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ުއެއްވަނަުބައިު

ުމާއްދާތައްުޢާންމުު

ުގަާވއިދަކީ ުުމި ުޤާނޫނުއަސާީސގެ ުޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަނ156ުުަދިވެހިރާއްޭޖގެ
 ވެ.ކެުަގވާއިދެުހަދާފައިވާުބާރުލިބިގެންމާއްދާއިންު

 ފާއިުނަންުތަޢާރުު  .1 )ހ(

ުމައްސަަލު ުކޯޓުން ުހުށަހެޅުމާއި،ުސުޕްރީމް ުމަްއސަލަ ުކޯޓަށް މިއީ،ުސުޕްރީމް
ު ުޯކޓުގައި ުސުޕްރީމް ުމިނޫންވެސްުބަލައިގަތުމާިއ، ުހިންގުާމއި، ަމއްސަލަ

ސުޕްރީމްުކޯޓުަގއިުހިންގޭުަޝރީޢަތްތަކާއިުބޭްއވޭުައޑުއެހުްނތަކާުގުޅޭުއިދާރީު

ުއަދިުއިޖުރާއީުކަްނކަންުބަޔާްނކުރާުަގވާއިެދވެ.

ު)ށ(   

ުމިުގަާވއިދަށްުކިޔާނީު"ސުޕްީރމްުކޯޓުގެުަގާވއިދު"ުެއވެ.    (ނ)

މަޖިލީހުންުއެހެންގޮތަކަށްުކަނޑަނާޅާހާުުޢާންމުުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުްނގެު
ު ުޝަރީޢަތުގެުހިނދަކު، ުއެންމެަހއި ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ުައދި ުކޯޓު ސުޕްރީމް

ުވެރިރަށްު ުދިވެހިާރއްޖޭގެ ުހިނގަމުންދާނީ ުގޮެތްއގަިއ ުޢާންމު އަުޑއެހުންތައް
ުމާލޭގަެއވެ.

ސުޕްރީމްުކޯޓުު  .2 
 ހިނގަމުންދާުތަންު

ު ުފަނިޑޔާުރންގެ ުކޯޓުގެ ުމަޖިލީހުސުޕްރީމް އަޣުލަބިއްޔަތުންުުގެޢާންމު
އެހެންގޮތަކަށްުކަނޑަާނޅާހާުހިނދަކު،ުކޮންމެުއަހަރަކުވެސްުސުޕްރީމްުކޯޓުގެު
ުރަސްމީު ުުފރަތަމަ ުމަހުގެ ުޖަަނވަރީ ުައހަރެއްގެ ުއެ ުފެށޭނީ ުދައުރު އަހަރީ
ުއަހަރުެގު ުއެ ުހިނގުމަށްފަހު ުމެދުކެނޑުމެއްނެތި ުއަދި ުދުވަުހއެވެ. މަސައްކަތު

ފަހުުރަސްމީުމަސައްކަުތުއެންމެުނީުނޮވެންބަރުުމަހުގެުފަހުުހަފްތާގެދައުރުުނިމޭ
ދުވަހުއެެވ.ުއެުދުވަހުންުފެށިގެންުވިދިގެންުއަންނަުއަހަރުގެުޖަނަވަރީުމަހުގެު
ުއޮންނާނީު ުކޯޓު ުސުޕްރީމް ުހަމައަށް ުދުވަހާ ުމަސައްކަތު ުރަސްމީ ފުރަތަމަ

ުނި ުދައުރު ުއަހަރީ ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ުއަދި ުކޯޓުަގިއުރިސެސްަގއެވެ. މޭއިރު
ުދައުރުު ުއަންނަ ުވިިދގެްނ ުގެންދާނީ ުކުރިއަށް ުދެން ުމައްސަލަތައް ނުނިމިހުރި

ުފެށުމުންނެވެ.

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެު  .3 )ހ(
 ރިސެސްުުރާއިުދައުު

ނަމަވެސް،ުޤާނޫނުއަސާސީެގުވީުބަޔާންކޮށްފައިމިުމާއްދާގެު)ހ(ުަގއިުއެހެްނު
ުމުއްދަު ުވަކި ުވަކިކަމެްއ، ުދަށުން ުޤާނޫނެއްގެ ުތެރޭަގއިުނުވަތަ ތެއްގެ

ނިންމަންޖެހިފައިވާުޙާލަތެއްަގއިުނުވަތަުއެކަށީގެްނވާުހަލުވިމިނެއްަގއިުސުޕްރީމްު

   )ށ(
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ުކޯޓުގެު ުސުޕްރީމް ުބޭނުމުގައި ުނިންމުމުގެ ުމައްސަލަތައް ުބަލަމުންދާ ކޯޓުން
ު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުކަނަޑއެޅުމެްއެގުމައްޗަށް،ުއެުޢާންމު ުކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން

ފެށުމާުދެމެުދގެުރިސެްސަގއިުސުޕްރީމްުކޯުޓގެުޝަރީޢަތުެގުއަހަރެްއގެުދައުރުު
 މަޖިލިސްތައްުކުރިއަށްުގެންެދިވދާނެއެވެ.

ވަނަުމާއްާދެގ253ުުސުޕްރީމްުކޯޓުުރިސެްސގަިއުަވނިކޮށްުޤާނޫނުއަސާީސގެު
ުހިނދުންު ުއެ ުއިޢުލާންކުރެިވއްޖެނަމަ، ުޙާލަތު ުނުރަްއކަލުގެ ުކުއްލި ދަށުން

އެުިރސެސްގެުކުރިންުފެށިގެންުސުޕްރީމްު ކޯުޓގެުރިެސސްުނިމުމަކަށްުއަިއސްު،
ުހިނގަމުންއައިުދައުރުުއަލުންުފަށާނެއެވެ.

   )ނ(

ނުބޭއްިވުުންތައްސުޕްރީމްުކޯޓުގެުރިސެްސގެުުމއްދަތުަގއިުޝަރީޢަތުގެުއަުޑއެހު
ުއިދާރީު ުކޯޓުގެ ުބަލަިއގަތުމާިއ ުމައްސަލަތައް ުޯކޓަްށ ުނަމަެވސް، ކަމުގަިއވީ

ުރިެސސްގެުުދަވސްވަުރގައިުމެދުކެނިޑގެންނުާވނެއެވެ.ުމަސައްކަތްތައް

   )ރ(

އޮނަހިރިުޢަދަދެއްގެުމަްއޗަށްު ސުޕްރީމްުކޯޓުންުމައްސަލަތައްުބަލައިުނިންމާނީު،
ު ުުސުޕްރީމްއެކުެލވޭ، ުއަދި، ުމަޖިލީހަކުންނެވެ. ުފަނޑިޔާރުންގެ އެުކޯޓުެގ

ުމައްސަލައެްއގައިެމ،ުެއު ުކޮންމެ ުބަލާ ުކޮންމެުމަޖިލީހުން ުހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި
ުެއު ުއަދި ުއިްއވަްނވާނެއެވެ. ުމަޖިލީހުގައި ުއެ ުަރއުޔު ުއޭނާގެ ފަނޑިޔާރަކު

ުހިމެނޭު ުމަިޖލީހުގައި ުފަނިޑޔާރުންގެ ުކަމުގަިއވާނީ ުނިމުނުގޮތް މައްސަލަެއއް
ުފަނޑިޔާރުންުވަކިންުއިްއވިުަރއުޔުތަުކގެުއަޣުލަިބއްޔަތުުނިްސބަތްވާުގޮތަެށވެ.

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެު  .4 )ހ(
ފަނޑިޔާރުންގެު

ޤާނޫނީުމަޖިލީހުގެު
 ޢަދަދުު

ު ުހުށަހެޅ113ުުޭޤާނޫނުއަސާސީގެ ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުދަށުން ުމާއްދާގެ ވަަނ
ުސު ުނިންމަމައްސަލަތަކުަގއި ުނިންމުމެއް ުކޯޓުން ުސުޕްރީމްުޕްރީމް ންވާނީ

ުކޯޓުަގއިުހިމެނޭުހުރިހާުފަނޑިޔާރުންުތިބެގެންނެވެ.

   )ށ(

ުސިްއކަެއއްު ުވަކި ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ުބޭނުންުކރުމަށް، ުކޯޓުގައި ސުޕްރީމް
ުއޮންނަންވާނެެއވެ.ު

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެު  .5 )ހ(
 ސިއްކަު

އުއްތަމަުފަނޑިޔާރުުނުވަތަުަރޖިސްޓްރާރުލިޔުމުންުދީފައިވާުހުއްދައެއްުނެތި،ު
ޖަހަިއގެންުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުެއއްވެސްުިލޔުމެއްަގއިުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުސިއްކަު

ުނުވާނެެއވެ.

   )ށ(



11 
 

ުދިވެހިު ުކުިރއަށްގެްނދަންވާނީ ުޝަރީޢަތްތައް ުކުެރޭވ ުކޯޓުަގއި ސުޕްރީމް
ުބަހުންނެވެ.

ޝަރީޢަތްކުރެވޭު  .6 )ހ(
 ބަސްު

ުއެއްވެސްު ުހިމެނޭ ުމައްސަލަިއަގއި ުމައްސަލަތަކުގަިއ، ުބަލާ ުކޯޓުން ުސުޕްރީމް
ުިލަޔންކި ުބަހުން ުނޭނފަރާތަކީ،ުދިވެހި ުމައްސަަލއަކާޭގުޔަން ުމީހަކުނަމަ،ުއެ

އެހެނިހެންުރެކޯޑުތަުކގެުތަރުަޖމާުޝަރީޢަތަށްުލިެޔކިޔުންތަާކއި،ުުގުޅުންުހުރި
ު ުކޯޓުން ުވަމުންދާއިުރ، ުތައްޔާރު ުއަުޑއެހުމަކަށް ުޝަރީޢަތުގެ ުއަންގާުނުވަތަ

ުފޯރުކޮށްުދޭންވާނެއެވެ.އެުލިޔުމެއްުހުަށހެޅިުފަރާތުންުގޮތެްއގެމަތިންު

   )ށ(

ު ުމައްސަލަތަުކގަިއ، ުޖިނާއީ ުބަލާ ުކޯޓުން ުހިމެނޭުސުޕްރީމް މައްަސލައިަގއި
ފަރާތްތަކާއި،ުެހކިންނާއިުޚަބީުރންގެުގޮތުަގއިުހާޒިުރކުރެޭވުީމހުންގެުތެރެއިންު
ދިވެހިުބަހުންުރަނގަޅަށްުވާހަކަުދައްކައިުދިވެހިބަހުންުރަނގަޅަށްުލިޔަންކިޔަންު

ު ުވާނުދަންނަ ުއަުޑއިވުާމއި ުމީހުންނާއި، ުމަހުރޫމްވެފައިވާުހަަކ ދެއްކުމުްނ
ންވާނީުއެމީހަކަށްުދޭހަވާުބަހެއްުދަންނަުދަފަރާތްތަކުގެުޝަރީޢަތްުކުރިއަށްުގެން

ުތަރުޖަމާނެއްގެުއެހީަގެއވެ.

   )ނ(

ުޮގތުގެމަތިން ުަގިއވާ ު)ނ( ުމާއްދާގެ ުއެއްެވސްުު،މި ުިހމެނޭ މައްސަަލއިަގއި
ުޙާލަުތަގއި ުބޭނުންވާ ުހަމަޖައްސަން ުތަރުޖަމާނަކު ތަރުޖަމާނަކުު، ފަރާތަކުން

 ށްުލިބިގެންެވއެވެ.ުކަހަމަޖެއްސުމުގެުއިޚްތިޔާރުުއެފަރާތަ

   )ރ(

ތަރުޖަމާނަކުުހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ،ުު،މިުމާއްދާގެު)ރ(ުަގއިވާުގޮތުެގމަތިން
ުކުުހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.ކޯޓުންުތަރުޖަމާނަ

   )ބ(

ުހިމެނޭު ުމައްަސލައިަގއި ުމައްސަލަތަކުަގއި، ުމަދަނީ ުބަލާ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
ުފަރާތްތަކާއި،ުެހކިންނާއިުޚަބީުރންގެުގޮތުަގއިުހާޒިުރކުރެޭވުީމހުންގެުތެރެއިން

ުބަހުންުރަނގަޅަށްުލިޔަންކިޔަންުދައްކައިުދިވެހިދިވެހިުބަހުންުރަނގަޅަށްުވާހަކަ
ުމަހުރޫމްވެފައިވާު ުވާހަކަދެްއކުމުން ުއަުޑއިވުާމއި ުމީހުންނާއި، ނުދަންނަ
ުދައްކަންު ުއެަފރާތެއް ުކިަޔއިދީ ުވާހަކަަތއް ުދެކެވޭ ުޝަރީޢަތުގައި ފަރާތްތަކަށް

ުތަރުޖަމާނަކު ުަދއްަކިއދިނުމަށް ުވާހަކަތައް ުކަނޑައަޅާުު،ބޭނުންވާ ކޯުޓން
ންުހަމަޖެއްސުމުގެުފުރުޞަތުުގޮތެްއގެމަތިންުމައްސަަލއިަގއިުހިމެނޭުފަރާތްތަކު

ުދޭންވާނެއެެވ.

   )ޅ(
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ުގޮުތގެމަތިުމި ު)ޅ(ުގަިއވާ ުފަރާތްތަކަށްުމާއްދާގެ ުހިމެނޭ ން،ުމައްސަަލއިަގއި
ުހަމަޖެއްސު ުތަރުޖަމާނަކު ުހަމަނުޖެއްސިއްޖެނަމަ، ުހިނގާނެުމަތަރުޖަމާނަކު ށް

ުއެ ުތަރުޖަމާނަކުުޚަރަދަށް ުޯކުޓން ުޒިންމާވާގޮތަށް، ފަރާތަކުން
ުހަމަޖައްސައިދެވިދާނެެއވެ.

ު)ކ(  ު

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެުރަޖިސްޓްރީުހުޅުވިފައިުހުންނާނީުރަސްމީުބަންދުުދުވަސްތައްު
ުރަސްމީު ުނިޔަލަށް ުދުވަހުގެ ުބުރާސްފަތި ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުއާީދއްތަ ފިޔަވައި

ުގަީޑގަެއވެ.ު

ު)ހ( ރަޖިސްޓްރީު  .7
ހުޅުވިފައިުހުންނަު

 ގަޑިު

ުޚާު ުފަނިޑޔާރުގެ ުގަިއުއުއްތަމަ ު)ހ( ުމާްއދާގެ ުމި ުހުއްދައަާކއެުކ، ްއޞަ
ގަޑިަތކުަގއިުުބަޔާންކޮށްފަިއވާުދުަވސްތަކާއިުގަޑިަތއްުނޫންުއެހެންުުދވަސްަތކާއި

ުހުޅުވާ ުއިޚްިތޔާރުރަޖިސްޓްރީ ުބެހެއްޓުމުގެ ުއަށްރަޖިސްޓްރާރުފައި
ުއެކަން ުޙާލަތްތަކުަގއި ުހުޅުވާ ުރަޖިސްޓްރީ ުމިގޮތުްނ ުއަދި ުލިބިގެންެވއެވެ.

ުުކޯުޓގައިުރެޯކޑުކޮްށުޔައުމިްއޔާުކުރަންވާެނެއވެ.، ކޮށްޢާންމު

   )ށ(

 ދެވަނަުބައިު

ުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުރަޖިސްޓްރާރ

ު ުބަލައިގަތުމަާށއި، ުމައްސަލަތައް ުހުށަހެޅޭ ުކޯޓަށް ުގަވާއިދާުސުޕްރީމް މި
ު ުގޮތުގެމަތިން ުހިންގުއެްއގޮތްވާ ުކޯޓުަގއި ުމައްސަލަތައް ުމަށްޓަކައިއެަފދަ

 ރަޖިސްޓްރާރއަކުުސުޕްރީމްުޯކޓުގައިުހުންނަންވާެނއެވެ.

 ރަޖިސްޓްރާރ  .8 )ހ(

ުޖުޑީޝަލްު ުއޮފް ުޑިޕާޓްމަންޓް ުރަޖިސްޓްރާރުޢައްޔަންކުރާނީ ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.ު

   )ށ(

ުހައިކޯޓުެގު ުީމހަކީ ުޢައްޔަންކުރެވޭ ުކަމަށް ުރަޖިސްޓްރާރ ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުފަނޑިޔާރުކަމުގެުޝަރުޠުުފުިރހަމަވާުމީހަކަށްުވާންޖެހޭނެއެވެ.

   )ނ(

ރަޖިސްޓްރާރގެު  .9 ރަޖިސްޓްރާރގެުމަސްއޫލިްއޔަުތތަކުގެުތެޭރގައިުއަންނަނިވިުަކންތައްތައްުހިމެނެއެވެ.
 މަސްއޫލިއްޔަތުު

ުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތަކާިއުލިޔެކިޔުންތައްުބަަލއިގަތުން.    )ހ(
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ު ުމިުކޯޓަށް ުހުށަހެޅިފައިަވނީ ުލިޔެކިޔުންތައް ުމައްސަލަތަކާއި ަގވާއިާދު ހުށަހެޅޭ
ުހުށަހެޅިފައިވާު ުކޯޓަްށ ުބަލާބެލުމުން، ުމިގޮތުން ުކަަށވަރުކުރުން. އެްއގޮތަށްތޯ
ުހުށަހެޅިފައިވާު ުޚިލާފަްށ ުަގވާއިދާ ުމި ުލިެޔިކޔުމަކީ ުުނވަތަ މައްސަލައަކީ

ުމައްސަލައެު ުއެ ުިލޔުމެްއނަމަ ުނުވަތަ ުމިުމައްސަލަެއއް ުލިޔުމެއް، ުުނވަަތ އް
ުއި ުެއއްގޮތަށް ުމައްސަލަެއއްުޞްގަާވއިދާ ުއެ ުުނވަތަ ުއެންގުމުގެ ލާުޙކުރުމަށް

ުނުވަތަުލިޔުމެއްުބަލައިުނގަތުމުގެުއިޚްތިޔާރުުރަޖިސްޓްރާރއަށްުލިބިގެންެވެއވެ.

   )ށ(

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހިނދަކުު،ުހާމިުގަވާއިުދގައިުއެހެންގޮތަކަށްުކަނޑައަޅާަފއިނުވާ
ުހުށަހެޅޭުއެންމެހައިުމައްސަލަތަކުަގއިުހުއްދަުދިނުމާމެދުުގޮތެްއުނިންމުން.ު

ު)ނ(   

ު ުހުށަހެޅުމުގެ ުމައްސަލަ ުމައްސަލަެއއްަގއިނުފެންނަނަމަ،ުުދިނުމަށްހުއްަދ ުއެ
ު ުނުފެންނަ ުޚުލާހުއްދަދިނުމަށް ުހުށަހެޅިުޞާސަބަބުގެ ުމައްސަލަ ުއެ ުލިޔެ އެއް

ުފަރާތަށްުދިނުން.

ު)ރ(   

ު ުކުރުމުގެ ުއިސްތިއުނާފު ުމައްސަަލއެއް ުހަމަވެފައިވާ ުުމއްދަތު ކޯޓަށްުސުޕްރީމް
ު ުބަލައި ުހުށަހެޅުންތައް ުހުށަހަޅާ ުއެދި ުހުއްދައަށް ނިންމިގޮތް،ުހުށަހެޅުމުގެ

ުސަބަބާއެކުުލިޔެުއެުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތަށްުދިނުން.

ު)ބ(   

ު.ބެލެހެއްޓުންސުޕްރީމްުކޯޓުގެުމައްސަލަަތުކގެުރަޖިސްޓްރީު    )ޅ(

ުކޯޓުގެުކަލަްނޑަރުުތައްޔާުރކުުރމާއިުޝާއިޢުކުރުން.    )ކ(

ުގޮތުގެމަިތން ުގަވާއިުދގަިއވާ ުބާއްވައިުމި ުބައްދަލުވުްނ އެުުއިބްތިދާއީ
ުބައްދަލުވުމުގެުިރޔާސަތުުބެލެހެއްޓުން.ު

   )އ(

ުއެ ުނިންމުމެއްވެސް، ުކޮންމެ ުނިންމާ ުކޯޓުން ުނިންމިުުސުޕްރީމް ުިނންމުމެއް
ުރެޯކޑުކޮށް ުރަޖިސްޓްރީގައި ުނިންމުންތަކުގެ ުކޯޓުެގ ުސުޕްރީމް ، ތާރީޚުގައި

ުސޮއިކުރުން.

ު)ވ(   

ުނިްނމާނިންމުންތައް ުކޯޓުން ުމައްސަލަތަުކގައި ުބަލާ ުކޯޓުން ު،ސުޕްރީމް
ުލަސްނުކޮށްުހައިކޯޓަށާއިުދަުށޯކޓުތަކަށްުއެންގުން.

ު)މ(   

ސުޕްރީމްުކޯޓުންުނެރޭުޙުކުމެްއގެުސަބަބުންުިދވެހިރާއްޖޭަގއިުޢަމަލުކުރަމުންދާު
ލަސްނުކޮށްު ޤާނޫނަކަށްުނުވަތަުަގވާއިަދކަށްުއެްއވެސްުބަދަލެއްުއަތުެވއްޖެަނމަު،

ު)ފ(   
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ުއެންގުާމިއުއަދިުޝަރުޢީު ުބަންޑާރަނައިބަށް ުމަޖިލީހަށާއި ުރައްޔިތުްނގެ އެކަން
ުޑިޕާ ުފޮނުވުމަށްޓަކަިއ ުއޮކޯޓުތަކަށް ުޖުޑީޝަލްުޓްމަންޓް ފް

ުއަށްުއެްނގުން.ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ު ުހިނގާ ުކޯޓުަގއި ުއަިދުަމއްސަލަސުޕްރީމް ުައމުރުތަކާއި ުނެރޭ ުގުިޅގެން ތަކާ
ުހަމަޖައްސައިު ުއިންތިޒާމް ުހުންނާނޭގޮތުގެ ުފެންނަން ުޢާންމުކޮށް ޙުކުމްތައް

ުޔާުރކޮށްުދޫކުރުން.ތައްުނިމުނުގޮތުގެުރިޕޯޓުުމަްއސަލަުބެލެހެއްޓުމާއި،ުއަދިު

ު)ދ(   

ުރަޖިސްޓްރާރގެު ުކޯުޓެގ ުސުޕްރީމް ުަގާވއިުދގަިއ ުމި މިނޫންވެސް
ުމަސްއޫލިއްޔަުތގެުގޮތުަގއިުކަނޑައަޅާަފއިވާުކަންކަންުކުރުން.

   )ތ(

ުރަޖިސްޓްރާރއަުކު ުއެސިސްޓެންޓް ުޮގތުގެމަތިން ުެއްއގޮތްވާ ުގަވާއިދާ މި
ުސުޕްރީމްުކޯޓުގައިުހުންނަންާވނެއެވެ.

އެސިސްޓެންޓްު  .10 )ހ(
 ރަޖިސްޓްރާރ

ުޑިޕާޓްމަންޓްު ުރަޖިސްޓްރާރުޢައްޔަންކުާރނީ ުއެސިްސޓެންޓް ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުންނެވެ.ު

   )ށ(

ސުޕްރީމްުކޯޓުެގުއެިސސްޓެްނޓްުރަޖިސްޓްރާރުކަމަށްުަޢްއޔަންކުރެޭވުމީހަކީު
ުޝަރުޠު ުފަނޑިޔާރުކަުމގެ ުކޯޓުތަުކގެ ުމީހަކަށްުުސުޕީރިއަރ ފުރިހަމަވާ

ުވާންޖެހޭނެއެވެ.

   )ނ(

އެސިސްޓެންޓްުރަޖިސްޓްރާރގެުމަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެުތެޭރގައިުއަންނަނިވިުކަންތައްަތްއު
ުހިމެނެއެވެ.

އެސިސްޓެންޓްު  .11
ރަޖިސްޓްރާރގެު
 މަސްއޫލިއްޔަތުު

ކަނޑައަަޅއިފަިއާވުުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައްުބަލައިގަތުމުަގއިުރަޖިސްޓްރާރ
 އެހީތެރިކަްނުފޯރުކޮށްދިނުން.ުއުސޫލެްއގެުމަތިން

   )ހ(

ުމިު ުޙާަލތްތަކުަގއި ުޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ ުމަސްއޫިލއްަޔތު ރަޖިސްޓްރާރގެ
ުމަސްއޫލިއްޔަތުު ުރަޖިސްޓްރާރގެ ުގޮތުގެމަތިން ުބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގަާވއިދުަގއި

 އަދާކުރުން.

   )ށ(
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މަސްއޫިލއްޔަުތތަކުގެުތެެރއިން،ުއުއްތަމަުފަނޑިޔާރަށްުފެންނަުރަޖިސްޓްރާރގެު
ުހުއްދަާއއެކުު ުފަނޑިޔާުރގެ ުުއއްތަމަ ުުނވަތަ، ުމަސްއޫިލއްޔަތު ބައެއް

ޓްުރަޖިސްޓްރާރއާުރަޖިސްޓްރާރުކަނަޑއަޅާުމަްސއޫލިއްޔަތުަތކެއްުއެިސސްޓެން
 ޙަވާުލކުރެވިދާެނެއވެ.ވަގުީތގޮތުންު

ރަޖިސްޓްރާރގެު  .12 )ހ(
މަސްއޫލިއްޔަތުތައްު
އެހެންުފަރާތަކާު

 ޙަވާލުކުރުންު

ުވަޒީާފގެު ުއޭނާ ުނުވަަތ ުޙާލަތެްއގަިއ ުނެތް ުރަޖިސްޓްާރރ ުކޯޓުެގ ސުޕްރީމް
ރަޖިސްްޓރާ ގެުމަޤާމުެގުރމަސްއޫލިއްޔަތުުއުފުލުމަށްުނުކުޅެދިއްޖެުޙާލަތެއްަގއިު،

ރާރއެްއުވާޖިބުތައްުއަާދކުރަންުއޭނާއަްށުފެށެންދެން،ުނުވަތަުއެހެންުރަޖިސްޓް
ުއަދާކުރާނީު ުމަސްއޫިލއްޔަުތތައް ުރަޖިސްޓްރާރގެ ޢައްޔަންކުެރވެންދެން

އަދިުރަޖިސްޓްރާރުުނވަަތުއެސިސްޓެންޓްުެއވެ.ުއެސިސްޓެންޓްުރަޖިސްޓްރާރ
ުމަސް ުރަޖިސްޓްރާރގެ ުޙާލަތެއްގައި ުއަދާކުރާނީުުއޫރަޖިސްޓްރާރުނެތް ލިްއޔަތު

 ވެ.ކެުފަރާތެއުއްތަމަުފަނޑިޔާރުުއެކަމަށްުަކނޑައަޅާު

   )ށ(

ުއަދިުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުކޯޓުަތކުގެުޤާޫނނު(ުއިނ2010/22ުްޤާނޫނުުނަންބަރުު
މިުގަާވއިދުންުބާރުލިބިގެންުަރޖިސްޓްރާރުކުރާުެއްއވެސްުަކމަކާމެދު،ުނުވަަތު
ުއެު ުނުވަތަ ުއެކަމެއް ުއަލުން ުހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، ުނިންމުމަކާމެދު ނިންމާ

ކަުމގެުުޙައްޤު،ނިންމުމެއްުބަލައިދިނުމަށްުއެިދުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅުމުެގު

ުންެވެއވެ.މަޞްލަޙަތުުއޮތްުކޮންމެުފަރާތަކަށްުލިބިގެ

ރަޖިސްޓްރާރގެު  .13 )ހ(
ނިންމުމެއްުއަލުންު

ބަލަންުއެދިު
ުހުށަހެޅުމުގެުޙައްޤުު

 

ުފަހަރަށްު ުދެވަނަ ުކަމެއް ުފަދަ ުަބޔާންކޮށްފަިއވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
7ުުރަސްމީުބަލައިދިނުމަށްުއެދޭނަމަ،ުއެުިނންމުމެއްުނިންމިުދުވަހުންުފެށިގެން

ު)ހަތެއް ުއެކަމަށް ުތެރޭަގއި ުދުވަހުގެ ުފޯމުންުޚާ( އްަޞކުރެިވފައިވާ
ުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ު

   )ށ(

ުފާއިުތވުމަށްފަހުގައިެވސް،ު ުމުއްދަތު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުނިންމުމެއް ުއެފަދަ ުސަބަބެއްުއެ ުމަޤުބޫލު ުހުށަނޭޅުނު ުމއްދަތުަގއި

ށްުޓްރާރއަރަޖިސްހުށަހަޅައިފިނަމަ،ުއެުހުށަހެޅުމެއްުބަލައިގަތުމުގެުއިޚްތިޔާރުު
ުލިބިގެންެވއެވެ.

ު)ނ(   

ުމަޖިލީހުންުއެހެންގޮތަކަށްުކަނޑަނާޅާހާުޢާންމުުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުްނގެު
ު ުުމިހިނދަކު، ުހުށަހެޅުމާމެދު ުހުށަހަޅާ ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ގޮތެްއުމާއްދާގެ

   (ރ)
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ު ުމަދުެވގެން ުެއކުލެޭވ3ުުކަނޑައަޅާީނ، ުމައްޗަށް ުފަނޑިޔާރުންގެ )ތިނެއް(
ުމަޖިލީހަކުންނެެވ.ުފަނޑިޔާރުންގެު

ުބަލަންވާީނު ުއަސާސެއްކަުމގައި ުބެލުމުގައި ުއަލުން ުނިންމުން ރަޖިސްޓްރާރގެ
ުރަޖިސްޓްރާރގެުނިންމުންުބިނާކުރިުޤާނޫނީުއަސާސްތަެކވެ.

   (ބ)

ުހު ުމައްސަލައެްއގައި ުހުށަހެޅޭ ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުދިނުމަށްުމި އްދަ
)މަްއސަލަުރަިޖސްޓްރީކުރުން(ުުވަނަުާމއްދ35ުާމިުަގވާއިދުުނިންމައިފިނަމަ،ު

ގަިއވާުގޮުތގެމަތިންުމައްސަލަުރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުކަންކަންު
ުކުރުމަށްުރަޖިސްޓްރާރުއަންަގންވާނެެއވެ.

ު(ޅ)   

ުަމްއސަލަުހުށަހެޅުމުގެު، މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށުންުުހށަހެޅޭުމައްސަލައެްއަގއި
ުެއު ުފަިއޞަލާކުރާނީ ުމަްއސަލަެއއްަގއި ުއެ ުނިންމައިފިނަމަ، ުދިނުމަށް ހުއްދަ

ު ުއަޣުލަބިއްޔަތު ުފަނޑިޔާރުންެގ ުދިން އެކުަލވާލެޭވުުނުލިޭބގޮތަށްހުއްދަ
ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަކުންނެެވ.

ު)ކ(   

ުަމއްސަލަެއްއގަިއ، ުހުށަހަޅާފައިވާ ުދަށުން ުެގ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މަްއސަލަުުމި
ު ުނުފެންނަކަުހުށަހެޅުމުގެ ުހުއްދަދޭންުުމަށްހުއްދަދޭން ުޙާލަތުގައި، ނިންމާ

ުމުރާޖަޢާކޮށްު ުނިންމުން ު"ރަޖިސްޓްރާރގެ ުބަޔާންކޮށް، ުސަބަބުތައް ނުފެންނަ

ނިމުނުގޮތުގެުރިޕޯޓް"ުދޫކުރަްނވާނެެއވެ.ުއަދިުއެުރިޕޯުޓގައިުއެުމައްސަަލއެްއު
ުވެ.ުބެލިުފަނޑިޔާރުންުސޮއިކުރަްނވާނެއެު

   (އ)

ުތިންވަނަުބައިު

ުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުއިޚްތިޞާޞްއާއިުބާރުތައްު

ޤާނޫނުއަސާސީުނުވަތަުޤާނޫނުގައިުއެުމައްސަލަެއއްުބެލޭނީުހަމައެކަނިުސުޕްރީމްުކޯޓަށްު
ުސުޕްރީމްު ުއިޚްތިޞާޞް ުބެލުމުގެ ުމައްސަލަތައް ުއަންނަނިވި ުކަނޑައަޅާަފއިވާ ކަމަށް

ުކޯޓަށްުލިބިގެންެވެއވެ.ު

ހަމައެކަނިުސުޕްރީމްު  .14
ކޯޓުންުބެލޭނެު
 މައްސަލަތައްު

ުނުވަތަު ުހަމަވޭތޯ ުމީހެއްގައި ުޝަރުޠު ުކުރިމަތިލުމުގެ ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
ުމެންބަރުކަމުގެު ުނުވަތަ ުބެލުމުގައި ުޖެހިއްޖެތޯ ުވަކިކުރަން ުމަޤާމުން މެންބަރަކު
ުބަަލއި،ު ުމަްއަސލައެއް ުއެ ުއުފެދިގެން ުޚިލާފެއް ުހުްސވެއްެޖކަމާމެދު ގޮނިޑއެއް

   )ހ(
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ުާޤނޫނުއަ ުކަނޑަެއޅުމަށްޓަކައި ުގޮތެއް ުދަށުނ74ުުްސާސީގެ ުާމއްދާގެ ވަނަ
 ހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައް.

ުނުވަތަު ުމީހެއްަގއި ުކުރިމަތިލާ ުމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ
ުމީހެއްަގއިު ުއިޢުލާންކުރެވޭ ުހުންނާނެކަމަށް ުަނއިަބކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުކުހުންނަންޖެހޭުޝަރުޠުތައްުފުރިހަމަވާކަމާމެދުުނުވަތަު
ުއޭނާެގު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުނުވަތަ ުދިމާވާކަަމކާމެދު އިންތިޚާބުކުރުމުަގއި
ުނިންމުމަކާމެދުު ުނިންމާ ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުދުރުކުރުމަށް މަޤާމުން
ުނިންމުމަށްޓަކައިު ުަވކިގޮަތކަށް ުއެކަމެއް ުއުފެދިެގން، ުޚިލާފެއް އެްއވެސް

 ނަުމާއްދާގެުދަށުންުހުށަހަޅާުމައްސަލަތައް.ވ113ުަޤާނޫނުއަސާސީގެު

   )ށ(

ކުއްލިުނުަރއްކަލުގެުޙާލަތުުއިުޢލާންކުރާުޤަރާރުގެުުނވަތަުއެުަޤރާރުންުބައެްއގެު
ޞައްޙަކަމާމެދުުނުވަތަުުކއްލިުނުރައްކަލުގެުޙާލަތާުގުިޅގެންުހަދާުޤާނޫނަކާމެދު،ު

ޙާލަތެްއގަިއ،ުއެކަމާމެދުުގޮތެްއުނުވަތަުނެރޭުއަމުރަކާމެދުުސުވާލުުއުފެދިއްޖެު
ު ުޤާނޫނުައސާސީގެ ުހުށަހެޅ258ުުޭކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި ުދަށުން ުމާއްދާެގ ވަނަ

 މައްސަލަތައް.

   )ނ(

ު ުސުޕްރީމް ުމައްސަލަތައް ުދުސްތޫރީ ުލިބިގެްނވާ ުސިފަތައް ުއައަންނަނިވި ލީުސްކޯޓުގެ

ުސުޕްރީްމު ުއިޚްތިޞާޞް ުބެލުމުގެ ުގޮުތގައި ުމަްއސަލައިގެ ުލިބިގެްނވާ އިޚްތިޞާޞް
ުކޯޓަށްުލިބިގެންެވެއވެ.ު

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެު  .15
ލީުސްުއަު

އިޚްތިޞާޞްު
ލިބިގެންވާުދުސްތޫރީު

 މައްސަލަތައްު

ުނުވަަތު ުހިނަގއިދާނެ ުހުސްކަމަކަށް ުުދސްތޫރީ ުޤައުމު ުމައްސަަލއަީކ  އެ
ު ުނިޒާމުން ުއެކުލެިވގެންާވުދުސްތޫރީ ުސަބަބުތަކެއް ުޤާނޫނީ ބޭރުވެދާނެފަދަ
 މައްސަލައަކަްށވުން.

   )ހ(

އެުމައްސަލަައކީުދައުލަުތގެުދެުމުއައްސަާސއެްއގެުދެމެދުަގއިުނުވަތަުދެބާރެއްގެު
 ދެމެދުގައިުޤާނޫނުއަސާސީުމާަނކުރުމާުގުޭޅގޮތުންުއުފެދޭުމަްއސަލައަކަްށވުން.

   )ށ(

ު ުމައްސަލަައކީ ުދުސްތޫރީުއެ ުގުޅިފައިވާ ުމަޞްލަޙަތާ ުޢާންމު ޤައުމުެގ
 މައްސަލައަކަްށވުން.

   )ނ(
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އެއްުުނވަތަުނެރެފަިއވާުއަމުރެއްުނުވަތަުނިންމާފަިއާވުމައްަސލަހައިކޯޓުންުނިންމާފައިވާު
ނިންމުމެއްކަމުގައިުވީނަމަވެްސ،ުޤާނޫނުއަސާސީއާުުނވަތަުޤާޫނނަކާުނުވަތަުޤާނޫނަކުންު

ހަދާފައިވާުަގވާިއދަކާުޚިލާފުކަމަށްުޤަބޫލުކުރެވިގެން،ުެއކަންުފާހަގަކޮްށ،ުބާރުލިބިގެންު
ުފަ ުއޮތް ުމަޞްލަޙަތު ުއިޚްތިޞާްޞުކަމުގެ ުބެލުމުގެ ުމައްސަލަތަްއ ުހުށަހަޅާ ާރތަކުން

 ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ހައިކޯޓުންުނިންމާު  .16
 މައްސަލަތައްު

ު ުއުފެދޭ ުއޮތްގޮތާމެދު ުކަން ުޤާނޫނީގޮތުންުޤާނޫނުގައި ުނުވަތަ ުސުވާލުތަކާމެދު މުހިންމު
ކަމެއްުއޮތްގޮތާމެދުުސުޕްރީމްުޯކޓުގެުލަފަައކަށްުއެދިުރަްއޔިތުންގެުމަޖިލީހުންުފާސްކުާރު

ކަށްުއެދިުވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުއިްސތިޝާރީުލަފައ95ުަޤަރާރަކުންުޤާނޫނުއަސާސީގެު
ުކޯަޓށްުލިބިގެންވެެއވެ.ުހުށަހަޅާުމައްސަލަތައްުބެލުމުެގުއިޚްތިޞާޞްުސުޕްރީމް

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެު  .17
އިސްތިޝާރީު

ށްުއެދިުލަފައަކަު
ހުށަހަޅާު

ުމައްސަލަތައްު

ުިވޔަްސު ުބައެްއ ުޤާނޫނަކުން ުުނވަތަ ުޤާނޫނެއް ުފާސްކުރާ ުމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ
މައްސަލަތައްުުޚިލާފުވޭތޯުަބލައިުގޮތެއްުނިންމައިދިނުމަށްުެއދިުހުށަހަޅާުޤާނޫނުއަސާސީއާ

ުއިޚްތިޞާޞްުސުޕްީރމްުކޯޓަށްުލިބިގެންެވއެވެ.ުބެލުމުގެ

ޤާނޫނުއަސާސީގެު  .18
ވަނަުމާއްދާގ143ުުެ

)ހ(ުގެުދަށުންު
ހުށަހަޅާު

ުމައްސަލަތައްު

ުއިޤާނޫނުއަސާސީ ުނަންބަރު ުޤާނޫުނ ުކޯޓުތަުކެގ2010/22ުުންނާއި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވަނަުމާއްދާެގުދަށުންުއަންނަނިވިުކަންކަންުކުރުމުގެުއިޚްތިާޞްޞ22ުުޤާނޫނު(ުގެު

ުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުލިބިގެންެވއެެވ.ުު

ކޯޓުގެުޒާތުގައިު  .19
ލިބިގެންވާު
ުއިޚްތިޞާޞްު

ކަމަާކގުޅޭުގޮތުންުޤާނޫނުުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަލައަކާުނުވަތަ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެުކޯޓުަތކުގެުޤާނޫނު(ުާއިއުމިުގަވާއިުދގ2010/22ުުެނަންބަރުު

ދަށުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުއަމުރުތައްުކުރުމާިއ،ުއަދިުއެަފދަުމައްސަލަތަކާު
ޢަދުލުު ނުވަތަުކަމަާކގުޅޭުގޮތުންުޢަދުލުުއިންޞާފުުޤާއިމުކޮށްުދެމެހެއްޓުމަށާއިު،

ުޢަދުލުުއިންޞާ ުއަދި ުހިފިޔަނުދިނުމަާށއި ުނަހަމަގޮތުގައި ުބޭނުން ުިނޒާމުގެ ފުގެ
ުފިޔަވަޅުތަްއު ުއަޅަންޖެހޭ ުދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ުއިތުބާރު ުނިޒާމުގެ އިންޞާފުގެ

ު ުބާރު. ުއެޅުމުެގ ުބާރުވެްސުމިގޮތުން ުނެުރމުގެ ުއަމުރުތައް އަންނަނިވި
ުލިބިގެންެވއެވެ.

ު)ހ(  ު

ކޯޓަކަްށުުމައްސަލަެއއްަގއިުދަށުުމަރުޙަލާގެުސުޕްރީމްުކޯޓުންުބަލަމުންދާު
ނުވަތަުޓްރައިިބއުނަލަކަށްުުނަވތަުޢާންމުުއިދާރާއަކަށްުރެޯކެޑއްުނުވަތަު

ުމަޢުލޫމާތެއްުދިނުމަށްުސަރޝިއަރަރީުއަމުރުުނެރުން.ުު

(1ުު)ު ު (
1
) 

ު
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ުއެ ުމައްސަލައަކީ ުބަލަމުންދާ ުކޯޓަކުން ުމަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެުުދަށު
ު ުނެތް ުމަްއސަލައެއްުއިޚްތިޞާޞް ުުނވަތަ މައްަސލައަކަށްވާނަމަ،

ުއެު ުބޭުރވެއްެޖނަމަ، ުއިޚްތިޞާޞްއިން ުކޯޓެްއެގ ުއެ ބެލުމުގެތެރޭގަިއ،
ކޯަޓކުންުނޭޅުމަށްުއަްނގައިުރިޓްުުމައްސަލަިއގައިުއިތުރުުފިޔަަވެޅއްުއެ

ުއޮފްުޕްރޮހިބިޝަންުނެރުން.

(2)ު  ު ު

ުނވަތަުކަމަކާުގުިޅގެންުސުޕްރީމްުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަލައަކާު
ުެއއްގޮްތވާު ުަގާވއިދާ ުޤާނޫނާއި ުމީހުން، ުބޭނުްނވާ ުހާޒިރުކުރަން ކޯޓަށް

ުގޮތުގެމަތިން،ުހާޒިުރކުރުމުގެުާބރު.

ު)ށ(  ު

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިފަިއވާުމައްސަލައަކާުނުވަތަުކަމަާކގުޅޭުގޮތުންުކަެމއްެގު
ސުވާލެއް،ުކޮންމެުސިަފއެްއގަިއވިަޔސް،ުތެދުުޙަޤީޤަތްުހޯދުމަށްޓަކައި،ުބޭނުންު

ުހެކިވެރިައކާ،ު ުކޮންމެ ުގުޅުންހުރި ުމައްސަލައާ ުވަގުެތްއގަިއވިޔަްސ، ކޮންމެ
ުނުވަތަުދެުޚަޞްމުންުކުރެުޚަޞްމަކާުކުރުމުގެުބާރު.

ު)ނ(  ު

ުގުޅޭގޮތުްނު ުކަމަކާ ުނުވަތަ ުމައްސަލަައކާ ުހުށަހެޅިފައިވާ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުފެންނަުކޮންމެުލިޔުމެއްުހުށަހެޅުމަށްުއަމުރުކުރުމުގެުބާރު.ު

ު)ރ(  ު

ުޤިޞާޞްު ުުނަވތަ ުކަނަޑއަޅާފަިއވާ ުަޙއްދު ުޝަރީޢަތުަގއި އިސްލާމީ

ންުގޮތުގެމަތިުކަނަޑއަޅާފަިއވާކަނޑައަޅާަފިއވާުކުެށއްުއިސްާލމީުޝަރީޢަތުގައިު
ުއަދަބުު ުސާބިތުވެ، ުަމއްޗަށް ުމީހެއްގެ ުިމންވަރަށް ުނެތް ުަޝއްެކއް އެްއވެސް

ުޒުތަންފީ ުނަންބަރު ުޤާޫނނު )ދިވެހިރާއްޖޭެގ2014/9ުުކުރުމަށްޓަކައި
ނިހާއީުުވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުސުޕްރީމްުކޯޓުނ1205ުްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ުގެު

ުކޯޓަށްު ުުސޕްރީމް ުއިޚްތިޞާޞް ުބެލުމުގެ ުމައްސަލަތައް ކުރަންޖެހޭ
ުލިބިގެންެވއެވެ.

ު)ހ( އަދަބުު  .20
ކުރުމަށްޓަކަުޒުުތަންފީު

އިުޙުކުމްުނިހާއީު
ކުރަންޖެހޭު
ުމައްސަލަތައްު

ުމައްސަލައެްއު ުާބވަުތެގ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގަިއ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުއިސްތިއުނާފު ުއޮތް ުޙައްޤު ުމައްސަލަުކުރުުމގެ ުއެ ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ފަރާތުން

ުޕްރޮސިކިއުޓަރު ުހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ުތެރޭގަިއ ުމުއްދަތުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ުޖެނެރަލްުއެުމައްސަލައެއްުުސޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ު)ށ(  ު
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ު ުނިންމާފައިވާ ުކުާރުމަްއސަލަހައިކޯޓުން ުކޯޓުން ުއެ ުނުަވތަ ުޙުކުމާމެދު، އެްއގެ
ު ުއަމުރަކާމެދު ުނިންމުމަކާމެދު ުނިންމާ ުކުރެވޭފަދަުނުވަތަ ުޤަބޫލު ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ނުވަތަުއެުނިންމުމެއްުއެުޙުކުމެއްުނުވަތަުއެުއަމުރެއްުު،ސަބަބުތަކެއްުހުށަހަޅައިފިނަމަ
ުސުޕްރީމްތަންފީޒު ުބާރު ުހިފެހެއްޓުމުގެ ުގޮތުން ުަވގުތީ ުލިބިގެްނވެެއވެ.ުުނުކޮށް ކޯޓަށް

ނަމަވެސްުމިގޮތަށްުސުޕްރީމްުކޯޓުންުޢަމަލުުކުރާނީ،ުއެުޙުކުމެއްުނުވަތަުއެުއަމުރެްއު
ނުކޮށްުވަގުީތގޮތުންުހިފެހެއްޓުންުބެލުމަށްފަހުުއެކަމެއްުތަންފީޒުނިންމުމެއްުއެުނުވަތަު

ުހިނދެ ުފެނިއްޖެ ުމަޖިލީހަށް ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ުކަމަށް އްގައެެވ.ުރަނގަޅު
ުތަންފީޒުު،މިގޮތުން ުސުޕްރީްމުޙުކުމް ުއެދެންވާނީ ުއެދޭނަމަ ުފަސްކޮށްދިނުމަށް ކުުރން

ުކޯޓުަގއިުެއކަމަށްުޚާއްޞަުކުެރވިފަިއވާުފޯމުންނެވެ.ު

ޙުކުމްު  .21
ތަންފީޒުކުރުންު

ުފަސްކުރުންު

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމައްސަލަެއްއުހުށަހަޅާއިރުުނުވަތަުމައްސަަލއެއްުހުށަހެޅިުހިނގަމުްނު
ދަނިކޮށްުަވގުތީުއަމުރަކަށްުެއދޭނަމަުއެދެންވާނީުސުޕްރީމްުކޯޓުަގއިުއެކަމަށްުާޚއްަޞު

ުކުރެވިފަިއވާުފޯމުންނެވެ.

ވަގުތީުއަމުރަށްު  .22
ުއެދުންު

ައާކުމައްސަލަފަރާތަކުންުއެުމައްސަލައެްއަގއިުހިމެނޭުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވާު
ންުވަކިކަމެއްުުކރުމަށްުނުވަތަުނުކުރުމަށްުގުޅުމެއްހުރިުމައްސަލަެއްއގަިއ،ުވަކިުފަރާތަކު

ުކޯޓަށްު ުސުޕްރީމް ުނުވަތަ ުއެދިއްޖެނަމަ ުނެރެދޭން ުއަމުރެއް ުވަގުތީ ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް

ުފެނިއްޖެނަމަ،ުއެފަދަުވަގުތީުައމުރެއްުނެރުމުގެުބާރުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުލިބިގެންެވެއވެ.

ވަގުތީުއަމުރުު  .23
ުނެރުންު

ނިންމުމެއްުނުވަތަުކޮށްފައިވާުޙުކުމެއްުއަލުންުސުޕްރީމްުކޯޓުންުނިންމާފައިވާު
ބެލޭނީުމައްސަލައިަގއިުހިމެނޭުފަރާތަކުންުނުވަތަުމަސްލަޙަތުުއޮތްުފަރާތަކުންު

ުުއެ ުހުށަހެޅުމުން، ުރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުުމައްސަލަެއއް ުތަބީޢަތަށް ު،މައްސަލައިގެ
ުއެއްފަރާތްކޮށް ުޤާނޫނު ުކަނޑައެިޅެގން ުމައްސަަލއަކީ ުޚިލާފުުު،އެ ޤާނޫނާ

ުސަބަބުން ުހެކިުު،ނިންމުމަކަށްވުމުގެ ުއައު ުފަހުން ުނިންމާ ުމައްސަަލ ުނުވަތަ
ުނވަތަުއެނޫްނވެސްުު،އެުހެއްކަށްުރިާޢޔަތްުނުކުރުމުގެުސަބަބުންުލިބިއްޖެނަމަ

ފެއްު)ގްރޮސްުއިންޖަސްޓިސް(ުބޭއިންޞާފާޅުކަންުބޮޑުުު،އެހެންުސަބަބަކާުހުރެ
އަދިުކުރިންުހުށަހެޅިފަިއވާުެހްއކަކާުބެޭހގޮތުންު.ުފެންނަންުއޮންނަުޙާލަތުގަެއވެ

ުބަހުސްކުރު ުބެހޭގޮތުން ުނުކުތާއަކާ ުޤާނޫނީ ފުރުޞަތުއޮތުމަކީުުމުގެނުވަތަ
 ޙުކުމެއްުނުވަތަުނިންމުމެއްުައލުންުބެލުމަށްުހުއްދަދެވޭނެުސަބަބެއްުނޫނެވެ.

ު)ހ( ސުޕްރީމްުކޯޓުގެު  .24
ނިންމުންުނުވަތަު

ުޙުކުމްުއަލުންުބެލުންު
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މާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބުނާފަދަުމައްސަލަެއއްުެއްއވެސްުފަރާަތކުންުހުށަހަޅަންުމިު
އެދޭނަމަ،ުއެކަމަށްުއެދިުހުށަހަޅާނީ،ުކަމާގުޅޭުޤާނޫނީުނުކުތާތައްުފާހަގަކޮށް،ު

ުންނެވެ.އެކަމަށްުޚާއްަޞކުރެވިަފއިވާުޯފމު

ު  )ށ(

ިނންމުމަކީުނުވަތަުުއެ، ދަށުންުހުށަހަޅާުމައްސަލައެްއގައިުު)ހ(ުގެުމިުމާއްދާގެ
ުނޫންކަމަށް ުޙުކުމެއް ުނުވަތަ ުނިންމުމެއް ުބެލޭނެ ުއަލުން ސުޕްރީމްުުޙުކުމަކީ

ުމަޖިލީހުންުުކޯޓުގެ ުޢާންމު ުެއކަމާުގޅޭު، ކަނޑައަޅައިފިނަމަފަނޑިޔާރުްނގެ އެއީ
ުއަލުންއަދިުއެފަދަުމަްއސަލައެއްުުއެންމެުފަހުގެުނިންމުންުކަމުގައިުބެލޭނެއެވެ.

ުހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

ު(ނ)  ު

ނުވަތަުޙުކުމެއްުއަލުންުބެލޭނެކަމަށްުމިުމާއްދާގައިުުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުނިންމުމެއް
ުނަމަވެްސ،ުެއފަދަ ުއަމިއްލަުުބަޔާންކޮށްފަިއވީ ުކޯޓުގެ މައްސަލައެްއުސުޕްރީމް

ުށްުނުބެލޭނެެއވެ.ކައިސްނެގުމަ

ު  (ރ)

ުވަނަުބައިުހަތަރުު

ުބެލުންުހައިކޯޓުންުނިންމާުމައްސަލަތައްުސުޕްރީމްުކޯޓުންު

ގައިުބަޔާންކޮށްފަިއާވު)ހައިކޯޓުންުނިންމާުމައްސަލަަތއްު(ުވަނަުާމއްދ16ުާމިުގަާވއިުދގެު
ުއިސްތިއުނާުފކުރެވޭީނު ުކޯޓުގައި ުސުޕްރީމް ުނިންމުންތައް ުޙުކުމްތަކާއި ުހައިކޯޓުގެ ފަދަ

 އަންނަނިވިުޙާލަތްތަކުަގެއވެ.ު

ހައިކޯޓުގެުޙުކުމްތައްު  .25
އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެު

ުޙާލަތްތައްު

ޙުކުމްުނުވަތަުނިންމުންުުފައިވާުަހއިކޯުޓގެހުށަހަޅާމަށްުއެދިުއިސްތިއުނާފުކުރު
ުހުރުންު ުސަަބބުތަކެއް ުޤަބޫލުކުރެވޭ ުޚިލާފަށްކަމަށް ުޤާނޫނާ ބިނާކުރެވިފަިއވަނީ
ުކުށެްއު ުމާނަުކރުމުގައި ުޤާނޫނު ުުނވަތަ ުތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ުޤާނޫނު ނުވަތަ

ުހުރުން.ުސަބަބުތަކެއްވޭެނުހެދިފައިވާކަމަށްުޤަބޫލުކުރެ

ު  )ހ(

ުޙކުމުގެުނުވަތަުނިްނމުމުގެުކުރިއަށްުައއިުއިޖުރާއަެތއްަގއިުހިމެނުނުުހައިކޯޓުގެު
އިެބއްގެުސަބަބުންުއެުޙުކުމަށްުނުވަތަުއައަންނަނިވިުބާވަތްަތކުންކުރެުާބވަތެްއގެު

ުނިންމުމަށްުއަސަރުުފޯރުވިުއިޖުރާއަތަކީުބާޠިލުުއިޖުރާއަެތއްުަކމުގަިއވުން.ު

ު  )ށ(

ުގޮތާު ުކަނަޑއެޅިފަިއާވ ުޤާނޫނުގައި ުބޭއްވުމަށް އަުޑއެހުން
 ފައިާވކަމަށްުޤަބޫލުކުރެޭވުސަބަބުތަކެއްުހުރުން.ޚިލާފުވެ

(1)ު   ު
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ު ުފަނޑިޔާރަކީ ުނިންމުންުނިންމި ުނުވަތަ ުކުރި ުޙުކުމް މައްސަލައެްއުއެ
ުސަބަބެްއު ުހުރަސްއަޅާފަދަ ުގޮތުން ުޤާނޫނީ ުނުވަތަ ުޝަރުޢީ ބެލުމަށް

 މެދުވެރިވެފަިއވާުފަނޑިޔާަރކުުކަމުގަިއވުން.

(2)ު   ު

ކޯޓުގެުިސއްަކުޖަހަންޖެހޭުލިޔުމެއްަގއިުއެުިސއްަކުޖަހާފައިުނެތުން،ު
ުކު ުޙުކުމް ުސޮިއުނުވަތަ ުފަނޑިޔާރެްއގެ ުނިންމި ުނިންމުން ުނުވަތަ ރި

 ނެތުން.

(3)ު   ު

ު(4) ޙުކުމުގެުނުވަތަުނިންމުމުގެުަސބަބުތައްުބަޔާންވެފައިުނެތުން.   ު

ކުރުމުގެުކުރިއަށްުުނވަތަުނިންމުންުނިންމުމުގެުކުރިއަށްުއައިުއިޖުރާއަެތއްުޙުކުމް
ު ުކޯުޓގަިއ ުސުޕްރީމް ުއިޖުާރއަތުގެުބާޠިލުކަމަށް ުއެ އިސްިތއުނާފުކުރެވޭީނ

ނުކުތާއަކީުުޙކުމަށްުސީދާުައސަރެއްުކޮށްަފއިާވުނުކުތާައކަްށވެފައި،ުމައްސަލަު
ުފާހަގަކުރުމުން ުުނކުތާެއްއ ުއެ ުކޯޓުަގއި ު، ބެލި ުނުކުތާައށް ުނަޒަރުނުކޮށްއެ

ުދޫކޮށްލާފައިވާނަމަެއވެ.

އިޖުރާއަތެއްު  .26 )ހ(
ބާޠިލުކަމަށްު
ުހުށަހެޅުންު

ަދއުލަތުގެުޢާންމުުުވީނަމަވެްސ، ބަޔާންކޮށްފައިުދާގެު)ހ(ުގައިުއެހެންުމިުމާއް
ުމައްސަލަުބެލިު،މަޞްލަޙަތާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތަކުގައިުއިޖުރާއަުތގެުނުކުތާ

ުފަނޑިޔާރުންެގު ުބަލާ ުމައްސަަލއެްއ ުެއ ުުނވިނަމަެވސް، ުަނގާފައި ކޯޓުަގއި

ު ުފުރަތަމަ ުނުކުތާ ުއެ ުހުއްދައާއެުކ، ުކޯޓުގަިއުމަޖިލީހުގެ ުސުޕްރީމް ފަހަރަށް
ުނެގިދާނެއެެވ.

ު  )ށ(

ދަށުންުގެުުވަނަުމާއްދާު)ހައިކޯޓުންުނިންމާުމައްސަަލތައް(16ުުމިުގަާވއިދުގެ
ުއެު ުހައިކޯޓުން ުހުށަހަޅަންވާނީ، ުއިސްތިއުާނފުކުރުމަށް ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް

ު ުފެށިގެން ުދުަވހުން ުޙުކުމްކުރި ުދުވަހުެގުފަސްދޮޅަސް)60ުމައްސަލަިއގެ )
ު ުއެ ުމައްސަލަުފަސްޮދޅަސް)60ުތެރޭގަެއވެ. ުަހިއކޯޓުން ުގުނާނީ، ުދުވަސް )

ނިންމިުދުވަހާއިުމުއްދަތުުހަމަވާުދުވަހާއިުއެުދެމެދަށްުއަންނަުސަރުކާރުުބަންދުު
ުދުވަސްތައްުނުހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެު  .27 )ހ(
ުމުއްދަތުު

ުަގއިު ު)ހ( ުމާއްާދގެ ުމި ުމެދުވެރިެވގެން ުނުފޯރާފަދަކަމެއް ުބާރު އަމިއްލަ
ުމައްސަލައެްއު ުެއ ުމައްސަލަތައް، ުހުށަނޭޅޭ ުމުއްދަތުަގއި ބަޔާންކުރާ
ހުށަނޭޅުނުކަމަށްުބަޔާންކުރާުސަބަބަކީުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުޤަބޫލުކުރެވޭުސަބަެބއްު

ު  )ށ(
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ުބަޔާްނކޮށްފައި ުަގއި ު)ހ( ުމާއްާދގެ ުމި ުމުއްދަުތުކަމުގަިއވާނަމަ، ވާ
ުއިޚްތިޔާރުު ުބަލައިގަތުމުެގ ުމައްސަލަ ުެއ ފާއިތުވުމަށްފަހުގަިއވެްސ،

ުލިބިގެންެވެއވެ.ުރަޖިސްޓްރާރއަށް

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާްނކުރާުމުއްދަތުަގއިުހުށަނޭޅުނީުމިުމާއްދާގެު)ށ(ު
ުފަދަ ުބުނާ ުެމދުވެރިެވގެންކަމަށްުގަިއ ުކޯޓަށްުުޙާލަތެއް ުސުޕްރީމް ވާނަމަ،

ޤަބޫލުކުރެވޭުމިންވަރަށްުއެކަންުސާބިތުކޮށްދިނުމަކީުއެފަދައިންުބުނާުފަރާތެއްގެު
ުޒިންމާއެެކވެ.

ު  )ނ(

ނަމަެވސް،ުވީުމިުގަާވއިދުަގއިުމައްސަަލއެއްުހުށަހެޅުމަށްުވަކިުމުއްދަތެއްުަކނޑައަޅާފައި
ު ުމުއްދަތެއް ުަވިކ ުހުށަހެޅުމަށް ުމައްސަލަ ުެއުވާުަކނޑައަޅާފައިުޤާނޫނަކުްނ ނަމަ،

ުޤާނޫނެއްުމައްސަލަެއއް ުއެ ުބަލާނީ ުމުއްދަތުކަމުގައި ުބަޔާންކޮށްފަިއާވުހުށަހެޅުމުގެ ަގއި
ުމުއްދަތަށެވެ.

މައްސަލަު  .28
ުހުށަހެޅުމުގެުމުއްދަތުު

ުވަނަުބައިުފަސްު

ުމައްސަލަުހުށަހެޅުންު

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމައްސަލައެއްުހުށަހެޅޭނީ،ުއެުމައްސަލައެްއަގއިުމަސްލަޙަތެއްު
ުއެކަމަށްު ުުހށަހަޅާނީ ުމައްސަލަ ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުފަރާތަކަށެވެ.ުިމގޮތުން އޮތް

ުޚާއްޞަުކުެރވިފަިއވާުފޯމުންނެވެ.ު

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްު  .29 )ހ(
ުމައްސަލަުހުށަހެޅުންު

ުއަޞްުލގެު ުފޯމުގެ ުހުށަހަޅާއިރު ުފޯމު ުހުށަހަޅާ ުމައްސަަލ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ސުޕްރީމްު)އެޑިކުެރވޭުއަދިުއެޑިޓްުނުކރެވޭ(ުފޯމުގެުސޮފްޓްުޮކޕީުއެުއިތުރުންު

ުއީ ުކަނޑަައޅާފަިއވާ ުއެޑްރެ-ކޯޓުން ުނވަތަުުމެއިްލކުރަންާވނެއެވެ.ުހަށްެމއިލް
ުުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކޯޓުންުކަނޑަައޅާުގޮެތއްގެުަމތީންުކޯޓަށްުހު

ު  )ށ(

ުބަޔާންކޮށްފައި ުެއހެން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުމައްސަަލުުމި ވީނަމަެވސް،
ުދީފިނަމަ ުހުއްދަ ު، ހުށަހެޅުމުގެ ުމައްސަލައިަގއި ުރައްދުވަނީހުށަހަޅާ ުމަްއސަލަ

ބަލާުމަޖިލީހުގެުވާނަމަުނުވަތަުމައްސަލަުުއެއްފަރާތަށްވުރެުގިނަުފަރާތަްށކަމަށް
ުޢަ ުފަނޑިޔާރުންގެ 03ުުދަދު ުއެ)ތިނެއް( ުނުވަތަ ުއެުިއތުރުއަްށވުރެ ވާނަމަ،

ު  )ނ(
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ުބާރުުމައްސަލަުމިންވަރަކަށް ުއެންގުުމގެ ުހުށަހެޅުމަށް ުލިޔުންތައް ުފޯމާއި ިއގެ
ުުރަޖިސްޓްރާރއަށްުލިބިގެންެވެއވެ.

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުކޮްނމެުމައްސަލައެްއވެސްުކޯޓަށްުހުށަހެޅުމާއެކު،ުމައްސަަލު
ުއެްއގޮތަށްޯތުރަޖިސްޓްރާރުކަށަވަރުު ުގަވާއިދާ ުމި ުފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ުފޯމު ހުށަހަޅާ
ުއަންނަނިިވު ުަމއްސަލައާބެހޭ ުރަޖިސްޓްރީގައި ުރަޖިސްޓްރީކުރާ ކުރުމަށްފަހު،ުމައްސަލަ

ުނަންވާނެއެވެ.ުމަޢުލޫމާތުުހިމަ

މައްސަލަތަކުގެު  .30
ރަޖިސްޓްރީު
ުބެލެހެއްޓުންު

ުކާުޑު ުއަންަގއިދޭ ުދިވެހިރައްޔިތެްއކަން ުނަން، ުފަރާތުގެ ުހުށަހަޅާ މައްސަލަ
މިހާރުުއުޅޭުއެޑްރެްސ،ު، ނަންބަރު/ުޕާސްޕޯޓުުނަންބަރު/ުރަޖިސްޓަރީުނަންބަރު

ުެމއިލްުއެޑްެރސް.-އީ، ދާއިމީުއެޑްރެްސ،ުފޯނުުނަންބަރު

(1) ު  ު

ުކާޑުު ުއަންަގއިދޭ ުދިވެހިރައްޔިތެްއކަން ުނަން، ުފަރާތުގެ ުރައްދުވާ މައްސަލަ
މިހާރުުއުޅޭުއެޑްރެްސ،ު، ނަންބަރު/ުޕާސްޕޯޓުުނަންބަރު/ުރަޖިސްޓަރީުނަންބަރު

ުެމއިލްުއެޑްެރސް.-އީ، ދާއިމީުއެޑްރެްސ،ުފޯނުުނަންބަރު

(2) ު  ު

ުނަން، ުއެފަރާތުގެ ުފަރާތެއްވާނަމަ ުތިންވަނަ ުހިމެނޭ ުމަޞްލަޙަތު
ުނަންބަރު/ު ުޕާސްޕޯޓު ުނަންބަރު/ ުކާޑު ުއަްނގަިއދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން

ުނަންބަރު ުފޯނުު، ރަޖިސްޓަރީ ުއެޑްރެްސ، ުދާއިމީ ުއެޑްރެްސ، ުއުޅޭ މިހާރު

ުމެއިލްުއެޑްރެސް.-އީ، ނަންބަރު

(3) ު  ު

ުގެުބާވަތް.މައްސަލައިު (4) ު  ު

ުމައްސަލަުހުށަހެޅުނުުތާރީޚާއިުގަޑި. (5) ު  ު

ުފޯމުުނަންބަރު. (6) ު  ު

ުރަޖިސްޓްރާރުއެޅިުފިޔަަވޅު. (7) ު  ު

އަންނަނިވިުލިެޔކިޔުްނތައްުހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމައްސަލަުހުަށހަޅާއިރުު، މައްސަލަުހުށަހަޅާު  .31
ފޯމާއެކުު

ފަރުދެއްުނަމަުއެފަރާތުގެުދިވެހިރައްޔިެތްއކަންުއަންަގއިދޭުުހުށަހަޅަންޖެހޭުތަކެތިު މައްސަލަުހުށަހަޅަނީު،
 ލިޔުމެއްުރަސްމީުއަްނަގއިދޭުުކޮީޕއެްއ،ުޤާނޫނީުޝަްޚޞެއްނަމަުެއކަންކާޑުގެު

ުނުވަތަުސެޓްފިކެޓްުއޮފްުރަިޖސްޓްރޭޝަންގެުކޮީޕއެއް.

ު)ހ(  
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ުޝަ ުޤާނޫނީ ުފަރާތަކީ ުހުށަހަޅާ ުއިދާރާެއއްނަމަ، އްނަމަޚްޞެމައްސަލަ ، ުނވަތަ

ު ުއެފަރާތުން ުއެ ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުކަމުެގުުހުށަހެޅުމަށްމައްސަލަ ނިންމާފައިވާ
ނޑައަޅާުފަރާތްުކުރުމަށްުކަުޔުމެއްުއަދިުއެފަރާތެއްުތަމްސީލުޤަރާރު/ރަސްމީުލި
ުޢަ ުވަކީލު ުއަދިުނުވަތަ ުލިޔުމެއް ުޤަރާރު/ރަސްމީ ުއަންގައިދޭ އްޔަނުކުިރަކން

ުޝަދިވެހި ުޤާނޫނީ ުުނވާ ުރަޖިސްޓްރީުކރެވިފައި ުނުވަަތުޚްޞެރާއްޖޭަގއި އް
ު ުޤާނޫނީ ުއެ ުެއްއގޮތްވާުުޚްޞުޝައިދާރާެއއްނަމަ، ުަގވާއިދާ ުއިދާރާގެ ނުވަތަ

ުގޮތުގެމަތިންުހުށަހަޅާުލިޔުމެއްަކންުއެނގޭނެުނޯޓަރަިއޒްކުެރވިފައިވާުލިޔުެމއް.ު

ު)ށ(  ު

ުކޯޓުގަިއު ުުސޕްރީމް ުމައްސަލަތަުކގަިއ، ުހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
ުޤަޟިއްާޔގެުޝަރީޢަތްުނިމުނުގޮތުެގުރިޕޯޓުެގުުވޭއިސްތިއުނާފުކުރެު ހަިއކޯުޓގެ

ު ުކޯުޓެގ ުދަށު ުއިްސތިއުނާފުކުރެވުނު ުހަިއކޯޓުަގއި ުގެޤަޟިއްޔާުއަޞްލު،
ުލިޔުމަކާު ުެއްއވެސް ުފޯމުގައި ުއަދި ުިރޕޯޓު ުނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް

ުިލޔުމެްއގެ ުއެ ުކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާުއަޞްުހަވާލާދީފައިވާނަމަ ުއެްއގޮްތކަން ލާ
ުޕީ.ުކޮ

ު)ނ(  ު

ުނުވަަތު ުކޯޓެއްަގއި ުއެހެން ުމައްސަލައެއް ުގުޅުްނހުރި ުސީާދގޮތުން ުމައްސަލައާ
ޓްރައިބިއުނަލެްއަގއިުހިނގަމުންދާނަމަުއަދިުހިނގާފައިވާނަމަުއެކަންުއަންަގއިދޭު

ު.ރަސްމީުލިޔުމެއް

ު)ރ(  ު

ފުރިހަމަކޮށްފައިުމައްސަލަުހުށަހަޅާުފޯމުގެުަބއެއްުދިވެހިުބަހުންުނޫންުބަހަކުންު
ުލިޔެކިު ުއެއްވެސް ުހުށަހަޅާ ުމައްސަލައާެއކު ުއަދި ުބަހުންުޔުވާނަމަ ުދިވެހި މެްއ

ުލިޔެކި ުެއ ުގޮެތއްގެމަތީން ުއަންގާ ުކޯޓުން ުއޮތްނަމަ، މެްއެގުޔުނޫންބަހަކުން
ުތަރުޖަމާ.ުު

ު)ބ(  ު

ުލިޔުންތަކާ ުހުށަހެޅި ުހައިކޯަޓށް ުގުިޅގެން ުއިތުރުްނުުއިމައްސަލައާ ހެކިތަކުގެ
އިތުރުުހެއްކެއްުުނވަތަުލިޔުމެއްުމައްސަލަުހުށަހަޅާުމަރުޙަލާގައިުހުށަހެޅޭނީ،ު

ުރަޖިސްޓްރާރގެުޚާއްޞަުހުއްަދއަާކއެުކއެވެ.

ު)ޅ( ސު
 ޕ

ު

ުފޯމުގައިާވު ުހުށަހަޅާ ުއެދި ުހުއްދައަށް ުުހށަހެޅުމުގެ ުމައްސަލަ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
މަޢުލޫމާތުުފުރިހަމަނުވާނަމަ،ުނުވަތަުމިުގަވާއިދާުޚިލާފަށްުފޯމުުފުރާފައިވާނަމަު

ު ުރަސްމީ ުއިޞްލާޙްކޮށް ުފޯމު ުހުށަހެޅުމަށ7ުުްއެ ުތެރޭަގއި )ހަތެއް(ުދުވަހުގެ
އަދިުމަޤުބޫލުުލިޔުމުންުއެންގުމުގެުއިޚްިތޔާރުުރަޖި ސްޓްރާރއަށްުލިބިގެްނވެެއެވު.

ު)ހ( މައްސަލަުހުށަހަޅާު  .32
ުފޯމުުފުރިހަމަނުވުންު
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ު ުސަބަބެއް ުއިތުރުކުރުމުގެުލިޔުމުން ުލިޔުމުން ުމުއްދަތު ުމި ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
ުއިޚްތިޔާރުުރަޖިސްޓްރާރއަށްުިލބިގެންެވއެވެ.ު

ލާޙުކުރުމަށްުރަޖިސްޓްރާރުމެއްުއިޞްމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮުތެގމަތިންުފޯ
އެުފޯމުުބަލައިނުގަތުމުެގުއިވާުމުއްދަުތގައިުއެކަމެއްުއިޞްދީފަ ލާޙުނުކޮށްފިނަމަު،

ު ުލިބިގެންެވެއވެ. ުރަޖިސްޓްރާރއަްށ ުއިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރުނަމަވެްސ،
ުހަމަވުމުގެު ުމުްއދަތު ުއިސްތިއުނާފީ ުހަމަވުމަށްަފހުވެސް، ުމުއްދަތު ދީފައިވާ

ު ުއިޞްކުރިން، ުފޯމު ުއެދިުލާޙުކުރުމަށްފަހު ުހުއްދައަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ
ުހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ު

ު)ށ(  ު

ުލިބުނުކަމުެގު ުކޯޓަށް ުފޯމު ުއެ ުހުށަހެޅުމުން ުކޯޓަށް ުފޯމުުސުޕްރީމް ުހުށަހަޅާ މައްސަލަ
ުލިޔުމެއްުކޯޓުންުދޫކުރަްނވާނެެއވެ.

33. 2
3
7 

ފޯމުުހުށަހެޅިުކަމުގެު
ުލިޔުންުދޫކުރުންު

ުވަނަުބައިުހަު

ުދިނުމާއިުރަޖިސްޓްރީކުރުންުހުއްދަު

ުބަލައި،ު ުމައްސަލަ ުހުށަހަޅާ ުއެދި ުހުއްދައަށް ުހުށަހެޅުމުގެ ުމައްސަލަ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުސުޕްރީމް ުމެދު ުމައްސަލައާ ުުއެ ުނިންމާގޮތެއް ުހުށަހެޅިކޯޓުން ތާރީޚުންުުމައްސަލަ

ުުފެށިގެން ުސާދަ)14ުރަސްމީ ުއަންގަްނވާނެެއވެ. ުލިޔުމުން ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ އަދިު(
އަށްުއެދިުހުށަހަޅާުމައްސަލަތައްުބަލައި،ުދަސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމައްސަލަުހުށަހެޅުމުގެުހުއް

ުވެ.ންމާނީުއަންނަނިވިުޮގތުގެމަތިންނެގޮތެއްުނި

ހުއްދައަށްުއެދިު  .34
ޅާުމައްސަލައާުހުށަހަު

ުގޮތްުމެދުުޢަމަލުކުރާނެު

ުފުއިސްތިއުނާ ުމައްސަަލތަކުގެ ުހުށަހަޅާ ުއެދި ުހުއްަދައށް ތެެރއިންުކުރުުމގެ
ުމުރާޖަޢާު"ހައިކޯުޓގެ ުނިންމުން ުއަދިުރަޖިސްޓްރާރެގ ުނިމުނުގޮތް" ކޮށް

"އިސްތިއުނާުފކުރުމުގެުުހއްދަައށްުއެދިުހުށަހެޅިުމަްއސަލައާުެމދުުނިންމިގޮތް"ު
ު ުފަނޑިޔާރުންުފަދަ ުނިންމާުހައިކޯޓުގެ ސުޕްރީމްުުންތައްނިންމުއިޖުރާީއގޮތުން

ު ުދިނުމާމެދުކޯޓަށް ުހުއްދަ ުުހުށަހެޅުމުގެ ުނިންމާނީ )ތިނެއް(3ުުގޮތެއް
ު ުެއކުލެވޭ ުަމއްޗަށް ުފަނޑިޔާރުންގެ ުކޯުޓެގ ގެުފަނޑިޔާރުންސުޕްރީމް

ުުމަޖިލީހަކުންނެވެ.

ު)ހ(  ު
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ދަށުންުނިންމާުމައްސަލައަކީުހަިއކޯުޓންުބަލައިގަނެުއެުެގުމިުމާއްދާގެު)ހ(ު
ުމައްސަލަ ުކަނަޑއަަޅއިިފނަމަ، ުމަްއސަލައެްއކަމަށް ުހިންގަންޖެހޭ ުކޯޓުަގއި

ު ުރަސްމީ ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުއަްނާގ ުއެކަން )ދިހައެއް(10ުުހުށަހެޅިފަރާތަށް
ުުހށަހަޅަންވާނެެއވެ.ު ުަހއިކޯޓަށް ުމައްސަލަ ުއެ ުއެފަރާތަކުްނ ުތެޭރގައި ދުވަހުގެ
ުމައްސަލައެްއު ުއެ ުހުށަނާޅައިފިނަމަ، ުމައްސަލަ ުއެ ުމުއްދަތުަގއި ުއެ އަދި

ުވެ.ބަލައިނުގަތުމުގެުބާރުުހަިއކޯަޓށްުލިބިގެންވެއެު

ު)ށ(  ު

ުމާ ުސުޕްރީމްުމި ުފިޔަަވއި، ުަމއްސަލަތަްއ ުބަާޔންކޮށްފައިވާ ުގަިއ ު)ހ( އްދާގެ
ކޯޓަށްުމައްސަލަުހުށަހެޅުމުގެުހުއްދައަށްުއެދިުހުށަހަޅާުަމްއސަލަތައްުބަލަިއ،ު

ުގޮެތއްުިނންމާނީުރަޖިސްޓްރާރއެވެ.ުކާމެދުއެުމައްސަލަތަ

ު(ނ)  ު

ުގަާވއިދުެގު ުމާްއދ34ުާމި ުމެދުުުވަނަ ުމައްސަލައާ ުހުށަހަޅާ ުއެދި )ހުއްދައަށް
ގަިއވާުގޮުތެގމަތިންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުބަލައިގަންނަންުނިންމާުޢަމަލުކުރާނެުގޮތްު(

ުގޮުތގައިު ުޤަޟިްއާޔއެްއގެ ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ުބަލަިއގަނެ، މައްސަލަތައް
ުއަން ުބަލައިގަތްކަން ުމައްަސލަ ުކުރެވޭނީ ު،އަްނގާތާ އެންގުންުގާުރަޖިސްޓްރީ

ުރަ ުތެރޭގައ7ުުިސްމީ ުުދވަހުެގ ުފޯމުުު،)ހަތެއް( ުރަޖިސްޓްރީކުރާ މަްއސަލަ
ގައިު)ރަޖިސްޓްރޭޝަންުފީ(ުުވަނަުމާއްދ36ުާމިުަގވާއިުދގެުއަދިުހުށަހަޅައި،ު

ުބުނެފައިވާުފީުދެއްކުމުންނެވެ.ުު

ު)ހ( މައްސަލަު  .35
ުރަޖިސްޓްރީކުރުންު

(ު ުމާއްދާގެ ުހމި ުަގވާިއދުގެ ުމި ުމުއްދަތުަގއި، ުބުނެފައިާވ ުގަިއ ވަަނ36ުު(
ުުމާއްދާ ުފީ( ުފީު)ރަޖިސްޓްރޭޝަން ުރަިޖސްޓްރޭޝަން ުބުނެފަިއވާ ގައި

ުފޯމުުބާޠިލުވާނެއެވެ.ުުހށަހެޅިުނުދައްކައިފިނަމަ،ުމައްސަލަ

ު(ށ)  ު

(ު ުމާއްދާގެ ުށމި ުގަިއ )ު ުރަޖިސްޓްރާރުވީ ބަޔާންކޮށްފައިުއެެހން ނަމަވެްސ،
ު ުއަންގާ ުރަސްމީ ުއަްނގާާތ ުތެރޭަގއ7ުުިއެންގުން ުދުވަހުގެ )ހަތެއް(

ުުހށަހަޅައިފިނަމަ،ު ުސަބަެބއް ުމަޤުބޫލު ުދެއްކިަފއިނުވާ ުފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ުމައްސަލަުބަލައިގަތުުމގެުއިޚްިތޔާރުުރަޖިސްޓްރާރއަށްުލިބިެގންވެެއވެ.

ު(ނ)  ު

ުކަމަށްު ުނުފެންނަ ުދޭން ުހުއްދަ ުހުށަހެޅުމުގެ ުމައްސަލަ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުހުއްދަު ުމައްސަލަތަކަށް ުދީފައިނުވާ ުހުއްދަ ުނިންމައިފިނަމަ، ރަޖިސްޓްރާރ

ު(ރ)  ު
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ު ުފަރާތަށް ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ުބަޔާންކޮށް ުސަބަބު ުނުދިން ލިޔުމުންުއެކަން
ުއަންގަްނވާނެެއވެ.

ު ުކޯޓަށް ުފަދަުސުޕްރީމް ުބަލައިގަެނވޭ ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ހުށަހެޅިފައިވަނީ
ުުސޕްރީމް ުމައްސަަލއެްއ ުއެ ުވާނަމަ، ކޯޓުގެުުމައްސަލަެއއްކަމުަގއި

ު ުކުރެވޭީނ ުަރޖިސްޓްރީ ުގޮުތގައި )ފަސްސަތޭކަ(ުު-/500ޤަޟިއްާޔއެްއގެ
ުރުފިޔާގެުރަޖިސްޓްރޭޝަންުފީެއއްުދެއްކުމުންނެވެ.ު

ު)ހ( ުރަޖިސްޓްރޭޝަންުފީު  .36

ުމާއްދާ ުމި ުނަމަވެްސ، ުބަޔާންކޮށްފައިވީ ުއެހެން ުގައި ު)ހ( ުގަވާއިުދގެުގެ މި
ކޯުޓގެުމައްސަލައެއްުުބާޠިލުކުރެވޭުމައްސަލަެއއްުއަލުންުހުށަހަޅާނަމަުއެުދަށުން

ު ުކުރެވޭނީ ުަރޖިސްޓްރީ ުގޮތުަގއި )އެއްހާސ1500ުުް/-ޤަޟިއްާޔއެްއގެ
ުފަސްސަތޭކަ(ުރުފިޔާގެުރަޖިްސޓްރޭޝަންުފީއެއްުދެްއކުމުންނެވެ.

ު)ށ(  ު

ުތަދައްޚުލުވެވޭނީު ުމައްސަލައަކަްށ ުހިނގަމުންދާ ުކޯޓުގައި ސުޕްރީމް
ު)ފަސްސަތޭކަ(ުރުފިޔާުދެއްކުމުންނެވެ.500ު/-ތަދައްޚުލުވުމުގެުީފގެުގޮުތގައިު

ު)ނ(  ު

ު ުފައިާސއަކީުމާމި ުަދއްކާ ުގޮތުގައި ުފީގެ ުރަޖިސްޓްރޭޝަން ުދަށުން އްދާގެ
ުސަބަބަކާހުރެު ުހުށަހެު،އެްއވެސް ުއަނބުރާުުޅިމަްއސަލަ ުމައްސަލަ ފަރާތުން

ު ުުނވަތަ ުގެންދިޔަނަމަވެސް ުލިބިދެވޭނެުމަްއސަލަ ުއަނބުރާ ބާޠިލުވީނަމަވެސް

ުފައިސާެއއްނޫނެވެ.

ު(ރ)  ު

ުވަނަުބައިުތްުހަު

ުމައްސަލަުބަލާނެުފަނޑިޔާރުންުކަނޑައެޅުންު

ު ުމަޤާމަށ113ުުްޤާނޫނުއަސާސީގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ުދަށުން ުމާއްދާގެ ވަަނ
ުހުންނާނެކަމަށްު ުަނއިބަކަށް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުނުވަަތ ުމީހެއްގައި ކުރިމަތިލާ
ުނުވަތަު ުފުރިހަމަވާކަމާމެދު، ުޝަރުޠުތައް ުުހންނަންޖެހޭ ުމީހެްއގައި އިޢުލާންކުރެވޭ

ު ުުނވަތަުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ުކަމަކާމެދު، ުދިާމާވ ިއންތިޚާބުކުރުމުގައި
ުނިންމާު ުމަޖިލީހުން ުރައްޔިތުންގެ ުދުރުކުރުމަށް ުމަޤާމުން ުއޭާނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ނިންމުމަކާމެދުުއެއްވެސްުޚިލާފެއްުއުފެދިގެން،ުއެކަމެއްުވަިކޮގތަކަށްުނިންމުމަށްޓަކައިު

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެު  .37
ހުރިހާު

ފަނޑިޔާރުންގެު
މައްޗަށްުއެކުލެވޭު

މަޖިލީހަކުންުބަލާނެު
ުމައްސަލަތައްު
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ުކޯޓުގެު ުސުޕްރީމް ުބަލާީނ ުމައްސަލަތައް ުއެކުެލޭވުުހުށަހެޅޭ ުފަނޑިޔާރުން ހުރިހާ
ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަކުންނެެވ.

)ފަހެއް(5ުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުއަްނނަނިވިުބާވަުތގެުމަްއސަލަތައްުބަލާނީު
ުެއކުލެވޭުފަނޑިޔާރުްނގެުމަޖިލީހަކުންނެވެ.ފަނޑިޔާރުންގެުމަްއޗަށްު

ު)ހ( )ފަހެއް(5ުު  .38
ފަނޑިޔާރުންގެު

މައްޗަށްުއެކުލެވޭު
ފަނޑިޔާރުންގެު

މަޖިލީހަކުންުބަލާނެު
ުމައްސަލަތައްު

ުމުހިންމުުސުވާލުތަކާމެދުުނުވަތަު ުއުފެދޭ ުއޮްތގޮތާމެދު ޤާނޫނުގައިުކަން
ު ުކޯޓުގެ ުސުޕްރީމް ުއޮތްގޮާތމެދު ުކަމެއް ުއެދިުޤާނޫނީގޮތުން ލަފައަކަށް

ު ުޤާނޫނުއަސާސީގެ ުޤަރާރަކުން ުފާސްކުރާ ުމަޖިލީހުން 95ުރައްޔިތުންގެ
ުހުށަހަޅާު ުއެދި ުލަފައަކަށް ުއިސްތިޝާރީ ުދަށުން ުމާއްދާގެ ވަނަ

ުމައްސަލަތައް.

(1)ު ު  

ުައސް ުކޯޓުެގ ުދުސްތޫރީުސުޕްރީމް ުހުށަހެޅޭ ުދަށުން ުއިްޚތިޞާޞްގެ ލީ
ު ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުދުސްތޫރީުމައްސަލަތަކާިއ، އިސްިތއުނާފުކުރެވޭ

ުމައްސަލަތަކާއިުުޢާންމުުމަޞްލަޙަތާުގުޅުންހުރިުމައްސަލަތަްއ.

(2)ު ު  ު

ު ުފަނޑިޔާރު ުހިނދަކުއުއްތަމަ ުކަނޑަނާޅާހާ ުކޯޓަށްުު،އެހެންގޮަތކަށް ސުޕްރީމް
ފަނޑިޔާރުންގ5ުުެހުށަހެޅޭުއަންނަނިވިުބާވަުތގެުަމއްސަލަތައްުބަލާނީު )ފަހެއްު(
ުމައްޗަށްުެއކުލެވޭުފަނިޑޔާރުންގެުމަޖިލީހަކުންނެވެ.

ު)ށ(  ު

ުހަމަވޭތޯު ުމީހެއްގައި ުޝަރުޠު ުކުރިމަތިލުމުގެ ުމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
ު ުަވކިކުރަން ުމަޤާމުން ުމެންބަރަކު ުނުވަތަުނުވަތަ ުބެލުމުގަިއ ޖެހިއްޖެތޯ

އެުު،މެންބަރުކަމުގެުގޮނިޑއެއްުުހސްވެއްެޖކަމާމެދުުޚިލާފެއްުއުފެދިގެން
74ުގޮތެއްުަކނޑައެޅުމަށްޓަަކއިުޤާނޫނުއަާސސީގެުު،މައްސަލަތައްުބަލައި

ުވަނަުމާއްދާގެުދަށުންުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައް.

(1)ު ު  ު

ޤަރާރުގެުނުވަތަުއެުޤަރާރުންުުޢލާންކުރާުއިކުއްލިުނުރައްކަުލގެުޙާލަތުު
ުޙާލަާތުގުޅިގެންު ުނުރައްކަލުގެ ުކުއްލި ުނުަވތަ ުޞައްޙަކަމާމެދު ބައެްއގެ
ުއުފެދިއްޖެު ުސުވާލު ުއަމުރަކާމެދު ުނެރޭ ުނުވަތަ ުޤާނޫނަކާމެދު، ހަދާ
ުޤާނޫނުައސާސީެގު ުގޮތެްއުކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި ޙާލަތެއްަގއި،ުއެކަމާމެދު

ުމައްސަލަތައް.ުވަނަުމާއްާދގެުދަށުންުހުށަހެޅ258ުޭ

(2)ު ު  ު
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ކޯޓުތަކުންުނިންމާުޖިނާއީުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުއެުމަްއސަލައެްއގެު
ުުޙކުމެއްކަންު ުނިހާއީ ުުޙކުމަކީ ުހައިކޯޓުގެ ުތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޙުކުމް
ުމަރުގެު ުތެރެއިން ުމައްސަލަތަކުގެ ުކަށަވަރުކުަރންޖެހޭ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް

ުމައްސަލަތައް.

(3)ު ު  ު

ު ުފަނޑިޔާރު ުހިނދަކު،ުއުއްތަމަ ުކަނޑަނާޅާހާ ުއެހެންގޮަތކަށް ުގަވާއިުދގެ ވަނ37ުުަމި
)ސުޕްރީމްުކޯުޓގެުހުރިހާުފަނޑިޔާރުންގެުަމއްޗަށްުއެުކލެވޭުމަޖިލީހަކުންުބަލާނެުުމާއްދާ

)ފަހެއް(ުފަނޑިޔާރުންގެުމައްޗަށްުެއކުލެޭވ5ުު)ުވަނަުމާއްދ38ުާާއއިުމައްސަލަތައް(ު
ގައިުބަާޔންކޮށްފައިވާުމައްސަލަަތއްުުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަކުންުބަލާނެުމައްސަލަތައް(

)ތިނެއް(ުފަނޑިޔާރުންެގ3ުުމައްސަލަތައްުބަލާނީުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުު،ފިޔަވައިު
ުުމައްޗަށްުެއކުލެވޭުމަޖިލީހަކުންނެވެ.

ު)ތިނެއް(3ު  .39
ފަނޑިޔާރުންގެު

މައްޗަށްުއެކުލެވޭު
ފަނޑިޔާރުންގެު

މަޖިލީހަކުންުބަލާނެު
ުމައްސަލަތައްު

ުއުއް ުތެރެއިން ުމައްސަލަތަކުގެ ުބަލާ ުކޯޓުން ުބައިވެިރވާުސުޕްރީމް ުފަނޑިޔާރު ތަަމ
ުއެހެން ުފިަޔަވއި، ުބަލަހައްޓާުމައްސަލަތައް ުރިާޔސަތު ފަނޑިޔާުރުުނެމައްސަލަތަުކގެ

ުތަރުތީބުން ުރަޖިްސޓްރީވާ ުަމއްސަލަ ުރަޖިސްޓްީރގަިއުު،ކަނޑައަޅާނީ ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުފަނޑިޔާރުު ުބަލަހައްޓާ ުރިޔާސަތު ުތަރުތީބުން ުތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުން

ުބަދަލުވާގޮތަެށވެ.

ރިޔާސަތުު  .40
ުބެލެހެއްޓުންު

ު ުކޯުޓގެ ުސުޕްރީމް ުމައްސަލަތައް ުހުށަހެޅޭ ުކޯޓަށް ޤަޟިްއޔާެގުސުޕްރީމް
ުމައް ުމައްސަލަެއއްދަފްތަރުގައި ުެއ ުރަޖިސްޓްީރވުމުން ުގޮތުަގއި ުސަަލއެްއގެ

ުތަރުތީބުން ުފަނޑިޔާރުންެގު، ރަޖިސްޓްރީވާ ުބަލާެނ ުމައްސަލަަތއް އެ
ުއެކުަލވާލައިު ުބަލަހައްޓާނެު، މަޖިލިސްތައް ުިރޔާަސތު ުމަޖިލިސްތަކުގެ އެ

ުފަ ުހުރިހާ ުޢައްޔަންކުރާީނ ުހަމަހަމަވާނެުފަނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުންނަށް
ުލަކުންުުއއްތަމަުފަނޑިޔާެރވެ.އުސޫ

ު)ހ( ފަނޑިޔާރުންގެު  .41
ސްތައްުމަޖިލިު

ުއެކުލަވާލުންު

ގައިުއެހެންު ަހއިކޯުޓގެުޙުކުމެްއުވީނަަމވެސްު،ުބަޔާންކޮށްފައިމިުމާއްދާގެު)ހު(
ސުޕްރީމްުކޯޓުަގއިުއިސްިތއުާނފުކުރެވިފައިުވަނިކޮށްުުމައްަސލައިަގއިުހިމެނޭު
ުބަެއއްު ުުޙކުމުގެ ުނުވަތަ ުޙުކުމް ުމައްސަލައިގެ ުއެ ުފަރާތަކުން އެހެން
ުަމއުޟޫޢުެއއްަގއިު ުެއއް ުމައްސަލަަތކާިއ ުހުށަހަޅާފަިއވާ އިސްތިއުނާފުކޮްށ

ުގިނަުފަރާ ަފރާތަށްވުރެުގިަނުތުންުހުށަހަޅާފައިވާުނުވަތަުެއއްއެއްފަރާތަށްވުރެ
ުހުށަހަޅާ ުރައްދުާވގޮތަށް ުމައްސަލަ ުފަރާތަށް ުމަްއސަލަފައިވާ އެްއުތައް

ު)ށ(  ު
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ުއެކުލެވޭފަނޑިޔާރުން ުމައްޗަްށ ުއެންމެުުތަކެްއގެ ުބެލުމަކީ މަޖިލީހަކުން
ުއެފަދަ ުޙާލަތުގައި ުެފންނަ ުބޮޑުގޮތްކަމަށް ުބެލުމަށްުމަްއސަލަުމަޞްލަޙަތު ތައް

ުމަޖިލީހެއްު ުފަނިޑޔާރުްނގެ ުެއކުލެވޭ ުމައްޗަށް ުފަނޑިޔާރުންަތކެްއގެ އެއް
ުއްުނާޅަެއވެ.ކަނޑައެޅުމަށްުމިުމާއްދާުހުރަހެ

ފަނޑިޔާރުންެގުުމައްސަލަުބަލާނެު،ުދަށުންުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުނުވަތަު)ށ(ުގެ
ުއެު ުކަނޑައެޅުމާެއކު، ުޙަވާލުކުރަން މަޖިލިސް ުމައްސަަލ  ފަނޑިޔާރުންނާ

ު ުުމައްސަަލއެއްވާނެެއވެ. ުފަނޑިޔާރުގެު، ަޙވާލުކުރުމަކީުަފނޑިޔާރަކާ ުެއ
ުއެ ުފައިލުުމައްސަަލިއގެުުސެކްޝަނަކާ ުއެގެ ުކޮޕީުފައިލުުުއިތުރުން ގެުސޮފްޓް
ުޙަވާލުކުރުމެވެ.

ު(ނ)  ު

ުމައް ުޙަވާލުކުރެވިަފއިވާ ުތަނާޒުލުފަނޑިޔާރުންނާ ުފަނިޑޔާރަކު ވާންޖެހޭުސަަލއަކުން،
ު ުއޮެވއްޖެނަމަ ުުވާތަނާުޒލުސަބަބެއް ުސަބަާބއެކު ުފަނޑިޔާރަުކ ުެއ ުއއްތަމަުއެކަން

ުއަންގަްނވާނެެއވެ.ލިޔުމުންުުޑިޔާރަށްނފަ

މައްސަލަތަކުންު  .42
ުވުންުތަނާޒުލުު

ުވަނަުބައިުއަށްު

ުބޭއްވުންުުއިބްތިދާއީުބައްދަލުވުންު

ުނުވަތަު ުބައްދަުލވުމެއް ުއިބްތިދާއީ ުކުރިން ުއަުޑއެހުމުގެ ޝަރީޢަތުގެ
ުބިގެންެވއެެވ.ޚްތިޔާރުުރަޖިސްޓްރާރއަށްުލިބައްދަލުވުންތަެކއްުބޭްއވުމުގެުއިު

ު)ހ( އިބްތިދާއީު  .43
ުބައްދަލުވުންު

މައްސަލަިއގައިު، އްވޭުއިބްތިދާއީުަބއްދަލުވުންުގަާވއިދުަގިއވާުގޮުތގެމަތިންުބޭމިު
ހިމެނޭުހުރިހާުފަރާތްތަކާުއެކުެއކީަގއިުނުވަތަުވަިކވަކިންުބޭްއުވމުގެުއިޚްތިޔާުރު

ުރަޖިސްޓްރާރއަށްުލިބިގެންެވެއވެ.

ު)ށ(  ު

ބާްއާވުުގެުދަށުންު)އިބްތިދާއީުަބއްދަލުވުން(ުވަނަުމާްއދ43ުާމިުގަާވއިދުެގު
މައްސަލަުރަޖިްސޓްރާރުުއެންގުންވުމަށްުއަންގާުއިބްތިދާއީުބައްދަުލވުމަށްުހާޒިރު

ުފަރާތަށްުފޮނުވަންވާެނއެވެ.ރައްދުވާު

ު)ހ( އިބްތިދާއީު  .44
ބައްދަލުވުމަށްު

ރުވުމަށްުހާޒިރުު
ުއެންގުންު

އަންގާު ަގިއވާުގޮުތެގމަތިންުރަޖިސްޓްރާުރ ެއންގުމާުެއއްގޮތަްށުމިުމާއްދާގެު)ހު(
ުު،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ުގަވާއިުދގެ ުމި )ކޯޓަށްުުވަަނުމާއްދ88ުާއެފަރާތަާކމެދު

ު)ށ(  ު
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ު ުހާޒިރުުނވުން( ުަގޑިއަށް ުއަްނގާފަިއވާ ުގޮތުގެމަތިްނުހާޒިރުވުމަށް ަގއިާވ
ުޢަމަލުކުރެވޭނެެއވެ.

ުކޯޓުަގއިު ުސުޕްރީމް ުގޮުތގަިއ ުޤަޟިއްާޔެއއްެގ ުބަލަިއގަެނ ުފޯމު މައްސަލަިއގެ
ު ުމައްސަލަިއގައި ުއެ ުކުރެވުމުން، ުަރްއދުވާރަޖިސްޓްރީ ފަރާތަށް،ުުަމއްސަލަ

ު ުކޮޕީާއއެުކުމައްސަލަިއގެ ުިލޔުންތަކުގެ ުހުށަހަޅާފައިވާ ުއަދި ުކޮޕީ ފޯމުގެ
ުފޯމުުރަޖިސްޓްރާރުޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ.ުުހުށަހަޅާުޖަވާބުުމައްސަލަިއގެ

ު)ހ( މައްސަލައިގެު  .45
ލިޔުންތައްު

ޙަވާލުކުރުމާއިުޖަވާބުު
ުހުށަހެޅުންު

ގަިއވާުގޮުތގެމަތިންުު)އިބްތިދާއީުަބއްދަލުވުން(ުވަނަުމާއްދ43ުުާމިުގަާވއިދުގެު
14ުބޭއްވޭުއިބްތިާދއީުބައްދަލުވުންުބާއްަވއިުނިމޭުދުވަހުންުފެށިގެންުރަސްމީު

ުތެރޭގައިު)ސާދަ ުފުރިހަމަުކުރުމަށްފަހު،ުމަްއސަލައި(ުދުވަހުގެ ުފޯމު ުޖަވާބު ގެ
ުުފަރާތުންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ުރައްދުވާމައްސަލަު

ު(ށ)  ު

(ު ުމާއްދާގެ ުބަޔާންކޮށްފައިށމި ުެއހެން ުގަިއ ތިރީަގިއވާުު،ވީނަަމެވސްު(
ު ުކަނޑައަާޅުުމަްއސަލަިއގެޙާލަތްތަކުގައި ުކޯޓުން ުސުޕްރީމް ުފޯމު ޖަވާބު

ުމުއްދަތެއްގެުތެޭރގައިުހުށަހަަޅންވާނެެއވެ.ު

ު(ނ)  ު

ުކަނޑައަޅާު ުނިންމަން ުތެރޭަގއި ުމުއްދަތެްއގެ ުވަކި ޤާނޫނަކުން
ުމައްސަލަތައް.

(1)ު ު  ު

ުމައުޟޫ ުމައްސަލަިއގެ ުނުވަަތ ުބާވަތުން ުބަލައިުޢުމައްސަލަިއގެ އަްށ
ުމައްސަލައެއްުކަމަށްުކަނޑައަޅާުަމްއސަލަތައް.އަވަހަށްުނިންމަންޖެހޭު

(2)ު ު  ު

ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުުމި ުމުއްދަތު ުބަާޔންކޮށްފައިވާ ުޖަވާބުުގައި އިތުުރކުރުމަށް
ުދުވަހުންު ުބާއްވާ ުބައްދަލުވުން ުއިބްތިދާއީ ުއެދޭނަމަ، ުފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ުުެއދެންވާނެއެެވ.ލިޔުމުންު)ހަތެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭަގއ7ުުިފެށިގެންުރަސްމީު

ު)ރ(  ު

ގެުދަށުންުަމއްސަލަިއގެުަޖާވބުުހުށަހެޅުމަށްުު(ނ(ުނުވަތަު)ށމިުމާއްދާގެު)
ުުއަންގާ ުތެރޭގަިއ ުހުށަހަޅާފައިުމައްސަލައިމުއްދަުތގެ ުޯފމު ުޖަވާބު ގެ

ުު،ނުވިނަމަވެސްު ުމައްސަލަިއގެ ުމައްސަލައިގެުބޭއްވިދާނެެއވެއަުޑއެހުން ުައދި .
ުމަޖިލީހަށްު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަެއއް ުއެ ުބޭއްވުމަށްފަހު އަުޑއެހުން

ު(ބ)  ު



33 
 

ު ުފުރުޞަތު ުހުށަހެޅުމުގެ ުޖަވާބު ުލިޔުމުން ުރައްދުވާފެންނަނަމަ، ުމައްސަލަ
ުފަރާތަށްުދެވިދާނެއެވެ.ު

ުހުށަހަޅާއިރު ުޖަވާބު ުމައްސަލަެއްއގެ ުހުށަހެޅިފައިވާ ުކޯޓަށް އަންނަނިވިުުސުޕްރީމް
ުލިޔެކިޔުންތައްުހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

ޖަވާބުުފޯމާއެކުު  .46
ުހުށަހަޅަންޖެހޭުތަކެތިު

ފަރުދެއްުނަމަުއެފަރާތުގެު ދިެވހިރައްޔިތެްއކަންުމައްސަލަިއގެުޖަވާބުުހުށަހަޅަނީު،
ު ުކޮޕީުާކޑުއަންަގއިދޭ ު، އެއްުެގ ުައދި ުހުށަހަޅަނީ ުަޖވާބު ޤާނޫނީުމައްސަލަިއގެ

ުެއކަން ުއަްނަގއިދޭުުޝަޚްޞެއްނަމަ ުއޮފްުލިޔުރަސްމީ ުސެޓްފިކެޓް ްނުނުވަތަ
ު.ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެުކޮޕީެއއްު

ު)ހ(  ު

ނަޑއަޅާުފަރާްތުނުވަތަުަވކީލުުކުރުމަށްުކަތަމްސީލުފަރާތްުމައްސަލަުރައްުދވާު
ުޢަ ުއަދި ުލިޔުމެއް ުޤަރާރު/ރަސްމީ ުއަްނގައިދޭ ރާއްޖޭގައިުދިވެހިއްޔަނުކުރިކަން

ުރަޖިސްޓް ުުނވާ ުޝަޚްޞެއްރީކުރެވިފައި ުއިާދރާއެުާޤނޫނީ ުއެުނުވަތަ އްނަމަ،
ނުވަތަުއިާދރާގެުަގާވއިދާުެއއްގޮްތވާުގޮުތގެމަތިންުހުށަހަޅާުުޤާނޫނީުޝަޚްޞު

ުލިޔުމެއްކަންުއެނގޭނެުނޯޓަރަިއޒްކުެރވިފަިއވާުލިޔުމެއް.ު

ު)ށ(  ު

ުކޯޓެއްަގއިު ުއެެހން ުމައްސަލައެއް ުުގޅުންހުރި ުސީދާގޮތުން މައްސަލައާ
ު.އަދިުހިނގާފައިވާނަމަުެއކަންުއަްނގައިދޭުަރސްމީުލިޔުމެއްހިނގަމުންދާނަމަު

ު)ނ(  ު

ުބަހަކުންު ުނޫން ުބަހުން ުިދވެހި ުބަެއއް ުފޯމުގެ ުހުށަހަޅާ ުޖަވާުބ މައްސަލަިއގެ
މެްއުޔުހުށަހަޅާުއެއްެވސްުލިޔެކިުޖަވާބުުފޯމާއެކުފުރިހަމަކޮށްފައިުވާނަމަުއަދިު

ުއަ ުކޯޓުން ުއޮތްނަމަ، ުނޫންބަހަކުން ުބަހުން ުެއުދިވެހި ުޮގތެއްގެމަތީން ންގާ
ުމެްއގެުތަރުޖަމާ.ުުޔުލިޔެކި

ު)ރ(  ު

އެުމައްސަަލއަކާުގުިޅގެންު މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލިސްުކަނޑައެޅުމަށްފަހުު،
އަށްުޖަވާބުދާީރވުންުފަދަުވަކިުުމއްދަތެްއގެުތެރޭަގއިުކުުރމަށްުކޯޓުންުއަްނގާފަިއވާުދަޢުވާ

ު ުމުއްދަތު ުދީފައިވާ ުހުށަހެޅުންތައްުކަމަކަށް ުހުށަހަޅާ ުކޯޓަށް ުއެދި ިއތުރުކޮށްދިނުމަށް
ުބަލައިުގޮތެއްުނިންމާނީުއެުަމއްސަލަެއއްުބަލާުފަނޑިޔާރުންެގުމަޖިލީހުންނެވެ.

މުއްދަތުު  .47
ުއިތުރުކުރުންު
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ުއެު ުހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ، ުލިޔެކިޔުމެއް ުއެްއެވސް ުގުިޅގެން މައްސަލައާ
ުކުރިން ުފެށުމުގެ ުޝަރީޢަތް ުމައްސަލައިަގއިު، ލިޔެކިޔުމެއް ުހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް

ުއަންގަންވާނެެއވެ.ުކޯޓުންުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްު

ު)ހ( ލިޔެކިޔުންުު  .48
ުހުށަހެޅުންު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުލިޔެިކޔުންތައްުމައްަސލައިަގއިުހިމެނޭު
ުކުރަްނވާނެެއވެ.ޝަރީޢަތްުފެށުމުގެުކުރިންުޙިއްޞާުފަރާތްތަކާ

ު)ށ(  ު

ުގޮތެްއަގއިު ުއެކަީށގެންވާ ުމަޢުލޫމާތަކީ ުއޮތް ުކިބަިއގަިއ ުޚަޞްމެއްގެ
ުަމޢުލޫމާތު،ުުމަސައްކަތްކޮްށގެންެވސް ުމަޢުލޫމާތެއްުއެ ުނެތް ުިލބެން އަނެްއުޚަޞްމަށް

ުކޯޓުކަމުގަ ުމަޢުލޫމާތު ުއެ ުކޯޓުަގިއުުިއވާނަމަ، ުޚަޞްމަކަށް ުއެ ުހޯދުމަށް މެދުވެިރކޮށް
ުއެދެވިދާނެެއވެ.ު

ދިނުމަށްުމަޢުލޫމާތުު  .49
ޞްމުންނަށްުޚަު

ުއެންގުންު

ުވަނަުބައިުނުވަު

ުމައްސަލަުއަނބުރާުގެންދިއުންު

މައްސަަލުއެުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަލަެއއްުރަޖިސްޓްރީވުުމގެުކުރިން،ު
ލިޔުމުްނުހުށަހެޅިުފަރާތުންުއަނބުރާުެގންދަންުބޭނުންނަމަ،ުއެކަންުަރޖިސްޓްރާރއަށްު

ު ުއަނބުާރުހުށަހެޅުމަށްފަހު، ުމައްސަލަެއއް ުެއ ުގޮތެްއގެމަތިން ުނިންމާ ރަޖިސްޓްރާރ
ުލިބިގެންވެެއވެ.ުފަރާތަށްުުޅިުރ،ުމަްއސަލަުހުށަހެގެންދިއުމުގެުއިޚްތިޔާ

މައްސަލަު  .50
ރަޖިސްޓްރީވުމުގެު
ކުރިންުއަނބުރާު

ުގެންދިއުންު

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަލަެއއްުރަޖިސްޓްރީވުމަްށފަހު،ުމައްސަލަު
ުފަ ުގެންދަންހުށަހެޅި ުއަނބުރާ ުމައްސަލަ ުއެުުރާތުން ުެއކަން ބޭނުންނަމަ،

ުމަޖިލީހުންު ުއެ ުހުށަހެޅުމަށްފަހު، ުމަޖިލީހަށް ުފަނޑިޔާރުްނެގ ުބަލާ މައްސަލަ
ުޅިނިންމާުގޮތެއްގެމަތިން،ުއަނުބރާުގެންދިއުމުެގުއިޚްިތޔާރުުމައްސަލަުހުށަހެ

ުގެން ުއަނބުރާ ުމަްއސަލަ ުލިބިގެންވެެއވެ. ހުށަހަޅައިފިނަމަ،ުުދަންފަރާތަށް
މައްސަލަުއަނބުާރުުއެުހާޒިރުކޮށްގައިުހިމެނޭުއެންމެހައިުފަރާތްތައްުމައްސަލައިު

ުގެންދިއުމުގެުުހއްދަުނުދޭންުފެންނަުސަބަބެއްުއޮތްތޯުސާފުުކރަންވާނެެއވެ.ު

ު)ހ( މައްސަލަު  .51
ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހުު
ުއަނބުރާުގެންދިއުންު

ު ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުމައްސަލަމި ުގެންދާ އަލުްނުުއެއްއަނބުރާ
ުނޭޅޭނެެއވެ.ުއެއްހުށަ

ު)ށ(  ު
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ުވަނަުބައިުދިހަު

ުކުރުންުފައިލުުުއިުމައްސަލައާގުޅޭުލިޔުންތައްުބެލެހެއްޓުމާު

ު ުގޮުތގައި ުގަިޟއްާޔއެްއގެ ުކޯޓުގައި ުޤަޟިއްޔާުރަޖިސްޓްސުޕްރީމް ީރކޮށް
ުދެވޭ ުުނަންބަރު ުފައިެލއް ުމަްއސަލައަކަްށވެސް ުއެުކޮންމެ ަތއްޔާރުކޮްށ،

ުކުރަްނވާނެެއވެ.ުލިޔުންތަކެއްުފައިލުުޤަޟިއްާޔއާުގޅޭުހުރިހާ

ު)ހ( ުމައްސަލައިގެުފައިލުު  .52

ނަންބަރާއިުމައްަސލައިަގއިުހިމެނޭުުމައްސަލަިއގެުފައިލުގެުބޭރުަގއި،ުޤަޟިއްޔާ
ުސެކްޝަާނއިުަޙވާލުކުެރވިފަިއވާފަރާތްތަކާއިުމައްސަަލއިގެުާބަވތާއިުމައްސަލަު

ު ުއަދި ުތާރީޚާއި ުހުށަހެޅުނު ުމައްސަލަ ުތާރީޚާއިުމައްސަލަ ުނިމުނު ނިމުމުން
ު ުނަންުބަލާމައްސަލަ ުއެނގޭނޭހެންު،ފަނޑިޔާރުްނެގ ުފަނޑިޔާުރ ުރިޔާސަުތ

ު.ބަޔާންކޮށްފައިުއޮންނަްނވާނެެއވެު

ު)ށ(  ު

ސުޕްރީމްުކޯޓުންުބަލާުއެންމެހައިުމައްސަލަތަުކގެުއަންނަނިވިުރެކޯޑުތައްުކޯޓުންު
ުބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ު

ު)ހ( އްސަލައާުގުޅޭުމަު  .53
ލިޔުންތައްު

ުކުރުންުފައިލުު

ު (1) .ފޯމާއިުއެުފޯމާއެކުުހުށަހަޅާފައިވާުލިޔުންަތއްުޅިމައްސަލަުހުށަހެ ު  ު

ު (2) .ހުށަހަޅާފަިއވާުލިޔުންތައްޖަވާބާއިުއެުފޯމާއެކުުމައްސަލަިއގެު  ު ު

ު (3) ތައް.މައްސަލައާުގުޅުންހުރިުކޯޓުުައމުރު  ު ު

ު (4) .އާއިުއެންމެހައިުލިޔެިކޔުންުމައްސަލައާުގުޅިގެންުފޮނުވާުސިޓީ  ު ު

ު (5) .މައްސަލައަށްުތަދައްޚުލުވާުފަާރތްތަކުންުހުށަހަޅާުބަޔާންތަކާުލިޔުންތައް  ު ު

ު (6) .އެކަންުޤަބޫލުކުރިކަުމގެުލިޔުންޤާނޫނީުވަކީލުުޢައްޔަންކުިރކަްނުއަދިު  ު ު

ު (7) .ބަދަލުުހަމަޖެއްސިުލިޔުމާއި،ުއެކަންުޤަބޫލުކުރިކަުމގެުލިޔުން  ު ު

ު (8) .މައްސަލަިއގެުައޑުއެހުމުގެުޓްާރންސްކްރިޕްޓް  ު ު

ު (9) .ޙުކުމް  ު ު
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ު.ގޮތުގެުމަުޢލޫމާތުުޝީޓްމައްސަލަުކުރިއަށްދާު (10) ު  ު ު

މައްސަލަުބަލާުގައިުހުންނަންޖެހޭކަމަށްުސަލައިގެުފައިލުުމައްމިނޫނަސްު
 .ފެންނަުހުރިހާުރެކޯޑުުންގެުމަޖިލީހަށްފަނޑިޔާރު

(11) ު  ު ު

ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގައިުއަނގަބަހުންުދެކެވޭުވާހަކަތަުކގެުޯއޑިއޯުއަދި/ުނވަތަު
ުކޯޓުްނު ުޓްރާންސްކްރިްޕޓްތައް ުރެކޯޑިްނގެ ުެއ ުާއއި ުރެޯކޑިންގ ވީިޑއޯ

ުބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ު)ހ( 54. ު ޝަރީޢަތުގެު
މަޖިލީހުގައިުދެކެވޭު
ުވާހަކަތަކުގެުރެކޯޑުު

ުބެލެހެއްޓުންު

ުބަޔާްނކޮށްފައިާވުފަދައިން ު)ހ(ުަގއި ުމާއްދާގެ ުމަޖިލީހުގަިއުު،މި ޝަރީޢަތުގެ
ުވާހަކަތައްު ުބަޔާނުގެުު،ރެކޯޑްކުެރވޭ ުމަްޙޟަރު ުއެއް ުލިޔެ ައުކރުންއަކުރަށް

ުގޮތުަގއިުތަްއޔާރުކުރަްނވާނެެއވެ.ުު

ު)ށ( ު ު

މާއްދާގެު)ށ(ުަގިއވާުގޮުތގެމަތިންުތައްޔާުރކުެރވޭުމަްޙޟަރުުބަޔާނުަގއި،ުމިު
ު"މިއީ ުުމވަްއޒަފު ުެޗކްކުރި ުޓައިޕްކުިރުމުަވއްޒަފާިއުބަޔާން ސުޕްރީމްުުބަޔާން

ުގެޤަޟިްއޔާުާއުގުޅިގެންު)ތާރީޚް(ުގައިުޭބްއވުނުުޝަރީޢަތުުބަރުކޯޓުގެުނަން
ރެކޯޑިންގުއާުއެްއގޮތަށްުއަކުުރންއަކުރަށްުލިެޔުު،މަޖިލީހުގައިުދެއްކިުވާހަކަަތއް

މިގޮތަށްުލިޔެުސޮއިކޮށްުޯކޓުގެުތަްއގަނޑުު މަޙްޟަރުުކުރެވިފައިވާުބަޔާެނެކވެ.ު"
ުނެެއވެ.ބެލޭކަމުަގއިުޖެހުމުންުއެއީުޞައްޙަުބަޔާނެްއގެު

ު)ނ( ު ު

ުކު ުފެށުމުގެ ުޢަމަލުކުރަން ުގަާވއިދަށް ުނިމިރިމި ުއަުޑއެހުން މަޙްޟަރުުު،ން
ޢަމަލުކުާރނީުމިުމާއްދާގެުު،ކުރެވިފަިއވާުބަޔާންަތކުަގއިުޮސއިނުކުރެވިުހުރިނަމަ

ުންނެވެ.ގޮުތގެމަތި)ނ(ުގަިއވާު

ު)ރ( ު ު

ުރެޯކޑިންގު ުހިނގަމުންދާުމައްސަލައެްއގަިއ،ުމައްަސލައިގެ ުކޯޓުގައި ސުޕްރީމް
ުއެދިއްޖެނަ ުފަރާތަކުން ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިަގއި ރެކޯޑިންގތަްއުމަ،ުއަުޑއެހުމަށް

ުހަމަޖައްސައިުއަުޑއެހުމުގެ ުދަށުން ުބެލުމުެގ ުރަިޖސްޓްރާރގެ  އިންތިޒާމު
ުދޭންވާނެއެެވ.

ު)ހ( އަދި/ނުވަތަުުއޯޑިއޯު 4 .55
ުރެކޯޑިންގުުވީޑިއޯު

ު ުޝަރީޢަތްތަކުގެ ުހިންާގ ުކޯޓުަގއި ުސުޕްރީމް ުޝަރީޢަތެްއގެުެރކޯޑިންގ އެ
ުވެބްސައިޓުުއަުޑއެހުން ުކޯޓުގެ ުުންނިމުމުން  ފެންނަންުދުވަހުންދުަވހަށް

ުހުންނަންވާނެވެ.ު

ު)ށ( ު ު
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ުޙުކުމްކު ުމައްސަަލިއގެ ުކޯޓުން ުފެށިގެންސުޕްރީމް ުތާރީޚުން ުުާރ ުެވގެން 30ުގިނަ
ުރިޕޯުޓު ުގޮތުގެ ުނިމުނު ުޝަރީޢަތް ުމައްސަަލއިެގ ުއެ ުތެޭރަގިއ ުދުވަހުގެ )ތިރީސް(

ު ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުޙުކުމްކުރާ ުއަދި )ނުވަދިހަ(ުދުަވްސ90ުުތައްޔާރުކުރަްނވާނެެއވެ.
ު ުތެޭރގަިއ،30ުުހަމަވުމުން،ުގިނަެވގެން ުއެންމެހަިއު)ތިރީސް(ުދުވަހުގެ މައްސަލަިއގެ

ު ުއެ ުސްކޭންކުރުމަށްަފހު ފުކުރުމަށްުއަރުޝީުަފއިލުުމައްސަލައިގެލިޔުންތައް
ުއުސޫ ުއަކަނޑައެޅިަފިއވާ ުގޮުތގެމަތިން ުއެްއގޮތްވާ އަިދުުރުީޝފުކުރަންވާނެެއވެ.ލާ

ގެުކޮީޕއެްއުލިޔުމެއްުނުަވތަުއެުަފއިލުުގައިުހިމެނޭފައިލުމައްސަަލިއގެުުވޭުއަރުޝީފުކުރެ
ވާުގޮުތގެމަތިންުއެުލާުެއއްގޮތްުފުކުރުަމށްުކަނޑައެޅިަފއިވާުުއސޫބޭނުންވާނަމަ،ުއަރުޝީ

ުލިޔުމެއްުދޫކުރެވޭެނެއވެ.ު

ރިޕޯޓުުމައްސަލައިގެު  .56
ތައްޔާރުކުރުމާއިު

ުފައިލުު
ުުއަރުޝީފުކުރުންު

ުވަނަުބައިުއެގާރަު

ުމައްސަލަުއެއްފަރާތަށްުވުރެުގިނަުފަރާތަށްުުހުށަހެޅުމާއި،ުމައްސަލަުއެއްފަރާތަށްުވުރެުގިނަުފަރާތުންު
ުދަޢުވާުބަދަލުކުރުންުކޮށްފައިވާު، ރައްދުވުމާއި

ުގޮުތގަިއު ުަމއްަސލައެްއގެ ުއެއް ުއެކުެވގެން، ުފަރާތުން ުގިނަ އެއްފަރާތަށްވުރެ
އަދި،ުއެއްފަާރތަށްުވުރެުގިނަު ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމައްސަލަެއއްުހުށަހެޅިދާނެއެވެު.
ުކޯޓަށްު ުސުޕްރީމް ުގޮތަށްެވސް ުރައްދުވާ ުމައްސަަލ ުމައްޗަށް ފަރާތުގެ

ުމައްސަލަެއއްުހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ު

ު)ހ( ތަށްުވުރެުއެއްފަރާު  .57
ގިނަުފަރާތްު

އެކުވެގެންުމައްސަލަު
ހުށަހެޅުމާއިު

އެއްފަރާތަށްުވުރެު
ގިނަުފަރާތަށްު

ުފަރާތުންުުމައްސަލަުރައްދުވުންު ުގިނަ ުެއއްފަރާތަށްވުެރ ުގޮތުގެމަތިން ުގަިއވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުނުވަަތު ުމައްސަލައެއް ުހުށަހެޅޭ ުގޮުތގައި ުމައްސަލަެއްއގެ ުެއއް އެުކވެގެން
ުކޯޓުްނު ުމައްސަަލއެްއ، ުރައްދުާވ ުފަރާތަށް ުގިަނ އެއްފަރާތަށްވުެރ
އެުމައްސަަލއިަގއިުހިމެނޭުފަރާތެއްގެުއެދުމުގެމަތިންުނުވަތަު ބަލައިގަތުމަށްފަހުު،

ުއިސްެނގުމަަކށް ުއަމިއްލަ ުމައްސަލަތަކެްއގެު، ކޯޓުގެ ުވަކި ުމައްސަަލއަކީ އެ
މަްއސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންެގުު،ގޮތުަގއިުހިންޭގގޮތަށްުއޮތްުމަްއސަލައެްއކަމަށް

މަޖިލީހަށްުފެނިއްޖެނަމަ،ުވަކިަވކިުމައްސަލަތަކަކަށްުބަދަލުކުުރމުގެުއިޚްތިޔާރުު
ުއެުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުްނގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.

ު)ށ(  

ުހިްނގުމަށްު ުޮގތުގައި ުަމއްސަލަެއްއގެ ުވަކި ުދަުށން ުގެ ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ުހުށަހަޅަންޖެހޭު ުއިތުރަްށ ުގުިޅގެން ުމައްސަލައަކާ ުއެ ނިންމައިފިނަމަ،
ުބާރުު ުއެންގުުމގެ ުދެއްކުމަށް ުފައިސާ ުދަްއކަންޖެހޭ ުއިތުރަށް ލިޔެކިޔުންތަާކއި

ު)ނ(  ު
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ުލިބިގެންެވެއވެ.ު ުެއއްގޮތަރަޖިސްޓްރާރއަށް ުއެންގުމާ ުރައްދުވާުމި ުެއންގުން ށް
ުއިދާރީު ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ުމައްސަލައިަގއި ުޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ފަރާތުން

ުފުރިުކަންތައްތަާކއި ުލިޔެކިޔުން ުމައްސަލަެއއްކަމަށްުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުނުވާ ހަމަ
ު ުއިޚްިތޔާރު ުބާޠިލުކުރުމުގެ ުފޯމު ުަމއްސަލަިއގެ ުއެ ުބަލާުބަލައި މައްސަލަ

ުލިބިގެންެވއެެވ.ުމަޖިލީހަށްފަނޑިޔާރުންގެު

ުއެު ުބަލައިަގތުމަށްފަހު، ުކޯޓުން ުމައްސަލަެއއް ުހުށަހެޅޭ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުުނވަތަު ުއިތުރުކުރެވޭގޮތަށް ުޚަޞްމުން ުހިމެނޭ ުަމއްސަލަިއަގއި މައްސަލައަކީ
އުނިކުރެޭވގޮތަށްުއޮތްުމައްސަަލއެއްނަމަ،ުއެުމައްސަަލިއގައިުިހމެނޭުފަރާތެއްގެު

ަމްއސަލައިަގއިުހިމެނޭު، ކޯޓުގެުއަމިއްލަުއިސްެނގުމަކަށްުމަތީންުނުވަތަުއެދުމުގެ
ުމައްސަލަެއއްު ުެއ ުއިޚްތިޔާުރ ުއުނިކުރުމުގެ ުުނަވތަ ުއިތުރުކުރުމުގެ ޚަޞްމުން

ުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.

ު)ރ(  ު

ު ުމަްއސަލައެުސުޕްރީމް ުބަލައިގެންފައިވާ ުކޯޓުން ުދަޢުާވއާ ުބަެއްއުއްަގއި ގުޅުންނެތް
ހިމެނިފައިވާނަމަ،ުޝަރީޢަތުެގުކޮންމެުމަރުޙަލާއެްއގަިއވެްސ،ުއެުބަެއއްުއުނިކުރުމަށްު
ނުވަތަުއިޞްލާޙުކުރުމަށްުއެްނގުމުގެުއިޚްިތޔާރުުއެުމަްއސަލައެއްުބަލާުފަނޑިޔާރުްނެގު

ުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ދަޢުވާއާުގުޅުންނެތްު  .58
ކަންކަންު

ުއިޞްލާޙުކުރުންު

ްއގައިުހުށަހަޅާަފއިވާުނުކުާތެއއްުކޯޓުންުބަލައިގެންފަިއވާުމައްސަަލއެސުޕްރީމްު
ުމައްސަލަިއގަިއު ުބަދަލުކުރުމަށް ުނުވަތަ ުއުނިުކރުމަށް ުނުވަތަ އިތުރުކުރުމަށް

އެދިއްޖެނަމަ،ުކޯޓުންުކަނޑައަާޅުގޮތެއްގެމަތިން،ުލިޔުމުންުހިމެނޭުފަރާތަކުންު
ނުމުގެުއިޚްިތޔާރުުއެުަމއްސަލަެއއްުބަލާުއެުބަެއއްުިއޞްލާޙުކުރުމުގެުުހއްދަދި

ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންެވއެެވ.ު

ު)ހ( ފައިވާުހުށަހަޅާު  .59
ނުކުތާއެއްު

ނުވަތަުުއިތުރުކުރުމަށްު
ތަުނުވަުމަށްުއުނިކުރުު

ބަދަލުކުރުމަށްުއެދިު
ުހުށަހެޅުންު

ކޯޓުންުސުޕްރީމްުވީނަަމވެސް،ުުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައި
ުއިތުރުކުރުމަށްުމައްސަަލއެުބަލައިގެންފަިއވާ ުނުކުތާެއްއ ުހުށަހަޅާފަިއވާ ްއގައި
ުއުނިު ުނުވަތަ ުއެދި ުބަދަލުކުރުމަށް ުނުވަަތ ުއެުކުރުމަށް ހުަށހަޅަންވާނީ

ުންުނިމުމުގެކުރިންނެވެ.ުމައްސަލަިއގެުފުރަތަމަުއަޑުއެހުު

ު)ށ(  ު

ުެއު ުކުރެވިފަިއވަނިކޮށް ުއިސްިތއުނާފު ުކޯޓުގައި ުސުޕްީރމް ުުޙކުމެއް ހައިކޯޓުގެ
ުބަެއްއު ުޙުކުމުގެ ުނުވަތަ ުޙުކުމް ުއެ ުހަމަ ުޚަޞްމެއް ުއެހެން ުހިމެނޭ މައްސަލަިއގައި

ު ުުނވަތަުއިސްތިއުނާފުކޮށްފިނަމަ، ުއެދުމުގެމަތިން ުފަރާތެްއެގ ުހިމެނޭ ަމްއސަލައިަގއި

އެއްުމައްސަލައަށްު  .60
ވުރެުގިނަުމައްސަލަު

ުހިންގުންުއެކުގައިު
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ގޮުތަގއިުުެއއްގެމައްސަލަެއއްުުމައްސަލައެއްއެުހުރިހާުުށް،ކައިސްނެގުމަުއަިމއްލަުކޯޓުގެު
ުމައުޟޫޢުެއްއެގު ުއެްއ ުއަިދ ުލިބިގެްނެވއެވެ. ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުއިޚްތިޔާުރ ބެލުމުގެ

ު ުފަރާތުން ުގިނަ ުއެއްފަރާތަްށވުރެ ނުވަތަުުހުށަހަޅައިފިނަމަމައްސަލަތަކެއް
ު ުފަރާަތށް ުގިނަ ުރައްދުވާއެއްފަރާތަށްވުރެ ުނަމަ،ުގޮތަުމައްސަލަ ުހުށަހަޅާފައިވާ ްށ

ު ުކޯުޓގެ ުުނވަތަ ުއެދުމުގެމަތިން ުަފރާތެއްގެ ުހިމެނޭ އަމިއްލަުމައްސަލަިއގައި
ގޮުތގައިުބެލުމުގެުއިޚްތިޔާުރުުމައްސަަލއެްއގެއެުމައްސަަލތައްުއެއްުއިސްނެގުމަކަްށ،ު

ުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ުމައްސަލަ ުހިނގަމުްނދާ ުކޯޓުގައި ުއޮތްުުއަކާސުޕްރީމް ުަމސްލަޙަތު ުގޅިގެން
، ހުށަހަޅައިފިނަމަުއެދިުތަދައްޚުުލވުމަށްއެުމައްަސލައަކަށްުއެްއވެސްުފަރާތަކުންު

ލުވުމުގެުހުއްދަދިނުމުގެުއިޚްތިޔާރުުއެުތަދައްޚުމައްސަަލއިަގިއުުއެފަރާތަކަށްުއެ
އަދިުސުޕްރީމްުޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.ުމައްސަލަެއއްުބަލާުފަނޑި

ކޯޓުަގއިުހިނގަމުންދާުމައްސަލައަކާުުގޅިގެންުމަސްލަޙަތުުއޮތްުފަރާތެއްުކޯޓުެގު
އިސްނެގުމަށްުއެުމަްއސަލައަަކށްުތަދައްޚުލުކުރުމުގެުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުބަލާު

ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ު)ހ( ހުށަހެޅިފައިވާު  .61
މައްސަލައަކަށްު
ުތަދައްޚުލުވުންު

ުމާއްދާ ު)ހ(ުމި ުގެ ުގޮުތގެމަތިން ުތަދައްޚުލުކުރެޭވުަގއިވާ ުއިސްެނގުމަށް ކޯޓުގެ

ު ުފަރާތްތައް ުއެނޫން ުފިޔަަވއި، ުއެިދުފަރާތެއް ުހުއްދައަށް ތަދައްޚުލުވުމުގެ
ުފޯމުންނެވެ. ުޚާއްޞަކުރެވިފަިއވާ ުއެކަމަށް ުުހުށަހަޅާނީ ުމައްސަލައަށްުައދި

ުދެްއކުމުންނެވެ.ެއކަމަށްުކަނޑައެޅިަފއިވާުފީުތަދައްޚުލުެވވޭނީ،ު

ު(ށ)  ު

ިއގެުވީނަމަވެްސ،ުމައްސަލަުއަދިުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުެއހެންުބަޔާންކޮށްފައި
ުނިމުނުކަން ުމައްސަލައަްށުުއަުޑއެހުންތައް ުއިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުން

ުތަދައްޚުލުވުމަށްުއެދިުހުށަެއއްުނޭޅޭނެއެވެ.

ު)ނ(  ު

ުވަނަުބައިުރަުބާު

ުޚަޞްމުންުތަމްސީލުކުރުންު

ުފަރާތުން ުޚަޞްމުންގެ ުމައްސަލަތަުކގައި ުހުށަހެޅޭ ުކޯޓަށް ކޯުޓަގއިު، ސުޕްރީމް
ވަކާލާތުކުރުުމގެުގޮތުްނ،ުސުްޕރީމްުކޯޓުަގއިުަވކާލާތުުކުރުމުެގުހުއްދަުއޮންނަު
ުއަދިު ުޢައްޔަންކުެރިވދާނެއެވެ. ުވަކީލަކު ުހިމެނޭ ުދަފުތަރުަގއި ވަކީލުންގެ

ު)ހ( ޚަޞްމުންު  .62
ތަމްސީލުކުރާނެު

ފަރާތެއްު
ުޢައްޔަންކުރުންު
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މަދަނީުމައްސަލަތަކުަގއިުއެފަރާތުގެުބަދަލުަގއިުކޯޓަށްު ރުވާނޭުހާޒިއޭެގއިތުރުންު،
ުސިާދނެއެވެ.ހަމަޖެއްު،އެހެންުފަރާތެއް

ުކޯޓަްށު ުބަދަލުގައި ުނުވަތަ ުވަކީލަކު ުޮގތުގެމަތިން ުގައިވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުއެކަމަްށު ުހުށަހަޅާނީ، ުއެދި ުހަމަޖެއްސުމަށް ުފަރާތެއް ހާޒިރުވާނެ

ުޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާުފޯމުންނެވެ.ު

ު)ށ(  ު

ދަށުންުޚަޞްމަކުުތަމްސީލުކުރުމަށްުހަމަޖައްސާުފަރާތަކީުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެު
ުވަ ުއެފަރާތަޤާނޫނީ ުވާަނމަ، ުަވކާލާތުުކީލަކުކަމުަގއި ުކޯޓުގައި ުސުޕްރީމް ކީ

ުވަ ުހިމެނޭ ުދަފުތަރުގައި ުވަީކލުންގެ ުއޮންނަ ުހުއްދަ ކަމުަގއިުކީލަކުުކުރުމުގެ
ުވާންވާެނއެވެ.

ު)ނ(  ު

ު ުހާިޒރުވާންޖެހޭ ުކޯޓަށް ުފަރާެތއްުމައްސަލަެއއްަގއި ުހާޒިރުވާނެ ުބަދަލުގައި ުުފަރާތުގެ
ުޕަވަރ ުމިފަދަ ުޢައްޔަންކުެރވިދާނެެއވެ. ުމެދުވެރިކޮށް ުއެޓަރނީ ުއޮފް އޮފްުުޕަވަރ

ުަޢއް ުއެމީހަކު ުއެީމހަކާއެޓަރނީތަުކގައި ުބޭނުމާއި ުޙަވާލުކުރެވިަފިއވާުޔަންކުެރވޭ
ު ުމަސައްކަތް ުސާފުކޮށް ުއަުބަޔާންކޮށްފައިކަނަޑެއޅި ުޕަވަރުއޮންނަންާވނެއެވެ. ުެއ ދި

ުއޮފްުއޮފް ުޕަވަރ ުރަޖިސްޓްީރކޮށްފައިވާ ުނުވަތަ ުނޯޓަރަިއްޒކޮށްފައިވާ ުއެޓަރނީއަކީ
ުު.އެޓަރނީއަކަށްުވާންވާެނެއވެު

ރނީުޕަވަރުއޮފްުއެޓަު  .63
މެދުވެރިކޮށްުބަދަލުު

ުޙަވާލުކުރުންު

ޞްމަކުުޚަރނީުމެދުެވރިކޮށްުޕަވަރުއޮފްުއެޓަ)ުދާވަނަުމާއ63ުްގަވާއިުދގެުުމި
ު ުޙަވާލުކުރުން( ުބަޔާންކޮށްފައިބަދަލު ުެއހެން ުވީުގައި މައްސަލަުނަމަެވސް،

ުނުުހުށަހަޅަނީ ުރައްދުވަނީވަތަ ުޝަޚްޞަުުމައްސަލަ ުއެފަދަުަކށްޤާނޫނީ ނަމަ،
ުތަމްސީ ުކަނފަރާތެއް ުޝަޚްޞެލުކުރުމަށް ުއެ ުފަރާތަކީ، އްުޑައަޅާަފިއވާ

ެގުތެރެއިްނ،ުނުވަތަުއެފަދަުހިންގުމަށްުއެކުަލވާލާފަިއވާުާޤނޫނާއިުަގވާއިދުަތކު
ޤާނޫނާއިުގަާވއިދުތަުކގެުތެރެިއންުބާރުލިބިގެންުޢައްޔަންކޮށްަފއިވާުފަރާތެްއކަންު
ުލިޔުމުގަިއު ުއެ ުމިގޮތުން، ުވާނެއެވެ. ުހުށަހަޅަން ުކޯޓަށް ުލިޔުމެއް އެނގޭ

ުއަންނަނިވިުމަޢުލޫމާތުުހިމަނަންވާނެެއވެ.ު

ު)ހ( ުޞުުޤާނޫނީުޝަޚްު  .64
ތަމްސީލުކުރާނެު

ފަރާތެއްު
ުޢައްޔަންކުރުންު

ު.ފުރިހަމަުނަން (1)ު ު  ު

ު.ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާުއެޑްެރސްުއަދިުރަޖިސްޓްރީުނަންބަރު (2)ު  ު ު
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ު.މެންބަރުންގެުޢަދަދު (3)ު  ު ު

ު.ކޯރަމްުހަމަވާުޢަދަދު (4)ު  ު ު

ު.ޖަލްސާުބޭއްވުނުުތާރީޚާިއ،ުތަނާއި،ުަވގުތު (5)ު  ު ު

ު.ނިމިފަިއވާުގޮތްކަނޑައެޅިު (6)ު  ު ު

ު.ހާޒިރުވިުމެންބަރުންގެުނަމާއިުސޮއި (7)ު  ު ު

ު.ސިއްކަ (8)ު  ު ު

ުޝަޚްެޞްއކަމުގަިއުދިވެހި ުޤާނޫނީ ުކޮށްފައިވާ ުރަޖިސްޓްރީ ރާއްޖޭަގއި
ނުވާނަމަ،ުއެފަދަުފަރާތެއްުތަމްސީލުކުރުމަށްުކަނޑައަޅާުޤަރާރުުނުވަތަު

ު.ކޮށްފައިުއޮތުންރަޖިސްޓްރީނޯޓަރައިޒްކޮށްފައިުުނވަތަުނިންމުންު

(9)ު  ު ު

ުމައްސަލަުހުށަހަޅާުވީނަމަެވސް،ުުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައި
ު ުަރއްދުވާުނުވަތަ ުުމައްސަލަ ުޝަޚްޞަކީ ރާއްޖޭަގއިުދިވެހިޤާނޫނީ

ުފަރާތެއްު ުނުވާނަމަ،ުއެފަދަ ުޝަޚްޞެއްކަުމގައި ުޤާނޫނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ކަނޑައަޅާުޤަރާރުުނުވަތަުނިންމުންުއެުޤައުމެއްގެުކަމާބެހޭުތަމްސީލުކުރުމަށްު

އެްއޮގތްވާުގޮތުގެމަތިންުތައްޔާުރކޮްށުހުށަހެޅުމަށްުމިުުޤާނޫނުުނުވަތަުގަވާއިދާ
ުމާއްދާުހުރަހެއްނާޅައެވެ.ު

ު)ށ(  ު

ުޢައްމައްސަލަ ުފަރާތުން ުޚަޞްުމގެ ުނުވަަތުުޔަންކޮށްފަިއވާެއއްަގއި ވަކީލަުކ
ުަޢއް ުބަދަލުގައި ުގަާވިއދުގެ ުކިަބއިން،ުމި ުފަރާތުގެ ވަަނ125ުުޔަންކޮށްފަިއވާ

ގައިުބަޔާންކޮށްފަިއވާު)ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާުޚިލާފުުޢަމަލުތައްު(ުމާއްދާ
ުަވކީލަކު ުއެ ުފެނިއްޖެނަމަ، ުޢަމަލެއް ުބަދަލުކުރުމަށްުުފަދަ ުއެފަރާެތްއ ުނވަތަ

ުމައްސަލައެންގު ުއެ ުއިޚްތިޔާރު ުމަޖިލީހަށްުފަނޑިޔާރުުބަލާުުމގެ ންގެ
ުލިބިގެންެވއެވެ.

ު)ހ( މައްސަލައިގައިު  .65
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާު

ވަކީލުުނުވަތަު
ބަދަލުގައިުއަންނަު
ުފަރާތްުބަދަލުކުރުންު

ުފަރާތުންު ުަޚްޞމުގެ ުމައްސަަލއެްއަގއި، ުހުށަހެޅިފަިއވާ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުނުވަތަ ުވަކީލާމެދު ުުޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ރާތާމެދުުފަހަމަޖައްސާަފއިާވުބަދަލުަގއި

ުއުހި ުޙައްޤަށް ުޤަބޫލުކުރެވޭނަމަުތްހަމަނުޖެހޭނަމަުނުވަތަ ުއަންނަކަމަށް ނިކަމެއް
ުސަބަބަާކހުރެ ުއެނޫންެވސް ުވަކީުލުއިމައްސަލަުނުވަތަ ުޢަްއޔަންކޮށްފައިވާ ަގއި

ު)ށ(  ު
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ު ުހަމަޖައްާސފައިވާނުވަތަ ުޙާލަތެއްުުފަރާތްުބަދަލުގައި ުބޭނުންވާ ބަދަލުކުރަން
ުތާވަލުކު ުގޮތުދިމާވެއްޖެނަމަ، ުލަސްުނވާނެ ުައޑުއެހުމެއް ގެމަތިން،ުެރވިފައިވާ

ު ުފަރާތެއް ުއެހެން ުބަދަލުގައި ުުނވަތަ ުވަކީލަކު ޙައްުޤުުހަމަޖެއްސުމުގެއެހެން
ުު.މައްސަލަިއގައިުހިމެނޭުޚަޞްމަށްުލިބިގެންވެެއވެު

ސުޕްރީމްުކޯޓުންުބަލަމުންދާުމައްސަލަެއއްަގއިުޚަޞްމުގެުފަާރތުންުވަކާލާތުކުރާު
ފަރާެތއްުއެކަީށގެްނވާުުބަދަލުގައިުހަމަޖައްސާފަިއވާއެްއވެސްުވަކީލަކުުުނވަތަު

ސްުދިނުމަކާުނުލައިުއެުސަބަބެއްުނެތިުއަދިުއެކަށީގެްނވާުމުއްދަތެްއގައިުނޯޓި
ވާންުމައްސަލައަކުންުތަނާޒުލުއަދިުު.ނެެއވެުތަނާޒުލުެވގެންުނުވާުމައްސަލައަކުން
ު ުމައްސަލަޖެހިއްޖެނަމަ، ުދުވަުހެގުުންއަުޑއެހުުއިގެއެ ތާވަލުކުެރވިފައިވާ

ުުމަދުވެގެން ުދުވ2ުަރަސްމީ ުތަނާޒުލުުުސް)ދޭްއ( ުކުރިން ނޯޓިްސުވުމުގެ
ުުފޮނުވަންވާނެެއވެ.

ު)ހ( މައްސަލައިގައިު  .66
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާު

ވަކީލުުނުވަތަު
ބަދަލުގައިުއަންނަު

ވަކިވުންުފަރާތްު
ުނުވަތަުތަނާޒުލުވުންު

ުަވކީލަ ުޚިލާފުވާގޮތަށް ުއާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުއެކަންުުތަނާޒުުލވެްއޖެނަމަުކުމި
ުދިވެހިރާއްޖޭގެުބާުަކއުންސިލްެގުސަމާލުކަމަށްުގެނެވޭނެެއވެ.ު

ު)ށ(  ު

ުރަވަނަުބައިުތޭު

ުބެހެއްޓުންުުޑިޕޮސިޓްުފައިސާު

ުމައްސަލައިަގއިު ުނުވަތަ ުފަރާތް ުރައްދުވާ ުމައްަސލަ ުފައިސާައކީ ޑިޕޮސިޓް
ހާޒިރުކުރަންުބޭނުންވާުއެހެންވެސްުފަރާތެއްުދިރިއުޅެނީުމާލެުފިޔަވައިުއެހެްނު

އެފަރާތެއްުހާޒިރުުކރުމަށްުހިނގާނެުނުވަތަުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުރަށެއްަގއި ނަމަު،
ުބަހައްޓާުޚަރަދެއްގެު ުޯކޓުގައި ުފަރާތަކުން ުއެދޭ ުާހޒިރުކުރަން ުއެފަރާތެއް ގޮތުން

ުފައިސާެއވެ.ު

ު)ހ( ުޑިޕޮސިޓްުފައިސާު  .67

ުމިު ުބަހައްޓާނީ ުފައިާސ ުޑިޕޮސިޓް ުޮގތުގެމަތިން ުަގިއވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުޖަުދވަލު ުހުށަހެޅ1ުޭގަާވއިދުގެ ުކޯޓަށް ުގުިޅގެންުު)ސުްޕރީމް މައްސަލަތަކާ

ައށްުރިޢާޔަތްކޮށް،ުުގޮތުގެފައިސާުބެހެއްޓުމުަގއިުޢަމަލުކުރާނެުޑިޕޮސިޓް ާތވަލުު(
ުކޯޓުންުއަންގާުގޮުތގެމަތިންނެެވ.ު

ު)ށ(  ު
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ުބަޔާްނކުރެވިަފއިާވު ުތިީރގައި ުގުިޅގެން ުމައްސަލަތަކާ ުހުށަހެޅޭ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުުޙާލަތްތަކުގައިުޑިޕޮސިޓްުފައިާސުބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.ު

ޑިޕޮސިޓްުފައިސާު  .68
ބަހައްޓަންޖެހޭު

ުޙާލަތްތައްު

ުނުވަަތު ުރަށެއްަގއި ުއެހެން ުފިޔަވައި ުމާލެ ުފަރާތަކީ، ުރައްދުވާ މައްސަލަ
ުރާއްޖެއިންުބޭރުަގއިުދިރިއުޅޭުމީހެއްކަމުގަިއވުން.

ު)ހ(  ު

މައްސަލަިއގައިުހާޒިރުކުރަންުޭބނުންވާުހެއްކަކީުމާލެުފިޔަވައިުއެހެންުރަށެއްގައިު
ުިދރިއުޅޭުމީހެއްކަުމގަިއވުން.ނުވަތަުރާއްޖެއިންުބޭުރގައިު

ު)ށ(  ު

މައްސަލަިއގައިުހާޒިުރކުރަންުބޭނުންވާުޚަބީރަކީުމާލެުފިޔަވައިުއެހެންުރަށެއްަގއިު
ުނުވަތަުރާއްޖެއިންުބޭުރގައިުިދރިއުޅޭުމީހެއްކަުމގަިއވުން.

ު)ނ(  ު

ވަނަުމާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަންޖެހޭުޙާލަތްތައް(68ުުމިުގަވާއިުދގެު
ދަށުންުޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަންުޖެހިއްޖެުޙާލަތެއްގައި،ުދަތުރުފަތުރުގެުގެު

)ސުޕްރީމްުކޯޓަށ1ުުްޚަރަދާއިުެކއުމާއިުހުރުމުގެުޚަަރދުުމިުގަާވއިުދގެުޖަދުވަލުު
ުޑިޕޮސި ުގުޅިގެން ުމައްސަލަތަކާ ުބެހެއްޓުމުގަިއުުޓްހުށަހެޅޭ ފައިާސ

ުުގޮތުގެޢަމަލުކުރާނެ ުރިޢާޔަތްކޮށް، ުައށް ުއަންާގުތާވަލު( ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
އަދިުހާޒިރުކުރަންޖެހޭު ގޮތެްއގެމަތިން،ުސުޕްރީމްުކޯުޓގަިއުބަހައްޓަންވާެނެއވެ.

އެފަރާތަކަށްުކޯަޓށްުހާޒިރުވުމުެގު ފަރާތްުހުރީުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުކަމަށްވާނަމަު،
ުގޮތުަގއިު ުފަިއސާގެ ުޑިޕޮސިޓް ުޚަރަދު، ުހިނާގނެ ުރައްދުކުރުމަށް އަމުރު

ުނެެއވެ.ބަހައްޓަންުވާ

ު)ހ( ޑިޕޮސިޓްގެުގޮތުގައިު  .69
ބެހެއްޓޭުފައިސާގެު

ުޢަދަދުު

ުބަހައްޓަންޖެހޭނީ،ު ުފުރަތަމަ ުފައިސާ ުޑިޕޮސިޓް ުދަށުން ު)ހ(ުގެ ުމާއްދާގެ މި
10ުު ުމުްއދަތަށެވެ. ުދުވަުހގެ ުތެޭރަގއ10ުުި)ދިހައެްއ( ުުދވަހުގެ )ދިހައެއް(

ންުޑިޕޮސިޓްުގޮތެްއެގމަތިުމައްސަލަުނުނިމިއްޖެނަމަ،ުުސޕްރީމްުކޯޓުންުއަްނގާ
ުފައިސާުބަހައްޓަންވާެނއެވެ.

ު)ށ(  ު

ވަނަުމާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަންޖެހޭުޙާލަތްތައް(68ުުމިުގަވާއިުދގެު
ުދުވަހުްނު ުައންގާ ުބެހެއްޓުމަށް ުފައިާސ ުޑިޮޕސިޓް ުބަހައްޓަންޖެހޭ ުދަށުން ގެ

ދުވަހުގެުތެރޭަގއިުމިުފައިސ7ުުާރަސްމީު، ފެށިގެން ުބަހައްޓަންވާނެެއވެ.)ހަތެއްު(

ު)ހ( ޑިޕޮސިޓްުފައިސާު  .70
ބެހެއްޓުމަށްުދެވޭު

ުމުއްދަތުު
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ުުދވަހުންު ުއަންގާ ުކޯޓުން ުބެހެއްޓުމަށް ުފައިސާ ުދަށުން ު)ހ(ުގެ ުމާއްދާގެ މި
)ހަތެއް(ުދުވަހުގެުތެޭރގަިއ،ުފައިސާުނުބަހައްޓައިފިނަމަ،7ުުފެށިގެންުރަސްމީު

ުއަންނަނިވިުގޮުތގެމަތިންުޢަމަލުކުރެވޭނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

މިުގަާވއިދުގެު ވަނ68ުުަޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބެހެއްޓުމަށްުއަންގާފަިއވަނީު،
މާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފަިއސާުބަހައްޓަންޖެހޭުޙާލަތްތައް(ުގެު)ހ(ުގަިއާވު
ުބޭނުންުނުވަނީުކަމުގައިު ުގެންދަން ުކުިރއަށް ޙާލަތުގައިނަމަ،ުމައްސަލަ

ުބަލައިުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފޯމްުބާޠިލުކުރުން.

(1)ު  ު ު

މިުގަާވއިދުގެު ވަނ68ުުަޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބެހެއްޓުމަށްުއަންގާފަިއވަނީު،
މާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަންޖެހޭުޙާލަތްތައް(ުގެު)ށ(ުނުވަތަު
ުނުވަނީު ުބޭނުން ުހާޒިުރކުރަން ުޙާލަުތގައިނަމަ،ުއެފަރާތެއް )ނ(ުގަިއވާ

ުކަމުގައިުބަަލއިުމައްސަލަުކުިރއަށްުގެންދިއުން.

(2)ު  ު ު

ވަނަުމާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަންޖެހޭުޙާލަތްތައް(68ުުގަވާއިުދގެުމިު
ުބެހެއްޭޓު ުފައިސާ ުޑިޕޮސިޓް ުހާޒިރުކުރަން ުފަރާތް ުަބޔާންކުރާ ުގައި ު)ހ( ގެ

ސާބިތުވިނަމަ،ުޙާލަތްތަކުގަިއ،ުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތުންުހުށަހެޅިުމައްސަލަު
ުއް،ުއެފަރާތަްށުލިބިދެވޭނެއެވެ.ޑިޕޮސިޓްގެުގޮތުަގއިުބެހެއްޓިުހުރިހާުފައިސާއެ

ު)ހ( ސިޓްުފައިސާއާުޑިޕޮު  .71
ުގޮތްުމެދުުޢަމަލުކުރެވޭު

ވަނަުމާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަންޖެހޭުޙާލަތްތައް(68ުުމިުގަވާއިުދގެު
ުބެހެއްޭޓު ުފައިސާ ުޑިޕޮސިޓް ުހާޒިރުކުރަން ުފަރާތް ުަބޔާންކުރާ ުގައި ު)ހ( ގެ

ު ުުހށަހެޅި ުމައްސަލަ ުސާބިތުުޙާލަތްތަކުގަިއ، ުމައްސަލަ ުހުށަހެޅި ފަރާތުން
ުފޯމްު ުމައްސަލައިގެ ުނުވަތަ ުދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ުމައްސަލަ ުނުވަތަ ނުވިނަމަ،
ުއަންނަނިވިު ުފަރާތަށް ުރައްދުވާ ުމައްސަލަ ުޙާލަތްތަކުަގއި، ބާޠިލުކުރެވޭ

ުހުށަހެޅިުތިގޮތުގެމަ ުމައްސަލަ ުޚަރަދަކީ ުމި ުއަދި ުލިބިދެޭވނޭއެވެ. ުޚަރަދު ން
ުޓްގެުގޮުތގައިުބެހެއްޓިުފައިސާއިންުެދވޭނެުެއއްެޗކެވެ.ފަރާތުންުޑިޕޮސި

ު)ށ(  ު

ުދަތުރުކުރާު ުގޮތުގެމަތިން ުކަނޑަެއޅިފައިވާ ުގަވާއިުދގައި މި
ުކޮންމެފަހަރަކަށްުދެކޮޅުުދަތުރުފީ؛

(1)ު  ު ު

މިުގަާވއިުދގަިއުކަނަޑއެޅިފަިއވާުގޮތުގެމަތިންުމާޭލގައިުހުްނނަުކޮންމެު
ުުހރުމުގެުޚަރަދު.ދުވަހަކަށްުކެއުުމގެުޚަރަދާއިު

(2)ު  ު ު
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ވަނަުނަންބަރުގެުދަށުންުމާލޭގައިުހުންނަުދުވަސްތައ2ުުްމިުމާއްދާގެު)ށ(ުގެު
ަމއްސަލައާުގުިޅގެންުމައްސަލަުރައްދުވާުަފރާތްުމާލެުއައިސްު، ކަމުގައިުބެެލވޭނީ

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހާޒިރުވާުތާރީޚުންުފެށިގެންުމައްސަލަުނިމޭުދުވަހާުހަމައަށްު
ުމާލޭަގއިުހުންނަުދުވަސްތަެކވެ.އެފަރާތެއްު

ު)ނ(  ު

ު)ނ ުމާއްދާގެ ުބަޔާްނކޮށްމި ުރައްދުވާު(ުަގއި ުމަްއސަލަ ުުދވަސްތަުކަގއި ފައިވާ
ގެުުކރިންުސުޕްރީމ10:00ުުްބަންދުނޫންުކޮންމެުދުވަހެއްގެުރަސްމީުފަރާތް،ު

ުކޯޓަށްު ުދަފްތަރުގައިުޮސއިކުރަްނވާނެެއވެ.ުސުޕްރީމް ުހާޒިރުެވުކަމާބެހޭ ކޯޓަށް
ވަނަުނަންބަރުގ2ުުެހާޒިރުވެުޮސއިނުކުރާުދުަވސްަތކަށްުމިުމާއްދާގެު)ށ(ުގެު

ުދަށުންުޚަރަދެއްުނުލިބޭނެއެވެ.

ު)ރ(  ު

ވަނަުމާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަންޖެހޭުޙާލަތްތައް(68ުުމިުގަވާއިުދގެު
ުބެހެއްޓޭު ުފައިސާ ުޑިޕޮސިޓް ުހާޒިރުކުރުމަށް ުފަާރތް ުބަޔާންކުރާ ު)ހ(ުގައި ގެ
ުއެފަރާތަށްު ުމައްސަލަ ުހުށަހެޅި ުފަރާތުން ުހުށަހެޅި ުމައްސަލަ ޙާލަތްތަކުގަިއ،

ުމައް ުނުވަަތ ުދޫކޮށްލިނަމަ، ުަމއްސަލަ ުނުވަތަ ުނުވިނަމަ، ުފޯމްުސާބިތު ސަލަ
ުހިނގިު ުބެހެއްިޓުފައިާސއަށްވުރެ ުގޮތުަގއި ުޙާލަތުގަިއ،ުޑިޕޮިސޓްގެ ބާޠިލުކުރާ
ުފައިސާު ުހުރި ުބާކީ ުފަހު ުކެނޑުމަށް ުޚަރަދު ުހިނގި ުމަދުވެއްޖެނަމަ ޚަރަދު

ުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތަށްުލިބިދެވޭނެެއވެ.ު

ު)ބ(  ު

ޖެހޭުޙާލަތްތައް(ުވަނަުމާއްދާު)ޑިޕޮސިޓްުފައިސާުބަހައްޓަނ68ުްމިުގަވާއިުދގެު
ގައިުބަޔާްނކުރާުފަރާތެއްުހާޒިރުކުރުމަށްުޑިޕޮސިޓްުފައިސާު އަދިު)ނު( ގެު)ށު(

ގެު) ވަނ1ުަބެހެއްޓޭުޙާލަތްތަކުގަިއ،ުހާޒިުރކުރެވޭުފަރާތަށްުމިުމާއްދާގެު)ށު( )ު
ވަނަުނަންބަރުގަިއވާުގޮުތގެމަތ2ިނަންބަރާއިު) އަދިުު( ންުޚަރަދުުލިބިދެވޭނެެއވެު.

ުގޮތުު ުމަދުވެއްޖެނަމަުޑިޕޮސިޓްެގ ުޚަރަުދ ުހިނގި ުފައިސާއަްށވުރެ ުބެހެއްޓި ގަިއ
ުބެހެއްޓިު ުފައިސާ ުޑިޕޮސިޓް ުފައިސާ ުހުރި ުބާކީ ުކެނޑުމަށްފަހު ުޚަރަދު ހިނގި

ުފަރާތަށްުލިބިދެވޭނެއެވެ.ު

ު)ޅ(  ު

ުނިމޭތާ،ު ުމައްަސލައެއް ުބެހެއްޓޭ ުފައިސާ ުޑިޕޮސިޓް ުދަށުން ުގަވާއިުދގެ މި
ު ުރަސްމީ ުގަާވއިދުަގިއ7ުުގިނަެވގެން ުމި ުތެޭރަގއި ުދުވަހުގެ )ހަތެއް(

ފައިސާުޙަވާުލކުރަންޖެހޭުފަރާތްތަކާއިުަޙވާލުކޮށްު ބަޔާންކޮށްފަިއވާުގޮުތގެމަތިންު،
ުުއެކަން،ުކޯޓުަގއިުލިޔުމުންުރެޯކޑުކުރަންވާެނއެވެ.

ު)ކ(  ު
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ުމައްސަލަތަކާުގުިޅގެންުޑިޕޮސިޓްުު)ުސޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅ1ުޭމިުގަވާއިުދގެުޖަދުވަލުގެު
ުޢަމަލުކުރާނެ ުބެހެއްޓުމުަގއި ުޑިޕޮސިްޓުުގޮުތގެފައިސާ ުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުަގއި ތާވަލު(

ުއަހަރު ުދެ ުކޮންމެ ުޭރޓްތައް ުެއްއއަހަރުފައިސާގެ ުބަދަލެްއު، ން މުރާޖަޢާކޮށް،
ުގެންނަންޖެހޭނަމަ،ުއެުބަދަލުތައްުސުޕްރީމްުކޯޓުންުޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.

ޑިޕޮސިޓްުފައިސާގެު  .72
ުރޭޓުުމުރާޖަޢާކުރުންު

ުވަނަުބައިުސާދަު

ުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމީހުންުހާޒިރުކުރުންު

ުއަމުރެެކވެ.ު ުފޮނުވޭ ުހާޒިުރވުމަށް ުމީހަކު ުކޯޓަށް ުއަމުރަކީ ުއަްނގާ ހާޒިރުވުމަށް

ުތިީރގައިުބަޔާްނކޮށްފައިވާުމަޢުލޫމާތުުހިމަނަންވާނެެއވެ.މިުއަމުރުގައިު

ު)ހ( ހާޒިރުވުމަށްުއަންގާު  .73
ުއަމުރުު

ުހާޒިރުވާންވީުމީހާގެުނަން. (1) ު  ު ު

ުހާޒިރުވާންވީުމީހާގެުަވގުތީުައދިުދާއިމީުއެޑްރެސް. (2) ު  ު ު

ުހާޒިރުވާންވީުތަން. (3) ު  ު ު

ުހާޒިރުވާންވީުުދވަސް. (4) ު  ު ު

ުހާޒިރުވާންވީުގަޑި. (5) ު  ު ު

ުހާޒިރުވާންވީުސަބަބު.ު (6) ު  ު ު

ުފަނޑިޔާރުގެުޮސއިުއަދިުކޯުޓެގުތައްގަނޑު. (7) ު  ު ު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާްނޮކށްފައިވާުމަޢުލޫމާތުގެުއިތުރުން،ުހާޒިރުވާންޖެހޭު
ުއެޅިދާނެު ުހާޒިރުނުެވްއޖެނަމަ ުކަންތައްތަާކއި ުދޭންޖެހޭ ުސަމާލުކަން މީހުން

ުފިޔަވަޅުުއަމުރުގެުނުފުށުަގއިުހިމަނަންވާނެއެވެ.ު

ު)ށ(  ު

ރައްދުުކރެވެންުއޮތްނަމަ،ުކޯޓަށްުހާޒިރުވާންޖެހޭުމީހާއަށްުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުު
ހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުުއެމީހާއާުޙަވާލުކުރުމުންުއަމުރުުރައްދުކުރެވުނީެއވެ.ުކޯޓަްށު
އޭާނު ހާޒިރުވާންޖެހޭުމީހާއާުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުޙަވާލުނުކުެރވިއްޖެނަމަު،
ުޙަވާލުކުރުމުން،ު ުއަމުރު ުމީހަކާ ުފުދިފައިވާ ުތަަޞްއރަފު ުއުޅޭ ުޭގގައި ދިރިއުޅޭ

ުމުރުުރައްދުކުެރވުނީކަމުަގއިުބެލެވޭނެެއވެ.އަ

ު)ހ( ުއަމުރުުރައްދުކުރުންު  .74
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ުއޭނާގެު ުޚަޞްމަކު ުހިމެނޭ ުމައްސަލައެްއގައި ުހުށަހެޅިފައިވާ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުމީހަުކު ުބަދަލުގައި ުނުވަަތ ުވަކީަލކު ުހާޒިރުވުަމށް ުކޯޓަށް ފަރާތުން

ު ުހާޒިރުވުމަށް ުކޯޓަށް ުަޚޞްމަކު ުއެުހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ،ުއެ ުއަމުރު ފޮނުވާ
ުފަރާާތުޙަވާލުކުރުމުންު ުހަމަޖައްސާފަިއވާ ުބަަދލުގައި ުނުވަތަ ުަވކީލު ޚަޞްމުގެ

ު  އެުޚަޞްމަކަށްުއަމުރުުރައްުދުކރެވުނީކަމުަގއިުބެލޭނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުއަދިު)ށ(ުގަިއވާުގޮތަށްުޢަމަލުކޮށްުކޯޓަްށުހާޒިރުވާންޖެހޭު
ުހާޒިރުވުުމގެު ުކޯޓަށް ުހާޒިރުވުމުގެުުފަރާތަށް، ުނުކުެރވިއްެޖނަމަ ުރައްދު އަމުރު

ުތަނެއްެގު ުނުވަތަ ުެގެއއް ުދިިރއުޅޭ ުގޮތެްއގައި ުޢާންމު ުފަރާތް އަމުރުަގއިވާ
ުއަމުރުު ުއެ ުނުަވތަ ުހިއްޕުމުން ުއަމުރު ުއުޅަނދެްއގައި ުުނވަތަ ދޮރާށީގައި،
ުހާޒިރުވުުމގެު ުބެެހއްޓުމުން، ުތަނެްއގައި ުއެއިން ުގޮތަށް ުފެންނާނެ ފަސޭހައިން

ުމުރުުރައްދުުކުެރވުނީުކަމުަގއިުބެލޭނެއެވެ.އަ

ު)ނ(  ު

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަލަެއއްގެުޚަޞްމަކުުުނވަތަުޚަޞްމެްއެގު
ުކޯޓަށްު ުފަރާތް ުހަމަޖައްސާފައިވާ ުބަދަލު ުހާޒިރުވުމަށް ުކޯޓަށް ފަރާތުން

89ުހާޒިރުވުމަށްުފޮނުވާުއަމުރާުަގސްތުގައިުަޙވާލުުނވެއްޖެނަމަ،ުމިުގަާވއިދުގެު
ުއާއިުވަނަުމާއްދާު)މައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތްުހާޒި ވަނަުމާއްދ90ުުާރުނުވުންު(

)މައްސަލަުރައްދުވާުފަރާތްުހާޒިރުނުވުން(ުަގއިވާުގޮތަށްުޢަމަލުކުރުމުގެުބާރުު
ުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ު)ރ(  ު

ުކޮީޕގައިު ުއަޞްލާއި ުއަމުރުެގ ުހާޒިރުވުމުގެ ުޙަވާލުކުރިުު،ކޯޓަށް ުައމުރު އެ
ުގަޑިު ުތާރީޚާއި ުނަމާއި، ުސޮއިކޮށް ުފަރާތުން ުޙަވާުލވި ުއަމުރާ ފަރާތާއި،
ުސޮއިނުކޮށްފިނަމަު ުަޙވާލުިވކަމަށް ުއަމުރާ ުހާޒިުރވުމުގެ ުކޯޓަށް ލިޔަންވާނެެއވެ.

ުބެލެވޭނީުއަމުރާުޙަވާލުނުީވކަަމށެވެ.ު

ު(ބ)  ު

ު ުޢާންމުގޮތެއްގައި ުއަމުުރ ުހާޒިރުވުމުގެ ުމުވައްޒަފުންުކޯޓަށް ކޯުޓެގ
ކޯޓުންުކަނޑައަޅާުޙާލަތްތަކުގަިއ،ު ރައްދުކުރާގޮތަށްުަބޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެްސު،
ރަޖިސްޓްރީުޕޯސްޓްގެުޒަރީޢާިއންުނުވަތަުކޯޓުންުކަނޑަައޅާުއެހެންުފަރާތެއްު

ުމެދުވެރިކޮށްުކޯޓަށްުހާޒިރުކުުރމުގެުއަމުރުުރައްދުކުެރވިދާނެެއވެ.

ު)ހ( ުޕޯސްޓްގެުޒަރީޢާއިންު  .75
ނުވަތަުކޯޓުންު

ކަނޑައަޅާފަރާތެއްު
މެދުވެރިކޮށްުއަމުރުު

ުރައްދުކުރުންު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގަިއވާުގޮުތގެމަތިންުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުރައްދުކުާރު
ުރައްދުކުރިކަމަށްު ުއަމުުރ ުެއޑްރެހަކަށް ުިދރިއުޅޭ ުއެމީހަކު ޙާލަތްތަކުގަިއ،

ު)ށ(  
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ުހުށަހަ ުކޯޓަށް ުއޮީފހުން ުޕޯސްޓް ުއަމުރުުސޮއިކުުރވާފަިއ، ުނުވަތަ ުސްލިޕް ޅާ
ރައްދުކުރިފަރާތުންުއަމުރުުރަްއދުވިކަމަށްުބުނެުހުށަހަޅާުއެފިޑެވިޓްުބެލެވޭނީ،ު
ުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުއެަފރާތަށްުރައްދުވިކަުމގެުހެއްެކއްެގުގޮތުަގއެެވ.

ުޝަ ުޤާނޫނީ ުފަރާތަީކ ުަރއްދުވާ ުއަމުރު ުހާޒިުރވުމުގެ އެުުއްނަމަ،ްޚޞެކޯޓަށް
ުޝަ ުއަމުރުުޚްޞެޤާނޫނީ ުެއޑްރެހަށް ުއޮފީހެްއގެ ުރަޖިްސޓްރީކޮށްފައިާވ އް

ގެުނަމާއިުަހއިސިްއޔަތުުއަދިުރައްދުވިކަމަށްުއެުއޮފީހުންުއަުމރާުޙަވާލުވިުފަރާތުު
ުޮސއިކުުރވާފައިުއެ ުނުވަތަު، ފަރާތުގެ ުހުށަހަޅާުސްލިޕް ުކޯޓަށް ުއޮފީހުން ޯޕސްޓް

ުރައްދުކުރިު ުުއަމުރު ުައމުރު ުއެފިެޑވިޓްުފަރާތުން ުހުަށހަޅާ ުބުނެ ރައްދުވިކަމަށް
ުހެއްެކްއގެު ުަރއްދުިވަކމުގެ ުއެފަރާތަށް ުއަމުރު ުހާޒިުރވުމުެގ ުޯކޓަށް ބެލެވޭނީ،

ުގޮތުަގެއވެ.

ު)ނ(  ު

ުމައްސަަލއެްއގައިު ުހުށަހެޅިފައިވާ ުކޯޓަށް ުފަރާތަށްުު،ސުޕްރީމް ހާޒިުރާވންޖެހޭ
ުރައްދުނުކުރެިވއްޖެނަމަ ުއަމުރު ުހާޒިރުވުުމގެ ުހާޒިރުކުރަންޖެހޭުު،ކޯޓަށް އަދި

ުމީހެްއު ުއުޅޭ ުުއޅަނދެއްަގއި ުދުްއވާ ުެއއްގަުމގައި ުނުވަތަ ުކަނޑުަގއި މީހާއަކީ
އެުއުޅަނދެްއގަިއުމީހުންނަށްުފަސޭހައިންުފެންނާނެުތަނެއްގަިއުު،ކަމަށްވާނަމަ

ުހިއްޕުމުން ުައމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުއަމުރުުު،ކޯޓަށް އެމީހަކަށް

ު.އެވެުރައްދުކުރެވުީނކަމުަގއިުބެލެވޭނެު

ު)ހ( އުޅަނދުުފަހަރުގައިު  .76
ތިބޭުނުވަތަުއުޅަނދުު

ފަހަރުގައިު
މަސައްކަތްކުރާު
މީހުންނާުއަމުރުު

ުހަވާލުކުރުންު

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހާޒިރުކުރަންޖެހޭުމީހަކީުދިގުމުއްދަތަކަށްުކަނޑުމަތީގައިުުއޅޭު
ުވާނަމަ ުކަންުު،މީހަކަށް ުއުޅަނދުގެ ުމަސައްކަތްކުރާ ހިންގުމުގައިުުކަންއެމީހަކު

ުފަރާާތުއެމީހަކު ުހަރަކާތްތެިރވާ ުއަމުރުުުާހޒިރުވުމަށްުުކޯޓަށްުއިސްކޮށް އަންގާ
ުރައްުދކުރެވުނީކަުމގައިު ުއަމުރު ުފަރާތަށް ުކޯޓަްށުހާޒިުރާވންޖެހޭ ޙަވާލުކުރުމުން

ު.ބެލެވޭނެެއވެު

ު)ށ(  ު

މީހެއްނަމަ،ުުކޯޓަށްުހާޒިުރވުމުގެުއަމުރުުރަްއދުވާުފަރާތަކީުފުލުހެއްުުނވަތަުސިފައިންގެ
ދިު)ބ(ު)ނ(ުއަ، )ށ()ހ(،ުގެ)އަމުރުުރައްދުކުރުން(ުުވަނަުމާއްދ74ުުާމިުގަާވއިދުގެު

މަލުކުރުމުންުނުވަތަުއެުމީހަކުުވަޒީފާއަދާކުރާުތަނަކަށްުއަމުރުުގައިުބަޔާންކުާރގޮތަށްުޢަ
ު.ރައްދުކުރެވުީނކަމުަގއިުބެލެވޭެނއެވެުފޮނުވުމުން،ުއެމީހަކަށްުއަމުރުު

ނުވަތަުފުލުހުންނަށްު  .77
ސިފައިންނަށްުއަމުރުު

ުރައްދުކުރުންު
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ު،ބަންދުގައިުުނވަތަުޖަލުަގއިުހުރިުމީހަކުުކޯޓަށްުހާޒިރުކުރުމަށްުއަމުރުުފޮނުވާނީ
އެުމީހަކުުބަންދުކުރުމުެގުނުަވތަުހައްޔަރުކުރުުމގެުކަންަތއްަތކާުޙަވާުލވެފަިއވާު

ުމީހަކު ުޙަވާުލގަިއާވ ުއިދާރާެއއްެގ ުއެފަަދ ުއަދި ކޯޓަށްުުއިދާރާއަކަެށވެ.
ހާޒިރުކުރުމަށްުފޮނުވާުއަމުރާުއެުއިދާާރއިންުަޙވާލުވުމުންުެބލެވޭނީުއެމީހަކަށްު

ު.އެުއަމުރުުރައްދުކުެރވުނީކަމަެށވެު

ު)ހ(  ބަންދުގައިުތިބޭު  .78
މީހުންނަށްުއަމުރުު

ުރައްދުކުރުންު

އެުު،ބަންދުގައިުނުވަތަުޖަލުަގއިުހުރިުމީހަކުުހާޒިރުކުރުމަށްުއަމުރުުފޮނުވުމުން
ުޙަވާލުވެަފއިާވު ުކަންތައްަތކާ ުހައްޔަރުކުރުމުގެ ުނުވަތަ ުބަންދުކުރުމުގެ މީހަކު

އަދިުސަބަބުުީވުު،އިދާރާއަކުންުކޯޓަށްުހާޒިުރވުމަށްުއަންގާފަިއވާުތާރީާޚއިުަގޑި
ު.އެންމެުއަވަހަކަށްުއެމީހާއަށްުޮއޅުންފިލުވައިދޭންުވާެނއެވެު

ު)ށ(  ު

ު،ކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަށްުއަމުރުުފޮނުވުމުންުބަންދުގައިުނުވަތަުޖަލުަގއިުހުރިުމީހަކު
އެުމީހަކުުބަންދުކުރުމުެގުނުަވތަުހައްޔަރުކުރުުމގެުކަންަތއްަތކާުޙަވާުލވެފަިއވާު

ުއެމީހަކުުު،އިދާރާއަކުންު ުކަނޑައަޅާަފއިާވުގަިޑއަށް ުއަމުރުަގއިާވުތާރީޚުަގއި އެ
ުކޯޓަށްުހާޒިރުކުރަންވާެނެއވެ.

ު)ނ(  ު

ހުރިުމީހަކުުކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަށްުުއޒުރުވެިރވާނަމަ،ުބަންދުގައިުނުވަތަުޖަލުަގއިު
ވަނ94ުުަވަނަުމާއްާދު)މެޑިކަލްުފޯމުުހުށަހެޅުން(ުނުވަތ93ުުަމިުގަވާއިުދގެު

ުހާިޒރުނުވެިވއްޖެނަމަު ުކޯޓަށް ުދިމާވެގެން ުއެހެންކަމެއް ުނޫން ު)ބަލިވުން މާއްދާ
ުލިޔުން( ުުހުށަހަޅަންޖެހޭ ުޢަަމލުކޮށް ުގޮތަށް ުބަޔާންެވގެންާވ އެމީހަކުުގައި

ުޙަވާލުވެަފއިާވު ުކަންަތއްތަާކ ުަހއްޔަރުކުރުުމގެ ުނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ
ު ުމަދުެވގެން ުަގޑީގެ ުއަމުރުަގއިވާ ުގަިޑއިރުކުރިނ1ުުްއިދާރާއަކުން )އެެކއް(

ުލިޔުމުންުކޯޓަށްުއަންގަްނވާނެެއވެ.

ު)ރ(  ު

ުރައްދުާވގޮތަށްު ުަމއްޗަްށ ުމީހެއްގެ ުހުރި ުރަށެއްަގއި ުއެހެން ުނޫން މާލެ
ުހުށަހެޅިއްޖެނަމަމައް ުއަމުރުުު،ސަލަެއއް ުާހޒިުރވުމުގެ ުކޯޓަށް އެމީހަުކ

ުރައްދުކޮށްދިނުމަށްުއެދޭނީުއެމީހަކުުހުރިުރަށެއްގެުމެޖިސްޓްރޭޓްުކޯޓުަގއެެވ.ު

ު)ހ(  މައްސަލަު  .79
 ހުށަހެޅިފައިވާުރަށްު

 ނޫންުއެހެންު
ރަށެއްގައިުހުރިު
މީހަކަށްުއަމުރުު

އަމުރުުރަްއދުވާުފަރާތްުހުރީުރިސޯޓެްއަގއިުނުވަތަުއެފަދަުކޯޓަށްުހާޒިުރވުމުގެުުރައްދުކުރުންު
އެމީހަކުުކޯަޓށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުރައްުދކުރާނީުއެމީހަކުުު،ތަނެއްަގއިުނަމަ

ު.ހުރިުނުވަތަުދިރިއުޅޭުތަނެްއެގުމެނޭޖްމެންޓްުމެދުވެރިކޮށެވެު

ު)ށ(  
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މާްއދާގެު)ހ(ުނުވަތަުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުަރއްދުކޮށްދިނުމަށްުއެދިުމިު
)ށ(ުަގއިވާުފަރާަތކަށްުފޮނުުވމުންުއެުއަމުރުުޯކޓަށްުހާޒިުރވާންޖެހޭުފަރާތަށްު

ު.ރައްދުކޮށްދޭންވާނެެއވެު

ު)ނ(  ު

ުގޮުތގެމަތިންު ުބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުގައި ު)ށ( ުނުވަތަ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުއަމުރަކީ ުފޮނުވާ ުސުޕްރީމްުު،ރައްދުކުރުމަށްޓަަކއި ުފޮނުވާ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް

ު.ކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުެރވެު

ު)ރ(  ު

ުހާޒިރުނުެވގެންު ުއަމުރަކަްށ ުފަދަ ުަބާޔންކޮށްފައިާވ ުަގއި ު)ރ( ުމާއްދާގެ މި
ުއަޅާނީ ުފިޔަވަުޅތައް ުއެންމެހައި ުބަޔާންކޮށްފަިއވާުު،އަޅަންޖެހޭ ުގަާވއިދުަގއި މި

ު.ގޮތުގެމަތިންުސުޕްރީމްުކޯޓުްނނެވެު

ު)ބ(  ު

ު ުގަވާއިުދގެ ުއަމުރ81ުުުމި ުފަރާތްތަކަށް ުބޭރުގަިއވާ ު)ރާއްޖެއިން ުމާްއދާ ވަނަ
ގައިވާުގޮުތގެމަތިންުރާއްޖެއިންުބޭރުގަިއވާުފަާރތެއްގެުމަްއޗަށްުުރައްދުކުރުން(

ުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރެއްުނެރޭނީ،ުތިރީގައިުމިވާުޙާލަތްަތކުަގއެވެ.

ު)ހ( ރާއްޖެއިންު  .80
ުބޭރުގައިވާުފަރާތްތައްު
ކޯޓަށްުހާޒިރުކުރެވޭނެު

ުޙާލަތްތައްު

ުިދވެހިރާއްޖޭަގއިު ުާއއްމުގޮެތއްަގއި ުފަރާަތކީ ުރައްުދވާ މައްސަލަ
ު.ވަޒަްނވެރިެވގެންުުއޅޭުމީހެއްަކމުގައިުނވުން

(1)ު  ު ު

ު.ތަރިކަިއގެުމައްސަލަެއްއގައިުަތރިކަމުދާުރާއްޖޭގައިހުރުންު (2)ު  ު ު

ިދވެހިރާއްޖޭަގއިުހިނގާަފއިވާުާހދިސާއަކާުު،ހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަަލއަކީު
ގުިޅގެންުނުވަތަުދިވެހިރާއްޖޭގެުކޯޓަކަށްުއިޚްތިޞާޞްުލިބޭުގޮތަށްުއޮތްު

ު.އެއްބަްސވުމަކާުގުިޅގެންުހުށަހެޅިފައިވާުމަްއސަލަެއއްކަުމގަިއުވން

(3)ު  ު ު

ު ުގަވާއިުދގެ ުއަމުރ81ުުުމި ުފަރާތްތަކަށް ުބޭރުގަިއވާ ު)ރާއްޖެއިން ުމާްއދާ ވަނަ
ުހާޒިރުކުރަންު ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުމީހަކު ުގޮތުގެަމތިން ުަގއިވާ ރައްދުކުރުން(
ުހާޒިރުވުމަށްު ުޭއނާ ުކަނޑައެޅުުމގައި ުމުއްދަތު ުހާޒިރުވާންޖެހޭ ޖެހިއްޖެނަމަ

ު.އެކަީށގެންވާުމުއްދަެތއްުދޭންާވނެއެވެު

ު)ށ(  ު

ު ުގަވާއިުދގެ ުއަމުރ81ުުުމި ުފަރާތްތަކަށް ުބޭރުގަިއވާ ު)ރާއްޖެއިން ުމާްއދާ ވަނަ
ގޮތުގެމަިތންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހާޒިުރވާްނޖެހޭުފަރާތަކަށްުުރައްދުކުރުން(ުގަިއވާ

ވަނ85ުުަމިުގަާވިއދުގެުު،ކޯޓަށްުހާޒިުރވުމުގެުއަމުރުުަރްއދުުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

ު)ނ(  ު
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(ު ުމާއްދާ ުރައްދުހާޒިރުވުމުގެ ުގޮތުގެމަތިންުނުކުރެވުންއަމުރު ުަގިއާވ )
ު.މަލުކުރެވޭނެެއވެުޢަ

ުފަރާތަީކު ުހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ުގުިޅގެން ުމައްސަލައަކާ ުހިނގަމުންދާ ުކޯޓުަގއި ސުޕްރީމް
ުކޯޓަށްު ުއެފަރާތެއް ުފަރާތެއްކަުމގަިއވާނަމަ، ުދިިރއުޅޭ ުބޭރުގައި ު ރާއްޖެއިން

ުހާޒިރުކުރުމުަގއިުޢަމަލުކުރާނީުއަންނަނިވިުގޮތަެށވެ.

ރާއްޖެއިންު  .81
ބޭރުގައިވާު

ފަރާތްތަކަށްުއަމުރުު
ުރައްދުކުރުންު

ު،ކޯޓަށްުހާޒިރުކުރާުފަރާތްުާރއްޖެއިންުބޭރުަގއިުދިރިއުޅޭުެއޑްެރސްުއެނގޭނަމަު
ު.އެފަރާތަކަށްުކޯޓަށްުހާޒިުރވުމުެގުއަމުރުުރަޖިސްޓްރީުޕޯސްޓުންުފޮނުވާނީއެވެު

ު)ހ(  ު

ގައިވާުގޮުތެގމަތިންުއަމުރުު ތިރީގައިުު،ރައްދުނުކުރެވިްއޖެނަމަމިުމާއްދާގެު)ހު(
ު .ބަޔާންކުރެވިަފއިވާުގޮތަށްުއަުމރުުރައްދުކުރާނީެއވެ

ު)ށ(  ު

ކޯޓަށްުހާޒިރުކުރަންޖެހޭުފަރާތްުދިރިއުޅޭުޤައުުމގައިުިދވެހިުސަރުކާރުެގު
ުހުރިނަމަ ުއަމުރުުު،އޮފީހެއް ުއެފަރާތަކަށް ުމެދުވެރިކޮށް ުއޮފީހެއް އެ

ު.ރައްދުކުރުންު

(1)ު  ު ު

ު ުަސރުކާރާިއުކޯޓަށް ުޤައުމެއްގެ ުދިރިއުޅޭ ުފަރާތް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ
ުަބއިލެޓްރަލްު ުވެފައިވާ ުދެމެދު ުސަުރކާރާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުބަިއެވރިވެފަިއވާު ުފަރާތުން ުދެ ުުނވަތަ ުދަށުން އެގްރީމެންޓެްއގެ

ބައިނަލްއަޤުވާމީުުމއާހަދާއެްއަގއިވާުގޮުތގެމަތިންުއެުަޤއުމެްއގެުކަމާބެހޭު
ު.ވެރިކޮށްުއެފަރާތަކަށްުއަމުރުުރައްދުކުރުންުފަރާތެއް،ުމެދު

(2)ު  ު ު

މަްއސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތުންުހާޒިރުކުރަންޖެހޭުު،މަދަނީުމައްސަލައެއްނަމަ
ު ުވަކީލަުކ ުާގނޫނީ ުަގއުމެްއގެ ުދިރިއުޅޭ ުވަކީލުުޢަމީހާ ުއެ އްޔަްނކޮށް

މިގޮތުންުކޯޓަށްުު.މެދުވެރިކޮށްުކޯޓަށްުހާޒިުރވުުމގެުއަމުރުުަރއްދުކުރުންު
ުދީފައިާވު ުވަކީުލ ުބަޔާންކޮށް ުރައްދުުކރެވުނުކަން ުއަމުރު ހާޒިރުވުމުގެ

ު ުބެލެވޭނީ ުެއފަރާތަށްުއެފިޑެިވޓް ުއަމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ކޯޓަށް
ުރައްދުވިކަުމގެުހެއްެކްއގެުގޮުތަގއެވެ.

(3)ު  ު ު

މިުމާއްދާގަިއވާުގޮުތގެމަތިން،ުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުރަްއދުވެ،ުމައްސަަލު
ޖިނާއީުމަްއސަލަތައްުފިޔަަވއިުރައްދުވާުފަރާތުންުކޯޓަށްުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،ު

ު ުމައްސަލަތަކުަގއި، ުމައްޗަށްުއެހެން ުަޤރީނާގެ ުހެއްާކއި ުހުށަހެޅިފައިވާ ކޯަޓށް

ު)ނ(  ު
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ުހާ ުޣައިުރ ުއެމީހާގެ ުމައްސަލަުރިޢާޔަތްކޮށް، ުހިންގައި ުމައްސަލަ ޒިރުގައި
ުނިންމުމުގެުއިޚްތިޔާރުުމަްއސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ުނުވަަތު ުޝަޚްޞެއް ުޤާނޫނީ ުފަރާތަކީ ުރައްދުވާ ުއަމުރު ުހާޒިރުވުުމގެ ކޯޓަށް
ުއެޑްެރހުންު،އިދާރާެއއްނަމަ ުރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާ ނުވަތަުު،އެފަރާތެއް

އެފަރާތެްއގެުމަސައްކަތްުހިނަގމުންދާުއިދާރާއިންުކޯޓަށްުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރާު
ު.ޙަވާލުވުމުންުއެފަރާތަކަށްުއަުމރުުރައްދުވީކަމަށްުބެލޭނެެއވެު

ު)ހ( ުޤާނޫނީުޝަޚްޞަކަށްު  .82
ށްުކަުނުވަތަުއިދާރާއަު

ހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުު
ުރައްދުކުރުންު

ު ުގޮތުގެމަތިން ުގަިއާވ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުއަމުރުުމި ުހާިޒރުވުމުގެ ކޯޓަށް
އެފަރާތެއްުރަޖިސްޓްރީކުރެވިފަިއވާުެއޑްރެހުގައިުނުވަަތުު،ރައްދުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

އެފަރާތެްއގެުމަސައްކަތްުހިނަގމުންދާުތަނެއްގައިުޯކޓަށްުހާިޒރުވުމުގެުއަމުރުު
ު.ހިއްޕުމުންުއަމުރުުރައްދުކުރެުވނީކަމަށްުބެލެވޭނެއެވެު

ު)ށ(  ު

ު ުމި ު)ހ( ުއަމުރުުމާއްދާގެ ުހާިޒރުވުމުގެ ުކޯޓަށް ުގޮތުގެމަތިން ުއެއްޮގތްވާ އާ
ުއިދާރާައކަށްުު،ރައްދުނުކުރެިވއްޖެނަމަ ުކޮށްދީފަިއާވ ުރަޖިސްޓްރީ އެފަާރތެއް

ުފަރާތްތަކާއިު ުމަސްއޫުލީވ ުރަޖިސްޓްރީކުރުމުަގއި ުއެފަރާެތއް ލިޔެގެން
ުސާފުކުރުމަށްފަ ުމަޢުލޫމާތު ުފަރާތްތަކުގެ ުމަސްއޫުލވެތިިބ ު،ހުހިންގުމުގައި

އެފަރާތެއްުނުވަތަުއެުއިދާާރއެްއގެުއެންމެުިއސްވެިރޔާުނުވަތަުކަމާބެހޭުފަރާތެއްު

ުމަޖިލީހަށްު ުފަނޑިޔާުރންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ުއިޚްތިާޔރު ުހާޒިރުކުރުމުގެ ކޯޓަށް
ު.ލިބިގެންެވއެވެު

ު)ނ(  ު

ުއަމުުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުގޮުތގެމަތިން ުއެއްގޮްތވާ ުއާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ަގިއވާުގޮުތގެމަތިންުު،ޖެނަމަރައްދުނުކުރެިވއް ާއއިު)ނު( އަދިުމިުމާއްދާގެު)ށު(

ުހާޒިރުނުވިނަމަު،ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުވެސް ުކޯޓަށް ުު،އެފަރާތަކުން ދުެގުގަވާއިމި
ުގަިޑއަްށުހާޒިރުނުވުން(88ު ުއަންގާަފއިވާ ުހާިޒރުވުމަށް ު)ކޯޓަށް ުމާއްދާ ުވަނަ

ު 89ުުއާއި ުފަރާތް ުހުށަހެޅި ު)ަމްއސަލަ ުމާއްދާ ުވަނަ 90ުހާޒިރުނުވުން(ުާއއި
ުއެްއގޮތްވާ ވަނަު ުއާ ުހާޒިރުނުވުން( ުފަރާތް ުރައްދުވާ ު)މައްސަލަ ުމާއްދާ

ު ުފަނޑިޔާރުންނަށްުޢަގޮތުގެމަތިން ުބަލާ ުމަްއސަލަ ުއިޚްތިޔާރު މަލުކުރުމުެގ
ު.ލިބިގެންެވއެވެު

ު)ރ(  ު
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ުހިމެނޭު ުމުދާ ުނުއުފުލޭ ުމައްސަލައަކީ، ުހިނަގމުންދާ ުކޯޓުގައި ސުޕްރީމް
އެުމަްއސަލައިަގއިުހިމެނޭުފަރާތަކަށްުކޯޓަށްުހާޒިުރވުމުގެުއަމުރުު މައްސަލައަކަްށވެފަިއު،
އެހެންުއެއްެވސްުގޮތަކުންުަރއްދުކުރެވެންުނެތްނަމަ،ުނުއުފުލޭުމުދާުހުރިުތަނެއްގަިއު

ުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުހިްއޕުމުންުއަމުރުުރައްދުކުރެވުނީަކމަށްުބެލެވޭނެއެވެ.

ުހިމެނޭުދާުމުުނުއުފުލޭު  .83
މައްސަލަތަކުގައިު
ުއަމުރުުރައްދުކުރުންު

ު ުއަމުުރުގަވާއިދުުމި ުޙަާވލުވެފަިއވަނިކޮށް، ުއަމުރު ުހާޒިރުވުމުގެ ުގޮތުގެމަިތން ގަިއވާ
ކޯޓުގެުފަރާތުންުއަމުރުު ލިބެންވާުފަރާތުންުއަމުރުުލިބުނުކަމަށްުއިންކާރުކުރާުޙާލަުތގަިއު،

ުފަރާތުން ު، ޙަވާލުކުރަންދިޔަ ުކޯަޓްށުައމުރު ުހެކިބަހަކީ، ުދޭ ުބުނެ ޙަވާލުކުރިކަމަށް
ުކަުމގައިުބެލެވޭނެެއވެ.އްކެއްހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުުރައްދުިވަކމުގެުފުރިހަމަުހެ

ހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުު  .84
ރައްދުވިކަމަށްު
ުއިންކާރުކުރުންު

ާއއ74ުުިމިުގަވާއިުދގެު ޕޯސްޓްެގުވަނަުމާއްދާު)75ުވަނަުމާއްދާު)އަމުރުުރައްދުކުރުންު(
އިންުނުވަތަުކޯޓުންުކަނޑައަޅާފަރާެތއްުމެދުވެރިކޮށްުއަުމރުުރައްދުކުރުން(ުގަިއާވުޢާޒަރީ

ުނުވަަތު ުނަމަ، ުރައްދުުނކުރެވުނު ުއަމުރު ުއަންގާ ުހާޒިުރުވމަށް ުކޯޓަށް ގޮތުގެމަތިން
ުނޭނގޭނަމަު ުވީތަނެއް ުއެީމހާ ުނެތި، ުއެޑްރެުހގައި ުދީފައިވާ ުމީހާ ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ

ުޢަމަލުކުރެވޭނެެއވެ.ުއަންނަނިވިުގޮުތގެުމަތިން

ހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުު  .85
ުރައްދުނުކުރެވުންު

ުއަމުރުު ުހާޒިރުވުމުގެ ުކޯޓަށް ުއެޑްރެހަށް ުދާއިމީ ުދީފައިވާ ުކޯޓަށް އެފަރާތުން
ުރައްދުކުރުން.

ު)ހ(  ު

މަދަނީުމައްސަލައެއްނަމަ،ުޣަިއރުުހާޒިރުަގއިުމަްއސަލަުހިންޭގނެކަމާއި،ުކޯޓަށްު
ު ުކަނޑައަާޅ ުހޯދުމަށްުހާޒިރުވުމަށް ުއެމީހާ ުއެނގޭެނގޮތަށް ުގަޑި ތާީރޚާއި

ުޚަބަ ުއެނޫންވެސް ުނުވަތަ ުޓީވީން ުނުވަތަ ުވަސީރޭޑިޯއއިން ުފަތުރާ ލަތަކުންުރު
ުކުރުން.ުއިޢުލާން

ު)ށ(  ު

ޔާންކޮށްފައިުބަމިުގަވާއިުދަގއިުވަކިުގޮތަކަށްުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުރަްއދުކުރުމަށްު
-މައްސަލަިއަގއިުހާޒިރުކުރަންޖެހޭުފަރާތުންުކޯޓަށްުދީފައިވާުރަސްމީުއީު،ވީނަމަވެސްު

ުފޯުނު ުދީފަިއވާ ުނުވަތަ ުފޮުނވުމުން ުއަމުރު ުާހޒިރުވުުމގެ ުކޯޓަށް ުއެޑްރެހަށް މެއިލް
ުއެސް. ުޒަރީޢާނަންބަރަށް ުހާޒިރުވުމުެގުއެމް.އެްސގެ ުކޯޓަށް ުއެފަރާަތށް ުއެންގުމުން އިން

އަދިުމިގޮތަށްުފޮނުވޭުއަމުރުތައްުފޮނުވޭީނުުއަމުރުުރައްދުކުރެވުނީުކަުމގައި ބެލެވޭނެެއވެު.
އެކަމަށްުސުޕްރީމްުކޯޓުންުކަނޑައަަޅއިުކޯުޓގެުވެބްަސއިޓްަގއިުޢާންމުކޮށްފައިވާުރަސްީމު

އިލެކްޓްރޯނިކްު  .86
ވަސީލަތްު

މެދުވެރިކޮށްުއަމުރުު
ުރައްދުކުރުންު
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ުނުވަތަު-އީ ުެއޑްރެހަކުން ުއެސް.އެމް.އެސްކުރުމަްށުުމެއިލް ުނުވަތަ ުނަންބަރަކުން ފޯނު
ުނެވެ.ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާުެއކައުންަޓކުން

ކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަށްުއަންގާުއަމުރުލިބޭުކޮންމެުމީހަކުުއެުއަމުރުގަިއވާުތާރީޚުަގިއު
ުކަނޑައަޅާަފިއވާުަގޑިއަށްުކޯޓަްށުހާޒިރުވާންވާެނއެވެ.

ު)ހ( ުކޯޓަށްުހާޒިރުވުންު  .87

ު ުކޯޓަށް ުބެލެޭވނީ ުހާޒިރުވީކަުމގައި ުހާޒިުރވާންުކޯޓަށް ުއަމުުރގައި ހާޒިރުވުމުގެ
އެުއަމުރުުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުކަމާބެހޭު އަންގާފަިއވާުތަނަކަށްުއަމުރާެއކުުހާޒިރުވެު،

ުމުވަްއޒަފަކަށްުދެއްކުމުންނެެވ.

ު)ށ(  ު

ުކޯޓަށްު ުަވދެވޭނީ، ުޢިމާރާތަށް ުކޯޓުގެ ުުސޕްރީމް ުފަރާތަށް ުހާޒިރުވާ ކޯޓަށް
ކީުއަމުރުގަިއވާުމީހާކަންުފޮޓޯޖެހިުރަސްމީުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރަށްުހާޒިރުވިުފަރާތަ
ުލިޔުމަކުންުކަށަވަުރކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.ު

ު)ނ(  ު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުފަދައިންުކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަށްުއަމުރުު
ުމިު ުނުވެއްޖެނަމަ ުހާޒިރު ުގަިޑއަށް ުއަމުރުަގއިވާ ުސަބަބެއްނެތި ުމަޤުބޫލު ލިބި

ު 88ުުގަާވއިދު ުގަިޑއަށްުވަނަ ުއަްނގާފަިއވާ ުހާޒިުރވުމަށް ު)ކޯޓަށް މާއްާދ
ާއއިު ވަނަުމާއްދާު)މައްސަލަުހުށަހެޅިުފަާރތްުހާޒިރުނުވުން(89ުުުހާޒިރުނުވުންު(

ު ު)ށ(90ުުއާއި ުހާޒިުރނުވުން(ުގެ ުފަރާތް ުރައްދުވާ ު)މަްއސަލަ ުމާއްދާ ވަނަ

ުއަދިު)ނ(ުގަިއވާުގޮތުގެމަތިްނުޢަމަލުކުރެވޭނެއެެވ.

ު)ރ(  ު

ުހާ ުއަމުރުަގއިާވުކޯޓަށް ުސަބަބެްއނެތި ުމަޤުބޫލު ުރައްދުވެ، ުއަމުރު ޒިުރވުމުގެ
ުބަލަިއު ުނުކިޔަމަންތެރިވީކަމަށް ުއަމުރަށް ުކޯޓުގެ ުހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ، ގަިޑއަށް
ުއެފަރާތަކާމެދުުފިޔަވަުޅއެޅުުމގެުއިޚްތިޔާރުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުިލބިގެންެވއެވެ.ު

ު)ހ( ކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަށްު  .88
ގަޑިއަށްުއަންގާފައިވާު
ުހާޒިރުނުވުންު

ުއަމު ުހާޒިރުވުުމގެ ުހާޒިރުކޯޓަށް ުޯކޓަށް ުަގޑިއަށް ުއެުރުަގިއވާ ުނަމަ، ނުެވއްޖެ
ުފަންސާސް)250ު/- މީހަކު ުޖޫރިމަނާުކުރެވޭނެެއވެ(ުދުއިަސއްތަ .ުރުފިޔާއިން

ދުވަހުގެުތެރޭަގއިުޯކޓުންުކަނޑައަޅާުުހަތެއް()7ުރަސްމީުއަދިުޖޫރިމަނާުފައިސާު
ު.ދައްކަްނވާނެެއވެގޮތެްއގެމަތިންު

ުށ()  ު

މަތިންުމިުާމއްދާގެު)ށ(ުަގިއވާުގޮުތގެުމައްސަލަިއގައިުހިމެނޭުޤާނޫނީުވަކީލަކު
އެުވަކީލަަކށްުސުޕްރީމްުކޯޓުގައިުވަކާލާުތުކރެވޭނީުޖޫރިމަނާުު،ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ

ު)ނ(  ު
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ުކައުންސިްލގެު ުާބ ުދިވެހިރާއްޭޖގެ ުއެކަްނ ުއަިދ ުދެްއކުމުންނެވެ. ފައިސާ
ުގެނެވޭނެެއވެ.ސަމާލުކަމަށްު

ުހާޒިރުވުުމގެު ުޯކޓަށް ުމައްސަލަެއއްަގިއވެސް ުކޮންމެ ުބަލާ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
ުމަޤު ުގަިޑއަށް، ުކަނޑައަޅާަފއިވާ ުތާރީުޚގައި ުސަބަބެއްނެތިުއަމުރުަގއިވާ ޫބލު

ުއޭނާގެު ުގޮުތެގމަތިން ުގަވާއިުދަގއިވާ ުމި ުނުވަތަ ުފަރާތް ުހުށަހެޅި މައްސަލަ
ުމީހަކު ުފޮނުވާ ުުކރިއަށްގޮސްަފއިާވުުބަދަލުގައި ުމަްއސަލަ ުއެ ހާިޒރުނުވިނަމަ،

ުއަންނަނިވިު ުރިޢާޔަތްޮކށް ުކަންކަމަށް ުވަށަިއގެންވާ ުމައްސަަލއިގެ ގޮތަށާއި
ުއިޚްތިޔާ ުޢަމަލުކުރުމުގެ ުގޮަތކަށް ުބަލާުގޮތްތަކުންކުރެ ުމައްސަލަ ރު

ުެވއެެވ.ފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެން

ު)ހ( މައްސަލަުހުށަހެޅިު  .89
ުހާޒިރުނުވުންުފަރާތްު

ުމައްސަލަުހުށަހެޅިުފޯމުުބާޠިލުކުރުން. (1) ު  ު ު

ުމަރުަޙލާގަިއވާު ުޙުކުމްކުރުމުގެ ުއަުޑއެހުންނިމި، ުމައްސަަލއަކީ އެ
ުތާވަލުކުެރވޭު ުޙުކުްމކުރުމަށް ުމަްއސަލައިގެ ުއެ މައްސަލަެއއްނަމަ،

ު ުއަމުާރ ުގަިޑއަށް ުކަނޑަައޅާފަިއާވ ޙަވާލުވެުތާރީޚުގައި
ުއެ ުަމްއސަލައިގެުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ުހާޒިރުަގއި ުޣައިުރ ފަރާުތގެ

ުމައުޟޫޢުއާމެދުުގޮތެއްުނިންޭމނެކަންުއަންަގއި،ުޙުކުމްކުރުން.

(2) ު  ު ު

ގައިުއެހެންު ނަމަވެްސ،ުޯކޓަށްުހާޒިރުވުމުގެުވީުބަޔާންކޮށްފައިމިުމާއްދާގެު)ހު(
ުގަިޑއަށް ުކަނޑައަޅާަފއިވާ ުތާރީުޚގައި ުސަބަބެއްނެތިުމަޤުު،އަމުރުަގއިވާ ޫބލު

ުމައްސަަލެއއްަގއިނަމަ ުޖިނާއީ ުހާޒިރުނުވީ ުފަރާތުން ުހުށަހެޅި އެު، މައްސަލަ
ުއިޚްިތޔާ ުބާޠިލުކުރުމުގެ ުފޯމު ުހުށަހެޅި ުބަލާުމައްސަލަ ުމައްސަލަ ރު

ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ު)ށ(  ު

ވީަނމަވެސް،ުއެފަދަުުބަޔާންކޮށްަފއިމިުމާއްދާގެު)ހ(ުއަދިު)ށ(ުަގއިުއެހެންު
ުދުވަހުު ުތާވަލުކުރެވިފަިއވާ ުމައްސަލަ ުބެލުމަށް، ުހާޒިރުވޭތޯ ުކޯޓަށް ފަރާތަކުން
ުފަނޑިޔާރުންގެު ުމައްސަލަބަާލ ުއިޚްިތޔާރު ުދިުނމުގެ ުފުރުޞަެތއް އެކަީށގެންވާ

ުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ު)ނ(  ު

މައްސަލައެއްުުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުނުވަތަު)ށ(ުގަިއވާުގޮުތގެމަތިންުބާޠިލުކުރާ
ުއަންާގު ުެއުމީހަކަށް ުކޯޓުން ުކުރިކަންުސުޕްރީމް ުހުށަހަޅާނަމަ،ުބާޠިލު އަލުން

ު)ރ(  ު
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ދުވަހުގެުތެރޭގައިުމައްސަލ7ުުަތާރީޚުންުފެށިގެންުގިނަވެގެންުރަސްމީު )ހަތެއްު(
ނުވަތަުމިު، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ުއަދިުމިުުމުއްދަތުގެުތެޭރގައިުހުށަނާަޅއިފިނަމަ

ުތެރޭގައި ުުމުއްދަތުގެ ުމި ުމައްސަލައެއް ުގޮތުގެމަތިންުމާހުށަހަާޅ އްދާގަިއވާ
ުުއަލުންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަނޭޅޭނެއެވެ. ުބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަުއެުމައްަސލައެއް

ުއެކަމަށްު ުހުށަހަޅަންވާނީ ުމައްސަލަތައް ުދަށުންުހުށަހެޅޭ މިުމާއްދާގެު)ރ(ުގެ
ުމައްސަލައެްއު ުހުށަހެޅޭ ުމިގޮތަށް ުފޯމުންނެވެ. ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ

ު ުހުށަހެޅިފައިވަނީ ުކަނަޑއަޅައިފިނަމަގަާވއިމި ުކޯޓުން ުއެްއގޮތަށްކަމަށް ިމުު،ދާ
ުގަާވއި ުެއއްގޮތަށ36ުުްދުގެ ުއާ ުފީ( ު)ރަޖިސްޓްރޭޝަން ުާމްއދާ ވަނަ

ރަޖިސްޓްރޭޝަންުފީުދެއްކުމުންުއެުމައްސަލަުކޯޓުގެުަޤޟިްއާޔއެްއގެުގޮތުަގއިު
ުރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެެއވެ.

ު)ބ(  ު

ުއެު ުބަލާނީ ުަމއްަސލަ ުރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ުދަުށން ުގެ ު)ބ( ުމާއްދާގެ މި
ުމަޖިލީހުންނެވެ.ބެލިުފަނޑިޔާރުންގެުުމައްސަލަެއއްުކުރިން

ު)ޅ(  ު

ކޯޓަށްުހާޒިރުވުމުގެުއަމުރުަގިއވާު، ސުޕްރީމްުކޯޓުންުބަލާުކޮންމެުމައްސަލަެއއްަގއިެވސް
މަޤު ބޫލުުސަބަެބއްނެތިުަމއްސަލަުަރއްދުވާުފަރާްތުތާރީޚުގައިުކަނަޑއަޅާފަިއވާުގަިޑއަށްު،

ނުވަތަުމިުަގވާއިުދގަިއވާުގޮތުެގމަތިންުއޭނާގެުބަދަލުަގއިުފޮނުވާުމީހަކުުހާޒިރުނުވިނަމަ،ު

ުކަްނކަމަށްު ުވަށަިއގެންވާ ުމައްސަަލއިގެ ުގޮތަށާއި ުކުރިއަްށގޮސްަފއިވާ ުމައްސަލަ އެ
ު ުގޮުތގެމަތިންރިޢާޔަތްކޮށް ުއިްޚތިޔާުއަންނަނިވި ުބަާލުޢަމަލުކުރުމުގެ ުމައްސަލަ ރު

ުެވއެެވ.ފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެން

މައްސަލަުރައްދުވާު  .90
ުފަރާތްުހާޒިރުނުވުންު

ުޙަވާލުނުވިު ުައމުރާ ުުނވަތަ ުމީހަކީ ުހާޒިރުނުވި ުކޯޓަްށ ުރައްުދވެ ުއަމުުރ ކޯޓު
ުފަރާތްކަމުގަ ުރައްދުާވ ުމައްސަލަ ުއަމުރަށްުު،އިވާނަމަުމީހަކީ، ޯކޓުގެ

ުބަލައިު ުކޯޓަށްު، ނުކިޔަމަންތެރިވީކަމަށް ުބަހައްަޓއިގެން ުބަންދުގައި އޭނާ
ުހާޒިރުކުރުން.

ު)ހ(  ު

ުމައްސަލައެްއގައިނަމަ ުމިު، މަދަނީ ުރައްދުކުރުމަށް ުއަމުރު ުހާޒިރުވުުމގެ ކޯޓަށް
ުގޮތުގެމަތިންުޢަމަލުކުރުމަށްފަހުވެސް،ުަމއްސަލަ ުގަާވއިދުަގއިުަބޔާންކޮށްފަިއވާ
ުހާޒިރުވުމަށްު ުކޯަޓށް ުހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ، ުކޯޓަްށ ުފަރާތުން ރައްދުވާ

ުއިފްތިރާޟްކޮށްު ުޤަރީނާެގު، އެންގުނީކަމަށް ުހެްއކާއި ުހުށަހެޅިފަިއވާ ކޯޓަށް

ު)ށ(  ު
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އެމީހާގެުޣައިރުުހާޒިރުގައިުމަްއސަލަުހިންގައިުމައްސަަލު މައްޗަށްުރިޢާޔަތްކޮށްު،
ުނިންމުން.

ޙުކުމްކުރުމުެގުމަދަނީުމައްސަލައެްއގައިނަ މަ،ުއެުމައްސަަލއަކީުއަުޑއެހުންނިމިު،
ުކުރުމަށްު ުޙުކުމް ުމައްސަލައިގެ ުއެ ުމައްސަލައެްއނަމަ، މަރުޙަލާގަިއވާ

ު ުައމުރާ ުަގޑިއަށް ުަކނޑައަޅާފަިއވާ ުތާރީޚުގައި ޙަވާލުވެުތާވަލުކުެރވޭ
ުއެ ުމައްސަލައިގެުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ުހާޒިރުަގިއ ުޣައިރު ފަާރތުގެ

ުމައުޟޫޢުއާމެދުުގޮތެއްުނިންޭމނެކަންުއަންަގއި،ުޙުކުމްކުރުން.

ު)ނ(  ު

ސުޕްރީމްުކޯޓުންުބަލާުމައްސަލައެްއގައިުހިމެނޭުޚަޞްމުުހާޒިރުވެފައި،ުއެުޚަޞްުމެގު
ުޝަރީޢަުތެގު ުގުިޅގެން ުަމއްސަލަާއ ުބަލާ ުކޯޓުން ުހާޒިރުުނވިނަމަ، ުވަކީލު ޤާނޫނީ

ު ުވާހަކަ ުދައްކަންޖެހޭ ުއިޚްތިޔާުރުމަޖިލީހުގައި ުއެންގުމުގެ ުޚަޞްމަކަްށ ުއެ ދެއްކުމަށް
ުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ުވަކީލުުހާޒިރުނުވުންު  .91

ުމަ ުިލބިފައިވަނިކޮްށ ުއަމުރު ުހާޒިުރވުމުެގ ުޯކޓަށްުުބޫލުޤުކޯޓަށް ުދިމާެވގެން ސަަބބެއް
)އެެކއް(1ުުއަމުުރގަިއވާުގަީޑގެުމަދުވެގެންުސަބަބުުބަޔާންކޮށްު، މަހާޒިރުެވވެންުނެތްނަ

ުމަޤު ުކޯޓަްށުއަންގަންވާެނއެވެ. ުއެކަން ުކުރިން ުބަލާނީުގަިޑއިރު ުސަބަބެއްކަމުަގއި ބޫލު
ުތިރީގަިއވާުޙާލަތުންކުރެުޙާލަތެއްުމެދުވެރިވުެމވެ.

ހާޒިރުނުވުމަށްު  .92
މަޤުބޫލުުއުޒުރެއްު
ކަމަށްުބެލެވޭނެު

ުކަންތައްތައްު

ުކޯޓަށްުހާޒިރުނުވެވޭފަދަުބަްއޔެްއވުން.ހާޒިރުވާންޖެހޭުމީހާު ު)ހ(  ު

ުއެމީހެއްގެުގާުތގައިުނުހުރެުނުވާފަދަުމީަހކުުބަްއޔެްއވުން.ު،ހާޒިރުވާންޖެހޭުމީހާ ު)ށ(  ު

ުދަތުރުކުރެޭވގޮްތު ުެއްއގަމު ުކަނޑުދަތުރާިއ، ުސަބަބުން ުގޯްސވުމުގެ މޫސުން
ުނުވުން.

ު)ނ(  ު

ު ުމަޖިލީހަށް ުފަނޑިޔާރުްނގެ ުބަލާ ުުއޒުރެްއުމައްސަލަ ުއެހެން ޤަބޫލުކުރެވޭ
ުކުރިމަތިވުން.

ު)ރ(  ު

ުހާޒިރުވުުމގެ ުަގވާއިުދގެުުކޯޓަށް ުމި ުދިާމވިުސަބަަބކީ ުހާޒިރުނުވެވެން އަމުރަށް
ުބެލެވޭނ92ުުެ ުަކމަށް ުއުޒުރެއް ުމަޤުބޫލު ު)ހާޒިރުނުވުމަށް ުމާއްދާ ވަނަ

ުއެކަމަށްު ުސަބަުބކަމަށްާވނަމަ، ުގައިވާ ު)ށ( ުއާިއ ު)ހ( ުގެ ކަންތައްތައް(

ު)ހ( މެޑިކަލްުފޯމުު  .93
ުހުށަހެޅުންު
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ު ުރަސްމީ ުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ުޯފމު ުމެިޑކަލް )ތިނެއް(3ުުޚާއްޞަކޮށްފަިއވާ
ުދުވަހުގެުތެރޭަގއިުކޯޓަށްުހުށަަހޅަންވާނެެއވެ.

ގަިއ،ުފަރުވާދިންުފަރާތުގެުއިުތރުންުފަރުވާދިންުފޯމުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާު
ުއޮންނަްނވާނެެއވެ.މަރުކަޒުގެުަތއްގަނޑުު

ު)ށ(  ު

)ތިނެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުމެޑިކަލ3ުުްމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށުންުރަސްމީު
ވަނ92ުުަފޯމުުހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަުނުަވތަުހުށަހަޅާުސަބަބަކީުމިުގަާވއިދުގެު

މާއްދާު)ހާޒިރުނުވުމަށްުމަޤުބޫލުުއުޒުރެއްުކަމަށްުބެލެވޭނެުަކންތައްތައް(ުަގއިު
ބަޔާންކޮށްފަިއވާުފަދަުމަޤުބޫލުުސަބަބެއްކަމަށްުނުވާނަމަ،ުކޯަޓށްުހާޒިރުވުމުެގު

ުހާޒިރު ުނުއަމުރަށް ުަގާވއިދުގެ ުއިފްތިރާޟްކޮށް،ުމި ުމާއްާދ88ުުވީކަމަށް ވަނަ
)ކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަށްުއަންގާފަިއވާުގަިޑއަށްުހާޒިރުނުވުން(ުގަިއވާުގޮތުގެމަތިްނު

ުޢަމަލުކުރެވޭނެެއވެ.

ު)ނ(  ު

ު ުމި ުކަމަށ92ުުްގަާވއިުދގެ ުއުޒުެރއް ުމަޤުބޫލު ު)ހާޒިރުނުވުމަށް ުާމްއދާ ވަނަ
ބެލެވޭނެުކަންތައްަތއް(ުގެު)ނ(ުަގއިުބަޔާްނކުރާފަދަުސަބަބެއްުމެދުވެރިެވގެންު
ުބަޔާންކޮްށު ުމަޤުބޫލުުސަބަބެއްުކަމުގައި ުދަށުން ުއެުމާއްދާގެު)ރ(ުގެ ނުވަތަ

ުސަބަ ުެއ ުިލޔުމާއެުކ، ުހުށަހަޅާ ުކޯޓަށް ުމެދުވެރިވެަފއިާވކަންުސުޕްރީމް ބެްއ

ު ުރަސްމީ ުލިޔުން ުކޯޓަށ3ުުްއަންަގއިދޭ ުސުޕްރީމް ުތެރޭަގއި )ތިނެއް(ުދުވަހުގެ
ުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ު)ހ( ބަލިވުންުނޫންު  .94
އެހެންކަމެއްު

ދިމާވެގެންުކޯޓަށްު
ހާޒިރުނުވެވިއްޖެނަމަު
ުހުށަހަޅަންޖެހޭުލިޔުންު

ު ުސަބަބު ުބަޔާންކުރާ، ުގަިއ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މެދުވެރިވެަފއިާވކަންުމި
އަންަގއިދިނުމުގެުގޮތުންުހުށަހަޅާުލިޔުމަކީުކަމާބެހޭުފަރާތަކުންުއެފަދަުސަބަބެްއު
ުޢާންމުކޮށްފައިވާު ުުނވަތަ ުދޫކޮށްފައިވާ ުއަްނގައިިދނުމަށް މެދުވެރިވެފަިއވާކަން

ުލިޔުމެއްކަމުަގއިުވާންވާެނއެވެ.

ު)ށ(  ު

ު ުބަންދުަގއި ުފަރާތެއް ުހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ުހާޒިރުކޯޓަށް ކުރުމަކީ،ުބަހައްަޓއިގެން
ުޤަބޫލުކުރެވޭު ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުގޮތްކަމަށް ުރަނގަޅު ުމަޞްލަޙަތު އެންމެ
ުުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްުނުވަތަުބަންދުކުރުމުގެު އެމީހަކު ޙާލަތްތަކުގަިއު،
ުބަހައްޓައިގެްނު ުބަންދުަގިއ ުމެދުވެރިކޮށް ުއިދާރާއެއް ުއެހެން ުލިބިފައިވާ ބާރު

ުބާރުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުލިބިގެންެވެއވެ.ުށްުއެންގުުމގެމަހާޒިރުކުރު

ު)ހ( ބަންދުގައިު  .95
ބަހައްޓައިގެންު
ުހާޒިރުކުރުންު
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ުތިރީގަިއވާު ުބަާލނީ ުނެރުމުގައި ުއަމުރު ުދަުށން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުބަޔާންކުރެވިަފއިވާުކަންތައްތަަކށެވެ.

ު)ށ(  ު

ު ުއަމުރަށް ުއެ ުަރއްދުެވ، ުއަމުރު ުހާޒިރުވުުމގެ ހާޒިުރެވފައިނުވާުކޯޓަށް
ުފަރާތެއްކަމުަގއިވުން.

(1) ު  ު ު

ުސަބަބުތަކެްއު ުޤަބޫލުކުރެވޭ ުކޯޓަށް ުމީހެއްކަމަށް ުފިލާފާނެފަދަ އެމީހަކީ
ުހުރުން.ު

(2) ު  ު ު

ުއެު ުނެރުމުން ުއަުމރު ުހާޒިރުކުރުމުެގ ުކޯޓަށް ުދަށުްނ ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުގަިޑއަށް ުކަނޑައަޅާަފއިވާ ުތާރީުޚގައި ުއަމުރުަގއިވާ ޕޮލިސްުމޯލްިޑވްސް

ސަރވިސްުނުވަތަުބަންދުކުރުމުގެުބާރުުލިބިފައިވާުއެހެންުއިދާރާއަކުންުއެމީހަކުު
ުކޯޓަށްުހާޒިރުކޮށްދޭންުވާެނއެވެ.

ު)ނ(  ު

ުއެއިންު ުނުވަތަ ުފަރާތެއް ުހިމެނޭ ުމައްސަލައެްއގައި ުހިނގަމުންދާ ކޯޓުަގއި
ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުފަރާތެއްގެުަވކީލުުނުވަތަުބަދަލުުހަމަޖައްސާފައިވާުފަރާތަކުންު

އެޑްރެސްުބަދަުލވިތާުަރސްމީު )ތިނެއް(3ުުދީފައިވާުއެޑްރެސްުބަދަުލވެއްެޖނަމަު،
ުއެނގޭގޮތަށްު ުއެޑްރެސް ުބަދަލުިވ ުތެޭރގަިއ، ުކޯޓަށްުމުލިޔު، ދުވަހުގެ ން

ުއަންގަްނވާނެެއވެ.ު

ު)ހ( ުއެޑްރެސްުބަދަލުވުންު  .96

ު ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުބަދަލުވިކަން،ުުބަޔާންކޮށްފައިވާމި ުއެޑްެރސް ފަދައިން
ުބަދަލުު ުނުވަތަ ުވަކީުލ ުފަރާތެްއގެ ުެއއިން ުުނވަތަ ުަޚޞްމަކު މައްސަލަެއއްގެ
ުކޯޓަށްު ުސަބަބުން ުނޭންގުމުގެ ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ

ުޙަވާލުނުކުެރިވއްޖެނަމަ ުފަރާތަކާ ުއެއިްނ ުއަމުރު ުަގވާއިުދެގުު،ހާޒިރުވުމުެގ މި
ުމ88ުާ ުހާޒިރުނުވުން(ވަނަ ުަގޑިއަްށ ުއަންގާަފއިާވ ުހާިޒރުވުމަށް ުކޯޓަށް ުއްދާ

90ުވަނަުމާއްދާު)ަމްއސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތްުހާޒިރުނުވުން(ުާއއ89ުުިއާިއ،ު
ުއެްއގޮތްވާު ުއާ ުހާޒިރުނުވުން( ުފަރާތް ުރައްދުވާ ު)މައްސަލަ ުމާއްދާ ވަނަ

ުންެވއެެވ.ގޮތުގެމަތިންުޢަމަލުކުރުމުގެުިއޚްތިޔާރުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުލިބިގެ

ު)ށ(  ު
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ުނުވަތަު ުފަރާތެއް ުހިމެނޭ ުމައްސަލައެއްަގއި ުހިނގަމުންދާ ުކޯޓުގައި ސުޕްރީމް
ުކޯޓަށްު ުނުވަތަ ުފަރާތް ުހަމަޖައްސާފަިއވާ ުބަދަލުގައި ުނުވަތަ ުަވކީލު އެފަރާތުގެ
ުމާލެއިންު ުފަރާތަކުންވެސް ުއެހެން ުރައްދުކުރެވިފަިއވާ ުއަމުެރއް ހާޒިރުވުމުގެ

ު ުދާންވާނީ ުކޯޓަށްުބޭރަށް ުސުޕްރީމް ުފޯމުން ުޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ އެކަމަށް
ުއެންގުމަށްފަހުަގއެވެ.

ު)ހ( ހާޒިރުވުމުގެުއަމުރެއްު  .97
ރައްދުކުރެވިފައިވާު

މާލެއިންުފަރާތެއްު
ބޭރަށްުފުރައިގެންު

ުދިއުންު

ގެުދަށުންުހުށަހަޅާުފޯމުގައިުއެފަރާެތއްުކޯަޓށްުހާޒިރުވާންޖެހޭު މިުމާއްދާގެު)ހު(
ުދުވަހާއި،ު ުބޭނުންވާ ުފުރަން ުސަބަބާއި، ުދާންޖެހޭ ުބޭރަށް ުރަށުން ސަބަބާއި،
ފުރަންުބޭނުންވާު އަނބުރާުއާެދވޭނެކަމަށްުލަފާުކރެވޭުދުަވސްުބަޔާންކުރުާމއެކުު،

ދުވަސް)ދިހަެއއ10ުްދުވަހުގެުރަސްމީު ކުރިންުއެކަމަށްުޚާްއޞަުކުރެވިަފއިާވުުު(
ުފޯމުންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުހާޒިރުކުރަންޖެހޭު ުޝަރީޢަތަށް ުގުިޅގެން ުމަްއަސލައަކާ ުހިނގަމުންދާ ކޯޓުަގއި
ުކޯޓަށްު ުއެފަރާތް ުހާޒިރުކުރަންޖެހޭނަމަ ުބަހައްޓައިގެން ުބަންދުގައި ފަރާތް

ރައްދުވާުއިދާރާގެުމަްސއޫލިްއަޔތެކެވެ.ުއަދިުއެުުހާޒިރުކޮށްދިނުމަކީުއެުއަމުރު
ުއެކަމުގެު ުމީހަކު ުއިސް ުއެންމެ ުޙަވާލުވެހުރި ުެއއިރަުކ ުމަސައްކަތާ އިދާރާގެ

ުޒިންމާުއުފުލަންވާނެެއވެ.

ު)ހ( ހާޒިރުކުރުމުގެު  .98
ުޒިންމާު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށުންުހާޒިރުކުރަންުއަްނގާފަިއވާުފަރާތް،ުހާޒިރުކުރުމަށްު
ުހާޒިރުޮކށްދީފައިނުވާނަމަ،ު ުގަިޑއަށް ުތާރީުޚގަިއ،ުކަނޑައަޅާަފއިވާ އަންގާފަިއވާ
ުނަންބަރުު ުޤާނޫނު ުއިފްތިރާްޟކޮށް، ުނުކިޔަމަންެތރިވީކަމަށް ުއަމުރަށް ކޯޓުގެ

ުޤާނޫނުލްޢުޤ2014/9ުޫ ު)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުބާތު( ުއެފަރާތަކާމެދުުދަށުންގެ
ުފިޔަވަުޅއެޅޭނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުވަނަުބައިުފަނަރަު

ުޝަރީޢަތްުހިންގުންު

ުބޭއްވުމަށްފަހު،ު ުަބްއދަލުވުން ުއިބްތިދާއީ ުގޮުތގެމަތިންުމައްސަލަިއގެ ުގަާވއިދުަގއިވާ މި
ުހާޒިރުވުމުެގު ުކޯޓަށް ުައޑުއެުހމަށް ުފަރާތްތަކަށް،ުމައްސަލަިއގެ ުހިމެނޭ މައްސަލަިއގައި
އަމުރުުފަނޑިޔާރުުނެރެްނވާނެއެވެ.ުމިގޮތުން،ުަމއްސަލަުހުަށހެޅިުފަރާތާއިުމައްސަަލު

މައްސަލަު  .99
ުތާވަލުކުރުންު
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ރާތުގެުއިތުރުން،ުަމއްސަލަިއގައިުއިތުރުުފަރާތެްއާވނަމަ،ުއެފަރާތަކަށްވެްސުރައްދުވާުފަ
ުކޯޓަށްުހާޒިރުވުުމގެުއަމުރުުޮފނުވަންވާނެެއވެ.

ުބޭއްވުމަށްު ުއަުޑެއހުން ުމައްސަަލއެްއގެ ުހުށަހެޅިފައިވާ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުބަދަލު ުގަިޑއަށް ުނުވަތަ ުތާރީޚަށް ުއިޚްތިޔާރުުުކަނޑައަޅާަފިއވާ ގެނަުއމުގެ

ުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ު)ހ( އަޑުއެހުންުއޮންނަު  .100
އިުގަޑިުދުވަހާު

ުބަދަލުކުރުންު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގަިއވާުގޮުތގެމަތިންުތާވަލަށްުއެްއވެސްުަބދަލެއްުގެންނަންު
މައްސަލައިަގއިުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްު އެކަންުލަސްނުކޮށްުކޯޓުންުނިންމައިފިނަމަު،

ުއަންގަްނވާނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުހުށަހެޅިފައިވާު ުކޯޓަށް ުސުޕްރީމް ުމެދުވެރިވެގެްނ، ުސަބަބެއް މަޤުބޫލު
މައްސަލަެއއްގެުއަުޑއެހުންުބޭްއވުމަށްުކަނަޑއަޅާފަިއވާުތާރީޚަށްުނުވަތަުަގޑިއަށްު

ުބޭނުންވެއްޖެ ުފަރާތަކުން ުހިމެނޭ ުމައްސަަލއިަގއި ުގެނައުމަށް ނަމަ،ުބަދަލު
ދުވަސ2ުްއަުޑއެހުމަށްުތާވަލުކުެރވިފަިއވާުދުވަހުގެުމަދުެވގެންުރަސްމީު ު)ދޭއްު(

ުނެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާސަބަބާެއކުުެއކަންުލިުޔމުންުކޯޓަށްު، ކުރިން

ު)ހ( އަޑުއެހުންުއޮންނަު  .101
ދުވަސްުނުވަތަުގަޑިު
ބަދަލުކޮށްދިނުމަށްު
ުއެދިުހުށަހެޅުންު

ުހުށަހެޅޭު ުބަދަލުެގންނަން ުތާވަލަށް ުޮގތުގެމަތިން ުގަިއވާ ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުފަނޑިޔާރުންގެު ުބަާލ ުމައްސަލަެއއް ުއެ ުނިްނމާނީ، ުގޮތެއް މައްސަލަތަކާމެދު

ު ުބަދަލުގެނެވި، ުތާވަލަށް ުއަދި ުހިމެނޭުމަޖިލީހުންނެވެ. މައްސަަލއިަގއި
ުބަދަލުވިުފަރާތްތަކަށް ުތާވަލު ުނޫނީ ުއެންގުމުން ުބަލައިގެންުލިޔުމުން ކަމަށް
ުނުވާނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުމައްސަލަު ުދެވޭނީ ުފުރުޞަތު ުފުރަތަމަ ުއެންމެ ުޝަރީޢަތެއްގަިއވެސް، ކޮންމެ
ހުށަހެޅިުފަރާތަށެވެ.ުއަދިުއެްނމެުފަހުގެުފުރުޞަތުުދެވޭނީުމައްސަލަުރައްުދވާު
ުދެއްކޭނީު ުވާހަކަ ުމަޖިލީހުގައި ުޝަރީޢަތުގެ ުފަރާތަުކން ުއެްއވެސް ފަރާތަށެވެ.

ުނަޔާުއެީކގަެއވެ.މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުއިޒު

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .102
މަޖިލީހުގައިު

ުފުރުޞަތުުދިނުންު

ުހުރިނަމަ ުހާޒިރުވެ ުަވީކލު ުމަޖިލީހުގައި ުފަރާތުންުު،ޝަރީޢަތުގެ ޚަޞްމުގެ
ުވާހަކަދަްއކާނީުވަކީެލވެ.

ު)ށ(  ު

ު ުއެހެން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުވީމި ުބަޔާންކޮށްފައި މައްސަލަިއގައިުނަމަވެސް،
ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގައިުއަމިއްލައަށްުވާހަަކުޞްޞްމުންކުރެުޚަހިމެނޭުޚަ މަކުު،

ު)ނ(  ު
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ނުވަތަުމައްސަލައާުގުިޅގެންުސީދާުަޚޞްމުގެުފަރާތުންު ދައްކަންުއެިދއްޖެނަމަު،
ކަމެއްުސާފުކުރުމަށްުފަނޑިޔާރުންނަށްުފެންނަނަމަ،ުވާހަކަުދެއްކުމުގެުހުއްަދު

ުއި ުދިނުމުގެ ުމަޖިލީހަށްުއެފަރާތަށް ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ޚްތިާޔރު
ުލިބިގެންެވއެވެ.

ުމަޖިލީހުގަިއު ުޝަރީަޢތުގެ ުމައްސަލަެއއްަގއި، ުބަލަމުންދާ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
ޅިުފޯމާއިުމައްސަލަިއގެުހުށަހަޅަންވާނީުމައްސަލަުހުށަހެުހުށަހަޅާުހުށަހެޅުންތައް

ޖަވާބުުފޯމުގައިުުއެފަރާތަކުްނުލިޔުމުންުހުށަހަޅާފައިވާުނުުކތާތަކުގެުމަްއޗަށްު
ުބިނާކޮށެވެ.ުު

ު)ހ( ޝަރީޢަތަށްުހުށަހަޅާު  .103
ުހުށަހެޅުންތައްު

ުެއު ުމަްއސަލައެއްނަމަ، ުިއސްތިއުނާފީ ުމައްސަލައަކީ ުބަލާ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
މައްސަަލއަކާުގުިޅގެންުހަިއކޯޓަށްުހުށަހެޅިުމައްސަލަިއގައިުރިޢާޔަްތކުރާނީުއެު

ބުެނވިދިޔަުެހިކތަކުގެުއިތުރުންު ލިޔުންތަާކއިުހެކިތަކަެށވެު. ޤާނޫނީުނުކުތާތަކާއިު،
މައްސަލައާުުގޅިގެންުދަށުުކޯޓަށްުނުވަތަުހައިކޯޓަށްުހުށަހެޅިފަިއނުވާުއިތުރު/ައއުު

މައްސަލަުބަލާުޤާނޫނީުނުކުތާއެއްުުނވަތަުހެްއެކއްުނުވަތަުިލޔުމެއްުހުށަހެ ޅޭނީު،
ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހުގެުހުްއދައަކާެއކުެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެެހން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުމައްސަލަިއގެުުމި ވީނަމަވެްސ،

ުމައްސަލައާު ުއިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، ުޝަރީޢަތުން ުނިމުނުކަމަށް އަުޑއެހުން
ުލިޔުމެްއު ުނުވަތަ ުހެްއކެއް ުުނވަތަ ުނުކުތާއެއް ުޤާނޫނީ ުއިތުރު/އައު ގުިޅގެން

ުނޭޅޭނެއެވެ.ުުހުށަ

ު)ނ(  ު

ުސުޕްރީމް ުފިަޔވަިއ، ުމަްއސަލަެއއް ުިޚލާފުވުމުގެ ުއިޚްތިޞާޞްައކާ ކޯޓަްށުުކޯޓެްއގެ
ުތިރީގަިއާވު ުޢަމަލުކުރާނީ ުބެލުމުގައި ުމައުޟޫޢީގޮތުން ުމައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ

ުތަކުންކުރެުގޮތަކަެށވެ.ތްގޮ

މައުޟޫޢީގޮތުންު  .104
މައްސަލަުބެލުމުގައިު

ުޢަމަލުކުރާނެުގޮތްު

ުމައްސަަލައކަށް ުބެލެންއޮތް ުމައުޟޫޢީޮގތުން ުމައްސަަލއަީކ ުއެުއެ ވެފަިއ،
ުކަން ުކަަށަވރުކޮށްދީފައިވަނީުމައްސަލަިއގައި ުކޯޓުން ުދަށު ހިނގާފަިއވާގޮތް

ުމައްސަލަިއގަު ުެއ ުކަނަޑއެޅިއްޖެނަމަ، ުަޞއްޙަކޮްށކަމަށް ުއަދި އިުފުރިހަމައަށް
ުލުުކަނޑައަަޅއިުމައްސަލަުނިްނމުން.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭުޤާނޫނީުއުސޫު

ު)ހ(  ު
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ުއަލުްނު ުަހއިކޯޓަށް ުމަްއސަލައަކީ ުބަާޔންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ަމއްސަލަިއަގއިުކަްނހިނގާފައިާވގޮތްުއަލުންުބަލަންޖެހޭުގޮތަކަށްުއޮތްު ފޮނުވައިު،
ުހައިކޯޓަްށު ުބެލުމަށްޓަކައި ުއަލުން ުމައްސަލަ ުއެ މައްސަލަެއއްނަމަ،

ުތަޙުވީލުކުރުން.ު

ު)ށ(  ު

ު ުަގިއވާ ު)ށ( ުމާއްދާގެ ުއަލުންުމި ުަމްއސަލައެއް ުހައިކޯޓުން ޮގތުގެމަތިން،
ސުޕްރީ މިުމާއްދާަގއިވާުޮގތުގެމަތިންު، މްުކޯޓުންުކަނޑައެޅިުޤާނޫނީުބެލުމުގައިު،

ުހަިއކޯޓުންުުލާސޫއު ުުނވަތަ ުޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ުހަިއކޯޓުްނ އެްއގޮތަށް
ުހުއްދަކުރާު ުއިސްިތއުނާފުކުރުަމށް ުުޙކުމުގަިއ ުކުރި ުފަހަރަށް ދެވަނަ

ުފަހަރަށްުސަ ުދެވަނަ ުކޯޓުގައި ުސުޕްރީމް ުމަްއސަލަ ުއެ ބަބެއްއޮތްނަމަ،
ުކުެރވިދާނެެއވެ.ުއިސްތިއުނާފު

ު)ނ(  ު

ުތެރޭގައިު ުބެލުމުގެ ުމައްސަލަ ުގޮތުގެމަތިން ުގައިާވ ު)ނ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުސާބިތުކުރުން ުއަލުްނ ުގޮތް ުވީނަމަވެްސ،ުކަންހިނގާފަިއވާ ހިމެނުނުކަމުގައި

ުއެ ުބަލަން ުމައްސަލަުކަންތައް ުއަލުްނުމުޅި ުތަޙުވީލުކުރުމަކާުނުލައި ހަިއކޯޓަށް
ުހައިކޯޓަށްު ުބެލުމުަގއި،ުުކރިން ުމައްސަލަ ުކޯޓުންނެވެ.ުއަދި ބަލާނީުސުޕްރީމް

މްުކޯޓުންުަކނޑައެޅިުޤާނޫނީުއަނބުރާުއެުމައްސަލަުތަޙުވީުލކުރިއިރުުސުޕްރީ

ުކޯޓައުސޫ ުސުޕްރީމް ުބެލުން ުމައްސަލަ ުތެރޭަގއި ުތަރަހަިއގެ ށްުލުގެ
ުލާޒިމުވާނެެއވެ.

ު)ރ(  ު

ުހިމެނޭު ުަމއްަސލައިަގއި ުމައްސަަލއެްއަގއި، ުހުށަހެޅިފަިއވާ ުކޯޓަށް ސުޕްރީމް
ުއެކަީށގެންވާު ުބޭނުންވާނަމަ ުހޯދުމަށް ުލިުޔންތައް ުމައްސަލަިއގެ ފަރާތަކުން

ހަޅަންވާނެއެެވ.ުއަދިުމިގޮތަށްުލިޔުމުންުހުށަުކޯޓަށްުއެަކން ސަބަބުުބަޔާންކޮށް
)އެކެއް(1ުު/-އެުލިޔުމެއްުުކޮޕީުހަދާފައިވާުކޮންމެުގަނޑަކަށްުހުށަހެޅުމުންު

ުދޫކުރެވޭެނއެވެ.ު ރުފިޔާގެުމަގުންުފައިސާުެނގުަމށްފަހުު

ު)ހ( މައްސަލައިގެު  .105
ުލިޔުންތައްުދޫކުރުންު

ު ުދަށުން ުގެ ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުމައްސަލަެއއްެގުުލިޔުންތައްމި ުއެ ދޫކުރެވޭނީ
ުއަުޑއެހުންތައްުނިމިފައިުނުވާަނމައެވެ.

ު)ށ(  ު
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ުވަނަުބައިުސޯޅަު

ުޝަރީޢަތްތައްުދުރުންުކުރިއަށްުގެންދިއުންު

ސުޕްރީމްުކޯޓުގެުޝަރީޢަތުެގުު،ޢަދުލުުއިންޞާފުގެުހަމަތައްުނުގެއްލޭނެުގޮުތގެމަތިން
މައްސަލަިއަގއިުހިމެނޭުއެހެނިހެންުފަރާތްތައްުތިބޭުމާލަންތައްުއޯިޑއޯުއަިދުު،މާލަމާއި

ު ުގުޅުވާަލއިގެން ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސިންގ ޝަރީޢަތްތަކާިއުވީިޑއޯ
ު ުކަންކަން ުއިޖުރާއީ ުއަިދ ުއިދާރީ ުއިޚްތިޔާުރުއަުޑއެހުންތަކާގުޅޭ ުގެންދިއުމުގެ ކުިރއަށް

ުލިބިގެންވެއެވެ.ށްުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަ

އޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯު  .106
ކޮންފަރެންސިންގު

މެދުވެރިކޮށްު
ޝަރީޢަތުގެު

އަޑުއެހުންތައްު
ުކުރިއަށްުގެންދިއުންު

ުހާޒިރުކޮށްގެންު ުކޮންމެހެްނ ުމީހާ ުކޯޓަށް ުޚިދުމަތަީކ، ުފޯރުކޮށްދޭ ކޯޓުން
ުޚިދުމަތަކާު ުޮކންމެ ުއެފަދަ ުނޫންކަމުގަިއވާނަމަ، ުޚިދުމަތެއް ުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ުއީ ުކުރާނީ ުމުޢާމަލާތްތައް ުއެންމެހަިއ ުކުރަންޖެހޭ ުޖެމްސް-ގުިޅގެން ު،ެމއިލް،
ުމެސެޖު ުވަސީލަތްަތއްު، ޓެކްސްޓް ުއިެލކްޓްރޯނިްކ ުއެނޫންވެްސ ުނުަވތަ ފޯނު
ުމެދުވެރިކޮށެވެ.ު

ު)ހ( ޓެކްނޮލޮޖީގެު  .107
ވަސީލަތްތައްު
ުބޭނުންކުރުންު

ު ުމަޖިލީސްތަކާއި ުޝަރީޢަުތގެ ުބާއްވާ ުޢާންމުގޮތެއްަގއިުކޯޓުން ބައްދަލުވުންަތއް
ުޓެލެޮކންފަރެންސިންގ ުއެނޫންވެސް ުނުވަތަ ުޓެލެފޯނު ުގެންދާނީ ު ކުރިއަށް

ުޕްލެޓްފޯމްތައްުބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ު)ށ(  ު

މަޢުލޫމާތުުވުމަށްުބޭނުންވާުދާުޝަރީަޢތުގެުމަޖިލީހަށްުލޮގިންދުރުންުކުރިއަށްގެން
ުގަީޑގެ ުތާވަލުކުެރވިފަިއވާ ުގަިޑއިރުކުރިނ1ުުްުމަދުެވގެންުމައްސަލަ )އެެކއް(

ުއީ ުއަދިު-ޚަޞްމުންނަށް ުފޮނުވޭނެެއވެ. ުމެދުވެރިކޮްށ ުފޯނު ުުނވަތަ މެއިލް
ުޓެލެޮކންފަރެންސިންގު ުހަމަޖެހިފައިވާ ުގެންދިއުަމށް ޝަރީޢަތްކުރިއަށް
ުޕްލެޓްފޯމަށްު ުޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ުފޯރުކޮށްދީ ުމަޢުލޫމާތު ޕްލެޓްފޯމްގެ

ުމަޢުލޫމާތުުުލޮގިންވުމަށްޓަަކއި ުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ުފަރާތުން ކޯުޓެގ
ުމަޖިލީހަށްު ުޝަރީޢަތުގެ ުކުރިއަްށގެންދާ ުދުރުްނ ފޯރުކޮށްދެވޭނެެއވެ.

ުއެު،ކުލޮގިންވުމާއެު ުނަމާއި ުާކޑުުފަރާތެްއގެ ުައންގައިދޭ ގެުދިވެހިރައްޔިެތއްކަން
ުމަޢުލޫމާތުު ުއެ ުއެދުމުން ުކޯޓުން ުޙިއްޞާކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު

ުވާނެެއވެ.ޙިއްޞާކުރަންު

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .108
މަޖިލީހަށްު

ުވުންުލޮގިންު
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)ފަނަރަ(ުމިނެޓުުކުިރންުކޮންފަރެންސ15ުުްޝަރީޢަތުގެުއަުޑއެހުންުފެށުމުގެު
ސިސްޓަމްުރަނގަޅަށްުމަސަްއަކތްކުރާކަންުޔަޤީންކޮށް،ުގުޅިަފިއވާުމާލަންތަކަށްު
ުއޮފިސަރުު ުލީގަލް ުއަދި ުއޮފިސަރު ުކޯޓު ުލިބޭކަން، ުމަންޒަރު އަާޑއި
އަދިުައޑުއެހުމުަގއިުބަިއވެރިވާުފަރާތްަތކުގެުނަންތަާކއިު ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެު.

ުއެ ުތިބިތަންތަން ުބަލާުނއެމީހުން ުމައްސަލަ ުތަްއޔާރުކޮްށ ުލިސްޓެއް ޭގނޭހެން
ުކުރަންވާެނވެ.ފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހާުޙިއްޞާ

ު)ށ(  ު

ޕްލެޓްފޯމުގައިުބަިއވެިރވާނީުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންުޓެލެކޮންފަރެންސިންގު
ުގުޅި،ު ުޕްލެޓްފޯމްއާ ުއެ ުފަރާތްތައް ުެއހެނިހެން ުބަިއވެރިވާ ޝަރީޢަތުގައި

ުޓެކްނިކަލްުމައްސަލަެއއްުއުޅޭަނމަުއެކަންުޙައްލުކޮށްުނިމުމުންނެވެ.

ު)ހ( މައްސަލަުބަލާު  .109
ފަނޑިޔާރުންު
ޝަރީޢަތުގެު
މަޖިލީހުގައިު
ުބައިވެރިވުންު

ު ުމާއްދާގައި ުގޮތަށްުމި ުޕްލެޓްޯފމަކަށްވާ ުއެއް ުގޮތުގެމަތިން ަބޔާންކޮށްފަިއާވ
ގުޅައިެލިވގެންުކުިރއަށްުގެންދެވޭުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީސްތަކަކީުެއއްުހާޒިެރއްަގއިު

ުތިބެގެންުކުރިއަށްުގެންދެވޭުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީސްތަކެއްކަަމށްުބެލެވޭނެއެެވ.

ު)ށ(  

ުމަޖިލީހަކީު ުއެ ުކުިރން ުުގޅުމުގެ ުފަނޑިޔާރުން ުމަޖިލީހާ ޝަރީޢަތުގެ
ޓެލެކޮންފަރެންސިންގުޕްލެޓްފޯމެއްުމެދުވެރިކޮށްުބޭއްވޭުޝަީރޢަތުގެުމަޖިލީހެއްކަމާއި،ު
ުމަޖިލީހެއްކަމާއި،ުއެު ުބޭްއވޭުޝަރީޢަތުގެ ުގުިޅގެން ުމައްސަލަައކާ ުކޮން ުމަޖިލީހަކީ އެ

އްސަލަިއގެުރިޔާސަތުުަބލަހައްޓާުފަނޑިޔާރުުއަދިުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގައިުހިންގޭުމަ
ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމްުހިފަހައްޓަންޖެހޭު މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުނަމާއިު،
ގޮތާިއ،ުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާުޚިލާފުުޢަމަލެއްުކޮށްފިނަމަުޢަމަލުކުރެވޭނެުގޮތްު

ުނެެއވެ.އިއްވަްނވާކޯޓުުއޮފިސަރ،ުހުރިހާުހާޒިީރންނަށްު

ޝަރީޢަތުގެު  .110
މަޖިލީހާގުޅޭުކަންކަންު

ުއިޢުލާންކުރުންު

ުކޮންބާވަތެްއެގު ުއެީއ ުއިޢުލާންކުރާއިރު ުފެށުނުކަން ުމަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ
ުމަޖިލީހެއްކަންުރިޔާސަތުންުބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.ު

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .111
މަޖިލިސްުފެށުމާއިު

ުނިންމުންު

ު ުމަޖިލިސް ުހުރެުޝަރީޢަތުގެ ުމަްއސަލައަކާ ުޓެކްނިކަލް ހިނގަމުންދަނިކޮށް
ރިޔާސަތުުބަލަހައްޓާުފަނޑިޔާރުުލޮްގއައުްޓވެުުނވަތަުއެުނޫްނވެސްުެޓކްނިކަލްު
މައްސަލަު މައްސަލައަކާހުރެުޝަރީޢަތްުކުރިއަށްުނުގެންދެޭވގޮތްުދިމާވެްއޖެނަމަު،

ުޝަރީ ުފަނޑިޔާރު ުސީނިއަރ ުހިމެނޭ ުމަޖިލީހުގައި ުފަނޑިޔާރުންގެ ޢަތްުބަލާ
ުކުރިއަށްުގެންިދއުމާމެދުުގޮތެްއުކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ު)ށ(  
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ުޓެލެޮކންފަރެންސިންގު ުގޮުތގައި ުޝަރީޢަތެއްގެ ުކުރިއަށްގެންދާ ދުރުން
ޕްލެޓްފޯމެއްުމެދުވެރިކޮށްުކުރިައށްުގެންދެވޭުޝަރީޢަތުގެުމަޖިީލސްތަކުަގއިެވސްު

ު ުޢަމަލުކުރުމަށް ުމަޖިލީސްތަކުަގއި ުޝަރީޢަތުގެ ކަނޑައެޅިަފއިވާުޢާންމު
ުިޚލާފުވެއްޖެނަމަ ުނިޒާމާ ުމަޖިލީހުގެ ުަޝރީޢަތުގެ ުހިނގާނެެއވެ. ު،އުސޫލުތަްއ

)ދިވެހިރާއްޖޭގ2010/22ުުެޤާނޫނުުނަންބަރުުު،އެކަމުގެުކުޑަބޮޑުމިނަށްުބަލައިު
ު ުގެ ުޤާނޫނު( ުއަދަބ76ުުުކޯޓުތަުކގެ ުވަގުތުން ުދަށުން ުމާއްދާގެ ވަނަ

ނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންެވއެވެ.ުކަނޑައެޅުުމގެުބާރުުމައްސަލަުބަލާުފަ
އެފަދަުޢަމަލެއްުހިންގާފައިވަނީުޤާނޫނީުވަކީލަކުނަމަ،ުއެުވަކީަލކުުޝަރީޢަތުގެު
އެުކަނޑަެއޅުނުު ނިޒާމާުޚިލާފަށްުކުރިުޢަމަލާއިުއަދިުއަދަެބއްުކަނަޑއެޅުނުނަމަު،

ުނެެއވެ.ވާކޯޓުންުޮފނުވަންއަދަބުގެުމަޢުލޫމާތުުދިވެހިާރއްޖޭގެުބާުކައުންސިލަްށު

ު)ހ( ގެުޝަރީޢަތުު  .112
ުބައިވެރިންގެު

މަލުތައްުޢަު
ުބަހައްޓަންޖެހޭގޮތްު

ުކުރިއަށްު ުައޑުއެުހންތައް ުގޮުތަގއި ުަޝރީޢަތެއްގެ ުކުރިއަށްގެންދާ ދުރުން
ު ުބަިއެވރިންގެންދާއިރު ުއެްއގޮތްާވުުޝަރީޢަުތގެ ުޙުުރމަތާ ުކޯުޓގެ ތިބެންވާނީ

ުަގއެވެ.ުފަޓުލޫނުކޯޓުުހެދުމެއްގަެއވެ.ުަވކީލުންުތިބެންވާނީު

ު)ށ(  ު

ވާހަަކުދައްކަްނވާނީުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންެގުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގައިު
ުގެންދެޭވު ުމެދުވެރިކޮށް ުކޮންފަރެންސް ުވީޑިއޯ ުފަހުއެވެ. ހުއްދަލިބުމަށް

ުއަތްު ުިއޝާރާތުން ުއެދޭނީ ުހުއްދައަށް ުދެއްކުމުގެ ުވާހަކަ ޝަރީޢަތެއްނަމަ
ުއުފުލައިގެންެނވެ.ު

ު)ނ(  ު

ުކުރިއަށްދާު ުމަޖިލީސް ުޝަރީޢަތުގެ ުބަިއވެރިްނ ޝަރީޢަތުގެ
ުޕް ުލޮގިންޓެލެކޮންފަރެންސިންގ ުމަޖިލީސްުލެޓްފޯމަށް ުޝަރީަޢތުގެ ވާންވާނީ

ކުރިއަށްދާުވަގުތުުއެހެންުމީހުްނނަށްުއެކްސެސްުނުލިބޭފަދަ،ުައދިުޝަރީޢަތުގެު
ުއެ ުއަދި ުައޑުމަުޑ ުނޭޅޭފަދަ ުހުރަސް ުގެންދިއުަމށް ުކުރިއަށް ހެންުމަޖިލީސް

ުޝަރީޢަތުގެު ުމިގޮތުްނ، ުހުރެގެންނެެވ. ުތަނެއްަގއި ުހުންނަ ުވަކިން މީހުންނާ
މަޖިލީސްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަްށޓަކައިުބޭނުންވާުމަްނޒަރުުނުަވތަުއަޑުުސާފުކޮްށު

ުލިބެންވާނެއެެވ.ު

ު)ރ(  ު

ުޝަރީޢަުތެގު ުގެންދާ ުކުރިއަްށ ުމެދުވެރިކޮށް ުޕްލެޓްފޯމްތައް ޓެލެކޮންފަރެންސިންގ
ުގޮތަްށުމަޖިލީ ުއަންނަނިވި ުފަރާތަުކން ުއެްއވެސް ުާހޒިރުވެތިބި ުތަކުގަިއވެސް، ސް

ު.ޢަމަލުކުރުމަކީުމަނާކަމެކެވެ

ކުރުންުމަނާު  .113
ުކަންތައްތައްު
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ުމަޖިލީހުގެު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ުހިނގަމުންދަނިކޮށް، ޝަރީޢަތް
ު.ހުއްދަނެތިުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލިސްުދޫކޮށްުދިއުން

(1)ު  ު

ު ުހުއްދަނެތިުޝަރީޢަތް ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ހިނގަމުންދަނިކޮށް،
ުވެއްދުން ުމަޖިލީހަށް ުަޝރީޢަތުގެ ުމީހަކު ުއެްއވެސް ުޝަރީޢަތާުުއިތުރު އަދި

ު.ގުޅުންނެތްުފަރާތްތައްުޝަރީޢަތްުކުރިއަށްދާއިރުުަކއިީރގައިުޭބތިއްބުން

(2)ު  ު

ޢަތުގައިުެއއްވެްސުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުްނގެުމަޖިލީހުގެުހުއްދަނެތިުޝަރީ
ު.ވާހަކަެއއްުދެްއކުން

(3)ު  ު

ުފަދަު ުވެދާނެ ުއުނަދޫގ ުނުވަަތ ުދަތިވާ ުހިންުގމަށް ުޝަރީޢަތް މިނޫންވެސް
ު.ކަންކަންުކުރުން

(4)ު  ު

ުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުއަޑުުުނވަތަުމަންޒަރުުރެކޯޑުުކުރުން. (5)ު  ު

އެހެންުފަރާތަކާުުމަޢުލޫމާތުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްުލޮގިންވުމަށްޓަކައިުކޯޓުންުދޭު
ުޙިއްޞާކުރުން.

(6)ު  ު

ު ުޝަރީޢަތްތައް ުދުރުން ުމި ުގެންދިއުމުަގއި ުކުރިައށް ުސޯަޅވަނަ ުބަިއަގއިުަގވާިއދުގެ
ުިމު ުކަންކަމުަގއި ުބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ުޢަމަލުކުރުމަށް ުގޮަތކަްށ ުވަިކ ކަނޑައެިޅގެން

ުހިނގާނެެއވެ.އުސޫލުތައްުންމުުޢާުގަާވއިދުަގއިުބަޔާްނކޮށްފައިވާު

އެހެނިހެންު  .114
އިޖުރާއަތުތައްު

ުހިނގުންު

ުސަތާރަވަނަުބައިު

ުމައްސަލައިގައިުހިމެނޭުފަރާތެއްުމަރުވުންު

ުހިމެނޭު ުމައްސަލައިަގއި ުއެ ުނުނިމެނީސް ުމައްސަލަެއއް ުބަލަމުންދާ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
ު ުމަރުވެއްޖެނަމަ، ުފެށިގެންުއެަކންފަރާތެއް ުތާރީޚުން )ސާދަ(14ުުުރަސްމީުއެނގޭ

ުތެޭރގައި ުއެުުދުވަހުގެ ުނުވަތަ ުވާރިސުން ުނުވަަތ ުބަދަލު ުުނވަތަ ުވަކީލު އެފަރާތެްއެގ
ުކޯޓަށްުއަންގަްނވާނެެއވެ.ުުމައްސަލަިއގައިުހިމެނޭުފަރާތަކުން

ުމަރުވިކަންުއެންގުންު  .115

ުހުށަހެޅިު ުނުނިމެނީސް،ުމައްސަލަ ުމައްސަލަެއއް ުބަލަމުންދާ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
މައްސަަލއެްއުހުށަހެޅިުހުރިހާުފަރާތެއްުމަރުވެއްޖެނަމަ،ުއެުުފަރާތްުނުވަތަުއެ

ުމައްސަލަެއއްުއިޖުރާއީުގޮތުންުބާޠިލުކުރެވޭނެެއވެ.

ު)ހ( މައްސަލަުހުށަހެޅިު  .116
ުފަރާތެއްުމަރުވުންު
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ުމައްސަލަެއއްަގއި،ުއެއް ުހުށަހަޅާފައިވާ ުފަރާތްތަކުން ުގިނަ ފަރާތަށްވުރެ
ު ުމައްސަލަ ުނުނިމެނީސް ު ުމަރުވެއްޖެނަމަ،ުމައްސަލަެއއް ުފަރާތެއް ހުށަހެޅި

ުހިމެނެނީު ުމައްސަަލއިަގއި ުފަރާތްތަކަށް، ުދެންތިިބ މައްސަލަިއގައި
ުެއގޮތުގެއެފަ ުއަްނަގއި، ުގެންދިއުމުެގުރާތްތައްކަން ުކުިރައށް ުމައްސަލަ މަތިން

ުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.ު

ު)ށ(  ު

ހ(ުަގއިވާުގޮުތެގމަތިންުބާޠިލުކުރެވޭުމައްސަލަެއއްގެުދަުޢވާައކީުމިުމާއްދާގެު)
ުމައްސަލައެއްަނމަ ުހުށަހެޅިދާނެ ުވާރިސުންނަށް މައްސަަލުު،މައުޟޫޢީގޮތުން

ު ުރަސްމީ ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުދުވަހުގ60ުުެބާޠިލުކުރެވުނު )ފަސްދޮޅަސް(
ުހުށަހެޅުުމންު،ތެރޭގައިު ުބަލައިު،ވާރިސުން ުއަލުްނ ުމައްސަަލއެއް ގަތުމުގެުއެ

ުއިޚްތިޔާރުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުިލބިގެންެވއެވެ.

ު)ނ(  ު

ުރައްދުާވު ުބަލަމުންދާުމައްސަލަެއއްުނުނިމެނީސް،ުމައްސަލަ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
ފަރާތްުނުވަތަުެއުމައްސަަލއެްއުރައްދުާވުހުރިހާުފަރާތެއްުަމރުވެއްޖެނަމަ،ުއެު

ުމައްސަލަެއއްުއިޖުރާއީުގޮތުންުބާޠިލުކުރެވޭނެެއވެ.

ު)ހ( މައްސަލަުރައްދުވާު  .117
ުފަރާތެއްުމަރުވުންު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުއެހެްނުބަޔާންކޮށްފައިވީުނަމަވެްސ،ުއެުމައްސަލަައކީު
ުކުރިއަްށު ުވާރިސުްނނާއެކު ުފަރާތްތަކުގެ ުނުވަތަ ުފަރާތުގެ ުރައްދުވާ މައްސަލަ

ުހިމެނެނީު ުމައްސަލަިއގައި ުވާރިސުންނަށް ުމައްސަލަެއއްނަމަ، ގެންދެވިދާނެ
މަތިންުއެުަމއްސަލަުކުރިައށްުގެންދިޔުމުެގުރާތްތައްކަންުއަންަގއި،ުެއޮގތުގެއެފަ

ުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުރައްދުާވު ުބަލަމުންދާުމައްސަލަެއއްުނުނިމެނީސް،ުމައްސަލަ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
ު ުފަރާތެއް ުތެރެއިން ުދެންތިބިުފަރާތްތަކުގެ ުމައްސަަލއިަގއި މަރުވެއްޖެނަމަ،

ުެއގޮުތގެު ުައންގަިއ، ުއެފަރާތްތައްކަން ުހިމެނެނީ ުމައްސަަލއިަގއި ފަރާތްތަކަށް،
ުބަލާު ުމައްސަލަ ުއިޚްތިޔާރު ުގެންދިޔުމުގެ ުކުރިއަށް ުމައްސަލަ ުއެ މަތިން

ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ު)ނ(  ު

މަތިންުބާޠިލުކުރެވޭުމައްސަލަެއއްގެުދަުޢވާައކީުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުަގއިވާުގޮުތގެު
ުމައްސަލައެއްަނމަ ުހުށަހެޅިދާނެ ުވާރިސުންނަށް މައްސަަލުު،މައުޟޫޢީގޮތުން

ު ުރަސްމީ ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުދުވަހުގ60ުުެބާޠިލުކުރެވުނު )ފަސްދޮޅަސް(
ވާރިސުންުހުށަހެޅުމުން ނުވަތަުއެުމައްސަަލއަކީުަމއްސަލަުރައްުދވާުު،ތެރޭގަިއު،

ު)ރ(  ު
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ުމައްސަލަުފަ ުމައްސަލައެްއނަމަ ުހުށަހެޅިދާނެ ުމައްަޗށް ުވާރިސުންގެ ރާތުގެ
ު ުރަސްމީ ުފެށިގެން ުދުވަހުން ުދުވަހުގ60ުުެބާޠިލުކުރެވުނު )ފަސްދޮޅަސް(

ުމައްސަލަެއއްު ުއެ ުފަރާތުން ުހުށަހެޅި ުފުރަތަމަ ުމައްސަަލއެްއ، ުެއ ތެރޭގަިއ،
ުކޯޓަށްުލިބިގެންެވއެވެ.ހުށަހެޅުމުންުއަލުންުބަލައިގަތުުމގެުއިޚްތިޔާރުުސުޕްރީމްު

ުއަށާރަވަނަުބައިު

ުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާއިުކޯޓުގެުޙުރުމަތްު

ުއެކަމަށްު ުނުވަތަ ުއޮފިސަރު ުކޯޓު ުވައްދާނީ ުމީހުން ުމަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ

ުރަސްމީު ުޮފޓޯޖެހި ުކާކުކަން ުމީހަކީ ުއެ ުމުަވްއޒަފެއް ުކޯޓުގެ ކަނޑައަޅާަފިއވާ
ުކަަށވަރުކޮށްު ުނަންު، ލިޔުމަކުން ުދަފްތަރުގަިއ ުމީހުންެގ ުހާޒިރުވާ ޝަީރޢަތަށް
ުނޯޓުކުރުމަށްުފަހުގައެވެ.

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .118
މަޖިލީހަށްުމީހުންު

ުވެއްދުންު

ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްުވަދެޭވނީުކޯޓުގެުއަމުރަކުންުޝަރީަޢތަށްުހާޒިރުކުރެޭވު
ުއަުޑއެހުމަށްު ުމަޖިލީސް ުޝަރީޢަތުގެ ުވަީކލުންނާއި، ުމީހުންގެ ުއެ މީހުންނާއި

ުހާޒިރުވާުފަރާތްތަކަށެެވ.ު

ު)ށ(  ު

ުއެްއު ުފަރާތަކުން ުދެފަރާތުންކުރެ ުވައްާދއިރު، ުމީހުން ުމަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ
ުމާލަމުެގުވަކީލުން ުަޝރީޢަތުގެ ުޙާލަުތަގއި، ުހާޒިރުވާ ުަވކީލުން ުގިނަ ނަށްވުެރ

ޖާގަުއޮތްުމިންވަރަށްުބަލައި،ުވަކީލުންނަށްުވަދެވޭނެުޢަދަދެްއުކަނޑައެޅުމުެގު
ުއަުޑއެހުމަށްު ުމަޖިިލސް ުޝަރީޢަތުގެ ުއަދި ުލިބިގެްނވެެއވެ. ުކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު

ވަނުމުގެުުފރުޞަތުުދެވޭނީ،ުުހާޒިރުވާުފަރާތްތަކަްށވެސްުަޝރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށް
ުޝަރީޢަތުގެުމާލަމުގެުޖާގަުއޮްތުމިންވަރަށްުބަލައި،ުހާޒިުރވިުތަރުތީބުންނެވެ.

ު)ނ(  ު

ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީސްުައޑުއެުހމަށްުއަންނަުފަރާތްތަކުން،ުަޝރީޢަތުގެުނިޒާމުު
ުމިްނވަރަުކން ުއޮތް ުޖާގަ ުާމލަމުގެ ުޝަރީޢަތުގެ ުނިކުމެު، ނުގެއްޭލގޮތަށް ވަދެ

ުހެދޭނެއެވެ.ު

ު)ރ(  ު

ުމަޖިލީހުގައިު ުޝަރީޢަތުގެ ުފަރާތްތަކުން ުވަންނަ ުމަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ
ތިބެންވާނީުކޯޓުުއޮފިސަރުުނުަވތަުއެކަމަށްުކަނަޑއަޅާފަިއވާުޯކޓުގެުމުަވއްޒަުފު

ުކަނޑައަޅާުގޮެތއްގެމަތިންުއެުތަރުތީބުންނެވެ.

ު)ބ(  ު
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ހާޒިރުވާުފަރާތްތައްުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްުުކޯަޓށްޤާނޫނީުވަކީލުންުފިޔަވައި،ު
ުިމގޮތުންު ުހުރިނަމައެވެ. ުހެދުމެްއގަިއ ުއެަކށީގެންވާ ުޙުރުމަތާ ުޯކޓުގެ ވައްދާނީ
ުހާޒިރުވުމަީކު ުކޯަޓށް ުއަަޅއިގެން ުގަހަނާ ުހެދުމާއި ުާބވަތްތަުކގެ އަންނަނިވި

ުމަނާކަމެކެވެ.

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .119
މަޖިލީހަށްުވަންނަު
ުފަރާތްތައްުއަޅަންޖެހޭު

ުހެދުންު

ުކަކޫުނިވާުނވާފަދަުހެދުން. (1)ު  ު ު

އެކަީށގެންނުވާފަދަުއިބާރާތްުލިޔެފައިުހުންނަުހެދުމާއިުއިސްލާމްދީނާއިު
ޢާންމުުއިޖުތިމާއީުމިންގަނޑުތަކާުޚިލާފުުޝިޢާރުތައްުރަމްޒުޮކށްދޭފަދަު
ހެދުމާއި،ުސިޔާސީުިލޔުމެއްުުނވަތަުކުރެހުމެއްުހުރިުހެދުމާިއ،ުއެުފަދަު

ުގަހަނާތައް.

(2)ު  ު ު

ުމީހެއްނަމަ،ު ުނިާވކޮށްގެންުހރި ުމޫނު ުއަްނހެނަކީ، ުހުރި ުހާޒިުރވެ ކޯޓަށް
ުއަންހެންު ުޯކޓުގެ ުކާކުކަން ުއެއީ ުވެއްދުމުގެކުރިން ުމަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ

ުމުވަްއޒަފަކުުކަަށވަރުކުރަންވާެނއެވެ.

ު)ށ(  ު

ުވަކީލުންނަށްު ުޤާޫނނީ ުހާޒިުރވާ ުކޯޓަށް ުގޮތުން ުވަކީެލްއގެ ުނުވަތަ ބަދަލުގައި
ުގަެއވެ.ުކޯޓުފަޓުލޫނުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްުވަދެޭވނީު

ު)ނ(  ު

ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްުފަނޑިޔާރުންުވަނުމުގެކުރިންުއެުމަޖިލީހަކީުކޮންުޝަރީޢަތުގެު

ު ުމަޖިލީހުގައި ުޝަރީޢަތުގެ ުެއ ުރިާޔސަުތުމަޖިލީހެއްކަމާއި، ުަމއްސަލަިއގެ ހިންގޭ
ޝަީރޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާްމު ފަނޑިޔާރުުއަދިުަމއްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުނަމާއިު،

ުގޮތާއި ުކޮށްފިނަމަު، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ުޢަމަލެއް ުޚިލާފު ުނިޒާމާ ުމަޖިލީހުގެ ޝަީރޢަތުގެ
ުެއވެ.ޢަމަލުކުރެވޭނެުގޮތްުކޯޓުުއޮފިސަރ،ުހުރިހާުހާޒިރީންނަށްުއިއްވަްނވާނެ

ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހާު  .120
ގުޅޭުކަންކަންު
ުއިޢުލާންކުރުންު

ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުހުރިހާު ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްުފަނޑިާޔރުންުވަނުމުންު،
ުހާޒިރީންުކޮޅަށްުތެދުވަންވާެނެއވެ.

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .121
ުމަޖިލިސްުފެށުންު

ުފެށޭޝަރީޢަ ުމަޖިލިސް ުތުގެ ުސުޕްރީމް ކޯޓުގެުނީ،ު"`ުދިވެހިރާއްޖޭގެ
ުމަޖިލިސްު ުޝަީރޢަތުގެ ުކިޔައި ުމިހެން ުފެށުނީ" ުމަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ
ުފަނޑިޔާރުު ުބަލަހައްާޓ ުރިޔާސަތު ުމައްސަލަިއެގ ފެށުނުކަން

ުއިޢުލާންކުރުމުންނެވެ.

ު)ށ(  ު
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ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލިސްުހިނގަމުންދަނިކޮށް،ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޝްވަރާާއއެކުުރިާޔސަުތު
އްޖެުހިނދެއްގައިުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލިސްުމެދުކަނޑާލުމުގެުބަލަހައްޓާުފަނޑިޔާރަށްުފެނި

ުއިޚްތިޔާރުުރިޔާސަތުުބަލަހައްާޓުފަނޑިޔާރަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ޝަރީޢަތުގެު  .122
މަޖިލިސްު

ުމެދުކަނޑާލުންު

ުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލިސްުނިމޭނީ،ުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލިސްުނިމުނުކަންުރިޔާސަތު
ުކަމަށްުުބަލަހައްޓާ ުނިމުނީ" ުމަޖިލިސް ު"ޝަރީޢަތުގެ ފަނޑިޔާރު

ުއިޢުލާންކުރުމުންނެވެ.

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .123
ުމަޖިލިސްުނިމުންު

ުއިޢުލާންކުރުމުެގުކުރިން،ުުމައްސަަލއިެގު ުނިމުނުކަން ުމަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ
ުއަންާގނެކަމަށާއި ުއެކަން ުފަހުން ުބާްއވާަނމަ، ުއަުޑއަހުމެއް އަދިު، އިތުރު

ު ުައޑުެއހުންުނިމުނުކަންުމައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުންުނިމިއްޖެނަމަ،ުމައްސަލަިއގެ
ުފަނޑިޔާުރުއިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.ުބަލަހައްޓާުރިޔާސަތު

ު)ށ(  ު

ުނިޒާމުު ުގަވާިއދުތަކާއި ުމަޖިލީހުގެ ުއެ ުކޮންޓްރޯލްކޮށް ުމަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ
ުމަޖިލީހުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓާުފަނޑިޔާެރެވ.ުއެބަލަހައްޓާނީު

ު)ހ( ޝަރީޢަތުގެު  .124
މަޖިލީހުގެުނިޒާމްު

ުބެލެހެއްޓުންު

ުވާހަކަ ުމަޖިލީހުގައި ުޝަރީޢަތުގެ ުރިާޔސަތު ުދެއްކޭނީ، ފަނޑިޔާރުުބަލަހައްޓާ
ުގޮތަކަށްު ުއެހެން ުފަނޑިޔާރު ުފަރާތަކަށެވެ. ުދިން ުހުއްދަ ުދިނުމުން ހުއްދަ
ުޮކޅަށްު ުވާހަކަދަްއކަންވާނީ ުމަޖިލީހުގައި ުޝަީރޢަތުގެ ުހިނދަކު، ކަނޑަނާޅާހާ

ުވެހުރެއެވެ.ތެދު

ު)ށ(  ު

ހުށަހަޅާުލިޔެކިޔުމާިއުުމައްސަލައިަގއިުހިމެނޭުފަރާތުންޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްު
ުފަނޑިޔާރުު ުބަލަހައްޓާ ުރިޔާސަތު ުހުށަހަޅާނީ ުމަޖިލީހަށް ުޝަރީޢަތުގެ ތަކެތި

ުހުއްދަދިނުމުންުކޯޓުުއޮފިސަރުުމެދުވެރިކޮށެވެ.

ު)ނ(  ު

ު ުހިނގަމުންދާ ުމަޖިލީހުގައި ުބޭރުން،ުޝަރީޢަތުގެ ުމަުއޟޫޢުން މައްސަލައިގެ
ުއަބުރަށްު ުއަދި ުޒާތަށް ުނަފްސަށް، ުފަރާތެއްގެ ުއެހެން ުފަރާތަކުން އެްއވެސް
ުޮގތުންުވާހަކަދެްއކުންުހުއްދަކުެރވިގެްނުނުެވއެވެ.ު ހަޑިހުތުރުކޮށްުދިމާކުރުމުގެ
ުޢިބާރާތްތައްު ުމިފަދަ ުބަޔާނެްއަގއި ުހުށަހެޅޭ ުޝަރީޢަތަށް އަދި

އެުޢިބާާރތްތައްުއުނިކުރުމަށްުއެންގުުމެގުބާރުުރިޔާސަތުު، ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ
ުބަލަހައްޓާުފަނޑިޔާރަށްުލިބިެގންވެެއވެ.

ު)ރ(  ު
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ުކަމަކީ،ު ުުކރަމުންދާ ުނުވަތަ ުވާހަކައަކީ ުދައްކަމުންދާ ުމަޖިލީހުގައި ޝަރީޢަތުގެ
ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުނިޒާމާުޚިލާފުުވާހަކަެއއްުނުވަތަުކަެމްއކަމަށްުރިޔާސަތުު

އެުވާހަކަެއއްުުނވަތަުއެުކަެމއްުއަލުންު، ޔާރުުކަނަޑއަަޅއިުއަންަގއިފިނަމަފަނޑި
ުތަކުރާރުކޮށްގެންުުނވާނެެއވެ.

ު)ބ(  ު

ުރައްދުާވު ުއަމުރު ުއެ ުއަމުރުތަކަށް ުފަނޑިޔާރުންކުރާ ުމަޖިލީހުގައި ޝަރީޢަތުގެ
ުޙުރުމަތްު ުމަިޖލީހުގެ ުޝަރީޢަތުގެ ުއަދި ުކިޔަމަންވާންވާެނއެވެ. ފަރާތްތަކުން
އަދިުޝަރީޢަތުގެު ކުޑަާވގޮތަށްުއެްއވެސްުފަރާތަުކންުޢަމަލުކޮށްގެންުނުވާެނއެވެު.
ުހާޒިރީންކުެރު ުމަޖިލީހުގެ ުޢަމަލެއް ުއެްއވެސް ުޚިލާފުވާފަދަ ުނިޒާމާ މަޖިލީހުގެ

ުއެްއވެސްުފަރާތަކުންުކޮްށގެންުނުވާނެެއވެ.

ު)ޅ(  ު

ތެރެއިންުފަރާތެއްުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީސްުއަޑުއެހުމަށްުހާޒިރުވެތިބިުފަރާތްތަކުގެު
ުރަނގަޅުކުރުމަްށު ުއެކަން ުޢަމަލެއްކޮށް ުޚިލާފު ުނިޒާމާ ޝަރީޢަތުގެ

ފަރާތެއްުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުންުސް،ުެއކަންުތަކުރާރުކުރާނަމަ،ުއެއެންގުމުންވެު
ުނެރުމުގެުބާރުުކޯޓުުއޮފިސަރަްށުލިބިގެންވެެއވެ.

ު)ކ(  ު

ު ުޚިލާފުވީކަމުަގއި ުނިޒާާމ ުމަޖިލީހުގެ ުކަންތައްތަުކެގުޝަރީޢަތުގެ ުައންނަނިވި ބެެލވޭނީ
ުތެރެއިންުކަމެއްުކުރުމުންނެވެ.

ޝަރީޢަތުގެު  .125
މަޖިލީހުގެުނިޒާމާު
ުޚިލާފުުޢަމަލުތައްު

ުއަޅަންު ުހުރަސް ުނުވަތަ ުހުރަސްއެޅުން ުޝަރީޢަތަކަށް ުހިނގަމުންދާ ކޯޓުަގއި
ުމަސައްކަތްކުރުން.

ު)ހ(  

ު ުނުވަތަ ުޝަރީޢަތެއްގަިއ ުފަނޑިޔާރަކުުހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއްަގިއ
ުއެއްެވސްު ުހުރަސްއެޅޭފަދަ ުނިންމުމަށް ުމަްއސަަލ އިންޞާފުވެރިކޮށް

ުޢަމަލެއްކުރުން.

ު)ށ(  ު

ުޝަރީޢަތެއްަގއިު ުހާޒިރުވެ ުމަޖިލީހަށް ުޝަރީޢަތުގެ ުގުިޅގެން މައްސަލައަކާ
ުދޭންޖެހޭުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުއިންކާރުކުރުން.

ު)ނ(  ު

ހާޒިރުވެުޝަރީޢަތެއްގައިުދޭންޖެހޭުހެކިބަހެއްުދިނުމަށްުޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހަށްު
ނުވަތަުހެއްެކއްގެުހަިއސިްއޔަުތންުނުވަތަުހެކިބަސްދޭންޖެހޭުފަދަުމަޤާމެއްގައިު

ުހުރެުޝަރީޢަތަށްުބޭނުންވާުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްުއިންކާރުކުުރން.

ު)ރ(  ު
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ު ުރެޯކޑްކުެރވޭ، ުމަންޒަރު ުނުވަތަ ުއަުޑ ުނުލަިއ، ުުހއްދައާ ުފޮޓޯުކޯޓުގެ ުނވަތަ
ުނުވަތަު ުައޑު ުވައްަދއި ުމަޖިލީހަށް ުޝަރީޢަތުގެ ުވަސީލަެތއް ުެއއްެވސް ނެގޭ

ުމަންޒަރުުރެކޯޑްކުރުން.

ު)ބ(  ު

ހިނގަމުންދާުޝަރީޢަތެއްަގއިުއަނެއްުފަރާތަށްުގަސްުތގައިުެގއްލުމެއްުދިނުމުެގު
ުގޮތުންުކަމެއްކުރުން.

ު)ޅ(  ު

ޝަީރޢަތުގެުމަޖިލިސްުމައްސަލައާުގުިޅގެންުހާޒިރުވާުޚަޞްމުންނާއިު ވަކީލުންު،
ރިޔާސަތުުބަލަހައްޓާުފަނޑިޔާރުގެުއިޒުަނނެތިުޝަރީޢަތުގެު ހިނގަމުންދަނިކޮށްު،
ުއަމުރަކަްށު ުކުެރވޭ ުމަޖިލީހުގައި ުޝަރީޢަތުގެ ުނުވަތަ ުނުކުތުން މަޖިލީހުން

ުނުކިޔަމަންތެރިވުން.

ު)ކ(  ު

ުފަރާތްތަކުން،ޝަރީ ުވަންނަ ުއަޑުއެހުމަށް ުމަޖިލިސް ޢަތުގެުޝަރީޢަތުގެ
ުމަޖިލީހުގައިުކުރެވޭުއަމުރަކަށްުނުކިޔަމަންތެރިވުން.

ު)އ(  ު

ުމީގެުއިތުރުންވެސްުޝަރީޢަތުެގުނިޒާމާުޚިލާފުވާުފަދަުޢަމަލެއްކުރުން.ު ު)ވ(  ު

ވަނަުމާްއދާު)ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުިނޒާމާުޚިލާފުުޢަމަލުތައް(125ުުމިުގަާވއިދުެގު
ުެއކަމުެގު ުޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ުނިޒާމާ ުމަޖިލީހުގެ ުޝަރީޢަތުގެ ުފަދައިން ުބުނާ ގައި

ު ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުބަލަިއ، ުކޯޓުތަުކެގ2010/22ުުކުޑަބޮޑުމިނަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ު ުއ76ުަޤާނޫނު(ުގެ ުަވގުތުން ުދަށުން ުމާއްާދގެ ުތެެރއިންުވަނަ ުއަދަބުތަުކގެ ންނަިނވި
ުއަދަބެއްުކަނަޑއެޅުމުގެުބާރުުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެއެވެ.ު

ވަގުތުންުކަނޑައެޅޭު  .126
ުއަދަބުު

ުއަށްވުރެުޮބޑުުނޫންުޢަދަދަކުންުޖޫރިމަނާކުރުން.ުރުފިޔާު(ހާސްދިހަ-/10,000 ( ު)ހ(  ު

15ުު ުދުވަހަށްވުރެ ު)ފަނަރަ( ުނުވަތަ ުޖަލަށްލުން ުމުއްދަތަކަށް 1ުދިގުނޫން
ު)އެެކއް(ުމަސްުދުވަހަށްވުރެުިދގުނޫންުމުއްދަތަކަށްުޭގަގއިުބަންދުކުރުން.

ު)ށ(  ު

ވަނަުމާްއދާު)ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގެުިނޒާމާުޚިލާފުުޢަމަލުތައް(125ުުމިުގަާވއިދުެގު
ު ުޢަމަލެއް ުފަދަ ުކޮށްަފއިުގަިއވާ ުެއ ުވަކީަލކުނަމަ، ުޤާނޫނީ ުޝަރީޢަތުެގުވަނީ ވަކީލަުކ

ުކަނަޑއެޅުނުު ުއެ ުކަނޑަެއުޅނުނަމަ، ުއަދަބެއް ުއަދި ުޢަމަލާއި ުކުރި ުޚިލާފަށް ނިޒާމާ
ުއަދަބުގެުމަޢުލޫމާތުުދިވެހިރާއްޖޭގެުބާުކައުންސިލަށްުކޯޓުންުައންގަންވާނެެއވެ.

ވަކީލަކުުޝަރީޢަތުގެު  .127
ުނިޒާމާުޚިލާފުވުންު
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ުނަވާރަވަނަުބައިު

ުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުޙުކުމްު

ުނިމުމުން،ު ުއަުޑއެހުންތައް ުމަޖިލީހުގެ ުަޝރީޢަތުގެ ުބާްއވާ ުކޯޓުަގއި ސުޕްރީމް
ުެއއަށްއަުޑއެހުން ުނުވަތަ ުދުވަހު، ުނިމޭ ުއެުތައް ުތާރީޚެއްަގއި، ުފަުހގެ ވުރެ

ުބަލާު ުމައްސަލަ ުއިޚްތިޔާުރ ުިއއްވުުމގެ ުކަނަޑއަޅަިއ، ުޙުކުމް މައްސަލަެއއްގެ
ުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންެވއެެވ.

ު()ހ ުޙުކުމްކުރުންު  .128

ގަިއވާުގޮުތެގމަތިންުޙުކުމްުއިއްވާނީުފަހުގެުތާރީޚެއްަގއިނަމަ،ު މިުމާއްދާގެު)ހު(

ޙުކުމްުއިްއވުންުއޮންނާނެުދުަވސްުމައްސަލަިއގައިުހިމެނޭުފަރާތްތަކަށްުދުރާލާު
ުއަންގަްނވާނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ކޯޓުންުބަލައިުނިންމާުސުޕްރީމްުކޯޓުންުބަލާުކޮންމެުމައްސަލަެއއްަގއިެވސް،ުސުޕްީރމްު
ުުޙކުމުެގު ުމައްސަލަެއއްގެ ުެއ ުދުވަުހ، ުއިްއވާ ުކަނޑައަަޅއި ުޙުކުމް މައްސަލަެއއްަގއި

އެުމައްސަލަިއަގިއުު،ރައުާޔއެކުުުމައްސަލަުބެލިުހުރިހާުފަނޑިޔާރުންގެުއަޞްލެްއ،ުއެ
ުހިމެނޭުކޮންމެުފަރާތަކަށްވެސްުޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ.ު

ޙުކުމުގެުއަޞްލުު  .129
ުދޫކުރުންު

ުކުެށްއު ުއިމްލާ ުލިޔުމުގަިއވާ ުުނވަތަ ުއޮޅުމެއް ުއަރާފައިވާ ުޖެހުމުގައި ހިސާބު
އިޞްލާޙުކުރުންުފިޔަަވއިުސުްޕރީމްުކޯޓުގެުޙުކުމަކަށްުނުވަތަުތަފާތުވިުރައުޔަކަްށވިަޔސްު

ުޙުކުމްުއިްއވުމަށްފަހުުއެްއވެްސުބަދަލެއްުގެނެސްގެންުުނވާެނއެވެ.ު

ޙުކުމަށްުބަދަލުު  .130
ުނުގެނައުންު

ު

ުއެކަމަށްު ުފަރާތަކުން ުހިމެނޭ ުމައްސަލައިަގއި ުރިޕޯޓަށް ުނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް
ޝަރީޢަތްު، ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާުފޯމުންުއެިދއްޖެނަމަ،ުކަނަޑއެޅިފަިއވާުީފުނެގުމަށްފަހު

ުރިޕޯ ުނިމުނުގޮތުގެ ުރަސްމީ ުފެށިގެން ުތާރީޚުން ުއެދޭ ުދުވަހުގ10ުުެޓަށް )ދިހައެއް(
ުފަރާތަކުންުތެރޭގައި ުހިމެނޭ ުމައްސަަލިއގަިއ ުއަދި ުަޙވާލުކުަރންވާނެެއވެ. ުއެފަރާތަކާ

ސޮފްޓްުކޮޕީއަށްުއެދިަފއިވާނަަމ،ުުޝަރީޢަތްުނިމުނުގޮތުގެުރިޕޯޓަށްުއެދޭއިރުުއެުރިޕޯޓުގެ
ު ުގޮތެްއގެމަިތން ުކަނޑައަޅާ ުއެޑިކޯޓުން ުރިޕޯޓުގެ ުނިމުނުގޮތުގެ ުނކުރެޭވުޓުޝަރީޢަތް

ުޓްުކޮީޕުފޯރުކޮށްދެވޭނެެއވެ.)ނޮންުއެޑިޓަބަލް(ުސޮފް

ޝަރީޢަތްު  .131
ރިޕޯޓުުުނިމުނުގޮތުގެު
ުޙަވާލުކުރުންު
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ުއިުވިހިވަނަުބަު

ުފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލިސްު

ުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުްނގެުޢާންމުުމަޖިލީހެއްުއޮންނަންވާނެެއވެ. ުޢާންމުުމަޖިލިސްު  .132

ޤާނޫނުތަުކންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްު ލިބިފައިވާުއިޚްތިޞާޞްާއއިުކޯުޓެގުޤާނޫނުއަސާސީާއއިު،
ޒާތުަގއިުކޯޓަށްުލިބިގެންވާުއިްޚތިޞާޞްގެުދަށުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުކަންތައްތަާކިއު
އަދިުމިުަގވާއިުދގައިުބަޔާންކޮްށފައިވާުއެންމެހައިުކަންަތއްތައްުކުރުމުގެުބާރުުސުޕްރީްމު

ުކޯޓުގެުފަނިޑޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެއެވެ.

ޢާންމުުމަޖިލީހަށްު  .133
ުލިބިގެންވާުބާރުތައްު

ފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުމަސްއޫިލއްޔަތުތަުކގެުތެރޭަގއިުއަންނަނިވިުކަންކަްނު
ުހިމެނެއެވެ.

ޢާންމުުމަޖިލީހުގެު  .134
ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްު

ުކުރަންޖެހޭު ުރަނގަޅުކުރުމަށްަޓކައި ުފެންވަރު ުޚިދުމަތުގެ ުދޭ ުކޯޓުން ސުޕްރީމް
ުކަންކަމާމެދުުމަޝްވަރާކޮށް،ުޮގތެއްުނިންމުން.

ު)ހ(  ު

ުހިމެނުމަށްު ުބަޖެޓުގައި ުކުރިން ުތައްޔާރުކުރުުމގެ ުބަޖެޓް ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުފެންނަކަންކަމާމެދުުލަފާުދިނުން.

ު)ށ(  ު

ުދާއިރާތަ ުބޭނުންވާ ުތަމްރީނުކުރަން ުމުަވއްޒަުފން ުކޯޓުގެ ކާމެދުުސުޕްރީމް
ުލަފާދިނުން.

ު)ނ(  ު

ުރިސެްސގެުތެޭރގައިުިހނގަމުންދާނެުމަސައްކަތްތައްުަކނޑައެޅުން.ކޯޓުގެު ު)ރ(  ު

ުނިންމުމަކުންު ުކޯުޓގެ ުސުޕްރީމް ުނުވަަތ ުކަެމއް ުކަނޑަެއޅޭ ޤާނޫނަކުން
ުޙަވާލުކުެރވޭުކަންތައްަތއްުކުިރއަށްުގެންދާނެގޮތްުކަނޑަެއޅުން.ު

ު)ބ(  ު

ުކުރަންޖެހޭ ުއިތުރުން ުަކންކަމުގެ ުބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ުދާޚިލީުުމަތީގައި ކޯޓުެގ
ުކަންކަންުކުރުން.

ު)ޅ(  ު

ުުއއްތަަމު ުއެކުލެވިގެްނވަނީ، ުމަޖިލިސް ުޢާންމު ުފަނޑިޔާުރންގެ ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުފަނޑިޔާރާއި،ުސުޕްރީމްުކޯޓުެގުފަނޑިޔާރުންގެުމަްއޗަށެވެ.

ޢާންމުުމަޖިލިސްު  .135
ުގޮތްުއެކުލެވިގެންވާު
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ު ުގޮތަކަށް ުއެހެން ުމަޖިލީހުން ުޢާންމު ުހިނދަކު،ުފަނޑިޔާރުންގެ ކަނަޑނާޅާހާ
ުެއއްފަހަރުު ުހަފުތާއަކު ުމަދުވެގެން ުމަޖިލިސް ުޢާންމު ފަނޑިޔާރުންގެ

ުބާއްވަްނވާނެެއވެ.

ު)ހ( ޢާންމުުމަޖިލިސްު  .136
ުބޭއްވުމާއިުރިޔާސަތުު

ުބަލަހައްޓާނީު ުރިޔާސަތު ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުފަނޑިޔާރުްނގެ ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުއއްތަމަުފަނޑިޔާރަށް އެުމަޖިލީހުގެުުއުއްތަމަުފަނޑިޔާެރވެު. ހާޒިރުުނުވެވޭަނމަު،

ުހިމެނޭު ުމަޖިލީހުގައި ުފިޔަވައި ުފަނޑިޔާރު ުއުއްަތމަ ުބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު
ުއެންމެުސީނިއަރުފަނޑިޔާެރވެ.

ު)ށ(  ު

ުކޯޓުގެު ުސުޕްރީމް ުބޭްއވޭނީ ުޖަލްސާއެްއ ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ފަނޑިޔާރުންގެ
ނޑިޔާރުންުއެުޖަލްސާއަްށުފަނޑިޔާރުންގެުދެބައިުކުޅަުއެއްުބަޔަށްވުރެުގިނަުފަ

ުހާޒިރުވުމުންނެވެ.

ު)ހ( ޢާންމުުމަޖިލީހުގެު  .137
ުޤާނޫނީުޢަދަދުު

ުޙާލަތްތަކުގައިު ުއޮންަނ ުހުސްވެފައި ުމަޤާމު ުފަނޑިޔާެރްއގެ ުކޯޓުގެ ، ސުޕްރީމް

ުއެަވގުަތކުު ުބޭްއވޭނީ ުޖަލްާސއެއް ުެއއްވެސް ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ފަނޑިޔާރުންގެ
ުކޯޓަށްު ުއެއްަބިއގެުސުޕްރީމް ުކުޅަ ުދެބައި ޢައްޔަންކުރެިވފައިވާުފަނޑިޔާރުްނގެ

ުޢަދަދުގެުފަނޑިޔާރުންގެުހާޒިުރގަެއވެ.

ު)ށ(  ު

ު ުޢަދަދު ުމި ުނަމަވެްސ، ުބަޔާންކޮށްފައިީވ ުއެެހން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ 3ުމި

ު)ތިނެއް(ުފަނޑިޔާރުންނަށްުުވރެުމަދުވެގެންުނުވާނެެއވެ.

ު)ނ(  ު

ފަނޑިޔާރުްނގެުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުކުއްލިުޖަލްސާއެއްުާބއްވަންޖެހޭނީުސުޕްރީމްުކޯޓުގެު
ުމެދުވެރިެވގެންނެވެ.ުމިގޮތުްނު ުޙާލަތެއް ުމުހިންމު ުފަދަ ުބާއްވަންޖެހޭ ުމަޖިލީހެއް އެފަދަ

ުއަންނަނިވިުޙާލަތްތަކުަގއިުޢާްނމުުމަޖިލީހުގެުކުއްލިުޖަލްސާއެއްުބޭްއވިދާނެެއވެ.

ކުއްލިުޖަލްސާު  .138
ުބޭއްވުންު

ކަަމކާުުގޅިގެންުކުއްލިުޖަްލސާއެއްުާބްއވަންޖެހޭކަމަށްުއުްއތަމަުފަނޑިޔާރަށްުވަކި
ުފެނުން.

ު)ހ(  ު

ުކޯޓުެގުވަކި ުސުޕްރީމް ުބޭްއވުމަށް ުޖަލްސާއެްއ ުކުއްިލ ުބެހޭގޮތުން ކަަމކާ
ުފަނޑިޔާރަކުުހުށަހެޅުން.

ު)ށ(  ު
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ުޭބއްވުމަށްު ުޖަލްާސއެއް ުކުއްލި ުދަށުން ުގެ ު)ށ( ުއާއި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ުޢާންމުު، ހުށަހަޅާނަމަ ުަބޔާންކޮށް ުކަަމކާިއުސަބަބު ުބޭނުންވާ ުބާްއވަން ޖަލްސާ

ުމަޖިލީހުގެުސެކްރެޓޭރިއެޓަށްުުހށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ު)ނ(  ު

ކުއްލިުޖަލްސާތައްުިފޔަަވއި،ުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުޢާންމުުމަޖިލީހުގައިުބަހުސްކުާރު
ު ުބެހޭގޮތުން ުކަންތައްތަކާ ުެއ ުއެޖެންޑާ ބަހުސްކުރުމުގެުކަންތައްތަކާބެހޭ

ު ުމަޖިލީހުގ1ުުެމަދުވެގެން ުޢާންމު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުކުރިން ުުދަވސް )ެއކެއް(
ުސެކްރެޓޭރިއެ ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުފޮނުވުމަކީ ގެުޓުުމެންބަރުންނަށް

ު ުގަާވއިުދގެ ުިމ ުއަދި ު)ޖަލްސާއަށ144ުުްމަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ. ުާމއްދާ ވަނަ
ދަށުންުފަސްކުެރވޭުޖަލްސާެއްއގެުގެު)ހ(ުގެުުމެންބަރުންނަށްުހާޒިރުނުވެވުން(

ުޖަލްސާގެު ުފަްސކުެރވުނު ުއެޖެންޑާގައި ުޖަލްސާެއްއނަމަ ުބާްއވާ ބަދަލުގައި
ުޖަލްސާއެއްކަންު ުބާްއާވ ުބަދަލުގައި ުަޖލްސާގެ ުތާރީޚުގެ ުއެ ތާރީޚާއި،

ުބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ު)ހ( އެޖެންޑާު  .139
ުތައްޔާރުކުރުންު

ު ުގަވާއިުދގެ ުޖަލ138ުްމި ު)ކުއްލި ުމާއްދާ ުަގިއުވަަނ ުބޭއްވުން( ސާ
ުއެ ުވީ ުބާްއވާނަމަ، ުޖަލްސާއެއް ުކުއްލި ުއަަވސްުބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ންމެ

ުތައްޔާރުކޮށްުފުރުޞަ ުއެޖެްނޑާ ުސެކްރެޓޭރިއެޓުން ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ތެއްަގއި

ުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުމެމްބަރުންނަށްުއެޖެންޑާުފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ާޢންމުުމަޖިލީހުގެުުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަމަވެސްމިުމާއްދާގެު)ހ(ުަގއިުއެހެންު
ުމައްސަލައެއްު ުކުއްލި ުބޭނުންވާފަދަ ުއެހިނދަށް ުއެހިނދުން މަޝްވަރާއަކަށް
ުޢާންމުު ުނެތްކަމެއްކަުމގަިއވީަނމަވެސް ުއެެޖންޑާަގއި ުއެކަަމކީ ދިމާވެއްޖެނަމަ،

ުސަލަެއއްުހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ުމަޖިލީހުގެުކޮންމެުމެންބަރަކަށްުއެފަދަުމައް

ު)ނ(  ު

ޢާންމުުމަޖިލީހުގެުނިންމުމެއްުެއއްވެސްުކަމެްއަގއިުބޭނުންވާކަަމށްުފެނިއްޖެުހިނދެއްގަިއު
ޢާންމުުމަޖިލީހުގެުކޮންމެުމެންބަރަކަށްވެސްުއެުމެންބަރަކުުހުށަހަޅަންުބޭނުންވާުކަމެއްު

ު ުޢާންމު ުއެޖެންާޑުކުރުމަށް ުމައްސަލަެއއް ުދުވަހުެގުނުވަތަ ުއޮންނަ ުޖަލްސާ މަޖިލީހުގެ
ު ުސެކްރެޓޭރިއެޓަްށ1ުުމަދުވެގެން ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުކުރިން ުުދވަސް )ެއކެއް(
ުއެންގިދާނެެއވެ.

މެންބަރުންު  .140
އެޖެންޑާކުރަންު

ބޭނުންވާުކަންކަންު
ުހުށަހެޅުންު
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މެންބަރުންނަށްުތުުފުރުޞަުޖަލްސާތަކުގައިުވާހަކަުދެްއކުމުގެޢާންމުުމަޖިލީހުގެު
ުހަމަހަމަުގޮތެއްގައިުިރޔާސަތުްނުދޭންވާނެއެވެ.

ު)ހ( ޢާންމުުމަޖިލީހުގެު  .141
އްދަލުވުންތަކުގައިުބަު

ުގޮތްުޢަމަލުކުރާނެު

ުނިންމުމެއްު ުޮކންމެ ުނިންމުންތައް ުނިންމާ ުޖަލްސާތަކުގައި ުމަޖިލީހުގެ ޢާންމު
ުނިމުމުން،ުއެުނިންމުންުރިޔާސަތުންުއިްއވަންުވާެނއެވެ.

ު)ށ(  ު

ު ުޢާންމުުފަނޑިޔާރުންގެ ުފަނޑިޔާރުންގެ ުފާސްވާނީ ުނިންމުމެއް ުމަޖިލީހުގެ ޢާންމު
ުމަޖިލީހުގެުޖަލްސާއަށްުހާޒިރުިވުމެންބަރުންގެުއަޣުލަބިއްޔަތުްނނެވެ.

ޢާންމުުމަޖިލީހުގެު  .142
އަޣުލަބިއްޔަތުންު
ުކަންކަންުނިންމުންު

ުމަޝްވަރާ ުމަޖިލީހުގައި ުޢާންމު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުކޯޓުގެ ކުެރވޭުސުޕްރީމް
ު ުުއސޫކަންކަމާއި ުބަޔާންކޮްށުކަނޑަައޅާ ުނިންމާނިންމުންތައް ލުތަކާއި

ފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލީހުންުކަނޑައަޅާުފޯމެޓާުއެްއގޮަތށްުއެުމަޖިލީހުގެު
ުސެކްެރޓޭރިއެ ުތައްޔާރުކޮށްުޓުޔައުމިްއޔާ ުފަނޑިޔާރުންެގުު،ން ުއަންނަ ޖެހިގެން

ުފާސްކުރުމަށްޓަކަިއު ުޔައުމިްއޔާ ުއެ ުޖަލްސާއަށް ުމަޖިލީހުގެ ޢާންމު
ުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ު)ހ( ޔައުމިއްޔާު  .143
ުފާސްކުރުންު

ުހުށަހެޅުމުންު ުަޔއުމިްއޔާ ުފަދައިން ުބަާޔންކޮށްފައިާވ ުަގއި ު)ހ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުމަޖިލީހުން ުޢާންމު ުގެންނަންޖެހޭުފަނޑިޔާރުންގެ ޔައުމިއްޔާއަްށ

ުިއޞްލާޙުކުރުމަށްު ުޔައުިމއްޔާ ުފާހަގަކޮށް، ުެއކަން އިސްލާޙެްއވާނަމަ
ުއަންގަްނވާނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުޖަލްސާުފެށުމަށްުކަނޑައެޅިފައިވާުަގޑިއަްށު
ުޢަދަދަށް ުބޭނުންވާ ުބޭއްވުމަށް ުހާޒިރުުޖަލްސާ ނަމަުނުވެިވއްޖެމެންބަރުންނަށް

ު ުިމގޮތުންވެްސުމެންބަރުންގ15ުުެއިތުރު ުބަލަންވާނެެއވެ. ުމިނިޓަށް )ފަނަރަ(
ޢަދަދުުހަމަނުވާނަމަުފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުރިޔާސަތުންުހަމަޖައްސާު
އެހެންުދުވަހަކަށްުުނވަތަުއެެހންުގަިޑއަކަށްުއެުޖަލްސާުަފސްކުރުމަށްުނުވަތަު

ުކަނޑައަޅައިުޖަލްސާުފަސްކުރަންވާނެެއވެ.ުއަލުންުއައުުޖަލްސާެއއްުބޭއްުވމަށް

ު)ހ( ޖަލްސާއަށްު  .144
މެންބަރުންނަށްު
ުހާޒިރުނުވެވުންު

ުއުޒުރުވެިރވާފަދަު ުހާޒިރުވުމަްށ ުޖަލްސާއަށް ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ފަނޑިޔާރުންގެ
ުޖަލްާސު ުދުވަހުގެ ުއެ ުއެކަން ުދިމާވެއްޖެނަމަ، ުމެންބަރަކަްށ ުއެްއވެސް ކަމެއް

ު)ށ(  ު
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މިނިޓްުކުރިންުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުންގ5ުުެފެށުމުގެުމަދުވެގެންު )ފަހެއްު(
ުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުސެކްރެޓޭރިެއޓަށްުއަންގަްނވާނެެއވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓާުފަރާތުގެުމަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެު
ުތެރޭގައިުއަންނަނިވިުކަންތައްަތއްުހިމެނެއެވެ.

ރިޔާސަތުގެު  .145
ވާޖިބުތަކާއިު

ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްު

ުއެޖެންޑާއާުއެްއގޮތަށްުޖަލްސާުކުރިއަށްުގެންިދއުން. ު)ހ( 146.  ު

ުޢާންމުުމަޖިލީހުންުފާސްވާުކަންތައްތައްުތަންފީުޒވާކަންުކަަށަވރުކުރުން. ު)ށ(  ު

ޢާންމުުމަޖިލީހުންުފާސްކޮށްފައިވާުެއއްެވސްުކަމެއްުތަންފީޒުކުެރވިފައިުނވާނަމަ،ު
ުތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއިުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުަތއްުއެޅުން.އެކަންު

ު)ނ(  ު

ުބައިެވރިވާނީުސުޕްރީމްު ުމަޖިލީހުގައި ުޢާންމު ުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުންގެ ސުޕްރީމް
ުކޯޓުގެުފަނިޑޔާރުންނެވެ.

ު)ހ( ޢާންމުުމަޖިލީހުގައިު  .147
ބައިވެރިވާނެު
ުފަރާތްތައްު

ު ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެހެްނ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުފަނޑިޔާރުންގެުމި ވީނަމަެވސް،
ުސުޕްރީމްު ުބޭނުމަށްޓަކައި ުމައްސަލަެއްއގެ ުބަހުސްކުރެވޭ ުމަޖިލީހުގައި ޢާންމު
ުއިޚްތިޔާުރު ުބަިއވެރިުކރުމުގެ ުމަޖިލީހުގައި ުއެ ުމުވައްޒަެފްއ ުކަމާބެހޭ ކޯޓުގެ

ުފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުމަޖިލީހަށްު ުޢާންމު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބޭނުމަށްޓަކައި ުގެ ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުކޯުޓގެ ުހާޒިރުވާނީ ުސެްކޝަނަކާ ުނުވަތަ ުއެންމެުޑިވިޜަްނ ަޙާވލުވެހުރި

ުއިސްފާރާތްުނުވަތަުކަމާބެހޭުފަރާތެވެ.

ު)ނ(  ު

ުބަލަހައްޓާނީު ުސެކްރެޓޭރިއެޓް ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ުފަނޑިޔާރުންގެުބިއުރޯުއިންނެެވ.ު

ންމުުމަޖިލީހުގެުޢާު  .148
ސެކްރެޓޭރިއެޓްު

ުބެލެހެއްޓުންު

ުގަާވއިދާު ުމި ުކަންަތއްަތއް ުކުރެވޭ ުއެޖެންޑާ ުމަޖިލީހަށް ުޢާންމު ފަނޑިޔާރުންގެ
ު ުގޮުތގެމަތިއެްއގޮތްާވ ުެއ ުމަޖިލީހުގެުން ުޢާންމު ުހުށަހެޅުމަކީ މަޖިލީހަށް

ުސެކްރެޓޭރިއެޓްުބަލަހައްޓާުފަާރތުގެުމަސްއޫލިްއޔަތެެކވެ.

ު)ހ( ގެުސެކްރެޓޭރިއެޓުު  .149
ވާޖިބުތަކާއިު

ުމަސްއޫލިއްޔަތުތައްު
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ުކޯޓުގެު ުއިތުރަށްުސުޕްރީމް ުކަންަތއްތަުކގެ ުބުނެފައިވާ ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ މި
ު ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުފަރާތުގެުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަަލހައްޓާ ސެކްރެޓޭިރއެޓް

ުއެވެ.ުނިވިުކަންތައްަތއްުހިމެނެމަސްއޫލިއްޔަުތގެުތެރޭަގއިުއަންނަ

ު)ށ(  ު

ޢާންމުުމަޖިލީހުންުބަހުސްުކުރަންޖެހޭުކަންތައްތަކާގުޅޭުހުރިހާުލިޔުންތައްު
ުފަނޑިޔާރުންގެުފައިލަށްލުން.

(1)ު ު  ު

ު ުޖަލްސާތައް ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު އިންތިޒާމުުކރުމާއި،ުފަނޑިޔާރުންގެ
ުއެ ުއެންގުންތައް ުއަންގަންޖެހޭ ުފޮނުވަންޖެހޭުމެންބަރުންނަށް ންގުމާިއ،

ުންތައްުފޮުނވުން.ލިޔެކިޔު

(2)ު ު  ު

ުފާސްކުރުަމށްޓަކައިު ުޔައުިމއްޔާ ުިލޔެ، ުޔައުިމއްޔާ ޖަލްސާތަކުގެ
ުޔައުިމްއޔާތަކުގެު ުކުރުމާިއ، ުކަންތައްތައް ުއެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ

ުހެއްޓުން.ރިކޯޑުތައްުބެލެ

(3)ު ު  ު

ޢާންމުުުމަޖިލީހުންުނިންމާުނިންމުންތަކާބެހޭުމަޢުލޫމާތުުއެކަމަކާުގުޅޭު
ުފަރާތްތަކަށްުދިނުން.

(4)ު ު  ު

ުމިންވަރުު ުތަންފީޒުކުެރޭވ ުކަްނކަން ުފާސްކޮށްފައިވާ ުމަޖިލީހުން ޢާންމު
ުބަލައިުއެުމަޢުލޫމާތުުރިޔާސަތަށްުދިނުން.

(5)ު ު  ު

ު ުބުނެފައިވާ ުމަޖިލީހަށްުމަތީގައި ުޢާންމު ުއިތުރުްނވެސް ކަންތައްަތކުގެ
ުއިދާރީގޮތުންުބޭނުންވާުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދިނުން.

(6)ު ު  ު

ުއެކަމަށްު ުނިންމުންތައް ުއެންމެހައި ުމަޖިލީހުގެ ުޢާންމު ުކޯޓުގެ ސުޕްރީމް
ެއެވ.ުއަދިުޭއގައިުސުޕްރީމްުބަލަހައްޓަންވާނެުުޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާުދަފްތަރެްއގައިުލިެޔ،

ުކޯޓުގެުޢާންމުުމަޖިލީހުގެުޖަލްސާގައިުަބިއވެރިވިުފަނިޑޔާރުންުސޮއިކުރަންވާެނއެެވ.

ޢާންމުުމަޖިލީހުގެު  .150
ުނިންމުންތައްު
ުބެލެހެއްޓުންު



81 
 

ުއިުއެކާވީސްވަނަުބަު

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްު

ު ުއެންމެހައި ުހިންގާ ުކޯޓުގައި ުއަިދުޝަރީޢަތްތަސުޕްރީމް ުހިންގަންވާނީ އް
ު ުއިްއވަންވާނީ ުއަމުރުތައް ުޙުކުމްތަކާިއ ުކޯޓުގެ ހުޅުވާލެވިަފއިާވުސުޕްރީމް

ުމަޖިލީހެއްަގއެވެ. ުުޝަރީޢަތުގެ ުހިނގަމުންދާުއަދި ުކޯުޓގަިއ ސުޕްރީމް
ުޝަރީޢަތުގެުއަުޑއެހުންތަުކގެުައޑާއިުމަންޒަރުުލަިއވްކުެރވޭނެެއވެ.

ު)ހ( ހުޅުވާލެވިފައިވާު  .151
މަޖިލީހެއްގައިު
ުޝަރީޢަތްކުރުންު

ު ުއެެހން ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުއަންނަނިވިުުބަޔާންކޮށްފައިމި ވީނަމަވެްސ،

ުހުޅުވާލެވިަފއިނުާވު ުޢާންމުކޮށް ުސަބަބަަކށްޓަކައި، ސަބަބުތަކުންކުރެ
ުމަޖިލީހެއްގައިުޝަރީޢަތްުކުރިަޔށްުގެންދެވިދާނެެއވެ.

ު)ށ(  ު

ުއުސޫ ުއަޚްލާޤީ ުމުްޖތަމަޢުގެުމުޖްތަމަޢުގެ ުުނވަތަ ުހިފެހެއްޓުން، ލުަތއް
ުޤާއިމުުކރުން ުއަމާންކަން ުޤައުމީު، އަމަން ުދިވެހިާރއްޖޭެގ ނުވަތަ
ުސަލާމަތަށްުބުރޫއެރިޔަުނުދިނުން.

(1)ު  ު ު

ުަމޞްލަޙަތުު ުކުަޑކުދިންގެ ުމައްސަަލއެްއގައި ހުށަހެޅިފައިވާ
ުއަނިާޔު ުސަބަބުްނ ުކުށެްއގެ ުކުރި ުމީހަކު ުނުވަތަ ޙިމާޔަތްކުރުން،

ުނުވަތަ ުމަޞްލަޙަތު ުފަރާތެްއގެ ހެކިވެިރއަުކުުލިބިފައިވާ
ުރައްކާތެރިކުރުން.

(2)ު  ު ު

ޢަދުލުުިއންޞާފުު ޢާންމުކޮށްުހުޅުވާލަިއގެންުޝަީރޢަތްުހިންގައިފިނަމަު،
ުޤާއިމުކުރުމަށްުހުރަސްުއެޅިދާނެކަމަށްުޤަބޫލުކުރެވުން.

(3)ު  ު ު

ސުޕްރީމްުކޯޓުންުބަލައިގެންފަިއވާުމައްސަލަެއްއގަިއ،ުއިންާޞފުވެރިކަމާެއކުުޝަރީޢަތްު
ުހާޒިރުކޮްށު ުޚަބީރުން ުނުވަަތ ުހެކިން ުމަޖިލީހަށް ުޝަރީޢަުތގެ ުގޮތުން، ހިންގުމުގެ
ުމަޖިލީހަްށު ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުެނގުމުެގުއިޚްތިޔާުރުމައްސަލަ ުހެކިބަސް އެމީހުންގެ

ުލިބިގެންެވއެވެ.

ނުވަތަުުހެކިންު  .152
ޚަބީރުންު

ހާޒިރުކުރުމާއިު
ުހެކިބަސްުނެގުންު

ުހާޒިރުކުރަންު ުޚަބީރުން ުނުވަތަ ުހެކިން ުސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއުކޯޓަށް މައްސަލަ
ުޚަބީރުންގެު ުނުވަތަ ުހެކިން ުބޭނުންވާ ުހާޒިރުކުރަން ުބޭނުންނަމަ، ޚަޞްމަކު

ު)ހ( ުހެކިންުނުވަތަު  .153
ޚަބީރުންު

ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްު
ުއެދުންު
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ފުރިހަމަުމަޢުލޫމާތުުމައްސަލަުހުށަހަޅާުފޯމާއެކުުނުވަތަުޖަވާބުުފޯމާއެކުުކޯޓަށްު
ުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުޚަބީރުންު ުނުވަތަ ުހެކިން ުހިނގަމުންދަނިކޮށް ުޝަރީޢަތް މައްސަލަިއގެ
ުހުއްަދއެްއު ުާޚއްޞަ ުމަޖިލީހުގެ ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ،

ުއެކަމަށްުލިބިގެންނެވެ.

ު)ށ(  ު

ުމައްސަލަިއގެު ުނަމަވެްސ، ުބަޔާންކޮށްފައިީވ ުއެެހން ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގެ މި
ު ުއިޢުލާންއަުޑއެހުން ުޝަރީޢަތުން ުމައްސަލައާުނިމުނުކަމަށް ކުރުމަށްފަހު،

ުގުިޅގެންުހެއްެކއްުނުވަތަުޚަބީެރއްުހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްުއެދިުހުަށއެއްުނޭޅޭެނއެވެ.ު

ު)ނ(  ު

ޚަބީރަކަށްުފަންނީުފީއެއްުދައްަކންޖެހޭނަމަ،ުއެުމިުމާއްދާގެުދަށުންުހާޒިރުކުރާު
ުފީއެއްުދަްއކާނީުއެފަރާތެއްުހާިޒރުކުރުމަށްުއެދުނުުފަރާތުންނެވެ.

ު)ރ(  ު

ސުޕްރީމްުކޯޓުަގއިުބަލަމުންދާުމައްސަލައަކާުުގޅިގެންުހެކިްނގެުހެކިބަސްުނުވަތަު
ުޔުނަގާީނުކިބަސްުުނވަތަުރައުޚަބީރެއްގެުަރއުުޔުނަގަންޖެހިްއޖެުޙާލަތުގައިުހެު

ުކުރިމަތީަގއިުއެ ުފަނޑިޔާރުންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ުހާޒިރުކޮްށ ުކޯޓަށް ފަރާތެއް
ުހުވާކުރުމަށްފަހުއެވެ.ު

ު)ހ( ހެކިންގެުހެކިބަހާއިު  .154
ޚަބީރުންގެުރައުޔުު

ުނެގުންު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް،ުސުޕްރީމްުކޯޓުގަިއު

ުއެއްެވސްުފަރާތެއްގެުހެކިބަސްުނުވަތަުރައުޔުމައްސަލަުހިނގަމުންުދަނިކޮށް،ު
ުޙާލަތް ުބޭނުންވާ ުމަޖިލީހުންުކޯޓަށް ުފަނޑިޔާުރންގެ ުބަލާ ުމައްސަލަ ތަކުަގިއ،

ކަނޑައަޅާުފަރާތެްއގެުހާޒިރުަގިއ،ުކޯޓުންުކަނޑައަޅާުތަނެްއގައިުބަހައްޓައިގެންު
ުނެގުމު ުހެިކބަސް ުމެދުވެރިކޮށް ުވަސީލަތެްއ ުމުވާސަލާތީ ެގުހުވާކުރުމަށްފަހު

ުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.

ު)ށ(  ު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުއެހެންުބަޔާންކޮށްފައިުވީނަަމވެސް،ުުސޕްރީމްުކޯޓުގަިއު
ބަލަމުންގެންދާުމައްސަލައެްއަގއިުކޯޓުންުކަނޑަައޅާުނުވަތަުކޯޓުންުޤަބޫލުކުރާު

ުކުރިމަީތގަިއު ުގޮތްގޮތުންުފަރާތެއްގެ ުއެހެިނހެން ހުވާުކރުމާއި،ުުސވާލުކުރުމާއި
ުނެގު ުރައުޔު ުޚަބީރުންގެ ުނުވަަތ ުހެކިބަސް ުކުރުމުގެުުމަށްހެކިވެރިާޔގެ އަމުރު

ުއިޚްތިޔާރުުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުލިބިގެންވެެއވެ.

ު)ނ(  ު
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މަށްުމައްސަލަުޚަބީރުންގެުހެކިބަސްުލިޔުމުންުއޮންނަުރިޕޯޓެއްގެުގޮުތަގއިުދިނު
ުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

ު)ހ( ޚަބީރުންގެުރައުޔުު  .155
ުލިޔުމުންުހުށަހެޅުންު

ޚަބީރުންގެުރިޕޯޓުގެުނިންމުމުގައި،ުކޯުޓގެުމައްޗަށްުޚަބީރަށްުއޮތްުޒިންމާތައްު
އެނގުނުކަާމއި،ުއެުޒިންމާތަކާުއެްއގޮތަށްުޢަމަލުކުރިކަންުއަްނގައިދޭުބަޔާެނއްު
ުހިމަނައި،ުރިޕޯޓުުއެަމއްޗަށްުިބނާކޮށްފައިވާުއަސާސްަތއްުބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.ުު

ު)ށ(  

ުޚަބީރުންގެު ުގުޅިގެން ުކަމަކާ ުއެއް ުޚަޞްމުން ުގިަނ ުއެއަްށވުރެ ުނުވަތަ ދޭއް
ުޚަބީަރުކު ުއެއް ުޚަޞްމުންެގުފަރާތުން ުބޭނުންވާނަމަ،ުއެ ުހުށަހަޅަން ހެކިބަސް

ުހުށަހެޅުމަށްުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުއެންިގދާނެއެވެ.ު

ު)ހ( ޞްމުންުދެުޚަު  .156
އެކުގައިުއެއްު

ހުށަހެޅުމަށްުޚަބީރަކުު
ުއެދުންު

ތަށްުހުށަހަޅާނެުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށުންުކޯޓުންުއަންގާުއެްނގުމަކާުެއްއގޮ
ުޚަ ުބަލާުޚަބީރަކާމެދު ުމައްސަލަ ުއެއްބަސްުނވެވޭނަމަ، ޞްމުންނަށް

މަތިންުޚަބީރަކުުހަމަޖެއްސުމަށްުމަޖިލީހުންުކަނޑައަޅާުގޮތެްއގެުފަނޑިޔާރުންގެ
ހުށަހަޅާުޚަބީރުންގެުލިސްޓަކުންުވަކިުޚަބީރަުކުނުވަތަުޚަޞްމުންގެުފަރާތުންު

ުހަމަޖެއްސުމަށްުމައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހަށްުނިންމިދާނެއެވެ.

ު)ށ(  ު

ު ުހިންގާ ުކޯޓުން ުދޭންުމަްއސަލަސުޕްރީމް ުހެކިބަސް ުޚަބީރުން ުނުވަތަ ުހެކިން ތަކުަގއި
ޝަރީޢަތުގެުމަޖިލީހުގައިުއަންނަނިވިުހުވާުކުރުމަ ]ސުޕްރީމްުފަށަންވާނީު، ށްުފަހުގައެވެު.

ު ުމި ުހިނގަމުންދާ ުޖަވާބުުމައްސަލާކޯޓުަގއި ުސުވާލުތަކަށް ުކުރެޭވ ުއަހުރެންނާ ަގއި
ދިނުމުގައްާޔއި،ުއަހުރެންުބުނާުކޮންމެުބަހެއްގައިުތެދުުބުުނމަށާއި،ުޙަޤީޤަތާުޚިލާފަށްު

ުގަންދީުހުވާކުރަެމވެ.[هللاުއެްއވެސްުެއްއޗެއްުނުބުނުމަށްުމާތް

ނުވަތަުހެކިންގެު  .157
ުޚަބީރުންގެުހުވާު

ު ުހިންގާ ުކޯޓުން ުބަލާުމައްސަލަސުޕްރީމް ުމައްސަލަ ުދީފިކަމަށް ުދޮގުހެކި ެއއްަގއި
ުފެނިއްޖެނަމަ ުމަޖިލީހަށް ުެއޅުމަށްުު،ފަނޑިޔާރުންގެ ުފިޔަަވޅު ުތަޙްޤީުޤކޮށް އެކަެމއް

ުކަމާބެހޭުއިދާރާއަށްުފޮނުވޭނެެއވެ.ު

ުދޮގުހެކިުދިނުންު  .158

ުހިމެނިފައި ުގަާވއިދުަގއި ުއެކަމަކާބެހޭގޮތުްނުމި ުދިާމވެއްޖެނަމަ، ުކަމެއް ނުވާ
ުގޮތެއްުނިންމާނީުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުްނގެުޢާންމުުމަޖިލީހުންނެވެ.ު

ު)ހ( ގަވާއިދުގައިު  .159
ހިމެނިފައިުނުވާކަމެއްު

ުދިމާވުންު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮތުެގމަތިންުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުންގެުޢާންމުު
އެކަެމއްުނިމުނުގޮތުގެުއުސޫުގޮތެއްުނިންމައިފިމަޖިލީހުންު ލުުމިުގަާވއިދަށްުނަމަު،

ު)ށ(  ު
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ުފެންނާނޭހެންުު،އިތުރުކޮށް ުޢާންމުކޮށް ުބަދަލު ުެގނެވުނު ގަާވއިދަށް
ުޝާއިޢުކުރުމަކީުރަޖިސްޓްރާރެގުމަސްއޫލިއްޔަެތކެވެ.

ދޭހަނުވާހާުހިނދަކުުމިުގަވާއިުދގެުބޭނުމަށްޓަކަިއ،ުޢިބާރާތްުއޮތްގޮތުންުއެހެންގޮަތކަށްު
ުތިީރގައިު ުމާނަކުެރވޭނީ ުޢިބާރާތްތަކުގެ ުބަސްަތކާިއ ުެދވިފަިއާވުުއަންނަނިވި ުމާނަ ޭއގެ

ުންނެވެ.ގޮތުގެމަތި

ުމާނަުކުރުންު  .160

ުދިވެހިާރއްޖޭގެުުސޕްރީމްުކޯޓަށެވެ.ުު،]ސުޕްރީމްުކޯޓު[ުކަމަށްުބުނެފައިުެއވަނީ ު)ހ(  ު

ު ުއެވަނީ، ުބުނެފައި ުކަމަށް ުފަނޑިޔާރުންކުރެު]ފަނޑިޔާރު[ ުކޯުޓގެ ސުޕްރީމް
ުފަނޑިޔާރަކަށެެވ.

ު(ށ)  ު

ުނިމިފައިވާު ުއެވަނީ،ުހައިޯކޓުން ުބުނެފައި ުފަރާތް[ުކަމަށް ުއޮތް ]މަޞްލަޙަތު
ުއެމައްސަލަ ުނުވަތަ ުއެުެއއް ުނުަވތަ ުއަމުެރއް ުނެރެފައިވާ ކޯޓުްނުުކޯުޓން

ުސަބަބުން،ުއެ ުނިންމުމެއްގެ ުުނިންމައިފައިވާ ުީސދާ ުފޯރާުނިންމުމުގެ އަސަރު
ަގވާއިުދގަިއވާުގޮުތގެމަތިންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމައްސަލަުުމި، ކޮންމެުފަރާތަކަށާއި

ުހުށަހެޅުމުގެުއިޚްތިޔާރުުލިބިފަިއވާުފަރާތްތަކަށެވެ.

ު(ނ)  ު

ުބުނެފައި ުކަމަށް ުބައްދަލުވުން[ ުކޯޓުންުު،އެވަނީު]އިބްތިދާއީ ސުޕްރީމް
ުފެށުމުގެކުރިންު ުއަުޑއެހުންތަްއ ުޝަރީޢަތުގެ ުމައްސަލަތަުކެގ ބަލައިގަންނަ

ުބާއްާވު ުރަޖިސްޓްރާރ ުކަންތައްތައްކުރުމަށްަޓކަިއ، ުއެކިއެކި ކުރަންޖެހޭ
ުބައްދަލުވުންތަކަެށވެ.

ު(ރ)  ު

ުދައްކާުވާހަަކއެއްުަލފުޒުންުލަފުޒަށްުު،ެއވަނީު]ރެކޯޑްުކުރުން[ުކަމަށްުބުނެފައި
ުވަސީލަެތއްު ުސްޓެޮނގްރާފިކް ުުނވަތަ ުމަްނޒަރާއެުކ، ުއަާޑއި ުނުވަތަ އަާޑއެކު،

ުބޭނުންުކޮށްގެންުކުރާުތެދުުައދިުއިތުބާރުުހުރިުރެކޯޑްުކުރުމަށެވެ.

ު(ބ)  ު

]އޭނާ[ު]މީހަކު[ު]މައްސަލަުހުށަހެޅިުފަރާތް[ު]މައްސަލަުރައްދުވާުފަރާތް[ު
ުމި"އެ ުުފަރާތް" ުުމފުރަދުކޮށް ުއެލަފުޒުަތއް ުިވޔަސް ުއޮތްކަުމގަިއ ުލިޔެވިަފއި

ުޝަޚްޞްވެސްު ުޤާނޫނީ ުމާނައާއި ުޖަމްޢު ުތެރޭަގއި ުމާނަިއގެ ލަފުޒުތަކުގެ
ުހިމެނޭނެއެވެ.

ު(ޅ)  ު
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ުދިެވހިރައްޔިތެްއކަންު ުެއވަނީ، ުބުނެފައި ުކަމަށް ުލިޔުން" ުރަސްމީ "ފޮޓޯޖެހި
ުއަންަގއިދޭުކާާޑއިުޕާސްޕޯޓާއިުޑްރަިއވިންގުަލއިސަންސްުއަެށވެ.ު

ު)ކ(  ު

ު ުކަމަށް ުކޯޓު" ުމަރުޙަ"ދަށު ުފުރަތަމަ ުެއވަނީ، ުކޯޓުަތކާިއުބުނެފައި ލާގެ
ުޓްރައިބިއުނަލްުތަކަެށވެ.

ު)އ(  ު

ުުމއްދަތުު ުދެވިަފއިވާަނމަ،ުއެ ުމުއްދަތެއް ުުކރުމަށް ުވަިކކަމެއް ުގަާވއިދުަގއި މި
ުދުވަާހއިު ުއަންގާ ުކުރުމަށް ުއެކަެމއް ުދުވަސްތަާކއި ުބަންދު ުރަސްމީ ގުނުމުަގއި

ުހަމަވާުދުވަސްުނުހިމެނޭނެއެވެ.މުއްދަތު

ު)ވ(  ު

ު ުފަށާނީ ުޢަމަލުކުރަން ުގަާވއިދަށް 2020ުުމި ުހޮނިހިރ10ުުުއޮކްޓޫބަރު ުުާވ
ުދުވަހުންުފެށިގެންނެވެ.

ު)ހ( ގަވާއިދަށްު  .161
ުޢަމަލުކުރަންުފެށުންު

ވަނަުދުވަހ21ުުުސެޕްޓެންބަރ2008ުުުމިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންުފެށުމުން،ު
ުފަށާފައިވާ ުުޢަމަލުކުރަން ުގަާވއިދު ުކޯޓުގެ ުއ2009ުެ"ސުޕްރީމް ުއާއި "

ު ުޖަުދވަލު ުަގާވއިދުގެ ުމި ުިއޞްާލޙްތަކާއި ުގެެނވުނު ގައ2ުުިގަާވއިދަށް
ުބަޔާންކުރެވިަފއިވާުސުޕްރީމްުޯކޓުގެުނިންމުންތައްުުއވުނީެއވެ.

ު)ށ(  

ު 



86 
 

1ުޖަދުވަލުު

ުފައިސާުބެހެއްޓުމުގައިުޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެުތާވަލުުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތަކާުގުޅިގެންުޑިޕޮސިޓްު

ު  

1ުޖަދުވަލުު ުކެއުމުގެުޚަރަދުު
 )ދުވާލަކަށް(

ހުރުމުގެުޚަރަދުު
 )ދުވާލަކަށް(

ދަތުރުުފީު
 )ދެކޮޅަށް(

ދަތުރުުފީު
 )ކޮޅަކަށް(

ުއަތޮޅުު

ުހއުއަތޮޅު ތިލަދުންމަތިުއުތުުރބުރި ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ1000ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/-

ުހދުއަތޮޅު ތިލަދުންމަތިުދެކުުނބުރިު ރުފިޔ400ުާ/- ރުފިޔ800ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/-

ުށުއަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލުުއުތުރުބުރިު ރުފިޔ300ުާ/- ރުފިޔ600ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/-

ުނުއަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލުުދެކުނުބުރިު ރުފިޔ250ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/-

ުރުއަތޮޅު މާޅޮސްމަޑުލުުއުތުރުބުރިު ރުފިޔ200ުާ/- ރުފިޔ400ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/-

ުބުއަތޮޅު މާޅޮސްމަޑުލުުދެކުނުބުރިު ރުފިޔ200ުާ/- ރުފިޔ400ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/-

ުޅުއަތޮޅުު ފާދިއްޕޮޅުު)ޅ( ރުފިޔ175ުާ/- ރުފިޔ350ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/-

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުމާލެުއަތޮޅުު)ކ( ރުފިޔ100ުާ/- ރުފިޔ200ުާ/- ުކުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުއަރިއަތޮޅުުއުތުރުބުރި ރުފިޔ175ުާ/- ރުފިޔ350ުާ/- ުއއުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުއަރިއަތޮޅުުދެކުނުބުރި ރުފިޔ175ުާ/- ރުފިޔ350ުާ/- ުއދުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުފެލިދެުއަތޮޅު ރުފިޔ175ުާ/- ރުފިޔ350ުާ/- ުވުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުމުލަކުުއަތޮޅު ރުފިޔ200ުާ/- ރުފިޔ400ުާ/- ުމުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުނިލަންދެުއަތޮޅުުއަތޮޅުބުރިު ރުފިޔ200ުާ/- ރުފިޔ400ުާ/- ުފުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުނިލަންދެުއަތޮޅުުދެކުނުބުރިު ރުފިޔ250ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ުދުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުކޮޅުމަޑުލުު ރުފިޔ250ުާ/- ރުފިޔ500ުާ/- ުތުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުހައްދުންމަތިު ރުފިޔ325ުާ/- ރުފިޔ650ުާ/- ުލުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުހުވަދުުއަތޮޅުުއުތުރުބުރި ރުފިޔ375ުާ/- ރުފިޔ750ުާ/- ުގއުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުހުވަދުުއަތޮޅުުދެކުނުބުރި ރުފިޔ375ުާ/- ރުފިޔ750ުާ/- ުގދުއަތޮޅު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުފުވައްމުލައް ރުފިޔ450ުާ/- ރުފިޔ900ުާ/- ުޏުއަތޮޅުު

ުރުފިޔ200ުާ/- ުރުފިޔ500ުާ/- ުއައްޑުުއަތޮޅުު ރުފިޔ450ުާ/- ރުފިޔ900ުާ/- ުސުއަތޮޅުު

ުނޯޓު:ުކޯޓަށްުހާޒިރުކުރަންުބޭނުންވާުފަރާތަކީުރާއްޖެއިންުބޭރުގައިުދިރިއުޅޭުފަރާތެއްނަމަ،ުއެފަރާތެއްުހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައިުދަތުރުު
ުއެވެ.ުފީުގެުގޮތުގައިުނަގާނީުއެުއިރެއްގައިުވައިގެމަގުންުދެކޮޅުުޓިކެޓަށްވާުއެންމެުއަގުހެޔޮުއެއަރުފެއަރއެއްގަ
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2ުޖަދުވަލުު

ލު،ުއަދިުގަވާއިދުތައްުޕްރީމްުކޯޓުގެުޢާންމުުސިޓީ،ުއުސޫމިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންުފެށުުމން،ުތިރީގައިުބަޔާންކުރެވިފައިވާުސު
ުއުވުނީއެވެ.

 ގަވާއިދުު

  .1 ސުޕްރީމްުކޯޓުގެުފަނޑިޔާރުންގެުމަޖިލީހުގެުގަވާއިދު (2012ޖޫނ04ުުް)

 ލުުއުސޫު

01/2010ުނަންބަރުު
ު(2010ސެޕްޓެންބަރ05ުުު)

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅިފައިވާުމައްސަލަތަކުގައިުހިމެނޭުފަރާތްތަަކށްު
ުމައްސަލައިގެުލިޔުންތައްުދޫކުރުމާއިބެހޭުއުސޫލު

2.  

2010/02ުނަންބަރުު
 (2010ސެޕްޓެންބަރ16ުުު)

މައްސަލަުހުށަހެޅުމުގެުހުއްދައަށްުއެދިުހުށަހަޅާުމައްސަލަތަކުގައިު
 ލުގެުއުސޫހުއްދަދިނުމުގައިުޢަމަލުކުރާނެުގޮތުު

3.  

2010/03ުނަންބަރުު
ު(2010ސެޕްޓެންބަރ30ުުު)

ުވުމާއިބެހޭުުއސޫލުލުކުރެވޭުމައްސަލަތަކުންުތަނާޒުލުފަނޑިޔާރުންނާުޙަވާ 4.  

2011/02ުނަންބަރުު
 (2011އެޕްރީލ19ުުް)

އަްށުމީހުންުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތަކުގައިުރާއްޖެތެރެއިންުމާލެ
 މަލުުކުރާނެުގޮތުގެުއުސޫލުހާޒިރުކުރުމުގައިުޢަ

5.  

2012/01ުނަންބަރުު
 (2012ޖުލައ01ުުި)

 

)ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅ2011/02ުުޭލުުނަންބަރުުސުޕްރީމްުކޯޓުގެުއުސޫ
މަލުުއަށްުމީހުންުހާޒިރުކުރުމުގައިުޢަމައްސަލަތަކުގައިުރާއްޖެތެރެއިންުމާލެ

 ލުވަނަުއިޞްލާޙުުގެނައުމުގެުއުސ1ުުޫުށްކުރާނެުގޮތުގެުއުސޫލު(ުއަ
6.  

01/2013ުނަންބަރުު
ު(2013އެޕްރީލ09ުުް)

ސުޕްރީމްުކޯޓަށްުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައްުބަލާނެުަފނޑިޔާރުންގެުމަޖިލިސްު
އެކުލަވާލުމާއިުއެުމަޖިލިސްތަކުގެުރިޔާސަތުުބަލަހައްޓާުފަނޑިޔާރުު

ުކަނޑައެޅުމާބެހޭުއުސޫލު
7.  

2018/01ުނަންބަރުު
 (2018އޮކްޓޯބަރ01ުުު)

ދިވެހިރާއްޖޭގެުސުޕްރީމްުކޯޓަށްުއިލްތިމާސްުކުރުމުގެުހުއްދައަށްުއެދިުހުށަހެޅޭު
 ލުމުގައިުޢަމަލުކުރާނެުޮގތުގެުއުސޫމައްސަލަތަކުގައިުއިޖުރާއީުއަޑުއެހުންުބޭއްވު

8.  

  .9 ލުމުގައިުޢަމަލުކުރާނެުގޮތުގެުއުސޫސުޕްރީމްުކޯޓަށްުމީހުންުވެއްދު -

ުސަރކިއުލަރ

 SC/2010/01ނަންބަރުު
ު(2010ުމާރިޗ21ުު)

ބެލެނިވެރިކަމުގެުއިޚްތިޞާޞްު)ސުޕަވައިޒަރީުޖުރިސްޑިކްޝަން(ުގެުދަށުންު
ުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުމާބެހޭ

10.  

 ޢާއްމުުސިޓީު

 06/2015ނަންބަރުު
 (2015އެޕްރީލ07ުުް)

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެުހައިކޯޓުންުނިންމާުމައްސަލަތައްުސުޕްރީމްުކޯޓުގައިު
ުމުއްދަތުުކަނޑައަޅާފައިވާުޢާއްމުުސިޓީ

11.  

 




