މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ދވެހރާއްޖެ

ނ.ވެލދޫ

މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައ މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަތްތަކާއ ކައވެންޏާއ ވަރީގެ
މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރަފާއ ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

އޯޑއޯ/ވީޑއޯ

.3

(ހ)

މއުޞޫލަކީ ދވެހރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރއްޔާގެ 156ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލބގެންވާ އޚްތޔާރުގެ
ދަށުން ،ކޮވޑް 19-ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައ މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއން މަދަނީ
އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަތްތަކާއ ކައވެންޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސންގ
މެދުވެރކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމަށްޓަކައ ހަދާފައވާ އުޞޫލެކެވެ

(ށ)

މ އުޞޫލަށް ކޔާނީ ،މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައ މަދަނީ އަދ ޢާއލީ
ޝަރީޢަތްތަކާއ ކައވެންޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް
ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު" މހެންނެވެ.
މ އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކޮވޑް19-އާ ގުޅގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައ ޢަދުލު އންޞާފު ޤާއމުކުރުމުގެ ޚދުމަތް މެދު ނުކެނޑޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއ އަދ
އަދުލު އންޞާފު ޤާއމު ކުރުމުގެ ޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދނުމުގައ މުވައްޒަފުންނަށާއ ޚދުމަތް ހޯދާ
ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް ރައްކާތެރ އަދ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތްތަކެއް ތަޢާރުފު ކުރުމެވެ.

(ހ)

ކޮންފަރެންސންގ

އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސންގ އަކީ ،އަޑު ނުވަތަ އަޑާއ މަންޒަރު ލބޭގޮތަށް ގުޅާ ލެވފައވާ
ވއުގައެއް މެދުވެރކޮށް ދެ ކޯޓެއްގެ ދެމެދުގައ ،ނުވަތަ ކޯޓާއ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ތަނަކާއ ނުވަތަ
ފަރާތްތަކަކާއ ދެމެދުގައ ކުރެވޭ މުވާޞަލާތެވެ.

އޯޑއޯ/ވީޑއޯ

.4

(ހ)

އަންނަނވ ޙާލަތްތަކުގައ ،ދަޢުވާ ކުރާފަރާތާއ ދަޢުވާ ލބޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނކަމެއް

ކޮންފަރެންސންގ

ނާންނާނެ ފަދައން ،އަވަސް ކަމާއެކު ޢަދުލު އންޞާފު ޤާއމުކޮށްދނުމުގެ ގޮތުން ،ޝަރީޢަތުގެ

މެދުވެރކޮށް

މަޖލސްތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކުރއަށް ގެންދެވދާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ
މަޖލސް ކުރއަށް
ގެންދެވޭނެ

.1

ރައްކާތެރކަމުގެ ފޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،މީހުން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވފައވާ ހާލަތެއް
ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ އދާރާއަކުން ރަށުގައ އޢުލާނުކޮށްފައވުން.

ޙާލަތްތައް

1

ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

.2

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާވުމުގެ ސަބަބުން ،މައްސަލައގެ ޚަޞްމަކަށް ޝަރީޢަތް އޮތް ކޯޓު
ހުރ ރަށަށް ހާޟރުވެވެން ނެތުން.

.3

ރަށުގެ އެލަރޓް ލެވެލް އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއރު ،މައްސަލައގެ ޚަޞްމުންނާއ ހެކީން އަދ
އެހެނހެން ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ޙާޟރުކޮށްގެން ޝަރީޢަތް ކުރުމަކީ ރައްކާތެރކަމެއް ކަމަށް
ފަނޑޔާރަށް ނުފެނުން.

.4

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަޤުބޫލު ޢުޛުރަކާހުރެ
މައްސަލައގެ ހެއްކެއް ޙާޟރު ކުރުމަށް ދަތވުން.

(ށ)

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކޮވޑް19-ގެ ބަލމަޑުކަން ފެތުރފައވާކަމަށް
ފެންނަތީ ފަނޑޔާރު ހުރ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގެ ކޯޓެއްގައ އޮތް މައްސަލައެއް ބެލުމަށް
އެރަށަކަށް ފަނޑޔާރު ދއުމަކީ ރައްކާތެރކަމެއް ނޫން ކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑޔާރަށް ޤަބޫލު
ކުރެވޭނަމަ ،އޭނާ ޙަވާލުވެ ހުރ އެހެން ކޯޓެއްގައ އޮތް މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް އޭނާގެ ވަޒީފާ
އޮތް ކޯޓުގައ ހުރެގެން ،އޯޑއޯ/ވީޑއީ ކޮންފަރެންސންގ މެދުވެރކޮށް ކުރއަށް ގެންދެވދާނެއެވެ.
މގޮތަށް މައްސަލަ ބަލާއރު ،އެމައްސަލަ ކުރއަށް ގެންދެވޭނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅފައވާ ކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކުރއަށް ގެންދާނެ

ކައވެނކޮށް ދނުމުގެ އތުރުން މަދަނީ އަދ އާޢލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއން ކުޑަކުދންނަށް ކުރާ

.5

ޖންސީ ގޯނާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކާއ ،ގެވެށއަނޔާއާއ ،ވަރ ސާބތުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއ،

މައްސަލަތައް

ދަރީންގެ ޚަރަދާއ ،ވަގުތީ އަމުރާއ ގުޅޭ މައްސަތަކާއ އަދ މނޫންވެސް އަވަސް ތަބީޢަތުގެ
މައްސަލަތައް މއުޞޫލުގެ ދަށުން ކުރއަށް ގެންދެވދާނެއެވެ.
އެއް މަޖލީހެއްގައ

.6

(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލސް ކުރއަށް ގެންދާއރު ،ޝަރީޢަތް ހންގާ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މާލަމާއ،

ތބކަން

ގުޅފައވާ އެހެން ތަންތަނުގައ ތބޭ މީހުންގެ ،އވުމުގެ ތެރެއން ނުވަތަ އވުމާއ ފެނުމުގެ ތެރެއން

އފްތރާޟް ކުރުން

ޝަރީޢަތުގެ މާލަމާއ އެހެން ތަންތަނުގައ ހނގާ ކަންކަން ދާކަމުގައ ވަނީނަމަ ،ޝަރީޢަތް ހންގާ
ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މާލަމާއ ގުޅފައވާ އެންމެން އެތބީ އެއް ޙާޟރުގައެވެ .އަދ ގުޅފައވާ
ތަންތަނުގައ ތބ އެންމެން އެތބީ މައްސަލަ ހުށަހެޅފައވާ ކޯޓުގައ ޝަރީޢަތް ހންގަން އންނަ
ފަނޑޔާރުގެ ކުރމަތީގައެވެ.
(ށ)

މމާއްދާގެ (ހ) ގައވާ ފަދައން ،ޝަރީޢަތް ހންގާ މާލަމާއ އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސންގ
މެދުވެރކޮށް ގުޅާލެވޭ ތަންތަނުގައ ތބ އެންމެންނަކީ އެއް ޙާޟރުގައ ތބ ބައެއްކަމަށް
ބަލަންޖެހޭތީ ،ޝަރީޢަތް ހންގުމުގެ ހުރހާ ޢާންމު އުޞޫލުތަކެއް އެތަންތަނުގައ ތބޭ މީހުންގެ
މައްޗަށްވެސް ހނގާނެއެވެ .އަދ އެއން ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް

2

ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

ކޮށްފނަމަ ،އެފަރާތަކާ މެދު ވަގުތުން ފޔަވަޅު އެޅުމުގެ އޚްތޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑޔާރަށް
ލބގެންވެއެވެ.
އަޑުއެހުމަށް

.7

(ހ)

ހާޟރުވާ

އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސންގ މެދުވެރކޮށް ގުޅާލެވފައވާ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ
ތަނެއްގައ ހުރެ ކޯޓާ ގުޅާލައގެން ހންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހެއްގައ ހާޟރުވެތބޭ އެންމެހާ

ފަރާތްތަކުގެ

ފަރާތްތަކުގެ

ޙައްޤުތައް ޙމާޔަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.

ޙައްޤުތައް

ޙމާޔަތް

ކުރުމަށްޓަކައ

އަންނަނވ

ކަންކަން

ކޯޓުން

ކަށަވަރު

ކުރުން
.1

ޙާޟރުކުރެވެނީ ކޯޓަކަށް ކަމުގައވާނަމަ ،އެ މަޖލީހުގައ ޙާޟރުވެއން ފަރާތަކީ ކާކުކަން
އެ މަޖލީހުގައ އންނަ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފު މެދުވެރކޮށް ކަށަވަރު ކުރުން.

.2

ޝަރޢަތުގެ މަޖލީހުގައ ބައވެރވަނީ ކޯޓަކަށް ޙާޟރު ނުވެ ކަމަށްވާނަމަ ،ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަން ރކޯޑުކުރުން.

.3

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރން މައްސަލާގައ ހމެނޭ ހުރހާ ފަރާތްތަކަށް
ކޮންފަރެންސްގެ އަޑު ،ނުވަތަ އަޑާއ މަންޒަރު ސާފުކޮށް ލބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

.4

މައްސަލައާ ގުޅގެން ޙާޟރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބާރެއް
ނުފޫޒެއްނެތ މނވަންކަމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށް ދެވފައވާކަން
ކަށަވަރު ކުރުން.

.5

އޯޑއޯ/ވީޑއޯ

ކޮންފަރެންސް

މެދުވެރކޮށް

ޝަރީޢަތް

ހންގާއރު،

މައްސަލައގެ

ޚަޞްމުންނާއ ވަކީލުން ބައވެރވާކަމަށްވެފައ ،ޚަޞްމުންނާއ ވަކީލުން ޝަރީޢަތުގެ
މަޖލީހުގައ ބައވެރވަނީ ދެ ތަނެއްގައ ތބެގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ދެފަރާތުގެ މެދުގައ
މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލބފައވާކަން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރން
ކަށަވަރުކުރުމާއ

ޝަރީޢަތުގެ

މެދުތެރެއންވެސް

އެފަދަ

ފުރުޞަތަކަށް

އެދއްޖެނަމަ

އެފުރުޞަތު ދެވދާނެކަން އެންގުން.
.6

ޝަރީޢަތް އަޑުއެހުމަށް ޙާޟރުވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖލސް ބޭއްވުމުގެ
 1ގަޑއރު ކުރން ކޯޓަށް އެކަން އެންގުމުން ،ކޯޓުން އެފުރުޞަތު ފަހކޮށް ދނުން.

ޝަރީޢަތާ ގުޅުން
ހުރ އެހެނހެން

.8

(ހ)

އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސންގ މެދުވެރކޮށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟރު ވުމުގެ އަމުރު ،އެ
މަޖލީސް އަޑު އަހަން ވަންނަ މީހުން ފޔަވައ އެ މަޖލީހުގައ ބައވެރވާންޖެހޭ ހުރހާ ފަރާތްތަކަށް

ކަންކަން
3

ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .އެއަމުރުގައ ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ ބައވެރވާންޖެހޭ ގޮތް ލޔެފައ
އޮންނަންވާނެއެވެ .މއަމުރުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  3އަދ  4ގައ އެވަނީއެވެ.
(ށ)

ބސްމީގެ ބަރަކާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖލސް ފެށުމަށްފަހު ،އެއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖލީހެއްކަމާއ އަދ އެ މަޖލީހުގައ އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ގުޅފައވަނީ
ކޮންތަންތަނެއްގައ ތބ ކޮންބައެއްކަން ފަނޑޔާރު އޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ ބައވެރވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނވ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
.1

ޝަރީޢަތް ހނގަމުން ދަނކޮށް ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑޔާރުގެ ހުއްދަނެތ ޝަރީޢަތް ދޫކޮށް
ދއުން.

.2

ޝަރީޢަތް ހނގަމުންދަނކޮށް ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑޔާރުގެ ހުއްދަ ނެތ އތުރު އެއްވެސް
މީހަކު ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް ނުވަތަ އޭނާ ޙާޟރުވެ އންތަނަށް ވެއްދުން.

.3

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑޔާރުގެ ހުއްދަނެތ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ
ދެއްކުން.

.4

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑޔާރުގެ ހުއްދަނެތ ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވެއްދުމާއ
މނޫންވެސް ޝަރީޢަތް ހންގުމަށް ދަތވާ ނުވަތަ އުނދަގޫ ވެދާނެ ފަދަ ކަންކަން ކުރުން.

.5
(ރ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގެ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރކޯޑުކޮށް ފޮޓޯނެގުން.

މމާއްދާގެ (ނ) ގައވާ ފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކު ކޮށްފނަމަ ،އެ މީހަކާމެދު ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑުމާއގުޅގެން އެޅދާނެ ފޔަވަޅު އެޅުމުގެ އތުރުން ،އެމީހަކާއެކު އތުރަށް ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް
މެދުވެރކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރއަށް ނުގެންދއުމަށް ނންމުމުގެ އޚްތޔާރު މައްސަލަ ބައްލަވާ
ފަނޑޔާރަށް ލބގެން ވެއެވެ.

(ބ)

އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ގުޅާލެވޭ ތަންތަނުގައ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑޔާރު
ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކެއް ފޔަވައ އތުރު ފަރާތެއް ހާޟރުވެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޝަރީޢަތް ކުރއަށް ދަނކޮށް ،އަޑު ނުވަތަ އަޑާއ މަންޒަރު ނުސާފު ވުމުގެ ސަބަބުން މެދު
ކަނޑާލަން ޖެހއްޖެ ހނދެއްގައ މެދުކަނޑާލ ހސާބާހަމައަށް ރކޯޑު ކުރެވފައވާނަމަ ،ޝަރީޢަތް
ކުރއަށް ގެންދަންވާނީ މެދުކަނޑާލ ހސާބުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ރކޯޑު ކުރެވފައ ނުވާނަމަ،
ޝަރީޢަތް އަލުން ފަށައގެން ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އޚްތޔާރު ފަނޑޔާރަށް ލބގެން ވެއެވެ.

4

ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

ހެކން

.9

(ހ)

މ އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައ އަޑުއެހުން ރެކޯޑް ކުރާނީ ޝަރީޢަތް

ޙާޟރުކުރުމާއ

ހންގާ ކޯޓުންނެވެ .އަދ އަޑުއެހުމުގައ ނަގާ ބަޔާންތައް ޓައޕް ކުރާނީވެސް ޝަރީޢަތް ހންގާ

މަޙްޟަރު

ކޯޓުންނެވެ.

ބަޔާންތައް ނެގުން
(ށ)

މމާއްދާގެ (ހ) ގައ ބުނެފައވާ ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއން ހެކީންގެ ބަޔާން ފޔަވައ އެހެން ބަޔާންތައް،
ރކޯޑން އަޑުއަހައގެން އަކުރުން އަކުރަށް ލޔުމަށްފަހު ،އެއީ ،ރެކޯޑންގ އާ އެއްގޮތަށް އަކުރުން
އަކުރަށް ލޔުނު ލޔުމެއް ކަމަށް ލޔެ ،ބަޔާން ލޔުނު މުވައްޒަފު ސޮއކޮށް އނގލީގެ ނޝާން
ޖަހަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ހެކީންގެ ބަޔާންތަކުގައ ހެކީން ލައްވައ ސޮއ ކުރުމަށްޓަކައ އީމެއލް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑަޅާ
އެހެން ވަޞީލަތެއް މެދުވެރކޮށް ،ހެކވެރޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދ އޭނާ ސޮއކުރ ބަޔާން
ކޯޓުގެ އީމޭލަށް ނުވަތަ ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މ އުޞޫލުގެ ދަށުން ހންގޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖލސް ތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގެ
މަތީން ހންގޭ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ،މފަދަ ޝަރީޢަތްތަކާއ ގުޅގެން ހންގޭ (އީމެއލް،
ވައބަރ ފަދަ) އެންމެހާ މުޢާމަލާތައް ،އަދ އެންމެހާ ބަޔާންތަކާއ އެ ބަޔާންތަކުގައ
ސޮއކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ފޮނުވަން ބޭނުންކުރ (ސޓީ އުރަތަކާއ އީމެއލްގެ ކޮޕީ ފަދަ) ވަޞީލަތްތައް
ވަކީން ފައލްކޮށް ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ

(ބ)

މއުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖލސްތަކާއ ކައވެނީގެ މަޖލސްތައް ،އެމަޖލީހެއް
ބާއްވާ މީޑއަމަކުން ރކޯޑުކޮށް ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މއުޞޫލުގެ ދަށުން ހންގޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހަށް ޙާޟރުކުރެވޭ ހެއްކެއްގެ ސއްރުކަން ކަށަވަރު
ކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެކަމަށް ކޯޓުން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

ވީޑއޯ

.10

(ހ)

އަންނަނވ ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރ ވެފައވުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ޙާޟރުކޮށްގެން

ކޮންފަރެންސންގ

ކައވެނ ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓާ ޙަވާލުވެހުރ ފަނޑޔާރަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ ވީޑއޯ

މެދުވެރކޮށް

ކޮންފަރެންސންގ މެދުވެރކޮށް ކައވެނކޮށްދެވދާނެއެވެ.

ކައވެނކޮށް ދނުން

5

ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

.1

ރައްކާތެރކަމުގެ ފޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،މީހުން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވފައވާ ހާލަތެއް
ކަމާގުޅޭ އދާރާއން ރަށުގައ އޢުލާނުކޮށްފައވުން.

.2

ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާވުމުގެ ސަބަބުން ،ކައވެނކުރަން ހުށަހަޅާފައވާ ފަރާތުންކުރެ
ފަރާތަކަށް ،ހުށަހަޅާފައވާ މުއްދަތަށް ރަށަށް ހާޟރުވެވެން ނެތުން.

.3

ރަށުގެ އެލަރޓް ލެވެލް އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއރު ކައވެނގެ މަޖލީހުގައ ބައވެރވާންޖެހޭ
ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ޙާޟރުކޮށްގެން ކައވެނކޮށްދނުމަކީ ރައްކާތެރކަމެއްކަމަށް ފަނޑޔާރަށް
ނުފެނުން.

.4

ބުނެވދޔަ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ކައވެނ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދެފަރާތުންމެ ،ވީޑއޯ
ކޮންފަރެންސންގ މެދުވެރކޮށް ކައވެނކޮށް ދނުމަށް އެދުން.

.5

ކައވެނކޮށް ދނުމަށް ހުށަހަޅާ ރަށުގައ ފަނޑޔާރަކު ،ޝަރުޢީ މައުޛޫނަކު ނެތ އަދ
އެރަށަށް ފަނޑޔާރަކަށް ދަތުރު ކުރެވެން ނެތުން.

(ށ)

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކޮށްދޭ ކައވެނތަކުގެ ދަފްތަރެއް ވަކން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އަދ މ ކައވެނ ތަކާ ގުޅގެން ކޮށްފައވާ މުޢާމަލާތްތައް ކޮށްފައވަނީ މީސްމީޑއާއންނަމަ ،ފޯނުގެ
ސްކްރީން ޝޮޓް އަދ އީމެއލުންނަމަ ،އީމެއލްގެ ޕްރންޓް ފައލްކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކޮށްދޭ ކައވެނީގެ މަޖލީހުގައ ބައވެރވާން ވާނީ ކޯޓުން ހުއްދަ
ދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެއެވެ .އަދ މފަރާތްތައް ތބީ ކޯޓެއްގައ ނޫން ކަމުގައ ވޔަސް
އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ނުގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ކައވެނކޮށް

.11

(ހ)

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކައވެނީގެ މަޖލސް ބޭއްވުމުގެ ކުރން ،ކައވެނ ވާ ދެފަރާތާއ

ދނުމުގެ ކުރން

ވަލީވެރޔާ އަދ ދެހެކީން ،ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކައވެނީގެ މަޖލސް ކުރއަށް

ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ

ގެންދއުމާގުޅޭ އޤްރާރުގައ ސޮއކޮށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކަންކަން

މ އޤްރާރުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  02ގައ އެވަނީއެވެ.
(ށ)

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކައވެނ ކޮށްދނުމަށް ނންމައފނަމަ ،އެކަން ،ކައވެނވާ
ދެފަރާތަށާއ ވަލީވެރޔާއަށާއ އަދ ކައވެނީގެ ދެހެކީންނަށް ގުޅައ އަންގަންވާނެއެވެ .އަދ ކައވެނީގެ
މަޖލސް ކުރއަށް ދާނެ ގޮތާއ އެފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ކޔައދޭންވާނެއެވެ .އަދ
މކަންކަން އެކުލެވޭ ލޔުމެން ކައވެނވާ ދެ ފަރާތުން އެދޭ ވަޞީލަތެއް މެދުވެރކޮށް އެދެފަރާތަށް
ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

6

ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

(ނ)

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކައވެނކޮށްދނުމުގެ ކުރން ،ކައވެނވުމަށް ހުށަހަޅާފައވާ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢޫލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައ ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
އަދ މބައްދަލުވުމުގައ ކައވެންޏަށް ހޭލުންތެރ ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުން ކުރއަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރ
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރއަށް ގެންދެވދާނެއެވެ.

ކައވެނީގެ

.12

މަޖލސް ކުރއަށް

ކައވެނީގެ މަޖލސް ކުރއަށް ގެންދަންވަނީ އަންނަނވ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ)

ގެންދއުން

ކައވެނީގެ މަޖލސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅފައވާ ވަގުތުގެ  20މނެޓު ކުރން ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް
މެދުވެރކޮށް ކައވެނކޮށް ދނުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައވާ ޕްލެޓްފޯމަށް ޝަރުޢީ މައުޛޫނާއ
ކައވެންޏާއ ގުޅޭ އެންމެހައ ފަރާތްތައް ޙާޟރުވާން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ކައވެނީގެ މަޖލީހަށް ކޮންމެހެން ޙާޟރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޙާޟރުވެ ތބކަން ކައވެނކޮށްދޭ
ޝަރުޢީ މައުޛޫނު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދ ޙާޟރުވެތބކަން ލޔެކޔުމުން ކަށަވަރުކޮށް
މަޙްޟަރު ކުރުމަށްޓަކައ ކޯޓުން އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ކައވެނީގެ ޙާޟރީގައ ސޮއކުރުމަށްފަހު،
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ވަޞީލަތެއް މެދުވެރކޮށް ކޯޓަށް އެވަގުތު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކައވެނީގެ މަޖލީހަށް ޙާޟރުވާންޖެހޭ އެންމެހައ ފަރާތްތަކަށް އަޑާއ މަންޒަރު ސާފުކޮށް
ލބެމުންދާކަން މައުޛޫނު ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކައވެނީގެ މަޖލީހުގެ ވަގުތު ޖެހުމުން ،ޢާއްމު އުޞޫލުން ކައވެނީގެ މަޖްލސް ފަށައ ،އެކައވެންޏާ
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އއްވައ ވަލީއާ ޙަވާލުވާންޖެހޭނަމަ ވަލީއާ ޙަވާލުވާންވާނެއެވެ.

(ބ)

ޝަރުޢީ މައުޛޫނު ،ކައވެނީގެ ޚުޠުބާ ކޔައ ،ކައވެނ އަޤުދުކޮށް ދނުމުން ކައވެނވާ ފރހެނާ
އަނބ ބަލައގަނެ ބުނާ ޢބާރާތް އަޑު އަހައ އަދ އެއަޑު އވުނުތޯ ކައވެނީގެ ހެކީންނާ ސުވާލުކޮށް
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޝަރުޢީ މައުޛޫނު ،ކައވެނވާ ދެފަރާތަށް ހެޔޮ ދުޢާކުރުމަށްފަހު ކައވެނީގެ މަޖލސް ނންމާލުމުގެ
ކުރން އެމަޖލީހުގައ ހނގައދޔަ ކަންކަން އެމަޖލީހުގައ ބައވެރވ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
ސާފުވކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކައވެންޏާ ގުޅގެން
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(ހ)

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކޮށްދޭ ކައވެނތަކާ ގުޅގެން މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއ

ކުރަންޖެހޭ

މުޢާމަލާތު ކުރާނީ އެފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ދީފައވާ މޯބައލް ނަންބަރަށާއ އަދ އެނަންބަރުތަކުގައ

މުޢާމަލާތްތައް

ރަޖސްޓްރީކޮށްފައވާ މީސްމީޑއާ ނުވަތަ ދީފައވާ އީމެއލް މެދުވެރކޮށެވެ.
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

(ށ)

މގޮތަށް ކޮށްދޭ ކައވެނވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ސެޓފކެޓްގެ ބަދަލުގައ ކައވެންޏާގުޅޭ އަސާސީ
މަޢުލޫމާތު ހމެނޭ ވަގުތީ ލޔުމެއް ،ކައވެނީގެ ދެފަރާތުގެ އީމެއލްއަށް ނުވަތަ މީސް މީޑއާއަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މ ލޔުމުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  01ގައ އެވަނީއެވެ.

(ނ)

ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތން ކައވެނީގެ އަޞްލު ސެޓްފކެޓް ކައވެނވީ ދެފަރާތަށް ދޫކޮށް،
ކައވެނީގެ މައ ދަފުތަރުގައ އެކައވެނ ހމެނެމުން ،ކުރން ދޫކުރ ވަގުތީ ލއުން ބާޠލުވާނެއެވެ.

އޯޑއޯ ނުވަތަ

.14

(ހ)

މއުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ކޮންމެ އަޑު އެހުމެއްވެސް ،ކުރއަށް ގެންދއުމަށް އސްކަން ދޭންވާނީ

ވީޑއޯ

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސންގ މެދުވެރކޮށެވެ .ނަމަވެސް ،ބަޔާން ނެގުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށާއ އަދ

ކޮންފަރެންސން

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސންގ ޤާއމު ކުރެވެން ނެތްނަމަ ،އޯޑއޯ ކޮންފަރެންސް ބޭނުންކުރުން މއުޞޫލު

އޚްތޔާރު ކުރުމާއ

ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ބޭނުން ކުރާނެ
ސޮފްޓްވެއަރ
(ށ)

މއުޞޫލުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތްތަކާއ ކައވެނީގެ މަޖލސް އަދ އެހެނހެން ކަންކަން ވީޑއޯ
ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމަށްޓަކައ ބޭނުންކުރާނީ "ލައފްސައޒް" ނުވަތަ ޑޕާރޓްމަންޓް
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމނސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސޮފްޓްވެއަރ އެކެވެ.

(ނ)

ހަމައެކަނ އޯޑއޯ މެދުވެރކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރއަށް ގެންދާނަމަ ނުވަތަ ބަޔާން ނަގާނަމަ ،ކޯޓުގެ
ފޯނުން ކޮންފަރެންސް ކޮށްގެން ކުރއަށް ގެންދެވދާނެއެވެ.

ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ
ކަންކަން
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މއުޞޫލުގައ ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައވާ ކަންކަން ޚާޞލު ކުރުމަށްޓަކައ އަންނަނވ
ގޮތްތައް އޚްތޔާރު ކުރެވދާނެއެވެ.
(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ ވީޑއޯ މެދުވެރކޮށް ބައވެރވާ ފަރާތް ބައވެރވަނީ ކޯޓަކަށް ޙާޟރުވެގެން
ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ޙާޟރުވާ ކޯޓަށް އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައ ،އެމަޢުލޫމާތާއ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖލީހަށް ޙާޟރުވާ މީހާ ގެންނަ ފޮޓޯ ޖެހ ރަސްމީ ލޔުމުގައވާ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު
މެދުވެރކޮށް އަޅައބަލައ ޙާޟރީގައ ސޮއ ކުރުން.

(ށ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ ވީޑއޯ މެދުވެރކޮށް ބައވެރވާ ފަރާތް ބައވެރވަނީ ކޯޓަށް ޙާޟރު ނުވެ
ކަމަށްވާނަމަ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖލސް ފެށުމުގެ ކުރން ،އޭނާއާބެހޭ ގޮތުން ކޯޓަށް ލބފައވާ އަސާސީ
މަޢުލޫމާތު (ފުރހަމަ ނަން ،ޢާއްމު ނަން ،ދރއުޅޭ އެޑްރެސް ،އުފަން ތާރީޚު ،ދރއ .ނަންބަރު)
އޭނާ ގާތު އެހުމުން ދޭ ޖަވާބާއ ކޯޓަށް ލބފައވާ މަޢުލޫމާތާއ އަޅައބެލުން އަދ މގޮތުން ކުރާ
ސުވާލާއ ،ސުވާލު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު މަޙްޟަރު ކުރުން.
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

(ނ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ އޯޑއޯ މެދުވެރކޮށް ބައވެރވާ ފަރާތް ބައވެރވަނީ ކޯޓަކަށް ޙާޟރުވެގެން
ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ޙާޟރުވާ ކޯޓަށް އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވައ ،އެމަޢުލޫމާތާއ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖލީހަށް ޙާޟރުވާ މީހާ ގެންނަ ފޮޓޯ ޖެހ ރަސްމީ ލޔުމުގައވާ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު
މެދުވެރކޮށް އަޅައބަލައ ޙާޟރީގައ ސޮއ ކުރުން.

(ރ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ އޯޑއޯ މެދުވެރކޮށް ބައވެރވާ ފަރާތް ބައވެރވަނީ ،ކޯޓަށް ޙާޟރު ނުވެ
ކަމަށްވާނަމަ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖލސް ފެށުމުގެ ކުރން ،އޭނާއާބެހޭ ގޮތުން ކޯޓަށް ލބފައވާ އަސާސީ
މަޢުލޫމާތު (ފުރހަމަ ނަން ،ޢާއްމު ނަން ،ދރއުޅޭ އެޑްރެސް ،އުފަން ތާރީޚު ،ދރއ .ނަންބަރު)
އޭނާ ގާތު އެހުމުން ދޭ ޖަވާބާއ ކޯޓަށް ލބފައވަ މަޢުލޫމާތާއ އަޅައބެލުން އަދ މގޮތުން ކުރާ
ސުވާލާއ ،ސުވާލު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބު މަޙްޟަރު ކުރުން.

(ބ)

މައްސަލައގެ އެންމެހާ ޚަޞްމުންނަށާއ ވަކީލުންނަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑާއ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު
ލބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރން އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއ
ސުވާލުކޮށް ،އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރާއ އަޑު ސާފުކޮށް ލބޭކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން މަޙްޟަރު ކުރުން

(ޅ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖލީހުގައ ވާހަކަ ދައްކާފަރާތަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރީ އެއްނެތ ވާހަކަ
ދައްކާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައ ،އެފަރާތެއް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރން ،އެއްވެސް
މަޖުބޫރީ އެއް އޮތް ތޯ ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު ދޭ ޖަވާބު މަޙްޟަރު ކުރުން އަދ ޝަރީޢަތުގައ ވާހަކަ
ދައްކާ ފަރާތެއް އެވަގުތު ހުރ ތަނުގެ ސަބަބުން ހނގަމުން ދާ މައްސަލާގައ މނވަންކޮށް ވާހަކަ
ދެއްކެން ނެތްކަމަށް ކޯޓަށް ފާހަގަވާނަމަ އެކަން ރކޯޑް ކޮށް އަޑު އެހުން ހުއްޓާލުން .މސާލަކަށް:
ގެވެށ އަނޔާގެ މައްސަލާއެއްގައ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖލީހުގައ ބައވެރވަނީ ،އަނޔާދން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ހޔާވަހކަމުގެ ދަށުގައ
ހުރެގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަޑުއެހުން ކުރއަށް ނުގެންދއުމުގެ އޚްތޔާރު ފަނޑޔާރަށް ލބގެން
ވެއެވެ.

(ކ)

މައްސަލައގެ ޚަޞްމަކާއ އޭނާގެ ވަކީލު ،އަޑުއެހުމުގައ ބައވެރވަނީ ،ދެތަނެއްގައ ތބެގެން
ކަމަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު ،އެދެފަރާތަށް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލބފައވާކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށްޓަކައ ،އެފުރުޞަތު ލބުނުތޯ ޙަޞްމާއ ސުވާލު ކުރުމާއ ،ނުލބޭކަމަށް ވާނަމަ ،އަޑު
އެހުން ފެށުމުގެ ކުރން ،މުވައްކލަށާއ ވަކީލު ވަކީން ބައްދަލު ކުރުމަށްޓަކައ ފަނޑޔާރަށް ފެންނަ
ވަގުތެއް ދނުމާއ ،އަދ އަޑުއެހުން ކުރއަށް ދަނކޮށްވެސް ވަކން ބައްދަލުވުމަށް އެދެވދާނެކަން
އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރން އެނގުން.
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

(އ)

ކައވެނީގެ މަޖލީހުގެ ޙާޟީރީ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައ ،ހާޟރީގައ ސޮއކޮށް ފޮނުވުމުގެ އތުރުން،
ކައވެނވާ ދެމީހުންނާއ ،ވަލީވެރޔާއާއ ދެހެކީންކުރެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކައވެނީގެ މަޖލސް
ފެށުމުގެ ކުރން ،އެމީހެއްގެ ފުރހަމަ ނަމާއ ،ޢާއްމު ނަމާއ ،ދރއ .ކާޑު ނަންބަރާއ،
އުފަންތާރީޚާއ ދާއމީ އެޑްރެސް ބުނުމަށް އެންގުން.

(ވ)

ކައވެނީގެ މަޖލީހުގެ ބައވެރީންނަށް މަންޒަރާއ އަޑު ރަނގަޅަށް ލބޭތޯ ސުވާލު ކުރުން.

(މ)

ކައވެނ ކޮށްދނުމާއެކު ،ކައވެނވާ ފރހެނާ އަނބ ބަލައގަނެ ބުނާ ޢބާރާތް ދެހެކީންނާއ
ވަލީވެރޔާއަށް އަޑުއވުނު ތޯ ސުވާލު ކުރުން.

މއުޞޫލުގައ

.15

ބުނެފައނުވާ ކަމެއް

މއޫޞުލުގައ ނެތްކަމެއް ދމާވެއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓު ހންގުމާ
ޙަވާލުވެހުރ ފަނޑޔާރެވެ.

ދމާވުން
ޢަމަލުކުރުން

.16

މއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،މއުޞޫލު ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށގެން ،މއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
ނމުމަކަށް ގެނެވއްޖެކަމަށް ކޯޓުން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

ޖަދުވަލު  – 1ކައވެނީގެ ވަގުތީ ލޔުން

މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ނ.ވެލދޫ

ދވެހރާއްޖެ

ކާވެނީގެ ވަގުތީ ލޔުން
ލޔުން ނަންބަރު:

ފރމީހާ

އަނބމީހާ

ފުރހަމަ ނަން (އާއްމުނަމާއއެކު):

ފުރހަމަ ނަން (އާއްމުނަމާއއެކު):

ދާއމީ އެޑްރެސް:

ދާއމީ އެޑްރެސް:

އައޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް:

އުފަން ތާރީޚް:

ހެކން

ވަލީވެރޔާ

ފުރހަމަ ނަން:

ފުރހަމަ ނަން:

ދާއމީ އެޑްރެސް:

ދާއމީ އެޑްރެސް:

އައޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފުރހަމަ ނަން:

ވަލީވެރޔާގެ ޙައޘއްޔަތު:

ދާއމީ އެޑްރެސް:
އައޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
މދެމީހުންގެ ކާވެނީގެ ވަނަ:

ކާވެނކޮށްދން ތާރީޚް :ހ.

ކާވެނީގެ ރަން:
ކާވެނ ކުރތަން:

މ.
ކާވެނ ކުރ ވަގުތު:
(ސޮއ)

ނަން
މަޤާމް
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

ޖަދުވަލު – 2ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކައވެނ ކުރުމުގެ އޤްރާރު

މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދވެހރާއްޖެ

ނ.ވެލދޫ

ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކައވެނ ކުރުމުގެ އޤްރާރު
ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރކޮށް ކައވެނީގެ މަޖްލސް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުންދޭ އރުޝާދުތަކާއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއ،
ށ
ހ ް
ވ ފަރާތްތަކާއ އެކު އެމަޖްލީ ަ
މ އަދަބުތަކާ ޚލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއ ،ކައވެނ ާ
ކައވެނީގެ މަޖްލީހުގައ ،ޢާއް ު
ޙާޟރުވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ކބައން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދނުމަށާއ ،ކުރމަތވެފައވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތު
ފލައދއުމުން،

މކައވެންޏާއ

ގުޅގެން

ކޯޓުން

އަންގާ

އެއްގުންތައް

ފުރހަމަ

ކުރުމަށްޓަކައ

ކޯޓަށް

ޙާޟރުވުމަށާއ،

ސޮއކުރަންޖެހޭ ލޔެކޔުންތަކުގައ ސޮއކުރުމަށާއ ،ފޮޓޯއާއ ރެވެނއު ސްޓޭމްޕް ހުށަހެޅުމަށާއ ،ކައވެނީގެ ސެޓްފކެޓާއ
މ
ހ ަ
ޓށް ފުރ ަ
ހަވާލުވުމަށާއ ،މ ކައވެންޏާއ ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައ ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތން ޢަމަލުކޮށް ކޯ ަ
ހރެން އޤުރާރުވަމެވެ.
އެއްބާރުލުން ދޭންހުރކަމުގައ އަ ު

ތާރީޚް:
ކައވެނވާ ފރހެނާ:

ކައވެނވާ އަންހެނާ:

ސޮއ:

ސޮއ:

ނަން:

ނަން:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އނގލީގެ ނޝާން:

އނގލީގެ ނޝާން:

ވަލީވެރޔާ:
ސޮއ:
އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ނަން:
އނގލީގެ ނޝާން:
ހެކވެރޔާ :1

ހެކވެރޔާ :2

ސޮއ:

ސޮއ:

ނަން:

ނަން:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އައ.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

އނގލީގެ ނޝާން:

އނގލީގެ ނޝާން:
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

ޖަދުވަލު  – 3އޯޑއޯ ކޮންފަރެންސް އަމުރު

މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ނ.ވެލދޫ

ދވެހރާއްޖެ

ނަންބަރު:
އޯޑއޯ ކޮންފަރެންސް އަމުރު
ކޮންފަރެންސްގައ ބައވެރވާންޖެހޭ މީހާގެ:
ފުރހަމަ ނަން (ޢާންމުކޮށް ކޔާ ނަމާއެކު):
ދާއމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
މހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
ކޮންފަރެންސްގައ ބައވެރވާންޖެހޭ ބޭނުން ..... :ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލައގައ އަޑުއެހުމަށް ބޭއްވޭ ކޮންފަރެންސްގައ ބައވެރވުމަށް
ޤަޟއްޔާ ނަންބަރު000/Cv-C/0000 :
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:
ކޮންފަރެންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތް:
މަތީގައވާ ބޭނުމަށް 2021 ..... 00 :ދުވަހުގެ  00:00އަށް އޯޑއޯ ކޮންފަރެންސް ގައ ބައވެރވުމަށް އަންގަމެވެ.
* މއަމުރާގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،ނަންބަރު …… ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 15ޝަޢުބާން 1441
 08އޭޕްރީލް 2020
މެޖސްޓްރޭޓް
ޙަވާލުވ މީހާގެ:

ޙަވާލުކުރ މީހާގެ:

ސޮއ........................... :

ސޮއ........................... :

ނަން........................... :

ނަން........................... :

ޙާޟރުވާންޖެހޭ މީހާއާހުރ ގާތްކަން.................... :
ގަޑ........................... :
ތާރީޚް........................... :
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

ޖަދުވަލު  – 4ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް އަމުރު

މލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލދޫ މެޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ނ.ވެލދޫ

ދވެހރާއްޖެ

ނަންބަރު:
ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް އަމުރު
ކޮންފަރެންސްގައ ބައވެރވާންޖެހޭ މީހާގެ:
ފުރހަމަ ނަން (ޢާންމުކޮށް ކޔާ ނަމާއެކު):
ދާއމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
މހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
ކޮންފަރެންސްގައ ބައވެރވާންޖެހޭ ބޭނުން ..... :ހުށަހަޅާފައވާ މައްސަލައގައ އަޑުއެހުމަށް ބޭއްވޭ ކޮންފަރެންސްގައ ބައވެރވުމަށެވެ.
ޤަޟއްޔާ ނަންބަރު000/Cv-C/0000 :
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:
ކޮންފަރެންސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތް:
މަތީގައވާ ބޭނުމަށް 2020 ..... 00 :ދުވަހުގެ  00:00އަށް ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސް ގައ ބައވެރވުމަށް އަންގަމެވެ.
* މއަމުރާގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،ނަންބަރު …… ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 15ޝަޢުބާން 1441
 08އޭޕްރީލް 2020
މެޖސްޓްރޭޓް
ޙަވާލުވ މީހާގެ:

ޙަވާލުކުރ މީހާގެ:

ސޮއ........................... :

ސޮއ........................... :

ނަން........................... :

ނަން........................... :

ޙާޟރުވާންޖެހޭ މީހާއާހުރ ގާތްކަން.................... :
ގަޑ........................... :
ތާރީޚް........................... :
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ނޏާއ ވަރީގެ މައްސަލަތައް އޯޑއޯ/ވީޑއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރއަށް ގެންދއުމުގެ އުޞޫލު
ތތަކާއ ކައވެ ް
މަދަނީ އަދ ޢާއލީ ޝަރީޢަ ް

