
 ޤަވާޢިދު ސިވިލްކޯޓުގެ

  ބައި ފުރަތަމަ

 މާއްދާތައް އިބްތިދާއީ

ގެ) ޤާނޫނު ކޯޓުތަކާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/22 ނަންބަރ ޤާނޫނު، މިޤަވާޢިދަކީ  )ހ( .1  ތަޢާރުފާއިނަން
ސިވިލްކޯޓަށް، ދަށުން ބާރުގެ ލިބިދޭ ކޯޓަށް ސިވިލް އިން) ހ( ވަނަމާއްދާގެ 96

ސިވިލް، އިޚްތިޞާޞާއި، ހިންގުމާއި މައްސަލަ، ބަލައިގަުތމާއި ،ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ
ކަނޑައަޅައި އުސޫލުތައް އަމަލުކުރާނޭ ކުރުމުގައި މަސައްކަތްތައް އެހެނިހެން ކޯޓުގެ

  .ޤަވާޢިދެވެ ބަޔާންކުރާ

  .އެވެ" ޤަވާޢިދު ކޯޓުގެ ސިވިލް" ކިޔާނީ މިޤަވާޢިދަށް  ) ހ(    

އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ގޮތުން ހިމެނިފައިވާ އެޢިބާރާތެއް ނުވަތަ އެލަފްޒެއް، މިޤަވާޢިދުގައި .2  މާނަކުރުން
އެލަފްޒުތަކާއި، ދީފައިވަނީ ޢިބާރާތްތަކަށް ލަފްޒުތަކާއި އަންނަނިވި ،ހިނދަކު ދޭހަނުވާހާ

   .އެވެމާނަ ދީފައިވާ ތިރީގައި އިބާރާތްތަަކށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/22 ނަންބަރ ޤާނޫނު، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ކޯޓު ސިވިލް"  )ހ(    
މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( ވަނަމާއްދާގެ 54 ގެ) ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ
  .ކޯޓަށެވެ ސިވިލް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ކޯޓުގެ ސުޕީރިއަރ އުފެދިފައިވާ

ކޯޓުގެ ސިވިލް މަތީން ގޮތުގެ މިޤަވާޢިދުގައިވާ، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ދަޢުވާ"  )ށ(    
"ދަޢުވާ" މަޤްޞަދަށްޓަކައި މިޤަވާޢިދުގެ .ކަމަކަށެވެ ކޮންމެ ހުށަހަޅާ ނިޔާއަކަށްއެދި

)މާނައެއްގައި އެއް( މުތަރާދިފުކޮށް ލަފްޛު ދެ ިމ" މައްސަލަ" އަދި
  .ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ

ތެރެއިން ކަންކަމުގެ ހުށަހަޅާ ކޯޓަށް ސިވިލް، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ޤަޟިއްޔާ"  ) ރ(    



  .ކަމެކެވެ ކޮންމެ ބަލާ ޝަރީޢަތުން ދީގެން ނަންބަރެއް ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް، ޤާޟީންނާއި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް ސިވިލް، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ޤާޟީ"  )ރ(    
  .ޤާޟީންނަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/22 ނަންބަރ ޤާނޫނު، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" އިޚްތިޞާޞް"  )ބ(    
  . އިޚްތިޞާޞްއަށެވެ ކޯޓުގެ ސިވިލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ

އަޑުއަހަން ޝަރީޢަތުން ޤަޟިއްޔާއެއް، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ނިންމުން އިޖްރާޢީ"  )ޅ(    
ހިންގިދާނެކަމާމެދު ކޯޓުގައި ސިވިލް ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެޤަޟިއްޔާ، ފެށުމަށްފަހު
ތެރެއަށް ޤަޟިއްޔާގެ ނުވަތަ ގޮތުން ކަމަކާބެހޭ އުފައްާދ ސުވާލު ޤާނޫނީގޮތުން

ހުއްދަ ތަދައްޚުލުވުމުގެ އެޤަޟިއްޔާގައި ފަރާތެއް އެދިހުށަހަޅާ ތަދައްޚުލުވުމަށް
  .ނިންމުމެަށވެ ނިންމާ ޤާޟީ އިޖްރާޢީގޮތުން ގޮތުން ދިނުމާބެހޭ

ބަލައިގަންނަ ކޯޓަށް ސިވިލް، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" އަޑުއެހުން އިބްތިދާއީ"  )ކ(    
ގައިވާ ---- މިޤަވާއިދުގެ ކުރިން ބޭއްވުމުގެ އަޑުއެހުމެއް ޝަރީޢަތުނ މައްސަލަތައް

މަސްއޫލިއްޔަތު ރަޖިސްޓްރާރގެ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރ ކޯޓުގެ ސިވިލް މަތީން ގޮތުގެ
  .ބައްދަލުވުމަކަށެވެ ބާއްވާ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ

އަޑާއެކު ލަފުޒަށް ލަފުޒުން ވާހަކައެއް ދައްކާ، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ރެކޯޑުކުރުން"  )އ(    
ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތެއް ސްޓެނޮގްރާފިކް ނުވަތަ، މަންޒަރާއެކު އަޑާއި ނުވަތަ
  .ރެކޯޑުކުރުމަކަށެވެ އިތާުބރުހުރި އަދި ތެދު

، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ފަރާތް ދަޢުވާލިބޭ"، "ފަރާތް ދަޢުވާކުރާ"، "މީހަކު"، "އޭނާ"  )ވ(    

، ލިޔެފައިވާނަމަ މުފްރަދުކޮށް މިއިންބަހެއް. ޝަޚްޞަށެވެ ޤާނޫނީ، ޝަޚްޞާއި ޠަބީޢީ

  .ހިމެނެއެވެ މާނަވެސް ޖަމްޢު ެއބަހެއްގެ

ޝަރީޢަތް ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް ސިވިލް، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ޙުކުމް"  )މ(    



  .ނިޔާއަށެވެ ކަނޑައަޅާ ޤާޟީ، ހިންގުމަށްފަހު

ކަމުގައި ޚަޞްމަކު ހުށަހެޅުމުގައި ޤަޟިއްޔާއެއް، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ތަދައްޚުލުވުން"  ) ފ(    
ޙައްޤެއް އެފަރާތުގެ އެމައްސަލާގައި) ފަރާތަކުން ތިންވަނަ( ފަރާތަކުން ނުހިމެނޭ

ބަހެއް އޭނާގެ އެޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށް އޮތްކަމަށް މަސްލަޙަތެއް ނުވަތަ ހިމެނޭކަމަށް
  .ވަނުމަށެވެ ތެރެއަށް އެޤަޟިއްޔާގެ އެދި ފުރުޞަތަކަށް ބުނުމުގެ

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް ސިވިލް، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" އަމުރު ވަގުތީ"  )ދ(    
ފަރާތެއްގެ ހިމެނޭ އެޤަޟިއްޔާގައި، ނާންގައިފިނަމަ ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ކޯޓުން

ލިބިދާނެކަމަށް ގެއްލުމެއް ފަދަ ނުކުރެވޭނެ އިއާދަ ނުވަތަ އުނިކަމެއް ަމސްލަޙަތަކަށް
ވަގުތީގޮތުން އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރިން ޙުކުމްކުރުމުގެ، ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ ކޯޓަށް
  . އަމުރަށެވެ ނެރޭ ކޯޓުން

ޢާންމު ޤާޟީންގެ ކޯޓުގެ ސިވިލް، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" މަޖިލިސް ޢާންމު"   )ތ(    
  .މަޖިލީހަށެވެ

ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ޤާނޫނު"  ) ލ(    
ބާރުލިބިގެން އެޤާނޫނުތަކުން، ޤާނޫނުތަކާއި ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  .ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ ަހދާ ތެރޭގައި އިމުގެ އެޤާނޫނުތަކުގެ

ބާރުލިބިގެން ޤާނޫނަކުން، ޤަވާޢިދާއި ކޯޓުގެ ސިވިލް، އެވަނީ ކަމަށްބުނެފައި" ޤަވާޢިދު"  )ގ(    
  .ޤަވާޢިދަށެވެ ހަދާފައިވާ ތެރޭގައި އިމުގެ ބާރުގެ ލިބިދީފައިވާ އެޤާނޫނުން

ނެރޭ ކޯޓުން، ފިޔަވައި އަމުރު ވަގުތީ، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި" އަމުރު ކޯޓު"  )ޏ(    
  .އަމުރުތަކަށެވެ އެހެނިހެން

ޝަރީޢަތްތައް ކޯޓުގެ ސިވިލް އުޞޫލުން ޢާންމު، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި" ރިސެސް"  )ސ(    
  . ދުވަސްތަކަށެވެ ކަނޑައަޅާ ނުހިންގާގޮތަށް



ކޯޓަށް ސިވިލް މައްސަލަ، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި" މައްސަލަ ދުވަސްވެފައިވާ ގިނަ"  )ޑ(    
ފާއިތުވެފައިވާ ދުވަސް މަސް) ހައެއް( 06 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހެޅުނު

  .މައްސަލަތަކަށެވެ

 ކޯޓުގެ ސިވިލް
  ގަޑި މަސައްކަތު

މަސްމަހު އެހެނިހެން، މަސްފިޔަވައި ރަމްޟާން، ރަސްމީގަޑިއަކީ ކޯޓުގެ ސިވިލް  )ހ( .3
ފެށިގެން އިން 8:00 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ބަންދުނޫން ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ

ކޮންމެ ބަންދުނޫން ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ، ރަމްޟާންމަހު އަދި. އަށެވެ 4:00 ހަވީރު
  .އަށެވެ 1:30 މެންދުރުފަހު ފެށިގެން އިން 9:00 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ

، ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް އެގޮތަށް ރަސްމީގަޑި ކޯޓުގެ ސިވިލް ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ  )ށ(    

ގަޑިތަކުގައި އެނޫން، ޤަރާރަކުން ފާސްކުރާ މަޖިލީހުން ޢާންމު ޤާޟީންގެ ކޯޓުގެ ސިވިލް
)ހ( މިމާއްދާގެ ކަނޑައެޅުމަކަށް ގަޑި މަސައްކަތްކުރާ ރަްސމީ ކޯޓުގެ ސިވިލް

  .ހުރަހެއްނާޅައެވެ

ހަވީރު ފެށިގެން ން 9 ހެނދުނު ގަޑިއަކީ ކުރާ ޝަރީޢަތް ޢާންމުކޮށް ކޯޓުގައި ސިވިލް  ) ނ(    
ބޭއްވުމަށް މަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ ޤާޟީއަކު ގަޑިއެއްގައި މިނޫން. ހަމައަށެވެ އާއި 4

  . ހުަރހެއްނާޅައެވެ މިމާއްދާ

ސިއްކައެއް ކޯޓުގެ ސިވިލް ކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް ކޯޓުގައި ސިވިލް  )ހ( .4  ސިއްކަ ކޯޓުގެ
ރަސްމީ ކޮންމެ ކުރެވޭ ޤަރާރު ލިޔެ ނިންމުމެއް ކޯޓުގެ ސިވިލް. އޮންނަންވާނެއެވެ
ދެންނެވި. ޖަހަންވާނެއެވެ އެސިއްކަ ލިޔުމެއްގައި ރަސްމީ ކޮންެމ އެހެން، ލިޔުމެއްގައާއި

  .ނުވާނެއެވެ ޞައްޙައެއް  ނުލައި ސިއްކައާ ކޯޓުގެ ސިވިލް ލިޔުމެއް އެއްވެސް ދިޔަ

، ނެތި ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ލިޔުމަކުން ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އިސްޤާޟީ ކޯޓުގެ ސިވިލް  )ށ(    

  .ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ ސިއްކަ ކޯޓުގެ ސިވިލް ލިޔުމެއްގައި އެއްވެސް

1 ޖަދުވަލު މިޤަވާޢިދުގެ އޮންނާނީ ކޯޑު ކުލަ ،މިންތަކާއި ސިއްކައިގެ ކޯޓުގެ ސިވިލް  )ނ(    

  .ގޮތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި



 ބޭނުންކުރާ ކޯޓުން
  ބަސް

ރެކޯޑުތައް ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި ގެންދަންވާނީ ކުރިއަށް ޝަރީޢަތްތައް ކޯޓުގެ ސިވިލް  )ހ( .5
އަދި، މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ .ދިވެހިބަހުންނެވެ ބަލަހައްޓަންވާނީ

ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެނިހެން ބަސްބަހުން. ލިޔުންތަކެއް ހުންނަންވީާނ ދިވެހިބަހުންނެވެ
ލިޔުންތަކުގެ ދިވެހިތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޯޓަށްހުންނަ 

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ސިވިލް ކޯޓުން ޢާންމުކުރާ ވަކި ލިޔުންތަކެއް، ދިވެހިބަސްނޫން ބަހަކުން  )ށ(    
  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

މައްސަލައެއްގައިސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ގައިވާ އިސްތިސްނާފިޔަވާ )ށ(މިމާއްދާގެ   )ނ(    
ބަސްބަހުން ލިޔެފައިހުންނަ ބަސްނޫން ދިވެހި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ

ލިޔުންތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމުން ނޫނީ އެމައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައެއް
މިގޮތަށް ދިވެހިބަހުގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ލިޔުންތަކުގެ. ނުގަނެވޭނެއެވެ

ތެރެއިން އެމައްސަލަ ހުށަަހޅާއިރު، އެހެންބަސްބަހުން ހުންނަ ލިޔުންތަކަށް
  .ލާދީފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެއެވެހަވާ

    

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީމިމާއްދާ  )ރ(    
އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގެ ނުވަތަ އެލިޔުންތަކުގެ ބައެއްގެ ތަރުޖަމާ

މިގޮތުން ތަރުޖަމާ. އެތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެުހށަހަޅަން އެންގުމުން 
  .ހުށަހަޅަން އަންގަންވާނީ، އެލިޔުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ

ބަސްނޫން އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ހުންނަ ލިޔުންތައް ތަރުޖަމާކުރިފަރާތުގެ ދިވެހި  )ބ(    
ކޮށްފައިތަރުޖަމާކުރި ލިޔުމުގައި ބަޔާން އަދި ސޮއި ނަމާއި، އެޑްރެސް
  .އޮންނަންވާނެއެވެ

މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭނަމަ، ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކީ  )ހ( .6  ތަރުޖަމާނު ހޯދުން
ކީ، ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާމިގޮތުން ހޯދާ ތަރުޖަމާނަ. އެފަރާތުގެ ކަމެކެވެ

  .ތަރުޖަމާނަކަށްވާންވާނެއެވެ



ިސވިލް ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަކީ، ދިވެހިބަހުން  )ށ(    
ވާހަކަ ދައްކަންނޭނގޭ މީހަކު ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ދައްކާވާހަކަ ދިވެހި ބަހަށް
ތަރުޖަމާކޮށް ދިނުމަށް ތަރުޖަމާނަކު ހޯދައި، އައްޔަންކޮށް، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް، އެކަމަށް

  . ހޭ ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެހެއްކަކު ހުށަހަޅާ ފަާރތުންނެވެކުރަންޖެ

  )ނ(    

  

ޝަރީޢަތުން ކަމެއް އޮތްގޮތް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި، ޙާޟިރުކުރާ ހެއްކަކީ
ދިވެހިބަސްނޭނގޭ މީހަކުކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހަކު ދައްކާ ވާހަކަ ދިވެހި ބަހަށް

ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް، އެކަމަށްތަރުޖަމާކުރުމަށް މީހަުކ  ހޯދައި، އައްޔަންކޮށް، 
މިގޮތުން ކޯޓުން ހޯދާ ތަރުޖަމާނަށް ދޭންޖެހޭ. ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ކޯޓުންނެވެ

  .ފީއާއި އުޖޫރ ދޭނީ ކޯޓުންނެވެ

ޢަދުލުވެރިކަމާއިހާމަކަ
މާއެކު ޝަރީޢަތް 

  ބޭއްވުން

ޢާންމުކޮށްސިވިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާންވާނީ   )ހ( .7
  .ހުޅުވާލައިގެން، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހި، ހާމަކަމާއެކުގައެވެ

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަންވާނެކަމަށް މިމާއްދާގެ  )ށ(    
އި،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކަ) ހ(

ދީމިޤްރާތީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތެއްގެމަތީން، ޝަރީޢަތެއް އެކުގައި ނުވަތަ
ޝަރީޢަތަކުން ބައެއް، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިނުލައި ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  .އެޝަރީޢަތެއްކުރާ ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ުނވަތަ މުޖްތަމަޢުގެމުޖްތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފަހެއްޓުން  )1(
އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމްކުރުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް

 ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުން؛

 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދީންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުން )2(
ނުވަތަ މީހަކުކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރެާތއްގެ

 ތު ރައްޔާތެރިކުރުން؛މަޞްލަޙަ

 



ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގައިފިނަމަ، ޢަދުލު އިންޞާފު )3(
  .ޤާއިމްކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަހަކުން މިންޖުވުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުން ކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކައި) ށ(މިމާއްދާގެ   )ނ(    
ކަނޑައަޅައިފައިނުވާނަމަ، ކޯޓުތަކުން ނެރޭ ހުރިހައި އަމުރުތަކާއިއެހެންގޮތަކަށް ކޯޓުން 

އަދި. ޙުކުމްތައް އިއްވަންވާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހެއްގައެވެ
ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުން ނެރޭ ކޯޓުގެ އަމުރުތަކާއި ކުރާ

  .ށް ފެންނާން ހުންނާން ވާެނއެވެޙުކުމްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ

ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި 
ތަބާވާންޖެހޭ 
  މަސްދަރުތައް

ިސވިލް ކޯޓުން ބަލާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްވެސް ނިންމަންވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި .8
ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އެއްގޮތްވާ

  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ކޯޓުގެ  ސިވިލް
ކަލަންޑަރާއިި 

  ރިސެސް

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު،  )ހ( .9
ރީކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، ސިވިލް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދައުރު ފެށޭނީ އެއަހަރެއްގެ ޖަނަވަ

  .މަހުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުއެވެ

ދުވަހާއި، އަދި 10ސިވިލް ކޯޓު ރިރެސްއަށް ދާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެދުތެރެއިން   )ށ(    
  . ދުވަހަށެވެ 20ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ފުރަތަމަ 

  :ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި ހިނގާނެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ  .10  

  

  .ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުންކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް   )ހ(    

  .ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ބަޖެޓާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން  )ށ(    

  .މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން  )ނ(    

  .އިޞްލާޙުކުރުންސިވިލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި، މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި،   )ރ(    

  .ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  )ބ(    



  .ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  )ޅ(    

ހަލުއިމިނެއްގައި ނިންމުމުގެސިވިލް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ    .11  
ބޭނުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ޤަރާރަކުން
ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށް

  .މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ

އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވިސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ    .12  
ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ކޯޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް

  .ރިސެސްގެ ދުވަސްވަރުަގއި މެދުކެނޑިގެން ނުވާނެއެވެ

ިސވިލް ކޯޓު ރިސެސްގައި އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓުން އަވަހަށް ފިޔަވަޅެއްނާޅައިފިނަމަ،   .13  
ނެތިދާނެ މައްސަލަތަކާއި، ވަގުތީ އަމުރަކަށްއެދި އެމައްސަލައެއްގެ އަސާސް

  .ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  

  ދެވަނަ ބައި

  ސިވިލްކޯޓު ބެހިގެންވާ ބައިތައް

  )ސިވިލް ކޯޓުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓް (

---އެކުލެވިގެންވާގޮތް މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު ސިވިލް ކޯޓުގެ ބައިތަކާއި ސެކްޝަންތައް    .14  ޗާޓު  އޯގަނައިޒޭޝަން
  .ގައިވާ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

  . ސިވިލް ކޯޓުގެ ބައިތަކާއި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ    .15  

  އަށްވަނަބައި

  ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް

ސިވިލްކޯޓުގެ 
  އިޚްތިޞާސް

2010/22ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  .16

ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ 69ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(



  .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ 1ޖަދުވަލު 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ މިމާއްދާގެސިވިލް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ، ޤަޟިއްޔާގެ ދަފްތަރުގައި   )ށ(    
  .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ) ހ(

  ތިންވަނަ ބައި

  ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ިސވިލް ކޯޓުން އެނޫންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ ހިނދަކު، ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ  ) ހ( .17  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
ހުށަހަޅަންވާނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، މިޤަވާޢިދުގެ

.ގައިވާ ފޯމު ނުވަތަ އެފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ 1ޖަދުވަލު 
އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރާ ފޯމު، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުގެ ފޯމެޓާއި ތަފާތުނަމަ،

  .ޓަށް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެއެފޯމު ކޯ

ސިވިލް ކޯޓަށް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މައްސަލަ  )ށ(    
  .ލިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެހުރިހާ  ،ޤަރީނާއާއި ،ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި

ތަރިކަ، ހިބަ، ވަޞިއްޔަތާއި، މިލްކު ޘާބިތުކުރުމާއި، ވާރިޘުން ޘާބިތުކުރުން ފަދަ  )ނ(    
މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، މިމާއްދާގެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގެ ޑޮކިއުމެންޓް ސެޓް މައްސަލަ ރަްއދުވާ) ށ(
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ފަރާތްތަކަށާއި،

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ފޯމުފުރުމުގައި 
ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ 

  ކަންތައްތައް

ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިޔެ ނުވަތަ ޓައިޕްކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  )ހ( .18
ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ،މިގޮތުން އަތުންލިޔެ . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

"އެފަދަ ފޯމުތައް ލިޔަންވާނީ، . ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު އިބާރާތުންނެވެ
  .ކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުންނެެވ" ނޫ" ނުވަތަ " ކަޅު

  

ފޯމުގައިވާ. އިންނެވެ 12ސައިޒު ، ފޮންޓުގައި" އޭފަރުމާ"ޓައިޕުކޮށް ފޯމު ފުރަންވާނީ   )ށ(    
"ކަޅު"ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ . ގައެވެ 14ސުރުޙީތައް ހުންނަންވާނީ ސައިޒު 



ކޮންމެ ފޯމެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރަންވާނީ މިއިން. ކުލައިންނެވެ" ނޫ" ނުވަތަ 
  .ކޮންމެވެސް އެއްކުލައެވެ

އިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަމައްސަލައިގެ ފޯމުގައި އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފަ  )ނ(    
ފޯމުގައި. އަދި އެކަމަކަށް ދޭންވާނީ އެކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެެ. ކުރަންވާނެއެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކާއި ގުޅުމެއްނެތް މަޢުލޫމާތު ދީަފއިވާނަމ އެކަން އިސްލާޙުކޮށް
ތައްމިގޮތުން އިސްލާޙުކުރަން އެންގޭ ފޯމު. ފޯމު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ

  .އިސްލާޙުކުރުމުން ނޫނީ ކޯޓަށް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ

މައްސަލާގައި 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

  ލިޔުންތައް

ކޮންމެ މައްސަލައެއް، ސިވިލް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކުގައި  )ހ( .19
ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުގައާއި މައްސަލައެއްގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާއިރު، އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަނީ
  .ރައްދުވަނީ އަމިއްލަ ފަރުދކަށްނަމަ، އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ

  ،ކޮޕީ އައިޑެންޓިޓީކާޑުގެ ގެއެ ފަރާތު )1(
  ؛އަްއޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައި ނުވަތަ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ )2(

i. ްން،ލިޔު އައްޔަންކުރިކަމުގެ އެފަރާތެއ  
ii. ުން،އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔ 

iii. ެއައިޑެންޓިޓީކާޑުގެ ކޮޕީ ޢައްޔަނު ކުރެވުނު ފަރާތުގ.  

ިސވިލް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކުގައި، ކޮންމެ މައްސަލައެއް  )ށ(    
ހުށަހެޅުމުގައާއި މައްސަލައެއްގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާއިރު،  އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅަނީ
ނުވަތަ ރައްދުވަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއް ނުވަތަ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއަކަށްނަމަ،

  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް

  ،ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއެފަރާތެއްގެ  )1(
 ،ކޮށްފައިވާ ޤަރާރުފާސް ކަނޑައަޅައި ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ )2(
ކަނޑައަޅައި ތަމްސީލުކުރާނެ ފަާރތެއް ކޯޓުގައި އެފަރާތް މައްސަލާގައި )3(

 ކޮށްފައިވާ ޤަރާރު،ފާސް

 ،އެކަން ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ޢައްޔަންކުރި ފަރާތް )4(
  .ޢައްޔަނު ކުރެވުނު ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީކާޑުގެ ކޮޕީ )5(

  މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާއިރު؛  )ނ(    



އެލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޮންކަމެއް ޘާބިތުކުރުމަށްކަން )1(
  . ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ

 .ންވާނެއެވެނަންބަރު ޖަހަ ލިޔުންތަކުގައި ޑޮކިއުމަންޓް )2(
  .ލިޔުންތައް ފަސޭހައިން ބެލޭނެގޮތަށް ތަރުީތބުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ )3(

ިސވިލް ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ދިވެހިބަސް ފިޔަވައި، އެހެނިހެން  )ރ(    
  .ބަސްބަހުން ހުންނަ ލިޔުންތަކުގެ ދިވެހިތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ދުވަހުގެ) ފަހެއް( 05ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ ފޯމު ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން   )ބ(    
  .ތެރޭގައި އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފޯމާބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ

ޤަވާއިދުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައި ގެދަޢުވާއާއި މައްސަލާސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ   )ހ(  .20  ފީ ދެއްކުން
ކޮންމެގެ ދަފްތަރުގައި ޤަޟިއްޔާސިވިލް ކޯޓުގެ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ،

ފީކަނޑައެޅިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި،  އެއް ނުވަތަ ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްމަްއސަލަ
ދުވަހުން ފެށިގެންއަދި މިފަދައިން ފީ ދައްކަން އަންގާ  .ދެއްކުމަށް އެންގޭނެއެވެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފޯމާއި ގުޅިގެން ދައްކަން) ފަހެއް( 05ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފީ. ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ ،އަންގާ ފީ
  .ނުދައްކައިފިނަމަ، އެެ ފޯމު ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ

އި ކޮންމެ ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައިސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ދަފްތަރުގަ  )ށ(    
  .އެވެ) ފަންސަވީސް ރުފިޔާ. (ރ‐/25ދަންކަންޖެހޭ ފީ އަކީ 

،ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ޤަޟިއްޔާއެއް  )ނ(    
ޤަޟިއްޔާ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް ބާޠިލުކޮށްފި ހިނދެއްގައި،

މަސްދުވަހުގެ ކުރިން) ތިނެއް( 3އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ ަދޢުވާއެއް، މީލާދީ ގޮތުން 
ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ޤަޟިއްޔާ

ގެ) ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ. (ރ‐/500ންެޖހޭ ފީގެ އިތުރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަ
  .ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ

ފީ ނުދެއްކުމުން ފޯމު 
  ކެންސަލްވުން

ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި  .21
ދުވަސްވެއްޖެނަމަ، އެފޯމު ކެންސަލް 10ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން އެފީ ނުދައްކައި 

މިގޮތުން ކެންސަލްކުރެވޭ  މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ އަލުން. ކުރެވޭނެއެވެ
  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 
  ދިނުން

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމުން  )ހ(  .22
ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ދަފްތަރުން ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް އެދަޢުވާ ނުވަތަ

  . މައްސަލައަށް ދޭންވާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދޭންވާނީ،) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
  . ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކާ ތަރުތީބުންނެވެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ 
  ޤަޟިއްޔާ ދަފްތަރު

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއާއި މައްސަލަތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  .23
މިދަފްތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު. ދަފްތަރެއް ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ

  . ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .ދަޢުވާއަށް ނުވަތަ މައްސަލައަށްދޭ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  )ހ(    

  .ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  )ށ(    

/ކާޑު ނަންބަރު .ޑީ.ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައި  )ނ(    
  .ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު/ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު 

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އެނގެންއޮތްނަމަ،  )ރ(    
  .ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު/ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު / ނަންބަރު ކާޑު .ޑީ.އައި

  . ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ  )ބ(    

  .ޙަވާލުކުރި ސެކްޝަން  )ޅ(    

  .ސެކްޝަނުން މައްސަލައާއި ޙަވާލުވި ފަރާތް  )ކ(    

  .ނިންމެވި ޤާޟީ  )އ(    

  .ނިންމި ތާރީޚް  )ވ(    

  .ނިމުނު ގޮތް  )މ(    



ޤަޟިއްޔާ 
  ޙަވާލުކުރުން 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ދަފްތަރުގައި މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުން،  )ހ( .24
އެޤަޟިއްޔާއަކީ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް
،ކަމުގައި ނުވާނަމަ،  އިސް ޤާޟީ ނުވަތަ ކޯޓު ހިންގުާމ ޙަވާލުވެހުރި ޤާޟީއަކު

ެއަފނިޑާޔަރާކއި ، އެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ފަނޑިޔާރަކު ކަނޑައަޅާ

ޤަޟިއްޔާއެއް ފަނޑިޔާރާަކއި ޙަވާލުކުރުމަކީ އެފަނޑިޔާރަކު. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
  . ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ސެކްޝަނަކާއި އެޤަޟިއްޔާ ޙަވާލުކުރުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ

  

ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ޝަރީޢަތަށްއިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް   )ށ(    
ފޮނުވަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި، އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުމުން، އެ މަރުޙަލާ
ނިމޭ ތަރުތީބުން،   އިސް ޤާޟީ ނުވަތަ ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ޤާޟީއަކު

ފަނޑިޔާރަކާއިއެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ފަނިޑޔާރަކު ކަނޑައަޅާ، އެ
  .ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  

މައްސަލަ އަނބުރާ 
  ރައްދުކުރުން

މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ  )ހ( .25
ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،

މިގޮތުން ފޯމު. ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެންގޭނެއެވެއެކަންކަން 
މިމުއްދަތުގެ. ދުވަހެވެ )ދިހައެއް( 10ފުރިހަމަކުރުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ޅައިފިނަމަ، އެ ފޯމު ކެންސަލްފޯމު ހުށަނާ ތެރޭގައި އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ދަ މައްސަލަ ބަލައިގަނެވޭނީ އަލުން މައްސަލަދެން އެފަ. ކުރެވޭނެއެވެ

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ކޯޓުން ބެލެންނެތް މައްސަލައެއްނަމަ، ނުވަތަ  )ށ(    
ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤުނެތް މައްސަލައެއްނަމަ، ނުވަތަ އެމައްސަލައިގައި ދަޢުވާއެއް
ނެތްނަމަ، އެމައްސަލަ ސިވިލްކޯޓަށް ބަލައިގަނެވެންނެތް ސަބަބު ަބޔާންކޮށް އެމައްސަލަ



މިގޮތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން. ނީއެވެހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާ
  .ނެތް ސަބަބު ލިޔުމުން ލިބުމަށް އެދޭނަމަ، އެލިޔުން އެފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ

  

ފޯމު އަނބުރާ 
  ގެންދިއުން

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  )ހ( .26
  . ދިނުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެމައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓުން ބެލެންނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާއި މައްސަލަތަކާއި، ކެންސަލްކުރާ  )ށ(    
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދަން އެދޭ މައްސަލަތަކުގައި،ފޯމުތަކާއި، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ރައްދުކުރާނީ، އެފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްްސަލައިގައި، ކޯޓުގެ
ބާކީ ހުރި ،އެންޓްރީ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ކޯުޓގައި ބޭއްވުމަށްފަހު

  .ފޯމާއި ލިޔުންތަކެވެ

  

މިޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ .27  ފީ ނެގުން
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ---ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

  . މަތީން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް ދައްކަންވާނެއެވެ

  

  ބައިހަތަރުވަނަ 

  މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ފައިލްކުރުން

  

މައްސަލައާގުޅޭ 
ލިޔުންތައް 
  ފައިލްކުރުން

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ލިޔުންތަކަކީ، މައްސަލައިގެ ފައިލްކުރެވިފައި  .28
  .ހުންނަންޖެހޭނޭ ލިޔުންތަކެވެ

 .ހުށަހަަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައްދަޢުވާ ފޯމާއި އެފޯމާއެކު   )ހ(   



  

 .ދަޢުވާގެ ޖަވާބާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް  )ށ(   

  

 .ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބަޔާނާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް  )ނ(   

  

 .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޤާޟީ ނަންގަވާ ބަޔާންތައް  )ރ(   

  

 .ނެރޭ އަމުރުތައް އެމައްސަލާގައި ކޯޓުން  )ބ(   

  

 .މައްސަލައާގުޅިގެން ފޮނުވާ ސިޓީ  )ޅ(   

  

 .މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތައް  )ކ(   

  

 .ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަންކުރި ލިޔުމާއި އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން  )އ(   

  

 .އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުންބަދަލު ހަމަޖެއްސި ލިޔުމާއި،   )ވ(   

  

 .ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ  )މ(   

  

 .މައްސަލައިގެ ރެކޯޑު ޝީޓު  )ފ(   



  

  ޙުކުމް  )ދ(   

  

 . ޝަރީޢަތްނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  )ތ(   

  

  .މިނޫންވެސް މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި ހިމަނަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ލިޔުންތައް  )ލ(   

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މަސައްލައެއްގެ ތެރެއިން ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދެވޭ     .29  ފައިލްމައްސަލައިގެ 
ކޮންމެ މައްސަލައަކަށްވެސް ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެޤަޟިއްޔާއާގުޅޭ ހުރިހާ

މައްސަލައިގެ ފައިލުގެ ބޭރުގައި، ޤަޟިއްޔާ. ލިޔުންތަކެއް ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ސެކްޝަނާއިނަންބަރާއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި އަދި ނިމުމުން ނިމުނު ތާރީޚާއި މައްސަލަ ބައްލަވާ
  .ޤާޟީގެ ނަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

  

ޤަޟިއްޔާގެ 
ލިޔުންތައް 

  ފައިލްކުރާނޭގޮތް

ފައިލުކުރާނީ، އެލިޔުން ފައިލުގައި ހިމެނޭ ޞަފްޙާ ނަންބަރުޖަހައި،ޤަޟިއްޔާގެ ލިޔުންތައް   .30
މިގޮތުން ޤަޟިއްޔާގެ ލިޔުންތައް ފައިލުކުރާނީ. އެލިޔުން ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުގެ ތަރުތީބުންނެވެ

  .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

 -:ފައިލްކުރާނީ ކަނާތް ފަޅީގައި ފައިލުގެ ޤަޟިއްޔާ  )ހ(    

  

 .އެފޯމާއެކު ހުށަހަަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ފޯމާއި ދަޢުވާ -1      
 .ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހަޅާ އެއާއެކު ޖަވާބާއި ދަޢުވާގެ -2
 ***ފޯމްޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ވަކީލު  -3

    ***ފޯމް އެދޭ ހަމަޖައްސަްނ ބަދަލު -4
 .އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ -5
 .ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހަޅާ އެއާއެކު ބަޔާނާއި ހުށަހަޅާ ދެފަރާތުން -6



 .މަޖިލީހުގައި ޤާޟީ ނަންގަވާ ބަޔާންތައް ޝަރީޢަތުގެ -7
 ****މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް -8

  .ައމުރުތައް ނެރޭ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ވަޤުތީ އެމައްސަލާގައި -9
 .ޙުކުމް - 10
 .ލިޔުންތަކެވެ ރިޕޯޓް، ފަދަ ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް - 11

  

  - :ފައިލުކުރާނީ ވާތް ފަޅީގައި ފައިލުގެ ޤަޟިއްޔާ  )ށ(    

       
 .ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު -1
  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް -2
 .މައްސަލައާގުޅިގެން ފޮނުވާ ސިޓީ -3
  .މައްސަލަިއގެ ރެކޯޑު ޝީޓު - 4

މަތީ މަރުޙަލާގެ 
ކޯޓަކަށް ފައިލް 

  ފޮނުވުން

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ފައިލް ފޮނުވާދިނުމަށް  )ހ( .31
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފައިލް އެކޯޓަކަށް) ހަތެއް( 7އެދިއްޖެނަމަ، ގިނަވެގެން 

  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  

މިގޮތުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ފޮނުވާ ފައިލްގައި ހިމެނޭލިޔުންތަކުގެ  )ށ(   
ލިސްޓެއްނަގައި، ފޮނުވޭ ފައިލުގެ ނަކަލެއް ހަދައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިކޯޑަށްޓަކައި

އަދި އެޤަޟިއްޔާގެ ފައިލު ފޮނުވީ ކޮން ކޯޓަކަށް ކަން އެނޭގ. ބާއްވަންވާނެއެވެ
ފަދައަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ފައިލް ފޮނުވާފައިވާކަން

  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ފޮނުވޭ ފައިލު) ހ(މިމާއްދާގެ   )ނ(   
އަލުން އަނބުރާ ސިވިލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފިނަމަ، އެޤަޟިއްޔާއާގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން

އެފައިލެއް ޤަވާއިދުން އަރުޝީފަށް، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިަހމަކޮށް
  .ފޮނުވާންވާނެއެވެ

  



މައްސަލައިގެ ފައިލް 
އަރުޝީފަށް ފޮނުވުން 
އަދި އަރުޝީފުން 

  ފައިލް ހޯދުން

މަސް) ދޭއް( 2ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   )ހ(  .32
  .ދުވަސްވުމުން އެޤަޟިއްޔާގެ ފައިލް އަރުޝީފަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  

އަރުޝީފަށް ފޮނުވާ ފައިލެއްގައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެފައިލެއް އަރުޝީފުން ސިވިލް  )ށ(    
ކޯޓަށް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ގެނެވޭނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއެއްގެ ހުއްދަ

  . ިލޔުމުން ލިބިގެންނެވެ

  

  ފަސްވަނަ ބައި

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ،ޤާޟީންގެ އެހީތެރިން، ރަޖިސްޓްރާރ ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން

  އަދި މުވައްޒަފުން

  

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް 
  ޤާޟީ އާއި ޤާޟީން

ިސވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީއާއި ޤާޟީންނަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  )ހ(  .33
  .ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ އެންމެހާ ޝަރީޢަތްތައްކޮށް  )ށ(   
  . ހިންގައި ހަދާނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަދި ޤާޟީންނެވެ

  

ބްރީފިންގ ގަޑިއާއި 
ޝަރީޢަތުގެ 
  ގަޑިތަކާއި 

އިން ފެށިގެން މަދުވެގެން 08.30މަސައްކަތްކުރާ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު   )ހ( .34
ޤާޟީންގެ ބްރީފިންގއެއް ސިވިލް ކޯޓުގައިސިވިލް ކޯޓުގެ ބައި ގަޑިއިރަށް 
  .އޮންނަންވާނެއެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާ  )ށ(   



އިން ފެށިގެން ހަވީރު 09.00ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 
އަދި މައްސަލައެއް ބަލާ ޤާޟީއަކު ބޭނުންނަމަ، އެނޫން ދުވަސްތަކާއި. އަށެވެ 04.00

  . ގަޑިތަކުގައި ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިާޔރު އެޤާޟީއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ޤާޟީންގެ 
މިނިވަންކަމާއި 
  މުސްތަޤިއްލުކަން

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަކީ މުސްތަޤިއްލު ބައެކެވެ  )ހ( .35
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،

  .ޤާނޫނާއި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށެވެ

  

ޤާއިމުކުރުމުގައްޔާއި، ޤާޟީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައްޢަދުލުއިންޞާފު   )ށ(    
އަދާކުރުމުގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީންނަކީ، އެހެންއެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ

  .މުއައްސަސާއެއްގެ ބާރެއް ނުވަތަ ުނފޫޒެއް ފޯރުވޭނޭ ބައެއްނޫނެވެ

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އެހީތެރިންނަކީ   .36  ޤާޟީންގެ އެހީތެރިން
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  66ގެ ) ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު

  .ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ

  

ޤާޟީންގެ 
އެހީތެރިންގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު

2010/13ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އެހީތެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .37

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  66ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(
ކަންކަމުގެ އިތުރުން، އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ސެކްޝަނުގެ ޤާޟީއަކު

  . އްގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމެވެއަންގާގޮތެ

  

ސިވިލް ކޯޓުގެ 
  ރަޖިސްޓްރާރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ( 2010/22ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރއަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .38
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައި ހުންނަ 59ގެ ) ޤާނޫނު

  .މީހުންނެވެ



ސްޓްރާރގެ ރަޖި
  މަސްއޫލިއްޔަތު

2010/22ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު   .39

ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުން، 60ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(
  .އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތައްމިޤަވާޢިދުގައިވާ   )ހ(    
  .ބަލައިގަތުން

ިސވިލް ކޯޓުގެ މީޑިއޭޝަންއާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާ  )ށ(    
  .ބެލެހެއްޓުން

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ  )ނ(    
މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅައި، އެމައްސަލަތަކުގައި އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ

   .އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސާ ބެލެހެއްޓުން

ިސވިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތާވަލު ދުވަހުން ދުވަހަށް ޢާންމުކޮށް ފެންނަން  )ރ(    
  .ބެލެހެއްޓުންހުންނާނޭގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި 

ިސވިލް ކޯޓުގައި ހިނގާ ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ އަމުރުތަކާއި، އިޖުރާއީ  )ބ(    
ނިންމުންތައް އަދި ޙުކުމްތަކާއި ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ޢާންމުކޮށް ފެންނަން

  . ހުންނާނޭގޮތުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުން

ިސވިލް ކޯޓުން ނިންމާ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ލިޔެ  )ޅ(    
  . ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

އެގްރީމަންޓާއި ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީއާއި، އެހެނިހެން ލިޔުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިނުމާއި  )ކ(    
  .ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ރަށްރަށު ކޯޓުތަކުން އެމީހެއްގެ ބަޔާނެއް ނެގުމަށް އެދުމުން، އެމީހެއްގެ ބަޔާން ނަގައި  )އ(    
  . ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުން

ޝަރީޢަތުގެ އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ  )ވ(    
  . ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން



ިސވިލް ކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ދައުރު އަދާކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުގެ  )މ(    
  .ބެލެހެއްޓުންޢާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 

ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި އަދި މައްސަލަތަކުގެ ޚަސްމުންގެ ބަދަލުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް  )ފ(    
  .ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާ ބެލެހެއްޓުން

ިސވިލް ކޯޓުން އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވާ، ނުވަތަ އެކައުންޓް  )ދ(    
  .ފްރީޒްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރެއް ހަދައި، ބެލެހެއްޓުން

ިސވިލް ކޯޓުން ނިންމާ ޤަޟިއްޔާއެއް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޯޓަކުން  )ތ(    
ނެރޭ އަމުރުތަކާއި ފޮނުވާ ލިޔުންތަކާއި، އެކޯޓަކުން އެޤަޟިއްޔާއެއް ނިމުމުން ފޮނުވާ

އޭގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓައި، ކަމާބެހޭ، ރިޕޯޓުތައް ތަރުތީބުކޮށްލިޔުންތަކާއި 
  .ސެކްޝަންތަކަށް އެތަކެތި ފޮނުވުން

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ  )ލ(    
ޖެހޭ ލިއުންތަކުގެ ކި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންއުޞޫލެއްގެ މަތިން، އެކަނޑައަޅާ 

  .ކުރުންސޮއި ން ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ލިޔުންތަކުގައިތެރެއި

  .ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  )ގ(    

ިސވިލް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހާއި، ސިވިލް  .40  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ

  .ފަރާތެވެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު

ކޯޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް، ކޯޓުން އާންމުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ   )ހ(  .41
ށް، ޚަރަދު ކުޑަކޮށް، ދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހަލުއިކޮ

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ
  .މަތިން ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަންކަން ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ

ވައްޒަފުން މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މު  )ށ(    
ރޫޙް އުފައްދާ ހީވާގި މުރާލި ބައެއްގެގޮތުގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއިމަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް 
  .ންއަޅާ އުޞޫލަކުން އުފައްދުކަނޑަސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ 



ޓުން އިދާރީގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ދެފުށްފެންނަ ޒިންމާދާރު ނިންމުންތަކެއްގެ ކޯ  )ނ(    
  .ގޮތުގައި ހަދައި އެކަންކަން އިސްޤާޟީ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ހާމަކޮށްދިނުން

އިދާރީ އެންމެހާ ލިއެކިއުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ކޯޓުގެ   )ރ(    
ިސވިލް ކޯޓުގެއެކި ތަންތަނަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި ކޯޓު އަމުރުތައް 

ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ 
ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްދުކުރުމާއި ކައުންޓަރު

  .ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ފޯރުކޮށްދިނުންމަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ 

ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޓުގެ އެތެރޭގެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ   )ބ(    
މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި 

  .ހިންގުން

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކޯޓު  )ޅ(    
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ 

  .ތަންފީޛްކުރުންހަމަޖެއްސުމާއި އެފަދަ ޕްލޭންތައް 

ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް ހިފޭނެ ންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޯޓުގެ މަސައްކަތުގައި އި  )ކ(    
މަގު ފަހިކޮށްދީ އެފަދަ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު މުވައްޒަފުންނަކީ ޒަމާނީ 

ދެނެގަނެ  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ަކންތައްތައް
ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްއެކަންކަން 

  .މުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާ ބެލެހެއްޓުންކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ކުރުޤާޟީ 

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ  )އ(    
އުޞޫލެއްގެ މަތިން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ 

އެކަންކަމާބެހޭ  ންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި،މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ އަޅަ
  ޭ.ރެކޯޑުތަްއ ބެލެހެއްޓުން

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ  )ވ(    
ޖެހޭ އިދާރީ އަދި ކި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންއުޞޫލެއްގެ މަތިން، އެކަނޑައަޅާ 

  . ކުރުންކުރަންޖެހޭ ސޮއިލިއުންތަކުގައި ފައިސާއާބެހޭ 

ޝަރީޢަތްކުރާ ހޯލްތައް ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޝްވަރާއާއެކު އިންތިޒާމްކޮށްދީ ކޯޓުގެ އެކި   )މ(    



 މަޖިލިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީމަސައްކަތްތަކަށާއި ޝަރީޢަތުގެ 
  .ބެލެހެއްޓުން

ާސފުކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން  ކޯޓުން ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު  )ފ(    
ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ

  .ބެލެހެއްޓުންކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ހިންގާ 

ފައިސާއާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް   )ތ(    
  .ބެލެހެއްޓުންމޮނިޓަރކޮށް  ކްކޯޓުގެ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކަންކަމާއި، 

ކަމާގުޅޭ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް   )ލ(    
  .ބެލެހެއްޓުން ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ރާވާ ހިންގާ

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމުކޯޓު ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް   )ގ(    
  .ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ބެލެހެއްޓުންމަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ 

ޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކޯ  )ޏ(    
ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ހަމަޖައްސާ އެހިސާބުތައް ޢާންމުކުރުމާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

  .ފޮނުވުން

 ،އިދާރީ ކަންކަމާއި ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަމުގައްޔާއިނޫނަސް މި  )ސ(    
ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުންނާއި ސިވިލްފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް 

  .ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުންކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ 

ސިވިލް ކޯޓުގެ 
  މުވައްޒަފުން

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ޤާޟީންނާއި، ޤާޟީންގެ ސިވިލް   .42
  .އެހީތެރިންނާއި، ސިވިލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ

ސިވިލް ކޯޓުގައި 
މަސައްކަތްކުރާ 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 
މުވައްޒަފުންގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު

ިސވިލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ   .43
އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ފިޔަވައި، ދެންތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ޝަރުޢީ 

ން، އަންނަނިވި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރު 2011ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދު 
  . ކަންކަން ހިމެނެއެވެ



ޤާޟީން އަދި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސް މުވައްޒަފުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން،   )ހ(    
އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު، 

  .ހަލުވިކޮށް ކުރުން

  .ފަރާތްތަކާމެދު އިޚްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުންކޯޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ   )ށ(    

އެމުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   )ނ(    
  .ނިންމުން

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް ކިޔަމަންވެ،   )ރ(    
  .އެނިންމުންތައް ތަންފީޛުކުރުން

  ބައިހަވަނަ 

  ޚަސްމުން ތަމްޘީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުން

  

ބަދަލުގައި 
ޝަރީޢަތުގެ 
މަޖިލީހަށް 
  ޙާޟިރުވުނ

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޚަޞްމަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް  )ހ(  .44
އެޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން އެމީހަކު ބަދަލުގައި ވަކީލަކު ނުވަތަ، ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެނަމަ

 . މީހަކު ޢައްޔަންކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
މީހަކަށްދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ، ޘާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކުގައި

ޙާޟިރުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިދެވޭނީ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ ސަަބބުތަކަށް
.ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަކު  އެފަދައިން ހުއްދަ ދީފިނަމައެވެ
މިފަދައިން ޤާޟީއަކު ހުއްދަދީފިނަމަ، ހުްއދަދިން ސަބަބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް،

  .ގައި އަދި ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެޤަޟިއްޔާގެ ފައިލް

  

ކުންފުންޏަކުން ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ދަޢުވާލިބޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި  )ނ(  ކުންފުނި 



ތަމްޞީލުކުރާނެ
  ފަރާތްތައް

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ ބޯޑުގެ ޤަރާރަކުން އެމައްސަލައިގައި ކުންފުނި ތަމްޘީލުކުރުމަށް
މިގޮތުން، އެޤަރާރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު. ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ

  .ވެހިމަނަންވާނެއެ

 ކުންފުނީގެ ފުރިހަމަ ނަން  .1      

  .އެޑްރެސް ރަޖިސްޓްރީ .2      

  .ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު .3      

  .މިންވަރު ހަމަވާ ކޯރަމް .4      

  .ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ވަގުތު .5      

  .ޤަރާރުގައި ކަނޑައެޅި ނިމިފައިވާ ގޮތް) ޅ( .6      

  .މެމްބަރުންގެ ނަމާއި ސޮއިޙާޟިރުވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  .7      

  .ކުންފުނީގެ ސިއްކަ .8      

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެކުންފުނީގެ .9      
ފަރާތުން ބޯޑުގެ ޤަރާރު ހުށަހަޅާއިރު، އެ ޤަރާރެއް ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައި ނުވަތަ

  .ރަިޖސްޓްރީކޮށްފައި އޮތުން

  

ކުންފުނި 
މުސްތަޤިއްލު 
މުއައްސަސާ 

  ތަމްޘީލުކުރާނެ ފަރާތް

މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުން ދަޢުވާކުރާ އަދި އެފަދަ މުއައްސަސާއަކަށް )ރ(  
ދަޢުވާ ލިބޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި  ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ އެމުއައްސަސާގެ

ޔަންކޮށްފައިވާމެމްބަރުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުން އެމުއައްސަާސ ތަމްޘީލުކުރުމަށް  ޢައް
  .މިގޮތުން، އެޤަރާރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފަރާތެކެވެ

  .ނަން މުއައްސަސާގެ .1      

  .އެޑްރެސް .2      

  .މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު .3      

  .ޢަދަދު ހަމަވާ ކޯރަމް .4      



  .ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ވަގުތު .5      

  .ނިމިފައިވާ ގޮތްޤަރާރުގައި ކަނޑައެޅި  .6      

  .ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ ނަމާއި ސޮއި .7      

  .މުއައްސަސާގެ ސިއްކަ .8      

ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، 
ޖަމާޢަތް 

  ތަމްޘީލުކުރާނެ ފަރާތް

ޖަމާޢަތްތަކުން ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ،ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ    .45
މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ޙާޒިރުވާންވާނީ، އެޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު
ރައީސް ނުވަތަ އެޖަމްޢިއްޔާގެ މަސްއޫލު މެންބަރަކު ނުވަތަ އެަޖމްޢިއްޔާއިން

 .ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ

  

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ  )ހ(  .46  ޤަބޫލުކުރުން ބަދަލު
ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކީލަކަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ ނުވަތަ ބަދަލުގައި
އަންނަފަރާތް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރާއި ބާރު ބަދަލުގައި ފޮނުވޭ މީހަކަށް ދީފައިވާކަމުގެކުރުމުގެ 
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލުގައި އަންނަފަރާތެއް ނުވަތަ މައްސަލާގައި  )ށ(    
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ތަފްޞީލު ލިޔާނީ ސިވިލް ކޯޓުން އެކަމަށް

 .ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދޫކުރާ ފޯމަކުންނެވެ

  

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު 

  ޙަވާލުކުރުން

މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވާނެ ފަރާތެއް  )ނ(  
މިގޮތުން މިފަދަ ޕަވަރ. ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ މެދުވެރިކޮށް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ

ފް އެޓަރނީތަކުގައި އެމީހަކު ޢައްޔަން ކުރެވޭ ބޭނުމާއި އެމީހަކާއި ޙަވާލުުކރެވިފައިވާއޮ
އަދި އެ ޕަވަރ އޮފް. މަސައްކަތް ކަނޑައެޅި ޢައްޔަނުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

އެޓަރނީއަކީ ނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް
  .އެޓަރނީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ



  

ވަކީލަކު 
  ޢައްޔަންކުރުން

      

ބަދަލުގައި 
ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަށް 
  ލިބިގެންވާ ބާރުތައް

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި  )ހ(  .47
އަންނަ ފަރާތަކަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި

 . ޚިލާފްނުވާގޮތެއްގެމަތިން ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ

  

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި  )ށ(    
އަންނަ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ، ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ
ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެެއްކުމާއި، ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ހުރިހާކަމަކަށް

ވުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމާއި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކިއެކިޖަވާބުދާރީ
.                                        ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން

ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  )ނ(    
 .އިން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސާފުކުރުންޙާޟިރުކުރެވޭ ހެކިންގެ ކިބަ

 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ  )ރ(    
ލިޔުމަކީ ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ

އަދި އެލިޔުން ނުވަތަ އެލިޔުންތަކަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ،ލިޔުންަތކެއްކަމުގައިވާނަމަ
މައްސަލައަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް

 .އެލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންވުން ،ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

 

ފަރާތުން ކޯޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމައެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޚަޞްމުގެ   )ބ(    
އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމާއި، ޚަޞްމަށް ކޯޓުން ނުވަތަ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބެންޖެހޭ

 .ފައިސާއެއްވާނަމަ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެފައިާސއެއް ދެއްކުން



  

ޙައްސުމުގެ ފަރާތުން 
ބަދަލު ޢައްޔަންކުރި 

ވާހަކަ ފަރާތަށް 
ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު 

  ދިނުން

ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ،މިމާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން  )ޅ(  
ފަރާތުން ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ މަރުހަލާގައި
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާނީ ސިވިލް ކޯޓުން ބަދަލު ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ

އެހެން ފަރާތެއް އަދި ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާހެއްގައި ބަދަލުގައި. ފަރާތަށެވެ
ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވނަމަ، އެޝަރީޢަތަކަށް

  . ޙާޟިރުވާންވާނީ ސިވިލް ކޯޓުން ބަދަލު ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުންނެވެ

  

ކޯޓަށް ގަނޑިއަށް 
  ޙާޟިރުވުން

ިސވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި   )ކ(  
އެންގުމުން ޙާޟިރުނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޙާޟިރުވާން އަންގާގަޑި

  .ގަޑިއިރުކުރިން ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ) އެކެއް( 1ޖެހުމުގެ ލަސްވެގެން 

 

މައްސަލާގައި 
އަޢްޔަންކޮށްފައިވާ 
ވަކީލު ނުވަތަ 

ބަދަލުގައި އަންނަ 
 ބަދަލުކުރުން ފަރާތް

ޝަރޢީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި މައްސަލައެއްގައި ޙަޞްމުގެ ފަރާތުން އަޢްޔަންކޮށްފައިވާ  )އ(  
20ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި އަޢްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިން، މިގަވާއިދުގެ 

އެވަކީލަކުގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުން ޚިލާފް ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމަ ) 2(ވަނަ މާއްދާގެ 
ނުވަތަ އެފަރާތެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއްމައްސަލައެއް

 .ބައްލަވަމުންދާ ޤާޟީއަކަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ

  

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޙައްޞުމުގެ ފަރާތުން އަންނަ  )ވ(    
ވަކީލަކު ނުވަތަ ފަރާތަކުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި
ތަކުރާކޮށް ތައްޔާރުނުވެ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާނަމަ، އެމައްސަލައެެްއގައި އެވަކީލަކު

އައުމަށް މަނާކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއް
 . ލިބިގެންވާނެއެވެ

  



ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ޙަޞްމުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލާއިމެދު ނުވަތަ  )މ(    
ބަދަލުގައި އަޢްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ޙައްޤައް
އުނިކަމެއް އަންނަކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ
މައްސަލާގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލު ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ވަކީލާއި ޙަޞްމާިއ ދެމެދު ވެފައިވާބަދަލުކުރަންބޭނުންވާ ހާލަތެއް 
އެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްނުވާނަމަ، ދެފަރާތުން
އެއްބަސްވާގެޮތއްގެމަތިން އެހެން ވަކީލަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ

 . ންވެއެވެޙައްޤު މަައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޙަސްމަށް ލިބިގެ

  

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޙައްޞުމުގެ ފަރާތުން އަންނަ  )ފ(    
ވަކީލަކު ނުވަތަ ފަރާތަކުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި
ތަކުރާކޮށް ތައްޔާރުނުވެ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާނަމަ، އެމައްސަލައެެްއގައި އެވަކީލަކު

އައުމަށް މަނާކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއް
 . ލިބިގެންވާނެއެވެ

  

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޙައްޞުމުގެ ފަރާތުން އަންނަ  )ދ(    
ވަކީލަކު ނުވަތަ ފަރާތަކުން މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި
ތަކުރާކޮށް ތައްޔާރުނުވެ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާނަމަ، އެމައްސަލައެެްއގައި އެވަކީލަކު

އައުމަށް މަނާކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއް
 . ލިބިގެންވާނެއެވެ

  

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ޙަޞްމުގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލާއިމެދު ނުވަތަ  )ތ(    
ބަދަލުގައި އަޢްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ޙައްޤައް
އުނިކަމެއް އަންނަކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ

ންކޮށްފައިވާ ވަކީލު ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްމައްސަލާގައި ޢައްޔަ



ބަދަލުކުރަންބޭނުންވާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ވަކީލާއި ޙަޞްމާއި ދެމެދު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްނުވާނަމަ، ދެފަރާތުން

ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމުގެ އެއްބަސްވާގޮތެއްގެމަތިން އެހެން ވަކީލަކު
 . ޙައްޤު މަައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޙަސްމަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ވަކިވުން ނުވަތަ 
 ތަނާޒުލުވުން

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ޙަޞްމުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރާ  .48
ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ނުވަތައެއްވެސް ވަކީލަކު ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

 .އެކަށީގެންވާ ނޯޓިސްއެއް ނުދީ އެމައްސަލައެއްގައި ވަކާލާތުކުރުމުން ތަނާޒުލުެވގެން ނުވާނެއެވެ

  

ޝަރީޢަތުގެ 
މަރުހަލާގައި 
ތަރުޖަމާނުން 
 ބޭނުންވާ ހާލަތްތައް

ކަންތަކުގައި ތަރުޖަމާނު ހޯދުމާއި ތަރުޖަމާނުކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައާއި ކޯޓުން ބޭނުންވާ   .49
ކުރުމުެގ ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

  .ހިނދެއްގައެވެ

 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީންނާއި ދިވެހިންކުރެ ދިވެހިބަހުން  )ހ(    
 .ކަން ނުދަންނަ މީހުންވާހަކަދައް

 

  .ދިވެހިބަހުން ދައްކާވާހަކަ ދިވެހިބަހުން ލިޔަމުން ކިޔަންނޭގޭ މީހުން  )ށ(    

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން، އެމީހަކުގެ ވާހަކަ ދިވެހިބަހަށް 30މިގަވައިދުގެ   .50  ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުން
ލިޔުމުން އެމީހަކަށް އެލިޔުމުން ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމާއި، ތަރުޖަމާކޮށްދިންވާހަކަ ދިވެހިބަހުން

އެމީހަކަށް އެލިޔުން ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ މީހަކު ހޯދާނީ، ދަޢުވާކުރާ މީހާއާއި ދަޢުވާލިބޭ މީހާނަމަ
 .އަދި ހެއްކަކުނަމަ ކޯޓުގެ ފަރާތުންނެވެ. އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ

  

ތަރުޖަމާނުންގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އެފަދަމީހުންގެ ބަހާއި ބަހުރުވަދަންނަ ތަރުޖަމާކުރުމުގެ  .51  



 .ޤާބިލްކަން ހުރިކަމުގައި ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތެކެވެ

  

ތަރުޖަމާނުންގެ 
  ދައުރު

ގައިވާގޮތުގެމަތިން، ތަރުޖަމާނުން އަންނަނިވިގޮތަށް ވަނަ މާއްދާ 50މިގަވައިދުގެ   .52
  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވެ

ތަރުޖަމާކޮށްދޭ ވާހަކަ ދިވެހިބަހުން ލިޔެ އެލިޔުން އެމީހަކަށް ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމަށްފަހު  .53  
އެތަރުޖަމާކޮށްދިންގޮތުގެ ބަޔާނުގައި އެމީހާއާއި ތަރުޖަމާކޮށްދިންމީހާ ސޮއިކޮށް އިނގީލީގެ ނިޝާން

 .ކުރަންވާނެއެވެޖެހުމަށްފަހު ބަޔާންނެގި ފަނޑިޔާރު އެބަޔާނުގައި ޮސއި

  

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކާށާއި، ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެތި ކިޔާށާއި، މިދެކަމުން ކުރެ   .54  
އެއްވެސްކަމެއް އެމީހަކު ނުދަންނަ މީހަކު ދަޢުވާކުރާ  ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި

 .ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުންކުރާ ޙުކުމް އެމީހަކަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭންާވނެއެވެ

  

ތަރުޖަމާނުން ހޯދުމަށް 
/ ދެވޭ މުއްދަތް 

  ކޯޓުގެ ދައުރު

ތަރުޖަމާނަކު ހޯދަންޖެހޭނީ ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ކަމުގައިވާނަމަ،  )ހ(  .55
އެތަރުޖަމާނަކު ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސައި އެމީހަކު

 .ޙާޟިރުކޮށްދޭނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ މީހާއެވެކޯޓުން އަންގާ ދުވަަހކު ކޯޓަށް 

  

ިސވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ތަރުޖަމާނަކު  )ށ(    
ޙާޟިރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް

 .ކަނޑައަޅައި މައްސަލަ ނިންމޭނެއެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ތަރުޖަމާނަކު  )ނ(    
ޙާޟިރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ ފާރާތުން މީހަކު ހޯދައި، އެކަމަށް ދިޔަ ޚަރަދު



 .                  ދަޢުވާކުރާ މީހާގެ ކިބައިން އަތުލެވޭނެއެވެ

                                                      

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެއްކަކު ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ،  )ރ(    
އެކަމަށްދާ ޚަރަދު އެހެއްކެއް ޙާޟިރުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް

 . އެންގޭނެއެވެ

  

ތަރުޖަމާނުން 
ޙާޟިރުކުރުމަށް 

ހިނގާ ޚަރަދު ކޯޓަށް 
  ދެއްކުން

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން، ކޯޓުން ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، =މިގަވާއިދުގެ   .56
ތަރުޖަމާނު ޙާޟިރުކުރެވޭނީ އެކަމުގެ ޚަރަދަށްވާ ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް

 . ދެއްކުމުންނެވެ

  

އެމީހަކު ހޯދާނީ ސިވިލް ކޯޓުންސިވިލް ކޯޓުން ތަރުޖަމާނަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި   .57  އިޢުލާންކުރުން
  .އިޢުލާނުކޮށްގެން ނުވަތަ، ސިވިލް ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

ތަރުޖަމާނުންގެ 
ޚަރަދު / ޤާބިލްކަމާއި 

  ކަނޑައެޅުން

ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި ތަރުޖަމާނުގެ ޚަރަދުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ މައްސަލާގައި  .58
ކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޚަރަދުގެ މިންވަރު އަންދާޒާކުރުމަށްފަހު، އެމައްސަލައަކަށްބޭނުންވާ ކަންތައްތަ

 .ބޭނުންވާކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަަކށެވެ

  

ލޮލަށް 
ނުފެންނަމީހުންނާއި، 
ކަނުމީހުންނާއި، 

މަންމަނުންނާއި މެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

،އަދި ބީރުވެފައި ކަނުމީހުންނާއި މެދުގައިލޮލަށް ނުފެންނަ މީހުންނާއި، ކަނުމީހުންނާއި   .59

އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެމީހާއާއި އެކުގައި އެމީހާގެ ވާރުތަވެރި ނުވަތަ އެމީހާގެ އެންމެ ގާތްތިމާގެ
އެމީހާދިން ،މީހަކު ޙާޟިރުކޮށް، އެމީހާ މެދުވެރިވެގެން އެމީހަކުދޭ ބަޔާން ނެގުމަށްމަށްަފހު

ދެމީހަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި ،ޓުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިބަޔާނެއްކަމުގައި އެދެމީހުންނާއި ކޯ
  .ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާންޖަހައި ފަނޑިޔާރު ސޮއިކުރަންާވނެއެވެ

 ،32 ،31 ، 30މަންމަނުންނާއި އަދި ބައިމަނުންނާއި މެދުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ މިޤަވާއިދުގެ   .60  
  .ވަނަ މާއްދާގި ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ 33



  ނުވަވަނަބައި

  އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހުންނާގުޅޭ

  

  ؛މިޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ  .61  

  .އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދިން) އަށާރަ( 18މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން    )ހ(    

 

  . ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހުން  )ށ(    

ލިބިގެންނުވާކަމަށް މިޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރުމާއިއަހުލިއްޔަތު   .62  
ދަޢުވާލިބުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ

  .ބަލަދުވެރިައކަށެވެ

  

ޔާންކޮށްފައިވާގައި ބަ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  61އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހެއް ކަމުގައި   .63  
ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅޭނީ ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ
މީހެއްކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނީީ އެމީހަކީ  އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހާގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ާޤނޫނީ

  .ކު ހުށަހެޅުމުންނެވެބަލަދުވެރިޔާކަން އަންގައިދޭ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ލިޔުމަކާއެ

  

އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާކަމަށް މިޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  .64  
މައްސަލަތަކުގައާއި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލު

އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާއަށްޢައްޔަންކުރުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމުގެ ިއޙްތިޔާރު 
  .ލިބިގެންވެއެވެ

މަޞްލަޙަތު 
 ރައްކާތެރިކުރުން

އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހާގެ މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ ނުވަތަ އުނިކަމެއް    .65
އަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް، ނުވަތަ ދޭ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ވާ

  .ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ އިޢުތާިރފެއް ނުވަތަ އިޤުރާރެއް



މަދަނީ 
މަޞްޢޫލިއްޔަތު 

  އުފުލުން

އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހާއަށް އަހުލިއްޔަތު ލިބެންދެން އެމީހެއްގެ މަދަނީ  )ހ(  .66
  .މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނީ އެމީހެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ

  

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
18އަހަރު ފުރި، ) ސޯޅަ( 16މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުން ކުރެ އުމުރުން  

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖާއަކީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ، ނުވަތަ އާމްދަނީ ޯހދުމަށް) އަށާރަ(
ކުނަމަ، އެކަމެއްގެ ޛިންމާ އެކުއްޖާ އުފުލުމަށް މިޤަވާޢިދުމަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖަ

  . ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

  

ބަލަދުވެރިޔާ 
  ބަދަލުވުން

އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހެއްގެ މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޛިންމާ އުފުލަން ޙުކުމެއްގައި  .67
ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެ މަދަނީކަނޑައަޅާފައިވާ ބަލަދުވެރިޔާގެ ބަލަދުވެރިކަން ގެއްލި ހިނގައްޖެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޛިންމާ އުފުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހާގެ އަހުލިއްޔަތު ގެއްލި ހިނގައްޖެނަމަ،
އެފަދަ މީހެއްގެ މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ޛިންމާކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ   ފަހުން

ޗަށް ޛިންމާ ބަދަލުވެގެންވާކަމުގެ ޙުކުމެއް ކުރުމަށްއެ ޛިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ބަލަދުވެރިޔާގެ ަމއް
  .ފަހުގައެވެ

  

ޝަރިޢަތުގައި 
ހިނގަމުންދާ 
މައްސަލައިން 
  ތަނާޒުލުވުން

އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހަކަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއްގައި،  އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ  .68
ބަލަދުވެރިޔާއަށް އެމައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވެވޭނީ ލިޔުމުންމީހާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ 

މީހާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށްޓަކައިައުހިލްއަޔުތ ިލިބެގްނުނާވ ،  ލިބިގެން ކޯޓުގެ ހުއްަދ
  .އެދަރަޖައިގެ އެހެން ބަލަދުވެރިއަކު ހަމަޖެއްސުމުންނެވެ

  

އަހުލިއްޔަތު 
ލިބިގެންނުވާ މީހާގެ 

  ންޙާލަތު ބަދަލުވު

އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހާ ހިމެނޭގޮތުން ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި އަހުލިއްޔަތު  .69
ލިބިގެންނުވާ މީހާއަށް އަހުލިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމަ، ދެން އެ މައްސަލައެއްގައި ޙާޟިރުވެ

  .ޖަވާބުދާރީވާނީ އެމީހަކު ނުވަތަ އެމީހަކު ޢައްޔަނުކުރާ މީހެކެެވ

  



ތަންފީޛު ޙުކުމް 
  .ކުރެވޭނެ ގޮތް

އެކަމެއްގެ ޛިންމާ އެމީހެއްގެ ،އަހުލިއްޔަތު ލިބިގެންނުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަމެއް ޘާބިތުވެ  .70
ބަލަދުވެރިޔާ އުފުލުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްގެން، އެޙުކުމް ތަންފީޛު

ބިގެންނުވާ މީހާއަށް އަހުލިއްޔަތު ލިބެންދެންކުރުމުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ  އަހުލިއްޔަތު ލި
  .އެޙުކުމުގައި ޛިންމާ އުފުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަލަދުވެރިއެއްގެ މައްޗަށެވެ

  ދިހަވަނަބައި

  އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން

  އެގާރަވަނަބައި

  މީޑިއޭޝަން

  ބާރަވަނަބައި

  ޝަރީޢަތް ހިންގުން

ސިވިލްކޯޓަށް 
  މައްސަލަހުށަހެޅުން

ކޯޓުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ސިވިލް  .71
 ޯފމެއްގައި، ނުވަތަ އެފަދަފޯމެއްގެ ސިފަތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްގައި،

  .ލިޔުމުންނެވެ

  ތޭރަވަނަބައި

  ޙުކުމް ތަންފީޒު

ކޯޓުން ނެރޭ 
 އަމުރުތައް

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންސިވިލް ކޯޓަށް   .72
މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޙާޟިރުކުރުމާއި، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާ މީހުންނާ ކޯޓުން ބޭނުންވާ

ގެ 2010/22ސުވާލެއް ކުރުމާއި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުުމގެ ބާރު 
  .ވަނަ މާއްދާއިން މިކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ 72ޤާނޫނުގެ 

  

ޝަރީޢަތަށް މީހުން 
ޙާޟިރުކުރުމުގެ 

 އަމުރު

ވަނަ 18ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިޤަވާޢިދުގެ   .73
  .ބާބުގައި ބުނާފަދައިންނެވެ

  



ޝަރީޢަތުގެ 
މަޖިލީހުގައި ނެރޭ 

  އަމުރުތައް

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމެއްގެ ތެދުސިވިލް   )ހ(  .74
ހޯދުމަށް ބޭނުން ސުވާލެއް، އެސުވާލަކީ ކޮންމެ ސިފައެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި
މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެިތ ކުރެވޭ

ރިއަކާއި، ނުވަތަ ދެޚަސްމުންކުރެސުވާލެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮންމެ ހެކިވެ
ޚަސްމަކާއި ކުރުމުގެ ާބރާއި އިޚްތިޔާރު އަދި އެމައްސަލައަކާއި ނުވަތަ އެކަމަކާ
ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ފެންނަ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރާއި

  .އިޚްތިޔާރު ސިވިލްކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނާއިސިވިލް ކޯޓަށް   )ށ(    
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އަމުރުތައްކުރުމާއި، ޢަދުލު އިންސާފު
ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަަމގޮތުގައި ހިފަޔަ

އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނުދިނުމަށްޓަކައި އަދި ޢަދުލު
  .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔުާރ ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ސިވިލް  )ނ(    
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން،

  .ޙާޟިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ  )ރ(    
ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން،އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް، ނުވަތަ މައްސަލާގައި  ހިމެނޭ 

ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ިނޒާމުގެ ބޭނުން
ނަހަމަގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓަށް ފެންނަ އަމުރެއް ނެރުމުގެ

 .ބާރާއި އިްޚތިޔާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ  .75 ކޯޓު އަމުރަށްއެދުން
އެއްގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އަމުރުތައްކުރުމާއި، ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކޮށް
އިދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފަޔަ ނުދިނުމަށްޓަކަ
އަދި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމުގެ

  .ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ



  

ގަޑިއިރުގެ 24ކޯޓު އަމުރަކަށް މައްސަލާގައިހިމެނޭ ދެފަރާތަކުންކުރެ ފަރާތަކުން އެދެފިނަމަ   .76 
ރާއިބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް އެއްކޮށް އެލިޔެކިޔުންތައް އެމައްސަލައެއްބަލާތެރޭގައި ކޯޓު އަމު

އަދި އެއަމުރާއިބެހޭ އަވަސް. ޤާޟީއަށް އެކަމަކާއި ޙަވާލުވެގެންހުރި މުވައްޒަފަކު ދޭންވާނެއެެވ
)ތިނެއް( 03މި . ދުވަހުގެތެރޭގައި އެފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ) ތިނެއް( 03ޖަވާބެއް 
އަދި ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށްބަލައި. އި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެދުވަސްތެރޭގަ
  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓު އަމުރު ނެރެދޭންވާނެއެވެ) ފަހެއް( 05ގިނަވެގެން 

  

ބަންދުދުވަހެއްގައި 
ކޯޓު އަމުރަކަށް 

 އެދުން

  .ގައިވާ ފަދައިންނެވެ.. ނަންބަރު ބަންދުދުވަހެއްގައި ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެފިނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ   .77

ސިވިލް ކޯޓުން 
ނެރޭއަމުރުތަކަށް 

 ނުކިޔަމަންތެރިވުން 

ިސވިލް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ  .78
އަދި ޙާޟިރުވާ އެންމެހައި ފަރާތަތަކުންވެސް ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރުތަކަށް

އަދި ސިވިލް ކޯޓަށާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް. ވާނެއެވެކިޔަމަންތެރިވާން
ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ކޯޓުގެ ކަރާމާތާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް

މިފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ
ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާުރ އެމައްސަލައެއްބަލާ ޤާޟީއަށްހިންގައިފިނަމަ 
  . ލިބިގެންވެއެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓަށާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ކޯޓުގެ  .79  
  .ކަންކަން ހިމެނެއެވެކަރާމާތާއި ހައިބަތަށް އުނިކަންއަންނާނެ ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި އަންނަނިވި 

 

  .ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟިއެއްގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން  )ހ(    

 

  .ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އެންގުމުން މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޙާޟިރުނުވުން  )ށ(    



 

ކުރިންސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އެންގުމުން ޙާޟިރުވެފައި ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުގެ   )ނ(    
  .ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފުރައިގެން ދިއުން

 

ިސވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  )ރ(    
ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ މީހާ އޭނާގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްނުލައި،

ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭސިވިލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އަޑުނޭޙުމަށް، 
ވާހަކަ އަޑުނޭޙުމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބކާހުރެ ޤާިޟންގެ އިޒުނަޔާ ނުލައި

  .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ދިއުން

 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ސިވިލް ކޯޓުގެތެރޭގައި ސިވިލް ކޯތުގެ އަމުރަށް  )ބ(    
  ނުކިޔަމަންތެރިވުން ނުވަތަ އިހާނެތްތެރި ޢަމަލެއް ކުރުން

 

ދަޢުވާލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް  )ޅ(    
އަޑުނޭޙުމަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައިދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް،

  .މަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ދިއުންފަނޑީޔާރުންގެ އުިޒނަޔާނުލައި ޝަރީީޢަތުގެ 

  

ިސވިލް ކޯޓުގެ އަމުރަށް އެއްވެސްފަރާތަކުން ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުގެ  .80  އަދަބު
ކަރާމާތާއިހައިބަތައް އުނިކަމެއްއަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސްޢަމަލެއް އެއްވެސްފަރާތަކުން

ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއްހިންގައިފިނަމަ، އެފަރާތްތަކާއިމެދު އަންނަނިވި 
  .ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ވަނަ 141އެފަރާތެއްގެ ޢަމަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ   )ހ(    
ގައި ބުނެފައިވާ ކޯޓުގެ ހައިބަޔާއި ޤަދަރަށްއުނިކަމެއް އަންނަ) ރ(އާއި ) ނ(މާއްދާގެ 

މި 88، 85،87ފަދަ ޢަމަލެއްނަމަ، އެފަރާތަކާއިމެދު ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
  .ރި މާއްދާތަކުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުންމާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ގުޅުންހު



 

ވަނަ 1އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގި ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްނަމަ، މި އަކުރުގެ   )ށ(    
ނަންބަރުގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން، ސިވިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ

  .ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދާއިމީޮކށް ބާޠިލްކުރުން

 

ހިނގަމުންދާޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި، ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް  )ނ(    
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތަކުގެ އަދަބުތަކުގެ) ހ(ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ، މިމާއްދާގެ 

ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުއިތުރުްނ 
  .ބާރު އެމައްސަލައެއްބަލާ ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

އެއްވެސްބޭނުމެއްގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސިވިލް  )ރ(    
ކޯޓަށް ނުވަތަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ

އިހާނަތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެމުދަލަކަށް ނުަވތަ ލިޔުމަކަށް 
މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެމީހަކަށް  ވަގުތުން އަދަބު 88 ،87، 85

  .ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

މައްސަލައާއި 
ގުޅިގެން ނެރޭ 

 އަމުރުތައް

ގެން ނެރޭ އަމުރުތައް އަންނަނިވިގޮތުގެ މަތީންސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅި  .81
  .ބަޔާންކުރެވިގެންވެއެވެ

  

ބަންދުކޮށްގެން 
ޙާޟިރުކުރުމުގެ 

 އަމުރު

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން ޢަދުލް އިންސާފު  )ހ(  
ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި ޝަރީޢަތަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ކޯޓުގެ ޤަދަރާއި ޙުރުމަތް
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް

ން ޙާޟިރުކުރުމަކީ، އެންމެ މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށްބަންުދގައި ބަހައްޓައިގެ
ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި، އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް

  . ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  



ގައި ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާ ފަރާތްކަމުގައި) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
ބުނެފައިވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސާރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުެގ ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން

  . އިދާރާއަކަށެވެ

  

ގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގައި ބަލާނީ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ނ(    
  .ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ

  

އަމުރަށް އެ، ފޮނުވި ކުރިން ތަކުރާރުކޮށް އަމުރެއް ޙާޟިރުވުމުގެ ކޯޓަށް .1      
  .ތަކުރާރުކޮށް ޙާޟިރުވެފައި ނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

  

  .މީހަކަށްވުން ފެންނަ ކޯޓަށް މީހެއްކަމަށް ފިލާފާނެފަދަ އެމީހަކީ .2      

  

ކޯޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ނުބައި ތަޞައްވަރެއް ދިނުން ނުވަތަ ދޭން .3      
  މަސައްކަތްކުރުން

  

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ހުރަސްއަޅަން .4      
  މަސައްކަތްކުރުން

  

ޝަރީޢަތެއްގައި ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރަކުހިނގަމުންދާ  .5      
އިންސާފުވެރިކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އެއްވެސް

  .ޢަމަލެއްކުރުން

  

ނުވަތަ ނެރޭ އަމުރަށް ނުވަތަ މިނޫންގޮތަކަށްވެސް، ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމަކަށް .6      



ޤާނޫނާޚިލާފަށް ޤަސްދުގައިކޯޓުން އަންގާ އެންގުމާއެކު ޚިލާފްވާގޮތަށް 
  .ކަމެއްކުރުން

  

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވެ ޝަރީޢަތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ .7      
ހެއްކެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް

  .އިންކާރުކުރުން

  

ދަތިކުރަންޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ދަތިކުރުން، ނުވަތަ  .8      
  .މަސައްކަތްކުރުން

  

  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން .9      

  

ކޯޓަށް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ހިންގުމާބެހޭ މުވައްޒަފަށް .10      
  އިހާނަތްތެރިވާފަދަ ބަހެއްބުނުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރުން

  

ހަޑިހުތުރު ބަސްބޭނުންކުރުމާއި، އަދަބާއި ޚިލާފު ކޯޓުގެތެރޭގައި ނޭދެވޭ .11      
ޢަމަލުކުރުމާއި، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ހެދުން އަޅައިގެން

  .ކޯތަށް ޙާޟިރުވުން

  

  ކޯޓުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން .12      

  

ކޯޓުގެ ހުއްދައާއިނުލައި، އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރެވޭ ނުވަތަ ފޮޓޯނެގޭ .13      
  އެއްވެސް ވަޞީލަތެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުން 

  



މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް އެމައްސަލައެއްބަލާ ޤާޟީއަށް .14      
އެވަގުތަށް އެންމެ މަސްލަހަތުއެމީހަކު ބަންދުބަހައްޓައިގެން ޙާޟީރުކުރުމަކީ 
  .ރަގަޅުކަމަށް ފެންނަ ކޮންމެ ކަމެއްހިމެނެއެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުން އެއަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް  )ރ(    
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން

  . ޟިރުކޮށްދޭންވާނެެއވެއިދާރާއަކުން އެމީހަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާ

  

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މީހުން ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ނެރޭއިރު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް  )ބ(    
ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ލަސްނުކޮށްސަރވިސް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިާވ އެހެން އިދާރާއަކަށް 
  .އަންގަންވާނެއެވެ

  

ގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ފޮނުވާއިރު މީހާއާބެހޭ) ހ(މި މައްދާގެ   )ޅ(    
  . ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

  )ޢާންމުކޮށްކިޔާނަމައިއެކު(ފުރިހަމަނަން  .1      

  .ދާއިމީ އެޑްރެސް .2      

  އެޑްރެސްމިހާރުއުޅޭ  .3      

  ތާރީޚް އުފަންދުވަހުގެ ނުވަތަ އުމުރު .4      

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރިމީހަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް އެމީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ  )ކ(    
ކަންތައްތަކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމުން އެމީހާއަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް

ަސބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށްއަންގާ ފައިވާ ތާރީޚާިއ ގަޑި، އަދި 
  .އޮޅުންފިލުވާދޭންވާނެއެވެ



  

ބަންދުކޮށްގެން ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރިމީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން،  )އ(    
އެމީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ

.ގަޑިއަށް އެމީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެއިދާރާއަކުން އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި 
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާ ޙާޟިރުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ
ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ އިާދރާއަކުން ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން

  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  

ސިވިލް އެކަން ލިޔުމަކުން، ގަޑިއިރުކުރިން) އެކެއް( 1 ގަޑީގެ އަމުރުގައިވާ .1      
  .އަންގަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް

  

ޙާޟިރު ކޯޓަށް ހުރިމީހާއަށް ބަންދުގައި ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ކޯޓަށް ސިވިލް .2      
ބައްޔެއްވެގެން ޙާޟިރުނުވެވުނުނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވެވޭފަދަ

ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުން ކޯޓުން  ދޫކުރާހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތަކާއި 
ދުވަހުގެ) ދޭއް( 2މެޑިކަލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

  .ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަަހަޅަންވާނެއެވެ

  

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ސިވިލް .3      
ފުރަންޖެހިއްޖެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ބޭސްފަރުވާއަށް ބަންދުގައިހުރިމީހާ

އެމީހަކު، ހަފްތާކުރިން) އެކެއް( 1 ދުވަހުގެ ޤަސްދުކުރާ ފުރަން ޙާލަތެއްގައި
ކަންތައްތަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ

ކޯޓަށްއިދާރާއަކުން ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

އެކައުންޓް 
 ފްރީޒްކުރުމުގެ އަމުރު

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން ޢަދުލް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި  .82
ޝަރީޢަތަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ކޯޓުގެ ޤަދަރާއި ޙުރުމަތް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސިވިލް

ޒްކުރުމަކީ އެންމެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީ



މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި، އެމީހެއް ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ
ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ސިވިލް ކޯޓަށް

  . ލިބިގެންވެއެވެ

  

އެކައުންޓް 
ފްރީޒްކުރެވޭ 
 ޙާލަތްތައް

  .ފްރީޒް ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެއެކައުންޓް   .83

ދަޢުވާލިބޭފަރާތް ފިލައިގެން ހިންގައިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ  )ހ(    
  .އެކަން ހުއްޓުވުމަށްނެރޭއަމުރު

 

ދަޢުވާކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ ބިރު ހީވާނަމަ  )ށ(    
  އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ނެރޭ އަމުރު

 

ދަޢުވާކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ކޯޓުގެ ބާރު ނުހިނގާފަދަ ގޮތަކަށް، ނުވަތަ  )ނ(    
އެމުދަލެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ އަގެއް ނުހުންނާނެ ގޮތެއްގެ މެދުވެރި ވެދާނެކަމަށް

  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން ހުއްޓުުވމަށްނެރޭ އަމުރު

 

ޕާސްޕޯޓް 
ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގަ/
އި ބޭނުންކުރާ 
ރަސްމީ ލިޔުން 

  ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއިގުޅިގެން ޢަދުލް އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި  .84
މަށްޓަކައި ނުވަތަޝަރީޢަތަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ކޯޓުގެ ޤަދަރާއި ޙުރުމަތް ހިފެހެއްޓު

ޙާލަތްތަކެއްގައި ސިވިލް ކޯޓަށް/ އެންމެ މަސްލަހަތު ރަގަޅު ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތެއް 
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި

ޚްތިޔާރާއި ބާރު ސިވިލް ކޯޓަށްބޭނުންކުރާ ރަސްމީލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އި
  .ލިބިގެންެވއެވެ

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓޭ 
  ޙާލަތް

ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ  .85
ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި. ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

  . ބަޔާންކުރެިވފައިއެވަނީއެވެ

  



ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަދަޢުވާލިބޭފަރާތް ފިލައިގެން ހިންގައިދާނެކަމަށް   )ހ(    
  .އެކަން ހުއްޓުވުމަށްނެރޭއަމުރު

 

ދަޢުވާކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ ބިރު ހީވާނަމަ  )ށ(    
 އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ނެރޭ އަމުރު

ގޮތަކަށް، ނުވަތަދަޢުވާކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ކޯޓުގެ ބާރު ނުހިނގާފަދަ   )ނ(    
އެމުދަލެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ އަގެއް ނުހުންނާނެ ގޮތެއްގެ މެދުވެރި ވެދާނެކަމަށް

  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން ހުއްޓުުވމަށްނެރޭ އަމުރު

 

ފައިސާ ގެނައުމަށް 
  ކުރެވޭ އަމުރު

ިސވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްއަކާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް  )ހ(  .86
ޙުކުމްގައިވާގޮތަށް. ފައިސާއެއްވާނަމަ، ޙުކުމްގައިވާގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ

  .ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރީކަމަށެވެ

  

ގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލައެއްބެލޭނީ މަސްލަހަތު) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
  . އޮތްފަރާތަކުން އެމައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  

ބަންދުގައިވާވާމީހުން 
ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް 
  ފައިސާ ނުދެއްކުން

ދެއްކުމަށް ބަންދުގައި ތިބޭމީހުންނަށްސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ފައިސާ   .87
ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކުން ފައިސާއެއް ނުލިބޭނަމަ ބަންދުގައި ތިބޭ ދުވަސްވަރު ދޫކޮށް
އެމީހުންގެ ބަންދުންވީއްލި، މިނިވަންވުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުގެ އިްޚތިޔާ ކޯޓަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ

   

  

ކުރާ ޖޫރިމަނާއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ ޤާނޫނުޙުކުމާއި ގުޅިގެން   .88  
  .ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ 76/27ނަންބަރު 

ޙުކުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޙުކުމުގައިވާ  )ހ(  .89ޙުކުމާއި ގުޅިގެން 



ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ 
  ފައިސާ 

  .ގޮތަށް ދައްކާފައިނުވާނަމަ ބަލާނީ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާކަމަށެވެ

  

ޙުކުމްގައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމްވަނީ  )ށ(    
އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް ބުނެ
އެޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެއިން ކޯަޓކުން ކުރައްވާފައިވާ އަމުރެއް

  .ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޯޓުގެ ޖަމާގައިވާ އެފައިސާއެއް ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ފައިސާއެއް ދޫކުރާނީ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގެ ކޯޓުންކޯޓުގައި   )ނ(    
އަދި ފައިސާ ދޫކުރާނީ އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާގެ ކޯޓުން. ނިންމާގޮތެއްގެމަތިންނެވެ

  .ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތައް އެފައިސާއެއް ދޫކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށެވެ

 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން، އެމައްސަލައެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ކޯޓުންސިވިލް ކޯޓަށް   .90  ވަގުތީ އަމުރު
ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މިލްކަކަށް
މަށްގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމާއިއެކު، އެކަމާއި ގުޅިގެން ކަމެއްކުރު
  .ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ކޯޓުންކުރާ އަމުރު، ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން އަޅާ ފިޔަވަޅެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެމައްސަލާގައިހިމެނޭ  )ހ(  .91  
ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭތޯ ނުވަތަ އެފަދަ
ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭތޯ ބަލައި އެއަމުރެއްކުރުމަކީ އެމައްސަލާގައިއޮތް އެންމެ

ތްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މިޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮުތގެ މަތިންޢަދުލުވެރިގޮ
. އެގޮތުން ނެރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުތަކެވެ. އެފަދަ އަމުރެއްނެރޭނެއެވެ

  

ދަޢުވާލިބޭފަރާތް ފިލައިގެން ހިންގައިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް .1      
  .ހުއްޓުވުމަށްނެރޭއަމުރުހުރިނަމަ އެކަން 

 

ދަޢުވާކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ .2      
  ބިރު ހީވާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ނެރޭ އަމުރު



  

ދަޢުވާކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ކޯޓުގެ ބާރު ނުހިނގާފަދަ ގޮތަކަށް، ނުވަތަ .3      
އަގެއް ނުހުންނާނެ ގޮތެއްގެ މެދުވެރިއެމުދަލެއްގެ ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ 

  ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމަށްނެރޭ އަމުރު

  

މައްސަލާގައި ޙުކުމްކުރެވޭއިރު އެޙުކުމްގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލްނުވެ .4      
ހިނގައިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންހުއްޓުވުމަށް

  ނެރޭ އަމުރު

  

މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް .5      
  .ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނެރޭ އަމުރު

  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން .6      
ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ފަދައެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އުފުލޭ 

މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ،
ނުވަތަ މުދާ ބެލެހެއްޓުމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ
މުދާ ބެލެެހއްޓުމާއި ޙަވަލުވެގެން ހުރިފަރާތުން އެމުދާ ޙަލާކުކޮށް ނުވަތަ

ފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، އެމުދާގެއްލުމެއް ދީ
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ޙާއްޞަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނެރޭ

  އަމުރު

  

ސިވިލް ކޯޓުންނެރޭ 
އަމުރުތައް 

ދެމިއޮންނާނެ 
 މުއްދަތު 

ޝަރީޢަތްހިނގާ ޙުކުމް ކުރަންދެން،ކޯޓުން ކުރާ ހުރިހާ އަމުރެއް ދެމިއޮންނާނީ އެމައްސަލައެއްގެ   .92
ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކާއި ހަމައަށް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ، އިސްތިއުނާފުގެ

  .މުއްދަތު ނިމެންދެން ނުވަތަ ހައިކޯޓުން އެކަން ބާޠިލްކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް އަންގަންދެންނެވެ

  



ގައިވާ ގޮތުގެ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  42ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ   .93 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް
މަތިން ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ބާއްވާ އަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި، ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިންގާ އެހެނިހެން

ޅުވާލެވިފައިވާޝަރީއަތްތަކުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް އިއްވަންވާނީ ޢާންމުކޮށް ހު
  . މަޖިލީހެއްގައިއެވެ

  

  

ިސވިލް ކޯޓުގައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމުން އަޑުއެހުންތައް ނިމޭ  .94 
ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހު ތާރީޚެއްގައި އެ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކަނޑައަޅައި، އިއްވުމުގެ

  .ނުވަތަ ޤާޟިންނަށް ލިބިގެންވެއެވެއިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް 

  

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމް އިއްވާނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިނަމަ، ޙުކުމް) ށ(މި މާއްދާގެ   .95 
އަދި. އިއްވުން އޮންނާނެ ދުވަސް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ

އަދި. މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް 
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެނުކުތާތައް ހުށޅުވާލެވިފައިވާ

  .ކޯޓެއްގައި އިންންަނވާނެއެވެ

  

ހުކުމަށް ބަދަލު 
  ނުގެނައުން

މުގައިވާ އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅިގެންހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔު  .96
ވެއްޓިފައިވާ ތަނެއް އިސްލާޙުކުރުން ފިޔަވައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު އެއްވެސް

  . ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓުން ބަލާފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ އަޞްލު އެމައްސަލައެއްގައި  )ހ(  .97  
އަދި ޝަރީޢަތް ނިންމާ. ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެޙުކުމް ކުރާދުވަހު ދޭންވާނެއެވެހިމެނޭ 

  .ދުވަހު ޙުކުމްގެ އަސްލު ކޯޓުން ލިބިގަތުމަކީ ދެޚަސްމުންގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ

ޝަރީޢަތް ނިމޭދުވަހު ޙުކުމުގެ އަސްލު ނުގެންދާނަމަ އެޙުކުމުގެ އަސްލު ލިބޭނީ  )ށ(    
  .ރިޕޯޓާއި އެކުގައެވެޝަރީއަތް ނިމުނުގޮތުގެ 

  



ކޯޓުގެ ޙުކުމް 
  ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ިސވިލް ކޯޓުންކުރާ ކޮންމެ ޙުކުމެއްވެސް އެޙުކުމް ކުރިތާރީޚުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  .98
  .ރެކޯޑުކޮށް ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖެހުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ

  

  ފަނަރަވަނަބައި

  ތަދައްޚުލުވުން

  )ޑްރާފްޓް ކުރަމުންދަނީ(

  ސޯޅަވަނަބައި

  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާއި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް

  .ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާބެހޭ ޤަވާޢިދު ގެޒެޓްކުރެވިފައި، އަދި ހުރުމަތުގެ ޤަވާޢިދު ދިރާސާކުރަމުންދަނީ

  ވަނަ ބައިސަތާރަ

  އިސްތިޢުނާފުކުރުންމައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާއި، 

  

ވަނަ މާއްދާއިން ރެޖިސްޓްރަރއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް 18މިޤަވާޢިދުގެ   )ހ(.99  
ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރާރކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާއިމެދު، ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކާއިމެދު

އިޚްތިޔާރު،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އަލުން އެކަމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ 
 .އެކަމާއި ނުވަތަ އެނިންމުމަކާއި ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
ތެރޭގައިދުވަހުގެ ) ހަތެއް( 07އެދޭނަމަ، އެނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް) ހަތެއް( 07މި . ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ނުހިމެނޭނެއެވެ

 



ިސވިލް ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި ނުވަތަ ނެރޭ އަމުރުތަކާއި، ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ  )ހ(100  
ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެންނިންމުމެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ 

ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެކަން ފާހަގަކޮށް، ކަމުގެ
މަޞްލަހަތު އޮތްފަރާތަކުން މައްސަލަތައް ހައި ކޯޓުގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ

  .އިޚްތިޔާރު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ފަދަކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަގައިބުނާ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
)ނުވަދިހަ( 90ސިވިލް ކޯޓުން އެމައްސަލައެއްނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 

އަދި މި މުއްދަތުގުނޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު. ދުވަހުގެތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ

  

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ފާސްވެ މިޤަވާޢިދު ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިންދިވެހިރާއްޖޭގެ   )ނ(    
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އޭރުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް

  .ަޢމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ ޢުސޫލުންނެވެ

  

ިސވިލް ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި ނުވަތަ ނެރޭ އަމުރުތަކާއި، ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ  )ހ(101  
ނިންމުމެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން
ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެކަން ފާހަގަކޮށް، ކަމުގެ
މަޞްލަހަތު އޮތްފަރާތަކުން މައްސަލަތައް ހައި ކޯޓުގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ

  .ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތްތަކަށް

 

ގައިބުނާ ފަދަކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
)ނުވަދިހަ( 90ސިވިލް ކޯޓުން އެމައްސަލައެއްނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 

އަދި މި މުއްދަތުގުނޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު. ދުވަހުގެތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  .ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ

  

އައުމުގެ ވުޖޫދަށް މިޤަވާޢިދު ފާސްވެ ޤާނޫނު ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1      



އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އޭރުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ކުރިން
  .ޢުސޫލުންނެވެ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ

  

ހައިކޯޓުން، އޮތްނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި) ރ( މިމާއްދާގެ .2      
ހޯދަންއެދުމުގެ ފުރުޞަތު އަސްލު ފައިލްގެ ޙާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

  .އެފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

، ފެށިގެން ތާރީޚުން ގެންދާ ފައިލް، ގައިވާފަދައިން 2 ގެ) ރ( މިމާއްދާގެ .3      
އަންބުރާ ފައިލް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 07، ބަންދުދުވަސްތައްނުލާ ރަސްމީ
  .ފޮުނވަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް ސިވިލް

  

އިސްތިއުނާފުކުރާ 
މައްސަލަ ނިމެންދެން 
  އަމުރު ދެމެހެއްޓުން 

ިސވިލް ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކާއި، ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ޤާނޫނު  )ހ(102
ޤަވާޢިދުތަކާއިއަސާސީއާއި ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ 

ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެކަން ފާހަގަކޮށް، ކަމުގެ މަޞްލަހަތު އޮތްފަރާތަކުން
މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ، އިސްތިއުނާފުގެ މުއްަދތު ނިމެންދެން
ނުވަތަ ހައި ކޯޓުން އެކަން ބާޠިލްކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް އަންގަންދެން އެއަމުރު

  .ންދާނެއެވެދެމިގެ

  

ލިޔުންތަކުގައި 
އަސްލާއިއެއްގޮތް 
 ތައްގަނޑުޖެހުން

  .ބުނެފައިވާ ފައިލްގައި އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(  

  .ފޯމް ދަޢުވާ މައްސަލައިގެ .1      

  .މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމް .2      

ބަދަލުކުރެވިފައިވާމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެޚަސްމުންގެ ދެމެދުގައި  .3      
  .ލިޔުންތައް

  .މައްސަލާގައި ހެކީންގެ ބަޔާންތައް .4      



  .ޝަރީޢަތުން ނަގާފައިވާ ބަޔާންތައް .5      

އަސްލާއިއެއްގޮތަށް 
ފައިލް ތައްޔާރުކޮށް 

  ފޮނުވުން

ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އެމައްސަލައެއްގެ ފައިލް ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވައިދޭން  )ނ(  
ގައިވާ ފައިލްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ) ހ(ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދެފިނަމަ މިމާއްދާގެ އެކޯޓުން 

ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް ވަކި ފައިލެއްގައި ތައްޔާރުކޮށް އެފައިލުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ލިުޔމަކީ
އަސްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީއެއްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ލިޔެ، ސޮއިކޮށް ސިވިލް

  .ޖަހުމަށްފަހު ހައިކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު

  

 އަށާރަވަނަބައި

 މީހުން ހާޒިރުކުރުން

  

        

 ނަވާރަވަނަބައި

  ލިޔެކިޔުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ތަސްދީޤުކުރުން

        

  ވިހިވަނަބައި

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ސެކްޝަން

        

  އެކާވީސްވަނަބައި

  ކޯޓު ފީ

        



 

  ބާވީސްވަނަބައި

  ފޯމުތައް


