
  އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

ގުޅޭ ގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާގެ ޝަރީޢަމައްސަލައިއީ މި 1
ބަޔާންކޮށްދޭ ތް އަމަލުކުރާނޭގޮނިންމުމުގައި  ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައްޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ 

 .އުޞޫލެވެ
  .އެވެ" އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާބެހޭ އުޞޫލު"އުޞޫލަށް ކިޔާނީ، "މި  2
މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅާނީ ބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ފޮނުވާނޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އި 3

އެމައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަކު އެމައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ  މިމާއްދާގައި އެހެންއޮތުމަކުން. އެވެރރަޖިސްޓްރާ
 .ހުރަހެއްނާޅައެވެމިމާއްދާ ފޮނުވުމަކަށް އެއް މައްސަލަ ށްކުރިން އިބްދިތާއީ އަޑުއެހުމައަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ 

 
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން  އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް  4

 .ކުރަންވާނެއެވެ

  .ދެނެގަތުން) އިޝޫތައް(އެހެނިހެން ކަންކަން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ އަދި ) ހ(

ވާ ނުޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް، ކޮންމެހެން ބޭނުން)ށ(   
މިގޮތުން އެއްކިބާ ކުރެވޭ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު . ލިޔުންތައް އެއްކިބާ ކުރުން) މައްސަލައާ ގުޅުމެއްނެތް(

 . ހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެއެލިޔުން ހުށަ

 . ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓުކުރުންމައްސަލާގައި )ނ(
ކަންތައްތަކުގެ  ހުން ސާބިތު ކުރަންބޭނުންވާހެކިބަ ތަކުގެހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތް) ރ(

 .މަޢުލޫމާތު ނެގުން
ޙައްލުކުރެވިދާނެފަދަ މައްސަލައެއްނަމަ އެ މައްސަލައެއް ވަކީލަކު ނުވަތަ ޝަރީޢަތަކާނުލާ ) ބ(

ބަދަލުގައި ކަނޑައަޅާ މީހަކު ހުރިނަމަ، އެކަން ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައި ޙައްލުކުރެވިދާނެ ކަމުގެ 
. މަޢުލޫމާތު ދީ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އެގޮތަށް އެއްބަސްވާނަމަ އެފުރުޞަތު ދިނުން

ތަ ކޯޓުގެ މީޑިއޭޝަނަށް ފޮނުވަން ކަނޑައަޅާނީ ރުގައި ޙައްލުކުރެވިދާނެކަން ނުވަކޯޓުން ބޭ
  .މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ

 .ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައި، ކަލަންޑަރުކުރުންޝަރީޢަތް ބާްއވާނެ )ޅ(
ފިޔަވައި އެހެން ތައް ލަތްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހާ 11 މި ޤަވާޢިދުގެ)ކ(

ހާލަތްތަކުގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ހުށަނާޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކިތަށް ޝަރީޢަތުގެ 
 .އަޑުއެހުންތަކުގައި ބަލައިނުގަނެވޭކަން

ށް ނުމަމިނޫންވެސް މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދި) އ(
 .ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން ފަސޭހަވާނެ އެހެނިހެން

މައްސަލަ ކޯޓަށް  5
ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 
 ފެށިގެން ސަރުކާރު 

 5ބަންދުނޫން 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އިބްތިދާއީ 
ހުން ބާއްވާނެ އަޑުއެ

ތާރީޚެއް 
ކަނޑައަޅައި 
ސަރުކާރު 

 7ނޫން ބަންދު
ދުވަސްކުރިން 

އިބްތިދާއީ 
 އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ

ތާރީޚަކާއި ގަޑިއެއް 
ގައި ހިމެނޭ ލާމައްސަ

ފަރާތްތަކަށް 
 .އަންގަންވާނެއެވެ

  

 

  ނަން ތައާރުފާއި

  

  

އިބްތިދާއީ 
އަޑުއެހުމުގައި 

ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ 
  ކަންތައްތައް

  
  
  



  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުންއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ބައްދަލުވުން 

އިބްތިދާއީ އަޑެއެހުން ފުރަތަމަ ބޭއްވޭދުވަހު ދައުވާކުރާފަރާތުން ޝަރީއަތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ  )ހ( 6
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއި ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހެއްކާ ޤަރީނާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދައުވާލިބޭފަރާތަށް 

 .ދޭންވާނެއެވެ

ލަތަކުގިައ ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަ )ށ(
 10މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުންތައް ހޯދުމަށް ދައުވާލިބޭފަރާތަށް ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭނީ 

އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަކަށް އި މިހެން އޮތުމަކުން މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ހާލަތަށް ބަލައި މި މާއްދާގަ. ދުވަހެވެ
  . ހުރަހެއްނާޅައެވެ

 .އަޑުއެހުމެވެ 2އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ބޭއްވޭނީ  7

މައްސަލައިގައި ވަކީލަކު ބޭނުންކުރާނަމަ، އެފަރާތެއް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޙާޟިރުވުމަކީ ) ހ( 8
 . މުހިއްމު އަދި އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ

މީހުންގެ ލިސްޓްގައި ހުށަހެޅޭ ކޮންމެމީހަކާބެހޭ ގޮތުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ހެކިންގެގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ ) ށ(
  .ނިވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެއަންނަ

  :)އާންމުކޮށްކިޔާ ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން .1

  :)ލެޓެއްގައިނަމަ ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރުދިރިއުޅެނީ ފު( ދާއިމީ އެޑްރެސް .2

 :)އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރުލެޓެއްގައިނަމަ ފަންގިފިލާ އަދި ދިރިއުޅެނީ ފު(މިހާރުގެ އެޑްރެސް .3

 ފޯނުގުޅޭނެ .4
  :ނަންބަރު

ގައި މައްސަލާ .5
ގެ ހެކިވެރިޔާ ހުށަހަޅާ

ކިބައިން 
ހެކިބޭނުންވާ 

  .ކަންތައް

އިބްތިދާއީ  9
އަޑުއެހުމުގެ 
މަރުޙަލާގައި 
ބަދަލުކުރެވޭ 

ލިޔުންތަކުގައި 
އިބްތިދާއީ "

މިހެން " އަޑުއެހުން
ލިޔެފައި 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ
  

އިބްތިދާއީ  10
އަޑުއެހުން ބާއްވަން 

ހަމަޖައްސާފައިވާ 
ދުވަހަށް އިބްތިދާއީ 

އަޑުއެހުމަށް 
ޅަން ބޭނުންވާ ހުށަހަ

ހުރިހާ 
ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

ޤަރީނާ އި ހެއްކާ
ހުންނަންވާނީ 

 .ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ
  

އިބްތިދާއީ  11
 ހުމުގެއަޑުއެ

މަރުޙަލާ 
ނިމުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ 
ހެކި ކޯޓަށް 



 މިދަންނަވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި
 
އެހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއަކީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނުފަހުން ހޯދިފައި، ނުވަތަ  .1
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