ނ.މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓގައި މަދަނ އަދި ޢާއިލ ޝަރޢަތްތަކާއި ކައިވެންޏާއި ވަރގެ މައްސަލަތައް
އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކރިއަށް ގެންދިއމގެ އޞޫލ
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދ

.2

އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ

.3

(ހ)

ނވާ
މިއޞޫލަކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖމްހޫރިއްޔާގެ 651ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ކޯޓަށް ލިބިގެ ް
އިޚްތިޔާރގެ ދަށން ،ކޮވިޑް 61-ފެތރން ކޑަކރމަށްޓަކައި ސަރކާރގެ އޮފސްތައް
ނހޅވާ މއްދަތގެ ތެރޭގައި ކޯޓގެ މަސައްކަތްތަކގެ ތެރެއިން މަދަނ އަދި ޢާއިލ
ޝަރޢަތްތަކާއި ކައިވެންޏާއި ވަރގެ މައްސަލަތައް އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ
މެދވެރިކޮށް ކރިއަށް ގެންދިއމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ އޞޫލެކެވެ

(ށ)

އ މަދަނ އަދި ޢާއިލ
ޓ ކޯޓގަ ި
ގ ނަން) މެޖިސްޓްރޭ ް
މި އޞޫލަށް ކިޔާނ( ،ކޯޓ ެ
ޝަރޢަތްތަކާއި ކައިވެންޏާއި ވަރގެ މައްސަލަތައް އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް
ކރިއަށް ގެންދިއމގެ އޞޫލ" މިހެންނެވެ.

މި އޞޫލގެ މަޤްޞަދަކ ،ކޮވިޑް61-އާ ގޅިގެން ސަރކާރގެ އޮފސްތައް ނހޅވާ މއްދަތގެ
ތެރޭގައި ޢަދލ އިންޞާފ ޤާއިމކރމގެ ޚިދމަތް މެދ ނކެނޑޭކަން ކަށަވަރ ކރމާއި އަދި
އަދލ އިންޞާފ ޤާއިމ ކރމގެ ޚިދމަތް ފޯރކޮށްދިނމގައި މވައްޒަފންނަށާއި ޚިދމަތް ހޯދާ
ފަރާތްތަކަށް ވހާވެސް ރައްކާތެރި އަދި ޚަރަދ ކޑަ ގޮތްތަކެއް ތަޢާރފ ކރމެވެ.

ކޮންފަރެންސިންގ

(ހ)

ނޒަރ ލިބޭގޮތަށް ގޅާ
އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ އަކ ،އަޑ ނވަތަ އަޑާއި މަ ް
ރ
ލެވިފައިވާ ވިއގައެއް މެދވެރިކޮށް ދެ ކޯޓެއްގެ ދެމެދގައި ،ނވަތަ ކޯޓާއި ކޯޓން ޤަބޫލކ ާ
ދމެދގައި ކރެވޭ މވާޞަލާތެވެ.
ތަނަކާއި ނވަތަ ފަރާތްތަކަކާއި ެ

އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ
ކޮންފަރެންސިންގ

.4

ބ ފަރާތގެ ޙައްޤތަކަށް
(ހ) އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކގައި ،ދަޢވާ ކރާފަރާތާއި ދަޢވާ ލި ޭ
ގ
އނިކަމެއް ނާންނާނެ ފަދައިން ،އަވަސް ކަމާއެކ ޢަދލ އިންޞާފ ޤާއިމކޮށްދިނމ ެ

1

މެދވެރިކޮށް ޝަރޢަތގެ

ތއް އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކރިއަށް
ގޮތން ،ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސް ަ

މަޖިލިސް ކރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޙާލަތްތައް

ނ މަނާކރެވިފައިވާ
 .6ރައްކާތެރިކަމގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތން ،މހން ބޭރަށް ނކތ ް
ހާލަތެއް ކަމާގޅޭ ދައލަތގެ އިދާރާއަކން ރަށގައި އިޢލާނކޮށްފައިވން.
މކަށް ޝަރޢަތް
 .2ދަތރފަތރ ކރން މަނާވމގެ ސަބަބން ،މައްސަލައިގެ ޚަޞް ަ
ވވެން ނެތން.
އޮތް ކޯޓ ހރި ރަށަށް ހާޟިރ ެ
ނ
 .3ރަށގެ އެލަރޓް ލެވެލް އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއިރ ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމންނާއި ހެކ ް
އަދި

އެހެނިހެން

ފަރާތްތައް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރކޮށްގެން

ޝަރޢަތް

ކރމަކ

ރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ނފެނން.
ރ
ނންވެސް މަޤބޫލ ޢޛރަކާހ ެ
 .4ދަތރފަތރ ކރން މަނާވމގެ ސަބަބން ނވަތަ އެ ޫ
މައްސަލައިގެ ހެއްކެއް ޙާޟިރ ކރމަށް ދަތިވން.
(ށ)

ދަތރފަތރ

ކރން

މަނާވމގެ

ސަބަބން

ނވަތަ

ކޮވިޑް61-ގެ

ބަލިމަޑކަން

ފެތރިފައިވާކަމަށް ފެންނަތ ފަނޑިޔާރ ހރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގެ ކޯޓެއްގައި އޮތް
ށ ފަނޑިޔާރ ދިއމަކ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށް
މައްސަލައެއް ބެލމަށް އެރަށަކަ ް
މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލ ކރެވޭނަމަ ،އޭނާ ޙަވާލވެ ހރި އެހެން ކޯޓެއްގައި
އޮތް މައްސަލައެއްގެ ޝަރޢަތް އޭނާގެ ވަޒފާ އޮތް ކޯޓގައި ހރެގެން ،އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ
ކޮންފަރެންސިންގ މެދވެރިކޮށް ކރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް މައްސަލަ ބަލާއިރ،
ގ
އެމައްސަލަ ކރިއަށް ގެންދެވޭނ މައްސަލަ ހށަހެޅިފައިވާ ކޯޓގެ ޝަރޢަތގެ މަޖިލހެއް ެ
ގޮތގައެވެ.

ކރިއަށް ގެންދާނެ
މައްސަލަތައް

.5

ނ
އސަލަތަކގެ ތެރެއި ް
ނ މަދަނ އަދި އާޢިލ މަ ް
ކައިވެނިކޮށް ދިނމގެ އިތރ ް
ކޑަކދިންނަށް ކރާ ޖިންސ ގޯނާއާގޅޭ މައްސަލަތަކާއި ،ގެވެށިއަނިޔާއާއި ،ވަރި
ސާބިތކރމގެ މައްސަލަތަކާއި ،ދަރންގެ ޚަރަދާއި ،ވަގތ އަމރާއި ގޅޭ މައްސަލަތަކާއި
އަދި މިނޫންވެސް އަވަސް ތަބޢަތގެ މައްސަލަތައް މިއޞޫލގެ ދަށން ކރިއަށް
ގެންދެވިދާނެއެވެ.

2

އެއް މަޖިލހެއްގައި ތިބިކަން

.1

(ހ)

އިފްތިރާޟް ކރން

ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސް ކރިއަށް ގެންދާއިރ ،ޝަރޢަތް ހިންގާ ކޯޓގެ ޝަރޢަތގެ
ތ
ތބޭ މހންގެ ،އިވމގެ ތެރެއިން ނވަ ަ
ތންތަނގައި ި
މާލަމާއި ،ގޅިފައިވާ އެހެން ަ
އިވމާއި ފެނމގެ ތެރެއިން ޝަރޢަތގެ މާލަމާއި އެހެން ތަންތަނގައި ހިނގާ ކަންކަން
މއި ގޅިފައިވާ އެންމެން
ދާކަމގައި ވަނނަމަ ،ޝަރޢަތް ހިންގާ ކޯޓގެ ޝަރޢަތގެ މާލަ ާ
ނމެން އެތިބ މައްސަލަ
އެތިބ އެއް ޙާޟިރގައެވެ .އަދި ގޅިފައިވާ ތަންތަނގައި ތިބި އެ ް
ތ ހިންގަން އިންނަ ފަނޑިޔާރގެ ކރިމަތގައެވެ.
ހށަހެޅިފައިވާ ކޯޓގައި ޝަރޢަ ް

(ށ)

މިމާއްދާގެ

ގައިވާ

(ހ)

ފަދައިން،

ޝަރޢަތް

ހިންގާ

މލަމާއި
ާ

އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ

ނނަކ އެއް ޙާޟިރގައި
ތބި އެންމެ ް
ކޮންފަރެންސިންގ މެދވެރިކޮށް ގޅާލެވޭ ތަންތަނގައި ި
ޖހޭތ ،ޝަރޢަތް ހިންގމގެ ހރިހާ ޢާންމ އޞޫލތަކެއް
ތިބި ބައެއްކަމަށް ބަލަން ެ
އޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ .އަދި އެއިން ފަރާތަކން ކޯޓގެ
އެތަންތަނގައި ތިބޭ މހންގެ މަ ް
ޙރމަތް ކެނޑޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެފަރާތަކާ މެދ ވަގތން ފިޔަވަޅ
އެޅމގެ އިޚްތިޔާރ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަޑއެހމަށް ހާޟިރވާ
ފަރާތްތަކގެ ޙައްޤތައް
ޙިމާޔަތް ކރން

.7

(ހ)

ނ
އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދވެރިކޮށް ގޅާލެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ނވަތަ ކޯޓ ް
ކޓާ ގޅާލައިގެން ހިންގާ ޝަރޢަތގެ މަޖިލހެއްގައި
ޤަބޫލކރާ ތަނެއްގައި ހރެ ޯ
ނނިވި
ތތަކގެ ޙައްޤތައް ޙިމާޔަތް ކރމަށްޓަކައި އަން ަ
އންމެހާ ފަރާ ް
ހާޟިރވެތިބޭ ެ
ނވާނެއެވެ.
ކަންކަން ކޯޓން ކަށަވަރ ކރަ ް
.6

ޙާޟިރކރެވެނ ކޯޓަކަށް ކަމގައިވާނަމަ ،އެ މަޖިލހގައި ޙާޟިރވެއިން ފަރާތަކ
ކާކކަން އެ މަޖިލހގައި އިންނަ ކޯޓގެ މވައްޒަފ މެދވެރިކޮށް ކަށަވަރ ކރން.

.2

ނ
ށވާނަމަ ،ކޯޓ ް
ރވަނ ކޯޓަކަށް ޙާޟިރ ނވެ ކަމަ ް
ޝަރިޢަތގެ މަޖިލހގައި ބައިވެ ި
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތން އެއ ކޮންބައެއްކަން ކަށަވަރކޮށް އެކަން ރިކޯޑކރން.

.3

ށ
ޝަރޢަތގެ އަޑއެހން ފެށމގެ ކރިން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހރިހާ ފަރާތްތަކަ ް
ކށަވަރ ކރން.
ޑއި މަންޒަރ ސާފކޮށް ލިބޭކަން ަ
ކޮންފަރެންސްގެ އަޑ ،ނވަތަ އަ ާ

3

.4

މައްސަލައާ ގޅިގެން ޙާޟިރކރެވޭ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
ބާރެއް ނފޫޒެއްނެތި މިނިވަންކަމާއެކ ވާހަކަ ދެއްކމގެ ފރޞަތ ތަނަވަސްކޮށް
ދެވިފައިވާކަން ކަށަވަރ ކރން.

.5

އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ޝަރޢަތް ހިންގާއިރ ،މައްސަލައިގެ
ޚަޞްމންނާއި

ވަކލން

އވެރިވާކަމަށްވެފައި،
ބަ ި

ނއި
ޚަޞްމން ާ

ނ
ވަކލ ް

އ
ކމަށްވާނަމަެ ،
ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި ބައިވެރިވަނ ދެ ތަނެއްގައި ތިބެގެން ަ
ދެފަރާތގެ މެދގައި މަޝްވަރާ ކރމގެ ފރޞަތ ލިބިފައިވާކަން ޝަރޢަތގެ
އަޑއެހން ފެށމގެ ކރިން ކަށަވަރކރމާއި ޝަރޢަތގެ މެދތެރެއިންވެސް އެފަދަ
ފރޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެފރޞަތ ދެވިދާނެކަން އެންގން.
.1

ތތަކން ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސް
ޝަރޢަތް އަޑއެހމަށް ޙާޟިރވާން ބޭނންވާ ފަރާ ް
ބޭއްވމގެ  6ގަޑިއިރ ކރިން ކޯޓަށް އެކަން އެންގމން ،ކޯޓން އެފރޞަތ
ފަހިކޮށް ދިނން.

ޝަރޢަތާ ގޅން ހރި

.8

(ހ)

އެހެނިހެން ކަންކަން

އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދވެރިކޮށް ބާއްވާ ޝަރޢަތަށް ޙާޟިރ ވމގެ އަމރ،
އެ މަޖިލސް އަޑ އަހަން ވަންނަ މހން ފިޔަވައި އެ މަޖިލހގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ހރިހާ
ހ
ފަރާތްތަކަށް ފޮނވަން ވާނެއެވެ .އެއަމރގައި ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި ބައިވެރިވާންޖެ ޭ
އދި  4ގައި އެވަނއެވެ.
ނންވާނެއެވެ .މިއަމރގެ ނަމޫނާ ޖަދވަލ ަ 3
ގޮތް ލިޔެފައި އޮން ަ

(ށ)

ބިސްމގެ ބަރަކާތން ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސް ފެށމަށްފަހ ،އެއ ކޮން ބާވަތެއްގެ
ޝަރޢަތގެ މަޖިލހެއްކަމާއި އަދި އެ މަޖިލހގައި އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް
ނ ފަނޑިޔާރ އިޢލާނ
ނބައެއްކަ ް
މެދވެރިކޮށް ގޅިފައިވަނ ކޮންތަންތަނެއްގައި ތިބި ކޮ ް
ކރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވރިވާ ފަރާތްތަކން އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލ ކރމަކ
ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި ބައި ެ
މަނާކަމެކެވެ.
.6

ތ
ޝަރޢަތް ހިނގަމން ދަނިކޮށް ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރގެ ހއްދަނެތި ޝަރޢަ ް
ދޫކޮށް ދިއން.
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.2

މއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރގެ ހއްދަ ނެތި އިތރ
ދނިކޮށްަ ،
ޝަރޢަތް ހިނގަމން ަ
ތނަށް ވެއްދން.
އެއްވެސް މހަކ ޝަރޢަތގެ މާލަމަށް ނވަތަ އޭނާ ޙާޟިރވެ އިން ަ

.3

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރގެ ހއްދަނެތި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޝަރޢަތގެ
މަޖިލހގައި ދެއްކން.

.4

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރގެ ހއްދަނެތި ޝަރޢަތގެ މާލަމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް
ދ
ދގޫ ވެދާނެ ފަ ަ
ވތަ އނ ަ
ވެއްދމާއި މިނޫންވެސް ޝަރޢަތް ހިންގމަށް ދަތިވާ ނ ަ
ކަންކަން ކރން.

.5
(ރ)

ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގެ އަޑ ނވަތަ މަންޒަރ ރިކޯޑކޮށް ފޮޓޯނެގން.

ގ
މއް އެއްވެސް މހަކ ކޮށްފިނަމަ ،އެ މހަކާމެދ ކޯޓ ެ
މިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދަ ކަ ެ
ޙރމަތް ކެނޑމާއިގޅިގެން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅ އެޅމގެ އިތރން ،އެމހަކާއެކ އިތރަށް
ގ
ނދިއމަށް ނިންމމ ެ
ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ޝަރޢަތް ކރިއަށް ނގެ ް
އިޚްތިޔާރ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

(ބ)

އޯޑިއޯ/ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ގޅާލެވޭ ތަންތަނގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ
ފަނޑިޔާރ ހއްދަދޭ ފަރާތްތަކެއް ފިޔަވައި އިތރ ފަރާތެއް ހާޟިރވެ ހރެގެން ނވާނެއެވެ.

(ޅ)

ނ
ކށް ،އަޑ ނވަތަ އަޑާއި މަންޒަރ ނސާފ ވމގެ ސަބަބ ް
ޝަރޢަތް ކރިއަށް ދަނި ޮ
މެދ

ޖެހިއްޖެ

ކަނޑާލަން

ކރެވިފައިވާނަމަ ،ޝަރޢަތް

ހިނދެއްގައި

މެދކަނޑާލި

ހިސާބާހަމައަށް

ރިކޯޑ

ކރިއަށް ގެންދަންވާނ މެދކަނޑާލި ހިސާބންނެވެ.

ނަމަވެސް ،ރިކޯޑ ކރެވިފައި ނވާނަމަ ،ޝަރޢަތް އަލން ފަށައިގެން ކރިއަށް
ގެންދިއމގެ އިޚްތިޔާރ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ހެކިން ޙާޟިރކރމާއި
މަޙްޟަރ ބަޔާންތައް ނެގން

.1

(ހ)

މި އޞޫލގެ ދަށން ބާއްވާ ޝަރޢަތގެ އަޑއެހންތަކގައި އަޑއެހން ރެކޯޑް ކރާނ
އދި އަޑއެހމގައި ނަގާ ބަޔާންތައް ޓައިޕް ކރާނވެސް
ޝަރޢަތް ހިންގާ ކޯޓންނެވެަ .
ނނެވެ.
ޝަރޢަތް ހިންގާ ކޯޓ ް

5

(ށ)

ނ
ބޔާން ފިޔަވައި އެހެ ް
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ ބަޔާންތަކގެ ތެރެއިން ހެކންގެ ަ
ބަޔާންތައް ،ރިކޯޑިން އަޑއަހައިގެން އަކރން އަކރަށް ލިޔމަށްފަހ ،އެއ ،ރެކޯޑިންގ
އާ އެއްގޮތަށް އަކރން އަކރަށް ލިޔނ ލިޔމެއް ކަމަށް ލިޔެ ،ބަޔާން ލިޔނ މވައްޒަފ
ޖހަންވާނެއެވެ.
ސޮއިކޮށް އިނގިލގެ ނިޝާން ަ

ނ
(ނ) ހެކންގެ ބަޔާންތަކގައި ހެކން ލައްވައި ސޮއި ކރމަށްޓަކައި އމެއިލް ނވަތަ ކޯޓ ް
ނ
ވންވާނެއެވެ .އަދި އޭ ާ
ކަނޑަޅާ އެހެން ވަޞލަތެއް މެދވެރިކޮށް ،ހެކިވެރިޔާއަށް ފޮނ ަ
ށ
ޓ ް
ތއްގެ މަތން ކޯ ަ
ސޮއިކރި ބަޔާން ކޯޓގެ އމޭލަށް ނވަތަ ކޯޓން އަންގާ ގޮ ެ
ފޮނވަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ހންގޭ ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސް ތަކަކ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ޚާއްޞަ
މި އޞޫލގެ ދަށން ި
ގޮތެއްގެ މަތން ހިންގޭ ޝަރޢަތްތަކެއް ކަމަށްވާތ ،މިފަދަ ޝަރޢަތްތަކާއި ގޅިގެން
އ
އންމެހާ ބަޔާންތަކާއި ެ
އބަރ ފަދަ) އެންމެހާ މޢާމަލާތައް ،އަދި ެ
ހިންގޭ (އމެއިލް ،ވަ ި
ވން ބޭނންކރި (ސިޓ އރަތަކާއި އމެއިލްގެ
ކޓަށް ފޮނ ަ
ބަޔާންތަކގައި ސޮއިކރމަށްފަހ ޯ
ކޮޕ ފަދަ) ވަޞލަތްތައް ވަކން ފައިލްކޮށް ރައްކާކރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މިއޞޫލގެ ދަށން ބާއްވާ ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސްތަކާއި ކައިވެނގެ މަޖިލިސްތައް،
އެމަޖިލހެއް ބާއްވާ މޑިއަމަކން ރިކޯޑކޮށް ރައްކާކރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މިއޞޫލގެ ދަށން ހިންގޭ ޝަރޢަތގެ މަޖިލހަށް ޙާޟިރކރެވޭ ހެއްކެއްގެ ސިއްރކަން
ވ.
ށ ކޯޓން ސަމާލކަން ދޭންވާނެއެ ެ
ކަށަވަރ ކރަންޖެހޭނަމަ ،އެކަމަ ް

ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ .61

(ހ)

ށ
ރ ޙާލަތެއް މެދވެރި ވެފައިވމގެ ސަބަބން ކޯޓަ ް
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކން ކ ެ

މެދވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށް

ޙާޟިރކޮށްގެން ކައިވެނި ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓާ ޙަވާލވެހރި ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލ

ދިނން

ކރެވޭނަމަ ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
.6

ވ
ރައްކާތެރިކަމގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތން ،މހން ބޭރަށް ނކތން މަނާކރެވިފައި ާ
ހާލަތެއް ކަމާގޅޭ އިދާރާއިން ރަށގައި އިޢލާނކޮށްފައިވން.

.2

ދަތރފަތރ

ކރން

ގ
މަނާވމ ެ

ސަބަބން،

ކައިވެނިކރަން

ވ
ހށަހަޅާފައި ާ

ފަރާތންކރެ ފަރާތަކަށް ،ހށަހަޅާފައިވާ މއްދަތަށް ރަށަށް ހާޟިރވެވެން ނެތން.
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.3

އ
ރަށގެ އެލަރޓް ލެވެލް އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއިރ ކައިވެނގެ މަޖިލހގަ ި
ބައިވެރިވާންޖެހޭ

ފަރާތްތައް

ކޯޓަށް

ކައިވެނިކޮށްދިނމަކ

ޙާޟިރކޮށްގެން

ރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ނފެނން.
.4

އ
ށހަޅާ ދެފަރާތންމެ ،ވޑި ޯ
ކއިވެނި ކރމަށް ހ ަ
ބނެވިދިޔަ ޙާލަތގެ ސަބަބން ަ
ކޮންފަރެންސިންގ މެދވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށް ދިނމަށް އެދން.

.5

ތ
ށހަޅާ ރަށގައި ފަނޑިޔާރަކ ،ޝަރޢ މައޛޫނަކ ނެ ި
ކައިވެނިކޮށް ދިނމަށް ހ ަ
އަދި އެރަށަށް ފަނޑިޔާރަކަށް ދަތރ ކރެވެން ނެތން.

(ށ)

ވޑިއޯ

ކޮންފަރެންސް

މެދވެރިކޮށް

ކޮށްދޭ

ކައިވެނިތަކގެ

ދަފްތަރެއް

ނ
ވަކި ް

އ
ވނެއެވެ .އަދި މި ކައިވެނި ތަކާ ގޅިގެން ކޮށްފައިވާ މޢާމަލާތްތަ ް
ބަލަހައްޓަން ާ
ކޮށްފައިވަނ މސްމޑިއާއިންނަމަ ،ފޯނގެ ސްކްރން ޝޮޓް އަދި އމެއިލންނަމަ،
އމެއިލްގެ ޕްރިންޓް ފައިލްކރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ގއި ބައިވެރިވާން ވާނ
ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނގެ މަޖިލހ ަ
ނ
ކޯޓން ހއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކން އެކަންޏެއެވެ .އަދި މިފަރާތްތައް ތިބ ކޯޓެއްގައި ނޫ ް
ދ
ޓންވާނ ކޯޓގެ ޙރމަތް ނގެއްލޭ ފަ ަ
ކަމގައި ވިޔަސް އެފަރާތްތަކގެ ޢަމަލތައް ބަހައް ަ
ގޮތަކަށެވެ.

ކައިވެނިކޮށް ދިނމގެ ކރިން

.66

(ހ)

ކަށަވަރ ކރަންޖެހޭ ކަންކަން

ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކައިވެނގެ މަޖިލިސް ބޭއްވމގެ ކރިން ،ކައިވެނި ވާ
ގ
ދެފަރާތާއި ވަލވެރިޔާ އަދި ދެހެކން ،ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކައިވެނ ެ
މަޖިލިސް ކރިއަށް ގެންދިއމާގޅޭ އިޤްރާރގައި ސޮއިކޮށް ކޯޓން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
ވންވާނެއެވެ .މި އިޤްރާރގެ ނަމޫނާ ޖަދވަލ  12ގައި އެވަނއެވެ.
މަތން ކޯޓަށް ފޮނ ަ

(ށ)

ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކައިވެނި ކޮށްދިނމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން،
ކައިވެނިވާ

ދެފަރާތަށާއި

ވރިޔާއަށާއި
ވަލ ެ

އަދި

ކައިވެނގެ

ދެހެކންނަށް

އ
ގޅަ ި

އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކައިވެނގެ މަޖިލިސް ކރިއަށް ދާނެ ގޮތާއި އެފަރާތްތަކން ޢަމަލ
ނއެވެ .އަދި މިކަންކަން އެކލެވޭ ލިޔމެން ކައިވެނިވާ ދެ
ކރަންޖެހޭނެ ގޮތް ކިޔައިދޭންވާ ެ
ވރިކޮށް އެދެފަރާތަށް ފޯރކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
ފަރާތން އެދޭ ވަޞލަތެއް މެދ ެ

7

(ނ)

ވޑިއޯ

ކޮންފަރެންސް

ހށަހަޅާފައިވާ

މެދވެރިކޮށް

ފަރާތްތަކގެ

މަޢޫލޫމާތ

ކައިވެނިކޮށްދިނމގެ
ސާފކރމަށްޓަކައި

ރން،
ކ ި

ށ
ކައިވެނިވމަ ް

ވޑިއޯ

ކޮންފަރެންސް

ރ
ބައްދަލވމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި މިބައްދަލވމގައި ކައިވެންޏަށް ހޭލންތެ ި
ގ ޕްރޮގްރާމް ކރިއަށް
އށް ގެންދާ ހޭލންތެރި ކރމ ެ
ކރމާގޅޭ ގޮތން ކޯޓން ކރި ަ
ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ކައިވެނގެ މަޖިލިސް ކރިއަށް
ގެންދިއން

.62

ނނިވި ގޮތގެ މަތންނެވެ.
ކައިވެނގެ މަޖިލިސް ކރިއަށް ގެންދަންވަނ އަން ަ
(ހ)

ކައިވެނގެ މަޖިލިސް ބޭއްވމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގތގެ  21މިނެޓ ކރިން ވޑިއޯ
ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށް ދިނމަށް ކޯޓން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމަށް
ޝަރޢ މައޛޫނާއި ކައިވެންޏާއި ގޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ޙާޟިރވާން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ނ
އ ޙާޟިރވެ ތިބިކަ ް
ހން ޙާޟިރވާންޖެހޭ ފަރާތްތަ ް
ކންމެ ެ
ކައިވެނގެ މަޖިލހަށް ޮ
ކައިވެނިކޮށްދޭ ޝަރޢ މައޛޫނ ކަށަވަރ ކރަންވާނެއެވެ .އަދި ޙާޟިރވެތިބިކަން
ވ
ލިޔެކިޔމން ކަށަވަރކޮށް މަޙްޟަރ ކރމަށްޓަކައި ކޯޓން އެފަރާތްތަކަށް ފޮނ ާ
ކައިވެނގެ ޙާޟިރގައި ސޮއިކރމަށްފަހ ،ކޯޓން ކަނޑައަޅާ ވަޞލަތެއް މެދވެރިކޮށް
ވނެއެވެ.
ކޯޓަށް އެވަގތ ފޮނވަން ާ

(ނ) ކައިވެނގެ މަޖިލހަށް ޙާޟިރވާންޖެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އަޑާއި މަންޒަރ ސާފކޮށް
ލިބެމންދާކަން މައޛޫނ ކަށަވަރ ކރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ކައިވެނގެ މަޖިލހގެ ވަގތ ޖެހމން ،ޢާއްމ އޞޫލން ކައިވެނގެ މަޖްލިސް ފަށައި،
މ ވަލއާ ޙަވާލވާންވާނެއެވެ.
ވއި ވަލއާ ޙަވާލވާންޖެހޭނަ ަ
އެކައިވެންޏާ ބެހޭ މަޢލޫމާތ އިއް ަ

(ބ)

ވ
ށ ދިނމން ކައިވެނި ާ
ޝަރޢ މައޛޫނ ،ކައިވެނގެ ޚޠބާ ކިޔައި ،ކައިވެނި އަޤދކޮ ް
ނ ޢިބާރާތް އަޑ އަހައި އަދި އެއަޑ އިވނތޯ ކައިވެނގެ
ގނެ ބ ާ
ފިރިހެނާ އަނބި ބަލައި ަ
ހެކންނާ ސވާލކޮށް ކަށަވަރ ކރަންވާނއެވެ.

(ޅ)

ށފަހ ކައިވެނގެ މަޖިލިސް
ވނިވާ ދެފަރާތަށް ހެޔޮ ދޢާކރމަ ް
ޝަރޢ މައޛޫނ ،ކައި ެ
ވ
އމަޖިލހގައި ބައިވެރި ި
ނ އެމަޖިލހގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަން ެ
ނިންމާލމގެ ކރި ް
ނ ކަށަވަރ ކރަންވާނެއެވެ.
އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ސާފވިކަ ް
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ކައިވެންޏާ ގޅިގެން

.63

(ހ)

ކރަންޖެހޭ މޢާމަލާތްތައް

ނ މޢާމަލާތް ކރަންޖެހޭ
ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިތަކާ ގޅިގެ ް
ފަރާތްތަކާއި މޢާމަލާތ ކރާނ އެފަރާތްތަކން ކޯޓަށް ދފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރަށާއި އަދި
ކށްފައިވާ
ރަޖިސްޓްރ ޮ

އެނަންބަރތަކގައި

މސްމޑިއާ

ނވަތަ

ދފައިވާ

އމެއިލް

މެދވެރިކޮށެވެ.
(ށ)

ކޓްގެ ބަދަލގައި ކައިވެންޏާގޅޭ
މިގޮތަށް ކޮށްދޭ ކައިވެނިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ސެޓިފި ެ
އަސާސ މަޢލޫމާތ ހިމެނޭ ވަގތ ލިޔމެއް ،ކައިވެނގެ ދެފަރާތގެ އމެއިލްއަށް ނވަތަ
މސް މޑިއާއަށް ފޮނވަންވާނެއެވެ .މި ލިޔމގެ ނަމޫނާ ޖަދވަލ  16ގައި އެވަނއެވެ.

(ނ) ކޯޓން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައިވެނގެ އަޞްލ ސެޓްފިކެޓް ކައިވެނިވ ދެފަރާތަށް
ދޫކޮށް ،ކައިވެނގެ މައި ދަފތަރގައި އެކައިވެނި ހިމެނެމން ،ކރިން ދޫކރި ވަގތ ލިއން
ބާޠިލވާނެއެވެ.

އޯޑިއޯ ނވަތަ ވޑިއޯ

.64

(ހ)

ކޮންފަރެންސިން އިޚްތިޔާރ

މ އަޑ އެހމެއްވެސް ،ކރިއަށް ގެންދިއމަށް އިސްކަން
މިއޞޫލގެ ދަށން ބާއްވާ ކޮން ެ
ދޭންވާނ ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދވެރިކޮށެވެ .ނަމަވެސް ،ބަޔާން ނެގން ފަދަ

ކރންމާއި ބޭނން ކރާނެ

ކަންކަން ކރމަށާއި އަދި ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޤާއިމ ކރެވެން ނެތްނަމަ ،އޯޑިއޯ

ސޮފްޓްވެއަރ

ކޮންފަރެންސް ބޭނންކރން މިއޞޫލ ހރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ށ)

އ
ކއި ކައިވެނގެ މަޖިލިސް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ވޑި ޯ
ޢތްތަ ާ
މިއޞޫލގެ ދަށން ޝަރ ަ
ކޮންފަރެންސްކޮށް ކރިއަށް ގެންދިއމަށްޓަކައި ބޭނންކރާނ "މައިކްރޯ ސޮފްޓް ޓމްސް"
ނވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނން ކަނޑައަޅާ ސޮފްޓްވެއަރ
އެކެވެ.

މ ނވަތަ ބަޔާން ނަގާނަމަ،
(ނ) ހަމައެކަނި އޯޑިއޯ މެދވެރިކޮށް ޝަރޢަތް ކރިއަށް ގެންދާނަ ަ
ށގެން ކރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
ކޯޓގެ ފޯނން ކޮންފަރެންސް ކޮ ް
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ކަށަވަރ ކރަންޖެހޭ ކަންކަން

.65

މިއޞޫލގައި ކަށަވަރ ކރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޚާޞިލ ކރމަށްޓަކައި
އަންނަނިވި ގޮތްތައް އިޚްތިޔާރ ކރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި ވޑިއޯ މެދވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާތް ބައިވެރިވަނ ކޯޓަކަށް
ޙާޟިރވެގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ޙާޟިރވާ ކޯޓަށް އޭނާގެ މަޢލޫމާތ ފޮނވައި،
ނ ފޮޓޯ ޖެހި ރަސްމ
ނ ަ
އެމަޢލޫމާތާއި ޝަރޢަތގެ މަޖިލހަށް ޙާޟިރވާ މހާ ގެ ް
ލިޔމގައިވާ މަޢލޫމާތ ކޯޓގެ މވައްޒަފަކ މެދވެރިކޮށް އަޅައިބަލައި ޙާޟިރގައި ސޮއި
ކރން.

(ށ)

ށ
ތ ބައިވެރިވަނ ކޯޓަ ް
އ މެދވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާ ް
ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި ވޑި ޯ
ނ
ޙާޟިރ ނވެ ކަމަށްވާނަމަ ،ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސް ފެށމގެ ކރިން ،އޭނާއާބެހޭ ގޮތ ް
ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ އަސާސ މަޢލޫމާތ (ފރިހަމަ ނަން ،ޢާއްމ ނަން ،ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް،
އފަން ތާރޚ ،ދރއ .ނަންބަރ) އޭނާ ގާތ އެހމން ދޭ ޖަވާބާއި ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ
މގޮތން ކރާ ސވާލާއި ،ސވާލ ރައްދވާ ފަރާތން ދޭ
މަޢލޫމާތާއި އަޅައިބެލން އަދި ި
ޖަވާބ މަޙްޟަރ ކރން.

(ނ) ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި އޯޑިއޯ މެދވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާތް ބައިވެރިވަނ ކޯޓަކަށް
ޙާޟިރވެގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ ޙާޟިރވާ ކޯޓަށް އޭނާގެ މަޢލޫމާތ ފޮނވައި،
ނ ފޮޓޯ ޖެހި ރަސްމ
ނ ަ
އެމަޢލޫމާތާއި ޝަރޢަތގެ މަޖިލހަށް ޙާޟިރވާ މހާ ގެ ް
ލިޔމގައިވާ މަޢލޫމާތ ކޯޓގެ މވައްޒަފަކ މެދވެރިކޮށް އަޅައިބަލައި ޙާޟިރގައި ސޮއި
ކރން.
ށ
ތ ބައިވެރިވަނ ،ކޯޓަ ް
(ރ) ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި އޯޑިއޯ މެދވެރިކޮށް ބައިވެރިވާ ފަރާ ް
ނ
ޙާޟިރ ނވެ ކަމަށްވާނަމަ ،ޝަރޢަތގެ މަޖިލިސް ފެށމގެ ކރިން ،އޭނާއާބެހޭ ގޮތ ް
ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ އަސާސ މަޢލޫމާތ (ފރިހަމަ ނަން ،ޢާއްމ ނަން ،ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް،
އފަން ތާރޚ ،ދރއ .ނަންބަރ) އޭނާ ގާތ އެހމން ދޭ ޖަވާބާއި ކޯޓަށް ލިބިފައިވަ
މގޮތން ކރާ ސވާލާއި ،ސވާލ ރައްދވާ ފަރާތން ދޭ
މަޢލޫމާތާއި އަޅައިބެލން އަދި ި
ޖަވާބ މަޙްޟަރ ކރން.
(ބ)

މައްސަލައިގެ އެންމެހާ ޚަޞްމންނަށާއި ވަކލންނަށް ޝަރޢަތގެ އަޑާއި މަންޒަރ ނވަތަ
ޓކައި ޝަރޢަތގެ އަޑއެހން ފެށމގެ ކރިން އެންމެހާ
އަޑ ލިބޭކަން ކަށަވަރ ކރމަށް ަ
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މ
ފަރާތްތަކާއި ސވާލކޮށް ،އަޑ ނވަތަ މަންޒަރާއި އަޑ ސާފކޮށް ލިބޭކަމަށް ބނާނަ ަ
އެކަން މަޙްޟަރ ކރން
(ޅ)

ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި ވާހަކަ ދައްކާފަރާތަކ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖބޫރ އެއްނެތި
ގ
ވހަކަ ދައްކަން ފެށމ ެ
ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރ ކރމަށްޓަކައި ،އެފަރާތެއް ާ
ކރިން ،އެއްވެސް މަޖބޫރ އެއް އޮތް ތޯ ސވާލ ކރމަށްފަހ ދޭ ޖަވާބ މަޙްޟަރ
ކރން އަދި ޝަރޢަތގައި ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތެއް އެވަގތ ހރި ތަނގެ ސަބަބން
ހިނގަމން ދާ މައްސަލާގައި މިނިވަންކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެން ނެތްކަމަށް ކޯޓަށް ފާހަގަވާނަމަ
އެކަން ރިކޯޑް ކޮށް އަޑ އެހން ހއްޓާލން .މިސާލަކަށް :ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި
ޝަރޢަތގެ މަޖިލހގައި ބައިވެރިވަނ ،އަނިޔާދިން ކަމަށް ތހމަތކރެވޭ ފަރާތގެ
ހިޔާވަހިކަމގެ ދަށގައި ހރެގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަޑއެހން ކރިއަށް ނގެންދިއމގެ
ނ ވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެ ް

(ކ)

ވރިވަނ ،ދެތަނެއްގައި
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކާއި އޭނާގެ ވަކލ ،އަޑއެހމގައި ބައި ެ
ތިބެގެން ކަމަށްވމގެ ފރޞަތ އޮތމާއެކ ،އެދެފަރާތަށް ބައްދަލ ކރމގެ ފރޞަތ
ޞމާއި ސވާލ ކރމާއި،
ޓކައި ،އެފރޞަތ ލިބނތޯ ޙަ ް
ށ ަ
ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރ ކރމަ ް
ނލިބޭކަމަށް ވާނަމަ ،އަޑ އެހން ފެށމގެ ކރިން ،މވައްކިލަށާއި ވަކލ ވަކން ބައްދަލ
ދ އަޑއެހން ކރިއަށް
ކރމަށްޓަކައި ފަ ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ވަގތެއް ދިނމާއި ،އަ ި
މށް އެދެވިދާނެކަން އަޑއެހން ފެށމގެ ކރިން އެންގން.
ދަނިކޮށްވެސް ވަކިން ބައްދަލވ ަ

(އ)

ކައިވެނގެ މަޖިލހގެ ޙާޟރ ކަށަވަރ ކރމަށްޓަކައި ،ހާޟިރގައި ސޮއިކޮށް ފޮނވމގެ
ރ ކޮންމެ މހަކވެސް
ނއި ،ވަލވެރިޔާއާއި ދެހެކންކ ެ
އިތރން ،ކައިވެނިވާ ދެމހން ާ
ކައިވެނގެ މަޖިލިސް ފެށމގެ ކރިން ،އެމހެއްގެ ފރިހަމަ ނަމާއި ،ޢާއްމ ނަމާއި،
ދރއ .ކާޑ ނަންބަރާއި ،އފަންތާރޚާއި ދާއިމ އެޑްރެސް ބނމަށް އެންގން.

(ވ)

ކައިވެނގެ މަޖިލހގެ ބައިވެރންނަށް މަންޒަރާއި އަޑ ރަނގަޅަށް ލިބޭތޯ ސވާލ ކރން.

(މ)

ތ
އގަނެ ބނާ ޢިބާރާ ް
ކައިވެނި ކޮށްދިނމާއެކ ،ކައިވެނިވާ ފިރިހެނާ އަނބި ބަލަ ި
ދެހެކންނާއި ވަލވެރިޔާއަށް އަޑއިވނ ތޯ ސވާލ ކރން.
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މިއޞޫލގައި ބނެފައިނވާ

.61

ކަމެއް ދިމާވން

ޢަމަލކރން

އޖެނަމަ އެކަމާމެދ ޢަމަލ ކރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާނ ކޯޓ
މިއޫޞލގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެ ް
ހިންގމާ ޙަވާލވެހރި ފަނޑިޔާރެވެ.

.67

ށ
މިއޞޫލަށް ޢަމަލކރާނ ،މިއޞޫލ ޢާއްމކރާ ދވަހން ފެށިގެން ،މިއޞޫލަ ް
އޖެކަމަށް ކޯޓން ޢާއްމކރާ ދވަހާ ހަމައަށެވެ.
ޢަމަލކރން ނިމމަކަށް ގެނެވި ް

12
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ޖަދވަލ  – 6ކައިވެނގެ ވަގތ ލިޔން

ނ.މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ކާވެނގެ ވަގތ ލިޔން
ލިޔން ނަންބަރ:

ފިރިމހާ

އަނބިމހާ

ފރިހަމަ ނަން (އާއްމނަމާއިއެކ):

ފރިހަމަ ނަން (އާއްމނަމާއިއެކ):

ދާއިމ އެޑްރެސް:

ދާއިމ އެޑްރެސް:

އައިޑ ކާޑ ނަންބަރ:

އައިޑ ކާޑ ނަންބަރ:

އފަން ތާރޚް:

އފަން ތާރޚް:

ހެކިން

ވަލވެރިޔާ

ފރިހަމަ ނަން:

ފރިހަމަ ނަން:

ދާއިމ އެޑްރެސް:

ދާއިމ އެޑްރެސް:

އައިޑ ކާޑ ނަންބަރ:

އައިޑ ކާޑ ނަންބަރ:

ފރިހަމަ ނަން:

ވަލވެރިޔާގެ ޙައިޘިއްޔަތ:

ދާއިމ އެޑްރެސް:
އައިޑ ކާޑ ނަންބަރ:
ކާވެނިކޮށްދިން ތާރޚް :ހ.

މިދެމހންގެ ކާވެނގެ ވަނަ:

މ.

ކާވެނގެ ރަން:
ކާވެނި ކރި ވަގތ:

ކާވެނި ކރިތަން:

(ސޮއި)

ނަން
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`

ނ.މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކައިވެނި ކރމގެ އިޤްރާރ
އ އެއްގޮތަށް ޢަމަލކރމަށާއި،
ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދވެރިކޮށް ކައިވެނގެ މަޖްލިސް ބޭއްވމަށް ކޯޓންދޭ އިރޝާދތަކާ ި
ވ ފަރާތްތަކާއި އެކ އެމަޖްލހަށް
ކައިވެނގެ މަޖްލހގައި ،ޢާއްމ އަދަބތަކާ ޚިލާފ އެއްވެސް ކަމެއް ނކރމަށާއި ،ކައިވެނި ާ
ޙާޟިރވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފރސަތ ނދިނމަށާއި ،ކރިމަތިވެފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތ
ޓކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރވމަށާއި،
އއްގންތައް ފރިހަމަ ކރމަށް ަ
އ ގޅިގެން ކޯޓން އަންގާ ެ
ފިލައިދިއމން ،މިކައިވެންޏާ ި
ސޮއިކރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔންތަކގައި ސޮއިކރމަށާއި ،ފޮޓޯއާއި ރެވެނިއ ސްޓޭމްޕް ހށަހެޅމަށާއި ،ކައިވެނގެ ސެޓްފިކެޓާއި
މ
ކޓަށް ފރިހަ ަ
ތން ޢަމަލކޮށް ޯ
ގތެއްގެ މަ ި
ގއި ކޯޓން އަންގާ ޮ
ވންޏާއި ގޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމ ަ
ހަވާލވމަށާއި ،މި ކައި ެ
އެއްބާރލން ދޭންހރިކަމގައި އަހރެން އިޤރާރވަމެވެ.
ތާރޚް_________________________:
ކައިވެނިވާ ފިރިހެނާ:

ކައިވެނިވާ އަންހެނާ:

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

އައ.ޑ ކާޑ ނަންބަރ:

އައ.ޑ ކާޑ ނަންބަރ:

އިނގިލގެ ނިޝާން:

އިނގިލގެ ނިޝާން:

ވަލވެރިޔާ:
ސޮއި:
އައި.ޑ ކާޑ ނަންބަރ:

ނަން:
އިނގިލގެ ނިޝާން:

ހެކިވެރިޔާ :2

ހެކިވެރިޔާ :6
ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

އައ.ޑ ކާޑ ނަންބަރ:

އައ.ޑ ކާޑ ނަންބަރ:

އިނގިލގެ ނިޝާން:

އިނގިލގެ ނިޝާން:
14
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ޖަދވަލ  – 3އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އަމރ

ނ.މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ނަންބަރ:
އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އަމރ
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މހާގެ:
ފރިހަމަ ނަން (ޢާންމކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކ):
ދާއިމ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކ):
މިހާރއޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކ):
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބޭނން ..... :ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޑއެހމަށް ބޭއްވޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވމަށް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ000/Cv-C/0000 :
ހށަހެޅނ ތާރޚް:
ކޮންފަރެންސް ކރމަށް ބޭނންކރާ ވަޞލަތް:
މަތގައިވާ ބޭނމަށް 2121 ..... 11 :ދވަހގެ  11:11އަށް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ގައި ބައިވެރިވމަށް އަންގަމެވެ.
* މިއަމރާގޅޭ ގޮތން އެއްވެސް ސވާލެއްވާނަމަ ،ނަންބަރ …… ފޯނަށް ގޅއްވން އެދެމެވެ.
 65ޝަޢބާން 6446
 18އޭޕްރލް 2121
މެޖިސްޓްރޭޓް
ޙަވާލވި މހާގެ:

ޙަވާލކރި މހާގެ:

ސޮއި........................... :

ސޮއި........................... :

ނަން........................... :

ނަން........................... :

ޙާޟިރވާންޖެހޭ މހާއާހރި ގާތްކަން.................... :
ގަޑި........................... :
ތާރޚް........................... :
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ނ.މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ނބަރ:
ނަ ް
ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އަމރ
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މހާގެType text here :
ފރިހަމަ ނަން (ޢާންމކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކ):
ދާއިމ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކ):
މިހާރއޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކ):
ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބޭނން ..... :ހށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޑއެހމަށް ބޭއްވޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވމަށެވެ.
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ000/Cv-C/0000 :
މައްސަލަ ހށަހެޅނ ތާރޚް:
ކޮންފަރެންސް ކރމަށް ބޭނންކރާ ވަޞލަތް:
މަތގައިވާ ބޭނމަށް 2121 ..... 11 :ދވަހގެ  11:11އަށް ވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ގައި ބައިވެރިވމަށް އަންގަމެވެ.
* މިއަމރާގޅޭ ގޮތން އެއްވެސް ސވާލެއްވާނަމަ ،ނަންބަރ …… ފޯނަށް ގޅއްވން އެދެމެވެ.
 65ޝަޢބާން 6446
 18އޭޕްރލް 2121
މެޖިސްޓްރޭޓް
ޙަވާލވި މހާގެ:

ޙަވާލކރި މހާގެ:

ސޮއި........................... :

ސޮއި........................... :

ނަން........................... :

ނަން........................... :

ޙާޟިރވާންޖެހޭ މހާއާހރި ގާތްކަން.................... :
ގަޑި........................... :
ތާރޚް........................... :
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