a
`

ޓ
ރގް ކޯ ު
ޑް ަ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްޞީލު

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން :ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ މަރުޙަލާގެ ޢަދަދު( 50 :ހަތެއް)

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ –އިންޓޭކް 51( -ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ތ
ފުރަތަމަ ހަފު ާ

2

ގްރުއާން ކްލާސް
LVE 1

ޕީސް

ފުރަތަމަ ކްލާސް

5

LVE 2

ޕީސް

ދެވަނަ ކްލާސް

5

LVE 3

ޕީސް

ތިންވަނަ ކްލާސް

5
ތ
ދެވަނަ ހަފް ާ
2

ގްރުއާން ކްލާސް
LVE 1

ޕީސް

ހަތަރުވަނަ ކްލާސް

5

LVE 0

ޕީސް

ފަސްވަނަ ކްލާސް

5

LVE 3

ޕީސް

ހަވަނަ ކްލާސް

5

 .2ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ޓީ.ސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ސެމިނާރ،

ވޯކްޝޮޕްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 .1މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
ގއި ބައިވެރިވެ އެކަންކަން
މތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކު ަ
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ ަ
ނވެ.
މން ެ
ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވު ު

ދެވަނަ މަރުޙަލާ –ނިއު މެމްބަރ 25( -ދުވަސް)

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

1/8

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ތ
ފުރަތަމަ ހަފު ާ

20

ގްރުއާން ކްލާސް
LSC 1

ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް

20

LSC 0

ސެލްފް އެސްޓީމް

20

LVE 20

މައިންޑް މެޕިން ދަ އެފެކްޓް އޮފް ޑްރަގް

20

LVE 01

ޝެއަރިން މައި އެކްޝްޕީރިއެންސަސް ބިފޯ ޑްރަގްސް އެންޑް އޭސް އަ ރިޒަލްޓް އޮފް

20

ޑްރަގްސް
ތ
ދެވަނަ ހަފު ާ

20

ގްރުއާން ކްލާސް
LSC 1

ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް

20

LSC 0

ސެލްފް އެސްޓީމް

20

LVE 20

މައިންޑް މެޕިން ދަ އެފެކްޓް އޮފް ޑްރަގް

20

LVE 01

ޝެއަރިން މައި އެކްޝްޕީރިއެންސަސް ބިފޯ ޑްރަގްސް އެންޑް އޭސް އަ ރިޒަލްޓް އޮފް

20

ޑްރަގްސް
ތ
ފ ާ
ތިންވަނަ ހަ ް
LSC 1

ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް

LSC 0

ސެލްފް އެސްޓީމް

20
20

 .2ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ޓީ.ސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ސެމިނާރ،

ވޯކްޝޮޕްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 .1މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
ގއި ބައިވެރިވެ އެކަންކަން
މތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކު ަ
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ ަ
ނވެ.
މން ެ
ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވު ު

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

2/8

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ތިންވަނަ މަރުޙަލާ – ކްރ 51( -ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ތ
ފުރަތަމަ ހަފު ާ

20

ޤުރުއާން ކްލާސް
LSC 3

އެންގާ މެނޭޖްމަންޓް

20

LVE 34

އެންގާ އެންޑް ސްޓޭއިން އިން ސެލްފް ރެސްޕެކްޓް

20

LVE 33

ނ ފޯ ޕޮޒިޓިވިޓީ
ޑިފްލެކްޓިން ނެގެޓިވިޓީ – ޓީމި ް

20

LSC 4

ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލް

20
ތ
ދެވަނަ ހަފު ާ

20

ގްރުއާން ކްލާސް
LSC 3

އެންގާ މެނޭޖްމަންޓް

20

LSC 4

ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލް

20

 .2ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ޓީ.ސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ސެމިނާރ،

ވޯކްޝޮޕްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 .1މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
ގއި ބައިވެރިވެ އެކަންކަން
މތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކު ަ
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ ަ
ނވެ.
މން ެ
ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވު ު

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

3/8

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ހަތަރުވަނަ މަރުޙަލާ – ރެމްރޮޑް 51( -ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ތ
ފުރަތަމަ ހަފު ާ

20

ޤުރުއާން ކްލާސް
LVE 39

ޗޮއިސަސް ވެން ރެސްޕޯންޑިން ސްޓްރެސް

20

LVE 40

މައި ޓިޕިކަލް ސްޓްރެސް ރިއެކްޝަން ސްޓައިލް

20

LSC 7

އެސާޓިވްނަސް

20
ތ
ދެވަނަ ހަފު ާ

20

ގްރުއާން ކްލާސް
LSC 7

20

އެސާޓިވްނަސް

 .2ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ޓީ.ސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ސެމިނާރ،
ވޯކްޝޮޕްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 .1މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
އ ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
އ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގަ ި
މި މަރުޙަލާ ބަދަލުވެވޭނީ މަތީގަ ި
ތޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.
ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަ ީ

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

4/8

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ފަސްވަނަ މަރުޙަލާ –ހެޑްސް 51( -ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ތ
ފުރަތަމަ ހަފު ާ

20

ޤުރުއާން ކުލާސް
LVE 44

ވެލިއު ސޯންގްސް އެންޑް ޕޮއެމްސް

20

LVE 55

ސްޕައިރަލްސް އެންޑް ކޮމިޓްމެންޓްސް

20

LSC 5

ނ
ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވިން އެންޑް ޑިޒިޝަން މޭކި ް

20

ތ
ދެވަނަ ހަފު ާ

20

LVE 44

ވެލިއު ސޯންގްސް އެންޑް ޕޮއެމްސް

LSC 5

ނ
ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވިން އެންޑް ޑިޒިޝަން މޭކި ް

20

LVE 55

ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން ޓްރިގާސް

20

 .2ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ޓީ.ސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ސެމިނާރ،
ވޯކްޝޮޕްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 .1މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
އ ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
އ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގަ ި
މި މަރުޙަލާ ބަދަލުވެވޭނީ މަތީގަ ި
ތޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.
ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަ ީ

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :
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ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ހަވަނަ މަރުޙަލާ –ކޯޑިނޭޓަރސް 51( -ދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް
ތ
ފުރަތަމަ ހަފު ާ

20

ޤުރުއާން ކުލާސް
LVE 54

ސްކިޓްސް އެބައުޓް ފިޒިކަލް ޓްރިގާސް

20

LVE 51

އަ ޓްރ ފްރެންޑްސް ލިސިންސް އެންޑް ސަޕޯޓްސް

20

LSC 5

ރިލޭޝަންށިޕް ބިލްޑިންގ

20

LVE 54

ސްކިޓްސް އެބައުޓް ފިޒިކަލް ޓްރިގާސް

LSC 7

އެސާޓިވްނަސް

20

LVE 55

ޕިއާ ސަޕޯޓް  /ރިކަވަރީ ގްރޕް

20

ތ
ދެވަނަ ހަފު ާ

20

 .2ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ޓީ.ސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ސެމިނާރ،
ވޯކްޝޮޕްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 .1މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
އ ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
އ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގަ ި
މި މަރުޙަލާ ބަދަލުވެވޭނީ މަތީގަ ި
ތޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.
ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަ ީ

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

6/8

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ހަތްވަނަ މަރުޙަލާ –ރީއެންޓްރީ 55( -މަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް

ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް

ފުރަތަމަ ހަފްތާ
LVE 60

ހިއުމިލިޓީ އެންޑް ސެލްފް ރެސްޕެކްޓް

20

LVE 62

ޓ
އަލަވިން އެންޑް ހަމްބަލް ހާ ް

20

LVE 66

ޓ
ބިލްޑިން ތްރަސް ް

20

LVE 67

ޓ
ދަ ބެނިފިޓް އޮފް ހޮނެސް ީ

20

ޖަސްޓް ފޯ ޓުޑޭ ގްރޕް

25

ރިލެޕްސް ޕެރިވެންޝަން ވޯކްބުކް ފުރިހަމަކުރުން

25

JFT

ދެވަނަ ހަފްތާ
JFT

ޖަސްޓް ފޯ ޓުޑޭ ގްރޕް

25

ރިލެޕްސް ޕެރިވެންޝަން ވޯކްބުކް ފުރިހަމަކުރުން

25

ތިންވަނަ ހަފްތާ
JFT

ޖަސްޓް ފޯ ޓުޑޭ ގްރޕް

25

ރިލެޕްސް ޕެރިވެންޝަން ވޯކްބުކް ފުރިހަމަކުރުން

25

ހަތަރުވަނަ ހަފްތާ
JFT

ޖަސްޓް ފޯ ޓުޑޭ ގްރޕް

25

ރިލެޕްސް ޕެރިވެންޝަން ވޯކްބުކް ފުރިހަމަކުރުން

25

 .2ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް

މި މަރުހަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ޓީ.ސީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހިންގޭ ސެމިނާރ،
ވޯކްޝޮޕްފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 .1މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
މި މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވެވޭނީ މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެކަންކަން
ނވެ.
މން ެ
ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވު ު

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :
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ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން
ނ ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭނެއެވެ.
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް


އިންޓޭކް ،ނިއުމެމްބަރ ކްރ ރެމްރޮޑް ،މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު



ހެޑްސް އަދި ކޯޑިނޭޓަރސް ,ރީއެންޓްރީ މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 55އެކެއް) ފަހަރު

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :
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ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

