c

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭމީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޞިރުކޮށް
ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދު

ޤަވާއިދުގެ ނަން

.1

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ

.2

ހައްޔަރުކުރުން

.3

މިޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ

މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު

ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާއިދެވެ.

ތަން

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭމީހަކު

އެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރިތާ  24ގަޑިއިރު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން

އެމީހަކު

ހައްޔަރުކުރި

ފަރާތުން

މާލޭގައިނަމަ

ޖިނާއީ

ތކުގައި
މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ،އަތޮޅު ަ
ރަށުކޯޓެއްގެ

ޙާޞިރުކުރަންވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން

)ހ(

ފަނޑިޔާރެއްގެ

ކުރިމައްޗަށް

ހައްޔަރުކުރާ މީހާއަށް ހައްޔަރުކުރެވޭމީހާ ކުށެއްކުރަނިކޮށް
ފެންނަ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް،

ވތަ އެވަގުތަކު އެއުޅެނީ ކުށެއްކުރާންކަމަށް ބުއްދިއަށް
ނު ަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ފަދަ

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބުތަކެއް

ނުވަތަ

ހެކިތަކެއް ހުރެގެން ،ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ހުއްދަ
ލިބިގެން މެނުވީ ،އެއްވެސް މީހަކު ހިފާހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ
ގނެއް ނުވާނެއެވެ.
ބަންދުކޮށް ެ
)ށ(

މިޤަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު

ނުވަތަ ބަންދުކުރުން ކަމުގައި ބަލާނީ ،ހައްޔަރު ނުވަތަ
1

ބަންދުކުރެވޭ

މިހާ

ކުށުގެ

ނުވަތަ

ވެށިން

ތަނަކުންވިޔަސް ހުއްޓުވާ ހިސާބުންނެވެ.
ފަނޑިޔާރެއްގެ
ކުރިމައްޗަށް

.4

)ހ(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ބަންދުކުރެވޭ މީހާ
ފަނޑިޔާރެއްހެ

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ

ކުރިމައްޗަށް

އާއިމެދުގައެވެ.
)ށ(

ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިާ

ޙާޟިރުކުރާނީ

މީހުން
ހަވީރު

އާއިދެމެދުގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ

ވަގުތަކީ

ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއް  7.30އިން ރޭގަނޑު 9.30

ވަގުތުތައް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އެހެން

.5

)ހ(

ފަނޑިޔާރެއްގެ
4.00

ކުރިމައްޗަށް

ފެށިގެން

9.30

ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހައްޔަރާއި ނުވަތަ ބަންދާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމުމަށް

ހުށަހަޅާނީ

ތިރީގައިވާ

އެކުލެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު

)(1

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު،

)(2

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

)(3

އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރި ނުވަތަ ބަންދުކުރި ސަބަބު،

)(4

އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރި ނުވަތަ ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ

)(5

މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތު،

ބަންދުކޮށްފައިވާ

މީހާގެ

ބާވަތް،

ޤަރީނާ،

2

)(6

އިތުރަށް

)(7

އެމީހެއްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް،

)(8

ތަހްގީގުކުރާ ފަރާތުގެ ތައްގަނޑާއި ތަހްގީގު ކުރާ މީހާގެ

)ށ(

ނުވަތަ

ހައްޔަރުގައި

ބޭނުންވާ ސަބަބު،

ބަހައްޓަން

ބަންދުގައި

ނަމާއި ސޮއި.

ހައްޔަރާއި ނުވަތަ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމައި ދިނުމަށް

ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާނީ ތަޙްޤީޤުކުރާ މީހާއެވެ .ފަނޑިޔާރުގެ

ކުރިމައްޗަށް

މައްސަލަ

ކުރިން

ހުށައެޅުމުގެ

ތަޙްޤީޤުކުރާމީހާ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ) (2ގައިވާ ހުވައި

ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރަންވާނެއެވެ .ހުވައި ލައިދޭނީ
ފަނޑިޔާރެވެ.

ހައްޔަރާ ނުވަތަ
ބަންދާމެދު ގޮތެއް

.6

ޤާނޫނު

)ހ(

އަސާސީގެ

42

ވަނަ

މާއްދާގެ

)ނ(ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި،

ކަނޑައަޅާ މަޖިލިސް

ހައްޔަރާމެދު

ނުވަތަ

ބަންދާމެދު

ގޮތެއް

ނިންމަންވާނީ

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަޖުލީހެއްގައެވެ.
ހައްޔަރާއި ނުވަތަ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ މަޖުލީހުގައި

)ށ(

ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭބާ

ވަކީލަކާއެކު ޙާޟިރު ކުރެވިފައި ވާނަމަ އޭނާގެ ވަކީލަށް
ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ބަންދުގައި
ބެހެއްޓުމަށް

.7

އެމީހަކު ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު

)ހ(

ފަނޑިޔާރު ނެރޭނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން

ފަނޑިޔާރު

ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.

އަމުރުނެރުން

)(1

އެމީހަކާމެދު
3

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ

މައްސަލައެއްގެ

ހެކި

ފޮރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ
)(2

ހެކިބަސްދޭން

)(3

ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެދާނެކަމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ

)(4

ފިލައިފާނެކަމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ

)(5

)ށ(

ހުރި

މީހަކަށް

ފޯރުވުމަށް

ނުފޫޒެއް

މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ

ބަންދުން

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

މުޖުތަމަޢުގެ

ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައި
މިމާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

ސަލާމަތަށް

ސަބަބެއް

އެވާ

އޮތްނަމަ ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެމީހަކު

ހައްޔަރުގައި

ނުވަތަ

ބެހެއްޓުމުގެ

ބަންދުގައި

އަމުރު

ފަނޑިޔާރަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރުދޭ މުއްދަތު

ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އިތުރަށް
ބަންދުގައި

ހައްޔަރުގައި

ނުވަތަ

ބަންދުގައި

ބެހެއްޓުމުގެ

ބެހެއްޓުމަށް

އެދި

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އިތުރު މުއްދަތަކަށް ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ
އަމުރު

ފަނޑިޔާރަށް

ނެރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރާއިރު ފަހަރަކު

ވހެވެ.
އިތުރު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  15ދު ަ
)ރ(

އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމި ސަބަބު ފަނޑިޔާރު
ފޯމުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް
ފަނޑިޔާރު

.8

)ހ(

މިޤަވާއިދުގެ ހަތްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ

ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއްނެތްނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ ނުވަ
4

ވަނަ

އަމުރުނެރުން

މާއްދާގައި

ބަޔާންވެގެންވާ

ގޮތުގެމަތިން

ޝަރުޠުކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ ދިހަވަނަ މާއްދާއާއި އެގާރަވަނަ

މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން ޔަގީންކަން
ދީފައި ،ނޫނީ އެއްވެސްކަހަލަ ޝަރުޠަކާއި ނުލައި އެމީހަކު

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ބަންދުން ދޫކޮށްލާއިރު އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް

)ށ(

ޑޮކިއުމަންޓް

ފަނޑިޔާރަށް

ހިފަހައްޓަން

އެތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ(

ފެނިއްޖެނަމަ

މިމާއްދާގެ ދަށުން ހައްޔަރުން ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް
ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަމުގެ ސަބަބު ފަނޑިޔާރު ފޯމުގައި

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ޝަރުޠުކޮށްފައި
ބަންދުން ދޫކުރުން

.9

މިޤަވާޢިދުގައިވާ

)ހ(

ފަނޑިޔާރު

ގޮތުގެ

މަތިން

އަމުރުނެރޭއިރު

ބަންދުން

އަންނަނިވި

ދޫކޮށްލުމަށް

ޝަރުޠުތަކުގެ

ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ކުރުމުގެ ބާރު
ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)(1

ރަށުންބޭރަށް ފުރައިގެން ނުދިޔުން،

)(2

ރަށުގެ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނުދިޔުން،

)(3

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގެ ވަކި ގަޑިއެއްގައި ވަކި

)(4

އުޅޭ އެޑްރެހާއި ފޯންނަމްބަރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ކަނޑައެޅޭ

ތަނަކަށް ހާޟިރުވެ ސޮއިކުރުން،

ވަކި އިދާރާއަކަށް އެންގުން،

5

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

)ށ(

ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ކޮށްފިނަމަ ،މިޤަވާޢިދުގެ

ޖަދުވަލު  1ގައިވާ އިގްރާރުގައި ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭ މީހާ

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޝަރުޠުކޮށް ބަންދުން

)ނ(

ދޫކުރިފަހުން

އެމީހަކު

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު

އެޝަރުޠުތަކާއި

 15ދުވަހަށްވުރެ

ޚިލާފުވިކަން
ދިގުނޫން

މުއްދަތަކަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ފަނޑިޔާރަށް

ނެރެވިދާނެއެވެ .އަދި ހަތްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ

މަތިން އެމީހެއްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ބަންދުން
ދޫކޮށްލެވޭއިރު

.10

ހައްޔަރުގައި

)ހ(

ނުވަތަ

މީހާ

ބަންދުގައިވާ

ދޫކޮށްލާފައި

ހުންނައިރު އޭނާ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި

ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން

ނަމަ ތަހްގީގު ކުރާފަރާތުން ހާޟިރުވާން އަންގާ ތަންތަނަށް

މީހަކު ޔަޤީންކަން

އޭނާ ހާޟިރުކުރުވާނެ ކަމަށާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި

ދިނުން

ނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރު ވާންޖެހޭ ގަޑިޔަށް އޭނާ ހާޟިރު

ކުރުވާނެ ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޝަރުޠުތައް

ދވަލު )(3
ފުރިހަމަވާ މީހަކު ޔަގީންކަންދީ ،މިގަވާއިދުގެ ޖަ ު
އިގްރާރެއްގައި

ގައިވާފަދަ

އެމީހަކު

ސޮއިކުރުމުން

ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައިވާ މީހާ ހައްޔަރުން ނުވަތަ
ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ނެރެވިދާނެއެވެ.

ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުގައިވާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުގެ

)ށ(

ދަށުން

ބަންދުން

ދޫކޮށްލުމުގައި

ޔަގީންކަންދޭ

މީހާގެ

ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
)(1
)(2

އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވުން،
ދިރިއުޅުމުގައި
6

އަމިއްލަ

ޒިންމާ

ނެގުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން،

)ނ(

އެމީހެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ކޯޓެއްގައި

މައްޗަށް

)(3

ކުށެއްގެ

)(4

ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޛްވަމުންދާ

)(5

އެމީހަކު ޔަޤީންކަންދީ ،ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް

ދަޢުވާއެއް ހިނގަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން،

މީހެއްކަމުގައި ނުވުން،

މީހަކު ފިލާފައިނުވުން.
އުމުރުން

އަހަރުނުވާކުއްޖަކު

18

އަމިއްލަ

ނުވަތަ

ދިރިއުޅުމުގައި ޒިންމާ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިނުވާ

މީހަކު

އެމީހެއްގެ

ކަފާލާތުގައި
މަންމަ

ދޫކުރެވޭނީ،

ނވަތަ
ު

ބައްޕަ

އެކުއްޖެއްގެ
ނުވަތަ

ނުވަތަ

ޒިންމާދާރު

ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ ކުއްޖަކު ނުވަތަ

މީހަކު

ބެލެހެއްޓުމާ

ޙަވާލުވެ

ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ.

)ރ(

މިމާއްދާގައި
ނުވަތަ

ބަޔާންވެގެންވާ

ބަންދުން

ހުރި

ގޮތަށް

ދޫކުރިފަހުން

ފަރާތަކުން

މީހަކު

އެމީހަކު

ދޭ

ހައްޔަރުން

ފިލައިފިނަމަ،

ޔަގީންކަންދިން މީހާގެ އިގްރާރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާއާ

މެދު ފަނޑިޔާރަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
)ބ(

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުގައި ފިލިމީހާ
ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ވަގުތުންފެށިގެން އެމީހަކު 15
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ

ބަންދުގައި

ބެހެއްޓުމުގެ

އަމުރު

ފަނޑިޔާރަށް

ނެރެވިދާނެއެވެ .އަދި ހަތްވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ

މަތިން މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
7

ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ
ބަންދުން

.11

)ހ(

ދޫކޮށްލެވޭއިރު

ބަންދުގައިވާ

މީހާ

ދޫކޮށްލުމުން

މަރްޙަލާގައި ނަމަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ހާޟިރުވާން އަންގާ
ތަންތަނަށް

ކަފާލާތުގެ އުޞޫލުން

ބަންދުން

ތަޙްޤީޤު

އޭނާ

ހާޟިރުވާނެ

ޝަރީޢަތުގެ

ކަމަށާއި،

ށ އޭނޭ
މަރްޙަލާގައި ނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރު ވާންޖެހޭ ގަޑިޔަ ް

ބެހެއްޓުން

ޙާޟިރު ވާނެ ކަމުގެ އިތުބާރެއްގެ ގޮތުގެ ހައްޔަރުގައި
ނުވަތަ ބަންދުގައިވާ މީހާ ނުވަތަ މިޤަވާޢިދުގެ ދިހަވަނަ

މާއްދާގެ

ފަނޑިޔާރު

ބަހައްޓައި،

ޝަރުޠުތައް

)ށ(ގައިވާ

ކަނޑައަޅާ

މިޤަވާޢިދުގެ

އަދަދަކަށް
ޖަދުވަލު

ފުރިހަމަވާ

މީހަކު

ގައި

ވާފަދަ

ކޯޓުގައި

)(3

ފައިސާ

އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށްފިނަމަ ،ބަންދުގައިވާ މީހާ ބަންދުން
ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރެއް ފަނޑިޔާރަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ފަނޑިޔާރު

ކަނޑައަޅާއިރު ،ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ،މީހާގެ އިޤްތިޞާދީ

ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ހައްޔަރުން ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލެވޭ މީހާ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ގަޑީގައި ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތަނަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި
ޙާޟިރު

ނުވެއްޖެ

ނަމަ

ކޯޓުގައި

އޭނާ

ނުވަތަ

ޔަޤީންކަންދިން މީހާ ބެހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް
ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ނެރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން ބަހައްޓާ ފައިސާ،
ހައްޔަރުން ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާގެ މައްޗަށް
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމޭއިރު ،އޭނާ

އިޤްރާރާއި ޚިލާފު ވެގެން އެފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމުގެ
އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވާނަމަ ،އެފައިސާ ބެހެއްޓީ ފަރާތަށް

ވީއެންމެ

އަވަހަކަށް

ކުރަންވާނެއެވެ.
8

އެފައިސާ

ކޯޓުން

ޙަވާލު

ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން
ހައްޔަރުން ނުވަތަ

.12

)ހ(

ބަންދުން ދޫކޮށްލުން

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން ،ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ
ނިމެންދެން

ބެހެއްޓޭނީ

އެމީހަކު

ދައުވާ

ހައްޔަރުގައި

ވަރަށް

އުފުލޭ

ނުވަތަ

ހެއްކާއި

ބަންދުގައި
ޤަރީނާ

ވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި
ހުރުމާއެކު ،މިޤަވާއިދުގެ ހަތް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.

އެއިން ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ

މއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު
މިޤަވާއިދުގެ އަށް ވަނަ ާ
ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ތަޙްޤީޤު

ނިމެންދެން

ބަހައްޓަންވާނީ

ހައްޔަރުގައި

ތަޙްޤީޤުކުރާ

ނުވަތަ

އިދާރާއެއްގެ

ބަންދުގައި

ބެލުމުގެ

ދަށުގައެވެ .ތަޙްޤީޤު ނިމުމުން ،އެފަދަ މީހުން ބަލަހައްޓާ

އިދާރާއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާނަމަ އެތަނަކަށް އެ މީހަކު
ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ އިދާރާއެއް

ޤާއިމްކުރެވިފައި ނެތްނަމަ ތަޙްޤީޤު ނިމުނަސް ،އެމީހަކު

ހައްޔަރުން ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ

ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ ،ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް
ނުނިމެނީސް އެމީހަކު މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ޝަރީޢަތުގެ
މަރުހަލާގައި ހައްޔަރު
ނުވަތަ ބަންދާމެދު
ގޮތެއްނިންމުން

.13

)ހ(

ޝަރީޢަތުގެ

ގޮތެއްނިންމާނީ

މަރްޙަލާގައި

ހައްޔަރު

މައްސަލައިގެ

ނުވަތަ

ޝަރީޢަތް

ބަންދާމެދު
ހިންގާ

ފަނޑިޔާރެކެވެ .އެ ފަނޑިޔާރު ނެތްޙާލަތެއްގައި ކޯޓުގެ

އިސްފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އިސްފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ އެހެން
ފަނޑިޔާރެކެވެ.

9

)ށ(

ޝަރީޢަތުގެ މަރްޙަލާގައި ހައްޔަރާ ނުވަތަ ބަންދާމެދު ގޮތެއް
ނިންމައިދިނުމަށް

ދަޢުވާލިބޭ

މައްސަލަ

ފަރާތުން

ފަނޑިޔާރަކަށް އަނގަބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ނ(

ބަލާ

މިމާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް
ބަލައި،

މިޤަވާޢިދުގެ

އެމީހަކު

ވަނަ

ނުވަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރުޠުކުރުމަށްފަހު ،ނުވަތަ
ދިހަ ވަނަ މާއްދާއާއި އެގާރަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ

ކަފާލާތު އުޞޫލުން ޔަގީންކަން ދީފައި ހައްޔަރުން ނުވަތަ

ބންދުން ދޫކޮށްލުން ،ނުވަތަ ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީހަކު
ަ

ގޭ

ބަންދަށް

އަމުރުކުރުމުގެ

ބަދަލުކުރުމަށް

މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމަށް

.14

)ހ(

ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ކޮޕީ

ބާރު

ހައްޔަރާ ނުވަތަ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް

ހުށަހަޅާއިރު

ފޯމުގެ

3

އަސްލު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން ހަވާލު ކުރާނީ ފޯމުގެ ދެ

ދޫކުރުން.

އަސްލެވެ.
)ށ(

ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައިވާ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ވަކީލު

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް
ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާތާ  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ،އެފޯމުގެ

އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެއް
ކޯޓުން އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ނެރޭއަމުރު .15

އިސްތިއުނާފުކުރުން

)ހ(

އެމީހަކު

ހައްޔަރުގައި

ނުވަތަ

ބަންދުގައި

ބެހެއްޓުމަށް

ފަނޑިޔާރަކު ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ

ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ(

ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު
10

ބަންދުން ނުވަތަ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަނޑިޔާރު ނެރުނު

އަމުރު

އިސްތިއުނާފްކުރަން

ބޭނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި،

އެއަމުރު ނެރޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް އުނިކޮށް48 ،

ގަޑިއިރުގެ

ތަޙްޤީޤުކުރާ

ތެރޭގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

11

ހަމަޖެހިފައިވާ

ފަރާތުން

ގޮތުގެ

މަތިން

އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް

ޖަދުވަލު 1

c
ކޯޓުގެ ނަން
ރަށް

ނަންބަރު:
ރޠުކޮށްފައި ދޫކުރުމުގެ އިޤްރާރު
ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ޝަ ު

ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:

ދާއިމީއެޑްރެސް:

އުފަ ް
ނ ތާރީޚް:

އުމުރު:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ތ:
ވ ް
މއްސަލައިގެ ބާ ަ
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ަ

ޝަރުޠުތައް:

-1

-2

-3

-4

ރރުވަމެވެ .އެއިން ޝަރުޠަކާއި
ަތގައި ބަޔާންވެގެން އެވާ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮ ަ
ތ
އަހުރެން މ ީ
ށ އިޤް ާ
ތށް ޢަމަލުކުރުމަ ް

ފވެއްޖެނަމަ އަހުރެން ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެވިދާނެކަން އަހުރެންނަށް އެގެއެވެ.
ޚިލާ ު
ތާރީޚް:

ގަޑި:

)ސޮއި(

)ސޮއި(

ނ
ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާގެ ނަ ް

ފނޑިޔާރުގެ ނަން
ފަ

ޝަރުޠުކޮށްފައި ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ

ނ(
)އިނގިލީގެ ނިޝާ ް

ރ
ރ ނެރުނު ފަނޑިޔާ ު
އަމު ު
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ޖަދުވަލު )(2

)ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު(

ބަންދުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އެމީހާ ޙާޟިރުކޮށް ،ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް

ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ތަހްގީގުކުރާމީހާ އެދޭއިރު ތަހްގީގުކުރާމީހާ ކުރިމަތީ ކުރަންޖެހޭ ހުވައި.

ތަހްގީގަށް ބަންދު ކޮށްފައިވާ )ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް( ގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމައި ދިނުމަށް އެދި

އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވަނީ ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ކަމަށާއި ،މިމަޖްލީހުގައި އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުމަށާއި
ހަގީގަތާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވައި ކުރަމެވެ.
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ޖަދުވަލު )(3

ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ އިޤްރާރު

އަމިއްލައަށް ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ދޫކުރުމަށް އެދޭނަމަ:
އަހުރެން )ނަން() ،އެޑްރެސް( ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަމްބަރު )ކާޑު ނަންބަރު( ،....ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްފައި
ހުންނަ ހުރުމުގައި ،އެއްވެސް އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި އަދި) ،އިދާރާ( އަންގާ ގަޑިއަކަށް ،އަންގާ ތަނަކަށް
ޙާޟިރުވުމަށާއި ،އަދި )އިދާރާ( ގެ ހުއްދައެއް ނެތި )ތަން /ރަށް(....އިން ފުރައިގެން ނުދިޔުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި
)ނަން(.....މިގޮތަށް ހުންނަ އިރު މިލިޔުމުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި މިލިޔުމުގައިވާ

ޢދަދު( .....ދައުލަތަށް ނެގުމަށް އަހުރެން
ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ އަހުރެން ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ )ފައިސާ ަ
އިޢްތިރާޟެއް ނުކުރަމެވެ.
ޔަގީންކަންދޭ މީހަކު ފައިސާބަހައްޓާފައި ބަންދުގައިވާ މީހާ ދޫކުރުމަށް އެދޭނަމަ:
،

އަހުރެން).........ނަން(..........

)..............އެޑްރެސް(........

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑް

ނަމްބަރު).......ކާޑު ނަންބަރު( ،........ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު  /ބަންދުކޮށްފައިވާ )ނަން( .......ކަފާލާތުގައި

ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި ،އެއްވެސް އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި )އިދާރާ(......ގެ ހުއްދަނެތި )ތަން/ރަށް(........އިން

ފުރައިގެން ނުދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެމެވެ .އަދި )ނަން( ........ދޫކޮށްލާފަ ި
އ ހުރުމުގައި އޭނާ ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި ،
)އިދާރާ( .......އަންގާ ގަޑިއަކަށް ،އަންގާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުކުރުވުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ ،އަދި )ނަން( .........މިގޮތަށް

ދމެވެ .އަދި މިލިޔުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި
ހުންނަ އިރު މިލިޔުމުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ެ
)ނަން(.........ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަހުރެން ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ )ފައިސާ ޢަދަދު( .........ދައުލަތަށް ނެގުމަށް

ވ.
އަހުރެން އިޢްތިރާޟެއް ނުކުރަމެ ެ
ފައިސާ ނުބަހައްޓައި މީހަކު ޔަގީންކަން ދީގެން ދޫކުރުމަށް އެދޭނަމަ:
އަހުރެން).......ނަން(..........

،

)...........އެޑްރެސް(

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭކާޑު

ނަމްބަރު

)ކާޑު

ފއި ހުންނަ ހުރުމުގައި،
ނަންބަރު( ،.........ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު/ބަންދުކޮށްފައިވާ )ނަން( ........ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށް ަ

އެއްވެސް އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި )އިދާރާ(........ގެ ހުއްދަނެތި )ތަން  /ރަށް( އިން ފުރައިގެން ނުދާނެކަމަށާއި،

ޙާޟިރުވާން އަންގާ ތަންތަނަށް ޙާޟިރުކުރުވުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި މިލިޔުމުގައިވާ އިތުރު ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރާނެކަމުގެ

14

ޔަޤީންކަންދެމެވެ .އަހުރެން އިހްމާލުން މިލިޔުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކޯޓުން )ފައިސާގެ ޢަދަދު(......
އަދަދަކުން އަހުރެން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި އަހުރެންގެ އިއުތިރާޟެއް ނެތެވެ.
)ނަމޫނާ ފޯމް(

c
ނަންބަރު:

)ތަހްގީގުކުރާ އިދާރާގެނަން(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭމީހުން ބަންދުކުރިތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯރމް

މައްސަލައިގެ ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
މައްސަލައިގެ ސެކްޝަން:
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތް:
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް:
މައްސަލައިގައި ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރި މީހާގެ ފުރިހަމަނަން:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

އުފަންތާރީޚް

އުމުރު:

ބައްޕަގެ  /މަންމަގެ ނަން:

/

ބަންދުކުރި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ:
ބަންދުކުރި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު:
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ގަރީނާ:
ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތަން:
ބަންދުކުރި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި:
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ކުށުގެ ރިކޯޑް:
ދުވަހުން ފެށިގެން

މިފޯރމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމީހާ

ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ މުއް ަ
ދތު އިތުރު ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތް:
)ތައްގަނޑު(

ނަމާއި މަގާމާއި ސޮއި
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ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ

c

...........ކޯޓު

............ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:

ޙަވާލާދޭ ފޯމް ނަންބަރު:
ކޯޓުގެ އަމުރު

މީހާގެ ނަން:
ޖިންސް:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް) :އަތޮޅާއި ،ރަށާއެކު(

އުފަންތާރީޚް:

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

ޖަލުގައި

ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވީތަން :ގޭގައި

 ...............ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފަހެއްޓުން
އިތުރުކުރި މުއްދަތު:

ދުވަސް

އިތުރުކުރި މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚް:

މިފޯރމްގައިވާމީހާ

އިތުރުކުރި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

ދުވަހުން ފެށިގެން މުއްދަތަށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދީފީމެވެ.

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދިން ސަބަބު:

މިފޯރމްގައިވާ މީހާ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓާކަށް ނުފެނެއެވެ.
ނުފެންނަ ސަބަބު:

)ހުއްދަދިން ތާރީޚާ ގަޑި(
)ކޯޓުގެ ތައްގަނޑު(
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)ސޮއި(

)ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި ރަށާއި ކޯޓު(

