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 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކައިވެނީގެ ޢަޤުދު ކޮށްދިނުމު އުޞޫލު
ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ) ރުން ފަދަރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާ 19ކޯވިޑް (މިއީ  )ހ( .1

. ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކުގެ މަޖްލިސް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުމުގެ އުޞޫލެވެފެިމލީ ކޯޓުން 
އެގޮތުްނ، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކައިވެނީގެ ޢަޤުދު 

 .ކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންެނވެ
ވީޑިއޯ ކޮންފަެރންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބާއްވައި ކައިވެނީގެ ޢަޤުދު " މިއުސޫލަށް ކިޔާނީ )ށ( 

  " އެވެ.ކޮށްދިނުމު އުޞޫލު
ރެއިން އެކައިވެންޏެއްގެ މަޖްލިސް ވީޑިއޯ ނިކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ކައިވެ .2

ބާއްވަންޖެހޭކަމާއި، އެފަދަ ކައިވެނިތަކަުގއި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމާއި، ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް 
ަމޖްލިސް ބާއްވާނެ ގޮތާއި ވަގުތު ކަނޑައަޅާނީ އިސްޤާޟީއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކައިވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ 

 .ެއވެ
 ގައިވާ 1މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު ން، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ބޭއްވުމުގެ ކުރި .3

ސޮއިކުރުމަށްފަުހ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހެކިވެރިންނާއި ވަލީވެރިޔާއާއި ރާރުގައި ކައިވެނިވާ ދެފަރާތުންއިޤު
 .އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އެ އިޤުރާރު ކޯޓަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް އެިދ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .4
ބަލައިގަނެ، އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ކަިއވެނީގެ ެރޖިސްޓްރާރ އަށް 

 .ފޮނުވަްނވާނެއެވެ
އިވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅައިފި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނީގެ މަޖްލިހެއް ބޭއްވުމަށް ކަ .5

ނަމަ، ކައިވެނިކުރާ ދެފަރާތަށް ކޯޓުން ގުޅަިއ، ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި، އެފަރާތްތަކުން 
 .ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ކިޔައިދޭްނވާނެއެވެ
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 .ގޮތަށެވެ ނިވިމަޖްލިސް ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ ކައިވެނީގެ .6
ކައިވެީނގެ މަޖްލިސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޖެހުމުގެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިްނ، ވީޑިއޯ  )ހ( 

ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށް، ޝަރްޢީ މަުއޛޫނާއި ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ 
 .ވުން ޙާޟިރު ވެ ސައިންއިންއެންމެހައި ފަރާތްތައް 

ކައިވެނީގެ މަޖްލީހަށް ކޮންމެހެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޙާޟިރުވެ ތިބިކަން ކައިވެނިކޮށްދޭ ޝަރްޢީ  )ށ( 
ކައިވެނީގެ މަޖްލީހަށް ކޮންމެހެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް މިގޮތުްނ،  .މައުޛޫނު ކަށަވަރު ކުރުން

މަޙްޟަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ، ޙާޟިރުވެ ތިބިކަން ލިޔެކިޔުމުން ކަށަވަރުކޮށް
ޟިރީ ކޯޓަށް ވަގުތުން ޙާޟިރީގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު، ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ސޮއިކުރި ޙާ

 ފޮުނވުން.
ލިބެމުންދާކަން ކައިވެނީގެ މަޖްލީހަށް ޙާޟިރުވާންެޖހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަޑާއި މަންޒަރު ސާފުކޮށް  )ނ( 

 .ކަށަވަރު ކުރުން
ކައިވެީނގެ މަޖްލީހުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން، ޢާއްމު އުޞޫލުން ކައިވެނީގެ މަޖްލިސް ފަށާ ފަދައިން ަމޖްލިސް  )ރ( 

ފަށަިއ، އެކައިވެންޏަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮންެމހެން ދޭންެޖހޭ މަޢުލޫމާތު ޙާޟިރުވެތިބި ފަރާތްތަކަށް ޝަރްޢީ 
 .ކައިވެނީގެ މަޖްލީހުގައި ވަލީއާއި ހަވާލުވާންޖެހޭނަަމ، ވަލީއާއި ހަވާލުވުން މަުއޛޫނު ދިނުމަށްަފހު،

ކައިވެނިވާ ފިރިހެނާ ، ޝަރްޢީ މަުއޛޫނު، ކައިވެނީގެ ޚުޠުބާ ކިޔައި، ކައިވެނީގެ ޢަޤުދު ކޮށްދިނުމަށްފަހު )ބ( 
 .އަހައި، އެކަން ކަށަވަރުކުރުން އަޑު ބުނާ" އަނބި ޤަބޫލުކޮށްފީމޭ"

މައުޛޫން ކައިވެނިވީ ދެފަރާތަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރުމަްށފަހު، ދެ ހެކިވެރިންނާ ސުވާލުކޮށް،  ޝަރްޢީ )ޅ( 
 .އެމަޖްލީުހގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ދެހެކިވެރިންނަށް ސާފުވެފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުން

ފަރާތްތަކާ ކޯޓުން  ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެުދވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކާ ގުޅިގެން، ކައިވެންޏާ ގުޅޭ )ހ( .7
މުާޢމަލާތުކުރާނީ، ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި އެފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ދީފައިވާ 
މޯބައިލް ނަންބަރުތަކަށް ގުޅަިއގެން ނުވަތަ މެސެޖްކޮށްގެްނ، ނުވަތަ އެނަންބަރުތަކުން ބޭނުންކުރާ 

ށް، ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކައުންޓްތައް މެދުވެރިކޮ
 .މެދުވެރިކޮެށވެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަުކގެ ވަގުތީ ދަފްތަރެއް ކައިވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ  )ށ( 
މައިދަފްތަރުގައި ފަހުން އަދި އެއިން ކޮންމެ ކައިވެންޏެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކައިވެނީގެ . ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ
 .ހިމަނަން ވާނެއެވެ
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ޚާއްޞަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކުގައި ކައިވެނިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ދޭނީ،  )ނ( 
އެލިޔުން ފޮނުވާނީ، އެފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ދީފައިވާ އީމެއިލް . ވަގުތީ ލިޔުމެެކވެ ނަންބަރެއް ޖަހައި،

. އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ އެފަރާތެއް ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ
ނަމަވެސް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކައިވެނީގެ އަސްލު ސެޓްފިކެޓް އެފަރާތްތަކަށް ފަހުން 

 .ދޫކުެރވޭނެއެވެ
ކައިވެނިކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، މި އުޞޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް  )ރ( 

މެދުވެރިެވއްޖެ ނަަމ، އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ، އިސްޤާޟީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 
 .ކައިވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ އެވެ
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 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކާ ގުޅޭ އިޤުރާރު
ވެނީގެ މަޖްލިސް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުންދޭ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ކައިކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް  ވީޑިއޯ

ޢާއްމު އަދަބުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، ކައިވެނިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު އެމަޖްލިހަށް  ،މަޖްލީހުގައި ކައިވެީނގެ
ތު ޙާލަ ޚާއްޞަ ކުރިމަތިވެފައިވާށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި، ޙާޟިރުވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަ

ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށާއި، މިކައިވެންޏާއި ގުޅިގެން ފިލައިދިއުމުން، 
ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި އި، ށާމަހުށަހެޅުވެނިއު ސްޓޭމްޕް ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، ފޮޓޯއާއި ރެ

ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި  ކޯޓުން އަްނގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އި، މި މަށާވުހަވާލު
 .އެއްބާރުލުން ދޭންހުރިކަމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ
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