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 އިސްބަސް

 

ޝަރީޢަތްތަކުގެ ކަންކަން ވަކި ތަރުތީބަކުން ލިއެވިގެން ވަކިހަމަތަކެއްގެ މަތިން ކުރަމުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ 

އަންނަ ދާއިރާއެކެވެ. ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރާ ތަރުތީބުތައް އަދާ ހަމަކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އަދި ޝާރީއަތާ ގުޅޭ 

އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާއީ އިޖުރާތާއިކީވެސް މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެގޮތުން އޮތުމަ ތީބުތައް ޤާނޫނެއްގައި ލިއެވިފައިމިފަދަ ތަރު

އެކަށީގެންވާ  ވެރިކަމާއެކުޤާނޫނުތަކަކީ ޝަރީއަތާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ހަމަހަމަކަމާ އިންސާފު

ލިބުމަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ  އަދުލު އިންސާފާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުކޮށް މުއްދަތުތަކެއްގައި 

ޒާމަށްވެސް ފުޅާވުމާއެކު ޝަރީއަތްތަކުގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ނި ތައްގިނަވެ ޤާނޫތައް ގިނަވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 ކާއި ހަމަތަކެއް ވަނީ މުހިއްމުވެފައެވެ. މިފަދަ ތަރުތީބުތަ

ށްކަށް އަމަލުކުރުމާއި ރައްޔތިން ބަލައިގަންނަ ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ އެއްކަމެއްގައި އެއްގޮތަ

ބޭނުންވާ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނެ  ކުރުމަށްކޯޓުގެ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް އަދި ޝާރުޢީއަތްތައް ހިންގުމަށާއި 

ޓުގެ ތް ކޯކަމެކެވެ. "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެ ގޮތް" މިފޮތުމަކީ މުހިއްމުގޮތުގެ މެނުއަލް އެއް އޮ

ދާނެ ގޮތުގެ މެނުއަލް އެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ޓުގެ މަސައްކަތްތައް ގެންހުރިހާ ސެކްޝަންތައް ގުޅިގެން ކޯ

  ނަތީޖާއެވެ. 

ދާ އުސޫލްތަކަށް އަންނަ ބަދަލްތަކަށް ރިޢާއަތްކޮށް އަބަދުވެސް އަދާހަމަކޮށް ބޭއްވުން މި ފޮތް ނުވަތަ މެނުއަލް އަކީ ޤާނޫނާ ޤަވާއި

 މުހިއްމު ލިއުމެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކި މި މެނުއަލްގެ އެހީގައި ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ކުރެވި ޢާންމުން 

 ޅު ޚިދުމަތެއް ދެވުމުގެ ތަޢުފީގު ދެއްވުމެވެ. ބަލައިގަންނަފަދަ އަވަސް އަދި ރަގަ

 0505އޮކްޓޯބަރ  50

 ޝުޢައިބް ހުސައިން ޒަކަރިއްޔާ

 ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި ފަނޑިޔާރު
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 9 .................................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް.1

 9 ............................................................................................................................................ މައްސަލަތައް ބަލާ ހައިކޯޓުން

 01 ............................................................................................................................. އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ޒާތުގައި ކޯޓުގެ

 00 ......................................................................................................................................................... މަޤްސަދު ފޮތުގެ

 21 ......................................................................................................................................................... ކަންކަން އާންމު.2

 01 ............................................................................................................................... ޒިންމާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ ޑިއުޓ2.1ީ

 01 ..........................................................................................................އަމަލުކުރާނެގޮތް ހިނގައިފިނަމަ ހާދިސާއެއް ކޯޓުގައ2.2ި

 01 ................................................................................................. ދޫކުރުން ކެތިތަ ސްޓޮކުން ކޯޓުގެ ހޯދުމާއި ތަކެތި ސްޓޮކަށ2.3ް

 01 .................................................................................................................................... އެދުން ޚިދުމަތަށް ތަކެއްޗަށާއ2.2ި

 01 ............................................................................................................................. އެދުން ޚިދުމަތަށް މެއިންޓަނަންސްގ2.2ެ

 01 ........................................................................................................................................ އެދުން ޚިދުމަތަށް އައިޓީގ2.2ެ

 01 ......................................................................................................... ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ބޭނުންވާ ބައްދަލުވުންތަކަށ2.2ް

 01 ................................................................................................................................ ހޯދުން ތަކެތި ހޯދަންޖެހޭ އަވަހަށ2.2ް

 01 ...................................................................................................................... ހުއްދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގައ2.2ި

 01 ...................................................................................................................................... ކުރުން ތައްޔާރު ޔައުމިއްޔ2.12ާ

 01 .............................................................................................................................................. އެންޓްރީ ސެކްޝަނ2.11ް

 01 ............................................................................................................................. ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް ރުމާއިފައިލްކ2.12ު

 01 ......................................................................................................................... ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ބުނުމުގައި ސަލާނ2.12ް

 01 ................................................................................................................................................. އެދުން ޗުއްޓީއަށ2.14ް

 01 .......................................................................... ހައްލުކުރުން މައްސަލަތައް ދިމާވާ މޮޑިއުލްގައި ބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ މެމްސްގ2.12ެ

 21 ................................................................................................................................ (A) އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޖެނެރަލް.2

 09 ........................................................................... ކުރުން އެކަން ގަވާއިދުން ގަޑިތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ލެއްޕުމަށް ހުޅުވައި ކޯޓ1.3ު

 09 ................................................................................................ ންޒިންމާވު ތަޅިދަނޑިއަށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ލައްޕާ ހުޅުވ1.0ާ

 11 .............................................................................................. ޒިންމާ މުވައްޒަފުންގެ ލެއްޕުން ހުޅުވާ ހައިކޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގ1.1ެ

 10 ........................................................................................... ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ކަންކަން އެންމެހައި ޑިއުޓީގެ ކޯޓުގ3.4ެ

 10 ............................................................. ހަމަޖެއްސުން ކަންކަން ފޮނުވުމުގެ ބޭރަށް ތަކެތި އެންމެހައި ފޮނުވަންޖެހޭ ބޭރަށް އޮފީހުނ3.5ް

 11 ......................................................................................... ގޮތް އަމަލުކުރާނެ އެދުމުން ޚިދުމަތަށް އެސިސްޓެންޓުންގެ އޮފީސ1.3ް

 11 ................................................................................................. ދޫކުރުން ތިތަކެ ސްޓޮކުން ކޯޓުގެ އިހޯދުމާ ތަކެތި ސްޓޮކަށ3.7ް
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 11 ......................................................................................................ލިއުން ރިޕޯރޓް އަހަރު ކޯޓުގެ އަހަރެއްގައިވެސް ކޮންމ3.8ެ

 11 ............................................................................................ ބޭއްވުން ބައްދަލުވުން ރިވިއު މަސައްކަތްތަކުގެ ސެކްޝަންތަކުގ1.3ެ

 11 ............................................................................................................................ ހެދުން ޕްލޭން ސްޓްރެޓެޖިކް ކޯޓުގ1.35ެ

 11 .......................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ސެކްރެޓޭރިއޭޓް އިސްވެރިޔާގެ އިދާރ3.11ީ

 11 ........................................................ ގޮތް ރާނެތައްޔާރުކު ޗުއްޓީ ނިހެންއެހެ އަދި ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ، ހާޟިރީ ދުވަހު މުވައްޒަފުންގ3.12ެ

 11 ..................................................................... ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުތައް ޗުއްޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިނުމާއި ޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންނަށ3.13ް

 12 .............................................. ހަމަޖެއްސުން މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ވަގުތީގޮތުން ނެގުމާގުޅިގެން ޗުއްޓީ ވައްޒަފުންމު ކޯޓުގ3.14ެ

 19 ........................................................................................................ ކުރުން މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ދިނުމާގުޅޭ ވަޒީފ3.15ާ

 11 .............................................................................. ބައިވެރިކުރުން ޕްރޮގްރާމްގައި އިންޑަކްޝަން މުވައްޒަފުންގެ ވައްދާ އަލަށ3.16ް

 10 ........................... ފުރިހަމަކުރުން ކަންކަން އެންމެހާ ބަޔާންކުރާ އުސޫލްތައް ކޯޓުގެ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވައްދާ އަލަށ1.33ް

 10 .................................. އޮޅުންފިލުވައިދިނުން އަންގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޤަވާޢިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި ޖެހޭއަންގަން މުވައްޒަފުންނަށް ކޯޓުގ3.18ެ

 11 ................................................................................................................................................. އުފެއްދުން މަޤާމ3.19ް

 11 .......................................................................................................................................... ވަކިކުރުން މުވައްޒަފުނ3.20ް

 11 ............................................................. ބޮންޑުކުރުވުން އެއްގޮތަށް ގާނޫނާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރާ ކޯސްތަކުގައި ފަރާތުން ކޯޓުގ3.21ެ

 މުވައްޒަފުންގެ ނަގާ މުދާ ދަށުން ސްކީމްގެ ކްރެޑިޓް ބޭންކްގެ އިސްލާމިކް މޯލްޑިވްސް އަދި ލީޝިން ފައިނޭންސް މޯލްޑިވްސް،  އެސްޓީއޯ ...... 1.00

 11 ........................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންކަން އެންމެހައި

 11 ..................................................................................................... .ކުރުން ކަންކަން އެންމެހާ މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންގ3.23ެ

 ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު ތަމްރީންއާއި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަހުލުވެރިކޮށް މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުނ3.24ް

 11 ................................................................................................................................................................. .ހިންގުން

 11 .......................................................................................................................................... ކޮމިޓީތައް އިންޓާރނަލ3.25ް

 53 ......................................................................................................................................... ކޮމިޓީ ރިސޯސް ންހިއުމަ

 11 ............................................................................................... ކޮމިޓީ ހުއްޓުވުމުގެ ގޯނާކުރުން ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޖިންސ1.03ީ

 11 .......................................................................................................................... ކޮމިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ވިސްލްބްލޯވަރ3.27

 11 ....................................................................................................... މަސައްކަތް އިދާރީ އެހެނިހެން ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާއ3.28ި

 53 .............................................................................................................................................. (ބ) ސެކްޝަން ޝަރުޢީ.2

 12 ................................................ ޙިއްސާކުރުން ފަނޑިޔާރާއި މަޢުލޫމާތު އެމައްސަލައިގެ ލިބުމާއެކު ސެކްޝަނަށް ޝަރުޢީ މައްސަލައެއ1.3ް

 12 .................................................................................................... .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ އަޅަންޖެހޭ ކުގައިމައްސަލަތ1.0ަ

 11 .......................................... ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ ފަރާތެއްނަމަ ދިރިއުޅޭ އެހެންރަށެއްގައި ފިޔަވައި ސިޓީ މާލެ  ފަރާތަކީ ރައްދުވާ ދައުވ1.1ާ

 ހުށަހެޅުން އެދި ދިނުމަށް ދޫކޮށް ދަށުން ކަފާލާތުގެ/  ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅޭ އެދި އަމުރަށް ވަގުތީ/  އަމުރު ފަސްކުރުމުގެ ޙުކުމްތަންފީޛުކުރުނ1.1ް
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 11 .................................................................. ހާޟިރުކުރުން މީހުން  ރަށްރަށުން އެހެނިހެން ފިޔަވައި މާލެ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާއ1.0ި

 11 ........... ބެހެއްޓުން ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ޙާޟިރުކުރުމަށް ފަރާތް ދަޢުވާލިބޭ ތެރެއިން ތަކުގެފަރާތް ދިރިއުޅޭ  ރަށްރަށުގައި އެހެން ފިޔަފައި މާލ1.3ެ

 11 ...................................................................................................................................... ޙާޟިރުކުރުން މީހުން ކޯޓަށ1.3ް

 11 ............................................................................. ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ހިންގުމުގެ ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި ޝެޑިއުލް މައްސަލ1.4ަ

 11 ........................................................................... ބޭއްވުން މައްސަލަ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް ވީޑިއޯ/  ކޮންފަރެންސް އޯޑިއ1.3ޯ

 11 ................................................................................................................... ސޮއިކުރުވުން ބަޔާންތައް ދޭ ޝަރީއަތުގައ4.10ި

 12 ...................................... ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ ލިޔުންތަކާމެދު އެހެނިހެން ސިޓީއާއި ލިބޭ ސެކްޝަނަށް ޝަރުޢީ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާއ1.33ި

 19 ..............................ސާފުކުރުން އްކަންތަ ސާފުކުރަންޖެހޭ ހޯދުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދަންޖެހޭ އެކިފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާއ1.30ި

 11 ........................................................ ބެލެހެއްޓުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންނާއ1.31ި

 11 ........................................................................................................................................... ބާޠިލްވުން ފޯމް ދައުވ1.31ާ

 10 ....................................................................................................................................................... ރުޖަމާނުންތ1.30ަ

 10 ................................................................ ހެދުން ރިޕޯޓް އެންގުމާއި ފަރާތްތަށް ޖެހޭ އަންގަން ކުރުމަށްފަހު ޙުކުމް މައްސަލައިގ1.33ެ

 11 ...................................................................................... ހިންގުން އްމައްސަލަތަ ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތަށް ހާލަތްތަކުގައި ޚާއްޞ1.33ަ

 11 ....................................................................................................................... ސަޕޯޓް ސެކްރެޓޭރިއަލް ފަނޑިޔާރުންގ1.34ެ

 11 ................................................................................................................... ހިސާބު ތަފާސް މަސައްކަތުގެ ސެކްޝަންގ1.33ެ

 35 ...................................................................................................................................... (CR) ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޭސް.2

 11 ........................................................................................................................ ކުރުން އެންޓްރީ މައްސަލަ ކައުންޓަރުނ5.1ް

 11 ........................................................................................................................................ މައްސަލަތައް ކުރާ ދިރާސ0.0ާ

 11 ..................................................................................................................... ހުށަހެޅުން ސެޓް ފޯމުގެ ހުށަހަޅާ މައްސަލ5.3ަ

 11 .............................................................................................................................. މައްސަލަތައް ނިންމާ ބަލައިގަތުމަށ0.1ް

 11 ........................................................................................................................... މައްސަލަތައް ނިންމާ ބަލައިނުގަތުމަށ5.5ް

 11 ...................................................................................................................... މައްސަލަތައް ދައްކާ ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނ0.3ް

 11 ............................................................................................................ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅޭ މަޖިލިސް ފަނޑިޔާރުންގ0.3ެ

 11 .................................................................................................................................. އާގުޅޭ( ބެންޗް) މައްސަލަކުގައ0.4ި

 12 .......................................................... އަމަލުކުރާނެގޮތް ހުށަހަޅާމައްސަލަތަކުގައި އަލުންބަލައިދިނުމަށްއެދި ނިންމުން ރަޖިސްޓްރާރގ0.3ެ

 19 ................................................... އަމަލުކުރާނެގޮތް މައްސަލަތަކާއިމެދު ހުށަހަޅާ  ހުއްދައަށްއެދި ،ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިސްތިއުނާފ0.35ު

 11 .................................................................................. ބޭއްވުން އަޑުއެހުންތައް އިބްތިދާއީ ބާއްވަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއިގުޅިގެނ0.33ް

 11 ............................................................... ހަވާލުކުރުން ސެކްޝަންތަކާޢި ޝަރުޢީ ލިއެކިއުންތައް އަންނަ ންގުޅިގެ މައްސަލަތަކާއ0.30ި

 11 ................................................ ޖަވާބުދިނުން އެންޓަރކުރުމާއި ލިޔުންތައް އެކިއެކި ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސެކްޝަންއިން ރަޖިސްޓްރޭޝަނ0.31ް
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 11 ...................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ތަފާސްހިސާބ0.31ު

 10 ....................................................................................................................މަސައްކަތް އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަންގ0.30ެ

 21 .................................................................................................................................. (CRM) މެނޭޖްމަންޓް ރޫމް ކޯޓް.2

 11 ..................................................................................................... ގޮތް ކުރާނެ ޢަމަލު މެދު މީހުންނާ ކުރެވޭ ހާޒިރު ކޯޓަށ3.3ް

 11 ................................................................................................................................................ މަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ.6

 11 ....................................................... ގޮތް އަމަލުކުރާނެ ހިންގުމުގައި ޝަރީއަތްތައް ހާލަތުގައި ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ފެތުރޭ ޔަށްގަ ގައިނ3.1ް

 11 ................................................................................................. ގޮތް ކުރާނެ ޢަމަލު ޝަރީޢަތްތަކުގައި ބާއްވާ އޮންލައިންކޮށ3.1ް

 11 ........................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ތަފާސްހިސާބު ކޯޓްރޫމްގ6.5ެ

 23 .................................................................................................................... (CRA) އާރކައިވް އެންޑް ރިޕޯޓަރސް ކޭސް.2

 11 .................................................................................... ނެގުން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ވާހަކަތަކުގެ ދެކެވޭ މަޖިލީހުގައި ޝަރީޢަތުގ3.3ެ

 12 ........................................................................................ ބެލެހެއްޓުން ލިޔެކިޔުންތައް އާރކައިވްގެ އެންޑް ރިޕޯރޓިންގ ކޭސ3.0ް

 19 ...................................................................................................................... ދޫކުރުން ރިޕޯރޓް ނިމުނުގޮތުގެ މައްސަލ3.1ަ

 11 ................................................................................................................................... މައްސަލަތައް ކުރައްވާ ތަޙްވީލ7.4ު

 11 ..................................................................................................................................... މައްސަލަތައް ބަދަލުވާ ޙުކުމ7.5ް

 11 ...................................................................................................... ލުން އިންޓްރާނެޓަށް ރިޕޯރޓް ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތ3.3ް

 10 ................................................................. .ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފައިލްތައް މައްސަލަތަކުގެ މައްސަލަތައް ންދާނިމެމ7.7ު

 10 .............................................. ލެހެއްޓުންބެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގޮތަކަށް ދެމިހުންނާނެ ގިނަދުވަހަށް ލިއުންތައް އެއާގުޅޭ މައްސަލަތަކާއ7.8ި

 10 ............................................................................................. .ބެލެހެއްޓުން ކޮށް ސްކޭން ލިއުންތައް އެއާގުޅޭ މައްސަލަތަކާއ3.3ި

 11 .............. ކަންކަންކުރުން ޖަވާބުދިނުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހުށަހެޅޭ ބެލުމަށް އޮތްތޯ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާ ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ހައިކޯޓުގައ7.10ި

 11 ..................................................................................................................................................... ދޫކުރުން ފޯމ7.11ު

 35 ........................................................................................................................................ (IFB)ބިއުރޯ އިސްފަނޑިޔާރު.2

 11 ........................................................................................................................................... ޖަވާބުދިނުން ސިޓީތަކަށ8.1ް

 11 ............................................................................................................................... ހަމަޖެއްސުން ޗުއްޓީ ވަކީލުންނަށ8.2ް

 11 .......................................................................... ބަލައިފިޔަވަޅުއެޅުން ޝަކުވާތައް ގުޅިގެންހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅޭމައްސަލަތަކާއި ކޯޓަށ8.3ް

 11 ...............................ކުރުން ބްރީފް އިސްފަނޑިޔާރަށް ބަލައި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ސެކްޝަންތަކުން އްވައިގެންހަވާލުކުރަ އިސްފަނޑިޔާރ4.1ު

 11 ............................................................................... ބެލެހެއްޓުން ށްއިންތިޒާމްކޮ ކަންކަން އެންމެހާ ބްރީފިންގގެ ފަނޑިޔާރުންގ4.0ެ

 11 ............................................................... ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ބެލެހެއްޓޭނެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ގެފަނޑިޔާރުނ8.6ް

 11 ................................................................................................ ބައިވެރިވާބައްދަލުވުންތައް ފަނޑިޔާރުން އަދި އިސްފަނޑިޔާރ8.7ު

 11 .........................................އިންތިޒާމްކުރުން ންކަންކަ ބާއްވާބައްދަލުވުމުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ރިވިއުކުރުމަށް މަސައްކަތް ސެކްޝަންތަކުގ8.8ެ
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 11 ................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން ސެކްރެޓޭރިއޭޓް އިސްފަނޑިޔާރުގ8.9ެ

 11 ....................................................................................... ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް އްއެޕޮއިންޓްމަންޓްތަ އިސްފަނޑިޔާރުގ8.10ެ

 11 ........................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެދަތުރުތައ8.11ް

 12 ......................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ކުރުމާއި ބޭނުން ވެހިކަލ8.12ް

 19 .................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން އިންސޫރެންސްކަންތައްތައް ފަނޑިޔާރުންގ8.13ެ

 19 ..................................................................................................................... .ބެލެހެއްޓުން ކިއުރިޓީސެ ފަނޑިޔާރުންގ8.14ެ

 21 ........................................................ ޖަވާބުދިނުން ރިކުއެސްޓްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފަނޑިޔާރުން ޕްލޭންހެދުމާއި ޗުއްޓީގެ ފަނޑިޔާރުންގ4.30ެ

 21 .............................................. ފޮނުވުން އެބޭފުޅުން ފުރުސަތުތަކުގައި ތަމްރީން ހަމަޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭރުން ރާއްޖޭން ރާއްޖެއ4.33ާ

 20 ................................................................................................................. ދަތުރުފުޅު ގޮފިތަކަށްކުރައްވާ ވަފުދު ޝަރުޢ4.33ީ

 21 ..................................................................... ޢާންމުކުރުން ބޭނުންކޮށްގެން އެކިވަސީލަތްތައް މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރަންޖެހޭ ކޯޓުނ4.34ް

 21 .............. .ދިއުން ހާމަކުރަމުން ޒަރީއާއިން ނޫސްމަޖައްލާގެ މީޑިއާއާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ވެބްސައިޓާއި ކޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ކޯޓުގ8.19ެ

 21 ...................................................................... ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް އެއްކޮށް ވީޑިއޯ ،ފޮޓޯ ލިއުންތަކާއި ގުޅޭ ކޯޓުގެތާރީޚ8.20ާ

 21 ..................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ހެދުމާއި އެކައުންޓް ނަމުގައި ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ4.03ެ

 21 ...................................................................................................... ވަސީލަތް ބޭނުންވާނެ ކުރުމުގައި ބޭނުން މީޑިއާ މީސ4.00ް

 21 ............................................................................................................................ އުފެއްދުން އެކައުންޓް މީޑިއާ މީސ4.01ް

 21 ........................................................................................................................ ކުރުން ބޭނުން ވަސީލަތް މީޑިއާ މީސ4.01ް

 21 .................................................................... ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމްތައް ދުވަހުގެ ދުވަސް އޮންނަ މައްސަލަތައް ހައިޕްރޮފައިލ4.00ް

 21 ........................................................................................................... ހާމަކުރުން ތައްޔާރުކޮށް ޝެޑިއުލް މައްސަލަތަކުގ4.03ެ

 21 .......................................................................................................................................ންތައްލިޔު ލިބޭ ހައިކޯޓަށ8.27ް

 21 ........................................................................................................................ ރެކޯޑާއިބެހޭ ކުށުގެ ހުށަހެޅޭ ހައިކޯޓަށ8.28ް

 21 ................................................................................................................................................ މައްސަލަތަކާއިބެހ8.29ޭ

 12 .................................................................................................................................... (އައިޓީ) ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮމޭޝަނ3ް

 21 ................................................................................ ކުރުން އަޕްޑޭޓް ފަރުމާކޮށް ސިސްޓަމްތައް އިންފޮމޭޝަން ބޭނުންވާ ކޯޓަށ3.3ް

 21 .......................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ފުޅާކުރުމާއި ވިއުގަ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯޓުގ3.0ެ

 21 ........................................................................ ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ނުންވާބޭ ކުރުމުގައި އަޕްލޯޑް ވެބްސައިޓުގައި ކޯޓުގ9.3ެ

 22 .................................................................................... ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް ތަކެތި އެންމެހައި އެއާގުޅޭ ކޮމްޕިއުޓަރތަކާއ3.1ި

 22 ......................................................................................................................... ކުރުން މެއިންޓެއިން ބްސައިޓްވެ ކޯޓުގ3.0ެ

 29 .................................................. ތަޢާރަފްކުރުން ކޯޓުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ އާ ކުރެވޭނެ ކުޑަކޮށް ޚަރަދު އަވަސްކޮށް ހަލުއިކޮށް މަސައްކަތ3.3ް

 29 ................................................... ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ސިސްޓަމްތައް ކޮންޓްރޯލް އެކްސެސް ޑިވައިސްއާއި ބަލަހައްޓާ ޙާޟިރ3.3ީ
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 91 ....................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ޑިވެލޮޕްކޮށް ޕޯރޓަލް އިންޓާރނަލް ކޯޓުގ3.4ެ

 91 ................................................................................... ގޮތް ޖެހޭޢަމަލުކުރަން ބޭއްވުމުގައި ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މީޑިޔާ މީސ3.3ް

 91 ............................................ އަމަލުކުރަންވީގޮތް ސެކްޝަނުން ޓީ.އައި ،ލިބުމުން ސެކްޝަނަށް ޓީ.އައި ޗިޓު ޝަރީޢަތުގެ އޮންލައިނ9.10ް

 90 ...................................................................................................... ކަންކަން ކުރަންވީ ބޭއްވުމުގައި އަޑުއެހުން އޮންލައިނ3.33ް

 90 ...................................................................................................... :ގޮތް ޢަމަލުކުރަންވީ ނިމުމުން އަޑުއެހުން އޮންލައިނ3.30ް

 90 ...............................................................................................................ކުރުން ސްޓްރީމް ލައިވް ޝަރީޢަތް އޮންލައިނ3.31ް

 91 ............................................................................................................................................................ (C) ބަޖެޓ35ް

 91 ............................................................................................................................... ޚަރަދުތައް ކުރާ ޢިއުލާންކޮށްގެނ10.1ް

 91 ................................................................................................................................................. ކޮންޓްރޯލް ބަޖެޓ35.0ް

 91 ............................................................................................................................................. ކުރުން ރޫވްއެޕް ޕީއ35.1ޯ

 91 ....................................................................................................................................... ފައިސާދެއްކުން ބިލްތަކަށ35.1ް

 91 ............................................................................................................................................ ތައްޔާރުކުރުން ބަޖެޓ35.0ް

 91 ............................................................................................... (ފޯމް އެދޭ ތަކެއްޗަށް ޚިދުމަތާއި ޕްރޮކިއުމަންޓުން) ފޯމް ޑ35.3ީ

 91 ...................................................................................................................................................... ރިޕޯޓް ޚަރަދ35.3ު

 92 ................................................................................................................................. ލިބޭފައިސާ ގޮތުގައި އާމްދަނީގ35.4ެ

 92 ................................................................................................................................................. ފައިސާ ޕެޓީކޭޝ35.3ް

 99 ........................................................................................................................................................... މުސާރ35.35ަ

 99 ..................................................................................................... ފީތައް އެހެނިހެން ރިފްޝަންފީއާއިސަބްސްކް އެނުއަލ35.33ް

 99 .............................................................................................................................................. ދަތުރުތައް ރަސްމ35.30ީ

 011 ................................................................................................................................................. އެއިޑް ފޮރިނ35.31ް

 211 ............................................................................................................. (PM) މެއިންޓަނަންސް އެންޑް ންޓްޕްރޮކިއުމަ. 33

 011 ......................................................................... ހޯދުން ގުޅިގެން ސެކްޝަނާ ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައިތަކެތި ހޯދަންޖެހޭ ކޯޓަށ33.3ް

 011 ...................................................................................................................... ހޯދުން ތަކެތި ހޯދާ ހޯދައިގެ ކޯޓޭޝަނ11.2ް

 010 .................................................................................................................... ހޯދުން ހޯދަންޖެހޭތަކެތި އިޢުލާނުކޮށްގެނ33.1ް

 011 ..............................................ކުރުން ކަންކަން ހޯދުމުގެ ،އަގުބޮޑުތަކެތި ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/35000 ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހޯދަންޖެހ11.4ޭ

 011 ....................................................................... ކިއުން ނީލަން ތަކެތި ކިޔަންޖެހޭ ނީލަން ހަލާކުވެގެން ވަރަށް މަރާމާތުނުކުރެވ33.0ޭ

 011 .......................................................... ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމްކޮށް މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރާމާތުކޮށ33.3ް

 011 ............................................................................ ކުރުން ކަންކަން އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރާމާތުކޮށ33.3ް

 011 ............................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ރެޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ ކޯޓުގ11.8ެ
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 011 ............................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ފޮޅާސާފުކޮށް ކޯޓ33.3ު

 011 ............................................................... ކުރުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރާމާތުކޮށް މެޝިނަރީޒް ކޯޓުގ11.10ެ

 011 ............................................................................................................. ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް ވެހިކަލްތައް ކޯޓުގ11.11ެ

 011 ............................................... ކުރުން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން އިތުރުކުރުމުގެ ޖާގަ ޕާޓިޝަންޖެހުމާއި އެތެރޭގެ ކޯޓުގ11.12ެ

 012 ................................................................... ކުރުން މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރާމާތުކޮށް އެއަރކަންޑިޝަންތައް ކޯޓުގ11.13ެ

 012 ..................................................................... ބެލެހެއްޓުން ގާއިމްކޮށް ނިޒާމުތައް ނިވާ އަލިފާން ކަންކަމާއި ސަލާމަތީ ކޯޓުގ33.31ެ

 219 ....................................................................................................................... ހިންގުން މަސައްކަތްތައް ވަފުދުގެ ޝަރުޢ30ީ

 019 ........................................................................................ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާއި ހިންގަވާ ވަފުދުނ12.1ް

 001 .................................................................................................. ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމްތައް އިދާރީ ޝަރީއަތްތަކާއިގުޅ30.0ޭ

 000 ............................................................................................ ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމްތައް އިދާރީ މަސައްކަތާގުޅޭ ވަފްދުގ30.1ެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

9 

 ތަޢާރަފް .1

 

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ކޯޓެވެ. އަދި ޤާނޫނަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަކީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް

 .އިސްތިއުނާފުކުރާނީވެސް ހައިކޯޓުގައެވެ ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އިސްތިސްނާ ނުކުރާހާހިނދަކު،

އަދި ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކާއި، އިންތޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައްބަލާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކީވެސް ހައިކޯޓު ކަމުގައިވަނީ 

 ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

މިފޮތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް  [މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެ ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ]

މިފޮތުގައި ކޯޓުގެ އިދާރީ އަދި ޝަރުޢީ މަސައްކަތް ގެންދާނެގޮތް ވިފައިވާ ނިޒާމް ބަޔާންކުރާ ފޮތެކެވެ. އިންތިޒާމްކުރެ

މައިން ފެށިގެން ޙުކުމްކުރުމާއި އަދި ރިޕޯޓް ދޫކުރުމާހަމަޔަށް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ ހަ

 ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ގެންދާނެ ގޮތާއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން ލިއެވިފައިވާނެއެވެ.

އްވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ބޭނުމަކީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ހަމައެއާ އެކު ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމްތަކާއި ޖަދުވަލުތަ

( value chain( ކޯޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ޗެއިނު )output( އަދި ޚިދުމަތް ދިނުމާ ހަމަޔަށް )inputހިސާބުން ފެށިގެން )

 ގަތާލެވިފައިވާ ގޮތް އޮޅުމެއްނެތި ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތުމެވެ. 

 

ތައް ލަ ކޯޓުން ބަލާ މައްސަ އި  ހަ

 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކީ ހައިކޯޓުކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  -3

 މައްސަލަތައް. 

ވަނަ މައްދާގައި  13ހައިކޯޓުގެ އަޞްލީ އިޙްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތައްކަމުގައި ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ ޤަނޫނުގެ  -0

 ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތައް.

 ށުކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.ދަ -1

 ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް. -1

 ހައިކޯޓުގެ އަސްލީ އިޙްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތައް. -0

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ  0535/00ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތެރެއިންދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ  -3

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަންނަ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ 

 މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 އް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.ޤާނޫނެ -3
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ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ބައެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ  -0

 ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.

 ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް: ދަށު -3

ދަށު ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދަށު ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދަކާ 

ށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެކަން ފާހަގަކޮށް، ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ޚިލާފުކަމަ

 އިޙްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް: -4

ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނީ ނުވަތަ ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާފައިވާ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދަކާ ޚިލާފުކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެކަން ފާހަގަކޮށް، ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

 ތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޙް

 

ޞް ޙްތިޞާ ވާ އި ގެން ބި އި ލި ގަ ތު ގެ ޒާ  ކޯޓު

 

އިން ހައިކޯޓަށް ދީފައިވާ އިޙްތިޞާޞްގެ އިތުރުން، އަންނަނިވި  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) 0535/00ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކަންކަންކުރުމުގެ އިޙްތިޞާޞްވެސް ހައި ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނުންނާއި މި ޤާނޫނާއި ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން )ހ( 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އަމުރުތައް ކުރުމާއި، އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް 

ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުމަށާއި އަދި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި،

 އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު.

އްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ އަމިއްލަ )ށ( މި ޤާނޫނާއި ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެ

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ  ،އިސްނެގުމަކަށް، ނުވަތަ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން

ޖެހޭ ނެރެން، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

 އެންމެހައި އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު.

ޤާނޫނާއި ، )ނ( ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން

 ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު.
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ނުވަތަ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ކަމެއްގެ ތެދު ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުން ސުވާލެއް،  )ރ( ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ

ނުވަތަ ދެ ޚަޞްމުން ، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ހެކިވެރިއަކާ، ކޮންމެ ސިފައެއްގައިވިޔަސް، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވިޔަސް

 ކުރެ ޚަޞްމަކާ ކުރުމުގެ ބާރު.

މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓަށް ފެންނަ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް  )ބ( ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

 އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު.

 

ތުގެ  ދުފޮ  މަޤްސަ

 

ވަރަކަށް އަހަރުވެއްޖެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  35ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ތަފްސީލުކޮށް ލިއެވިފައިވާ ތާ 

ޤާނޫނުތަކަށާއި އަދި ކޯޓުގެ ހިންގުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސް އަދި ކޯޓުގެ މެންޑޭޓްވެސް ވަނީ ފުޅާވެފައެވެ. 

ލިއެވިފައިވާ ލިއުންތައް އަދާ ހަމަކޮށް އެއްފޮތަކުން ފެންނާނެހެން ހެދުމަކީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާއިރު ފެންވަރު ވުމާއެކު މިގޮތަށް 

 ހިފެހެއްޓި، އޮޅުންތައް ނާރަގައި އޮމާންކޮށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި ކޮށް ދޭނެކަމެކެވެ. 

އަބަދުވެސް ޒަމާނަށާ ތަނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު އަދާ ހަމަކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުން މިފޮތުގައި  ކާއި ގޮތްތަކަކީމިފަދަ ނިޒާމްތަ

 ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތައް ގެންދާނެ ގޮތްވެސް އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުރާޖައާކޮށް އެބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. 
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 އާންމު ކަންކަން .2

 

ރާ މު 2.1 އުޓީ ކު މާޑި ގެ ޒިން ން ފު ޒަ އް  ވަ

 

 ކޯޓުގައި ނުރަސްމީގަޑީގައި ޑިއުޓީ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު ޑިއުޓީއަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.  .3

ދުވަސްކުރިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާ އެޑްމިން ސެކްޝަންއަށް ލިޔުމުން ސަބަބު  3ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ  .0

ގަޑިއިރުކުރިން އިދާރީ  0އެވެ. ކުއްލިކަމެއް ދިމާވެގެން ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ޑިއުޓީކުރުމުގެ ބަޔާންކޮށް އަންގަން ވާނެ

 ސެކްޝަނުގެ ޑިއުޓީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހަމަޖައްސާނީ އެޑްމިން ޑިއުޓީއަށް މުވައްޒަފަކަށް އާދެވެން ނެތްނަމަ ބަދަލުގައި ހުސްވާ ޑިއުޓީއަށް މީހަކު  .1

 ސެކްޝަނުންނެވެ.

 މުވައްޒަފަކު އައުމަށް އުޒުރުވެރިވި ޑިއުޓީގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޑިއުޓީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.  .1

ޑިއުޓީ ކުރާ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީކުރާ ގަޑީގައި އެމުވައްޒަފުގެ ސެކްޝަންގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް  .0

 ނެއެވެ. މަސައްކަތްކުރަންވާ

ކޯޓު ހުޅުވުމަށްފަހު ނުރަސްމީގަޑީގައި ކޯޓުގެ ތަޅުދަނޑިއާއި ކީބޮކްސްގެ ތަޅުދަނޑި ބާއްވަން ވާނީ ޑިއުޓީކުރާ މުވައްޒަފުގެ  .3

 ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. 

އެއްވެސް ސެކްޝަނެއް ނުރަސްމީގަޑީގައި ހުޅުވައި ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެސެކްޝަނުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންތޯ  .3

 ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ސެކްޝަން ހުޅުވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. 
 

ގޮތް  2.2 ނެ ކުރާ ލު މަ މަ އަ އިފިނަ އް ހިނގަ އެ ދިސާ އި ހާ ގަ  ކޯޓު

 

ގުޅައި އެންގުން.  (11035ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އިސްވެރިއަކަށް )ސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ވަގުތުން ކޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދި .3

 އަދި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް ވަގުތުން އެންގުން.

 ކަމެއް ހިނގާނަމަ،ދިނުން ނުވަތަ މާރާމާރީއެއް ނުވަތަ ކޯޓުތެރޭގައި ހަމަޖެހުން ގެއްލިދާފަދަ  ކޯޓަށް ގެއްލުންކޯޓުތެރޭގައި  .0

ރިޕޯޓް ކުރި މުވައްޒަފުގެ ( 11300) ތާއި ގުޅައިވަގުތުން ކޯޓު މާސްޓަރ ނުވަތަ ކޯޓު މާސްޓަރގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާ

 އެންގުން. ( 11301)ސުޕަވައިޒަރަށް އެމަޢުލޫމާތު ދިނުމާއެކު އެޑްމިންއަށް 

 ނުވަތަ 11300ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެޑްމިން )މުވައްޒަފަކަށް ސިއްހީ އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އިމަޖެންސީ  .1

 ( އަށް ގުޅުން ,34624

ން 2.2 ރު ކު ކެތި ދޫ ން ތަ ކު އި ކޯޓުގެ ސްޓޮ މާ ދު ކެތި ހޯ ކަށް ތަ  ސްޓޮ
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 ލިބެންހުރިތަކެތި ސެކްޝަންތަކުން ހޯދުމަށް  ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމު އާންމުކޮށް ސްޓޮކުން .3

 ހުށަހެޅުމުން  ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ވެރިއަކު ހުއްދަދިންކަމަށް ފޯމްގައި ސޮއިކުރުވުން.  (G-1)ނަމޫނާ : 

 ސޮއިކޮށްޙަވާލުކުރުން. ޔެލި ވަގުތުން ތަކެތި ހުރި ސްޓޮކްގައި .0

 ޙަވާލުކުރެވުނު ޢަދަދުޖަހައި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފުލައްވައި ސޮއިކުރުވުން. .1

ން 2.2 ދު ތަށް އެ މަ ދު އި ޚި ށާ ޗަ އް ކެ  ތަ

 

ސެކްޝަންތަކުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ލިއެކިއުމުގެ ސާމާނު ހޯދަންވާނީ ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމުން    .3

 އިދާރީ ސެކްޝަނުގައެވެ.

ސްޓޮކްގައި ނުހުންނަ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށްބޭނުންވެއްޖެނަމަ  "ސްޓޮކްގައި ނުހުންނަ ތަކެއްޗަށާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ  .0

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނަށް އެޕްރޫވް ތައްގަޑުޖެހުމަށްފަހު  " ފުރިހަމަކޮށް ބިއުރޯއިންފޯމު

 (G-2 )ނަމޫނާހުށަހެޅުން. 
 

ން 2.2 ދު ށް އެ ތަ މަ ދު ގެ ޚި ޓަނަންސް ން އި  މެ

 

ސެކްޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުނީޗަރު، ބޮކި، ހޮޅިބުރި، އެއަރކޮންޑިޝަން ފަދަ އެއްޗަކަށް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ   .3

ނުވަތަ ސެކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތުގެ ތަނެއް ހަލާކުވެފައި ހުރިނަމަ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް 

 ހަދައި ފޮނުވުން.  ( G- 3)ނަމޫނާރަގަޅުކުރުމަށް އެދި މެއިންޓަނަންސް ސްލިޕެއް  މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނުގައި އެކަމެއް

މަސައްކަތް ކުރާ މާހައުލަކީ ސިއްހީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ނުވާނަމަ )ކަތުރު ފަނި، މަދިރި، މީދާލުގެ  .0

އުނދަގޫ ފަދަ ކަންކަން( އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށްވެސް މެއިންޓަނަންސް ސްލިޕުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް 

 މެއިންޓަނަންސްގައި އެދުން. 
 

 

 

ދު 2.2 ގެ ޚި ޓީ އި ތަށް އެދުން އަ  މަ

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ، ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، ފެކްސް މެޝިން، ސެކޭނަރ އަދި މިނޫންވެސް ލިއެކިއުމުގައި  .3

ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމެންޓަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސެކްޝަންގައި ބެހެއްޓިފައި 

 އެދުން  )G-4 )ނަމޫނާމަންޓަކަށް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެކަން އަންގާފޯމުން ހުރި އައިޓީ އިކުއިޕް

ސެކްޝަންގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓަކަށް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެކަން އަންގާ ފޯމެއް އައިޓީއަށް ލިބޭތާ  .0

 މިނިޓްތެރޭގައި އެކަމަށް އެޓެންޑްކޮށް ހައްލުކޮށްދިނުން.  30

 ޝަނަށް އެކަން ހައްލުކޮށް ނުދެއްވިއްޖެނަމަ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއިއެކު ޕްރޮކިއުމަންޓަން އެންގުން. އައިޓީ ސެކް .1

 

ން 2.2 ޖެއްސު މަ މް ހަ ޒާ ތި ވާ އިން ކަށް ބޭނުން ތަ ވުން ލު ދަ އް  ބަ

 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އިސްފަނޑިޔާރު ބިއުރޯއަށް ގުޅައި މީޓިން ރޫމް ބުކްކުރުން. .3

ބައްދަލުވުމަށް ސައި ނުވަތަ ކެއުން ހަމަޖަންސަން ބޭނުންވާނަމަ " މީޓިންގ ތަކަށް ސައި ނުވަތަ ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމަށް  .0

ބޭރުން ސައި  ،ގަޑިއިރުގެ ކުރިން 3ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސައެއް ނަމަ ބައްދަލުވުން ފެށޭތާ   (G-5)ނަމޫނާ އެދޭ ފޯމް" 

ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް  0އްދަލުވުން ފެށޭތާ ނުވަތަ ކެއުން ގެންނަންޖެހޭނަމަ ބަ

 މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.

އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ ގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމެއްނަމަ އައިޓީ ސެކްޝަންގައި އެކަންކަން ، އެބައްދަލުވުމަކީ ޕްރޮޖެކްޓަރ .1

 ގަޑިއިރުގެ ކުރިން އެދުން.  0ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށް މަދުވެގެން 
 

ން 2.2 ދު ކެތި ހޯ ހޭ ތަ ޖެ ން ހަށް ހޯދަ ވަ  އަ

 

ތަށް ލިބެންނެތްނަމަ ޕޭޓީކޭޝް ފައިސާއިން އަވަހަށް ކޮންމެހެން ނުހޯދާ ނުވާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  ބިލްކުރާ ގޮ .3

 އެއެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުން. 

ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ދަންނަވާ އެދޭ ސެކްޝަނަކުން ވެރިއެއްގެ ސޮޔާއެކު ޕެޓީކޭޝްއަށް ރިކުއެސްޓްކުރާނީ  .0

 (  G- 6)ނަމޫނާފޯމުންނެވެ. 

ވުރެ އަގުބޮޑު އެއްޗެއްނަމަ ކޯޓުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަދެއްވުމުން ރުފިޔާއެއް  055އަވަހަށް ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗަކީ  .1

 ބަޖެޓުން އެފައިސާ ދޫކުރުން.

 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ބިލް ހުށަހެޅުން .1



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ކޭޓު ފަދަ ތަންތަން( ނަމަ، އަދި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ އިން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާތަނަކީ ބިލް ދޫނުކުރާ ތަނެއް) މާރު .0

އަދި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވޭ ކަމަކީ ކެއުން ނުވަތަ ސައި  (G-7ނަމޫނާ ނަގުދު ފައިސާ ހަވާލުކުރާ ފޯމް ) 

 ބަޖެޓް ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރުން.    (G-8)ނަމޫނާ ސައިފޯމް  ނަމަ
 
 

ދަ 2.2 އް ގެ ހު މު ރު ތް ކު ކަ އް އި މަސަ ގަ ޑީ ގަ ރު  އިތު

 

އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ހޯދުން. މިގޮތުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް  4.3

ނިންމަންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއިއެކު  މެމްސް މޮޑިއުލް ގެ ކުރިން 14.00ކުރުމަށްޖެހިއްޖެނަމަ އެދުވަހުގެ 

 ސުޕަވައިޒަރގެ ހުއްދަ ހޯދުން 

ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަވަގުތު ކޮށްގެން ނޫނީ ނުނިންމޭނެ  1އިތުރުގަޑީގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަކީ ނުރަސްމީގަޑީގައި  4.0

ފުރައި  (G-3)ނަމޫނާ މަސައްކަތެއްނަމަ ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ  ފޯމު 

 އެމަސައްކަތަކަށް ނިކުންނާނެ މުވައްޒަފުން ލިސްޓްކޮށް އިސްފަނޑިޔާރުގެ  ޚާއްސަ ހުއްދައެއް އެކަމަށް  ހޯދުން.

ޚާއްސަ ހާލަތުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހުއްދައެއް ހޯދާފައިވީނަމަވެސް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރި ގަޑިއެގޭނެގޮތަށް   4.1

 ހަމަކޮށް ސުޕަވައިޒަރގެ ހުއްދަ ވަކިވަކިން ހޯދުން. އިތުރުގަޑީގެ ހުއްދަ ފޯމް ފުރި

 

ޔާރު  2.12 އް ޔާ ތަ އް މި އު  ކުރުންޔަ

ގެ ކުރިން ހުރިހައި ސެކްޝަންތަކުން ހޯދުމަށްފަހު އެދުވަހުގެ  35.55ކޯޓުގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ  .3

 ކުރުން.ގެ ކުރިން ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާއާ ޙަވާލު 30.55

ކޯޓުގެ ޔައުމިއްޔާ ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ސެކްޝަން ތަކުން ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމާއި އަދި  .0

 ނުނިންމާ ސެކްޝަން ތަކުގެ މައުލޫމާތު އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް އެރުވުން. 

ބައްދަލުވުންތަކާއި، ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން  ކޯޓުގައިކުރެވޭ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކާއި ޙާއްސަ މަސައްކަތްތަކާއި .1

 ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޔައުމިއްޔާގައި އެ މައުލޫމާތު ހިމެނުން.

 (ADMIN GROUP FOLDER\Admin Office\main yaumiyya)ޔައުމިއްޔާ ސޭވްކުރެވިފައިވާ ފޯލްޑަރ  .1

 

 

 

ރީ 2.11 ޓް  ސެކްޝަން އެން



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

16 

 

 ސުވައިޒަރ އިރުޝާދު ދެއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ގަވައިދުން ފިޔަވަޅު އެޅުންސެކްޝަނަށް ލިބޭ އެންޓްރީ އަށް  .3

ސެކްޝަނަށް ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު ނޭޅި ހުންނަ ރިކުއެސްޓްތައް ސަބަބާއިއެކު ކޮންމެދުވަހަކުވެސް  .0

 ންމުން. ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ޓައިމްލައިން ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ނި

އެދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް އެދުވަހަކު ނިންމުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ކުރާނެ މަސައްކަތް ދުވަސް  .1

 ނިމުމުގެ ކުރިން ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް ރާވާލުން

ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަންތަކުގެ  ހަފްތާ ނިމުމުން އެހަފްތާގައި ފިޔަވަޅު އެޅުނު ކަންތަކާއި ނޭޅޭ ކަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު .1

މަޝްވަރާބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ސުޕަވައިޒަރ ނުވަތަ ސެކްޝަންތަކުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ރެޕްރެސެންޓްކުރާ 

 ތެރިފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އެރުވުން. މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ހަފްތާ ރިޕޯޓްގައި އެހެންސެކްޝަންތަކުގެ އެހީ

 ކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ފާހަގަކުރުން. 

 

ން 2.12 ޓު އް ހެ ލެ ޑް ބެ ކޯ އި ރެ މާ ރު ކު ލް އި  ފަ

 

 ފޮނުވަންޖެހޭ އެކި އެކި ލިޔުންތަކާއި އަންނަ ލިޔުންތައް ފައިލު ކުރުން  ސެކްޝަނުން .3

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ކޮންމެ ފައިލެއްގެ ބޭރުގައި ނަމާއި  އަހަރު ޖަހާފައި  ލިއުންތައް ހުންނަ .0

މިގޮތަށް ފައިލު ކުރަނީ ބޮކްސް ފައިލުގައި  .ފޮނުވާ އެކި އެކި ލިޔުންތަށް ނަންބަރު ތަރުތީބުން ފައިލު ކުރުން ސެކްޝަނުން .1

 ކޮންތަނެއް ނުވަތަ ތަންތަނެއްގެ ލިއުމެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ނަންޖަހާފައެވެ.އެ ފައިލުގެ ބޭރުގައި 

ސޮފްޓް އަދި ހާޑްކޮޕީ( ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަނުގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންގެ ފައިލިން ސިސްޓަމް ރާވާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް ) .1

މުވައްޒަފުންނާ އަދި ސުޕަވައިޒަރާ ހިއްސާކުރުން. ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އަދި ފައިލެއް އިތުރުވިނަމަ ޝީޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް 

 ހިއްސާކުރުން. 

 އާރކައިވް ކުރަން )ސެކްޝަނުން ބޭރުކުރަން( ބޭނުންވާ ފައިލް ހުރިނަމަ އެކަން އެޑްމިން ސެކްޝަނަށް އެންގުން.  .0

 

ތްސަލާން  2.12 ކުރާނެ ގޮ ލު މަ އި އަ ގަ މު ނު  ބު

 

މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ އޭނާގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ  313 ގަވައިދުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ .3

ދަށުގައިވާ މީހަކު، ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީގަޑީގައި ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ 

މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި އެޑްމިންގެ މިނިޓް ތެރޭގައި އެކަން އެ 15އެމުވައްޒަފު ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭތާ ، 

ހާޒިރީ ބަލަހައްޓަ މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އެޑްމިންއިން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމާއެކު މެމްސް އަށް މެސެޖް ފޮނުވަން 

 ވާނެއެވެ.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

17 

 3333053ޖެއްސެވުމަށްފަހު  SL JS0000)އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޖޭ.އެސް ނަންބަރު(  ސަލާމުގެ މެސެޖް ފޮނުވާނެ ގޮތް:  .0

 ނަންބަރަށް އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވުން

މިނިޓްތެރޭގައި ނާންގައިފިނަމަ އެގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެދުވަހެއް ބެލެވޭނީ ހާޒިރު  15 ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ މިގޮތުން .1

 ނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި  313ރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވައިދުގެ ޝަރުޢީދާއި މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ ގުޅިގެން ސަލާމާއި .1

  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިޖްރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން

ފިކެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ނޫންގޮތަކަށް ސަލާމުގައި ހުރެފިނަމަ "މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައިކަން ކޯޓަށް ސެޓް މުވައްޒަފަކު .0

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނިކުންނަ ދުވަހުގެ  (G-10ނަމޫނާ: (އި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމް' އެންގުމާ

 ގެ ކުރިން ކޯޓުގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅުން.  30.55

 

ން 2.12 ދު ށް އެ އަ އްޓީ  ޗު

 

 ސް މެދުވެރިކޮށް ޗުއްޓީއަށް އެދުން.މެމް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޗުއްޓީއެއް .3

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  315ޗުއްޓީއެއްނަމަ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވައިދުގެ އަހަރީ  .0

 ކަލަންޑަރުގައި ޗުއްޓީހިމަނާފައިވާ ގޮތަށް އެދުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން

ފަދަ ޒިންމާއެއް އެރިކަން  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 314އާއިލީޒިންމާ ޗުއްޓީއެއްނަމަ ޝަރުޢިދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވައިދުގެ  .1

ކޯޓަށް ކަށަވަރުކުރެވޭވަރަށް ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް މެމްސް އިން ނުވަތަ އީމެއިލްއަކުން އެޑްމިން ސެކްޝަނަށް 

 ސުޕައިޒަރާއި މަޝްވަރާކޮށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން ،ފޮނުވުމުން

ދިމާވިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފްސީލާއި އެހެނިހެން ބާވަތުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދޭއިރު އެޗުއްޓީއާ ގުޅޭކަމެއް  .1

 ލިއެކިއުން ހުށަހެޅުން

 ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެ .0

 

ން 2.12 ރު ކު ލު އް އް ހަ ތަ ލަ ވާ މައްސަ މާ އި ދި ގަ ލް އު ޑި ހޭ މޮ ނާ ބެ ޒަފުން އް ވަ ގެ މު  މެމްސް

 

 ކަމަކަށް އަދި މަޢުލޫމާތާއި ވާ މޮޑިއުލްގައި އެޗްއާރު މެމްސް ބޭނުންކުރާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީފާއާ މުވައްޒަފުގެ އަދި ޗުއްޓީއާ ސަލަމާ

 އެޗްއާރު މެމްސްގެ" އެޑްމިންއަށް ޖެނެރަލް ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ އެދުމުގައި

އިޓީ އަ( ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ފޮނުވި ފޯމްގެ ކޮޕީ G-33ނަމޫނާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" ) ދިމާވި މޮޑިއުލްގައި

  ސެކްޝަނަށްވެސް ފޮނުވުން.
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ން 1.3 ރު ކަން ކު ދުން އެ އި ވާ އި ގަ ގަ ކު ތަ ޑި ވާ ގަ އި ފަ ހި ޖެ މަ މަށް ހަ ޕު އް އި ލެ ވަ ޅު  ކޯޓު ހު

 

ދުވަސް ކުރިން ތައްޔާރުކޮށް  1ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ޝެޑިއުލް އެމަހެއް ފެށުމުގެ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  .3

އެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ލައްވާ ސޮއިކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެޝެޑިއުލް ގެ ކޮޕީއެއް 

 ގައި ބަހައްޓައި ބިއުރޯ އަދި ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މަސްފެށުމުގެ ކުރިން ނޯޓިސް ބޯޑު

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓު ހުޅުވުމަށް  305ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  .0

 ރިން ކޯޓް ހުޅުވަންވާނެއެވެ. )ފަނަރަ( މިނެޓް ކު 30ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ރަސްމީގަޑި ފެށުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަސްމީގަޑީގައި ކޯޓު  301ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  .1

 ހިނގުމުންނެވެ.  53:13ހުޅުވުމަށް އެފަހަރަކު ޙަވާލުވެތިބި މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ، ހެނދުނު 

 ގައި ބަންދުކުރުން. 35.15ގައި ހުޅުވުމާއި ލަސްވެގެން ރޭގަނޑު  3.10ނު ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދު .1

އަށް 00.15އިން 33.55ގައި ބަންދުކޮށް ރޭގަނޑު  16.30މެންދުރުފަހު ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ނެތްނަމަ ހަވީރު  .0

މަޖެންސީގައި އަންނާނެ ބަންދުކުރުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި އެމީހަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ އި

 ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާފައިވުން.

 35.55ގައި ހުޅުވުމާއި ލަސްވެގެން ރޭގަނޑު  35.55ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްދުވަހު )ހުކުރު ދުވަސްފިޔަވައި( ހެނދުނު  .3

 މ ގައި ބަންދުކުރުން.

 ދައާއިއެކު. ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު ހުޅުވާނީ ކޮންމެހެން ހުޅުވަންޖެހިގެން އިސްފަނޑިޔާރުގެ ހުއް .3

ގައި 05.55ގައި ބަންދުކޮށް ރޭގަނޑު 33.55ހުޅުވުމާއި ހަވީރު  4.10ރަމަޟާންމަހު ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު  .4

 ގައި ބައްދުކުރުން 00.15ހުޅުވައި ރޭގަޑު 

ރު ގައި ހުޅުވުމާއި ހަވ33.55ީރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްދުވަހު )ހުކުރު ދުވަސްފިޔަވައި(  ހެނދުނު  .3

 ގައި ބަންދުކުރުން. 00.15ގައި ހުޅުވައި 05.55ގައި ބަންދުކޮށް ރޭގަނޑު 33.55

 ރަމަޟާންމަހު ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު ހުޅުވާނީ ކޮންމެހެން ހުޅުވަންޖެހިގެން އިސްފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދައާއިއެކު.  .35

 އޮފީސްހުޅުވާ ލައްޕާ ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް  ބޭއްވުން.  .33

ގައި ބަޔާންކުރާފޮތުގައި   3.33ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުޅުވި ނުވަތަ ލެއްޕި ގަޑިއާއި ތާރީޚް ޖަހާ ހުޅުވާ ލައްޕާ މުވައްޒަފު  .30

 ސޮއިކުރުން. 

ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ޑިއުޓީކޮށް ގަޑިއާއި ތާރީޚް  މަތިން ގޮތުގެ ތާވަލުގައިވާ ޑިއުޓީ ގަޑީގައި ހުންނަ ހުޅުވާފައި އޮފީސް .31

 ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރުން. ޖަހާ ޑިއުޓީ 

ން 1.0 ވު މާ ން އަށް ޒި ޅިދަނޑި ގެ ތަ ޒަފުން ކޯޓު އް ވަ ޕާ މު އް ވާ ލަ ޅު  ހު

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

20 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ހުޅުވާ ލެއްޕުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް، ހައިކޯޓު ހުޅުވާ ލައްޕާ މުވައްޒަފުން ކޯޓުގެ  .3

 ތަޅުދަނޑިއަށް ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ވާންވާނެއެވެ. 

ނެގުމާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކޯޓު ތަޅުދަނޑި ކޯޓް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް  .0

ން ހަމައަށް ޙަވާލުކުރަންދެޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހަމައިން ފެށިގެން އަނބުރާ އެތަޅުދަނޑި 

  ކެވެ.ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނީ، ތަޅުދަނޑިއާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފެކޯޓްގެ ތަޅުދަނޑިއަށް ޒިންމާވެ 

 

މާ 1.1 ގެ ޒިން ޒަފުން އް ވަ ން މު ޕު އް ވާ ލެ ޅު ކޯޓު ހު އި ގެ ހަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ  ދި

 

 )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ތަޅުދަނޑި ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާތަނަކުން( ހައިކޯޓު ހުޅުވަންވާނީ، .3

މުވައްޒަފާއި، ހައިކޯޓު  މުވައްޒަފު ތަޅުދަނޑި ގެނެސް އެ ވަހު ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަޅުދަނޑި ގެންނަންޖެހޭއެދު

 ހުޅުވާ ގަޑިއަށް ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުންނަންޖެހޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ.

ޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކަށް ހުންނަންވާނީ އެދުވަހު ފުރަތަމަ ހައިކޯޓު ރަސްމީ ގަޑިނިމިގެން ބަންދުކުރާއިރު އެޑްމިނިސް .0

 ދަންފަޅީގައި ޑިއުޓީއަށް ހުންނަ ދެ މުވައްޒަފުން ކުރެ އެއްމުވައްޒަފު.

ހައިކޯޓު ދެވަނަ ދަންފަޅީގައި ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކަށް ހުންނަންވާނީ އެދުވަހުގެ ދެވަނަ  .1

 ހުންނަ ދެ މުވައްޒަފުން ކުރެ މުވައްޒަފެއް. ދަންފަޅީގައި ޑިއުޓީއަށް

ހައިކޯޓުގެ މައި ދޮރާއި ހައިކޯޓުގެ އެހެނިހެން ދޮރުތައް ހުޅުވައި އަދި ލައްޕަންވާނީ އެދުވަހުގެ ޝެޑިއުލްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  .1

 މުވައްޒަފުންގެ ޙާޒިރުގައި.

ސެކްޝަންތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ޢިމާރާތުގައިވާ ، ހައިކޯޓުގެ އިމާރާތުގައިވާ ކޮޓަރިތަކާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކާއި .0

ތަންތަން ހުޅުވުމަށްފަހު އަދި ލެއްޕުމަށްފަހު އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، ނިއްވަންޖެހޭ ނިއްވުންތަކާއި އޮންކުރަންޖެހޭ 

 މަށްފަހު ކަށަވަރުކުރުން.އޮންކުރުންތައް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުޅުވުމަށްފަހު އަދި ލެއްޕު

ހައިކޯޓު ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އުޒުރެއް ދިމާވެގެން ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް ހައިކޯޓް ހުޅުވުމަށް  .3

)ތިރީސް(  15ނޫނީ ލެއްޕުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ ކޯޓް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދި ކޯޓް ލެއްޕުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 

މިނިޓް ކުރިން، އެމެޖެންސީކޮށް ޑިއުޓީއަށް ނިކުތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަށް )ބަދަލުގައި ޙަވާލުވެ ހުންނަ 

 މުވައްޒަފަކަށް( އަންގާ ކޯޓް ހުޅުވޭނެ އަދި ލެއްޕޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

 ރީޚާއި ގަޑިޖަހައި ސޮއިކުރުންއޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު ތާ .3

I. ުތަޅުދަނޑި ގެނައުމަށްފަހ 

II. ުތަޅުދަނޑި ގެންދިއުމަށްފަހ 

III. ުއޮފީސް ހުޅުވުމަށްފަހ 

IV. ުއޮފީސް ލެއްޕުމަށްފަހ 
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ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކޮށް ކަންހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ  .4

 އަންނަވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެރެކޯޑްގައި 

I. ްހުޅުވި ތާރީޚ 

II. ިދަންފަޅ 

III. ުހުޅުވަންޖެހޭ މުވައްޒަފ 

IV. ިހުޅުވަން ޖެހޭ ގަޑ 

V. ުހުޅުވި މުވައްޒަފ 

VI. ިހުޅުވި ގަޑ 

VII. ުއޮފީސް ބަންދުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފ 

VIII. ުއޮފީސް ބަންދުކުރި މުވައްޒަފ 

IX. ިއޮފީސް ބަނދުކުރި ގަޑ 
 

ކަން  1.1 އި ކަން ހަ މެ ގެ އެން އުޓީ ގެ ޑި އްޓުންކޯޓު ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ މް ޒާ ތި  އިން

 

ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އޮފީސް ތަޅުދަނޑި ގެންދާ ފަރާތާއި ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތު ޑިއުޓީކުރާނެ މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ  .3

 ޓޭބަލް ތައްޔާރުކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް  ސަޕޯރޓް ސްޓާފުން ފިޔަވާ ސީނިއަރއެޑްމިން އޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށަށް ހުރިހައި  .0

 ޑިއުޓީ ޓޭބަލް ހެދުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން.

 ވަންދެން އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވީރުގަޑިތަކުގައި ޑިއުޓީ ޖެއްސުން. އަހަރު  3ވިހެއުމަށް ފަހު  .1

ނުގެއްލޭނެފަދަ ގޮތަކަށް   ކޯޓު ނުވަތަ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ސްޕޮންސަރގައި ކިޔަވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ ކްލާސްތައް .1

 ޑިއުޓީ ހަމަޖެއްސުން.

 ޑިއުޓީޖެހޭ ކުރިން ނިމުމުގެ ހަފުތާ ހިނގަމުންދާ ޓޭބަލް ހަފުތާގެ އޮތް ކުރިއަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޑިއުޓީޓޭބަލް .0

 މުން ޙަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވުން.ލިޔު މުވައްޒަފުންނާ

 ކުރުން. ބަޖެޓާއި ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ހަވާލު ،ޑިއުޓީޓޭބަލްގެކޮޕީ .3

 

 

ން 1.0 ޖެއްސު މަ ން ހަ ކަ ގެ ކަން މު ވު ނު ރަށް ފޮ ކެތި ބޭ އި ތަ ހަ މެ ޖެހޭ އެން ން ވަ ރަށް ފޮނު ން ބޭ ފީހު  އޮ
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ވަގުތުން ޑިސްޕެޗް އެންޓްރީއަށް އެކްސެކްލް ޝީޓަކަށް އެންޓަރކުރުމަށްފަހު އެރައްދުކުރުމަށް  ގެނެވޭތަކެތި ކުރުމަށް ޑިސްޕެޗް .3

 ހަވާލުކުރެވޭ  އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްކަނޑައަޅި ފޮތުގައި ލިއެ ހަވާލުކުރުން. 

 ޑިސްޕްޗް އެންޓްރީގައި މަދުވެގެން އަންނަވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން .0

I. ްޑިސްޕެޗަށް ލިބުނު ތާރީޚ 

II.  ެނަންބަރުލިއުމުގ 

III. ްރައްދުވާ ފަރާތ 

IV. ްލިއުމުގެ ބާވަތ 

V. ްސެކްޝަނ 

VI. ްރައްދުކުރުމަށް ހަވާލުވި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓ 

VII. ްއޮފީސް އެސިސްޓެންޓާއި ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚ 

VIII. ިއޮފީސް އެސިސްޓެންޓާއި ހަވާލުކުރެވުނު ގަޑ 

IX. ްރައްދުވާ ފަރާތާއި ލިއުން ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚ 

X. ާލުކުރެވުނު ގަޑިރައްދުވާ ފަރާތާއި ލިއުން ހަވ 

 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާ ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެތި އެތަކެތި ރައްދުކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ރައްދުކުރެވިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން. .1

 ވާލުކުރެވޭ އެއެއްޗެއް ރައްދުކުރުމަށްފަހު ރަށްދުކުރި ގަޑި ޑިސްޕެޗްއެންޓްރީއަށް އެންޓަރކޮށް ފުރިހަމަކުރުން.  ހަ .1

 ލިޔުންތައް އެކްސެލް ޝީޓަށް އެރުވުން، މީގެ އިތުރުރުން ފޮތުގައިވެސް ލިޔުން.ޙަވާލު ކުރެވޭ  .0

ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ވަގުތުން ވަގުތަށް އެތަކެތި ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި  .3

 ފޮތުގައި ލިޔެ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންނާ ޙަވާލުކުރުން. 

ން މައްސަލަ ތަކަށް ޙާޒިރުވާ އަމުރު އެ އަމުރު ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކު .3

 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ކޮށް ބަހައި ޙަވާލު ކުރުން.

 ރުފިޔާ ލިބުން. 0އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުން ބަހާ ކޮންމެ ޗިޓަކަށް  .4

 މުގެ އަމުރު އެކްސެލް ޝީޓަށް އެރުވުން، އަދި މީގެ އިތުރުން ފޮތުގައިވެސް ލިޔުން.ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ޙާޒިރުވު .3

ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ޑިސްޕެޗްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ އަމުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޑިސްޕެޗް  .35

 އެންޓްރީއަށް އެންޓަރކޮށް އެންޓްރީ ފުރިހަމަކުރުން. 

 ޑިސްޕެޗް ކުރުމަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ އަމުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކްސެލް ޝީޓަށް އެރުވުން.ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން  .33

ޕޯސްޓްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޕޯސްޓްކުރުމަށް ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ޕޯސްޓްއޮފީހަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި އޮފީސްއެސިސްޓެންޓުންނާ  .30

 ޙަވާލުކުރުން.

ފުރާ އަދި މީގެ އިތުރުން އެކްސެލް ޝީޓެއްގައި ލިޔެ ފޮތުގައިވެސް ލިޔެފައި  ޕޯސްޓްކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޕޯސްޓް ކުރުމަށް ފޯމް .31

 ފޮނުވުން.
 

ތް 1.3 ކުރާނެ ގޮ ލު މަ ދުމުން އަ ށް އެ ތަ މަ ދު ގެ ޚި ންޓުން  އޮފީސް އެސިސްޓެ
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އެދުމުން ލައިސެންސް އޮންނަ ދެ  ބީން.އެފް.އައި ޙާލަތެއްގައި ޖެހިއްޖެ ކުރައްވަން ދަތުރުފުޅެއް ފަނޑިޔާރުންގެ .3

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު ހަމަ ހަމަ ކަމާއިއެކު ދަތުރު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުވުން.

ގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި އެސިސްޓެންޓުން ފަނޑިޔާރުންގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އޮފީސް ބިއުރޯއިން .0

  އެހީތެރިކަން ދިނުން. 

ކުރުމުގައާއި އަދި މުހިއްމު އިވެންޓްތަކުގައި ކަންކަން  މަސައްކަތްތައް ބޮޑެތި ކުރާ ޝަރީއަތްތަކާއި، އޮފީހުގައި ބޮޑެތި .1

ބޭނުންވެއްޖެ ގެ ޚިދުމަތް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންހަމަޖެއްސުމަށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، 

 އެކަން ހަމަޖެއްސުން.ހިނދެއްގައި 

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުންކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި  އަހަރު ނިމުމުން އަހަރީ ރެކޯޑް، ހާޒިރީ  .1

ރިޕޯޓާއިއެކު، ސުޕަވައިޒަރަށް އެރުވުން. މި ރިކޯޑްގައި ޗިޓާއި ތަކެތި ބެހުމުގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތައްވެސް 

 ފާހަގަކުރުން. 

 

ތި ހޯ 1.3 ކެ ކަށް ތަ ކުރުންސްޓޮ ކެތި ދޫ ން ތަ ކު އި ކޯޓުގެ ސްޓޮ މާ  ދު

 

 ލިބެންހުރިތަކެތި ސެކްޝަންތަކުން ހޯދުމަށް  ސްޓޮކްގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމު އާންމުކޮށް ސްޓޮކުން .1

 ހުށަހެޅުމުން  ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ވެރިއަކު ހުއްދަދިންކަމަށް ފޯމްގައި ސޮއިކުރުވުން.  (G-1)ނަމޫނާ : 

 ސޮއިކޮށްޙަވާލުކުރުން. ޔެލި ވަގުތުން ތަކެތި ހުރި ސްޓޮކްގައި .0

 ޙަވާލުކުރެވުނު ޢަދަދުޖަހައި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފުލައްވައި ސޮއިކުރުވުން. .3

 ދުވަހުން ދުވަހަށް ސްޓޮކް ބާކީކުރުން. .3
އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް   ހިނދެއްގައި ނުވަަތ މުޅިން އައު އެއްޗެއް ހޯދާނަމަ  ނެތިއްޖެ ސްޓޮކުަގއި ބޭނުންވާވަރަށް  މުދާ .4

 ސްޓޮކާއި ހަވާލުވެގެން ހުރި މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްގެން ޕޮރޮކިޔުމަންޓާ ހަވާލުކުރުން.
 ސްޓޮކްގައި ނުހުންނަ ތަކެތި ލިބުމުން އެދުނު ސެކްޝަންއަކަްށ ހަވާލުކުރުން.   .3

35.  

 ޕްރޮކިއުމަންޓައް ފުރިހަހަމަކުރުމަށްފަހު (G-2)ނަމޫނާ:ތަކެތި ހުސްވުމުގެ ކުރިން ސްޓޮކަށް މުދާ ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް  .33

 އަކަށް މަދުވުމުގެ ކުރިން( 35ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ކޮންމެ އައިޓަމްއަކުން 

 ތަކެތި ލިބުމުން ސެކްޝަންތަކުން ހޯދަންއެދޭ ތަކެތި ސްޓޮކަށް ވައްދައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓުން .30

 ޔުންތައް ގަވާއިދުން ފައިލުކުރުން.ތަކެތި ދޫކުރާ ފޯމްތަކާއި އެހެނިހެން ލި .31

ޕް ލޮގިން ހެދުމަށް ސެޕް ޔޫސަރ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕާޗޭސް އޯޑާތައް ރިސީވްކުރުމަށްޓަކައި ސެ .31

 ފައިނޭންސްއަށް މެއިލް ކުރުން. 
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.އެމް މޮޑިއުލްއަށް މުދާ ލިބުމުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޕާޗޭސް އޯޑަރތައް ސެޕުން ރިސީވްކުރުމަށް ދީފައިވާ ސެޕް އެމް .30

 ލޮގިންވުމަށްފަހު ރިސީވްކުރުން.

ރިސީވްކުރުމުން ސެޕްއިން ޖެނެރޭޓްވެގެން އަންނަ ނަންބަރ ޕާޗޭސް އޯޑަރ ތިރީގައި ނޯޓުކޮޑްލުމަށްފަހު ނަން، ސޮއި،  .33

 ތާރީހް ބައި ފުރިހަމަކުރުން.

 ތްގަޑުގައި އެ މުދާތައް ބެހެއްޓުންކް ތަރުތީބުން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުދާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަބަޑު/ ވަސްޓޮ .33

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މުދާތައް ގުނައި، ނޯޓުކުރުމަށްފަހު ސެކްޝަން ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއިއެކު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާކަން  .34

 ބަޔާންކޮށް ސްޓޮކުން އުނިކުރުން

ސްޓޮކްގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް  .ހައިކޯޓު ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުސްވުމުގެ ކުރިން ހޯދުން .33

 މަހުން ސެކްޝަންތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ރިވިއު ކުރަންވާނެއެވެ.  3މަހުން  3ހަދާ 

 ކޮށް ސުޕަވައިޒަރަށް އެރުވުން.ކޮންމެ ތިން މަހެއް ނިމުމުން ސްޓޮކް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު .05

 ސްޓޮކް ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުރުން .03

 

އިވެސް  1.4 ގަ އް ރެ ހަ މެ އަ އުންކޮން ޕޯރޓް ލި ހަރު ރި ގެ އަ  ކޯޓު

 

 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ އަހަރުރިޕޯޓަށް ސެކްޝަންތަކަށް ހުރިހާ ހަފުތާތެރޭގައި ފުރަތަމަ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ .3

 ނޯޓްފޮނުވުން. ހޯދުމަށް

އަހަރުރިޕޯރޓްގައި  ސެކްޝަންތަކުން އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބެން ހުންނަ މައުލޫމާތު އެސެކްޝަނަކުން ލިބުމުން .0

 ހިމެނުން.

 ގެ ކުރިން އިދާރީ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން 3އަހަރު ނިމުމުން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުން ޖެނުއަރީ  .1

އިގެ ކުރިން އަހަރު ރިޕޯޓުގެ ޑްރާފްޓް ނިންމައި ހުށަހެޅުމާއި 30ސެކްޝަންތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޖެނުއަރީ  .1

  ގެ ކުރިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުން.  03 އަދި ޖެނުއަރި

 

ލުވުން  1.3 ދަ އް އު ބަ ވި ގެ ރި ކު ތަ ތް ކަ އް ކުގެ މަސަ ތަ ން އްވުންސެކްޝަ  ބޭ

  
ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.  3.55ހެނދުނު  ދުވަހު ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުމަށް ކޮންމެ އާދީއްތަ .3

 މިބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރާނީ އެވަގުތަކު ކޯޓު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިއެކެވެ. 
ޅާނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުގެ އުސޫލު، ޕޮލިސީ އާކަމެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ހުށަހަސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް  .0

ގައި  3.55ގެންނަން ޖެހޭނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުން ކޮންމެ ބުދަދުވަހަކު  ނުވަތަ ގަވައިދު ތަޢާރަފްކޮށް އަދި ބަދަލެއް

 ބޭއްވުން.
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އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސެކްޝަންތަކުން ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ނިންމުނު ނުވަތަ ހުށަހެޅުނު ކަންކަމާއި )ސްޓޭޓަސް(  .1

ތެއް ނިންމުމަށް އެހެން ސެކްޝަނެއްގެ އެހީތެރިކަން އަދި  ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. މަސައްކަ

 ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރުން. 
ރިވިއު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ސެކްޝަންތަކުން ކަމެއް ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޓޭޓަސްގެ އިތުރުން  .1

ދަލުވުން އިންތިޒާމްކުރާ މުވައްޒަފަށް އެންގުން. އެގޮތުން ގެ ކުރިން އެޑްމިންގެ ބައް 30.55އޮތްނަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 

 އަންގާ ކަންކަމުގައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން
I. ްހުށަހަޅާ ކަންކަނ 
II. ާމައްސަލައިގެ ޚުލާސ 
III. ްހަވާލާދެވޭ ޤާނޫނު، ގަވައިދު ނުވަތަ އުސޫލ 
IV. ުސަބަބ 
V. )ުހައްލު )ޚަރަދެއް ހިމެނޭނަމަ ލަފާކުރާ ޚަރަދާއިއެކ 

 
ގެ ކުރިން ސެކްޝަންތަކުގެ  31.55ރިވިއު ބައްދަލުވުމުގެ އެންޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  .0

 އީމެއިލް ކުރުން.ސުޕަވައިޒަރުންނަށް 
 ބައްދަލުވުން ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުން. .3
ރާކުރެވުނު އަދި ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަމުގެ ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު ސެކްޝަންތަކުގެ ރިވިއު މީޓިންއިން މަޝްވަ .3

މަޢުލޫމާތު އިސްފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން. އަދި އިސްފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އިރުޝާދު ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް 

 ތަންފީޒުކުރުން.  އެކަންކަމަށް ރިޢާއަތްކޮށް އެކަމެއް ނިންމާއެކަންކަމަށް އިރުޝާދު ލިބުމުން 
ންތަކުގެ ރިވިއު މީޓިންއިން ނިންމާ ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. އަދި ތަންފީޒުނުވެ ހުރި ކަންކަމުގެ ސެކްޝަ .4

 ގެ ކުރިން އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔަކަށް އެރުވުން.  4.15ލިސްޓް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 
 

 

ން 1.35 ދު ން ހެ ކް ޕްލޭ ޖި ރެޓެ  ކޯޓުގެ ސްޓް

 

ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ހެދުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް އަހަރުން އެއްފަހަރު ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ހެދުން.  0ކޮންމެ  .3

 ކުރާނީ ސްރެޓްޖިކް ޕްލޭން ކޮމިޓީއިންނެވެ. އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަކީ
 އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާ )ޗެއަރ( .1

 ރަޖިސްޓްރާ .5

 އިސްވެރިއެއްފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ  .5

 ޝަރުޢީ ސެކްޝަނުން ކަނޑައަޅާ ލީގަލް އޮފިސަރެއް .3

 އިސްފަނޑިޔާރު ބިއުރޯގެ އިސްވެރިއެއް .2

 ކޯޓު ރޫމް މެނޭންޖްމަންޓްގެ އިސްވެރިއެއް .3
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 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން ހެދުމަށްޓަކައި .1

I. ުންކޯޓަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދ 

II. ްކޯޓާއި ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލް ހޯދުނ 

III. ްރަށާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހޮވާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުނ 

IV. ްއެހެން ކޯޓުތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުނ 

 ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން ކޮމިޓީއިންނެވެ. ޚިޔާލު ހޯދާނެ ވަގުތާއި ގޮތާއި ކަނޑައަޅާނީ އިސްފަނޑީޔާރުގެ ލަފަޔާއާއިއެކު  .5

ކުރާނެ ކަންތަކުގެ ޕްލޭން  ކޯޓުގެ ޝެކްޝަންތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށްލިބިފައިވާ ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި  .5

ނާއި އެކު ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން ވޯރކްޝޮޕް އިސްފަނޑިޔާޜުގެ ލަފަޔާއިއެކު އެކުލަވާލުން. ސެކްޝަންތަކުގެ ޕްލޭ

 ބޭއްވުން. 

ކޯޓުން ބޭރުން ބޭނުންނަމަ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން ވޯކްޝޮޕް ތެރެއިން ކޯޓުގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން. މިކަމަށް  21

 ހޯދިދާނެއެވެ.ފަންނީ ތަޖްރިބާ ކާރެއް އެހީ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން.  ،ޕްލޭންނިންމާ  އިން ޝޮޕްވޯކް 22

ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލުތަކާއެކު އިސްފނަޑިޔާރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ފައިނަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި  21

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އާއި މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވައި ހައިކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރުން

 ން ހިމަނައިގެން ތަންފީޒުކުރުންކޯޓުގެ އަހަރީ ބަޖެޓްގައި ޕްލޭންގައި ވާކަންކަ 25

 5ޖިކް ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުވާ މިންވަރު ބަލައި ކޮންމެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ކޮމިޓީއިން، ހައިކޯޓުގެ ސްޓްރެޓެ 25

 މަހަކުން ޕާރފޮމެންސް އެސްސްމެންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. 

 

 

ން 1.33 ޓު އް ހެ ލެ އޭޓް ބެ ރި ރެޓޭ ކް ޔާގެ ސެ ރި ވެ  އިދާރީ އިސް

 

 އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުންއިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ހަމަޖެހިފައިވާ  .3
ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގައި އެކަންކަމުގެ ރެކޯޑުތައް  އިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން .0

 ބެލެހެއްޓުން.
ގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިދާރީ އިސްވެރިޔާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލަފާ ދެއްވާ ގޮތެއް .1

 ކުރިން އެކަމަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނުން ހޯދުން. 
 ލަފާ ދެއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމާއި އަދި ދެކެވޭ ވާހަކަ ޔައުމިއްޔާ ކުރުން.  .1
 .ހިމެނުން ޔައުމިއްޔާގައި ސެކްޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ .0
 ކުރުވުން.ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު ލައްވާ ސާފުކޮޓަރި އިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ  ދުވަހަކުކޮންމެ  .2

 ސަމާލުކަން ދިނުން.ނޫޅުއްވާ ވަގުތުތަކުގައި ކޮޓަރި ތަޅުލާފައި ބެހެއްޓުމަށް  ގައިކޮޓަރީ .3
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ރީ 1.30 ހު ހާޟި ވަ ގެ ދު ޒަފުން އް ވަ އްޓީ ، މު ހެން ޗު ހެނި އްޓީ އަދި އެ ގެ ޗު މު ލާ ކުރާނެ ގޮތްސަ ރު ޔާ އް  ތަ

 

 ގެ ކުރިން އެދުވަހެއްގެ އެޓެންޑެންސް ރެކޯޑް މެމްސް ސިސްޓަމްއިންނެގުން.35.55ކޮންމެދުވަހެއްގެހެނދުނު  .3

0. (Login to MemsE.I.STemp daily attendancePrintExcel and save in designated 
folder) 

އްޒަފުންނާއި، ޗުއްޓީގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި )ޗުއްޓީ ސިސްޓަމުން ނެގި ރިޕޯޓު ޗެކްކޮށް ސަލާމުގައި ތިބި މުވަ .1

ވަކިގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފުންނާއި ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް ، ފެށިތާރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް(

އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޙާޟިރުވި މުވައްޒަފުންގެ )ޙާޟިރުވި ގަޑި އެނގޭގޮތަށް(، ނަންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޑެއިލީ 

 އިސްފަނޑިޔާރު އަރިހަށް ގެންދިއުން.

ގެ ކުރިން ނިންމައި އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ލައްވައި 30:55ކުރީދުވަހުގެ ޙާޟިރީ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެދުނު  .1

 ސޮއި ކުރުވުން. 
0. (Login to MemsE.I.SDaily attendancePrintExcel and save in designated folder) 

ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމުގެ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކަށާއި  .3

 އެމުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވައި ޤަވާއިދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހާޟިރީ ޗެކްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުން. 

 33ހާޒިރީ ރިޕޯރޓް އެއްވެސް މައްސަލައެ އުޅޭ ނަމަ އެމައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް ފަހު އެމަހުގެ  ކޮންމެ މަހައެއްގެވެސް .3

  .ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މުސާރަ ހަދާ މުވައްޒަފަށް ދިނުން

 ސަލާން/ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު މެމްސް ސިސްޓަމްއަށް އަޕްޑޭޓްކުރުން. .4

 

 

ޒަފުންނަށް  1.31 އް ވަ ންމު ޓު އް ހެ ލެ އް ބެ ތަ ޑު ކޯ ގެ ރެ ޓީ އް ގެ ޗު ޒަފުން އް ވަ އި މު މާ އްޓީ ދިނު  ޗު

 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރު މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް  .3

 .އެންގުންތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު  ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ ހަފްތާތެރޭ ފޮނުވުމަށް ޑިސެމްބަރ މަހު 

ސެކްޝަންތަކުން ފޮނުވާ ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރުގައި ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭހެން ޗުއްޓީ ޕްލޭންކުރެވިފައިވާކަން  .0

 ކަށަވަރުކުރުން. 

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާއި ފުށުއަރާގޮތަށް ނުވަތަ އެއްފަހަރާ އެތައް މުވައްޒަފުންނަކަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް  .1

 ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރުގައި  ހިމަނާފައިވާނަމަ ކަލަންޑަރ އިސްލާހްކޮށް އަލުން ފޮނުވުމަށް އެންގެން.

 ގެ ކުރިން ފައިނަލް ކޮށް ސެކްޝަންތަކަށް އެންގުން.  50ޗުއްޓީ ކަލަންޑާރު ޖެނުއަރީ  .1

 ޗުއްޓީއަށް އެދުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ބެލެން؛ .0
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I. ްޑަރުގައި ބަޔާންކުރާ ދުވަސްވަރުގައިތޯ ޗެކްކުރުންޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވަނީ ޗުއްޓީ ކަލަނ 

II.  .ުއެސެކްޝަންގައި ޗުއްޓީއަށް އެދުނު މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގާ މުއްދަތުގައި ތިބޭނެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ 

III. ާއެމުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ އެދިފައިވަނީ ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރާއި ޚިލާފަށްނަމަ ޗުއްޓީއަށް އެދުނު ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވ 

ސަބަބެއްތޯ ބެލުމާއި އެކަމާއިގުޅިގެން ލިއެކިއުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޝްވަރާ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދުން. 

IV.  ެމުވައްޒަފު އެމުވައްޒަފަކުކުރާ މަސައްކަތާއި އަދި ޗުއްޓީ ދިނުމުން އެމުއްދަތުގައި އޭނާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނ

 ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

V.  ިއަހަރީ ޗުއްޓީ، ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރުގައި ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި އެހެން ބާވަތެއްގެ ޗުއްޓީއަކަށް އެދ

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު ސާފުކުރުން. އަދި އަހަރީ ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި އެޗުއްޓީ

 ނެގުމަށް ބާރުއެޅުން

ދުވަސް ކުރިން  3ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު ޗުއްޓީ ޗިޓްހަދައި އެމުވައްޒަފަކާ ޗުއްޓީ ފެށުމުގެ  .3

 ޗިޓް ޙަވާލުކުރުން.

ގެ ޗުއްޓީ ޗިޓުގެކޮޕީ މުވައްޒަފަކު މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނުވަތަ ބައިމުސާރައިގެ ޗުއްޓީއެއް ނަގައިފިނަމަ، އެމުވައްޒަފެއް .3

 މުސާރައިގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރުން.

 ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީ ޗިޓުތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. .4

 ޗުއްޓީ ރިކޯޑްތައް މެމްސް އިން ބެލެހެއްޓުން  .3

 . ޗުއްޓީ ދިނުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އެންގުން .35
 

ޒަފުން  1.31 އް ވަ ހޭ މު ޖެ ޖައްސަން މަ ގޮތުން ހަ ތީ ގު ގެން ވަ ޅި ގު މާ ގު ޓީ ނެ އް ޒަފުން ޗު އް ވަ ގެ މު ކޯޓު

ޖެއްސުން މަ  ހަ

 

 މުވައްޒަފެއް ދިގުމުއްދަތަކަށް މަހަށްވުރެ 1ނުވަތަ  ފުރާނަމަ ކޯހަކަށް ދިގުމުއްދަތުގެ މަހަށްވުރެ 1މުވައްޒަފަކު  ކޯޓުގެ .3

އެމުވައްޒަފެއްގެ  ސެކްޝަނަކުން ގެންދިޔަ ކުރަމުން މަސައްކަތް ވައްޒަފަކުއެމު ނުލިބޭނަމަ، ސެކްޝަނަށް ގެޚިދުމަތް

ބަދަލުގައި އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޝަރްޢީދާއިރާގައި ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުން 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.ގެންގުޅުމާބެހޭ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް ވާގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު 
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ން 1.30 ރު އް ކު ތަ ތް ކަ އް އި މަސަ ހަ މެ ޅޭ އެން ގު މާ ޒީފާ ދިނު  ވަ

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު  1ހަމަވާތާ  މުއްދަތު އިއުލާނުގެ ކުރާ ވަޒީފާއަށް .3

ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް މާކްސްދީ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރާއިރު އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ، ސަނަދުތަކާއި 

 ޝީޓަށް އެންޓަރކުރުން. އެޝީޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.

 )ހ( މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުހަމަވޭތޯ ބެލުން

 އަހަރު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުން 00)ށ( އައިޑީކާޑުން 

 ޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ ހުރިގާތްކަން)ނ( ކޯ

 )ރ( ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުން

I. ީއައިޑީކާޑުގެ ކޮޕ 

II. ީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ނުވަތަ ސިޓ 

III. )ްސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް )ސްކޫލްކުއްޖެއްނޫންކަމަށް ޔަޤީންކުރުމަށް/ފެންވަރު ބެލުމަށ 

IV.  ްކުރެވިފައި ނުވަތަ އެކްރެޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް )އެޓެސްޓ

 ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު(

V.  ެމަޤާމަށް އެދުނު މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޝީޓް )ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގ

 ހ( 3ޖަދުވަލު 

VI. ީވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ ކޮޕ 

VII.  ްމުއައްސަސާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ނުވަތަ ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ ދައުލަތުގެ އެހެނ

 އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު އެނގޭނެ ލިޔުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

VIII.  ަމަތީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުވާނަމަ ނުވަތަ ފުރިހަމ

 ލިޔުމެއް ހަމަކުރުން.ނުވާނަމަ، އެ

)ބ( މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގެންފައިވޭތޯ ބެލުން. 

 އަދި އެމުއްދަތަށްފަހު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަލައިނުގަތުން.

ލިޔުމުގައި ޒިންމާދާރުވާ ފަރާތް ވަޒީފާއާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އެ .0

 ސޮއިކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން. އަދި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު )ހުރިހައި ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއެކު( ޝީޓް ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި އެހެން މުވައްޒަފަކާ  .1

 ލުކުރުން.ޙަވާ

 ފޮނުވުން.އިން ކަނއަޅާ އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަށް މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ .1

ވަޒީފާ ދެއްވުމަށް ނިންމެވި ފަރާތަކީ ކޯޓުގެ  އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިންޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ލިބުމުން އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ  .0

 ންހުރި މީހެއްތޯ ބެލުން.އެހެން މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީ ގާތްކަ



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ވަޒީފާ އަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭފަރާތެއްނަމަ، އެފަރާތުން  .3

އެމީހަކު ވަޒީފާ ،އެދިފައިވާ ވަޒީފާ އެމީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު

ހުރިހާ  ޔެއިއުތިރާޒެއް އޮތްތޯ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލި ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު

 ލިއެކިއުންތަކާއިއެކު ފޮނުވުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާގައި ހުރި ފަރާތް ކޯޓުގެ މަގާމަކަށް  .3

އްފައިފިނަމަ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި އެހުރި ވަޒީފާއަކުން ވަކިވި ކަމުގެ ހަމަޖެއްސުން އެންމެ ރަގަޅުކަމަށް ޖަވާބުދެ

 ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.

 އެމީހެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން. ކަނޑައެޅުމުންވަޒީފާ ދެއްވުމަށް ފަރާތެއް  އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން .4

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް   ކުރުމަށްފަހު "ވަޒީފާ ދެއްވުން އެދި ދަންނަވާ ޗިޓް" ތައްޔާރު .3

 ފޮނުވުން.

 ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓް ލިބުމުން އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނެރުން.  .35
 

ން 1.33 ރު ކު ރި ވެ އި އި ބަ ގަ މް ރާ ގް ރޮ ޑަކްޝަން ޕް ގެ އިން ޒަފުން އް ވަ ދާ މު އް ލަށް ވަ  އަ

 

ޕްރޮގްރާމްގައި  އިންޑަކްޝަން އޮފީހުގެ ހިމެނޭމުވައްޒަފުން ޖެނެރަލްސަރވިސްގައި ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ވައްދާ އަލަށް .3

 ބައިވެރިކުރުން. 

ފަނޑިޔާރެއްގެ ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަލަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ އިންޑަކްޝަން  .0

 ވާނެގޮތެއްގެ މަތިން އެފަނޑިޔާރކާއި މަޝްވަރާކޮށް ރޭވުން. ސެކްޝަންގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކަށް ދަތިނު

އަލައްވައްދާ މުވައްޒަފު އޭނާ ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަން ފިޔަވާ އެހެން ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ  .1

އްޔާރުކޮށް އެމުވައްޒަފުގެ ދުވަހާއި ވަގުތު އަންގައިދޭ ތާވަލެއް މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ތަ

 ސްޕަވައިޒަރ ހުށަހަޅައި އެޕްރޫވްކުރުން. 

އިންޑަކްޝަން ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ދިއުމަށް އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުންނަށް  .1

 އަންގައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

އިންޑަކްޝަން ތާވަލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރާއި މަޝްވަރާކޮށް އެކަން  .0

 ހަމަޖެއްސުން. 

ފުރައި  (A-1)ނަމޫނާ :   ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް އިންޑަކްޝަން ނިމުމުން އިންޑަކްޝަން އިވެލުއޭޝަން ފޯމް .3

 ހިމެނުން. މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި 

އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މެނޭޖެރިއަލް ސަރވިސް އިން މަތީ ލެވެލްތަކަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީހުން  .3

ބޭރުން ސެކްޝަނާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް އިންޑަކްޝަންގައި ހަމަޖެއްސުމާއިއެކު ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންގެ އަރިހަށް 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފޮނުވުން.  ގަޑި ހަމަޖައްސައި



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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މެހާ  1.33 ކުރާ އެން ޔާން އް ބަ ތަ ލް ގެ އުސޫ ޓު އި ކޯ ދާ އި ވާ އި ޤަ ނަށް ޤާނޫނާ ޒަފުން އް ވަ ދާ މު އް ލަށް ވަ އަ

ކުރުން މަ ހަ ރި ކަން ފު  ކަން

 

ގާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި ގެންގުޅެން ފެށިކަން އަން 1އަލަށް މުވައްޒަފަކު ވެއްދުމާއިއެކު  .3

އަދި  (A-3ނަމޫނާ ) ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްނުކުރުމަށް ވާ އިގްރާރް (A-2ނަމޫނާ  (ލިއުމާއި

ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް ހެދެމާއި، އޮފީސް ކާޑް ހެއްދުމާއި 

 އަދިބޭރަށް ދާފޮތުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމެނުން.  ވަރު ކުރުމާއި،ށަރަޖިސްޓްރީ ކަމެމްސްއިން އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 އެމުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑް ފައިލް ހަދައި އެމުވައްޒަފާގުޅޭ އެންމެހާ ލިއެކިއުން އޭގައި ހިމެނުން. .0

ވުމުން އެމުވައްޒަފަކު މަސް  0މަސް ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް ނަގައި ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑްގައި  1ކޮންމެ މަހަކު  .1

 ދާއިމީކުރަން ފެނޭތޯ ސުޕަވައިޒަރާއި މަޝްވަރާކުރުން.

އި މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރިއާއި އިންޑަކްޝަން އިވެލުއޭޝަން ފޯމާމުވައްޒަފާއި ބެހޭގޮތުން ސެކްޝަންތަކުން ފުރިހަމަކުރި  .1

ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އިދާރީ އެންމެ  އަދިމުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރ މުވައްޒަފު ދާއިމީ ކުރުމާމެދު ފެންނަ ގޮތަކާއިކު

 އިސްވެރިއަކަށް އަރުވައި ނިންމާ ގޮތެއް ތަންފީޒުކުރުން.  

)މިކަމާބެހޭގޮތުން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓް ސަބަބާއެކު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ( މުވައްޒަފަކު ދާއިމީކުރަން ނުފެންނަނަމަ  .0

ފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައި ވަކިވުމުން އަލުން އެމުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮ

 އެމަޤާމަކަށް އިއުލާންކުރުން. 

ނުވަތަ )މިކަމާބެހޭގޮތުން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓް ސަބަބާއެކު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ( މުވައްޒަފަކު ދާއިމީކުރަން ފެންނަނަމަ  .3

 އެމުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުކުރުން.  (A-4)ނަމޫނާ :  ލިއުން" މަސް  ހަމަވުމުން "ވަޒީފާ ދެއްވިކަން އަންގާ 1

 

އި 1.34 ގަ ޒަފުންނަށް އަން އް ވަ އް މު ތަ ދު ޢި ވާ އި ޤަ ކާ ތަ ނު ޖެހޭ ޤާނޫ ގަން ށް އަން ޒަފުންނަ އް ވަ ގެ މު  ކޯޓު

ން އިދިނު ވަ ލު ފި ޅުން  އޮ

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހައި  1ކޯޓަށް ލިބުމުން އެ ލިބޭތާ  ޤަވާއިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި އަންގަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް .3

މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރާގޮތަށް ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް 

 އަދި އެފަދަ އެންގުންތައް ހުރިހާ ލިބުނުކަމަށް ނުވަތަ އެންގުނުކަމަށް ލިޔެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުންލައްވައި ސޮއިކުރުވުން.

 މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނާނެހެން ސަރވަރގައި ހިމެނުން. 

 ބެލެހެއްޓުން. ފައިލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަދަގޮތަކަށް ފެންނާނެ ފަސޭހައިން  މިފަދަޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް .0

މަށްފަހު، ތަރުތީބުން ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާއެންގުމެއްނަމަ، ޝީޓެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ ނަންތައްލިޔެ ސޮއިކުރުވު .1

 ފައިލްކުރުން.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ވަކި މުވައްޒަފަކަށް އަންގާ އެންގުމެއްނަމަ، "މުވައްޒަފަށް އަންގާ އެންގުން" ގޮތުގައި ލިޔެ ނަންބަރު ޖަހައި އަންގައި  .1

 ސޮއިކުރުވުން.

 އަންގާ އެންގުމުގެ ކޮޕީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ރެކޯޑްފައިލަށް ލުން.  .0

 

 

ން 1.33 ދު އް ފެ މް އު  މަޤާ

 

މިބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައި ޑިޕާރޓްމަންޓް  ތިރީގައި ޢަމަލުކުރާއިރު ހުށަހެޅުންތަކައް އެދިހުށަހަޅާ އުފައްދަން މަޤާމް .3

 އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން. 

 

I. ްމަޤާމުގެ ވަޒީފާބަޔާނ 

II. ުމަޤާމު ބޭނުންވި ސަބަބ 

III. ްއޮފީހުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓ 

IV.  ިމަޤާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުމިހާރު ހުރ 

V. ްމަޤާމް އުފައްދަނީ އަލަށް ފަށާ މަސައްކަތަކަށް ކަމަށްވާނަމަ އެކަނ 

VI. .ްމަޤާމް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހުރިކަނ 

VII. ްމަޤާމުގެ ނަނ 

VIII. ްކްލެސިފިކޭޝަނ 

IX. ްމަޤާމުގެ ރޭންކ 

X. ުމަޤާމުގެޝަރުތ 

XI. ްމަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައ 

 

މަސްދުވަސް ވެގެން އުވިފައިވާ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދާނަމަ، އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން މަޤާމް  3މަޤާމުގައި މީހަކު ނެތި  .0

 އުފެއްދުން.

 ކަމާބެހޭ ހުރިހައި ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުތީބުން ފައިލްކުރުން. .1

 
 
 
 

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ން 1.05 ރު ކު ކި ޒަފުން ވަ އް ވަ  މު

 

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެމީހަކު ފޮނުވި ސިޓީއެއްތޯ  އެދޭޙާލަތެއްގައި ވަކިވުމަށް ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު .3

 ކަށަވަރު ކުރުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފެއްނަމަ  30، 33ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރު  .0

) ނޯޓިސް ދޭނީ . ފަށް އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވުންމުވައްޒަފާއިން ވަކިވާން އެދި ހުށަހަޅާ ވަޒީ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތަށް ބެލުމަށްފަހު(

ކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ޗިޓް ހައްދަވައި  ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅި ސިޓީގެ ކޮޕީއާއިއެކު ވަޒިފާއިން ވަކި .1

 ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުން. ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ

 ހަމަކުރުން. ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައިވާ ކަމަށްވާނަމަ އެދުމަކާނުލައި އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަކިކުރަނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު .1

 

I. ީމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އަޅާފައިވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ކޮޕ 

II.  ުވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ވަކިކުރާނަމަ، ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކ

 ޤަވާއިދުތަކާއެއްގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރުން.

 

ން 1.03 ވު ރު ކު ޑު ތަށް ބޮން ގޮ އް އް ގާނޫނާ އެ ތްތަ ރާ ކުރާ ފަ ރި ވެ އި އި ބަ ގަ ކު ތަ ތުން ކޯސް ރާ ގެ ފަ  ކޯޓު

 

 ގޮތުގެމަތިން ބޮންޑުކުރުން. ޤާނޫނުގައިވާ ކުރުމަށް ޚިދުމަތް ކޯޓަށް ފަރާތްތައް ފޮނުވާ ތަމްރީނަށް ފަރާތުން ކޯޓުގެ .3

 ބެލުން. ކުރޭތޯ ފުރިހަމަ މުއްދަތު ބޮންޑުގެ ފަރާތްތައް ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތައް ކުރެވިގެން ބޮންޑު ފަރާތުން ކޯޓުގެ .0

ފަރާތްތައް ކޯހަށް ޤަވާއިދުން ޙާޟިރުވޭތޯ ކޯސް ހިންގާ ކޯޓުގެފަރާތުން ތަފާތު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ  .1

 ފަރާތަށް މަދުވެގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ބެލުން.
 

އޯ 1.00 ޓީ ޑިޓް ،  އެސް ރެ ގެ ކް ކް ކް ބޭން މި ލާ ޑިވްސް އިސް ލް ދި މޯ ން އަ އިނޭންސް ލީޝި ޑިވްސް ފަ ލް މޯ

އި ކަ ހަ މެ ގެ އެން ޒަފުން އް ވަ ގާ މު ގެ ދަށުން މުދާ ނަ މް ކީ ޓުންސް އް ހެ ލެ އި ބެ ގަ ކަން ހިން  ން

 

މި ރަޖިސްޓްރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  .ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭ ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ މަޢުލޫމާތު .3

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

I. ްނަނ 

II. ްއެޑްރެސ 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

34 

III. ުއައިޑީ ނަންބަރ 

IV. ުލޯން ނަންބަރ 

V. ުލޯނުގެ އަދަދ 

VI. ( ްވަކިން ދައްކަންޖެކޮންމެ މަހެއް ލޯނު ނިމެންދެން ލޯނު ޝެޑިއުލ)ުހޭ މިންވަރ 

 ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް ލޯނުގެ މަޢުލޫމާތު އެމަހުގެ ޝީޓް މުސާރަހަދާ މުވައްޒަފާ ޙަވާލްކުރުން. .0

 ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ބިލްތައް ވަކިން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. .1
 

 

1.01 . ން ކަން ކުރު ން ހާ ކަ މެ ގެ އެން އި ރަ ގެ މުސާ ޒަފުން އް ވަ  މު

 

އަށް ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް/އީމެއިލް 30އިން ހިގަމުންދާ މަހުގ33ެވަނަ ދުވަހު އޭގެ ކުރީ މަހު 33ކޮންމެ މަހެއްގެ  .3

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން. 1މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ، އިތުރުގަޑި އަދި ގަޑީލާރި ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

އި، ޕެންޑިންގައިވާ ޗުއްޓީ/ސަލާމް ދުވަސްތައް އެޕްރޫވް ކުރުމަކީ ސުޕަވައިޒަރުންގެ މި މުއްދަތުގައި އޯޓީ އެޕްރޫވްކުރުމާ

 ޒިންމާއެކެވެ. 

 ޚައްސަ ހާލަތުގެ އިތުރުގަޑީ ޝީޓުތައް އެންޓަރ ކުރުން .0

ޑޭޓް މުސާރަ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން، އެޓެންޑެންސް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މަހެއްގެ އެޓެންޑެންސް އަޕް .1

 ހޯދުން

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 01ންސްގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް މުސާރަ ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ މަހެއްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ .1

 ނިންމުން.

 ޕޭރޯލް ސިސްޓަމް އެގްޒިޓް ކުރުމުގެ ކުރިން މުސާރަ ސެޕް ސިސްޓަމްއިން ރަންކޮށް އެރާތައް ރަގަޅުކުރުން .0

 ޝީޓު "ކޮޝާރު"އަށް އަޕްލޯޑުކޮށް ރިސިޕްޓް ސޭވްކުރުން ޕެންޝަން ތައްޔާރުކޮށް ޕެންޝަން .3

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނާންސް އިން އަންގާ ތާރީޚުގައި މުސާރަ ޕޯސްޓު ކުރުން .3

ކޮންމެ މަހެއްގެ ޕޭސްލިޕް ޖެނެރޭޓްކޮށް، ވަކި ވަކި މުވައްޒަފުންގެ ޕޭސްލިޕް ރީނޭމްކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް އީމެއިލް ކުރުން  .4

ންސްއިން ވަނީ ން އޮޓޯ ޖެނެރޭޓެޑް ޕޭސްލިޕް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ފިނޭ)ސެޕް ސިސްޓަމްއި

 އަންގާފައި(

 ލޯން ޝީޓްތައް ޕްރިންޓްކޮށް ސޮއިކޮށް އެފަރާތްތަކަށް މެއިލްކުރުން  .3

 މުސާރަ ޝީޓްތައް ޕްރިންޓްކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފައިލު ކުރުން .35
 
 

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

35 

ޒަފުން  1.01 އް ވަ އި ހުނަރު މު އާ މްރީން ވާ ތަ ނަށް ބޭނުން ޒަފުން އް ވަ ކޮށް މު ރި ވެ ލު ހު ކަށް އަ ތަ ތް ކަ އް މަސަ

މް ރާ ގް ރޮ ގެ ޕް މު ދިނު ކޮށް އްދަސް . ތަ ގުން އި ހިން ވަ  ރާ

 

އޯގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޓްރެއިނިން ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކަކުން، ޓްރެއިނިން ނީޑްސް ބެލުމަށްފަހު،  .3

 އެކުލަވާލައި ބަޖެޓްކޮށް އެމަޢުލޫމާތު ބަޖެޓަށް ދިނުންކަލަންޑަރ 

ޓްރެއިނިން ކަލަންޑަރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއިންނާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން  .0

 ހޯދައިދިނުން.

 ކިއުމަންޓްކޮށް ފައިލުކުރުންއަހަރު ތެރޭ ހިންގޭ/ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޓްރެއިނިންގ/ސެމިނަރގެ މައުލޫމާތު ޑޮ .1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޓްރެއިނިން ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. މި ރަޖިސްޓްރީގައި ޓްރެއިނިންގެ ހޯދި ފަރާތް، ހޯދި  .1

ޓްރެއިނިން، އިންސްޓިއުޝަން އަދި ފެށުނު ނިމުނު ތާރީޚް ޚަރަދެއް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ހިނގިނަމަ ޚަރަދުވި ފައިސާގެ 

 ންމެ މަދުމިނުން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދަދު އެ

 މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގ އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްގައި ހިމެނުން.  .0

 

އް 1.00 ތަ ޓީ މި ލް ކޮ  އިންޓާރނަ

ޓީ މި މަން ރިސޯސް ކޮ އު  ހި

 

ބައްދަލުވުމަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ  ކޮމިޓީ ޗެއަރގެ އިރުޝާދާއެކީ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް ތާވަލުކޮށް ކޮމިޓީ މެމްބަރުންނަށް .3

މާއި އެޗްއާޜު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ތައްޔާރުކުރުން. އްދަލުވުމަށް ދައުވަތު އެރުވުވަރަށް ވަގުތު އޮއްވާ ބަ

 މި ފޯމްގައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢޫލުތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

o ްމައްސަލައިގެ ބާވަތ 

o ްހުށަހެޅީ ތާރީޚ 

o  ާމައްސަލައިގެ ޚުލާސ 

o ްގަވައިދު އަދި ޤާނޫނުގައި މައްސަލައާއި ހަވާލާދެވޭ މައްދާތައ 

o )ްހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ބަޔާންތައް )އޮޕްޝަނަލ 

o )ްބޭނުންވާ ގޮތް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ހައްލު )އޮޕްޝަނަލ 

o  ައިރު ތެރޭ ނިންމުން(ގަޑި 14އަވަސް މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ )އަވަސް މައްސަލައެއް ނަމ 
 

 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ޔައުމިއްޔާކުރުމާއި، ކޮމިޓީ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން .0
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް  1ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭތާ  .1

ނަމަ ވަގުތުން ޗެއަރ އަދި އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް )އަވަސް މައްސަލަ ފިޔަވާ، އަވަސް މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކުރުން

 އަންގައި އެޗްއާރުގެ ސުޕަވައިޒަރ އިރުޝާދާއެކު، ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން(

 އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާށާއި އެޗްއާޜަށް އެންގުން.ހަފުތާ ތެރޭގައި ނިންމައި  0ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  .1

 އެންގުން އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިއާއަށްއްސަލަތައް، ދިގުލައިގެންދާ ސަބަބު ލިޔުމުން ހަފުތާއަށްވުރެ ދިގުލައިގެންދާ މަ 1 .0

އެއްވެސް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފެއްގެ ބަހެއް ކޮމިޓީގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،  .3

 ނަގައި މައްސަލަ ވީ އެންމެ އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ނިންމުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްނަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް

 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު މައުލޫމާތުގެ ހޯދާ ނުވަތަ ބަސް ނެގޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ މިފަދައިން އަދި

 ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް ފައިލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .3

 

ކުރުން  1.03 އި ގޯނާ މާ ރު ކު ރަ ރައްސާ މިޓީ ޖިންސީ ފު ގެ ކޮ މު ވު އްޓު  ހު

 

މި ކޮމިޓީއަކީ، ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނުވަތަ ގޯނާއެއް ކޮށްފިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  .3

 އެކަމެއް ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީ އެކެވެ.

 މަސައްކަތް ކުރުން.މި ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި އިދާރީ  .0

ދުވަސްތެރޭ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން  0ކޮމިޓީއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ކޮމިޓީ މެމްބަރުންނަށް އެކަން އަންގައި  .1

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

 ކޮމިޓީގެ ހާޟިރީ، އެޖެންޑާ އަދި ޔައުމިއްޔާތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމައި ފައިލުކުރުން .1

 ވާހަކަތަކައި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.  ކޮމިޓީގައި ދެކެވޭ .0
 

މިޓީވިސް 1.03 ން ކޮ ވަރ ޕްރޮޓެކްޝަ  ލްބްލޯ

 

ލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި ވިސް ލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަންވިސްމި ކޮމިޓީއަކީ، ކޮންމެ އޮފީހެއްގައިވެސް  .3

 ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީ އެކެވެ. ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި

 .ކުރުން މަސައްކަތް އިދާރީ އެންމެހައި ކޮމިޓީގެ މި .0

ދުވަސްތެރޭ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން  0ނަށް އެކަން އަންގައި މެމްބަރުން ކޮމިޓީ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް .1

 ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

 ފައިލުކުރުން ނިންމައި ދުވަހަށް ދުވަހުން ޔައުމިއްޔާތައް އަދި ޑާއެޖެން ހާޟިރީ، ކޮމިޓީގެ .1

 .ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކުގެ ހޯދާ ގުޅިގެން މައްސަލައާއި ވާހަކަތަކައި، ދެކެވޭ ކޮމިޓީގައި .0
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ޅޭ 1.04 އި ގު ޒަފުންނާ އް ވަ ތް މު ކަ އް ނިހެން އިދާރީ މަސަ ހެ  އެ

 

 މާއި އެކަމުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުންފޯރުކޮށްދިނު ސިޓީތައް މުވައްޒަފުންނަށް އެކިކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ .3

 މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގައި ރެކްރޫޓްމަންޓް މުވައްޒަފު ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން .0

 މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ އެކިކަންކަން ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ސުޕަވައިޒަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ވަގުތުގައި ހައްލުކުރުން .1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ޝަރުޢީ ސެކްޝަން )ބ( .2
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ޔާރާއި  1.3 މާތު ފަނޑި ލޫ ޢު ގެ މަ އި ލަ މައްސަ ކު އެ އެ މާ ބު އް ޝަރުޢީ ސެކްޝަނަށް ލި އެ ލަ މައްސަ

ކުރުން  ޙިއްސާ

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ޝަރުޢީ ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރާ މައްސަލަތައް ސެކްޝަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ )ކޮމްޕިއުޓަރ 

އަދި ލިބޭ މައްސަލަތައް ނޯޓްކުރާ ފޮތުގައި( އަށް އެރުވުމަށްފަހު އެމައްސަލައިގެ ފައިލް ތައްޔާރުކޮށް އެމައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓްރީ 

ކުރު ޚުލާސާއަކާއެކު ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން މައްސަލަ ލިބުމުން އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

އްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފައިލްގައި ހިމަނާނީ ދައުވާ ފޯމްއާއެކު ލިބޭ އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ މަ .3

 އަސްލު.

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ އަގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔެފައި ފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން. .0

ވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމުގެ ނުވަތަ އަމުރުގެ ޙުލާސާގައި އެއީ ކޮންބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްތޯ، އަދި އިސްތިއުނާފުކުރެ  .1

 ނުވަތަ ނިންމުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އަދި އެނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ ތާރީޚް ހިމެނުން.

ސެކްޝަނަށް ލިބޭ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހަމަތޯ ބެލުމާއި، މައްސަލައާއިއެކު ލިބޭ ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް އެކަމާ  .1

 ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ގުޅިގެން އަޅަންޖެ

ދަޢުވާ ފޯމްއާއި އެކު ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ފޯމެއް  .0

 އޮވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

ކޮންތަނަކުތޯ ބަލައި އަތޮޅު ތެރޭގައި ކަމަށްވާނަމަ މައްސަލައިގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅެނީ  .3

 އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތަކާއިމެދު ސެކްޝަންގެ ފަނޑިޔާރާއި މަޝްވަރާކުރުން.

 

1.0  . ޅުން އް އެ ތަ ޅު ވަ ޔަ ހޭ އިދާރީ ފި ޖެ ޅަން އި އަ ގަ ކު ތަ ލަ  މައްސަ

 

ބެއްލެވުމަށްފަހު އަނބުރާ ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުން މައްސަލައިގެ ސެކްޝަނަށް އަލަށް ލިބޭ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރު  )ހ(

 އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

39 

ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ލިބޭއިރު އެސެކްޝަނެއްގެ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީގައި ހުރެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަވެސް ލަސްނުކޮށް  )ށ(

ވާނެއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރު އޮފީހަށް ނުކުންނެވުމުން ޗުއްޓީގައި ހުންނެވިއިރު މައްސަލައިގެ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން

 ސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރާއި ޙިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

އިގެ ދަޢުވާލިބޭ ދުވަސް( ތެރޭގައި މައްސަލަ 0ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ލިބުމުން ވީއެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއް )ގިނަވެގެން  )ނ(

ފަރާތަށް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް )ދަޢުވާ ފޯމްއާއި އެއާއެކު ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ސެޓެއް( ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ލިޔުންތައް ޙަވާލުކުރާއިރު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އަންގާ އެންގުންވެސް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ލަ ލިބުމުން ލަސްނުކޮށް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާ އަދި ދައުވާލިބޭ އަދި ސެކްޝަނަށް މައްސަ )ރ(

ތަދައްޙުލުވާ ފަރާތްތަކަށް އިދާރީ އެންގުން އަންގަންވާއެވެ. އެގޮތުން، ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމާއި 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީ އަންގަންވާނެއެވެ. 30ހެޅުމަށް ގިނަވެގެން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަ

 ( 1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)  (n))ނަމޫނާ

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުންތައް އަންގާނީ މަތީގައި  )ބ(

 ބަޔާންކުރެވުނު ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ފަނޑިޔާރު މައްސަލަ ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމާއެކު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ  )ޅ(

 (  0)ނަމޫނާ ންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގަންވާނެއެވެ. އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަ

އެންގުންތައް އެންގުމުގައި އެމައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބެލުމަށްފަހު އެބާވަތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް  )ކ(

 އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުންތައް އެންގުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. 

 ( (f) (e) (d) (c) (b) (a) 3)ނަމޫނާ 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ސެކްޝަނުން ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާނީ އީގަވަރމެންޓް މެދުވެރިކޮށް  )އ(

 ނަންބަރު ޖެނެރޭޓްކޮށް ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖެހުމަށްފަހުއެވެ.

ކޯޓަށް ]މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޚަސްމުންނަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ އެންގުމާއި އަދި ލިޔުންތައް ޙަވާލުކުރާނީ، އެފަރާތްތަކަށް  )ވ(

ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްގެނެވެ. އެންގުން އަދި ލިޔުންތައް ޙަވާލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތަކީ ، ފޮނުވައި [ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު

ރާތުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެފަރާތަކަށް ޙަވާލު މައްސަލައިގެ ޚަސްމު ނުވަތަ އެފަ

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އަވަސް މައްސަލަތަކުގައި އާއި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެންގުމާއި ދައުވާ  )މ(

ފް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަށް ފޮނުވައި، އެއީ އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ފަރާތްކަން ފޯމާއި އަދި ލިޔުންތައް އިސްތިއުނާ

 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. )ކަށަވަރުކުރަނީ އައި.ޑީ.ކާޑު ބެލުމަށްފަހު(



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

40 

ރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހޯދަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތަކާއި އެންގުން ޙަވާލު ކުރާއިރު އެފަ )ފ(

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ދޫކުރާނީ އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ކަމުގެ ލިޔުމެއް 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނަށް ލިބޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޙަސްމުންނަށް އަންގާ އެންގުން ޙަވާލުކުރުމުގަ  )ދ(

ޤާނޫނީ އެހެން މުޢައްސަސާއަކަށް ޙަވާލުކުރާނަމަ އެފަރާތުން ލިޔުންތަކާއި ޙަވާލުވާން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތަކީ ކުންފުނީގެ 

މުވައްޒަފެއްކަން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ލިޔުންތައް ޙަވާލުވުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނީން ދީފައިވާ ފަރާތެއްކަން 

 ރަންވާނެއެވެ.ޔަޤީންކު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް ފަދަ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މައްސަލަތަކާއި  )ތ(

 ގުޅިގެން އެންގުން އަދި ލިޔުންތައް ފޮނުވާނީ އެޑްމިންސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށްނެވެ.

އެންގުމުގައި، އެފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކޮށް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަންގާ އެންގުންތައް  )ލ(

 ސޮއިކުރުމުން އެ އެންގުމުގެ ކޮޕީއެއް މައްސައިލައިގެ ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ.

މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ފޯމް ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދަޢުވާފޯމުގެ ޖަވާބުގެ ކޮޕީ  )ގ(

ންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ފައިލަށާއި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފޯލްޑާއަށް )ސޮފްޓް ކޮޕާއާއި ހާޑުކޮޕީ( އެއް ދޭ

 ލާންވާނެއެވެ.

އެސެކްޝަނަކަށް ލިބޭ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލްތައް ތައްޔާރުކޮށް، މައްސަލައިގައި އެޅުނު އިދާރީފަޔަވަޅުތަކުގެ ކޮޕީ  )ޏ(

ޔާރުގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި މައްސަލަތައް ފައިލުކުރެވޭ ކެބިނެޓަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލާންޖެހޭނެއެވެ. އެޓޭޗްކުރުމަށްފަހު، ފަނޑި

 (1)ނަމޫނާ 

ސެކްޝަންގައި ހުންނަ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ފޮނުވޭ އަދި ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތަކާމެދު ސަމާލުވެ އެއާއި ގުޅޭ ރެކޯޑްސް  )ސ(

 ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 

އްދު  1.1 ވާ ރަ އު އްނަމަ ދަ ތެ ރާ ޅޭ ފަ އު ރި އި ދި ގަ އް ށެ ރަ ހެން އި އެ ވަ ޔަ ކީ  މާލެ ސިޓީ ފި ތަ ރާ ވާ ފަ

ރާނެ ގޮތް ކު ލު މަ  ޢަ

 

މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭފަރާތް ދިރިއުޅެނީ މާލެފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައިކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތަށް އެންގުންތައް  )ހ(

 އެރަށެއްގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ފެކްސް ކޮށްގެން ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.އަންގައި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނީ 

 ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  މާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އަދި ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވާނީ ފެކްސް  ރަށުކޯޓުތަކަށް ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގުން )ށ(

 (5)ނަމޫނާ  މެސެޖަކާއި އެކުގައިއެވެ.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް މެސެޖާއި އެކު ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށްފަހު އެލިޔުންތައް އެފަރާތަށް ލިބިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކޮށް  )ނ(

ޑު ޖެހުމަށްފަހު ފެކްސްއާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ތާރީޚް އެކޯޓުން ޙަވާލުވީ ކޮންފަރާތެއްތޯ އޮޅުން ފިލުވައި ފެކްސްތައްގަ

 އަދި ގަޑި ނޯޓްކޮށް އޭގެ ރެކޯޑްސް މައްސަލައިގެ ފައިލްގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 އެލިޔުންތައް އެރަށުކޯޓުން ބެލެވޭނީ ކަމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅު އިދާރީ ލިބި އެފަރާތަށް އެންގުތައް ފޮނުވާ މެދުވެރިކޮށް ފެކްސް )ރ(

 .ލިބުމުންނެވެ މެސެޖު ޙަވާލުވިކަމަށް ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ

 

މުރު  1.1 ގެ އަ މު ރު ކު ރުން ފަސް ކު ފީޛު ން މްތަ ކު އް / ޙު ތަ ޅުން ހެ ށަ ޅޭ ހު ހެ ށަ ދި ހު ށް އެ ރަ މު ގުތީ އަ /  ވަ

ން /  ޅު ހެ ށަ މަށް އެދި ހު ކޮށް ދިނު ށުން ދޫ ގެ ދަ ތު ލާ ފާ  ކަ

 

 އެފޯމް ލިބިއްޖެނަމަ ފޯމެއް ސެކްޝަނަށް އެދި އަމުރަކަށް ވަގުތީ ނުވަތަ އަމުރު ފަސްކުރުމުގެ ތަންފީޛުކުރުން ޙުކުމް )ހ( 

 ބައްލަވާ މައްސަލަ އެހެންނަމަވެސް. ގެންނަންވާނެއެވެ ސަމާލުކަމަށް ފަނޑިޔާރުގެ ބައްލަވާ މައްސަލަ މައްސަލައާއެކު

މަ މައްސަލައިގެ ބެންޗުގައި ގައި މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަޙާލަތެއް ހުންނެވި ޗުއްޓީގައި ފަނޑިޔާރު

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެންނަންވާނެއެވެ. 

)ށ(ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު/ވަގުތީ އަމުރު /ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުންގެ 

 (b))ނަމޫނާ ރުން ނިންމާ ނިންމުން ޑްރާފްޓްކޮށް ފަނޑިޔާރުގެ އަތްޕުޅަށް އަރުވަންވާނެއެވެ.މަޝްވަރާއާއިއެކު ފަނޑިޔާ

6(a)) 

އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުން  ނިންމާ ނިންމުމުގައި ސޮއިކުރާނީ މައްސަލަ ބައްލަވާ  )ނ(

ބަލަހައްޓަވާ ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ޙާލަތުގައި ބެންޗުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުންނެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސަތު 

ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ނިންމަވާ ނިންމުމުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ ހައިކޯޓުގެ 

 އިސްފަނޑިޔާރު  ނުވަތަ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ފަނޑިޔާރެވެ.

ށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ތަކާ ގުޅިގެން ނިންމާ ނިންމުން ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތްތަށް އަމުރަށް އެދި ހު )ރ(

ކަނޑައެޅުމުގައި މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. އެކި މައްސަލަތަކުގައި އަމުރު 

 ރައްދުވަފަރާތަށް ތަފާތުވާނެއެވެ.

މުރު ފައިނަލް ވުމުން ފަނޑިޔާރުން އަމުރުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުން އަމުރު ރައްދުވާ/ފޮނުވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ/ކޯޓު އަ )ބ(

 ފޮނުވާ އަމުރު އެފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވުނުކަން ޔަޤީންކޮށް ލިޔެކިޔުމުން ރިކޯޑްސްތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ދާގެ ދަށުން، ކަފާލާގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ގޮތެއް ވަނަ މާއް 33)ޅ( ޖިނާއީ އިޖްރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނިންމާނީ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަފާލާތުގެ 

އަމުރުކުރާ ކޯޓު އަމުރާއި، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ފައިސާ ދަށުން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިނަމަ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރަމުންދާ މީހާ ކަފާލާތުގެ ، ބަހައްޓާ މީހާގެ އިޤްރާރާއި، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖާމިނުވާ މީހާގެ އިޤްރާރާއި

ހު މައްސަލައިގެ ފައިލުގައި ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށްވާ އިޤްރާރު،  ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ސޮއިކުރުމަށް ފަ

ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ކޮށްލާ ފަރާތްތަކުގެ  (04)ނަމޫނާ އެޓޭޗްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ކަފާލާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، ކަފާލާތަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެކަމަށް އެދި 

 (04)ނަމޫނާ ޅާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ހުށަހަ

 އަމުރުގެ އޮރިޖިނަލް  މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ. (ކ)

 

ކުރުން  1.0 ރު ރަށުން  މީހުން ހާޟި ހެން ރަށް ހެނި އި އެ ވަ ޔަ ގެން މާލެ ފި ޅި އި ގު ކާ ތަ ލަ  މައްސަ

 

ދިރިއުޅެނީ މާލެނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ކަމުގައިވަނީނަމަ، އެފަރާތްތައް ހައިކޯޓަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ހެކިވެރިން  )ހ(

ހާޟިރުކުރާނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓައިގެންނެވެ. ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދޫކުރާނީ 

މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ އަދި ދައުލަތުން ކޯޓުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކުން ކަމަށްވާތީ އެފަދަ 

ޙާޟިރުކުރާ ހެކިން ހާޟިރުކުރުމަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓަން އަންގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ 

ޅިގެން ހާޟިރުކުރެވޭ ބެހެއްޓިގެން ހާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑްސް އާއިއެކު ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ގު

 ފަރާތްތައްކުގެ ރެކޯޑްވެސް ސެކްޝަނުން ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދި ދޫކުރާ ފައިސާ ހިސާބުކުރާނީ ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދުގައި އޭރަކު  )ށ(

 ((a)7)ނަމޫނާ ތުގައި ހިމަނާނީ އެއްދަތުރަށްވާ ދެކޮޅު ޙަރަދެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ރޭޓުންނެވެ. އަދި ދަތުރުފީ ގޮ

ދައުވާލިބޭ ފަރާތަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވެފައި، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާތް  )ނ(

ގައިވެސް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓަން އަންގަން މާލެ ނޫން އެހެން ރަށެއްގެ ކޯޓަކަށް ހާޟިރުކުރާ ކަމަށްވާނަމަ އެ ޙާލަތު

ވާނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބެހެއްޓުމުށްޓަކައި ދަތުރު ޚަރަދު ބަލާނީ އެފަރާތަކުން ދާ ރަށަކަށް 

ވެރިކޮށް ދިޔުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަތުރުކުރާ ރޭޓް ނުވަތަ ފެރީ އޮތްނަމަ ފެރީގެ ދަތުރު ފީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް މެދު

ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މިޙާލަތުގައި ދެކޮޅު ދަތުރުފީ ފިޔަވައި ފައިސާ ހިސާބުކުރާނީ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ((b)7)ނަމޫނާ ރޭޓުންނެވެ. 

ން ޙަވާލުކޮށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓަން އަންގާނީ އެކަމަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ އެންގުން ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ. އެއެންގު )ރ(

 ((c)7)ނަމޫނާ  އެފަރާތުން ސޮއިކުރެވުނު އެންގުމުގެ ޢަސްލެއް މައްސަލައިގެ ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ.

ދުވަސް ވުމުން ފައިސާ ބަހައްޓައިފައިވޭތޯ  1ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް އަންގާ އެންގުން ޙަވާލުކުރެވޭތާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  )ބ(

ޔަޤީންކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަތްކަމުގެ ރަސީދުގެ ކޮޕީއެއް ހޯދައި މައްސަލައިގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ބަލައި 

 ފައިލަށްލާންވާނެއެވެ.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބެހެއްޓުމުން ފައިސާ ބެހެއްޓި މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް  )ޅ(

ފޯމް، މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލަށް އެއްފޯމް ލާންވާނެއެވެ. އަދި  އެއް ފޯމް، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް އެއް

ދަޢުލަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ބޭރުން  މީހަކު ޙާޟިރުކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ((d)7)ނަމޫނާ ވެސް ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާނީ އިސްވެބުނެވުނު ފޯމުންނެވެ. 

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓަން އަންގާ މުއްދަތުގައި ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ ނުވަތަ ބެހެއްޓުމަށް  )ކ(

ދެކޮޅު ހަދާނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅިގެން ފޮނުވާ ސިޓީތައް ލަސްނުކޮށް މައްސަލަ ބައްލަވާ 

 އެވެ.ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެ

ހެކިވެރިން ފިޔަވައި، ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ ދަޢުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހާޟިރުކުރެވޭ  )އ(

ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރުމުން މައްސަލަ ނިމޭގޮތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން ކަމަށްވުމުން 

މައްސަލަ ގޮތުގެ އުޞޫލު ޙާޟިރުކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދީ އޮޅުންފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ.  ފައިސާ ދޫކުރާނެ

ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިމުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ޚަރަދު ދޭންޖެހޭގޮތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ހެކިވެރިންނަށް މައްސަލަ ނިމުމުން ހިނގި 

 ޚަރަދު ދޫކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ފައިސާ ބެހެއްޓިގެން/ ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ހެކިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑިޕޮސިޓް  )ވ(

މާލެއިން ބޭރުން ހައިކޯޓަށް މީހަކު ހާޟިރުކޮށްފިނަމަ ރަށުން ބޭރުން ކޯޓަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުމަށް 

ރުކުރެވޭ ބޭނުން ބަޔާންކޮށް އެފަރާތް ލައްވައި ސޮއިކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ ކައުންޓަރުގައި ބޭއްވިފައި އޮންނަ ފޮތުގައި ހާޟި

ރެކޯޑްސް ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމުގައި ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ށް ހާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުން ސޮއިކުރާނީ ސޮއިކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ސޮއިކުރުވުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. ޝަރީޢަތަ

 ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާގަޑީގައެވެ. އަދި ފޮތުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ސެކްޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބެހެއްޓިގެން ނުވަތަ ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާލެއިން  )މ(

ވާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމް ހާޟިރުކުރެވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެފަރާތަށް ބޭރުން ހާޟިރު

ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން އެފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމުން އޭގެ ފޯމެއް މައްސަލައިގެ ފައިލަށް ލުމަށްފަހު، 

 ((e)7)ނަމޫނާ ން ކޮޕީއެއް ލާންވާނެއެވެ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް އެފޯމްގެ އެހެ

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބެހެއްޓިގެން ނުވަތަ ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މާލެއިން ބޭރުން މީހުން ހާޟިރުކުރެވޭ  )ފ(

އިސާ ދިނުމުގައި ފަރާތަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާއިން ދޭންޖެހޭނަމަ، އެފަރާތަށް ފަމައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު އެ

ހިސާބުކުރާނީ އެފަރާތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވި ދުވަސްތައް ބަލާ އެދުވަސްތަކަށް ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އެއްގޮތަށެވެ. 

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދޫކޮށް ދިނުމަށް ]އަދި މިގޮތަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކައި 

ދުވަސް ތެރޭގައި ބަޖެޓްސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  0ފުރިހަމަކޮށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ގިނަވެގެން  [މުއެދޭ ފޯ

 ((f)7)ނަމޫނާ

ސެކްޝަނަށް އަލަށް ލިބޭ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރު ބެއްލެވުމަށްފަހު އަނބުރާ ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުން މައްސަލައިގެ  )ދ(

 އަޅަންވާނެއެވެ.އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް 
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ލިބޭ ފަރާތް   1.3 ވާ ޢު އިން ދަ ރެ ގެ ތެ ކު ތަ ތް ރާ ޅޭ ފަ އު ރި އި  ދި ގަ ށު ރަ ށް އި އެހެން ރަ ފަ ޔަ މާލެ ފި

ޓުން އް ހެ ޕޮސިޓް ފައިސާ ބެ ށް ޑި މަ ރު ކު ރު  ޙާޟި

 

 މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ހައިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް )ހ(

ތަކަށް ސަމާލުކަން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

ގެންދިޔުމާ ބެހޭގޮތުން ފަނޑިޔާރާ  އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިޔަށް .3

 ހުންތައް ކުރިޔަށްގެންދަން ފަނޑިޔާރު ނިންމަވާގޮތެއް ބެލުން.މަޝްވަރާކުރެވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެ

ދުވަހުގެ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ބަދަލު  0މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ  .0

 ފައިސާ ދޭކަށްނުޖެހޭނެ.ހަމަޖައްސަވާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުން. ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ޑިޕޮސިޓް 

ދައުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅެނީ މާލެނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ކަމުގައިވަނީނަމަ، އެމައްސަލައިގެ  .1

އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދައުވާލިބޭފަރާތަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރެއް ފޮނުވަން ވާނީ ދަޢުވާކުރާފަރާތުން 

 ބެހެއްޓުމުން. ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ

 

ރުން  1.3 ކު ރު  ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟި

 

ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށާއި އެންގުތައް އެންގުމަށް އަދި ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރު ކުރާނީ  )ހ(

 ((a)8)ނަމޫނާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވައިގެންނެވެ. 

މާލެނޫން ރަށްރަށުގައި ތިބޭމީހުންނަށް ފޮނުވާ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު އެފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާނީ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  )ށ(

 ((b)8)ނަމޫނާ ކޯޓަށް އަމުރާއި މެސެޖް ފޮނުވައިގެން އެރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް  )ނ(

ބަންދުގައިހުރިމީހާ ހައިކޯޓަށް ]ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މީހުން ހައިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރާނީ 

 (c)8)ނަމޫނާ (ންނެވެ. ފޮނުވައިގެ [ޙާޟިރުކުރުމުގެ އަމުރު

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ފޮނުވާ އަމުރުގައި ހިފުމަށް އިންކާރުކޮށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އިންކާރުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި އެފަރާތް  )ރ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް  [ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު]ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރާނީ 

އިގެން އެސަރވިސް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން މީހުން ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވާނީ ފޮނުވަ

 ((d)8)ނަމޫނާ   މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރާއި މަޝްވަރާކޮށް އެގޮތުގެ މަތީންނެވެ.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވައިނަމަ   ކޯޓަށް ޙާޟިރުމުގެ އަމުރާއި ޙަވާލުވެ ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު )ބ(

 ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އްސުން  1.4 ޖެ މަ މް ހަ ޒާ ތި ގެ އިން މު ގު ޢަތް ހިން ރީ މާއި ޝަ ރު އުލް ކު ޑި  މައްސަލަ ޝެ

 

 މިވާކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.މައްސަލަތައް ޝެޑިޔުލްކުރުމުގައި ތިރީގައި  )ހ(

މައްސަލަ ޝެޑިޔުލް ކުރުމުގައި ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސްލޮޓްގައި އެފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ  .3

 ޝެޑިޔުލްކުރުން.

ޔާރު( ގެ ހުއްދަ އެހެން ފަނޑާރެއްގެ ސްލޮޓްގައި ޝެޑިޔުލްކުރާނަމަ އެފަނޑިޔާރުގެ )ސްލޮޓް ލިބިފައިވާ އަސްލު ފަނޑި .0

 ލިބުމަށްފަހު ނޫނީ އެސްލޮޓްގައި ޝެޑިޔުލްނުކުރުން.

މައްސަލަތައް ޝެޑިއުލް ކުރުމުގައި މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވާ ފަނޑިޔާރުން އަދި ހާޟިރުވާ ވަކީލުން ނުވަތަ ބަދަލުގައި  .1

 ހާޟިރުވާ ފަރާތައް ފުށުނާރާ ގޮތަށް މައްސަލަތައް ޝެޑިއުލްކުރުން.

ކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގަޑިއާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި އޮފީހުގައި ނޫޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުން ބްރޭ .1

 ގަޑިތަކުގައި ޝެޑިޔުލް ނުކުރުން.

މައްސަލަ ޝެޑިޔުލްކުރެވޭ ވަގުތު ކޯޓުގެ ނެޓްވާރކް ތެރޭގައި އިންނަ ޝެޑިޔުލްގައްޔާއި ޝެޑިޔުލް ފޮތުގައި ވަގުތުން  .0

 ލައިގެ މައުލޫމާތު ލިޔެފައި ބެހެއްޓުން.ވަގުތަށް މައްސަ

ޝެޑިޔުލް ކުރުމަށްފަހު ޝެޑިޔުލް ފޮތުގައި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލިޔާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  .3

ގައި ޚަސްމުންގެ ފުރިހަމަނަމާއި އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި އަންނަ ފަރާތްތައް ޝެޑިޔުލް ފޮތު

 ލިޔެފައި ބެހެއްޓުން.

 މައްސަލަ ޝެޑިޔުލްކުރުމަށްފަހުގައިވެސް މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ލިޔެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި ޑަބަލްޗެކްކުރުން. .3

ކުރިއަށް އޮންނަ ދުވަހުގެ ޝެޑިޔުލް އައި.އެފް.ބީ އިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނިކޮށް އެދުވަހަށް އަވަސް މައްސަލައެއް  .4

 ލް ކުރާނަމަ އެކަން އައި.އެފް.ބީ ސެކްޝަނާއި ޙިއްސާކުރުން.ޝެޑިޔު

މައްސަލައިގެ ބާވަތުން )ހައިޕްރޮފައިލް ކޭސްތައް، މިސާލަކަށް، މާރާމާރީ ފަދަ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުރައްކާތެރި މީހުން/  .3

 ޚިއްސާކުރުން. ސިޔާސީ( މައްސަލަތައް ޝެޑިޔުލްކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ކޯޓްރޫމް މެނޭޖްމަންޓާއި

ޝެޑިޔުލް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ކެންސަލްވެއްޖެނަމަ އެކަން އައި.އެފް.ބީ ސެކްޝަނަށާއި ކައުންޓަރަށާއި ކޯޓްރޫމް  .35

 މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނާއި މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ޚަސްމުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެންގުން.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ އެވަކީލަކީ ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު  ޝަރީޢަތަށް ޚަސްމުން ވައްދާއިރު އެފަރާތެއްގެ .33

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލެއްތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން. އަދި ޝަރީއަތަށް އައުމަށް ބަދަލުގައި އެހެންމީހަކު 

 ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ އަސްލު ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ނުވެއްދުމަށް.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ގައި( ލިޔެ އަޕްޑޭޓް  Monthly Scheduleޝެޑިޔުލްކުރުމާއި އެކު ސެކްޝަނުގައި އެމައުލޫމާތު ) މައްސަލައެއް )ށ( 

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަންވެސް އެޝެޑިޔުލްގައި ލިޔެ 

 އަޕްޑޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.

އިވެސް އެސެކްޝަނުގައި އެވަގުތު ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތުގެ ސެކްޝަން ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސެކުޝަނުގަ )ނ(

 ޝެޑިއުލެއް ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

ފައި ހުންނަ މައްސަލަތައް އެފަނޑިޔާރަކު ބައްލަވާ އަދި ބައިވެރިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެދުވަހަކަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވި )ރ(

 ހުންނަންވާނީ ފަނޑިޔާރަށް ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށެވެ.

އައި.އެފް.ބީ ސެކްޝަނުން ހަދާ ދުވަހުގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ ތާވަލް ގައި ހިމަނާފައިވާ ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު ކޮންމެ  )ބ(

ނަމަ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ މައުލޫމާތެއް ހުރިނަމަ އެކަން ސެކްޝަނަކުންވެސް ބަލައި ޗެކްކޮށް އެމައުލޫމާތުގައި ކުށެއް ވާ

 އައި.އެފް.ބީ ސެކްޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަންވާނެއެވެ.

 އަޑުއެހުން ބޭއްވޭ ތާރީޚް .3

 އަޑުއެހުން ބޭއްވޭ ތާރީޚް .0

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް/ތައް .1

 ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް/ތައް .1

 ލައިގައި ބައިވެރިވާ ފަނޑިޔާރުންމައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު އަދި މައްސަ .0

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެދުވަހަކު ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ކުންފުނި ތަކުންނާއި ޚަސްމުންގެ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި  )ޅ(

ނުވަތަ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޝެއަރިންގ ސީ.އާރ.އެމް. ފޯލްޑަރގައި އެކަމަށް ޙާއްސަ 

 (10)ނަމުނާ ޓަންވާނެއެވެ. ކުރެވިފައިވާ ފޯލްޑަރުގައި ބަހައް

 

 

 

ފަރެންސް  1.3 އޯ ކޮން ޑި އޯ ކޮންފަރެންސް / ވީ ޑި ވުން އޯ އް ކޮށް މައްސަލަ ބޭ ރި ވެ ދު  މެ

 

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއައް ގެންދިޔުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމަވައިފިނަމަ، ކަމާބެހޭ  )ހ(

ދަށުކޯޓަށް ގުޅައި، އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭތޯ ބަލައި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިންތިޒާމު އެކޯޓާއި 

 ( 11)ނަމޫނާފެކްސް މެސެޖުން އެކަން އެކޯޓަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.    ގުޅައިގެން ފޯނުން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ފޮނުވާ ފެކްސް މެސެޖުގެ  )ށ(

 ޖަވާބު ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު މައްސަލައިގައި ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ.

އޯޑިއޯކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެމައްސަލައެއް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ ހެދުނު  )ނ(

ގައި ކޯޓްރޫމް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނާއި އަދި އައި.ޓީ ސެކްޝަނާ ޚިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  4:15އެންމެ ލަސްވެގެން 

 (30)ނަމޫނާ 

ހިނގަމުން ދާއިރު އެމަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ އެމައްސަލައެއް ޝެޑިޔުލް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް  )ރ(

 ކުރާ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތުގެ ޚުލާޞާއެއް ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލައިގެ ފައިލަށްލައި  )ބ(

ޑު ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފިނަމަ އެކަން ނުވަތަ އަޑުއެހުމެއް މައްސަލައިގެ ރިކޯ

 (13)ނަމޫނާ ބޭއްވޭނެކަމަށް ޢިއުލާންކޮށްފިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް މައްސަލައިގެ ރިކޯޑް ޝީޓުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ވާގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު ނިންމަވައިފިނަމަ ފަނޑިޔާރާ މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއް )ޅ(

 މަޝްވަރާކޮށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެމައްސަލަ ޝެޑިއުލްކުރަންވާނެއެވެ.

)ކ( އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަށް ލައިވްކުރާނަމަ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

 ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހައިކޯޓުން ލައިވްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު[ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.]ދިވެހި

 

ން 1.35 ވު ރު ކު އި އް ސޮ ޔާންތަ އި ދޭ ބަ ގަ ތު އަ ރީ  ޝަ

 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަޔާންތައް ސީ.އާރު.އޭ ސެކްޝަނުން ލިބުމުން އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އިން އަޑުއަހާ  )ހ(

ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގައި އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އެބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވޭތޯ ބަލައި 

ޟިރުކޮށް އެމީހުން ލައްވައި ބަޔާނުގެ ކޮންމެ ގަޑެއްގައި ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ވަކީލުންނާއި މުވައްކިލުން ޙާ

ގަޑެއްގައި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖަހައި ބަޔާންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ. އަދި 

ޚަޞްމުންދޭ ބަޔާންތައް ޓައިޕްކުރުމަށްފަހު ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައި 

 އެބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ އެބަޔާނެއް ޓައިޕްރުކި ފަރާތެކެވެ.

ބަޔާންދިން ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ފިޔަވައި އެހެން ވާހަކައެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ  )ށ(

ފަދަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ބަޔާނަށް ގެނެސްގެންނުވާނެއެވެ. ބަޔާން ދީފައިވާ ފަރާތުން އުނިކުރުމަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެ

ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ހާޑްކޮޕީ އިސްލާޙްކުރިނަމަވެސް އެއިސްލާޙާއި އެއްގޮތަށް ބަޔާނަށް ބަދަލުގެންނާނީ 

ހިމަނާ ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ތަންކޮޅެއް ކަމަށްވާނަމައެވެ. ބަޔާނަށް އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށްފަހު، އެއިސްލާޙަކީ އޮޅިގެން ނު



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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...... ބަޔާނުގައި ]ބަދަލު ނުގެނުމުން ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިނާކާރުކޮށްފިނަމަ އެބަޔާނުގެ އެންމެ ފަހު ސަފްޙާގައި 

ން ޖަހާ އެވަގުތު އެޙާދިސާ ހިނގިކަން މިފަދައި [ސޮއިކުރުމަށް އިނާކާރުކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން ޙާޟިރުގައެވެ.

 (31)ނަމޫނާ ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ޖަހައި ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ.  0ހެކިކޮށް 

ޑިއޯ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންތަކުގެ ބަޔާންތައް ސީ.އާރު.އޭ ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކުރުމުން އޯ )ނ(

ރިކޯޑިންގ އިން އަޑުއަހާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގައި އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އެބަޔާނުގައި 

ހިމަނާފައިވޭތޯ ބަލައި ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ބަޔާންތައް ފެކްސް ނުވަތަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކޯޓަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ކޮށް ބަޔާން ފޮނުވަންވާނީ ޕީ.ޑީ.އެފް ފޯމެޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހުއެވެ.މިގޮތުން މެއިލް މެދުވެރި

ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އެކޯޓަށް  )ރ(

 އެފަރާތެއް ޙާޟިރުކޮށްގެންނެވެ.   

ހުރިހާ ބަޔާންތަކެއްގެ ސޮޕްޓް ކޮޕީއާއި ހާޑް ކޮޕީ ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި ޚަސްމުން ދޭ  )ބ(

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައިވެސް )ބަންދުއަމުރު ފިޔަވައި( ބަޔާންތަކުގައި އެމައްސަލައިގެ  )ޅ(

 ނެއެވެ.ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ސޮއިކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާ

މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރު އެދިލައްވައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއްގެ ބަޔާންތަކުގެ ކޮޕީ ރިޔާސަތު  )ކ(

ފޯލްޑާގެ މައްސަލައިގެ ފައިލަށް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަޔާންތައް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 

 

 

މެދު  1.33 ކާ ތަ ޔުން ނިހެން ލި ހެ އި އެ އާ ނަށް ލިބޭ ސިޓީ ކްޝަ ގެން ޝަރުޢީ ސެ ޅި އި ގު ކާ ތަ ލަ މައްސަ

ރާނެ ގޮތް ކު ލު މަ  ޢަ

 

މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ސެކްޝަނަށް ލިބޭ އެންމެހާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދޭނީ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރާއި  )ހ(

ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ ޙާލަތުގައި ލިބޭ މިފަދަ ސިޓީތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ 

ޖަވާބުދޭނީ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. އަދި މައްސަލަތަކުގައި އަންނަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށްވެސް ޗުއްޓީ 

 ދޭންވާނީ ފަނޑިޔާރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ސިޓީތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އަދި އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ  ސެކްޝަނަށް ލިބޭ އެންމެހާ )ށ(

 ލިޔުންތަކުގެ ރެކޯޑްސް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާންވާނެއެވެ.

އިލްކުރެވިފައި މައްސަލައިގެ ފައިލްގައި ފަ ،މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ސެކްޝަންތަކަށް ލިބޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު )ނ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތުދެވޭ ލިޔުންތައް/ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކަމެއް  )ރ(

ޓީ އަދި ސާފުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން އެންގުމުން އެކަމާގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކާއި އަދި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޗުއް

 ޝަކުވާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ސިޓީތައް ފަނޑިޔާރު ޗެކްކުރުމުން މައްސަލައިގެ ފައިލަށްލާންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ސިޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ސިޓީތަކަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރު  )ބ(

 (30)ނަމޫނާ ލިޔުމުން އެފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ދެއްވާ ޖަވާބު ލަސްވެގެން 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތައް މައްސަލައިގެ ފައިލަށް ލާއިރު އެލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި  )ޅ(

 ހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގޭގޮތަށް ލިޔެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތައް މައްސަލައިގެ ފައިލަށް ލާއިރު އެލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި )ކ(

 .ށް ލިޔެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެހުށަހެޅި ފަރާތް އެނގޭގޮތަ

 

ހޭ  1.30 ޖެ ން ކުރަ ފު މާއި ސާ ދު އް ހޯ ތަ ޔުން ކި ޔެ ހޭ ލި ޖެ ދަން ކުން ހޯ ތަ ތް ރާ ފަ ކި ން އެ ގެ ޅި އި ގު ކާ ތަ ލަ މައްސަ

އް  ކުރުންކަންތަ ފު  ސާ

 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ ކަމެއް ސާފުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ސިޓީ  ހ()

 (33)ނަމޫނާ ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ އަންގަންޖެހޭ އެންމެހާ އެންގުންތައް އަންގައި އެލިޔުންތައް ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ. 

ސިޓީތަކަށާއި އެންގުންތަކަށް ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަވާބު ނުލިބިއްޖެނަމަ  މިގޮތަށް ފޮނުވާ )ށ(

 އެފަރާތްތަކަށް ގުޅައިގެން އަވަސްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.މިގޮތުން ފޮނުވޭ ސިޓީތަކާއި އެންގުންތަކުގެ ޖަވާބު ލިބުމުން އެލިޔުންތައް ފަނޑިޔާރަށް  )ނ(

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ލިބޭ/ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  )ރ(

 ފައިލްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

50 

މައްސަލަތަކުގައި ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުން )ވަކީލުން ފިޔަވައި( ޗުއްޓީއަށް އެދިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ ބައްލަވާ   ފަނޑިޔާރުގެ  )ބ(

ދުވަސް ތެރޭގައި  1މަޝްވަރާގެ މަތިން  ޗުއްޓީ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ސިޓީ ލިބޭތާ ގިނަވެގެން 

 (33)ނަމޫނާ ހު އެފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ސިޓީގެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރުމަށްފަ

 މައްސަލަތަކުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންނަށް ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. )ޅ(

 ންވާނެއެވެ.މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ސެކްޝަނަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް އިޚްތިރާމާއެކު ޖަވާބު ދޭ)ކ( 

 

ން 1.31 ޓު އް ހެ ލެ ކު ބެ އެ މާ ކަ ރި ވާތެ ރު އް ފަ ތަ ޔުން ކި ޔެ އި ލި ކާ ތަ ލަ ވޭ މައްސަ ރެ ކު ލު ވާ އި ޙަ ނާ ން ޔާރު  ފަނޑި

 

ފަނޑިޔާރު ކޮޓަރިކޮޅުގައި ހުންނަ ފަނޑިޔާރުން ބައްލަވާ އަދި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން  )ހ(

 ކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތައް ތަރުތީބުކޮށް ފަރުވާތެރި

 މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން ސެކްޝަނަށް ލިބޭ

 ސެކްޝަނަށް ލިބޭ ކޮޕީ ފައިލްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެ ކޮމްޕިއުޓަރގައި ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. )ށ(

ރަޖިސްޓްރީގައި އަޑުއެހުންނިމޭ މައްސަލަތަކާއި އަޑުއެހުން ނުބޭއްވި ހުންނަ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފައި ސެކްޝަންގެ  )ނ(

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެކި ފަރާތްތަކުން ފަނޑިޔާރުންނަށް އެޑްރެސްކޮށް ލިބޭ ސިޓީތައް/ކާޑު/ދައުވަތު/މެގަޒިން ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް  )ރ(

 ފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެއެވެ.ފަނޑިޔާރުންނާއި ޙަވާލުކޮށް އެ

ފަނޑިޔާރުން ލައްވައި ސޮއިކުރުމަށް އެކި ސެކްޝަންތަކުން ގެންދާ ލިޔުންތައް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓައި ސޮއިކުރުމުން އެތަކެތި  )ބ(

 އެސެކްޝަންތަކާއި ލަސްނުކޮށް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ން 1.31 ވު ލް ޠި މް ބާ ވާ ފޯ އު  ދަ

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާފަރާތް ޙާޟިރުނުވުން ނުވަތަ  )ހ(

ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ނުބެހެއްޓުން ފަދަ މައްސަލަ ބާޠިލްކުރެވޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގައި 

 [ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުކުރިކަމުގެ ރިޕޯޓު]ނަމަ ފަނޑިޔާރާއި މަޝްވަރާކޮށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

 (34)ނަމޫނާ ކޮޕީގައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.   1ތައްޔާރުކޮށް ފަނޑިޔާރު ލައްވައި އެރިޕޯޓުގެ 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

51 

ޝަންއާއި ކޮޕީއަކީ މައްސަލައިގެ ފައިލަށް ލުމަށާއި ރެޖިސްޓްރޭ 1ދައުވާފޯމް ބާޠިލްކުރެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  )ށ(

 ޙަވާލުކުރުމަށާއި އަދި ސެކްޝަނުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ސެޓްތެކެވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާފަރާތް ޙާޟިރުނުވުން ނުވަތަ  )ނ(

އްސަލަ ބާޠިލްކުރެވޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގައި ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ނުބެހެއްޓުން ފަދަ މަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލައެއްގެ ފޯމް ބާޠިލް ވެފައިވާކަން ވީ އެންމެ 

ގައި ޙާޟިރުވުމަށް އަވަހަކަށް  ދ.ކުރާ އަދި ދ.ލިބޭ އަދި އެފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަކީލަށާއި ބަދަލު

ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފަރާތަށް އަދި ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އިތުރުން ކުންފުނި ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތަށް 

 (33)ނަމޫނާ އަންގަންވާނެއެވެ. 

ގައި ދައުވާ ފޯމް ބާޠިލްކުރިކަން ޚަސްމުން/ވަކީލުން/ބަދަލު/ އަށް އެންގުނު އެންގުމުގެ އަސްލު މައްސަލައިގެ ފައިލް )ރ(

 ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ.

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ މައްސަލަތަކުގައިވެސް މައްސަލަ ނިމުނުކަން  )ބ(

 (05)ނަމޫނާ އަންގާ ފޯމުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ވުމުން ނުވަތަ ފޯނުގެ ޒަރީއާއިން ނުގުޅޭ ނުވަތަ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅުމުގެ ޚަސްމުން އުޅޭ އެޑްރެސް ސާފުނު )ޅ(

ސަބަބުން ދައުވާ ފޯމް ބާޠިލްކުރިކަން އަންގާ އެންގުން ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތަށް އެންގުން ޙަވާލުކުރުމަށް 

 އެޑްރެހަށެވެ.ފޮނުވާނީ ރެޖިސްޓްރާޑް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުގެ ދާއިމީ 

 

ން 1.30 މާނު ޖަ ރު  ތަ

 

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ތަރުޖަމާނުކޮށްދޭ މީހުންނާމެދެ 

)ނަމޫނާ   .ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 53ޢަމަލުކުރާނީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދުގެ 

03) 

 

ން 1.33 ދު ޓް ހެ ޕޯ އި ރި މާ ގު ށް އެން ތަ ތް ރާ ހޭ ފަ ގަން ޖެ ން ފަހު އަ ށް މަ ރު މް ކު ކު ގެ ޙު އި ލަ  މައްސަ

 

މައްސަލަ ނިންމުމާއެކު ވީއެންމެ އަވަހަށް އެޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ތައްޔާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުން ސޮއިކުރެއްވުމުން  ހ()

 ރަޖިސްޓްރޭޓްޝަން ސެކްޝަނަށާއި އަދި ކޯޓްރޫމް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ޙަވާމައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށާއި 

 (00)ނަމޫނާ ލުކުރަންވާނެއެވެ. 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

52 

މައްސަލަ ނިންމުމާއެކު އެމައްސަލައިގެ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާގައި ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ހައިކޯޓު ތައްގަޑު ޖެހުމަށްފަހު  )ށ(

ށްފަހު ޚުލާސާ ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓަށް ލުމަށް މީޑިއާ އޮފިސަރ ނުވަތަ އައި.އެފް.ބީ އިން ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލަކަށް ބަދަލުކުރުމަ

އެކަމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ވެބްސައިޓަށް ލުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ޙުކުމްގެ ފޯމެޓް 

އަދި މައްސަލަތައް ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރުމަށް  (01)ނަމޫނާ . އޮންނަންވާނީ އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށެވެ

 ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ  34އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް އަދި  34 .3

 އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުނުކުރުން.

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ  34ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް އެމައްސަލައެއްގައި  .0

ނަން އިދެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރަންވާނީ އެކުއްޖެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް 

 ރުމަށްފަހު.  އުނިކު

ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަ ނިމުމުން ނުވަތަ ދަޢުވާފޯމް ބާޠިލްކުރުމުންވެސް މައްސަލަ ނިމުނުކަން  ހައިކޯޓަށް )ނ(

އަންގާފޯމުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ނިމުނުކަން އަންގާ ފޯމްވެސް ފޮނުވާނީ 

ވެ. މިމައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާފޯމް ބާޠިލްކޮށްފައިވާނަމަވެސް ނިމުނުކަން އަންގާ އެމައްސަލަ ހުށަހެޅިކަން އެންގި ފަރާތްތަކަށެ

ވީމާ، މިބަޔާންކުރެވުނު ]ނަމަވެސް ފޯމުގެ އެންމެ ތިރީ ފޮޅުވަތުގައި ފޯމް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ވީމާ، ]މިފަދައިން އިންނަ އިބާރާތް  [ކައި ދެންނެވީމެވެ.ގޮތުގެމަތިން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާތީ، މިކަން ތިޔަފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަ

މިކަން ތިޔަފަރާތުގެ ، މިބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތިން އިސްވެދެންނެވުނު ޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާ ފޯމް ބާޠިލްކޮށްފައިވާތީ

، 01(b)، (a)01)ނަމޫނާ މިފަދައިން ބަދަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.   [މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

01(c) ،24(d)24(f) 24(e), ) 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުއްވައި މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ކުރެވިއްޖެނަމަ "ޙުކުމްތަންފީޒު ކުރުމަށް  )ރ(

ދަންނަވާ ޗިޓް" ހަދާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލައެއްނަމަވެސް ހަމަޢަމަލުކުރާނީ 

   (00)ނަމޫނާ މިފަދައިންނެވެ. 

ޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ނަމޫނާއާއި ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އެރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ޝަރީ )ބ(

އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ނަގައި ރިޕޯޓާއި އެޓޭޗްކޮށް އަޅާކިޔުމަށްފަހު ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާޙެއް ވާނަމަ 

ނަލްކޮށް މައްސަލަ ބައްލަވާ/ބައިވެރިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮއިކޮށް މައްސަލައިގެ އަޞްލު އެއިސްލާޙުތައް ގެނެސް ރިޕޯޓް ފައި

ފައިލާއި އެއްކޮށް ސީ.އާރު.އޭ ސެކްޝަންގެ )އާކައިވް ސެކްޝަނާއި( ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން މައްސަލައިގެ 

)ނަމޫނާ ވި ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. އަސްލު ފައިލު އާކައިވް ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އަންނަނި

03) 

 .ނިންމާފައިވޭތޯ ކަންތައް ފައިސާގެ ޑިޕޮސިޓް މައްސަލައެއްނަމަ ހިންގޭ ބެހެއްޓިގެން ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް .3



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

53 

ހޯދުމަށް ހައިކޯޓުގެ މަރުހަލާގައި ދަށުކޯޓުގެ ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އަސްލުރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް  .0

 އާކައިވް ސެކްޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ ސަބަބުން ދަށުކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އޮތް  .1

 ކުރުން.ނަމަ އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ޗިޓްތައް އެފޮނުވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ފޮނުވިފައިވޭތޯ ބަލައި ޗެކް

ދަށުކޯޓަށް ތަޙްވީލްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާނަމަ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުގޮތުގެ )ޅ( 

 ރިޕޯޓް ހެދުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލާއެކު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ން ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އަސްލު ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އާކައިވް ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ ސަބަބު )ކ(

ސެކްޝަނުން ލިބުމުން ސިޓީއަކާ އެޓޭޗްކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 (03)ނަމޫނާ 

 

ތަ 1.33 ލަ ޅޭ މައްސަ ހެ ށަ ތަށް ހު ޢަ ރީ ގައި ޝަ ކު ތަ ތް ލަ ގުންޚާއްޞަ ހާ  އް ހިން

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢާންމު  11)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  0530/3)ހ( ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 0530/04ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައިޔާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކާރިސާއެއް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގަޔާއި،  3ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން  001ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރުފަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި، ނުވަތަ ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން، ވަކި ސަރަހައްދަކަށް ދަތު

ރަށެއްގެ ވަކި ހިސާބަކަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ، 

ޞޫލުތަކާއި އަދި ކޯޓުގައި ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަންގާ ޢާންމުކުރާ އު

 އެކަށައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ށ( މި މައްދާގެ )ހ( ބަޔާންވެ ދިޔަ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން، 

އެންގުންތަކާއި ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ކޯޓުއަމުރުތައް ފޮނުވާނީ، އެލެޓްރޯނިކް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް އަންގާ 

  (03)ނަމޫނާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހުއެވެ.  ވަޞީލަތައް ބޭނުންކޮށް، ޙާލަތާގުޅޭގޮތުން

 

ޕޯޓް  1.34 އަލް ސަ ރި ރެޓޭ ކް ޔާރުންގެ ސެ  ފަނޑި
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އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮޓަރިކޮޅު ސާފުކުރުމަށް ނޑިޔާރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު ފަ )ހ(

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު ލައްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮޓަރިކޮޅު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. )ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮޓަރި 

ފު އަބަދުވެސް ކޮޓަރިކޮޅު ސާފުކުރާއިރުގައި ސާފުކުރާ މުވައްޒަފަކާއެކު ފަނޑިޔާރުގެ ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ލީގަލް މުވައްޒަ

 ތެރޭގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮޓަރިކޮޅަށާއި ފާޚާނާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ތަކެތި ނަގާނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް  )ށ( 

 އެސެކްޝަނަކުންނެވެ.

ތަޅުލާފައި ބެހެއްޓުމަށް އެފަނޑިޔާރުންގެ ސެކްޝަނުން  ފަނޑިޔާރުން ކޮޓަރިކޮޅުގައި ނޫޅުއްވާ ވަގުތުތަކުގައި ކޮޓަރިކޮޅުތައް )ނ( 

ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. )ސެކްރެޓަރީ/ލީގަލް ގެއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާރު ކޮޓަރިކޮޅުގައި ނޫޅުއްވާނަމަ ކޮޓަރިކޮޅު 

 ތަޅުލާފައި ހުރިކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ(.

 

ބު 1.33 ފާސް ހިސާ ގެ ތަ ކަތު އް ންގެ މަސަ  ސެކްޝަ

 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  0ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފާސް ހިސާބު ރިޕޯޓެއް ޖެހިގެން އަންނަމަހުގެ  .3

 ( 15)ނަމޫނާ އިސްފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން. 
 

 

 

 

 

 (CR) ރެޖިސްޓްރޭޝަންކޭސް  .2

 

ޓްރީ ކުރުން  0.3 ލަ އެން އްސަ ޓަރުން މަ ން އު  ކަ

 

 ތަރުތީބުން އެންޓްރީ ކުރުންކައުންޓަރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ  .3
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މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަލައި، "މައްސަލައާއެކު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  .0

 މައްސަލައާއެކު އެޓޭޗް ކުރުން، ތައްޔާރުކޮށް (13 ނަމޫނާ)ލިސްޓް" 
 

 އެންޓްރީ ކުރުން .1

I.  ެރަޖިސްޓްރީ" އަށް އަދި އެއަށްފަހު ސޮފުޓަށް މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުން.ވަގުތުން "ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގ 

II.  ިއެއަށްފަހު، އާމައްސަލަ އަދި އިސްލާހުކޮށް ހުށާހަޅާ މައްސަލައިގައި އެޅެމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ލިޔުމަށްޓަކައ

 1ޅުތައް" ނަމޫނާ "ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޭސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން އަޅާ ފިޔަވަ

 ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލަ އެންޓްރީ ކުރި މުވައްޒަފު ޝީޓްގައި ސޮއިކޮށް މައްސަލައާއި ޝީޓް އެޓޭޗް ކުރުން

III.  ްއިސްލާހުކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރާރގެ ރޫމަށް މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލް ތެރެއަށ

 އިސްލާޚްފައިލް ލުމަށް ފަހު ގެންދިޔުމަށް

IV. ެއެދެމެދަށް  މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއިހުން. މުއްދަތު ގުނާނީ މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި ޝީޓްގައި މުއްދަތު ޖ

 އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

V.  ްމައްސަލައާއެކު އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުމުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް އަވަސ

 ގެ ގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ލިޔެ އެލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހޯދުންކުރުމު

 

ތައް  0.0 ލަ  ދިރާސާ ކުރާ މައްސަ

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަކީލަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތަށް ގުޅައި ނުވަތަ  .3

ދީ އިސްލާޙްކުރުމަށް އަންގާ އެންގުން ޙަވާލުކުރުން. ލިޔުން ބައްދަލުކޮށް ލިޔުމާއި ލިޔުންތައް އިސްލާޙުކުރަންވީގޮތް ކިޔައި

 ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެޑްމިން ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށް.

 މިގޮތަށް ޙަވާލު ކުރާއިރު، އިޞްލާޚްކުރާ ލިޔުންމުގެ ސޮއިކުރި ގަނޑު މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލް ބޭރުގައި އެޓޭޗްކުރުން .0

 ސްލާޚް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ސެޓް ހުށަހަޅަން އެންގުންރަޖިސްޓްރާރ އި .1

އިތުރު ސެޓްތައް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން ރަޖިސްޓްރާރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްފަހު މުވައްޒަފު އެ ސެޓްތައް އަޞްލު  .1

ގުޅިގެން ކޭސް ސެޓާއި އެއްގޮތްތޯ އަދި ހުރިހާ ސެޓެއް ހަމަތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހު "ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި 

 ގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން (10ނަމޫނާ )ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް" 

 

ޅުން  0.1 ހެ ށަ މުގެ ސެޓް ހު ޅާ ފޯ ހަ ށަ  މައްސަލަ ހު

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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 މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާނީ އެއްސެޓް، މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާ ހިސާބުން އިތުރު  ސެޓް ހުށަހަޅާނީ. .3

 ސެޓް ) މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ގިނަ ނަމަ ސެޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް 3ފޯމް ސެޓް އިތުރު ލިޔުންތަކުގެ  0ކޮޕީ ރިޕޯޓް  3

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަކީލަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ސެޓް ހުށަހަޅަން އަންގާނީ  .0

ސެޓް ހުށަހަޅަން އަންގާ އެންގުން ގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު، (11ނަމޫނާ )ފަރާތަށް ގުޅައި ނުވަތަ ބައްދަލުކޮށް 

 ޙަވާލުކުރުން. ލިޔުން ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެޑްމިން ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށް.

 

ތައް  0.1 ލަ ންމާ މައްސަ މަށް ނި ތު ގަ އި ލަ  ބަ

 

 B 11 އާއި ނަމޫނާ A  11)ނަމޫނާމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމުމުން  .3

"ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތްކަން އަންގާ އެންގުން" ތައްޔާރުކޮށް، ރަޖިސްޓްރާރގެ ސޮއި އެ ލިޔުމުގައި ކުރުވަން  (

ގައިވާ ލިޔުމަކީ މީހާއާ  B  11ނަމޫނާގައިވާ ލިޔުމަކީ ކޯޓުގެ ލިޔުމެވެ. އަދި  A  11ނަމޫނާވާނެއެވެ. )ނޯޓު: 

 ޙަވާލުކުރާ ލިޔުމެވެ.(

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަކީލަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތަށް ގުޅައި، ލިޔުމާއި ޙަވާލުވާން  .0

 ލިޔުން ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެޑްމިން ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށް.އައުމަށް ދަންނަވައި ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް. 

 

ލަތައް  0.0 ށް ނިންމާ މައްސަ މަ ތު ގަ އިނު ލަ  ބަ

 

މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމުމުން، "ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން" ގައި ރަޖިސްޓްރާ ބަލައިނުގަތުމަށް  .3

 ލިޔުން ނިންމި ސަބަބު

ރިޖެކްޓްކުރާ ލިޔުން މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި އެވަގުތަށް ބަލައިގަނެވެން މައްސަލައިގެ، މައްސަލަ  .0

 އަދި އެލިޔުން ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތަށް/ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ދިނުމަށް. ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވުން.

ވާން އައުމަށް ދަންނަވައި ހާޟިރު ނުވިނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކާގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި ޙަވާލު .1

ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފަސޭހައިން އެމީހަކަށް އެލިޔުން ރައްދުކުރެވޭނީ ޕޯސްޓުންކަމަށް  0އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ނުގުޅި 

އެޑްރެހަށް ރަޖިސްޓްޓާރޑް ޕޯސްޓުން  ބެލެވޭނަމަ، އެމައްސަލައެއްގެ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއިއެކު ދީފައިވާ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

ތައް  0.3 ލަ ކާ މައްސަ އް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދަ



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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 މައްސަލައިގެ ގޮތަށް އަންގަވާ އިސްފަނޑިޔާރު އަންގައި އެދުވަހު އެކަން އިސްފަނޑިޔާރަށް ދެއްކުމުން ފީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ގެންދިޔުމަށް.  ކަނޑައެޅުމަށް ބެންޗް

 

ލަތައް  0.3 ޅޭ މައްސަ އެ ޖިލިސް ކަނޑަ ގެ މަ ޔާރުން  ފަނޑި

 

އިސްފަނޑިޔާރު، ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުއްވުމުން )ފޯމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗް ލިޔުއްވުމުން(  .3

މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބަޔާއި ބަޖެޓާބެހޭބައި ފުރިހަމަކޮށް، 

 ޖިސްޓްރާރ ޗެކުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ސްޓޭމްޕް ޖަހައި ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކުރުން.ރަ

ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗް ކަނޑައެޅުއްވުމުން ބެންޗް ފޮތުގައާއި މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެންޓަރ ކުރުމަށްފަހު،  .0

 ސޮފްޓްގައި އަޕްޑޭޓްކުރުން. 

 ސެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ނެގުން ކޮޕީ 3ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއި ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ  .1

 ސެކްޝަންތަކަށް މައްސަލަ ޙަވާލުކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެ، ސެކްޝަންތަކަށް މައްސަލަތައް ޙަވާލުކުރުން .1

މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އަވަސް ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ އަވަސް މައްސަލައެއްކަން ސެކްޝަނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ  .0

 .ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން

ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައިގެ އަޞްލު ސެޓް ސްކޭންކުރުމަށްފަހު، ޖަސްޓިސް  .3

 ރެޖް ފޯލްޑަރގައި މައްސަލަ ދާ ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯލްޑަރއަށް ލުމަށް )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރާއި ތާރީޚް ޖަހާފައި( 

 

 

ޅޭ  0.4 ގު ޗް( އާ ން އި )ބެ ގަ ކު ލަ  މައްސަ

 

އިސްފަނޑިޔާރު މައްސަލައިގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހަށް ބަދަލެއް ގެންނަވައިފިނަމަ، )މައްސަލައިގެ ފައިލުން ނުވަތަ  .3

ގްރީން ޝީޓުން ނުވަތަ މެމޯއަކުން ( އިސްފަނޑިޔާރު ބެންޗް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މެމޯގައިވެސް ލިޔުއްވުމުން، މެމޯގެ 

ޕީ މައްސަލައިގެ އަސްލު ފައިލާއި ކޮޕީ ފައިލްތަކަށް ލުމަށް. ބެންޗަށް އަންނަ އަސްލު ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ފައިލްކޮށް، ކޮ

ބަދަލުތައް ވަގުތުން ބެންޗް ފޮތުގައާއި ރެޖިސްޓްރީގެ ހާޑްގައި )ފަންސުރުން ލިޔުމަށް( ރެޖިސްޓްރީގެ ސޮފްޓްއަށް އެރުވުން. 

ލައިގައި ހުކުމްކޮށް/ބާތިލްކުރުމުން އޮންނަ ބެންޗްއެވެ. ރެޖިސްޓްރީގެ ހާޑްގައި ގަލަމުން ބެންޗަށް އައި ބަދަލު ލިޔާނީ މައްސަ

 މިގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ ރެޖިސްޓްރީގެ ހާޑްގައި ކަނޑަކަނޑާއި ލިޔާނެ ޖާގަ ނުހުންނާތީއެވެ.
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މައްސަލަތަކުގެ ދުވަހު ޝެޑިއުލް އެދުވަހެއްގެ ހެދުނު ޗެކްކޮށް އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް އަދި ބެންޗުގައި  .0

ރެޖިސްޓްރީއާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ބެންޗް ، އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ސެކްޝަނުން އޮޅުން ފިލުވުމަށްފަހު

ފުށުއަރާނަމަ އިސްފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ލިޔުމުން ގެނައުން. ބެންޗަށް ފުށުއަރާ ހާލަތްތަކުގައި އިސްފަނޑިޔާރު 

އާއެއްގޮތަށް  31.3ނިންމުމަށްފަހު ބެންޗްއަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ  އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމަށް ގޮތެއް

 އަމަލުކުރުމަށް. 

 

ތް  0.3 ގޮ ކުރާނެ ލު މަ އި އަ ގަ ކު ތަ ލަ އްސަ މަ ޅާ ހަ ށަ ދި ހު އެ ށް މަ ދިނު އި ލަ  ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަ

 

މައްސަލަ ލިބުމުން ސެކްޝަންގެ މައްސަލައަށް ވަކި ފޯމު ނަންބަރެއްދީ "ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް  .3

 އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ" ގައި އަދި ސޮފުޓަށް މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު އެރުވުން 

އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާއި  މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައިވެސް "ރަޖިސްޓަރާރގެ ނިންމުން .0

އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް، ( ލިޔުން 3ޅު" )ނަމޫނާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަ

  .ވާނެއެވެމިލިޔުމުގައި އެމަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ލިޔުއްވުމަށްފަހު ތާރީޚް ޖެހުމަށްފަހު ސޮއިކުރަން

މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުވާކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަންކަން  .1

 އިސްލާހުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަށް

ންތަކުގެ  މުރާޖާ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ތައްޔާރުކޮށް ފައިލުގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ފައިލްކުރުމަށް )މުރާޖަޢާ ފޯމާއި ލިޔު .1

 މަތީގައި ފައިލްކުރުމަށް( 

އަދި  (01)ނަމުނާ މުރާޖާ މައްސަލައިގެ ބެންޗް ލިޔާނެ އަދި ފަނޑިޔާރުން ނިންމާގޮތް ލިޔާނެ ޝީޓެއް ތައްޔާރުކުރުން  .0

 ފައިލުގެ ބޭރުގައި އެޓޭޗްކުރުމަށް. އަދި މައްސަލައިގައި ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމި ނިންމުމުގެ ކޮޕީއެއް އެލިޔުމުގެ ދަށުގައި

އެޓޭޗްކުރުން. އަދި އަސްލު މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތަކާއި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޝީޓު ފައިލް ތެރޭގައި 

 ވާތްފަރާތުގައި އެޓޭޗްކުރުމަށް.

އިސްފަނޑިޔާރު، ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުއްވުމުން ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އިސްފަނޑިޔާރު ސޮއިކުރައްވާ  .3

 ކުރެއްވުމުން ފަނޑިޔާރުންނަށް މައްސަލަ ގެންދެވުން ފޮތުގައި ސޮއި

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުމާއިމެދު ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރައުޔު ލިޔުއްވުމުން ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށް  .3

 ( 31)ނަމޫނާ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު'' ތައްޔާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮއި ހޯދުން 

 )ނަމޫނާރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން މުރާޖައާކޮށް ނިމުނުކަން އަންގާ ލިޔުން'' ތައްޔާރުކުރުން "ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރެވުމުން  .4

31) 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަކީލަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތަށް ގުޅައި، ލިޔުމާއި ޙަވާލުވާން  .3

ޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް. ލިޔުން ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެޑްމިން ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އައުމަށް ދަންނަވައި ލި

 ފޮނުވުމަށް.

ދުވަހަށްފަހު ހުށަހަޅާ މުރާޖަޢާ މައްސަލަތައް ހުށަނޭޅޭކަން  3ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން އަންގައި ޙަވާއިލުކުރެވުނުތާ  .35

 ރަޖިސްޓްރަރ ސޮއިކުރުން އިދާރީ ޖަވާބެއްދިނުމަށް

ނޯޓް: މައްސަލައާގުޅިގެން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު އަޅާ ފިޔަވަޅު މައްސަލައިގައި އެޓޭޗްކޮށްފައި ޝީޓްގައި ލިޔެ ތާރީޚް ޖަހައި އެ 

 މުވައްޒަފަކު ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. 

 

ން 0.35 މު ވު މަ ތު ހަ ދަ އް ނާފު މު އު ތި މެދު  ،އިސް އި ކާ ތަ ލަ އްސަ ޅާ މަ ހަ ށަ އެދި  ހު ށް އަ ދަ އް ހު

ތް ގޮ ކުރާނެ ލު މަ  އަ

 

މައްސަލަ ލިބުމުން ސެކްޝަންގެ "އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ" އަށް  .3

 އަދި އެއަށްފަހު ސޮފުޓަށް މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުން.

އި އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައިވެސް "ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާ .0

ލިޔުން އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް، މިލިޔުމުގައި  (31 )ނަމޫނާތަފްޞީލް" 

 އެމަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ލިޔުއްވުމަށްފަހު ތާރީޚް ޖެހުމަށްފަހު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުވާކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަންކަން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައިވެސް  .1

 އިސްލާހުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަށް

 މުރާޖާ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ތައްޔާރުކޮށް ފައިލުގެ ބޭރުގައި އެޓޭޗްކުރުމަށް .1

  ( 41ނާ)ނަމުއެޓޭޗްކުރުން  މައްސަލައިގެ ބެންޗް ކަނޑައަޅާނެ ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ފައިލްގެ ބޭރުގައި .0

އިސްފަނޑިޔާރު، ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް ކަނޑައެޅުއްވުމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށްއެދި ހުށަހަޅާ  .3

 މައްސަލަތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ސޮއި ކުރެއްވުމުން ފަނޑިޔާރުންނަށް މައްސަލަ ގެންދެވުން

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައާއިމެދު ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރައުޔު ނިމުމުން އެ މައްސަލައަކީ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ  .3

 (31)ނަމޫނާމައްސަލައެއްނަމަ، ސިޓީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ރަޖިސްޓްރާރގެ ސޮއި ހޯދުން 

ނިމުމުން އެ މައްސަލައަކީ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ނިންމާ  އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައާއިމެދު ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ ރައުޔު .4

 މައްސަލައެއްނަމަ ނުވަތަ އެންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެވެސް ރައުޔު ތަފާތުވާނަމަ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުން

ލުވާން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަކީލަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތަށް ގުޅައި، ލިޔުމާއި ޙަވާ .3

އައުމަށް ދަންނަވައި ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް. ލިޔުން ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެޑްމިން ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް 

 ފޮނުވުމަށް.
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ނޯޓް: މައްސަލައާގުޅިގެން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު އަޅާ ފިޔަވަޅު މައްސަލައިގައި އެޓޭޗްކޮށްފައި ޝީޓްގައި ލިޔެ ތާރީޚް ޖަހައި  .35

 ފަކު ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އެ މުވައްޒަ

 

ން 0.33 ވު އް އް ބޭ ތަ ހުން އެ ޑު އީ އަ ދާ ތި ހޭ އިބް ޖެ ވަން އް ގެން ބާ ޅި ގު އި ކާ ތަ ލަ  މައްސަ

 

 މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މީޓިން ރޫމް ބުކްކުރުން .3

 މައްސަލާގައި އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން .0

 އަޑުއެހެމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓައި ރެކޯޑް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .1

 އަޑުއެހުމުގައި ނިންމާ އަދި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަންކަން ނޯޓްކޮށް ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުން .1

 

ކުރުން  0.30 ލު ވާ ޢި ހަ ކާ ތަ ން ރުޢީ ސެކްޝަ ތައް ޝަ ން އު ކި އެ ގެން އަންނަ ލި ޅި އި ގު ކާ ތަ ލަ  މައްސަ

 

ލިބޭ ޝަރުޢީ ލިއުންތައް އެންޓްރީކޮށް ނިމިގެން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ގެނައުމުން އެންޓްރީތަކުގައި  ކޯޓަށް .3

 ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކުރުން.

ރަޖިސްޓަރާރ ސޮއިކޮށް ނިމުމުން "ސެކްޝަންތަކަށް ތަކެތި ޙަވާލުކުރާ" ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު ސެކްޝަންތަކާއި  .0

 ޙަވާލުކުރުން

އި ރަޖިސްޓްރޭޝަން   0.31 މާ ރު އް އެންޓަރކު ޔުންތަ ކި ލި އެ ކި ހޭ އެ ޖެ ދޭން ވާބު އިން ޖަ ސެކްޝަން

ދިނުން ވާބު  ޖަ

 

 މިފަދަ ލިޔުންތައް "ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ލިބޭތަކެތި ނޯޓްކުރާ" ފޮތުގައި ލިޔުން. .3

  ންރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޓީތަކަށް ރަޖިސްޓްރާރގެ މަޝްވަރާގެމަތީ .0

 ދުވަހުގެތެރޭގައި ޖަވާބުތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން 1ލަސްވެގެން 

ޖަވާބުގެ އެއްކޮޕީ އެޑްމިންނާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، ޖަވާބުގެ އަނެއްކޮޕީ ސިޓީއާއެކު ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގައި  .1

 އެކަމަށް ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފައިލްގައި ފައިލްކުރުން 

 

ފާސްހިސާ  0.31 އްޓުންތަ ހެ ލެ  ބު ބެ
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 މަހަކު އެއްފަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް ހިސާބު ފޮނުވުން.  .3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕްލޭނިންގ އަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަދި މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ބޭނުންވާ  ތަފާސް ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް  .0

 ފޮނުވުން 

އާއި ނަމޫނާ  14 )ނަމޫނާމައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ކޮންމެ މަހަކު ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޝީޓްހެދުން  .1

14B)  .ްއަދި އައި.އެފް.ބީ އަށް އެތަފާސް ހިސާބު ފޮނުވުނ 

 ( 13ނަމޫނާކުރިން ފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން ) 30އަހަރީ ތަފާސް ހިސާބު ކޮންމެ އަހަރެންގެ ޖަނަވަރީ  .1

 

ކަތް  0.30 އް ނިހެން މަސަ ހެ ގެ އެ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން

 

އެއްގޮތްކަމަށް، ޤަޟިއްޔާ ރިޕޯޓް އަސްލާ  ،ރިޕޯޓުގެ ހުރިހާ ޞަފްހާއެއް އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް މުވައްޒަފަކު ޗެކްކުރުމުން .3

 ޗެކްކޮށް ސޮއިކުރުން. )ރަޖިސްޓްރާރ( 

ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގައި ބާޠިލް ތައްގަނޑު )ބައެއް ނުވަތަ އެއްކޮށް ބާޠިލް  .0

 ކުރެވުނުކަން( އަޞްލު ރިޕޯޓުގައި ޖެހުމަށް  

 ތަޙްވީލްކުރާ މައްސަލަތައް ތަޙްވީލުކުރެވުނު ކޯޓަށް ފޮނުވުން އަދި ތަޙްވީލު ފޮތަށް އެރުވުން .1

ތަނާޒުލްވާ މައްސަލަކުގެ ފައިލް ގެނެސް ތާނާޒުލްވާ ފޮތަށް އަރުވައި އިސްފަނޑިޔާރު އަންގަވާ ގޮތެއްގެ ފަނޑިޔާރުން  .1

 މަތިން އަމަލުކުރުމަށް.

 )ރަޖިސްޓްރާރ(ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުން ގެންނަ ލިޔުންތައް ޗެކްކޮށް ސޮއިކުރުން.  .0

 ބިލްތަކަށް ކޮމެންޓްކުރުން .3

 ސްފަނޑިޔާރު އަންގަވާ ލީގަލް ރިސާރޗް ހެދުން.ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހުގެ ބޭނުމަށް އި .3

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބިއުރޯއަށް  .4

 (13)ނަމޫނާ އަދި  (15)ނަމޫނާފޮނުވުން. 

ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ، ބެލި ދަށުކޯޓަށްހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ އެ ޤަޟިއްޔާ  .3

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވުން.

 ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން .35
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 (CRMކޯޓް ރޫމް މެނޭޖްމަންޓް ) .2

   

ތް 3.3 ނެ ގޮ ރާ މަލު ކު ވޭ މީހުންނާ މެދު ޢަ ރެ ޒިރު ކު  ކޯޓަށް ހާ
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ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މީހުން / މީހާ، އެ މީހުން / މީހާގެ ޗިޓް ކައުންޓަރަށް ޙަވާލު ކުރުމުން،  ،މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން .3

ކައުންޓަރުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ކޯޓުރޫމް މެނޭޖުމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމުން، އެ މީހުން / މީހާ ބަޔާނުގައި 

 ފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.   ސޮއިކުރާ ތަނަށް ވެއްދުމަކީ، ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓު މުވައްޒަ
އެ ސެކްޝަނަކުން  ،އެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މީހުން / މީހާ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް .0

މިނެޓުގެ ތެރޭގައި، އެ ޝަރީޢަތެއް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ  0ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމުން، ލަސްވެގެން 

 މަކަށް ވެއްދުން.ކޯޓު ރޫ
ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މީހުން / މީހާގެ އަތުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް )ކޯޓު ރޫމަށް(  .1

ވެއްދުން މަނާ އެއްވެސް އެއްޗެއްވާނަމަ އެ ތަކެތި އެ މީހުން / މީހާ ލައްވައި އަމިއްލައަށް ނަގައި ލޮކަރަށް ލުން. އެ 

ޅުދަނޑި އެ މީހުން / މީހާ އަތުގައި ބޭއްވުން. އަދި ޝަރީޢަތް ނިމުމުން، އެ މީހުން / މީހާ ކޯޓުން ފޮނުވާލުމުގެ ލޮކަރުގެ ތަ

 ކުރިން ތަޅުދަނޑި އަނބުރާ ހޯދުން. 
 

ޖިލިސް 3.0 ގެ މަ ޢަތު ރީ  ޝަ

 

 އްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާރެކޯޑިންގ މޭޒުގައި މަސަ
 

މީހުން / މީހާ ވާއްދާ ނިމުމުން، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޢާއްމުކޮށް އިއްވާ ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ޓަކައި، ކޯޓު ރޫމަށް  .3

 ކޯޓު ރޫމް އެނައުންސްމަންޓް އިއްވުން.
 އެ މައްސަލަ ރެކޯޑު ކުރަން ފެށުން.، މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު، ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް ވަދެ، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން .0
މަޖިލިސް ނިމުނު ކަމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން، މައްސަލައިގެ ރެކޯޑިން ހުއްޓާލުން.  މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު، ޝަރީޢަތުގެ .1

 އަދި 
 އެ ޝަރީޢަތަކީ ޙުކުމް ކުރުމަށް ބޭއްވޭ މަޖިލީހެއް ނަމަ، ޙުކުމް ކޮށް ނިމުމުން، އެ މައްސަލައިގެ ރެކޯޑިން ހުއްޓާލުން. .1
 ގގެ ސޮފްޓް، އެ ސެކްޝަނެއްގެ ފޯލްޑަރަށް ލުން. ޝަރީޢަތް ނިމުމުން، އެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ރެކޯޑުކުރި ރެކޯޑިން .0

 

 އްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާފަނޑިޔާރުންގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު މޭޒުގައި މަސަ 0.0
 

 

އެ ޝަރީޢަތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ސޮފްޓް، މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށާއި ބައިވެރިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި  .3

 މަސްނުވި ސިކުނޑި ތަކުން ެންނާނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. އަދި އެކަން ކަށަވަރު ކުރުން.ބެހެއްޓިފައިވާ 
ޝަރީޢަތް ފެއްޓުމަށް ޓަކައި، ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ވެއްދުމަށް، ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަށް  .0

 އެންގުން. 
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 ޒިންމާ އްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުގެސެކިއުރިޓީ މޭޒުގައި މަސަ 0.1
 

 

ފަނޑިޔާރުންގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު މޭޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފު، ޝަރީޢަތް ފެއްޓުމަށް ޓަކައި، ފަނޑިޔާރުން  .3

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ވެއްދުމަށް އެންގުމުން، ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ވެއްދުން.
ނިމުނު ކަމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން، އެ މައްސަލައިގައި ބައިވެރި ވި މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް  .0

 ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނިކުތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
ޝަރީޢަތް ނިމުމުން، އެ ޝަރީޢަތައް ވެއްދި މީހުން / މީހާ، ކޯޓު ރޫމުން ނެރެ، އެ ސެކްޝަންގެ ހުއްދައާއެކު ކޯޓުން  .1

 ފޮނުވާލު.

 

ށް 3.1 ޔަ ން ގަ އި ނެ ގޮތް ގަ ކުރާ ލު މަ އި އަ ގަ މު ގު އް ހިން ތްތަ އަ ރީ ގައި ޝަ ތު ލަ ގެ ހާ އް މެ ކަ ޑު މަ ލި  ފެތުރޭ ބަ

   

 ކޯޓަށް ކޮންމެހެން ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

 

ކުރިޔަށް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކޯޓު އެތެރެއަށް ވެއްދުމާއި ނެރުމުގެ މަސައްކަތް  .3

ކޯޓު ރޫމް މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ، ގެންދާނީ

ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހުން ކޯޓު ތެރެއަށް ވާއްދާ ނެރުމަށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކޯޓު ތެރެއަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދަން ބޭނުންކުރާ 

 ން ނުވާނެއެވެ.ދޮރު ބޭނުން ކޮށްގެ
މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހުން ކޯޓަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން،  .0

ކޯޓު ރޫމް މެނޭޖްމަންޓު ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ޗެކް ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކު ކޯޓު ތެރެއަށް ވެއްދުމަށްފަހު 

ތް ސައިބޯނި ލައިގެން ދޮވެ ނުވަތަ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރއިން އަތް ސާފު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ކޯޓު ރޫމު އެ މީހެއްގެ އަ

މެނޭޖްމަންޓުގެ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް މެއިންޓަނެންސް މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ހަމަޖައްސަން 

 ވާނެއެެވެ.
ރުވާ މީހުން ވެއްދުމަށްފަހު، އެ މީހުން ބައިތިއްބަން ވާނީ، އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ގައިޑްލައިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް، ކޯޓަށް ހާޒި .1

ތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިޖްތިމާޢީ ގައި ދުރު ކުރުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި ގޮތުން ކޮންމެ މީހެއްގެ 

ކޯޓުގެ ބޭނުންމަށް ގެނެވޭ މީހުންންނަށް ވެސް ފޭސް މާސްކާއި  ފުޓުގެ ދުރު މިނެއް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި 1ދެމެދުގައި 

އަންގި، ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޕްރޮކުިމެންޓް އެންޑް މެއިންޓަނަސް މުވައްޒަފުން  ގުޅިގެން 

 ފޯރުކޮށް ދޭން ވާނެއެވެ.

 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް
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ރައްކާތެރިކަން  ވެއްދުމާއި ނެރުމުގައި އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމު ސިއްޙީ  މީހުން މަޖިލިހަށްޝަރީޢަތުގެ  .3

ކޯޓު އޮފިސަރުންނާއި  ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި  އެޗް.ޕީ.އޭއިން ދީފައިވާ  އިރުޝާދުތަކާއި  އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްް

 ދޭން ވާނެއެވެ. ސަމާލުކަންކޯޓު މާސްޓަރުން 
ޚަސްމުންގެ ވަކީލުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭއިރު އެކަކު އަނެކަކާއި ދެމެދު މަދުވެގެން ، މަޖިލިހުގައި ޚަސްމުންނާއި ޝަރީޢަތުގެ .0

ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން  ރޫމްމެނޭޖްމަންޓްކޯޓު  ތައްއިންތިޒާމު ގޮތަށްއެ  ކަށަވަރުކޮށްހުރޭތޯ  ދުރުމިނެއްފޫޓުގެ  1

 ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
ގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ޝަރީޢަތުގެ ރައްކާތެރިކަމު .1

ބަދަލުގައި އައްޔަން ކުރާ ފަރާތާއި ކޯޓު  މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނީ މައްސަލައިގެ ޙަސްމުންނާއި، ޚަސްމުންގެ ވަކީލުން ނުވަތަ

 ޑިޔާރުންގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު އެކަންޏެވެ.އޮފިސަރުން / ކޯޓު މާސްޓަރުންގެ އިތުރުން ފަނ
މިންގަނޑާއި  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވާ އިރުވެސް ތިއްބަވަން ވާނީ އިޖުތިމާއީ ގައި ދުކުރުމުގެ .1

ގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި ފޫޓު ދުރުމިނެއް ހުންނާނެ ގޮތު 1އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ދެމެދުގައި 

މެނޭޖްމަންޓް މުވައްޒަފުންގެ  ރޫމްހަމަޖެއްސުމަކީ ކޯޓު  ގުޅިގެންކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކާއި  އިންތިޒާމްތައްމި  ގޮތަށް

 ޒިންމާއެކެވެ.
( މާލަންޝަރީޢަތުގެ  ގެއަށް ދާނީއެ ދުވަހެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ނިމުމުން، ކޯޓު ރޫމް މެނޭޖްމަންޓްގެ ސްޓާފުން  .0

ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އިތުރު  ކުރުމަށް ކަންޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އަދި މި  ސާފުކޮށްކޯޓު ރޫމް )އެއްކޮށް 

ސެކްޝަންގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްސެކްޝަނާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓްއެހީ ކޯޓު ރޫމް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓާފުންނަށް 

 ޒިންމާއެކެވެ.
ތިބޭއިރު އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަންް  ވަކީލުންނާއި ޙަސްމުންމުވައްޒަފުންނާއި، ، ލިހުގައި ފަނޑިޔާރުންނާއިޝަރީޢަތުގެ މަޖި .3

 އަންގި އަދި ފޭސް މާސްކު ބޭނުން ކުރަން ވާނެއެވެ. ވެސްހުރިހާ އެންމެން  ގޮތުންކަށަވަރު ކުރުމުގެ 
ކޮށްފައިވާ  އިއުލާންގެޙާލަތުގައި  33-ކޮވިޑްނދަކު ކަނޑަނާޅާހާ ހި ގޮތަކަށް އެހެން ފަނޑިޔާރުންމައްސަލަ ބައްލަވާ  .3

ނުވަދެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް   މީހަކަށްސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކަށް އެއްވެސް 

އެ  ނިމުމުން އަޑުއެހުންބާއްވާ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ގެ ޙާލަތުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލ33ި-ކޮވިޑް

 ލެވިދާނެއެވެ. ވެބްސައިޓަށް ލިންކެއްއަޑުއެހުމުގެ 

 

ތް 3.1 ލު ކުރާނެ ގޮ މަ އި ޢަ ގަ ކު ތަ ތް ޢަ ރީ އްވާ ޝަ ކޮށް ބާ އިން ލަ  އޮން

  

 ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް
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ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މީހުން / މީހާ، އެ މީހުން / މީހާގެ ޗިޓް ކައުންޓަރަށް ޙަވާލު ކުރުމުން،  ،ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ .3

ކައުންޓަރުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ކޯޓުރޫމް މެނޭޖުމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމުން، އެ މީހުން / މީހާ ބަޔާނުގައި 

 ފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.   ސޮއިކުރާ ތަނަށް ވެއްދުމަކީ، ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓު މުވައްޒަ
އެ ސެކްޝަނަކުން  ،އެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މީހުން / މީހާ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް .0

މިނެޓުގެ ތެރޭގައި، އެ ޝަރީޢަތެއް ތާވަލު  0ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމުން، ލަސްވެގެން 

 މަކަށް ވެއްދުން.ކުރެވިފައިވާ ކޯޓު ރޫ
ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވި މީހުން / މީހާގެ އަތުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މާލަމަށް )ކޯޓު  .1

ރޫމަށް( ވެއްދުން މަނާ އެއްވެސް އެއްޗެއްވާނަމަ އެ ތަކެތި އެ މީހުން / މީހާ ލައްވައި އަމިއްލައަށް ނަގައި ލޮކަރަށް 

ޅުދަނޑި އެ މީހުން / މީހާ އަތުގައި ބޭއްވުން. އަދި ޝަރީޢަތް ނިމުމުން، އެ މީހުން / މީހާ ލުން. އެ ލޮކަރުގެ ތަ

 ކޯޓުން ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ތަޅުދަނޑި އަނބުރާ ހޯދުން. 
އޮންލައިންކޮށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި، ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނީ ކޮންމެހެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ޖެހިއްޖެ  .1

 ތްތަކުގައެވެ. ޙާލަ
 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް
 

 ޚަޞްމުންނަށް މެދުވެރިކޮށް ޓީމްސް ސޮފްޓް މައިކްރޯ ރެކޯޑިންގއާއި މަޖިލިސްތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ ބާއްވާ އޮންލައިންކޮށް .3

 ރަނގަޅަށް ފެނޭތޯ ބަލާ ޗެކް ކުރާނީ އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. މަންޒުތައް އަޑާއި
 ދޮރުފަތުގައި ކޮޓަރިތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނިމުމުން ޝަރީޢަތް ފެއްޓެވުމުންނާއި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާ އޮންލައިންކޮށް .0

މަކީ ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓް މުވައްޒަފުންގެ ނެގު އެޅުވުމާއި! " ( ދަނީ ކުރިޔަށް ޝަރީޢަތެއް އޮންލައިން) "  ބޯޑު ހަރުކުރާ

 ޒިންމާއެކެވެ.
 ރޫމެއްގައި ކޯޓު އެ ނަމަ، އިންނަވާ ރޫމެއްގައި ކޯޓު ފަނޑިޔާރު މައްސަލަބަލާ ތްތަކުގައި،ޝަރީޢަ ހިންގާ ންލައިންކޮށް އޮން .1

 ކޯޓުރޫމް މެނޭޖްމަންޓް މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.، ދެމުމަކީ ޗެންޗޭނު ބެހެއްޓުމާއި ބޯޑު
 . ޓް މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެމެނޭޖްމަން ކޯޓުރޫމް ވެސް ނެގުމަކީ ޗެންޗޭނު ދެމި ބޯޑާއި ބެހެއްޓި ނިމުމުން، ޝަރީޢަތް .1

ގެ ތަފާސްހިސާބު  3.0 މް ރޫ ޓުންކޯޓް އް ހެ ލެ  ބެ

 

 ތަފާސްހިސާބުގައި ވާ ގޮތަށް  )01ނަމޫނާ (  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 50ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 

 ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އައި.އެފް.ބީ އަދި އެޑްމިން އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
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 (CRA)ކޭސް ރިޕޯޓަރސް އެންޑް އާރކައިވް  .2

 

ން 3.3 ގު ޓް ނެ ޕް ރި ކް ރާންސް ގެ ޓް ކު ތަ ކަ ހަ ވޭ ވާ ކެ އި ދެ ގަ ހު ލީ ޖި ގެ މަ ޢަތު ރީ  ޝަ

 

މައްސަލަތަކުގެ ހިޔަރިންގ ރެކޯރޑް ކުރުމަށްފަހު އެ ރިކޯރޑިންގ ގެ އޯޑިއޯ / ވީޑިއޯގެ ސޮފްޓްކޮޕީ އައި.ޓީން  ސާރވަރ  .3

ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން އެ ޔުނިޓަކާ ގުޅޭ  1ސީ މި -ބީ، ޔުނިޓް-އޭ، ޔުނިޓް -ސީ.އާރު.އޭ ގެ ޔުނިޓް، އަށް ލުމުން

 ރިކޯރޑިންގ އަކާ އެ ޔުނިޓަކުން ޙަވާލުވުން.     
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ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ރެކޯޑިންގް އަޑުއެހުމަށްފަހު ކޮމްޕިއުޓަރ އިން ޓައިޕްކުރުން             .0

 ރާންސްކްރިޕްޓް ނެގުން()ޓް

ކޮންމެހެން އަވަސްކުރަންޖެހޭ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ސެކްޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހާލައިގެން  .1

 ނެގުން.

ހަފްތާއަކު  (  11)ނަމޫނާސީއާރުއޭ ސެކްޝަނުން މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯރޓް  .1

އެއްފަހަރު ތައްޔާރުކޮށް ޑިވިޝަން ހެޑް އަށާއި މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވެރިންނަށް 

 ހުށަހެޅުން.

 

ން 3.0 ޓު އް ހެ ލެ އް ބެ ތަ ން ޔު ކި ޔެ ގެ ލި ވް އި ޑް އާރކަ ޕޯރޓިންގ އެން  ކޭސް ރި

 

ތް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންގުޅޭ އަންނަނިވި ރެކޯރޑްސް މަސައްކަ ކޭސް ރިޕޯރޓިން އެންޑް އާރކައިވް ސެކްޝަނުގެ .3

 ބެލެހެއްޓުން. 

 

 ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން 1ސީ މި -ބީ، ޔުނިޓް-އޭ، ޔުނިޓް -ޔުނިޓް

 

I.   ،ްޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނެގުމާއި ޙަވާލުވި ރެކޯރޑިންގ ގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު، ނެގުމަށް ޙަވާލުވި މިނިޓ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނަގަން ފެށި ދުވަސް، ނިންމި ދުވަސް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވަކި ޙަވާލުވި ދުވަސް، 

 ޝީޓެއްގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން.

II.  ްރެކޯޑިންގް ނިމުމުން އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެކުލަވާލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލައެއ

 ރަށް ލައި ހަވާލުކުރިކަމަށް ސޮއި ކުރުވުން.ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުގެ ސެކްޝަންގެ ފޯލްޑަ

III. .ްސީ.އާރު.އޭ ސެކްޝަންގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުނ 

IV. ްސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން އެދުވަހަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ރިޕޯޓުގައި ލިޔުނ 

V.  ަގެ ކުރިން  3:55ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު ޖެހިގެން އަންނ

 ސެކްޝަން ވެރިޔާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 

 އާރކައިވް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުން

 

I. .ުއެކިފަރާތްތަކުން އެދޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯރޓް އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރިކަމަށް ސޮއިކުރުވި ފޯމ 
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II. ޭލިޔެކިޔުން ޙަވާލުކުރާ ފޮތް. ސީ.އާރު.އޭ އިން ކޯޓު ތެރޭގެ އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހ 

III.  ާސީ.އާރު.އޭ ގެ އާރކައިވް ޔުނިޓުން ފަނޑިޔާރުންގެ ސެކްޝަންތަކަށް އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް އަނބުރ

ގެންނަގޮތަށް ގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ އަޞްލު ފައިލު އަދި ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯރޓް އަނބުރާ 

 ގެނައުމަށް ސޮއިކުރުވައި ޙަވާލުކުރާ ފޮތް.

IV. ުށުގެ ރެކޯޑު މެއިލް ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވި ފޯމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީކ 

   

ން 3.1 ރު ކު ޕޯރޓް ދޫ ގެ ރި ގޮތު މުނު ލަ ނި  މައްސަ

 

 ޤަޟިއްޔާ ރިޕޯޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ރިޕޯރޓަށް އެދުމުން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. 335.3

ދަޢުވާލިބޭ / ތަދައްޚުލްވާ ފަރާތްތައް( އެދެފިނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން )ދަޢުވާކުރާ/  .3

ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު، ރިޕޯޓް ދޫކުރުން. މިނޫންވެސް މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ރިޕޯރޓަށް އެދެފިނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރާރގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

ލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުން ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހާޟިރުވި ފަރާތުން އެދެފިނަމަ ރިޕޯރޓް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް އަދި ދަޢުވާ .0

 ދޫކުރުން.

ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމުގައި ރިޕޯރޓަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާން ކުރުމާއިއެކު އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ  .1

 ކުރުން.ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރިޕޯރޓަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރިޕޯޓް ދޫ

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން )ކޯޓުތަކާއި ޖޭއެސްސީ ފިޔަވައި( ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ރަޖިސްޓްރާރގެ  .1

 އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

ޓަށް އަޕްލޯޑް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫން ފަރާތަކުން ރިޕޯރޓަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ވެބްސައި 3،0،1،1 .0

ކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ގަޟިއްޔާއެއްނަމަ، ރަޖިސްޓްރާރ ހުއްދަ ދެއްވުމުން، އެގަޟިއްޔާއެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ 

ޚުލާޞާ ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯރޓުގެ ޙުކުމްއާއި ހަމައަށް )ރިޕޯޓުގެ ފިހުރިސްތު ގަނޑު އަދި ބަޔާންތަކާއި 

އެހެނިހެން ލިޔުންތައް އުނިކުރުމަށްފަހު( ރިޕޯރޓުގައި ހައިކޯޓުގެ ސްޓޭމްޕް ޖެހުމަށްފަހު މިކޯޓުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ 

 ވެބްސައިޓްގައި އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް ރިޕޯރޓގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ އައި.އެފް.ބީ އަށް ހަވާލުކުރުން.

 ތް ކަމަށް ސޮއިކުރުވުން. ކޮޕީ ރިޕޯޓް ހެދުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްރާރ ލައްވައި ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީގައި އަސްލާއެއްގޮ .3

ރިޕޯރޓް ދޫކުރުމުގައި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެފަރާތުގެ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކަށް ކޮންމެ ގަނޑަކަށް  .3

 ) އެކެއް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ނެގުން.  3/-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަދި ދަށުކޯޓުތަކަށް މިގޮތުން ފައިސާ ނެގުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު، ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  .4

 ބޭނުންފުޅުވެގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯރޓުތަކަކަށް ފައިސާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް  .3

 ގެ ރިޕޯރޓަށް އެފަރާތްތަކުން އެދުމުން އެމުއައްސަސާތަކުން ފައިސާ ނުނެގުން.ނިމުނުގޮތު
 

ލު 3.1 ވީ ޙް އް ތަ ތަ ލަ ވާ މައްސަ އް ރަ  ކު

 

ތަޙްވީލު ކުރައްވާ މައްސަލަތައް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ރިކްއެސްޓް ކުރެއްވުމުން މުޅި މައްސަލައިގެ ފައިލު އަދި  އެ 

 ފޮތުގައި ލިޔެފައި ރެޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ޙަވާލުކުރުން. ޤަޟިއްޔާއެއްގެ އަޞްލު ރިޕޯޓާއި ކޮޕީ ރިޕޯރޓް

 

އް 3.0 ތަ ލަ ވާ މައްސަ ލު ދަ މް ބަ ކު  ޙު

 

ދަށުކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ބަދަލު ކުރައްވައިފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުގެ 

ސެކްޝަނުން އެމައްސަލައެއްގެ އަޞްލު ރިޕޯޓް އޭގެ ކޮޕީ ރިޕޯރޓެއް ހެދުމަށް އެދި  އާރކައިވް އަށް ފޮނުއްވުމުން، 

ތްކަމަށް ރެޖިސްޓްރާރ ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު އެ ސެކްޝަނަކަށް އެރިޕޯރޓެއްގެ ކޮޕީ ރިޕޯރޓް ހަދައި އަޞްލާއެއްގޮ

  ޙަވާލުކުރުން. 

 

ން 3.3 ޕޯރޓް އިންޓްރާނެޓަށް ލު ގެ ރި ތު ޢަތް ނިމުނު ގޮ ރީ  ޝަ

 

ސްކޭންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލުން މެއިން ކެޓަގަރީސްތައް )ޖިނާއީ، މަދަނީ، ދުސްތޫރީ، އިންތިޚާބީ،  .3

ންނަ މައްސަލައިގެ ބާވަތާ އެއްގޮތަށް "މައްސަލައިގެ ބާވަތް" އްސަލަ( ރިޕޯޓް ބޭރުގައި ލިއެފައި އިއާއިލާއާއިބެހޭ މަ

 ވަކިކޮށް އިންޓްރާނެޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރުން. 

އިންޓްރާނެޓަށް ލެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ޤަޟީއްޔާ ނަންބަރާއި މައްސަލައިގެ ބާވަތް އެނގޭނެހެން އެކްސެލް ޝީޓެއް  .0

 ލްޑަރެއްގައި ބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ވަކިފޯ

 ެސިޔާސީ ޕާޓީގެ މައްސަލަތައް.، އިސްތިއުނާފް، ދުސްތޫރީ، އިންތިޚާބީ ކުށުގެ، އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގ 

 .ްޖިނާއީ، މަދަނީ، އާއިލީ  މައްސަލަތައ 

 . ްފައިސާގެ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާއީ ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަތައ 

   .ްއެއް އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއް ބާވަތެއްގެ ޙުކުމްތައ 

  .ްކޯޓު އަމުރުގެ މައްސަލަ ތައ 
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  ްދަށުކޯޓު ގެޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ނިންމި މައްސަލަތަކާއި، ދަށުކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރި މައްސަލަތައް  ވަކިކޮށ

 ބެލެހެއްޓުން. 

 

ކު 3.3 ތަ ލަ އް މައްސަ ލަތަ ންދާ މައްސަ މު މެ .ނި އްޓުން ހެ ލެ ކު ބެ އެ އި މާ ކަ ރި ތެ ކާ އް އް ރަ ތަ ލް އި  ގެ ފަ

 

ނިމެމުންދާ މައްސަލަތައް ފައިލުކުރެވިފައިހުންނަ ޕޭޕަރ ފައިލު ތަކުން ނަގައި އަހަރުވަކިން ބޮކްސްފައިލަށް އެޅުމަށްފަހު،  .3

 ތަރުތީބުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

ނިމެމުންދާ މައްސަލަތައް ފައިލުކުރެވިވާ ބޮކްސްފައިލުތަކަށް ތަރުތީބު ނަންބަރު ދެވި އެކްސެލް ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް،  .0

 ފައިލުތަކުގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް އެނގޭނެހެން އެޝީޓް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުން. 

 

ނެ 3.4 ނާ ހުން މި ށް ދެ ހަ ވަ ދު އް ގިނަ އުންތަ ޅޭ ލި ގު އާ އި އެ ކާ ތަ ލަ ކު  މައްސަ އެ މާ ކަ ރި ކާތެ އް ކަށް ރަ ތަ ގޮ

ޓުން އް ހެ ލެ  ބެ

 

މައްސަލަތަކާއި އެއާގުޅޭ ލިއުންތައް ބޮކްސްފައިލުގައި ތަރުތީބުކޮށް އެ ލިއުމެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަނެއްގައި އެލިއުމެއް  .3

 ބެހެއްޓުން. 

 އެކަށީގެންވާ މާޙައުލަކަށް ހެދުން.  މައްސަލަތަކާއި އެއާގުޅޭލިއުންތައް ބަހައްޓާފައިވާ މާޙައުލަކީ އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް .0

މައްސަލަތަކާއި އެއާގުޅޭލިއުންތައް ގިނަދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތަށް އެފަދަ ލިޔުންތަކަށް ޖަހަންޖެހޭ ކެމިކަލްފަދަ  .1

 ޓްރީޓްމަންޓް ދީގެން އެތަކެތި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.

 ވާ ތަނަކީ އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ހެދުން.މައްސަލަތަކާއި އެއާގުޅޭ ލިއުންތައް ބެހެއްޓިފައި .1

މައްސަލަތަކާއި އެއާގުޅޭ ލިއުންތައް  ބެހެއްޓިފައިވާ ތަނަކީ ހަމައެކަނި ކަމާބެހޭ މީހުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަނެއްގެ  .0

 ގޮތުގައި ހަދައި އެތަނަށް ކަމާނުބެހޭ މީހުން ނުވެއްދުން.

 ރްޢީ ލިއުންތަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަނަށް ވަދެނިކުމެވާ މީހުންގެ ލޮގްބެލެހެއްޓުން.ދުވަސްވީ ޝަ .3

ދުވަސްވީ ޝަރްޢީ ލިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެދާފަދަ އެއްޗެތީގެ ފޮޓޯކޮޕީނަގައި ކޯޓުގެ ތައްގަނޑުޖަހައި ލެމިނޭޓް  .3

 ކުރުން.

 

ހެ 3.3 ލެ ކޭން ކޮށް ބެ އުންތައް ސް ޅޭ ލި ގު އާ އި އެ ކާ ތަ ލަ .މައްސަ  އްޓުން
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 ދުވަސްވީ ލިއުމުގެގޮތުގައި އާކާއިވް ކުރެވޭ ލިއުންތައް ސްކޭންކުރުން. .3

ހައިޕްރޮފައިލް މައްސަލަތައް ސްކޭންކޮށް، ސާރވަރ އަށާއި އެކްސްޓާރނަލް ހާރޑަށް އަދި ސީޑީ އަށް އަޅައި ރައްކާތެރި  .0

ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން. ވަކިފޯލްޑަރަކަށް ކޮޕީކޮށް އެކްސެލް ޝީޓެއް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ފިހުރިސްތް ތައްޔާރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން.   

ޑެ 3.35 ކޯ އި ރި ގަ ކޯޓު އި ޅޭ ހަ ހެ ށަ މަށް ހު ލު ތްތޯ ބެ އް އޮ އެ ލަ އްސަ ދާ މަ މުން ވަތަ ހިނގަ އް ނު

ން ކުރު ކަން ގެ ކަން މު ވާބުދިނު ކަށް ޖަ ތަ ލަ  މައްސަ

 

 ފޯމުތައް ދަރަނީގެ ރިކޯރޑް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ނުވަތަ ރެކޯޑެއް ކުށުގެ .3

ގައިވާ ލިޔުން  ( 11 )ނަމޫނާޗެކްކުރުމަށްފަހު "ކުށުގެ / ދަރަނީގެ ރެކޯޑު"  އޮއްތޯ ރެކޯޑެއް ލިބުމުން ސެކްޝަނަށް

 .ސޮއިކުރުވުން ލައްވާ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ސެކްޝަންގެ ވެރިއަކު ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރާރ

އެމައްސަލައެއް ނިމުނުގޮތުގެ ކުރު ތަފްޞީލެއް ހިމަނައި "ކުށުގެ / ދަރަނީގެ ރެކޯޑު"  ،ރެކޯޑެއް އޮތްކަމަށް ދައްކާނަމަ .0

   .އެލިޔުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން. ލިޔުމުގައި ރެކޯޑު ލިޔުން
 

I. .ުޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ 

II. ްގަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާނަމަ ނިމުނު ތާރީޚ 

III. ްގަޟިއްޔާ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ 

IV. ްދައުވާ ކުރާ ފަރާތ 

V. ްދައުވާ ލިބޭ ފަރާތ 

VI. ްމައްސަލައިގެ ބާވަތ 

VII. .ާމައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞ 

 
 

 

ން 3.33 ރު ކު މު ދޫ  ފޯ

 

ރިކޯރޑް ސާފުކުރުމަށް ގެންނަ ފޯމުތައް ނިންމުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ދޫކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ގަޑިތަކުގައި 

 ކައުންޓަރާ ޙަވާލުކުރުން ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރުން.
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I.  ެގެ ކުރިން ފޮނުވާ ފޯމުތަށް އެދުވަހުގެ ދެއެއް ގަޑިއިރުތެރޭގައި  12:00ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެދުވަހުގ

 ދޫކުރުން / އީމެއިލް ކުރުން

II.  ެގެ ކުރިން ގެންނަ ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު 30:55ރަމަޟާން މަހުގ، 

ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވި ފަރާތަކަށް އީމެއިލްގެ  ގެކުރިން ކައުންޓަރާއި ޙަވާލުކުރުން 31:55

 ޒަރީއާއިން ޖަވާބު ފޮނުވުން.

III.  ުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރާނ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  30:55ރަމަޝާން މަހ

ން ނުވަތަ ގެ ކުރިން ކައުންޓަރާއި ހަވާލުކުރ35.15ުޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ހެދުނު 

 އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ޖަވާބު ފޮނުވުން.

IV.  ްދަރަނީގެ ރިކޯރޑް އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ދަރަނި ޚަލާޞް ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރެކޯރޑ

 ކްލިއަރ ކުރުން. 

V.  ިކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީސް އަދ

ންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ފަދަ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ކުށުގެ ރިކޯރޑް ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތު

 ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯރޑް ހުރިތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ޖަވާބުލިޔެ ފޮނުވުން. 

VI. ޮތަށް ކުށުގެ ރިކޯރޑް ސާފުކުރުމަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ގެންނަ ފޯމުތަކުގެ ޢަދަދާއި މަޢުލޫމާތު އެނގޭގ

 ވަކި ޝީޓެއްގައި ލިޔެ ސްޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި ކުރުވައި ރެކޯރޑް ބެލެހެއްޓުން.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރޯ .2   (IFB)އިސްފަނޑިޔާރު ބިއު

 

ވާބުދިނުން  4.3 ކަށް ޖަ ތަ  ސިޓީ
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 އެންޓްރީ ލިބޭދުވަހު އިސްފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އެވަގުތަކު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރެއްގެ އަރިހަށް ގެންދިޔުން. .3
ދުވަސްތެރޭ އިސްފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އެވަގުތަކު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރެއްގެ ލަފާގެ މަތިން  1ސިޓީއެއް ލިބޭތާ  .0

 ޖަވާބުދިނުން.
 ޖަވާބު ފޮނުވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން. .1
 ސިޓީއާއި ޖަވާބު ފައިލްކުރުން. .1
ނުދެވި ހުރި ސިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  ލިބޭ އަދި ފޮނުވާ ސިޓީއާ ޖަވާބުތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ޖަވާބު .0

 ގެ ކުރިން އިސްފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން 4.15ހެދުނު 

ން 4.0 ޖެއްސު މަ ޓީ ހަ އް ލުންނަށް ޗު ކީ  ވަ

 

 ޗުއްޓީ ސިޓީ ލިބޭދުވަހު ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތަކުގެ ހުއްދައަށް ފޮނުވުން.ވަކީލުންގެ  .3
 ޗުއްޓީއަށް ޖަވާބުދިނުން.ދުވަސްތެރޭ  1ޗުއްޓީ ސިޓީ ލިބޭތާ ވަކީލުންގެ  .0
 ޖަވާބު ފޮނުވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން. .1
 ޝެއާރިންގ ގަ ހެދިފައިވާ ލޯޔަރސް ލީވް އަޕްޑޭޓްކުރުން. .1
 ސިޓީއާއި ޖަވާބު ފައިލްކުރުން. .0
ލިބޭ އަދި ފޮނުވާ ސިޓީއާ ޖަވާބުތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ޖަވާބު ނުދެވި ހުރި ސިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ  .3

 ގެ ކުރިން އިސްފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން 4.15ދުވަހަކުވެސް ހެދުނު 
3.  

އި 4.1 ލަ އް ބަ ތަ ވާ ކު ޅޭ ޝަ ހެ ށަ ހު ން ގެ ޅި އި ގު ކާ ތަ ލަ މައްސަ ޅޭ ހެ ށަ ޅުކޯޓަށް ހު އެ ޅު ވަ ޔަ  ންފި

 

 .ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އިސްފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އެވަގުތަކު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރެއްގެ އަރިހަށް ގެންދިޔުން .3
 ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަކަށް ޙަވާލުކުރުން.އެކު ޝަކުވާއަށް މަޝްވަރާއާއި އިސްފަނޑިޔާރުގެ .0
 ސިޓީއަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުނުތޯއާއި އެޅުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން. .1
 ޝަކުވާ ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން. .1
 ހިންގުމުގެ  އޮފީހުގެ ތަފާސްހިސާބުނަގައި ޝަކުވާގެ ދިރާސާކޮށް ސަބަބުތައް މެދުވެރިވި ކުރަން ޝަކުވާ ޢާންމުކޮށް .0

 އިސްފަނޑިޔާރަށް ހުށަހެޅުން. ން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ތެރޭގައި
ލިބޭ އަދި ފޮނުވާ ސިޓީއާ ޖަވާބުތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ޖަވާބު ނުދެވި ހުރި ސިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  .3

 .ކުރިން އިސްފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން ގެ 4.15ހެދުނު 
 

ޔާރަށް  4.1 އި އިސްފަނޑި ލަ އް ބަ ތަ ތް ކަ އް ކުން ކުރާ މަސަ ތަ އިގެން ސެކްޝަން ވަ އް ރަ ކު ލު ވާ ޔާރު ހަ އިސްފަނޑި

ން ރީފް ކުރު  ބް
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ކަންކަން ސެކްޝަންތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތާއި އަދި ޖެހިގެން އޮތް ހަފްތާއަށް ރާވާލެވިފައިވާ  .3

 ގެ ކުރިން ހޯދުން. 1.55ހިމަނައި ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް ހަފްތާ ރިޕޯޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 
 ކޮންމެ ދުވަހަކު އިސްފަނޑިޔާރަށް އެމަސައްކަތެއްގެ އަޕްޑޭޓް ދިނުން. ނުލިބޭ ސެކްޝަންތަކުން އެކަން ނިންމުމަށް  .0

 ވުން. ބާރުއަޅާ ދުވަހަށް ނިންމުމަށްފަހު އިސްފަނޑިޔާރަށް އެރު
 

ން 4.0 ޓު އް ހެ ލެ ށް ބެ ކޮ މް ޒާ ތި ކަން އިން ހާ ކަން މެ ރީފިންގގެ އެން ގެ ބް ން ޔާރު  ފަނޑި

 

ގެ ކުރިން ބްރީފިންގ ރޫމް ތަރުތީބުކޮށް  4.05ކޮންމެދުވަހަކުވެސް އޮންނަ ފަނޑިޔާރުންގެ ބްރީފިންގއަށްޓަކައި  .3

ސް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ކަރުދާ 1ތައްޔާރުކުރުން. މިގޮތުން ބްރީފިންގ ރޫމްގައި ފަންސުރު، ގަލަން، އޭ

 ޗެކްކުރުމާއި އެތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުން.
ބްރީފިންގ ފެށުމުގެ ކުރިން އެދުވަހު ބޭއްވޭ މައްސަލަތަކުގެ ޝެޑިއުލް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަށް ފޮނުވާ ޝެޑިއުލް ފެހިގަނޑު  .0

 ބްރީފިންގ އަށް ލުން.
ދުވަސްކުރިން ބްރީފިންގ އެޖެންޑާ  3ވަރާކުރުމަށް ހަމެޖިހިފައިވާނަމަ މުޙިއްމުކަމަކާމެދު ބްރީފިންގގައި މަޝް .1

 ފަނޑިޔާރުންނަށް މެއިލްކުރުން.
ބްރީފިންގ ނިމުމުން މައްސަލަތަކުގެ ޝެޑިއުލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ ބައްލަވާ އައިސްފައިވާނަމަ ވަގުތުން  .1

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާ ހަވާލުކުރުން. 
ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ސްޓެޓަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ހޯދުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުންނާއި  .0

 ޙިއްޞާކުރުން. 

 

ން 4.3 ރު ޔާ ޖެއްސުންފަނޑި މަ މް ހަ ޒާ ތި އްޓޭނެ އިން ހެ ލެ އަޓް ބެ ރި ޓޭ ރެ ކް ހުގެ ސެ ލީ ޖި  ގެ ޢާންމު މަ

 

 ޖަލްސާ ބާއްވާތަން އިންތިޒާމްކުރުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 3
 ބެލެހެއްޓުން ޔެހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވުމާއި ޖަލްސާ ލި 4
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތައްޔާރުކޮށް އެރެކޯޑިންގތައް  3

 ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުން. 
 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ލިއެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން 35
އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގައި ލިއެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ  33

 ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުން
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކަންތައްތައް އިސްފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން ފޮނުވަންޖެހޭ  30

 ންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ އި
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސްތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް  31

 ބެލެހެއްޓުން.
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 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުން 31
 މަޖިލީހުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ދޭންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން އިންތިޒާމްކުރުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑޔާރުންގެ  އާންމު 30
 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ ސިއްރު ހިފެއްހެއްޓުން 33
މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުވާ  އިސްފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު 33

 މިންވަރު ބަލައި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓްކުރުން
ންމެ މެއިންޓެނަންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވައި އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ސައިތައްޔާރުކުރާ ފޯމު ޕްރޮކިއުމެންޓް އެ 34

 ސައިގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
 

ރު   4.3 ޔާ އްއިސްފަނޑި ތަ ވުން ލު ދަ އް ވާބަ ރި ވެ އި ޔާރުން ބަ ދި ފަނޑި  އަ

 
 އިސްފަނޑިޔާރު އަދި ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކުރުމަށް  .3
ސައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމެއްނަމަ އޮފީހުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ވަގުތުގެ ގޮތުން  .0

ކާގަޑިތަކާއި ސައިގަޑިތަކުގައި ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ދަންނަވާ ފޯމް އަދި ޕެޓީކޭޝްއަށްއެދޭ ، ވަގުތުތަކުގައި

 އެކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ކަންހިނގާގޮތް ބެލުންފޯމު ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް 
 ލިޔުން ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ .1
 ސޮއިކުރުމުން އިސްފަނޑިޔާރު ޔައުމިއްޔާގައި އެބައްދަލުވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއްނަމަ، ބައިވެރިވާ ވެރިން ކޯޓުގެ އެބައްދަލުވުމަކީ .1

 ސެކްޝަންތަކަށް ކޮޕީ ޙަވާލުކުރުން. ހުރިހައި

 

ކަން  4.4 ގެ ކަން މު ވު ލު ދަ އް ވާބަ އް ޔާރު ބާ ފަނޑި މަށް އިސް ރު ކު އު ވި ތް ރި ކަ އް ކުގެ މަސަ ތަ ން ސެކްޝަ

ރުން ކު މް ޒާ ތި  އިން

 

އްކަތް ރިވިއުކުރުމަށް އިސްފަނޑިޔާރު ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކުރުމަށް މީޓިންގތަކަށް ސެކްޝަންތަކުގެ މަސަ  .3

 ސައިތައްޔާރުކުރާ ފޯމު ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންމެ މެއިންޓެނަންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.
ފަހުން  ނަށް ފޮނުވުން. އަދި އޭގެ ސެކްޝަންތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު އެލިސްޓް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަ .35

 ލިސްޓް ޕްރިންޓްކޮށް އިސްފަނޑިޔާރު އަރިހަށް ގެންދިއުން.ބާއްވާ ބައްދަވުމަކަށް ފެށުމުގެކުރިން ސެކްޝަންތަކުގެ 
 ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުމަށް އިސްފަނޑިޔާރު ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާލިޔުން. .33
 ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބަލައި އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ފޮނުވަންޖެހޭ މެމޯތައް ފޮނުވުން. ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމޭ .30

 

ން 4.3 ޓު އް ހެ ލެ ޓް ބެ އޭ ރި ޓޭ ރެ ކް ޔާރުގެ ސެ  އިސްފަނޑި

 

 އިސްފަނޑިޔާރުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން  .3
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އްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގައި އެކަންކަމުގެ ރެކޯޑުތައް ތުން ވެރިންނަށާއި މުވައިސްފަނޑިޔާރުގެ ފަރާ  .0

 ބެލެހެއްޓުން.

 

މަންޓްތަ  4.35 އިންޓް ޕޮ ގެ އެ ރު ޔާ ކޮށް އް އިސްފަނޑި މް ޒާ ތި ން އްއި ހެ ލެ  ޓުންބެ

 

މަށްފަހު ޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުހުށަހަ އެދި ބައްދަލުކުރަން އިސްފަނޑިޔާރާއި ފޯނުން ނުވަތަ ސީދާ .3

އިސްފަނޑިޔާރަށް ދެންނެވުން. އެފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަންނަވައިފިނަމަ އަންނަނިވި 

 ގޮތަށް އަމަލުކުރުން. 

I.  ްބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ހޯދުމަށްފަހު ކޯޓަށްހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައިނަމަ އެމައްސަލައެއ

ގޮސްފައިވާހިސާބެއްކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުން ހޯދައި އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން 

 .އިސްފަނޑިޔާރަށް އެރުވުން

II. .ްއިސްފަނޑިޔާރުގެ ޝެޑިއުލް ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނ 

މިނިޓް ކުރިން  15އިންޓްމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ގަޑިޖެހުމުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެދުވަހަކު ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕޮ .0

 އިސްފަނޑިޔާރަށް ދެންނެވުން.

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ރިސީވްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. .1

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމެނުން. .1

 

 

 

 

ގެދަ  4.33 ޔާރުން ޓުންފަނޑި އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ މް ޒާ ތި އް އިން ރުތަ  ތު

 

 .ޝެޑިއުލްތައްޔާރުކުރުން ދަތުރުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ކުރަންގަސްދުކުރާ .3

 ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ޑްރައިވަރުންގެ ޑިއުޓީ ތައްޔާކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުންނާއި ޑްރައިވަރުންނަށް ފޮނުވުން .0

 ލޮގްބެލެހެއްޓުންކުރާ ދަތުރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ންފަނޑިޔާރު .1

 ކުރިން އެޑްމިން ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން. 30ދަތުރުލޮގް ކޮންމެ މަހެއްގެ   .1
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ކަލް  4.30 ހި ޓު ބޭނުން ވެ އް ހެ ލެ އި ބެ މާ ރު  ންކު

 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ދަތުރުތައްކުރުން. .3

 ތަންތަނަށް ގެންގޮސްދިނުމާއި ގެނައުން.ކޯޓުގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މުވައްޒަފުން  .0

ޑްރައިވަރުންގެ ކަންތައްތައް ، އޮފީސް ނިމޭގަޑީގައި ވާރޭވެހޭނަމަ އެދިލައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ގެއަށް ނުވަތަ ފެރީއަށް .1

 ބަލަހައްޓާ ސްޕަވައިޒަރެއް އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ގެންގޮސްދިނުން.

ޅުން ޑިއުޓީ ނިންމެވުމަށްފަހު ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެދިލައްވާނަމަ، ރޭގަނޑު ޑިއުޓީ އަދާކުރައްވާ އަންހެން ބޭފު .1

ޑްރައިވަރުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސްޕަވައިޒަރު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އެ މުވައްޒަފުން ގެއަށް ނުވަތަ ފެރީ ޓާމިނަލަށް  

 ގެންގޮސްދިނުން. 

ޓްރޯލް ހޯދުމަށް އެދުން އަދި ޕެޓްރޯލްގެ ޕީއޯ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވެހިކަލްތަކުން ޕެޓްރޯލް ހުސްވުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ ޕެ .0

 ވެހިކަލަށް ޕެޓްރޯލް އެޅުން.

ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ވެހިކަލްގެ ސީޓްތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ޗެކުކޮށް ފިނި ހޫނުމިން އެއްވަރުކުރުމާއި، ވަސްމީރު  .3

 ކުރުން.

 ސާފުކުރުމާއި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ދޮވެ ސާފުކޮށް ޕޮލިޝްކުރުން. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެހިކަލްގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ފޮހެ .3

 ވެހިކަލްގެ މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓުން. .4

 ވެހިކަލަށް ބޭނުންވާތަކެތި ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނާއި ގުޅައިގެން ހޯދުން. .3

ވެހިކަލާއި ދުރަށްދާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެނބުރި އައިސް ދަތުރު އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ސަރަޙަދެއްގައި ވެހިކަލް ބާއްވާފައި  .35

 ފެށުމުގެ ކުރިން ވެހިކަލްގެ ދަށާއެކު ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކުކުރުން.

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިންތިޒާރުގައި ވެހިކަލްތަކުގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަވެސް، ވެހިކަލް ތަޅުލައިގެން މަޑުކުރުން. .33

 ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކު ވެހިކަލަށް ނޭރުވުން. ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހުން .30

 .ބޭލުން އަރުވާ އެއެއްޗެއް ދަށުން ބެލުމުގެ ސީދާ ޑްރައިވަރުންގެ އަރުވާނަމަ، އެއްޗެއް އެއްވެސް ޑިކީއަށް ވެހިކަލްގެ .31

)އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި( ކުރާ ދަތުރުތަކަށް މެމްސް ފޯމުން ޖެހިގެން އަންނަ  ގަޑީގައި ނުރަސްމީ .31

 ދުވަހުގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން އެދުން. 

 .ތިބުން އޮފީހުގައި ޑްރައިވަރުން ޑިއުޓީތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ .30

ކޮންމެ އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ، ހައިކޯޓުގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން  ވެހިކަލްގެ ފުރޮޅުތަކަށް ވައިޖެހުން ފިޔަވައި، ބޭނުންކުރާ .33

މިއާޚިލާފަށް އެއްޗެއް ގަނެ، ސަރވިސްއެއް ހޯދޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް  ވެ.ދޫކުރާ ޕީއޯ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކުންނެ

ޗެއްގެ ނުވަތަ ހޯދުނު އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއިއެކުއެވެ. މިގޮތުން ގަތް އެއް

 ޅުން.ސަރވިސްއެއްގެ ބިލް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެ



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

79 

ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލާއި، އަޑީތެލާއި، ކޫލަންޓާއި، ފޮޅާ ސާފުކޮށް މީރުވަސް ދުއްވަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި،  .33

އި، އަދި މިނޫންވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ތަކެއްޗަށް ޑްރައިވަރުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާ

 ގައި އެދުންމެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނު

އެކަން ޕްރޮކިއުމަންޓް ، )އެއްހާސް( ކިލޯ މީޓަރަކަށް ވެހިކަލް ދުއްވުމަށްފަހު އެ ވެހިކަލެއް ދުއްވި ޑްރައިވަރަކު 3555ކޮންމެ  .34

އެވެހިކަލެއް ދުއްވި ޑްރައިވަރަކު ، މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނަށް އަންގާ ކަނޑައަޅާ ގަރާޖަކަށް ވެހިކަލް ގެންގޮސްއެންޑް 

 އެވެހިކަލެއް ސަރވިސް ކުރުން.

 ގޮތެއްގެ މަތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން.އިސްފަނޑިޔާރު ބިއުރޯއިން ހަމަޖައްސާ  .33

 ސުޕަވައިޒަރަށްއެ ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު  ނުމަށްފަހުގުޅައިފިނަމަ، އެ ދަތުރެއް ކޮށްދިފަނޑިޔާރަކު ސީދާ ޑްރައިވަރަށް  .05

 އެޑްރައިވަރަކު ދޭންވާނެއެވެ.

 ޑްރައިވަރުން ބެހެއްޓުން. ބަސްމަގުރަގަޅަށް ސާފުތާހިރުކަމާއި، ހެދުންއެޅުމާއި، އުޅުމާއި، އަޚުލާޤާއި،  .03

 

އް 4.31 ހެ ލެ އް ބެ ތަ އް ތަ ކަން ގެ އިންސޫރެންސް ން ޔާރު  ޓުންފަނޑި

 

 އަލަށް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެހުމުން އިންސޫރެންސް ފޯމު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުން. .3

 ފަނޑިޔާރުންގެ އިންސޫރެންސްއާއިގުޅިގެން ލިބޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފަނޑިޔާރުންނަށް މެއިލްކުރުން. .0

ކޭޝްލެސް ރިފަރެލް ޚިދުމަތަކަށް އެދިލައްވާނަމަ އެކަމުގެ ފޯމު އެލައިޑް  ފަނޑިޔާރަކު ހެލްތް އިންސޫރެންސް އޯވަރސީސް .1

 އިންސޫރެންސަށް ފޮނުވާ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރުންނަށް އެރުވުން.

ނޑިޔާރަކު ހެލްތް އިންސޫރެންސް ކްލެއިމްގެ ޚިދުމަތަކަށް އެދިލައްވާނަމަ އެކަމުގެފޯމު ބިލްތަކުގެ އަސްލާއެކު އެލައިޑް ފަ .1

 އިންސޫރެންސަށް ފޮނުވާ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރުންނަށް އެރުވުން.

 

 

4.31 . ޓުން އް ހެ ލެ ރިޓީ ބެ އު ކި ންގެ ސެ ޔާރު  ފަނޑި

 

އަލަށް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެހުމުން އެފަނޑިޔާރެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  .3

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުވުން.

 ސެކިއުރިޓީ ހަމަޖެހުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން. .0
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ން 4.30 ވާބުދިނު ކަށް ޖަ ތަ ކުއެސްޓް ޅާ ރި ހަ ށަ ޔާރުން ހު އި ފަނޑި މާ ދު ހެ ގެ ޕްލޭން އްޓީ ގެ ޗު ން ޔާރު  ފަނޑި

 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޗުއްޓީ ޕްލޭން ފަނޑިޔާރުން އެދިލައްވާގޮތަށް ކޮންމެއަހަރަކު ފެބްރުވަރީ މަސް ނިމުމުގެ ތައްޔާރުކޮށް  .3

 ފަނޑިޔާރުންނާއި ސެކްޝަންތަކާއި ޙިއްޞާކުރުން

 ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީއެއް ނަންގަވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. .0

 ނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތުގެ ލިއުމަށް އެދިލެއްވުމުން ވަގުތުން ލިޔުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރަށް ސިޓީފަ .1

 އެރުވުން.

ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ޖަވާބުދީ ތަކެތި ހޯދުމަށް ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް  .1

 ސެކްޝަނަށް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވުން.

 

ޅުން  4.33 ފު އި އެބޭ ގަ ކު ތަ ތު ރުސަ މްރީން ފު ހޭ ތަ ޖެ މަ ޔާރުންނަށް ހަ އްޖޭން ބޭރުން ފަނޑި އާ ރާ ޖެ އް ރާ

ވުން  ފޮނު

 

ޔާރަކު ޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތަމްރީންވުމަށް ދިއުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ފަނޑިފަނޑިޔާރުންރާއް .3

 ކަނޑައެޅުއްވުމުން އެތަމްރީން އެބޭފުޅަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

ން، ގަޑި އެގޭނެ ފަދަ ލިއުންތައް ރާއްޖޭގެ ތަމްރީންނެއްނަމަ ތަމްރީނާއި ގުޅޭ ލިއެކިއުންތަކާއި އަދި ބާއްވާ ދުވަސް، ތަ .0

 އެބޭފުޅަކާއި ހަވާލުކުރުން

 އެދުވަހު އުމާއި ސަމާލުކަމަށް ގެނަފަނޑިޔާރުގެ ދުވަހުގެ ކުރީދުވަހު އެކަން  ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭތަމްރީންނަށް  .1

 ބޭނުންވާ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. ވަޑައިގަތުމަށް އެތަމްރީނަކަށް

 ސްޓް އަޕްޑޭޓްކުރުންޓްރެއިނިންގ ލި .1

 ތަމްރީނަކީ އޮފީހުގައި ބޭއްވޭ ތަމްރީންނެއްނަމަ އަންނަނިވިކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން .0

 އެޖެންޑާގައި ތަމްރީން ފެށޭގަޑިއާ ނިމޭ ގަޑިއާ އަދި ބްރޭކް ދޭނަމަ އެވަގުތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.  .3

 ޕްރޮޖެކްޓަރ 
 ްހަމަޖެއްސުން ކެއުމާއި ސައި އޮންނާނެ ގަޑިތައް ބަލައި އެކަނ 
  ަތަމްރީން ފައިލް ތައްޔާރުކުރުން. ތަމްރީން ފައިލް ތަމްރީން ދެއްވާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް ގެންނަވާނަމ

 މިނިޓް ކުރިން އެފައިލްތައް ހޯދުން 15ތަމްރީން ފެށުމުގެ 
 ްކޮންފަރެންސް ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމާއި ހޯލްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުނ 
  ްއެރޭންޖްމަންޓްސީޓީނ 
 ޭކަރުދާސް 1ސްޓޭޝަނަރީސް، ގަލަން ފަންސުރު، ރަބަރު، ދަތި، ސެޓޭޕްލަރ، ސްޓޭޕްލްސް، އ 
 ްބޯފެން ހަމަޖެއްސުނ 
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ތަމްރީންނަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ ތަމްރީނެއްނަމަ ދަތުރު ކުރައްވާ ދުވަސް ހިމަނައިގެން އަތަމްރީންގެ މުއްދަތައް  .3

 ހުއްދަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހޯދުން ފަނޑިޔާރު ވަޑައިގަތުމުގެ 

ތުރަކީ ސްޕޮންސަރ ކުރެވިގެން ކުރެވޭ ދަތުރެއްތޯ ނުވަތަ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ދަ .4

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވޭ ދަތުރުއްތޯ ބަލައި ޚަރަދާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ޚަރަދުކުރާ ފަރާތެއްގެ 

 ވަރާގެ މަތިން މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. މަޝް

ކެޓް ބުކްކޮށް އައިޓަނަރީ ހެއްދުން. އައިޓަނަރީ ހައްދަވާއިރު ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދީފައިވާ ދުވަސްތަކާ ޓި .3

ރީ ހެދުމަށް ފަނޑިޔާރަކު އެދިލައްވާނަމަ ފުށުނާރާނެ ގޮތަކަށް އައިޓަނަރީ ހެއްދުން. އެނޫންގޮތަކަށް ޓިކެޓް އައިޓަނަ

 އިސްފނަޑިޔާރުގެ މަޝްވަރާހޯދައި، ލަފާދެއްވާގޮތެއްގެ މަތިން އެކަން ނިންމުން

 ތުރާއި އެލަވަންސްގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލްގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުން. ދަ .35

 ތުގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުންނޑިޔާރަކު ފުރުވުމާއި ގެނައުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމް އަންނަނިވި ގޮފަ .33

 ވޭން / ކާރު ހަމަޖެއްސުން.  .30

 ވޭނުގައި / ކާރުގައި ލަގޭޖް އުފުލުމަށްޓަކައި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓެއް ނުވަތަ ފޯމަނަކު ހަމަޖެއްސުން.  .31

 

ޅު 4.33 ފު ރު ތު ވާ ދަ އް ރަ ކު ށް ކަ ތަ ފި ފުދު ގޮ ރުޢީ ވަ  ޝަ

 

ކޮންމެ އަހަރަކު ޝަރުޢީ ވަފުދުކުރައްވާ ދަތުރު ޝެޑިއުލް ޖެނުއަރީ މަސްނިމުމުގެ ނިމުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރުން. އަދި  .3

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ހުއްދައަށް ސިޓީއަކުން އެދުން. 

 ކޮންމެ ވަފުދެއްގައި އެހީތެރިންގެގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުން. .0

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޓިކެޓް ބުކްކޮށް އައިޓަނަރީ ހެއްދުމަށްފަހު ސްޓޮކްގައި ނުހުންނަ ތަކެއްޗަށްއެދޭ ފޯމާއެކު  .1

 ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން

 ބޭނުންވާ އެލަވަންސްތައް ހޯދުމަށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް މެމޯ ފޮނުވުން. .1

 ވަފުދާއި ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރުންދަތުރުފެށުމުގެ ކުރިން ޓިކެޓް، ފައިސާ  .0

 ބޭނުންވާ ފައިލްތަކާއި ގައުނާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން. .3

 ވަފުދު މަސައްކަތްކުރައްވާ ދުވަސްވަރު ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. .3

ގެނައުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމް ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަފުދުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންހެ ފުރުވުމާއި  .4

 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ހަމަޖެއްސުން.

 ވޭން / ކާރު ހަމަޖެއްސުން.  .3

 ވޭނުގައި / ކާރުގައި ލަގޭޖް އުފުލުމަށްޓަކައި އޮފީސް އެސިސްޓެންޓެއް ނުވަތަ ފޯމަނަކު ހަމަޖެއްސުން.   .35

 އިގަތުން.ވަފުދު ފުރުވުމަށް އައި.އެފް.ބީ އަދި އެޑްމިން އިސްވެރިޔަކު ވަޑަ .33

 ވަފުދުގެ ޝެޑިއުލް އަޕްލޯޑްކުރުން. .30
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 ވަފުދު އެބުރި ވަޑައިގަތުމުން ދަތުރު ރިޕޯޓް ހޯދުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުން. .31
 

ން 4.34 ރު ކު މު ގެން ޢާން ކޮށް އް ބޭނުން ތަ ތް ލަ ކިވަސީ ތު އެ މާ ލޫ ޢު ހޭ މަ ޖެ ން ކުރަ މު ން  ކޯޓުން ޢާ

 

 ބެލެހެއްޓުން.ންމުކުރި ވަސީލަތަކާއި އެނގޭނެހެން  ތާރީޚާ  ޢާކޯޓުން ޢާއްމުކުރާ މަޢުލޫމާތު  .3

 ކޯޓުން ޢާއްމުކުރާ ލިޔުންތައް ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔުން .0

 

ގެ  4.33 އްލާ ޖަ މަ އި ނޫސް އާ އާ ޑި ކް މީ ރޯނި ކްޓް ލެ އި އި ޓާ އި ގެ ވެބްސަ މާތު ކޯޓު ލޫ ޢު ވާ މަ މި އި ގަ ރީ ގެ ތި ކޯޓު

. އުން ކުރަމުން ދި މަ އިން ހާ އާ ރީ  ޒަ

 

 އަލަށްކުރަން ފަށާ ކަންތައްތައް .3

 ޕޮލިސީ ނިންމުންތައް  .0

 ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާތައް .1

 ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު .1

 ހިނގަމުންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް .0

 ން އިސްފަނޑިޔާރު އެޕްރޫވްކުރުޢާއްމުކުރެވޭ ޚަބަރުތައް  .3
 
 
 
 

 

ން 4.05 ޓު އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ ރި ތެ ކާ އް ކޮށް ރަ އް އޯ އެ ޑި އި ފޮޓޯ، ވީ ކާ ތަ ން އު ޅޭ ލި ޚާ ގު ރީ ތާ ގެ  ކޯޓު

 

ކެތި ފެށުނީންސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ހިނގަމުންއައިގޮތާބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަތަކޯޓުގެ  .3

 މާއި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުންއެއްކޮށް ޖަމާކުރު

އެއްކުރެވޭ މީޑިއާގެ ތަކެތި ސޮފްޓް އަދި ހާޑްވާރޝަން ރައްކާކޮށް އިސްފަނޑިޔާރާއި ކޯޓުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް  .0

 ފެންނާނެގޮތް ހެދުން. 
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ން 4.03 ޓު އް ހެ ލެ އި ބެ މާ ދު ންޓް ހެ އު ކަ އި އެ ގަ މު ކޯޓުގެ ނަ އި ގެ ހަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ  ދި

 

 High Court of the Republic of Maldivesދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު /  –އެކައުންޓް ނަން  .3
 3345އޮކްޓޫބަރ  0 އުފެއްދެވި ތާރީޚްހައިކޯޓު އެކައުންޓްގައި އުފަން ދުވަސް ޖަހަންޖެހޭ ނަމަ ޖަހާނީ  .0
 media@highcourt.gov.mv –އެކައުންޓް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އީމެއިލް އެޑްރެސް  .1
ހައިކޯޓުގެ ނަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރެއް   -އެކައުންޓް ރެޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ މޯބައިލް ނަންބަރު  .1

ބޭނުން ކުރުން. )ހައިކޯޓުގެ ނަމުގައި ހިންގާ އެއްވެސް މީސް މީޑިއާ ވަސީލަތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ 

 ނަންބަރު ޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.(މޯބައިލް 
 މީސް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޕާސްވޯޑުތައް ސުޕަވައިޒަރާ ހިއްސާކުރުން  .0
 މީސް މީޑިއާ ވަސީލަތްތަކުން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ އެކައުންޓްކަން އިނގެން ހުރުން .3

 

ތް 4.00 ލަ ވާނެ ވަސީ ން އި ބޭނު ގަ މު ރު އާ ބޭނުން ކު ޑި  މީސް މީ

 

 ގެ ނަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރު )ސިމް ކާޑު(ހައިކޯޓު .3
 ސްމާރޓް ފޯނު .0
ހައިކޯޓުގެ އެސެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ މި ވަސީލަތްތައް މީސް މީޑިއާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފާއި  .1

 ގެ ދަށުން ހަވާލުކުރުންއުސޫލު

 

 

 

ން 4.01 ދު އް ފެ އުންޓް އު ކަ އާ އެ ޑި  މީސް މީ

 

އަލަށް މީސް މީޑިއާ އެކައުންޓެއް ނުވަތަ ޕޭޖެއް ނުވަތަ ޕްރޮފައިލްއެއް އުފައްދާނަމަ ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން 

 ހުއްދައަށް އެދި ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ ސެކްޝަންނަށް ފޮނުވާ އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ނަން )މިސާލު: ފޭސްބުކް، ޓްވިޓަރ، ޔޫޓިއުބް، ...(މީސް މީޑިއާ ވަސީލަތުގެ  .3
 އެކައުންޓް އުފައްދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު އަދި މަޤްސަދު .0

mailto:media@highcourt.gov.mv
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 އެކައުންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ރޯލްއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަން .1
 އެ ވަސީލަތަކުން ފޯރުކޮށްދޭނެ މައުލޫމާތާއި އެކައުންޓްގައި ބޭނުންކުރާ ނަން .1

 

އާ ވަސީލަތް  4.01 ޑި ރުންމީސް މީ  ބޭނުން ކު

 

 މީސް މީޑިއާ އެކައުންޓް އުފެއްދުން އަދި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެކަމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން .3
 މީސް މީޑިއާގައި ލިޔުންތައް އާންމު ކުރާއިރު ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ. .0
މާތެއް ހާމަ ކުރުމުގެ ކުރިން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު މީސް މީޑިއާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޚަބަރެއް ނުވަތަ މަޢުލޫ .1

 / ސީނިއަރ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ހުއްދަ ހޯދުން
 މީސް މީޑިއާގައި އެއްވެސް ލިޔުމެއް އާންމު ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ލިޔުމެއްގައި ޢިމްލާ ކުށެއް ހުރިތޯ ބެލުން .1
 އިކޯޓުގެ ލޯގޯ ޖަހާފައި ހުރުންމީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރާ ފޮޓޯ / ވީޑިއޯ ތަކުގައި ހަ .0
މީސް މީޑިއާގައި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ނަން ބޭނުންކުރުމުގައި އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ފުރިހަމަ ނަން ބޭނުން ކުރުމަށް  .3

 ސަމާލުކަން ދިނުން
ފަހު އޭގެ ފޮޓޯ / ވީޑިއޯ ހައިކޯޓުގައި ހިންގޭ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކާއި ހައިޕްރޮފައިލް ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް .3

 ހައިކޯޓުގެ ތާރީޚަށްޓަކައި އާކައިވް ކުރުން
އާކައިވް ކުރުމަށްޓަކައި އެ އިވެންޓެއްގެ ނަން އަދި ތާރީޚް ޖެހުމަށްފަހު ފޯލްޑަރ ހަދާ، އެ ފޯލްޑަރއަށް އެ އިވެންޓެއްގެ  .4

 ފޮޓޯ / ވީޑިއޯ ތައް ސޭވް ކުރުމަށްފަހު އާކައިވް ސެކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުން

 

ން 4.00 ޖެއްސު މަ އް ހަ ތަ މް ޒާ ތި ގެ އިން ހު ވަ އް އޮންނަ ދުވަސް ދު ލަތަ އިލް މައްސަ ފަ ރޮ ޕް އި  ހަ

 

ހައިޕްރޮފައިލް މައްސަލަތައް އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި ކޯޓުރޫމާއި، ވީއައިޕީ ރޫމާއި، ގޯތިތެރޭގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން  .3

 ކުރިޔަށްދަނީ ރަނގަޅަށްތޯބަލާ މޮނީޓަކުރުން. 

ހައިޕްރޮފައިލް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޟިރު ކުރެވޭ ބޭފުޅުންގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދަނީ ރަނގަޅަށްތޯބަލާ  .0

 މޮނީޓަކުރުން. 

ހައިޕްރޮފައިލް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޟިރު ކުރެވޭ ބޭފުޅުން ވީއައިޕީއަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުންނަށް އެ މައުލޫމާތު  .1

 ގައި އިންނެވިކަން( އެރުވުން. )ވީއައިޕީ

 

ކުރުން  4.03 މަ ކޮށް ހާ ރު ޔާ އް އުލް ތަ ޑި ގެ ޝެ ކު ތަ ލަ  މައްސަ
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ގެ ކުރިން ކުރިޔަށް އޮތްދުވަހު ބާއްވާ މައްސަލަތައް "މައްސަލަ ޝެޑިއުލް" ޝަރުޢީ  30:55ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް  .3

 ސެކްޝަނުން އަޕްޑޭޓް ކުރުން 

ފުށުއެރުމެއް އުޅޭތޯ ޗެކޮކޮށް ފުށުއެރުމެއް އުޅޭނަމަ އެދުވަހުގެ  ސެކްޝަންތަކުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގައި .0

 ގެ ކުރިން އެކަން ސެކްޝަންތަކާއި ގުޅިގެން ހައްލުކުރުން 31:55

ގެ ކުރިން  ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ފައިނަލް ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުންނާއި ކަމާގުޅޭ  31:55ކޮންމެ ދުވަހަކު  .1

 ވާ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރުންސެކްޝަންތަކަށް ފޮނު

 

އް 4.03 ތަ ން ޔު ކޯޓަށް ލިބޭ ލި އި  ހަ

 

 ހައިކޯޓަށް ލިބޭ އެންމެހައި އިދާރީ ލިޔުންތަކުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. .3

މެއިލް ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކުރުން އަދި އަވަސް  info@highcourt.gov.mvޖެމްސް އާއި  .0

 ލިޔުންތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަކަށް ކޮޕީއެއް ޙަވާލުކުރުން 

 ގެ ކުރިން އިދާރީ ސެކްޝަންގެ ވެރިޔެއްގެ އަރިހަށް ގެންދިޔުން. 31:15ހައިކޯޓަށް ލިބޭ އެންމެހައި އިދާރީ ލިޔުންތަކުގެ  .1

ހައިކޯޓަށް ލިބޭ އެންމެހައި އިދާރީ ލިޔުންތަކުގައި އިދާރީ އިސްވެރިޔާ ސޮއިކުރެއްވުމުން ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް  .1

 ޙަވާލުކުރުން.

 

ހޭ 4.04 ބެ އި ޑާ ކޯ ގެ ރެ ޅޭ ކުށު ހެ ށަ ކޯޓަށް ހު އި  ހަ

 

 ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމުތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެއްޓުން. .3

 ޝަނާއި ޙަވާލުކުރުން.ފޯމުލިބުމުން ސީ.އާރް.އޭ ސެކް .0

 ސީ.އާރް.އޭ ސެކްޝަނުން ރެކޯޑް ބެލުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރުމުން ފޯމުގެ ވެރިފަރާތަށް ރައްދުކުރުން. .1

 

އިބެހޭ  4.03 ކާ ތަ ލަ  މައްސަ

 

 ގެ ކުރިން ބެހެއްޓުން 4:15ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ޝެޑިއުލް ނޯޓިސްބޯޑުގައި  .3

 ދުވަހުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.މައްސަލައަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ  .0

mailto:info@highcourt.gov.mv
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 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )އައިޓީ( 3

 

ރުން  3.3 ޑޭޓް ކު ޕް ކޮށް އަ މާ ރު އް ފަ މްތަ ންފޮމޭޝަން ސިސްޓަ ވާ އި  ކޯޓަށް ބޭނުން

 

 މަސައްކަތަށް އެހީގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮމޭޝަން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ޝަރްޢީ އަދި އިދާރީ ހިންގާ ކޯޓުތަކުގައި .3

 ން.ބެލު ކޮންބައިތަކަކަށްތޯ ގެނެވޭނީ ކަމެއް ހަލުވި އިތުރު
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ކޯޓުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ދިރާސާ  ބެލުމަށްފަހު ކޮންބައިތަކެއްތޯ ގެނެވޭނީ ކަމެއް ހަލުވި އިތުރު މަސައްކަތަށް .0

 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި އެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން.

ވާ ހާޑްވެއަރ އަދި ބޭނުން ކަންތައްތަކަށް ނިންމާ ބައްދަލުވުމުން ވެރިންގެ ހުށައަޅައިގެން ސެކްޝަނަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް .1

 ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން.

 

ގެ 3.0 ޓު އްޓުން ކޯ ހެ ލެ އި ބެ މާ ރު ކު ޅާ ގަ ފު އު އުޓަރ ވި ޕި މް  ކޮ

 

 .ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް އެއްކުރެވޭނެ މައުލޫމާތު އެތަކެތީގެ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އައިޓީ .3

 މިގޮތުން މިކަން މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އެކަށީގެން ވާ އެޕްލިކޭޝަން ހޯދުމަށް ސްޓަޑީޒް ހެދުން. .0

 ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ އަމިއްލަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ލިޔުމަށް ސްޓަޑީޒްހެދުން. .1

 ސްޓަޑީ ރިޕޯޓް ސެކްޝަނުގެ ހެޑްއަށް އެރުވުން. .1

ސްޓަޑީ ރިޕޯޓަށް ސެކްޝަނުގެ ހެޑްދެއްވާ ކޮމެންޓްތައް ބަލައި އިސްލާހު ގެނެސް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވޯރކް  .0

 ބްރޭކްޑައުން ސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގަންޗާރޓް ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަނުގެ ހެޑްގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދައި މަސައްކަތް ފެށުން.

 މަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ސްޓަޑީޒް ހެދުން.ނެޓްވޯރކް މޮނިޓަރިންގ އިމްޕްލިމެންޓް ކުރު .3

 އެއަށްފަހު އައިޓީ ހެޑާއި އެކު ސްޓަޑީޒް ހިއްސާކުރުން. .3

 އައިޓީ ހެޑްގެ ލަފަޔާއެކު މިކަމަށް އެންމެ ގާބިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކުރުން. .4

 ދިނުން. މިގޮތުން އެޕްލިކޭޝަން ހޯދުމުގައި އޯޕަންސޯސް އެޕްލިކޭޝަނަށް އިސްކަން .3

ހޯދާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަ ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށްފަހު އެންމެ ޤާބިލް އެޕްލިކޭޝަން ފައިނަލައިޒްކޮށް  .35

 އިމްޕްލިމެންޓްކުރުން.

ޑެއިލީ ސްޕީޑް ޗެކްކުރުން. އަދި ލޮގްސް ކެޕްޗަރކޮށް އެނަލައިޒް ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ފާހަގަ  .33

 ޙައްލު ހޯދުމަށް އަވަސް ވެގަތުން.ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ކަމަށް 

 މަސްދުވަހަށް ހުންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންރައްކާ ކުރުން. 1މިގޮތުން އެއްކުރެވޭ ލޮގްސް މަދުވެގެން  .30

ކޯޓުގެ  އެއްވެސް ކޯޓަކުން އެކޯޓެއްގެ އައިޓީއާބެހޭ ކަމެއް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްލުނުކުރެވިގެން ކޯޓުގެ  .31

 ދެފިނަމަ، އެއެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.އެހީއަކަށް އެ

އިތުރު ދިރާސާއެއް ބޭނުންވާނަމަ އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތުދީ މުހިންމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ޙައްލެއް ހޯދުމަށް  .31

 މަސައްކަތް ކުރުން.

 

ޓު 3.1 ށްދިނުންގެ ކޯ ކޮ ރު ކަން ފޯ ރި ހީތެ ވާ އެ ނުން އި ބޭ ގަ މު ރު ޑް ކު ލޯ ޕް އި އަ ގަ ޓު އި  ވެބްސަ
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މަޢުލޫމާތު ފައިލުތައް  އެހެނިހެން ޚަބަރާއި ވެބްސައިޓަށް ފަސޭހައިން މުވައްޒަފުންނަށް ސެކްޝަނުގެ އާމީޑި .3

 އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެގޮތަކަށް ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުން.

 ފަންނީ ބޭނުންވާ އަޕްލޯޑްކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ޚަބަރާއި ވެބްސައިޓަށް މުވައްޒަފުންނަށް ސެކްޝަނުގެ މީޑިއާ .0

 .ދިނުން ތަމްރީން

 

ން 3.1 ޓު އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ ތު މާ ރާ ކެތި މަ އި ތަ ހަ މެ ޅޭ އެން ގު އާ އި އެ ކާ އުޓަރތަ ޕި މް  ކޮ

 

 އައިޓީއާގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އައިޓީސެކްޝަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފިނަމަ، އިކުއިޕްމެންޓާއި، ގެ ކޯޓު .1

 ޗެކުކުރުން)ހ( ވޮރެންޓީގައި ހުރި އެއްޗެއްތޯ 

 މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ސެކްޝަނުން )ނ( ވޮރެންޓީގައި ނެތް އެއްޗެއްނަމަ 

 ން)ރ( މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންވާނަމަ އެއެއްޗެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ހޯދު

ދިންފަރާތް މެދުވެރިކޮށް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  )ބ( ވޮރަންޓީގައި ހުރި ސިސްޓަމެއްނަމަ ވޮރެންޓީ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ސެކްޝަނާއި )ކ( މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުވުމަށް 

 ހަވާލުކުރުން.

 

 އައިޓީއާބެހޭ ސާމާނުގެ ލޮގެއް ބެލެހެއްޓުން.  ފޮނުވޭ މަރާމާތަށް .1

 

 ތާރީޚު)ހ( 

 ސެކްޝަން)ނ( 

 )ރ( ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު

 )ޅ( މަރާމާތަށް ފޮނުވި ތަނުގެނަން

 )ކ( މަރާމާތު ކޮށްގެން ގެނައި ތާރީޚު

 ތާރީޚު ސެކްޝަނާއި ހަވާލުކުރި)އ( މަރާމާތު ކޮށް 

 )ވ( މަރާމާތު ނުކުރެވޭނަމަ ނީލަން ކިއުމަށް ޙަވާލު ކުރި ތާރީޚު

 

އިން  3.0 އިންޓެ ޓް މެ އި ގެ ވެބްސަ  ކުރުންކޯޓު
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ވެބްސައިޓަށް ކޯޓުގައި ހިނގާ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްލޯޑްކުރުމުގައި މީޑިޔާ ސެކްޝަނަށް  ކޯޓުގެ .3

 ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

މަސައްކަތް  ވެބްސައިޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި ހޯސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތާ ގުޅައިގެން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް .0

 ކުރުން.

 ވެބްސައިޓަށް އިތުކުރަންޖެހޭ ފީޗަރތައް އޭގެ ވަގުތުގައި އިތުރު ކުރުން. .1

 ދުވަސް ހަމަވެ ނަގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ ސެކްޝަންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ނެގުން .1

 

ކު 3.3 ފް ރަ ޢާ އި ތަ ގަ ޖީ ކޯޓު ލޮ ކްނޮ ވޭނެ އާ ޓެ ރެ ކޮށް ކު ޑަ ކޮށް ޚަރަދު ކު ކޮށް އަވަސް އި ލު ކަތް ހަ އް  ރުންމަސަ

 

ދައި އެޓެކްނޮލޮޖީ ތަކުން ކޯޓަށް ހޯ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ނިކުންނަ އަލަށް ބަލައި ވެބްސައިޓްތައް ޓެކްނޮލޮޖީއާބެހޭ .3

 ލިބިދާނެ ލުއިފަސޭހައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ ވެރިންނާއެކު ހިއްސާކުރުން.

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަންނީ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އައި.ޓީއާ ގުޅޭ އާލާތްތައް އޭގެ  .0

 ޓްރޭނިން ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ކޯޓުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ،ޓްރެއިނިންގ

އައިޓީ ދާއިރާއިން ހިންގަން ރާވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އައިޓީއާބެހޭ ކޮމިޓީއާއި ކޯޓުތަކާއެކު  .1

 ރުން.ހިއްސާކު

 އައިޓީއާބެހޭ ޕޮލިސީއަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ އެކަމަކާ ބެހޭގޮތުން އައިޓީ އާބެހޭ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުން. .1

އަތޮޅުތަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް  ނުވަތަ އެކްސެލް ޝީޓަކަށް ތަޢާރަފްކުރުމާއި އަތޮޅުތަކުގެ އައިޓީ ކަންތައްތައް  .0

 ޓީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުންނާ މަޝްވަރާކުރުންހިންގުމުގައި އަތޮޅުތަކުގައި ތިބި އައި

 

އް 3.3 ހެ ލެ ކޮށް ބެ ރި ކާތެ އް އް ރަ މްތަ ކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަ އި އެ އާ ވައިސް އްޓާ ޑި ހަ ލަ ންޙާޟިރީ ބަ  ޓު

 

 .ޗެކްކުރުން މަސައްކަތްކުރޭތޯ ޑިވައިސް އައިގާޑް ދުވަހަށް ދުވަހުން .3

 އައިގާޑުގެ ގަޑި ހަމަތޯ ބެލުން. .0

 ބަދަލެއް ގެންނަންވާނަމަ، އައިގާޑަށް ޕާސްވޯޑެއްލައި އައިގާޑު ރައްކާތެރި ކުރުން.އައިގާޑަށް އެއްވެސް  .1

އައިގާޑު ޑިވައިސްއާއެކުގައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް އެކްސެލްއަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށް އެފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  .1

 ބެލެހެއްޓުން.

 ހަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.ސޮފްޓްވެއަރގައިވާ ޑޭޓާތައް ބެކަޕްނަގައި ގިނަދުވަ .0

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

90 

ން 3.4 ޓު އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ ޕް ލޮ ވެ ގެ އިންޓާރނަލް ޕޯރޓަލް ޑި  ކޯޓު

 

ހައިކޯޓުގެ އިދާރީ އަދި ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ އެންމެހާ ކަންކަން  .3

 އިންޓާރނަލް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން. 

އި ގުޅޭގޮތުން ލިބޭނެ އިންޓަރނަލް ޕޯރޓަލްގައި ކޮންމެ ސެކްޝަނަކަށްވެސް ބަލަހައްޓާ ކަންކަމާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ .0

ރިކުއެސްޓަކާއި އަދި ފޮނުވާނެ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ބަލައި ޕޭޕަރލެސްކޮށް ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެމަސައްކަތަކަށް 

 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުން

އިވާ މަސައްކަތުގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ އެކިމަސައްކަތްތަކާޢި ޕެންޑިން މަސައްކަތްތަކާއި ނިމިފަ .1

 ތަފާސް ހިސާބު އެކިލެވެލްގައި ބަލައި ސުޕަވައިޒްކުރެވޭނެގޮތަށް ހުރުން. 

 

 

ތް 3.3 ހޭ ގޮ ޖެ ކުރަން ލު މަ އި ޢަ ގަ މު ވު އް ޢަތް ބޭ ރީ ށް ޝަ ކޮ ރި ވެ ދު ޔާ މެ ޑި  މީސް މީ

 

ފޮނުވުން. އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މައްސަލަ ޝެޑިއުލްކޮށް މައްސަލައިގެ ޗިޓު އައި.ޓީ ސެކްޝަންއަށް  -3

 ފޮނުވާއިރު އަންނަނިވި މައުލޫމާތުތައް ޗިޓްގައި ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

 ުހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ 
 ިޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް އަދި ގަޑ 
 ަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންމައްސަލައިގައި ބައިވެރިވާ ފަނޑިޔާރުން މައްސަލައަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވުމ 
 ީމެއިލް އެޑްރެސް-މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވާ ޙަސްމުންގެ އ 
 ުމައްސަލައިގައި ބައިވެރިވާ ޙަސްމުންނަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރ 
  ިމައްސަލަ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޙަސްމަކު ދަށުކޯޓަކަށް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ޙާޟިރު ކޮށްގެންކަމުގައ

 މެއިލް އެޑްރެސް-ވާނަމަ އެކޯޓަކަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީ
 ީބަންދުގައި ހުރި ހަސްމެއްނަމަ އެޙަސްމަކު ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި އ-

 މެއިލް އެޑްރެސް
 ުރާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންމައްސަލަ ހައިކޯޓުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި ލައިވްސްޓްރީމް ކުރާނަމަ ލައިވްކ 

 

.ޓީ ސެކްޝަނުން  3.35 އި މުން، އަ ބު އި.ޓީ ސެކްޝަނަށް ލި ގެ ޗިޓު އަ ޢަތު ރީ އިން ޝަ ލަ އޮން

ތް ގޮ ވީ ކުރަން ލު މަ  އަ
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ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށްޓަކައި މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސްގައި ޓީމެއް ކްރިއޭޓްކުރުން އަދި ޓީމްގެ ނަމަކަށް ޖަހާނީ އެ  .3

 ނަންބަރެވެ.އަޑުއެހުމެއްގެ ޤަޟިއްޔާ 
-އަދި މި ޓީމްގައި އޮންލައިން މީޓިންއެއްގެ ލިންކް ޖެނެރޭޓްކޮށް، އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިންކް އީ .0

މެއިލްގައި އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚް، ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު އަދި އަޑުއެހުމަށް އޮންލައިންކޮށް -މެއިލްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އީ

 ނަންވާނެއެވެ.ވަންނަންވީ ގަޑި ހިމަ
މެއިލް ލިބުންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި -ލިންކް މެއިލް ކުރުމަށްފަހު އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އީ .1

 ޓެސްޓް ކޯލްއެއްވެސް ކުރަންވާނެއެވެ.
 

ން 3.33 ކަ ވީ ކަން އި ކުރަން ގަ މު ވު އް އެހުން ބޭ ޑު އިން އަ ލަ  އޮން

 

 މަންޒަރު އަޑާ އެފަރާތްތަކަށް އަދި ކަށަވަރުކުރުން ކުރިކަން ޖޮއިން އަޑުއެހުމަށް ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާ އަޑުއެހުމުގައި .3

ކޮށް ލިބޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. އަދި ކޯޓްރޫމްގެ ސާފު މަންޒަރު އަޑާއި އެފަރާތްތަކުގެ އަދި ކަށަވަރުކުރުން ސާފުކޮށްލިބޭތޯ

 ރެކޯޑިންގ އެފަރާތްތަކަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.
 މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ބަލައި ހައްލުކުރުން އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް .0
ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާރުން ވެއްދުން )އެންމެ ފުރުތަމަ ވައްދާނީ ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އަދި  .1

 އެއަށްފަހު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ފަނޑިޔާރެވެ.(
 ނޑިޔާރު އަޑުއެހުމަށް ޖޮއިން ކުރެއްވުމުން ރެކޯޑުކުރަން ފައްޓަންވާނެއެވެ.ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ފަ .1
 މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާވަގުތު ރެކޯޑުވޭތޯ ބަލައި ސައުންޑް އަދި ވީޑިއޯ ފީޑް މޮނިޓަރކުރަންވާނެއެވެ. .0
ނުކުރެވޭނަމަ އަދި ނުވަތަ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ދާ ވަގުތު އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޑިސްކަނެކްޓް ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ރެކޯޑު  .3

މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭފަދަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ފަނޑިޔާރުގެ 

 .ންސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މިކަން ބަލައި ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރު
 މެދުކަނޑަލާލުންފްޓް ޓީމްސްއިން އަޑުއެހުން ނިމުމުން މައިކްރޮސޮ .3

 

3.30 : ތް ވީ ގޮ ކުރަން ލު މަ މުމުން ޢަ އެހުން ނި ޑު އިން އަ ލަ  އޮން

 

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސޭވްކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުންގެ ރެކޯޑިން ފޯލްޑަރއަށް ސޭވްކުރި  ސޭވް ރެކޯޑިން ނިމުމުން އަޑުއެހުން

 ފައިލް ލާންވާނެއެވެ.

 

ޓް 3.31 އިވް ސް ޢަތް ލަ ރީ އިން ޝަ ލަ ރުންއޮން މް ކު  ރީ
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ވަނަ ނުކުތާގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ލައިވް  0އަދި  3ވަނަ ނަންބަރުގެ  4.1މި އުޞޫލުގެ  .3

 ސްޓްރީމް ކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއަށް ލޮގްއިންވެ ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރުމަށް ސެޓްއަޕްހަދުން
ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އާއި ރެކޯޑް ކުރުމަށާއި ސްޓްރީމް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އޯ.ބީ.އެސް  ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރުމަށް .0

 ސޮފްޓްވެއަށްއިން ޔޫޓިއުބް ލައިވް ސްޓްރީމްއަށް ގުޅާލެވިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން
 ފަނޑިޔާރުން ޝަރީޢަތަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވުމުން ލައިވް ސްޓްރީމް އިން ލައިވް ސްޓްރީމް ކުރަން ފެށުން .1
 އަދި ޝަރީޢަތް ނިމުމުން ލައިވް ސްޓްރީމް މެދުކަނޑާލުން .1

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތަކަކީ ކޯޓު ރޫމް މެނޭޖްމަންޓްއިން ނަންގަވަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެގޮތަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގައި 

ސިސްޓަމްތައް ގެނައުމަށްފަހު އޮންލައިން ޝަރީޢަތް އައި.ޓީ އިން ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ކޯޓް ރޫމް މެނޭޖްމަންޓްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ 

ހިންގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ކޯޓު ރޫމް މެނޭޖްމަންޓްއާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އައި.ޓީ ސެކްޝަންއިން ކޮންމެ 

ދިފައިވާ ސްޓޭޝަންތައް ދުވަހަކުވެސް އޮންލައިން ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޯޓު ރޫމް މެނޭޖްމަންޓްގައި ހެ

 ޗެކްކުރުމަކީ އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 

 

 

 

 

ޓް 35  (C) ބަޖެ

 

އް 35.3 ތަ ދު ރަ ގެން ކުރާ ޚަ ކޮށް ން އުލާ  ޢި

 

ރ ރުފިޔާއަށްވުރެއަގުބޮޑުތަކެތިހޯދުމާއި، ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނުން  އެދިއްޖެނަމަ 10555.55 310.3

އެޚަރަދުކުރަން ޖެހޭ ކޯޑްގައި ފައިސާހުރިތޯބަލާ ޑީފޯމްގައި ކޯޑްގެ ބެލެންސް ޖެހުމަށްފަހު ޚަރަދު ކޮމިޓީއިން ޚަރަދުކުރަންބޭނުންވާ 

އި ޕްރޮކިއުމަންޓާ ޙަވާލުކުރުން އަދި ޚަރަދުކުރަންބޭނުންވާ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމުން ކޯޑްބެލެންސުން ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަ

ޚަރަދު މައިނަސް ކުރުމަށްފަހު ޑީފޯމުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން. ޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވާ ކޯޑްގައި ޚަރަދުކުރާ ވަރަށް 

ސާ ބަދަލު ކުރުމަށް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބަޖެޓް ކޮންރޯލް ފޮނުވުމުން ފައިސާ ނެތްނަމަ އެހެންކޯޑްތަކުން އެކޯޑަށް ފައި

މާލީޒިންމާދަރުވެރިޔާގެ އެޕްރޫވްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް  ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޮނުވައި ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލްގެ 
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ނުން. ކޯޑްތަކުން ފައިސާ ބަދަލުކޮށްގެން އެޕްރޯވަލް ލިބުމުން ކޯޑަށް ފައިސާ ބަދަލު ވުމުން ޑީފޯމުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދި

ޚަރަދު ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ ސިޓީ ލިޔެ ވަޔަމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމަށްއެދި  

 ރިކުއެސްޓްކުރުން. 

 

 

ލް 35.0 ރޯ ންޓް ޖެޓް ކޮ  ބަ

 

ތްނަމަ އަދި ފައިސާނެ ކޯޑްގައި އެދޭ ހޯދަން ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތިތަކެ އިރު އެދޭ ޚިދުމަތައް ތަކެއްޗާ ސެކްޝަނުން ޕްރޮކިއުމަންޓް

އެޚަރަދަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއްނަމަ ބަޖެޓް ގެ އައިޓްމްތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނެސް، ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ 

އިލެކްޓްރޯނިކްފޯމް މެދުވެރިކޮށް BC01 ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ ބީޕީސީ ވަޔަމެންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް 

ކޮންޓްރޯލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާ ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލްގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން ޑީފޯމްގައި  ބަޖެޓް

  ކޯޑް ބެލެންސްޖަހާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

 
 ބީޕީސީ ވަޔަމަންޓް މޮޑިއުލް ލޮގިން ޕޭޖް

 

ފޯމްގައި ހުއްދަލިބިފައިވާ ގޮތަށް އުނިއިތުރުގެނައުން. އަދި މިގޮތުން  ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ލިބުމުން ބަޖެޓް ގެ އައިޓްމްތަކަށް .3

 ބަދަލުކުރެވޭ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އެންޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ތަކެއްޗާ ޚިދުމަތައް އެދޭ އިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަން އެދޭ ކޯޑްގައި ފައިސާނެތްނަމަ  .0

ންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއްނަމަ ބަޖެޓް ގެ އައިޓްމްތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްގެންވެސް ހަރަދު އަދި އެޚަރަދަކީ ކޮ
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އިލެކްޓްރޯނިކް  BC02ކުރެވެން ނެތްނަމަ ކޯޑަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް ބީޕީސީ ވަޔަމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް 

ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވާ އެޕްރޫވްވުމުން ޑީފޯމްގައި ކޯޑް ބެލެންސްޖަހާ 

އެޕްރޫވް ނުވެއްޖެނަމަ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް  އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމު BC02ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން. 

 ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިޓީފޮނުވުން.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް
 

ން 35.1 ރު ވް ކު ރޫ ޕް އޯ އެ  ޕީ

 

ޑީ ފޯމުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓްނަންސް އިން ސެޕް ސިސްޓަމުން ޕީއޯ  .3

ފައިނޭންޝަލް ޑެލިގޭޓްގެ ރެއިސްކޮށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވާ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް އެޓޭޗްކުރުމަށް ފަހު 

       އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް އެދުން.

ޕީއޯގައި ޑީފޯމްގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސައްޙަ މައުލޫމާތުތައްކަމަށްވާނަމަ ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރ އިން ޕީއޯ  .0

   އެފްރޫވް ކޮށް ޕީއޯގެ ރެޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރުން. 

ށް  35.1 ކަ ތަ ލް ކުންބި އް ދެ  ފައިސާ

 

އިންވޮއިސް ލިބުމުން އިންވޮއިސް ގައި ވާ ޚަރަދުތައް ޕީއޯއާ ދިމާވޭތޯ ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށް އެއީ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދެއްތޯ  .3

 50ބަލާ ޚަރަދުކުރަން ހުއްދަޔަށް އެދުނު ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ހޯދާ ހަމަކޮށް ކޮންމެ 

 ތައްޔާރުކުރުން.  (A-5:ނަމޫނާ) އިންވޮއިސްއަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ދުވަހުގެތެރޭގައި

 ޕާރޗެސް އޯޑަރ އަދި އިންވޮއިސް ޕީވީއާއި އެކު އެޓޭޗްކޮށް ސްކޭންކޮށް ޕާކްކުރުން. .0

 ޕާރކްކުރުމަށްފަހު ސްކޭންކުރި ތަކެތި ސެޕް ސޮފްޓްވެއަރ އިން ޕޯސްޓްކުރުން.  .1

 ންޕޯސްޓްކުރެވޭ ޕީވީގެ ރަޖިސްޓަރ އަޕްޑޭޓްކުރު .1

 ޚަރަދު ރިޕޯޓަށް ޕޯސްޓްކުރެވޭ ޕީވީތައް އެންޓަރކޮށް ޚަރަދުރިޕޯޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން .0

 

ން 35.0 ރު ކު ރު ޔާ އް ޖެޓް ތަ  ބަ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން މެދު ރާސްތާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކާ އެއަހަރަކު ނެރޭ ސާރކިއުލަރ  .3

ގައިވާ ފޯމެޓަށް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ޑިޕާޓްމެންޓް އިން އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން އަންގަވާ ތާރީހަކަށް ބަޖެޓް ނިންމުމަށްފަހު 
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މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަަށްހުށަހެޅުން. BPC EPM Moduleޓް ބޭސްލައިން ބަޖެ  ފޮނުވުން.

 
BPC EPM Login 

 

ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކާ އެކިސެކްޝަންތަކުން އެއަހަރަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ހުރިހާ  .0

މެދުވެރިކޮށް އެކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބަޖެޓް  3ނަމޫނާ ސެކްޝަންތަކަށް މެމޯ އަދި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވާ ފޯމް

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ހޯދުން. އަދި ހޯދުނު މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަޖެޓް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަންތަކުގެ 

ޓް ފާސްކޮށް ވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމަށް ހުށައަޅާ ފައިނަލްކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލިސްއަށް ހުށައަޅާ ބަޖެ

 ޑިޕާޓްމެންޓް އަދި ފިނޭންްސް އަށް ފޮނުވުން. 

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ  .1

އުލް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ކޭޝްފްލޯ ޕްލޭން ބީޕީސީ އީޕީއެމް މޮޑި

 ފޮނުވުން. 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

96 

 
 ބީޕީސީ އީޕީއެމް ލޮގިން

 

 ކޭޝްފްލޯ އަޕްޑޭޓްކުރުން .1
 

35.3 ) މް ޗަށް އެދޭ ފޯ އް ކެ އި ތަ ތާ މަ ދު ންޓުން ޚި މަ އު ކި ރޮ މް) ޕް  ޑީ ފޯ

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ތަކެއްޗާ ޚިދުމަތައް އެދޭ އިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަން އެދޭ ޑީފޯމާއެކު ގަންނަންބޭނުންވާ  .3

 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ކޯޓޭޝަނާއެކު ފޯމް ހުށަހެޅިކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އަދި  53މަ ޑީ ފޯމާއެކު ރ ވުގެ މަދު ނަ 0555/-މިގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު  .0

ރ އަށް 05555ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން. އަދި އެ ހަރަދަކީ  51ރ އާ ދެމެދުގެ ހަރަދެއް ނަމަ 10555/-އާ  0555/-

 ވުރެ ބޮޑު ހަރަދެއްނަމަ ބިޑުކޮމިޓީން ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 

ޙިދުމަތަށް އެދޭފޯމް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން ކޯޑްބެލެންސް ޝީޓަށް އެންޓަރ ކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓުން މުދަލާ  .1

އެދިފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ކުރެވޭވަރަށް ކޯޑްގައި ފައިސާހުރި ނަމަ ކޯޑް ބެލެންސް ޖެހުމަށްފަހު އެޚަރަދު ބަޖެޓުން 

 އުނިކޮށް ޚަރަދުކުރުމަށް ޑީފޯމުގައި ހުއްދަދީ ސޮއިކުރުން.
އަދި ސްޓޮކުގައި ނުހުންނަ ތަކެއްޗަށާއި ޚިދުމަތަށްއެދޭ  (ފޯމު A) ފޯމު އެދޭ ޚިދުމަތަށް ތަކެއްޗަށާއި ހުންނަ ސްޓޮކުގައި .1

ފޯމު( އިން ތަކެއްޗާއި މުދަލަށް އެދޭނީ އެ ސެކްޝަނެއްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން  B) ފޯމު
 ހުއްދަ ދެއްވާނީ އެ ސެކްޝަނެއްގެ މިޑްލްމެނޭޖްމެންޓް ލެވެލްގެ ޭބފުޅެކެވެ.
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ކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނެންްސ ޕްރޮއެޕްރޫވްކުރާނީ  )ފޯމު (B ސްޓޮކުގައި ނުހުންނަ ތަކެއްޗަށާއި ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމު   .0
ފޯމު އެޕްރޫވްކުރާނީ  Bސެކްޝަންގެ ހެޑެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނެންސް ސެކްޝަންގެ ހެޑް ނެތް ޙާލަތެއްގައި 

 ޑިވިޝަން ހެޑެވެ. 

ސް ރުފިޔާ(އަށް )ވިހިހާ -/20000( އިން އެދިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް Dމުދާ ގަތުމަށާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ) .3
 ޑިވިޝަން ހެޑެވެ.އެޕްރޫވްކުރާނީ ، ދަށްނަމަވުރެ 

 ވިހިހާސް ރުފިޔާ(އަށް) -/20000ން އެދިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ( އDި) މުދާ ގަތުމަށާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު
 އެވެ.ވުރެ އިތުރުނަމަ، އެޕްރޫވްކުރާނީ ސީނިއަރ ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

)ވިހިހާސް ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ދަށް  -/20000ންޑް މެއިންޓެނެންސް ސެކްޝަން ހެޑް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް އެ .3
ފޯމުގައި  Dފޯމެއް ފައިނޭްނސް ޑިވިޝަން ހެޑް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާނަމަ،އެ ފޯާމ ގުޅިގެން އަންނަ  Bޢަދަދެއްގެ 

 ސޮއިކުރައްވާނީ ސީނިއަރ ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓަރ އެވެ. 

4.  

ސްޓޮކްގައި ހުންނަތަކެއްޗަށް އެދިފައިވާނަމަ ކޯޑްބެލެންސްޖަހާ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފަހު ޑީފޯމް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނާ  .3

 ޙަވާލުކުރުން. 

ސްޓޮކްގައި ހުންނަތަކެތި ފިއަވައި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާ ޚިދުމަތެއްނަމަ ކޯޑް ބެލެންސް ޖެހުމަށްފަހު ބަޖެޓުން އުނިކޮށް  .35

ހުއްދަދީ ސޮއިކުރުމަށް ފަހު އިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދައި ސްޓޭމްޕްޖެހުމަށްފަހު ޑީފޯމް  އެޚަރަދު ކުރުމަށް

 ޕްރޮއިކުމްންޓާ ޙަވާލުކުރުން. 

ޚިދުމަތްހޯދުމަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެއަގުބޮޑުތަކެތިހޯދުމާއި، 10555ފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން ކެޕިޓަލް ޚަރަދާ، ދަތުރު ޚަރަދާ އަދި  .33

ކަމާބެހޭ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު ޙަރަދުކުމަށް ހުއްދަދީ އަދި މިފޯމްގެ އެދިއްޖެނަމަ އެ

އަސްލު ބަޖެޓް ސެކްޝަންގައި ފައިލްކުރުމަށްފަހު ކޮޕީ ޑީފޯމްއާއެކު ޕްރޮކިއުމަންޓާ ޙަވާލުކުރުން. ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްނަމަ 

A-)ނަމޫނާ : އެދޭފޯމް  ހުއްދައަށް ޕީގައިނުހިމެނޭ ކެޕިޓަލްތަކެތި ހޯދުމުގެއަދި ޕީއެސްއަ (A-6)ނަމޫނާ :އެސެޓްފޯމް  

ފުރިހަމަކޮށް ފޯމްގައި ސެކްޝަންވެރިޔާ އަދި އިދާރީ އިސްވެރިޔާސޮއި ފޯމް ކޯޓޭޝަންތަކާއި، ޑީފޯމާއެކު އެސެޓް  (7

ޕާޓްމެންޓަށް މެއިލްކޮށް އެސެޓް ރިކުއެސް ފޯމް ފުރާ ޕްރޮކިއުމްނަޓް އަދި ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ވެރިން ސޮއިކޮށް ޑި

ނަންބަރަށް ރިކުއެސްކުރުން އަދިއެސެޓް ނަންބަރު ލިބުމުން އެސްޓް ޕޯމްގައި އެސެޓް ނަންބަރުޖަހާ ޑީފޯމް ޕްރޮކިއުމަންޓާ 

 ޙަވާލުކުރުން.

 

ޓް 35.3 ޕޯ  ޚަރަދު ރި

 

 ޕޯސްޓްކުރެވޭ ހުރިހާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. .3
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އެމަހެއްގައި ޕޯސްޓްކުރެވޭ ހުރިހާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ޚަރަދު އެހަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކޯޑުން އުނިކޮށް ކޮންމެ ކޯޑަކުން މިގޮތުން  .0

 ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ވަރުގެ ރިކޯޑްތައް ޚަރަދު ރިޕޯޓަށް އެންޓަރ ކުރުން.

 ރިޕޯޓްއާ އަޅާކިޔާ ޗެކްކޮށް ކުރުން   ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ޚަރަދު ރިޕޯޓް ފައިލްކޮށް ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި ސެޕްގެ ޖީއެލް .1

 

 

 

 

 

އިސާ 35.4 ފަ އި ލިބޭ ގަ ތު ގެ ގޮ މްދަނީ  އާ

 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަނޑޭރިޕޭ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދައްކާފައިސާ އާމްދަނީ ޝީޓަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ރިސިޓް  .3

ތައްޔާރުކޮށް އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމްގައި އެ އާމްދަނީއެއް ހެދުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކިފަރާތަށް ރިސިޓް މެއިލްކުރުން އަދި ޖޭވީ 

 ރެކޯޑްކުރުން. 

މެނުއަލްކޮށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާ )ކޯޓްފީ، ރިޕޯޓްފީ، ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ޖޫރިމަނާ  .0

ގެ އެންޓްރީ އަޕްޑޭޓްކޮށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ތިޖޫރީގައި ބެހެއްޓުން. ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް  އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭފައިސާ(

 ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ތައްޔާރުކޮށް ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުން. 

 .ސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓިއަށް ޖަމާކުރުންފައިސާ ޖަމާކުރާ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް  ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ އެދުވަހަކު މޯލްޑިވް .1

 ގެ  ފަހުން ލިބޭ ފައިސާ ޖެހިގެންއަންނަދުވަހު ޖަމާކުރުން. 30:55އެދުވަހުގެ 

 

ޝް 35.3 ކޭ އިސާ ޕެޓީ  ފަ

 

ޕެޓީކޭޝް ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ޙަރަދުކުރަން އެދޭ ސެކްޝަނަކުން ވެރިއެއްގެ ސޮޔާއެކު އެކަމާބެހޭ  .3

އަދި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ އިން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާތަނަކީ ބިލް ދޫނުކުރާ  ހޯދުން، (G-6)ނަމޫނާ  ރިކުއެސް ފޯމް

ނުވަތަ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ  (G-7ނަމަ، ނަގުދު ފައިސާ ހަވާލުކުރާ ފޯމް ) ނަމޫނާ  ންތަން(ތަނެއް) މާރުކޭޓު ފަދަ ތަ

ގެ ކޮޕީ ތަކުމި ފޯމް ހޯދުމަށް ފަހު، ( G-8ސައިފޯމް )ނަމޫނާ  ޚަރަދު ކުރެވޭ ކަމަކީ ކެއުން ނުވަތަ ސައި ނަމަ

  ސެކްޝަންގައި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 އެދުވަހަކު ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކޮށް ޕެޓީކޭޝް ފޮތް ބަކީ ކުރުން. .0
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 ހަރަދުކުރި ފައިސާގެ ބިލްތައް ހޯދާ މެއިންޓެއިން ކުރުން . .1

 .ކީ ޗެކްކުކޮށް ފައިސާ ހުސްވުމުގެ ކުރިން ފައިސާއަށް ކްލެއިމް ކުރުންޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ބަ .1

 ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ .0

 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް ކޮންމެ މަހަކު މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުން. .3

ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް" މައްސަލަތައް ނިމުމުން މައްސަލަތައް ނިމުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް "ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ  .3

ސެކްޝަންތަކުން ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމުން އެފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްވާނަމަ އެފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން 

 ފައިސާ ދައްކާ ނިންމުން

 ފައިސާ ދެއްކިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ނުދެއްކި ހުރިފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން. .4

 

 

ރަ 35.35  މުސާ

 

ކޮންމެ މަހެއްގެ މުސާރަ އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ޗެކް ޑިޓެއިލްސް ޙަވާލުކުރުމުން މުސާރަ ސެޕްސިސްޓަމް އިން 

 ޕޯސްޓްކުރުން

 

އް 35.33 ތަ ނިހެން ފީ ހެ އި އެ އާ ފީ ކްރިފްޝަން ބްސް އަލް ސަ  އެނު

 

އެކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަންތަކުން ނޫސް، ކޭބަލް ޓީވީ، ވެހިކަލް އަދި ވެބްސައިޓް ގެ ފީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ރިކުއެސްޓާއެކު އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ހުށަހެޚުމުން ފައިސާ 

 ރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ނިންމުން. ދައްކަންޖެހޭމުއްދަތުގެ ތެ

 

އް 35.30 ތަ ރު  ރަސްމީ ދަތު

 

މުވައްޒަފުން ކުރާއްވާ ދަތުރުތަކުގެ ފައިސާޔާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ދަތުރުގެ ޝެޑިއުލްގެ ކޯޓްގެ އިސްވެރިން އަދި 

 އަދި ދަތުރުތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.. މުއްދަތުގައި ނިންމުން
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ޑް 35.31 އި  ފޮރިން އެ

 

ހިންގުމަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ރެކޯޑް ބޭރުގެ އެކި އެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ޑޯނަރސްގެ ފަރާތުން އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓްސް  .3

 .ބެލެހެއްޓުން

 ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހަދިޔާ ކުރާ ފައިސާގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން .0

 

 

 

 

 (PM) ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް.  33

 

ކެތި  33.3 ތަ އި ހަ މެ ޖެހޭ އެން ގެން ހޯދުންކޯޓަށް ހޯދަން ޅި އާބެހޭ ސެކްޝަނާ ގު  ފައިސާ

 

G- 2ނަމޫނާ) ޚިދުމަތަށްއެދޭ ރިކުއެސްޓް ނުހުންނަތަކެއްޗާއި ރިކުއެސްޓްތަކާއި ސްޓޮކްގައި ހޯދުމަށްއެދޭ މުދާ ސްޓޮކަށް .3

ޚިދުމަތެއްހޯދުމަށް ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ އޮތްތޯ ފޯމް  ނުވަތަ ތައް ލިބުމުން އެއެއްޗެއް (A-8)ނަމޫނާ އަދި   (

ޖެއްސެވުމަށްފަހު މުދާގަތުމަށާއި ޚިދުމަތަށް  އިނިޝިއަލް ވެރިއަކަށްހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ކްކުރުމަށްފަހު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެޗެ

 ފުރިހަމަކޮށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން. (A-9: )ނަމޫނާއެދޭ ފޯމު 

މުދާ ގަތުމަށާއި ޚިދުމަތް އެދޭ ފޯމު ފޮނުއްވާއިރު ސްޓޮކަށް ހޯދާ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް ވަކި   .0

 ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވުން. 

ބަޖެޓުން ހުއްދަ ދިނުމުން ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގައި  .1

 ގެ މަތިން އެތަކެތި ހޯދުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އަމަލުކުރުން. ވާގޮތު

 

ދުން  33.0 ކެތި ހޯ ގެ ހޯދާ ތަ އި ދަ  ކޯޓޭޝަން ހޯ

 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށްނަމަ، މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާޒާރުން އެފަދަ  0555/-އަގު ހޯދަންޖެހޭތަކެތީގެ .3

މިކަމަށް ހުއްދަ ދޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް )  .އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހޯދުން ތަކެތި ލިބެންހުރި ފަރާތަކުން އެކަށީގެންވާ

 (އޮފިސަރ
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 1ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އެއްޗެއް ހޯދާނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ  10555/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  0553/- .0

 (މިކަމަށް ހުއްދަ ދޭނީ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)  .ފަރާތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުން

 (A-9: )ނަމޫނާމުދާގަތުމާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ) ޕްރޮކިއުމަންޓުން ބަޖެޓަށް ފޮނުވާ( ތައްޔާރުކުރުން.  .1

 ތައްޔާރުކުރުން.  ފޯމް މުދަލަށް ޕާރޗޭސްއޯޑަރ ގަތުމަށްޓަކައި ތަކެތި .1

ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ލައްވައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާބެހޭ ފޯމްގައި  ޚަރަދުކުރުމުގައި ފައިސާ ޕާރޗޭސް އޯޑަރފޯމާއި .0

 ސޮއިކުރުވުން.

 ބިލް ކޮޕީ 3މުދާވިއްކާފަރާތުން،  ކޮޕީ 3ތައްޔާރުކުރުން. ) ކޮޕީ 1ފޯމްގެ  ޕާރޗޭސް އޯޑަރކުރާ ގަތުމަށްޓަކައި ތަކެތި .3

 ކޮޕީފައިލްކުރުމަށް( 3އަދި  ކޮޕީ

 ފޯމްފޮނުވުން. ފިހާރައަށް ޕާރޗޭސްއޯޑަރ ތަކެތިނެގުމަށް .3

ނުވަތަ ސްޓޮކަށް އެދިފައިވާނަމަ  ، ސެކްޝަނަކުން އެދިފައިވާނަމަ އެސެކްޝަނަކަށް ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށް މުންގެނައު ތަކެތި .4

 ސްޓޮކް ކީޕަރާއި ޙަވާލުކުރުން.

މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހަމަޔަށް ލިބިފައިވާނަމަ  ތައްގަނޑުޖަހައި ބިލްގައި އިންވޮއިސް/ބިލްފޮނުވުމުން ސެކްޝަނުން ބަޖެޓް .3

 ފޮނުވުން. ބަޖެޓަށް ކަމަށް ތާރީޚް ޖަހާ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ބިލްކޮޕީއާއެކުލިބުނު 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކުން  0555/-ޗާޕްކުރަންޖެހޭ އެއްޗެތީގެ  .35

ފަރާތުން  1ދެމެދު އަގެއްނަމަ ރުފިޔާއާއި  10555/-ރުފިޔާއާއި   0553/-ޗާޕްކުރުމާއި، ޗާޕްކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަގު 

 ކޯޓޭޝަން ހޯދުން. )އަގުބެލުމަށްޓަކައި ޗާޕްކުރާ ތަންތަނަށް ފޮނުވާއިރު އެއެއްޗެއްގެ ނަމޫނާވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.(

 އޯޑަރު ފޯމް ހެދުން. ފަރާތަކަށް ޗާޕްކޮށްދޭނެ އަގެއްގައި ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު،އެކަށީގެންވާ .33

 ތަކެތިޙަވާލުކުރުން. ސްޓޮކްކީޕަރާ ޗެކްކޮށް ޢަދަދު ޗާޕްކުރެވިފައިވާ ފެންވަރަށާއި ތަކެތީގެއެ ލިބުމުން ތަކެތި .30

ކޯޓަށް ހައްދަންޖެހޭ ތައްގަނޑުތަކުގެ ރިކްއެސްޓް ލިބުމުން، އަގު ހޯދައި މުދާގަތުމަށާއި ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް  .31

މް ތައްޔާރުކޮށް ނަމޫނާއާއިއެކު ތައްގަނޑު ހެދުމަށް އޯޑަރފޯމް ބަޖެޓަށް ފޮނުވައިގެން ފައިސާ ހުރިތޯ ބަލައި އޯޑަރުފޯ

 ފޮނުވުން. 

 ލިބުމުން ޗެކްކޮށް ރިކްއެސްޓް ކުރި ސެކްޝަނަކާއި ތައްގަނޑުތައް ޙަވާލުކުރުން. ތައްގަނޑުތައް .31

ޅައިގެން އަގު ވެހިކަލްތަކަށް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލަށް ރިކްއެސްޓް ލިބުމުން ފިއުލްސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއަށް ގު .30

 ސާފުކުރުމަށްފަހު މުދާގަތުމަށާއި ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ބަޖެޓަށް ފޮނުވައިގެން ފައިސާ ހުރިތޯ ބަލައި އޯޑަރފޯމް

   ޙަވާލުކުރުން. އޯޑަރފޯމް ޑްރައިވަރާ ތައްޔާރުކޮށް

 

ން 33.1 ދު ކެތި ހޯ ތަ ހޭ ޖެ ދަން ގެން ހޯ ކޮށް ނު ޢުލާ  އި

 

ނަގަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ އައިޓީ ސާމާނުގެ   އަހަރަކުވެސް ގަނޑުކޮށް  ކޮންމެ .3

 ސްޕެސިފިކޭޝަން އައިޓީ ސެކްޝަނާގުޅިގެން ހޯދުން.
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 (A-10)ނަމޫނާ ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން.  މަޢުލޫމާތު ޝީޓްތައްޔާރުކޮށް .0

ކުރުމަށްޓަކައި އެއިޢިލާނު ތައްޔާރުކޮށް ގެޒެޓްގައި  އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނު ބިޑް ކޮމިޓީން ޝީޓް މަޢުލޫމާތު .1

ޝާއިރުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ގެޒެޓް ޕޯޓަލްއަށް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަށް ފޮނުވައި 

 އިޢުލާން ގެޒެޓްކުރެވުނުތޯ ޗެކްކުރުން.

ޙާޟިރުވާފަރާތްތައް ނަންނޯޓް ކުރާ ފޯމް"  ހޯދުމަށް "މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތުދިނުމަށްޓަކައި ތާރީޚަށް އިޢުލާނުގައިވާ .1

 (A-11)ނަމުނާ ތައްޔާރުކޮށް އެގަޑިއަށް މީޓިން ރޫމް  ބުކްކުރުން. 

 ގަޑިއަށް މީޓިން ރޫމް ބުކްކޮށް ކައުންޓަރަށް އެމަޢުލޫމާތު ދިނުން.  ހަމަޖެހިފައިވާ ބަލައިގަތުމަށް އެސްޓިމޭޓް .0

 (A-21ނަމުނާ މަޢުލޫމާތުޝީޓް" ތައްޔާރުކުރުން. ) ތްތަކުގެފަރާ ހުށަހަޅާ "އެސްޓިމޭޓް .3

އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީދާ ގަޑިއަށް އެތަކެތިބަލައިގަތުން.  ގަޑިއަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ  .3

 އެސްޓިމޭޓް ބަލައިނުގަތުން.

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ތަކެތި ހުރިހައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެސްޓިމޭޓް .4

 މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުން.

 )ހ( އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތް.

 )ށ( އެސްޓިމޭޓްގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްނިންމުމަށް އެފަރާތުން ކަނޑައާޅާ މުއްދަތު.

 މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަގު.)ނ( އެސްޓިމޭޓްގައިވާ 

އިޢުލާނެއްގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ ކޮންމެ  3)ރ( އެއްމަސައްކަތަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

 މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ އަގާއި މުއްދަތު ވަކިން ހުށަހެޅުން.

 ނަންބަރު )ބ( އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ގުޅޭނެ

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޙާޟިރުވި ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުގެ  ތައްގަނޑު  ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް 1

 ޖެހުމަށްފަހު ފޮޓޯކޮޕީ ހަދައިއެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުން.

 ހުށަހެޅި ހުރިހައި އެސްޓިމޭޓްތަކެއް އެންޓަރ ކުރުން. 0

 (A-13)ނަމުނާ އޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން. އެސްޓިމޭޓްތައް އިވެލު 3

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިވެލުއޭޝަން ޝީޓާއި  3

އިގެން ގޮތެއް ނިންމައި، ބިޑް ކޮމެޓީއިން އެ ނިންމި ފަރާތަކާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތަކާއެކު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަ

 އެގްރިމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއި ކުރުން.

 ނުވަތަ އެތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 4

ގޮތެއް  ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެފަރާތުން ނުނިމިގެން މުއްދަތަށް އެގްރިމަންޓުގައިވާ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް

 ހުށަހެޅުން. ބިޑްކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށްޓަކައި

 ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތެއް އިދާރީ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އެޕްރޫވް ކުރެއްވުމުން އެފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އެންގުން. 3
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ރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެތަކެތި ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަހު ފުރިހަމަ އެގްރިމަންޓުގައިވާ ތަކެތި ލިބުމުން އެގް 35

ކަންޑިޝަނުގައި ތަކެތި ނެތްނަމަ، ތަކެއްޗާ ޙަވާލުނުވުން. އަދި އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ސަޕްލައިކުރުމަށް ހަވާލުކުރާ ތަކެތި 

 ބައިބަޔަށް ސަޕްލައިކުރުމުން ޙަވާލުނުވުން.

ސައްކަތް ނިމުމުން ނުވަތަ ތަކެތި ލިބުމުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރި މަ 33

 ސްޓޮކްކީޕަރާ ޙަވާލުކުރުން. 

ކޮމްޕިއުޓަރާއި އައިޓީ ސާމާނު ފަދަ ތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި އައިޓީ ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކޮށް، ޗެކްކުރުމަށްފަހު ރިކްއެސްޓް  30

 އި ނުވަތަ ސްޓޮކާއި ޙަވާލުކުރުން. ކުރި ސެކްޝަނަކާ

އެގްރިމަންޓްކޮށްގެން މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ތަކެއްޗެއް ހޯދައިގެން ބިލް ލިބުމުން އެބިލްގައި ސްޓޮކަށް ވެއްދިފައިވާކަމަށް  31

 ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކުރުން.
 

އިން  33.1 ގެ ތެރެ ކެތީ ހޭ ތަ ޖެ މުގެ  -/35000ހޯދަން ދު ކެތި، ހޯ ތަ ޑު ގުބޮ ވުރެ އަ ށް އަ ޔާ ފި ކަން  ރު ކަން

ން  ކުރު

  

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތަފްޞީލު  10555/-ތަކެތީގެ އަގާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު  .3

 (A-14ނަމޫނާ ހިމެނޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުން. )

ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އަދި ތަކެތީގެ ބާވަތާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ތައްޔާރުކުރާއިރު މަސައްކަތާބެހޭ ތަފްޞީލާއި،  .0

 ޢަދަދާއި، މާކްސްދޭނެގޮތާއި އަދި މިނޫނަސް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނުން.

 މަޢުލޫމާޝީޓު ތައްޔާރުކޮށް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން  އިޢުލާނު ކުރުން. .1

 ތައްޔާރުކޮށް ނިމިގެން ނޫންގޮތަކަށް އިޢުލާނު ނުކުރުން.މަޢުލޫމާތު ޝީޓު  .1

 ބިޑް ކޮމިޓިން ފާސްކުރުމުން  ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް އިޢުލާނު ފޮނުވުން.، މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ތައްޔާރުކޮށް .0

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާނެ އިޢުލާނު ތައްޔާރު ކުރައްވާއިރު މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ މުއްދަތާއި  .3

 މުއްދަތާއި ދޭތެރޭ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްދިނުން. 

ވަނަ   1މިގޮތުން ކުރެވޭ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނީ މި އެސްއޯޕީގެ  .3

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން.

 

ގެން ނީ 33.0 ވެ ކު ލާ ރަށް ހަ ވޭ ވަ ރެ ކު މާތުނު ރާ އުންމަ ން ކި ކެތި ނީލަ ހޭ ތަ ޖެ ޔަން  ލަން ކި

 

ނީލަން ކިޔަންޖެހޭ މުދަލުގެ ތަފްޞީލު، ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން  .3

އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތިގެން ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ގައިވާ " ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނެއްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމް" މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ  3

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ފުރިހަމަކުރުން.،ހުއްދަޔާއެކު

ކަމުގައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނީލަން ކިޔުމަށް ފޮނުވޭ މުދަލަކީ އޮފީހަށް ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުދަލެއް .0

 ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލެއްކަން މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަށަވަރުކުރުން.

ކޯޓުން ނީލަން ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ނެގުމަށްފަހު މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ  .1

 ޕްލޯޑްކުރުން. ނީލަން ޕޯޓަލްއަށް ލިސްޓް އަ

އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް  ނީލަންކިޔަންވާނީ ނުވަތަ ނައްތައިލަންވާނީ ނުވަތަ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް  .1

 ބަދަލުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން އެ މުދަލެއް ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ. 

މުދަލުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން އެހެން މުއައްސަސާއަކުން  ނީލަންކިޔުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ލިސްޓްގައިވާ .0

އެދިއްޖެނަމަ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަލިބިގެން އެމުދަލެއް ބަދަލުކުރުމާއެކު އެކަމުގެ ރެކޯޑް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 

 އަޕްޑޭޓްކުރުން.

ތައިލުން ނުވަތަ އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ "ދައުލަތުގެ ކޯޓުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ނީލަން ކިޔުން ނުވަތަ ނައް .3

މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތިގެން ދައުލަތުގެ މުދާ  

 ވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އާއި އެއްގޮތް

ކޯޓުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން ނުވަތަ  .3

 ނެއްތައިލެވޭނީ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެމަތިން މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ތައިލާމުދާ އަދި އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލުގެ ތަފްޞީލު ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީން ނީލަންކިޔާ މުދަލާއި ނެއް .4

 އުނި އިތުރުކޮށް ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

ނީލަން ކިޔުން ނުވަތަ ނެއްތައިލުން އަދި އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލުގެ ލިސްޓް " ނީލަންކިޔުނު ނުވަތަ  .3

 ދުވަހުގެ ތެރޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުން. 3ތުގެ މުދަލާބެހޭ ފޯމް" ތައްޔާރުކޮށް ނައްތައިލެވުނު ދައުލަ

މުދާ ނީލަން ކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަނޑަށް  .35

 ޖަމާކުރުން.

 ބެލެހެއްޓުން.ނީލަން ކިޔާތަކެތީގެ ރެކޯޑް  .33
 

ން 33.3 ޓު އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ މް ޒާ ތި އް އިން ތަ ތް ކަ އް ޖެހޭ މަސަ ގެ ގޮތުން ކުރަން މު އްޓު ހެ ލެ ކޮށް ބެ ތު މާ ރާ  މަ

 

ފައިސާގެ ތިންބައިކުޅަ  ޚަރަދުވާ ގަތުމަށް އައުއެއްޗެއް ނުވަތަ އާމެޝިނެއް އޭގެ ޚަރަދަކީ ކުރުމަށްދާ މަރާމާތު .3

 މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނީލަންކިއުންދެބަޔަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއްނަމަ އެއެއްޗެއް 

 ބެލެހެއްޓުން. މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ފޮތުގައި ލިއެ ރެކޯޑުބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވޭތަކެތީގެ މަރާމާތަށް .0

i. ްމަރާމާތަށް ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚ 
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ii. ުތަކެތީގެ އަދަދ 

iii. ްތަކެތި ނިސްބަތްވާ ސެކްޝަނ 

iv. ީގެ ތަފްޞީލްތަކެތ 

v. ިބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއ 

vi. ްމަރާމާތަށް ފޮނުވި ތަނުގެނަނ 

vii. ްމަރާމާތު ކޮށްގެން ގެނައި ތާރީޚ 

viii. ަތާރީޚް ނީލަންކިއުނު މަރާމާތުނުކުރެވޭނަމ 

 

 ކުރިއަށްގެންދިއުން.  ގޮތަށް ކަންތައްހަމަޖެހިފައިވާ މަރާމާތުކުރުމުގެ ކޯޓޭޝަންހޯދައި ކުރުމަށް މަރާމާތު .1

ނިމުމުން ސެކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުން. އަދި މަރާމާތު ނުކުރެވޭނަމަ ބަދަލުގައި އެއްޗެއް ބޭނުންވާނަމަ  މަރާމާތުކޮށް .1

 އެއެއްޗަކަށް ރިކުއެސްޓްކުރުމަށް ސެކްޝަނުގައި ދެންނެވުން. 

 

ން 33.3 ރު ކަން ކު ން އި ކަ ހަ މެ ޖެހޭ އެން ގެ ގޮތުން ކުރަން މު އްޓު ހެ ލެ ކޮށް ބެ ތު މާ ރާ  މަ

 

 ކުރަން އެދި ސެކްޝަންތަކުން ރިކުއެސްޓް ލިބުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުންމަރާމާތެއް  .3

I. .ްއެކަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުނ 

II. .ްމަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު ސުޕަވައިޒްކުރުނ 

III.  ްމަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް ރިކުއެސްޓް ފޯމްގައި މަސައްކަތް ބަލައިގަތ

 ސެކްޝަނުން ސޮއިކުރުވުން.

 ހޯދުން. އަގު ފަރާތުގެ 1މަދުވެގެން  މަރާމާތެއްނަމަ، ނުކުރެވޭވަރުގެ މުވައްޒަފުންލައްވައި ކޯޓުގެ  .0
)ދެހާސް ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްފަުހ  0555/-ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ އަގު  .1

 .އެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގެއް ނަަމ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކާ  10555/-ުރފިޔާއާއި،  0553/-މަރާމާތުގެ އަގަކީ  .1

 ފަރާތަކުން ކޯޓޭަޝން ހޯދައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު އެމަސައްކަތެއް ކުރުން. 1މަދުވެގެން 
ބޮޑުވާނަމަ އެމަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ޤަވަޢިދުްނ  ރުފިޔާ އަށްވުރެ 10555/-ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ އަގު  .0

 އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ.
ބިޑްކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނީ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުްނ  .3

 ސޮއިކުރުމުން އިދާރީ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.
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ންކޯޓުގެ  33.4 އްޓު ހެ ލެ ގެ ރެޖިސްޓްރީ ބެ ލު ދަ މު ރު  ހަ

 

އެއެއްޗެއްގެ ގެ ބިލްގެ ކޮޕީ ހޯދައި އެއެއްޗެއް  ނަގައިފިނަމަ އެއްޗެއް އެއްވެސް ހިމަނަންޖެހޭ ރެޖިސްޓްރީގައި ހަރުމުދަލުގެ 3

 ގަވާޢިދުން އިންވެންޓްރީއަށް ނެގުން.

ލުކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއި، އަދި އޮފީހުގެ ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގައި ހުންނަ ހަރުމަދަލާއި އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާ 0

 އެކިތަންތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހަރުމުދާ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީއަށްނެގުން.

ތައް އެގޮތުގައި ހުރޭތޯ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގައި އިންވެންޓްރީ ނަމްބަރު ޖެހުން. އަދި އެނަންބަރު 1

 އަބަދުވެސް ޗެކުކުރުން.

އެއް ސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ބަދަލުކުރާ ތަކެތި، ބަދަލުކުރުމާއެކު އެކަމާގުޅިގެން ރެޖިސްޓްރީއަށް ގެންނަންޖެހޭ  1

 ބަދަލުތައް ގެނައުން.

 ކުރެވޭތޯ އަބަދުވެސް ބަލަމުން ގެންދިއުންހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ އެއްޗެތި ފުރިހަމަ ކަންޑިޝަންގައި ބޭނުން  0

މަރާމާތުކޮށް ސާރވިސް ކުރަންޖެހޭ މެޝިނަރީޒްފަދަ ތަކެތި )ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ފިޔަވައި( ސަރވިސްކޮށް  3

 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ނުވުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން.މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށްދާ ތަކެތި މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ނީލަމަށް ފޮ 3

 ނީލަމުން ބަލައި ނުގަންނަ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 4

 ނީލަންކިޔާ ނުވަތަ ނައްތާލެވޭ ތަކެތި ރެޖިސްޓްރީން އުނިކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން. 3

ނީލަމަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެބަދަލުގައި އާތަކެތި ހޯދަންޖެހޭނަމަ، އެތަކެތި ޕްރޮކިއުމަންޓް  ،މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި 35

 ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުން.

 

ން 33.3 ޓު އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ ފު ޅާސާ  ކޯޓު ފޮ

 

ތައްޔާރުކޮށް ފަޚާނާތަކާއި ކޮރިޑޯތައް އަދި ކޯޓުގެ އެތެރޭގެ އެންމެހައި ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތާވަލެއް  3

 މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައި ޙަވާލުކުރުން. 

 މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް ހިނގާތޯ ބެލުމަށް ސުޕަވައިޒަރެއް އައްޔަންކުރުން. 0

 ދޮވެ ސާފުކުރުން.މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ފާޚާނާތަކާއި ފާޚާނާތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު  1

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސާފުކުރުމަށް ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ބަދަލުގައި އެހެންމީހަކު  1

 އެކަންކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން.

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ކޮޓަރިތަކާއި މޭޒުތައް ފުހެ ސާފުކުރުން. 0

 ތަކާއި ސިޑިތައް ކުނިކަހައި މޮޕްލުންކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރުފަހު ކޮރިޑޯ 3



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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 ދޮރުތަކާއި ބިއްލޫރިތައް ފުހެ ސާފުކުރުން 3

 ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ވެކިއުމް ކްލީންކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ވެކިއުމް )ހޫވަރ( ކްލީން ކްރުން. 4

 

ން 33.35 ރު ކަން ކު ހޭ ކަން ޖެ ން ގެ ގޮތުން ކުރަ މު އްޓު ހެ ލެ ކޮށް ބެ ތު މާ ރާ ޒް މަ ރީ  ކޯޓުގެ މެޝިނަ

 

 ޗެކުރުން. އަބަދުވެސް މައްސަލައެއްދިމާވޭތޯ މެޝިނަރީއަކަށް އެއްވެސް ކޯޓުގެ 3

މައްސަލަތައް ދިމާވާ މެޝިނަރީއަކީ ވޮރެންޓީގައި ހުރި އެއްޗެއްނަމަ ވޮރަންޓީ ދިން ފަރާތައް ހުށަހަޅައި، އެކަމެއް  0

 ޙައްލުކުރުން.

މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ، ށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިމައްސަލަ ދިމާވި އެއްޗަކީ ވޮރަންޓީ ނެތް އެއްޗެއްނަމަ މަރާމާތު ކުރުމަ 1

 ކޯޓުން އެފަދަ ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

 

ން 33.33 ޓު އް ހެ ލެ ކޮށް ބެ ތު މާ ރާ އް މަ ލްތަ ކަ ހި ގެ ވެ  ކޯޓު

 

 މާތުކުރުން.ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަރާ 3

 ކޯޓުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން 0

ކޯޓުގައި ގެންގުޅޭ ވެހިކަލްތަކަށް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ދަތުރުތަކަށް ދަތިނުވާނެހެން  1

 ހޯދައި ދިނުން.

 

ގެ 33.30 ރޭ ތެ ގެ އެ ން ކޯޓު އް ކުރު ތަ ތް ކަ އް ޖެހޭ މަސަ ގެ ގޮތުން ކުރަން މު ރު ކު ރު ގަ އިތު އި ޖާ މާ ހު ޖެ  ޕާޓިޝަން

 

 އައިޓީސެކްޝަން ތަފްޞީލީކުރެހުމެއް އެކަމެއްގެ ބަދަލެއްގެންނަނަމަ އެއްވެސް ޕާޓިޝަނަކަށް އެތެރޭގެ ކޯޓުގެ 3

 ތައްޔާރުކުރުން. މެދުވެރިކޮށް

ގެންނަނަމަ، ކުރެހުންތައް ބަލައި ކަރަންޓާއި ފޯނުލައިންތަކާއި އެފަދަ ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެތެރޭގެ ޖާގައަށް ބަދަލެއް  0

 ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން.

ހުމާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު ކަރަންޓާއި ފޯނު ލައިން ފަދަ ކޭބަލްތައް ދާނެގޮތް ހިމެނޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެ 1

 އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުވުން.

ކޯޓުގައި އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގައި ހިންގާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އެތަންބޭނުންކުރާ އެހެންބައެއްގެ މަސައްކަތަށް ދައްޗެއް  1

 ނުވާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ހަމަޖެއްސުން.
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ސްޓްރަކްޗަރއަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެފަދަ ކަމެއްމެދުވެރިވެދާނެ ކޯޓުގެ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ބިލްޑިންގ  0

 ކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުން.

 ކޯޓުގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުން. 3

 ކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ފައިސާ ހުރިނަމަ އިޢުލާނުކޮށް މަސައް 3

 
 

 

ން 33.31 ރު އް ކު ތަ ތް ކަ އް މުގެ މަސަ އްޓު ހެ ލެ ކޮށް ބެ ތު މާ ރާ އް މަ އަރކަންޑިޝަންތަ ގެ އެ  ކޯޓު

 

 އެއަރކޯންގެފިލްޓަރސާފުކޮށްބެލެހެއްޓުން. އެއްފަހަރު މަހަކު ކޮންމެ 3

އެއްފަހަރު އެއަރކަންޑިޝަންތައް ބެހެއްޓިފައިވާ ތަންތަނަށް  އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މެއިންޓެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްތާއަކު 0

 ގޮސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއަރކަންޑިޝަންގައި އުޅޭތޯ ޗެކުކުރުން.

އެއަރކަންޑިޝަންތައް ފުރިހަމަ ކަންޑިޝަންގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކުން އެއްވެސް ސަރވިސްއެއް  1

 އެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދިނުން.ދޭންޖެހޭނަމަ އެސަރވިސް ކަނޑަ

ނުވަތަ ކޯޓޭޝަން ، އެއަރކަންޑިޝަނެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ސްޕެއަރއެއް ހޯދަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެސްޕެއަރއެއްގެ އަގުހޯދައި 1

 ތަކެތި ހޯދުން، ހޯދައި

 މަރާމާތުކޮށް ނިންމުން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  0މައްސަލަޖެހޭ އެއަރކަންޑިޝަންތައް ސްޕެއަރލިބުމާއެކު ލަސްވެގެން  0
 

ގެ 33.31 ޓު މަތީ ކަން ކޯ ލާ އިސަ މާ ށް  ކަ ކޮ މް އި އް ގާ ތަ މު ޒާ ލިފާން ނިވާ ނި އްޓުންއަ ހެ ލެ  ބެ

 

 ބަލައި ގެއްލުންދޭތޯ ތަނަކަށް އެއްވެ މީހުން ނުވަތަ ހާދިސާއެއް އާދަޔާޚިލާފު ކަހަލަ އެއްވެސް ކޯޓުތެރޭގައި .1

 .އެންގުން ފުލުހުންނަށް ހިނގައިފިނަމަ، އެފަދަކަމެއް

އަށް ގުޅައި އެންގުން. އަދި  )ޕްރޮކިއުމްނަޓްގެ އިސްވެރިއެއް(ކޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ވަގުތުން  .0

 އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް ވަގުތުން އެންގުން.

ފަދަ ކަމެއް ހިނގާނަމަ، ފުލުހުން ކޯޓަށް ގެއްލުންދިނުން ނުވަތަ މާރާމާރީއެއް ނުވަތަ ކޯޓުތެރޭގައި ހަމަޖެހުން ގެއްލިދާ .3

 މެދުވެރިކޮށް އެކަން ޙައްލުކުރުމާއެކު އެކަން ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް ވަގުތުން އެންގުން.

 މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ވަންނަމީހުން ޗެކްކުރުން. .3

 

 



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޝަރުޢީ ވަފުދުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.  30

 

ގަވާ  30.3 ން ހިން ފުދު ކަންވަ ހޭ ކަން ޖެ ރަން ގެން ކު ޅި އި ގު ކާ ތަ ލަ  މައްސަ

 

ރަޖިސްޓްރީވެފަ ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ލިސްޓް ފޮނުވައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ވަފުދުން ބައްލަވާނެ  .3

 މައްސަލަތައް ނިންމުން.

 ވަފުދުން ބައްލަވަން ނިންމެވި މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ބެންޗް ކަނަޑައެޅުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުން  .0

އިދާރީ ފިޔަވަޅު ނާޅާ މައްސަލައެއް ހިމެނޭ ނަމަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން. އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު  .1

 މަ އަލުން ލިޔުންތައް މެއިލްކުރުން. ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ މައްސަލައެއް ހިމެނޭނަ

 މައްސަލަތަކުގެ ފައިލްތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ވަފުދުގައި ވަޑައިގަންނަވާ އެޑްމިން / ލީގަލް އޮފިސަރުންނާ ޝެއަރކުރުން. .1

 ދަށުކޯޓުގެ ފައިލް ނުލިބޭ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ހޯދުން. )ގުޅައިގެން އަދި މެސެޖް / ސިޓީ ފޮނުވައިގެން( .0

 މް ނުލިބޭ މައްސަލަތަކުގަ ގުޅައިގެން ޖަވާބު އަވަސްކޮށްދޭން އެދުންޖަވާބު ފޯ .3

 މައްސަލަތަކުގެ ބެންޗް ކަނޑައެޅުމުން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުން. .3

 ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ޗިޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުން ސޮއިކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ހައިކޯޓަށް ފޮނުވުން .4

ޗިޓްތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު އަނބުރާ ލިބުމުން، ޗިޓްތައް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް  .3

 ދަށުކޯޓުތަކަށް މެސެޖް ތައްޔާރުކޮށް މެސެޖާއެކު ޗިޓް ފޮނުވުން.
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o ްދުކުރެވުނުކަން މެސެޖްތައް ލިބުނުތޯ ކޯޓުތަކަށް ގުޅައި ޗެކްކޮށް ޗިޓްތައް ރައްދުކުރެވުނުތޯ ބަލައި ޗިޓްރައ

ލިޔުމުން ހޯދުން. އެގޮތުން ހަވާލުކުރެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓުތަކަށް ގުޅައިގެން ހަވާލުވާ 

 ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗިޓުތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުން.

o .ްއަދި ހަވާލުނުކުރެވޭ ޗިޓްތައް ހަވާލުނުކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން ހޯދުނ 

o  ްބަލާއިރު ދީފަވާ އެޑްރެހުގެ ނޫޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މިހާރުގެ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު ޗިޓްރައްދުކުރަނ

ހޯދުމަށް ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެސެޖް ފޮނުވައިގެން ސާފުކޮށް އެލިބޭ އެޑްރެހަކަށް 

 އަލުން ޗިޓް ފޮނުވުން.

o ެދުވެރިކޮށް ހަވާލުކުރުން. މާލެއިން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ޗިޓުތައް ހައިކޯޓު މ 

ބަދަލު / ވަކީލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު ފަދަ( ލިޔެކިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް، ، މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ )ސިޓީ .35

އެމައްސަލަތެއްގެ ފައިލަށް ލުން. އަދި މިގޮތަށް އަލަށް ލިބޭ ލިޔުންތައް ވަފުދުގައި ވަޑައިގަންނަވާ އެޑްމިން / ލީގަލް 

 ސަރުންނާ ހިއްސާކޮށް، އެބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދާއެކު އެކަމަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުން.  އޮފި

 

ޖެއްސުން  30.0 މަ އް ހަ ތަ މް ޒާ ތި ރީ އިން ޅޭ އިދާ ގު އި ކާ ތަ ތް އަ ރީ  ޝަ

 

 ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން  .3
 ކޯޓުރޫމް ތައްޔާރުކުރުންޝަރީޢަތް ފެށެންވާއިރަށް  .0

ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމް ކޯޓުތަކަށް ގުޅައި، މެސެޖް  .1

 ފޮނުވައިގެން ހަމަޖެއްސުން. 

ން ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ނިމުމުން ޙަޞްމުން މަޑުކުރުވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތި .1

 އަޑުއެހުން ތާވަލްކޮށް ޗިޓްތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ޗިޓް ހަވާލުކޮށް ހާޒިރުވި މީހުން ފޮނުވުން.

 އަޑުއެހުމުގެ ރެކޯޑިންގ ބަޔާން ޓައިޕްކުރުމަށްޓަކައި ސީ.އާރު.އޭ އަށް ފޮނުވައި ނިމޭ ބަޔާންތައް ހޯދުން. .0

 ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުން.ކުރިއަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ  .3

 ބަޔާންތައް ޗެކްކުރުން.  .3

ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން، އެހެން ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވައިގެން ސޮއިކުރުވަންޖެހޭ ބަޔާންތައް  .4

 އެކޯޓުތަކަށް ގުޅައިގެން އަނބުރާ ހޯދުން.  

ޝަރީޢަތް ނިމުނުމުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާކުރުން. އަދި ހުކުމް ކުރެވުމުން ޚުލާސާ ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް  .3

 އަޕްލޯޑްކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ހައިކޯޓަށް ފޮނުވުން. 

 ރިޕޯޓް ދޫކުރުން.  ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް .35

 ފައިލްތައް ރައްކާކުރުން.  .33

 ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރައްވާ ބޭފުޅާއާއި ހިއްސާކުރުން.  .30



 ދިވެހިާރްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަމސައްކަތްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތް  
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ޖެއްސުން  30.1 މަ އް ހަ ތަ މް ޒާ ތި ޅޭ އިދާރީ އިން ގު ތާ ކަ އް ދުގެ މަސަ ފް  ވަ

 

 ހުރިނަމަ ގަވައިދުން  ރިކްއެސްޓްކޮށްގެން ހޯދުން ވަފުދުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި .3
 ބިއުރޯއާގެ ލަފާގެ މަތިން ވަފްދުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުން .0
ވަފްދުގެ ކެއުން ހަމަޖެއްސުން. ޝަރުޢީ ވަފްދުތަކަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް  .1

ށްވުމާއެކު ވީހަވެސް ގިނަވަގުތު މަސައްކަތަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ކެއުން ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއް ކަމަ

ހަމަޖައްސާއިރު ވަފްދު މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ގެނެވެން ހުރިނަމަ ގެނެސް  ރެޑީކޮށް ކައިނިމުމުން ކާއެއްޗެހި ގެނައި 

 ތަށިތައް ގެންގޮސް ހަވާލުކުރުން. 
 ލޯންޗު ދަތުރު ހަމަޖެއްސުން .1
 ވަފްދުގެ މަސައްކަތްހިންގާ ތަން ސާފުތާހިރުކުރުން.  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް .0
މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ހުރިނަމަ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ވަފުދު މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައި  .3

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އިން ހުއްދަ ލިބުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރުން
 . ހޯދައި އަބަދުވެސް ލިބޭނެގޮތް ހެދުންބޯފެން  .3
 ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ އެ ގަވާއިދުން ހޯދުން .4
ބިއުރޯގެ މަޝްވަރާގެ ޝަރީޢަތްތައް އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި، މުވައްޒަފުން ގިނަ ވަގުތު އޮފީހުގައި ތިބެންޖެހޭނަމަ،  .3

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް މަތިން 

 


