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ދު ެ
ޝަރުޢީެއަގުކުރުމާބެހޭެޤަވާޢި ެ
ދއާއި ެެ 156ވަނަެ
ނނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަެމާއް ާ
ދވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާ ޫ
 .1މި ެޤަވާޢިދު ެއެކަށައަޅާފައިވަނީެ ި
މާއްދާއިންެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެލިބިދޭެބާރުގެެދަށުންނެވެެ.
 .2މިއީ ެޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކަށް ެހުށަހެޅޭ ެމައްސަލަތަކާއި ެގުޅިގެން ެތަންތަނާއިެ ،ތަކެތީގެ ެޝަރުޢީ ެއަގެއްެ
ހއްޖެ ެޙާލަތުގައިެ
ނވަތަ ެއެސެސްމަންޓެއް ެހަދަންޖެ ި
ކަނޑައަޅަންޖެހިއްޖެ ެޙާލަތެއްގައިެ ،ނުވަތަ ެއިންސްޕެކްޝަނެއް ެ ު
ޤވާޢިދެވެ.
ޢަމަލުކުރާނޭެގޮތްެބަޔާންކޮށްދޭެ ަ

ެ

 .3މިެޤަވާޢިދަށްެކިޔާނީެ"ޝަރުޢީެއަގުކުރުމާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެއެވެ.

ެ

އި،
ޢ ެއަގުކުރުމަށާ ެ
ޅ ެމައްސަލަތަކާއި ެގުޅިގެން ެތަންތަނާއިެ ،ތަކެތީގެ ެޝަރު ީެ
 .4ޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކަށް ެހުށަހެ ޭ
ނސްޓްރޭޝަންގައިެ
ށ ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެޖުޑީޝަލް ެއެޑްމި ި
އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށާއިެ ،އެސެސްމަންޓްތައް ެހެދުމަ ްެ
ނވާނެއެވެ.
ޝަރުޢީެއަގުެކޮމިޓީއެއްެއޮންނަ ް

ެ

އގު ެކޮމިޓީގައިެ
 .5އަގު ެކޮމިޓީ ެއެކުލެވިގެންވާނީ ެތަފާތު ެއެކި ެދާއިރާތަކުން ެފަންނީ ެމީހުން ެހިމެނޭގޮތަށެވެަ ެ .
އެކުލެވިގެންނުވާެދާއިރާއަކުންެޚަބީރެއްގެެއެހީެއެކޮމިޓީއަށްެބޭނުންވެއްޖެނަމަެ،އެފަދަެޚަބީރެއްގެެއެހީެއެކޮމިޓީއަށްެ
އފްެޖުޑީޝަލްެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންެހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
ލިބޭނެެއިންތިޒާމުެޑިޕާޓްމަންޓްެ ޮ

ެ ެ

އސައި ެބަލަހައްޓާނީެ
އ ެއިދާރީ ެކަންތައްތައް ެހަމަޖަ ް
އންމެހަ ި
ތ ެކުރުމަށް ެބޭނުންވާ ެ ެ
( .6ހ) ެއަގު ެކޮމެޓީގެ ެމަސައްކަ ް
ޑިޕާޓްމަންޓް ެއޮފް ެޖުޑީޝަލް ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެެ .މީގެތެރޭގައި ެކޮމިޓީގެ ެއިދާރީ ެއިންތިޒާމުތަކާއިެ
ދަތުރުފަތުރުގެެއިންތިޒާމުތައްެފަދަެއިންތިޒާމުތައްެހިމެނޭނެއެވެ.
އްެެ
ނވި ެކަންތައްތަ ެ
(ށ) ެމި ެމައްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެއެހެން ެއޮތްނަމަވެސް ެމައްސަލަ ެބަލަމުންދާ ެކޯޓަކުން ެއަންނަ ި
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެެ .
ެ

ތެކަނޑައަޅައިދިނުން.
 .1ކޯޓުގެެފަރާތުންެގުޅަންޖެހޭެފަރާ ްެ
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ވތަެއަގުެ
ވނަމަެ،ނު ަ
ޙއްޞާކުރަންެބޭނުން ާ
ނނާެމަޢުލޫމާތުެ ި
މޓީގެެމެންބަރު ް
 .2ޝަރީޢަތްކުރާެފަރާތުންެއަގުެކޮ ެ
މކުރުން.
ކޮމެޓީންެމަޢުލޫމާތެއްެސާފުކުރަންެބޭނުންވާނަމަެ،އެކަންެއިންތިޒާ ުެ
 .3އަގު ެކޮމެޓީގެ ެފަރާތުން ެއަގުކުރުމަށާއިެ ،އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށާއި ެއެސެސްމަންޓް ެހެދުމަށް ެދާއިރު،
އެތަނަކަށް ެޙާޟިރުވާންޖެހޭ ެމީހުން ެޙާޟިރުކޮށްދިނުމާއިެ ،އަދި ެޙާޟިރުނުވާ ެފަރާތްތަކާމެދު ،އަޅަންޖެހޭެ
ފިޔަވަޅުެއެޅުން.
ގެެެ
 .4އަގުކުރަންޖެހޭ ެނުވަތަ ެއިންސްޕެކްޓްކުރަންޖެހޭ ެނުވަތަ ެއެސެސްކުރަންޖެހޭ ެއެއްޗެއް ެނުވަތަ ެތަނެއް ެ
މަޢުލޫމާތުެއަގުެކޮމިޓީއަށްެދިނުން.
ކގެ ެއިތުރުން ެއަގު ެކޮމިޓީގެ ެމަސައްކަތް ެފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ެކޯޓުގެެ
އތަ ު
 .5މަތީގައި ެބުނެފައިވާ ެކަންތަ ް
ފަރާތުންެދޭންޖެހޭެއެހީތެރިކަންެދިނުން.
( .6ހ) ެޝަރުޢީ ެއަގު ެކޮމިޓީން ެއަގުކޮށް ެނުވަތަ ެއިންސްޕެކްޓްކޮށް ެނުވަތަ ެއެސެސްކޮށް ެނިމުމުންެ ،އޭގެެ
ވނެއެވެ.
ރިޕޯޓެއްެއަގުކުރުމަށްެނުވަތަެއިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްެނުވަތަެއެސެސްކުރުމަށްެއެދުނުެކޯޓަށްެފޮނުވަން ާ
(ށ) ެމި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެރިޕޯޓުގައި ެއަގުކުރި ެނުވަތަ ެއިންސްޕެކްޓްކުރި ެނުވަތަެ
އިެ
ރި ެމެންބަރުންގެ ެނަމާއި ،އެ ެމެންބަރުންގެ ެފަންނީދާއިރާ ެއެނގޭގޮތަށް ެއެ ެމެންބަރުންގެ ެސޮ ެ
އެސެސްކު ެ
އވެެ .
އޮންނަންވާނެއެވެެ.އަދިެއެެރިޕޯޓުގައި ،ތާރީޚުެލިޔެެ،ޝަރުޢީެއަގުެކޮމިޓީގެެތައްގަނޑުެޖަހަންވާނެ ެ
 .7މި ެޤަވާޢިދުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޝަރުޢީ ެއަގު ެކޮމިޓީގެ ެބަދަލުގައިެ ،މިޤަވާޢިދުގައި ެބުނެފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާެ
ރާ ެޕްރޮފެޝަނަލް ެއެހެން ެފަރާތެއްގެެ
އެއްގޮތްވާެ ،އަގުކުރާ ެނުވަތަ ެއިންސްޕެކްޓްކުރާ ެނުވަތަ ެއެސެސްކު ެ
ޖހޭކަމަށް ެމައްސަލަ ެބަލާ ެފަނޑިޔާރަށް ެބުރަވެވިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ވެލުއޭޝަންެ
ވެލުއޭޝަނަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރަން ެ
ރިޕޯޓަކަށްެރިޢާޔަތްކުރުމަށްެމިޤަވާޢިދުެހުރަހެއްެނާޅައެވެ.
ނ ެއަގުކުރަންޖެހޭ ެއަގުކުރުމުގައި ެއިތުރު ެޚަރަދެއް ެކުރަންޖެހޭނަމަ ެއެ ެޚަރަދު ެކުރާނީެ
ޢދުގެ ެދަށު ް
( .8ހ) ެމި ެޤަވާ ި
މައްސަލާގައިެހިމެނޭެޚަސްމުންގެެފަރާތުންނެވެ.
ކރަންޖެހޭ ެނުވަތަ ެއެސެސްކުރަންޖެހޭ ެޙާލަތުގައިެ،
ގކުރަންޖެހޭ ެނުވަތަ ެއިންސްޕެކްޓް ުެ
(ށ) ެމި ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެއަ ުެ
ށ ެވަކި ެޚަސްމަކު ެއެދިގެން ެއެކަމަށް ެހުއްދަދެވޭެ
ޝަރުޢީ ެއަގު ެކޮމިޓީ ެނޫން ެއެހެން ެފަރާތެއްގެ ވެލުއޭޝަނަކަ ް
ޙާލަތުގައިެ،އެކަމަށްެހިނގާނެެޚަރަދުކުރާނީެއެެޚަސްމެކެވެ.
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ގކުރަންޖެހޭ ެނުވަތަ ެއިންސްޕެކްޓްކުރަންޖެހޭ ެނުވަތަ ެއެސެސްކުރަންޖެހޭ ެހާލަތުގައިެ،
(ނ) މި ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެއަ ުެ
ށްެ
ޓށް ެފެނިއްޖެހިނދެއްގައި ،އެކަމަ ެ
ބނުންވާކަމަށްެކޯ ަ
ގ ވެލުއޭޝަނެއްެ ޭ
ހންެފަރާތެއް ެެ
ނ ެއެ ެ
ޝަރުޢީެއަގުެކޮމިޓީެނޫ ް
ހިނގާނެެޚަރަދުކުރާނީެއެެމައްސަލާގައިެހިމެނޭެޚަސްމުންނެވެ.
ެ33ޝަޢުބާންެެ 1435
ެ31ޖޫންެެ 2314
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