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ޓ
ރގް ކޯ ު
ޑް ަ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްޞީލު

ނ ޕްރޮގްރާމް
ބލިޓޭޝަ ް
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން :އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޑްރަގް ރީހެ ި
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ މަރުޙަލާގެ ޢަދަދު( 50 :ހަތަރެއް)

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ – ( 65ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކުލާހުގެ އަދަދު
1
1

ކްލާސް ކޯޑު
QUR 01

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ގްރުއާން ކްލާސް

QUR 02

ގްރުއާން ކްލާސް

QUR 03

ގްރުއާން ކްލާސް

5

QUR 04

ގްރުއާން ކްލާސް

5

ISL 01

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 02

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 03

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 04 6

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ނ  :55ކޯ ޕީސް ލެސަން  ،55މައި ވެލިއުސް ،ލެސަން  :50ކޯ ޕީސް
 LVADR 01ލެސަ ް
ނގ ައ ީޕ ް
ނ ި ،50އމޭ ިޖ ް
ސ ުފ ްލ ވޯރ ްލ ްޑ
ލެސަ ް
 LVADR 02ލެސަން  :56އަ ވޯރލްޑް އޮފް ޕީސް ވަރސަސް އަ ވޯރލްޑް އޮފް

5
5

ލންގ ޕީސްފުލް އެންޑް ވިތައުޓް ޕީސް
ކޮންފްލިކްޓް ،ލެސަން  :50ފީ ި
 LVADR 03ލެސަން  :55ރެސްޕެކްޓް ލެސަން -މައިންޑް މެޕްސް ،ލެސަން  :55ކޮލިޓީސް

5

އޮފް މައި ހީރޯސް
 LVADR 04ލެސަން  :58ޝެއަރިންގ މައި އެކްސްޕީރިއަންސެސް ބިފޯ ޑްރަގްސް އެންޑް

5

އޭޒް އަ ރިޒަލްޓް އޮފް ޑްރަގް
ގން  70ދުވަސް ފަހުންނެވެ.
މި ކްލާސްތައް ފެށޭނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް އަންނަ ދުވަހުން ފެށި ެ

 .0ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

ނގޭ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްގައި
ގން ހި ް
ހން ރެސިޑެންޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ެ
ދ ފަރާތުން އަން ެ
މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯ ާ

ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

1/4

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

 .0މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ މި މަރުޙަލާގައި ނިންމަންޖެހޭ ކްލާސްތައް ނިންމާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި
ނތީޖާ
ދ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ަ
ހމައަށް ބޯލެނބުމުންނެވެ .އަ ި
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ފުރި ަ
ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.

ދެވަނަ މަރުޙަލާ ( 65ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު
QUR 70

ކުލާހުގެ އަދަދު
1
1

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ގްރުއާން ކްލާސް

 QUR 76ގްރުއާން ކްލާސް
 QUR 70ގްރުއާން ކްލާސް

5

 QUR 70ގްރުއާން ކްލާސް
ISL 70
އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 76

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 70

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 70

އިސްލާމް ކުލާސް

5

5

 LVADR 70ލެސަން  :05މައިންޑް މެޕިންގ ދަ އިފެކްޓްސް އޮފް ޑްރަގްސް
 LVADR 76ލެސަން  :00އަ ރިލޭޝަންޝިޕް ވިތް ދަ ރޯންގް ޕާރޓްނަރ

5

 LVADR 70ލެސަން  :00މައި ލިސްޓް އޮފް ނެގެޓިވް އޯ ޑިސްޓްރަކްޓިވް ބިހޭޗިއަރސް

5

5

ވެން ޔޫޒިންގ
 LVADR 70ލެސަން  :03މައި ޕާސަނަލް ލެސަންސް އެންޑް ދަ ވެލިއުސް ދެޓް ވިލް ގިވް

5

މީ ސްޓްރެންތްސް

 .0ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

ނގޭ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްގައި
ގން ހި ް
ހން ރެސިޑެންޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ެ
ދ ފަރާތުން އަން ެ
މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯ ާ

ނތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތެރިވާންވާނެއެވެ.
ނކަލް ޑިވިޜަނުން އަންގާ އެންގު ް
ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި ކްލި ި

 .0މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ މި މަރުޙަލާގައި ނިންމަންޖެހޭ ކްލާސްތައް ނިންމާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި
ނތީޖާ
ދ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ަ
ހމައަށް ބޯލެނބުމުންނެވެ .އަ ި
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ފުރި ަ
ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.
މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

2/4

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ތިންވަނަ މަރުޙަލާ ( 65ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކުލާހުގެ އަދަދު
1
1

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ކްލާސް ކޯޑު
QUR
70
ގްރުއާން ކްލާސް
 QUR 07ގްރުއާން ކްލާސް
 QUR 00ގްރުއާން ކްލާސް
 QUR 01ގްރުއާން ކްލާސް

5

ISL 70

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 07

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 00

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 01

އިސްލާމް ކުލާސް

5

5

 LVADR 70ލެސަން  :65އިމޭޖިންގ އަ ލިވިންގ ވޯރލްޑް
 LVADR 07ލެސަން  :60ވޯލްޑްސް ދެޓް ގިވް ހެޕިނެސް

5
5

 LVADR 00ލެސަން  :03ޓްރޫ ފްރެންޑްސް
ސ ލެސަން :05
 LVADR 01ލެސަން  :03ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން – ޓްރިގަރ ް

5
5

ސްކިޓްސް އެބައުޓް ފިޒިކަލް ޓްރިގަރސް

 .0ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

ނގޭ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްގައި
ގން ހި ް
ހން ރެސިޑެންޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ެ
ދ ފަރާތުން އަން ެ
މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯ ާ

ނތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތެރިވާންވާނެއެވެ.
ނކަލް ޑިވިޜަނުން އަންގާ އެންގު ް
ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި ކްލި ި

 .0މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ މި މަރުޙަލާގައި ނިންމަންޖެހޭ ކްލާސްތައް ނިންމާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި
ނތީޖާ
ދ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ަ
ހމައަށް ބޯލެނބުމުންނެވެ .އަ ި
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ފުރި ަ
ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

3/4

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ހަތަރުވަނަ މަރުޙަލާ ( 65ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކުލާހުގެ އަދަދު
1
1

ކްލާސް ކޯޑު
QUR 01

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ގްރުއާން ކްލާސް

QUR 04

ގްރުއާން ކްލާސް

QUR 00

ގްރުއާން ކްލާސް

5

QUR 06

ގްރުއާން ކްލާސް

5

ISL 01

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 04

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 00

އިސްލާމް ކުލާސް

5

ISL 06

އިސްލާމް ކުލާސް

5

 LVADR 01ލެސަން  :53ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން -ބިލްޑިންގ ޓްރަސްޓް އެޓް ހޯމް
 LVADR 04ލެސަން  :58ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން -ޑިފިކަލްޓް ސިޓުއޭޝަންސް އެޓް ހޯމް
 LVADR 00ލެސަން  :85ވިޗް ވެލިއުސް ހިއަރ އެންޑް އެޓް ހޯމް؟

5

 LVADR 06ލެސަން  :86ސޮރޯ އެންޑް ހެޕިނަސް އެޓް ހޯމް

5

5
5

 .0ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

ގ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްގައި
ޓންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިން ޭ
މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން އަންހެން ރެސިޑެން ު

ނތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންތެރިވާންވާނެއެވެ.
ނކަލް ޑިވިޜަނުން އަންގާ އެންގު ް
ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި ކްލި ި

 .0މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ މި މަރުޙަލާގައި ނިންމަންޖެހޭ ކްލާސްތައް ނިންމާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި
ނތީޖާ
ދ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ަ
ހމައަށް ބޯލެނބުމުންނެވެ .އަ ި
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ފުރި ަ
ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.
55

ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ބައިވެރިވާންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމުތައް
ޖޭ.އެފް.ޓީ ގްރޫޕް

#
50

ހެނދުނުގެ ގްރޫޕް

56

ރޭނގަނޑުގެ ގްރޫޕް

50

ޕ
ކޮންފްރަންޓޭޝަން ގްރޫ ް

50

ދަރުސް އަޑުއެހުން

އިތުރު ތަފްސީލު
ކޮންމެ ދުވަހަކު
ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފިޔަވައި ކޮންމެ ރެއެއްގެ
ރޭނގަނޑު

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ހ
ހަފްތާއަކު  55ދުވަ ު
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :
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