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އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  0202/4ޤާނޫނު ަނންބަރު މި ގަާވއިދަކީ،  )ހ(  .1 އި ނަން ތަޢާރުފާ 
 ޞްލާޙުވަނަ އި 0ތުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަ )ޖިނާއީ އިޖުރާ  0204/00
ން ބާރު ދަށުގެ ގެ )ބ( ވަނަ މާއްދާ  041-0 ގެ  އުުމގެ ޤާނޫނު(ގެނަ

 ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދެެކެވ.
 ކޮންފަރެންސިންގ ވީިޑއޯ އަދި އޯިޑއޯމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " )ށ(  

 ކުރިއަށް ޝަރީޢަތްތައް  ައޑުއެހުންތަކާއި ކޯޓުތަުކގެ މެދުވެރިކޮށް
 " އެވެ.އިދުަގވާ ގެންދިއުމާބެހޭ

ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި 
 ންގކޮންފަރެންސި 

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ 
އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 

ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތައް ނުެގއްލޭނެ ގޮުތގެމަތިން، އަުޑއެހުންތަާކިއ   .2
ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާ ކޯުޓެގ މާލަމާއި، މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ އެހެނިހެން 

މެދުވެރިކޮްށ  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިއޯޑިއޯ އަދި ތިބޭ މާލަންތައް  ފަރާތްތައް
ގުުޅވާލަިއގެން އަުޑއެހުންތަކާިއ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގެ އިޚްތިާޔުރ 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  ފަ
ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި 
 ންގކޮންފަރެންސި 

މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތަކާއި 
ށް ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަ 

 ތައް ތް ލަ ޙާ ގެންދެވޭނެ 

ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި، ައޑުއެހުންތަާކއި ޝަރީޢަތްތައް  )ހ(  .3
މެދުވެރިކޮށް ބޭްއވުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެްނސިއޯިޑއޯ އަދި 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  ފަ
ގެ އްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުޞި)ޢާންމު  0200/5ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .0

އްޙަތުެގ ކުއްިލ ޞިވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޢާންމު  11ޤާނޫނު( ގެ 
ލާނުުކރުމުގެ ސަބަބުން، ުނވަތަ  ޤާނޫނު ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު އިޢު

ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ )ކާރިސާއާ 0203/06ނަންބަރު 
ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ާކރިސާއެްއ  5ޤާނޫނު( ގެ 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، އިޢުލާނުކޮށްފައިވުުމގެ ަސބަބުން
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ކުއްލި  031ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 
ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު އިޢުާލނުކޮށްފައިވުުމގެ ސަބަބުން، ވަިކ 

ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި، ނުވަަތ  އްދަކަށްހަރަސަ
ށް  އަާރފޭބުން ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ރަށެްއގެ ވަކި ހިސާބަކަ

ނޑިޔާުރ ނުވަތަ  މަނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި، މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ވަކީލު ނުވަތަ ޕްރޮިސކިއުޓަރ 

ވަގުތު ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާފައިާވ  ކީަލުކ އެވައޮފީހުގެ ލްގެ ޖެނެރަ
 ކޯޓު ހުރި ރަށުަގއި ުނވަތަ ރަށުގެ ެއ ހިސާބުަގއި ނެތްަނމަ، އެ

 ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން.

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަުބން، ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު  .0
ބޮޑުވުމުެގ ސަބަބުން، ުނވަަތ ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން ުހރިގޮތުން، 
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ނުވަތަ 

އިެގ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ގެ ރ ޖެނެރަލްޕްރޮސިކިއުޓަ
 އަުޑއެހުމަށް ހާޒިރުވުމަށް އުުޒރުވެރިވާ ޙާލަތް. 

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަުބން، ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު  .1

ބޮޑުވުމުެގ ސަބަބުން، ުނވަަތ ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން ުހރިގޮތުން، 
ނޑިޔާރު ދަތުރުކުރުމަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓު ހުރި ރަށަށް ފަ

 ންތަކެއް ހުރުން.ބޮޑެތި ގޮންޖެހު

ނިޑޔާރަކީ  .2 އެްއ ކޯޓަްށވުރެ ގިނަ ޯކޓާ ޙަވާލުެވ   ،މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ހުރި ފަރާތެއްނަމަ، ދަތުރުފަތުރު ކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ 
އެއް ކޯޓެްއގައި ނުހުެރވުމުެގ ސަބަބުން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ 

 ްނ ޢަދުލު މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްާވނަމަ، އަދި އެކަުމގެ ސަބަބު
ނޑިޔާރަްށ ފެންނަ ޞާއިން ފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެކަމަށް ފަ
 .ޙާލަތް

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  0204/00ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3
ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާްނކުރާ ފަދައިން، ހެކިބަސްދޭ ީމހާ ހުރީ  026

މަ، ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ކަަމށްވާނަ
މީހާ ހާޒިރުވެހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓަށް ހާޒިުރކޮށް، ހެކިބަްސ  ހެކިބަސްދޭ

 ނަގަންޖެހުން.

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  0204/00ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4
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ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާްނކުރާ ފަދައިން، ހެކިބަސްދޭ ީމހާ ހުރީ  026
ހުރީ  މީހަކު  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގަިއ ަކމަށްވާނަމަ، އަދި އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީެއއް ނުވަތަ ހަިއކޮިމޝަނެއް 
މީހަކު  ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ ަޤއުމެްއަގއި ކަމަށްވާނަމަ، އެ 

އެމްބަސީއަށް ުނވަތަ ހަިއކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް ެހކިބަސް 
 ނަގަންޖެހުން.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ހުރީ މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިްސެގ  .5
ކަމަށްވެފަިއ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެމީހަކު  ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ބަންދުކޮށްފައިހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގެ ކޯޓަކަްށ 
ކަމުގަިއވާނަމަ، މޯލްިޑވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ ފަރާތުން 

 ބަންދުގަިއވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އުޒުރުވެިރވުން.

އަރާ ނުަރއްކާތެރި ަބއްެޔްއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ަގއިންަގޔަށް  .6
 ޖެހިފައިވާ މީހެއްކަމަށް، ޮޑކްަޓރަކު ލިޔުން ދީފައިވުން. 

 ،ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައްަޗށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ ކުށަކީ .7
ކުޑަުކއްޖެްއގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމުަގިއވެފައި، 

ސްލަހަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިާވ ކޯޓު ހުރި ރަށަކީ މައްސަލަިއގެ މަ 
ރަށަށް ދަޢުވާލިބޭ  ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާ ދިރިުއޅޭ ަރށްކަމުގަިއވާނަމަ، އެ

 ،ފަރާތް ހާޒިރުކުރުމަކީ އެންމެ މަސްލަހަތު ރަނގަޅުގޮތް ނޫްނކަމަށް
ކުޑަުކއްޖާގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ފަރާތަކުްނ ނުވަތަ 

ަސރުކާރުެގ  މާަޔތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާހިކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް 
 އިދާރާއަކުން ކޯޓަށް އެްނގުން.

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  0204/00ޤާނޫނު ނަންބަރު  .02
ވީޑިޯއ ޯއޑިއޯ އަިދ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ،  026

ނެގުމުގެ ޙާލަތުގެ ިއތުރުން، މެދުވެރިކޮްށ ހެކިބަސް ގންކޮންފަރެންސި
ހިއްޖެ ަނގަން ޖެސްިޅގެން ކުަޑކުއްޖެްއގެ ހެކިބަމައްސަލައަކާ ގު
ޯކޓު ހުރި ރަށުަގއިކަމަށް  ،ކުއްޖާ ިދރިއުޅެނީ ޙާލަތެއްަގއި، އެ

ކުރުަމީކ އެންމެ ެއއް ހާޒިރުވީނަމަވެްސ، ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ކުއްޖާއާ 
ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމަށް، ުކަޑކުދިންގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކޮށްދޭ 

ްތކުރުމަށް ފަރާތަކުން ނުވަތަ ުކޑަުކދިންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަ
މަސައްކަތްކުރާ ސަުރކާރުގެ އިދާރާއަކުން ކޯޓަށް އަްނގަިއފިނަމަ، 



        

 |ތީމުގެ |އޯކިޑްަމގު | މާލެ | ދިވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
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ނިޑޔާރަށް އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުެރިވްއޖެނަމަ،  ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ުކއްޖާ ސީދާ ކޯޓަށް ހާޒިުރނުކޮށް ކުޑަކުދިްނގެ ހެކިބަސް ނަގަން  އެ

ޯއ ވީޑި އޯިޑއޯ އަިދ އެކަީށގެންވާ ތަނަކަށް ހާިޒރުކޮށްގެން، 
 މެދުވެރިކޮްށ ހެކިބަސް ނެގުމަށް. ންގކޮންފަރެންސި

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  0204/00ޤާނޫނު ނަންބަރު  .00
ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތީން، ހެިކބަސްދޭ  027

 މީހާއަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިަކން ލިބޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް.

މައްަސލަތައް ނުނިމި ލަސްވާނަމަ، އަިދ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  .00
ޤާއިުމކުރުމަށް  ފުޞާއިން އެކަމުެގ ސަބަބުން ޢަދުލު

ނޑިާޔރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ، ެއ  ބުރޫއަރާފާނެކަމަށް ފަ
 މައްސަލަތަކުގެ އަުޑއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުން.

ާދމެދު ގޮތެއް ބަންޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ،  )ށ(  
ތަކާިއ އީ ައޑުއެހުންތަކާިއ، އިބްތިދާމަޖިލިސް ބާއްވާނިންމުމަށް 

އޯ އަދި އޯޑި އެންމެހައި އަޑުއެހުންތައް،  ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ 
މެުދވެރިކޮށް ކުިރއަށް ގެންިދއުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސި

ނޑިޔާރަށް ިލބިގެންެވއެވެ.  މައްސަލަ ބަލާ ފަ
 001)ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫުނ( ގެ  0204/00ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ާބއްާވ އިބްތިދާީއ 
އަުޑއެހުންތަކަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުެގ 

މެދުވެރިކޮށް  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިޯއޑިއޯ އަދި ބަދަލުގައި 
ުޑއެހުންތަކުަގއި ބައިވެިރާވން އެދޭނަމަ، އެ ފުރުސަތު ކޯޓުން އަ

 ދޭންވާނެއެެވ. 
މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮްނފަރެންސިންގ  )ރ(  

މެދުވެރިކޮށް ައޑުއެހުންަތއް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދޭނީ ިމ ަގވާއިުދެގ 
 ަގއިވާ ފޯމުންނެެވ. 20ޖަދުވަލު 

ގެ އަޑުއެހުންތައް ޝަރީޢަތު 
ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި 
 ންގކޮންފަރެންސި 

މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް 
 ގެންދިއުން 

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގިއ  ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި  3މި ގަާވއިދުެގ  (ހ)  .4
މައްސަލަިއގެ އިބްތިދާއީ އަުޑެއހުންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ ކުީރެގ އެންމެހައި 

ިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ އޯިޑއޯ އަދި ވީއަުޑއެހުންތައް 
ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ އިްޚތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިދީފައި ވީނަމަވެްސ، 

ެނގުމުގެ މަރުޙަލާއާއި ހެކިބަސް ،ތައް ަކމުގަިއވާޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ
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 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެ، އިްއވުމުގެ މަރުޙަލާަގއި،ޙުކުމް
މެދުވެިރކޮށް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނީ،  ންގރެންސިީވޑިއޯ ކޮންފަ އޯިޑއޯ އަދި

 . އެކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރުހުންދޭ ޙާލަތުގައި އެކަންޏެވެ 
ގެ )ހ( ގަިއވާ ފަދައިން، ދަޢުވާލިބޭ މީހާ، ޝަރީޢަތުގެ ދާމި މާއް )ށ(  

މެދުވެިރކޮށް ކުރިއަްށ  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިއޯިޑއޯ އަދި މަރުޙަލާތައް 
ކުާރނަމަ، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ކުރިއަްށ ޟުތިރާއިޢު ގެންދިއުމަށް

 ގެންދަންވާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްގެންެނވެ.  
ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ހުރި 

ފަރާތްތަކާއި 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 
ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް 

ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި 
 ންގކޮންފަރެންސި 

މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް 
 ނުގެންދިއުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ، ސިުކނީޑގެ ބަްއޔެއް ހުރި ުނވަތަ ނަފްސާނީ ބައްެޔއް ހުިރ   .5
ނުވަތަ ލޮލަށް ފެނުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ  ނުވަތަ ައޑު އިވުާމއި ވާަހަކ 

ކޯޓުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ، ވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ބުނެމުދެއްކުމުން މަޙްރޫ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާިލޭބ  ސްމީރަ އެކަާމގުޅޭ ޤަބޫލުކުރާ 

ފަރާތަކީ އެފަދަ ބައްެޔއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ފަރާތެއްކަމަށް 
ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ފަ

ންވާނީ، އެމީހަުކ ގެ ޝަރީޢަުތެގ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެްނދައި އެ މައްސަލަ
 ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮްށގެންނެވެ.

އީ މަރުޙަލާގައި އިބްތިދާ 
ތިރާފުވާ ދަޢުވާއަށް އިޢު 

 މީހުންގެ މައްސަލަތައް 

އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާަގިއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް  )ހ(  .6
 ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްގެން، އެ  ތްދަޢުވާިލބޭ ފަރާ، އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ

ނޑިާޔރު ކަށަވަުރ  ލައިރާފުގެ ަޞއްޙަަކން މައްސަލަ ބަމީހެއްގެ އިޢުތި ފަ
 ކުރަންވާނެެއވެ. 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތެގ އިޢުތިރާފު ، ގެ )ހ( ގަިއވާ ފަދައިންމި މާއްދާ (ށ)  
ޞައްޙަކަން ކަަށވަރުކުރުމަށް ބާއްވާ ައޑުއެހުމުަގއި، ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުގެ 

ވީިޑއޯ އޯޑިއޯ އަދި ، ވަކީލު އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން
މެދުވެރިޮކށް އެ އަުޑއެހުމުގަިއ ަބއިވެިރވުމުެގ  ންގކޮންފަރެންސި
 ލިިބެގންވެެއވެ.   އެފަރާތްތަކަށްއިޚްތިޔާރު 

ގެ )ހ( ަގިއާވ ފަދައިން، ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުން ކުށަށް މި މާއްދާ (ނ)  
މެދުވެރިކޮށް  ންގވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިއޯިޑއޯ އަިދ އިޢުތިރާފުވީ 

މީެހއްެގ އިޢުތިރާފު  އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެއްަގއިނަމަ، އެގަމުންދިޔަ ނހި
 ންގީވޑިއޯ ކޮންަފރެންސިޯއޑިއޯ އަދި ބަޔާންނަގައި ނިމުމުން، 

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަިއގެ ިއތުރު އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮްސގެްނ 
 ނުވާނެެއވެ.  



        

 |ތީމުގެ |އޯކިޑްަމގު | މާލެ | ދިވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
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ދައިން އިޢުތިާރފުގެ ބަޔާން ފަ ގެ )ނ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާމި މާއްދާ (ރ)  
)ފަހެއް(  23ނަގައި ނިމުމުން، ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށުގެ ކޯޓަށް 

ހާޒިރުެވވޭނެތޯ ަމއްސަލަ ބަލާ  ތަށްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާ
ނޑިޔާރު ުސވާލުކޮްށ، ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން ެއކަމަށް ުއުޒރުވެރިވާނަމަ  ފަ

ބަންދުގައި ކަމަްށވެފައި، އެ މައްސަލައަީކ  ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ހުރީ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިރުވެ ހުރި ރަށުގެ ކޯޓަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ 
ލިބިގެންވާ މައްސަަލއެއްނަމަ، އެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަދަލުކުރުމުެގ 
އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވާކަން ޝަރީޢަތުގެ 

ނޑިޔާރު  އަންަގންވާނެެއވެ.   މަޖިލީހުގައި ފަ
ދަށުން މައްސަލަ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  ގެ (ރ)ގެ މި މާއްދާ (ބ)  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ތިނެއް) 21އިޢުތިރާފުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމާގޮތެއް މައްސަލަ ބަދަލުކުރުމާ މެދު ޕްރޮސި
 . މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަްށ އަންގަްނވާނެެއވެ

ތިރާފުާވ ގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކުށަްށ އިޢުމި މާއްދާ ޅ()  

ލަތުގައި، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޙާ
މައްސަަލ  ރަށުގެ ކޯޓަށް އެ ކޯޓުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާްތ ހުރި

ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އެ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ބަލަިއގަންނަ ތާރީޚުން 
ގެ ައވަސްނިާޔގެ އި )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  23ފެށިގެން 

 ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެއް ބާްއަވންވާނެެއވެ. 
ސަލައިގެ ޒާތުްނ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައް ( ރ)ގެ މި މާއްދާ (ކ)  

އެއީ ހަމަެއކަނި ސުޕީރިއަރ ކޯޓަކަށް ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބޭ 
ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފުވާ  ބާވަތުގެ މައްސަަލއެއްނަމަ،

ައވަސްނިާޔގެ ، ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ( ފަހެއް) 23 ތާރީޚުން ފެށިގެން
މައްސަލަިއގެ  އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމަށްޓަަކިއ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ނިޑޔާރު އަމުރު  ޝަރީޢަތްކުރިއަށް ގެންދާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ފަ
 . ނެރެންވާނެއެވެ 

ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި 
ކޮންފަރެންސިންގ  ނިޒާމު 
 ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން 

ުތެގ އަ)ޖިނާއީ އިޖުރާ 0204/00)ޤާނޫނު ނަންބަރު  0202/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   .7
ވަަނ  0-041ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ލާޙުޞްވަނަ އި 0ޤާނޫނު( އަށް  

ީވިޑޯއ  ޯއޑިއޯ އަދި ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުނ2ްމާއްދާގެ )ބ( ގެ )



        

 |ތީމުގެ |އޯކިޑްަމގު | މާލެ | ދިވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
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 ުމކުަރން ވާނެެއވެ.އިނިޒާމު އަްނނަނިވި ތަންތަނުގައި ޤާ ގކޮންފަރެންސިން
 .ކޯޓުތައް އެންެމހައި ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާޞް ބެލުމުގެ މައްސަލަތައް ޖިނާއީ .0

 .ހުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ތަންތަންޖަލުތަކާއި މީ .0

 .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .1

މެދުވެިރކޮށް ޝަރީޢަތުގެ  ންގީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސިއޯިޑއޯ އަދި މިނޫންވެސް  .2
 .މާލަމާ ގުޅުވައިެލވޭ އެންމެހައި މާލަންތައް

ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި 
ކޮންފަރެންސިންގ ހެދުމަށް 

ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި 
އިމުކުރަންޖެހޭ ޤާ 

 ވަޞީލަތްތައް 

މެދުވެރިކޮްށ ގުޅާލެޭވ  ންގީވޑިއޯ ޮކންފަރެންސިއޯިޑއޯ އަދި  (ހ)  .8
 ނިޒާމު  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިޯއޑިޯއ ައދި މާލަންތަކުގައި، 
 ހަމަޖެހިފައި  ވަޞީލަތްަތއް  ތަކެްއޗާއި އަންނަިނވި ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

ިދ އަ ،ސްޕީކަރ، ވެބްކެމް ޓްއިންބިލް) ޓޮޕެއް ލެޕް .0
 ުނވަތަ؛( އެކުމައިކްރޯފޯނާ

ޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ިސސްޓަމެްއ އެކަީށގެންވާ ފެންވަެރްއގެ ެޑސްކް .0
  (އެކު މައިކްރޯފޯނާއަދި  ،ސްީޕކަރ، ގްއިން ވެބްކެމްލަ)ޕް

ވީިޑއޯ އޯިޑއޯ އަދި  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ( ހ)ގެ މި މާއްދާ (ށ)  
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންެމ  ދުވެރިކޮްށ ޝަރީޢަތެއްމެ ންގކޮންފަރެންސި

ވީިޑއޯ ޯއޑިއޯ އަދި "ގްރޭންޑްސްޓްރީމް ، ވާތީ ގައިކަމު މިންވަރު މަދު
ކޮމް ސިސްޓަމް" ފަދަ ސިސްޓަމެއް" ނުވަތަ "ޕޮލި ންގކޮންފަރެންސި

 ންގީވޑިއޯ ކޮްނފަރެންސިއޯޑިއޯ އަދި ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން، 
 .މަށް ހުރަހެއް ނެތެވެސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރު

ޓްރާންސްމިޝަން ސްޕީޑާއި 
 ބޭންޑްވިތްގެ މިންގަނޑު 

ވީޑިޯއ ޯއޑިއޯ ައދި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެްނދެވޭ ތަނަކީ،  (ހ)  .9
ކޮންފަރެންސިންގ ކުރިޔަށް ެގންދިއުމަށް އެކަށީގެްނވާ ޓްރާްނސްމިޝަން 

  .އިންޓަރނެޓް ސްޕީޑް ލިބޭ ތަނެއްކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ

ބޭނުންކޮށްެގން ހިންގާ  ންގީވޑިއޯ ޮކންފަރެންސިއޯިޑއޯ އަިދ  (ށ)  
ވީިޑއޯ  ކޮލިޓީ އެކަީށގެންާވ ޯއޑިއޯ އަދި ޝަރީޢަތްތަކުގަިއ، 

ނެޑއްަގއި ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި  ބޭންޑްވިްތގެ ސްީޕޑް އެންމެ  ،މިންގަ
ަގއި  (ބައިޓް ޕަރ ެސަކންޑް މެގަ)އެމްބީޕީއެްސ  0.3މަދުވެގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 
 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ 

މެދުވެިރކޮށް ައޑުއެހުންތަްއ   ންގީވޑިޯއ ކޮންަފރެންސިއޯިޑއޯ އަދި  ( ހ)  .11
 އޯިޑއޯ އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްަޓކަިއ، ައޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން

 ކުރަންވާނެެއވެ.  ޕްެލޓްފޯމުގެ ސެޓަޕް ތައްޔާރު ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސި
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މެދުވެިރކޮށް ައޑުއެހުންތަްއ  ންގީވޑިޯއ ކޮންަފރެންސިއޯިޑއޯ އަދި  (ށ)  
ކުރިއަށް ގެންދާއިުރ، ދިމާވެދާނެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަްއ 

ޓީ މުވަްއޒަފެްއ .އްލުކުރުމަށްޓަކަިއ، ސުޕީރިައރ ކޯޓެްއގައި ނަމަ، ައއިހަ
ީޓ މުވައްޒަެފއް .އި ައއިއަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެްއގަ . ހުންނަންވާނެއެވެ

އްލު ކުރުމަށްަޓކައި އެކަމަށް ހަނެތްނަމަ، ޓެކްނިކަލް މަްއސަލަތައް 
އޮފިސަރަުކ  ސްޓްރޭޓިވް ކޯޓު އޮފިސަރަުކ ނުވަތަ އެޑްމިނި އަހުލުވެރި

 .  ހުންނަންވާނެއެވެ
އޯިޑއޯ އަިދ ގެ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް އި މައްސަލަ (ނ)  

މަްއސަލައިަގއި މެުދވެރިކޮށް ަބިއވެރިވެަފއިާވ  ްނގކޮންފަރެންސި ވީިޑއޯ
އެއްވެސް ފަރާތަަކށް ވީޑިއޯ ނުވަތަ އަުޑ ލިބުމުގައި ހިމެނޭ 

ނޑިޔާުރގެ އެކަންމައްސަލަތަކެއް ދިމާެވއްޖެނަމަ، ވަގުތުން  ނުވަތަ  ފަ
 ސަމާލުކަަމށް ގެނަންވާނެެއވެ.  ކޯޓުގެ ުމވަްއޒަފުގެ

ޖެނަމަ، ލަތެއް މެުދވެިރވެއްޙާ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގެ )ރމި މާއްދާ (ރ)  
ވީޑިޯއ އޯޑިއޯ ައދި  މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކާނުވަތަ 

މެދުެވރިކޮށް ގުޅާލާަފއިވާ ކޮންފަރެންސް  ންގކޮންފަރެންސި

ނޑި ޓް މިނި)ިތނެއް(  21 ން ގުޅައިެލވޭތޯއެފަރާަތާކ އަލު، ޖެނަމައްމެދުކެ
ނިޑޔާރުން މަ ްޓ މިނި)ތިނެއް(  21ޑުުކރަންވާނެެއވެ. އަދި ވަންދެން ފަ

ން ހައްުލ ެއކަ ނަށްމުަވއްޒަފުން ލްނަމަ، ޓެކްނިކަފަހުންވެސް ނުގުިޅއްޖެ
ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް ވަގުީތ ގޮތުްނ ކުރެވެންދެން 

ނޑައިެލވިދާނެެއވެ.   މެދުކަ
ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް 

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 
 ން ލިބޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގު 

 027)ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫުނ( ގެ  0204/00ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .11
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތީން، ހެކިބަްސދޭ މީހާއަށް 

ގަިއ އި ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ލިޭބގޮތަށް ހެކިބަސް ެނގުމަށް، ަމއްސަލަ
މީހެްއގެ  މަ، އެހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިްނ ހުށަހަޅައިފިނަ

މެދުވެިރޮކށް ނެގުމުގެ  ންގވީިޑޯއ ކޮންފަރެންސިއޯިޑއޯ އަދި ހެކިބަސް 
ނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.  އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތީން، ހެކިބަސްނަާގ  )ށ(  
ނަގާ ބަޔާްނ ކުރުމަށްޓަކައި  ލަތުގައި ހެކިަބސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ޙާ

 ަގއިވާ ނަމޫނާއާ ެއއްގޮތަެށވެ. 20އޮންނަންވާނީ މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލު 
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ވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 
މައްސަލަ  ފަރާތެއް ހިމެނޭ 

 ހިންގުން 

ވާ ފަރާެތއް ހިމެނޭ މައްސަލައަާކ ުގޅިގެްނ، ާރއްޖެއިން ބޭުރގައި  (ހ)  .12
އުމެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖެހިްއޖެނަމަ އަދި އެ ޤަ  މައްސަލަެއއް ހިންގަން

ެއ އެމްބަސީެއއް ނުވަތަ ހައިޮކމިޝަނެއް ޤާއިމްކުރެވިަފއިާވނަމަ، 
ައޑުއެހުން ާތަވލުކޮށް އެ އަުޑއެހުން ބާއްާވނެ ތާރީޚާއި  މައްސަލަިއގެ

ނޑަައޅަިއ،  އެމްބަސީއަށް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަްށ  އެފަރާތެއްގަޑި ކަ
 .ނެެއވެހާޒިރުވުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ޮފނުވަންވާ

ަގިއވާ ފަދަިއން، އެމްބަީސއަށް ނުވަަތ ހަިއކޮމިޝަނަށް ( ހ)ގެ މި މާއްދާ (ށ)  
ާހޒިރުވާންޖެހޭ  އެފަރާތެއްހާޒިރުވުމަށް ިޗޓް ފޮނުވާނަަމ އެ ޗިުޓގަިއ، 

ހުރި ޤައުުމގެ ގަިޑވެސް  އެފަރާތެއް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަީޑގެ އިތުުރން
 .ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 އި ދިިރުއޅޭ ޤައުމާމާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހާޒިރުކުެރވޭ ފަރާތް  މި (ނ)  
 ތެއް ރާއެފަ، ދިވެހިރާއްޖެއާ ަވގުުތގެ ގޮުތން ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރިނަމަ

 ދިރިއުޅޭ ޤައުުމގެ ރަސްމީ ދުވަހެއްެގ ރަސްމީ ަވގުުތގަިއ ހެކިބަސް
ްނ ނެގުމުގެ އިންިތޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓުން އިސްކަ ނުވަތަ ބަޔާން
 .ދޭންވާނެއެވެ 

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން، އެމްބަސީއަްށ ނުވަތަ ަހިއކޮމިޝަނަށް މި މާއްދާ (ރ)  
 އެފަރާތްދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން، ުނވަތަ ބަޔާން ހާޒިރުވެ ހެކިބަސް
ނަމަ ފަސްޓް  ކަށްމްބަސީެއއް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަހާޒިރުވެހުރީ އެ

 ހުރި މީހެއް މެދުވެރިކޮށް  ގައިސެކްރަޓަރީގެ މަޤާމަށްވުެރ މަތީ މަޤާމެއް
އެފަރާުތން ހެކިބަސް އަދި . ކާކުކަން ކަަށވަރު ކުރަންވާނެެއވެ އެފަރާތަކީ

 އެއް އެފަރާތެއް ހާޒިރުކުެރވިފަިއވާ ފަރާތާ ނިމެންދެން، ނުވަތަ ބަޔާންދީ
  ހާޒިރުގައި ހުންނަންވާެނއެވެ. 

ތަރުޖަމާނަކު 
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ގައި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ހެކިބަސްޭދ ފަރާތަކަށް އި މައްސަލަ (ހ)  .13
ގޭނަމަ، ުނަވތަ އަުޑއިވުުމގެ ނުވަަތ ވާަހކަދެއްކުުމގެ ނދިވެހިބަސް ނޭ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ، ޝަރީޢަތުގައި ހިނާގ ކަންކަން 
ޖަމާކޮށް މީހެްއގެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތަްއ ތަރު ބުނެދިނުމަށާއި އެ

  ދިނުމަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ީވޑިޯއ  އަދިތަރުޖަމާނެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތުގައި، އޯިޑއޯ  (ށ)  

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުންތަކުަގިއ  ންގކޮންފަރެންސި
 ތަރުޖަމާނު ބައިވެރިކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. 
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ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ 
 ންގކޮންފަރެންސި 

މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް 
 ގޮތް  ކުރިއަށްގެންދާނެ 

އޯިޑއޯ ުކރިން  ޓް)ފަނަރަ( މިނި 03ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުން ފެށުުމގެ  (ހ)  .14
ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުާރކަްނ  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިއަދި 

މަންޒަރު ލިބޭަކން، އެކަމަށް ޔަޤީންކޮށް، ުގޅިފަިއވާ މާލަންތަކަށް އަާޑއި 
ނަޑއަޅާފަިއވާ ުމވަްއޒަފު ކަށަވަުރކުރަންވާެނެއވެ. އަދި  ކޯޓުން ކަ

 ތިބި  ފަާރތްތައްއަުޑއެހުމުގައި ބަިއވެިރވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކާއި އެ
ނިޑޔާރުގެ މޭޒުމަތީގަިއ  ތަންތަން އެނގޭނޭހެން ލިސްޓެއް ތައްޔާުރކޮށް ފަ

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.
މެދުވެރިކޮށް ުގޅާލެވިފަިއާވ  ންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިއޯ އަދި އޯޑި  (ށ)  

އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރުމަކީ  މާލަންތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް،
 .މަނާކަމެއްކަން އަުޑއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން އަްނގަންވާނެެއވެ

ނޑިޔާރުެގ  .0 ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ ފަ
 . މާލަން ދޫކޮށް ދިއުން ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތުގެ

ނޑިޔާރުެގ  .0 ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ ފަ
 .ހުއްދަނެތި އިތުރު އެްއވެސް ީމހަކު ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް ވެްއދުން

ނޑިޔާރުެގ ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތުގައި އެްއވެްސ  .1 މައްސަލަ ބަލާ ފަ

 .ވާހަކަެއއް ދެްއކުން

މަށް ެއއްވެްސ އެްއޗެްއ ކޯޓުގެ ުހއްދަނެތި ޝަރީޢަތުގެ މާލަ .2
 .ވެއްދުން

 .ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތް ެރކޯޑްކުރުން .3

މިނޫންވެސް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ދަތިވާ ނުވަތަ އުނދަޫގ ވެދާނެ  .4
 ފަދަ ކަމެއް ކުރުން.

ނޑޭފަދަ  ޢަމަލެއް ެއްއވެސް ަފރާތަކުން  .5 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ
ޅުެއޅުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ހިންގައިފިނަމަ، އެފަރާތަކާމެުދ ވަގުތުން ފިަޔވަ

ނޑިޔާރަށް ިލބިގެންާވކަން.  މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ސް ފަށަންވާނީ ބިސްމީގެ ބަރަކާތުންނެވެ. ޝަރީޢަތުެގ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލި (ނ)  

ނޑިޔާރު އިޢުލާނުކުރަން ވާނެއެވެ   .މަޖިލީހުގެ ފެށުމާއި ނިމުން ފަ
ބާވަތެްއެގ ސް ފެށުނުކަން އިޢުލާނުކުރާއިރު އެއީ ކޮންމަޖިލިޝަރީޢަތުގެ 

ނޑިޔާުރ ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ. އަދި ެއ އަުޑއެހުމަީކ  މަޖިލީހެއްކަން ފަ
މެދުވެރިކޮށް ކުިރައށް ގެންދެވޭ  ންގީވޑިއޯ ކޮންފަެރންސިއޯިޑއޯ އަދި 

މެދުވެރިކޮށް  ންސިންގވީިޑއޯ ކޮންފަރެއޯިޑއޯ ައދި އަުޑއެހުމެއްކަމަށާިއ، 
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މާލަންތަކުގަިއ  އް ކަމާއި، އެގުޅިފަިއވަނީ ކޮންތަންތާކު ހުރި މާލަންތަކެ
އެފަރާތެްއ އިންތަނާއެުކ  ،ކަާމގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަންަތއް ،ތިބި

ނޑިޔާރު ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.  ފަ
ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ މަޖިލީހެއްނަމަ މަޖިލިސް  (ރ)  

ގަާވއިދުެގ  ތުގެ ޝަރީޢަްތކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަކުރިއަށް ގެންދާނީ 
ބާބުަގއި ބަޔާްނވެެގންވާ ގޮުތގެމަތީންނެވެ. ކުިރައށް ގެންދަނީ  ވަނަ 20

އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމެއްނަަމ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 
ަވނަ ބާބުގައި  00ަގާވއިދުގެ  ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ

އަވަސްިނޔާގެ ނުވަަތ  ބަޔާންެވގެންވާ ގޮުތގެމަތީންނެެވ. ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުމެއްަނމަ މަޖިލިސް ކުރިއަްށ ގެންދާނީ 

ަވނަ ބާބުގައި  00ަގާވއިދުގެ  ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ
  ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތުގެމަތީންނެެވ.

ޑިއޯ ވީ އޯޑިއޯ އަދި 
ކޮންފަރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ 
ރިވާ މަޖިލީހުގައި ބައިވެ 

އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން 
 ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް 

 އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުިރއަށްގެންެދވޭ  )ހ(  .15
 ލިންކްއާއި  ބޭނުންވާ  ލޮގިްނވުމަށް ތްަތކަށްޝަރީޢައަުޑއެހުންތަކާއި 

 30 ގަީޑގެ ތާވަލުކުެރވިފަިއވާ މައްސަލަ ޕާްސވޯޑް އަދި ޔޫޒަރނޭމް

 މެއިލް -އީ މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިންމިނިޓް  )ތިރީސް(
 ންވާެނއެވެ.ށް ފޮނުވަމެދުވެރިކޮ ފޯނު ނުވަތަ

އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންަފރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ުކރިއަށްގެންދާ  )ށ(  
އި މަޢުލޫމާތާއިތުރު  ލޮގިންވުމާުގޅޭއަުޑއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތަަކށް 

  ން ފޯރުކޮްށދޭންވާނެއެެވ.ތައް ކޯޓުއިރުޝާދު
އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންަފރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ުކރިއަށްގެންދާ  )ނ(  

 ނަމާއި އެފަރާތެްއގެ ލޮގިންވުމާއެކުއަުޑއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތަަކށް 
 އެ  އެދުމުން ކޯޓުން ކޮށްދިނުމަށްހިއްސާ މަޢުލޫމާތު ގެ ާކޑު ޑީ.އައި

 .ވެކުރަންވާނެއެ ހިއްސާ މަޢުލޫމާތު
އަޑުއެހުންތަކާއި 

ޝަރީޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ 
 ޞަ ފަރާތްތަކުން ޚާއް 

 ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަން 

އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ބޭނުންކުރާ ލެޕްޓޮޕާއި އެނޫންވެްސ  )ހ(  .16
އާލާތްތައް ހުރީ ތަްއޔާރީ ޙާަލތެއްަގއިތޯ ބަލައި ކަށަވަުރކުަރންވާނެެއވެ. 

ޓޮޕާއި، ޓެބްލެާޓއި، ހެޑްސެޓް ފަދަ ތަކެތި ަރގަނޅަށް ޗާުޖ މިގޮތުން، ލެޕް
 ކުރެވިފަިއވާކަން ކަށަވަުރކުރަންވާނެެއވެ.

ޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ، އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ  ކުރަންއިތުރަށް ޗާޖު )ށ(  
 ކުރީން ކަރަންޓާ ގުޅަްނވާނެެއެވ.
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 ސައިލެންޓް މޯޑްގަެއވެ.ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަެކއް ހުންނަންވާނީ  )ނ(  
އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ަބއިވެިރވުމަށް އިޚްތިޔާރުކުާރ  )ރ(  

ތަނަކީ ވީޑިއޯ އިން މަންޒަރު ސާފުވާނޭހެން މޫނަށް ރަނގަޅަށް އަިލ 
ލިބޭ، ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެކަީށގެންާވ ތަނެއްކަން 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ. 
ސް އަޑުަމޑު، ަވއިފަިއ ނުވަތަ ނެްޓވޯކް ރޭންޖް ލިބޭ ތަނެއް ވީހާވެ )ބ(  

 ބޭނުންކުރަންވާނެެއވެ. 
އަުޑއެހުންތަކާއި ޯއޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިްނގ މެދުވެރިކޮްށ  )ޅ(  

ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްދާ ވަުގތުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަންާވނީ ވީިޑޯއ 
 އޮންކޮށްފަެއވެ. 

ރާނީ ހަމައެކަނި ވާހަކަ ދެއްކުމަެށވެ. އެނޫން ަވގުތުތަުކގަިއ ކުމައިކް އޮން )ކ(  
 ހުންނަންވާނީ މައިކް މިއުޓްކޮްށފައެވެ. 

އަޑުއެހުންތައް ޢާންމުކޮށް 
 ހުޅުވައިލުން 

މާއްާދެގ )ނ( ގަިއ  42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ(  .17
ނެްއގައި ހުޅުވާނުލަިއ ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއްާޔއި، އެނޫންވެސް ޤާނޫ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޝަީރޢަތްތަކާއި،  ބާއްވަންޖެހޭ ޝަރީޢަތެއްގެ ޮގތުގައި ކަ

ހެކިބަސްނެގުމުގެ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުންތައް ފިަޔވައި ެއހެން ހުރިހާ 
 ންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންެނވެ.އަުޑއެހުންތަކެއް ބާްއވަްނވާނީ ޢާ

ގ މެދުވެރިކޮށް ކުިރއަށްގެންެދޭވ އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން )ށ(  
އަުޑއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްަތްއ ވީހާެވސް ގިނަ ބަޔަކަްށ ފެންނާނެހެން 
ހެދުމަށްޓަކައި، ޔޫޓިއުބް ފަަދ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ައޑުއެހުންތަކާިއ 

 ޝަރީޢަތްތައް ލައިްވކުރަންވާެނއެވެ. 
ލަތްތަްއހުރި ގޮތުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެެހންއޮތްނަމަވެސް، ވަސީ )ނ(  

އެްއކޮށް ލަިއވް ފީްޑ ދޫކުރެެވން ނެތް ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެްއޖެނަމަ، ެއ 
ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 'ޕްރަިއވެޓް ލައިވް ފީްޑ' 
ފޮނުވަިއގެން ނުވަތަ އޯިޑޯއ އަދި ީވޑިޯއ ކޮންފަރެްނސިންގަގއި 

ނޑިޔާުރ ބައިވެިރކުރުަވއިގެްނ، ނުވަަތ ޝަރީޢަތް ކުރު މަށްޓަކަިއ ފަ
އިންނަ މަޖިލީހަށް މީހުންނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުުޅވާލަިއ، ެއ 

 ޝަރީޢަތް ބެލުމަށް އަދި އަޑުެއހުމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ. 
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތީން، އަުޑައހަން ވަންނަ  )ރ(  

ންސްަގއި ބަިއެވރިކުރުވާނަމަ، ފަރާތެއް އޯިޑއޯ އަދި ީވިޑއޯ ކޮންފަރެ
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އެފަރާތެްއގެ މަިއކް އަބަދުވެްސ މިއުޓްކޮށްފަިއ ބެހެއްޓުމަށާިއ، ޝަރީޢަތް 
ހިގަމުންދާއިރު ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ އެއްެވސް ޢަމަލެއް 

 ނުކުރުމަށް އަންގަންވާެނއެެވ.
ތީން، މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަ )ބ(  

އަުޑއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ލައިްވކުރާއިުރ، އެ އަުޑއެހުމުެގ 
މަންޒަރާއި ައޑު ެއއްެވސް ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮްށެގން ނުވަތަ 
ރިޕްރޮޑިއުސްކޮްށގެން، ޭއގެ އަސްލު އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ މާނަ 

 އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުަމކީ މަނާކަމެކެވެ.  
ކުގައި މަޙްޟަރު ބަޔާންތަ 

 ސޮއިކުރުން 
 121)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2012/12ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  .18

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ، ޝަރީޢަތުގެ 
މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކެއް ރެކޯޑްކޮްށ، އަކުުރން އަކުރަށް 

 ލިޔަންވާނެެއވެ.  
ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން، ޝަރީޢަތުގެ  މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(  

މަޖިލީހުގައި ރެކޯޑްކުެރވޭ ާވހަކަތައް މަޙްޟަރު ބަޔާނުެގ ގޮތުަގއި 
ކުިރ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ބަޔާން ޓައިޕްކުރި މުަވއްޒަފާއި ބަާޔން ޗެކް

މުވަްއޒަފު "މިއީ )ކޯުޓގެ ަނން( ގެ ޤަޟިއްޔާ އާ ުގޅިެގން )ނަން / 
ފަރާތުްނ )ތާރީޚް( ގަިއ ބޭްއވުުނ ޝަރީޢަތު  ހައިސިއްޔަތު( ގެ

އަކުރުން މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަަތއް، ރެކޯޑިްނގ އާ ެއްއގޮަތށް 
މަޙްޟަރު ކުރެވިފަިއވާ ބަޔާނެކެެވ." މިޮގތަށް ލިޔެ  އަކުރަށް ލިޔެ
ނޑު ޖެހުމުން އެއީ ޞަސޮއިކޮށް ކޯ އްޙަ ބަޔާނެއްގެ ގޮތުަގިއ ުޓގެ ތަްއގަ

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
އިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީން ައޑުއެހުން ނިމި، މަޙްޟަރު ގަވާ  މި ނ()  

 ަބޔާންތަުކގަިއ ސޮއިނުކުެރވި ހުރިނަމަ، ޢަަމލުކުރާނީ މި  ކުރެވިފަިއވާ
 މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެމަީތންނެވެ. 

ރިއަށްގެންދާ މެދުވެރިކޮށް ކު  ންގވީިޑއޯ ކޮންަފރެންސިއޯިޑއޯ އަދި  )ހ(  .19 ރެކޯޑިންގ ބެލެހެއްޓުން 
ެރކޯޑިންގ، އެ މަްއސަލަެއއް ނިމޭ ތާރީޚުން  ގެސްތަކުމަޖިލި ގެޝަރީޢަތު
ްށ ޑިޕާޓްމަންޓް )ފަންސަވީސް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ 03ފެށިގެން 

ނޑަައޅާ އުސޫެލއްގެ މަތިން  އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނުން ކަ
 ވެ. ރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެ ފުކޮށް، ަރއްކާތެއަރުޝީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުސޫލު މި ގަާވއިުދ ޢާންމުކުރާ  )ށ(  
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)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެކުަލވާލަިއ  12ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ޢާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިޖުރާއަތުތައް 
 ހިނގުން 

ނޑަެއޅިގެްނ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަ  .21 ށް ބަޔާންކޮށްފައިުނާވ މި ގަާވއިދުަގއި ކަ
)ޖިނާއީ އިޖުާރއަުތގެ ޤާނޫނު( އާއި،  0204/00ކަންކަމުަގއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޝަރީޢަްތ ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ 
 އިޖުރާއަތުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ުއސޫލުތައް ހިނގާނެެއވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ވޭ މާއްދާތައް ފެށުމުން އުވާލެ 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ   .21
 ވަނަ ބާބު ުއުވނީއެވެ.  24ގަާވއިދުގެ 

)މަސްތުވާަތެކއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  0200/05ޑްރަގް ކޯޓަީކ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .22 ޑްރަގް ކޯޓު އިސްތިސްނާވުން 
ށުން އެ ކޯޓަށް ޚާްއޞަ އިޖުރާއަތެްއ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ 12

ޚާއްޞަެވގެްނވާ ކޯެޓއް ަކމުގަިއވާތީ، މި ގަާވއިދުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 
 ތުތަކެއް ނޫނެވެ. ތުތަަކކީ ޑްަރގް ކޯޓުްނ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އިޖުރާއައިޖުރާއަ

ވަނަ ދުވަހުްނ  24ޮއގަސްޓު  0202މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ   .23 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ފެށިގެންނެވެ.
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 (އީމެއިލް އެޑްރެސް )، (ވެބްސައިޓް( )ފެކްސް ނަންބަރު) ،(ފޯނު ނަންބަރު)، (އެޑްރެސް)، (ކޯޓުގެ ނަން)
 1  ގެ  1 ޞަފުޙ  

` 
 

 
 

 VCF/(year)/00/……ނަންބަރު:
 

 ފޯމު  ހުށަހަޅ   އެދި  ހިންގުމަށް  ޝަރީޢަތް  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި 
 

 :ފަރ ތްހުށަހަޅ  

 ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތް     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް   

 މަޢުލޫމ ތު:ގެ ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތު

  /އުމުރު:އުފަން ތ ރީޚު  ފުރިހަމަ ނަން:

  ޖިންސު:  ދ އިމީ އެޑްރެސް:

  ޤައުމު:  މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  އައި.ޑީ ކ ޑު/ޕ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

 ަނމަ( ނީ ހެކިަބސް ެނގުމަށް ކަމަްށވ )ހުށަހަޅަ މަޢުލޫމ ތު: ހެކިބަސްދޭ މީހ ގެ

:ފުރިހަމަ ނަން :ތ ރީޚު އުފަން     

:ދ އިމީ އެޑްރެސް :އުމުރު     

:މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ޖިންސް     

:އައި.ޑީ ކ ޑު/ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު :ޤައުމު     
 

 :މައްސަލައ  ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު

ނަންބަރު:ޤަޟިއްޔ     ސެކްޝަން:  

  :ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚު  ބ ވަތް:
 

)މިތަނުަގއި ބަޔ ންކުަރންވ ީނ  :ސަބަބުއޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްކުރިައށް ގެންދިއުމަށް ުހށަހަޅ  

ވަނަ މ އްދ ެގ  3ގެ ރިއަށް ެގންިދއުމ ބެޭހ ގަވ ިއދު އަުޑއެހުންތަކ ިއ ޝަރީޢަތްތައް ކު ރެްނސިްނގ މެުދވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެއޯޑިއޯ ައދި ވީިޑއޯ ކޮންފަ
 )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ޙ ލަތެކެވެ.(

 
 

 

 :އިޤްރ ރު

 .ކަމަށް އިޤްރ ރުވަމެވެ ފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމ ތު މި

  ސޮއި:  ނަން:

ފަރ ުތގެ()ދަޢުވ ކުރ   :މަޤ މު :ޚުތ ރީ     

 )ދަޢުވ ކުރ  ފަރ ުތގެ(ސިއްކަ 

 01ޖަދުވަލު 

 ކޯޓުގެ ނަން((
 )ރަށް(

  ދިވެހިރ އްޖެ 
 



 (އީމެއިލް އެޑްރެސް )، (ވެބްސައިޓް( )ފެކްސް ނަންބަރު) ،(ފޯނު ނަންބަރު)، (އެޑްރެސް)، (ކޯޓުގެ ނަން)
 1  ގެ  1 ޞަފުޙ  

` 
 

 
 
 

 ބަޔ ން  ނަގ   ކުރުމުގެގޮތުން  ކަށަވަރު  ހިމ ޔަތ އި ރައްކ ތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހ  
 

   ތަން: ހ ޒިރުކޮށްފައިވ 
 

  ިމަޢުލޫމ ތު  ބަސްދޭ މީހ ގެ ހެކ 

:ފުރިހަމަ ނަން   :ތ ރީޚު  އުފަން  
:ދ އިމީ އެޑްރެސް   :އުމުރު  

:މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް   :ޖިންސު  
:އައި.ޑީ ކ ޑު/ޕ ސްޕޯޓް ނަންބަރު   :ޤައުމު  

 ފޯނު ނަންބަރު:
 

  ުމައްސަލައ  ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތ 

 ސެކްޝަން: ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު:
 :ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚު  ބ ވަތް:

 

  ިއިޤްރ ރު  ބަސްދޭ މީހ ގެ ހެކ 

ގުޅިގެން  ދަޢުވ އ  ކުށުގެ)ދަޢުވ ގެ ބ ވަތް(  ކުރ މައްޗަށް  ގެ )ދަޢުވ ލިބޭ ފަރ ތުގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި ދ އިމީ އެޑްރެސް(ދައުލަތުން 
ނޑ އެވެ.  00ނަންބަރު  ސިއްރު ހެކި  )ކޯޓުގެ ގެ ނަމުގައި  00ހެކި ނަންބަރު ސިއްރު ގެ ނަމުން މުޚ ޠަބުކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަ

އެއްވެސް ފަރ ތެއްގެ  ކުރުމަށްފަހު  ބަޔ ނަކީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވ  . އެއަޅުގަނޑެވެނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަޔ ންދިނަން( 
ނޑު ހަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ ނުފޫޒެއްނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔ ރުގައި    ދީފައިވ  ތެދު ބަޔ ނެކެވެ.އަޅުގަ

 ސޮއި:
 :ތ ރީޚު                                   ނިޝ ން:އިނގިލީގެ 

 

 

  ުހ ޒިރުވެ ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިޤްރ ރ 

)ގަޑި(ގައި ދުވަހުގެ  ()ތ ރީޚު  ޤަޟިއްޔ އ  ގުޅިގެން ނަންބަރު )ޤަޟިއްޔ  ނަންބަރު( )ޝަރީޢަތް ހިންގ  ކޯޓުގެ ނަން( ކޯޓުގެ މިއީ 
، ގެ މަޖިލީހ  ގުޅ ލެވިފައިވ  )ހ ޒިރުކުރެވިފައިވ  ތަން( ހ ޒިރުވެތު ޢަޝަރީ  އްވުނުބޭ )ޝަރީޢަތް ހިންގ  ކޯޓުގެ ނަން( ކޯޓުގައި

ނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ނަމ އި އެޑްރެސް(  ބަސްދޭ މީހ ގެ ހެކި) ފުރިހަމަ ބަސްދޭ މީހ ގެ ހެކިގައި ދީފައިވ  ބަޔ ނެކެވެ. )ޒިރުހ އަޅުގަ
 ތިއެވެ.ބަޔ ން ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރ ތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެ  މިން( ނަ

 ނަން: ނަން:
 މަޤ މު: މަޤ މު:
 ސޮއި:
:ތ ރީޚު   

 ސޮއި:
:ޚު ތ ރީ   

 

 02ޖަދުވަލު 

 ކޯޓުގެ ނަން((
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ 
 


