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  ތުގައި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުކަފާލާ
  
މިއީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައިވާމީހުން، ކަފާލާތުގައި      .1  

  .ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ
  

"ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ       .2  
  .އެވެ
  

ކުރެވޭނެކަމަށްނުކަފާލާތުގައި ދޫމިޤަވާޢިދުގައި       .3  
ބުނެފައިވާމީހުންފިޔަވައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ
ކޮންމެމީހަކީވެސް މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އަދި ކަފާލާތުގައި. ކަފާލާތުގައި ދޫކުރެވިދާނެ މީހެކެވެ
މިފަދަ، ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއްކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

މީހަކާއި ދޭތެރޭގައި މިޤަވާޢިދުގައިވާ ފަދައިންކޮންމެ 
  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  
6ގެ ) ޢާންމު ޤަނޫނުތަކެއް. (ޖ68/4ޤާނޫނު ނަންބަރު       .4  

ވަނާ މާއްދާގެ ދަށުން، ބަންދުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހުން 7( 78/5

މުގައި ޢަމަލުކުރަންވީބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރު
ދުވަހަށްވުރެ 7ގެ ދަށްުނ، ) ގޮތުގެ ޤާނޫނޫ

ދިގުމުއްދަތަކަށް މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެ
ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ޤާޟީއަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ

ހަކު ދޫކޮށްލުމަށްމުއްދަތު އިތުރުނުކޮށް ކަފާލާތުގައި އެމީ
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  .އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ
  

ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްދިނުންއެދި ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާއަށް،      .5  
.ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް، ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
މިގޮތުން ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައިނަމަ ހުށަހަޅާނީ އެމީހަކު

ނަމަ މަރުޙަލާގައިޝަރުޢީ . ބަންދުކުރި ފަރާތަށެވެ
ހުށަހަޅާނީ މައްސަލަބަލާ ކޯޓަށް ނުވަތަ، ޝަރީޢަތުގެ

  .މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި މަޖިލީހަށެވެ
  

ބަންދުގައިވާ މީހަކު ކަފާލާތުގައި ދޫނުކުރުމަށް      .6  
ނިންމައިފިނަމަ، ކަފާލާތުގައި ދޫނުކުރުމަށް ނިންމި ސަބަބު

އެމީހަކަށްތެރޭގައި ލިޔުމުން ގެ ގަޑިއިރު 36
  .އަންގަންވާނެއެވެ

  
ކުށުގެތުހުމަތުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު    )ހ(  .7  

ތެރޭގައި، އެމީހަކުގެ ގަޑިއިރު 36ބަންދުކުރާތާ 
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާ އެމީހަކަށް

  .އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގްަނވާނެއެވެ
  

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި )ހ(މި މާއްދާގެ     )ށ(    
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމެވިނަމަވެސް
އެފަދަ ނިންމެވުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  .އެ ނިންމެވުމެއް ނިންމެވި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި      .8  
ރެވި ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުގައި ހުރިބަންދުކު

މީހަކު، ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން، އެމީހަކު އިތުރަށް ބަންދުގައި
ބަހައްޓަންވާނީ، މިޤަވާޢިދުގެދަށުން އެމީހަކު ަކފާލާތުގައި

  .ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ
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ތަޙްޤީޤުގެކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިހުރި މީހަކު       .9  
މުން ކަފާލާތުގައިމަރުޙަލާގައި އަދި ތަޙްޤީޤު ނިމު

މިނިސްޓްރީ ނިންމާނީ، އެމީހަކީދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް
ރޒުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ހޯމްއޮފް ހޯމް އެފެއާ

.މިނިސްޓަރ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ
ސް އެންޑްބަންދުގައިވާމީހާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެން

ނޭޝަނަަލް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެމީހާ
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއްނިންމާނީ
އެމިނިސްޓްރީއެއް ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ

އަދި .އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ
ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނަމަ އެމީހަކު
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގައި ގޮތެއްނިންމާނީ އެމީހަކު
ބަންދުކުރަން އަމުރު ނެރުނު ކޯޓެއްގެ އެންމެ އިސް

  .ޤާޟީއެވެ
  

ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގައި      .10  
ންމާނީ އެމީހެއްގެ މައްސަލަދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނި

  .ބަލާ ޤާޟީއެވެ
  

ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު، ކަފާލާތުގައި      .11  
ދޫނުކުރުމަށް ޤާޟީ ނިންމައިފިނަމަ، އެނިންމުން
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބަންދުގައިވާމީހާއަށް،

  .ޝަރުޢީހަމަތަކުގެ މަތިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

މިޤަވާޢިދުގެ މީހަކީކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ       .12  
ގައި ބުނެފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި 1ޖަދުވަލު 

ބަންދުކުރެވުނު މީހެއްނަމަ މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
  .މަތިން އެމީހަކު ކަފާލާތުގައި ދޫކެުރވިދާނެއެވެ
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ށެއްގެބުނެފައިވާ ކުގައި  2މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު       .13  
ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު ކަފާލާތުގައި

  .ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ
  

ބަންދުގައިވާމީހަކު، ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގައި ބަލާނީ      .14  
  .ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ

  
ބަންދުގައިވާމީހާގެ ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުށްކޮށްފައިވާ    )ހ(    

  .ކަމަށްފެންނަގޮތް
  

މީގެ ތެރޭގައި( ބަންދުގައިވާމީހާގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް     )ށ(    
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށާއި ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ

  ).ކުށްވެސް ހިމެނެއެވެ
  

ބަންދުގައިވާމީހާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެކަމުން ތަޙްޤީޤަށް    )ނ(    
  .ލިބިދާނޭ އުނިކަން

  
ކަފާލާތުގައު ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،ބަންދުގައިވާމީހާ، ކުރީގައި     )ރ(    

  .ތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މިންވަރުޠުކަފާލާތުގެ ޝަރު
  

ބަންދުގައިވާމީހާ ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްފިނަމަ އެމީހާ ހުންނާނޭ    )ބ(    
  .ތަނަކާއި އެމީހާ ބަލަަހައްޓާނޭ މީހެއް

  
ބަންދުގައިވާމީހާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ    )ޅ(    

އިތުރަށް ލިބިދާނެ ށްކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވިފަރާތަ
  .ގެއްލުން

  
  .ބަންދުގައިވާމީހާގެ އަމިއްލަ ރައްކައުތެރިކަން    )ކ(    

  
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގައި      .15  
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 .ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިބުނެފައިވާ ގޮތަށެވެ
  

މީހާވާ އިޤްރާރެއްގެ  މައްޗަށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރި     )ހ(    
  .އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބެހެއްޓުމެއްނެތި

  
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރިމީހާވާ އިޤްރާރެއްގެ މައްޗަށް،    )ށ(    

ކަފާލާތުގައިދޫކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ
  .ބެހެއްޓުމަށްފަހު

  
ރަކާއި، ކަފާލާތުގައިކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރިމީހާވާ އިޤްރާ    )ނ(    

ދޫކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ މީހެއްގެ އިޤްރާރަކާއި ދޭ
  .ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް

  
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރިމީހާވާ އިޤްރާރެއްގެ މައްޗަށް،    )ރ(    

ކަފާލާތުގައި ދޫކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ
ރާ ފަރާތުންފައިސާބެހެއްޓުމަށްފަހު، އަދި ކަފާލާތުގައި ދޫކު

ޤަބޫލުކުރާ މީހެއްގެ އިޤްރާރަކާއި ދޭ ޔަޤީންކަމެއްގެ
  .މައްޗަށް

  
އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އަމިއްލ18ަޢުމުރުން      .16  

ދިރިއުޅުމުގައި ޒިންމާނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިނުވާ
މީހަކު ކަފާލަތުގައި ދޫކުރެވޭނީ، އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ

ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުއެމީހެއްގެ މަންމަ 
  .ބެލެނިވެރިޔަކު ދޭ ޔަޤީންކަމުގެ މައްޗަށެވެ

  
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު މިޤަވާޢިދުގެ ޖަަދުވަލު      .17  

  .ގައިވާ ފޯމުގައިވާ ފަދަ އިޤްރާރެއް ވާންވާނެއެވެ 3
  

ހަކު ދޫކުރަނީ އެހެން ފަރާތަކުންމީކަފާލާތުގައި       .18  
ޔަޤީންކަންްދީގެންނަމަ، އެ ޔަޤންކަން ދޭ ފަރާތުން
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ފޯމުގައިވާ ފަދަ އިޤުރާރެއް ވާގައި 4މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 
 .ވާންވާނެއެވެ

  
މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ހުރި      .19  

ކު ޝަރީޢަތަށްމީހަކު ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގައި، އެމީހަ
ޙާޟިރުވުން ޔަޤީންކުރުމަށާއި، އިތުރުކުށެއް ނުކޮށް ހުރުން
ޔަޤީންކުރުމަށް، އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށާއި،
މައްސަލައާއި ގުޅޭ ހެކި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ

  .އިތުރު ޝަރުޠުތައް ކުރެވިދާނެއެވެ
  

ހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގައިކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި       .20  
ދޫކުރާފަރާތުން އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް

  .ޑޮކިޔުމަންޓް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

ކަފާލާތުގައި ދޫކުރެވޭ މީހަކު ހުންނަ އެޑްރެސް      .21  
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް ކަފާލާތުގައި ދޫކުރި

  .އަންގަންވާނެއެވެފަރާތަށާއި އަދި ބަންދުކުރިފަރާތަށް 
  

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަފާލާތުގައި      .22  
ދުކުރުމަށް، ޔަޤީންކަންދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި
ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ

  .ާވމީހުންނެވެ
  

  .އަހަރު ފުރިހަމަ ވެފައިވުނ18ްޢުމުރުން    )ހ(    
  

ދިރިއުޅުމުގައި އަމިއްލަ ޒިންމާނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު    )ށ(    
  .ލިބިފައިވާ މީހަކުކަމުގައިވުން

  
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢި    )ނ(    

  .ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާ އެއް ހިންގަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން
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ތަންފީޛުވަމުންދާޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް     )ރ(    

  .މީހެއްކަމުގައި ނުވުން
ކަފާލާތަށް ކަނޑައޅާ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުނުވާ ޢަދަދެއްގެ    )ބ(    

  .ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ އެމީހެއްގެ އަތުގައި ހުރުން
  

އެމީހަކު ޔަޤީންކަން ދީގެން ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްލާފައި ހުރި    )ޅ(    
  .މީހަކު ފިލާފައިނުވުން

  
ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްފައިހުރި މީހަކު، ފިލައިފިނަމަ އެމީހަކު      .23  

ޔަޤީންކަމުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިސާ، ސަރުކާރަށް
  .ނެގޭނެއެވެ

  
ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްފައިހުރި މީހަކު، ކަފާލާތުގެ ޝަރުޠަކާއި      .24  

ޚިަލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށްބެލުމަށްފަހު،
ފަދައިން އެމީހަކާދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރުމުގެތިރީގައިވާ 

  .އިޚްތިޔާރު ކަފާލާތުގައި ދޫކުރާ ފަރާތަކަށް ލިބެިގންވެއެވެ
  

  .އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުން    )ހ(    
  

އެމީހަކު ވެފައިވާ އިޤްރާރެއްގެ މައްޗަށް އެމީހަކާދޭތެރޭ    )ށ(    
  .ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުއެޅުން

 
________________________ 

2004ނޮވެމްބަރ  28  
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  1ޖަދުވަލު 

  ކަފާލާތުގައި ދުކުރެވޭނެ ކުށްތައް
  
  

މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ، " ޢާންމު މަޞްލަޙަތާއި އަމަންޢާންމު"ގެ  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ  .1
 .ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް

  )އެއްވުންއިރުޤާނޫނީ ޣަ(ވަނަ ާމއްދާ  46)  ހ(      
  )ޢައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން(ވަނަ މާއްދާ  47)  ށ(      
  )ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ހިފައިގެން ޢައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުން(ވަނަ މާއްދާ  49)  ނ(      
  )އިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން ބާރުދެއްކުންޣަ(ވަނަ މާއްދާ  50)  ރ(      
  )އިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއްގެ މީހުން ކުށްވެރިވާގޮތްޣަ(ވަނަ މާއްދާ  52)  ބ(      
  )އިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކަށް ރޫޅުމަށް އެންގުމަށްފަހު އިތުރު ޙަރަކާތްޣަ(ވަނަ މާއްދާ  53)  ޅ(      
  )އިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއް ނައްތާލުމަށް ބާރުއަޅާ މީހާއަށް ހުރަސްއެޅުންޣަ(ވަނަ މާއްދާ  54)  ކ(      

  )ނގެ ވެރީންންތާއިރުޤާނޫނީ އެއްވުމެއް އެއްވާތަޣަ(ވަނަ މާއްދާ  55)  އ(      
  )އިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަށް އެހީވާ މީހާޣަ(ވަނަ މާއްދާ  56)  ވ(      
  )ވަކިފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ޢައިރުޤާނޫނީ އެއްވުން(ވަނަ މާއްދާ  57)  މ(      
  )މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުކުރުން ންމުތަނެއްގައިއާ(ވަނަ މާއްދާ  58)  ފ(      
  )އިރުޤާނޫނީ އެއްވުެމއްގައި ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުންދިނުންޣަ(ވަނަ މާއްދާ  59)  ދ(      

  
  

 .ގެ، ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް 3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ   .2
 

  )ކުށްވެރިޔާއަށް އެހީވެދިނުން(ވަނަ މާއްދާ  76)  ހ(     
  ވަނަ މާއްދާ  79)  ށ(     
މީހާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހްމާލުން  ވެފައިވާހިފާފައި ނުވަތަ ހައްޔަރު(ވަނަ މާއްދާ  82)  ނ(     

  )ރައްކާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފިލައްޖެނަމަ
  )ކު ހިފުމަށް ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުންކުށްވެރިއަ(ވަނަ މާއްދާ  83)  ރ(     
  )ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުން(ވަނަ މާއްދާ  86)  ބ(     

  
  

މި ސުރުޚީގެ " ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސިއްކައާބެހޭ ކުށް ސްޓޭމްޕް"ގެ،  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާުތގެ ޗެޕްޓަރ   .3
 .ދަށުގައިވާ ކުށްތައް
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ސަރުކާރުގެ ސިއްކައެއް ނުވަތަ ސްޓޭމްޕެއް ނުވަތަ އެއާބެހޭ ލިޔުމެއް ސަރުކާރަށް (ވަނަ މާއްދާ  97)  ހ(      
  )ގެއްލުމެއް ކުރުމަށް ފޮހެ ނުވަތަ އުނިއިތުރުކުރުން

  )ކުރިން ބޭނުންކޮށްފިކަން އެނގޭ ސްޓޭމްޕެއް އަލުން ބޭނުންކުރުން(ވަނަ މާއްދާ  98)  ށ(     
  )ސްޓޭމްޕް ކެންސަލްކުރާ ފާހަގަ ފޮހުން(ނަ މާއްދާ ވަ 99)  ނ(     

  
  .މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ ކުށްތައް" މާރާމާރީގެ ކުށް"ގެ،  4ޗްެޕޓަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ  .4

  )މާރާމާރީ(ވަނަ މާއްދާ  126)  ހ(       
  )ތޫނު އެއްޗަކާއެކު މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވުން(ވަނަ މާއްދާ   127)  ށ(    

  
  

ވައްކަން، ޓެކުން، ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި މަކަރާއި ޙީލަތް އަދި "ގެ،  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ   .5
 .މިޞުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ ކުށްތައް" ފޭރުމުގެ ކުށް

  
 

ޢާންމު ޞިއްޙަތު، ރައްކާތެރިކަން، ފަސޭހަކަން، ދިރިއުޅުމުގެ "ގެ،  4ޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއު .6
 .ކުށްތައް ،މިސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ" އާދަކާދައާބެހޭ ކުށް

  
  )ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން(ވަނަ މާއްދާ  104)  ހ(    
  )ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހި ގެންގުޅުމާއި ދުއްވުންފަރުވާކުޑަކޮށް (ވަނަ މާއްދާ  109)  ށ(       
  )ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް އޮޅޭފަދަ ދޮގުއައްޔެއް ނުވަތަ ފާހަގައެއް ދެއްކްުނ(ވަނަ މާއްދާ  110)  ނ(       
  )ފުރާދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް މާގިނައިން މީހުންނާއި މުދާއެރުވުން(ވަނަ މާއްދާ  111)  ރ(       
  )ކަނޑު ނުވަތަ އެއްގަމުގެ މަގެއްގައި ހުރަހެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިކުރުން(ނަ މާއްދާ ަވ 112)  ބ(       
  )ވިހަ ގެންގުޅުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން(ވަނަ މާއްދާ  113)  ޅ(       
  )އަލިފާން ރޯވާ ފަދަ އެއްޗިއްސާމެދު ފަރުވާކުޑަކުރުން(ވަނަ މާްއދާ  114)  ކ(       
  )އެކްސްޕްލޯސިވްޒް ގެންގުޅުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން(ވަނަ މާއްދާ  115)  އ(       
  )މެޝިން، އިންޖީނު ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ފުަރވާކުޑަކުރުން(ވަނަ މާއްދާ  116)  ވ(       
  )ކުރުންޑަން ނުވަތަ ފާރުވެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ފަރުވާކުގަސްކެނޑުން، ޢިމާރާތް ރޫޅު(ވަނަ މާއްދާ  117)  މ(       

  
  
  
  
  

 .މިޞުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ ތިރީގައިމިވާ ކުށްތައް) އިންތިޚާބާބެހޭ ކުށް( 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ   .7
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  )ކައި ރިޝްވަތާބެހޭކުށްޓައިންތިޚާބީ ޙައްޤަކަށް(ވަނަ މާއްދާ  120)  ހ(    
ތިޚާެބއްގައި ޙީލަތް އަދި އިން، ނުފޫޒު ހިންގުން އިންތިޚާބެއްގައި އެކަށީގެންނުވާ(ވަނަ މާއްދާ  121)  ށ(    
  )ހެދުން

  
 .ގެ ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް) ގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނަައުން މަނާ ތަކެތީ( 75/4ޤާނޫނޫ ނަންބަރު  .8

  )ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މިުޅން މަނާ ތަކެތި(ވަނަ މާއްދާ  4)  ހ(   
  )ލިބިގެން ނޫނީ ގެނައުން މަނާ ތަކެތި ހުއްދަޚާއްޞަ (ވަނަ މާއްދާ  5)  ށ(   

  
  

ވަނަ މާއްދާ  4ގެ ) ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިނީ އެއްބައިަވންތަކަން ޙިމާޔާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 94/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  .9
 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް) މަނާކަންތައްތައް(

  
ގެ ތިރީގައިވާ ) ށި ރައްކަތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެ( 93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .10

 .މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް
  )ކުންޏާއި ތެލާއި ވިހަތަކެތި(ވަނަ މާއްދާ  7)  ހ(   
  )ނުރައްކާތެރ ކުނި(ވަނަ މާއްދާ  8)  ށ(   

 
 

ވަަނަ ނަންބަރުގައި  1ގެ )ހ( ގެވަނަ މާއްދާ 26ގެ ) ޢާންމު އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 81/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   .11
 .ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށްފިޔަވައި އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކުށްތައް

  
 

 .ތިރީގައިވާ ކުށްތައް .12
  އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން)  ހ(   
  ހިންގުންޢަމަލުކާވެނި ހެޔޮނުވާ މީހުންނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ )  ށ(
  ހަށިވިއްކުން)  ނ(   
  ހިންގުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު އާންމު ތަނެއްގިައ)  ރ(   
  ހާޒިރުގައި ބަދްއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން ނުވަތަ ޒިނޭކުރުން  އެހެން މީހެއްގެ)  ބ(   
  ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ވީޑިއޯކުރުން)  ޅ(   
  މަސްތުވުމަށްޓަކައި ކޯލާވޯޓަރ ބުއިން)  ކ(   
  ކައި އޮށަނި ބޭނުންކުރުންޓަމަސްތުވުމަށް)  އ(   
  ށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ނާންގައި ދިއުންހައެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން އެހެން މީހެއްގެ )  ވ(   
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  ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ޖަލަށް އެއްޗެއް އެތެރެކުރުން)  މ(   
ގޯތިގެދޮރާއި ބަނޑަހަފަދަ ތަންތާނގައި، މީހުން ތިބޭގޮތަށް ކުށެއްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ )  ފ(   

  .ހަަމަޖެހިގެން މީހުން އުޅެމުންދާ ހޮޓާ، ފިހާރަފަދަ ތަންތަނަށް ގެއުްލމެއް ދިނުން
  

  
  .ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކުށްތައް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( 87/5ޤާނޫނު ނަންބަރު   .13

  )ސް ދޫކުރުންލައިސަން(ވަނަ މާއްދާ  6)  ހ(
ލައިސަންސް ލިބިފައިނުވާ އުޅަނދުތަކަށް ރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއަށް (ވަނަ މާއްދާ  7) ށ(

  )ވަދެވޭނެގޮތް
  
  

 .ބިދޭސީއަކު ޚިލާފުވުން އްޖޭގެ  އިމިގްރޭޝަންގެ ޤަވާޢިދާދިވެހިރާ  .14
  

ގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިވާ  2ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ ބާވަތުގެ ކުށާއި، ހައްޔަރުނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ ކުށުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު   .15
 .މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް

 
  .ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން  ) ހ(
ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ފޭރުމަށްޓަކައި ތަނެއް  ންވަގަށް ނަގާފައިވާ ނުވަތަ ފޭރިގެންފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ވައްކަ)  ށ(

  .ވުމުންްނުވަތަ ެއއްޗެއް  ހަލާކުކޮށްލެވޭފަދަ ހަތިޔާރެއް މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތުމުން، ނުވަތަ އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ
ތަ ދިވެހިރާއްޖޭން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ނުވަ) ނ(

   .އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ޖެހުމުން
ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް، ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް )  ރ(

  .ހަލާކުކޮށްލަން އުޅުމުން ނުވަތަ މުދަލެއް
    .ލާފުވުމުންޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހައްޔަރުކުރުމަށް އެންގުމުންނާއި، ޝަރުޢީ ކޯޓެއްެގ އަމުރާ ޚި ) ބ(
  .މަސްތުގެ ޙާލަތުގައި މީހަކު ހުއްޓާ ފެނުމުން) ޅ(       
  .ންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވުމުންޤާނޫނެެއްގެ ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން، މީހަކު ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާ) ކ(
  

  
  
  
  
  



12 
 

  2ޖަދުވަލު 
  

  ދޫނުކުރެވޭނެ ކުށްތައް ކަފާލާތުގައި
  
  

" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތާއި ފިތުނަ"ގެ  1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ  .1
 .މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް

  
މިސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ، " އި އަމަންޢާންމުޢާންމު މަޞްލަޙަތާ"ގެ  2ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ ދިވެހިރާްއޖޭގެ  .2

 .ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް
 

  )އްވުމެއްގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއެކު ބާރުދެއްކުްނއިރުޤާނޫނީ އެޣަ(ވަނަ މާއްދާ  51)  ހ(
  

  .ގެ، ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް 3ޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޗެޕް .3
  )ޤަޟިއްޔާއެއްގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ފޮރުވުން ވާއަދަބަކީ މަރުކަމަށް(ވަނަ މާއްދާ  70)  ހ(
އަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ނުވަތަ އުމުރަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އަރުވާލުން  10(ވަނަ މާއްދާ  71) ށ(   

  )ލާޒިމުވާ ކުށެއްގެ ހެއްކްެއ ފޮރުވުން
  )އިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް ފޮރުވައި އަންދާލުން(ވަނަ މާއްދާ  73) ނ(   
  )އި ހުރިމީހަކު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ނުހިފިހުންނަން އެހީވެދިނުންއަދަބެއްގަ(ވަނަ މާއްދާ  78) ރ(   
މީހެއްގެ ކުށުގެ އަދަބަށް ލުޔެއްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް (ވަނަ މާއްދާ  80) ބ(   
  )ކުރުން
  )ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރަކުން ކުށްނުކުރާ މީހުން ހިފުމާ ހައްޔަރުކުރުން(ވަނަ މާއްދާ  81) ޅ(   
  )ޝަރުޢީ ުނވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން އިންޞާފުކުރާ މަޖިލީހަކަށް ދަތިކުރުން(ވަނަ މާއްދާ  85) ކ(   
  
  .މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ ކުށްތައް" ގެ ކުށްމާރާމާރީ"ގެ،  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ  .4

  )ގެ ސަބަބުން ލިބޭ ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކަމާރާމާރީ(ވަނަ މާއްދާ  128)  ހ(
  )މާރާމާރީގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް ނެތިދިޔުން(ވަނަ މާއްދާ   129)  ށ(
  

ރައްކާތެރިކަން، ފަސޭހަކަން، ާޢންމު ޞިއްޙަތު، "ގެ،  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ   .5
 .ކުށްތައް ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ، މިސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ" ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދައާބެހޭ ކުށް

   ) ޢަމަލަކުން ބައްޔެއް ފެތުރުން ނުލަފާކަމުން ކުރާ(ވަނަ މާއްދާ  101)  ހ( 
  )ކަރަންޓިން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުން(ވަނަ މާއްދާ   102)  ށ( 
  )ވިއްކާ ކާބޯތަކެތި ގަޑުބަޑުކުރުން(ވަނަ މާއްދާ  103)  ނ( 
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  )ބޭސް ގަޑުބަޑުކުރުން(ވަނަ މާއްދާ   105)  ރ(
  )ގިނަދުވަސްވީ ނުވަތަ ގަޑުބަޑުކުރި ބޭސް ވިއްކުން(ވަނަ މާއްދާ  106)  ބ(
  )އެއްބްޭސ އެނެއްބޭހެއްގެ ނަމުގައި ވިއްކުން(ވަނަ މާއްދާ   107)  ޅ(

  
ގެ ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6

 .ކުށްތައް
  )ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކު މެނުީވ ގެނައުން މަނާތަކެތި(ވަނަ މާއްދާ   2)  ހ(
  
  
 

އެޤާނޫނުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށުގެ ތެރެއިން ) މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( 77/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  .7
 .ވަނަ މާއްދާގައިވާ ުކށްފިޔަވައި އެހެން ކުށްތައް 8
  
 

 .ގައިވާ ކުށްތައް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 90/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .8
  
 

 .ތިރީގައިވާ ކުށްތައް .9
  ކުޑަކުދިންނާ ބަދުައޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން)  ހ(
  ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން)  ށ(
  ބިރުދައްކައިގެން އެހެންމީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ އަތުލުން)  ނ(
  މީހުން މެރުން)  ރ(
  
 

ގައި ހިމެނޭ  2ހައްޔަރުކުރެވިދާނެ ބާވަތުގެ ކުށާއި، ހައްޔަރުނުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  .10
 ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ކުށްތައް

  
ލުކުރެވެމުންދާ ވަގުތެްއގައި، މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ސުވާ)  ހ(

ސާފުކޮށްދިނުމަށް ބުނުމުން އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރުމުން، ނުވަތަ ނަމާއި އެޑްރެސް 
  .އޮޅުވާލައިފިކަމަށް ނުވަތަ އޮޅުވާލަން އުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން

  .ޒިރުނުވުމުންބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާމަޤް ތަޙުޤީޤަށް ހާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން)  ށ(
  .ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ހެކި ނައްތާލާފާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން)  ނ(
  ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މީހަކު ފިލުމުން ) ރ(
  .ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުރިމީހަކު ފިލުމުން )  ބ(
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  3ޖަދުވަލު 
  

  ދޫކުރުމުގެ އިޤްރާރު ކަފާލާތުގައި
  

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ، .................،.................އަހުރެން
ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި، އެއްވެސް އިތުރު ކުށެއް ނުކުރުމަށާއި އަދި، ، ................
ގެ ހުއްދައެއް .....އަންގާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުވުމަށާއި، އަދި އަންގާ ގަޑިއަކަށް، ،................

އިރު މިލިޔުމުގައިވާ .... އަދި މިގޮތަށް ހުންނަ . އިން ފުރައިގެން ނުދިޔުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ...........ނެތި
އަހުރެން ކަފާލާތުގެ  އި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަކަންތައްތަކާ އަދި މިލިޔުމުގައިވާ. ޝަަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ

  . އަހުރެން އިޢްތިރާޟެއް ނުކުރަމެވެ ށްސަރުކާރަށް ނެގުމަ...... ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ 
  

  )ާތރީޚް(
  

  އިގިލީގެ ނިޝާން                                             :ސޮއި
  
  
  
  

  ބަންދުގައިވާ މީހާ ދޫކޮށްލާ ފަރާތުން
  :ސޮއި          :                          ނަން
  :އޮފީސް:                                   މަޤާމް

  
  
  
  
  

  ބަންދުގައިާވ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
  :ނަން

  :ހައްޔަރުކުރެވުނު ތާރީޚް
  :ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށް

  
މީހާގެ ސޮޔާއިއެކު މިފޯމާއި ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގައި އިތުރު ޝަރުޠުކުރާނަމަ ޝަރުޠުތައް ލިޔެ، ކަފާލާތުގައި ދޫކުރެވޭ : ނޯޓް
  .ކުރަންވާނެއެވެޗްއެޓޭ
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  4ޖަދުވަލު 
  

  މީހަކު ދޫކުރުމަށް ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ އިޤްރާރު ކަފާލާތުގައި
  

 
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ، .................،.................އަހުރެން       

ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްފައި ހުރުމުގައި އޭނާގެ .......... އި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަ، ................
އިން ފުރައިގެން ...........ގެ ހުއްދައެއް ނެތި.....ފަރާތުން އެއްވެސް އިތުރު ކުށްެއ ނުކުރާނޭ ކަމުގެއާއި،

އަންގާ ......ށާއި އަދި، ލެހެއްޓުމަދޫކޮށްލާފައިހުރުމުގައި އޭނާ ބެ..... އަދި . ނުދާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެމެވެ
މިލިޔުމުގައިވާ އިރު .... އަދި މިގޮތަށް ހުންނަ .ގަޑިއަކަށް، އަންގާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުކުރުވުމަށް ެއއްބަސްވަމެވެ

ކަފާލާތުގައި މަީހކު ދޫކުރަނީ ފައިސާ ބަހައްޓައިގެންނަމަ . (ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަންދެމެވެ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަހުރެން ...... އަދި މިލިޔުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ) ރަންއިޤްރާރަށް އިތުރުކު އަންނަނިވި ޢިބާރާތް

އަހުރެން އިޢްތިރާޟެއް  ށްސަރުކާރްަށ ނެގުމަ................. ކަފާލާތުގައި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ
  .ނުކުރަމެވެ

  )ތާރީޚް( 
  

  އިގިލީގެ ނިޝާން        :                            ސޮއި
  
  

  ބަންދުގައިވާ މީހާ ދޫކޮށްލާ ފަރާތުން
  :ސޮއި:                                    ނަން
  :އޮފީސް:                                   މަޤާމް

  
  
  

  ބަންދުގައިވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
  :ނަން
  :އެޑްރެސް                       :                 ކާޑު ނަންބަރ. ރ.ދ

  :ހައްޔަރުކުރެވުނު ތާރީޚް
  :ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށް

  
ވަނަ  3ސޮޔާއި ޔަޤީންކަންދޭ ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގައި އިތުރު ޝަރުޠުކުރާނަމަ ޝަރުޠުތައް ލިޔެ، ކަފާލާތުގައި ދޫކުރެވޭ މީހާގެ : ނޯޓް

 .ކުރަންވާނެއެވެޗްސޮޔާއިއެކު މިފޯމާއި އެޓޭފަރާތުގެ 


