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ގަވާއިދުުނަންބަރު2021-SC-REG-01 ުު:
ު

ޝަ ރީ ޢަ ތްކުރުމާބހުޖި ނާއީުއި ޖު ރާއަތުގުގަވާއި ދު
ތަ ޢާ ރުުފު

.1

ނަ ން

.2

ު

ުމިއީުޤާނޫނުު ނަންބަރުު (ުު12 /2016ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނު)ުގުު211ވަނަުމާއްދާގު
(ހ)ުގ ު ު03ވަނަު ނަންބަރުގު ދަށުންު ބާރުުލިބިގންު ހަދާފައިވާު ގަވާއިދކވ.
ުމި ގަވާއިދަށްުކިޔާނީުު"ޝަރީޢަތްކުރުމާބހު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގުގަވާއިދު"ުއވ.

ުު1ވަ ނަުބާ ބު ު
ކު ށުގ ުތު ހު މަ ތު ގައިުބަ ން ދު ކުރވުމީ ހު ންގުބަ ން ދާމދުުގޮތ އްުނި ން މު ން ު
ތު ހު މަތު ކުރވުމީ ހު ނ ު
ް. 3 ު،
ފަނ ޑި ޔާރއްގުު

ު(ހ)

ކުށުގުތުހުމަތުގައިު ބަންދުކުރވުމީހާުހައްޔަރުކުރާތާު (ު24ސައުވީސް)ުގަޑިއިރުގު
ތރގައިުއމީހއްގުބަންދާމދުު ގޮތއްުނިންމުމަށްުުހާޒިރުކުރާނީ؛

ކު ރި މައްޗަށުްު

()1

ހާ ޒި ރު ކުރުން

އމީހަކުު ހައްޔަރުކުރވުނީު

މާލއިންު ނުވަތަު

ބައިނަލްއަޤްވާމީު

ސަރަޙައްދުންނަމަު ކްރިމިނަލްުކޯޓަށވު ުު.
()2

މާލު ފިޔަވައިު އހންު ރަށއްގައިނަމަު އަދިު އއީު މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓު ު
ޤާއިމު ކުރވިފައިހުރިުރަށއްގައިނަމަުމޖިސްޓްރޓްު ކޯޓަށވު ު ު.

()3

މާލު ފިޔަވައިު އހންު ރަށއްގައިނަމަު އަދިު އއީު މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓއް ު
ޤާއިމު ވފައިު ނތްު ރަށއްގައިނަމަު ނުވަތަު ދިވހިރާއްޖގު ކަނޑުގ ު
ސަރަޙައްދުގައިނަމަ ު،އންމު ކައިރީގައިވާު ޖުޑީޝަލްު ދާއިރާގު
މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓަކަށވު .

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގމަތިންު އމީހަކުު ހުރިު ރަށުގު
މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންު ބަލާއިރުު މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓުންު ބަންދާމދު ު
ގޮތއްު ނިންމންު ނތްު ޙާލަތއްު މދުވރިވއްޖނަމަ ު،ހާޒިރުކުރާނީު އ ުދާއިރާއަކާު
ޙަވާލުވހުރިުމޖިސްޓްރޓްު ލިޔުމުންުކަނޑައަޅާު އުދާއިރާގުއހންު ކޯޓަކަށވ.

(ނ)

މިުމާއްދާގު(ށ)ުގައިުބުނފައިވާުމޖިސްޓްރޓްުކޯޓުންުބަންދާމދުުގޮތއްުނިންމންުު
ނތްު ޙާލަތްތައްު ކަމަށްު ބަލާނީު އަންނަނިވިު ޙާލަތްތަކވ.
()1

އމީހަކުު ހުރިު ރަށުގުމޖިސްޓްރޓްުކޯޓުގައިުމޖިސްޓްރޓަކުުނތުން؛ ު

()2

ސަލާމަތީު ސަބަބުތަކަށްޓަކައިު އމީހަކުު ހުރިު ރަށއްގު މޖިސްޓްރޓް ު
ކޯޓުންު ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމންު ނތްކަމަށްު ދާއިރާއާު ޙަވާލުވހުރިު
މޖިސްޓްރޓްު ކަނޑައޅުން؛ ު ު

()3

ގާތްތިމާގކަމުގު ސަބަބުންު ނުވަތަު އނޫންވސްު މަޤްބޫލުު ސަބަބަކާހުރ ުު
ފަނޑިޔާރުު ތަނާޒުލުވާންޖހފަ ދަު ކަމއްުމދުވރިވުންު .

(ރ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގު(ު) 1ވަނަުނަންބަރުގައިުއހން ުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސްު ،
ކުށުގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކުރވުނުު މީހާު ބަންދުު ކުރވުނީު ހުޅުމާލު ސަރަހައްދުން ު
3

ނަމަ ު،އމީހަކުު ބަންދުކުރާތާު ު ( ު ު24ސައުވީސް)ު ގަޑިއިރުގު ތރގައިު
ބަންދާމދުގޮތއްު ނިންމުމަށްޓަކައި ު،ހުޅުމާލުމޖިސްޓްރޓްު ކޯޓަށް ު،ހާޒިރުކުރުމުގު
އިޚްތިޔާރުު ލިބިގންވއވ.
ކު ށުގުތު ހުމަތުގައުިު

.4

ބަ ން ދު ކުރާުމީ ހުނުްު
ކޯ ޓަ ށްުހާ ޒިރު ކުރުާު
ފަ ރާތުގުމަސްއޫލިއްޔަުތު

ު(ހ)

ކުށުގުތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްގންު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރވުމީހާުހާޒިރުކުރަންވާނީ ު،މިު
ގަވާއިދުގު ު07ވަނަު ބާބުގައިުބުނާފަދަުުހދުމއްގައވ.

(ށ)

ކުށުގުތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްގންު މީހަކުުކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރާއިރުު،ރައްކާތރިކަމުގު
ގޮތުންު އަޅަންޖހު އންމހައިު ފިޔަވަޅުތައްު އމީހަކުު ހާޒިރުކުރާުު އިދާރާއަކުންު
އަޅަންވާނއވ.

(ނ)

ކޯޓަށްު މީހަކުު ހާޒިރުކުރާއިރު ު،ރައްކާތރިކަމުގު ގޮތުންު އަޅަންޖހު ފިޔަވަޅުނާޅާުު
ހުރުމުގު ސަބަބުންު ނުވަތަު ބަލަހައްޓަންވާު ވަރަށްު ނުބލހއްޓުމުގު ސަބަބުންުު
ހާޒިރުކުރާު މީހާގު ފަރާތުންު ގއްލުމއްު ލިބިއްޖނަމަ ުު،އކަންު ބަލައިު ތަޙްޤީޤު ު
ކުރުމަށްފަހުު އކަމާު ގުޅގޮތުންު އަޅަންޖހު އންމހައިު ފިޔަވަޅުތައްު ކޯޓުން ު
އަޅަންވާނއވ.

(ރ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުއާއިު(ށ)ު ގައިވާުގޮތާުޚިލާފަށްު މީހަކުު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންވާނީ ު
އމީހަކީު އފަދަު ގޮތަކަށްު ހާޒިރުކުރުމަށްު ުޞިއްޙީގޮތުންު ޢުޛުރުވރިވާފަދަު
ޙާލަތއްގައިވާުމީހއްކަންުއނގނު ޑޮކްޓަރުގުލިޔުމަކާއކުގައވ.

ބަ ލި މީހއްގުުބަ ންދާމދުުު . 5
ން ު
ގޮތ އްުނި ން މު ު

ު(ހ)

ގައިންގަޔަށްުއަރާުނުރައްކާތރިުބައްޔއްުޖހިފައިވާކަމުގުއަލާމާތްތައްުހުރިުމީހަކު ު
ޓސްޓުުހދުމަށްުދކޮޅުު ހަދާނަމަު ނުވަތަުޓސްޓްު ހަދައިުނަތީޖާު ލިބިފައިނުވާނަމަ ު

ު

ނުވަތަު ގައިންގަޔަށްު އަރާު ނުރައްކާތރިު ބައްޔއްު ޖހިފައިވާު މީހއްގު ބަންދާމދު ު

ު

ގޮތއްުނިންމުމަށްު ކޯޓަށްުހާޒިކުރަންޖހިއްޖނަމަު ،ނުވަތަު ކުއްލިއަކަށްުދިމާވިކަމަކާ ު
ގުޅިގންު ވަގުތުންު ޞިއްޙީު ފަރުވާދިނުމަށްު ގންގޮސްފައިވާު މީހަކު ުނުވަތަ ު
ހޮސްޕިޓަލއްގު ނުވަތަުުޞިއްޙީފަރުވާދު މަރުކަޒއްގައިުއޑްމިޓްކޮށްފައިވާު މީހަކު ު
އމީހއްގު ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމަށްޓަކައިު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންޖހިއްޖނަމަުު،
އމީހއްގު ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމަށްު ހުށަހަޅަންވާނީު އކަންު އނގނ ު
ލިޔުމާއކުގައވު.
(ށ)

މި ު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިު ބުނފައިވާު މަޢުލޫމާތުު ކޯޓަށްު ހުށަހޅުމުން ު،އކަންކަމުގ ު
މައްޗަށްު ބަލައި ު،ވީޑިއޯު ކޮންފަރންސްު މދުވރިކޮށް ު،ނުވަތަު އނާގު ވަކީލުގު
ހާޒިރުގައިު ނުވަތަު ހުށަހަޅާު ލިޔުންތަކުގު މައްޗަށްު ބަލައި ު،އމީހާުުކޯޓަށް ު
ހާޒިރުނުކޮށްު އމީހާގުބަންދާމދުު ކޯޓުންު ގޮތއްު ނިންމަންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބުނފައިވާު ޙާލަތުު ފިލައިު ދިޔުމުން(ުު24 ،ސައުވީސް) ު
ގަޑިއިރުގުތރގައިުއމީހއްގުބަންދާމދުުގޮތއްުނިންމުމަށްޓަކައިުއމީހަކުުކޯޓަށް ު
ހާޒިރުކުރަންވާނއވ.

(ރ)

މި ު މާއްދާގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގމަތިން ު،ވީޑިއޯު ކޮންފަރންސްު މދުވރިކޮށް ު
ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމުގު މަޖިލިސްތައްު ކުރިއަށްު ގންދާނީު "އޯޑިއޯު އަދިު
ވިޑިއޯުކޮންފަރންސިންގުު މދުވރިކޮށްު ކޯޓުތަކުގު އަޑުއހުންތަކާއިު ޝަރީޢަތްތައްުު
4

ކުރިއަށްުގންދިއުމާބހު ގަވާއިދު"ު( ު06އޮގަސްޓުު ު) 2020ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުު
ގޮތުގމަތިންނވ.
(ބ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ޙާލަތއްގައިވާުމީހަކުުބަންދުގައިުބަހައްޓަން ު
ފަނޑިޔާރުު ުނިންމައިފިނަމަ ،އޑްމިޓްކޮށްފައިވާު މީހާު ދޫކޮށްލުމާއކުު24ު ު،
(ސައުވީސް)ު

ގަޑިއިރުގު

ތރގައިު،

ފަނޑިޔާރއްގު

ކުރިމައްޗަށް ު

ހާޒިރުކުރަންވާނއވު .
ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު

.6

ނި ން މު މަށްުކޯ ޓުުު

ުކުށުގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްފައިު ހުންނަު މީހއްގު ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމަށްު ކޯޓަށް ު
ހާޒިރުކުރާު ވަގުތުު ކަނ ޑައަޅާނީު އިސްތިއުނާފުު މަރުޙަލާގު ކޯޓއްނަމަ ު،އު ކޯޓއްގު

ހު ޅު ވާފައިުހު ންނުަު

ފަނޑިޔާރުންގު މަޝްވަރާއާއކުު އިސްު ފަނޑިޔާރވ ު.ސުޕީރިއަރު ކޯޓއްނަމަުއު ކޯޓއްގު

ގަ ޑި ތަުއް

ޤާޟީންގު މަޝްވަރާއާއކުު އިސްު ޤާޟީއވ ު.އަދިުމޖިސްޓްރޓްު ކޯޓއްނަމަ ު،ޖުޑީޝަލްު
ދާއިރާގު އިސްު މޖިސްޓްރޓވ ު.މިގޮތުންު ކަނޑައަޅާު ވަގުތުު ޢާންމުކޮށްު އިޢުލާން ު
ކުރަންވާނއވ.

ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު

.7

ނި ން މު މަށްުއ ދުިު

ު(ހ)

ކޯޓަށްު މީހުންު ހާޒިރުކުރާއިރު ު،މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު  ުު01ގައިވާު ފޯމާއިު ،
ޖަދުވަލުުު  02ގައިވާު ތަޙްޤީޤުކުރާު ފަރާތުގު އިޤްރާރާއިުު،ހާޒިރުކުރާު މީހުންގ ު

ން ު
ހު ށަހޅު ު

ލިސްޓު ،ކޯޓުންު ކަނޑައަޅާު ވަގުތއްގުތރގައިުކޯޓަށްު ހުށަހަޅަންވާނއވު ު.
(ށ)

ބަންދުގައިވާުމީހާުނުވަތަުއނާގުވަކީލުުމިު މާއްދާގު(ހ)ުގައިުބުނފައިވާުފޯމާއި ު
ތަޙްޤީޤުކުރާު ފަރާތުގ ު އިޤްރާރުގުކޮޕީުކޯޓުންު އފަރާތަށްުދންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު އިޤްރާރުގައި ު،ދޮގުު މަޢުލޫމާތއްު ހިމަނާފައިވާނަމަުު،
އމީހަކުުު ( ުު30ތިރީސް)ު ދުވަހަށްވުރު ދިގުނޫންު މުއްދަތަކަށްު ކޯޓަށްު ބަލައިު
ނުގަތުމުގު އިޚްތިޔާރުު ކޯޓަށްު ލިބިގންވއވ ު.މިު މާއްދާގައިު މިގޮތަށް ު
ބުނފައިވީނަމަވސްު ޤާނޫނީުގޮތުންުއމީހަކާމދުުއަޅަންޖހު ފިޔަވަޅުުއޅުމަކަށްު މިު
މާއްދާުހުރަހއްު ނާޅައވ.

ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މު މަށްުއ ދުިު

.8

ު(ހ)

ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގުު58ވަނަުމާއްދާގު(ބ)ުގައިވާުގޮތުގމަތިންުޤާނޫނު ު
ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާު ތަމްސީލުކުރުމަށްު ކޯޓަށްު ހާޒިރުވާންވާނީު އު މައްސަލައއްު

ހު ށަ ހަޅާުފަ ރާުތް

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގު މަސައްކަތާު ޙަވާލުވފައިވާުފަރާތވ.
(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިވާުގޮތުގމަތިންު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގު މަސައްކަތާު ޙަވާލުވފައިވާު
ފަރާތްު ކޯޓަށްު ހާޒިރުވުމަށްުުޢުޛުރުވރިވާނަމަ ު،ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގު
ރަސްމީު ލިޔުމަކާއކުުު،ބަދަލުގައިު އު އިދާރާގު އހންު ފަރާތަކަށްު ކޯޓަށް ު
ހާޒިރުވވިދާނއވ.

ު(ނ)

ދަޢުވާކުރުމާމދުުގޮތއްުނިންމުމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުއޮފީހަށްުލިޔުންތައް ު
ބަލައިގންފައިވާުމައްސަލަތަކުގައިު ތުހުމަތުކުރވު މީހުންނާއި ު،ދަޢުވާު އުފުލާފައިވާު
މައްސަލަތަކުގައިު ހިމނު މީހުންގ ،ބަންދާމދުު ގޮތއްނިންމުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާ ނީުު
ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނ ރަލްއވު.މިގޮތަށްުހުށަހަޅަންވާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު01
ގައިވާުފޯމުންނވުު.

5

(ރ)

މިު މާއްދާގުމަޤްޞަދުު ޙާޞިލްކުރުމަށްު މަގުފަހިު ކުރުމަށްޓަކައި ު،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ު
ޖނރަލްއަށް ުު،އޯޑިއޯު އަދިު ވިޑިއޯު ކޮންފަރންސިން ގު މދުވރިކޮށް ު،ބަންދާމދު ު
ގޮތއްު

ނިންމާު

އަޑުއހުމުގައިު

ބައިވރިވވނު

އިންތިޒާމްު

ކޯޓުން ު

ހަމަޖައްސަންވާނއވ.
ތު ހު މަތު ކުރވުމީ ހުާު
ފަނ ޑި ޔާރއްގުު

.9

ު(ހ)

ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމަށްު ފަނޑިޔާރއްގު ކުރިމައްޗަށްު ހާޒިރުކުރާއިރުު،
ތުހުމަތުކުރވު މީހާު ކޯޓުގު ޢިމާރާތުގު އތރއަށްު ވައްދާު ގަޑިު ކޯޓުން ު

ކު ރި މައްޗަށުްު

ރިކޯޑުކުރަންވާނއވ ު.ޖިނާއީު އިޖުރާ އަތުގުޤާނޫނުގ ު  ު58ވަނަު މާއްދާގު(ހ)ުގު

ްުުުުުުުު
ު
ހާ ޒި ރު ކުރުނ

ބނުމަށްޓަކައި ު،ހައްޔަރުކުރވތާު ު ( ު ު24ސައުވީސް)ު ގަޑިއިރުގު ތރގައިު
ތުހުމަތުކުރވު މީހާު ފަނޑިޔާރއްގު ކުރިމައްޗަށްު ހާޒިރުކުރވު ވަގުތުު ގުނުމުގައިު
ބަލާނީު ކޯޓުގުޢިމާރާތުގުއތރއަށްުއމީހަކުު ވައްދާުގަޑިއވ.
(ށ)

ކޯޓަށްު ހާޒިރުވުމުގުއަމުރއްުނިސްބަތްވާު މީހަކުުއުއަމުރަށްުތަބާނުވުމުން ު،އނާ ު
ކޯޓަށްު ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްު

ކޯޓުންކުރާު

އަމުރއްު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަ އިުު

ހައްޔަރުކުރވު މީހާ ު،ޖިނާއީު އިޖުރާ އަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު40ވަނަު މާއްދާގު (އ)ު
ގައިވާުފަދައިންު ހައްޔަރުކުރާު ވަގުތުންުފށިގންުު( ު72ހަތްދިހަު ދއް)ުގަޑިއިރުގު
ތރގައިު އނާު ހާޒިރުކުރަންޖހު ކޯޓަށްު ހާޒިރުު ނުކުރވިގން ުު،އިތުރުު ވަގުތުު
ބނުންވގންުު،ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރވު ޙާލަތުގައި( ުު72 ުު،ހަތްދިހަު ދއް)ު ގަޑިުއިރުު
ގުނުމުގައިުޢަމަލުކުރަންވާނީ ުު،މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބަޔާންވގންވާު ގޮތަށވ.
ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މާުމަ ޖި ލީހުގައުިު

(ު . 10ހ)

ބަންދާމދުު ގޮތއްުުނިންމުމަށްު ފަނޑިޔާރއްގު ކުރިމައްޗަށްު ހާޒިރުކުރުމުންު ،
ތުހުމަތުގައިވާު މީހާު ދު ބަޔާންތަކާއިު ދައްކާު ވާހަކަތަކަކީ ު،ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު

ކު ށަ ށްުއި ޢުތިރާފުވުން

ޤާނޫނުގ ު ު58ވަނަ ު މާއްދާގު(ވ)ުގުމަޤްޞަދާުއއްގޮތަށްުހޯދާުހއްކއްކަމުގައިު
ބލވނއވ.
(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިވާުގޮތުގމަތިންު،ތުހުމަތުގައިވާުމީހާުދުބަޔާންތަކާއިު ދައްކާު
ވާހަކަތައްުއޯޑިއޯުރިކޯޑުކޮށްު ރައްކާކުރަންވާނއވު.އަދިުތުހުމަތުގައިވާުމީހާުކުށަށްުު
އިޢުތިރާފުވއްޖނަމަ ު ،އނާު ދު ބަޔާންު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ު 58ވަނަ ު
މާއްދާގު(ވ)ުގު މަޤުޞަދަށްޓަކައިު މަޙްޟަރުު ކުރަންވާނއވު .

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ނގު ބަޔާނުގު ދުު އަސްލުު ތައްޔާރުކޮށް ު
އގތރއިންުއއްުއަސްލުު ތަޙްޤީޤުކުރާު ފަރާތަށްު ކޯޓުންުދންވާނއވ.

ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ސް
ކަނ ޑަ އަޅާުމަ ޖި ލި ު

ު . 11ޤާނޫނުއަސާސީގުު  ުު42ވަނަު މާއްދާގު (ނ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ޙާލަތްތައްު ފިޔަވައިު
އހންުޙާލަތްތަކުގައިުހައްޔަރުުނުވަތަުބަންދާމދުުގޮތއްުކަނޑައޅުމުގުމަޖިލިސްުކުރިއަށް ު
ގންދަންވާނީު ޢާންމުކޮށްު ހުޅުވާލވިފައިވާުމަޖިލީހއްގުގޮތުގައވ.

ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މާުމަ ޖި ލިސުްު
ކު ރި ޔަށުްުގ ން ދާނުގޮ ތް

(ު . 12ހ)

ބަންދާމދުުގޮތއްުނިންމުމުގުމަޖިލީހުގައިުފަނޑިޔާރުުފުރަތަމަުފުރުޞަތުުދންވާނީ ު
ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގުު މުވައްޒަފަށވ ު.ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގު
މުވައްޒަފުު މައްސަލަު ހުށަހަޅާު ނިމުމުންު ތުހުމަތުު ކުރވު ފަރާތަށްު ނުވަތަު އނާގު
ވަކީލަށްު ދިފާޢުގައިު ވާހަކަުދއްކުމުގުފުރުޞަތުު ފަނޑިޔާރުުދންވާނއވ.

6

(ށ)

ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމުގު މަޖިލީހަށްު ހާޒިރުވ ުު،ވާހަކަުދއްކުމުގު އިޚްތިޔާރު ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްއަށްުލިބިގންވއވ.

(ނ)

ދަޢުވާު ކޯޓަށްު ހުށަހޅުމުގު ފަހުންު ތުހުމަތުކުރވު ފަރާތްު ބަންދުގައި ު
ބަހައްޓައިދިނުމަށްުއދިުކޯޓަށްުުހުށަހަޅާނީު ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްއވ.

ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މާ އިރުުފަނ ޑިޔާރުުު

. 13

(ހ)

ކުށުގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްފައިވާު މީހަކުު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުުު60
ވަނަު މާއްދާގު (ށ)( ،ބ)ު އަދިު (ޅ)ު ގު ދަށުންު ބަންދުގައިު ބހއްޓުމަށް ު

ރި ޢާ ޔަތް ކުރަންޖހުު

އަމުރުކުރުމުގައި ުު60ު ،ވަނަު މާއްދާގު (ށ)ު ގު ( ު) 1ވަނަު ނަންބަރުގު ދަށުންު ،

ކަ ން ތައްތަުއް

ތުހުމަތުކުރވު މީހާު މައްސަލައިގުހކިު ފޮރުވުމަށްު ނުވަތަު ހކިބަސްު ދންު ހުރި ު
މީހަކަށްު ނުފޫޒއްު ފޯރުވުމަށްު މަސައްކަތްު ކޮށްފާނކަމަށްު ބލުމުގައިު އަންނަނިވި ު
ކަންކަމަށްު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނއވ.
()1

މައްސަލައިގައިު ލިބިފައިވާު އަދިު ލިބންހުރިު ހކިތަކަށްު ބަލާއިރުު،
ތުހުމަތުކުރވު މީހާގު ބާރުު ނުފޯރުވނު ހކިތައްު ހުރިކަންު ނުވަތަ ު
ނޫންކަންު .

()2

މައްސަލައިގައިުހކިބަސްު ދންު ތިބިު މީހުންނާއިު ތުހުމަތުކުރވު މީހާއާ ު
ގުޅުންު އޮތް ު މިންވަރާއިު،ހކިންނަށްު ނުފޫޒުު ފޯރުވުމުގުއިޙްތިމާލުު އޮތް ު
މިންވަރުު .

()3

ތުހުމަތުކުރވު ކުށަށްު އިޢުތިރާފުވފައިވާކަންު ނުވަތަު ނޫންކަންު .

()4

މުޖުތަމަޢުގައިު ތުހުމަތުކުރވު ފަރާތުގު މަޤާމާއި ު،ބާރާއިު ނުފޫޒުު އޮތް ު
މިންވަރު.

(ށ)

ކުށުގު ތުހުމަތުގައިުުބަންދުކޮށްފައިވާު މީހަކުު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުުު60
ވަނަު މާއްދާގު (ށ)( ،ބ)ު އަދިު (ޅ)ު ގު ދަށުންު ބަންދުގައިު ބހއްޓުމަށް ު
އަމުރުކުރުމުގައިުު  ުު60ވަނަު މާއްދާގު (ށ)ު ގު ( ު) 2ވަނަު ނަންބަރުގު ދަށުން،
ތުހުމަތުކުރވު މީހާު ކޯޓަށްުުހާޒިރުނުވދާނކަމަށްު ނުވަތަު އު މާއްދާގު(  ު)3ވަނަ ު
ނަންބަރުގު ދަށުން ،އމީހަކުު ފިލާފާނކަމަށްު ބލުމުގައިު އަންނަނިވިު ކަންކަމަށްުު
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނއވ.
()1

ކޯޓުު އަމުރާުއއްގޮތަށްުކޯޓަށްު ހާޒިރުވާުމީހއްކަންު ނުވަތަު ނޫންކަންު .

( ު )2ތުހުމަތުކުރވު މީހާގު ބަންދާއި ު،ހައްޔަރުގުރކޯޑުތަކާއިު ކުށުގުރކޯޑުު .
()3

ތުހުމަތުކުރވު މީހާު ބަންދުނުކޮށްު ފިލައިގންު ދިއުމުގު އިޙްތިމާލު ު
ނައްތާލވނކަންު ނުވަތަު ކުޑަު ކުރވނކަންު .

()4

ތަޙްޤީޤުކުރާު އިދާރާއަށްު ނުވަތަު އނޫންވސްު ތަނަކަށްު ވަކިު އުސޫލަކުންުު
ހާޒިރުވުމަށްު ޝަރުޠުކޮށްފިނަމަ،

އނާު އު ޝަރުޠާު އއްގޮތަށް ު

ޢަމަލުކުރާނކަންު ނުވަތަު ނޫންކަންު .
(ނ)

ކުށުގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްފައިވާު މީހަކުު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުުު60
ވަނަު މާއްދާގު (ށ)( ،ބ)ު އަދިު (ޅ)ު ގު ދަށުންު ބަންދުގައިު ބހއްޓުމަށް ު
އަމުރުކުރުމުގައިުު  ުު60ވަނަު މާއްދާގު (ށ)ު ގު ( ު) 4ވަނަު ނަންބަރުގު ދަށުންު ،
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ބަންދުންު

ދޫކޮށްލައިފިނަމަު

މުޖުތަމަޢުގު

ސަލާމަތަށްު

ނުރައްކަލއްު

ކުރިމަތިވދާނކަމަށްު ބލުމުގައިުއަންނަނިވިު ކަންކަމަށްު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނއވ.
()1

ތުހުމަތުކުރވު މީހާގ ުބަންދާއިު،ހައްޔަރުގުރކޯޑުތަކާއިު ،ކުށުގުރކޯޑުު .

()2

ތުހުމަތުކުރވު މީހާުމުޖުތަމަޢުގައިުއަދާކުރާުދައުރާއިު،އނާގުވަޒީފާއާއިު ،
އނާގުދިރިއުޅުމުގުވައްޓަފާޅިު ހުރިުނތްު ގޮތްު .

()3

ތުހުމަތުކުރވު ކުށުގު ޢަމަލުު ހިންގުމުގައިުއނާ ުބައިވރިވފައިވާުގޮތްު .

()4

ކުށުގުބާވަތާއި ު،ކުށްުކޮށްފައިވާު ޙާލަތާއިު،ކުށުގުކުޑަުބޮޑުމިނާއި ު،ކުށް ު
ކުރުމުގައިުއަނިޔާވރިކަންު ހިމނނަމަުއކަންު .

()5

ކުށުގު ތުހުމަތުގައިވާު މީހާގު ކިބައިންު މުޖުތަމަޢަށްު ނުރައްކަލއްު
ކުރިމަތިވދާނކަންު އނގނ ު އހނިހންު ސަބަބުތައްު .

()6
ވަ ކީ ލަ ކުުހަ މަޖހިފައުިު
ނު ވާުމީހ އްގުު
ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މު ނުްު
ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މާުއަ މު ރުުު
އޮ ން ނަ ން ވީުގޮ ުތް

ކުށުގު ޢަމަލުު ހިންގާފައިވަނީު ޖަމާޢަތްު ހަދައިގންުކަމުގައިވުން.

ު . 14ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމަންުުހާޒި ރުކުރވިފައިވާު މީހާ ު،ދިފާޢީު ވަކީލަކުު ހަމަޖއްސުމަށް ު
ފުރުޞަތަކަށްު އދނަމަ ު،އަދިު އނާއަކީު ބަންދުގައިު ބަހައްޓަންޖހފަދަު ސަބަބއްު އޮތް ު
މީހއްނަމަު،އނާު ބަންދުގައިުބަހައްޓަންު ފަނޑިޔާރުު އަމުރުކުރާު މުއްދަތަކީު ގިނަވގން ުު5
(ފަހއް)ު ދުވަހަށްވުރުދިގުނޫންު މުއްދަތަކަށްު ވާންވާނއވު ު.
ު . 15ކުށުގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކުރވމީހާު ބަންދުކުރުމަށްު ނުވަތަު ބަންދުންު ދޫކޮށްލުމަށްުު
ފަނޑިޔާރުު ނރު އަމުރުު އޮންނަންވާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު ުު03ގައިވާު ނަމޫނާއާ ު
އއްގޮތަށވ.

ޝަ ރު ޠުކޮށްުބަ ން ދުނުްު (ު . 16ހ)

ދޫ ކު ރުން

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު60ވަނަު މާއްދާގު (ރ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ،
ކުށުގުތުހުމަތުގައިުބަންދުކޮށްފައިވާު މީހަކުު،އުޤާނޫނުގު ުު66ވަނަުމާއްދާގު(ށ) ު
ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ޝަރުޠުތަކުގު ތރއިންުުޝަރުޠއްު ނުވަތަު ޝަރުޠުތަކއް ު
ކަނޑައަޅައިު ދޫކޮށްލުމުގު އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިވާުގޮތުގމަތިންުޝަރުޠުކޮށްުބަންދުންުދޫކުރާއިރުު،ކަނޑައަޅާ ު
މުއްދަތު ު (ު100ސަތކަ)ު ދުވަހަށްވުރުއިތުރުވގންު ނުވާނއވު .

(ނ)

ޝަރުޠުކޮށްު ބަންދުންު ދޫކޮށްލވު މީހާ ު،މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު ުު04ގައިވާު
އިޤްރާރުގައިުސޮއިކޮށްު އިނގިލީގުނިޝާންު ޖަހަންވާނއވ.

(ރ)

ޝަރުޠުކޮށްުބަންދުންުދޫކޮށްލާފައިުހުރުިުމީހަކުުޝަރުޠާުޚިލާފުވއްޖނަމަު،އމީހަކު ު
ޝަރުޠުކޮށްު ދޫކޮށްލާފައިު ހުރިު މައްސަލައިގައިުއމީހަކުު ބަންދުކުރުމުގުއިޚްތިޔާރު ު
ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

ކަ ފާ ލަތުގުދަ ށުނުްު
ން
މީ ހު ންުދޫ ކުރު ު
ބަ ން ދުުއަ މުރުުު
ން
ދޫ ކު ރުމާއިުޢާ ން މު ކުރު ު

ު . 17ކުށުގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްފައިވާު މީހަކުު ކަފާލަތުގު ދަށުންު ދޫކުރުމުގައިު ޢަމަލުކުރާނީ ު
މިު ގަވާއިދުގު ު02ވަނަު ބާބުގައިވާުގޮތުގމަތިންނވ.
(ު . 18ހ)

ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމަށްފަހު ު،އު ނިންމިު ނިންމުމުގުު (ުު2ދއް)ު އަސްލު ު
ތަޙްޤީޤުކުރާުފަރާތަށްު ކޯޓުންުޙަވާލުކުރަންވާނއވ ު.އަދިުއުއަމުރުުއިލކްޓްރޯނިކް ު
ވަޞީލަތްުމދުވރިކޮށްު ޢާންމުު ކުރަންވާނއވ.

8

(ށ)

މިުު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ތަޙްޤީޤުކުރާު ފަރާތާު ކޯޓުންު ޙަވާލުކުރާު
އަމުރުގުު( ުު1އކއް)ު އަސްލުު އު އަމުރުު ނިސްބަތްވާު ފަރާތަށްު ތަޙްޤީޤުކުރާ ު
ފަރާތުންު ޙަވާލުކުރަންވާނއވ.

އި ސް ތިއުނާފު ކުރުން

ު . 19ކުށުގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްގންު މީހަކުު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރުމުންުު އމީހއްގު ބަންދާމދު ު
ކޯޓުންު ނިންމިު ނިންމުންު ޤާނޫނާއިު ގަވާއިދާު ޚިލާފުކަމަށްު އމީހަކަށްު ޤަބޫލުކުރވނަމަު ،
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައިު ޢަމަލުކުރާނީުމިުގަވާއިދުގުުު19ވަނަުބާބުގައިވާުގޮތުގމަތިންނވު.

ުު02ވަ ނަުބާ ބު ު
ން ު
ކަ ފާ ލަ ތުގުދަ ށު ނުްުދޫ ކު ރު ު
ކަ ފާ ލަތުގުދަ ށުނުްު
ދޫ ކޮ ށްދިނު މަށްުއ ދުިު

(ު . 20ހ) ު ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގު ުު63ވަނަުމާއްދާގައިުކަފާލަތުގައިުދޫނުކުރވނކަމަށްުު
ބުނފައިވާު ކުށްތަކުގައިު ތުހުމަތުު ކުރވު މީހުންު ފިޔަވައި ު،ކުށުގު ތުހުމަތުގައި ު

ން
ހު ށަހޅު ު

ބަންދުކުރވުކޮންމު މީހަކީވސްު މިުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގމަތިންު ކަފާލަތުގު ދަށުން ު
ދޫކޮށްދިނުމަށްު އދިުހުށަހޅިދާނު މީހކވު ު.
(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިވާުގޮތުގމަތިންުކަފާލަތުގައިު ދޫކޮށްދިނުމަށްުއދިުބަންދުގައި ު
ހުންނަު މީހާއަށް ު،ނުވަތަުއނާގުފަރާތުންު އހންުމީހަކަށްު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު
 ު05ގައިވާުފޯމުންު ކޯޓަށްު ހުށަހޅިދާނއވުު.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިު ބުނފައިވާު ހުށަހޅުން ު،ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމާ ު
މަޖިލީހުގައި ،ނުވަތަު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައި ު،ނުވަތަު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުން ު
ބރުންު ވަކިުހުށަހޅުމއްގު ގޮތުގައިވސް ުހުށަހޅިދާނއވ.

(ރ)

ބަންދުގައިު ހުރިު މީހަކުު ކަފާލާތުގު ދަށުންު ދޫކޮށްދިނުމަށްު އދިު ހުށަހަޅައިފިނަމަުު،
ހުށަހަޅާފައިވާު ހުށަހޅުމަށާއިު އމީހއްގު މައްޗަށްު ތުހުމަތުކޮށްފައިވާު ކުށުގ ު
ބާވަތަށާއިު ކުށުގު ކުޑަބޮޑުު މިނަށާއިު ކުށްު ކުރުމުގައިު އަނިޔާވރިކަންު ހިމނިފައިވާ ު
މިންވަރަށްުރިޢާޔަތްކޮށްު،އމީހއްގުބަންދުުއަލުންުމުރާޖަޢާކޮށްދިނުމުގުއިޚްތިޔާރު ު
ބަންދާމދުު ގޮތއްުނިންމިު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

ޖާ މި ނު ވާމީހާގުކިބައިގުާު ު . 21ޖާމިނުވާު މީހާގުކިބައިގައިު ހުންނަންު ޖހކަމަށްު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު ު64ވަނަ ު
ހު ން ނަ ންޖހުު

ޝަ ރު ޠުތައުްު
ން
ކަ ށަ ވަރު ކުރު ު

މާއްދާގު(ށ)ުގައިުބުނާުޝަރު ޠުތައްުކަށަވަރުކުރާނުވަޞީލަތްތައްުޤާއިމުވފައިުނތްނަމަުު،
އު ޝަރުޠުތައްު އނާގު ކިބައިގައިު ފުރިހަމަވާކަމަށްު އނާގު ބަސްު ލިޔުމުންު ހޯދުމަށްފަހުުު ،
ކަފާލަތުގު ދަށުންު މީހަކުު ބަންދުންު ދޫކުރވިދާނއވު.އމީހަކުު ދޮގުު މަޢުލޫމާތުު ދިންކަންުު
އނގު ޙާލަތުގައިުު،މައްސަލަުުނުނިމިު އޮތްނަމަުު،ކަފާލަތުގު ދަށުންު ބަންދުންު ދޫކުރުމުގު
ކުރީގައިު ތިބިު ޙާލަތަށްު ރުޖޫޢަވާންވާނއވ ުު.މައްސަލަު ނުނިމިު އޮތަސް ު،އަދިު މައްސަލަު
ނިމިފައިު އޮތަސް ު،ދޮގުު މަޢުލޫމާތުު ދިންު މީހާގު މައްޗަށްު ޤާނޫނީު ގޮތުންު އަޅަންޖހ ު
ފިޔަވަޅުތައްު އޅުމަށްު ކަމާބހު ފަރާތަށްުުކޯޓުންު އަންގަންވާނއވ.

ކަ ފާ ލަތުގުދަ ށުނުްު
ދޫ ކު ރާއިރުުފަނ ޑިޔާރުުު
ރި ޢާ ޔަތް ކުރަންޖހުު
ކަ ން ކަން

ު . 22ކަފާލަތުގު ދަށުންު މީހަކުު ދޫކުރާއިރުު،ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު  ު59ވަނަު މާއްދާއާއިު
 ު ު60ވަނަު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ކަންކަމަށްު ފަނޑިޔާރު ު
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނއވުު.
9

ކަ ފާ ލަތުގުދަ ށުނުްު
ދޫ ކުރވުފަ ރާތުގުު
ރު
އި ޤް ރާ ު
ޖާ މި ނު ވާުމީ ހުާު
އި ޤް ރާރުވުމާއިުއި ޤްރާރުާު

ު . 23ކަފާލަތުގު ދަށުންު ދޫކުރވު ފަރާތްު މިު ގަވާއިދުގ ޖަދުވަލުުު  ުު06ގައިވާު އިޤްރާރުގައިު
ސޮއިކޮށް ު،އިނގިލީގުނިޝާންު ޖަހަންވާނއވ.
(ު . 24ހ)

ކަފާލަތުގު ދަށުންު ދޫކުރވު ފަރާތަށްު ޖާމިނުވާު މީހާު މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު07
ގައިވާުއިޤްރާރުގައިުސޮއިކޮށް ު،އިނގިލީގުނިޝާންު ޖަހަންވާނއވު .

ން
ޚި ލާ ފުވު ު

(ށ)

ކަފާލަތުގުދަށުންުދޫކޮށްފައިވާުމީހާުފިލައިފިނަމަުނުވަތަުޖާމިނުވާުމީހާުވާުއިޤްރާރާު
އފަރާތުންު ޚިލާފުވިކަންު އނގިއްޖނަމަ ު،އކަންު ކޯޓުންު ބަލައި ު،ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގު ު64ވަނަުމާއްދާގު(ޅ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު އަދަބުތަކުގ ު
ތރއިންު އަދަބއްުކަނޑައޅުމުގު އިޚްތިޔާރުު ކޯޓަށްު ލިބިގންވއވ.

ކަ ފާ ލަތުގުފަ އިސުާު
ބ ހ އްޓިުފަ ރާތުގުު
ރު ު
އި ޤް ރާ ު

ު . 25ފައިސާު ބހއްޓުމަށްފަހުު ބަންދުގައިު ހުރިު މީހަކުު ކަފާލަތުގު ދަށުންު ދޫކުރާނަމަުު،ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު65ވަނަު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންުު،މިު ގަވާއިދުގު
ޖަދުވަލުު ު ު ު08ގައިވާު އިޤްރާރުގައިު ކަފާލަތުގު ފައިސާު ބހއްޓިު ފަރާތުންުު
ސޮއިކުރަންވާނއވ.

ކަ ފާ ލަތުގުގޮ ތުގައުިު
ބަ ހަ އްޓާުފަ އިސާގުު

(ު . 26ހ) ު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު69ވަނަު މާއްދާގު ދަށުން ު،ކަފާލަތުގު ދަށުން ު
ދޫކުރާުފަރާތްތަކުންު ބަހައްޓާުފައިސާގުއަދަދުުކަނޑައަޅާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު

ރު
މި ން ވަ ު

 ު09ގައިވާުގޮތުގމަތިންނވުު.
(ށ) ު މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު އހންުުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސް ު،މައްސަލައިގު
ވަށައިގންވާު ޙާލަތްތަކަށްު ބަލައި ު،ފައިސާގު އަދަދުު މަތިކުރުމުގު އިޚްތިޔާރު ު
ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.
(ނ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ޖަދުވަލުގައިުހިމނު ފައިސާގު އަދަދުތައްު
ކޮންމު (ު5ފަހއް)ުއަހަރަކުންު އއްފަހަރުުސުޕްރީމްުކޯޓުގުފަނޑިޔާރުންގ ުޢާންމު ު
މަޖިލީހުންު މުރާޖަޢާކޮށްުގންނަންޖހު ބަދަލުތައްުގންނަންު ވާނއވު.

ކަ ފާ ލަތުގުފަ އިސުާު
ން
ބ ހ އްޓު ު
ފަ އި ސާުރަ އް ކާ ކުރުން

ު . 27ފައިސާު ބހއްޓުމަށްފަހުު ކަފާލަތުގު ދަށުންު މީހަކުު ބަންދުންު ދޫކުރުމަށްު ފަނޑިޔާރު ު
ނިންމައިފިނަމަު،އމީހަކުުބަންދުންުދޫކުރާނީުކަފާލަތުގުފައިސާުކޯޓުގައިުބހއްޓުމުންނވު.
ު . 28ކަފާލަތުގު ގޮތުގައިުނގުފައިސާުރައްކާކުރާނީުދައުލަތުގުމާލިއްޔަތުގުގަވާއިދާުއއްގޮތްވާު
ގޮތުގމަތިންނވުު.

ފަ އި ސާުދޫ ކުރުން

(ު . 29ހ)

ކަފާލާތުގު ދަށުންު ޝަރުތުކޮށްު ދޫކޮށްފައިވާު މީހާު އއިންު ޝަރުތަކާއި ު
ޚިލާފުނުވާނަމަ ު،ކަފާލާތުގު ގޮތުގައިު އމީހަކުު ބަހައްޓާފައިވާުުފައިސާު އމީހަކަށް ު
ދޫކުރަންު ފަނޑިޔާރުު އަމުރުު ކުރަންވާނއވ ު.މިގޮތަށްު ފަނޑިޔާރުު ނރު އަމުރުު
އޮންނަންވާނީު ޖަދުވަލުު ު09.01ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ފައިސާު ބހއްޓިު ފަރާތަށް ު،އު ފައިސާ ު
ދޫކުރަންވާނީު ދައުލަތުގުމާލިއްޔަތުގުގަވާއިދާުއއްގޮތްވާުގޮތުގމަތިންނވުު.

(ނ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާުގޮތުގމަތިންު ކަފާލަތުގު ގޮތުގައިު ބަހައްޓާފައިވާު ފައިސާ ު
ދޫކުރުމަށްުފަނޑިޔާރުުއަމުރުކުރުމުންު،އކަންުކަފާލަތުގުފައިސާުބހއްޓިުފަރާތަށްުު
ކޯޓުންު ލިޔުމުންު އަންގަންވާނއވު .
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ފަ އި ސާުދަ އު ލަތަށުްު
ނ ގު ން

(ު . 30ހ)

ކަފާލާތުގު ދަށުންު ޝަރުތުކޮށްު ދޫކޮށްފައިވާު މީހާު އއިންު ޝަ ރުތަކާއި ު
ޚިލާފުވއްޖނަމަ ު،ކަފާލާތުގު ގޮތުގައިުއމީހަކުު ބަހައްޓާފައިވާު ފައިސާު ދައުލަތަށް ު
ނގުމަށްު ފަނޑިޔާރުު އަމުރުކުރަންވާނއވ ު.މިގޮތަށްު ފަނޑިޔާރުު ނރު އަމުރުު
އޮންނަންވާނީު ޖަދުވަލުު ު09.02ގައިވާުނަމޫނާުއއްުއއްގޮތަށވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާުގޮތުގމަތިންު ދައުލަތަށްު ނަގަންޖހު ފައިސާު ނަގަންވާނީ ު
ދައުލަތުގުމާލިއްޔަތުގުގަވާއިދާުއއްގޮތްވާުގޮތުގމަތިންނވުު.

(ނ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާުގޮތުގމަތިންު ކަފާލަތުގު ގޮތުގައިު ބަހައްޓާފައިވާު ފައިސާ ު
ދައުލަތަށްުނގުމަށްުފަނޑިޔާރުުއަމުރުކުރުމުންު،އކަންުކަފާލަތުގުފައިސާުބހއްޓި ު
ފަރާތަށްު ކޯޓުންު ލިޔުމުންު އަންގަންވާނއވ.

ކަ ފާ ލާތުގުދަ ށުނުްު
ދޫ ކު ރުމާމދުުނި ން މުިު

ު . 31ކަފާލަތުގުދަށުންު ދޫކުރުމަށްުނުވަތަުދޫނުކުރުމަށްު ފަނޑިޔާރުުނިންމިުނިންމުމަކީު ޤާނޫނާއި ު

ނި ން މު ންުއި ސްތިއުނާފުުު
ކު ރު ން

ގަވާއިދާު ޚިލާފުު ނިންމުމއްކަމަށްުު ޤަބޫލުކުރވިގންު އިސްތިއުނާފުކުރަންު ބނުންވާނަމަ،
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައިު ޢަމަލުކުރާނީުމިުގަވާއިދުގުުު19ވަނަުބާބުގައިވާުގޮތުގމަތިންނވުުު.

ުު03ވަ ނަުބާ ބު ު
ރު ު
ކޯ ޓުުއަ މު ު
ކޯ ޓުުއަ މު ރުުދޫ ކުރާނުު . 32
ފަނ ޑި ޔާރުނުްު

(ހ) ު މިުުބާބުގުުދަށުންުުމާލއާއިުު އަތޮޅުތަކުގައިުުކޯޓުުު އަމުރުުުދޫކުރާނުުފަނޑިޔާރުންުުު
ުގު
ކަނޑައަޅުމަށްޓަކައިުު،ޖިނާއީުުމައްސަލަުުބލުމުގުުނުވަތަުު އިސްތިއުނާފުުުކުރުމ ު

ހަ މަޖއްސުނުްު

އިޚްތިޞާޞް ު ލިބިގންވާުކޮންމުކޯޓަކުން ުކޯޓުު އަމުރުުދޫކުރަންޖހ ުޙާލަތްތަކުގައި ު
ކޯޓުުު އަމުރުުުދޫކުރުމަށްުުއުުކޯޓަކުންުު އައްނަނިވިުު ގޮތުގމަތިންުުދުރާލާުުތާވަލ ުއްު
ތައްޔާރުކުރަންވާނއވު ުު.
ު

( )1

ު

( )2

ު

( )3

ު

( )4

ކޯޓއްގުވަކިު ފަނޑިޔާރަކަށްު ނުވަތަު ވަކިު ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށްު ޚާއްޞަ ު
ނުވާނު ގޮތއްގު މަތިންު ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމުގު ބާރުު ކޯޓުގު ކޮންމ ު
ފަނޑިޔާރަކަށްު ދިނުން؛
ފަނޑިޔާރަކުު ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމަށްު ހަފުތާއއްގު ތރގައިު
ޙާއްޞަވާންޖހު ދުވަސްުކަނޑައޅުން؛
ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމުގައިު ފަނޑިޔާރުންު ކަނޑައަޅާނީ ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ު
ފަނޑިޔާރުންު ދައުރުވާގޮތަށް ު،އަދިު ވިދިވިދިގންު ދުުދުވަހުު އއްު
ފަނޑިޔާރަކަށްު ކޯޓުު އަމުރުުދޫނުކުރވނގޮތަށްު ކަނޑައޅުން؛
ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމަކީު ފަނޑިޔާރަކުު ހުންނަު ތަނަކަށްު ޤާނޫނު ު
ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގު އޮފިސަރުންު ގޮސް ު،އކަމާގުޅު ލިޔުން ު
ހުށަހޅުމުން ު،އުއަމުރުުދޫކުރުމާމދުުއުވަގުތުު ގޮތއްުކަނޑައޅުން؛

(ށ) ު މިު މާއްދާގު ދަށުންު ފަނޑިޔާރަކުު ދޫކުރާު ކޯޓުު އަމުރަކީ ު،އު ފަނޑިޔާރަކު ު
ނިސްބަތްވާު ކޯޓަކުންު ދޫކޮށްފައިވާު ކޯޓުު އަމުރކވ.
(ނ) ު މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގު ( ު) 1ނަންބަރުގައިު އހންު ބަޔާންކޮށްފައިުު ވީނަމަވސްު ،
އިޚްތިޞާޞްު ލިބިގންވާު ކޯޓއްގައިު ވަކިު ުފަނޑިޔާރަކުު ނުވަތަު ވަކި ު
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ފަނޑިޔާރުންތަކއްު ބަލާު މައްސަލައއްު ނަމަ ު،ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރަންވާނީު އު
ފަނޑިޔާރުު ނުވަތަުއު ފަނޑިޔާރުންނވ.
(ރ) ު ކޯޓއްގައިުހުރީު އންމުފަނޑިޔާރއްުނަމަ ު،މިުމާ އްދާގު(ހ)ުގު(ު)2ނަންބަރާއި ު
(  ު) 3ވަނަު ނަންބަރާއިު ( ު)4ވަނަުުނަންބަރުގައިު ބުނާު އުސޫލުތައްު އު ކޯޓަކަށްުު
ނުހިނގާނއވ.
(ބ) ު އއްުފަނޑިޔާރަށްވުރު ގިނަު ފަނޑިޔާރުންު މަސައްކަތްކުރާު ކޯޓއްުނަމަ ު،ހައްޔަރުު
އަމުރއްުނރުނުު ފަނޑިޔާރު ު،އު އަމުރަކާު ގުޅިގންު ހައްޔަރުު ކުރވުނުު މީހއްގު
ބަންދާމދުު ގޮތއްުކަނޑައޅުމުގުމައްސަލަުބ ލުމުގައިުބައިވރިވގންުނުވާނއވ.
ކޯ ޓުުއަ މު ރުުނ ރު މުގުު (ު . 33ހ)

ޞް
އި ޚް ތިޞާ ު

އުކޯޓއްގުއިޚްތިޞާޞްު ހިނގާުސަރަޙައްދއްގައިުހުރިުމީހަކާުނުވަތަު އުޅަނދަކާ ު
ނުވަތަު ތަނަކާު ގުޅިގންު ދޫކުރަންޖހު ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމުގު ބާރުު ކްރިމިނަލް ު
ކޯޓަށާއި ު ،ޖުވނައިލްު ކޯޓަށާއިު ޑްރަގްު ކޯޓަށާއި ުު،މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓުތަކަށްުު
ލިބިގންވއވު.ހުޅުމާލގައިުހުރިުމީހަކާުނުވަތަުއުޅަނދަކާުނުވަތަުތަނަކާުގުޅިގން ު
ދޫކުރަންޖހު ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމުގު އިޚްތިޔާރުު ހުޅުމާލު މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓަށް ު
ލިބިގންވއވ.

(ށ)

މިުުމާއްދާގު(ހ)ުު ގުބނުމަށްޓަކައި ު،ކޯޓުު އަމުރަށްު އދިު ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާުު
އިދާރާތަކުންު ހުށަހަޅާއިރުު ،ކުށުގު ތުހުމަތުކުރވު މީހާުހުރިުރަށުގު،އިޚްތިޞާޞްުު
ލިބިގންވާު ކޯޓަށްު ހުށަހޅުމަށްު އިސްކަންު ދންވާނއވ ު.ނަމަވސްު މަޤުބޫލުު
ސަބަބަކާހުރ ު،ކުށުގު ހާދިސާު ހިނގާފައިވާު ރަށުގ ،ނުވަތަު ހކިންު ތިބިު ރަށުގު ،
ނުވަތަު މާއްދީު ހކިުުހުރިު ރަށުގު އިޚްތިޞާޞްު ލިބިގންވާު ކޯޓަށް ު،އަމުރުު
ނރދިނުމަށްު އދިުޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާތަކަށްު ހުށަހޅިދާނއވ.

(ނ)

އއްވސްު ކޯޓއްގު ސަރަޙައްދީު އިޚްތިޞާޞްު ނުހިނގާު ދިވހިރާއްޖގު ކަނޑުގ ު
ސަރަޙައްދުގައިު ނުވަތަު ދިވހިރާއްޖގުސަރަޙައްދުންު ބރުގައިހުރިު މީހަކުު ނުވަތަ ު
އުޅަނދއްު ނުވަތަު އއްޗަކާުގުޅިގންު ދޫކުރަންޖހު ކޯޓުު އަމުރުު ،ބައިނަލްއަޤުވާމީު
މުއާހަދާތަކާު އއްގޮތްވާު ގޮތުގމަތިންުުދޫކުރުމުގު ބާރުުު ލިބިގންވަނީު ކްރިމިނަލް ު
ކޯޓަށވ.

(ރ)

މިުމާއްދާގު(ނ)ުގައިުއހންުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސްު،ދިވހިރާއްޖގުކަނޑުގ ު
ސަރަޙައްދުގައިުނުވަތަު ދިވހިރާއްޖގުސަރަޙައްދުންުބރުގައިހުރީުކުޑަކުއްޖއްނަމަ ު
ނުވަތަު އަމުރުު ނިސްބަތްވަނީު ކުޑަކުއް ޖަކަށްނަމަު ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމުގު ބާރުު
ލިބިގންވަނީު ޖުވނައިލްުކޯޓަށވު .

އަ މު ރުުދޫ ކު ރުާު
ފަނ ޑި ޔާރުުު

ު . 34ކޯޓުު އަމުރުު ދޫކުރުމަށްު ކަނޑައަޅާފައިވާު ފަނޑިޔާރަކުު ބަލިވގންު ނުވަތަު އނޫންވސްުު
ސަބަބަކާހުރު އަމުރުުނރުމަށްު އުޛުރުވރިވާުފަދަުުޙާ ލަތއްު މދުވރިވއްޖނަމަ ު،ވީއންމު

ން ު
އު ޛު ރުވރިވު ު
ދޫ ކުރވުއަ މުރުުު
ނި ސް ބަތްވާުކޯ ޓު

އަވަހަކަށްުއކަންުއުކޯޓަކަށްު އަންގަންވާނއވު .
. 35

(ހ)

މިު ބާބުގު ދަށުންު ދޫކުރާު ކޯޓުު އަމުރުު ނިސްބަތްވާު ކޯޓުކަމުގައިު ބަލާނީ ު،އަމުރުު
ދޫކުރިުފަނޑިޔާރުު ނިސްބަތްވާު ކޯޓވު .
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(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާުގޮތުގމަތިންު ކޯޓުު އަމުރުުނިސްބަތްު ކުރާއިރު ު،އަމުރުު
ނރު ުފަނޑިޔާރަކީު ވަގުތީު ގޮތުންު ވަކިު ކޯޓއްގައިު މަސައްކަތްކުރުމަށްުު
ކަނޑައަޅާފައިވާު ފަނޑިޔާރއްނަމަ ު،އު އަމުރުު ނިސްބަތްވާނީު ވަގުތީގޮތުންު އު
ފަނޑިޔާރުު މަސައްކަތްކުރާު ކޯޓަށވ.

(ނ)

ދޫކުރާުކޯޓުުއަމުރުުއޮންނަންވާނީު ނިސްބަތްވާު ކޯޓުގުލިޔުމއްގުގޮތުގައިުއަދިުއު
ކޯޓު ގުސިއްކަު ޖަހައިު،އަމުރުުދޫކުރިު ފަނޑިޔާރުު ސޮއިކޮށްފައވ.

ކޯ ޓުުއަ މު ރަށްުއ ދުިު
ން
ހު ށަހޅު ު

(ު . 36ހ)

ކޯޓުު އަމުރަށްުއދިު ރަސްމީުގަޑީގައިުހުށަހަޅާނަމަ ު،ހުށަހަޅާނީު އަމުރުުދޫކުރުމަށް ު
ކަނޑައަޅާފައިވާު ފަނޑިޔާރުު މަސައްކަތްކުރާު ކޯޓަށވ ު.އަދިު އނޫންު ވަގުތއްގައިު
ނަމަ ު،ނުވަތަު ޟަރޫރީު ކަމއްުު ދިމާވއްޖނަމަ ު،ފަނޑިޔާރުު ހުރިު ތަނަކަށްު ގޮސް ު
އަމުރުުދޫކުރުމަށްުއދިުހުށަހޅިދާނއވ.

(ށ)

ކޯޓުު އަމުރަށްު އދިު ހުށަހަޅާއިރު ު،މައްސަލައާު ގުޅިގންު ކުރިންު އަމުރާމދުު
ނިންމާފައިވާު ހުރިހާު ނިންމުންތަކުގު ކޮޕީއއްުހުށަހަޅަންވާނއވ.

(ނ)

އއްު ހާދިސާއަކާު ގުޅިގންު އއްފަހަރަށްވުރު ގިނަު ފަހަރަށްު އއްތަނއްު ބަލައިު
ފާސްކުރުމަށްު ހުށަހަޅާނަމަ ު،ކުރިންު އަމުރާުޙަވާލުވިުމީހއްގުމަޢުލޫމާތުު ލިޔުމުން ު
އނގންު އޮންނަންވާނއވ ު.އަދިުއއްވސްު ސަބަބަކާހުރު ކުރިންު ނރުނު ު އަމުރުު
ތަންފީޛުކުރވިފައިު ނުވާނަމަުއކަންު ލިޔުމުންުއނގންު އޮންނަންވާނއވ.

ތަ ން ތަ ނާއިުތަ ކތުިު
ބަ ލަ އިުފާ ސް ކުރުމުގުު
ރު
އަ މު ު

(ު . 37ހ)

ތަންތަނާއިު ތަކތިު ބަލައިު ފާސްކުރުމުގު ކޯޓުު އަމުރަކަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީ ު،މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު10ގައިވާުފޯމުންނވ.

(ށ)

ތަންތަނާއިު ތަކތިު ބަލައިު ފާސްކުރުމަށްު ކޯޓުންު ނރު އަމުރުު އޮންނަންވާނީ ު،މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު11ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ނ)

ކޯޓުު އަމުރުުތަންފީޛުކުރާއިރު ު،އަމުރުުޙަ ވާލުކުރވުނުުފަރާތަކީު ތަނުގުވރިފަރާތް ު
ނުވަތަު އފަރާތުގު މަސްލަހަތުު ހިމާޔަތްު ކޮށްދފަރާތަކަށްު ވާންވާނއވ ު.އަދިުކޯޓު ު
އަމުރުު ހަވާލުކުރވުނުު ފަރާތުގު ހައިސިއްޔަތުު ބަޔާންކުރުމާއކުު އފަރާތާު ކޯޓު ު
އަމުރުުހަވާލުކުރިކަންު ލިޔުމުންުއނގންުއޮންނަންވާނއވ.

ހަ އް ޔަރުކުރުމުގުއަ މު ުރު (ު . 38ހ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު މީހަކުު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައިު ކޯޓުު އަމުރަކަށް ު
އދިުހުށަހަޅާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު10.01ގައިވާުފޯމުންނވ.

(ށ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު މީހަކުު ހައްޔަރުކުރުމަށްު ކޯޓުންނރު އަމުރުު
އޮންނަންވާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު11.01ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ނ) ު މިުމާއްދާގުދަށުންު މީހަކުު ހައްޔަރުުކުރުމަށްު ކޯޓު އަމުރުުނރުމުގައިުއަންނަނިވި ު
ކަންކަމަށްު ރިޢާޔަތްު ކުރަންވާނއވ.
ު

( )1

އމީހަކު ުއުކުށްކުރިކަމަށްުުހކި ު ލިބިފައިވާކަންުުނުވަތަ ުނޫންކަން.

ު

( )2

ުގު
އ ުމީހަކީުުޤާނޫނުންުު ވަކި ު އިމްތިޔާޒު ުތަކއްުު ލިބިފައިވާުުމީހަކަށްުު ވުމ ު
ސަބަބުންުުކޯޓުުު އަމުރއްގުުދަށުންުު އމީހަކުުުހައްޔަރުުުކުރުމުގައިުު ވަކި ު
ޚާއްޞަުު އިޖުރާއަތަކަށްުުޢަމަލުުުކުރުންުުޤާނޫނުުު ލާޒިމުކުރާުުމީހއްކަން ު
ނުވަތަ ުނޫންކަން.
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ު

) ު (3އމީހަކުުކުރިުކަމަށްުތުހުމަތުު ކުރވުކުށަކީު،އުކުށްުކުރިކަމަށްުތުހުމަތުުު
ކުރވުމީހުންު ހައްޔަރުުކުރުމުގުކޯޓުުއަމުރުުދޫކުރުމުގައިުވަކިުޚާއްޞަ ު
އިޖުރާއަތަކަށްު ޢަމަލުު ކުރުންު ޤާނޫނުު ލާޒިމުކުރާު ކުށއްކަންު ނުވަތަ ު
ނޫންކަން.

މީ ހު ންުހު އްޓުވައުިު
ބަ ލަ އިުފާ ސް ކުރުމުގުު

(ު . 39ހ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު މީހުންު ހުއްޓުވައިު ބަލައިު ފާސްކުރުމުގު ކޯޓު ު
އަމުރަކަށްުއދިުހުށަހަޅާނީ ު،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު10.02ގައިވާުފޯމުންނވ.

ރު
އަ މު ު

(ށ)

ޖިނާއީުކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންުމީހުންު ހުއްޓުވައިުބަލައިުފާސްކުރުމަށްު ކޯޓުން ު
ނރު އަމުރުު އޮންނަންވާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު  ު 11.02ގައިވާު ނަމޫނާއާ ު
އއްގޮތަށވ.

ޖި ން ސީުގު ނަ ވަނުްު
ބަ ލަ އިުފާ ސް ކުރުމާއުިު

(ު . 40ހ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާއިު ގުޅިގންު މީހއްގު ޖިންސީު ގުނަވަނއްު ބަލައިު
ފާސްކުރުން ު،ނުވަތަު ޖިންސީު ގުނަވަނއްު ފޮޓޯނގުން ު،ނުވަތަު ހަށިގަނޑުގު ފޮޓޯ ު

ފޮ ޓޯުނ ގު މާ އުިު

ނގުމަށްުނުވަތަު ހަށިގަނޑުގުތރއިންު ސާމްޕަލއްުނގުމަށްު ކޯޓުުއަމުރަކަށްުއދިު

ހަ ށި ގަނޑުންުސާ މްޕަލުްު

ހުށަހަޅާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު  ުު10.03ގައިވާު ފޯމުންނވ ު.މީހއްގު

ރު ު
ނ ގު މުގުއަ މު ު

ހަށިގަނޑުގު ބރުންު ސާމްޕަލއްު ނގުމަށްު ކޯޓުު އަމުރަކަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީު މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު10.04ގައިވާުފޯމުންނވ.
(ށ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާއިު ގުޅިގންު މީހއްގު ޖިންސީު ގުނަވަނއްު ބަލައިު
ފާސްކުރުން ު،ނުވަތަު ޖިންސީު ގުނަވަނއްު ފޮޓޯނގުން ު،ނުވަތަު ހަށިގަނޑުގު ފޮޓޯ ު
ނގުމަށްު ނުވަތަު ހަށިގަނޑުގު ތރއިންު ސާމްޕަލއްު ނގުމަށްު ނރު ކޯޓުު އަމުރުު
އޮންނަންވާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު  ުު11.03ގައިވާު ނަމޫނާއާު އއްގޮތަށވު .
މީހއްގު ހަށިގަނޑުގު ބރުންު ސާމްޕަލއްު ނގުމަށްު ނރު ކޯޓުު އަމުރުު
އޮންނަންވާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު11.04ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ބ ން ކްުއ ކައުން ޓުްު
ިު،
މޮ ނި ޓަރުކު ރުމާއ ު

(ު . 41ހ)

މުޢާމަލާތްު މޮނިޓަރކުރުމާއި ު،އކައުންޓުގައިވާު ފައިސާު ހިފހއްޓުމާއި ު،އު

އ ކަ އުންޓުގައިވާުފައިސުާު

ފައިސާއިންު މުޢާމަލާތްކުރުންު ހުއްޓުވުމުގު ކޯޓުު އަމުރަކަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީ ު،މިު

ިު،
ހިފ ހއްޓުމާއ ު

ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު10.05ގައިވާުފޯމުންނވ.

މު ޢާ މަ ލާތްކުރުނުްު
ރު
ހު އް ޓުވުމުގުއަ މު ު

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު ބންކްު އކައުންޓާއި ު،އުު އކައުންޓުންު ކުރާ ު

(ށ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު ބންކްު އކައުންޓާއި ު،އު އކައުންޓުންު ކުރާ ު
މުޢާމަލާތްު މޮނިޓަރކުރުމާއި ު،އކައުންޓުގައިވާު ފައިސާު ހިފހއްޓުމާއި ު،އު
ފައިސާއިންުު މުޢާމަލާތްކުރުންު ހުއްޓުވުމުގު ކޯޓުު އަމުރުު އޮންނަންވާނީ ު،މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު11.05ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބަޔާންކުރާު ފޯމުު ހުށަހަޅާއިރުު އަންނަނިވިުުކަންކަންު އު
ފޯމުންުއނގންު އޮންނަންު ވާނއވ.
()1

އަމުރުުނރދިނުމަށްުއދނީުކޮންު ޤާނޫނއްގައިުއޮތްުކޮންުއިޖުރާއަތއްގު
ދަށުންކަންު .

()2

ބންކްު އކައުންޓުގުމަޢުލޫ މާތުު ހޯދިގޮތްުއނގނު ލިޔކިޔުންތައްު .

()3

އަމުރުުނރދިނުމަށްުއދުސަބަބުތަކަކީު ކޮބައިކަންު .
14

()4

އަމުރުުނރދިނުމަށްުއދުސަބަބުތައްު އޮތްކަން ު އނގނުލިޔކިޔުންތައްު ު.

()5

އަމުރުު ނިސްބަތްވާު ފަރާތުގު ބަޔާނއްު ތަޙްޤީޤަށްު ނަގާފައިވާނަމަު އު
ބަޔާނއްު .

އ ކަ އުންޓުގައިވާުފައިސުާު (ު . 42ހ)

ރު
ދޫ ކު ރުމުގުއަ މު ު

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު އކައުންޓުގައިވާު ފައިސާު ހިފަހައްޓާފައިވާ ު
ޙާލަތުގައިު އު އކައުންޓުގައިު ހުރިު ފައިސާގު ތރގައިު ކުށްކޮށްގންު ހޯދާފައިވާ ު
ފައިސާު ނޫންު ފައިސާއއްު ހުރިނަމަ ު،އު ފައިސާއއްު ދޫކޮށްދިނުމުގު އަމުރަކަށް ު
އދިުހުށަހަޅާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު 10.06ގައިވާުފޯމުންނވ.

(ށ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު އކައުންޓުގައިވާު ފައިސާު ހިފަހައްޓާފައިވާ ު
ޙާލަތުގައިު އު އކައުންޓުގައިހުރިު ފައިސާގު ތރގައިު ކުށްކޮށްގންު ހޯދާފައިވާ ު
ފައިސާުުނޫންކަމަށްު ބލވު ފައިސާު ހުރިކަންު ސާބިތުވއްޖނަމަު އު ފައިސާއއް ު
ދޫކުރުމުގު ކޯޓުު އަމުރުު އޮންނަންވާނީ ުު،މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލު ު  ު 11.06ގައިވާު
ނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ޒާ ތީުމު ޢާ މަލާތުްު
އަ ޑުއ ހުމާއިުބ ލުމާއުިު

(ު . 43ހ)

ޖިނާއީުކުށއްގުތުހުމަތާުގުޅިގންުމީހއްގުޒާތީުމުޢާމަލާތްުއަޑުއހުމާއިު،ބލުމާއިު ،
ރކޯޑު ކުރުމުގުކޯޓުު އަމުރަކަށްުއދިުހުށަހަޅާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު10.07

ރު ު
ރ ކޯ ޑް ކުރުމުގުއަ މު ު

ގައިވާުފޯމުންނވ.
(ށ)

ޖިނާއީުކުށއްގުތުހުމަތާުގުޅިގންުމީހއްގުޒާތީުމުޢާމަލާތްުއަޑުއހުމާއިު،ބލުމާއިު ،
ރކޯޑުކުރުމުގުކޯޓުުއަމުރުުއޮންނަންވާނީ ުު،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުުު11.07ގައިވާު
ނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ޕާ ސް ޕޯ ޓުުނު ވަ ތުަު
ޓްރ ވަލްުޑޮ ކި އުމަންޓުްު

(ު . 44ހ)

ޖިނާއީުކުށއްގުތުހުމަތާު ގުޅިގންުމީހއްގުޕާސްޕޯޓުުނުވަތަުޓްރވަލްުޑޮކިއުމަންޓް ު
ހިފހއްޓުމުގު ކޯޓުު އަމުރަކަށްުއދިުހުށަހަޅާނީ ު،މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު10.08

ރު
ހިފ ހއްޓުމުގުއަ މު ު

ގައިވާުފޯމުންނވ.
(ށ)

ޖިނާއީުކުށއްގުތުހުމަތާު ގުޅިގންުމީހއްގުޕާސްޕޯޓުުނުވަތަުޓްރވަލްުޑޮކިއުމަންޓް ު
ހިފހއްޓުމުގު ކޯޓުުއަމުރުުއޮންނަންވާނީ ުު،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު11.08ގައިވާު
ނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު ދަށުންު ނރު އަމުރުު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ު،އު އަމުރުގު ކޮޕީއއްު
މޯލްޑިވްސްުއިމިގްރޝަނަށާއިު،އަމުރުުނިސްބަތްވާު ފަރާތަށްުރައްދުކުރުމަށްޓަކައިު ،
އު އަމުރުު ނރުނުު ތާރީޚުގައިު ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާއާު ކޯޓުން ު
ޙަވާލުކުރަންވާނއވު .

(ރ)

މިު މާއްދާ ގުދަށުންު ނރު އަމުރުގުމުއްދަތުު ހަމަވުމުގުކުރިންު ޕާސްޕޯޓްު ނުވަތަ ު
ޓްރވަލްު ޑޮކިއުމަންޓްު ހިފހއްޓިު މަޤުޞަދުު ޙާޞިލުވއްޖނަމަ ،ޤާނޫނު ު
ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާއިންު އު އަމުރުު ބާތިލްކޮށްދިނުމަށްު ކޯޓުގައިު ލިޔުމުން ު
އދންވާނއވު .

(ބ)

މިު މާއްދާގުދަށުންު ނރު އަމުރުގުމުއްދަތުު ހަމަވުމުގުކުރިންު ޕާސްޕޯޓްު ނުވަތަ ު
ޓްރވަލްު ޑޮކިއުމަންޓްު ހިފހއްޓިު މަޤުޞަދުު ޙާޞިލުވފައިވާކަމަށްު އަމުރުު
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ނިސްބަތްވާު ފަރާތަށްުޤަބޫލުކުރވނަމަު،އުއަމުރުުބާޠިލުކުރުމަށްުލިޔުމުންުކޯޓުގައިު
އދވިދާނއވު.
(ޅ)

ޕާސްޕޯޓުު ނުވަތަު ޓްރވަލްު ޑޮކިއުމަންޓްު ހިފހއްޓުމުގު އަމުރުު ބާޠިލުކޮށްފިނަމަުުު،
ބާޠިލުކުރަންު ކުރިު އަމުރުގު ކޮޕީއއްު މޯލްޑިވްސްު އިމިގްރޝަނަށާއި ުު،އަމުރުު
ނިސްބަތްވާު ފަރާތަށްު ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ު ،އު އަމުރުުނރުނުު ތާރީޚުގައިު ޤާނޫނު ު
ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާއާުކޯޓުން ުޙަވާލުކުރަންވާނއވ.

ހ ކިުރަ އްކާތރިކުރުމުގުު (ު . 45ހ)

ރު
އަ މު ު

ހކިުހާމަނުކުރުމަށްުނުވަތަުވަކިުމިންވަރަކަށްުުހާމަކުރުމަށްުނުވަތަުހކިުހާމަކުރުން ު
ފަސްކުރުމުގު ކޯޓުު އަމުރަކަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލު ު ު10.09
ގައިވާުފޯމުންނވ.

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބުނާުއަމުރުުއޮންނަންވާނީ ު ،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު11.09
ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ހ ކިުހާ މަ ކުރުމުގުު
ރު
އަ މު ު

(ު . 46ހ)

ހާމަކުރަންޖހު ހއްކއްު ހޯދުމަށްު އދިު ހުށަހޅުމުން ު،އު ހުށަހޅިު ހުށަހޅުމަ ށްުު
ޖަވާބުުނުދީުނުވަތަުހކިުރައްކާތރިކުރުމުގުއަމުރަކަށްުނދިު(ު3ތިނއް)ުދުވަސް ު
ފާއިތުވއްޖނަމަ ު،ޤާނޫނާު ޚިލާފަށްު ހކިު ހާމަނުކޮށްު ހިފހއްޓީކަމަށްު ބަލައި ު،އު
ހކިު ހާމަކޮށްދިނުމުގު އަމުރަކަށްު އދިު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު  ު 10.10ގައިވާު
ފޯމުންު ހުށަހޅިދާނއވ.

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބުނާު އަމުރުުުއޮންނަންވާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު11.10
ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

އ ހ ނިހންުކޯ ޓުުއަ މު ުރު (ު . 47ހ)

މިު ބާބުގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު އަމުރުތައްު ފިޔަވައި ު،ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާުު
އިދާރާތަކަށްު ކޯޓުު އަމުރއްު ހޯދައިގންު މނުވީު ނުކުރވނކަމަށްު ޤާނޫނުގައި ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާު ކަންކަމުގައިު ކޯޓުު އަމުރަކަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީު މިު ގަވާއިދުގު
ޖަދުވަލުު  ު12ގައިވާުފޯމުންނވުު.

(ށ)

މިު ބާބުގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު އަމުރުތައްު ފިޔަވައި ު،ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާުު
އިދާރާތަކަށްު ކޯޓުު އަމުރއްު ހޯދައިގންު މނުވީު ނުކުރވނކަމަށްު ޤާނޫނުގައި ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާު ކަންކަމުގައިު ކޯޓުންު ނރު އހނިހންު އަމުރުތައްު އޮންނަންވާނީުު
މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު13ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވު .

އަ މު ރަށްުއ ދ ުފަ ރާތުގުު ު . 48މިު ބާބުގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު އަމުރުތައްު ހޯދުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާު ފޯމާއކުު މިު ގަވާއިދުގު

ރު
އި ޤް ރާ ު

ޖަދުވަލުުު ުު14ގައިވާު އިޤްރާރުގައިު ސޮއިކޮށްު އިނގިލީގު ނިޝާންު ޖހުމަށްފަހުުު
ހުށަހަޅަންވާނއވުު.

ކޯ ޓުުއަ މު ރުގުއަ ސްލުުު (ު . 49ހ)

ދޫ ކު ރުން

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު މިު ބާބުގު ދަށުންު ނރު ކޯޓުު އަމުރުގުުު3
(ތިނއް)ު އަސްލުގައިުފަނޑިޔާރުު ސޮއިކުރަންވާނއވު ު.

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިވާުގޮތުގމަތިންުފަނޑިޔާރުުނރުކޯޓުުއަމުރުގުު(ު3ތިނއް) ު
އަސްލުގުތރއިންުު( ުު1އކއް)ު އަސްލުު ކޯޓުގައިު ފައިލުކުރުމަށްޓަކައިު ނަގައިު ،
އަނއްު ( ު2ދއް)ުއަސްލުު އަމުރަށްުއދިުހުށަހޅިު ފަރާތަށްު ޙަވާލުކުރަންވާނއވު .
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(ނ)

ޖިނާއީު ކުށއްގު ތުހުމަތާު ގުޅިގންު މިު ބާބުގުދަށުންު ފަނޑިޔާރުުނރފައިވާު ކޯޓު ު
އަމުރުގު ކޮޕީއަކަށްު އދިު މަޞްލަޙަތުު ހުރިު ފަރާތަކުންު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅައިފިނަ މަުު ،
އުއަމުރުގުއަސްލާުއއްގޮތްކަމުގުކޮޕީއއްުއފަރާތަށް ުދންވާނއވު .

ން
ރ ކޯ ޑްުބ ލހއްޓު ު

ު . 50ޖިނާއީުކުށއްގުތުހުމަތާު ގުޅިގންުމިުބާބުގުދަށުންުފަނޑިޔާރުުނރދީފައިވާުކޯޓުުއަމުރުގު
ރކޯޑްުކޮންމު ކޯޓަކުންވސްު ގަވާއިދުންުބަލަހައްޓަންވާނއވު .

ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މު މަށްުނ ރ ުއަމުރުުު

ު . 51ކުށއްގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކޮށްފައިވާު މީހުންގު ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމަށްު ނރ ު
އަމުރުތައްުމިުބާބުގު ދަށުންު ނރު އަމުރުތަކުގުތރގައިުނުހިމނނއވ.

ން
އި ސް ތިސްނާވު ު
ބަ ން ދު ގައުިު
ބަ ހަ އްޓައިގންުކޯ ޓަށުްު

ު . 52ޝަރީޢަތްތަކާު ގުޅިގންު ބަންދުކޮށްގންު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންޖހު ފަރާތްތައްު ކޯޓަށް ު
ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައިު އަމުރުު ފޮނުވަންވާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލު ު ުު15ގައިވާު ނަމޫނާއާ ު

ރު ު
ހާ ޒި ރު ކުރުމުގުއަ މު ު
ކޯ ޓު ންުނ ރފައިވުާު
ން
އަ މުރއްުބާ ޠިލު ކުރު ު

އއްގޮތަށވ.
. 53

(ހ)

ކޯޓުންު ނރފައިވާު އއްވސްު އަމުރއްު ބާޠިލްކުރަންވާނީު އކަމަށްު ކޯޓުންު ނރ ު
އަމުރަކުންނވ.

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިވާުއަމުރުުއޮންނަންވާނީ ު،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުުު16ގައިވާު
ނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ޙު ކު މްުތަ ން ފީޛުކުރު ުން ު (ު . 54ހ)

ކޯޓަށްުހުށަހޅު މައްސަލައިގުޝަރީޢަތްނިމިުކުށްުސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައަޅާުޙުކުމް ު
ކުރާު ޙާލަތުގައި ު،އު ޙުކުމްު ތަންފީޛުކުރުމަށްު ނރު އަމުރުު އޮންނަންވާނީ ު،މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު17ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ށ)

ކޯޓަށްު ހުށަހޅު މައްސަ ލައިގު ޝަރީޢަތްނިމިު ކުށްު ސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައަޅާ ު
ޙުކުމުގައިވާު އަދަބަކީު ޖޫރިމަނާކުރުންކަމަށްު ވާނަމަ ު،ޖޫރިމަނާކުރިކަންު ލިޔުން ު
އޮންނަންވާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު17.01ގައިވާުނަމޫނާު އާުއއްގޮތަށވ.

ދަ ރަ ނިުސާ ބިތުވި ކަނުްު
ން
އަ ން ގާުލި ޔު ު

ު . 55ޖިނާއީު މައްސަލައއްގު ޝަރީޢަތްނިމިުުޙުކުމްކުރިއިރުު އު ކުށުގު ސަބަބުންު ގއްލުންވިު
ފަރާތަށްު ގއްލުމުގު ބަދަލުު ނަގައިދންު ނިންމާފައިވާނަމަ ު،ދަރަނިު ސާބިތުވިކަންު އަންގާު
ލިޔުންު އޮންނަންވާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު  ު 17.02ގައިވާު ނަމޫނާު އާު އއްގޮތަށވު .
އަދިު މި ު ލިޔުމުގުކޮޕީއއްު ކުށްު ސާބިތުވިުު މީހާއަށާއިު ދަރަނިު ލިބންޖހު މީހާއަށްު ކޯޓުން ު
ދންވާނއވ.

ން
ފު ރު ންުމަ ނާ ކުރު ު

ު . 56ޖިނާއީު މައްސަލައަކާު ގުޅިގންު ފުރުންު މަނާު ކުރުމަށްު ނރު އަމުރުު އޮންނަންވާނީ ު،މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު18ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ޕާ ސް ޕޯ ޓުުނު ވަ ތުަު
ޓްރ ވަލްުޑޮ ކި އުމަންޓުްު
ދޫ ކު ރުން
ޝަ ރީ ޢަތްުފ ށު މުނުްު
ބަ ން ދާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މު ން

ު . 57ޖިނާއީު މައްސަލައަކާު ގުޅިގންު ހިފަހައްޓާފައިވާު ޕާސްޕޯޓުު ނުވަތަު ޓްރވަލްު ޑޮކިއުމަންޓް ު
ދޫކުރުމަށްު ނރު އަމުރުު އޮންނަންވާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު ުު19ގައިވާު ނަމޫނާއާ ު
އއްގޮތަށވ.
ު . 58މައްސަލައިގު އިބްތިދާއީު އަޑުއހުންު ފށުމަށްފަހު ު ،ދަޢުވާލިބު މީހަކުު ބަންދުގައި ު
ބަހައްޓައިދިނުމަށްު އދިު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު ފަރާތުންު ހުށަހަޅައިފިނަމަު ނުވަތަ ު
ކޯޓަށްު ހާޒިރުނުވުމުގު ސަބަބުންު ނުވަތަު ފިލާފާނކަމަށްޓަކައިު ކޯޓުގު އިސްނގުމަށްުު
ދަޢުވާލިބު މީހާު ބަންދުގައިު ބަހައްޓަންު ނިންމައިފިނަމަު ،ފަނޑިޔާރުު ނރު އަމުރުު
އޮންނަންވާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު20ގައިވާުނާމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.
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އަ މު ރާމދުުނި ން މިުގޮ ތުްު ު . 59މިު ބާބުގު ދަށުންު ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާއަކުންު ނުވަތަު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު

ލި ޔު މު ންުދޫ ކުރުން ު

ފަރާތުންު އަމުރަކަށްު އދިުުހުށަހޅުމުން ު،އު އަމުރާމދުު ނިންމާގޮތްު ލިޔުމުން ު
ދޫކު ރަން ވާނ އ ވު .

ުު04ވަ ނަުބާ ބު ު
ޤާ ނޫ ނުުތަ ން ފީ ޛު ކު ރާުއި ދާ ރާއިންުހި ފަ ހަ އް ޓާުމު ދާުހޯ ދު މަ ށްުކޯ ޓު ގައިުއ ދު ން ު
ން
މު ދާުހޯ ދު މަށްުއ ދު ު

ު . 60ޖިނާއީު އިޖުރާ އަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު36ވަނަު މާއްދާގު ދަށުން ،ޢާންމުު ތަނއްު ބަލައިު
ފާސްކުރުމުގައިު ނުވަތަު އުޅަނދއްު ބަލައިުފާސްކުރުމުގައި ު،ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގު
ބލުމުގު ދަށަށްު ގންދވު މުދަލއްުހިފަހައްޓާފައިވަނީު ޤާނޫނާު ޚިލާފަށްކަމަށްބުނ ު،ނުވަތަ ު
އުމުދާުހިފހއްޓުމުގުސަބަބުންު ގއްލުންުލިބކަމަށްު ބުނު،މުދަލުގުވރިފަރާތުންު ނުވަތަ ު
އފަރާތުންު ކަނޑައަޅާު ފަރާތަކުންު އުމުދާުހޯދުމަށްުއދިުކޯޓަށްު ހުށަހަޅާނީު މިުގަވާއިދުގު
ޖަދުވަލުުު21ގައިވާުފޯމުންނވ ު.މިުފޯމާއކުުމިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު22ގައިވާުއިޤްރާރުު
ހުށަހަޅަންވާނއވ.

ން
މަ އް ސަލަުބ ލު ު

ު . 61މިުބާބުގުދަށުންު ކޯޓަށްު ހުށަހޅު މައްސަލައިގުލިޔކިޔުންތައްު ކޯޓަށްު ލިބުމުން ު،ވަގުތުން ު
ފިޔަވަޅުު ނާޅައިފިނަމަު މުދަލުގުވރިފަރާތަށްު އިޢާދަނުކުރވފަދަު ގއްލުމއްުލިބިދާނކަމަށްުު
ފަނޑިޔާރަށްުފނިއްޖނަމަު،އު މައްސަލަުބލުމަށްޓަކައިު އަޅަންޖހު ފިޔަވަޅުތައްު ވަގުތުން ު
އަޅައި ު،ގިނަވގންު ު ( ު ު5ފަހއް)ު ދުވަހުގު ތރގައިު މައްސަލައިގައިު ގޮތއްު
ކަނޑައަޅަންވާނއވ.

މަ އް ސަލަުހު ށަހޅުިު
ފަ ރާ ތުންުކޯ ޓަ ށުްު

(ު . 62ހ)

މިުބާބުގުދަށުންު ހުށަހޅު މައްސަލަތަކުގައިުމައްސަލަުހުށަހޅިު ފަރާތުންު މަޤްބޫލުު
ސަބަބއްުނތިު ކޯޓަށްު ހާޒިރުނުވއްޖނަމަ ު،މައްސަލަ ުބާޠިލުކުރވނއވ.

ހާ ޒި ރުނުވުން

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގު ދަށުންު ބާޠިލުކުރވު މައްސަލަު އަލުންު ހުށަހޅނީުު ު500
(ފަސްސަތކަ)ު ރުފިޔާގުޖޫރިމަނާއއްުދއްކުމުންނވުު.

ން
އަ މު ރުުދޫ ކު ރު ު

(ު . 63ހ)

މިުބާބުގު ދަށުންު ފަނޑިޔާރުުނރު ކޯޓުުއަމުރުގުއަސްލުުމައްސަލައިގައިުހިމނ ު
ފަރާތްތަކާު ކޯޓުންު ޙަވާލުކުރަންވާނއވ.

(ށ)

މިުބާބުގުދަށުންުފަނޑިޔާރުުނރފައިވާުކޯޓުުއަމުރުގުކޮޕީއަކަށްުއދިުމަޞްލަޙަތުުު
އޮތްު ފަރާތަކުންު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ުު،އު އަމުރުގު އަސްލާު އއްގޮތްކަމުގު
ކޮޕީއއްުއފަރާތަށްު ދންވާނއވު .

ން
ރ ކޯ ޑުުބ ލހއްޓު ު

ު . 64މިު ބާބުގު ދަށުންު ހުށަހޅު މައްސަލަތަކުގު ރކޯޑުުބލހއްޓުމަށްޓަކައި ު،ކޯޓަށްު މައްސަލަު
ހުށަހޅު ތަރުތީބުންުއއިންުކޮންމު މައްސަލައަކަށްު ވަކިުނަންބަރއްުދީު،އކަމަށްުޚާއްޞަ ު
ކުރވިފައިވާުދަފްތަރއްގައިުއުމައްސަލަތަކުގުރކޯޑުުބަލަހައްޓަންވާނއވު ު.
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ުު05ވަ ނަުބާ ބު ު
ރު ު
ހ ބި އަ ސްުކޯ ޕަ ސްުއަ މު ު
ހ ބި އަސްުކޯ ޕަސުްު
އަ މު ރަ ކަށްުއ ދުން

(ު . 65ހ)

މީހަކުު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީު ނުވަތަު ބަންދުގައިު ބަހައްޓާފައިު ހުރީު ޤާނޫނާު ޚިލާފަށްުު
ކަމަށްު ބުނ ު،އނާު ހައްޔަރުންު ނުވަތަު ބަންދުންު ދޫކޮށްލުމަށް ،އަންނަނިވި ު
ފަރާތްތަކުންކުރު ފަރާތަކަށްު އދވިދާނއވު.

(ށ)

()1

ހައްޔަރުުނުވަތަު ބަންދުކޮށްފައިވާު ފަރާތް؛ ު

()2

ހައްޔަރުުނުވަތަު ބަންދުކޮށްފައިވާު މީހާގުފަރާތުންު އހންު މީހަކުު .

މީހަކު ު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީު ނުވަތަު ބަންދުގައިު ބަހައްޓާފައިު ހުރީު ޤާނޫނާު ޚިލާފަށްުު
ކަމަށްުބުނު،އނާުހައްޔަރުންުނުވަތަުބަންދުންުދޫކޮށްލުމަށް ،އދިުކޯޓަށްުހުށަހަޅާ ނީުު
މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު23ގައިވާުފޯމުންނވ.

ން
މަ އް ސަލަުބ ލު ު

(ު . 66ހ)

ޤާނޫނާު ޚިލާފަށްުުހައްޔަރުކުރިކަމަށްު ބުނު ކޯޓަށްު ހުށަހޅު މައްސަލައިގު
ލިޔކިޔުންތައްު ކޯޓަށްުބަލައިގަންނަުވަގުތުންުފށިގންުއުމައްސަލަުބލުމަށްޓަކައި ު
އަޅަންޖހު ފިޔަވަޅުތައްު ވަގުތުންު އަޅައި ު،ވީއންމު އަވަހަކަށްު މައްސަލައިގައިު
ގޮތއްުކަނޑައަޅަންވާނއވ.

(ށ)

ޤާނޫނާު ޚިލާފަށްު ހައްޔަރުކުރިކަމަށްު ބުނު ކޯޓަށްު ހުށަހޅު މައްސަލަތަކުގ ު
އަޑުއހުންތައްު ކުރިއަށްު ގންދާނީު މައްސަލަު ހުށަހޅިު ފަރާތަށްު މައްސަލަ ު
ހުށަހޅުމަށްު ފުރުޞަތުު ދިނުމަށްފަހުު ބަންދުކުރިު ފަރާތަށްު ފުރުޞަތުު ދިނުމަށްފަހުުު
މައްސަލައި ގައިު ހިމނު ފަރާތްތަކަށްު އކަށީގންވާު މިންވަރަށްު ވާހަކަު ދއްކުމަށް ު
ފުރުޞަތުު ލިބިދވނު ގޮތއްގުމަތިންނވ.

(ނ)

ބަންދުގައިހުރިު މީހާު ބަންދުގައިު ހުރީު ޤާނޫނާު އއްގޮތަށްކަންު އނގނު ހކި ު
ހުށަހޅުމަށްު ތައްޔާރުވ ުު،މައްސަލައިގު އަޑުއހުމަށްުުހާޒިރު ވުމަކީު އަދިު އފަދަ ު
ހކިތަށްުުޝަރީޢަތުންު އަންގާު ގޮތއްގު މަތީންު ހުށަހޅުމަކީު ބަންދުކުރިު ފަރާތުގ ު
ޒިންމާއކވ ުު.މިު ބާބުގު ދަށުންު ހުށަހޅު މައްސަލަތަކުގައިު ސާބިތުކުރުމުގ ުު
މިންގަނޑަކީު މަދަނީު މިންގަނޑ ވ.

(ރ)

މިުބާބުގުބނުމަށްޓަކައިު''ބަންދުކުރިު ފަރާތް''ުކަމަށްު ބުނފައިވަނީުމައްސަލައިގައިު
ޖަވާބުދާރީވާންޖހުއންމހާު ފަރާތްތަކަށވ.

މަ އް ސަލައިގައިުގޮތއުްު (ު . 67ހ)
ކަނ ޑައޅުން

މީހަކުު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީު ނުވަތަު ބަންދުކޮށްފައިވަނީު ޤާނޫނާު އއްގޮތައްކަން ު
ޝަރީޢަތަށްު ސާބިތުކޮށްު ނުދވިއްޖނަމަ ުު،އނާު ވަގުތުންު ދޫކޮށްލުމަށްު ކޯޓުން ު
އަމުރުކުރަންވާނއވ.

ު

ު

ު

ު

ވާު
(ށ) ު މީހަކުު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީު ނުވަތަު ބަންދުކޮށްފައިވަނީު ޤާނޫނާު އއްގޮތް ު
ގޮތުގމަތިންކަންު ޝަރީޢަތަށްު ސާބިތުކޮށްދވިއްޖނަމަ ުު،އނާު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީުު
ޤާނޫނާުއ އްގޮތްވާުގޮތުގމަތިންކަންު ކަނޑައަޅަންވާނއވ.
(ނ) ު މިުމާއްދާގު(ހ)ުއާއިު(ށ)ުގުދަށުންުނިންމާު ނިންމުންުއޮންނަންވާނީ ،ޝަރީޢަތްުު
ނިމުނުގޮތުގު ރިޕޯޓުުފޯމޓަށވ.
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ން
އަ މު ރުުދޫ ކު ރު ު

(ު . 68ހ)

މިުބާބުގުދަށުންުފަނޑިޔާރުުނރުކޯޓުުއަމުރުގުއަސްލު ު ،މައްސަލައިގައިުހިމނ ު
ފަރާތްތަކަށްު ކޯޓުންު ޙަވާލުކުރަންވާނއވ.

(ށ)

މިުބާބުގުދަށުންުފަނޑިޔާރުުނރފައިވާުކޯޓުުއަމުރުގުކޮޕީއަކަށްުއދިުމަޞްލަޙަތުުު
އޮތްު ފަރާތަކުންު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ުު،އު އަމުރުގު އަސްލާު އއްގޮތްކަމުގު
ކޮޕީއއްުއފަރާތަށްު ދންވާނއވު .

ން
ރ ކޯ ޑުުބ ލހއްޓު ު

ު . 69މިު ބާބުގު ދަށުންު ހުށަހޅު މައްސަލަތަކުގު ރކޯޑުުބލހއްޓުމަށްޓަކައި ު،ކޯޓަށްު މައްސަލަު
ހުށަހޅު ތަރުތީބުންުއއިންުކޮންމު މައްސަލައަކަށްު ވަކިުނަންބަރއްުދީު،އކަމަށްުޚާއްޞަ ު
ކުރވިފަ އިވާުދަފްތަރއްގައިު ލިޔުއުމައްސަލަތަކުގުރކޯޑުުބަލަހައްޓަންވާނއވު ު.

ުު06ވަ ނަުބާ ބު ު
ން ު
ކޯ ޓަ ށްުމީ ހު ންުހާ ޒި ރު ކުރު ު
ކޯ ޓަ ށްުހާ ޒިރުވުމުގުު
ރު ު
އަ މު ު

(ު . 70ހ)

ދަޢުވާކުރާުފަރާތާއިު،ދަޢުވާލިބުފަރާތާއިު،ވަކީލުންނާއިު،ހކިންނާއިުޚަބީރުންނާއިުު،
އަދިު ޝަރީޢަތާު ގުޅުންހުރިުު އހނިހންު ކަންކަމުގައިު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންޖހ ު
ފަރާތްތައްު ހާޒިރުކުރާނީުއކަމަށްު ކޯޓުންުނރު އަމުރަކުންނވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާުއަމުރުތައްުއޮންނަންވާނީު އަންނަނިވިު ޖަދުވަލުތަކުގައިވާު
ނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ު

()1

ދަޢުވާލިބު ފަރާތްު ހާޒިރުވުމުގުއަމުރުުޖަދުވަލުުު 24

()2

ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު ފަރާތުންު ހާޒިރުވުމުގު އަމުރުު ޖަދުވަލުު
ު 24.01

()3

ވަކީލުންު ނުވަތަު ޚަބީރުންު ނުވަތަު ހކިންު ހާޒިރުވުމުގު އަމުރުު ޖަދުވަލުު
ު 24.02

()4

ހކިންގު ނުވަތަު ޚަބީރުންގު ގޮތުގައިު ހާޒިރުކުރވު މުއައްސަސާތަކުގ ުު
މުވައްޒަފުންު ހާޒިރުވުމުގުއަމުރުުޖަދުވަލުު ު 24.03

()5

ބަންދުގައިު ނުވަތަު ބލުމުގު ދަށުގައިު ތިބިުުފަރާތްތައްު ހާޒިރުކުރުމުގު
އަމުރުުޖަދުވަލުުު 24.04

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ުު ގައި ުބަޔާންކޮށްފައިވާު ފަދައިން ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ނުވަތަ ު
ހކިންު ކޯޓުު އަމުރާުހަވާލުވުމަށްު އިންކާރުކޮށްފިނަމަު ނުވަތަު ކޯޓުު އަމުރުުރައްދުވު
މަޤްބޫލުުއުޒުރއްނތިުކޯޓަށްުހާޒިރުނުވއްޖނަމަުއމީހަކުުބަންދުގައިުބަހައްޓައިގން ު
ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރުމުގުއިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

އަ މު ރުުރަ އް ދުކުރުމާއުިު (ު . 71ހ)
ރަ އް ދު ކުރވުނު ކަނުްު

ކޯޓަށްު ހާޒިރުވުމުގު އަމުރު ު ރައްދުކުރުމާއިު ރައްދުކުރވުނުކަންު ކަށަވަރުކުރުމުގައިު
ބަލާނީ ު،ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު175 ،173 ،172ވަނަު މާއްދާގައިު

ން
ކަ ށަ ވަރު ކުރު ު

ބަޔާންކޮށްފައިވާު ހަމަތަކަށވ.
(ށ)

ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންު ބނުންވާު ފަރާތްުުހުރީު ދިވހިރާއްޖއިންުބރުގައިކަމަށްވާނަމަ ު
މިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންުއފއާ ޒްުމދުވރިކޮށްުތިރީގައިުބަޔާންކުރާުގޮތްތަކުންކުރ ުު
ގޮތަކަށްު އފަރާތަކަށްު އަމުރުުރައްދުކުރވިދާނއވ.
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()1

އފަރާތްު ހުރީުދިވހިރާއްޖގުއމްބަސީއއްުނުވަތަުއފަދަު އޮފީހއްުހުރި ު
ގައުމއްގައިު ކަމަށްވާނަމަު އު އމްބަސީއއްު ނުވަތަު އފަދަު އޮފީހއް ު
މދުވރިކޮށް؛ ު

()2

އފަރާތްު ހުރީުދިވހިރާއްޖގުއމްބަސީއއްުނުވަތަުއފަދަު އޮފީހއްުނތްުު
ގައުމއްގައިުކަމަށްވާނަމަު،އގައުމއްގުފޮރިންުމިނިސްޓްރީުމދުވރިކޮށްު .

މަ އް ސަލުަުހު ށަހޅިފައިވުާު (ު . 72ހ)
ކޯ ޓުުހު ރިުރަ ށްުނޫ ނުްު

މައްސަލަު ހުށަހޅުުކޯޓުު ހުރިު ރަށްު ނޫންު އހންު ރަށއްގައިު ހުރިު މީހަކުު ކޯޓަށް ު
ހާޒިރުވުމުގު އަމުރުު ރައްދުކޮށްދިނުމަށްު އދނީު އމީހަކުު އވަގުތުު ހުރިު ރަށއްގު

އ ހ ންުރަށއްގައިުހު ރުިު

ކޯޓުގައވު.އއީު މާލގައިނަމަު ކަމާބހު ކޯޓުު އަދިު ރަށއްގައިނަމަު ،މޖިސްޓްރޓް ު

މީ ހަ ކުުހާ ޒިރު ކުރުން

ކޯޓުގައވ.
(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ފަދަު ސަބަބއްު ދިމާވގންު އމީހަކަށް ު
ރައްދުކުރާނީު އމީހަކުު އވަގުތުު ހުރިު ރަށއްގު ކޯޓުންު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު ކޯޓުގު
އަމުރކވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު(ށ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަު އަމުރަކަށްު ހާޒިރުނުވގންު އަޅަންޖހ ު
ހުރިހާު ފިޔަވަޅއްު އަޅާނީު މައްސަލަު ހުށަހޅިފައިވާު ކޯޓުންނވ.

ވަ ޒީފާގުހައިސިއްޔަތުނުްު ު . 73ދައުލަތުގު މުއައްސަސާއއްގައިު ނުވަތަު މަޢުނަވީު ޝަޚުޞއްގައިު ވަޒީފާު އަދާކުރާު މީހަކު ު
ކޯ ޓަ ށްުހާ ޒިރު ކުރވުު

ފަ ރާ ތްތަ ކަށްުއަ މު ރުުު
ން
ރަ އް ދު ކުރު ު
މު އަ އްސަސާތަ ކާއުިު
މަ އު ނަ ވުީު
ޝަ ޚް ޞު ންނަށްުއަ މުރުުު
ން
ރަ އް ދު ކުރު ު

އނާު އަދާކުރާު ވަޒީފާގު ހައިސިއް ޔަތުންު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންު ޖހިއްޖނަމަ ު،ކޯޓަށް ު
ހާޒިރުކުރުމުގު އަމުރުު ރައްދުކުރާނީު އު މުއައްސަސާއއްު ނުވަތަު އު މަޢުނަވީ ު
ޝަޚްޞަކަށވ.
ު . 74ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރާު ފަރާތަކީުު ދައުލަތުގު މުއައްސަސާއއްު ނުވަތަު މަޢުނަވީު ޝަޚްޞއްުު
ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައިު ހާޒިރުކުރާު ފަރާތއްނަމަު އު އަމުރުު ރައްދުކުރާނީު އު
މުއައްސަސާއަކަށްު ނުވަތަުއުމަޢުނަވީު ޝަޚްޞަކަށވ.

ބަ ން ދު ގައިުތި ބ ުމީ ހުނުްު (ު . 75ހ)

ން
ކޯ ޓަ ށްުހާ ޒިރު ކުރު ު

ބަންދުގައިު ހުރިމީހަކުުުކޯޓަށްު ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްު އަމުރުު ފޮނުވާނީު އމީހަކު ު
ބަންދުކޮށްު ބަލަހައްޓަމުންދާު އިދާރާއަށވުު.

(ށ)

ދަޢުވާލިބުމީހާުހުރީުބަންދުގައިުކަމަށްުވަނީނަމަު،އނާުވަކީލއްުޢައްޔަންކޮށްފައިވާުު
ޙާލަތުގައިުއނާގ ު ވަކީލަށްު ކޯޓަށްު ހާޒިރުވުމުގުއަމުރުުކޯޓުންު ފޮނުވަންވާނއވ.

ބަ ން ދު ގައުިު
ބަ ހަ އްޓައިގނުްު

(ު . 76ހ)

ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންޖހު ފަރާތއްު ބަންދުގައިު ބަހައްޓައިގންު ހާޒިރުކުރުމަކީު ،
މަޞްލަޙަތުު ހުރިު ގޮތްކަމަށްު މައްސަލަުބަލާު ފަނޑިޔާރަށްުފންނަު ޙާލަތްތަކުގައިުު،

ހާ ޒި ރު ކުރުން ު

މޯލްޑިވްސްު ޕޮލިސްު ސަރވިސްު މދުވރިކޮށްު،އމީހަކުު ބަންދުގައިު ބަހައްޓައިގން ު
ހާޒިރުކުރުމުގުއިޚްތިޔާރުު ކޯޓަށްު ލިބިގންވއވު ު.
(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގު ދަށުންު ބަންދުގައިު ބަހައްޓައިގންު ހާޒިރުކުރުމުގު އަމުރުު
ނރއިރުުއަންނަނިވިު ކަންކަމަށްުު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނއވ.
()1

ކޯޓަށްު ހާޒިރުވުމުގުއަމުރުުރައްދުވ ،މަޤްބޫލުުޢުޛުރއްނތިުއު އަމުރަށްު
ހާޒިރުވފައިނުވުންު ނުވަތަު ކޯޓުު އަމުރާުޙަވާލުނުވުން؛ ު

()2

އުއަމުރުުނިސްބަތްވާު މީހާއަކީު ފިލާފާނު މީހއްކަމަށްުބލވުންު .

21

ގަ ޑި އަށްުކޯ ޓަ ށުްު
ހާ ޒި ރުނުވުން

ު . 77ކޯޓަށްުު ހާޒިރުވުމުގު އަމުރުު ރައްދުވު މަޤްބޫލުު އުޛުރއްނތިު ގަޑިއަށްު ހާޒިރުނުވއްޖނަމަ ު
އފަރާތއް ު(ު250 /-ދުއިސައްތަު ފަންސާސް)ު ރުފިޔާއިންު ޖޫރިމަނާކުރވނއވ.

މަ ޤް ބޫުލުު ޢު ޛުރއްކަމަުށްު ު . 78ކޯޓަށްު ހާޒިރުނުވވުމަޤްބޫލުުޢުޛުރއްކަމަށްު ބަލާނީ ުތިރީގައިމިވާުކަންކަމުންކުރު ކަމކވ.
ބ ލ ުވު ކަ ން ކަން

(ހ)

ތިމާު ކޯޓަށްު ހާޒިރުނުވވފަދަު ބައްޔއްވުން؛

(ށ)

މޫސުންުގޯސްވުމުގުސަބަބުންުކަނޑުދަތުރާއިު،އއްގަމުުދަތުރުކުރވުގޮތްުނުވުން؛

(ނ)

ޝަރީޢަތުގުު އަޑުއހުމއްގައިުނުވަތަު ތަހުޤީޤއްގައިުހުރުން.

(ރ)

މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރަށްު މަޤްބޫލުުޢުޛުރއްކަމަށްުގަބޫލުކުރވުއހންު ޢުޛުރއްު
މދުވރިވުން.

މ ޑި ކަލްުފޯ މުުު
ން
ހު ށަހޅު ު

(ު . 79ހ)

ކޯޓުގުއަމުރަށްުހާޒިރުުނުވވުނީުބަލިވގންުކަމުގައިވާނަމަު،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު
ު25ގައިވާުމޑިކަލްުފޯމުުޞިއްޙީު ޚިދުމަތްދުސަރުކާރުގު ތަނަކުންު ފުރުމަށްފަހުުު،
( ު48ސާޅީސްު އަށއް)ުގަޑިއިރުގުތރގައިުުކޯޓަށްު ހުށަހަޅަންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ފޯމުގައި ު،ފަރުވާދިންު ފަރާތުގު އިތުރުންު އތަނުގ ު
އިސްވރިއއްގުސޮޔާއިު ތައްގަނޑުު އޮންނަށްު ވާނއވ.

އ ޑްރހާއިުގުޅނުު
ން
ނަ ން ބަ ރުުބަ ދަލުވު ު

(ު . 80ހ)

ކޯޓުގައިު މައްސަލަު ހިނގަމުންދަނިކޮށްު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު އޑްރސްު ނުވަތަ ު
އނާއަށްު ގުޅނު ފޯނުު ނަންބަރުުުބަދަލުވއްޖނަމަ ުު،އޑްރސްު ނުވަތަު ގުޅނ ު
ނަންބަރުު ބަދަލުވިތާުު ( ުު2ދއް)ު ދުވަހުގު ތރގައިު ބަދަލުވިު އޑްރސްު ނުވަތަ ު
ނަންބަރުު ލިޔުމަކުންު ކޯޓަށްު އަންގަންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ފަދައިންު އޑްރސްު ބަދަލުވިކަންު ކޯޓަށް ު
އަންގާފައިނުވާނަމަ ު،މިު ގަވާއިދުގުު  ުު77ވަނަު މާއްދާުު(ގަޑިއަށްު ކޯޓަށް ު
ހާޒިރުނުވުން) ު ގައިވާުގޮތުގމަތިންު ޢަމަލުކުރވނއވ.

ފު ރަ އިގންުދި އު މުގުު
ން
ހު އް ދަުހޯ ދު ު

(ު . 81ހ)

ކޯޓަށްު މައްސަލަު ހުށަހަޅައިު މައްސަލަު ތާވަލުކޮށްފައިވާކަންު އަންގާފައިވާނަމަު ،
ކޯޓަށްުު ހާޒިރުވާންޖހު ގަޑިއަށްު ހާޒިރުު ނުވވގޮތަށް ު،މައްސަލަު ހުށަހޅިފައިވާުު
ކޯޓުހުރިުރަށުންުބރަށްުދަޢުވާލިބުފަރާތްުނުވަތަުއފަރާތުގުވަކީލްުފުރައިގންދާން ު
ބނުންނަމަ ު،އކަމަށްު ކޯޓުގު ހުއްދަުލިޔުމަކުންު ހޯދަންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާ އްދާގު(ހ)ު ގައިވާުހުއްދައަށްު އދނީ ު،މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު26ގައިވާު
ފޯމުންނވ.

ދަ ތު ރުުޚަ ރަުދު

(ު . 82ހ)

ދައުލަތުންު ހާޒިރުކުރަންު ބނުންވާު ހއްކަކުު ހުރީު ޝަރީޢަތްު ހިންގާު ކޯޓުު ހުރި ު
ރަށްނޫންުއހންުރަށއްގައިުނުވަތަުރާއްޖއިންުބރުގައިުކަމަށްވާނަމަު،ހާޒިރުކުރަން ު
ބނުންވާު މީހާގު ދަތުރުުޚަރަދާއިު،އމީހަކުުއުރަށުގައިުހުރުމާއިުކއުމުގުޚަރަދުު
ދނީުއމީހަކުު ހާޒިރުކުރާުކޯޓަކުންނވު ު.

(ށ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ހާޒިރުކުރަންުބނުންވާު ފަރާތއްހުރީު މައްސަލައިގުޝަރީޢަތްުު
ހިންގާު ކޯޓުު ހުރިު ރަށްނޫންު އހންު ރަށއްގައިު ނުވަތަު ރާއްޖއިންު ބރުގައިު
ކަމަށްވާނަމަ ،ހާޒިރުކުރަންުބނުންވާު މީހާގުދަތުރުުޚަރަދާއިު،އމީހަކުުއުރަށުގައިު
ހުރުމާއިުކއުމުގުޚަރަދުުދނީު ދަޢުވާލިބުފަރާތުންނވ.
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(ނ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު އދިގންު ކޯޓުު މދުވރިކޮށް ު،ޝަރީޢަތަށްު ހާޒިރުކުރަން ު
ބނުންވާުފަރާތއްހުރީުމައްސަލައިގުޝަރީޢަތްު ހިންގާުކޯޓުުހުރިުރަށްނޫންުއހން ު
ރަށއްގައިުނުވަތަުރާއްޖއިންުބރުގައިުކަމަށްވާނަމަު،ހާޒިރުކުރަންުބނުންވާުމީހާގު
ދަތުރުު ޚަރަދާއިު،އމީހަކު ު އުރަށުގައިުހުރުމާއިުކއުމުގުޚަރަދުުދނީުދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތުންނވުުު.

(ރ)

ޝަރީޢަތުގުބނުމަށް ު،ކޯޓުންު ހާޒިރުކުރަންުބނުންވާު ޚަބީރއްުހުރީުމައްސަލައިގު
ޝަރީޢަތްު ހިންގާު ކޯޓުު ހުރިު ރަށްނޫންު އހންު ރަށއްގައިު ނުވަތަު ރާއްޖއިންު
ބރުގައިކަމަށްވާނަމަ ު،ހާޒިރުކުރަންުބނުންވާު މީހާގުދަތުރުުޚަރަދާއިު،އމީހަކުުއު
ރަށުގައިުހުރުމާއިުކއުމުގުޚަރަދުުދނީު ކޯޓުންނވު ު.

(ބ)

ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރާު މީހުންގު ދަތުރުު ޚަރަދާއި ު،ކއުމާއިު ހުރުމުގު ޚަރަދުު ދނީު ،
ދައުލަތުގުމާލިއްޔަތުުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގމަތިންނވު ު.

ދަ ޢު ވާލިބުފަ ރާތުްު
ހާ ޒި ރުުނު ކުރވިގނުްު
މަ އް ސަލަުއަނ ބުރުާު
ން
ފޮ ނު ވު ު

ު . 83މައްސަލަު ހިންގުމަށްޓަކައިު ދަޢުވާލިބު ފަރާތްު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރުމަށްު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު
ޤާނޫނާއި ު،މިު ގަވާއިދުގު ދަށުންު ކުރަންޖހު ކަންކަންު ކޮށްގންވސްު އނާު ހާޒިރުު
ނުކުރވިއްޖނަމަ ު،ނުވަތަު އުޅުއޑްރހއްުނނގުމުގު ސަބަބުންު ހާޒިރުނުކުރވިއްޖނަމަު ،
އނާު ހާޒިރުކުރވނގޮތްު ހަމަޖއްސުމަށްު ފަހުު ނުވަތަު އުޅު އޑްރހއްުސާފުކުރުމަށްފަ ހުު ު،
ހުށަހ ޅުމަށްޓަކައިު މައްސަލަު ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުއޮފީހަށްު އަނބުރާު ފޮނުވައިލުމުގު
އިޚްތިޔާރުު ކޯޓަށްު ލިބިގންވއވ.

ހ ކިވރިންނާއިުއ ނޫ ނުްު ު . 84މައްސަލައިގައިުހާޒިރުކުރަންޖހުހކިންނާއި ު،ޚަބީރުންނާއި ު،އަދިުއނޫންވސްުމީސްމީހުންުު

ން
މީ ހު ންުހާޒިރުނު ކުރވު ު

މިު ގަވާއިދާު އއްގޮތަށްު ހާޒިރުކުރަންކުރިު މަސައްކަތުންު ހާޒިރުނުކުރވިއްޖނަމަ ު،އފަދަ ު
މީހުންު ހާޒިރުކުރުމަށްކުރިު މަސައްކަތްު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައިު ހާމަކޮށް ު،އކަން ު
ތަފުސީލުކޮށްު އނގނހންު ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުގައިުހިމަނަންވާނއ ވ.

އ އްުއަ މު ރުންުއ އުްު
ތާ ރީ ޚަށްވުރުގި ނުަު
ތާ ރީ ޚުތަ ކުގައުިު
ހާ ޒި ރުރުވުމަށްުނު ވަ ތުަު
ހާ ޒި ރު ކުރުމަުށްުު
ން
އަ މު ރު ކުރު ު

ު . 85ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު  ު142ވަނަުމާއްދާގު(ށ)ުއާއިު ު163ވަނަު މާއްދާގު(ހ)ު
ގައިު ބަޔާންވފައިވާު އުސޫލުު ދމހއްޓުމަށްޓަކައިު މައްސަލައަކާު ގުޅިގންު ކޯޓަށް ު
ހާޒިރުކުރަންޖހު މީހަކުުު،ކޯޓަށްު ހާޒިރުވާންޖހު ދުވަސްތަކާއިު ގަޑިތައްު ބަޔާންކޮށްުު
ކަނޑައޅުމަށްފަހު ުު،އނާު ހާޒިރުވުމަށްު ނުވަތަު ހާޒިރުކުރުމަށްު އއްު އަމުރުު ނރުމަށްު މިު
ގަވާއިދުުހުރަހއްު ނާޅައވ.

ުު07ވަ ނަުބާ ބު ު
ކޯ ޓަ ށްުހާ ޒި ރު ވާުމީ ހު ންުއަ ޅަ ންޖހ ުހ ދު ން ު
ޝަ ރީ ޢަތުގުމަ ޖި ލީހަށުްު (ު . 86ހ)
ހާ ޒި ރުވާުފަ ރާތްތަ ކުގުު

ހ ދު ން

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްު ހާޒިރުވާު ފަރާތްތައްު ހާޒިރުވާންވާނީު ކޯޓުގު ޙުރުމަތާ ު
އކަށީގންވާު ހދުމއްގައވ ު.މިގޮތުންު އަންނަނިވިު ބާވަތްތަކުގު ހދުމާއިު ގަހަނާ ު
އަޅައިގންު ކޯޓަށްު ހާޒިރުވުމަކީުމަނާކަމކވުު.
()1

ކާކުކަންު ނނގފަދަު ހދުން؛ ު

()2

ނިވާކަންު ކުޑަު ހދުން ު،ކުރުު ސޯޓު ު،ގިރުވާންު ނުހުންނަު ޓީޝާޓުު އަދިު
އކަށީގންނުވާފަދަު އިބާރާތްު ލިޔފައިުހުންނަު ހދުން؛ ު ު
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އިސްލާމްދީނާއިު ޚިލާފުު ޝިޢާރުތައްު ރަމްޒުކޮށްދފަދަު ހދުމާއި ު،އފަދަ ު

()3

ގަހަނާތައް؛ ު

ު(ށ)

()4

ކޯޓަށް ުހާޒިރުވުމަށްުއކަށީގންނުވާފަދަު ސާފުތާހިރުނޫންު ހދުމއް؛ ު

()5

ކޯޓަށްު ހާޒިރުވުމަށްުއކަށީގންނުވާކަމަށްު ކޯޓުންުއަންގާުކޮންމުހދުމއްު .

ކޯޓަށްު ހާޒިރުވު ހުރިު އަންހނަކީ ު،މޫނުު ބުރުގާު އަޅައިގންު ހުރިު މީހއްނަމަު ،
ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްު ވއްދުމުގު ކުރިންު އއީު ކާކުކަންު ކަށަވަރުކޮށް ު،މިު
ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުު ު  ު ު27ގައިވާު ފޯމުު ކޯޓުގު އަންހންު މުވައްޒަފަކު ު
ފުރިހަމަކުރަންވާނއވ.

ބަ ން ދު ގައިުތި ބުު
ން
މީ ހު ންގުހ ދު ު

ދާު
ު . 87ބަންދުގައިުތިބުމީހުންުހާޒިރުކުރާއިރުު،ހާޒިރުކުރަންވާނީ ު،މިުގަވާއިދުގުުު86ވަނަުމާއް ު
(ޝަރީޢަތު ގު މަޖިލީހަށްު ހާޒިރުވާު ފަރާތްތަކުގު ހދުން)ުު ގު (ހ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާުު
މިންގަނޑަށްުފތު ހދުމއްގައވ.

ޤާ ނޫ ނީުވަ ކީ ުލުނުްު
ން
އަ ޅަ ންޖހުހ ދު ު

ު . 88ޤާނޫނީުު ވަކީލއްގު ހައިސިއްޔަތުންު ކޯޓަށްު ހާޒިރުވާު ވަކީލުންނަށްު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށް ު
ވަދވނީު ފިރިހނަކުު ނަމަު ކަޅުު ނުވަތަު ގަދަު ނޫކުލައިގު ކޯޓުު ފަޓުލޫނުގައވ ު.އަންހނަކުުު
ނަމަު ކަޅުު ނުވަތަު ގަދަު ނޫކުލައިގުކޯޓުު ފަޓުލޫނުު ނުވަތަު ކޯޓާއިު ދިގުުސްކާޓުގައވ.

އ ހ ނިހނުްު
ބ ނު ން ތަ ކުގައިުއަ ން ނުަު
ން
ފަ ރާ ތްތަ ކުގުހ ދު ު

ު . 89އހނިހންު ބނުންތަކަށްު ކޯޓަށްު ހާޒިރުވާު ފަރާތްތައްވސްު ތިބންވާނީު ކޯޓުގު ޙުރުމަތާ ު
އކަށީގންވާފަދަުހދުމއްގައވ.

ުު08ވަ ނަުބާ ބު ު
ތަ ރު ޖަ މާނު ންުހަ މަޖއްސު ން ު
ތަ ރު ޖަމާނު ންގުދަފްތަ ުރު ު . 90ޝަރީޢަތުގުު މަޖިލީހުގައިު ތަރުޖަމާކޮށްދު މީހުންގު ރަޖިސްޓްރީއއްު ޑިޕާޓްމަންޓްު އޮފް ު
ޖުޑީޝަލްުއޑްމިނިސްޓްރޝަންގައިު އޮންނަންު ވާނއވ.
ތަ ރު ޖަމާނު ންގުު
ދަ ފް ތަރުގައުިު
ން
ރަ ޖި ސްޓްރީުކު ރު ު

ު . 91ތަރުޖަމާނުންގު ދަފްތަރުގައިު ރަޖިސްޓްރީު ކުރވނީު ތިރީގައިު ބަޔާންކުރވިފައިވާ ު
ގޮތުގމަތިންނވ.
(ހ)

ތަރުޖަމާނުންގު ދަފްތަރުގައިު ހިމަނާނު މީހުންު ހޯދަންވާނީު ޢާންމުކޮށްުު
އިޢުލާންކޮށްގންނވ.

(ށ)

ތަރުޖަމާނުންު ހޯދުމަށްު ކުރާު ޢިއުލާނަށްު އިޖާބަދު ފަރާތްތަކުގު ތރއިން ު
ތަރުޖަމާނުންގު ދަފްތަރުގައިު ހިމަނާނީު ،ހުށަހަޅާު ސޓްފިކޓްތަކާއިު ލިޔުންތަކަށްުު،
އަދިު ކުރވު އިންޓަވިއުއަށްު ބަލައި ު،ތަރުޖަމާކުރުމުގު ޤާބިލުކަންު އކަށނ ުު
މިންވަރަކަށްު ހުރިު ފަރާތްތަކވ.

ތަ ރު ޖަމާނު ންގުު
ދަ ފް ތަރުގައިުހި މަނާނުު
މަ ޢު ލޫ މާުތު

ު . 92ތަރުޖަމާނުންގު ދަފްތަރުގައިު ރަޖިސްޓްރީކުރވު ފަރާތްތަކުގު އަންނަނިވިު މަޢުލޫމާތުު އު
ދަފްތަރުގައިު ހިމަނަންވާނއވ.
(ހ)

ފުރިހަމަު ނަން؛

(ށ)

ދިވހިުރައްޔިތއްކަންު އަންގައިދުކާޑުު ނަންބަރުުު (ބިދސީއއްނަމަުޕާސްޕޯޓު ު
ނަންބަރު)؛
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(ނ)

ޤައުމު؛

(ރ)

ދާއިމީުއޑްރސް؛

(ބ)

ފޯނުު ނަމްބަރު؛

(ޅ)

އީމއިލްުއޑްރސް؛

(ކ)

ތަރުޖަމާނުގު މާދަރީުބަސް؛

(އ)

ތަރުޖަމާކޮށްދު ބަސްތައް؛

(ވ)

އަދާކުރާުވަޒީފާ؛

(މ)

ދަފްތަރުގައިު ރަޖިސްޓްރީުކުރވުނުު ތާރީޚު؛

(ފ)

ދަފްތަރުންު އުނިކުރިުތާރީޚު؛

(ދ)

ދަފްތަރުންު އުނިކުރިުސަބަބު.

ތަ ރު ޖަމާނުންގުއިޤްރާ ުރު ު . 93ތަރުޖަމާނުންގު ދަފްތަރުގައިުރަޖިސްޓްރީވުމުގުކުރިންު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު28ގައިވާު
އިޤްރާރުގައިުސޮއިކޮށްު އިނގިލީގުނިޝާންު ޖަހަންވާނއވ.
ތަ ރު ޖަމާނު ނުްު
ން
ހަ މަޖއްސު ު

(ު . 94ހ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތްތަކާއި ު،ހކިންނާއިު ޚަބީރުންގު ގޮތުގައިު ހާޒިރުކުރވު މީހުންގ ު
ތރއިންު ދިވހިު ބަހުންު ރަނގަޅަށްު ވާހަކަު ދައްކައިު ދިވހިބަހުންު ރަނގަޅަށް ު
ލިޔަންކިޔަންު ނުދަންނަު

މީހުންނާއި ު ު،އަޑުއިވުމާއިު ވާހަކަު ދއްކުމުން ު

މަޙް ރޫމްވފައިވާު ފަރާތްތަކުގު ޝަރީޢަތްު ކުރިއަށްު ގންދަންވާނީ ު،އމީހަކަށް ު
ރަގަނޅަށްު ވާހަކަދައްކަންު އނގު ބަސްު ނުވަތަު ބަހަރުވައިންު ވާހަކަު ދައްކަން ު
ދަންނަު ތަރުޖަމާނއްގުއހީގައވ.
(ށ)

މިު ު މާއްދާގު

(ހ)ު

ގައިވާު ު ގޮތުގމަތިންު ު،ކޯޓުންު

ތަރުޖަމާނަކު ު

ހަމަޖައްސައިދންވާނއވ.
(ނ)

މިުު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާުު ގޮތުގމަތިންު ދަޢުވާު ލިބފަރާތުންު އަމިއްލައަށްު
ތަރުޖަމާނަކުު ހަމަޖައްސަންު އދުުޙާ ލަތުގައި ު،އގޮތަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީ ު،މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު29ގައިވާުފޯމުންނވުު.

(ރ)

ދަޢުވާލިބުފަރާތުންު ހަމަޖައްސަންުއދުތަރުޖަމާނަކީު،ތަރުޖަމާނުންގުދަފްތަރުގައި ު
ހިމނު މީހއްު ނޫންނަމަ ،މިުު ގަވާއިދުގުު  ުު91ވަނަު މާއްދާު (ތަރުޖަމާނުންގ ު
ދަފްތަރުގައިު ރަޖިސްޓްރީު ކުރުން)ުު އަދިުު ުު92ވަނަު މާއްދާުު (ތަރުޖަމާނުންގ ު
ދަފްތަރުގައިު ހިމަނާނު މަޢުލޫމާތު)ުު ގައިވާު ކަންކަންު ބލުމަށްފަހު ު،އމީހަކު ު
ތަރުޖަމާނއްގު ގޮތުގައިު ބަލައިގަތުމުގައިު ގޮތއްު ކަނޑައަޅާނީު މައްސަލަު ބަލާު
ފަނޑިޔާރވ.

ތަ ރު ޖަމާނު ންގުފީ

(ު . 95ހ)

ކޯޓުގު ފަރާތުންު ހަމަޖައްސާު ތަރުޖަމާނުންނަށްު ފައިސާު ދޫކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރާނީ ު
ތިރީގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގމަތިންނވ.
()1

ތަރުޖަމާނުންނަށްު ފައިސާު ދނީު ގަޑިއަކަށްުު(ުު400 /-ހަތަރުު ސަތކަ)ުު
ރުފިޔާގުރޓުންނވު ުު.

()2

ތަރުޖަމާނުު މަސައްކަތްކުރިު ވަގުތުގު ގޮތުގައިު ގުނާނީު ކޯޓަށްު ހާޒިރުވިު
ގަޑިންުފށިގންު އނާު ހާޒިރުކުރވުނުުބނުންު ނިމުނުު ގަޑިއާުހަމައަށވު .
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()3

ތަރުޖަމާނުުު ކޯޓުގައިު ހދަކުރިު ވަގުތުު އއްގަޑިއިރަށްު ވުރު ކުރުނަމަު ،
ފައިސާުދނީުއއްގަޑިއިރަށްޖހުޢަދަދަށވު .

()4

ތަރުޖަމާނުު ކޯޓުގައިު ހދަކުރިު ވަގުތުު އއްގަޑިއިރަށްވުރު އިތުރުވާނަމަ،
ވަގުތަށްު

އިތުރުވާު

ފައިސާދނީު

ގަޑިއަކަށް ު

(ުު400 /ހަތަރުުސަތކަ)ުރުފިޔާގުރޓުން ،މިނޓަކަށްުޖހުމިންވަރަށވު .(ށ)

ކޯޓުންު ތަރުޖަމާނުންު ހަމަޖައްސާު ޙާލަތްތަކުގައިު ތަރުޖަމާނުންނަށްު ދޫކުރަންޖހ ު
ފައިސާު ދޫކުރާނީުއު ކޯޓަކުންނވ.

ު(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ފައިސާގު އަދަދުު މުރާޖަޢާކޮށްު ގންނަންޖހު ބަދަލުު
ގންނާނީު ސުޕްރީމްުކޯޓުންނވ.

ތަ ރު ޖަމާނު ންގުހާ ޒި ުރީ ު ު . 96ތަރުޖަމާނުންގު ގޮތުގައިު މަސައްކަތްކުރާު މީހުންގު ހާޒިރީއއްު ކޮންމު ކޯޓަކުންވސްުު
ބަލަހައްޓަންު ވާނއވު .

ުު09ވަ ނަުބާ ބު ު
ކޯ ޓަ ށްުމަ އް ސަ ލަުހު ށަހ ޅު މާއިު،ބަ ލަ އި ގަތުން ު
ން
މަ އް ސަލަުހު ށަހޅު ު

(ު . 97ހ)

ޤާނޫނއްގައިުއހންގޮތަކަށްު ބަޔާންކޮށްފައިު ނުވާހާހިނދަކު ު،ޖިނާއީުމައްސަލަތަކުގ ު
ދަޢުވާ ު،ކޯޓަށްު ހުށަހަޅާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު30ގައިވާުފޯމުންނވ.

(ށ)

ކޯޓަށްު މައްސަލަު ހުށަހަޅާނީު މައްސަލައިގު ލިޔުންތަކުގު އަސްލުު ކޯޓަށް ު
ފޮނުވައިގންު ނުވަތަު އކަމަށްޓަކައިު ޤާއިމުކުރވު އިލކްޓްރޯނިކްު ޕޯޓަލްއއްު
މދުވރިކޮށްު އިލކްޓްރޯނިކްކޮށވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިވާު ފަދައިން ުު،އިލކްޓްރޯނިކްު ޕޯޓަލްއއްު މދުވރިކޮށް ު
އިލކްޓްރޯނިކްކޮށް ުު،ޑިޖިޓަލްުސިގްނޗަރއއްުއޮންނަު ގޮތަށް ު،ދަޢުވާކުރާުފަރާތުންުު
މައްސަލަު ފައިލްކުރުމުން ު،ލަސްނުކޮށްު ކޯޓުންު އު ފައިލުގުު(ުު2ދއް)ު ކޮޕީ ު
ޕްރިންޓުކޮށް ު،ކޯޓަށްު އު ލިޔުންތައްު ލިބުނުު ކަމުގު ތައްގަނޑުު ޖަހަންވާނއވު .
އަދިު އު މައްސަލައަކީު އިލކްޓްރޯނިކްކޮށްު ފައިލުު ކުރވިފައިވާު މައްސަލައއްކަން ު
އުތައްގަނޑުންުއނގންު އޮންނަންވާނއވ.

(ރ)

މިު މާއްދާގު (ނ)ު ގައިވާު ފަދައިންު ތައްގަނޑުު ޖހުމުންު އު ލިޔުންތަކަކީުު
މައްސަލައިގުއަސްލުު ލިޔުންތައްު ކަމަށްުބލވނއވ.

(ބ)

މައްސަލަު ހުށަހޅުމަށްު ޤާއިމުކުރވު އިލކްޓްރޯނިކްު ޕޯޓަލްު ޤާއިމުކުރވންދންު ،
މާލު ފިޔަވައިު އހންު ރަށްރަށުގައިު ހުންނަު ކޯޓުތަކަށްު ރަޖިސްޓްރީު ޕޯސްޓު ު
މދުވރިކޮށްު މައްސަލަު ފޮނުވުމުގު އިޚްތިޔާރުު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްއަށް ު
ލިބިގންވއވު.މިގޮތަށްުމައްސަލަުފޮނުވާއިރުު،ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގުު94
ވަނަު މާއްދާގުބނުމަށްޓަކައިު ޕޯސްޓުކު ރާު ތާރީޚަކީު ދަޢުވާު އުފުލާު ތާރީޚުކަމުގައި ު
ބލވނއވު.
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މަ އް ސަލަުހު ށަހަޅާުގަ ޑި ު . 98މައްސަލައިގު ލިޔުންތަކުގު އަސްލުު ކޯޓަށްު ފޮނުވައިގންު މައްސަލަު ހުށަހޅނީ ުު،އހން ު
ގޮތަކަށްު އު ކޯޓަކުންު ކަނޑަނާޅާހިނދަކު ު،ރަސްމީު ގަޑީގައވ ު.އިލކްޓްރޯނިކްު ޕޯޓަލްު
މދުވރިކޮށްު ކޮންމު ވަގުތަކުވސްު ކޯޓަށްު މައްސަލަު ހުށަހޅިދާނއވ.
ދަ ޢު ވާުފޯ މާއ ކުުު
ހު ށަ ހަޅަންޖހުތަ ކުތި

ު . 99ކޯޓަށްު ހުށަހަޅާު މައްސަލައިގު ދަޢުވާު ފޯމާއކުު އަންނަނިވިު މަޢުލޫމާތުު ފުރިހަމަކޮށްުު
ހުށަހަޅަންވާނއވ.
(ހ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ކާކުކަންު އނގނު ކުލަުފޮޓޯުޖހި ު ރަސްމީު ލިޔުން؛

(ށ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ތަޙްޤީޤުު ބަޔާނުގު އަސްލު؛

(ނ)

ދަޢުވާުސާބިތުކުރުމަށްު ހކީގު ގޮތުގައިުހުށަހަޅަންު ބނުންވާުއންމހާުބަޔާންތަކާއިުު
ލިޔކިޔުންތަކާއިު އހނިހންު ތަކތި؛

(ރ)

ދަޢުވާު ފޯމާއކުު ހުށަހޅންު ނތްު މާއްދީުހކީގ ުތަފްޞީލު؛

(ބ)

ހކިބަސްދު މީހާއަށްުހިމާޔަތްދިނުމަށްުއދުޙާލަތުގައިުމނުވީު،އުހކިބަސްދު މީހާ ު
ނުވަތަު މީހުންގު ތަފްޞީލު؛

(ޅ)

ހކިބަސްދު މީހާއަށްު ހިމާޔަތްދންު ބނުންވާު ޙާލަތުގައި ު،ސިއްރުު ކުރވިފައިވާު
ލިޔުންތަކުގު ކޮޕީ؛

(ކ)

ދަޢުވާލިބުފަރާތަކީު،ކުށުގުތުހުމަތުގައިުހައްޔަރުކޮށްުބަންދާމދުުގޮތއްުނިންމުމަށްުު
ފަނޑިޔާރއްގު ކުރިމައްޗަށްު ހާޒިރުކުރވުނުު ފަރާތއްނަމަ ު،އނާގު ބަންދާމދު ު
ފަނޑިޔާރުު ނިންމިު ހުރިހާު ނިންމުންތަކުގު ކޮޕީ؛

(އ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތް ުު،ދަޢުވާު ހުށަހޅުމާއިު ހަމައަށްު ހައްޔަރުގައިު ބަހައްޓާފައިހުރި ު
މުއްދަތު؛

(ވ)

ތަހުޤީޤްކުރިު ފަރާތުގުރފަރންސްު ނަންބަރު؛

(މ)

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު94ވަނަު މާއްދާގު ބނުމަށްޓަކައި ު،ދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތަކީ ު،އު މައްސަލައިގައިު ބަންދާމދުު ގޮތއްުުނިންމަންު ކޯޓަށްު ގންދވިފައިވާު
މީހއްނަމަު،އކަންުއނގނު ލިޔުން؛

(ފ)

ކޯޓަށްު ހުށަހަޅާު މައްސަލައަކީުކޯޓަކަށްު ހުށަހޅުމަށްފަހުު އަނބުރާުގންގޮސްފައިވާު،
ނުވަތަު އަނބުރާު ފޮނުވާލާފައިވާު މައްސަލައއްނަމަ ު،އަނބުރާު ގންދިޔަު ނުވަތަ ު
އަނބުރާު ފޮނުވާލިު ސަބަބުު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ކޯޓުގު ލިޔުމަކާއި ު،އު ޙާލަތަށްުު
އައިސްފައިވާު ބަދަލުުއނގނު ލިޔުން؛

(ދ)

ދަޢުވާފޯމާއކުު ހުށަހަޅާު ލިޔުންތަކުގު ލިސްޓު؛

(ތ)

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ުު94ވަނަު މާއްދާގު ބނުމަށްޓަކައި ު،ތަޙްޤީޤު ު
ފުރިހަމަކުރުމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްުމުއްދަތުުއިތުރުކޮށްދީފައިވާނަމަު،އކަން ު
އނގނު ލިޔުން؛ު ު

ުމަ އް ސަލަުހު ށަހަޅުާު
ފޯ މުުބަ ލަ އިގަތުން

 . 100ކޯޓަުށްު މައްސަލައއްު ހުށަހޅުމުން ު،އު މައްސަލަު ހުށަހަޅާު ފޯމުުުބަލައިގަންނަންވާނީު މިު
ގަވާއިދުގު ު97ވަނަު މާއްދާު(މައްސަލަު ހުށަހޅުން)ުު ގު(ހ)ު ގައިުބުނފައިވާު ފޯމުގައިވާު
މަޢުލޫމާތުތައްު ފުރިހަމަކޮށް ު،މިު ގަވާއިދުގ ު ު 99މާއްދާުު( ދަޢުވާު ފޯމާއކުު ހުށަހަޅަންޖ ހ ުު
ތަކތި)ުު ގައިވާުބަޔާންކޮށްފައިވާު ލިޔކިޔުންތަކާު އކުުހުށަހަޅާފައިވާނަމައވ.
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މަ އް ސަލުަު
ން
ބަ ލަ އިނުގަތު ު

( . 101ހ)ު

މައްސަލައއްު ބަލައިނުގަތުމަށްު ކޯޓުންު ނިންމައިފިނަމަ ު،ސަބަބުު ބަޔާންކޮށްުު،
މައްސަލަު ހުށަހޅިު ފަރާތަށްު އުމައްސަލަުއަނބުރައިު ފޮނުވާލަންވާނއވު .

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު މައްސަލައއްު ބަލައިނުގަތުމަށްު ނިންމާ ު
ނިންމުންު އޮންނަންވާނީުމިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުުު31ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ނ)

ކޯޓަށްު ހުށަހަޅާު މައްސަލައއްު ބަލައިު ނުގަތުމަށްު ރަޖިސްޓްރާރު ނިންމައިފިނަމަުު،
އުނިންމުންު މުރަޖަޢާކޮށް ދިނުމަށްު އދިުހުށަހަޅާނީު އުނިންމުންު ނިންމިު ދުވަހުން ު
ފށިގންުު( ު7ހަތއް)ު ދުވަހުގުތރގައި ު،މި ު ގަވާ އިދުގ ޖަދުވަލުު ު31.01ގައިވާު
ފޯމުންނވުު.

(ރ)

މިުު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާުު ގޮތުގމަތިންު ކޯޓަށްު ބަލައިު ނުގަތުމަށްު ރަޖިސްޓްރާރު
ނިންމާު މައްސަލަތައް ު،އަލުންުުކޯޓަށްު ހުށަހޅނީު މިުު މާއްދާގު (ނ)ު ގައިވާު
ގޮތުގމަތިންުއުނިންމުންު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހުު،އުމައްސަލަުބަލައިގަތުމަށްުއިސް ު
ފަނޑިޔާރުު ނިންމައި ު،މައްސަލަު ހުށަހޅުމަށްު ލިޔުމުންުހުއްދަު ދިނުމުންނވުު.

(ބ)

މިުު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންުު މައްސަލައއްު ކޯޓަށްު ބަލައިު ނުގަތުމަށްުު
ރަޖިސްޓްރާރު ނިންމާު ނިންމުން ު،މިުު މާއްދާގު (ނ)ު ގައިވާުު ގޮތުގމަތިން ު
މުރަޖަޢާކޮށްދިނުމަށްު އދިު ހުށަހޅުމުން ު،ރަޖިސްޓްރާރު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަށްުު
ތާޢީދުކޮށްު އ ުނިންމުންު ބަދަލުކުރަންޖހު ސަބަބއްު ނތްކަމަށްު އިސްު ފަނޑިޔާރު ު
ނިންމައިފިނަމަ ު،އު ނިންމުންު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށްު އދިު ހުށަހޅިު ފަރާތަށްު ުއު
ނިންމުންުދންވާނއވު.އަދިުއފަދައިންުނިންމާުނިންމުމއްުއިސްތިއުނާފީުކޯޓަކުންުު
ބަދަލުުނުކުރާހާހިނދަކުު އުމައްސަލައއްުއަލުންުކޯޓަށްު ހުށައއްނޅނއވ.

ދަ ޢު ވާުފޯ މުުނު ވަ ތުަު
ލިޔ ކި ޔުންތައުްު
އި ޞް ލާ ޙު ކުރުމަށުްު
އ ން ގު ނުްު

 . 102ދައުވާުުފޯމުގައިވާު މަޢުލޫމާތުު ފުރިހަމަު ނުވާނަމަު ނުވަތަު ފޯމާއކުު ހުށަހަޅަންޖ ހ ުު
ލިޔކި ޔުންތައްު ފުރިހަމަު ނުވާނަމަ ު،ފޯމު ުނުވަތަު ލިޔކިޔުންތައްު އިޞްލާޙުކޮށްު ރަސްމީ ުު7
(ހަތއް)ު ދުވަހުގުތރގައިު ހުށަހޅުމަށްު ލިޔުމުންު އންގުމުގު އިޚްތިޔާރުު ރަޖިސްޓްރާރު
އަށްު ލިބިގންވއވު.އަދިުއިޞްލާޙުކުރުމަށްު ދީފައިވާުމުއްދަތުގައިުއކަމއްުއިޞްލާޙުކޮށްުު
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ު،އު މަ އްސަލަު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު އޮފީހަށްު އަނބުރާ ު
ފޮނުވާލުމުގު އިޚްތިޔާރުުކޯޓަށްު ލިބިގންވއވު .

އި ބް ތިދާއީުއަ ޑުއހުނުްު ( . 103ހ)ު

ފ ށުމަށްުފަ ހުުދަޢުވާުފޯމުުު

ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު ު91ވަނަުމާއްދާގު(ށ)ުގުބނުމަށްޓަކައި ު،ދަޢުވާ ު
ފޯމުުއިޞްލާޙު ކުރުމަށްުފަނޑިޔާރުުހުއްދަުދނީުދަޢުވާުބިނާކުރިުވާޤިޢާތަށްު ހިމނ ު

އި ޞް ލާ ޙު ކުރުން

ދަޢުވާގު ސަބަބާއި ު،ދަޢުވާު ސާބިތުކުރުމަށްު ުހުށަހޅިު ހކީގު ދާއިރާު
ބަދަލުނުވާނގޮތަށްު ހކިންގު ކިބައިންު ސާބިތުކުރުމަށްު ހުށަހަޅާު ކަންކަމވ ު.ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގު ު91ވަނަުމާއްދާގު(ށ)ުގުދަށުންު ދަޢުވާުއުފުލިުޤާނޫނާއި ު
ޤާނޫނީު މާއްދާުބަދަލއްުނުކުރވނއވ.
(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުއހންުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސްު،ދަޢުވާުއުފުލިުޤާނޫނާއި ު
ޤާނޫނީުމާއްދާތައްުބަދަލުކުރުމަކީުދަޢުވާލިބުމީހާގުމަޞްލަޙަތުގައިުއޮތްކަމއްނަމަ ު
އަދިުއކަންުއގޮތަށްުކުރުމަށްުއނާުއިޢުތިރާޟްު ނުކުރާނަމަުއުބަދަލުުގނައުމަށް ު
ހުއްދަދިނުމުގުއިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.
28

ން
މަ އް ސަލަުބަ ލައިގަތު ު

( . 104ހ)ު

ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގު ުު84ވަނަުމާއްދާގުބނުމަށްޓަކައިު،ކޯޓަށްުމައްސަލަ ު
ބަލައިގަތުންކަމަށްު ބަލާނީުު ،ކޯޓުގު ރަޖިސްޓްރާ ރު ނުވަތަު އު މަސައްކަތާުު
ޙަވާލުވހުރިު މީހަކުު މައްސަލަު ބަލައިގަތުމަށްު ނިންމައި ު،މައްސަލައަށްު ޤަޟިއްޔާ ު
ނަންބަރއްދީ ު،މައްސަލަު ބަލާުސކްޝަނަށްު މައްސަލަުފޮނުވުމުންނވުު.

(ށ)

މިު ގަވާއިދުގ ު  ު 97ވަނަު މާއްދާު (މައްސަލަު ހުށަހޅުން)ު ގު (ބ)ު ގުުދަށުން ު
ރަޖިސްޓްރީުޕޯސްޓުންު މައްސަލަުފޮނުވާުޙާލަތުގައިު،ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު
 ު 84ވަނަު މާއްދާގުބނުމަށްޓަކައި ު،ކޯޓަށްު މައްސަލަު ބަލައިގަތުންކަމަށްު ބަލާނީ،
ކޯޓަށްުމައްސަލައިގުލިޔުންތައްުލިބިު،ކޯޓުގުރަޖިސްޓްރާ ރުނުވަތަުއުމަސައްކަތާުު
ޙަވާލުވހުރިު މީހަކުުު މައްސަލަު ބަލައިގަތުމަށްު ނިންމައި ު،މައްސަލައަށްު ޤަޟިއްޔާ ު
ނަންބަރއްދީ ު،މައްސަލަު ބަލާުސކްޝަނަށްު މައްސަލަުފޮނުވުމުންނވ.

(ނ)

ކޯޓަށްުމައްސަލަުހުށަހަޅާއިރުު ދަޢުވާލިބުމީހާުހުރީުބަންދުގައިކަމަށްުވާނަމަުނުވަތަ ު
އފަރާތަކީު ފަނޑިޔާރއްގު ކުރިމައްޗަށްު ހާޒިރުކުރު މަށްފަހުު ދޫކޮށްލާފައިވާު މީހއްު
ނަމަ ު،މައްސަލައިގު ތަޙްޤީޤުު ނިންމައިު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު އޮފީހަށްު އު
މައްސަލައއްު ހުށަހޅތާުު ( ުު10ދިހައއް)ު ދުވަހުގު ތރގައިު މައްސަލަު ކޯޓަށް ު
ހުށަހަޅަންވާނއވުު.

ޤަ ޟި އް ޔާުނަ ން ބަރުުު
ދި ނު ން

( . 105ހ)ު

ކޯޓަށްު ހުށަހޅު ދަޢުވާއއްުރަޖިސްޓްރީކުރާއިރުު،އުދަޢުވާއަކާު ގުޅިގންު ހުށަހަޅާުު
ފޯމުގައި ު،އު އަހަރަކުު މައްސަލަު ހުށަހޅު ތަރުތީބުންު ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރއް ު
ދންވާނއވު .

(ށ)

ޤަޟިއްޔާުނަންބަރުު އޮންނަންވާނީ ު،ވާތުންުކަނާތަށްު ފުރަތަމަ ު،ތަ ރުތީބުު ނަންބަރު ު
ު/ކޯޓުގު ނަމުގުރަމްޒުު ު/ހުށަހޅުނުު އަހަރު ،މިގޮތަށވ.

(ނ)

ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރުގައިު ހިމނު ކޯޓުގު ނަމުގު ރަމްޒުު އޮންނަންވާނީު ސުޕްރީމް ު
ކޯޓުންު ކަނޑައަޅާު ގޮތއްގމަތިންނވ.

ރު
ޤަ ޟި އް ޔާގުދަ ފްތަ ު

( . 106ހ)ު

ކޯޓަށްު ހުށަހޅު ދަޢުވާގު މައްސަލަތައްު ލިޔުުބލހއްޓުމަށްު ޚާއްޞަކުރވިފައިވާ ު
ދަފްތަރއްު ކޮންމު ކޯޓއްގައިވސްުއޮންނަންު ވާނއވ.

(ށ) ު ޤަޟިއްޔާގުދަފްތަރުގައިު އަންނަނިވިު މަޢުލޫމާތުތައްު ހިމަނަންވާނއވ.
( )1

ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރު؛

( )2

ތަޙުވީލުކުރވިފައިވާނަމަ ު،ތަޙުވީލުކުރިު ނަންބަރު؛

( )3

ޤަޟިއްޔާގުބާވަތް؛

( )4

ތަޙްޤީޤުކުރިު ފަރާތުގު ރިފަރންސްު ނަންބަރު؛

( )5

ދަޢުވާކޮށްފައިވާު ޤާނޫނުު ނަންބަރު؛

( )6

ދަޢުވާގުޚުލާސާ؛

( )7

ދަޢުވާު ފޯމުު ނަންބަރު؛

(  ު )8ދަޢުވާކުރާ ުފަރާތުގު ރިފަރންސްު ނަންބަރު؛
( )9

ހުށަހޅުނުު ތާރީޚު؛

( )10

ހުށަހޅިު ފަރާތް؛
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( )11

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ފުރިހަމަު މަޢުލޫމާތު؛

( )12

ދަޢުވާލިބު ފަރާތަކީު ބަންދުގައިު ހުރިު ފަރާތއްނަމަ ު،ބަންދުގައިު ހދަވި ު
މުއްދަތު؛

ު

( )13

މައްސަލައަށް ު ދީފައިވާުތަފާސްހިސާބުު ނަންބަރު؛

( )14

މައްސަލަު ޙަވާލުކުރިުސކްޝަން ު،އަދިުފަނޑިޔާރު؛

( )15

މައްސަލަު ނިންމިު ފަނޑިޔާރު؛

( )16

ނިމުނުު ގޮތް؛

( )17

ނިމުނުު ތާރީޚު؛

( )18

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުުނަންބަރު؛

( )19

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގުު ރިޕޯޓުުު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު އޮފީހަށްުު
ފޮނުވުނުު ތާރީޚު؛

( )20

ދިވހިރާއްޖގުހައިކޯޓުގައިު އިސްތިއުނާފުު ކުރވުނުު ފޯމުު ނަންބަރު؛

( )21

ދިވހިރާއްޖގު ހައިކޯޓުގައިު އިސްތިއުނާފުު މަރުޙަލާގައިު ޙުކުމަށްު އައިު
ބަދަލު؛

(  ު )22ދިވހިރާއްޖގުުސުޕްރީމްުުކޯޓުގައިު އިސްތިއުނާފުު ކުރވުނުު ޤަޟިއްޔާ ު
ނަންބަރު؛
(  ު )23ދިވހިރާއްޖގު ސުޕްރީމްުުކޯޓުގައިު އިސްތިއުނާފުު މަރުޙަލާގައިު ޙުކުމަށްުު
އައިުބަދަލު.
ޤަ ޟި އް ޔާގުފަ އިުލު

( . 107ހ)ު

ކޯޓަށްު މައްސަލައއްުހުށަހޅުމުންު އުމައްސަލައަކާު ގުޅު ހުރިހާު ލިޔކިޔުންތަކއްުު
ސްކންކޮށް ު،އުލިޔކިޔުންތަކުގުސޮފްޓްުއަދިުހާޑްކޮޕީުއުމައްސަލައަކަށްުޚާއްޞަ ު
ކުރވިފައިވާުވަކިު ފައިލއްގައިުބަލަހައްޓަންވާނއވ.

(ށ)

ޤަޟިއްޔާގުފައިލުގައިުއަންނަނިވިު މަޢުލޫމާތުު ހިމނު ޝީޓއްު ހިމަނަންވާނއވު .
()1

ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރު؛ ު

()2

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު މަޢުލޫމާތު؛ ު

()3

ޤަޟިއްޔާގުބާވަތާއިު ތަފާސްހިސާބުު ނަންބަރު؛ ު

()4

ހުށަހޅުނުު ތާރީޚު؛ ު

()5

ނިމުނުު ތާރީޚު؛ ު

()6

ރިޕޯޓުުނަންބަރު؛ ު

()7

ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުއޮފީހުގުފޯމު ުނަންބަރު؛ ު

()8

ތަޙްޤީޤުު ކުރިު ފަރާތުގު ފޯމު ުނަންބަރު؛ ު

()9

ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުއޮފީހުގުވަކީލުގުނަން؛ ު ު

() 10

1ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ވަކީލުގުމަޢުލޫމާތު؛ ު ު

() 11

1މައްސަލަު ބަލާުޤާޟީ؛ ު

() 12

1މައްސަލަު ހުށަހޅުނުުސކްޝަން؛ ު

() 13

1ތަޙްުޤީޤުު ބަޔާންތަކާއިު ޞަފްޙާގު އަދަދު؛ ު
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(ނ)

() 14

1ޝަރީޢަތުގު ބަޔާންތަކާއިު ޞަފްޙާގު އަދަދު؛ ު ު

() 15

1ޕާސްޕޯޓުު ހިފަހއްޓިފައިު ނުވަތަު ޕާސްޕޯޓުު ދޫކުރވިފައިވާކަން؛ ު

() 16

1ޝަރީޢަތްު ނިމންދންު ބަންދުު ކުރވިފައިވާކަންު ނުވަތަ ުނޫންކަން؛ ު ު

() 17

1ކުށުގުރކޯޑްުސާފުކޮށްފައިވާކަންު ނުވަތަު ނޫންކަންު .

މައްސަލައިގައިު ކޯޓުންު އަޅާު ހުރިހާު ފިޔަވަޅުތަކއްު ލިޔ ު،ފިޔަވަޅުު އޅިު މީހަކު ު
ސޮއިކޮށްު ތާރީޚުު ޖަހާގޮތަށްު ރކޯޑުު ޝީޓއްު ތައްޔާރުކޮށްު ޤަޟިއްޔާގު ފައިލުގު
ތރގައިުއޮންނަންވާނއވު.އުޝީޓުުއަބަދުވސްުއޮންނަންވާނީު އންމމަތީގައވު.
މައްސަލައިގައިު އަޅާު ކޮންމު ފި ޔަވަޅއްު އު ޝީޓުގައިު ލިޔު ތާރީޚުު ޖަހައިު
ސޮއިކުރަންވާނއވ.

ދަ ޢު ވާލިބުފަ ރާތަށުްު
ން ު
ލި ޔު ން ތައްުފޮ ނު ވު ު

( . 108ހ)ު

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ުު84ވަނަު މާއްދާގައިވާު ގޮތުގމަތިން ު،ކޯޓަށް ު
މައްސަލަު ބަލައިގަތްު ތާރީޚުންު ފށިގންު ބަންދުު ދުވަސްތައްު ނުހިމނގޮތުންުު،
ލަސްވގންުު( ުު5ފަހއް)ު ދުވަހުގުުތރގައިު އު މައްސަލައިގު އންމހައި ު
ލިޔުންތަކުގު ކޮޕީު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ކޯޓުންު ފޮނުވަންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާު ފަދައިންު މައްސަލައިގު ލިޔުންތައްު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްުު
ރައްދުނުކުރވިއްޖނަމަ ުު،އނާު ދިރިއުޅުއޑްރހަށްުުހަ ވާލުކުރުމުންު އު ލިޔުންތައް ު
ރައްދުވީުކަމުގައިުބލވނއވ.

(ނ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތަކީު ބަންދުގައިހުރިު މީހއްނަމަ ުު،އނާު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކޮށް ު،މިު
މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބުނފައިވާު މުއްދަތުގު ތރގައިު އނާއަށްު ނުވަތަު އނާގު
ވަކީލަށްު މައްސަލައިގުލިޔުންތައްު ޙަވާލުކުރަންވާނއވ.

(ރ)

މައްސަލައިގު އންމހައިު ލިޔުންތަކުގު ކޮޕީު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ކޯޓުން ު
ފޮނުވަންވާނު ކަމަށްު މިު މާ އްދާގު(ހ)ު ގައިު އޮތްު ނަމަވސް ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތް ު
ކޯޓަށްު ހާޒިރުކޮށްު ލިޔުންތައްު ޙަވާލުކުރުމަށްުކޯޓުންު އިސްކަންދންވާނއވ.

(ބ)

މިު މާއްދާގައިު ބަޔާންވގންވާު ގޮތުގމަތިންު މައްސަލައިގު ލިޔުންތަކުގު ކޮޕީ ު
ދަޢުވާލިބު ފަރާތާު ޙަވާލުކުރަންވާނީ ު ލިޔުމުންނވ.

(ޅ)

މިު މާއްދާގު ބނުމަށްު ''ލިޔުންތައް''ު މާނަު ކުރަންވާނީު އިލކްޓްރޯނިކްު ލިޔުން ު
ރައްކާކޮށްފައިު ހުންނަު ތަކތިު ހިމނު ގޮތުންނވ.

(ކ)

ޝަރީޢަތުގު މަރުޙަލާގައިުއއްވސްުސަބަބއްު މދުވރިވގންުދައުވާލިބުފަރާތަށްުު
ދޫކޮށްފައިވާު ލިޔުންތައްު ގއްލި އްޖު ޙާލަތއްގައި ު،އު ލިޔުންތައްު ހޯދުމަށްު އދިު
ކޯޓަށްު ހުށަހޅިު ދާނއވ.

(އ) ު މިު މާއްދާގު (ޅ)ު ގައިު ބުނފައިވާު ލިޔުންތައްު ހޯދުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީު މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު47ގައިވާުފޯމުންނވ.

31

ުު10ވަ ނަުބާ ބު
ލާ ު
ޝަ ރީ ޢަ ތުގުކު ރީގ ުމަ ރު ޙަ ު
އި ބް ތި ދާއީުއަ ޑުއހުން
އި ބް ތިދާއީުއަ ޑުއހުނުްު  . 109ޖިނާުއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު ު106ވަނަު މާއްދާގުމަޤުޞަދުު ޙާޞިލުވާނު ގޮތުގމަތިންުު،
ން ު
ބ އް ވު ު

ކުށުގު ތުހުމަތުކުރވިފައިވާު މީހާގު މައްޗަށްު ކުރވިފައިވާު ދަޢުވާުއނާއަށްު ސާފުވފައިވތޯުު
ބލުމަށާއި ު،ދަޢުވާއަށްު އނާު ޖަވާބުދާރީވާުގޮތއްުބލުމަށާއި ު،ދަޢުވާއާއިގންު ކުރިއަށްދާނ ު
ތަނއްު އޮތްތޯުު ކަނޑައޅުމަށްޓަކައި ު،ކޯޓަށްު ހުށަހޅު ކޮންމު މައްސަލައއްގައިުއިބްތިދާއީ ު
އަޑުއހުމއްު،އުކޯޓަކުންު ބާއްވަންވާނއވ.

އި ބް ތިދާއީުއަ ޑުއހުނުްު ( . 110ހ) ު މިު ގަވާއިދުގައިވާު ގޮތުގމަތިންު މަޖިލިސްު ފަށައި ު،މައްސަލައިގު ޤަޟިއްޔާ ު
ކު ރި އަށްުދާނ ގޮުތް

ނަންބަރުު އިޢުލާންުުކުރުމަށްފަހު ު،ދަޢު ވާލިބު ފަރާތްު އު މަޖިލީހުގައިު ހާޒިރުވު
އިންކަމާއި ު،ދަޢުވާގު އންމހައިު ލިޔކިޔުމުގު ކޮޕީު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްުު
ލިބިފައިވާކަންު ފަނޑިޔާރުު ކަށަވަރުކުރަންވާނއވުު.
(ށ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ވަކީލއްުޢައްޔަނުކޮށްފައިު ނުވާނަމަ ު،ވަކީލއްުޢައްޔަނުކުރަންުު
ބނުންވތޯު ބަލައި ،ވަކީލއްު ޢައްޔަނުކުރަންު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގުު ު114
ވަނަު މާއްދާއާއިު މިު ގަވާއިދުގުު  ުު16ވަނަު ބާބުުު (ވަކީލުންު ހުށަހޅުމާއިުު،
ބަލައިގަތުމާއި ު،ވަކިކުރުން)ުުގަ އިވާ ު ގޮތުގމަތިންުުފުރުޞަތުު ދންވާނއވ ު.އަދިު
ދަޢުވާލިބު ފަރާތަކީު ދިވހިު ބަހުންު ވާހަކަު ދައްކަންު ނނގު މީހއްނަމަ ު،ނުވަތަ ު
އަޑުއިވުމުންުނުވަތަު ވާހަކަުދއްކުމުންުމަޙް ރޫމުވފައިވާުމީހއްނަމަު،މިުގަވާއިދުގު
 ު 08ވަނަު ބާބުުު (ތަރުޖަމާނުންު ހަމަޖއްސުން)ު ގައިވާ ު ގޮތުގމަތިންުުތަރުޖަމާނަކު ު
ޢައްޔަންކުރަންވާނއވ ު.ނުވަތަު އު ފުރުޞަތުު ދންވާނއވ ު.ދިފާޢީު ވަކީލާއިު
ތަރުޖަމާނުު ހަމަޖއްސުމުގު ކަންކަންު އިބްތިދާއީު އަޑުއހުންު ފށުމުގު ކުރިން ު
ނިންމުމަށްު ކޯޓުންު މަސައްކަތްު ކުރަންވާނއވ.

(ނ)

ދިފާޢީު ވަކީލުު އަދިު ތަރުޖަމާނުގު ކަންކަންު ޤާނޫނުގައިވާު ގޮތުގމަތިން ު
ހަމަޖހިފައިވާކަންުފަނޑިޔާރުުކަށަވަރުުކުރުމަށްފަހުު،ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު
 ުު107ވަނަު މާއްދާގު (ނ)ު ގައިު ބަޔާންވގންވާު ކަންކަންު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްުު
އަންގާފައިވާކަންު ފަނޑިޔާރުު ކަށަވަރުކުރުމުގުގޮތުންު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުު32
ގައި ވާުބަޔާނުގައިުސޮއިކުރުވަންވާނއވ.

(ރ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ޙައްޤުތައްު އފަރާތަށްު އންގުމަށްފަހު ު،ދަޢުވާު ހުށަހޅުމަ ށްުު
ދައުލަތުގު ވަކީލަށްު ފަނޑިޔާރުު އަންގަންވާނއވ ު.ދަޢުވާު ހުށަހޅުމުގު ކުރިން ު
ދައުލަތުގު ވަކީލުގު ނަމާއިު މަޤާމުު ބަޔާންކޮށްު ތަޢާރަފއްު ދން ވާނއވ ު.ދަޢުވާ ު
ހުށަހަޅާއިރުު ދަޢުވާލިބު މީހާގު މައްޗަށްު ތުހުމަތުކުރވިފައިވާު ކުށަކީު ކޮބައިކަމާއިު ،
ދަޢުވާު ބިނާވގންވާު ސަބަބުތައްު ދަޢުވާލިބުފަރާތަށްު ސާފުކޮށްދންވާނއވުު.
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(ބ)

ދައުލަތުންު ދަޢުވާު ހުށަހޅުމުންު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ދަޢުވާު ސާފުވިތޯުުބަލައިު،
ދަޢުވާުސާފުނުވާކަމަށްު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ބުނާނަމަ ުު،ދަޢުވާުއުފުލާފައިވާުޤާނޫނީ ު
މާއްދާގައިު ބަޔާންކުރާު ކުށުގު އުންޞުރުތަކާއިު ދަޢުވާގު ވާޤިއާތަކުންުު،ކުށުގ ު
އުންޞުރުތައްު ފުރިހަމަވާގޮތްު ދައުލަތުންު ސާފުކޮށްދިނުމަށްު

ފަނޑިޔާރު ު

އަންގަންވާނއވ.
(ޅ)

މިުު މާއްދާގު (ބ)ު ގައިވާު ކަންކަންު ދައުލަތުންު ސާފުކޮށްދިނުމަށްު ކޮށްފައިވާ ު
މަސައްކަތަށްު ރިޢާޔަތްކޮށް ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ދަޢުވާު ސާފުވފައިވާކަމަށްުު
ފަނޑިޔާރުު ނިންމައި ު،މައްސަލައިގު އިބްތިދާއީު އަޑުއހުންު ކުރިޔަށް ު
ގންދަންވާނއވ.

(ކ)

ދަޢުވާލިބުުފަރާތަށްު ދަޢުވާު ސާފުވުމުން ު،ދަޢުވާއަށްު ޖަވާބުދާރީވުމަށްު ދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތަށްު ފަނޑިޔާރުު އަންގަންވާނއވ ު.ޖަވާބުދާރީވާންވާނީު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު
ޤާނޫނުގުު  ު 107ވަނަު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިު ބަޔާންވގންވާުު( ު 2ދއް)ު ގޮތުންކުރ ު
ގޮތަކަށވ.

އި ބް ތިދާއުީު
އަ ޑުއ ހުމުގައިުކު ށަށުްު

( . 111ހ)ު

އިބްތިދާއީު އަޑުއހުމުގަ އިު ދަޢުވާލިބު މީހާު ކުށަށްު އިޢުތިރާފުވއްޖނަމަުު،އު
އިޢުތިރާފުު ޝަރީޢަތަށްު ބަލައިގަތުމުގު ކުރިންު އު އިޢުތިރާފަކީ ،އއްވސްު

ން ު
އި ޢު ތިރާފުވު ު

މަޖުބޫރުކުރުމއްުނުވަތަުނުފޫޒއްުނުވަތަުބިރުދއްކުމަކާުނުލައިު،ބުއްދިުސަލާމަތުންުު
ހުރު އނާގު އަމިއްލަު އިޚްތިޔާރުގައިވާު އިޢުތިރާފއްކަންުުނުވަތަު ނޫންކަންުު
ބލުމަށްޓަކައިު ފަނޑިޔާރުުއުމަޖިލީހުގައިުއނާއާު ސުވާލުކޮށް ު،އއީުއފަދައިންވާ ު
އިޢުތިރާފއްކަންު ކަށަވަރުކުރަންވާނއވ ު.އަދިު އު އިޢުތިރާފަކީު ޙަޤީޤަތއްގ ު
މައްޗަށްު ބިނާވގންވާު އިޢުތިރާފއްކަންވސްު ފަނޑިޔާރުު ކަށަވަރުކުރަންވާނއވ.
(ށ)

އިބްތިދާއީު އަޑުއހުމުގައިު ދަޢުވާލިބު މީހާު ކުށަށްު އިޢުތިރާފުވއްޖނަމަ ު،ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު107ވަނަު މާއްދާގު (ނ)ު ގު ( ު)3ވަނަު ނަންބަރުންުު
ފށިގންު (  ު) 9ވަނަު ނަންބަރުގު ނިޔަލަށްު ހުރިު ނަންބަރުތަކުގައިު ބަޔާންކުރާ ު
ޙައްޤުތައްު އމީހަކުު ދޫކޮށްލީު ކަމުގައިު ބލނއވ ު.އަދިު އކަން ު،ފަނޑިޔާރު ު
ދަޢުވާލިބުމީހާއަށްުއަންގައިުއނާގުމައްސަލަުޖިނާއީުއިޖު ރާއަތުގުޤާނޫނުގު ު162
ވަނަު މާއްދާގުދަށުންު އަވަސްނިޔާއަށްު ފޮނުވނކަންު އަންގަންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިު ބަޔާންވގންވާުު ގޮތުގމަތިންުު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ކުށަށްުު
އިޢުތިރާފުވއްޖނަމަ ު،އިބްތިދާއީުއަޑުއހުންު ބާއްވާުވަގުތުންުފށިގންު ގިނަވގން ު
ރަސްމީުބަންދުނޫންުު(ު5ފަހއް)ުދުވަހުގުތރގައިު،މިުގަވާއިދުގުު12ވަނަުބާބު ު
(އަވަސްު ނިޔާއިންު ޝަރީޢަތްުުހިންގުން)ުު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު އު މައްސަލައއްގު
ޝަރީޢަތުގު އަޑުއހުންުބާއްވަންވާނއވ.

އި ޢު ތިރާފުގުު
އ އް ބަސްވުންުކޯ ޓަށުްު
ބަ ލަ އިގަތުމާމދުުގޮތއުްު
ނި ން މު ން

( . 112ހ)ު

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ު 104ވަނަު މާއްދާގު ދަށުންު ކުށަށްު އިޢުތިރާފުވާ ު
މީހުންގު މައްސަލަތަކުގައިުދަޢުވާލިބު ފަރާތާއިު ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްއާުދމދުު
އިޢުތިރާފުގު އއްބަސްވުމއްު ވފައިވާނަމަ ު،އު އއްބަސްވުމާމދުު އިބްތިދާއީ ު
އަޑުއހުމުގައިުކޯޓުންު ގޮތއްުނިންމަންވާނއވުު.
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(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިު ބުނފައިވާު އއްބަސްވުންު ޝަރީޢަތަށްު ބަލައިގންފިނަމަުު،
އއްބަސްވުމާުއއްގޮތަށްު ކޯޓުންު ޢަމަލުކުރަންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބުނފައިވާު އއްބަސްވުންު ޝަރީޢަތަށްު ބަލައިނުގަންނަ ު
ޙާލަތުގައިު އިޢުތިރާފުންު ރުޖޫޢަވާންު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ފުރުޞަތުު ދންވާނއވު .
ރުޖޫޢަު ނުވއްޖނަމަ ު،އނާގު އިޢުތިރާފުު ފަނޑިޔާރުު ބަލައިގަންނަންވާނއވު .
އހންނަމަވސް ު،އު ޙާލަތުގައިު ފަނޑި ޔާރުު ބަލައިގަންނަނީު ހަމައކަނިު އު
އިޢުތިރާފުކަމާއި ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްއާއކުު ވފައިވާު
އިޢުތިރާފުގުއއްބަސްވުންު ބަލައިނުގަންނަކަންު ފަނޑިޔާރުު ހާމަކުރަންވާނއވ.

(ރ)

މިު މާއްދާގު (ށ)ު އަދިު (ނ)ު ގައިު ބަޔާންވގންވާު ގޮތަށްުުކޯޓުންު ގޮތއްު
ނިންމައިފިނަމަ ު،އިބްތިދާއީު އަޑުއހުންު ބާއްވާު ވަގުތުންު ފށިގންު ގިނަވގން ު
ރަސްމީުބަންދުނޫންު(ުު5ފަހއް)ުދުވަހުގުތރގައިު،އުމައްސަލައއްގުޝަރީޢަތުގ ުު
އަޑުއހުންު ބާއްވަންވާނއވ.

(ބ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ޕްރޮސިކިއުޓަރުު ޖނރަލްއާއކުު ވފައިވާު އިޢުތިރާފުގ ު
އއްބަސްވުމުގުދަށުންުވފައިވާުއިޢުތިރާފުންު ރުޖޫޢަވާުޙާލަތުގައިުޢަމަލުކުރަންވާނީ ު
ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގުު  ު109އަދިު  ު111ވަނަު މާއްދާގައިުބަޔާންވގންވާ ު
ގޮތަށވ.

ދަ ޢު ވާއަށުްު
ން
އި ން ކާރު ކުރު ު

( . 113ހ)ު

އިބްތިދާއީުއަޑުއހުމުގައިުދަޢުވާލިބުފަރާތުންު ދަޢުވާއަށްުއިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،އނާ ު
ދަޢުވާއަށްު ޖަވާބުދާރީވިގޮތްުފަނޑިޔާރުުރކޯޑުކޮށްު މަޙްޟަރުކުރަންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ފަދައިންު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ދަޢުވާއަށް ު
އިންކާރުކުރުމުން ު،މިު ގަވާއިދުގުު  ުު117ވަނަު މާ އްދާ ު(ޝަރީޢަތުގު ކުރިން ު
ހުށަހަޅަންޖހު ހުށަހޅުންތައްު ހުށަހަޅަންު ފުރުޞަތުު ދިނުން)ުު ގު (ހ)ު އާއިު
އއްގޮތްވާުގޮތުގމަތިން ު،ޝަރީޢަތުގު ކުރިންުހުށަހަޅަންޖހު ހުށަހޅުމއްު އޮތްނަމަ ު
ހުށަހަޅަންު ފަނޑިޔާރުު މުއްދަތއްުކަނޑައަޅައި ު ،އކަންު މައްސަލައިގުދުފަރާތަށްުު
އަންގަންވާނއވ.

(ނ)

އިބްތިދާއީު އަޑުއހުމުގައިު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ދަޢުވާއަށްު އިންކާރުކުރުމާއކުު ،
އނާގުމައްޗަށްުއުދަޢުވާު ނުކުރވނު ކަމަށްު ބުނ ު،ޤާނޫނުު ނަންބަރު ުު9/ު2014
(ދިވހިރާއްޖގުުޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ު ގުު60ވަނަުބާބުގައިުއަދިުޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގު
ގާނޫނުގު ުު14ވަނަުބާބުގައިުބަޔާންކުރާުދިފާޢުތަކުގުތރއިންުދިފާޢއްު،ހުށަހަޅައިުު
މަދަނީު މިންގަނޑުންު އު ދިފާޢުު ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ ުު،އު ދަޢުވާު އިތުރަށްު ބލނ ު
ތަނއްުނތްކަމަށްު ކޯޓުންު ކަނޑައަޅައި ު ،މައްސަލަު ނިންމަންވާނއވ.

(ރ)

މިު މާއްދާގު(ނ)ު ގައިުބުނފައިވާު ބާވަތުގު ދިފާޢުު ހުށަހަޅަންވާނީ ު،ޝަރީޢަތުގ ުު
ކުރިންުހުށަހަޅަންޖހު ހުށަހޅުމއްގު ގޮތުގައިު،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުުު33ގައިވާު
ފޯމުންނވ ު.އިބްތިދާއީު އަޑުއހު މުގު ގޮތުގައިު ބާއްވާު ފުރަތަމަު އަޑުއހުމުގު
މަޖިލީހުގައިުއުފޯމުު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،ދު ފަރާތުގު ވާހަކަު އަޑުއަހައިު،އއްވސްު
ފަރާތަކުންު އިތުރުު ވަގުތުު ބނުންނުވާނަމަ ު،އު ހުށަހޅުމާމދުު ވަގުތުންު ގޮތއްު
34

ނިންމުމުގު އިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ ު.އަދިު އު ބާވަތުގު ދިފާޢއް ު
ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންުުހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،އު ހުށަހޅުމަށްު ގޮތއްު ނިންމުމުގު ކުރިން ު
މައްސަލައިގައިު އިތުރުު ފިޔަވަޅއްު ނާޅައިު މަޑުކޮށްލުމުގު އިޚްތިޔާރުވސް ު
ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.
ދ ުފަ ރާ ތުންުހ ކުިު
ން
ހާ މަ ކުރު ު

 . 114އިބްުތިދާއީު އަޑުއހުމުގައިު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ދަޢުވާއަށްުު އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ު،ދަޢުވާ ު
ސާބިތުކުރުމަށްު ހުރިު ހކިތައްު ހާމަކުރުމަށްު ދައުލަތުގު ވަކީލަށްު ފަނޑިޔާރު ު
އަންގަންވާނއވ ު.ދައުލަތުންުހކިު ހާމަކުރުމުން ު،ދިފާޢުގައިު ހުށަހަޅާނު ހކިު ހުރިނަމަުއު
ހކިު ހާމަކުރުމަށްު ދަޢުވާލިބުފަރާތަށްު ފަނޑިޔާރުު އަންގަންވާނއވ.

ދަ ޢު ވާުކު ރިއަށުްު
ގ ން ދާނުތަނ އްުނ ތުްު

( . 115ހ)ު

ދު ފަރާތުންު ހކިު ހާމަކުރުމުން ު،ހުށަހޅިފައިވާު ދަޢުވާއަށާއި ު،އު ދަޢުވާ ު
ސާބިތުކުރުމަށްު ހުށަހަޅާފައިވާު އންމހައިު ހއްކަށްު ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ު،ދަޢުވާލިބ ު

ން
ކަ މަ ށްުނި ން މު ު

ފަރާތުގު މައްޗަށްު އު ދަޢުވާު ކުރވނތަނއްު ނތްކަމަށްު މަދަނީުުމިންގަނޑުން ު
ބަލާއިރުު ފަނޑިޔާރަށްު ބުރަވވިއްޖނަމަ ،އު ދަޢުވާު އިތުރަށްު ކުރިއަށްުގންދވނ ު
ތަނއްު ނތްކަމަށްު ކަނޑައަޅައި،

އއީު ބާޠިލުު ދަޢުވާއއްު ކަމުގައިު

ކަނޑައަޅަންވާނއވ.
(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާުފަދައިންު ނިންމާއިރުު ދަޢުވާލިބު ފަރާތްު ހުރީުބަންދުގައި ު
ކަމަށްު ވަނީނަމަ ،އނާުބަންދުންު ދޫކޮށްލުމަށްު ފަނޑިޔާރުު އަމުރުކުރަންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ފަދައިންު ދަޢުވާު ކުރިއަށްު ގންދވންު ނތްކަމަށްުު
ފަނޑިޔާރުު ނިންމައިފިނަމަ ު،އު ނިންމުމުގައިުު ދަޢުވާގު ޚުލާޞާއާއި ު،އކަމުގައިު
ގޮތއްު ނިންމުމުގައިު ފާހަގަކުރވުނުު ނުކުތާތަކާއިު،

އަދިު ނިންމިގޮތްުު

ބަޔާންކުރަންވާނއވ ު.އަދިު އު ނިންމުންު ދައުލަތަށާއިު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްުު
ފަނޑިޔާރުުދންވާނއވ.
ދަ ޢު ވާުކު ރިއަށުްު
ގ ންދ ވނުކަ މަށުްު

( . 116ހ)ު

ދު ފަރާތުންު ހކިު ހާމަކުރުމުންުު،ހުށަހޅިފައިވާު ދަޢުވާއަށާއި ު،ހުށަހަޅާފައިވާުު
އންމހައިު ހކިތަކަށްު ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު މައްޗަށްު އު

ނި ން މު ން

ދަޢުވާކުރވނު ތަނއްު އޮތްކަމަށްު މަދަނީު މިންގަނޑުންު ބަލާއިރުު ފަނޑިޔާރަށްުު
ބުރަވވިއްޖނަމަ ،އު ދަޢުވާު ކުރިއަށްު ގންދވނު ކަމަށްު ފަނޑިޔާރު ު
ކަނޑައަޅަންވާނއވ.
(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާު ފަދައިންު ފަނޑިޔާރަކުު ނިންމުމއްު ނިންމައިފިނަމަ ު،އު
ނިންމުންު

ނިންމިު ސަބަބުތައްު،

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުގޮތުގު

ރިޕޯޓުގައިު

ބަޔާންކުރަންވާނއވުު.
(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ފަދައިންު ފަނޑިޔާރަކުު ނިންމުމއްު ނިންމައިފިނަމަު،
ޝަރީޢަތްުުފށުމުގު ކުރިންު ހުށަހަޅަންު ބނުންވާު ހުށަހޅުންތައްު ހުށަހޅުމަ ށްުު
ކަނޑައޅިު މުއްދަތުންުއުނިނުވާު ގޮތަށް ު،މައްސަލައިގުޝަރީޢަތުގު އަޑުއހުންތައް ު
ބާއްވާނު ދުވަސްތަކާއިު ގަޑިތައްު އނގނހން ު،ދަޢުވާު ކުރާފަރާތާއިު ދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތާު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ު،ކޯޓުންު ކަނޑަ އަޅައިު ތާވަލުކުރަންވާނއވ.
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ުު11ވަ ނަުބާ ބު
ޝަ ރީ ޢަ ތުގުކު ރި ންުހު ށަ ހަ ޅާުހު ށަހ ޅު ނުްު
ޝަ ރީ ޢަތުގުކު ރިނުްު
ހު ށަ ހަޅަންޖހުު

( . 117ހ)ު

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ދަޢުވާއަށްު އިންކާރުު ކުރުމުން ު،ޝަރީޢަތުގު ކުރިން ު
ހުށަހަޅަންޖހު ހުށަހޅުމއްު އއްވސްުފަރާތަކުންު ހުށަހަޅަންު ބނުންވާކަންު ނުވަތަ ު

ހު ށަހޅުންތައުްު

ނޫންކަންު ބލުމަށްު މައްސަލައިގައިު ހިމނު ދު ފަރާތާއިު ފަނޑިޔާރު ު

ހު ށަ ހަޅަންުފު ރުޞަތުުު

ސުވާލުކުރަންވާނއވު.އފަދަުހުށަހޅުމއްުހުށަހަޅަންު ބނުންވާނަމަު،އކަމަށްުު15

ދި ނު ން

(ފަނަރަ)ުު ދުވަހަށްވުރު ދިގުނޫންު މުއްދަތއްު ދިނުމުގު އިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްުު
ލިބިގންވއވ.
(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގު ދަށުންު ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުންު ހުށަހަޅަންވާނީު މިު ގަވާއިދުގު
ޖަދުވަލުު  ު33ގައިވާުފޯމުންނވުު.

(ނ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގުދަށުންު ކަނޑައޅު މުއްދަތުު ހަމަވުމުގުކުރިން ު،ޝަރީޢަތުގ ުު
ކުރިންު ހުށަހަޅަންޖހު ހުށަހޅުންތަކުގު ފޯމާއިު،އުހުށަހޅުމާގުޅު ލިޔކިޔުންތަކުގ ުު
( ު2ދއް)ުސޓުު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅަންވާނއވ ު.އުމުއްދަތުުފާއިތުވުމަށްފަހުު އކަމަށް ު
އިތުރުުފުރުޞަތއްު ނުދވނއވު .

(ރ)

މިު މާއްދާގު(ނ)ު ގައިު ބަޔާންވގންވާު ގޮތުގމަތިންު ކޯޓަށްު ހުށަހޅު ލިޔުންތައް ު
ކޯޓަށްު ލިބތާު ބަންދުނޫންުު ( ުު2ދއް)ު ދުވަހުގުތރ ގައިު މައްސަލަ އި ގައިު ހިމނ ު
އަނއްުފަރާތަށްު އތަނުންުު ( ު1އކއް)ުސޓުު ކޯޓުންުދންވާނއވު .

(ބ)

މިުމާއްދާގު(ރ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގމަތިންު ލިޔުންތައްުުމައްސަލައި ގައިު
ހިމނު އަނއްުފަރާތަށްު ޙަވާލުކުރުމުންު،އއަށްު ރައްދުުދިނުމުގު ގޮތުންުުހުށަހަޅާުު
ލިޔކިޔުންތައްު ބަންދުނޫންުު( ުު2ދއް)ު ދުވަސްު ތރގައި ު،އުު ލިޔުންތަކުގުުު02
(ދއް)ު ކޮޕީު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅަންު ވާނއވ ު.އު މުއްދަތުު ފާއިތުވުމަށްފަހުު އކަމަށް ު
އިތުރުުފުރުޞަތއްު ނުދވނއވު .

(ޅ)

ޝަރީޢަތްު ފށުމުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުމަކާު ގުޅިގންު ބާ އްވާު އަޑުއހުން ު
ބއްވުމުގު( ު5ފަހއް)ުދުވަސްުކުރިންުއކަން ު،މައްސަލައިގައިުހިމނުދފަރާތަށްުު
ފަނޑިޔާރުު އަންގަންވާނއވ.

(ކ)

ޝަރީޢަތުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާު ހުށހޅުމަކީު ޖިނާއީު އިޖުރާ އަތުގު ޤާނޫނުގުު ު119
ވަނަު މާއްދާގު(ހ)ުގު(ު) 5ވަނަު ނަންބަރުގު ދަށުންުުހުށަހަޅާު ހުށަހޅުމއްނަމަުު،
އަނގަބަހުންު ހުށަހޅުމަށްު އދުމުން ު،އު ފުރުޞަތުު ދިނުމުގު އިޚްތިޔާރު ު
ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވު.

(އ)

ޝަރީޢަތުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުމަކާު ގުޅިގންު ދު ރައްދުު އަނގަބަހުންުު
ދވިދާނއވ ު.ޝަރީޢަތުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުމަކާު ގުޅިގންު ދު ރައްދުު
ލިޔުމުންު ހުށަހަޅާނަމަު ހުށަހަޅާނީު މިުު ގަވާއިދު ގު ޖަދުވަލުުު  ުު33.01ގައިވާު
ފޯމުންނވ ު.އހންނަމަވސްު ޝަރީޢަތުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުންު ރައްދުވާު
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ފަރާތުންު ރައްދުދންު ުބނުންވަނީު އަނގަބަހުންު ކަމަށްވާނަމަު އކަމަށް ު
ހުރަހއްނތވުު.
ހު ށަހޅުންތައުްު
އޮ ން ނަ ން ވީުގޮ ުތް

( . 118ހ)ު

ޝަރީޢަތުގުކުރިންުހުށަހަޅާު ކޮންމުހުށަހޅުމަކާު ގުޅުފުރިހަމަުތަފްޞީލްު ފޯމުގައިު
ހިމަނަންވާނއވ ު.އަދިު ހުށަހޅުންތަކުގު ރައްދުު ލިޔުމުންު ހުށަހަޅާނަ މަުު
ހުށަހޅުންތަކަށްު ދންު ބނުންވާު ރައްދުތަކުގު ފުރިހަމަު ތަފްޞީލްު ހިމަނަންުު
ވާނއވ ު.ފޯމުގައިު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާު ު އިތުރުު ތަފްޞީލްތައްު އަޑުއހުމުގައިު
ހުށަހަޅަންު ފުރުޞަތުު ނުދިނުމުގު އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

(ށ)

ޝަރީޢަތުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުންތަކާު ގުޅިގންު ބއްވު އަޑުއހުމުގައިު
ހުށަހޅުންު އިއްވުމަށާއިު އގުު ރައްދުު ދިނުމަށާއިު އަދިު ހުށަހޅުންތަކާު ގުޅިގން ު
ވާހަކަު ދއްކުމަށްދވު ފުރުޞަތުުު،ކަނޑައޅު ވަކިު މުއްދަތަކަށްު ޤައިދުކުރުމުގު
އިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންުވއވ.

ހު ށަހޅުންތަ ކާމދުުު
ން
ގޮތ އްުނި ން މު ު

( . 119ހ)ު

ދު ފަރާތުންު ހުށަހޅިު ކަންތައްތަކަށްު ރިޢާޔަތްކޮށް ު،ހުށަހޅުންތަކާމދުު ގޮތއްު
ނިންމުމަށްޓަކައިު ބާއްވާު އަޑުއހުމުގައިު،އު ހުށަހޅުންތަކާމދުު ފަނޑިޔާރުު ގޮތއްު
ނިންމަންވާނއވުު.

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިވާުގޮތުގމަތިންު ޝަރީޢަތުގު ކުރިންުހުށަހަޅާު ހުށަހޅުމާމދުުު
ފަނޑިޔާރުު ނިންމިގޮތް ު،ދަޢުވާކުރާު ފަރާތަށާއިު ދަޢުވާު ލިބު ފަރާތަށްު ކޯޓުން ު
ދންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާުނިންމުންު އޮންނަންވާނީު ޖަދުވަލު ު  ު34ގައިވާުނަމޫނާއާ ު
އއްގޮތަށވ.

ޝަ ރީ ޢަތުގ ކުރިނުްު
ހު ށަ ހަޅާުހު ށަހޅުމަ ކުާު
ގު ޅިގންުނި ން މުާު
ނި ން މު ންުއި ސްތިއުނާފުުު
ކު ރު ން
މ ޑި ކަލުްު
ން
އ ގްޒ މިނޝަންުހ ދު ު

 . 120ޝަުރީޢަތުގކުރިން ުހުށަހަޅާު ހުށަހޅުމަކާު ގުޅިގންުފަނޑިޔާރުުނިންމާުނިންމުމއް ު،ޝަރުޢީ ު
ނުވަތަު ޤާނޫނީުއުސޫލަކާު ޚިލާފުކަމަށްު ޤަބޫލުކުރވިއްޖނަމަު،ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު
 ުު29ވަނަު ބާބުގު ދަށުންު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު ޙައްޤުު އނާއަށްު ލިބިގންވާކަމަށްުު،
ފަނޑިޔާރުުއނާއަށްު އަންގަންވާނއވ.
( . 121ހ)ު

ދަޢުވާު ލިބިގަތުމަށްު ނުކުޅދިގންވާކަމުގު ދިފާޢުު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،އނާއަކީ ު
ޞިއްޙީގޮތުންު އުދަޢުވާުބަލައިގަނވނު މީހއްކަންު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިު ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގު ު  ުު121ވަނަު މާއްދާގައިވާު ގޮތުގމަތިންު މޑިކަލްު
އގްޒމިނޝަނއްު ހދުމަށްު ކޯޓުންު އަމު ރުކުރަންވާނއވ ު.މިގޮތުންު ކޯޓުންު ނރ ު
އަމުރުުއޮންނަންވާނީު ޖަދުވަލުު ު35ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންުުކޯޓުު އަމުރއްގުދަށުންު މީހއްގުމޑިކަލްު
އގްޒމިނޝަންު ހދުމަށްު ހދަވާު މުއްދަތަކީ ު،ޝަރީޢަތްު ހިންގުމަށްުު
ކަނޑައަޅާފައިވާު މުއްދަތުގުތރގައިުގުނާނު މުއްދަތއްުނޫނވު ުު.
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ުު12ވަ ނަުބާ ބު
އަ ވަ ސްުނި ޔާ އި ންުޝަ ރީ ޢަ ތްުހި ން ގު ން
އަ ވަސްނިޔާގުޝަރީޢަތުްު  . 122އިބްުތިދާއީު އަޑުއހުމުގައިުކުށަށްު އިޢުތިރާފުވފައިވާު މީހުންގު މައްސަލަތަކުގައި ު ،އިބްތިދާއީ ު
ން
ބ އް ވު ު

އަޑުއހުންުބާއްވާުވަގުތުންުފށިގންު ގިނަވގންުރަސްމީުބަންދުނޫން ު( ު5ފަހއް)ުދުވަހުގު
ތރގައިު،އު މައްސަލައއްގުޝަރީޢަތުގު އަޑުއހުންު ބާއްވަންވާނއވ.

އަ ވަ ސްނި ޔާގުު
ޝަ ރީ ޢަތުގުއަ ޑުއހުނުްު

( . 123ހ)ު

އަޑުއހުންު ފށުނުކަންު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާންުުކުރުމަށްފަހު ،އު މަޖިލީހުގައިު
ހާޒިރުވއިނީު ދަޢުވާލިބު ފަރާތްކަންު ފަނޑިޔާރުު ކަށަވަރުކުރަންވާނއވ ު.އަދިު

ކު ރި އަށްުދާނ ގޮުތް

މައްސަލަު އަވަސްނިޔާއިންު ބލުމަށްު ތާވަލުކުރވިފައިވަނީު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގ ު
މައްޗަށްުހުށަހޅުނުު ވަކިުދަޢުވާއަކާުގުޅިގންުވަކިުތާރީޚއްގައިުބއްވުނުުއިބްތިދާއީ ު
އަޑުއހުމުގައިު ދަޢުވާއަށްު އިޢުތިރާފުވުމުންު ކަމުގައިވސްު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާން ު
ކުރަންވާނއވ.
(ށ)

އއަށްފަހު ު،ދަޢުވާލިބުފަރާތާު ފަނޑިޔާރުުސުވާލުކޮށް ު،އނާުވފައިވާުއިޢުތިރާފަކީުު
ޙަޤީޤަތއްގު މައްޗަށްު ބިނާވފައިވާު ޞައްޙަު އިޢުތިރާފއްކަންު ފަނޑިޔާރު ު
ކަށަވަރުކުރަންވާނއވ.

(ނ)

އއަށްފަހު ު،އު މައްސަލައިގައިު ދައުލަތުންު ބުނަންު ބނުންު ވާހަކައއްު އޮތްނަމަ ު
ބުނުމަށްު ދައުލަތުގު ވަކީލަށްު ފުރުޞަތުު ދންވާނއވ ު.ދައުލަތުގު ވަކީލުު ވާހަކަ ު
ދައްކައިުނިމުމުން ު،ދަޢުވާލިބުފަރާތުންު އިތުރަށްުބުނަންު އޮތްުވާހަކައއްުއޮތްނަމަ ު
ބުނުމަށްު ފުރުޞަތުު ދންވާނއވ.

(ރ)

އު މައްސަލައަކީު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްއާއކުު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ވފައިވާު
އިޢުތިރާފުގު އއްބަސްވުމއް ުު،އިބްތިދާއީު އަޑުއހުމުގައިު ކޯޓުންު ބަލައިގންފައިވާު
މައްސަލައއްު ނަމަ ު،އު އއްބަސްވުމުގައިވާު ކަންކަންު ބަޔާންކޮށްު ދިނުމަށް ު
ދައުލަތަށްު ފަނޑިޔާރުު އަންގަންވާނއވ.

(ބ)

މިުމާއްދާގު(ރ)ުގައިވާުފަދައިންު ދައުލަތުންު ވާހަކަދައްކައިުނިމުމުންު،ދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތަށްު ވާހަކަުދއްކުމުގުފުރުޞަތުު ފަނޑިޔާރުުދންވާނއވ.

(ޅ)

މިުމާއްދާގައިވާުގޮތުގމަތިންުދުފަރާތަށްު ވާހަކަދއްކުމުގުފުރުޞަތުުދިނުމަށްފަހުު،
ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު އިޢުތިރާފުވިު ކުށްު އނާގު މައްޗަށްު ސާބިތުވާކަމަށްު އު
މަޖިލީހުގައިު ކަނޑައަޅަންވާނއވ ު.ކުށްސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައޅުމަށްފަހު ު،އަދަބާު
ބހގޮތުންު ވާހަކަދއްކުމަށްުދައުލަތަށްުފުރުޞަތުުދންވާނއވު.މިުފުރުޞަތުގައިުު،
ކުށްު ސާބިތުވާމީހާގު މައްޗަށްުކަނޑައަޅަންޖހކަމަށްު ދައުލަތުންު ހުށަހަޅާު އަދަބާއިު
ސަބަބުު ސާފުކޮށްދން ވާނއވ ު.މިު ފުރުޞަތުގައި ު،ކުށްު ސާބިތުވާމީހާގު މައްޗަށް ު
ކަނޑައަޅަންޖހކަމަށްު ކުށްު ސާބިތުވާމީހާު ހުށަހަޅާު

އަދަބާއިު ސަބަބުުު

ސާފުކޮށްދންވާނއވ ު.އަދަބާުބހގޮތުންު ދައުލަތާއިުކުށްސާބިތުވާު މީހާގުފަރާތުންުު
ޝަރީޢަތުގު

ވާހަކަދއްކުމަށްފަހުު،

މަޖިލިސްު

މދުކަނޑާލައިު،

އަދަބުު

ކަނޑައޅުމަށްޓަކައިު އަވަސްނިޔާގުޝަރީޢަތުގު އަޑުއހުމއްު( ު3ތިނއް)ުދުވަހުގު
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ތރގައިު ބާއްވައި ،ޤާނޫނުގައިވާު ގޮތުގމަތިންު އނާއަށްު ދންޖހު އަދަބުު
ކަނޑައަޅައި ު،ފަނޑިޔާރުު ޙުކުމްކޮށްު އު ޤަޟިއްޔާު ބަލައިު ނިމުނީކަންު އިޢުލާން ު
ކުރަންވާނއވު .
(ކ)

މިުމާއްދާގު(ޅ)ުގައިުއހން ުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސް ު ،މިު މާއްދާގު(ނ)ުގު
ދަށުންު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ލިބިދވު ފުރުޞަތުު ދިނުމަށްފަހު ު،ޢަދުލުއިންސާފުުު
ޤާއިމުކުރުމަށްު އންމު މަޞްލަޙަތުު ބޮޑުގޮތަކީ ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު މައްޗަށް ު
އަވަސްނިޔާގު ޝަރީޢަތުގައިުކުށްުސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައޅުމާއކުުއުމަޖިލީހުގައިު
އަދަބުުކަނޑައަޅައިު ޙުކުމްކުރުންކަމަށްވާނަމަު އކަންުއގޮތަށްު ކުރުމުގުއިޚްތިޔާރު ު
ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންުވއވ.

ުު13ވަ ނަުބާ ބު
ޝަ ރީ ޢަ ތްުހި ން ގު ން
ޝަ ރީ ޢަތުގުމަ ޖި ލިސުްު  . 124އިބްުތިދާއީު އަޑުއހުންުު ބއްވުމަށްފަހު ު،ޝަރީޢަތަށްު ހުށަހޅނީ ު،އިބްތިދާއީު އަޑުއހުމުގައިު
ން ު ު
ބ އް ވު ު

ދަޢުވާއަށްު އިންކާރުކުރާު މީހުންގު މައްސަލަތަކާއި ު،އިބްތިދާއީު އަޑުއހުމަށްު ހާޒިރުނުވާ ު
މީހުންގު މައްސަލަތަކވ.

ޝަ ރީ ޢަތުގުމަ ޖި ލިސުްު ( . 125ހ)ު
ކު ރި އަށްުދާނ ގޮުތް

އަޑުއހުންު ފށުނުކަންު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާންުުކުރުމަށްފަހު ،ދަޢުވާލިބު ފަރާތްު އު
މަޖިލީހުގައިުހާޒިރުވއިންކަންު ފަނޑިޔާރުު ކަށަވަރުކުރަންވާނއވ.

(ށ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތްު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައިު އިންކަންު ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުުު،
ޝަރީޢަތަށްު މައްސަލަުހުށަހޅުމުގު ގޮތުންު ދަޢުވާކުރާުފަރާތުންު އިފްތިތާޙީު ބަޔާން ު
ހުށަހޅުމަށްު ފަނޑިޔާރުު އަންގަންވާނއވ ު.އިފްތިތާޙީު ބަޔާނުގައިު ދަޢުވާއަކީ ު
ކޮބާކަމާއި ު،ދަޢުވާު ސާބިތުކުރުމަށްު ހުރިުހކިތައްު ހާމަކުރަންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިވާު ފަދައިންު ދައުލަތުންު އިފްތިތާޙީު ބަޔާންު ހުށަހަޅައިުު
ނިމުމުން ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ދިފާޢުު ބިނާކުރާނގޮތްު ބަޔާންކޮށް ު،އިފްތިތާޙީުު
ބަޔާންު ހުށަހަޅަންު ފުރުޞަތުު ދންވާނއވ ު.އިފްތިތާޙީު ބަޔާނުގައި ު،ދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތުންު ހާމަކޮށްފައިވާު ދިފާޢީު ހކިހުރިނަމަ ު،އު ހކިތަކަކީު ކޮބައިކަންވސްުު
ބަޔާންކުރަންވާނއވ.

(ރ)

މިު މާއްދާގު(ނ)ު ގައިވާު ފަދައިންު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ދިފާޢުު ބިނާކުރާނގޮތްުު
ބަޔާންކޮށްު ނިމުމުން ު،ދންު އޮންނާނީު ދައުލަތުންު ހުށަހަޅާު ހކިތައްު ޝަރީޢަތަ ށްުު
ހުށަހޅުމާއި ު،ދައުލަތުންު ހުށަހަޅާު ހކިންނާއިު ޚަބީރުންގު ހކިބަސްު ނގުމވު .
ހކިބަސްު ނގު މުގުކަންކަންު ކުރިއަށްުގންދަންވާނީު ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު
 ު19ވަނަު ބާބާއިު މިު ގަވާއިދުގު  ު ު126ވަނަުމާއްދާ ު (ހކިބަސްު ނގުން) ު ގައިވާު
ގޮތުގމަތިންނވ.

(ބ)

މިުމާއްދާގު(ރ)ުގައިވާުފަދައިންު ދައުލަތުންު ހުށަހަޅާު ހކިންގުހކިބަސްު ނަގައިު
ނިމުމުން ު،ދންު އޮންނާނީު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ހުށަހަޅާު ހކިތައްު ޝަރީޢަތަ ށްުު
ހުށަހޅުމާއި ު،ހކިންނާއިު ޚަބީރުންގު ހކިބަސްު ނގުމވ ު.ހކިބަސްު ނގުމުގު
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ކަންކަންު ކުރިއަށްުގންދަންވާނީު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ު19ވަނަު ބާބާއި ު
މިު ގަވާއިދުގ (ު126ހކިބަސްު ނގުން) ުވަނަު މާއްދާގައިވާުގޮތުގމަތިންނވ.
(ޅ)

މައްސަލައިގައިު ހިމނު ފަރާތްތަކުންު ޚަބީރުންު ހާޒިރުކުރާު ޙާލަތުގައި ު،އކަމުގައިު
އިތުރުު ރައުޔއްު ހޯދުންު މުހިންމުކަމަށްު ފަނޑިޔާރަށްު ފނިގން ،ފަނޑިޔާރުގ ު
އަމިއްލަުއިސްނގުމަކަށްު ޚަބީރުންު ހާޒިރުކުރާނަމަ ު،ދންުއޮންނާނީުު އުޚަބީރުންގ ު
ބަޔާންނގުމވު .

(ކ)

މިު މާއްދާގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ދު ފަރާތުގު ހކިތައްު ހުށަހަޅައިުު،ޚަބީރުންނާއި ު
ހކިންގުހކިބަސްުނަގައިުނިމުމުންު،ހކިތަކާއިުޚަބީރުންނާއިުހކިންގުހކިބަހާމދުުު
ވާހަކަު ދއްކުމުގު ފުރުޞަތުު ދައުލަތުންު ބނުންވާނަމަ ު،އު ފުރުޞަތުު ދައުލަތަށް ު
ދންވާނއވު .

(އ)

މިު މާއްދާގު(ކ)ު ގައިވާުފަދައިންު ދައުލަތަށްު ފުރުޞަތުުުދިނުމަށްފަހު ،ހކިތަކާއިުު
ޚަބީރުންނާއިު ހކިންގު ހކިބަހާމދުު ވާހަކަު ދއްކުމުގު ފުރުޞަތުު ދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތުންު ބނުންވާނަމަ ު،އުފުރުޞަތުު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ދންވާނއވ.

(ވ)

މިުމާއްދާގު(ކ)ުއަދިު(އ)ުގައިވާުފަދައިންުދވުފުރުޞަތުގު އިތުރުން ު،ވާހަކަ ު
ދއްކުމަށްު އިތުރުުފުރުޞަތުު ބނުންވާކަމަށްު ދަޢުވާގުދުފަރާތުންކުރު ފަރާތަކުންުު
ބުނފިނަމަ ު،އިތުރުު ފުރުޞަތުު ދިނުމުގު އިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވު.
މިގޮތުންު ފުރުޞަތުު ދިނުމުގައިު ދު ފަރާތްު ހަމަހަމަު ކުރަންވާނއވު .

(މ)

މިުމާއްދާގު(ކ)( ،އ)ުއަދިު(ވ)ުގައިވާުފަދައިންު ފުރުޞަތުު ދިނުމަށްފަހު ު،ދން ު
އޮންނާނީު ޚުލާޞާު ބަޔާންު ހުށަހޅުމވ ު.ފުރަތަމަު ޚުލާޞާު ބަޔާންު ހުށަހަޅާ ނީުު
ދައުލަތުންނވ ު.ދައުލަތުންު ޚުލާޞާު ބަޔާންު ހުށަހަޅައިު ނިމުމުން ު،ޚުލާޞާު ބަޔާން ު
ހުށަހޅުމަށްު ދަޢުވާލިބުފަރާތަށްު ފަނޑިޔާރުު ފުރުޞަތުުދންވާނއވު .

(ފ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންު ޚުލާޞާު ބަޔާންު ހުށަހަޅައިު ނިމުމުން ު،މައްސަލައިގު
ޝަރީޢަތުގު އަޑުއހުންުނިމުނުކަންު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާންުކުރަންވާނއވ.

ހ ކި ބަސްުނ ގު ން

( . 126ހ) ު ހކިބަސްު ނގުން ުކުރިއަށްުގންދަންވާނީު ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު ު19ވަނަ ު
ބާބުގައިވާުގޮތުގމަތިންނވުު.
(ށ)

ހކިބަސްު ދިނުމުގކުރިންު ހކިބަސްު ދު މީހާު ޚަތިމުގައިު އަތްލައިގންު އަންނަނިވި ު
އިބާރާތުންު ހުވައިު ކުރަންވާނއވ" ު.މިު މަޖިލީހުގައިުު އަހުރންނާު ކުރވު
ސުވާލުތަކަށްު ޖަވާބުު ދިނުމުގައްޔާއި ު،އަހުރންު ބުނާު ކޮންމު ބަހއްގައިު
ތދުބުނުމަށާއި ު،ޙަޤީޤަތާު ޚިލާފަށްު އއްވސްު ބަހއްު ނުބުނުމަށްު މާތްﷲ ު ގަންދީ ު
ހުވައިކުރަމވ".

(ނ)

ޚަތިމުގައިުއަތްނުލވ ުޙާލަތުގައިުހުރިު މީހަކުނަމަުއމީހަކުުހުވައިުކުރާއިރުުޚަތިމު ު
އނާގުކުރިމަތީގައިުބއްވިދާނއވ.

(ރ)

ހކިބަސްދންހުރީު ޣައިރުުމުސްލިމއްނަމަު،ހކިބަސްު ނަގަންވާނީުތދުބުނުމަށްުއނާ ު
އިޤްރާރުވާކަމަށާއި ު،ދޮގުވާހަކައއްު ބުނފިނަމަު ޤާނޫނީގޮތުންު އަޅަންޖހު ފިޔަވަޅު ު
އޅނކަންު އނާއަށްުއނގކަންު ބަޔާންކޮށް ުު،އނާގުބަޔާންނގުމަށްފަހުއވ.
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ކު ޑަ ކުދިންގުހ ކިބަސުްު ( . 127ހ)ު

ނ ގު ން

ޝަރީޢަތަށްު ހުށަހޅިފަ އިުު އޮންނަު މައްސަލައއްގައިުހއްކއްގު ގޮތުގައިު އުމުރުންު
ުު18އަހަރުުނުފުރުކުޑަކުއްޖއްގުހކިބަސްުނަގަންުޖހިއްޖނަމަުއކަންުކުރަންވާނީ ު
އުކުއްޖާގުހކިބަސްު ނގުމަށްު ކޮންމހންު މުހިންމުކަމަށްު ވާނަމައވު.

(ށ)

ކުޑަކުއްޖއްގު ހކިބަސްު ނަގާނަމަު ނަގަންވާނީު އު ކުއްޖާއަށްު ރައްޓހި ު،ފަރިތަ ު
މާޙައުލއްގައިު އު ކުއްޖާު ދކިފަރިތަު އު ކުއްޖާއަށްު އިތުބާރުކުރވު ބައއްގު
ހާޒިރުގައިު ކުއްޖާއާު ފަނޑިޔާރުު އިންޓަވިއުކޮށްގންު އު އިންޓަވިއުު ވީޑިއޯު
ރކޯޑްކޮށްގންނވ ު.އހންު ނަމަވސްު މައްސަލައި ގައިު ކަންހިނގާފައިވާު ގޮތަށް ު
ބަލާއިރުު ނުވަތަު ކުއްޖާގުޙާލަތަށްު ބަލާއިރުުފަންނީު މީހއްގުއހީއާއކުު ކުއްޖާއާު
އިންޓަވިއުކުރުމުގު މަޞްލަޙަތުު ބޮޑުނަމަ ު،ފަންނީު މީހއްގު އހީގައިު ކުއްޖާއާު
އިންޓަވިއުުކުރވިދާނއވ.

(ނ)

ކުއްޖާއާުއިންޓަވިއުުކުރާުތަނަކީު އަންނަނިވިު ތަންތަނުގުތރއިންުތަނަކަށްު ވގންު
ނުވާނއވ.
()1

ޝަރުޢީު ކޯޓުތައްު .

()2

ޤާނޫނު ުތަންފީޛުކުރާު އިދާރާު .

()3

ކުއްޖާއަކީުވިކްޓިމްނަމަު އަލުންު ވިކްޓިމައިޒްވުމަށްުހުށަހޅިދާނު ކޮންމުު
ތަނއްު .

(ރ)

ކުއްޖާއާުއިންޓަވިއުކުރާއިރުުކޯޓުގުމުވައްޒަފަކާއިުފަނޑިޔާރުުތިބންވާނއވ ު.އަދިު
ކުއްޖާގު މަޞްލަޙަތުު ޙިމާޔަތްކޮށްދނު ކުއްޖާގު ބލނިވރިއއްު ނުވަތަ ު
ބަލަދުވރިއއްުނުވަތަުއނޫންވސްު ފަރާތއްު ހުންނަންު ވާނއވ.

(ބ)

ކުޑަކުދިންގު ހކިބަސްު ނަގަންވާނީު ކުޑަކުއްޖާގުހކިބަސްުުނަގައިދިނުމަށްު އދުނު ު
ފަރާތުގުއހންު ހުރިހާުހކީންގު ހކިބަސްނަގައިުުނިމުމަށްފަހުއވ.

(ޅ)

ކުޑަކުދިންގު ހކިބަހުގު ގޮތުގައިު ނގު އިންޓަވިއުގު އޯޑިއޯު ވީޑީއޯު ރކޯޑުންގ ު
މައްޗަށްު މަޙްޟަރުު ބަޔާނއްު ލިޔު މަޙްޟަރުު ބަޔާންު ޓައިޕްކުރިު މުއްވަޒަފުު
ސޮއިކުރަންުވާނ އވު.ކުޑަކުއްޖާުހއްކއްގުގޮތުގައިުހުށަހޅިު ފަރާތްުނޫންު އަނއްު
ފަރާތުންުއދފިނަމަުކުއްޖާގުއިންޓަވިއުުބލނުއިންތިޒާމްުކޯޓުގައިުހަމަޖައްސައި ު
ދންވާނއވ ު.އަދިު ކުއްޖާގު އިންޓަވިއުުގު މަޙްޟަރުު ބަޔާންު ހޯދަންު އދފިނަމަ ު
ލިޔކިޔުންު ދޫކުރުމަށްު ކަނޑައޅިފައިު ު އޮންނަު އުސޫ ލާު އއްގޮތަށްު ކޯޓުން ު
ޢަމަލުކުރަންވާނއވ.

(ކ)

ޚާއްޞަު ޤާނޫނއްގައިުނުވަތަު ޚާއްޞަު އުސޫ ލުތަކއްު ކަނޑައޅިފައިވާު ބާވަތްތަކުގ ުު
މައްސަލަތަކުގައި ު،މިު މާއްދާގައިުބަޔާންކުރާު އިޖުރާއަތްތަކުގު މައްޗަށްު އިސްވާނީ ު
އު ޚާއްޞަު ޤާނޫނުތަކާއިު ޚާއްޞަު އުސޫ ލުތަކވ ު.ޚާއްޞަު ޤާނޫނުތަކާއިު ޚާއްޞަ ު
އުސޫ ލުތަކުގައިު ވަކިގޮތަކަށްު ޢަމަލުކުރުމަށްު ބަޔާންކޮށްފައިު ނުވާކަންކަމުގައި ު
ޢަމަލުކުރާނީު މިު މާއްދާގައިވާުގޮތުގމަތިންނވ.
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ހ އް ކާބހގޮތުންުވާ ހަކުަު  . 128ހއްުކާބހގޮތުންު މަޖިލިހއްުބާއްވަންުފަނޑިޔާރަށްުފންނަނަމަު އފަދަުމަޖިލީހއްުބއްވުމުގު

ދ އް ކުމަށްުފު ރުޞަތުުު
ދި ނު ން
ޚު ލާ ޞާުބަ ޔާ ނުްު
ން
ހު ށަހޅު ު

އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްުލިބިގންުވއވު.އަދިުއފަދަުމަޖިލީހއްުބާއްވައިުދިނުމަށްުއދުމުގު
އިޚްތިޔާރުު ދައުލަތަށާއިުދަޢުވާު ލިބު މީހާއަށްު ލިބިގންުވއވ.
 . 129މައްުސަލައިގުހކިބަސްު ނަގައިުނިމުމުންުއަދިުހއްކާބހގޮތުންު މަޖިލިހއްުބާއްވަންުފންނަުު
ނަމަުއފަދަުމަޖިލިހއްުބއްވުމަށްފަހުުޚުލާޞާުބަޔާންުހުށަހޅުމަށްު ފުރުޞަތުުދންވާނއވު .
އގޮތުންުބއްވުއަޑުއހުން ު،މައްސަލައިގުތާވަލުގައިުހިމަނާފައިު އޮންނަންު ވާނއވ.

ޙު ކު މް ކުރާުތާ ރީ ޚުުު
ން
އި ޢު ުލާންުުކު ރު ު

 . 130މަ އްުސަލައއްގު އަޑުއހުންު ނިންމާލުމާއކު ު،އު މައްސަލައިގު ޙުކުމްކުރުމުގު މަޖިލިސް ު
އޮންނާނު ތާރީޚުު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާންުުކުރަންވާނއވ.

ޝަ ރީ ޢަތުގުއަ ޑުއހުނުްު  . 131ޝަުރީޢަތުގު އަޑުއހުންު އަލުންު ހުޅުވާލވނީު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ު 151ވަނަ ު
ން
އަ ލު ންުހު ޅުވައިލު ު

ޝަ ރީ ޢަތުްު
ކު ރަ މުން ދާއިރުުު
އި ޢު ތިރާޟު ކުރުން

މާއްދާގު(ޅ)ުއަދިު(ކ)ު ގައިވާުގޮތުގމަތިންނވ.
 . 132ޝަުރީޢަތްު ކުރިއަށްދާއިރުު ޝަރީޢަތުގު އުސޫލުތަކާު ޚިލާފަށްު މައްސަލައިގައިު ހިމނ ު
ފަރާތަކުންު ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށްު މައްސަލައިގައިު ހިމނު އަނއްު ފަރާތަށްު ފންނަނަމަުު،
އކަމަށްުއިޢުތިރާޟްކުރވިދާނއވު.އިޢުތިރާޟްކުރާނީުޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގު ު165
ވަނަު މާއްދާގައިުބަޔާންވގންވާު ގޮތުގމަތިންނވ.

މ ދު ކ ނޑުމއްުނ ތުިު
ޝަ ރީ ޢަުތުގުު
އަ ޑުއހުންތައުްު
ން ު
ކު ރި އަށްގންދިއު ު
ޝަ ރީ ޢަތުްު
މ ދު ކަނޑާލުމާއުިު
ން
ފަ ސް ކުރު ު

 . 133ޝަުރީޢަތުގު އަޑުއހުންތައްު ފށުމަށްފަހުު މދުކނޑުމއްނތިު އު ޝަރީޢަތްު ހިންގނ ުު
އި ންތިޒާމުު،މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުުހަމަޖައްސަންވާނއވު.ޝަރީޢަތއްުމދުކަނޑާލުމަކީ ު
ޢަދުލުު އިންޞާފުު ޤާއިމުކުރުމުގު މަޞްލަޙަތުގައިު އޮތްކަމއްު ކަމަށްު ފަނޑިޔާރަށްުު
ފނިއްޖނަމަ ،އުޝަރީޢަތއްު ކުރުުމުއްދަތަކަށްު މދުކަނޑާލވިދާނއވ.
 . 134ޝަުރީޢަތއްު ކުޑަު ވަގުތުކޮޅަކަށްު މދުކަނޑާލާނަމަ ުު،އކަން ު،ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާން ު
ކުރަންވާނއވ ު.އަދިު އަލުންު ފަށާއިރުު ފަށާކަންު އިޢުލާންުުކުރަންވާނއވ ު.ޝަރީޢަތއްުު
މދުކަނޑާލަނީުއހންުތާރީޚއްގައިުކުރިއަށްގންދިޔުމަށްނަމަ ުު،އކަންު،ސަބަބުު ބަޔާންކޮށްުު،
ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާންުުކުރަންވާނއވ ު.އަދިު ޝަރީޢަތުގު އު އަޑުއހުމުގު ބާކީު ބައިު
ކުރިއަށްގންދާނު ތާރީޚާއިު ގަޑިުއުމަޖިލީހުގައިުފަނޑިޔާރުު އިޢުލާން ުކުރަންވާނއވ.

ޝަ ރީ ޢަތުގުނި ޒާ މުާު
ބ ހ ުކަ ން ކަން

( . 135ހ)ު

އިޚްތިޞާޞްު ލިބިގންވާުު ކޯޓއްގައިު ފަނޑިޔާރއްގު ކުރިމަތީގައިު ބއްވު ކޮންމ ު
އަޑުއހުމަކީުޝަރީޢަތުގުމަޖިލީހކވު.ޝަރީޢަތުގުމަޖިލިސްުފަށަންވާނީުބިސްމީގ ު
ބަރަކާތުންނވ ު.ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގު ފށުމާއިު ނިމުންު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާން ު
ކުރަންވާނއވ.

(ށ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްު ވަކީލުންު ވައްދާއިރު ުު،ދު ފަރާތުންކުރު ފަރާތަކުންު ދު
ވަކީލުންނަށްވުރުގިނަުވަކީލުންުހާޒިރުވާުޙާލަތުގައިުު،ޝަރީޢަތުގުމާލަމުގުޖާގައޮތްު
މިންވަރަށްު ބަލައި ،ވަކީލުންނަށްުު ވަދވނު އަދަދއްު ކަނޑައޅުމުގު އިޚްތިޔާރު ު
މައްސަލަު ބަލާުފަނޑިޔާރަށްުު ލިބިގންވއވ.

(ނ)

ދައުލަތުގުފަރާތުންު އަދިުދަޢުވާލިބުފަރާތުންު ދުވަކީލުންނަށްވުރު ގިނަުވަކީލުން ު
ޝަރީޢަތުގުމާލަމަށްުވައްދާުޙާލަތުގައިު،ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައިުވާހަކަދއްކުމުގު
ފުރުޞަތުު ދވނީުއފަރާތަކުންު ކަނޑައަޅާު ދުވަކީލަކަށވ.
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(ރ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްު މީހުންު ވައްދާނީު ކޯޓުު އޮފިސަރުު ނުވަތަު އކަމަށް ު
ކަނޑައަޅާފައިވާު ކޯޓުގު މުވައްޒަފކވ ު.ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްު ވަންނަު މީހުން ު
ޝަރީޢަތު ގު މަޖިލީހުގައިުތިބންވާނީު ކޯޓުުއޮފިސަރުު ކަނޑައަޅާުގޮތއްގމަތީންުއު
ތަރުތީބުންނވ.

(ބ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްުފަނޑިޔާރުުވަނުމުގުކުރިންުއުމަޖިލީހަކީުކޮންުމަޖިލީހއްު
ކަމާއި ުު،މައްސަލަު ބަލާު ފަނޑިޔާރުގު ނަމާއިުު،ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގު ނިޒާމް ު
ހިފަހައްޓަންޖހނގޮތްުު،ކޯޓުުއޮފިސަރުު ހާޒިރީންނަށްު އިއްވަންވާނއވ.

(ޅ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްު ފަނޑިޔާރުު ވަނުމުންުު،ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގު ހުރިހާ ު
ހާޒިރީންު ކޮޅަށްުތދުވަންވާނއވ.

(ކ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލިސްު ހިނގަމުންު ދަނިކޮށްު ފަނޑިޔާރުގު ހުއްދަނތިު އު
މަޖިލީހުގައިުހާޒިރުވއިންުއއްވސްުމީހަކުު އުމަޖިލީހުންު ނުކުމގންނުވާނއވ.

(އ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލިސްު ކޮންޓްރޯލްކޮށްު އު މަޖިލީހުގު ގަވާއިދުތަކާއިު ނިޒާމް ު
ބަލަހައްޓާނީު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގުރިޔާސަތުގައިު އިންނަު ފަނޑިޔާރވ.

(ވ)

ޝަރީޢަތުގުު މަޖިލީހުގައިުވާހަކަދއްކނީު ފަނޑިޔާރުު ހުއްދަު ދިނުމުންުު،ހުއްދަދިން ު
ފަރާތަކަށވ ު.ފަނޑިޔާރުު އހންގޮތަކަށްު ކަނޑަނާޅާހާު ހިނދަކުު ޝަރީޢަތުގ ުު
މަޖިލީހުގައިުވާހަކަދައްކަންވާނީު ކޮޅަށްުތދުވހުރއވ.

(މ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހަށްު ޚަޞްމުންު ހުށަހަޅާުު ލިޔކިޔުންތަކާއިު ތަކތިު ފަނޑިޔާރަށްުު
ހުށަހަޅާނީު ފަނޑިޔާރުު ހުއްދަދިނުމުންު ކޯޓުު އޮފިސަރުުމދުވރިކޮށވ.

(ފ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައިު ފަނޑިޔާރުކުރާު އަމުރުތަކަށްު އު އަމުރުު ރައްދުވާު
ފަރާތްތަކުންު ކިޔަމަންވާންވާނއވ ު.އަދިު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގު ހައިބަތާއި ު
ޙުރު މަތްު ކުޑަވާގޮތަށްުއއްވސްުފަރާތަކުންު ޢަމަލުކޮށްގންު ނުވާނއވ.

(ދ)

ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގު ނިޒާމާު ޚިލާފުވއްޖނަމަު އކަމުގު ކުޑަބޮޑުމިނަށްު ބަލައިު
ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު170ވަނަު މާއްދާގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ވަގުތުން ު
އަދަބުުކަނޑައޅުމުގު ބާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

ުު14ވަ ނަުބާ ބު
ން
ޙު ކު މް ކު ރު ު
ދަ ޢު ވާުއު ފުލިފައިވުާު
ކު ށުގުޢަ މަ ލުނުްު
ފު ރި ހަމަވާުއ ހނުްު
ން
ކުށ އްުސާ ބިތުވު ު

( . 136ހ)ު

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުު ގުު  ުު87ވަނަު މާއްދާގު (ހ)ު އަދިު (ނ)ު ގައިު
ބަޔާންކޮށްފައިވާު

ުޙާ ލަތުގައިު،

އަންނަނިވިު

ކަންކަމަށްު

ފަނޑިޔާރު ު

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނއވ.
()1

ދަޢުވާު އުފުލާފައިވާު ކުށުގު ޢަމަލުންު އިތުރުކުށއްު ފުރިހަމަވާކަންު ހކީގ ު
ސަބަބުންުހާމަވާކަމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްއަށްުޤަބޫލުކުރވިފައިވުންު .

()2

މައްސަލައި ގު ހކިބަސްު ނގުމާއިު ޚުލާސާު ބަޔާންުުހުށަހޅުމާދމދު ،މިު
މާއްދާގު (ހ)ު ގު (  ު) 1ވަނަު ނަންބަރުގައިު ބަޔާންކުރާު އިތުރުކުށްުު
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ފުރިހަމަވާު ގޮތްު ސަބަބާއކު ުޝަރީޢަތަށްު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްު
ހުށަހަޅާފައިވުންު .
()3

މިުު މާއްދާގު (ހ)ު ގު ( ު) 2ވަނަު ނަންބަރުގައިު ބުނާފަދަު ހުށަހޅުމއްުު،
ޕްރޮސިކިއުޓަރުު ޖނރަލްު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،އު ހުށަހޅުންު ރައްދުވާު
ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު އު ހުށަހޅުމާމދުު ތަޢުނުކޮށްު ވާހަކަު ދައްކަން ު
ފުރުޞަތުު ދވިފައިވާކަންު .

(ށ)

ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުުގު ު87ވަނަުމާއްދާގު(ށ)ުގުބނުމަށްޓަކައި ު،ކުށް ު
ކުރަންު އުޅުނުކަންު ނުވަތަ ުކުށްކުރުމުގައިުއހީތރިވދިންކަންު ސާބިތުވާ ުމިންވަރަށް ު
ހކިު ލިބިފައިވާކަމަށްު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްު އަށްު ޤަބޫލުކުރވނަމަު ،
މައްސަލައި ގު ޚުލާސާު ބަޔާނުގައިު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު ފަރާތުންު އކަން ު
ހުށަހަޅަންވާނއވުު.

(ނ)

ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު ު87ވަނަު މާއްދާގުދަށުންު ކުށްު ސާބިތުކޮށްު އަދަބުު
ކަނޑައަޅާނަމަ ު،ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުގައިު ފަނޑިޔާރުު އު ނިންމުމަށްުު
ވާޞިލުވިުސަބަބުތައްު ހިމަނަންވާނއވު .

ޙު ކު މްކުރުމުގުމަޖިލިސުްު ( . 137ހ)ު
ން
ބ އް ވު ު

މައްސަލައއްގު އަޑުއހުންު ނިންމާލުމަށްފަހު ު،އު މައްސަލައިގު ޙުކުމްކުރުމުގ ު
މަޖިލިސްު،އންމުލަސްވގންު(ު30ތިރީސް)ުދުވަހުގުތރގައިުބާއްވަންވާނއވު .
އަދިުު އަންނަނިވިުު( ުު3ތިނއް)ު ގޮތުންކުރު ގޮތަކަށްު މައްސަލައިގައިު ޝަރީއަތުންުު
ގޮތއްުނިންމަންވާނއވ.
()1

ދަޢުވާލިބުފަރާތުގުމައްޗަށްުކުށްުސާބިތުނުވާކަމަށްު ކަނޑައޅުން؛ުނުވަތަ ު

()2

ދަޢުވާލިބު ފަރާތްު އު މައްސަލައިގައިު ޖިނާއީު މަސްއޫލިއްޔަތުު އުފުލަން ު
ނުޖހކަމަށްު ކަނޑައޅުން؛ ުނުވަތަ ު

()3
(ށ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު މައްޗަށްުކުށްުުސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައޅުންު .

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގުުުު1ވަނަުނަންބަރާއިުުު2ވަނަުނަންބަރުގައިވާުގޮތަށްުފަނޑިޔާރު ު
ޙުކުމްު ކުރަންވާނީު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު155ވަނަު މާއްދާގައިވާު
ގޮތުގމަތިންނވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންުު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު މައްޗަށްު ކުށް ު
ސާބިތުނުވާކަމަށްު ނުވަތަު ދަޢުވާލިބު ފަރާތްު އު މައްސަލައިގައިު ޖިނާއީ ު
މަސްއޫލިއްޔަތުު އުފުލަންު ނުޖހކަމަށްު ކަނޑައަޅާު ޙާލަތުގައި ު،އގޮތުގމަތިން ު
ޙުކުމްކޮށްު އުޤަޟިއްޔާު ބަލައިުނިމުނީކަންު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާންު ކުރަންވާނއވ.

(ރ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގުު3ވަނަުނަންބަރުގައިވާުގޮތަށްުފަނޑިޔާރުުޙުކުމްުކުރަންވާނީ ު
ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު  ު156ވަނަު މާއްދާގައިވާުގޮތުގމަތިންނވ.

(ބ)

މިު މާއްދާގު (ރ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު މައްޗަށްު ކުށް ު
ސާބިތުވާކަމަށްުުފަނޑިޔާރުު ކަނޑައަޅާު ޙާލަތުގައި ު،ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގ ު
 ުު22ވަނަު ބާބުގައިވާު ގޮތުގމަތިންު އނާއަށްު ދންޖހު އަދަބުު އު މަޖިލީހުގައިު
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ކަނޑައަޅައިު،އގޮތުގމަތިންުޙުކުމްކޮށްު،އުޤަޟިއްޔާުބަލައިުނިމުނީކަންުއިޢުލާން ު
ކުރުމުގުއިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއ ވ.
(ޅ)

މިު މާއްދާގު(ބ)ު ގައިުބަޔާންވގންވާު ގޮތަށްު މައްސަލަު ނިންމަންވާނީު ދަޢުވާލިބ ު
މީހާގު މައްޗަށްު ސާބިތުވިު ކުށުގު އަދަބަކީުު،ފަނޑިޔާރަށްު އއްވސްު އިޚްތިޔާރއްު
ނތްގޮތަށްު އަދަބުގު ވައްތަރާއިު މިންވަރުު ޤާނޫނުގައިު ކަނޑައޅިފައިވާު އަދަބއްު
ކަމަށްވާނަމައވ.

(ކ)

މިު މާއްދާގު (ޅ)ު ގައިު ބުނާު ޙާލަތްު ފިޔަވައިު އހންު ޙާލަތްތަކުގައި ު،ކުށް ު
ސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައަޅައިު،ޝަރީޢަތުންުުނިންމުމއްުނިންމައިު،އުނިންމުންުއު
މަޖިލީހުގައިު އިއްވަންވާނއވ ު.އަދިު މައްސަލައިގު ފައިލްގައިު ވަގުތުން ު
ރކޯޑުކުރަންވާނއވ ު.އަދިު އަދަބުު ކަނޑައަޅާނީު އހންު މަޖިލީހއްގައިކަންު
ބަޔާންކޮށް ު،އަދަބުު ކަނޑައަޅައިު ޙުކުމްކުރާނު ދުވަހާއިު ގަޑިު ފަނޑިޔާރުު އު
މަޖިލީހު ގައިު އިޢުލާންު ކުރަންވާނއވ ު.މިގޮތުންު ތާވަލްު ކުރާު ދުވަސް ު،ކުށް ު
ސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައޅިު ދުވަހުންު ފށިގންު ބަންދުނޫންުު (ުު10ދިހައއް)ު
ދުވަހަށްވުރު ލަސްވގންުނުވާނއވ.

(އ)

މިު މާއްދާގު (ކ)ު ގައިު ބަޔާންވގންވާު ގޮތަށްު އަދަބުު ކަނޑައޅުންު އހން ު
މަޖިލީހަކަށްުުފަސްކުރާު ޙާލަތުގައި ު،ދަޢުވާލިބު މީހާއަކީު ބަންދުގައިު ހުރިު މީހއްު
ކަމަށްު ނުވފައިު،އނާގު މައްޗަށްު ކަނޑައޅިގންދާނު އަދަބަކީު ބަންދުގު އަދަބއްު
ކަމަށްވުމުގު އިޙްތިމާލުު ބޮޑުނަމަ ،މައްސަލައިގު ޙުކުމްު އިއްވަންދންު އނާ ު
ބަންދުގައިު ބހއްޓުމަށްު ފަނޑިޔާރުު އަމުރު ުކުރަންވާނއވ ު.މިބުނވިދިޔަު އަމުރުު
އޮންނަންވާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު36ގައިވާުނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވު.

(ވ)

މިު މާއްދާގު(އ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތަށްު ބަންދުގައިު ބހއްޓުމުގު އަމުރއްު
ނރު ޙާލަތުގައި ،ޙުކުމްު އިއްވަންދން ު،މިު ގަވާއިދުގުު  ު 02ވަނަު ބާބުގު ދަށުން ު
ކަފާލަތުގު ދަށުންު ބަންދުންު ދޫކޮށްދިނުމަށްު ކޯޓަށްު ހުށަހޅުމުގު އިޚްތިޔާރު ު
ދަޢުވާލިބު މީހާއަށްު ލިބިގންވއވ.

އަ ދަ ބުުކަނ ޑައަޅަނުްު
ބާ އް ވާުމަ ޖި ލިސުްު

( . 138ހ)ު

އަދަބުުކަނޑައޅުމަށްު ބާއްވާުމަޖިލީހުގައިުއަދަބާމދުުވާހަކަުދައްކަންުމައްސަލައިގު
ދު ފަރާތަށްު

ކު ރި އަށްުދާނ ގޮުތް

ފަނޑިޔާރުު ފުރުޞަތުދންވާނއވު.

މިގޮތުންު ފުރަތަމަ ު

ފުރުޞަތުދންވާނީު ދައުލަތަށވ ު.ދައުލަތުންު ވާހަކަު ދައްކައިު ނިމުމުންު ދަޢުވާލިބ ު
ފަރާތަށްު ފުރުޞަތުދންވާނއވުު.
(ށ)

ދުފަރާތުގުވާހަކަުއަޑުއހުމަށްފަހު ު،ދަޢުވާލިބުމީހާއަށްުދންޖހުއަދަބުު،ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ު 22ވަނަު ބާބުގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ކަނޑައަޅައި ު،ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު156ވަނަު މާއްދާގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ޙުކުމްކޮށް ު،އު
ޤަޟިއްޔާު ބަލައިުނިމުނީކަންު ފަނޑިޔާރުު އިޢުލާންު ކުރަންވާނއވު .

(ނ)

ދު ފަރާތުގު ވާހަކަު އަޑުއހުމަށްފަހު ު،ޙުކުމްު އިއްވުމުގު ކުރިންު މަޖިލިސް ު
މދުކަނޑާލަންު ފަނޑިޔާރުު ބނުންވާނަމަ ު،ކުޑަު ު ވަގުތުކޮޅަކަށްު މަޖިލިސް ު
މދުކަނޑާލުމުގު އިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ ު.މަޖިލިސްު މދުކަނޑާލި ު
45

ނަމަވސް ު،އހންު މަޖިލީހަކަށްު ޙުކުމްު އިއްވުންު ފަސްނުކޮށް ުު،އު މަޖިލީހުގައިު
ފަނޑިޔާރުު ޙުކުމްު އިއްވަންވާނއވ.
ޙު ކު މްުއި އްވުން

( . 139ހ)ު

ފަނޑިޔާރުު ޙުކުމްު އިއްވަންވާނީު އަނގަބަހުންނވ ު.އަދިު ފަނޑިޔާރުު އަނގަބަހުންުު
އިއްވާގޮތަށް ު،އަކުރުންު އަކުރަށްު ޙުކުމްު ލިޔފައިު އޮންނަންވާނއވ ު.އަދިު ޙުކުމް ު
އިއްވުމަށްފަހުު ފަނޑިޔާރުުއުވަގުތުުއުޙުކުމުގައިުސޮއިކުރަންވާނއވ.

(ށ)

ޙުކުމްު އިއްވާު ވަގުތުު ދަޢުވާލިބު މީހާު އާއި ު އނާގު ވަކީލުު ހުންނަންވާނީު ކޮޅަށްުު
ތދުވއވ.

(ނ)

ފަނޑިޔާރުު މައްސަލައިގުޙުކުމްުކުރަންވާނީު ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު ު،154
 ު155އަދިު  ު156ވަނަުމާއްދާގައިވާުމަޢުލޫމާތުު ހިމނގޮތަށްުު"ޝަރީޢަތްު ނިމުނު ު
ގޮތް"ުުތައްޔާރުު ކުރުމަށްފަހުގައވ ު.މައްސަލައިގުު"ޝަރީޢަތްު ނިމުނުުު ގޮތް" ު
މައްސަލައިގުޙުކުމްކުރާުދުވަހުު،ދަޢުވާކުރާުފަރާތަށާއިު،ދަޢުވާލިބުފަރާތަށްުކޯޓުން ު
ޙަވާލުކުރަންވާނއވ.

ބަ ން ދު ގައިުހު ރުިު
މު އް ދަ ތުުޙު ކުމުގުު

( . 140ހ)ު

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު186ވަނަު މާއްދާގު ބނުމަށްޓަކައި ު،އއްު
ހާދިސާއއްގު އަދަބާގުޅު ގޮތުންު ވާހަކަު ދައްކާުު މަޖިލީހުގައިު ދަޢުވާލިބު މީހާ ު

ން
މު އް ދަ ތުންުކ ނ ޑު ު

ބަންދުގައިު ހުރިު މުއްދަތުތައްު އނގނު ލިޔުންު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްު
ހުށަހޅުމުން ު،އު ލިޔކިޔުންތަކަށްު ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ު،ދަޢުވާު ލިބު މީހާގު
މައްޗަށްު ސާބިތުވިު ކުށުގު އަދަބުު ކަނޑައޅުމަށްފަހު ު،ބަންދުގައިު ހުރިު މުއްދަތު ު
އަދަބުން ު އުނިކުރަންވާނއވ.

އަ ދަ ބުުތަ ން ުފީ ުޛު ކުރަނުްު ( . 141ހ)ު

ން
އަ މު ރު ކުރު ު

ދަޢުވާލިބުމީހާގުމައްޗަށްުކުށްު ސާބިތުވާކަމަށްު ކޯޓުންު ކުރިުޙުކުމްގައިވާުއަދަބަކީ ު
ބަންދުކުރުންު ކަމުގައިވާނަމަ ު،އަދަބުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާއަށްު ކޯޓުންު އަންގައިު،
އު އިދާރާއިންުވަގުތުންުއމީހަކާު ޙަވާލުވާންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ކޯޓުންު އންގުމުން ު،އަދަބުު ތަންފީޛުކުރާުު
އިދާރާއއްު ޤާއިމުވފައިނތް ު ރަށއްގައިނަމަ ު،ކޯޓުންު ޙުކުމްު އިއްވާފައިވާު މީހާއާު
ޙަވާލުވުމަށްު ފުލުހުންނަށް ުކޯޓުންު އންގުމާއކު ު،ފުލުހުންު އމީހަކާު ޙަވާލުވ ،ވީު
އންމު އަވަހަކަށް ު އަދަބުުތަންފީޛުކުރާު އިދާރާއާުއމީހަކުު ޙަވާލުކުރަންވާނއވ.

(ނ)

މިުމާއްދާގު(ށ)ުގައިވުާުގޮތުގމަތިން ުފުލުހުންނަށްު އަންގާުއންގުންު އޮންނަންވާނީުު
މިުގަ ވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު36.01ގައިވާުނަމޫނާު އާުއއްގޮތަށވ.

(ރ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު އާއިު(ށ)ު ގައިުއހން ުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސްު ،ދަޢުވާލިބ ު
މީހާު ތަހުޤީޤްު މަރުޙަލާގައިު އަދިު ޝަރީޢަތުގު މަރުޙަލާގައިު ބަންދުގައިު ހުރުމުގު
ސަބަބުންު އިތުރަށްު ތަންފީޛުކުރަންޖހު މުއްދަތއްުނތްނަމަުު،ޙުކުމްު ތަންފީޛުކުރާުު
އިދާރާއަށްުއމީހަކު ުހާޒިރުުކުރަންވާނީު ބަންދުކުރުމަކަށްނުވާު ގޮތުގމަތިންނވ.

އި ސް ތިއުނާފުގުޙަ އްޤުުު  . 142ކޯޓަުކުންު ކޮށްފައިވާު ޙުކުމއް ު،ނުވަތަު އަމުރއްުު،ޝަރުޢީު ނުވަތަު ޤާނޫނީު އުސޫލަކާ ު

އޮ ތް ކަންުއ ން ގުން

ޚިލާފުކަމަށްު ޤަބޫލުކުރވިއްޖނަމަު،ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު  ު29ވަނަުބާބުގު ދަށުން ު
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގުޙައްޤުުއނާއަށްުލިބިގންވާކަމާއިު،އުމައްސަލުަުއިސްތިއުނާފުކުރުމަ ށްުު
އނާއަށްު ލިބނު މުއްދަތުުފަނޑިޔާރުު އނާއަށްު އަންގަންވާނއވ.
46

ުު15ވަ ނަުބާ ބު ު
ބަ ން ދުުއަ މު ރުުމު ރާ ޖަޢާ ކުރުން ު
ބަ ން ދުުއަ މުރުުު
މު ރާ ޖަޢާ ކުރުމަށްުއ ދުިު

( . 143ހ)ު

މީހއްގު މައްޗަށްު ދަޢުވާު އުފުލުމުގު ކުރިން ު،އމީހަކުު ބަންދުގައިު ބަހައްޓަން ު
ނރފައިވާު އަމުރުު މުރާޖަޢާކުރަންޖހފަދަު ސަބަބއްު އޮތްކަމަށްު ފންނަނަމަުު،

ން
ހު ށަހޅު ު

ތުހުމަތުކުރވު ފަރާތުންު ނުވަތަު މައްސަލަު ތަޙްޤީޤުކުރާު އިދާރާއިންު ނުވަތަ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރު

ޖނރަލްގު

ފަރާތުންު،

އމީހއްގު

ބަންދުު

އަމުރުު

މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށްު އދިުހުށަހޅިދާނއވ.
(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ބަންދުު މުރާޖަޢާކުރުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާ ނީުު
މި ުގަ ވާއިދުގުޖަދުވަލު ު  ު 37ގައިވާު ފޯމުންނވ ު.އަދިުއު ހުށަހޅުމަށްު ބާރުލިބިދު
އންމހާު ލިޔކިޔުންތައްު ހުށަހަޅަންު ވާނއވ.

(ނ)

މިުު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިން ު،ބަންދުު އަމުރުު މުރާޖަޢާކުރުމަށްު އދިު
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،ގިނަވގންު ބަންދުު ނޫންުު( ު 05ފަހއް)ު ދުވަހުގުތރގައި ު،އު
އަމުރުުނރުނުު ފަނޑިޔާރުުއުއަމުރުުމުރާޖަޢާކުރަންވާނއވ.

(ރ)

މިު މާއްދާގައިވާު ގޮތުގމަތިން ު،ބަންދުު މުރާޖަޢާކުރުމަށްު ހުށަހަޅާފައިވާު ސަބަބަށްުު
ރިޢާޔަތްކޮށް ު،ބަންދުު މުރާޖަޢާކުރުމާގުޅު އަޑުއހުމއްު ބއްވުމުގު އިޚްތިޔާރު ު
ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވު.

(ބ)

މިު މާއްދާގައިވާު ގޮތުގމަތިން ު،ބަންދުު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހުު ފަނޑިޔާރުުުނިންމާ ު
ނިންމުން ،މައްސަލައި ގައިު ހިމނު ފަރާތްތަކަށްު ލިޔުމުންދންު ވާނއވ ުު.އަދިުުމިު
ނިންމުންު އޮންނަންވާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު  ުު37.02ގައިވާު ނަމޫނާު އާު
އއްގޮތަށވ.

ޝަ ރީ ޢަތްުނިމ ންދނުްު ( . 144ހ)ު
ބަ ން ދު ކޮށްފައިވުާު

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ު 60ވަނަު މާއްދާގު(ށ)ު ނުވަތަު (ކ)ު ގު ދަށުން ު
ޝަރީޢަތްު ނިމންދންު މީހަކުު ބަންދުގައިު ބަހައްޓަންު ފަނޑިޔާރުު ނިންމައިފިނަމަުު،

މީ ހު ންގުބަ ންދުުު

އނިންމުންު ކޮންމުު ( ުު30ތިރީސް)ު ދުވަހަކުންު މުރާޖަޢާު ކޮށްދިނުމަށް އދިު

ން ު
މު ރާ ޖަޢާ ކުރު ު

ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުފަރާތުންު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅަންވާނއވުު.
(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ބަންދުު މުރާޖަޢާކުރުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާ ނީުު
އންމުލަސްވގން(ު30 ު ،ތިރީސް)ުދުވަސްުހަމަވާުތާރީޚުގ ު (ު7ހަތއް)ުދުވަސް ު
ކުރިންު،މިުގަ ވާއިދުގުޖަދުވަލުުުު37ގައިވާުފޯމުންނވ ު.ފޯމުގު(ު2ދއް)ުއަސްލު ު
ހުށަހަޅަންު ވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބަޔާންކުރާު ފޯމުުުހުށަހޅުމުންު އު ފޯމުގުު(ުު1އކއް)ު
އަސް ލު ު،ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްު ކޯޓުންު ފޯރުކޮށްދންު ވާނއވ ު.ބަންދުު މުރާޖަޢާ ު
ކޮށްދިނުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާު ފޯމަށްު ރައްދުު ހުށަހަޅާނީު މިުު ގަވާއިދު ގު ޖަދުވަލުު
ު37.01ގައިވާުފޯމުން ު،ބަންދުު މުރާޖަޢާުއަޑުއހުންު ބާއްވާުތާރީޚުގު(ު1އކއް)ު
ދުވަސްުކުރިންނވ ު.ފޯމުގު(ު2ދއް)ުއަސް ލުުހުށަހަޅަންު ވާނއވު.އުފޯމުގުު1
(އކއް)ުއަސް ލު ު،ދައުލަތަށް ު،ކޯޓުންު ފޯރުކޮށްދންު ވާނއވ.
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(ރ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުފަރާތުންުު
ކޯޓަށްު ހުށަހޅުމުން ު،ޝަރީޢަތްު ނިމންދންު ބަންދުގައިު ބަހައްޓަންު ފަނޑިޔާރު ު
ނިންމާފައިވާު ނިންމުންު މުރާޖަޢާކުރާނީު މައްސަލަު ބަލާު ފަނޑިޔާރުު ޝަރީޢަތުގ ުު
މަޖިލީހުގައވުު.

(ބ)

މިުމާއްދާގު(ރ )ުގައިުއހންއޮތްނަމަވސް ު،މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުުޗުއްޓީގައިު
ހުރިނަމަު ނުވަތަު ވަޒީފާގު މަސްއޫލިއްޔަތުު އަދާކުރުމަށްު އުޒުރުވރިވާފަދަުޙާލަތއް ު
ކުރިމަތިވފައިވާނަމަ ު،އު އަމުރުުު މުރާޖަޢާކުރާނީ ު،ކޯޓުގު އިސްުުޤާޟީު ނުވަތަ ު
ޖުޑީޝަލްު ދާއިރާގުު އިސްމޖިސްޓްރޓްު ނުވަތަ ު،ކޯޓުގު އިސްުުޤާޟީު ނުވަތަ ު
ޖުޑީޝަލްު ދާއިރާގުއިސްމޖިސްޓްރޓްު ކަނޑައަޅާުއހންު ފަނޑިޔާރކވ.

(ޅ)

މިުުމާއްދާގައިުުބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގމަތިންު ބަންދުު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހުުު ،
ފަނޑިޔާރުުނިންމާުނިންމުންުއޮންނަންވާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުުުު37.02ގައިވާު
ނަމޫނާއާުއއްގޮތަށވ.

ބަ ން ދުުމު ރާޖަޢުާު
ކު ރު މުގުއަ ޑުއހުނުްު

( . 145ހ)ު

އޯޑިއޯު އަދިު ވީޑިއޯު ކޮންފަރންސިންގުު މދުވރިކޮށްު ޝަރީޢަތްތައްު ކުރިއަށް ު
ގންދިއުމަށްު އކަށައަޅާފައިވާު ގަ ވާ އިދާު އއްގޮތްވާު ގޮތުގމަތިން ،ބަންދު ު

ން
ކު ރި އަށްުގ ން ދިއު ު

މުރާޖަޢާކުރުމުގު އަޑުއހުންތައްު ކުރިއަށްު ގންދިއުމުގު އިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްުު
ލިބިގންވއވު.
(ށ)

(ުު30ތިރީސް)ުު މިނިޓަށްވުރު ދިގުނުވާނު ގޮތއްގު މަތިންު ބަންދުު މުރާޖަޢާ ު
އަޑުއހުންު ކުރިއަށްުގންދި އުމުގުއިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންުވއވ.

(ނ)

ދަޢުވާލިބު ފަރާތަކީު ބިދސީއަކަށްވފައި ު،ތަރުޖަމާނާއކުު އަޑުއހުންު ކުރިއަށް ު
ގންދވނު އިންތިޒާމްު ހަމަޖހިފައިު ނުވިނަމަވސްު އފަރާތަށްު ދހަވާނ ު
ގޮތއްގމަތިންު ބަންދުު މުރާޖަޢާކޮށްު ގޮތއްުނިންމަންުު ވާނއވ.

(ރ)

ބަންދުގައިު ބހއްޓުމަށްު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމަށްު ބަދަލއްު ގންނަންޖހފަދަުު
ޙާލަތއްު އޮތްކަންު ނުވަތަު ނޫންކަންު ބލުމަށްފަހުު ފަނޑިޔާރުު ގޮތއްު
ނިންމަންވާނއވ ު.އަދިު ބަންދުންު ދޫކުރަންޖހނަމަު ބަންދުންު ދޫކުރުމަށްު ކޯޓު ު
އަމުރއްު ނރންު ވާނއވ ު.ބަންދުގައިު ބަހައްޓަންު ކުރިންު ނިންމިު ނިންމުމަށްުު
ބަދަލުުގންނާނު ތަނއްުނތްނަމަު ފަނޑިޔާރުު ނިންމާު ނިންމުންު އޮންނަންވާނީު މިު
ގަ ވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު37.02ގައިވާުނަމޫނާު އާުއއްގޮތަށވ.

ުު16ވަ ނަުުބާ ބު
ން
ވަ ކީ ލު ންުހު ށަހ ޅު މާއިު،ބަ ލަ އި ގަތުމާއިު،ވަ ކި ކު ރު ު
ވަ ކީ ލުންގުގޮ ތު ގައުިު
ބަ ލަ އިގަނވނުު

( . 146ހ)ު

ޖިނާއީުމައްސަލަތަކުގައިުވަކީލުންގުގޮތުގައިުކޯޓަށްުބަލައިގަނވނީ ،ދިވހިރާއްޖގު
ބާު ކައުންސިލްގު ވަކީލުންގުދަފްތަރުގައިު ރަޖިސްޓްރީވފައިވާުވަކީލުންނވުު.

ފަ ރާ ތްތަުއް

(ށ)

މި މާއްދާގު(ހ)ު ގައިުއހން ުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސް ު،ވަކާލާތުކުރުމަށްު އދިު
ހުށަހަޅާު މައްސަލައަކީުއ ވަކީލަކުުފަނޑިޔާރއްގުގޮތުގައިުމަސައްކަތްކުރިުކޯޓަށްުު،
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ފަނޑިޔާރުކަމުންު ވަކިވުމުގު ކުރިންު ހުށަހޅިފައިއޮތްު މައްސަލައއްނަމަ ު،އފަދަ ު
މައްސަލައއްގައިުވަކާލާތުކުރުމަށްުުޢައްޔަނއްނުވވނއވ.
(ނ)

މި މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު އހންއޮތްނަމަވސް ުު،ވަކާލާތުކުރުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާުު
މައްސަލައަކީު އވަކީލަކުު މަސައްކަތްކުރިު އިދާރާއއްު ނުވަތަު މުއައްސަސާއަކުންުު
ވަކިވުމުގުކުރިން ު ،އއިދާރާއަކަށްުނުވަތަުމުއައްސަސާއަކަށްު ހުށަހޅިފައިވާު ނުވަތަ ު
މަޝްވަރާކުރވިފައިވާުމައްސަލައއްނަމަު،އފަދަުމައްސަލައއްގައިުވަކާލާތުކުރުމަށް ު
ޢައްޔަނއްނުވވނއވ.

ވަ ކީ ލުނުްު
ޢަ އް ޔަ ން ކުރުމުގުު

( . 147ހ)ު

ދިފާއީު ވަކީލަކުު ހަމަޖއްސުމަށްު ދަޢުވާލިބ ފަރާތަށްު ގިނަވގންުު (ު 10ދިހައއް)ު
ދުވަސްުދންވާނއވ.

މު އް ދަ ުތު

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު އހންު ުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސް ު،ވަކީލަކު ު
ހަމަޖއްސިފައިނުވާު ސަބަބަށްު ރިޢާޔަތްކޮށްު ވަކީލަކުު ޢައްޔަންކުރުމަށްު އިތުރުު
ފުރުޞަތއްު ދިނުމުގުއިޚްތިޔާރުު ފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވު.

ވަ ކީ ލަ ކާުނު ލަ އުިު
މަ އް ސަލަުކު ރިއަށުްު

 . 148ވަކީުލަކުު ހަމަޖއްސުމަށްު ދީފައިވާު މުއްދަތުގައިުވަކީލަކުުހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ ު،ވަކީލަކާ ު
ނުލައިުމައްސަލަު ކުރިއަށްުގންދިއުމުގުއިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

ން ު
ގ ން ދި އު ު

ވަ ކާ ލާތުކުރުމަށްުއ ދުިު ( . 149ހ)ު
ހު ށަހޅުމާއުިު

ބަންދާމދުު ގޮތއްު ނިންމުމުގު މަޖިލިސްު ހިމނގޮތުން ު،ޖިނާއީު މައްސަލައއްގައިު
ވަކާލާތުކުރުމަށްުއދިުހުށަހަޅާނީު މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު38ގައިވާުފޯމުންނވ.

ން
ބަ ލަ އިގަތު ު

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބުނފައިވާުފޯމުުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ުު،އަޑުއހުންުބއްވުމުގު
ލަސްވގން ު ( ު15ފަނަރަ)ުމިނިޓުު ކުރިންުއުފޯމުު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅަންވާނއވ.

ު

ު

(ނ) ު ޖިނާއީު މައްސަލަތައްު ތަޙްޤީޤުކުރާު ފަރާތްތަކާއިު ދަޢުވާކުރާު ފަރާތްތަކުގ ުު
ހައިސިއްޔަތުން ު،އމީހަކުު އު މައްސަލައއްގު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައިު ބަ އިވރިވފައިވާު
ނުވަތަުވަކީލއްގުހައިސިއްޔަތުންުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާުމައްސަލަތަކުގަ އްޔާ އިު،އަދިު
އމީހަކުގު މަސްލަހަތުު ފުށުއަރާު މައްސަލަތަކުގައި ު،ދިފާއީު ވަކީލއްގު ގޮތުގައިު
އމީހަކުު ބަލައއްުނުގަނވނއވ.

ވަ ކާ ލާތުުކު ރަމުންދުާު
މަ އް ސަލައަ ކުނުްު
ން
ތަ ނާ ޒު ލުވު ު
ވަ ކީ ލުންުސު ލޫ ކުީު
ން
މި ން ގަނޑާުޚި ލާފުވު ު

 . 150ކޯޓަުށްު ހުށަހޅިފައިވާު މައްސަލައއްގައިު ވަކާލާތުު ކުރަމުންދާު ވަކީލަކުު މައްސަލައިން ު
ތަނާޒުލުވާނަމަ ު،މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު ު39ގައިވާުފޯމުު ފުރިހަމަކޮށްު ހުށަހަޅަންވާނއވު.
( . 151ހ)ު

ކޯޓަށްު ހުށަހޅިފައިވާުު މައްސަލައއްގައިު ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާު ވަކީލަކު ،ވަކީލުންގު
ސުލޫކީު މިންގަނޑާއިު ޚިލާފުވއްޖކަމަށްު ބލވނަމަ ުު،އކަންު ދިވހިރާއްޖގު ބާ ު
ކައުންސިލްއަށްު ހުށަހޅުމުގު އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.

(ށ)

ހިނގަމުންދާު ޝަރީޢަތއްގައިު މައްސަލަު ހިންގުމަށްު ދަތިު ކުރާނަމަު ނުވަތަ ު
ޝަރީޢަތުގު އަދަބާު ޚިލާފުު ޢަމަލއްު ހިންގާނަމަު ނުވަތަު އކަށީގންނުވާު ބަސްމަގު ު
ބނުންކުރާނަމަ ުު،ކަނޑައޅު ވަކިު މުއްދަތަކަށްު އު ވަކީލަކުު އު މައްސަލައއްގައިު
ކޯޓަށްުހާޒިރުުނުވވުގޮތްުހދުމާއިުއުވަކީލުުބަދަލުކުރުމަށްުއންގުމުގުއިޚްތިޔާރު ު
އުމައްސަލަު ބަލާުފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.
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ދަ އު ލަތުންުދި ފާޢުީު
ން ު
ވަ ކީ ލުންުހަ މަޖއްސު ު

 . 152ޖިނާުއީުބޮޑުުމައްސަލައއްގައި ،ދައުލަތުންުދިފާޢީުވަކީލަކުުހަމަޖއްސުމަށްު އަންގާތާުބަންދު ު
ނޫން ު( ު30ތިރީސް)ު ދުވަހުގުތރގައިުވަކީލަކުުހަމަޖައްސަންވާނއވ.

ުު17ވަ ނަުުބާ ބު ު
ޝަ ރީ ޢަ ތްުނި މު ނުުގޮ ތުގ ުރި ޕޯ ޓު ު
ރި ޕޯ ޓުުތަ އްޔާރު ކުރުން

 . 153ކޯޓުުންު ބަލާު ކޮންމު ޤަޟިއްޔާއއްގު ޝަރީޢަތްު ނިމިު ޙުކުމްކުރުމުން ުު،އު ޤަޟިއްޔާގު
ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓު ،މައްސަލަުބލިުފަނޑިޔާރުު ތައްޔާރުު ކުރަންވާނއވ.

ރި ޕޯ ޓު ގައިުހި މަނަންޖހުު ( . 154ހ)ު
ކަ ން ތައްތައްު.

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުގައިުއަންނަނިވިު މަޢުލޫމާތުު ހިމަނަންވާނއވ.
()1

ރިޕޯޓުުނަންބަރު؛ ު ު

()2

ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރު؛ ު

()3

ފައިލުުނަންބަރު؛ ު

()4

ޤަޟިއްޔާގުބާވަތް؛ ު

()5

ހުށަހޅިު އަދިުނިމުނުު ތާރީޚު ު (ހިޖުރީުއަދިުމީލާދީުތާރީޚު)؛ ު

()6

ދަޢުވާކުރާު ފަރާތް؛ ު

()7

ދަޢުވާު ފޯމުު ނަންބަރު؛ ު

()8

ދަޢުވާކުރާު ފަރާތުގު ރިފަރންސްު ނަންބަރު؛ ު

()9

ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގުނަންބަރު؛ ު

() 10

ދަޢުވާކުރާު ފަރާތުގު ވަކީލު؛ ު

() 11

1ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ވަކީލު؛ ު

() 12

1ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ކާކުކަންު އަނގައިދުމަޢުލޫމާތު؛ ު

() 13

1ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު ވަކީލުގުކާކުކަންު އަނގައިދުމަޢުލޫމާތު؛ ު

() 14

1މައްސަލަ ުތަޙްޤީޤުކުރިފަރާތުގުރފަރންސްު ނަންބަރު؛ ު

() 15

1ދަޢުވާގުޚުލާޞާ؛ ު

() 16

1ޤަޟިއްޔާއާުގުޅު ލިޔުންތަކުގު މަޢުލޫމާތު؛ ު

() 17

1ފާހަގަކުރވުނުު ނުކުތާތައް؛ ު

() 18

1މައްސަލައިގުޙުކުމް؛ ު

() 19

1މީގުއިތުރުންވސްުރިޕޯޓުގައިުހިމނުމަށްުފަނޑިޔާރަށްުފންނަުއހނިހންުު
ކަންކަންު ުު.

(ށ)

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުގައިު މައްސަލަު ނިންމިު ފަނޑިޔާރުު ސޮއިކޮށްުު،
ކޯޓުގުތައްގަނޑުު ޖަހަންވާނއވ.

ރި ޕޯ ޓުުހޯ ދުމަށްުއ ދުިު
ން
ހު ށަހޅު ު

( . 155ހ)ު

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގުރިޕޯޓުުހޯދުމަށްުއދިު،މައްސަލަުނިމތާ ު (ުު90ނުވަދިހަ) ު
ދުވަހުގުތރގައިު ހުށަހަޅާނަމަ ު،ހުށަހަޅާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލު ު  ު 40ގައިވާު
ފޯމުންނވުު.
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(ށ)

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގުރިޕޯޓުުހޯދުމަށްުއދިުމައްސަލަުނިމތާ ު (ު90ނުވަދިހަ) ު
ދުވަހުގު ފަހުންު ހުށަހަޅާނަމަ ު،ހުށަހަޅާނީު މިު ގަވާއިދުގު ޖަދުވަލުުު ުު41ގައިވާު
ފޯމުންނވުު.

(ނ) ު ޝަރީޢަތްު ނިމުނުގޮތުގު ރިޕޯޓަށްުމައްސަލައިގައިުހިމނުފަރާތަކުންު އދިއްޖނަމަު،
ކަނޑައޅިފައިވާު ފީުނގުމަށްފަހުު ޝަރީޢަތްު ނިމުނުގޮތުގު ރިޕޯޓަށްުއދުތާރީޚުންުު
ރަސްމީު ު( ު ު10ދިހައއް)ު ދުވަހުގު ތރގައިު އފަރާތަކާ ު

ފށިގންު

ޙަވާލުކުރަންވާނއވ.
ޝަ ރީ ޢަތްުނި މު ނުުު
ގޮ ތުގުރި ޕޯ ޓާއުިު

( . 156ހ)ު

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓާއިު ލިޔކިޔުންތައްު ދޫކުރވނީު އަންނަނިވި ު
ފަރާތްތަކަށވުު.

ލިޔ ކި ޔުންތައުްު
ދޫ ކުރވނުފަ ރާތްތަުއް

()1

ދަޢުވާކުރާު ފަރާތް؛ ު

()2

ދަޢުވާު ލިބފަރާތް؛ ު

()3

ދަޢުވާލިބުފަރާތަކީުއުމުރުންު(ު18އަށާރަ)ުއަހަރުުނުވާުކުޑަކުއްޖަކުނަމަ ު
ނުވަތަު އަމިއްލަުދިރިއުޅުމުގައިުޒިންމާުނގުމުގުއިޚްތިޔާރުު ލިބިފައިނުވާ ު
މީހަކުނަމަު،އކުއްޖއްގުނުވަތަުއމީހއްގުމަންމަުނުވަތަު ބައްޕަުނުވަތަ ު
ޒިންމާދާރުު ބަލަދުވރިއަކުު ނުވަތަު އނޫންވސްު އފަދަު ކުއްޖަކުު ނުވަތަ ު
މީހަކުުބލހއްޓުމާު ޙަވާލުވހުރިުފަ ރާތް؛ ު

()4
(ށ)

ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގުރިޕޯޓުުބނުންވާުދައުލަތުގުކަމާބހުފަރާތްތައްު ު.

މިު މާއްދާގު(ހ)ުގ ު  ު 3ވަނަު ނަންބަރުގައިުު އހންުުބަޔާންކޮށްފައިުު ވީނަމަވސްު ،
ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓަށްު އދިު ހުށަހަޅާއިރުު ދަޢުވާލިބު ފަރާތަށްުުު18
(އަށާރަ)ުއަހަރުުުފުރިފައިވާނަމަު،ރިޕޯޓުުދޫކުރާނީުއނާއަށްުނުވަތަުއނާުކަނޑައަޅާ ު
ފަރާތަކަށވ.

ރި ޕޯ ޓު ގައިުހިމނުު
ން
ލި ޔު ން ތަ ކަށްުފީނ ގު ު

( . 157ހ)ު

މިުގަވާއިދުގުުު155ވަނަުމާއްދާު(ރިޕޯޓުުހޯދުމަށްު އދިުހުށަހޅުން)ުގު(ހ)ުގައިު
ބަޔާންކޮށްފައިވާު ފަރާތަކުންު ޝަރީޢަތްު ނިމުނުގޮތުގު ރިޕޯޓުު ހޯދުމަށްު އދިު
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،އފަރާތަކަށްު ރިޕޯޓުު ދޫކުރވނީު މިު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިު
ބަޔާންކޮށްފައިވާު ފީއާއި ު،އކިއކިު ޝަރުޢީު ލިޔުންތަކުގައިު ރވނިޔުު ސްޓމްޕް ު
ޖހުމުގު ޤާނޫނުގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ޖަހަންޖހު ސްޓމްޕުގު އިތުރުން ު،އންމހާ ު
ލިޔކިޔުންތައްު ފުރިހަމަކޮށްު ހުށަހޅުމުންނވ.

(ށ)

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުުު ދޫކުރވނީ ު،އަންނަނިވިު ގޮތުގމަތިންު ފީ ު
ނގުމަށްފަހުގައވުު.
()1

ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގުރިޕޯޓުުފުރަތަމަުފަހަރަށްުދޫކުރާނަމަު،ރިޕޯޓުގައިު
ހިމނު ޞަފްޙާތައްު ފިޔަވައިު،ކޮޕީު ހަދާފައިވާުކޮންމުޞަފްޙާއަކަށްުުު2/-
(ދއް)ުރުފިޔާގުމަގުން؛ ު

()2

ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގުރިޕޯޓުުއއްފަހަރަށްވުރުގިނަފަހަރުުދޫކުރާނަމަު ،
ރިޕޯޓާއިު،ރިޕޯޓާއކުުދޫކުރާުކޮންމުޞަފްޙާއަކަށްުު(ުު2 /-ދއް)ުރުފިޔާގ ު
މަގުން؛ ު
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()3

ދުވަސްވީު ޝަރުޢީު ލިޔުމއްނަމަ ު ު،އލިޔުމއްު ދޫކުރުމުގު ފީއއްގު
ގޮތުގައިުު( ުު100 /-ސަތކަ)ު ރުފިޔާއާއި ު،ކޮޕީު ހަދާފައިވާު ކޮންމ ު
ޞަފްޙާއަކަށްުު(ު2 /-ދއް)ުރުފިޔާގުމަގުން؛ ު

()4

މައްސަލައިގުލިޔުންތަކުގުކުލަކޮޕީުބނުންވާނަމަ ު،ކޮޕީުހަދާފައިވާުކޮންމ ު
ޞަފްޙާއަކަށްުު(ު15 /-ފަނަރަ)ު ރުފިޔާގުމަގުން؛ ު

()5

މައްސަލައިގު ލިޔުންތަކާއކުު ދޫކުރާު ސީޑީއަކަށްުު(ުު50 /-ފަންސާސް)ުު
ރުފިޔާު އަދިުޑީވީޑީއަކަށްު(ު100 /-ސަތކަ)ު ރުފިޔާގުމަގުންު .

(ނ)

ދަޢުވާކުރާުފަރާތަށްު އުމައްސަލައިގުރިޕޯޓުގު( ު1އކއް)ުއަސްލާުއއްގޮތްކަމުގު
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާު ކޮޕީއއް ު،ލިޔުންތަކާއކުު ފީއަކާު ނުލައިު ދޫކުރވނއވު.
ނަމަވސްުރިޕޯޓުގުއިތުރުުކޮޕީއަކަށްުއދިުހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،އުރިޕޯޓުގައިުހިމނ ު
ލިޔކިޔުންތައްު ދޫކުރވނީު މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ކަނޑައަޅާފައިވާު އުސޫލާ ު
އއްގޮތްވާުގޮތުގމަތިންު ފީުނގުމަށްު ފަހުގައވު ު.

(ރ)

ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުގު ސޮފްޓްު ކޮޕީު ބނުންވގންު ހުށަހަޅައިފިނަ މަު،
މިު މާއްދާގު (ށ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ފީނގުމަށްފަހު ު،އު ލިޔުންތައް ު
ދޫކުރވިދާނއވު.ނުވަތަު އީމއިލްުކުރވިދާނއވ.

(ބ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުއަދިު(ރ)ުގައިުއހން ުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސް ު،ޝަރީޢަތްުު
ނިމުނުު ގޮތުގު ރިޕޯޓުު ބނުންވގންު ދައުލަތުގު އިދާރާއަކުންު ކޯޓުގައިު ލިޔުމުން ު
އދފިނަމަ ު،އަގުު ނުނަގައިު އު ރިޕޯޓއްގު ސޮފްޓުު ކޮޕީު ދޫކުރުމުގު އިޚްތިޔާރު ު
ކޯޓަށްު ލިބިގންވއވ.

ރި ޕޯ ޓުުޢާ ން މުކުރު ުން ު ( . 158ހ)ު

ކޮންމު ކޯޓަކުންވސްު އު ކޯޓއްގު ވބްސައިޓުގައިު ކޯޓުތަކުންު ނިންމާ ު
މައްސަލަތަކުގު ޝަރީޢަތްު ނިމުނުު ގޮތްު ޢާންމުކުރަންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު އހންުުބުނފައިވީނަމަވސް ު،ކޯޓުތަކުންު ރިޕޯޓުތައްު
ޢާންމުކުރަންވާނީު ދިވހިރާއްޖގު ޖުމްހޫރިއްޔާގު ު ޤާނޫނުއަސާސީގުު ުު42ވަނަ ު
މާއްދާގައިވާުގޮތުގމަތިންނވުު.

ުު18ވަ ނަުބާ ބު
ރ ކޯ ޑުުބ ލ ހ އްޓުން ު
މަ އް ސަ ލަތަ ކާގުޅުރ ކޯ ޑު
ން
ރ ކޯ ޑުުބ ލހއްޓު ު

( . 159ހ)ު

ކޯޓަށްު ހުށަހޅު މައްސަލަތަކުގ ު ލިޔކިޔުންތަކާއިު އޯޑިއޯުވީޑިއޯުރކޯޑިންގުޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު168ވަނަު މާއްދާގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގމަތިން ު
ބލހއްޓުމުގު އިތުރަށްު އަންނަނިވިު

މަޢުލޫމާތުތަކާއިު ތަކތިު

ކޯޓުން ު

ބަލަހައްޓަންވާނއވު .
()1

ހިމާޔަތާއިުު ރައްކާތރިކަންު ލިބގޮތަށްު ހކިބަސްު ނގުހކިންގު ކާކުކަންުު
އަންގައިދުބަޔާން ު މިު ގަވާއިދުުޖަދުވަލުު  ު42ގައިވާ ގޮތަށް؛ ު

()2

މާއްދީުހކީގު ގޮތުގައިުކޯޓަށްު ހުށަހޅު އންމހާު ތަކތި؛ ު
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()3

މައްސަލައާު ގުޅިގންު ހކިު ރައްކާކުރވިފައިު ހުންނަުު އިލކްޓްރޯނިކް ު
ވަޞީލަތްތަކާއިު އގައިުރައްކާކުރވިފައިު ހުންނަު މަޢުލޫމާތު؛ ު

()4
(ށ)

އަދިުމިނޫނަސްު މައްސަލަތަކާު ގުޅިގންުހުށަހޅު އހނިހންު ތަކތިު .

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބުނފައިވާު ތަކތީގު ތރއިންު މާއްދީުހކިތައްު ފިޔަވައިު
އހނިހންު ތަކތި ުު،މައްސަލަު ނިމދުވަހުންު ފށިގންުު ( ުު90ނުވަދިހަ)ު ދުވަސް ު
ވަންދންުއުކޯޓއްގައިުރައްކާތރިކަމާއކުު ބަލަހައްޓަންވާނއވު.އަދިުމިުމުއްދަތު ު
ހަމަވުމުންުވީުއންމުއަވަހަކަށްުމިުތަކތިުޝަރުޢީުޢަރުޝީފަށްު ފޮނުވަންވާނއވު.

(ނ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިު ބުނފައިވާު ތަކތީގު ތރއިންު މާއްދީު ހކީގު ތރގައިު
ހިމނުތަކތިުމައްސަލަުނިމުދުވަހުންުފށިގން ު(ުު90ނުވަދިހަ)ުދުވަހުގުތރގައިު
ވީއންމުއަވަހަކަށްު މޯލްޑިވްސްު ޕޮލިސްު ސަރވިސްއާު ޙަވާލުކުރަންވާނއވު.

ކޯ ޓުުއަ މު ރުތަ ކާުގުޅުު
ރ ކޯ ުޑު

 . 160ކޯޓަުށްު ހުށަހޅު މައްސަލަތަކާު ގުޅިގންު ކޯޓުންުނރު އަމުރުތަކުގުއިތުރުން ު،ކޯޓުންުނރ ު
އހނިހންު އަމުރުތައްވސް ު،އަމުރުގުމުއްދަތުު ހަމަވާުތާރީޚުންުފށިގންުު (ު90ނުވަދިހަ) ު
ދުވަސްުވަންދންުއުކޯޓއްގައިުރައްކާތރިކަމާއކުުބަލަހައްޓަންވާނއވު.އަދިުމިުމުއްދަތު ު
ހަމަވުމުންު ވީއންމުއަވަހަކަށްު މިތަކތިު ޝަރުޢީު ޢަރުޝީފަށްު ފޮނުވަންވާނއވުު.

ލިޔ ކިއުންތައުްު
ން ު
ސް ކ ން ކުރު ު

 . 161މިުުގަވާއިދުގައިު ޝަރުޢީު ޢަރުޝީފަށްު ފޮނުވަންޖހނކަމަށްު ބަޔާންކޮށްފައިވާު އންމހައި ު
ލިޔކިއުންތައްު ޢަރުޝީފަށްު ފޮނުވުމުގު ކުރިންު އތަކތިު ސްކންކޮށްު ކޯޓުގައިު
ރައްކާކުރަންވާނއވ.

ރ ކޯ ޑިންުއަ ޑުއހުމާއުިު ( . 162ހ)ު
ބަ ޔާ ން ތައްުބ ލު މުގުު

ކޯޓުގައިުހިނގަމުންދާު މައްސަލައއްގުޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައިުރކޯޑުުކޮށްފައިވާ ު
ރކޯޑިންގު އަޑުއހުމަށްު ނުވަތަު ހުށަހޅިފައިވާު ލިޔުމއްު ބލުމަށްު ނުވަތަ ު

ްުު
ފު ރު ޞަތުުދި ނު ނ ު

ހުށަހޅިފައިވާު ލިޔުމުގުކޮޕީއއްު ހޯދުމަށްު ދައުލަތުންު ނު ވަތަު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުންުު
އދނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު43ގައިވާުފޯމުންނވު ު.
(ށ)

ޢާންމުކޮށްު ހުޅުވާލވިގންުބާއްވާުޝަރީޢަތްތަކުގުތރއިންު ،ޙުކުމްކޮށްު ނިމިފައިވާ ު
މައްސަލަތަކުގު ރކޯޑިންގު އަޑުއހުމަށްު ނުވަތަު ހުށަހަޅާފައިވާު ލިޔުމއްުބލުމަށް ު
ނުވަތަު ހުށަހަޅާފައިވާު ލިޔުމުގުކޮޕީުހޯދުމަށް ު ،މައްސަލައާުގުޅުންުހުރިުފަރާތަކުންުު
ނުވަތަުޤާނޫނީު ވަކީލަކުުނުވަތަުދަރިވަރަކުުއދންވާނީުމިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުުުު43
ގައިވާުފޯމުންނވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު އަދިު(ށ)ު ގައިު ބުނފައިވާު ބަޔާންު ދޫކުރަންވާނީު އު ބަޔާނަކީުު
އު ކޯޓަކުންު ދޫކޮށްފައިވާު ބަޔާނއްކަންު އނގނހންު ކޯޓުގު ސިއްކަ ު
ޖހުމަށްފަހުގައވުު.

(ރ)

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު169ވަނަު މާއްދާގައިު ބުނފައިވާު ގޮތުގމަތިން ު
ޝަރީޢަތުގައިު ނަގާފައިވާު ބަޔާނއްގު ކޮޕީު ނުވަތަު ހުށަހަޅާފައިވާު ލިޔުމއްު
ދޫކުރަންވާނީު ދޫކުރާު ކޮންމު ޞަފްޙާއަކަށްުު( ު5/-ފަހއް)ުރުފިޔާގު މަގުންު ފީއއްު
ނގުމަށްފަހުގައވުު.
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(ބ)

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު169ވަނަު މާއްދާގައިު ބުނފައިވާު ގޮތުގމަތިން ު
ޝަރީޢަތުގައިުނަގާފައިވާުރކޯޑިންގުއަޑުއހުމުގުފުރުޞަތުުދންވާނީު އަންނަނިވި ު
ގޮތުގމަތިންު ފީއއްުނގުމަށްފަހުގައވު .
()1

(ު15ފަނަރަ)ުމިނިޓަށްުވުރުކުރުުރކޯޑިންގއއްނަމަު(ުު100 /-ސަތކަ)ުު
ރުފިޔާ؛ު ު

()2
ކަ ފާ ލަތުގުދަ ށުނުްު
ދޫ ކުރވުމީ ހާއާއުިު

( . 163ހ)ު

އިތުރުވާުކޮންމު މިނިޓަކަށްުު( ު10 /-ދިހަ)ުރުފިޔާު .

ކަފާލަތުގު ދަށުންު ދޫކުރވު މީހާއާއިު އނާއަށްު ޖާމިނުވާު މީހާގު އަންނަނިވި ު
މަޢުލޫމާތުު ޑިޕާޓްމަންޓްު އޮފްު ޖުޑީޝަލްުއޑްމިނިސްޓްރޝަނުންު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ު

ޖާ މި ނު ވާުމީ ހާގުު

ކުށުގުރކޯޑުުޕޯޓަލްގުކަފާލާތާގުޅ ުބައިގައިުއުކޯޓަކުންު އަޕްޑޓްުކުރަންވާނއވ.

ން
މަ ޢު ލޫ މާތުުބ ލހއްޓު ު

(ށ)

()1

ފުރިހަމަު ނަމާއިުއޑްރސް؛ ު

()2

މިހާރުުއުޅުއޑްރސް؛ ު

()3

ދިވހިުރައްޔިތއްކަންު އަންގައިދުކާޑުު ނަންބަރު؛ ު

()4

އުފަންު ތާރީޚު؛ ު

()5

އަދާކުރާުވަޒީފާު ނުވަތަު ކުރާު މަސައްކަތް؛ ު

()6

ފޯނުު ނަންބަރުު .

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު މަޢުލޫމާތުގު އިތުރުން ު،ކަފާލަތުގު ދަށުން ު
ދޫކުރވު މީހާއާއިު އނާއަށްު ޖާމިނުވާު މީހާގު އަންނަނިވިު މަޢުލޫމާތުު ޕޯޓަލްގައިު
ހިމަނަންވާނއވުު.
()1

އިޤްރާރުގައިުކަނޑައަޅާފައިވާު ޝަރުޠުތަކާއިުޚިލާފުވފައިވާނަމަު،އކަން؛ު ު

()2

އިޤްރާރުގައިު ކަނޑައަޅާފައިވާު ޝަރުޠުތަކާއިު ޚިލާފުވގންު އަދަބއްުު
ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ު،ކަނޑައޅިު އަދަބު؛ ު

()3

ކަފާލާތުގު ދަށުންު ދޫކުރވިފައިވާުދޫކުރުންު ނިމުމަކަށްުގނވުނު ުސަބަބުު ު.

މަ ރު ކަ ޒީކޮށްުކު ށުގ ުރ ކޯ ޑުުބ ލ ހ އްޓުނުްު
މަ ރު ކަޒީުކޮށްުކު ށުގުު
ރ ކޯ ޑުުބ ލހއްޓުންުު

( . 164ހ)ު

ކޯޓުތަކުންު ނިންމާު މައްސަލަތަކުގުކުށުގުރކޯޑުުމަރުކަޒީކޮށްުބަލަހައްޓާނީުޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގ ު  ު187ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގމަތިން ު،އޓަރނީުޖނރަލްު
ކަނޑައަޅާފައިވާު

ފަރާތްު

ކަމުގައިވާު

ޑިޕާޓްމަންޓްު

އޮފްު

ޖުޑީޝަލް ު

އޑްމިނިސްޓްރޝަނުންނވ.
(ށ)

ކޯޓުތަކުންު ނިންމާުމައްސަލަތަކުގު ކުށުގުރކޯޑުުމަރުކަޒީކޮށްުބލހއްޓުމަށްޓަކައި ު
ކުށުގުރކޯޑުުޕޯޓަލްއއްުޤާއިމުކުރަންވާނއވު.

(ނ)

ކޯޓަށްު ހުށަހޅިފައިވާު މައްސަލައއްގައިު ދަޢުވާލިބު މީހާގު މައްޗަށްު ކުށް ު
ސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައަޅައިފިނަމަު ު،ޙުކުމްކުރުމާއކުު ވަގުތުންު އަންނަނިވި ު
މަޢުލޫމާތުު ކުށުގުރކޯޑުު ޕޯޓަލްގައިުއުކޯޓަކުންު އަޕްޑޓްުކުރަންވާނއވ.
()1

ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު :
(ހ)

ފުރިހަމަު ނަން؛
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(ށ)

ޢާންމު ުނަން؛

(ނ)

ދިވހިު ު ރައްޔިތއްކަންު އަންގައިދު ކާޑުު ނަންބަރުު ު/
ބިދސީއއްނަމަު ޕާސްޕޯޓްު ނަންބަރު؛

(ރ)

ދާއިމީުއޑްރސް؛

(ބ)

މިހާރުުއުޅުއޑްރސް؛

(ޅ)

އުފަންު ތާރީޚު ު ު/އުމުރު؛

(ކ)

ޖިންސު؛

(އ)

ބައްޕަުއަދިުމަންމަގު ފުރިހަމަު ނަމާއިުދާއިމީުއޑްރސް؛

(ވ)

ތަޙްޤީޤުކުރާު އިދާރާއިންު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގ ު
ކާކުކަންު އަންގައިދުމަޢުލޫމާތުު ޝީޓްު(އޓޗްކުރުމަށް)؛

()2

ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރު؛

()3

ޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގުނަންބަރު؛

()4

ކުށުގު ބާވަތް؛

()5

ކަނޑައޅިު އަދަބު؛

()6

ޙުކުމް ު (އޓޗުކުރުމަށް)؛

()7

ޙުކުމްު ތަންފީޛުކުރުމުގު އަމުރުު(އޓޗްކުރުމަށް)؛

( ު )8ޖޫރިމަނާކުރިކަންު އަންގާު ޗިޓުު(އޓޗްކުރުމަށް)؛
( ު )9ދަރަނިު ސާބިތުވއްޖކަމުގު ލިޔުންު(އޓޗްކުރުމަށް)؛

ކު ށުގުރ ކޯޑަށްުއ ދު ުން ( . 165ހ)ު

() 10

ޙުކުމްު ކުރިު ތާރީޚު؛

() 11

ޙުކުމްކުރިު ކޯޓު.

ކުށުގު ރކޯޑުު ސާފުކުރުމަށްު އދިު ހުށަހަޅާނީު މިު ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު44ގައިވާު
ފޯމުން ،މިގަވާއިދުގުުު164ވަނަުމާއްދާު(މަރުކަޒީކޮށްުކުށުގުރކޯޑްުބލހއްޓުން) ު
ގު(ހ)ު ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު އިދާރާއަށވ.

(ށ)

ކުށުގު ރކޯޑުުުސާފުކުރވު މީހާު ނޫންު އހންމީހަކުު ރކޯޑުު ސާފުކުރުމަށްުު
ހުށަހަޅާނަމަ ު،ރކޯޑުު ސާފުކުރވު މީހާއާއިު ރކޯޑުު ސާފުކުރަންު ހުށަހަޅާު މީހާގު
ކާކުކަންު އަންގައިދު ލިޔުންު ފޯމާއކުު ހުށަހަޅަންވާނއވ.

ރ ކޯ ޑުުދޫ ކުރުން

 . 166ކުށުުގުރކޯޑުުސާފުކުރުމަށްުއދިުހުށަހޅުމުން ު،ލަސްވގންުރަސްމީު(ު3ތިނއް)ުދުވަހުގު
ތރގައިުލިޔުމުންުރކޯޑުުދޫކުރަންވާނއވ.

ކު ށުގުރ ކޯޑުުު
ން
ޖަ މާ ކުރު ު

 . 167މިުުގަވާއިދަށްު ޢަމަލުކުރަންު ފށުމުގު ކުރިންު ރާއްޖގު ހުރިހާު ކޯޓއްގައިު ނިމިފައިހުރި ު
މައްސަލަތަކުގު ކުށުގުރކޯޑު ު،މިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންުފަށާތާު ގިނަވގންު(ު3ތިނއް) ު
މަސްދުވަހުގު ތރގައިު މިުު ގަވާއިދުގުު  ުު164ވަނަު މާއްދާު (މަރުކަޒީކޮށްު ކުށުގު ރކޯޑްު
ބލހއްޓުން)ުގު(ހ)ުގައިުބަޔާންކުރާު އިދާރާއިންު،އަންގާުގޮތއްގމަތިންު ކުށުގުރކޯޑުު
ޕޯޓަލްއަށްުއު ކޯޓަކުން ު އަޕްލޯޑްކޮށްު ނިންމަންވާނއވ.
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ުު19ވަ ނަުުބާ ބު ު
ން ު
އި ސް ތި އު ނާފު ކުރު ު
އި ސް ތިއުނާފު ކުރުމަށުްު
އ ދިުހު ށަ ހޅުން

( . 168ހ)ު

ޤާނޫނއްގައިު އހންު ގޮތަކަށްު ބަޔާންކޮށްފައިު ނުވާހާހިނދަކު ު،ޖިނާއީ ު
މައްސަލައއްގައިު ދަށުު ކޯޓުންު ކޮށްފައިވާު ޙުކުމއް ު،ދިވހިރާއްޖގު ހައިކޯޓުގައިު
އިސްތިއުނާފުު ކުރުމަށްުއދިުހުށަހަޅާނީު އުމައްސަލައއްގައިުޙުކުމްުކުރާުތާރީޚުންުު
ފށިގންު ގިނަވގންު(ު60ފަސްދޮޅަސް)ު ދުވަހުގުތރގައިުމިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު
 ު45ގައިވާުފޯމުންު އު މައްސަލައއްުނިންމިު ކޯޓަކަށވ.

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބުނފައިވާު ފޯމުު ހުށަހަޅާތާުު( ު7ހަތއް)ު ދުވަހުގުތރގައިު
މައްސަލައިގު ފައިލު ު،ލިޔުންތަކާއކު ު،ދިވހިރާއްޖގުހައިކޯޓުގު ގޮފިތައްު ހިމނ ު
ސަރަހައްދުތަކުގު ކޯޓުތަކުންު ފޮނުވާނީު އުުކޯޓއްު ނިސްބަތްވާު ސަރަހައްދުގ ު
ގޮތްޕަށވ.

(ނ)

ފުރަތަމަު މަ ރުޙަލާގު ކޯޓަކުންު ނރފައިވާު އަމުރއްު ނުވަތަު ޝަރީޢަތުގު ކުރިން ު
ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުންތަކާމދުު ނިންމާު ނިންމުމއް ު،ދައުލަތުގު ފަރާތުންުު
އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ ު،އުއަމުރއްުނރުނުވަތަުއުނިންމުމއްުނިންމާު ތާރީޚުންުު
ފށިގންުު ( ުު48ސާޅީސްު އަށއް)ު ގަޑިއިރުގުތރގައިު އަދިު އނޫންު ފަރާތަކުންުު
ހުށަހަޅާނަމަ ު،ހުށަހަޅާނީުއއަމުރއްުނރު،ނުވަތަުއުނިންމުމއްުނިންމާުތާރީޚުންުު
ފށިގންު ގިނަވގންު ު ( ު ު10ދިހައއް)ު ދުވަހުގު ތރގައވ ު.މިގޮތުން ު
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު އދިުހުށަހަޅާނީު މިުގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު45ގައިވާުފޯމުން ު
ދިވހިރާއްޖގުހައިކޯޓަށވ.

(ރ) ު މިު މާއްދާގު(ނ )ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތުގމަތިން ު،ދަށުު ކޯޓުންު ނރފައިވާ ު
އަމުރއްުނުވަތަުޝަރީޢަތުގު ކުރިންުހުށަހަޅާު ހުށަހޅުންު ހުށަހޅުމުގު މަރުޙަލާގައިު
ކޯޓަކުންު ނިންމާފައިވާު ނިންމުމއް ު،ސުޕްރީމްުކޯޓުގައިުއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު އދިު
ހުށަހަޅާނީ ު،އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު ހުއްދައަށްުއދިުހުށަހަޅާު ފޯމުންނވ.
(ބ)

މިު މާއްދާގު(ނ)ު އަދިު ( ރ )ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތަށްު ފުރަތަމަު މަރުޙަލާގު
ކޯޓަކުންު ނރފައިވާު އަމުރއްު ނުވަތަު ޝަރީޢަތުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާުު
ހުށަހޅުންތަކާމދުު ނިންމާފައިވާުުނިންމުމއް ު،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު އދިު ފޯމު ު
ހުށަހޅުމުން ު،އިސްތިއުނާފީު ކޯޓުންު އުު މައްސަލައާު ގުޅު ލިޔކިޔުންތަކަށްު އދު
ވަގުތުންު ފށިގންު ު ( ުު24ސައުވީސް)ު ގަޑިއިރުގު ތރގައިު އލިޔުންތައް ު
އިސްތިއުނާފީު ހައިކޯޓަށްު ފޮނުވަންވާނއވ.

(ޅ)

މިު މާއްދާގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށްު ފުރަތަމަު މަރުޙަލާގު ކޯޓަކުންު ނރފައިވާ ު
އަމުރއްު ނުވަތަު ޝަރީޢަތުގު ކުރިންު ހުށަހަޅާު ހުށަހޅުންތަކާމދުު ނިންމާފައިވާ ު
ނިންމުމއްު،އިސްތިއުނާފުު ކުރުމުން(ު7 ު،ހަތއް)ުދުވަހުގުތރގައިުއުއަމުރާމދުު
ނުވަތަުއުނިންމުމާމދުު އިސްތިއުނާފީު ކޯޓުންު ގޮތއްުކަނޑައަޅަންވާނއވ.
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މު އް ދަ ތުުގު ނާނގޮުތް

( . 169ހ)ު

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގު ު  ު ު198ވަނަު މާއްދާގު ބނުމަށްޓަކައިުު،
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު މުއްދަތުު ގުނާނީ ު،ފުރަތަމަު މަރުޙަލާގު ކޯޓުންު މައްސަލަ ު
ނިންމިު ދުވަހާއިު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު މުއްދަތުު ހަމަވާު ދުވަހާއިު އު ދމދަށް ު
އަންނަު ރަސްމީު ބަން ދުު ދުވަސްތައްު ނުހިމަނައވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު މުއްދަތުުހަމަވާު ތާރީޚަކީު ރަސްމީު ބަންދު ު
ދުވަހއްނަމަ ު،މުއްދަތުު ހަމަވާު ދުވަސްކަމުގައިު ބަލާނީު ވިދިގންު އަންނަު ރަސްމީ ު
ދުވަހވ.

(ނ) ު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ު 198ވަނަު މާއްދާގު(ބ)ު ގު ބނުމަށްޓަކައިުުު7
(ހަތއް)ު ދުވަސްު ގުނާނީ ު،މައްސަލަު ރަޖިސްޓްރީވާު ދުވަހުންު ފށިގންނވުު.
އގޮތުންު(ު7ހަތއް)ުދުވަސްުގުނުމުގައިުމައްސަލަުރަޖިސްޓްރީވާުދުވަހާއިުރަސްމީ ު
ބަންދުު ދުވަސްތައްު ނުހިމނނއވ.
މަ ރުގ ުމަ އްސަލަތައުްު
އަ މި އް ލަުޒާ ތުގައުިު
އި ސް ތިއުނާފު ކުރވުން ު

 . 170ކުށުުގު އަދަބއްގު ގޮތުންު ކުށްވރިޔާު މރުމަށްު ކޯޓުންު ޙުކުމްު ކޮށްފިނަމަ ު،އު ޙުކުމްގ ު
ހުރިހާު ޤާނޫނީު ނުކުތާތަކާއިު މައްސަލައިގައިު ކަންު ހިނގާފައިވާގޮތްު ދިވހިރާއްޖގު މަތީ ު
މަރުޙަލާގުކޯޓުތަކުންުއަލުންުބަލަންވާނކަމަށްު ޤާނޫނުުނަންބަރުު (ުު9/2014ދިވހިރާއްޖގު
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ު ގ ު ު1204ވަނަު މާއްދާގު(ރ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ު،އު މައްސަލަު
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު

ޙައްޤުު

އޮތްު

ފަރާތުންު

ކަނޑައޅިފައިވާު

މުއްދަތުގައިު

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ ު،އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު މުއްދަތުު ހަމަވުމުން ު (ު10ދިހައއް)ު
ދުވަ ހުގުތރގައި ު ު،ޙުކުމްު ކުރިު ކޯޓުންު އު މައްސަލައިގު ފައިލު ު،ލިޔުންތަކާއކުު އު
މައްސަލައއްުމަތީު މަރުޙަލާގުކޯޓަށްު ފޮނުވަންވާނއވ.
ންުުނި ން މުާު
ހަ އި ކޯޓު ު
މަ އް ސަލަތައުްު

( . 171ހ)ު

ޖިނާއީު މައްސަލަތަކުގައިު ހައިކޯޓުންު ނިންމާު ނިންމުންތައްު ސުޕްރީމްު ކޯޓުގައިު
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްުއދިުހުށަހަޅާނީުއުނިންމުމއްުނިންމާތާު (ު60ފަސްދޮޅަސް)ުު

އި ސް ތިއުނާފު ކުރުން

ދުވަހުގުތރގައިުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގު ހުއްދައަށްުއދިުހުށަހަޅާު ފޯމުންުސުޕްރީމް ު
ކޯޓަށވު ު.
(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ުގައިުބުނފައިވާު މުއްދަތުު ގުނާނީު ހައިކޯޓުންު މައްސަލަު ނިންމި ު
ދުވަހާއިުމުއްދަތުުހަމަވާުދުވަހާއިުއުދމދަށްުއަންނަު ރަސްމީުބަންދުުދުވަސްތައް ު
ނުހިމނު ގޮތަށވ.

އި ޖު ރާއިުނި ން މު ންތައުްު  . 172މި ުުގަ ވާއިދުގު ު168ވަނަު މާއްދާު(އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު އދިުހުށަހޅުން)ު ގު(ރ)ުގައިު

އި ސް ތިއުނާފު ކުރުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާު އަމުރުތަކާއިު ނިންމުންތައްު ފިޔަވައި ު،ޖިނާއީު މައްސަލަތަކުގައިު ނގ ު
އިޖުރާއީު ނުކުތާތަކާު ގުޅިގންު ކަނޑައަޅާު ކަނޑައޅުންތައްު އިސްތިއުނާފުކުރވނީު އު
މައްސަލައއްު ބަލާު ކޯޓަކުންު މައުޟޫޢީު ގޮތުންު އު މައްސަލައއްު ބަލާު ފައިސަލާކުރަނިވި ު
ޙުކުމއްު އިއްވުމުންނވު ު.

އި ސް ތިއުނާފީުކޯ ޓު ނުްު
ކު ށްުސާ ބިތުވާ ކަމަށުްު
ކަނ ޑަ އަޅައިުއަ ދަ ބުުު
ކަނ ޑައޅުން

ސްތިއުނާފީު ކޯޓުންު މައްސަލަު ބލުމަށްފަހުު ކުށްު ސާބިތުވާކަމަށްު ކަނޑައަޅައިު އަދަބުު
 . 173އި ު
ކަނޑައަޅާއިރުު މިުު ގަވާއިދުގުު  ުު14ވަނަު ބާބުު (ޙުކުމްކުރުން)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްގައިވާ ު
އުސޫ ލުތަކާއއްގޮތަށްު އަދަބާގުޅގޮތުންު ވާހަކަު ދއްކުމަށްު މައްސަލައި ގައިު ހިމނ ު
ފަރާތްތަކަށްު ފުރުޞަތުު ދންވާނއވ.
57

ުު20ވަ ނަުބާ ބު ު
ޢާ ން މުުމާ އް ދާ ތަ ުއް ު
ިު،
ޖުވ ނަ އިލްުކޯ ޓާއ ު
ޑް ރަ ގްުކޯ ޓުުު

( . 174ހ)ު

ޖުވނައިލްު ކޯޓަކީު ޤާނޫނުު ނަންބަރުުު ( ުު22/2010ދިވހިރާއްޖގު ކޯޓުތަކުގ ު
ޤާނޫނު)ުގުޖަދުވަލުުު4ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ޤާނޫނުގައިުކުޑަކުދިންކަމުގައިުބުނާ ު

ން
އި ސް ތިސްނާވގންވު ު

ކުދިންު ކުރާު ކުށްކުށުގު މައްސަލަތައްު ބލުމުގު އިޚްތިޞާޞްު ލިބިގންވާު
ކޯޓުކަމުގައިވާތީު،ޤާނޫނުން ު،އުކޯޓުގުޠަބީޢަތުންު އުކޯޓަށްު ޚާއްޞަކުރވިފައިވާު ،
ޝަރީޢަތްކުރުމާު ގުޅު އންމހައިު އިޖުރާއަތުތައްު އު ޤާނޫނުގައިވާު ނިސްބަތަ ށްުު
ހިންގުމަށްު މިުގަވާއިދުންުއުކޯޓަށްު އިސްތިސްނާު ލިބިގންވއވު ު.
(ށ)

ޑްރަގްު ކޯޓަކީު ޤާނޫނުު ނަންބަރުުު (ު17 /2011މަސްތުވާތަކއްޗާބހު ޤާނޫނު)ު ގު
ު30ވަނަުމާއްދާގު(ށ)ުގުދަށުންުވަކިުޚާއްޞަުއިޖުރާއަތުތަކއްުޚާއްޞަވގންވާ ު
ކޯޓއްކަމުގައިވާތީު،

ޤާނޫނުންު،

އު ކޯޓުގު ޠަބީޢަތުންު

އު ކޯޓަށް ު

ޚާއްޞަކުރވިފައިވާ ު،ޝަރީޢަތްކުރުމާު ގުޅު އންމހައިު އިޖުރާއަތުތައްު އު
ޤާނޫނުގައިވާު ނިސްބަތަށްު ހިންގުމަށްު މިު ގަވާއިދުންު އު ކޯޓަށްު އިސްތިސް ނާުު
ލިބިގންވއވު ު.
ކު ޑަ ކުދިންގުޢަ ދު ލުގުު  . 175ޤާނޫނުުުނަންބަރުުު ( ު18/2019ކުޑަކުދިންގު ޢަދުލުގު ޤާނޫނު) ގު ދަށުންު ކުޑަކުދިންގ ު

ޤާ ނު ނުގުދަ ށު ނުްު

ހު ށަހޅުމަ އްސަލަތައުްު
ން
އި ސް ތިސްނާވު ު
އޯ ޑި އޯުއަ ދިުވީ ޑި އުޯު
ްގު
ކޮ ން ފަރންސިނ ު
މ ދުވ ރި ކޮށުްު
އަ ޑުއ ހުމއްުކު ރިޔަށުްު
ން
ގ ން ދި އު ު
ޝަ ރީ ޢަތުގުު
އަ ޑުއހުންތައުްު

މައްޗަށްުހުށަހޅު ޖިނާއީުމައްސަލަތަކުގައިުހިންގާުޚާއްޞަު އިޖު ރާއަތުތަކަށްުމިުގަ ވާއިދުންު
އިސްތިސްނާު ވާނއވ.
 . 176ކޯޓަުށްު ހުށަހޅު ދަޢުވާއަކާުގުޅިގންުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރންސިންގުުުމދުވރިކޮށް ު
އަޑުއހުމއްު ކުރިޔަށްު ގންދާު ޙާލަތުގައިު ޢަމަލުކުރާނީު "އޯޑިއޯު އަދިު ވީޑިއޯު
ކޮންފަރންސިންގު މދުވރިކޮށްު ކޯޓުތަކުގު އަޑުއހުންތަކާއިު ޝަރީޢަތްތައްުުކުރިއަށް ު
ގންދިއުމާބހު ގަވާއިދު"ު( ު06އޮގަސްޓު ު ު) 2020ގައިވާުގޮތުގމަތިންނވ.
( . 177ހ)ު

ޤާނޫނުއަސާސީގުު ުު42ވަނަު މާއްދާގު (ނ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ޙާލަތްތައް ު
ފިޔަވައިު އހންު ޙާލަތްތަކު ގައިުު،ޝަރީޢަތުގު މަޖިލިސްު ކުރިއަށްު ގންދަންވާނީ ު

ން
ޢާ ން މު ކޮށްުހު ޅުވާލު ު

ޢާންމުކޮށްު ހުޅުވާލވިފައިވާު މަޖިލީހއްގުގޮތުގައވ.
(ށ)

ޢާ ންމުކޮށްު ހުޅުވައިލވިގންު ކުރިއަށްުގންދާު އަޑުއހުންތަކަށްު ވަންނަންު ބނުންވާ ު
މީހުންު އު އަޑުއހުންު ފށުމުގު މަދުވގންުު ( ުު15ފަނަރަ)ު މިނިޓްު ކުރިންު މިު
ގަވާއިދުގުޖަދުވަލުު  ު46ގައިވާުފޯމުު ފުރިހަމަކޮށްު ކޯޓަށްު ހުށަހަޅަންވާނއވ.

(ނ)

މިު މާއްދާގު(ށ)ު ގައި ު ބަޔާންވގންވާު ގޮތަށްު އަޑުއހުންތަކަށްު މީހުންު ވައްދާނީު
ކޯޓުގު ޖާގަު ހުރިު މިންވަރަކުން ު،އަޑުއހުމަށްު ވަންނަންު އދު މީހުންގ ު
ތަރުތީބުންނވ.

ކޯ ޓުުއަ މު ރުގައުިު
ޞަ ފު ޙާުނަ ން ބަރުުު
ޖ ހު މާއިު،ސި އް ކުަު
ޖ ހު ން

( . 178ހ)ު

ޤާނޫނއްގައިު އހންު ގޮތަކަށްު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު ު،ކޯޓުު އަމުރުު
އއްސަފުހާއަށްު ވުރު ގިނަވާު ޙާލަތުގައިު އަމު ރުގު އންމު ފަހުުުޞަފުޙާ ގައި ު
ފަނޑިޔާރުު ސޮއިކޮށް ު،ހުރިހާ ުޞަފުޙާ އއްގައިު ކޯޓުގުސިއްކަު ޖަހަންވާނއވ.
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(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ)ު ގައިވާުު ގޮތުގމަތިންުުކޯޓުު އަމުރުތަކުގައިުުޞަފުޙާުުނަންބަރު ު
ލިޔަންވާނީު އަމުރުގައިުހިމނ ުޞަފުޙާތަކުގު ޖުމުލަުއަދަދުުއނގގޮތަށވު ު.

ން
ދަ ޢު ވާުބާ ޠިލް ކުރު ު

( . 179ހ)ު

ދަޢުވާލިބުފަރާތްުމަރުވއްޖކަމަށްުކޯޓަށްުމަޢުލޫމާތުު ލިބިއްޖނަމަު،ޑިޕާރޓްމަންޓްު
އޮފްު ނޝަނަލްު ރަޖިސްޓްރޝަނުންު އކަންު ކަށަވަރުު ކުރުމަށްފަހު ު،ޖިނާއީ ު
އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ު 93ވަނަު މާއްދާގު(ހ)ުގ ު ުު1ވަނަު ނަންބަރާު ޙަވާލާދީު
އމައްސަލައިގުދަޢުވާުބާޠިލުކޮށްުކޯޓުންުއމައްސަލަުއަނބުރާުފޮނުވާލަންވާނއވ.

(ށ)

ދަޢުވާު އުފުލުމަށްފަހުު ދަޢުވާލިބު ފަރާތުގު އިހުމާލއްނތިުު،ކޯޓުގައިު މައްސަލަ ު
ކުރިއަށްުނުގންގޮސްުއކަށީގންވާުދިގުުމުއްދަތއްުފާއިތުވފައިވާކަމަށްު ބަޔާންކޮށްުު
ދަޢުވާުއަނބުރާުގންދިއުމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްުއދފިނަމަު ،ހުށަހޅިފައިވާުު
ދަޢުވާު ބާޠިލުކޮށްު ކޯޓުންުއުމައްސަލަު އަނބުރާުފޮނުވާލަންވާނއވ.

(ނ)

މިުމާއް ދާގު(ށ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ގޮތަށްު ދަޢުވާު އަނބުރާުގންގޮސްފިނަމަުު ،
އުމައްސަލައއްުއަލުންުހުށަހޅުމުގު ބާރުުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްުއަށްުލިބިގން ު
ނުވއވ.

(ރ)

އަލުންު ހުށަހޅުމަށްޓަކައިު ދަޢުވާު އަނބުރާު ގންދިއުމަށްފަހު ު،އިޚްތިޞާޞްުު
ލިބިގންވާު ކޯޓަކަށްު އު ދަޢުވާު ހުށަނާޅައިު އޮތްވައި ު،ޤާނޫނުގައިު ދަޢުވާކުރުމަށް ު
ކަނޑައޅިފައިވާު މުއްދަތުުފަހަނައަޅައިު ގޮސްފިނަމަު،އުދަޢުވާު ބާޠިލްވީއވު.އަދިު
އުދަޢުވާުކުރުމަށްުޤާނޫނުގައިުބުނާުމުއްދަތުުފަހަނައަޅައިުދިއުމުންުތަރައްތުބުވާނ ުު
އންމހާު ނަތީޖާތަކާއިު ދަޢުވާު ބާޠިލުވުމުންު ތަރައްތުބުވާނު އންމހާު ނަތީޖާތައްުު
އގޮތުގައިުއޮންނާނއވ.

(ބ)

މިުމާއްދާގު(ރ)ުގުބނުމަށްޓަކައިު ދަޢުވާުއުފުލުމަށްުޤާނޫނުގައިުކަނޑައަޅާފައިވާ ު
މުއްދަތުކަމަށްު ބަލާނީ ު،ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ުު94ވަނަު މާއްދާގު (ހ)ު
އާއިު(ށ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު މުއްދަތަށވ.

(ޅ) ު ޖިނާއީުދަޢުވާއއްުބާޠިލުވާނުޙާ ލަތއްކަމަށްު އހންުޤާނޫނއްގައިު ކަނޑައަޅާފައިވާ ު
ޙާ ލަތއްު މދުވރިވއްޖނަމަ ު،ދަޢުވާު ބާޠިލުކޮށް ު،ކޯޓުންު އމައްސަލަު އަނބުރާ ު
ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުއޮފީހަށްު ފޮނުވާލަންވާނއވ.
މަ އް ސަލަުއަނ ބުރުާު
ން
ފޮ ނު ވާ ލު ު

( . 180ހ)ު

ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްުއދިގންުއަނބުރާު ފޮނުވައިލވު މައްސަލަތައްު އަނބުރާ ު
ފޮނުވާލަންވާނީު ޙުކުމަކަށްު ނުވާގޮތަށވ.

(ށ)

އަލުންުހުށަހޅުމަށްޓަކައިު މައްސަލަުއަނބުރާުފޮނުވުމަށްުުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްު
އދއިރު ު،ދަޢުވާލިބު މީހާުުބަންދުގައިު ބހއްޓުމަށްު އދނަމަ ،އކަންު ލިޔުމުން ު
ހުށަހަޅަންވާނއވ ު.އަދިުމައްސަލަުއަނބުރާުފޮނުވާލުމުގުކުރިންުދަޢުވާލިބުމީހާގު
ބަންދާމދުު ގޮތއްުނިންމަންވާނއވުުު.

(ނ)

ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖނރަލްގުފަރާތުންުދަޢުވާއއްުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ު،ދަޢުވާ ު
ލިބު މީހާު ބަންދުކޮށްފައިވާު މަރުކަޒުންު އުު މީހާު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކޮށްު ނުދިނުމުގ ު
ސަބަބުން ު،މައްސަލަު ކޯޓުންު އަނބުރާު ފޮނުވާލާނަމަ ު،އު މައްސަލައާު ގުޅިގން ު

59

ނރފައިވާު އންމހައިު ކޯޓުު އަމުރުތައްު ބާޠިލުކޮށްު އކަމާު ގުޅު އަމުރުު
ނރންވާނއވ.
(ރ)

މިު މާއްދާގު (ނ)ު ގު ދަށުންު މައްސަލަު އަނބުރާު ފޮނުވާލުމަށްު މައްސަލަު ބަލާު
ފަނޑިޔާރުު ނިންމައިފިނަމަ ު،މައްސަލަު އަނބުރާު ފޮނުވާލުމުގުު (ުު10ދިހައއް)ު
ދުވަސްު ކުރިން ު،ދަޢުވާލިބު މީހާު ބަންދުގައިު ބހއްޓުމާމދުު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ު
ޖނރަލްގުފަރާތުންު އދުގޮތއްުއަންގައިދިނުމަށްު ލިޔުމުންުއދންވާނއވު ު.

(ބ)

މިު މާއްދާގު (ރ)ު ގައިވާު ގޮތުގމަތިންު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖނރަލްގު ފަރާތުންުު
ދަޢުވާލިބުމީހާުބަންދުގައިުބހއްޓުމަށްުއދިުހުށަހަޅައިފިނަމަ ު،އމީހަކުުބަންދުގައި ު
ބހއްޓނު އންމު ދިގުު މުއްދަތަކީު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު ުު94ވަނަ ު
މާއްދާގު(ހ)ުއާއިު(ށ)ު ގައިުކަނޑައަޅާފައިވާު މުއްދަތވު.

މަ އް ސަލަތައުްު
ތަ ޙު ވީލު ކުރުން

( . 181ހ)ު

އަލުންުބލުމަށްޓަކައިުމަތީުމަރުޙަލާގުކޯޓަކުންުތަޙުވީލުކުރވުމައްސަލަތައްުކޯޓަށް ު
ލިބުމުންު އ ު މައްސަލައަށްު އައުު ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރއްު ދިނުމަށްު ފަހު ު،ޤާނޫނާއި ު
ގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގމަތިންުއު މައްސަލައއްުކުރިއަށްުގންދަންވާނއވ.

(ށ)

މިު މާއްދާގު(ހ)ު ގައިުއހންުުބަޔާންކޮށްފައިު ވީނަމަވސްުު،ފުރަތަމަު މަރުހަލާގު
ކޯޓަކުންު ނރު އަމުރއްު ނުވަތަު އަމުރއްު ނުނރުމަށްު ނިންމާު ނިންމުމަކާގުޅ ުު
އިސްތިއުނާފީު މައްސަލައއްު،އަލުންުބލުމަށްޓަކައިު ތަޙުވީލުު ނުކުރވނއވ.

މަ އް ސަލަުބ ލުންުއހނުްު ( . 182ހ)
ފަނ ޑި ޔާރަ ކުާު

އަންނަނިވިުސަބަބުތަކުގުތރއިންުސަބަބއްުމދުވރިވއްޖނަމަު،އުމައްސަލައއްު
ބލު ންުއުކޯޓުގުނުވަތަުއދާއިރާގުއހންުފަނޑިޔާރަކާު ޙަވާލުކުރުމުގުއިޚްތިޔާރު ު

ޙަ ވާ ލު ކުރުން

އު ކޯޓއްގު އިސްު ފަނޑިޔާރަށް ުު،މޖިސްޓްރޓްު ކޯޓއްނަމަު ޖުޑީޝަލްު ދާއިރާގު
އިސްުމޖިސްޓްރޓަށްު ލިބިގންވއވ.
()1

ޝަރީޢަތްުުހިނގަމުންު ދަނިކޮށްު ނުވަތަު ޝަރީޢަތުގު އަޑުއހުންު ނިމިު ،
ޙުކުމްު އިއްވަންވފައިު ވަނިކޮށްު ފަނޑިޔާރުު ބަލިވުންު ނުވަތަު މަރުވުންު
ނުވަތަު ފަނޑިޔާރުކަމުގު ދައުރުުހަމަވުން.

()2

ޝަރީޢަތްު ފށުމުގު ކުރިންު މދުވރިވފައިނުވާު ނުވަތަު އނގިފައިނުވާު ،
އުފަނޑިޔާރއްގު މަޞްލަޙަތުު ފުށުއަރާު ކަމއްު އޮތުން.

()3

ފަނޑިޔާރަކާު ޙަވާލުކުރވިފައިވާު މައްސަލައަކުންު އު ފަނޑިޔާރަކުުު
ތަނާޒުލުވާންޖހު ސަބަބުތަކުގު ތރއިންު ސަބަބއްު އޮވ ުު،އު ސަބަބުުު
ހާމަކޮށްފައިު

ފަނޑިޔާރުު

ނުވުންު

ނުވަތަު

މައްސަލައިން ު

ތަނާޒުލުވފައިނުވުން.
(  ު ު )4މައްސަލަު ބަލާު ފަނޑިޔާރަކުު މުއްދަތއްު ނތްގޮތަށްު ފަނޑިޔާރުކަމުންުު
ސަސްޕންޑުު ކުރުން.
(  ު )5މައްސަލަބަލާު ފަނޑިޔާރަކުު ފަނޑިޔާރުކަމުންު ވަކިކުރުން.
(ށ)

މިު މާއްދާގު (ހ )ު ގައިވާު ފަދައިންު މައްސަލަު ބލުންު އހންު ފަނޑިޔާރަކާ ު
ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ ު،އކަންު ސަބަބާއކުު މައްސަލައިގައިު ހިމނު ދު ފަރާތަށްުު
އަންގަންވާނއވ.
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(ނ)

މިުމާއްދާގައިވާުފަދައިންު މައްސަލަުބލުންުއހންުފަނޑިޔާރަކާު ޙަވާލުކޮށްފިނަމަުު ،
އަންނަނިވިުދގޮތުންކުރު ގޮތަކަށްު އުމައްސަލަުބލުމުގުއިޚްތިޔާރުުއުމައްސަލަ ު
ބަލާުފަނޑިޔާރަށްު ލިބިގންވއވ.
()1

އހާތަނަށްު މައްސަލަު ކުރިއަށްު ގޮސްފައިވާު ހިސާބުންު ފށިގންު ކުރިއަށް ު
ގންދިޔުން.

()2

އިންސާފުު ޤާއިމުކުރުމަށްުހުރަސްުނޅނަމަ ުު،އުމައްސަލައިގުޝަރީޢަތްުު
އަލުންުފަށައިގންު ކުރިއަށްުގންދިޔުން.

ދި މާ ވާުޙާ ލަތަ ކުާު
ގު ޅިގންުއަ އުުު
ޤަ ޟި އް ޔާުނަ ން ބަރއުްު
ދި ނު ން

 . 183އއުްު ޤަޟިއްޔާއަކުންު ދު މީހުންު ނުވަތަު އއަށްވުރު ގިނަބައއްގު މައްޗަށްު އކުގައިު
ޝަރީޢަތްކުރވު ޙާލަތުގައި ،ދިމާވާު ޙާލަތަކާު ގުޅިގންު އއިންު ބައއްު މީހުންގު ބައިު
ނިމުމުން ު،ބާކީުތިބިު މީހުންގުބައިުއހންު ޤަޟިއްޔާއަކުންުބލުމަށްުނިންމައިު،އުބަޔަށް ު
ވަކިު ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރއްު ދީގން ،ޤާނޫނާއިު ގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގމަތިންު އު ޤަޟިއްޔާ ު
ކުރިއަށްުގންދަންވާނއވ.

ޝަ ރީ ޢަތުގުު
މަ ޖި ލީހުގައިުދ ކވުު

( . 184ހ)ު

ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގު ޤާނޫނުގުު  ު 168ވަނަު މާއްދާގު(ނ)ު ގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާުު
ފަދައިން ު،ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައިު ދކވު ހުރިހާު ވާހަކަު ތަކއްު ރކޯޑްކޮށްުު،

ވާ ހަ ކަތަ ކުގުރ ކޯޑުުު

އަކުރުންު އަކުރަށްު ލިޔަންވާނއވު ު.

ން
ބ ލ ހއްޓު ު

(ށ)

މިުމާއްދާގު(ހ)ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ފަދައިންު،ޝަރީޢަތުގުމަޖިލީހުގައިުރކޯޑްު
ކުރވު ވާހަކަތައްު އަކުރުންު އަކުރަށްު ލިޔު އއްު މަޙްޟަރުު ބަޔާނުގު ގޮތުގައިު
ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ު،ބަޔާންު ޓައިޕްކުރިުމުވައްޒަފާއިުބަޔާންުޗކްު ކުރިުމުވައްޒަފުު
"މިއީު(ކޯޓުގު ނަން)ުުގ ު (ޤަޟިއްޔާު ނަންބަރު)ު ޤަޟިއްޔާއާު ގުޅިގންު(ތާރީޚު) ު
ވަނަު ދުވަހުު ބއްވުނުު ޝަރީޢަތުގު މަޖިލީހުގައިު (ނަންު  ު/ދަޢުވާލިބުުފަރާތްު ު/
ދައުލަތުގުހއްކއްުު/ދިފާޢީުހއްކއް)ު ގުހައިސިއްޔަތުންު ޝަރީޢަތުު މަޖިލީހުގައިު
ދއްކިުވާހަކަތައް ު،ރކޯޑިންގުއާުއއްގޮތަށްުތައްޔާރުކޮށްުު އަކުރުންުއަކުރަށްު ލިޔު
މަޙްޟަރުު ކުރވިފައިވާުބަޔާނކވ ު".މިގޮތަށްު ލިޔުސޮއިު ކޮށްު ކޯޓުގުތައްގަނޑު ު
ޖހުމުންުއއީުސައްޙަު ބަޔާނއްގު ގޮތުގައިުބލވނއވ.

(ނ)

މިު ގަވާއިދަށްު ޢަމަލުކުރަންު ފށުމުގު ކުރީންު އަޑުއހުންު ނިމި ު،މަޙްޟަރު ު
ކުރވިފައިވާުުބަޔާންތަކުގައިު ސޮއިނުކުރވިު ހުރިނަމަ ު،ޢަމަލުކުރާނީު މިުުމާއްދާގު
(ށ)ު ގައިވާުގޮތުގމަތިންނވ.

އު ވާލވުޖި ނާ އުީު
ރާުއަތުގުޢާ ން މުުު
އި ޖު ު
އު ސޫ ލުުތަ ކާއުިު
ގަ ވާ އި ދުތަުއް

 . 185ޖިނާުއީުއިޖުރާއަތުގުޤާނޫނުގު  ު212ވަނަުމާއްދާގު(ށ)ުގުބނުމަށްޓަކައިު،އުޤާނޫނަށްުު
ޢަމަލުކުރަންުފށުމުގު ކުރިންު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަު ޖިނާއީު އިޖުރާއަތުގުޢާންމުު އުސޫލުތައް ު
އުވުނީއވު.އގުތރގައިުއަންނަނިވިު އުސޫލުތައްުހިމނނއވ.
(ހ)

ޝަރީޢަތްކުރުމާބހު ގަވާއިދުުު  ުު6.0ގައިު ހިމނު ޖިނާއީު އިޖުރާއާތުގު ޢާންމު ު
އުސޫލުތައް.

(ށ)

ޝަރީޢަތްކުރުމާބހު ގަވާއިދުުު  ުު6.1ގައިު ހިމނު ޖިނާއީު އިޖުރާއާތުގު ޢާންމު ު
އުސޫލުތައް.
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(ނ)

މީހުންު ދިރިއުޅު ތަންތަންު ބަލާފާސްކުރުމަށްު ތަޙްޤީޤުކުރާު ފަރާތުންު ވަނުމުގު
ހުއްދަދިނުމުގައިުކޯޓުންު ޢަމަލުކުރާނގޮތުގު ގަވާއިދު.

(ރ)

ކުށއްގު ތުހުމަތުގައިު ބަންދުކުރވު މީހުންު ފަނޑިޔާރއްގު ކުރިމައްޗަށްު ހާޒިރުކޮށް ު
ބަންދާމދުު ގޮތއްުނިންމުމުގު ގަވާއިދު.

(ބ)

ޖިނާއީު މައްސަލަތަކުގައިުޝަރީޢަތްު ހިންގުމާބހު ގަވާއިދު

(ޅ)

ޖިނާއީު ކުށުގު މައްސަލަތައްުއަވަސްނިޔާއިންު ނިންމުމާބހު ގަވާއިދު.

(ކ)

ކަފާލަތުގައި ު ދޫކުރުމުގުގަވާއިދު

(އ)

ޝަރީޢަތްކުރުމާބހު ޖިނާއީުއިޖުރާއާތުގުގަވާއިދު (  ު08އޮގަސްޓްު )2018

ގަ ވާ އި ދަށްުޢަ މަ ލުކުރަނުްު  . 186މިުުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންު ފަށާނީުު ު2021ޖޫން ު  ު15ވަނަުދުވަހުންުފށިގންނވ.
ފ ށު ން

_________________________________________
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ޖަދުވަލު 01

( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/MF/(Year)/00:

ބަ ން ދާމެދު ގޮ ތެއް ނި ންމުމަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
▪ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ރެފަރެން ސް ނަންބަރު:
މައް ސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅި ތާރީޚް

މައް ސަލައިގެ ނަންބަރު
ސެކްޝަން
މައް ސަލައިގެ ބާވަތް
ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު އަދަދު

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޤައުމު

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު
ބައްޕަގެ/މަންމަގެ ނަން
ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާގެ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް

ގުޅޭނެ ނަންބަރު
ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު
ބަންދުކުރި މައް ސަލަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ބަންދުކުރި ސަބަބު
ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚް

ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަން
ހައްޔަރުކުރި ގަޑި
ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާއި ގުޅިގެންކަން

މައް ސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާ

އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

ބަންދު/ހައްޔަރު /ކުށުގެ ރެކޯޑު

ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެދޭ ގޮތް
•

ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެދެނީ  .....ދުވަ ސް

•

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން

ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެދޭ ތަން

މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތް (ފަރާތްތައް)
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ތަ ޙު ޤީޤުކުރާ ފަ ރާ ތުގެ އި ޤް ރާރު
ބަންދުގައިވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް  /އުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޤައުމު

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު
މައް ސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައް ސަލަ( :މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސްގެ ކޭ ސް ނަންބަރު ތަފްޞީލު މިބައިގައި ހިމެނުއްވުމަށް)
ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

މައް ސަލައާ ގުޅިގެން ކުރަންހުރި ކަންކަން

ތަޙްޤީޤު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:
ތަ ޙްޤީޤު ނިންމާ ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
މައް ސަލަ ފޮނުވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:
އިޤްރާރު
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނެކަމަށް އަހުރެން
އިޤްރާރުވަމެވެ.
ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި

ސ .ނަންބަރު

އިދާރާގެ ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 03

( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/MA/(Year)/00 :

ކޯ ޓު އަ މު ރު
އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް( :ބަންދުކުރުން  /ބަންދުން ދޫކުރުން)

ރި ފަ ރެން ސް ނަ ންބަރު:

އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:
▪ މީ ހާ ގެ މަ ޢު ލޫ މާތު.
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެ ޑްރެސް:

ޖިންސް:

ދާއިމީ އެ ޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި .ޑީ ކާ ޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:



މަ ތީ ގަ އި ބަ ޔާ ންކޮށްފައި ވާ މީ ހާ ބަ ން ދުކޮށްފައި ބެ ހެ އްޓު މަށް އަ މު ރުކޮށްފީމެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު:

ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވީ ތަން:

ބަންދުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚް:

މުއްދަތު ފެށޭ ގަ ޑި:

ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

މުއްދަތު ހަމަވާ ގަ ޑި:

▪ ބަ ން ދުގައި ބެ ހެ އްޓުމަށް އަ މު ރު ކުރި ސަ ބަބު:



•

ހެކީގެ ނިސްބަތް:

•

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް:

•

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު:

މަ ތީ ގަ އި ބަ ޔާ ންކޮށްފައިވާ މީ ހާ ބަ ން ދުން ދޫ ކޮ ށްލުމަށް އަ މު ރު ކޮށްފީމެވެ.
ދޫކޮށްލި ގަ ޑި:

ބަންދުން ދޫކޮށްލި ތާރީޚް:
 ޝަރުޠެއްނެތި

 ޝަރުޠުކުރުމަށްފަހު

 ޕާސްޕޯޓް  /ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް

 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން

ހިފެހެއްޓިފައި

 ކަފާލަތު ދަށުން

މަނާކުރެވިފައި

▪ ބަ ން ދުން ދޫ ކޮ ށްލުމަށް އަ މު ރު ކުރި ސަ ބަބު:

▪ އި ތު ރު ބަޔާން:
ސިއްކަ:

ތާރީޚް:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ބަ ން ދުކޮށްފައިވާ މީ ހަ ކު ޝަ ރު ޠުކޮށްފައި ދޫ ކު ރުމުގެ އި ޤްރާރު
▪ މީ ހާ ގެ މަ ޢު ލޫ މާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުމުރު  /އުފަން ތާރީޚް:

މިހާރު އުޅޭއެޑްރެ ސް:

ޖިން ސް:

▪ ތު ހު މަ ތުކުރެވިފައިވާ މަ އް ސަލައިގެ ބާ ވަ ތް:
▪ ޝަ ރު ޠު /ޝަރުޠުތަކުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު
ޝަ ރު ޠު ގެ މު އް ދަ ތު:
ޝަ ރު ޠު /ޝަރުޠުތައް:
.1
.2
▪ އި ޤް ރާ ރު
އަހުރެން މަތީގައި ބަޔާންވެގެން އެވާ ޝަރުޠާއި/ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ .އަދި އެޝަރުޠާއި/
އެއިން ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އަހުރެން ބަންދުކުރެވޭނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ.
(ތާރީޚް)
ނަން:
ފޯނު ނަންބަރު:
(އިނގިލީގެ ނިޝާން)
( ސޮއި)
ސިއްކަ
ކޯޓު އަމުރު ނަންބަރު... :

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…./KF/(year)/00:

ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށުން ދޫ ކޮ ށްދިނުމަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު /ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުމުރު  /އުފަން ތާރީޚް:

މިހާރު އުޅޭއެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

މައް ސަލައާ ހުރި ގުޅުން:
▪ ބަ ދަ ލު ގައި އެ ހެ ން ފަ ރާ ތަކުން ހު ށަ ހަޅާނަމަ ބަ ން ދުގައި ހު ރި ފަރާތުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު /ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުމުރު  /އުފަން ތާރީޚް:

މިހާރު އުޅޭއެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:
▪ ބަ ން ދުކޮށްފައިވާ މީ ހާ ބަ ން ދުކުރި
ތާރީޚް:

ތަން:

ގަޑި:

މައް ސަލައިގެ ބާވަތް:
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:
▪ ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށު ން ދޫ ކޮ ށްދިނުމަށް އެ ދޭ ސަ ބަބު
.1
.2
.3
.4
.5
.6
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

1

▪ ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށު ން ދޫ ކޮ ށްދިނުމަށް އެ ދޭ ގޮ ތް
 ފައި ސާ ބަހައްޓައިގެން

 މީހަކު ޖާމިނުވެގެން

▪ ފަ އި ސާ ބަ ހަ އްޓައިގެން ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށު ން ދޫ ކޮ ށްދިނުމަށް އެ ދޭ ނަމަ ،ފަ އި ސާ ބަ ހަ އްޓާ ފަ ރާ ތުގެ
އެކައުންޓު ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު:
އެކައުންޓު ނަން:
އެކައުންޓު ނަންބަރު:
▪ މީ ހަ ކު ޖާ މި ނު ވެގެން ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށު ން ދޫ ކޮ ށް ދިނުމަށް އެ ދޭ ނަމަ ،ޖާ މި ނު ވާ ފަ ރާ ތުގެ
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތުގެ
ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:
▪ އޮ ފީ ހުގެ ރަ ސް މީ ބޭ ނު މަށް:
މީގެ ކުރިން ޖާމިނުވެފައިވޭތޯ؟



ޖާމިނުވީ މީހަކު ފިލާފައިވޭތޯ؟



ކަފާލަތުގެ އިޤްރާރަކާ މީގެކުރިން ޚިލާފްވެފައިވޭތޯ؟



▪ މި ފޯ މު ހު ށަ ހަޅާއިރު އަ ން ނަނިވި ތަ ކެ ތި ހު ށަ ހަޅަންވާނެއެވެ.
 . 1ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން (ހުށަހެޅެން އޮތްނަމަ)؛
 . 2ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛
 . 3ޖާމިނުވާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛
 . 4ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމުގައިވާނަމަ ،އެއަމުރުގެ ކޮޕީ؛
 . 5ބާރުދޭ ލިޔެކިޔުންތައް؛
 . 6ފައި ސާ ބަހައްޓައިގެން ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ ،އެފަރާތުގެ ބޭންކު ސްލިޕް.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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`
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ބަ ން ދުގައިވާ މީ ހާ ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށު ން ދޫ ކޮ ށްދިނުމަށްވާ އި ޤްރާރު
އަހުރެން (ނަން)( ،އެޑްރެ ސް) ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ( ކާޑު ނަންބަރު)،
ކަފާލަތުގައި ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި ،އެއްވެ ސް އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި އަދި( ،އިދާރާ) އަންގާ ގަޑިއަކަށް ،އަންގާ
ތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށާއި ،އަދި (އިދާރާ)ގެ ހުއްދައެއް ނެތި (ރަށް) އިން ފުރައިގެން ނުދާނެކަމަށާއި ،އަދި މިގޮތަށް
ހުންނަހުރުމުގައި މިލިޔުމުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެއްބަ ސްވަމެވެ .އަދި މިލިޔުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
އަހުރެން ކަފާލަތުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ (ފައި ސާގެ ޢަދަދު) ދައުލަތަށް ނެގުމަށް އަހުރެ ން އިޢްތިރާޟު ނުކުރަމެވެ.
އަދި މިއިޤްރާ ރުގައި އަހުރެން ސޮއިމިކުރަނީ މި އިޤްރާރާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އަހުރެން ބަންދު ކުރުމުގެ
ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަން އަހުރެންނަށް އެނގިހުރެއެވެ.
▪ އި ތު ރު ޝަ ރު ޠު ތައް( :ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުންކުރެވޭ އިތުރު ޝަރުޠުތައް)
.1
.2
ނަ ން:

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

އަ އި .ޑީ ކާ ޑު /ޕާ ސްޕޯޓު ނަ ން ބަރު:

މި ހާ ރު ދި ރި އުޅޭ އެ ޑް ރެ ސް:

އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

ޤަ އު މު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

ފޯ ނު ނަ ން ބަރު:

ކަ ފާ ލާތުގެ ދަ ށު ން ދޫ ކޮ ށްފައި ހު ން ނައިރު
ދި ރި އު ޅޭނެ ތަ ން:
އެ ކު ގަ އި ދި ރި އުޅޭ ފަ ރާ ތެ އްގެ ނަ މާ އި ،އެ ޑް ރެ ސް އަ ދި ފޯ ނު ނަ ންބަރު:
ސޮ އި:

ތާ ރީ ޚް:
ކޯ ޓު ގެ ސި އް ކަ:

ކޯ ޓު އަ މު ރު ނަ ންބަރު( :ކަފާލަތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު)

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށުން ޖާ މި ނުވާ މީ ހާ ގެ އި ޤް ރާރު
އަހުރެން (ނަން)( ،އެޑްރެ ސް) ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (ކާޑު ނަންބަރު) ،ކުށުގެ
ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު  /ބަންދުކޮށްފައިވާ (ނަން) ކަފާލަތުގައި ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި ،އެއްވެ ސް އިތުރު ކުށެއް
ނުކުރާ ނެކަމަށާއި( ،އިދާރާ)ގެ ހުއްދަނެތި (ރަށް) އިން ފުރައިގެން ނުދާނެކަމަށާއި އަދި ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަންތަނަށް
ހާޒިރުކުރުވުމަށް އެއްބަ ސްވެ ،މިލިޔުމުގައިވާ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމެވެ .އަހުރެންގެ އިހުމާލުން
މިލިޔުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)ގެ ދަށުން
އަހުރެންގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެކަން އަހުރެންނަށް އެގެއެވެ.
▪ އި ތު ރު ޝަ ރު ޠު ތައް( :ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  64ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުންކުރެވޭ އިތުރު ޝަރުޠުތައް)
.1
.2
.3
ނަ ން:

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

އަ އި .ޑީ ކާ ޑު /ޕާ ސްޕޯޓު ނަ ން ބަރު:

މި ހާ ރު ދި ރި އުޅޭ އެ ޑް ރެ ސް:

އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

ޤަ އު މު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

ފޯ ނު ނަ ން ބަރު:

ތާ ރީ ޚް:

ސޮ އި:

ކޯ ޓު ގެ ސި އް ކަ:
ކޯ ޓު އަ މު ރު ނަ ންބަރު( :ކަފާލަތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު)

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 1ގެ 1ޞަފުޙާ
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ކަ ފާ ލަތުގެ ދަ ށުން ފަ އި ސާ ބަ ހަ އްޓާ މީ ހާ ގެ އި ޤް ރާރު
އަހުރެން( ........ނަން)(........... ،......އެޑްރެ ސް) ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު (ކާޑު
ނަންބަރު) ،......ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު /ބަންދުކޮށްފައިވާ (ނަން) .........ކަފާލަތުގައި ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި،
އެއްވެ ސް އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާ ނެކަމަށާއި( ،އިދާރާ)..........ގެ ހުއްދަނެތި (ތަން/ރަށް) އިން ފުރައިގެން ނުދާނެކަމަށާއި އަދި
ހާޒިރުވާން އަންގާ ތަންތަނަށް ހާޒިރުކުރުވުމަށް އެއްބަ ސްވެ ،މިލިޔުމުގައިވާ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރާނެކަމުގެ
ޔަޤީންކަންދެމެވެ .އަހުރެން މިއިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އަހުރެން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ކޯޓުގައި ބެހެއްޓި ފައި ސާ ދައުލަތަށް
ނެގޭނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ.
▪ އި ތު ރު ޝަ ރު ޠު ތައް( :ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުންކުރެވޭ އިތުރު ޝަރުޠުތައް)
.1
.2
ނަ ން:

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

އަ އި .ޑީ ކާ ޑު /ޕާ ސްޕޯޓު ނަ ން ބަރު:

މި ހާ ރު ދި ރި އުޅޭ އެ ޑް ރެ ސް:

އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

ޤަ އު މު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

ފޯ ނު ނަ ން ބަރު:

ކަ ފާ ލާތުގެ ދަ ށު ން ދޫ ކޮ ށްފައި ހު ން ނައިރު
ދި ރި އު ޅޭނެ ތަ ން:
އެ ކު ގަ އި ދި ރި އުޅޭ ފަ ރާ ތެ އްގެ ނަ މާ އި ،އެ ޑް ރެ ސް އަ ދި ފޯ ނު ނަ ންބަރު:
ސޮ އި:

ތާ ރީ ޚް:
ކޯ ޓު ގެ ސި އް ކަ:

ކޯ ޓު އަ މު ރު ނަ ންބަރު( :ކަފާލަތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު)

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ

1
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ކަ ފާ ލަ ތުގެ ގޮ ތުގައި ބެ ހެ އްޓޭ ފަ އި ސާގެ މި ން ވަރު
•

މި ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ފައި ސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  63ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަފާލަ ތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރެވޭ ކުށްތައް
ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތުގެ ކުށްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.

•

ކަފާލަ ތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގައި ފަ އި ސާގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށް ބަޔާންކުރާ
ޤާނޫނުގައި އެކުށް ދަރަޖަކޮށްފައިވާނަމަ ،ކަފާލަ ތުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފައި ސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ،އެކުށެއްގެ ދަރަޖައަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައި ސާގެ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ .ކުށް ދަރަޖަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ބަލާނީ ކުށަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަލަށް
ލުމުގެ އަދަބުގެ މިންވަރަށެވެ.
ސ.ނ

ކު ށު ގެ ބާ ވަ ތް

ފަ އި ސާގެ އަ ދަ ދު ( ދި ވެ ހި ރު ފި ޔާ)

.1

ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް

 60,000/-އާއި  70,000/-ދެމެދުން

.2

ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް

 50,000/-އާއި  60,000/-ދެމެދުން

.3

ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް

 40,000/-އާއި  50,000/-ދެމެދުން

.4

ޖިނާޔަތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް

 30,000/-އާއި  40,000/-ދެމެދުން

.5

ޖުނަޙްގެ  1ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް

7،200/-

އާއި  28،800/-ދެމެދުން

.6

ޖުނަޙްގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް

3،600/-

އާއި  14،400/-ދެމެދުން

.7

ޖުނަޙްގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް

1،800/-

އާއި  7،200/-ދެމެދުން

.8

 10އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް

 60,000/-އާއި  70,000/-ދެމެދުން

.9

 6އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް

 50,000/-އާއި  60,000/-ދެމެދުން

 3 . 10އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް

 40,000/-އާއި  50,000/-ދެމެދުން

 1 . 11އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް

 30,000/-އާއި  40,000/-ދެމެދުން

 6 . 12މަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް

7،200/-

އާއި  28،800/-ދެމެދުން

 6 . 13މަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް

3،600/-

އާއި  14،400/-ދެމެދުން
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) ކޯ ޓު ގެ ނަ ން )
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަ ން ބަރު:

…/KFAD/(Year)/00

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަތް:

ކަފާލާތުގެގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާ ދޫކުރުން

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ

ފަ ރާ ތް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
▪ ތު ހު މަ ތުކުރެވޭ މީ ހާ ގެ:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން:

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

މި ހާ ރު އު ޅޭ އެ ޑު ރެ ސް:

ޕާ ސް ޕޯ ޓް  /ދ.ރ.އ ކާ ޑު ނަ ން ބަރު:

ޖި ން ސު:

އު މު ރު  /އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

▪ ފަ އި ސާ ދެ އް ކި މީ ހާ ގެ:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން:
މި ހާ ރު އު ޅޭ

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:
ޕާ ސް ޕޯ ޓް  /ދ.ރ.އ ކާ ޑު ނަ ން ބަރު:

އެ ޑު ރެ ސް- :

އު މު ރު  /އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

ޖި ން ސު:
▪ ކަ ފާ ލާތުގެ ފަ އި ސާ ދޫ ކު ރަ ން އަ މު ރުކުރި ސަ ބަބު:

▪ ފަ އި ސާ ބެ ހެ އް ޓި ތާ ރީ ޚް:

▪ ފަ އި ސާގެ ޢަ ދަ ދު:

(މީހާގެ ނަން) މައް ޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު (މައްސަލާގެ ބާވަތް) ކުށުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން( ،މީހާގެ ނަން) ފަރާތުން (ފައިސާ ބެހެއްޓި
ފަރާތް) ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި މިކޯޓުގެ ނަންބަރު (ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު) ކޯޓު އަމުރާ ގުޅިގެން ބެހެއްޓި (ފައިސާގެ އަދަދު) (މީހާގެ ނަން) އަށް
ދޫކުރުމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މައް ޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.

▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

ތާ ރީ ޚް:

ގަ ޑި:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޖަދުވަލު 09.02

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަ ން ބަރު:

…/KFDN/(Year)/00

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަތް:

ކަފާލާތުގެގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ނެގުން

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ

ފަ ރާ ތް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
▪ ތު ހު މަ ތުކުރެވޭ މީ ހާ ގެ:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން:

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

މި ހާ ރު އު ޅޭ އެ ޑު ރެ ސް:

ޕާ ސް ޕޯ ޓް  /ދ.ރ.އ ކާ ޑު ނަ ން ބަރު:

ޖި ން ސު:

އު މު ރު  /އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

▪ ފަ އި ސާ ދެ އް ކި މީ ހާ ގެ:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން:
މި ހާ ރު އު ޅޭ

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:
ޕާ ސް ޕޯ ޓް  /ދ.ރ.އ ކާ ޑު ނަ ން ބަރު:

އެ ޑު ރެ ސް- :

އު މު ރު  /އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

ޖި ން ސު:

▪ ކަ ފާ ލާތުގެ ގޮ ތު ގަ އި ބެ ހެ އްޓި ފަ އި ސާ ދި ވެ ހި ދަ އު ލަ ތަށް ނެ ގު މަށް އަ މު ރުކުރި ސަ ބަ ބު:

▪ ފަ އި ސާ ބެ ހެ އް ޓި ތާ ރީ ޚް:

▪ ފަ އި ސާގެ ޢަ ދަ ދު:

(މީހާގެ ނަން) މައް ޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު (މައްސަލާގެ ބާވަތް) ކުށުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން( ،މީހާގެ ނަން) ފަރާތުން (ފައިސާ ބެހެއްޓި
ފަރާތް) ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި މިކޯޓުގެ ނަންބަރު (ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު) ކޯޓު އަމުރާ ގުޅިގެން ބެހެއްޓި (ފައިސާގެ އަދަދު) ދިވެހި ދައުލަތަށް ނެގުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މައް ޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.

▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

ތާ ރީ ޚް:

ގަ ޑި:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

`

ޖަދުވަލު 10

( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/BFF/(Year)/00:

ތަ ންތަނާއި ތަ ކެ ތި ބަ ލާ ފާސްކުރުމުގެ އަ މުރަށް އެ ދި ފަނޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪

މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:

▪

ހު ށަ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް

ޤައުމު

ނަންބަރު
ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަ ސައްކަތް

ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް އެތަނުގައި ވާކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި

އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

ހަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

ބަލައި ފާ ސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

ބަލައި ފާ ސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  3ގެ

1

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް

ޤައުމު

ނަންބަރު
ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް

ޤައުމު

ނަންބަރު
އަމުރު ދެމި އޮތުމަށް އެދޭ މުއްދަތު

ބަލައި ފާ ސްކުރަން ތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ވަގުތު
ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެ ސް ބަލައިފާ ސްކުރަން ބޭނުންވާތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ ،އެގޮތަށް
އެދޭ ސަބަބު
ބަލައި ފާ ސްކުރަން ބޭނުންވާތަނަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވަންނަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އަދި ސަބަބު
ބަލައި ފާ ސްކުރުމަށް ބޭނުންވާތަނަށް ވަދެވެނީ އެހެން ތަނަކަށް ވަދެގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ބަލައި ފާ ސްކުރުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު
ބަލައި ފާ ސްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު

ބަލައިފާ ސްކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަކި މީހަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ބަލައިފާ ސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެއްކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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އިތުރު ބަޔާން

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކާއި ނަން

ސ .ނަމްބަރު

ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
..............
..............

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  3ގެ

3

ޖަދުވަލު 10.01

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/HF/(Year)/00:

ހަ އް ޔަރުކުރުމުގެ އަ މުރު ހޯ ދު މަށް އެ ދި ފަނޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪

މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:

▪

ހު ށަ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:
ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަ ސައްކަތް
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:
އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް
ފެށޭ ތާރީޚް
މައް ސަލައިގެ ތަފްޞީލު

ހައްޔަރު ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

ހަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

އިތުރު ބަޔާން

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

1

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
..............
..............

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

2

ޖަދުވަލު 10.02

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/MHF/(Year)/00:

މީ ހު ން ހު އް ޓުވައި ބަ ލާފާސްކުރުމުގެ އަ މު ރަށް އެ ދި ފަނޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪

މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:

▪

ހު ށަ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:
ހުއްޓުވައި ބަލާފާ ސްކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

މުއްދަތު

ހުއްޓުވައި ބަލާފާ ސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

ހަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

1

ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
..............
..............

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

2

ޖަދުވަލު 10.03

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/JSF/(Year)/00:

ޖި ން ސީ ގު ނަވަން ބަ ލާ ފާސްކުރުން ނު ވަތަ ޖި ން ސީ ގު ނަ ވަން ފޮ ޓޯ ނެ ގު ން ނު ވަތަ ހަ ށި ގަނޑުގެ ތެ ރެއިން
ސާ މް ޕަލް ނެ ގުމުގެ އަ މު ރަށް އެ ދި ފަނ ޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪

މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:

▪

ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

ހައްޔަރު/ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

އަމުރުގެ ބާވަތް

ހައްޔަރު/ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސަބަބު

އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި އެކަންކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

1

މުއްދަތު
ނިމޭތާރީޚާއި ގަޑި

ފެށޭތާރީޚާއި ގަޑި

އަމުރުން ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

މަޤާމް
އިތުރު ބަޔާން

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

ތަޙްޤީޤް ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކާއި ނަން

ސ .ނަމްބަރު

ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
..............
..............

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

2

ޖަދުވަލު 10.04

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/HBF/(Year)/00:

ހަ ށި ގަނޑުގެ ބޭ ރުން ސާ މް ޕަލް ނެ ގު މުގެ އަ މުރަށް އެ ދި ފަނޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪

މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:

▪

ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

އަމުރުގެ ބާވަތް

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި އެކަންކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

މުއްދަތު
ފެށޭތާރީޚާއި ގަޑި

ނިމޭތާރީޚާއި ގަޑި

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

1

އިތުރު ބަޔާން

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކާއި ނަން

ސ .ނަމްބަރު

ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
..............
..............

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ

2

ޖަދުވަލު 10.05

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/ACF/(Year)/00:

ބޭ ން ކް އެ ކަ އުންޓު މޮ ނީ ޓަރ ކު ރު މުގެ ނު ވަތަ ފަ އި ސާ ހި ފެ ހެއްޓުމުގެ ނު ވަތަ މު ޢާމަލާތްކުރުން ހު އް ޓުވުމުގެ
އަ މު ރަށް އެ ދި ފަނ ޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪

މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް :ބޭންކް އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުން/ފައި ސާ ހިފެހެއްޓުން/މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން

▪

ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:
އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް

ޤައުމު

ނަންބަރު
އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަ ސައްކަތް
އެކައުންޓް އޮތް ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ
އެކައުންޓް ނަންބަރު
ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރ ކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތް

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ގޮތް
ވެރިފަރާތަށް އެނގޭގޮތަށް

ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭގޮތަށް

ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ ސަބަބު

އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ބަލައި ،ހިފަހައްޓައި ހުއްޓުވަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު

އަމުރަށް އެދޭ މުއްދަތު
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު

ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

އެކައުންޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް

އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

އިތުރު ބަޔާން

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

އިޤްރާރު
ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާގޮތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަށް ހުއްދައިގެ ބޭނުން ނުކުރާނެކަމަށް
އިޤްރާރުވަމެވެ.
ތަޙްޤީޤް ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކާއި ނަން

ސ .ނަމްބަރު

ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
..............
..............

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/FDF/(Year)/00:

އެ ކަ އުންޓުގައިވާ ފަ އިސާ ދޫ ކޮ ށްދިނުމަށް ނު ވަތަ މު ޢާ މަލާތްކުރުން ހު އް ޓުވުން ނި މު މަކަށް ގެ ނައުމުގެ އަ މުރަށް
އެ ދި ފަނ ޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
ފައި ސާ ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު ނަންބަރު

އަމުރަށް އެދެނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ،އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަ ސައްކަތް

ފޯން ނަންބަރު

އަމުރަށް އެދެނީ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުންނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

އެޑްރެ ސް

ރަޖި ސްޓްރީ ނަންބަރު

ރަޖި ސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވާ ޤައުމު

އެކައުންޓް އޮތް ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ
އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
ނަން:

ތާރީޚް:

ޙައި ސިއްޔަތު

ސޮއި:

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު… /ZMF/(Year)/00 :

ސަރ ވެއިލްކުރުމުގެ އަ މުރަށް އެ ދި ފަނޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪

މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:

▪

ހު ށަ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:
ސަރވެއިލަން ސް ނި ސްބަތްވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް

ޤައުމު

ނަންބަރު
އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަ ސައްކަތް
ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

ސަރވެއިލްކޮށްގެން މެނުވީ ކުށް ކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެން ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު

ސަރވެއިލްކޮށްގެން ކުށާގުޅޭ ހެކި ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު

ކުށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުށް ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި ،ޤާނޫނީ މާއްދާ

ސަރވެއިލަން ސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވާ ސަލާތީ ވަ ސީލަތުގެ ތަފްޞީލު

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 1ގެ 2ޞަފުޙާ

ސަރވެއިލަން ސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު
ނިމޭ ތާރީޚް

ފެށޭ ތާރީހާއި ގަޑި:
މުވާ ސަލާތީ ވަ ސީލަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް

ސަރވެއިލަން ސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވާ ސަލާތީ ވަ ސީލަތް ހުރިތަނުގެ ތަފްޞީލު

ސަރވެއިލަން ސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ސަރވެއިލަން ސް ޑިވައި ސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ސަރވެއިލްކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް
ސިޓީ

މުވާ ސަލާތީ ވަ ސީލަތްތައް

އީމެއިލް

އިތުރު ބަޔާން

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

ސަރވެއިލެން ސް ހި ންގުމުގައި ޒިންމާއުފުލާނެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާގެ އޮފި ސަރުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކާއި ނަން

ސ .ނަމްބަރު

ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
* ނޯ ޓު  :ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރަކަށް އެއިދާރާގެ އިސްވެރި ާޔ ނުވަތަ އޭނާ
ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާކަމުގެ ލި ުޔން މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

...............................
...............................
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 10.08

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/PHF/(Year)/00:

ޕާ ސް ޕޯޓު ނު ވަތަ ޓް ރެ ވަލް ޑޮ ކި އުމަންޓު ހި ފެ ހެއްޓުމުގެ އަ މުރަށް އެ ދި ފަނޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފޯ މު
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
▪

ހު ށަ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:
ޕާ ސްޕޯޓު /ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ހިފެހެއްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު

ޤައުމު

އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ކުރާ މަ ސައްކަތް
ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ ޕާ ސްޕޯޓު/ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ނަންބަރު
ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު
މައް ސަލައިގެ ތަފްޞީލު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުވަންޖެހޭ ސަބަބު

ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ދާން އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފިލައިގެން ދާން އުޅޭ ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި

ކުށް ކުރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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1

ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށްތައް

އިތުރު ބަޔާން

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކާއި ނަން

ސ .ނަމްބަރު

ސޮއި
އިދާރާގެ ސިއްކަ
..............
..............

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 10.09

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/HRF/(Year)/00 :

ހެ ކި ރަ އް ކާތެރިކުރުމުގެ އަ މު ރަކަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އަމުރަށް އެދެނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުންނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ޤައުމު:

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ރައްދުވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށްނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ޤައުމު:

މައް ސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅި ތާރީޚް

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު
މައް ސަލައިގެ ބާވަތް
ހެކި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެދޭގޮތް
ހެކި ހާމަނުކުރުމަށް 

ވަކި މިންވަރަކަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް

ހެކި ހާމަކުރުން ފަ ސްކުރުމަށް 


ހާމަނުކުރުމަށް އެދޭ ހެކީގެ ތަފްޞީލު:

( ސިއްރު ހެކި ނަންބަރަށް ހަވާލާދީ ލި ުޔމަށް)

.1
.2
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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1

ވަކި މިންވަރަކަށް ހާމަކުރަން އެދޭ ހެކީގެ ތަފްޞީލާއި ،ހާމަކުރަން އެދޭ މިންވަރު:
.1
.2
ހާމަކުރުން ފަ ސްކުރުމަށް އެދޭ ހެކީގެ ތަފްޞީލާއި ،ފަ ސްކުރުމަށް އެދޭ މުއްދަތު:
.1
.2
ހެކި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު

(ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކޮންމެ ހެއްކަކަށް ވަކިވަކިން ހަވާލާދިނުމަށްފަހު ސަބަބު ލި ުޔމަށް)

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

ތާރީޚް

ސޮއި

ހައި ސިއްޔަތު/މަޤާމު

(ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންނަމަ ،ސިއްކަ)

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 10.10

~
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/HHF/(Year)/00:

ހެ ކި ހާ މަ ކޮ ށްދިނުމަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އަމުރަށް އެދެނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުންނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ޤައުމު:

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ރައްދުވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށްނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ޤައުމު:

މައް ސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅި ތާރީޚް

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު
މައް ސަލައިގެ ބާވަތް
ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ހެކީގެ މަޢުލޫމާތު

ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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1

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

ތާރީޚް

ސޮއި

ހައި ސިއްޔަތު/މަޤާމު

(ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންނަމަ ،ސިއްކަ)

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…./BFA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާ ސްކުރުން
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރަ ން ބޭ ނު ންވާ
ތަން:
ތަކެތި:
▪ ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރަ ން ބޭ ނު ންވާ ތަ ނު ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު
▪ ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރަ ން ބޭ ނު ންވާ ތަ ކެ ތީ ގެ ވެ ރި ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު

▪
▪ ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރަ ން ބޭ ނު ން ވަނީ ،ތު ހު މަ ތު ކުރެ ވޭ ވަ ކި މީ ހަ ކާ ގު ޅި ގެ ން ކަ މަށް ވާނަމަ ،އެ މީ ހެ އް ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު :
ހޯ ދަ ން ބޭ ނު ން ވާ ތަ ކެ ތީ ގެ މަ ޢު ލޫ މާ ތު:

▪

ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރަން ބޭ ނު ން ވާ ތަ ނަ ކީ :

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ނުވަތަ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ތަނެއް

▪

މަ އް ސަ ލަ އި ގެ ތަ ފް ޞީ ލު:

▪

ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރަން ބޭ ނު ން ވާ ސަ ބަ ބު :

▪

ޙަ ވާ ލާ ދޭ ޤާ ނޫ ނާ އި ކު ށް :

ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއް ނޫން

▪
▪ ބަ ލަ އި ފާ ސް ކު ރަން ދި ން މު އް ދަ ތު :
ލި ބި ފަ އި ވާ ހެ އް ކާ އި ،ޤަ ރީ ނާ :

▪

އަ މު ރު ގެ ބާ ރު ހި ނ ގާ ނެ މު އް ދަ ތު :

▪
▪ އެ ހެ ނި ހެ ން:

މަ އް ސަ ލަ ތަ ޙް ޤީ ޤް ކު ރާ ފަ ރާ ތް :

މި އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކުރެވޭ ތަނަށް ވަދެވެނީ އެހެން ތަނަކަށް ވަދެގެން ނުވަތަ އެހެންތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ
ބޭނުމަށްޓަކައި އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
މި އަމުރުން ބާރުދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ އިޙްތި ާޔރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ
އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މި

އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އެތަނަށް ނުވަތަ އެތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ބާރު

ލިބިގެންވެއެވެ.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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މި އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އެތަނަށް ނުވަތަ ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
މިއަމުރުގެ ދަށުން ދުވާލާއި ރޭގަނޑުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

މަތީގައި ބަ ާޔންކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.

▪

އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު :

ފަ ނ ޑި ޔާރު ގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 11.01

( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…../HA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ހައްޔަރުކުރުން
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ތު ހު މަ ތުކުރެވޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ތަ ފް ޞީލު:
▪ ހަ އް ޔަ ރުކުރަން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ޤާ ނޫ ނާއި ކު ށް:
▪ ލި ބި ފައިވާ ހެ އް ކާއި ،ޤަ ރީ ނާ:
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ރު ހިނ ގާނެ މު އް ދަ ތު:
▪ މަ އް ސަ ލަ ތަ ޙް ޤީޤް ކުރާ ފަ ރާ ތް:
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
(އަމުރުގެ ދަށުން ބާރު ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން)

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި :

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/HBA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :މީހުން ހުއްޓުވައި  /ބަލައި ފާ ސްކުރުމުގެ އަމުރު
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ހު އް ޓު ވައި ބަ ލަ އި ފާ ސް ކުރެވޭ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ ހު އް ޓު ވައި/ބަލައި ފާ ސް ކުރަން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ޤާ ނޫ ނާއި ކު ށް:
▪ ލި ބި ފައިވާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ:
▪ ހު އް ޓު ވައި/ބަލައި ފާ ސް ކުރަން ދި ން މު އް ދަ ތު:
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ރު ހިނ ގާނެ މު އް ދަ ތު:
▪ މަ އް ސަ ލަ ތަ ޙް ޤީޤްކުރާ ފަ ރާ ތް:
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާ ބަލައި ފާ ސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 11.03

( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…../JSA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް:

ޖިންސީ ގުނަވަން ބަލައި ފާސްކުރުން /ޖިންސީ ގުނަވަން ފޮޓޯނެގުން /ހަށިގަނޑުގެތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުން

▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ހަ އް ޔަ ރު/ބަންދުކުރެވިފައިވާ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ ނަ ގަ ން ބޭ ނު ންވާ ސާ މް ޕަ ލްގެ ތަ ފް ޞީލު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ތަ ފް ޞީލު:
▪ ސާ މް ޕަ ލް ނަ ގަ ން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ ލި ބި ފައިވާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ:
▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ޤާ ނޫ ނާއި ކު ށް:
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ރު ހިނ ގާނެ މު އް ދަ ތު:
▪ އަ މު ރު ން ކު ރު މަށް ހު އް ދަ ދޭ ކަ ންކަން ތަ ން ފީޒުކުރާނެ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
މަޤާމާއި ނަން:
▪ މަ އް ސަ ލަ ތަ ޙް ޤީޤް ކުރާ ފަ ރާ ތް:
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާގެ ޖިން ސީ ގުނަވަން ބަލާފާ ސްކުރުމަށް ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުމަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ
ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…../HBA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް:

ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގުން

▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ތު ހު މަ ތުކުރެވޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ ނަ ގަ ން ބޭ ނު ންވާ ސާ މް ޕަ ލްގެ ތަ ފް ޞީލު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ތަ ފް ޞީލު:
▪ ސާ މް ޕަ ލް ނަ ގަ ން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ ލި ބި ފައިވާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ:
▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ޤާ ނޫ ނާއި ކު ށް:
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ރު ހިނ ގާނެ މު އް ދަ ތު:
▪ މަ އް ސަ ލަ ތަ ޙް ޤީޤް ކުރާ ފަ ރާ ތް:
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސްގެ މައްޗަށް
އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/ACA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުން/ހިފެހެއްޓުން/ހުއްޓުވުން
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ އެ ކަ އު ންޓްގެ ވެ ރި ފަރާތުގެ މަ ޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެ ޑްރެސް:

ޖިންސު:

މިހާރު އުޅޭ އެ ޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި .ޑީ ކާ ޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

އަދާކުރާ ވަ ޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:

▪ މަ އް ސަލައިގެ ތަ ފް ޞީލު:
▪ އެ ކަ އު ންޓްގެ މަ ޢުލޫމާތު:
▪ މޮ ނި ޓަރކުރަން ބޭ ނު ންވާ މު ޢާމަލާތް:
▪ މޮ ނި ޓަރ ކު ރުމަށް/ހިފެހެއްޓުމަށް /ހުއްޓުވުމަށް ބޭ ނުންވާ ސަ ބަބު:
▪ ލި ބި ފަ އިވާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ:
▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ޤާ ނޫނާއި ކު ށް:
▪ އަ މު ރު ނެ ރެދޭ ޤާ ނޫނާއި ކު ށް:
▪ އަ މު ރު ނެ ރެދޭ ޤާ ނޫނުގައި ފު ރި ހަމަވާންޖެހޭ ކަ ން ކަން ފު ރި ހަމަވާގޮތް:
▪ މޮ ނި ޓަރ ކު ރަ ން/ހިފެހެއްޓުމަށް/ހުއްޓުވުމަށް ދީ ފަ އިވާ މު އްދަތު:
▪ މަ އް ސަލަ ތަ ޙް ޤީޤްކުރާ ފަ ރާ ތް:
މޮނިޓަރ ކުރާނަމަ :މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް މޮނިޓަރކޮށް ،ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު (ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާ)ގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާގޮތަށް ،އެއިދާރާއަށް ދިނުމަށް
(ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ)ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
ހިފަހައްޓާ/ހުއްޓުވާނަމަ :މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް /އެފައިސާއިން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް (ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ)ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.

▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/FDA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ދޫކުރުން

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:
▪ އަމުރަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަ ސައްކަތް:

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ:
އެޑްރެ ސް:

ނަން:

ރަޖި ސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ޤައުމު:

ރަޖި ސްޓްރީ ނަންބަރު:
▪ އެ ކަ އުންޓްގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ތަ ފް ޞީލު:

▪ ފަ އި ސާ ހި ފެ ހެއްޓު މަށް/މުޢާމަލާތްކުރުން ހު އް ޓު ވުމަށް ނެ ރެ ފައިވާ ކޯ ޓު އަ މު ރު ގެ ނަ ން ބަރު:
▪ ފަ އި ސާ ހި ފެ ހެއްޓުމަށް /މުޢާމަލާތްކުރުން ހު އް ޓު ވުން ނި މު މަ ކަށް ގެ ން ނަން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:

ނަންބަރު (އަމުރު ނަންބަރު) އަމުރުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައި ސާ ނުވަތަ އެފައި ސާގެ ތެރެއިން (ޢަދަދު) ދޫކުރުމަށް
ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް (ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ)ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/ZMA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުން

▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ތު ހު މަތުކުރެވޭ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

▪ ތު ހު މަތުކުރެވޭ މަ އް ސަލައިގެ ތަ ފް ޞީ ލު:
▪ ސަރ ވެ އިލްކުރަން ބޭ ނުންވާ މު ޢާމަލާ ތުގެ ބާ ވަ ތް:
▪ ޒާ ތީ މު ޢާމަލާ ތް އަ ޑުއަ ހަން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ ސަރ ވެ އިލަންސް ހި ން ގައިގެން ލި ބޭ ނެކަމަށް ޤަ ބޫލުކުރެވޭ ހެ ކި ޤަ ރީނާ:
▪ މު ވާ ސަލާތީ ވަ ސީ ލަތުގެ ބާ ވަ ތް:
▪ މު ވާ ސަލާތީ ވަ ސީ ލަތުގެ ޚި ދުމަތްދޭ ފަ ރާ ތް:
▪ ސަރ ވެ އިލަންސް ހި ން ގުމަށް ބޭ ނުންވާ މު ވާ ސަލާތީ ވަ ސީ ލަތް ހު ރި ތަން:
▪ ސަރ ވެ އިލަންސް ހި ން ގުމަށް ބޭ ނުންވާ މު ވާ ސަލާތީ ވަ ސީ ލަތުގެ ތަ ފް ޞީލު :
▪ ކު ރަ މުންދާކަމަށް ނު ވަ ތަ ކު ރަ ންއުޅޭ ކަ މަ ށް ތު ހު މަތުކުރެވޭ ކު ށް:
▪ ލި ބި ފަ އިވާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ:
▪ ޒާ ތީ މު ޢާމަލާ ތް އަ ޑު އެހުމާއި ބެ ލު މަށް ދީ ފަ އިވާ މު އްދަތު:
▪ މަ އް ސަލަ ބަ ލާ އި ދާ ރާ/ސެކްޝަން:
▪ ތަ ޙް ޤީޤްކުރާ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ސ.ނަންބަރު:

ރޭންކާއި ނަން:

▪ ސަރ ވެ އިލަންސް ހި ން ގުމުގައި ޒި ންމާއުފުލާނެ އޮ ފި ސަރުގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ސ.ނަންބަރު:

▪ ރޭންކާއި ނަން:

މަތީގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރވެއިލް ުކރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރު ޮކށް ފީމެވެ.

▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
މި އަމުރުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތް ފިޔަވައި އެ ހެންގޮތަ ަކށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަ ަކށް މިއަމުރު ތަން ފީ ޛު ޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު :

ފަ ނ ޑި ޔާރު ގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މާ އި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/PHA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ޕާ ސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަ ންޓް ހިފެހެއްޓުން
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ޕާ ސްޕޯޓް ހި ފަ ހައްޓަން ބޭ ނު ންވާ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެ ޑްރެސް:

ޖިންސު:

މިހާރު އުޅޭ އެ ޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި .ޑީ ކާ ޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

▪ ހި ފަ ހައްޓަން ބޭ ނު ންވާ ޕާ ސް ޕޯޓު ގެ ނަ ންބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ތަ ފު ޞީލު:
▪ ދި ވެ ހި ރާއްޖޭގައި މަ ޑު ކުރުވަން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ ދި ވެ ހި ރާއްޖެ ދޫ ކޮ ށް ފި ލަ އި ގެން ދާ ން އު ޅޭކަމަށް ބެ ލެ ވޭ ސަ ބަބު:
▪ ދި ވެ ހި ރާއްޖެ ދޫ ކޮ ށް ފި ލަ އި ގެން ދާ ން އު ޅޭ ކަމަށް ލި ބި ފައިވާ ހެ ކި:
▪ މަ އް ސަ ލާގައި ލި ބި ފައިވާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ:
▪ ކޮ ށް ފައިވާކަމަށް ނު ވަ ތަ ކު ރަ މުންދާކަމަށް ނު ވަ ތަ ކު ރަ ން އު ޅޭ ކަ މަށް ތު ހު މަތުކުރެވޭ ކު ށް:
▪ ޕާ ސް ޕޯ ޓް ނު ވަ ތަ ޓް ރެ ވަލް ޑޮ ކި އު މަންޓް ހި ފެ ހެއްޓުމުގެ ހު އް ދަ އިގެ މު އް ދަ ތު:
▪ މަ އް ސަ ލަ ތަ ޙު ޤީޤުކުރާފަރާތް:
މަތީގައިވާ ބަޔާން ޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި (ޕާސްޕޯޓް ހިފެ ހެއްޓޭ މީ ހާގެ ނަން) ދިވެ ހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުން މަނާ ޮކށް ފައިވާ ަކން އަންގައި( ،ޕާސްޕޯޓް
ހިފެ ހެއްޓޭ މީ ހާގެ ނަން) ގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮ ިކއުމަންޓް ހިފެ ހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރު ޮކށް ފީމެވެ.

▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑިޔާރުގެ ނަ މާއި މަ ޤާމާއި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…/HRA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް:

(ހެކި ހާމަނުކުރުމުގެ  /ވަކި މިންވަރަކަށް ހެކި ހާމަކުރުމުގެ  /ހެކި ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމުގެ) އަމުރު

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
▪ ދަ ޢު ވާ ލިބޭ ފަ ރާ ތް
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚް:

▪ ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރު:
▪ ރަ އް ކާތެރިކޮށްދޭ ހެ ކީ ގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
▪ ހެ ކި ރަ އް ކާ ތެރިކޮށްދޭ ސަ ބަ ބު:

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހެކި ހާމަނުކުރުމަށް  /ވަކި މިންވަރަކަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް  /ހެކި ހާމަކުރުން ފަ ސްކުރުމަށް)
އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑިޔާރުގެ ނަ މާއި މަ ޤާމާއި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/HHA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ހެ ކި ހާ މަ ކުރުމުގެ އަ މު ރު
▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
▪ ދަ ޢު ވާ ލިބޭ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚް:

▪ ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރު:

▪ ހާ މަ ކޮށްދޭ ހެ ކީ ގެ މަ ޢު ލޫމާތު:

▪ ހެ ކި ހާ މަ ކޮށްދޭ ސަ ބަބު:
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކި ހާމަކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ފަނ ޑިޔާރުގެ ނަ މާއި މަ ޤާމާއި ސޮ އި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/ECF/(Year)/00:

އެ ހެ ނިހެން ކޯ ޓު އަ މުރަށް އެ ދި ފަނޑިޔާރަށް ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތުގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:
އަމުރުގެ ބާވަތް
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހޯދިފައި ނުވާނަމަ ،މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޤައުމު

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު
މައް ސަލައިގެ ތަފްޞީލު
ހުށަހަޅާ ސަބަބު
އަމުރުން ހާ ސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން
ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ
އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ
ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށްތައް
މުއްދަތު
ނިމޭ ތާރީޚާއި ގަޑި

ފެށޭ ތާރީޚާއި ގަޑި
ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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އިތުރު ބަޔާން

މައް ސަލަ ބަލާ އިދާރާ /ސެކްޝަން

އަމުރަށް އެދޭ އޮފި ސަރުގެ މަޢުލޫމާތު
ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ސ .ނަމްބަރު

ރޭންކާއި ނަން
ސޮއި
.............
.............
އިދާރާގެ ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/ECA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް:
▪ އަ މު ރަ ށް އެ ދު ނު ފަ ރާ ތް:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ފޯ މު ގެ ނަ ންބަރު:

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:

▪ ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ން ބަރު:

▪ ތު ހު މަ ތުކުރެވޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ތަ ފް ޞީލު:
▪ އަ މު ރު ނެ ރެ ވޭ ބޭ ނު ން:
▪ ލި ބި ފައިވާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ:

▪ ޙަ ވާ ލާ ދޭ ޤާ ނޫ ނުގެ މާ އް ދާ އާއި ކު ށް:

▪ މު އް ދަ ތު:
▪ މަ އް ސަ ލަބަލާ އި ދާ ރާ /ސެކްޝަން:

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (އަމުރުގެ ތަފް ސީލް) އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
ސިއްކަ

ތާރީޚު:

ފަނ ޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ކޯ ޓު އަ މު ރަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާތުގެ އި ޤް ރާރު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

މަޤާމު

ސ.ނަންބަރު

އިދާރާ /ސެކްޝަން

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޖިން ސް

މައް ސަލައިގެ ބާވަތް
އިޤްރާރު
އަހުރެން ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނަންބަރު  .....................ފޯމްގައިވަނީ ތަޙްޤީޤުކޮށް އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން މައް ސަލަ
ދިރާ ސާކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަ ށާއި ،ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު އެއްވެ ސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައި ނުވާނެކަމަށް
އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.
ތާރީޚް

ސޮއި
އިނގިލީގެ ނިޝާން

އިދާރާގެ ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން
▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް :މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސް
▪ ބަ ން ދުކުރަން ބޭ ނު ންވާ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން:

އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް/އުމުރު:

ދާ އި މީ އު ޅޭ އެ ޑް ރެ ސް:

ޖި ން ސް:

މި ހާ ރު އެ ޑް ރެ ސް:

ޤަ އު މު:

އަ އި .ޑީ ކާ ޑު /ޕާ ސްޕޯޓް ނަ ން ބަރު:

ފޯ ނު ނަ ން ބަރު:

އަ ދާ ކު ރާ ވަ ޒީ ފާ /މަ ސައްކަތް:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚް:

▪ ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައާ ހު ރި ގު ޅު ން:

▪ ބަ ން ދުގައި ބަ ހަ އްޓައިގެން ހާ ޒި ރުކުރަން ބޭ ނުންވާ ސަ ބަ ބު:

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހާ ( ،ތާ ރީޚް) ވަނަ ދުވަހުގެ ( ގަ ޑި) އަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން (ކޯޓުގެ ނަން) ކޯޓަށް
ހާޒިރުކުރުމަށް މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
..............
..............
( ސޮއި)
(ނަން)
(ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު)
ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…./ABA/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް:
▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:
▪ ތު ހު މަ ތުކުރެވޭ /ދަޢުވާލިބޭ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން:

އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް/އުމުރު:

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

ޖި ން ސު:

މި ހާ ރު އު ޅޭ އެ ޑް ރެ ސް:

ޤަ އު މު:

އަ އި .ޑީ ކާ ޑު /ޕާ ސްޕޯޓު ނަ ން ބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚް:

ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރު( :މައް ސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ)
▪ އަ މު ރު ބާ ޠި ލްކުރި ސަ ބަބު:

(އަމުރުގެ ތަފް ސީލް) ކޮށްފައިވާ މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު .....އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ގަ ޑި:

ފަނ ޑިޔާރުގެ ނަ މާއި މަ ޤާމާއި ސޮ އި

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…./THA/(Year)/00 :

ޙު ކު މް ތަ ންފީޛުކުރުމުގެ އަ މުރު
▪ ޙު ކު މް ތަ ން ފީޛު ކު ރެ ވޭ މީ ހާ ގެ މަ ޢު ލޫމާތު:
ފު ރި ހަ މަ ނަ ން :

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

އު ފަ ން އަ ތޮ ޅާ އި ރަ ށް :

ޖި ން ސް:

އަ އި ޑީ  /ޕާސްޕޯޓު ނަ ން ބަރު:

މި ހާ ރު ދި ރި އު ޅޭ އެ ޑް ރެ ސް :

އު ފަ ން ތާ ރީޚް  /ޢު މު ރު :
ފޯ ނު ނަ ން ބަ ރު :

ނަ މާ އި އެ ޑް ރެ ހަ ށް އަ އި ބަ ދަ ލު :
އަ ދާ ކު ރާ ވަ ޒީ ފާ  /ކު ރާ މަ ސަ އް ކަ ތް :
ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

ބަ އް ޕަ ގެ  /މަ ން މަގެ ފު ރި ހަ މަ ނަ ން:

▪ ބަ ން ދެއްގައި ނު ވަ ތަ ބެ ލު މުގެ ދަ ށު ގަ އި ހު ރި ނަމަ:
ހު ރި ތަ ން:
ހު ރި ގޮ ތް :

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް :
ޖަލުގައި :

▪

ސާ ބި ތު ވި ކުށް:

▪

ތަ ން ފީ ޛު ކުރަންވީ ޙު ކު މް :

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް:

އަރުވާލާފައި:

▪

ޙު ކު މް ކު ރަންދެ ން ބަ ން ދު ގައި ހު ރި މު އް ދަ ތު

▪

ޙު ކު މް ކު ރި ކޯ ޓު :

▪

ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ން ބަރު:

ގޭބަންދުގައި:

ބެލުމުގެ ދަށުގައި:

▪
▪

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ :

ހު ށަ ހެ ޅު ނު ތާ ރީ ޚު :

ދަ ޢު ވާ ކު ރި ފަ ރާ ތް :

▪

ޙު ކު މް ކު ރި ތާ ރީ ޚު :

..............
..............

ސޮ އި
ފަނ ޑި ޔާރުގެ ނަ މާ އި މަ ޤާ މު

މޯ ލް ޑިވްސް ކަ ރެ ކް ޝަނަލް ސަ ރވިސް
މާލެ  /ދިވެ ހިރާއްޖެ

ކޮ ޕީ  :މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ދައުވާކުރާފަރާތުގެ ރިފަރަންސް ނަންބަރު:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަން ބަރު…-TH(J)/(Year)/ 00 :

ޖޫ ރި މަނާކުރިކަން އަ ން ގާ ޗި ޓު
▪ ޖޫ ރި މަ ނާ ކު ރެ ވުނު މީ ހާ ގެ:
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:

ޖިންސް:

އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު:
ފޯނު ނަންބަރު:

ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ކުރާ މަސައްކަތް:
ބައްޕަގެ /މަންމަގެ ފުރިހަމަ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނަން :

▪ ސާ ބި ތުވި ކު ށް:
▪ ޖޫ ރި މަ ނާ ދަ އް ކަންވީ ގޮ ތާ އި އަ ދަ ދު :
▪ ޖޫ ރި މަ ނާ ދަ އް ކަންވީ

ތަ ން :

▪ ޖޫ ރި މަ ނާ ދަ އް ކަންވީ

މު އް ދަ ތު:

▪

ޙު ކު މް ކު ރި ކޯ ޓު :

▪

ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ން ބަ ރު:

▪
▪

ހު ށަ ހެ ޅު ނު ތާ ރީ ޚު :

ދަ ޢު ވާ ކު ރި ފަ ރާ ތް :

▪

ޙު ކު މް ކު ރި ތާ ރީ ޚު :

(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)
ފަނ ޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި

މޯ ލް ޑި ވް ސް އި ން ލެ ންޑް ރެ ވެ ނި އު އޮ ތޯ ރި ޓީ .
ކޮ ޕީ  :މޯ ލް ޑި ވް ސް ކަ ރެ ކް ޝަ ނަލް ސަރ ވި ސް .
މޯ ލް ޑި ވް ސް ޕޮ ލި ސް ސަރ ވި ސް .

ޑި ޕާ ޓް މަ ން ޓް އޮ ފް ޖު ޑީ ޝަ ލް އެ ޑް މި ނި ސްޓް ރޭޝަން.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…-TH(D)/(Year)/00 :

މި ދަ ރަނި ސާ ބި ތުވެއްޖެ
▪ ޙު ކު މް ތަ ން ފީ ޛު ކު ރެވ މީ ހާގެ :
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:

ޖިންސް:

އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅ އެޑްރެސް:

އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު:
ފޯނު ނަންބަރު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ބައްޕަގެ /މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

▪ ދަ ރަ ނި ލި ބެ ންޖެހ ފަ ރާ ތުގެ މަ އު ލޫމާތު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

މިހާރު އުޅ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ބައްޕަގެ /މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

-

▪ ދަ ރަ ނީ ގެ ޖު މް ލަ:

▪ ދަ ރަ ނީގެބާވަ ތް:

▪

ޙު ކު މް ކު ރަ އް ވާ ފަ އި ވާގޮ ތް:

▪
▪

▪

ޙު ކު މް ކުރި ކޯ ޓު:

▪

ޤަ ޟި އްޔާ ނަ ން ބަ ރު:

ދަ ޢު ވާ ކުރި ފަ ރާ ތް:

▪

ހު ށަ ހެ ޅުނު ތާ ރީ ޚު :

ޙު ކު މް ކުރި ތާ ރީ ޚު:

(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)

ފަނ ޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި
( ދަ ރަނި ދަ އް ކަންވީ ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޕީ :ޑިޕާޓްމަންޓް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޝަން

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…..(00-0000)/PH/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ފުރުން މަނާކުރުން

▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:
▪ ފު ރު ން މަ ނާ ކުރެވޭ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

މައް ސަލައާ ހުރި ގުޅުން:

▪ މަ އް ސަ ލައާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާތު:
މައް ސަލައިގެ ބާވަތް:
ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
▪ ދި ވެ ހި ރާއްޖޭގައި މަ ޑު ކުރުވަން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ރު ހިނ ގާނެ މު އް ދަ ތު:
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:

މަތީގައިވާ ބަޔާން ޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި (ޕާސްޕޯޓް ހިފެ ހެއްޓޭ މީ ހާގެ ނަން) ދިވެ ހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުން މަނާ ޮކށް ފައިވާ ަކން އަންގައި( ،ޕާސްޕޯޓް
ހިފެ ހެއްޓޭ މީ ހާގެ ނަން) ގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮ ިކއުމަންޓް ހިފެ ހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރު ޮކށް ފީމެވެ.

..............
..............
( ސޮއި)
(ނަން)
( ފަނ ޑިޔާރުގެ މަ ޤާމު)

ސިއްކަ
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު….(00-0000)/PD/(Year)/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ޕާ ސްޕޯޓް/ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަ ންޓް ދޫކުރުން
▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:
▪ ދަ ޢު ވާ ލިބޭ ފަ ރާ ތުގެ މަ ޢު ލޫ މާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

ޖިން ސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
▪ މަ އް ސަ ލައާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫ މާތު:
މައް ސަލައިގެ ބާވަތް:
ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
▪ ސަ ބަ ބު:

މަތީގައިވާ ފަރާތުގެ ޕާ ސްޕޯޓް/ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރެފައިވާ މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު (އަމުރުގެ ނަންބަރު)
(އަމުރުގެ ތާރީޚް) އަމުރު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ / .މަތީގައިވާ ފަރާތުގެ ޕާ ސްޕޯޓް/ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓް (ތާރީޚް) އިން ފެށިގެން
(ތާރީޚް) އަށް ދޫކޮށްފީމެވެ.
..............
..............
( ސޮ އި)
( ނަ ން)
( ފަނ ޑިޔާރުގެ މަ ޤާމު)

ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……(Gaziyya no)/SHB/Year/00:

ކޯ ޓު އަ މު ރު
▪ އަ މު ރު ގެ ބާ ވަ ތް :ޙުކުމެއް ކުރެވެންދެން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން
▪ އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް :މޯލްޑިވް ސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވި ސް
▪ މަ އް ސަ ލައިގެ ބާ ވަ ތް:
▪ ބަ ން ދުގައި ބަ ހަ އްޓަންޖެހޭ މީ ހާ ގެ :
ފު ރި ހަމަ ނަ ން :

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:

މި ހާ ރު އު ޅޭ އެ ޑް ރެ ސް:

ޕާ ސް ޕޯ ޓް  /ދ.ރ.އ ކާ ޑު ނަ ން ބަރ:

ޖި ން ސް:

އު މު ރު  /އު ފަ ން ތާ ރީ ޚު:

▪ ބަ ން ދުގައި ބަ ހަ އްޓަން ބޭ ނު ންވާ ސަ ބަބު:
▪ ބަ ން ދުގައި ބަ ހަ އްޓަންޖެހޭ ތަ ން :
▪ ޤަ ޟި އް ޔާގެ ތަ ފް ޞީ ލް:
ދަ އު ވާ ފޯ މް ނަ ން ބަރ:

ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރ:

ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚު:

ސެ ކް ޝަން:

ދަ ޢު ވާ ކުރާ ފަ ރާ ތު ގެ ރި ފަ ރަން ސް ނަ ންބަރު:

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ ނަންބަރު (ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު) ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމެއްކުރެވެންދެން
ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ބަ ންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
▪ އި ތު ރު ބަ ޔާ ން:
-

ސިއްކަ

ތާ ރީ ޚު:

ޤާ ޟީ:

ގަ ޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/MHF/(Year)/00:

މު ދާ ހޯ ދު މަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
އަމުރަށް އެދެނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ،އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަ ސައްކަތް
އަމުރަށް އެދެނީ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުންނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

އެޑްރެ ސް

ރަޖި ސްޓްރީ

ރަޖި ސްޓްރީ

ނަންބަރު

ކުރެވިފައިވާ ޤައުމު

ހައި ސިއްޔަތު

ރައްދުވާ އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތު
އިދާރާގެ ނަން:
މައް ސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު
މައް ސަލައިގެ ޚުލާ ސާ:
މައް ސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ (ހުށަހަޅާ އެގްޒިބިޓްތައް ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް)
.1
.2
.3
.4
.5

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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1

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން
.1
.2
.3
.4
.5
ހުށަހަޅާފަރާތުން އެދޭގޮތް

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
ނަން:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސިއްކަ
▪

މި ފޯ މު ހު ށަ ހަޅާއިރު އަ ން ނަނިވި ތަ ކެ ތި ހު ށަ ހަޅަންވާނެއެވެ.
 . 1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު؛
 . 2ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛
 . 3ހޯދުމަށް އެދޭ މުދަލުގެ ތަފް ސީލް؛
 . 4ބަލާފާ ސްކޮށް މުދާ ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުގެ ކޮޕީ؛
 . 5އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ބަލާފާ ސްކުރުމަށް ކޯޓުން ދޫކުރި އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް
އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ބަޔާން.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

މު ދާ ހޯ ދު މަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފަ ރާތުގެ އި ޤް ރާރު
ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު
ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުންނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެޑްރެ ސް

ނަން
ރަޖި ސްޓްރީ ނަންބަރު

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

ރަޖި ސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ޤައުމު
އިޤްރާރު
މުދާ

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ

މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށާއި ،ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެއްވެ ސް މަޢުލޫމާތެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެކަމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.
ތާރީޚް

ސޮއި

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު……/HCF/(Year)/00:

ހޭ ބި އަ ސް ކޯ ޕަ ސް އަ މު ރަކަށް އެ ދި ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން

އުފަން ތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް

އުމުރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް

ޖިން ސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

ހައި ސިއްޔަތު
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އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު

ޤައުމު

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ހައްޔަރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ހައްޔަރު ކުރި ފަރާތް
ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ތަން
ގަޑި

ހައްޔަރު ކުރި ތާރީޚް

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބުކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައް
.1
.2
.3
ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކިތައް (ހުށަހަޅާ އެގްޒިބިޓްތައް ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް)
.1
.2
.3
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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1

މައް ސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ،ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެއްވެ ސް މަޢުލޫމާތެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި
ނުވާނެކަމަށް އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.
ނަން
▪

ތާރީޚް

ސޮއި
މި ފޯ މު ހު ށަ ހަޅާއިރު އަ ން ނަނިވި ތަ ކެ ތި ހު ށަ ހަޅަންވާނެއެވެ.
 . 1ހައްޔަރު ގައި ހުރި ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން (ހުށަހެޅެން އޮތްނަމަ)؛
 . 2ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން؛
 . 3ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އަމުރުގެ ކޮޕީ؛

 3 . 4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ ،އެ އަމުރުގެ ކޮޕީއަކަށް އެދިފައިވާކަމާއި،
ހައްޔަރު ކުރި ފަރާތުން އެ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ބަޔާން؛
 . 5މި ފޯމުގެ  3ސެޓު.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…/(Year)/00:

ކޯ ޓަ ށް ހާ ޒި ރު ވު މުގެ އަ މު ރު
ހާ ޒި ރު ވާންޖެހޭ މީ ހާ ގެ:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން ( ޢާ ންމުކޮށް ކި ޔާ ނަ މާއެކު( :
ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް ( :އަ ތޮ ޅާ ރަ ށާ އެކު( :
މި ހާ ރު އުޅޭ އެ ޑް ރެ ސް ( :އަ ތޮ ޅާ ރަ ށާ އެކު):
ގު ޅޭ ނެ ނަ ން ބަރު:
ހާ ޒި ރުކުރެވޭ ބޭ ނު ން:
ކު ށު ގެ ޚު ލާ ޞާ:

ހާ ޒި ރުކުރެވޭ ހަ އި ސިއްޔަތު:
ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރު:
ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚް:
މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް( ،ތާރީޚް) ވަނަ ދުވަހުގެ (ގަޑި) އަށް (ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކޯޓު) ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)

( ސޮއި)

ސިއްކަ

ޙަ ވާ ލު ވި މީ ހާ ގެ:

(ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު)

ޙަ ވާ ލުކުރި މީ ހާ ގެ:

ސޮއި:

......................................

ސޮއި:

....................................

ނަން:

......................................

ނަން:

....................................

މަޤާމް:

......................................

ގަ ޑި:

......................................

ތާރީޚް:

.................................. ....

ގުޅޭނެ ނަންބަރ.............................. :
(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާ އްޞަ އެ ން ގު ން ތަކެއް
 . 1ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަ ސްނުކޮށް ހާޒި ރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ކޯޓަށް
ހާޒިރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 . 2މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހ .އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ށ .ތިމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒި ރުނުވެވުނުނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޯޓަށް މައް ސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން ،މައް ސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަށް
ދަޢު ވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ ،އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 . 3ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 4ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ
ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަން ދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ
ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 5ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 6ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ ،އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 7ކޯޓަށް ހާޒި ރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯ ޖެހި ރަ ސްމީ ލިޔުމެއް
ގެންނަންވާނެއެވެ.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…/(Year)/00:

ކޯ ޓަ ށް ހާ ޒި ރު ވު މުގެ އަ މު ރު
އަ މު ރު ރަ އްދުވާފަރާތް :ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  /ޕްރޮ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ ސް.

ތި ރީގައި މިދަންނަވާ މައް ސަލާގައި (ތާރީޚް) ވަނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ދަޢުވާކުރާ
ފަރާތުގެ ޙައި ސިއްޔަތުން މި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.
ޢަދަދު

ގަ ޑި

ޤަ ޟި އް ޔާ ނަންބަރު

ދަ ޢު ވާ ލިބޭފަރާތުގެ ނަމާއި

) ދަ ޢު ވާ ފޯ މް ނަ ންބަރު(

އެ ޑް ރެ ސް

ދަ ޢު ވާ ގެ ބާ ވަތް

ޝަ ރީ ޢަ ތް
ބާ އް ވާ ބޭ ނު ން

(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)

ސިއްކަ

( ސޮއި)
(ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު)

ޙަ ވާ ލުކުރި މީ ހާ ގެ:

ޙަ ވާ ލު ވި މީ ހާ ގެ:
ސޮއި:

......................................

ސޮއި:

....................................

ނަން:

......................................

ނަން:

....................................

ތާރީޚް:

......................................

ތާރީޚް:

.....................................

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާއްޞަ އެންގުންތަކެއް
 . 1ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަ ސްނުކޮށް ހާޒި ރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ކޯޓަށް
ހާޒި ރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 . 2މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހ .އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ށ .ތިމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒި ރުނުވެވުނުނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޯޓަށް މައް ސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން ،މައް ސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަށް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ ،އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 . 3ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަން ބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 4ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ
ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަންދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ
ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 5ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެ ހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 6ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ ،އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 7ކޯޓަށް ހާޒި ރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯ ޖެހި ރަ ސްމީ ލިޔުމެއް
ގެންނަންވާނެއެވެ.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…/(Year)/00:

ކޯ ޓަ ށް ހާ ޒި ރު ވު މުގެ އަ މު ރު
ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން ( ޢާ ންމުކޮށް ކި ޔާ ނަ މާ އެ ކު( :
ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް ( :އަ ތޮ ޅާ ރަ ށާ އެކު( :
މި ހާ ރު އުޅޭ އެ ޑް ރެ ސް ( :އަ ތޮ ޅާ ރަ ށާ އެކު):
ގު ޅޭ ނެ ނަ ން ބަރު:
ހާ ޒި ރު ކުރެވޭ ބޭ ނު ން:
ހާ ޒި ރު ކުރެވޭ ހަ އި ސިއްޔަތު:
ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރު:
ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚް:
މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް ( ،ތާ ރީޚް) ވަނަ ދުވަހުގެ ( ގަ ޑި) އަށް (ހާޒިރުވާންވީ ކޯޓު) ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)

ސިއްކަ

ޙަ ވާ ލު ވި މީ ހާ ގެ:

( ސޮއި)
(ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު)

ޙަ ވާ ލުކުރި މީ ހާ ގެ:

ސޮއި:

......................................

ސޮއި:

....................................

ނަން:

......................................

ނަން:

....................................

މަޤާމް:

......................................

ގަ ޑި:

......................................

ތާރީޚް:

......................................

ގުޅޭނެ ނަންބަރ.............................. :

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާ އްޞަ އެ ން ގު ން ތަކެއް
 . 1ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަ ސްނުކޮށް ހާޒި ރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ކޯޓަށް
ހާޒި ރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 . 2މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހ .އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ށ .ތިމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒި ރުނުވެވުނުނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޯޓަށް މައް ސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން ،މައް ސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަށް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ ،އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 . 3ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 4ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ
ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަންދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ
ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 5ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެ ހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 6ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ ،އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 7ކޯޓަށް ހާޒި ރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯ ޖެހި ރަ ސްމީ ލިޔުމެއް
ގެންނަންވާނެއެވެ.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 24.03

( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…/(Year)/00:

ކޯ ޓަ ށް ހާ ޒި ރު ވު މުގެ އަ މު ރު
އަ މު ރު ރަ އް ދު ވާ ފަ ރާ ތް:
ހާ ޒި ރު ވާންޖެހޭ މީ ހާ ގެ:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން ( :ޢާ ން މުކޮށް ކި ޔާ ނަ މާއެކު):
ފޯ މް ނަ ން ބަރު:
ހާ ޒި ރުކުރެވޭ ބޭ ނު ން:
ހާ ޒި ރުކުރެވޭ ޙަ އި ސިއްޔަތު:
ޤަ ޟި އް ޔާ ނަ ންބަރު:
ހު ށަ ހެޅުނު ތާ ރީ ޚު:
މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް ( ،ތާ ރީޚް) ވަނަ ދުވަހުގެ ( ގަ ޑި) އަށް (ހާޒިރުވާންވީ ކޯޓު) ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)
( ސޮއި)
ސިއްކަ

ޙަ ވާ ލު ވި މީ ހާ ގެ:

(ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު)

ޙަ ވާ ލުކުރި މީ ހާ ގެ:

ސޮއި:

......................................

ސޮއި:

....................................

ނަން:

......................................

ނަން:

....................................

މަޤާމް:

......................................

ގަ ޑި:

......................................

ތާރީޚް:

......................................

ގުޅޭނެ ނަންބަރ.............................. :

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާ އްޞަ އެ ން ގު ން ތަކެއް
 . 1ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަ ސްނުކޮށް ހާޒި ރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ކޯޓަށް
ހާޒި ރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 . 2މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހ .އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ށ .ތިމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒި ރުނުވެވުނުނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޯޓަށް މައް ސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން ،މައް ސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަށް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ ،އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
 . 3ޖިނާއީ މައް ސަލައެ އްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ
ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 4ޖިނާއީ މައް ސަ ލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ
ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަންދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ
ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)ގެ  541ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 . 5ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 6ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ ،އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މޯލްޑިވް ސް ޕޮލި ސް ސަރވި ސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 . 7ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު ދި ވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯ ޖެހި ރަ ސްމީ ލިޔުމެއް
ގެންނަންވާނެއެވެ.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…/(Year)/00:

ކޯ ޓަ ށް ހާ ޒި ރު ކު ރު މުގެ އަ މު ރު
އަ މު ރު ރަ އް ދުވާފަރާތް:

ތިރީގައިވާ މީހާ /މީހުންނަކީ ތިޔަފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި/ތިބި މީހެއް/ބައެއް ނަމަ( ،ތާރީޚް) ވަނަ ދުވަހު
މި ކޯޓަށް ހާ ޒިރުކުރުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.

ސ.ނ

ނަ މާ އި އެ ޑް ރެސް

އަ އި .ޑީ ކާ ޑު/ޕާސްޕޯޓު

ދަ ޢު ވާ ގެ ބާ ވަ ތް

ނަ ން ބަރު

ގަ ޑި

1
2
3
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)

ސިއްކަ

(ސޮއި)
(ފަނ ޑިޔާރުގެ މަޤާމު)

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް ) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ

1

`
( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ކޯ ޓަ ށް ހު ށަ ހަޅަންޖެހޭ މެ ޑި ކަލް ފޯ މު
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

މައް ސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ސެކްޝަން:
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބަލީގެ ބާވަތް:
މި ބައްޔަކީ ކޯޓަށް
މި ބައްޔަކީ ކޯޓަށް

ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުގެ ނަން:

ހާޒިރު ވެވޭފަދަ ބައްޔެކެވެ .
ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެކެވެ .

ސަލާމުގެ މުއްދަތު:

ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުގެ މަޤާމް:
ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުގެ ސޮއި:
އިދާރީ އިސް ފަރާތެއްގެ
ނަން:
އިދާރީ އިސް ފަރާތުގެ މަޤާމް:

ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރި ތާރީޚް:
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަ ޒުގެ ސިއްކަ:

*ނޯޓު :މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ރަސްމީ ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ޙަވާލުވި މުވައް ޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަމާއި މަޤާމް

ތާރީޚް:

ގަ ޑި:

ސޮއި

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 1ގެ 1ޞަފުޙާ
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ފު ރައިގެން ދި އު މުގެ ހު އް ދައަށްއެދި ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
ފޯމު ހުށަހަޅަނީ:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް 
ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް:
އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:
އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
ޤަޟިއްޔާ/ޤަޟިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

އަޅުގަނޑު (ތާރީޚް) އިން (ތާރީޚް) އަށް ރަށުން ބޭރަށް ދާންބޭނުންވާތީ ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 1ގެ 1ޞަފުޙާ
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

މޫ ނު ބު ރު ގާ އަޅަ އިގެން ހާ ޒި ރުވާ ފަ ރާ ތްތައް ކަ ށަ ވަރުކުރާ ފޯ މު
▪ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް:

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ .ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓް ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

▪ މައް ސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ސެކްޝަން:

ބާވަތް:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)ގެ ނަންބަރު (ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރު) ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން (ތާރީޚް) ދުވަހުގެ (ގަޑި) ގައި (ކޯޓުގެ ނަން)ގެ
( ސެކްޝަން) ސެކްޝަންގައި ބާއްވާ ޝަރީއަތަށް މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހާޒިރުވެފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތަކީ
ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރީ އަޅުގަނޑެވެ.
ނަ ން:

މަ ޤާ މު:

ސޮ އި:

ތާ ރީ ޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 1ގެ 1ޞަފުޙާ
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ޑި ޕާ ޓް މަންޓް އޮ ފް ޖު ޑީ ޝަ ލް އެ ޑް މި ނި ސްޓް ރޭޝަން
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ތަ ރު ޖަމާނުގެ އި ޤު ރާރު
ތަ ރު ޖަ މާނުންގެ ދަ ފް ތަ ރުގައި ރަ ޖި ސްޓްރީވާ ފަ ރާ ތު ގެ މަ ޢު ލޫމާތު
ފު ރި ހަ މަ ނަ ން:

އަ ދާ ކު ރާ ވަ ޒީފާ:

ދާ އި މީ އެ ޑް ރެސް:

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާކުރާތަން:

އަ އި .ޑީ ކާ ޑު ނަ ންބަރު:

އު ފަ ން ތާ ރީ ޚް:

އި ޤު ރާރު
އަހުރެން( ،ތަރުޖަމާނުގެ ފުރިހަމަ ނަން) (ދާއިމީ އެޑްރެ ސް) (އައިޑީ ނަންބަރު ،)......:ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނި ސްޓްރޭޝަންގައިވާ ތަރުޖަމާނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖި ސްޓްރީވުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،އަހުރެންނަށް އެނގޭ ޞައްޙަ
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ .އަހުރެން ދީފައިވާ އެއްވެ ސް މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން
މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިހުރެ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ތަރުޖަމާނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެނަމަ ،އަހުރެންނާމެދު ޤާނޫނީ
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ.
ތާ ރީ ޚް
ސޮ އި:
އިނ ގި ލީގެ ނި ޝާ ން:

ޞަފުޙާ  1ގެ
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ތަ ރު ޖަމާނު ހަ މަ ޖެއްސުމަށް އެ ދޭ ފޯ މު
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަ ސައްކަތް:

ޖިން ސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

ޤައުމު:

މައް ސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ސެކްޝަން:

ބާވަތް:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ތަރުޖަމާނު ހަމަޖައް ސަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލައަށްކަމުގައިވާނަމަ ،ތަރުޖަމާނުގެ މަޢުލޫމާތު:
(ތަރުޖަމާނު ހަމަޖައްސަން އެދެނީ ކޯޓުން ކަމުގައިވާނަމަ ،މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެ ސް:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު ނަންބަރު:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަ ސައްކަތް:

ޖިން ސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

ޤައުމު:

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

(އަމިއްލައަށް ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ހާލަތުގައި)

މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ،ތަރުޖަމާނު ރަށުން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެ
ހިނދެއްގައި އެކަން ކޯޓަށް އެންގުމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
ނަން:

ސޮއި:

ހައި ސިއްޔަތު:

ތާރީޚް:

*ނޯޓު :ތަރުޖަމާނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާ ފަރާތެއް ތަރުޖަމާނެއްގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާނަމަ ،އެފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 1ގެ 1ޞަފުޙާ

`
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( ކޯ ޓުގެ ނަ ން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…./DF/(Year)/00 :

ދަ ޢުވާ ހު ށަ ހަޅާ ފޯ މު
ދަ ޢު ވާ ކުރާ ފަ ރާ ތް :
ދަ ޢު ވާ ހު ށަ ހަޅާ ތާ ރީ ޚް:
ދަ އު ލަ ތުގެ ވަ ކީ ލު /ވަކީލުން:
ދަ ޢު ވާ ކުރާ ފަ ރާ ތު ގެ ރެ ފަ ރެން ސް ނަ ންބަރު:
ދަ ޢު ވާ ލިބޭ ފަ ރާ ތް/ފަރާތްތައް:
ފު ރި ހަމަ ނަ ން:
ދާ އި މީ އެ ޑް ރެ ސް:
މި ހާ ރު އު ޅޭ އެ ޑް ރެ ސް:
އަ އި .ޑީ ކާ ޑު  /ޕާ ސްޕޯޓު ނަ ން ބަރު:

އު ފަ ންވީ ތާ ރީ ޚް:

ޖި ން ސް:

ޢު މު ރު:

އަ ދާ ކު ރާ ވަ ޒީ ފާ  /ކު ރާ މަ ސަ އްކަތް:

ޤަ އު މު:

ދަ ޢު ވާ:
(ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކީ:
.1
.2
މި ފޯމާއެކުގައި ދައުވާކުރާ ސަބަބުތަކާއި ،ދަޢުވާ ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު  1އާއި
ޖަދުވަލު  2ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ.
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާޜީޚް)
ނޯ ޓު  :މި ދަ ޢު ވާ ފޯ މު ގަ އި ސޮ އި ކޮ ށް ފަ އި އެ ވަ ނީ ،ދަ ޢު ވާ ފޯ މު ގަ އި ސޮ އި ކު ރު މު ގެ ހު އް ދަ ޕް ރޮ ސި ކިއު ޓަރ ޖެ ނެ ރަ ލް ދީ ފަ އި ވާ މީ ހެ ކެ ވެ.

އި ޤް ރާ ރު:
މި ފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ނަން:
މަޤާމު:
ޕީޖީގެ

ސޮއި:

ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 1ގެ 3ޞަފުޙާ

ނަންބަރު ............................:ދަޢުވާ ފޯމުގެ ޖަދުވަލު 1
ދަ ޢު ވާ ކުރާ ސަ ބަ ބުތައް
( ދަ ޢު ވާލިބޭ މީ ހާ ގެ ނަ ން) ގެ މަ އް ޗަ ށްކުރާ
ދަޢުވާ 1
ދަޢުވާ 2
ސޮއި

ޕީޖީގެ
ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 2ގެ 3ޞަފުޙާ

ނަންބަރު ............................:ދަޢުވާ ފޯމުގެ ޖަދުވަލު 2
ހު ށަ ހަޅާ ހެ އް ކާއި ޤަ ރީ ނާ
ސ.ނ

ސާ ބި ތުކުރުމަށް ބޭ ނު ންވާ ކަ ން ކަން

ހެ ކި

ފޯ ލި ޔޯ
ނަ ން ބަރު

ޝަ ފަ ހީ ހެ ކި
01
02
03
04
ކި ތާ ބީ ހެ ކި
05
06
07
ޤަ ރީ ނާ
08
09
10

ސޮއި

ޕީޖީގެ
ސިއްކަ

(ކޯޓުގެ ނަން) ( ،އެޑްރެސް) ( ،ފޯނު ނަންބަރު) ( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް) ( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

 3ގެ 3ޞަފުޙާ

`

ޖަދުވަލު 31

(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…../RN/(Year)/00 :

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން
ބ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ފުރިހަމަ
ލ ޭ
މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ...................ދަޢުވާ ފޯމުން( ،ދަޢުވާ ި
ނަން) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން (ތާރީޚް) ގައި މި ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލާގައި
ށ
(ސަބަބު) ،މިކަމަކީ އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ފެނުނުހިނދު ،މި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަ ް
ނިންމައިފީމެވެ.
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާޜީޚް)

(ސޮއި)
(ނަން)
ރަޖިސްޓްރާރ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ 1

`
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…../RNM/(Year)/00 :

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
 .1ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
ދައުލަތް
މައްސަލައިގެ ފޯމު ނަންބަރު:

----------------------------------------------------------------------

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން---------------------------------------------------------------------------:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް------------------------------------------------------------------:
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް---------------------------------------------------------------------- ----------:
އަމިއްލަ
ފުރިހަމަ ނަން (ޢާންމު ނަމާއެކު)------------------------------------------------- :ފޯނު ނަންބަރު--------------:
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)--------------------------------------------------------------------:
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)----------------------------------------------------------- :
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު------------------------------------------------ :

 .2ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .3ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް:

(ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް

ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓްކޮށް ،މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ 1

 .4މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ---------------------------------------:ސޮއި-----------------------------------:
ޑ:
އގަނ ު
ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެތަނެއްގެ ތަ ް
ތާރީޚް----------------------------------------------:

ރަސްމީބޭނުމަށް
 .5ނިމުނުގޮތް:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .6މުހިންމު މަޢުލޫމާތު


މި ފޯމުގައިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ލިޔާނެޖާގަނެތްނަމަ މި
ފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.



މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޯމާއި،
އވެ.
ގނެވޭނެ ެ
ށ ހުންނަ ފޯމު ބަލައިނު ަ
ކ ް
މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއާ ތަފާތުގޮތަ ަ

 .7ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް


ކޑުގެ ކޮޕީ
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ާ



ޅ ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުމުގެ ކޮޕީ
މށްއެދި ހުށަހަ ާ
އަލުން ބަލައިދިނު ަ



ހޅާ ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަ ަ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ބުނެދިނުން
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
އައި.ޑީ ކާޑު  /ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ޢުމުރު:

ބތިދާއީ
ގން ބޭއްވުނު އި ް
އަޅުގަނޑު (ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން) ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ (ދަޢުވާގެ ނަން) އާ ގުޅި ެ
އަޑުއެހުމުގައި،

ދަޢުވާއަށް

ޖަވާބުދާރީވުމަށް

އެންގުމުގެ

ކުރިން ،އަޅުގަނޑުގެ

މައްޗަށް

ދައުލަތުންކުރާ

ވ
ދަޢު ާ

ފއިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ޔކިޔުމުގެ ކޮޕީ އަޅުގަނޑަށް ލިބި ަ
ވއާއި ދަޢުވާއާގުޅޭ އެންމެހައި ލި ެ
ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ .އަދި ދަޢު ާ
ވކަން ޝަރީޢަތުން އަންގާފައިވެއެވެ.
އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެން ާ
.1

ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑަށް ލިބިގެންވާކަން.

.2

ނނުތަކުން
ޤ ޫ
ނހެން ާ
ކތްކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި އެހެ ި
ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަސައް ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ،އަޅުގަނޑަށް
ލިބިގެންވާކަން.

.3

އަޅުގަނޑު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ށ
މއްލައަ ް
ޖނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައިވެފައި ،އަ ި
ލިބިގެންވާކަމާއި ،އަޅުގަނޑާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ި
ނ
ހމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދައުލަތުގެ ފަރާތު ް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތްނަމަަ ،
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންވާކަން.

.4

އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.

.5

އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ ،ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ ޚާއްސަ އެހީއަށް
ވކަން.
މނެއްގެ އެހީގައި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ާ
ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ތަރުޖަ ާ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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.6

ޝރީޢަތުގެ
ަ
ދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާއި ،އަޅުގަނޑު
ދކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނު ި
އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ެ
މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަޔާނަކީ ،އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބަޔާނެއްކަމާއި ،އަޅުގަނޑު ދޮގުހެކި ދީފިނަމަ،
ދޮގުހެކި ދިނުމުގެ ދަޢުވާ އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކުރެވިދާނެކަން.

.7

ކރާ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރުމާއި ،އަޅުގަނޑު ބޭނުން ހެކިން ޝަރީޢަތަށް
ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރު ު
މއި ،އެ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން.
ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދު ާ

.8

ވނެކަން.
އަޅުގަނޑު ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާއިން ބެލުމަށް ފޮނު ޭ

ސބިތުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
އފުލާފައިވާ ދަޢުވާގައިވާ ކުށް ާ
އތުރަށް ،އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ު
ނ ޙައްޤުތަކުގެ ި
މަތީގައި ބުނެވު ު
ނ މީހަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ކޮބައިކަން
އެ ކުށް ކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދި ް
މވެސް ،އެ ކުށް ކުރަން
އަޅުގަނޑަށް ސާފުވެފައިވެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާގައިވާ ކުށް ސާބިތުނުވިނަ ަ
އަޅުގަނޑު އުޅުނުކަން ނުވަތަ އެ ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ކުށް
ކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެހީތެރިވުމުގެ ކުށް އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށްސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަމާއި ،އަދި އަޅުގަނޑުގެ
ތރު ކުޑަކުށެއް އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް
އ ު
ި
ށގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ
މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކު ު
ކަނޑައެޅިދާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)
ނ
އިނގިލީގެ ނިޝާ ް
ނ
ނ ް
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ަ
ސޮއި

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތ
ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ތ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ލބޭ ފަރާތުންނަމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާ ި
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
ރައްދުވާ ފަރާތް:
ތ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ނމަ ،އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ށ ަ
ރައްދުވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަ ް
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޖިންސު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ޤައުމު:

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ރ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަ ު

ސެކްޝަން

މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް

ހުށަހެޅުން

ގނެ ގޮތަށް
އދާގެ ދަށުންކަން އެނ ޭ
ތ  119ވަނަ މާ ް
ނވަ ަ
އދާ ު
ނނުގެ  117ވަނަ މާ ް
އތުގެ ޤާ ޫ
ރ ަ
ޖ ާ
ނއީ އި ު
ޅނީ ޖި ާ
(ހުށަހަ ަ

ރމަށް)
ބަޔާންކު ު

.1
.2
.3

ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ސަބަބު

ނމަށްފަހު)
ކން ހަވާލާ ދި ު
ޅމަކަށް ވަ ި
ބބު ލިޔާނީ ކޮންމެ ހުށަހެ ު
(ސަ ަ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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.1
.2
އ
ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ލިޔުންތަ ް

ބރެއް
ބޓް އަށް ވަކި ނަން ަ
ޒ ި
އގް ި
ގތަށްެ ،
ކން އެނގޭ ޮ
ޅގެން ަ
މކާއި ގު ި
ޅ ަ
ށހެ ު
ޒބިޓް ހުށަހަޅަނީ ކޮން ހު ަ
(އެގް ި

ނވާނެ)
ދޭ ް

.1
.2
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
މި ފޯމުގައި އަހުރެން( ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން) ހުށަހަޅާފައިވާ

މަޢުލޫމާތަކީ،

އަހުރެންނަށް އެނގޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް

ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ .މި ހުށަހެޅުމުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިހުރެ،
އެ މަޢުލޫމާތު މިފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެނަމަ ،އަހުރެންނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ.

ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ތާރީޚް

ސޮއި

ހައިސިއްޔަތު/މަޤާމު

ނމަ ،ސިއްކަ)
ނ ަ
(ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތު ް
ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް:
ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމް:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ގަޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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`
(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް
ރައްދު ދޭ ފަރާތް

ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުފަންތާރީޚް:
ހައިސިއްޔަތު:

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތް

ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުފަންތާރީޚް:
ހައިސިއްޔަތު:

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ބާވަތް:
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:
ސެކްޝަން:

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެވޭ ރައްދު
.1
.2
.3
.4
.5
ސޮއި:
ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާއްޞަ އެންގުންތައް:
ނއެވެ( .އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް އެއް
 .1މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ( 2ދޭއް) ސެޓް ހުށަހަޅަންވާ ެ
ނ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ ،އެއި ް
ވނެއެވެ.
 .2މި ފޯމު ފުރިހަމަވެފައިނުވާނަމަ ،މި ފޯމު ކޯޓަށް ބަލައެއް ނުގަނެ ޭ

ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް:
ނން:
ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ަ
މަޤާމް:
ސޮއި:
ތާރީޚް:
ގަޑި:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ 2

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

(ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު)

`
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…../SHN/(Gaziyno)/(Year)/00 :



ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން
 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ރިފެރެންސް ނަންބަރު:

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:






 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
 ނިމުނު ތާރީޚު:

 ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

 ގަޑި:

 ހުށަހެޅި ފަރާތް:




 ނަން:

 ދާއިމީ އެޑުރެސް- :

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު- :

 އުފަން ތާރީޚު-:

 ހުށަހެޅި ތާރީޚު-:

 ނިމުނު ތާރީޚު:



 ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތް:
 ނަން:

 ދާއިމީ އެޑުރެސް:

 ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު:

 އުފަން ތާރީޚު:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ 1

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

(ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު)

 ހުށަހެޅުންތައް:
.1

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
.1

ނިންމުން:

(ސޮއި)
(ފަނޑިޔާރުގެ ނަން)
(ފަނޑިޔާރު)

ޓއިޕްކުރީ:
* ަ
ކރީ:
* ޗެކް ު

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ 2

`

ޖަދުވަލު 35

(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު...../ECA/(Year)/00:

ކޯޓު އަމުރު
އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:
އަމުރުގެ ބާވަތް:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ސަބަބު:
(އަމުރު ނެރެން ނިންމި ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔުމަށް)

(ތާރީޚް)

(ސޮއި)
(ފަނޑިޔާރުގެ ނަން)
(ފަނޑިޔާރު)

ކޮޕީ :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ 1
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/(Year)/00:

ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރު
 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް :މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
ބަންދާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
އޓަންވީ މުއްދަތު:
ބަންދުގައި ބަހަ ް
ބަންދުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚް:
އޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:
ބަންދުގައި ބެހެ ް

އޅަންދެން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ
ގތަކަށް ކަނޑަ ަ
މި ކޯޓުން އެހެން ޮ
މށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓު ަ
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)
(ސިއްކަ)
(ސޮއި)
(ފަނޑިޔާރުގެ ނަން)
ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޕީ:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ 1

`
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު…./BMH/(Year)/00:

ބަންދުކުރެވޭ މީހާއާ ޙަވާލުވުމަށް އަންގާ އަމުރު
ތންފީޛު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
 ޙުކުމް ަ
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:

ޖިންސް:

އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު:
ފޯނު ނަންބަރު:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ކުރާ މަސައްކަތް:

 ބަންދެއްގައި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިނަމަ:
ހުރިތަން:

ތ:
ޚދުމަ ް
ނގެ ި
ދިވެހި ފުލުހު ް

ހުރިގޮތް:

ގއި؛
ދށު ަ
ލމުގެ ަ
ފުލުހުންގެ ބެ ު

 ސާބިތުވި ކުށް:



ޙުކުމްކުރި ކޯޓު:



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:



ޙުކުމްކުރި ތާރީޚު:
..............
..............

ސޮއި
ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ  /ދިވެހިރާއްޖެ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ 1
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/AMF/(Year)/00:

ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ
ރ
ނަންބަ ު

ޓ
ނިންމި ކޯ ު

ތ
ބާވަ ް

ރ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަ ު

ތާރީޚް

ގަޑި

ތ
މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާ ް
ނަން  /އިދާރާ

ހައިސިއްޔަތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ރ
ފޯން ނަންބަ ު

އަމުރު މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބުތައް

އއި
މއްދާ ާ
ނގެ  60ވަނަ ާ
ތގެ ޤާނޫ ު
ރއާ ު
އޖު ާ
ނއީ ި
ދނަމަ ޖި ާ
ނ އެ ޭ
ހއްޓަ ް
އ ބަ ަ
ދގަ ި
(ބަން ު

ދ
ގތް ތަފްސީލުކުރުމަށް .އަ ި
އ ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ޮ
ދގަ ި
ދގެ  13ވަނަ މާއް ާ
ވއި ު
ތގެ ގަ ާ
ރއާ ު
އޖު ާ
ބހޭ ޖިނާއީ ި
ރމާ ެ
ޝަރީޢަތްކު ު
ރމަށް).
މއް ތަފްސީލުކު ު
މވިކަ ެ
ދ ާ
ނވަތަ އަލަށް ި
ވގޮތް ު
މ ހާލަތު ބަދަލު ި
ނ ަ
ހއްޓުމަށް އެދޭ ަ
ފއި ބެ ެ
ދންދޫކޮށް ަ
ބަން ު

.1
.2
.3

ތން އެދޭގޮތް
މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާ ު

ށ އިޤްރާރުވަމެވެ.
މތެއް ކަމަ ް
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫ ާ
(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ 1

ނ
ނަ ް

ހައިސިއްޔަތު

ސޮއި

ތާރީޚް

މ
ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްނަ ަ
ޑ
އެތަނެއްގެ ތައްގަނ ު

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  2ގެ 2

`
(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް
ރައްދު ދޭ ފަރާތް

ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުފަންތާރީޚް:
ހައިސިއްޔަތު:

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތް

ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުފަންތާރީޚް:
ހައިސިއްޔަތު:

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ބާވަތް:
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:
ސެކްޝަން:

ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެވޭ ރައްދު
.1
.2
.3
ށ އިޤްރާރުވަމެވެ.
މތެއް ކަމަ ް
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫ ާ
ނ
ނަ ް

ހައިސިއްޔަތު

ސޮއި

ތާރީޚް

ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްނަމަ
ޑ
އެތަނެއްގެ ތައްގަނ ު

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ 1

ޖަދުވަލު 37.01

`

ޖަދުވަލު 37.02

(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު……/AM/(Year)/00 :

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް
އަމުރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:


އަމުރު ނަންބަރު:



ނ
ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތް :ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނު ް



ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:



ނިމުނު ތާރީޚް:



ހުށަހެޅި ފަރާތް:

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:


ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:



މައްސަލައިގެ ބާވަތް:



ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނު ގޮތް:
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

ނިންމިގޮތް:

(ސޮއި)
(ފަނޑިޔާރުގެ ނަން)
(ފަނޑިޔާރު)

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  1ގެ 1

`
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…/VF/(Year)/00:

ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދ ފޯމު
ތ
ގ މަޢުލޫމާ ު
ތުހުމަތުކުރެވ/ދަޢުވާލިބ ފަރާތު ެ
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

މިހާރުއުޅ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ގުޅނެ ނަންބަރު:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:
މައްސަލައާ ގުޅ މަޢުލޫމާތު
ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ މަޖިލީހަށްނަމަ:
ހައްޔަރުކުރެވުނު ތާރީޚް:

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ
ކުށުގެ ބާވަތް:
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ސެކްޝަން:

ބާވަތް:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

މިހާރުއުޅ އެޑްރެސް:

ގުޅނެ ނަންބަރު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ
ނަންބަރު:

އިޤްރާރު
އކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް
ނ އަންގާ ދުވަހަކު އަންގާ ގަޑި ަ
ކޓު ް
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމަށާއިޯ ،
އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.
ނަން:
ތާރީޚް:

ސޮއި:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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`

ޖަދުވަލު 39

(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…/VTF/(Year)/00:

މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދި ވަކީލު ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތ
ޢލޫމާ ު
ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ވަކީލުގެ މަ ު
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ޖިންސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

ރ
ގުޅޭނެ ނަންބަ ު

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ

ރ
ނަންބަ ު

ރ
ނަންބަ ު

ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ޤަޟިއްޔާ/ޤަޟިއްޔާތައް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ބ
ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ސަބަ ު
.1
.2
.3

މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ (ގަޟިއްޔާއިން/ޤަޟިއްޔާތަކުން) އަޅުގަނޑު ތަނާޒުލު ވެއްޖައީމެވެ.
ނަން:

ގަޑި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޖަދުވަލު 40

(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…/SHRF/(Year)/00:

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދ ފޯމު
ތ
މ ު
ދަޢުވާލިބ ފަރާތުގެ މަޢުލޫ ާ
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

މިހާރުއުޅ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ގުޅނެ ނަންބަރު:

މައްސަލައާ ގުޅ މަޢުލޫމާތު
ރ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަ ު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ނިމުނު ތާރީޚް

ތ
ރިޕޯޓު ހޯދުމަށްއެދ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން/އިދާރާ:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު
ނަންބަރު:

މިހާރުއުޅ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:

ޤައުމު:

ރިޕޯޓަށް އެދ ހައިސިއްޔަތު:

ގުޅނެ ނަންބަރު:

ބ
ބ ު
ރިޕޯޓު ހޯދަން ބނުންވާ ސަ ަ

ތ
ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރުމަށް އެދފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
އައި.ޑީ ކާޑު

ފުރިހަމަ ނަން:

ނަންބަރު:
ގުޅނެ ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ރިޕޯޓު ހޯދަން އެދ ގޮތް
ހާޑް ކޮޕީ

ސޮފްޓް ކޮޕީ

ސޮފްޓް ކޮޕީ އީމެއިލްކުރަން އެދނަމަ ،އީމެއިލް އެޑްރެސް:
(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ރިޕޯޓު ބނުންވާ ގޮތް:
ހަމައެކަނި ރިޕޯޓު
މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއެކު
މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު
ލިޔުންތަކާއެކު
ކޓަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
މަތީގައި އެވަނީ (ކޯޓުގެ ނަން) ޯ
ނަން:
ތާރީޚް:

ސޮއި:
ރަސްމީ ބނުމަށް

ދައްކަންޖެހ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:

ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ރިޕޯޓު ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ
ނަމާއި މަޤާމު:
ސޮއި:

ތާރީޚް:
ރިޕޯޓު ދޫކުރުމަށް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ
ނަމާއި މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:
ރިޕޯޓު ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ
ނަމާއި މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:
ރިޕޯޓާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާއްޞަ އެންގުން
.1

ގ
ޓ ހޯދުމަށް އެދ ފޯމާއެކު  20/-ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓމްޕާއި ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތު ެ
ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ ު
ހމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ
ކާކުކަން އަންގައިދ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ަ
ހންނާނެއެވެ.
ޓން ލިބެން ު
ގ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބް ސައި ު
ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:30ން  11:30އަށެވެ .ފޯމު ކޯޓު ެ

.2

ވއި ،ކޮޕީ ހަދާފައިވާ
ޕޓުގައި ހިމެނ ޞަފްޙާތައް ފިޔަ ަ
ފރަތަމަ ފަހަރަށް ދޫކުރާނަމަ ،ރި ޯ
ތގެ ރިޕޯޓު ު
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮ ު
ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް ( 2/-ދއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފީނެގނެއެވެ.

.3

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު ދޫކުރާނަމަ ،ރިޕޯޓާއި ރިޕޯޓާއެކު ދޫކުރާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް
( 2/-ދއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފީނެގނެއެވެ.

.4

ގ
އވާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް ( 15/-ފަނަރަ) ރުފިޔާ ެ
މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ކޮޕީ ބނުންވާނަމަ ،ކޮޕީ ހަދާފަ ި
މަގުން ފީނެގނެއެވެ.

.5

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކާއެކު ދޫކުރާ ސީޑީއަކަށް ( 50/-ފަންސާސް) ރުފިޔާ އަދި ޑީވީޑީއަކަށް ( 100/-ސަތކަ) ރުފިޔާގެ
މަގުން ފީނެގނެއެވެ.

.6

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގެ ( 1އެކެއް) އަސްލު (ލިޔުންތަކާއެކު) ފީއަކާނުލައި ދޫކުރެވނެއެވެ .ނަމަވެސް
ނ
ތގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ރިޕޯޓުގެ އިތުރު ކޮޕީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެރިޕޯޓުގައި ހިމެނ ލިޔުންތައް ދޫކުރެވނީ މަ ީ
ފީނެގުމަށްފަހުގައެވެ.

.7

ޅއިފިނަމަ ،އެރިޕޯޓުގައި ހިމެނ ލިޔުންތަކަށް މަތީގައިވާ
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ބނުންވެގެން ހުށަހަ ަ
ރވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
މށްފަހު ދޫކު ެ
ގޮތުގެމަތިން ފީނެގު ަ

.8

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރެވނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ ފަރާތާއި މަޞްލަޙަތު އޮތްކަމަށް ކޯޓުން
ތތަކުގައި ޒިނކުރުމާއި ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުގެ
ރތް ޙާޟިރުވެ ނެތް ހާލަ ް
ށވެ .ދަޢުވާލިބ ފަ ާ
ކ ެ
ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ަ
ކުށްފިޔަވައި އެހެން ކުށްތަކުގެ ރިޕޯޓު ދަޢުވާލިބ ފަރާތުގެ މަންމަ  /ބައްޕައަށް ދޫކުރެވނެއެވެ .މަންމަ  /ބައްޕަ ނެތް
ރތުގެ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ދޫކުރެވނެއެވެ.
ހާލަތެއްގައި ދަޢުވާލިބ ފަ ާ

.9

ހކަށް ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކާއި ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރެވނެއެވެ.
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވަކި މީ ަ

 .10ރިޕޯޓު ބަލައި އަންނައިރު ކާކުކަން އަންގައިދ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
ށ
 .11ރިޕޯޓު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  09:00ން  11:30އަށެވެ .ފައިސާބަލައިގަތުމަ ް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  09:00ން  11:30އަށެވެ.
އރު ރިޕޯޓާއި ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ރިޕޯޓުތައް
 .12ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަސް ފާއިތުވާ ި
ނައްތާލެވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ރިޕޯޓުތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގނެއެވެ.
ލން ރިޕޯޓު ދޫކުރެވނީ އާފޯމެއް ހުށަހަޅައި ރިޕޯޓަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
 .13ރިޕޯޓު ނައްތާލުމަށްފަހު ،އަ ު

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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`

ޖަދުވަލު 41

(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…/DSHF/(Year)/00:

ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދ ފޯމު
ތ
މ ު
ދަޢުވާލިބ ފަރާތުގެ މަޢުލޫ ާ
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

މިހާރުއުޅ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ގުޅނެ ނަންބަރު:

މައްސަލައާ ގުޅ މަޢުލޫމާތު
ރ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަ ު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް

މައްސަލަ ހިންގި ކޯޓު

ނިމުނު ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ބާވަތް
ތ
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ނފަރާތަކުން ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދނަމައެވެ).
(މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ދަޢުވާލިބ ފަރާތް ނޫން އެހެ ް
ފުރިހަމަ ނަން/އިދާރާ:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު
ނަންބަރު:

މިހާރުއުޅ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:

ޤައުމު:

ރިޕޯޓަށް އެދ ހައިސިއްޔަތު:

ގުޅނެ ނަންބަރު:

ބ
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދަން ބނުންވާ ސަބަ ު

ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދަން އެދ ގޮތް:
(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ސޮފްޓް ކޮޕީ

ހާޑް ކޮޕީ
ސޮފްޓް ކޮޕީ އީމެއިލްކުރަން އެދނަމަ ،އީމެއިލް އެޑްރެސް:
ނވާ ގޮތް:
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ބނު ް
ހަމައެކަނި ރިޕޯޓު
މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއެކު
ކ
މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކާއެ ު
ތ
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް އެދފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅނެ ނަންބަރު:
ކޓަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
މަތީގައި އެވަނީ (ކޯޓުގެ ނަން) ޯ

ނަން:
ތާރީޚް:

ސޮއި:
ރަސްމީ ބނުމަށް

ދައްކަންޖެހ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:

ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ރިޕޯޓު ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ
ނަމާއި މަޤާމު:
ސޮއި:

ތާރީޚް:
ރިޕޯޓު ދޫކުރުމަށް ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ
ނަމާއި މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:
ރިޕޯޓު ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ
ނަމާއި މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:
ތ
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާއްޞަ އެންގުން
 .1ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދ ފޯމާއެކު  20/-ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓމްޕާއި ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ކާކުކަން
ހމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ
ރސްމީލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ަ
އަންގައިދ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ަ
ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު

ނ
 08:30ން  11:30އަށެވެ .ފޯމު ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބް ސައިޓުން ލިބެ ް

ހުންނާނެއެވެ.
 .2ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ދޫކުރެވނީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ( 100/-ސަތކަ) ރުފިޔާއާއި ކޮޕީ ހަދާފައިވާ ކޮންމެ ޞަފާޙާއަކަށް
( 2/ދއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާ ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.ގ
އވާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް ( 15/-ފަނަރަ) ރުފިޔާ ެ
 .3މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ކޮޕީ ބނުންވާނަމަ ،ކޮޕީ ހަދާފަ ި
މަގުން ފީނެގނެއެވެ.
 .4މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކާއެކު ދޫކުރާ ސީޑީއަކަށް ( 50/-ފަންސާސް) ރުފިޔާ އަދި ޑީވީޑީއަކަށް ( 100/-ސަތކަ) ރުފިޔާގެ
މަގުން ފީނެގނެއެވެ.
 .5ލިޔުންތަކުގެ

ކޮޕީ

ސޮފްޓް

ތން
އލިޔުންތަކަށް މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ހށަހަޅައިފިނަމަެ ،
ބނުންވެގެން ު

ހ
ފ ު
ފީނެގުމަށް ަ

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޅ
މށް ކޯޓުން ކަނޑައަ ާ
 .6ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ދޫކުރެވނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބ ފަރާތާއި މަޞްލަޙަތު އޮތްކަ ަ
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށެވެ .ދަޢުވާލިބ ފަރާތް ޙާޟިރުވެ ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ޒިނކުރުމާއި ބަދުއަޚުލާޤީ ޢަމަލުގެ ކުށްފިޔަވައި
އެހެން ކުށްތަކުގެ ރިޕޯޓު ދަޢުވާލިބ ފަރާތުގެ މަންމަ  /ބައްޕައަށް ދޫކުރެވނެއެވެ .މަންމަ  /ބައްޕަ ނެތް ހާލަތެއްގައި
ބލަދުވެރިޔާއަށް ދޫކުރެވނެއެވެ.
ދަޢުވާލިބ ފަރާތުގެ ަ
 .7ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވަކި މީހަކަށް ލިޔުންތައް ޙަވާލުކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކާއި ލިޔުންތައް ޙަވާލުކުރެވނެއެވެ.
ރސްމީލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
ކން އަންގައިދ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ަ
 .8ލިޔުންތައް ބަލާ އަންނައިރު ކާކު ަ
 .9ލިޔުންތައް

ދޫކުރުމަށް

ހފައިވަނީ
ހަމަޖެ ި

ކޮންމެ

ރަސްމީދުވަހެއްގެ

ހެނދުނު

09:00

ނ
ް

11:30

އަށެވެ.

އވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  09:00ން  11:30އަށެވެ.
ފައިސާބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި
މ ،އެފަދަ ލިޔުންތައް
 .10ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަސް ފާއިތުވާއިރު ލިޔުންތަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަ ަ
ލޔުންތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގނެއެވެ.
ނައްތާލެވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ި
 .11ލިޔުންތައް ނައްތާލުމަށްފަހު ،އަލުން ލިޔުންތައް ދޫކުރެވނީ އާފޯމެއް ހުށަހަޅައި ލިޔުންތަކަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާ
ދެއްކުމުންނެވެ.

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާން
ހާޒިރުކޮށްފައިވާ ތަން:




ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

ޤައުމު:

ފޯނު ނަންބަރު:




މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ސެކްޝަން:

ބާވަތް:

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ އިޤްރާރު
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް)ގެ މައްޗަށް ކުރާ (ދަޢުވާގެ ބާވަތް) ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން

ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  00ގެ ނަމުން މުޚާޠަބުކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަނޑާއެވެ .ސިއްރު ހެކި ނަންބަރު  00ގެ ނަމުގައި (ކޯޓުގެ ނަން)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަޔާންދިނީ އަޅުގަނޑެވެ .އެ ބަޔާނަކީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު
ދީފައިވާ ތެދު ބަޔާނެކެވެ .މިބަޔާން އަޅުގަނޑު ދިނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާމެދު އެއްވެސް ހުސޫމަތެއްނެތި،
އާއިލީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގުޅުމެއްނެތި ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.

ސޮއި:
އިނގިލީގެ ނިޝާން:


ތާރީޚް:

ހާޒިރުވެ ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިޤްރާރު

މިއީ (ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ ނަން) ކޯޓުގެ ނަންބަރު (ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު) ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން (ތާރީޚް) ދުވަހުގެ (ގަޑި) ގައި
(ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ ނަން) ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހާ ގުޅާލެވިފައިވާ (ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ތަން) ހާޒިރުވެ( ،ހެކިބަސްދޭ
މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް) އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާޒިރުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ( .ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން) މިބަޔާން
ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތިއެވެ.
ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު…/RBF/(Year)/00:

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
އެދޭ ގޮތް
ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށް

ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް

ށ
ބަޔާން ބެލުމަ ް

ތ
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން/އިދާރާ:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އެދޭ ޙައިސިއްޔަތު
ދައުލަތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ޤާނޫނީ ވަކީލު

ދަރިވަރުން

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތް

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތެއްނަމަ ،ތަފްޞީލު:

މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ރ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަ ު

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް

މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ނިމުނު ތާރީޚް

ތ
ލިޔުންތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާ ު
އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ
ބަޔާން/ބަޔާންތައް:
ބެލުމަށް ބޭނުންވާ
ބަޔާން/ބަޔާންތައް:
ކޮޕީ ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ
ބަޔާން/ބަޔާންތައް:

ތ
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ނަން:
ތާރީޚް:

ސޮއި:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)

ޞަފުޙާ  3ގެ 1

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ
ނ
ބަޔާނުގެ ދިގުމި ް

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ކޮޕީ ހައްދަން ބޭނުންވާ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:

ގ
މށް/ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތު ެ
ބަޔާން އަޑުއެހުމަށް/ބަޔާން ބެލު ަ
ނަމާއި މަޤާމު:
ސޮއި:

ތާރީޚް:
ޚިދުމަތް ދިން މުވައްޒަފުގެ
ނަމާއި މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޚާއްސަ އެންގުންތައް
 .1ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ ލިޔެފައިވާ
ނނެވެ .މިފަދަ ބަޔާނެއް
ތ ް
ލބޭ ފަރާ ު
ވތަ ދަޢުވާ ި
ލތުން ނު ަ
އ ަ
އގެ ކޮޕީ ހެދުމަށް އެދެވޭނީ ދަ ު
ތ ބަޔާނެ ް
މށް ނުވަ ަ
ބަޔާނެއް ބެލު ަ
ގން ވެއެވެ.
ދެވަނަ ފަރާތަކާ ޙިއްސާ ކޮށްފިނަމަ ،އެމައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބި ެ
 .2އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙުކުމްކޮށް ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށް
ދވިދާނެއެވެ.
މށް ނުވަތަ ބަޔާނެއްގެ ކޮޕީ ނެގުމަށް މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް އެ ެ
ނުވަތަ ބަޔާނެއް ބެލު ަ
ހއް) ރުފިޔާގެ މަގުން
 .3ޝަރީޢަތުން ނަގާފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ކޮޕީ ދޫކުރެވޭނީ ދޫކުރާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް ( 5/-ފަ ެ
ފީނެގުމަށްފަހުއެވެ.
ތން ފީއެއް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.
 .4ޝަރީޢަތުގައި ނަގާފައިވާ ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަ ި
(ހ)  15މިނެޓަށްވުރެ ކުރު ރެކޯޑިންގއެއްނަމަ ( 100/-ސަތޭކަ) ރުފިޔާ.
ޓށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ މިނެޓަކަށް ( 10/-ދިހަ) ރުފިޔާ.
(ށ)  15މިނެ ަ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު:

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު
ތންފީޛު ކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
 ޙުކުމް ަ
ފުރިހަމަ ނަން:

ޖިންސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ގދ.ވާދޫ

އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:

އުފަންތާރީޚް  /އުމުރު:

އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ކުރާ މަސައްކަތް:
ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

(މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމައެވެ).
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނަން/އިދާރާ:
ގދ.ވާދޫ

އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

އުފަންތާރީޚް  /އުމުރު:
ފޯނު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ ސަބަބު:

 ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ރެކޯޑު
ޖޫރިމަނާ ރެކޯޑު

ޑ
ކުށުގެ ރެކޯ ު

ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެލުން

މަތީގައި އެވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ސޮއި............................:
ނަން.............................:
ތާރީޚް............................:

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ޑ
 ކުށުގެ ރެކޯ ު
ނެތް:

އޮތް:

ޑ
މނާ ރެކޯ ު
 ޖޫރި ަ


ދދު:
އަ ަ

ނެތް:

އޮތް:


ދދު:
އަ ަ

ސ
މއް ަ
މންދާ ަ
 ހުށަހެޅި ހިނގަ ު

ނެތް:

ދދު:
އަ ަ

އޮތް:

ފގެ ނަން......................:
ވއްޒަ ު
ޗެކްކުރި މު ަ

ފގެ ނަން......................:
ވއްޒަ ު
ޗެކްކުރި މު ަ

ފގެ ނަން.......................:
ވއްޒަ ު
ޗެކްކުރި މު ަ

ސޮއި...............................................:

ސޮއި...............................................:

ސޮއި.................................................:

ތާރީޚް.............................................:

ތާރީޚް..............................................:

ތާރީޚް................................................:

ނން:
ފރާތުގެ ަ
ހަވާލުވި ަ

ބރު:
ނން ަ
އައިޑީ ކާޑު ަ
(ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ސޮއި:



ޚާއްޞަ އެންގުން:
ސމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ
ފޓޯޖެހި ރަ ް
 .1ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ޮ
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .2ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާއާއި ރެކޯޑު
ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާގެ
ފމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިޢުތިރާޟެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން ޯ
މ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވެ
 .3ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއަކުންނަ ަ
މީހާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެއިދާރާއަކުން ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .4ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމުގެ ޖަވާބު ބަލައި ނާންނަ ފަރާތްތަކުގެ
ރށް ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވޭނީ އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ފޯމުތައް ނައްތާލެވޭނެއެވެ .އިތު ަ
ވނީ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:30ން  11:00އަށެވެ .އަދި ޖަވާބު
 .5ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
ދޫކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވަނީ

12:30

ން

13:30

އަށެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ނނާއި
ކައުންޓަރު ް

ވެބް

ސައިޓު

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ފޯމު ލިބެން ހު ް
އންނައިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.
 .6ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބު ބަލައި ަ
 .7ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ ،ދުވަހުގެ  11:30ގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް
ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯމް ނަންބަރު…/NIF/(Year)/00:

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށް
 ފޯމު ނަންބަރު:
 އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚް:
ފުރަތަމަބައި :އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭފަރާތް އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް
ޢާންމުނަން:

ފުރިހަމަ ނަން:
އުމުރު:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ގޭގެ ނަން:

މަގު:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:
ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ގޭގެ ނަން:

މަގު:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:

 އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:

ދިރިއުޅޭބައި:
މަގު:



އަތޮޅާއި ރަށް:
އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް:

ފުރިހަމަ ނަން:

ޢާންމުނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

 އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:

ގޭގެ ނަން:
ދިރިއުޅޭބައި:

އަތޮޅާއި ރަށް:

މަގު:

 ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ އެމީހެއްގެ:
ފުރިހަމަ ނަން:

ޢާންމުނަން:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

 އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ދެވަނަ ބައި :އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް
 ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަ:



އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުމުގެ:

ނަންބަރު:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

 ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ



އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް:

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ އެޓޭޗްކުރެވިފައި

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތަކުގެ ތަފްޞީލު:



އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ޘާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް( :ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލައިގެ
ޝަރީޢަތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެކަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ).

 އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް (ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެން ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް):

 އިޤްރާރު:
މތުތަކެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
މިފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ،ތެދު މަޢުލޫ ާ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:
ޝޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ ނަމާއި ހައިސިއްޔަތު:
ަ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ޤާނޫނީ
ނނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު:
މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެދެނީ ޤާ ޫ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަން:
ތާރީޚް:

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ސޮއި:

ހަމައެކަނި ހައިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް


ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު-----------------------------:



ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚު---------------------- :



ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު------------------- :



ނިމުނު ތާރީޚު-------------------------------- :



ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 300/-ރ( .ތިންސަތޭކަ
ރުފިޔާ) ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ.
ފައިސާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަގާމު:
ތާރީޚް:

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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`

ޖަދުވަލު 46

(ކޯޓުގެ ނަން)
(ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް އަޑުއަހަން ވަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
އަޑުއެހުމަށް ވަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑު /ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގަޑި:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ސެކްޝަން:

އިޤްރާރު
ޝރީޢަތުގެ މަޖިލިސް އަޑުއެހުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ހުންނަ
ަ
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ
ރޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެ އިންނަ ހިނދު ،ކޯޓުގެ
ކންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަ ީ
ހިނދުގައްޔާއި ނުވަތަ ވީޑިއޯ ޮ
ގ ހުއްދަނެތި ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ދ ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި ،އަދި ކޯޓު ެ
ޙުރުމަތާއި ކަރާމާތަށް އުނިވާނޭފަ ަ
މޖިލީހުގެ އަޑާއި މަންޒަރު
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކާ ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ނުކުރުމަށާއި އަދި ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ޝަރީޢަތުގެ ަ
ރިކޯޑު ނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރު ވަމެވެ .އަދި މި އިޤްރާރުގައި އަޅުގަނޑު ސޮއި މިކުރަނީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ
އެކަމާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އެނގިހުރެއެވެ.
ސޮއި:

ނަން:

ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް
މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމް:
ގަޑި:
އވެ.
ވނެ ެ
ޅން ާ
ޑގެ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަހަ ަ
އއިޑީކާ ު
ތގެ ަ
އދޭ ފަރާ ު
ނ ވަންނަން ެ
އހަ ް
ޅއިރު ،އަޑު ަ
*ނޯޓް :މި ފޯމު ހުށަހަ ާ

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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(ކޯޓުގެ ނަން)
)ރަށް)
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯމް ނަންބަރު:

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމް
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ:
ފުރިހަމަ ނަން:

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ތޅާއި ރަށް:
އުފަން އަ ޮ

ޖިންސް:
މރު:
ރޚު  /ޢު ު
އުފަންތާ ީ

ނބަރު:
އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަ ް
ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

ރސް:
އޑް ެ
ރއުޅޭ ެ
ދ ި
މިހާރު ި
އއި ބަދަލު:
ރހަށް ަ
ނަމާއި އެޑް ެ
ސއްކަތް:
މ ަ
ކރާ ވަޒީފާ  /ކުރާ ަ
އަދާ ު
ހމަ ނަން:
ޕގެ ފުރި ަ
ބައް ަ

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ހމަ ނަން:
މގެ ފުރި ަ
މަން ަ

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

 މައްސަލައިގެ:
ބރު:
ޟއްޔާ ނަން ަ
ޤަ ި

ސެކްޝަން:

ތރީޚު:
ހުށަހެޅުނު ާ

ބާވަތް:

 މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:
ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ދރާ:
ނަން  /އި ާ
މރު:
ރޚު  /ޢު ު
އުފަންތާ ީ

ބރު:
ޕސްޕޯޓު ނަން ަ
އައިޑީ ާ /
ރސް:
އޑް ެ
ރއުޅޭ ެ
ދ ި
މިހާރު ި

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ
ގޅުން:
ތއި ހުރި ު
ލބޭ ފަރާ ާ
ދަޢުވާ ި

ބބު:
ނވާ ސަ ަ
ބނު ް
ލިޔުން ހޯދަން ޭ

 ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށް އެދޭފަރާތުގެ:
ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ނަމާއި ދާ ި

މަތީގައި އެވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ސޮއި------------------------------ :
ނން------------------------------ :
ަ
ތާރީޚު ------------------------------
(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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 ރަސްމީ ބޭނުމަށް:
 ފޮޓޯކޮޕީ

 ކުލަފޮޓޯޖެހިލިޔުން

 ޑީވީޑީ

 ސީޑީ

ދދު:
ޞަފްހާގެ ޢަ ަ

ދދު:
ޞަފްހާގެ ޢަ ަ

ދދު:
ޑގެ ޢަ ަ
ޑީވީ ީ

ޢދަދު:
ސީޑީގެ ަ

ދދު:
ސގެ ޢަ ަ
ފައި ާ

ދދު:
ސގެ ޢަ ަ
ފައި ާ

ދދު:
ސގެ ޢަ ަ
ފައި ާ

ދދު:
ސގެ ޢަ ަ
ފައި ާ

 ލިޔުން  /ސީޑީ /ޑީވީޑީ ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ
ބރު:
ރެކޯޑު ކާޑު ނަން ަ

ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

 ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ:
ބރު:
ރެކޯޑު ކާޑު ނަން ަ

ނަން:

ތާރީޚު:

ސޮއި:

 ޚާއްޞަ އެންގުން:
.1

އވެ .ފޯމު
ނވާނެ ެ
ޕ ހުށަހަޅަ ް
އދޭ ކާޑުގެ ކޮ ީ
ގ ި
އން ަ
ތއްކަން ަ
ވހިރައްޔި ެ
ދ ެ
ރތުގެ ި
ހޅާފަ ާ
އދޭ ފޯމާއެކު ފޯމު ހުށަ ަ
ހދުމަށް ެ
ގޅޭ ލިޔުންތައް ޯ
އއި ު
އސަލަ ާ
މަ ް
އދޭ ފޯމު ކޯޓުގެ
ށ ެ
އ ހޯދުމަ ް
ތ ް
އގުޅޭ ލިޔުން ަ
އ ި
އސަލަ ާ
ގޑި) އަށެވެ .މަ ް
ގޑި) ން ( ަ
އގެ ހެނދުނު ( ަ
ހ ް
މދުވަ ެ
ރސް ީ
ނމެ ަ
އވަނީ ކޮ ް
މޖެހިފަ ި
އގަތުމަށް ހަ ަ
ބަލަ ި
އވެ.
ނނެ ެ
އން ލިބެން ހުން ާ
ސއިޓްގެ ނަން) ި
ބ ަ
ސއިޓު (ވެ ް
ނނާއި ވެބް ަ
ކައުންޓަރު ް

.2

މންނެވެ.
ކ ު
ތން ފައިސާ ދެއް ު
ތގެމަ ި
އވާ ގޮ ު
ގ ި
ރވޭނީ ތިރީ ަ
ގޅޭ ލިޔުންތައް ދޫކު ެ
އއި ު
އސަލަ ާ
މަ ް

.3

މ
ރގައި ކުލަފޮޓޯ ހިމެނޭނަމަ ،ކޮން ެ
ދވޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެ ޭ
ށ 1/-ރ( .އެކެއް ރުފިޔާ) .އަދި ފޮޓޯކޮޕީ ހަދައި ެ
ދވޭ ކޮންމެ ޞަފްހާއަކަ ް
ފޮޓޯކޮޕީ ހަދައި ެ
ޞަފްހާއަކަށް 30/-ރ( .ތިރީސް ރުފިޔާ).

.4

އކަށް 100/-ރ( .ސަތޭކަ
ޑ ަ
ޑވީ ީ
ޑއަކަށް 50/-ރ( .ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަދި ީ
މނޭނަމަ ،ސީ ީ
ސޑީ  /ޑީވީޑީ ހި ެ
ގއި ި
ތރޭ ަ
ރވޭ ލިޔުންތަކުގެ ެ
ދޫކު ެ
ރުފިޔާ).

.5

ށ
ރތުން ކަނޑައަޅާ މީހަކަ ް
ފ ާ
ށއި ،އެ ަ
ޢވާލިބޭ ފަރާތަ ާ
ލއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ދަ ު
މއްސަ ަ
ނވާހާ ހިނދަކުަ ،
ފއި ު
ނގޮތަކަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ަ
އެހެ ް
ނއެވެ.
ރވޭ ެ
ދޫކު ެ

.6

ނނެވެ.
ހޅުމު ް
ޔމެއް ހުށަ ެ
އދޭ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީލި ު
ގ ި
އން ަ
ފރާތުގެ ކާކުކަން ަ
ވނީ ހަވާލުވާ ަ
ރ ޭ
ހވާލުކު ެ
ގޅޭ ލިޔުންތައް ަ
އއި ު
އސަލަ ާ
މަ ް

.7

މ
ނ ެ
އވަނީ ކޮ ް
ށ ހަމަޖެހިފަ ި
ހއްގެ ހެނދުނު (ގަޑި) ން (ގަޑި) އަށެވެ .ލިޔުން ދޫކުރުމަ ް
ދވަ ެ
ސމީ ު
އވަނީ ކޮންމެ ރަ ް
ފ ި
ހމަޖެހި ަ
އގަތުމަށް ަ
ސބަލަ ި
ފައި ާ
ށވެ.
ގޑި) ން (ގަޑި) އަ ެ
ހއްގެ ހެނދުނު ( ަ
ދވަ ެ
ސމީ ު
ރަ ް

.8

ފދަ
އދި އެ ަ
އވެަ .
އތާލެވޭނެ ެ
ފދަ ލިޔުންތައް ނަ ް
އޖެނަމަ،އެ ަ
ވ ް
ހވާލުނު ެ
ކއި ަ
އރު ލިޔުންތަ ާ
ތވާ ި
ވސް ފާއި ު
ހޅާތާ ( )-----ދު ަ
ދން ހުށަ ަ
ލިޔުންތައް ހޯ ަ
ޅއި ލިޔުންތަކަށް
ފމެއް ހުށަހަ ަ
ރވޭނީ އާ ޯ
ށފަހު ،އަލުން ލިޔުންތައް ދޫކު ެ
މ ް
އވެ .ލިޔުންތައް ނައްތާލު ަ
ލތަށް ނެގޭނެ ެ
ދއު ަ
އވާ ފައިސާ ަ
ލިޔުންތަކަށް ދައްކާފަ ި
ނނެވެ.
ދއްކުމު ް
އސާ ެ
ނޖެހޭ ފަ ި
ދައްކަ ް

(ކޯޓުގެ ނަން)( ،އެޑްރެސް)( ،ފޯނު ނަންބަރު)( ،ފެކްސް ނަންބަރު) (ވެބްސައިޓް)( ،އީމެއިލް އެޑްރެސް)
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ދ ވ ހ ރ އ ޖ
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Supreme Court of the Maldives
+9603009990

އ ކ ޑމ ގ
Theemuge

ތ މ ގ

ދ ވ ހ ރ އޖ ގ ސ ޕ ރ މ ކ ޓ

Orchid Magu

info@supremecourt.mv

Male’

Republic of Maldives

www.supremecourt.mv

