
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 45        ތާރީޚު: 1 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1435  -  1 އެޕްރީލް 2014    އަންގާރަ

2014/R-26 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:
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ފިހުރިސްތު

6ފުރަތަމަ ބާބު

6އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

6ތަޢާރަފާއި ނަން

ނޑު 6އިދާރީ އޮނިގަ

6މަސައްކަތު ގަޑި

6ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރިސެސް

6ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސިއްކަ

6ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

7ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

7ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

7ދެވަނަ ބާބު

7ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚުތިޞާޞް

7ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚުތިޞާޞް

7ތިންވަނަ ބާބު

ނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލިސް 7ފަ

8އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

8އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓެރީ

8އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓެރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

8ހަތަރުވަނަ ބާބު

ނޑިޔާރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން 8ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން 8ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް 8ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑު ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ 9ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

9މައްސަލަތަކަށް ތަނާޒުލުވުން

ނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 9ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

9ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

11އިސް ޤާޟީއަކު ނެތުން

11ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާރ
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11ރަޖިސްޓަރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

11ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

11ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

12ޑްރަގ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

12މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

13މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން

13ފަސްވަނަ ބާބު

13ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އާންމު މާއްދާތައް

13މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް

13މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ގަޑި

13މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

14މައްސަލަ އަނބުރައި ފޮނުވާލުން

14މައްސަލަ ބަދަލުކުރުން

14ދަޢުވާ އަނބުރައި ގެންދިއުން

14ހޯދާ ނުފެންނަ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ފޮނުވުން

14އެއް ދަޢުވާއަށްވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވުން

14ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލެވިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ އިތުރު މައްސަލަތައް

ނޑައެޅޭ މައްސަލައެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިނުގަތުން 14އިޚްތިޞާޞް ނުހިނގާކަމަށް ކަ

15މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު

15ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުން

15ޤަޟިއްޔާގެ ދަފުތަރު

16ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލު

16ޤަޟިއްޔާ ހަވާލުކުރުން

17މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ފައިލު ފޮނުވުން

17ހަވަނަ ބާބު

17ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމާ ގުޅޭ އާންމު މާއްދާތައް

17މައްސަލަ ބެލުން

17ޝަރީޢަތްކުރާ ޤާޟީ

17ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ ތަން

17ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި ޝަރީޢަތްކުރުން

17ޝަރީޢަތްކުރާ ބަސް
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18ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުން

18ޝަރީޢަތްކުރާ މަޖިލީހަށް އަޑުއަހަން ވަނުން

18ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ މީހުންގެ ހެދުން

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު ނުވަތަ ގަޑި ބަދަލުކުރުން 18އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަ

18ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

18ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

19ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރުން

19ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

19ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް

ނޑާލުން 20ޝަރީޢަތް މެދުކަ

20ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ ފަރާތުން ޢަމަލު ބަހައްޓަންވީ ގޮތް

20ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހުން ބަންދުކުރުން

21ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން

21ދަޢުވާއާއި މައްސަލައިގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުން

21ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚުތިޞާޞް ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން

22ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ޢުމުރު ކަށަވަރުކުރުން

22ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ސިއްރުކުރުން

22ހަތްވަނަ ބާބު

22ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް

22ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި ޙުކުމް ކުރުމާއި އަމުރު ނެރުން

22ޙުކުމަށް ވާސިލުވިގޮތް ބަޔާންކުރުން

22މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

23މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން

23އަށްވަނަ ބާބު

23ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުން

ނޑުން 23ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ

23ކޯޓުގެ އަމުރަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުން ތަބާވުން

23ނުވަވަނަ ބާބު

23ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާއި ފަހުގެ ޙުކުމާގުޅޭ

23ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގައި އިތުރަށް ހިމެނިދާނެ ބައިތައް

24ޝަރީޢަތަކާނުލައި މިނިވަންކުރުން
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ނޑައެޅުން 24ފަހުގެ ޙުކުމް ކަ

24ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

24އުވާލެވޭ ގަވާއިދު
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ފުރަތަމަ ބާބު

އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ )ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން

ގަވާއިދެކެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. )ށ(

ނޑު ނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 2.އިދާރީ އޮނިގަ ނޑައަޅާނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ ނޑު ކަ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ނޑައަޅާ ރަސްމީ މަސައްކަތު )ހ(3.މަސައްކަތު ގަޑި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ސަރުކާރުން ކަ

ގަޑިއެވެ. 

ގައި )ށ( )ހ(  މާއްދާގެ  މި  މަތިން،  ގޮތެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ޤާޟީ  އިސް  ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ގަޑިތަކުގައިވެސް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

ކުރެވިދާނެއެވެ.  މަސައްކަތް  ހުޅުވައިގެން  ކޯޓު  ކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަހަރަކު ގިނަވެގެން 4.ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރިސެސް ނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުން ކަ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.   30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ ގޮތުގައި ކަ

ޑްރަގް ކޯޓަށް ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. ޑްރަގް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ލިޔެ ޤަރާރުކުރެވޭ 5.ޑްރަގް ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ކޮންމެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގައިއާއި ކޯޓުގެ ކޮންމެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގައި އެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެ ކޯޓުގެ ސިއްކައާ ނުލައި ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ. 

ފުރިހަމައަށް 6.ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އެންމެހައި  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތްތަކާ  ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ނުވަތަ  ލިބޭ  ކޯޓަށް  ލިޔެކިޔުމާއި،  އެކުލަވައިލައި  ކޯޓުން  އޭގެތެރޭގައި  ވާނެއެވެ.  ބަލަހައްޓަން 

ހިމެނެއެވެ. ލިޔެކިޔުމެއް  އެންމެހައި  ހުށަހެޅޭ 

ޑްރަގް ކޯޓު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު
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ކޯޓުން ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަންވާނީ، އިސް ޤާޟީގެ )ހ(7.ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

ނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ. އިރުޝާދާއެކު ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާރ ނުވަތަ އެކަމަށް ކޯޓުން ކަ

ކޯޓުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް  ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް )ށ(

ހާމަކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އޭނާއަށް )ހ(8.ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފަކު،  އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރާ  ކޯޓުގައި 

ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްގެ، ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 

ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް  ނުވަތަ  ހާސިލުކުރުމަށް، 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް، ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަކީ )ށ(

ނިންމައި،  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައެއްގެ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  އަދި  ކަމެކެވެ.  މަނާ  މުޅިން 

ބޭނުމަކަށް  ރަސްމީ  ފައިލުކުރުމަށްފަހު  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި  މައްސަލައަކާގުޅޭ  އެ 

ނޫންގޮތެއްގައި އެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ފައިލުން ނަގައި ނުވަތަ އެއްވެސް 

ކަމެކެވެ. މަނާ  މުޅިން  ހެދުމަކީ  އިތުރުކޮށް  ފައިލަށް  ލިޔުމެއް 

ދެވަނަ ބާބު

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް 

މީހުންނާއި، )ހ(9.ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  ލިބިގެންވަނީ  އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރާ މީހުންނާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން، އޭގެ ނުފޫޒުގައި 

ހުރެ ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނާއި، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް 

)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ   17/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ތަންފީޒުކުރާ 

ޤާނޫނު(ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންގެ މައްޗަށެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓަކީ އެ ކޯޓުގެ ޒާތުން ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ޚާއްޞަވެގެންވާ ކޯޓަކަށްވާތީއާއި، )ށ(

އެ ކޯޓަކީ ވަކި ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޯޓަކަށްވާތީ، 

ބަންދުގެ  ގޮތެއް ނިންމުމާއި  ބަންދާމެދު  މީހުންގެ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ތުހުމަތުގައި  ކުށެއްގެ 

ނޑިޔާރުން ނުކުރާނެއެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

 

ތިންވަނަ ބާބު

ނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީސް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީސް މާއްދާގައި 10.ފަ ވަނަ   78 ޤާނޫނު(ގެ  ކޯޓުތަކުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   22/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީސް ކުރިއަށް  ނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހެއް އޮންނާނެއެވެ. ފަ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(ގެ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.  79 ވަނަ މާއްދާއާއި 80 ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އިސްޤާޟީއެވެ. އިސްޤާޟީ ނެތްނަމަ 11.އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެވަގުތަކު އިސްޤާޟީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި ޤާޟީއެވެ. 

ނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާރ 12.އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

އެވެ. ރަޖިސްޓަރާރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި އިސް ޤާޟީ އެކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހެކެވެ. 

އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު

އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި، )ހ(13.

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ކޮމެޓީގެ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

ބެލެހެއްޓުން.

އާންމު މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި )ށ(

މަޙްޟަރުކޮށް، ކޯޓުގައި އާންމު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ހަތަރުވަނަ ބާބު 

ނޑިޔާރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުންނާ މުޚާޠަބު ކުރާނީ "ޤާޟީ" މި ނަމުންނެވެ. )ހ(14.ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީ ނެގުމާގުޅިގެން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ )ށ( ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުގެ  ފަ އެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  މައްސަލައެއް  ގެންދިޔަ  ބަލަމުން  ނޑިޔާރަކު  ފަ އެ 

ނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ  ބަދަލުގައި އެހެން ފަ

ޤާޟީއެވެ. އިސް 

ނޑިޔާރުންގެ  ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް

ޤާނޫނު )ހ(15. ކަމުގައި،  ބާރުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 

ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  މާއްދާގައި  ވަނަ   32 ޤާނޫނު(  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ ކޯޓުގެ  ޑްރަގް  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ކަންކަމާއި، 

ނޑިޔާރުންގެ  ބާރުތައްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ކަންކަމެވެ.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ބާރުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

ދީފައިވާ )ށ( ކޯޓަށް  ޑްރަގް  ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގަވާއިދާއި،  މި 

އިޚްތިޞާޞުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  
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ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު 

ނޑިޔާރު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި  އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިޞަލާ ކުރުމަށްޓަކައި ފަ

ވާޖިބުތައް އަދާ ކޮށް، ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އެ މައްސަލައެއް 

ނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ބަލާ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް )ނ( ނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށް ކަ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި، ނެރެންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ އަމުރެއް 

ނެރުމާއި، ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރުމުގެ 

ނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ބާރު ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ  ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑު ސުލޫކީ މިންގަ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމުގައާއި، ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ 16.

ނޑު ބަހައްޓަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 41 ވަނަ މާއްދާއާއި، 43 ވަނަ މާއްދާއާއި،  ފަ

ނޑުގައި  މިންގަ ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ  ފަ އެކުލަވައިލާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ޤާނޫނާއި )ހ(މައްސަލަތަކަށް ތަނާޒުލުވުން ބެލުމަކީ  މައްސަލައެއް  ކުރެވޭ  ހަވާލު  އޭނާއާ  ނޑިޔާރަކު،  ފަ ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ބެލުމަކީ  އެމައްސަލައެއް  ނުވަތަ  ޙާލަތެއްގައި،  ވެއްޖެ  ކަމެއްކަމުގައި  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޙާލަތެއްގައި،  ވެއްޖެ  ކަމެއްކަމަށް  ޚިލާފު  ރޫޙާ  އިންސާފުގެ  ޢަދުލު 

މާއްދާގެ  ވަނަ   21 ގެ  ޤާނޫނު(  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  )ޖުޑީޝަލް   10/2008

ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ގުޅޭގޮތުން  ތަނާޒުލުވުމާ  ނޑިޔާރުން  ފަ ދަށުން 

ތަޢާރުޟުވާ  މަޞްލަޙަތާ  އަމިއްލަ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ އެކުލަވައިލާފައިވާ 

ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ މައްސަލައަކުން 

ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. ނޑިޔާރަކު  ފަ އެ 

ނޑިޔާރަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ )ށ( ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަ

ލިޔުމަކުން އިސް  އެކަން  ބަޔާންކޮށް  ތަނާޒުލުވާނަމަ، ސަބަބު  ބެލުމުން  އެމައްސަލައެއް 

ޤާޟީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރުންނަށް  ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ލިބިދޭ ޙިމާޔަތާ ރައްކާތެރިކަން

އުސޫލުތަކެއް 17. ފޯރުވައިދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ނޑިޔާރުންނަށް  ފަ ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެކަށައަޅައި، އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޑްރަގް 

ދައުލަތުގެ  އިންތިޒާމު  ފޯރުވައިދިނުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ނޑިޔާރުންނަށް  ފަ ކޯޓުގެ 

ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތް  އެ  ހަމަޖައްސައިދީ  ބާރުތަކުން  ސަލާމަތީ 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު

ތިރީގައިވާ ކަންކަމަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަންކަމެވެ.18.

ނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި، މަޝްރޫޢުތައް އެކަށައަޅައި )ހ( ކޯޓުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކަ

ހިންގުން. 
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ކޯޓުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައިއާއި ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓަށް އެހީތެރިވުން.)ށ(

ކޯޓުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އާންމު އިދާރީކަންކަން )ނ(

ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން.

ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި، ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި )ރ(

މަންފާއަށާއި، އާންމު މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.

ނޑައަޅައި )ބ( ކަ ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ މިސްރާބާއި  ގޮތުގެ  ބައްޓަންކުރާނެ  ކުރިމަގު  ކޯޓުގެ 

މަސައްކަތްކުރުން.  ހާސިލުކުރުމަށް  އެކަންކަން 

ކޯޓު )ޅ( ޑްރަގް  ނަގަހައްޓައި،   މުސްތަޤިއްލުކަން  މިނިވަންކަމާއި  ނިޒާމުގެ  ޝަރުޢީ 

މަގުދައްކައިދިނުން. ފޯރުވައިދީ  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  ގޮތުން  ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން.)ކ( ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވެދިނުން.)އ( އިޖުރާއީ ކަންކަމުގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

އިޖުރާއީ އަދި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާރއަށް އިރުޝާދު ދިނުން.)ވ(

ނޑިޔާރުންނަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި، )މ( ޑްރަގް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާއި ޙުކުމްތަކަށް ފަ

އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން. 

ވަނަ )ފ(  31 ޤާނޫނު(ގެ  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   13/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އެ  ބާރުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   32 މާއްދާއާއި 

ނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުންވެސް  ދެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އަދާކުރުމާއި އެހެން ފަ

ކަށަވަރުކުރުން. އެކަންކަން 

ވަނަ )ދ(  13 ޤާނޫނު(ގެ  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   13/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ނޑިޔާރުންގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް  މާއްދާގެ  )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ބޭނުންވާ  ނޑިޔާރުންނަށް  ފަ ބަލައި  ގޮތް  ނުހިނގާ  ހިނގާ 

ކުރުން. ކަށަވަރު  ލިބެމުންދާކަން 

ވަނަ )ތ(  41 ޤާނޫނު(ގެ   ނޑިޔާރުންގެ  ފަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   13/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ނޑިޔާރުންނަށް  ނޑިޔާރުންގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބޭ ޢިނާޔަތްތައް ފަ މާއްދާގައިވާ ފަ

ކުރުން. މަސައްކަތް  ލިބިދިނުމަށް 

ވާޖިބުތަކާއި، )ލ( އެންމެހައި  ޤާނޫނީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އަދާކުރުމަށް  ކޯޓުން  ޑްރަގް 

އެންމެހައި  ނޑައަޅާ  ކަ އަދާކުރުމަށް  ޤާޟީ  އިސް  ޤާނޫނުން  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި 

އަދާކުރުން. މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
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ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ނެތް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި، މި ގަވާއިދުގެ 19.އިސްޤާޟީއަކު ނެތުން

ހަވާލުވެހުރި  ހިންގުމާ  ކޯޓު  އެވަގުތަކު  ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ލިބިދޭ  އޭނާއަށް  ދަށުން 

ޤާޟީއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރާރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރާރ ޢައްޔަންކުރާނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ 20.ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާރ

ޤާޟީންގެ ލަފަޔާއެކު ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އެވެ. 

މާއްދާގައި 21.ރަޖިސްޓަރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަނަ   60 ގެ  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   22/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް ކޯޓާގުޅޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން 

ކުރުމަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. 

ލިބިގެންވާ )ހ( އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  އެކޯޓުން  މައްސަލަތަކަކީ،  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

ގޮތުން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  ބަލައިގަނެ  އެމައްސަލަތައް  ކަށަވަރުކޮށް  މައްސަލަތަކެއްކަން 

ކުރުން. މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ 

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނެ އުސޫލުތައް )ށ(

ނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން  ނޑިޔާރުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި، ފަ ނޑައެޅުމުގައި ފަ ކަ

އެންމެހައި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ގެނައުމާއި،  އިޞްލާޙްތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އުސޫލުތަކަށް  އެ 

ލިޔުންތަކަކީ  ޤާނޫނާއި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރި ލިޔުންތަކެއްކަން 

ކަށަވަރުކުރުން.

ރިކޯޑުތަކާއި )ނ( ރަޖިސްޓަރީއާއި،  މައްސަލަތަކުގެ  އެންމެހައި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

ބެލެހެއްޓުން. ތަފުސީލުކޮށް  ތަފާސްހިސާބުތައް 

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެކޯޓުން ބެލުމުގެ )ރ(

އިޚްތިޞާޞް ނެތިގެންދާ މައްސަލަތައް އެމައްސަލަތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ 

ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ޤަނޫނު( ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގައި )ބ(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން.)ޅ(

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކޯޓު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، ޑްރަގް ކޯޓުގައި 22.

ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކޯޓު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ ލަފާގެ މަތިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ )ހ(23.

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ  ކޯޓު 
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ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް، ކޯޓުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި 1.

ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެޚިދުމަތްތައް 

ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ 2.

މެދުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫޙު އުފައްދައި ހީވާގި މުރާލި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން.

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެންމެހައި ރިކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހައި 3.

ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކުރުން.

ޑިޕާޓްމަންޓް 4. ދެނެގަނެ  ތަމްރީނުތައް  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޝްވަރާއާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ 

މަސައްކަތްކުރުން. އިތުރުކުރުމަށް  ހުނަރު  މަސައްކަތުގެ  ފެންވަރާއި 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ 5.

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިންވެންޓްރީއާއި، ސްޓޮކާއި، ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް 6.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމުތަކާއި، އަމުރުތައް އާންމުކުރުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް 7.

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ކޯޓު ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.8.

ގަވާއިދުގައި 9. މި  ކަމަށް  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނެ  ރަޖިސްޓަރާރ  ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ތަފާސްހިސާބުތައް  ރިޕޯޓުތަކާއި  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ރިޕޯޓު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމާބެހޭ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ތައްޔާރުކޮށް 

ފޮނުވުން. އިދާރާތަކަށް 

އިދާރީ )ށ( ކޯޓުގެ  ޑްރަގް  އިތުރުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި 

ކުރަންޖެހޭ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާކޮށް  ކޯޓު  މަތިން  ގޮތުގެ  ނޑާއެއްގޮތްވާ  އޮނިގަ

ކުރުން.  އެންމެހައިކަންކަން 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އެ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނެވެ. 24.ޑްރަގް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

ކުރަންޖެހޭނެ 26.މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މުވައްޒަފަކު  ވަކި  ގަވާއިދުގައި  މި  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ވަޒީފާގެ 

މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ކަންކަންކުރުމަކީ  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް 
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މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ 

ރައްކާތެރިކަން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 ގައި މުވައްޒަފުންނަށް 26.

ލިބިދީފައިވާ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު 

ޑްރަގް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ އާންމު މާއްދާތައް

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ޑްރަގްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ )ހ(27.މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 86 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ )ށ(

ދަށުން  ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ މީހުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ 

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީންނެވެ. ޑްރަގް ކޯޓުން ކަ

 
ޑްރަގްކޯޓަށް އާންމު ގޮތެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ )ހ(28.މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ގަޑި

ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 2:30 އާ ދެމެދުއެވެ. 

އެކިއެކި )ށ( ދޫކުރަންޖެހޭ  ކޯޓުން  އިތުރުން،  ގަޑީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(ގައި  މިމާއްދާގެ 

މަތިން،  ގޮތެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ އިސްޤާޟީ  ކޯޓުގެ  ދޫކުރުމަށް  ހުއްދަތައް  އަމުރުތަކާއި 

ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ. މައްސަލަ  ޙާލަތްތަކުގައި  ޟަރޫރީ 

ޑްރަގްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. )ހ(29.މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ދަޢުވާލިބޭ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު.1.

ދަޢުވާލިބޭމީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތް.2.

ދަޢުވާކުރާ ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ ހަވާލާދޭ މާއްދާ.3.

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ.4.

ނަގައިދޭންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ އެކަން.5.

ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ މުދަލެއް އޮތްނަމަ އެކަން.6.

ގުޅޭ )ށ( މައްސަލައާ  ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާއިރު،  މައްސަލަ  ޑްރަގްކޯޓަށް 

ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި 
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ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ 30.މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

ޤާނޫނު( ގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކާހެދި 

މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް 

އެ މައްސަލަ ލިޔުންތަކާއެކު އަނބުރައި ފޮނުވާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހަކީ، އެ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހެއް ކަމުގައިނުވާނަމަ، 31.މައްސަލަ ބަދަލުކުރުން

ޕްރޮގްރާމް  އެ  ބައިވެރިވެ،  ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ފަރުވާގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ކޯޓުން  އެ  އޭނާއަކީ  ނުވަތަ 

ކޯޓުގައި  ދަޢުވާ،  އުފުލިފައިވާ  މައްޗަށް  އޭނާގެ  މީހެއްނަމަ،  އިޢުތިރާޟުކުރާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ދަޢުވާ  އެ  ކޯޓަކަށް  އޮތް  އިޚްތިޞާޞް  ކަމުގެ  ނޑައަޅައި،  ކަ ނެތްކަމަށް  ކުރިއަށްގެންދެވެން 

ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނބުރާ )ހ(32.ދަޢުވާ އަނބުރައި ގެންދިއުން

ގެންދިއުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، ޑްރަގް ކޯޓުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެކަން ކޯޓަށް )ށ(

ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް އަނބުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ 

އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހޯދައި ނުފެންނަ މީހުންގެ 

މައްސަލަތައް އަނބުރާ ފޮނުވުން

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި 33.

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ކުރި 

މަސައްކަތުން އެމީހާ ހާޒިރުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ހާޒިރުކުރެވޭގޮތްވުމުން މައްސަލަ އަލުން 

ހުށަހެޅުމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލެވޭނެއެވެ. 

އެއް ދަޢުވާއަށްވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ 

އުފުލިފައިވުން

މީހެއްގެ މައްޗަށް އެއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަތަކުގެ 34.

ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރުމަށް ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ 

އަޑުއެހުމުގައި ފުރަތަމަ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު، އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް 

އަނބުރާގެންދިއުމާމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ އަޑުއެހުމުގައި ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ  މައްސަލަތައް  ހުރި  ބާކީ  ފިޔަވައި،  މައްސަލަ  ޙުކުމްކުރެވޭ  ފުރަތަމަ  އެގޮތުން 

މައްސަލަތަކުންކުރެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ނުގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް 

ނުނިންމައިފިނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ކުރެވޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 

ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި ކުރެވިފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެވެ.  

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު 

ހުއްޓާލެވިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް 

ހުށަހެޅޭ އިތުރު މައްސަލަތައް

ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ 35.

އެމީހަކު  ސަބަބުން  ހުއްޓާލުމުގެ  ޕްރޮގްރާމު  ފަރުވާގެ  ބަލައިގަނެވޭނީ،  މައްސަލައެއް  އިތުރު 

ނިމުމުންނެވެ.  ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމް  ފުރަތަމަ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހިފައިވާ 

އިޚްތިޞާޞް ނުހިނގާކަމަށް 

ނޑައެޅޭ މައްސަލައެއް ދެވަނަ  ކަ

ފަހަރަށް ބަލައިނުގަތުން

ފަރުވާގެ 36. ނޑައަޅާ  ކަ ކޯޓުން  ޑްރަގް  ނުވަތަ  ހެދުމަށް  ރިޕޯޓު  އެސެސްމަންޓް  އިންޑިކޭޓިވް 

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ އެޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސް ނުވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ 
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އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ނެތްކަމަށް 

ނޑައެޅޭ މައްސަލައެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. ކަ

ތާރީޚުކަމަށް 37.މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ  މައްސަލައެއްގައި  ނުވަތަ  ދަޢުވާ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

ތާރީޚެވެ. ނިންމާ  ކޯޓުން  ބަލައިގަތުމަށް  އެމައްސަލައެއް  ނުވަތަ  އެދަޢުވާއެއް  ބަލަންވާނީ، 

ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު، 38.ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުން މައްސަލަ  މައްސަލައެއްގައި  ނުވަތަ  ދަޢުވާ  ހުށަހެޅޭ  ޑްރަގްކޯޓަށް 

ހުށަހެޅޭ  މައްސަލަ  އަހަރު  އެ  ލިޔުމުގައި،  ނުވަތަ  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  އެމައްސަލައަކާ 

ދޭންވާނެއެވެ.  ނަންބަރެއް  ތަރުތީބުން 

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއާއި މައްސަލަތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ )ހ(39.ޤަޟިއްޔާގެ ދަފުތަރު

ދަފްތަރެއް ޑްރަގް ކޯޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ޤަޟިއްޔާގެ ދަފުތަރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.)ށ(

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު.1.

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބާވަތް.2.

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު.3.

ނިމުނު ތާރީޚު.4.

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް.5.

ކާޑު 6. އައި.ޑީ  އެޑްރެހާއި  ނަމާއި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ 

. ބަރު ނަން

މައްސަލައިގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ  އެފަރާތެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި 7.

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު.

މައްސަލައިގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ލަފާދިން މީހާ/މީހުންގެ 8.

ތަފުސީލު.

މައްސަލަ ހަވާލުކުރި ސެކްޝަން އަދި ޤާޟީ.9.

މައްސަލަ ނިންމި ޤާޟީ.10.

ނިމުނުގޮތް. )ޙުކުމްކުރި/ ބާޠިލުކުރި/ އަނބުރާ ގެންދިއުން(11.

ފަރުވާއަށް ފޮނުވުނު މީހުންގެ ތަފުސީލު.12.
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ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ތަފުސީލު.13.

ފަރުވާ ފުރިހަމަނުކުރާ މީހުންގެ ތަފުސީލު.14.

އެކޯޓެއްގައި )ނ( ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރާރ  ކޯޓުގެ  ބަލަހައްޓަންވާނީ  ދަފްތަރު  ޤަޟިއްޔާގެ 

ފަރާތެވެ.  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ރަޖިސްޓަރާރގެ 

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެހިނދަކަށް ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭނެ މަޢުލޫމާތު )ރ(

ހިމަނާ ދަފުތަރު ފުރިހަމައަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުންތަކެއް )ހ(40.ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލު ހުރިހާ  އެމައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅުމުން  ދަޢުވާއެއް  ނުވަތަ  މައްސަލަ 

މިގޮތުން،  ފައިލެއްގައެވެ.  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ޤަޟިއްޔާއަކަށް  އެ  ބަލަހައްޓަންވާނީ 

ހުށަހެޅި ފޯމާއި، ލިޔުންތަކާއި، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުތަކާއި، ޝަރީޢަތުން ނެގިފައިވާ 

ނިމުނުގޮތުގެ  ޝަރީޢަތް  ރިކޯޑަކާއި،  އެ  ސާފުކުރެވިފައިވާނަމަ  ރެކޯޑެއް  ބަޔާންތަކާއި، 

އަދި  ސައިކޭޓްރިކް  ރިޕޯޓުތަކާއި،  މެޑިކަލް  ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ރިޕޯޓާއި، 

މަރުކަޒުތަކުން  އިޖްތިމާޢީ  މަރުކަޒުތަކުންނާއި  ފަރުވާދޭ  ރިޕޯޓުތަކާއި،  ސައިކޮލޮޖިކަލް 

ފައިލުގައި  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅުންހުރި  ޤަޟިއްޔާއާ  މިނޫންވެސް  ރިޕޯޓުތަކާއި،  ހުށަހަޅާ 

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލުގެ ބޭރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.)ށ(

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު.1.

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ބާވަތް.2.

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު.3.

ނިމުނު ތާރީޚު.4.

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.5.

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.6.

ނޑިޔާރުގެ ނަން.7. މައްސަލަ ބަލާ ފަ

ނޑިޔާރުގެ )ނ( ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލު ބަލަހައްޓަންވާނީ، އެޤަޟިއްޔާއެއް ބަލާ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

ސެކްޝަނުންނެވެ. އަދި އެފައިލުގައި މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް 

ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި ފައިލު އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ އެ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މައްސަލައެއްކަމަށް ރަޖިސްޓަރާރ 41.ޤަޟިއްޔާ ހަވާލުކުރުން

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ  ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އިސްޤާޟީ، ޤާޟީއަކު ކަ ކަ
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އިސްޤާޟީ އެ މައްސަލަ ބެލުމާ ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.

މަތީމަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް 

ފައިލު ފޮނުވުން

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލު  ފޮނުވައިދިނުމަށް އަންގާތާ )ހ(42.

ގިނަވެގެން 15 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކޯޓަކަށް އެފައިލު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ފައިލުގައި )ށ( ފޮނުވާ  ކޯޓަށް  މަރުޙަލާގެ  މަތީ  މަތިން،  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ހިމެނޭލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓެއްނަގައި، ފޮނުވޭ ފައިލުގެ ނަކަލެއް ހަދައި، ކޯޓުގެ ރިކޯޑަށްޓަކައި 

ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި އެޤަޟިއްޔާގެ ފައިލު ފޮނުވި ކޯޓު އެނގޭނެހެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ބަޔާން  ފައިލު ފޮނުވާފައިވާކަން  ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ފޮނުވޭ )ނ(

ފައިލު އަލުން އަނބުރާ ޑްރަގް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފިނަމަ، އެޤަޟިއްޔާއާގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން 

އެފައިލެއް  އެޅުމަށްފަހު  ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ  ފުރިހަމަކޮށް،  ކަންކަން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

އަރުޝީފުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމާ ގުޅޭ އާންމު މާއްދާތައް

ނޑިޔާރުންނާ ހަވާލުކުރާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ 43.މައްސަލަ ބެލުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފަ

ތަރުތީބުން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.  

17/2011 44.ޝަރީޢަތްކުރާ ޤާޟީ ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޙުކުމްކުރާނީ   ބަލައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

އެއް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   38 ގެ  ޤާނޫނު(  )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ 

މަޖިލީހަކުންނެވެ. ޝަރީޢަތުގެ  ހިންގާ  ހުރެގެން  ނޑިޔާރަކު  ފަ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސްތައް އާންމު ގޮތެއްގައި ހިނގާނީ މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ޑްރަގް 45.ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބާއްވާތަން

ނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ މަޖިލީސްތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނުވަތަ އެއިރެއްގައި ޑްރަގް ކޯޓު 

ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ޑްރަގް ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި 

ޝަރީޢަތް ކުރުން

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަންވާނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައެވެ. 46.

ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   42 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަމަވެސް 

ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތެއް އެކުގައި، ނުވަތަ ޝަރީޢަތަކުން ބައެއް، އާންމުކޮށް ހުޅުވައިނުލައި 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްކުރާނީ، އަދި އެ ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް )ހ(47.ޝަރީޢަތް ކުރާ ބަސް

ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.
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ނޭނގޭ )ށ( ބަސް  ޝަރީޢަތްކުރެވޭ  މީހަކީ  ހިމެނޭ  މައްސަލައެއްގައި  ކޯޓުންބަލާ  ޑްރަގް 

ކޯޓުގެ  އެމީހަކަށް  މީހެއްނަމަ  މަންމަނު  ނުވަތަ  މީހެއްނަމަ،  ބީރު  ނުވަތަ  މީހެއްނަމަ، 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  ތަރުޖަމާނަކު  ފަރާތުން 

ޢައްޔަން 48.ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުން ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ވަކީލަކު  ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ކަ

ލިބިގެންވެއެވެ.  އެފަރާތަށް  ޙައްޤު  ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

އަޑުއަހަން ވަނުން

ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތެއްނަމަ، އެ ޝަރީޢަތެއް އަޑުއަހަންއެދޭ )ހ(49.

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ  ފަރާތްތަކަށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން، ކަ

ދަށުން ޖާގަދޭން ވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކީ ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއް ނޫންނަމަ، އެ މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނީ )ށ(

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށާއި، ހެކީންނަށާއި، ޚަޞްމުންގެ ވަކީލުންނަށާއި، މައްސަލައާ 

ގުޅިގެން ކޯޓުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރާ މީހުންނަށެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ 

މީހުންގެ ހެދުން

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތަކަށް އެކަމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ )ހ(50.

ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް އަޅަންޖެހޭ ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ހެދުމެއްގައި ހުރިނަމައެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ވަކީލުންނަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް )ށ(

ވަދެވޭނީ ފިރިހެނަކުނަމަ ކަޅު ނުވަތަ ގަދަ ނޫކުލައިގެ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައެވެ. އަންހެނަކުނަމަ، 

ކަޅު ނުވަތަ ގަދަ ނޫކުލައިގެ ކޯޓުފަޓުލޫނު ނުވަތަ ކޯޓާއި ސްކާރޓްގައެވެ.

އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު ނުވަތަ  ކަ

ގަޑި ބަދަލުކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކަށް ނުވަތަ 51. ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަ

ގަޑިއަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހާޒިރުކުރުމުގައި 52.ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން ބޭނުންވާމީހުން  ހާޒިރުކުރަން  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

ގަވާއިދަށެވެ. ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ހާޒިރުކުރުމުގައި  މީހުން  ކޯޓަށް  ޢަމަލުކުރާނީ، 

މީލާދީ ގޮތުން ޢުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭނީ އެކުއްޖާގެ )ހ(53.ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

ބެލެނިވެރިޔާ  ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެހުރި 

ފަރާތަކާ އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް، ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ އެވަގުތު ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް 

ޝަރީޢަތުގެ  ބޭއްވޭ  އޭގެފަހުން  ނުވެއްޖެނަމަ،  ހާޒިރު  ކޯޓަށް  އުޛުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު 

ޙައްޤުތަކާބެހޭ  ކުޑަކުދިންގެ  ބަލަހައްޓާނީ  ކަންތައްތައް  ކުއްޖާއާބެހޭ  މަޖިލީސްތަކުގައި 

ޔުނިޓުން ހާޒިރުވާ މީހެކެވެ.

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖަކު ހާޒިރުކުރުމަށް އަންގާނީ ހާޒިރުކުރެވޭ ބޭނުން ބަޔާންކޮށް )ށ(

އެކުއްޖަކާއެކު ހާޒިރުވުމަށް ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ފޮނުވޭ ކޯޓަށް 

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކުންނެވެ. 
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ޑްރަގް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވިފައިވަނިކޮށް އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް މަޤްބޫލު )ނ(

ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ހާޒިރުކުރުމުގައި  މީހުން  ކޯޓަށް  ނުވެއްޖެނަމަ  ހާޒިރު  އުޒުރެއްނެތި 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

މަޖިލީހަށް )ރ( ޝަރީޢަތުގެ  ކުޑަކުއްޖަކު  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

ހާޒިރުކުރާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރާނީ )ހ(54.ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރުން

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވައިގެންނެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން އެ ލިޔުން )ށ(

ފަރާތް  ދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަކަމާމެދު  ލިޔުމުގެ  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ދޫކޮށްފައިވާ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަންދުގައިހުރި މީހަކު 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

ދަޢުވާލިބޭފަރާތަކީ ބަންދެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނީ ބަންދުކޮށްފައި 55.

ހުރި އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކީ، ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން )ހ(56.ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް

ކޮންމެ  ނޑައަޅާ  ކަ މަޖިލީހެއްކަމަށް  ޝަރީޢަތުގެ  މަޖިލީހަކީ  އެ  ނޑިޔާރަކު  ފަ އެކޯޓުގެ 

މަޖިލީހެކެވެ.

ނޑިޔާރުގެ ހުއްދައާއެކު ކޯޓު )ށ(  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މީހުން ވައްދާނީ މައްސަލަ ބަލާ ފަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އޮފިސަރު، ނުވަތަ އެކަމަށް ކަ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތިބެންވާނީ ކޯޓު )ނ(

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން  ނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފު ކަ އޮފިސަރު ނުވަތަ އެކަމަށް ކަ

އެ ތަރުތީބުންނެވެ.

އެކަމަށް )ރ(  ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  ވަނުމަށް  އަޑުއެހުންތަކަށް  މައްސަލަތަކުގެ  ކޯޓުގެ  ޑްރަގް 

ބޭއްވުމަށް  މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ  ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ކުރިން  މިނިޓް  )ދިހައެއް(   10 ވަގުތުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

މިގޮތުން  ކޯޓުގައި ޖާގަ އޮތް މިންވަރަކުން މައްސަލަ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު 

ދެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ފަދައިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް އަޑުއަހަން ހާޒިރުވާ ފަރާތް )ބ(

ކޯޓަށް  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  އެފަރާތެއްގެ  ވަންނައިރު  އަޑުއެހުމަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކާޑު ނެތްނަމަ އަޑުއެހުމަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
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ނޑާލުން އިޚުތިޔާރު 57.ޝަރީޢަތް މެދުކަ ނޑާލުމުގެ  މެދުކަ ފެށުމަށްފަހު  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައެއްގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 

ނޑާލާއިރު ދެން ޝަރީޢަތް  ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް މެދުކަ މައްސަލަ ބަލާ ފަ

އިޢުލާންކުރެވިދާނެއެވެ. އެމަޖިލީހެއްގައި  ތާރީޚު  ވަގުތާއި  ކުރިއަށްގެންދާނެ 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ 

ފަރާތުން ޢަމަލުބަހައްޓަންވީ ގޮތް

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ކުރިންނާއި ޝަރީޢަތުގެ )ހ(58.

މަޖިލީހުގައިވެސް އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

އަޑު ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރާއެކު ރިކޯޑުކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ 1.

މަޖިލީހުގެ ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ނިޒާމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް 

އެއްޗެއްވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިން ބޭރުގައި ބެހެއްޓުން.

އެއްޗެއް 2. އެއްވެސް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ބޭނުމަށް  މުވާޞަލާތީ  ފޯނާއި  މޯބައިލް 

ނުވެއްދުން. މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުގެ 

ޤާޟީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމުން ކޮޅަށްތެދުވުމާއި، ޤާޟީ އިޝާރާތްކުރުމުން 3.

އިށީނުން.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޤާޟީއާ މުޚާތަބުކުރާނަމަ "ޢިއްޒަތްތެރި ޤާޟީ" މިނޫން 4.

ގޮތަކަށް މުޚާޠަބުނުކުރުން.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޤާޟީގެ ހުއްދައާއެކުގައި މެނުވީ ވާހަކަ ނުދެއްކުން.5.

ޝަރީޢަތުގައި ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކޮޅަށްތެދުވުމަށްފަހު ޤާޟީގެ ހުއްދައާއެކުގައި 6.

މެނުވީ ނުބުނުން.

ޝަރީޢަތުގެ 7. ފަރާތްތަކުން  ގުޅުންހުރި  މައްސަލައާ  ޚަޞްމުންނާއި  މައްސަލައިގެ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ޤާޟީގެ ހުއްދައާއެކު  ހުށަހެޅުން.

މަޖިލީހުގައި )ށ( ޝަރީޢަތުގެ  އިތުރުން  ކަންކަމުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  )ހ(ގައި  މިމާއްދާގެ 

ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ.  އަންގާއެންގުންތަކަށް  ޤާޟީ 

ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް 

ސެންޓަރުގައި ދަޢުވާލިބޭމީހުން 

ބަންދުކުރުން

ތިރީގައިމިވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ޙާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ދަޢުވާލިބޭފަރާތް )ހ(59.

ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމު 1. ފަރުވާގެ  މީހެއްގެ  ބައިވެރިކޮށްފައިވާ  ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ފަރުވާގެ 

ނިމެންދެން.  ގޮތެއް  އެކަމާމެދު  ހާލަތުގައި  ހުށަހެޅޭ  ހުއްޓާލުމަށް 

ކުރިން 2. ކުރެވުމުގެ  އަމުރެއް  ރީހެބިލިޓޭޝަން  މައްޗަށް  ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ 

އެމީހެއްގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން އެމީހަކީ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއްގައި 

ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި އެމީހެއްގެ އެހާލަތު 
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ފިލައިދަންދެން.

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމާއެކު، އެ މައްސަލައެއް ރައްދުވާފަރާތުގެ 60.ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާއާއި މައްސަލައިގެ ފޯމު 

ބާޠިލު ކުރުން

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ )ހ(61. ޙާލަތްތަކުންކުރެ  ތިރީގައިވާ 

ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. ފޯމު  މައްސަލައިގެ  ދަޢުވާ ނުވަތަ 

މައްސަލައެއްކަން 1. ހިނގަމުންދާ  އެހެންކޯޓެއްގައި  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ކަށަވަރުވުން. ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

ކުރެވިފައިވާ 2. ޙުކުމެއް  ފައިޞަލާކުރަނިވި  މައްސަލައަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ކަށަވަރުވުން. ކޯޓަށް  ޑްރަގް  މައްސަލައެއްކަން 

ހުށަހެޅިފަރާތަށާއި )ށ( ދަޢުވާ  ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  ޑްރަގް 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން  ދަޢުވާލިބޭފަރާތަށް  

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ 

މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މީހުންނާ ގުޅިގެން ޑްރަގް )ހ(62.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުމެވެ.

ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު ޑްރަގް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.)ށ(

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން އެމީހަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ރިޕޯޓު.1.

މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތަކާއި، ސައިކޭޓްރިކް އަދި ސައިކޮލޮޖިކަލް ރިޕޯޓު.2.

ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރޭގައި އެޕްރޮގްރާމާ ގުޅިގެން އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ 3.

އެމީހެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކު، ނުވަތަ  އެމީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ

ރައްޓެއްސަކު ހުށަހަޅާ ލިޔުން.

އެންމެހައި )ނ( ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ފަރުވާހޯދި  ނިމުމާއެކު  ޕްރޮގްރާމު  ފަރުވާގެ 

އެދުމުގެ  ފަރާތުގެ  ފަރުވާހޯދި  ނުވަތަ  ހުއްދަލިބިގެން  އަމުރަކުން  ]ކޯޓު  ލިޔެކިޔުންތައް 

ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ. ލިޔެ  ބޭރުގައި  މިފަދައިން  މަނާ[  ހާމަކުރުން  މެނުވީ  މަތިން 

މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިގެން މައްސަލައިގެ ދެފަރާތަށް )ރ(

ދޫކުރެވޭ ލިޔުންތައް މި މާއްދާގެ )ށ( އިން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. 

އެ )ބ( ލިޔުންތައް  މައްސަލައަކާގުޅޭ  ފިޔަވައި،  މަޢުލޫމާތުތައް  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 

އެމައްސަލައެއްގައި  ކުރުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓަރީ  ކޯޓުގައި  ދަޢުވާއެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް 

މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއަކާގުޅޭ 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން  އެފަރާތަކަށް  އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ލިޔުންތައް 
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޢުމުރު 

ކަށަވަރުކުރުން

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުގެ ޢުމުރު ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 63.

ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ކަމާގުޅޭ  ދައުލަތުގެ  ޢުމުރު ސާފުކުރާނީ  މިގޮތުން 

ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ލިބެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި އުމުރު 

ނޑައަޅާނީ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެމަތިންނެވެ. ކަ

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ 

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް 

ސިއްރުކުރުން

ސިއްރު )ހ(64. ހިންގަންވާނީ  ޝަރީޢަތްތައް  ދަޢުވާތަކާގުޅޭ  ހުށަހެޅޭ  ކުޑަކުދިންގެމައްޗަށް 

މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އެދޭ 

ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ 

ނާޅައެވެ.  ހުރަހެއް 

ނޑައަޅާނީ  )ށ( ކުޑަކުދިންގެމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތަކާގުޅޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގައި އަދަބު ކަ

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު 

ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް

ހުޅުވައިލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި 

ޙުކުމް ކުރުމާއި އަމުރު ނެރުން

ހުރިހާ 65. ހިންގާ  ކޯޓުން   ޑްރަގް  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި 

އަމުރުތައް  ނެރޭ  ކޯޓުން  އަދި  ވާނީ،  އިއްވަން  ނިންމުންތައް  ކޯޓުގެ  ވެސް  ޝަރީޢަތެއްގައި 

ނެރެން ވާނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 

މަޖިލީހެއްގައެވެ. ހުޅުވައިލެވިފައިވާ  އާންމުކޮށް  މަތިން،  އުސޫލުތަކުގެ  އެކަށައަޅާފައިވާ 

ޙުކުމަށް ވާސިލުވިގޮތް 

ބަޔާންކުރުން

ޑްރަގް ކޯޓުގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތެއްގެ ޙުކުމް އިއްވާއިރު، ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް 66.

ގެނައުމުގައި ޙުކުމަށް ވާސިލުވި ގޮތް، ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ.

ޙުކުމެއް )ހ(67.މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ އެ  ދުވަހު  ޙުކުމެއްކުރާ  ކުރާ  މައްސަލައަކާގުޅިގެން  ބަލަމުންދާ  ކޯޓުން  ޑްރަގް 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ދެފަރާތަށް  މައްސަލައިގެ  ޚުލާޞާ  ގޮތުގެ  ކުރެވުނު 

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚުލާޞާގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު )ށ(

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު.1.

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް.2.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް.3.

މައްސަލަ / ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމީއެޑްރެހާއި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު.4.
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މައްސަލަ / ދަޢުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު.5.

މައްސަލަ / ދަޢުވާ ނިމުނު ތާރީޚު.6.

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ.7.

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ޚުލާޞާ.8.

ޙުކުމް.9.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 

އެދި ހުށަހެޅުން

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ އެފޯމާ 68. މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ކަ

އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާ އެކުގައެވެ.

އަށްވަނަ ބާބު 

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުން

ނޑުން ގަވާއިދާއި، 69.ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ މި  ޢަމަލުކުރެވޭނީ  ފަރާތްތަކާމެދު  ނޑާ  ކަ ޙުރުމަތް  މަޖިލީހުގެ  ޝަރީޢަތުގެ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(  ގެ 76 ވަނަ މާއްދާއާއި، 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 85 ވަނަ މާއްދާ އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއާއި 88 ވަނަ މާއްދާއާއި،  ކޯޓުގެ 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ގަވާއިދުގައިވާ  ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ  ޙުރުމަތް 

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ދައުލަތުގެ 

މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުން 

ތަބާވުން

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ، ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ، ނުވަތަ ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ 70.

ގުޅިގެން، ޑްރަގް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ބަދަލު ނުކުރާހައިހިނދަކު ޑްރަގް 

އަމުރަކަށްވެސް، ކޮންމެ  ކުރާ  މައްޗަށް  މުއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޯޓުން 

ނޑައެޅުމެއް ނެތި، އަދި އެ އަމުރަކީ ކޯޓުގެ  އެ އަމުރުގެ ޤާނޫނީ ޞައްޙަކަން އަމިއްލައަށް ކަ

ނޫންކަން  ނުވަތަ  އަމުރެއްކަން  ޚިލާފު  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  އަމުރަކާ  ނުވަތަ  ނިންމުމެއް  އެހެން 

ނޑައެޅުމެއްނެތި، ވަގުތުން ތަބާވާންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އަމުރަކަށް ބޯލަނބަން  އަމިއްލައަށް ކަ

ނޑުން  އެއްވެސް ސިފައެއްގައި، އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އިންކާރު ކުރުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެ

ބެލެވޭނެއެވެ.  ކަމަށް 

ނުވަވަނަ ބާބު 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާއި ފަހުގެ ޙުކުމާގުޅޭ

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގައި 

އިތުރަށް ހިމެނިދާނެ ބައިތައް

ޑްރަގް ކޯޓުން ކުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްގައި ކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް 71.

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ހިމެނިދާނެއެވެ.
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އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ،  ކޯޓުން ކުރާ ފަހުގެ ޙުކުމްކުރާނީ ފުރަތަމަ ޙުކުމް 72.ޝަރުޠަކާނުލައި މިނިވަންކުރުން

ބާޠިލުކުރުމާއެކު އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ނުލައި ދަޢުވާލިބޭމީހާ މިނިވަން ކުރުމަށެވެ.

ޙުކުމް ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ލާޒިމުކުޅަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފަރުވާތެރިކަމާއި، )ހ(

ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ފަރުވާ ދިންފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުން.

ޤާނޫނުގެ 62 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެފައި ނެތުން.)ށ(

ޤާނޫނުގެ 70 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރުޠުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުވެފައި )ނ(

ނެތުން.

ޤާނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމެއް ޝަރުޠުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެ ޝަރުޠަކާ )ރ(

ޚިލާފުވެފައި ނެތުން.

އެންމެހައި )ބ( ހިމެނިފައިވާ  ޕްރޮގްރާމްގައި  ފަރުވާގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   72 ޤާނޫނުގެ 

ކޮށްފައިވުން. ފުރިހަމަ  ކަންތައްތައް 

ނޑައެޅުން އަމުރުގައި 73.ފަހުގެ ޙުކުމް ކަ ރިހެބިލިޓޭޝަން  ނޑައަޅާނީ  ކަ ޝަރުޠުތަކެއް  ނުވަތަ  ޝަރުޠެއް  ޙުކުމާއެކު  ފަހުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިތައް، އެ އަމުރުގައިވާ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ

މައްޗަށް  ހުށަހެޅުމުގެ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ފަރުވާދޭ  ގޮތާމެދު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 85 ވަނަ މާއްދާގެ 

)ހ(ގެ 2ވަނަ ނަންބަރާއި 3 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންނެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 74.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގަވާއިދު ނަންބަރު:           )ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު( 75.އުވާލެވޭ ގަވާއިދު

އުވުނީއެވެ.
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