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ުު  SC-REG-01-2021ގަވާއިދުުނަންބަރު:

ު

ދު ުގަވާއި ުއިޖުރާއަތުގ  ުޖިނާއީ ުޝަރީޢަތްކުރުމާބ ހ 

ޤާނޫނު(ުގ 2016/12ުުުުމިއީުޤާނޫނުުނަންބަރުު ވަނަުމާއްދާގު 211ުު)ޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގު 
ބާރުުލިބިގ ންުހަދާފައިވާުގަވާއިދ ކ ވ .03ުު)ހ(ުގ ުު ދަށުންު  ވަނަުނަންބަރުގު 

1. ު ރުފުު ޢާ  ތަ

ުު މި ޖިނާއީުއިޖުރާގަވާއިދަށްުކިޔާނީ ގަވާއިދު"ުއ ވ .އަ"ޝަރީޢަތްކުރުމާބ ހު  ު .2 ތުގު  ން  ނަ

ުބާބ1ުުު ނަ ުވަ

މުން ުނިން އް ުގޮތ  މ ދު ދާ ުބަން ގ  ުމީހުން ދުކުރ ވ  ުބަން ގައި މަތު ުތުހު ގ  ުކުށު

މީހާުހައްޔަރުކުރާތާު ތުހުމަތުގައިުބަންދުކުރ ވު  )ސައުވީސް(ުގަޑިއިރުގ 24ުުުުކުށުގު 
ުު ބަންދާމ ދުުގޮތ އްުނިންމުމަށް  ؛ކުރާނީހާޒިރުތ ރ ގައިުއ މީހ އްގު 

ު .3 )ހ( ހުން،ުު ުމީ މަތުކުރ ވ  ހު ތު
ޔާރ އްގ ުު ފަނޑި
މައްޗަށުްު ރި ކު
ރުކުރުން ޒި ބައިނަލްއަޤްވާމީު ހާ ނުވަތަު މާލ އިންު ހައްޔަރުކުރ ވުނީު އ މީހަކުު

ކްރިމިނަލްުކޯޓަށ ވ .ުު ުސަރަޙައްދުންނަމަު
(1)    

ުު ކޯޓު މ ޖިސްޓްރ ޓްު އ އީު އަދިު ރަށ އްގައިނަމަު އ ހ ންު ފިޔަވައިު މާލު 
ުކުރ ވިފައިހުރިުރަށ އްގައިނަމަުމ ޖިސްޓްރ ޓްުކޯޓަށ ވ .ުުުމުޤާއި

(2)     

ުު ކޯޓ އް މ ޖިސްޓްރ ޓްު އ އީު އަދިު ރަށ އްގައިނަމަު އ ހ ންު ފިޔަވައިު މާލު 
ކަނޑުގ ުުމުޤާއި ދިވ ހިރާއްޖ ގު  ނުވަތަު ރަށ އްގައިނަމަު ނ ތްު ވ ފައިު

ދާއިރާގު  ޖުޑީޝަލްު ކައިރީގައިވާު އ ންމު  ސަރަޙައްދުގައިނަމަ،ު
ުމ ޖިސްޓްރ ޓްުކޯޓަކަށ ވ .

(3)     

ރަށުގު  ހުރިު އ މީހަކުު ގޮތުގ މަތިންު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ބަންދާމ ދުުު ކޯޓުންު މ ޖިސްޓްރ ޓްު ބަލާއިރުު ހާޒިރުކުރަންު ކޯޓަށްު މ ޖިސްޓްރ ޓްު

އ ުު މ ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަ،ުހާޒިރުކުރާނީު ޙާލަތ އްު ނ ތްު ދާއިރާއަކާުގޮތ އްުނިންމ ންު
އ ހ ންުކޯޓަކަށ ވ . ދާއިރާގު  އު   ޙަވާލުވ ހުރިުމ ޖިސްޓްރ ޓްުލިޔުމުންުކަނޑައަޅާު

   )ށ(

ުު ުނިންމ ން ުބުނ ފައިވާުމ ޖިސްޓްރ ޓްުކޯޓުންުބަންދާމ ދުުގޮތ އް ުގައި ު)ށ( ުމާއްދާގ  މި
ޙާލަތްތަކ ވ . ޙާލަތްތައްުކަމަށްުބަލާނީުއަންނަނިވިު  ނ ތްު

   )ނ(

މ ޖިސްޓްރ ޓްުކޯޓުގައިުމ ޖިސްޓްރ ޓަކުުނ ތުންއ މީހަކުުހުރިު ު؛ރަށުގު  (1)     

ުު މ ޖިސްޓްރ ޓް ރަށ އްގު  ހުރިު އ މީހަކުު ސަބަބުތަކަށްޓަކައިު ސަލާމަތީު
ޙަވާލުވ ހުރިު ދާއިރާއާު ނ ތްކަމަށްު ނިންމ ންު ގޮތ އްު ބަންދާމ ދުު ކޯޓުންު

ު؛ުމ ޖިސްޓްރ ޓްުކަނޑައ ޅުން

(2)     

ުު ސަބަބަކާހުރ  މަޤްބޫލުު އ ނޫންވ ސްު ނުވަތަު ސަބަބުންު ގާތްތިމާގ ކަމުގު 
ކަމ އްުމ ދުވ ރިވުން.ފަނޑިޔާރުުތަނާޒުލުވާންޖ ހ ފަ ުދަު

(3)     

( )ހ(ުގު  ވީ(ުވަނަުނަންބަރުގައިުއ ހ ނ1ުުްމިުމާއްދާގު  ނަމަވ ސް،ުުބަޔާންކޮށްފައިު
ސަރަހައްދުންުު ކުރ ވުނީުހުޅުމާލު  މީހާުބަންދުު ތުހުމަތުގައިުބަންދުކުރ ވުނުު ކުށުގު 

   )ރ(
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ު ބަންދުކުރާތާު އ މީހަކުު 24ުނަމަ،ު ތ ރ ގައިުު ގަޑިއިރުގު  )ސައުވީސް(ު
މ ޖިސްޓްރ ޓްުކޯޓަށް،ުހާޒިރުކުރުމުގު  ބަންދާމ ދުގޮތ އްުނިންމުމަށްޓަކައި،ުހުޅުމާލު 

 އިޚްތިޔާރުުލިބިގ ންވ އ ވ .
މީހާުހާޒިރުކުރަންވާނީ،ުމިު ތުހުމަތުގައިުބަންދުކޮށްގ ންުކޯޓަށްުހާޒިރުކުރ ވު  ކުށުގު 

07ުުުގަވާއިދުގ ުު  ހ ދުމ އްގައ ވ .ވަނަުބާބުގައިުބުނާފަދަ
ު .4 )ހ( ހުމަތުގައުިު ުތު ގ  ށު ކު

ހުނުްު ުމީ ދުކުރާ ބަން
ޒިރުކުރުާު ުހާ ށް ޓަ ކޯ

ުމަސްއޫލިއްޔަތުު ރާތުގ  މީހަކުުކޯޓަށްުހާޒިރުކުރާއިރު،ުރައްކާތ ރިކަމުގު  ފަ ތުހުމަތުގައިުބަންދުކޮށްގ ންު ކުށުގު 
ުު ހާޒިރުކުރާ އ މީހަކުު ފިޔަވަޅުތައްު އ ންމ ހައިު އަޅަންޖ ހު  އިދާރާއަކުންުގޮތުންު

 އަޅަންވާނ އ ވ .

  )ށ(

ުު ފިޔަވަޅުނާޅާ އަޅަންޖ ހު  ގޮތުންު ރައްކާތ ރިކަމުގު  ހާޒިރުކުރާއިރު،ު މީހަކުު ކޯޓަށްު
ުު ސަބަބުން ނުބ ލ ހ އްޓުމުގު  ވަރަށްު ބަލަހައްޓަންވާު ނުވަތަު ސަބަބުންު ހުރުމުގު 

ލިބިއްޖ ނަމަ ގ އްލުމ އްު ފަރާތުންު މީހާގު  ުުުު،ހާޒިރުކުރާު ތަޙްޤީޤު ބަލައިު އ ކަންު
ކޯޓުންުު ފިޔަވަޅުތައްު އ ންމ ހައިު އަޅަންޖ ހު  ގުޅ ގޮތުންު އ ކަމާު ކުރުމަށްފަހުު

 އަޅަންވާނ އ ވ .

   )ނ(

ުު )ހ(ުއާއިު)ށ(ުގައިވާުގޮތާުޚިލާފަށްުމީހަކުުކޯޓަށްުހާޒިރުކުރަންވާނީ މިުމާއްދާގު 
ު ހާޒިރުކުރުމަށްު ގޮތަކަށްު އ ފަދަު ޢުޛުރުވ ރިވާފަދަުއ މީހަކީު ޞިއްޙީގޮތުންު

ލިޔުމަކާއ ކުގައ ވ . ޑޮކްޓަރުގު   ޙާލަތ އްގައިވާުމީހ އްކަންުއ ނގ ނު 

   )ރ(

ުު އަލާމާތްތައްުހުރިުމީހަކު ގައިންގަޔަށްުއަރާުނުރައްކާތ ރިުބައްޔ އްުޖ ހިފައިވާކަމުގު 
ލިބިފައިނުވާ ނަމަުުޓ ސްޓުުހ ދުމަށްުދ ކޮޅުުހަދާނަމަުނުވަތަުޓ ސްޓްުހަދައިުނަތީޖާު

ބަންދާމ ދުުު މީހ އްގު  ޖ ހިފައިވާު ބައްޔ އްު އަރާުނުރައްކާތ ރިު ގައިންގަޔަށްު ނުވަތަު
ުުުު،ގޮތ އްުނިންމުމަށްުކޯޓަށްުހާޒިކުރަންޖ ހިއްޖ ނަމަ ނުވަތަުކުއްލިއަކަށްުދިމާވިކަމަކާ

މީހަކު ގ ންގޮސްފައިވާު ފަރުވާދިނުމަށްު ޞިއްޙީު ވަގުތުންު ނުވަތަުުުގުޅިގ ންު
ުު ނުވަތަ މީހަކުުުހޮސްޕިޓަލ އްގު  މަރުކަޒ އްގައިުއ ޑްމިޓްކޮށްފައިވާު ޞިއްޙީފަރުވާދު 

ުު ހާޒިރުކުރަންޖ ހިއްޖ ނަމަ، ކޯޓަށްު ނިންމުމަށްޓަކައިު ގޮތ އްު ބަންދާމ ދުު އ މީހ އްގު 
އ ނގ ނ ުު އ ކަންު ހުށަހަޅަންވާނީު ނިންމުމަށްު ގޮތ އްު ބަންދާމ ދުު އ މީހ އްގު 

 ލިޔުމާއ ކުގައ ވ .ު

ު .5 )ހ( މީހ އްގ ުު ލި ބަންދާމ ދުުުބަ
މުންު ުނިން އް ތ  ުގޮ

ު
ު

 

ުުުުމި އ ކަންކަމުގ  ހުށަހ ޅުމުން،ު ކޯޓަށްު މަޢުލޫމާތުު )ހ(ުގައިުބުނ ފައިވާު މާއްދާގު 
ވަކީލުގު  އ ނާގު  ނުވަތަު މ ދުވ ރިކޮށް،ު ކޮންފަރ ންސްު ވީޑިއޯު ބަލައި،ު މައްޗަށްު

އ މީހާުު ބަލައި،ު މައްޗަށްު ލިޔުންތަކުގު  ހުށަހަޅާު ނުވަތަު ކޯޓަށްުުހާޒިރުގައިު
ބަންދާމ ދުުކޯޓުންުގޮތ އްުނިންމަންވާނ އ ވ . އ މީހާގު   ހާޒިރުނުކޮށްު

   )ށ(

ދިޔުމުން ފިލައިު ޙާލަތުު ބުނ ފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  )ސައުވީސް(24ުުުު،  މިު
ބަންދާމ ދުުގޮތ އްުނިންމުމަށްޓަކައިުއ މީހަކުުކޯޓަށްުު ުތ ރ ގައިުއ މީހ އްގު  ގަޑިއިރުގ 

 ހާޒިރުކުރަންވާނ އ ވ .

   )ނ(

ގޮތުގ މަތިުުމި މ ދުވ ރިކޮށްުުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ވީޑިއޯުކޮންފަރ ންސްު ން،ު
އަދިު "އޯޑިއޯު ގ ންދާނީު ކުރިއަށްު މަޖިލިސްތައްު ނިންމުމުގު  ގޮތ އްު ބަންދާމ ދުު

ުުުުސިންގވިޑިއޯުކޮންފަރ ން އަޑުއ ހުންތަކާއިުޝަރީޢަތްތައް މ ދުވ ރިކޮށްުކޯޓުތަކުގު 

   )ރ(
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ގަވާއިދު"ު) 2020ުުުޓުއޮގަސ06ުުްކުރިއަށްުގ ންދިއުމާބ ހު  ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާ )
 ންނ ވ .ގޮތުގ މަތި

ުު ުމީހަކުުބަންދުގައިުބަހައްޓަން ުބަޔާންކޮށްފައިވާުޙާލަތ އްގައިވާ ު)ހ(ުގައި މިުމާއްދާގ 
ު ު،  ނިންމައިފިނަމަފަނޑިޔާރުު ދޫކޮށްލުމާއ ކު،ު މީހާު 24ުއ ޑްމިޓްކޮށްފައިވާު

ކުރިމައްޗަށްުު ފަނޑިޔާރ އްގު  ތ ރ ގައި،ު ގަޑިއިރުގު  )ސައުވީސް(ު
 ހާޒިރުކުރަންވާނ އ ވ .ުު

   )ބ(

ުު ކޯޓަށް ބަންދާމ ދުުގޮތ އްުނިންމުމަށްު މީހ އްގު  ހުންނަު ބަންދުކޮށްފައިު ތުހުމަތުގައިު ކުށުގު 
ކަނ ވަގުތުު ކޯޓ އްގު ހާޒިރުކުރާު އު  ކޯޓ އްނަމަ،ު މަރުޙަލާގު  އިސްތިއުނާފުު ޑައަޅާނީު

ކޯޓ އްގު  މަޝްވަރާއާއ ކުުއިސްުފަނޑިޔާރ ވ .ުސުޕީރިއަރުކޯޓ އްނަމަުއު  ފަނޑިޔާރުންގު 
ޖުޑީޝަލްު ކޯޓ އްނަމަ،ު އަދިުމ ޖިސްޓްރ ޓްު މަޝްވަރާއާއ ކުުއިސްުޤާޟީއ ވ .ު ޤާޟީންގު 

ކަ މިގޮތުންު މ ޖިސްޓްރ ޓ ވ .ު އިސްު އިޢުލާންުުދާއިރާގު  ޢާންމުކޮށްު ވަގުތުު ނޑައަޅާު
 ކުރަންވާނ އ ވ .

6. ު ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ޓުުު ުކޯ މަށް މު ނިން
ުހުންނުަު ވާފައި ޅު ހު

ތައްު ޑި  ގަ

ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު ހާޒިރުކުރާއިރު،ު މީހުންު ފޯމާއ01ުުިކޯޓަށްު ު،ގައިވާު
ުު 02ުު ޖަދުވަލު އިޤްރާރާއި، ފަރާތުގު  ތަޙްޤީޤުކުރާު މީހުންގ ުުގައިވާު ހާޒިރުކުރާު
ުު،  ލިސްޓު ތ ރ ގައިުކޯޓަށްުހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ު ކަނޑައަޅާުވަގުތ އްގު   ކޯޓުންު

ު .7 )ހ( ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ދުިު ުއ  މަށް މު ނިން

ހ ޅުންު ށަ ުހު
 

ވަކީލުުމި )ހ(ުގައިުބުނ ފައިވާުފޯމާއިުުުބަންދުގައިވާުމީހާުނުވަތަުއ ނާގު  މާއްދާގު 
އ ފަރާތަށްުދ ންވާނ އ ވ .ތަޙްޤީޤުކުރާުފަރާތުގ ުު ކޮޕީުކޯޓުންު   އިޤްރާރުގު 

   )ށ(

ުު ހިމަނާފައިވާނަމަ، މަޢުލޫމާތ އްު ދޮގުު އިޤްރާރުގައި،ު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ބަލައ30ުުުިއ މީހަކު ކޯޓަށްު މުއްދަތަކަށްު ދިގުނޫންު ދުވަހަށްވުރު  )ތިރީސް(ު

މާއްދާގައި މިު ލިބިގ ންވ އ ވ .ު ކޯޓަށްު އިޚްތިޔާރުު މިގޮތަށްުުނުގަތުމުގު  ު
ފިޔަވަޅުުއ ޅުމަކަށްުމިު ބުނ ފައިވީނަމަވ ސްުޤާނޫނީުގޮތުންުއ މީހަކާމ ދުުއަޅަންޖ ހު 

 މާއްދާުހުރަހ އްުނާޅައ ވ .

   )ނ(

ޤާނޫނުގ ުުއަޖިނާއީުއިޖުރާ ު)ބ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުޤާނޫނ58ުުުުުތުގު  ވަނަުމާއްދާގ 
ހާޒިރުވާންވާ ކޯޓަށްު އިދާރާުތަމްސީލުކުރުމަށްު މައްސަލައ އްުތަންފީޛުކުރާު އު  ނީު

ޙަވާލުވ ފައިވާުފަރާތ ވ . މަސައްކަތާު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގު 

ު .8 )ހ( ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ދުިު ުއ  މަށް މު ނިން
ރާތްު ުފަ ހަޅާ ށަ  ހު

މަސައްކަތާުޙަވާލުވ ފައިވާު )ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުތަޙްޤީޤުކުރުމުގު  މިުމާއްދާގު 
ުު ހާޒިރުވުމަށް ކޯޓަށްު އިދާރާގ ުުފަރާތްު ތަންފީޛުކުރާު ޤާނޫނުު ޢުޛުރުވ ރިވާނަމަ،ު

ލިޔުމަކާއ ކު ކޯޓަށްުުުު،ރަސްމީު ފަރާތަކަށްު އ ހ ންު އިދާރާގު  އު  ބަދަލުގައިު
 ހާޒިރުވ ވިދާނ އ ވ .

   )ށ(

ުު އޮފީހަށްުލިޔުންތައް ދަޢުވާކުރުމާމ ދުުގޮތ އްުނިންމުމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގު 
މީހުންނާއި،ުދަޢުވާުއުފުލާފައިވާު ބަލައިގ ންފައިވާުމައްސަލަތަކުގައިުތުހުމަތުކުރ ވު 

މީހުންގ  ހިމ ނު  ުު،  މައްސަލަތަކުގައިު ހުށަހަޅާނީ އ ދިު ގޮތ އްނިންމުމަށްު ބަންދާމ ދުު
ުޖަދުވަލުުުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ  މިުގަވާއިދުގ  01ުރަލްއ ވ .ުމިގޮތަށްުހުށަހަޅަންވާނީު
ުު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .

ު )ނ(  
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ކުރުމަށްޓަކައި،ުޕްރޮސިކިއުޓަރުު މަގުފަހިު ޙާޞިލްކުރުމަށްު މަޤްޞަދުު މިުމާއްދާގު 
ކޮންފަރ ންުު،ޖ ނ ރަލްއަށް ވިޑިއޯު އަދިު ބަންދާމ ދުުުސިންއޯޑިއޯު މ ދުވ ރިކޮށް،ު ގު

އަޑުއ  ނިންމާު ކޯޓުންުުގޮތ އްު އިންތިޒާމްު ބައިވ ރިވ ވ ނު  ހުމުގައިު
 ހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ .

   )ރ(

ހާޒިރުކުރާއިރުު، ކުރިމައްޗަށްު ފަނޑިޔާރ އްގު  ނިންމުމަށްު ގޮތ އްު ބަންދާމ ދުު
ކޯޓުންުު ގަޑިު ވައްދާު އ ތ ރ އަށްު ޢިމާރާތުގު  ކޯޓުގު  މީހާު ތުހުމަތުކުރ ވު 

ޤާނޫނުގ ުުއަރިކޯޑުކުރަންވާނ އ ވ .ުޖިނާއީުއިޖުރާ )ހ(ުގު 58ުތުގު  ވަނަުމާއްދާގު 
ު ހައްޔަރުކުރ ވ ތާު ތ ރ ގައ24ުުުިބ ނުމަށްޓަކައި،ު ގަޑިއިރުގު  )ސައުވީސް(ު

ގުނުމުގައިު ވަގުތުު ހާޒިރުކުރ ވު  ކުރިމައްޗަށްު ފަނޑިޔާރ އްގު  މީހާު ތުހުމަތުކުރ ވު 
އ ތ ރ އަށްުއ މީހަކުުވައްދާުގަޑިއ ވ . ޢިމާރާތުގު   ބަލާނީުކޯޓުގު 

ު .9 )ހ( ހުާު ުމީ މަތުކުރ ވ  ހު ތު
ޔާރ އްގ ުު ފަނޑި
މައްޗަށުްު ރި ކު

ުުުުުުުު ު ރުކުރުން ޒި  ހާ

ުު އ ނާ އަމުރަށްުތަބާނުވުމުން،ު މީހަކުުއު  އަމުރ އްުނިސްބަތްވާު ކޯޓަށްުހާޒިރުވުމުގު 
ުު އި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަ އަމުރ އްު ކޯޓުންކުރާު ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްު ކޯޓަށްު

އިޖުރާ ޖިނާއީު މީހާ،ު ުުއަހައްޔަރުކުރ ވު  ޤާނޫނުގ  )އު(40ުުތުގު  މާއްދާގު  ވަނަު
ުު ދ އް(ުގަޑިއިރުގ 72ުުުގައިވާުފަދައިންުހައްޔަރުކުރާުވަގުތުންުފ ށިގ ން )ހަތްދިހަު

ނުކުރ ވިގ ން ހާޒިރުު ކޯޓަށްު ހާޒިރުކުރަންޖ ހު  އ ނާު ވަގުތުުުު،ތ ރ ގައިު އިތުރުު
ޙާލަތުގައިުު،ބ ނުންވ ގ ން ހާޒިރުކުރ ވު  ގަޑިއ72ުުުިުު،ކޯޓަށްު ދ އް(ު ރުުު)ހަތްދިހަު

)ހ(ުގައިުބަޔާންވ ގ ންވާުގޮތަށ ވ .ުު،ގުނުމުގައިުޢަމަލުކުރަންވާނީ  މިުމާއްދާގު 

   )ށ(

ގޮތ އް ހާޒިރުކުރުމުން،ުުުުބަންދާމ ދުު ކުރިމައްޗަށްު ފަނޑިޔާރ އްގު  ނިންމުމަށްު
އިޖުރާ ޖިނާއީު ވާހަކަތަކަކީ،ު ދައްކާު ބަޔާންތަކާއިު ދު  މީހާު ތުގު އަތުހުމަތުގައިވާު

މަޤްޞަދާުއ އްގޮތަށްުހޯދާުހ އްކ އްކަމުގައިުވަނ58ުުުުަޤާނޫނުގ ުު )ވ(ުގު  މާއްދާގު 
 ބ ލ ވ ނ އ ވ .

ު .10 )ހ( ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ލީހުގައުިު ޖި ުމަ މާ ނިން
ޢުތިރާފުވުން ުއި ށް ށަ  ކު

)ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިން ބަޔާންތަކާއިުދައްކާު،ުމިުމާއްދާގު  ތުހުމަތުގައިވާުމީހާުދު 
ުުވާހަކަތައްުއޯޑިއޯުރިކޯޑުކޮށްު ރައްކާކުރަންވާނ އ ވ .ުއަދިުތުހުމަތުގައިވާުމީހާުކުށަށް

ުއިޢުތިރާފުވ އްޖ ނަމަ ،ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  ޖިނާއީު ބަޔާންު ދު  ވަނ58ުުުުައ ނާު
މަޤުޞަދަށްޓަކައިުމަޙްޟަރުުކުރަންވާނ އ ވ .ުު )ވ(ުގު   މާއްދާގު 

   )ށ(

ުު ދ  ބަޔާނުގު  ނ ގު  ގައިވާުގޮތުގ މަތިންު )ށ(ު މާއްދާގު  ތައްޔާރުކޮށްުުމިު އަސްލުު
ކޯޓުންުދ ންވާނ އ ވ .  އ ގ ތ ރ އިންުއ އްުއަސްލުުތަޙްޤީޤުކުރާުފަރާތަށްު

   )ނ(

ުު ފިޔަވައ42ުުުިޤާނޫނުއަސާސީގ  ޙާލަތްތައްު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ނ(ު މާއްދާގު  ވަނަު
މަޖިލިސްުކުރިއަށްުުއ ހ ންުޙާލަތްތަކުގައިުހައްޔަރުުނުވަތަުބަންދާމ ދުުގޮތ އްުކަނޑައ ޅުމުގު 

ގޮތުގައ ވ . ހުޅުވާލ ވިފައިވާުމަޖިލީހ އްގު   ގ ންދަންވާނީުޢާންމުކޮށްު

11. ު ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ލިސްު ޖި ުމަ އަޅާ  ކަނޑަ

ުު ުފަނޑިޔާރުުފުރަތަމަުފުރުޞަތުުދ ންވާނީ މަޖިލީހުގައި ުނިންމުމުގު  ބަންދާމ ދުުގޮތ އް
ުު އިދާރާގ  ތަންފީޛުކުރާު އިދާރާގ ުުޤާނޫނުު ތަންފީޛުކުރާު ޤާނޫނުު މުވައްޒަފަށ ވ .ު

އ ނާގު  ނުވަތަު ފަރާތަށްު ކުރ ވު  ނިމުމުންުތުހުމަތުު މުވައްޒަފުުމައްސަލަުހުށަހަޅާު
ފުރުޞަތުުފަނޑިޔާރުުދ ންވާނ އ ވ .  ވަކީލަށްުދިފާޢުގައިުވާހަކަުދ އްކުމުގު 

ު .12 )ހ( ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ލިސުްު ޖި ުމަ މާ ނިން

ޔަށުްު ރި ތްކު ުގޮ ދާނ   ގ ން
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ހާޒިރުވ  މަޖިލީހަށްު ގޮތ އްުނިންމުމުގު  ުުުު،ބަންދާމ ދުު އިޚްތިޔާރު ވާހަކަުދ އްކުމުގު 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްއަށްުލިބިގ ންވ އ ވ .

   )ށ(

ުު ބަންދުގައި ފަރާތްު ތުހުމަތުކުރ ވު  ފަހުންު ހުށަހ ޅުމުގު  ކޯޓަށްު ދަޢުވާު
ުު ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްއ ވ .ބަހައްޓައިދިނުމަށްުއ ދިުކޯޓަށް  ހުށަހަޅާނީު

   )ނ(

އިޖުރާ ޖިނާއީު މީހަކުު ބަންދުކޮށްފައިވާު ތުހުމަތުގައިު ުުއަކުށުގު  ޤާނޫނުގ  60ުތުގު 
)ށ( މާއްދާގު  ުު،  ވަނަު ބ ހ އްޓުމަށް ބަންދުގައިު ދަށުންު ގު  )ޅ(ު އަދިު )ބ(ު
)60ުުއަމުރުކުރުމުގައި،ުު ގު  )ށ(ު މާއްދާގު  ދަށުނ1ްވަނަު ވަނަުނަންބަރުގު  ު) ،ު

ހުރިުު ދ ންު ހ ކިބަސްު ނުވަތަު ފޮރުވުމަށްު ހ ކިު މައްސަލައިގު  މީހާު ތުހުމަތުކުރ ވު 
އަންނަނިވިުު ބ ލުމުގައިު ކޮށްފާނ ކަމަށްު މަސައްކަތްު ފޯރުވުމަށްު ނުފޫޒ އްު މީހަކަށްު

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ .  ކަންކަމަށްު

ތ އުްު  .13 )ހ( ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ުފަނޑިޔާރުުު އިރު މާ ނިން

ޖ ހ ުު ޔަތްކުރަން ޢާ ރި
ތައްތައްު  ކަން

ބަލާއިރުު، ހ ކިތަކަށްު ލިބ ންހުރިު އަދިު ލިބިފައިވާު މައްސަލައިގައިު
ނުވަތަުު ހުރިކަންު ހ ކިތައްު ނުފޯރުވ ނު  ބާރުު މީހާގު  ތުހުމަތުކުރ ވު 

ުނޫންކަން.

(1)     

ުު މީހާއާ ތުހުމަތުކުރ ވު  މީހުންނާއިު ދ ންުތިބިު މައްސަލައިގައިުހ ކިބަސްު
އޮތްުު އިޙްތިމާލުުއޮތްުުގުޅުންު ފޯރުވުމުގު  ނުފޫޒުު މިންވަރާއި،ުހ ކިންނަށްު

ުމިންވަރު.

(2)     

އިޢުތިރާފުވ ފައިވާކަންުނުވަތަުނޫންކަން. ކުށަށްު ުތުހުމަތުކުރ ވު  (3)     

ުު އޮތް ނުފޫޒުު ބާރާއިު މަޤާމާއި،ު ފަރާތުގު  ތުހުމަތުކުރ ވު  މުޖުތަމަޢުގައިު
 .މިންވަރު

(4)     

ުު ތުހުމަތުގައި އިޖުރާކުށުގު  ޖިނާއީު މީހަކުު ުުއަބަންދުކޮށްފައިވާު ޤާނޫނުގ  60ުތުގު 
)ށ( މާއްދާގު  ުު،  ވަނަު ބ ހ އްޓުމަށް ބަންދުގައިު ދަށުންު ގު  )ޅ(ު އަދިު )ބ(ު

ުު )60ުުއަމުރުކުރުމުގައި ގު  )ށ(ު މާއްދާގު  ދަށުނ2ްވަނަު ނަންބަރުގު  ވަނަު ު)  ،

ުު ކޯޓަށް މީހާު )ތުހުމަތުކުރ ވު  މާއްދާގު  އު  ނުވަތަު (ުވަނ3ުުަހާޒިރުނުވ ދާނ ކަމަށްު
ދަށުން ުު،  ނަންބަރުގު  ކަންކަމަށް އަންނަނިވިު ބ ލުމުގައިު ފިލާފާނ ކަމަށްު އ މީހަކުު

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ .

   )ށ(

ހާޒިރުވާުމީހ އްކަންުނުވަތަުނޫންކަން. ުކޯޓުުއަމުރާުއ އްގޮތަށްުކޯޓަށްު (1)     

މީހާގު  ރ ކޯޑު.ތުހުމަތުކުރ ވު  ރ ކޯޑުތަކާއިުކުށުގު  ުބަންދާއި،ުހައްޔަރުގު  (2) ު    

ުު އިޙްތިމާލު ދިއުމުގު  ފިލައިގ ންު ބަންދުނުކޮށްު މީހާު ތުހުމަތުކުރ ވު 
ުނައްތާލ ވ ނ ކަންުނުވަތަުކުޑަުކުރ ވ ނ ކަން.

(3)     

ުު ވަކިުއުސޫލަކުން އ ނޫންވ ސްުތަނަކަށްު އިދާރާއަށްުނުވަތަު ތަޙްޤީޤުކުރާު
ޝަރުޠުކޮށްފިނަމަ ުު،  ހާޒިރުވުމަށްު އ އްގޮތަށް ޝަރުޠާު އު  އ ނާު
ުޢަމަލުކުރާނ ކަންުނުވަތަުނޫންކަން.

(4)     

އިޖުރާއަ ޖިނާއީު މީހަކުު ބަންދުކޮށްފައިވާު ތުހުމަތުގައިު ުުކުށުގު  ޤާނޫނުގ  60ުތުގު 
)ށ( މާއްދާގު  ުު،  ވަނަު ބ ހ އްޓުމަށް ބަންދުގައިު ދަށުންު ގު  )ޅ(ު އަދިު )ބ(ު

ުު )60ުުއަމުރުކުރުމުގައި ގު  )ށ(ު މާއްދާގު  ދަށުނ4ްވަނަު ނަންބަރުގު  ވަނަު ު) ،ު

   )ނ(
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ނުރައްކަލ އްު ސަލާމަތަށްު މުޖުތަމަޢުގު  ދޫކޮށްލައިފިނަމަު ބަންދުންު
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ . ބ ލުމުގައިުއަންނަނިވިުކަންކަމަށްު  ކުރިމަތިވ ދާނ ކަމަށްު

ުު މީހާގ  ރ ކޯޑުތަކާއިތުހުމަތުކުރ ވު  ރ ކޯޑު.ުު،ބަންދާއި،ުހައްޔަރުގު  ުކުށުގު  (1)     

ުދައުރާއި މީހާުމުޖުތަމަޢުގައިުއަދާކުރާ ވަޒީފާއާއިުު،ތުހުމަތުކުރ ވު  ު،އ ނާގު 
ވައްޓަފާޅިުހުރިުނ ތްުގޮތް. ދިރިއުޅުމުގު  ުއ ނާގު 

(2)     

ުު ޢަމަލުުހިންގުމުގައިުއ ނާ ކުށުގު  ުބައިވ ރިވ ފައިވާުގޮތް.ތުހުމަތުކުރ ވު  (3)     

ުު ކުޑަުބޮޑުމިނާއި،ުކުށް ބާވަތާއި،ުކުށްުކޮށްފައިވާުޙާލަތާއި،ުކުށުގު  ކުށުގު 
ުކުރުމުގައިުއަނިޔާވ ރިކަންުހިމ ނ ނަމަުއ ކަން.

(4)     

ނުރައްކަލ އްު މުޖުތަމަޢަށްު ކިބައިންު މީހާގު  ތުހުމަތުގައިވާު ކުށުގު 
އ ނގ ނ ުު ުއ ހ ނިހ ންުސަބަބުތައް.ކުރިމަތިވ ދާނ ކަންު

(5)     

ހަދައިގ ންުކަމުގައިވުން. ޢަމަލުުހިންގާފައިވަނީުޖަމާޢަތްު      (6) ކުށުގު 

ުު ނިންމަން ގޮތ އްު ހަމަޖ އްސުމަށްުުހާޒިބަންދާމ ދުު ވަކީލަކުު ދިފާޢީު މީހާ،ު ރުކުރ ވިފައިވާު
އޮތްުު ސަބަބ އްު ބަހައްޓަންޖ ހ ފަދަު ބަންދުގައިު އ ނާއަކީު އަދިު އ ދ ނަމަ،ު ފުރުޞަތަކަށްު
ބަންދުގައިުބަހައްޓަންުފަނޑިޔާރުުއަމުރުކުރާުމުއްދަތަކީުގިނަވ ގ ންުު 5ުމީހ އްނަމަ،ުއ ނާު

ދިގުނޫންުމުއްދަތަ ވާންވާނ އ ވ .ުުު)ފަހ އް(ުދުވަހަށްވުރު   ކަށްު

14. ު މަޖ ހިފައުިު ުހަ ލަކު ކީ ވަ
އްގ ުު ހ  ުމީ ވާ ނު

ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
މުނުްު  ނިން

ުު ދޫކޮށްލުމަށް ބަންދުންު ނުވަތަު ބަންދުކުރުމަށްު ބަންދުކުރ ވ މީހާު ތުހުމަތުގައިު ކުށުގު 
ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު އޮންނަންވާނީު އަމުރުު ނ ރު  ނަމޫނާއ03ުުުުާފަނޑިޔާރުު ގައިވާު

 އ އްގޮތަށ ވ .

15. ު ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ރުުު މު ުއަ މާ ނިން
ތްު ުގޮ ވީ  އޮންނަން

ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  ގޮތުގ މަތިން،60ުުުުޖިނާއީު ގައިވާު )ރ(ު މާއްދާގު  ވަނަު
ޤާނޫނުގު  ތުހުމަތުގައިުބަންދުކޮށްފައިވާުމީހަކު،ުއު  ު)ށ(66ުުުުކުށުގު  ވަނަުމާއްދާގ 

ތ ރ އިން ޝަރުޠުތަކުގު  ބަޔާންކޮށްފައިވާު ޝަރުޠުތަކ އްުުުުގައިު ނުވަތަު ޝަރުޠ އްު
ލިބިގ ންވ އ ވ . އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު  ކަނޑައަޅައިުދޫކޮށްލުމުގު 

ު .16 )ހ( ދުނުްު ުބަން ޠުކޮށް ރު ޝަ
ރުން ކު  ދޫ

ުގޮތުގ މަތިންުޝަރުޠުކޮށްުބަންދުންުދޫކުރާއިރު ު)ހ(ުގައިވާ ުމާއްދާގ  ކަނޑައަޅާުުުު،މި
އިތުރުވ ގ ންުނުވާނ އ ވ .100ުުުުމުއްދަތުުު ދުވަހަށްވުރު   )ސަތ ކަ(ު

   )ށ(

ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު މީހާ،ު ދޫކޮށްލ ވު  ބަންދުންު ގައިވ04ުުުާޝަރުޠުކޮށްު
ޖަހަންވާނ އ ވ . ނިޝާންު އިނގިލީގު   އިޤްރާރުގައިުސޮއިކޮށްު

   )ނ(

މީހަކުުޝަރުޠާުޚިލާފުވ އްޖ ނަމަ،ުއ މީހަކުުުޝަރުޠުކޮށްުބަންދުންުދޫކޮށްލާފައިުހުރުިު
އިޚްތިޔާރުުު ޝަރުޠުކޮށްުދޫކޮށްލާފައިުހުރިުމައްސަލައިގައިުއ މީހަކުުބަންދުކުރުމުގު 

ލިބިގ ންވ އ ވ .  ފަނޑިޔާރަށްު

   )ރ(

ުު ދޫކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރާނީ ދަށުންު ކަފާލަތުގު  މީހަކުު ބަންދުކޮށްފައިވާު ތުހުމަތުގައިު ކުށުގު 
 ވަނަުބާބުގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .02ުުގަވާއިދުގު މިު

17. ު ށުނުްު ުދަ ލަތުގ  ފާ ކަ
ކުރުންު ުދޫ ހުން  މީ

ުު ނިންމުމުގ  ނިންމިު އު  ނިންމުމަށްފަހު،ު ގޮތ އްު އަސްލ2ުުުުުބަންދާމ ދުު )ދ އް(ު
ުު ތަޙްޤީޤުކުރާުފަރާތަށްުކޯޓުންުޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .ުު ުއިލ ކްޓްރޯނިކް ުއަމުރު ުއ  އަދި

 ވަޞީލަތްުމ ދުވ ރިކޮށްުޢާންމުުކުރަންވާނ އ ވ .

ު .18 )ހ( މުރުުު ުއަ ދު ބަން
މުކުރުންު ުޢާން ރުމާއި ކު  ދޫ
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ުު ޙަވާލުކުރާުމި ކޯޓުންު ފަރާތާު ތަޙްޤީޤުކުރާު ގޮތުގ މަތިންު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު 
ުު ތަޙްޤީޤުކުރ1ުުުުާއަމުރުގ  ފަރާތަށްު ނިސްބަތްވާު އަމުރުު އު  އަސްލުު )އ ކ އް(ު

ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .  ފަރާތުންު

   )ށ(

ުު ހާޒިރުކުރުމުން ކޯޓަށްު މީހަކުު ބަންދުކޮށްގ ންު ތުހުމަތުގައިު ބަންދާމ ދުުުކުށުގު  އ މީހ އްގު 
ޤަބޫލުކުރ ވ ނަމަ،ުު އ މީހަކަށްު ޚިލާފުކަމަށްު ގަވާއިދާު ޤާނޫނާއިު ނިންމުންު ނިންމިު ކޯޓުންު

 ވަނަުބާބުގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ ު.19ުުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރާނީުމިުގަވާއިދުގ ުު

19. ު ތިއުނާފުކުރުން ސް  އި

ުބާބ02ުުު ނަ ުވަ

ުދަށުނުްު ގ  ލަތު ރުންުކަފާ ުދޫކު

ުޤާނޫނުގު އަޖިނާއީުއިޖުރާ 63ުުުުތުގ  ުކަފާލަތުގައިުދޫނުކުރ ވ ނ ކަމަށް ވަނަުމާއްދާގައި
ތުހުމަތުގައިުު ކުށުގު  ފިޔަވައި،ު މީހުންު ކުރ ވު  ތުހުމަތުު ކުށްތަކުގައިު ބުނ ފައިވާު
ދަށުންުު ުގޮތުގ މަތިންުކަފާލަތުގު  މީހަކީވ ސްުމިުގަވާއިދުގައިވާ ކޮންމު  ބަންދުކުރ ވު 

މީ އ ދިުހުށަހ ޅިދާނު   ހ ކ ވ .ުުުދޫކޮށްދިނުމަށްު

ު)ހ( 20. ު ށުނުްު ުދަ ލަތުގ  ފާ ކަ
ދުިު ުއ  މަށް ށްދިނު ކޮ ދޫ

ހ ޅުންު ށަ  ހު

ުު ު)ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުކަފާލަތުގައިުދޫކޮށްދިނުމަށްުއ ދިުބަންދުގައި މިުމާއްދާގ 
ުޖަދުވަލުު އ ހ ންުމީހަކަށްުމިުގަވާއިދުގ  ފަރާތުންު ހުންނަުމީހާއަށް،ުނުވަތަުއ ނާގު 

05ުުު ކޯޓަށްުހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .  ގައިވާުފޯމުންު

   )ށ(

ުު ނިންމާ ގޮތ އްު ބަންދާމ ދުު ހުށަހ ޅުން،ު ބުނ ފައިވާު ގައިު )ށ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު،  މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހުން ޝަރީޢަތުގު  ނުވަތަު މަޖިލީހުގައި،ު ޝަރީޢަތުގު  ނުވަތަު

ގޮތުގައިވ ސްުު  ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .ބ ރުންުވަކިުހުށަހ ޅުމ އްގު 

   )ނ(

ުު ، އ ދިުހުށަހަޅައިފިނަމަ ދޫކޮށްދިނުމަށްު ދަށުންު ކަފާލާތުގު  މީހަކުު ބަންދުގައިުހުރިު
ކުށުގ ުު ތުހުމަތުކޮށްފައިވާު މައްޗަށްު އ މީހ އްގު  ހުށަހ ޅުމަށާއިު ހުށަހަޅާފައިވާު

ކުށްުކުރުމުގައިުއަނިޔާވ ރިކަންުހިމ ނިފައި ކުޑަބޮޑުުމިނަށާއިު ކުށުގު  ވާުުބާވަތަށާއިު
އިޚްތިޔާރުުު ބަންދުުއަލުންުމުރާޖަޢާކޮށްދިނުމުގު  މިންވަރަށްުރިޢާޔަތްކޮށް،ުއ މީހ އްގު 

 .ބަންދާމ ދުުގޮތ އްުނިންމިުފަނޑިޔާރަށްުލިބިގ ންވ އ ވ 

   )ރ(

ޖިނާއީުއިޖުރާއަ ޖ ހ ކަމަށްު ކިބައިގައިުހުންނަންު ޤާނޫނުގ ުުޖާމިނުވާުމީހާގު  ވަނ64ުުުަތުގު 
ު)ށ(ުގައިުބުނާުޝަރު ުުމާއްދާގ  ވަޞީލަތްތައްުޤާއިމުވ ފައިުނ ތްނަމަ، ޠުތައްުކަށަވަރުކުރާނު 

ލިޔުމުންުހޯދުމަށްފަހުު ބަސްު އ ނާގު  ކިބައިގައިުފުރިހަމަވާކަމަށްު އ ނާގު  ޝަރުޠުތައްު ު، އު 
ުު ދިންކަން ދޮގުުމަޢުލޫމާތުު ދޫކުރ ވިދާނ އ ވ .ުއ މީހަކުު ބަންދުންު މީހަކުު ދަށުންު ކަފާލަތުގު 

ޙާލަތުގައި ުުުު،އ ނގު  އޮތްނަމަމައްސަލަ ދޫކުރުމުގު ުު،ނުނިމިު ބަންދުންު ދަށުންު ކަފާލަތުގު 
އަދިުމައްސަލަު އޮތަސް،ު ރުޖޫޢަވާންވާނ އ ވ .ުުމައްސަލަުނުނިމިު ޙާލަތަށްު ކުރީގައިުތިބިު
އަޅަންޖ ހ ުު ގޮތުންު ޤާނޫނީު މައްޗަށްު މީހާގު  ދިންު މަޢުލޫމާތުު ދޮގުު އޮތަސް،ު ނިމިފައިު

ުު ފަރާތަށް އ ޅުމަށްުކަމާބ ހު   ކޯޓުންުއަންގަންވާނ އ ވ .ފިޔަވަޅުތައްު

21. ު ުކިބައިގުާު ވާމީހާގ  މިނު ޖާ
ހުންނަންޖ ހ ުު
ޠުތައުްު ރު ޝަ
ވަރުކުރުންު ށަ  ކަ

މީހަކުުދޫކުރާއިރު ދަށުންު ޤާނޫނުގ ުުޖިނާއީުއިޖުރާއަު،ކަފާލަތުގު  ވަނަުމާއްދާއާއ59ުުިުތުގު 
60ު ފަނޑިޔާރުުުު ކަންކަމަށްު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ށ(ު މާއްދާގު  ވަނަު

 ުުރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ .

22. ު ށުނުްު ުދަ ލަތުގ  ފާ ކަ
ުފަނޑިޔާރުުު ރާއިރު ކު ދޫ

ޖ ހ ުު ޔަތްކުރަން ޢާ ރި
ކަން  ކަން
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ގަވާއިދުގ  މިު ފަރާތްު ދޫކުރ ވު  ދަށުންު ުު ކަފާލަތުގު  އިޤްރާރުގައ06ުުުިުޖަދުވަލު ގައިވާު
ޖަހަންވާނ އ ވ . ނިޝާންު އިނގިލީގު   ސޮއިކޮށް،ު

23. ު ށުނުްު ުދަ ލަތުގ  ފާ ކަ
ރާތުގ ުު ުފަ ރ ވ  ކު ދޫ

ރާރުުއި  ޤް

ޖަދުވަލުު ގަވާއިދުގު  މީހާުމިު ޖާމިނުވާު ފަރާތަށްު ދޫކުރ ވު  ދަށުންު 07ުކަފާލަތުގު 
ޖަހަންވާނ އ ވ .ުު ނިޝާންު އިނގިލީގު   ގައިވާުއިޤްރާރުގައިުސޮއިކޮށް،ު

ު .24 )ހ( ހުާު ުމީ ވާ މިނު ޖާ
ޤްރާރުާު ުއި ރާރުވުމާއި ޤް އި

ފުވުންު ލާ  ޚި

ދަށުންުދޫކޮށްފައިވާުމީހުާު ުއިޤްރާރާުކަފާލަތުގު  ުމީހާުވާ ފިލައިފިނަމަުނުވަތަުޖާމިނުވާ
ޖިނާއީުު ބަލައި،ު ކޯޓުންު އ ކަންު އ ނގިއްޖ ނަމަ،ު ޚިލާފުވިކަންު އ ފަރާތުންު

ޤާނޫނުގު އިޖުރާއަ )ޅ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުއަދަބުތަކުގ 64ުުުުތުގު  ވަނަުމާއްދާގު 
އިޚްތިޔާރުުކޯޓަށްުލިބިގ ންވ އ ވ   .ތ ރ އިންުއަދަބ އްުކަނޑައ ޅުމުގު 

   )ށ(

ދޫކުރާނަމަ ދަށުންު ކަފާލަތުގު  މީހަކުު ހުރިު ބަންދުގައިު ބ ހ އްޓުމަށްފަހުު ުުުު،ފައިސާު ޖިނާއީ
ުުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ  ގޮތުގ މަތިނ65ުުްތުގު  ގައިވާު )ށ(ު މާއްދާގު  ގަވާއިދުގ ުުުު،ވަނަު މިު

ު 08ުޖަދުވަލުު ުުު ފަރާތުން ބ ހ އްޓިު ފައިސާު ކަފާލަތުގު  އިޤްރާރުގައިު ގައިވާު
 .ސޮއިކުރަންވާނ އ ވ 

25. ު އިސުާު ުފަ ލަތުގ  ފާ ކަ
ރާތުގ ުު ުފަ އްޓި ހ  ބ 

ރާރުު ޤް ުއި
 

އިޖުރާއަ ުުޖިނާއީު ޤާނޫނުގ  ދަށުނ69ުުުުްތުގު  ކަފާލަތުގު  ދަށުން،ު މާއްދާގު  ވަނަު
ުޖަދުވަލުު ުކަނޑައަޅާނީުމިުގަވާއިދުގ  އަދަދު ދޫކުރާުފަރާތްތަކުންުބަހައްޓާުފައިސާގު 

09ުުު  ގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .

ު)ހ( 26. ު ތުގައުިު ުގޮ ލަތުގ  ފާ ކަ
އިސާގ ުު ުފަ އްޓާ ހަ ބަ

ރުު ވަ  މިން

ުު އ ހ ން ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މައްސަލައިގު މިު ވީނަމަވ ސް،ު ބަޔާންކޮށްފައިު
އިޚްތިޔާރުުު މަތިކުރުމުގު  އަދަދުު ފައިސާގު  ބަލައި،ު ޙާލަތްތަކަށްު ވަށައިގ ންވާު

ލިބިގ ންވ އ ވ .  ފަނޑިޔާރަށްު

ު)ށ(   

އަދަދުތައްު ފައިސާގު  ޖަދުވަލުގައިުހިމ ނު  )ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު މިުމާއްދާގު 
ފަނޑިޔާރުންގ )ފަހ އް(ުއަހަރަކުނ5ުުުްކޮންމު  ުުޢާންމުުުއ އްފަހަރުުސުޕްރީމްުކޯޓުގު 

ވާނ އ ވ .ު ބަދަލުތައްުގ ންނަންު  މަޖިލީހުންުމުރާޖަޢާކޮށްުގ ންނަންޖ ހު 

   )ނ(

ުު ފަނޑިޔާރު ދޫކުރުމަށްު ބަންދުންު މީހަކުު ދަށުންު ކަފާލަތުގު  ބ ހ އްޓުމަށްފަހުު ފައިސާު
 ފައިސާުކޯޓުގައިުބ ހ އްޓުމުންނ ވ ު.ނިންމައިފިނަމަ،ުއ މީހަކުުބަންދުންުދޫކުރާނީުކަފާލަތުގު 

27. ު އިސުާު ުފަ ލަތުގ  ފާ ކަ
އްޓުންު ހ   ބ 

ުއ އްގޮތްވާު ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގު  ފައިސާުރައްކާކުރާނީުދައުލަތުގު  ގޮތުގައިުނ ގު  ކަފާލަތުގު 
 ގޮތުގ މަތިންނ ވ .ުު

28. ު އްކާކުރުން ުރަ ސާ އި  ފަ

ުު ޝަރުތަކާއި އ އިންު މީހާު ދޫކޮށްފައިވާު ޝަރުތުކޮށްު ދަށުންު ކަފާލާތުގު 
ުު ބަހައްޓާފައިވާ އ މީހަކުު ގޮތުގައިު ކަފާލާތުގު  އ މީހަކަށްުުޚިލާފުނުވާނަމަ،ު ފައިސާު

އަމުރުު ނ ރު  ފަނޑިޔާރުު މިގޮތަށްު ކުރަންވާނ އ ވ .ު އަމުރުު ފަނޑިޔާރުު ދޫކުރަންު
ޖަދުވަލުު  ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .09.01ުުއޮންނަންވާނީު

ު .29 )ހ( ކުރުން ުދޫ ސާ އި  ފަ

ުު ފައިސާ އު  ފަރާތަށް،ު ބ ހ އްޓިު ފައިސާު ގައިވާުގޮތުގ މަތިންު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ގަވާއިދާުއ އްގޮތްވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .ުު މާލިއްޔަތުގު   ދޫކުރަންވާނީުދައުލަތުގު 

   )ށ(

ުު ގޮތުގައިުބަހައްޓާފައިވާުފައިސާ ކަފާލަތުގު  )ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންު މިުމާއްދާގު 
ުު ފައިސާުބ ހ އްޓިުފަރާތަށް ުއ ކަންުކަފާލަތުގު  ދޫކުރުމަށްުފަނޑިޔާރުުއަމުރުކުރުމުން،

 ކޯޓުންުލިޔުމުންުއަންގަންވާނ އ ވ .ުު

   )ނ(
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ޝަ އ އިންު މީހާު ދޫކޮށްފައިވާު ޝަރުތުކޮށްު ދަށުންު ރުތަކާއިުުކަފާލާތުގު 
ދައުލަތަށްުު ބަހައްޓާފައިވާުފައިސާު ގޮތުގައިުއ މީހަކުު ޚިލާފުވ އްޖ ނަމަ،ުކަފާލާތުގު 
އަމުރުު ނ ރު  ފަނޑިޔާރުު މިގޮތަށްު އަމުރުކުރަންވާނ އ ވ .ު ފަނޑިޔާރުު ނ ގުމަށްު

ޖަދުވަލުު  ގައިވާުނަމޫނާުއ އްުއ އްގޮތަށ ވ .09.02ުުއޮންނަންވާނީު

ު .30 )ހ( ލަތަށުްު އު ުދަ ސާ އި ފަ
ގުން  ނ 

ުު ފައިސާުނަގަންވާނީ )ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުދައުލަތަށްުނަގަންޖ ހު  މިުމާއްދާގު 
ގަވާއިދާުއ އްގޮތްވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .ުު މާލިއްޔަތުގު   ދައުލަތުގު 

   )ށ(

ުު ގޮތުގައިުބަހައްޓާފައިވާުފައިސާ ކަފާލަތުގު  )ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންު މިުމާއްދާގު 
ފައިސާުބ ހ އްޓިުުދައުލަތަށުްު ނ ގުމަށްުފަނޑިޔާރުުއަމުރުކުރުމުން،ުއ ކަންުކަފާލަތުގު 

ކޯޓުންުލިޔުމުންުއަންގަންވާނ އ ވ .  ފަރާތަށްު

   )ނ(

ުު ދަށުންުދޫކުރުމަށްުނުވަތަުދޫނުކުރުމަށްުފަނޑިޔާރުުނިންމިުނިންމުމަކީުޤާނޫނާއި ކަފާލަތުގު 
ުު ނިންމުމ އްކަމަށް ޚިލާފުު ބ ނުންވާނަމަގަވާއިދާު އިސްތިއުނާފުކުރަންު ،  ޤަބޫލުކުރ ވިގ ންު

 ުުވަނަުބާބުގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ ު.19ުުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރާނީުމިުގަވާއިދުގ ުު

31. ު ށުނުްު ުދަ ލާތުގ  ފާ ކަ
މުިު ުނިން ރުމާމ ދު ކު ދޫ

ސްތިއުނާފުުު ުއި މުން ނިން
ރުން  ކު

ުބާބ03ުުު ނަ ުވަ

ރުު މު ޓުުއަ ުކޯ

ުުފަނޑިޔާރުންުުުދޫކުރާނ ުުއަމުރުުުކޯޓުުުއަތޮޅުތަކުގައިުުމާލ އާއިުުދަށުންުުބާބުގ ުުމި
ުކުރުމުގ ުުުއިސްތިއުނާފުުުނުވަތަުުބ ލުމުގ ުުމައްސަލަުުޖިނާއީުު،ކަނޑައަޅުމަށްޓަކައި

ުުޙާލަތްތަކުގައިުުދޫކުރަންޖ ހ ުުއަމުރުުކޯޓުުުކޯޓަކުންުކޮންމ ުލިބިގ ންވާުުއިޚްތިޞާޞް
ުތާވަލ އްުުުދުރާލާުުގޮތުގ މަތިންުުއައްނަނިވިުުކުންކޯޓަުުއ ުުދޫކުރުމަށްުުއަމުރުުުކޯޓު

ު.ުުތައްޔާރުކުރަންވާނ އ ވ 

ު)ހ( ކުރާނ ުު  .32 ުދޫ ރު މު ުއަ ޓު ކޯ
ޔާރުނުްު ފަނޑި
ޖ އްސުނުްު މަ  ހަ

ުު ޚާއްޞަ ނުވަތަުވަކިުފަނޑިޔާރުންތަކަކަށްު ވަކިުފަނޑިޔާރަކަށްު ކޯޓ އްގު 
ކޮންމ ުު ކޯޓުގު  ބާރުު ދޫކުރުމުގު  އަމުރުު ކޯޓުު މަތިންު ގޮތ އްގު  ނުވާނު 

ދިނުން  ؛ފަނޑިޔާރަކަށްު

(1) ު   

ހަ ދޫކުރުމަށްު އަމުރުު ކޯޓުު ތ ރ ގައިުފުފަނޑިޔާރަކުު ތާއ އްގު 
ދުވަސްުކަނޑައ ޅުން  ؛ޙާއްޞަވާންޖ ހު 

(2) ު   

ކަނޑައަޅާނީ ދޫކުރުމުގައިުފަނޑިޔާރުންު އަމުރުު ުު،  ކޯޓުު ކަނޑައަޅާފައިވާ
ު ދު  ވިދިވިދިގ ންު އަދިު ދައުރުވާގޮތަށް،ު އ އްުފަނޑިޔާރުންު ދުވަހުު
ކަނޑައ ޅުން ކޯޓުުއަމުރުުދޫނުކުރ ވ ނ ގޮތަށްު  ؛ފަނޑިޔާރަކަށްު

(3) ު   

ުު ޤާނޫނު ތަނަކަށްު ހުންނަު ފަނޑިޔާރަކުު ދޫކުރުމަކީު އަމުރުު ކޯޓުު
ލިޔުންުުޛުތަންފީ އ ކަމާގުޅު  ގޮސް،ު އޮފިސަރުންު އިދާރާގު  ކުރާު

ވަގުތުުގޮތ އްުކަނޑައ ޅު އަމުރުުދޫކުރުމާމ ދުުއު  އު   ؛ންހުށަހ ޅުމުން،ު

(4) ު   

ުު ފަނޑިޔާރަކު އު  އަމުރަކީ،ު ކޯޓުު ދޫކުރާު ފަނޑިޔާރަކުު ދަށުންު މާއްދާގު  މިު
ދޫކޮށްފައިވާުކޯޓުުއަމުރ ކ ވ . ކޯޓަކުންު  ނިސްބަތްވާު

ު)ށ(   

( ގު  )ހ(ު މާއްދާގު  ބަޔާންކޮށްފައ1ިމިު އ ހ ންު ނަންބަރުގައިު ވީނަމަވ ސް،ުުުު(ު
ު ވަކިު ކޯޓ އްގައިު ލިބިގ ންވާު ވަކިުުއިޚްތިޞާޞްު ނުވަތަު ފަނޑިޔާރަކުު

ު)ނ(   
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އު  ދޫކުރަންވާނީު އަމުރުު ކޯޓުު ނަމަ،ު މައްސަލައ އްު ބަލާު ފަނޑިޔާރުންތަކ އްު
ފަނޑިޔާރުންނ ވ .  ފަނޑިޔާރުުނުވަތަުއު 

ފަނޑިޔާރ އްުނަމަ،ުމިުމާުކޯޓ އްގައިުހުރީ )އ ންމު  )ހ(ުގު  (ުނަންބަރާއ2ުުިއްދާގު 
(3( ނަންބަރާއިު ވަނަު ު)4ުު ވަނަ ު)ުު ކޯޓަކަށް އު  އުސޫލުތައްު ބުނާު ނަންބަރުގައިު

 ނުހިނގާނ އ ވ .

ު)ރ(   

ކޯޓ އްުނަމަ،ުހައްޔަރުު ގިނަުފަނޑިޔާރުންުމަސައްކަތްކުރާު އ އްުފަނޑިޔާރަށްވުރު 
މީހ އްގު  ހައްޔަރުުކުރ ވުނުު އަމުރަކާުގުޅިގ ންު އު  އަމުރ އްުނ ރުނުުފަނޑިޔާރު،ު

މައްސަލަުބ   ލުމުގައިުބައިވ ރިވ ގ ންުނުވާނ އ ވ .ބަންދާމ ދުުގޮތ އްުކަނޑައ ޅުމުގު 

ު)ބ(   

ުު އިޚްތިޞާޞްުހިނގާުސަރަޙައްދ އްގައިުހުރިުމީހަކާުނުވަތަުއުޅަނދަކާ ކޯޓ އްގު  އު 
ކްރިމިނަލްުު ބާރުު ދޫކުރުމުގު  އަމުރުު ކޯޓުު ދޫކުރަންޖ ހު  ގުޅިގ ންު ތަނަކާު ނުވަތަު

ުކޯޓަށާއި ކޯޓަށާއި،ުު، ޑްރަގްު ކޯޓަށާއިު ުުޖުވ ނައިލްު ކޯޓުތަކަށް މ ޖިސްޓްރ ޓްު
ުހުރިުމީހަކާުނުވަތަުއުޅަނދަކާުނުވަތަުތަނަކާުގުޅިގ ންުު ލިބިގ ންވ އ ވ .ުހުޅުމާލ ގައި
ކޯޓަށްުު މ ޖިސްޓްރ ޓްު ހުޅުމާލު  އިޚްތިޔާރުު ދޫކުރުމުގު  އަމުރުު ކޯޓުު ދޫކުރަންޖ ހު 

   ލިބިގ ންވ އ ވ .

ު .33 )ހ( މުގ ުު ރު ުނ  ރު މު ުއަ ޓު ކޯ
ތިޞާޞްު ޚް  އި

ުުުުމި )ހ( ުުމާއްދާގު  ތަންފީޛުކުރާ އ ދިުޤާނޫނުު އަމުރަށްު ކޯޓުު ބ ނުމަށްޓަކައި،ު ގު 
މީހާުު،އިދާރާތަކުންުހުށަހަޅާއިރު ތުހުމަތުކުރ ވު  ުުުކުށުގު  ހުރިުރަށުގ ،ުއިޚްތިޞާޞް

މަޤުބޫލުު ނަމަވ ސްު ދ ންވާނ އ ވ .ު އިސްކަންު ހުށަހ ޅުމަށްު ކޯޓަށްު ލިބިގ ންވާު
ރަށުގ  ހިނގާފައިވާު ހާދިސާު ކުށުގު  ރަށުގ ،  ސަބަބަކާހުރ ،ު ތިބިު ހ ކިންު ު،  ނުވަތަު

ހ ކި މާއްދީު އަމުރުުުުނުވަތަު ކޯޓަށް،ު ލިބިގ ންވާު އިޚްތިޞާޞްު ރަށުގު  ހުރިު
އިދާރާތަކަށްުހުށަހ  އ ދިުޤާނޫނުުތަންފީޛުކުރާު  ޅިދާނ އ ވ .ނ ރ ދިނުމަށްު

   )ށ(

ުު ކަނޑުގ  ދިވ ހިރާއްޖ ގު  ނުހިނގާު އިޚްތިޞާޞްު ސަރަޙައްދީު ކޯޓ އްގު  އ އްވ ސްު
ނުވަތަުު ބ ރުގައިހުރިުމީހަކުު ސަރަޙައްދުންު ދިވ ހިރާއްޖ ގު  ސަރަޙައްދުގައިުނުވަތަު

ކޯޓުުއަމުރު ދޫކުރަންޖ ހު  އ އްޗަކާުގުޅިގ ންު ބައިނަލްއަޤުވާމީުުު،އުޅަނދ އްުނުވަތަު
ގޮތުގ  އ އްގޮތްވާު ުުމުއާހަދާތަކާު ބާރުމަތިން ކްރިމިނަލްުުުުދޫކުރުމުގު  ލިބިގ ންވަނީު

 ކޯޓަށ ވ .

   )ނ(

ުގައިުއ ހ ނުްު ު)ނ( ުކަނޑުގ ުުބަޔާންކޮށްފައިުވީމިުމާއްދާގ  ނަމަވ ސް،ުދިވ ހިރާއްޖ ގ 
ުސަރަޙައްދުންުބ ރުގައިހުރީުކުޑަކުއްޖ އްނަމަުު ސަރަޙައްދުގައިުނުވަތަުދިވ ހިރާއްޖ ގ 

ކުޑަކުއް ނިސްބަތްވަނީު އަމުރުު ބާރުުނުވަތަު ދޫކުރުމުގު  އަމުރުު ކޯޓުު ޖަކަށްނަމަު
 ލިބިގ ންވަނީުޖުވ ނައިލްުކޯޓަށ ވ .ުު

   )ރ(

ުު އ ނޫންވ ސް ނުވަތަު ބަލިވ ގ ންު ފަނޑިޔާރަކުު ކަނޑައަޅާފައިވާު ދޫކުރުމަށްު އަމުރުު ކޯޓުު
ުު އުޛުރުވ ރިވާުފަދަ އަމުރުުނ ރުމަށްު މ ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަ،ުވީއ ންމު ޙާސަބަބަކާހުރު  ލަތ އްު
އަންގަންވާނ އ ވ . ކޯޓަކަށްު ުއަވަހަކަށްުއ ކަންުއު 

34. ު ރުާު ކު ުދޫ ރު މު އަ
ޔާރުުު ފަނޑި

ރުވ ރިވުންު ޛު ުއު

އަމުރުު ބަލާނީ،ު ކޯޓުކަމުގައިު އަމުރުުނިސްބަތްވާު ކޯޓުު ދޫކުރާު ދަށުންު ބާބުގު  މިު
ކޯޓ ވ .ުު  ދޫކުރިުފަނޑިޔާރުުނިސްބަތްވާު

މުރުުު  .35 )ހ( ުއަ ރ ވ  ކު ދޫ
ޓު ުކޯ ބަތްވާ ސް  ނި
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ކުރާއިރު،ުއަމުރުު އަމުރުުނިސްބަތްު ކޯޓުު ގައިވާުގޮތުގ މަތިންު )ހ(ު މިުމާއްދާގު 
ު ުުނ ރު  މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޯޓ އްގައިު ވަކިު ގޮތުންު ވަގުތީު ފަނޑިޔާރަކީު

އު  ވަގުތީގޮތުންު ނިސްބަތްވާނީު އަމުރުު އު  ފަނޑިޔާރ އްނަމަ،ު ކަނޑައަޅާފައިވާު
ކޯޓަށ ވ .  ފަނޑިޔާރުުމަސައްކަތްކުރާު

   )ށ(

ގޮތުގައިުއަދިުއު  ލިޔުމ އްގު  ކޯޓުގު  ދޫކުރާުކޯޓުުއަމުރުުއޮންނަންވާނީުނިސްބަތްވާު
ޖަހައި،ުއަމުރުުދޫކުރިުފަނޑިޔާރުުސޮއިކޮށްފައ ވ .ކޯޓު ސިއްކަު  ގު 

   )ނ(

ުު އަމުރުުދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީު ކޯޓުުއަމުރަށްުއ ދިުރަސްމީުގަޑީގައިުހުށަހަޅާނަމަ،ު
ވަގުތ އްގައިު އ ނޫންު އަދިު ކޯޓަށ ވ .ު މަސައްކަތްކުރާު ފަނޑިޔާރުު ކަނޑައަޅާފައިވާު

ުު ޟަރޫރީުކަމ އް ގޮސްުުނަމަ،ުނުވަތަު ހުރިުތަނަކަށްު ދިމާވ އްޖ ނަމަ،ުފަނޑިޔާރުު
 އަމުރުުދޫކުރުމަށްުއ ދިުހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .

ު .36 )ހ( ދުިު ުއ  ރަށް މު ުއަ ޓު ކޯ
ހ ޅުންު ށަ  ހު

އަމުރާމ ދުު ކުރިންު ގުޅިގ ންު މައްސަލައާު ހުށަހަޅާއިރު،ު އ ދިު އަމުރަށްު ކޯޓުު
ކޮޕީއ އްު  ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ނިންމާފައިވާުހުރިހާުނިންމުންތަކުގު 

   )ށ(

ބަލައިު އ އްތަނ އްު ފަހަރަށްު ގިނަު އ އްފަހަރަށްވުރު  ގުޅިގ ންު ހާދިސާއަކާު އ އްު
މަޢުލޫމާތުުލިޔުމުންުު ކުރިންުއަމުރާުޙަވާލުވިުމީހ އްގު  ހުށަހަޅާނަމަ،ު ފާސްކުރުމަށްު

ކުރިންުނ ރުނުުު އަދިުއ އްވ ސްުސަބަބަކާހުރު  އަމުރުުއ ނގ ންުއޮންނަންވާނ އ ވ .ު
 ތަންފީޛުކުރ ވިފައިުނުވާނަމަުއ ކަންުލިޔުމުންުއ ނގ ންުއޮންނަންވާނ އ ވ .

   )ނ(

މިު ހުށަހަޅާނީ،ު އ ދިު އަމުރަކަށްު ކޯޓުު ފާސްކުރުމުގު  ބަލައިު ތަކ ތިު ތަންތަނާއިު
ޖަދުވަލުު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .10ުގަވާއިދުގު 

ު .37 )ހ( ކ ތުިު ުތަ ތަނާއި ތަން
ސްކުރުމުގ ުު ުފާ އި ލަ ބަ

ރުު މު  އަ
މިު އަމުރުުއޮންނަންވާނީ،ު ނ ރު  ކޯޓުންު ބަލައިުފާސްކުރުމަށްު ތަކ ތިު ތަންތަނާއިު

ޖަދުވަލުު  ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .11ުގަވާއިދުގު 
  )ށ(

އަމުރުު ވ ރިފަރާތްުުުވާލުކުރ ވުނުޙަކޯޓުުއަމުރުުތަންފީޛުކުރާއިރު،ު ފަރާތަކީުތަނުގު 
ވާންވާނ އ ވ .ުއަދިުކޯޓުުު ހިމާޔަތްުކޮށްދ ފަރާތަކަށްު މަސްލަހަތުު އ ފަރާތުގު  ނުވަތަު
ކޯޓުުު އ ފަރާތާު ބަޔާންކުރުމާއ ކުު ހައިސިއްޔަތުު ފަރާތުގު  ހަވާލުކުރ ވުނުު އަމުރުު

 އަމުރުުހަވާލުކުރިކަންުލިޔުމުންުއ ނގ ންުއޮންނަންވާނ އ ވ .

   )ނ(

ުު ކޯޓުުއަމުރަކަށް މީހަކުުހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައިު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ޖިނާއީުކުށ އްގު 
ޖަދުވަލުުު މިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުފޯމުންނ ވ .10.01ުއ ދިުހުށަހަޅާނީ،ު

ު .38 )ހ( ރުު މު ުއަ ޔަރުކުރުމުގ  އް  ހަ

އަމުރުު ކޯޓުންނ ރު  ހައްޔަރުކުރުމަށްު މީހަކުު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ކުށ އްގު  ޖިނާއީު
ޖަދުވަލުުުއޮންނަ  ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .11.01ުންވާނީ،ުމިުގަވާއިދުގު 

   )ށ(

ދަށުންުމީހަކުުހައްޔަރުުކުރުމަށްުކޯޓު ުު މިުމާއްދާގު  އަމުރުުނ ރުމުގައިުއަންނަނިވި
ރިޢާޔަތްުކުރަންވާނ އ ވ   .ކަންކަމަށްު

ު)ނ(   

ު (1) .ނޫންކަންުުނުވަތަުުލިބިފައިވާކަންުުހ ކިުުކުށްކުރިކަމަށްުއ ުުއ މީހަކު   

ުވުމުގ ުުުމީހަކަށްުުލިބިފައިވާުުތަކ އްުުއިމްތިޔާޒުުުވަކިުުޤާނޫނުންުުމީހަކީުުއ 
ުުވަކިުުކުރުމުގައިުުހައްޔަރުުުއ މީހަކުުުދަށުންުުއަމުރ އްގ ުުކޯޓުުުސަބަބުން
ުުމީހ އްކަންުުލާޒިމުކުރާުުޤާނޫނުުުކުރުންުުޢަމަލުުުއިޖުރާއަތަކަށްުުޚާއްޞަ
 .ނޫންކަންުުނުވަތަ

(2) ު   
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ުު ކުށްުކުރިކަމަށްުތުހުމަތު ކުށަކީ،ުއު  އ މީހަކުުކުރިުކަމަށްުތުހުމަތުުކުރ ވު 
ކޯޓުުއަމުރުުދޫކުރުމުގައިުވަކިުޚާއްޞަުު މީހުންުހައްޔަރުުކުރުމުގު  ކުރ ވު 
ނުވަތަުު ކުށ އްކަންު ލާޒިމުކުރާު ޤާނޫނުު ކުރުންު ޢަމަލުު އިޖުރާއަތަކަށްު

 .ނޫންކަން

(3)ު ު   

ުު ކޯޓު ހުއްޓުވައިުބަލައިުފާސްކުރުމުގު  މީހުންު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ކުށ އްގު  ޖިނާއީު
ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުފޯމުންނ ވ .10.02ުއަމުރަކަށްުއ ދިުހުށަހަޅާނީ،ު

ު .39 )ހ( އްޓުވައުިު ުހު ހުން މީ
ސްކުރުމުގ ުު ުފާ އި ލަ ބަ

ރުު މު  އަ

ުު ކޯޓުން ގުޅިގ ންުމީހުންުހުއްޓުވައިުބަލައިުފާސްކުރުމަށްު ތުހުމަތާު ޖިނާއީުކުށ އްގު 
ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު އޮންނަންވާނީ،ު އަމުރުު ގައިވާުނަމޫނާއ11.02ުުުުާނ ރު 

 އ އްގޮތަށ ވ .

   )ށ(

ބަލައިު ގުނަވަނ އްު ޖިންސީު މީހ އްގު  ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާއިު ކުށ އްގު  ޖިނާއީު
ފޮޓޯުު ހަށިގަނޑުގު  ނުވަތަު ފޮޓޯނ ގުން،ު ގުނަވަނ އްު ޖިންސީު ނުވަތަު ފާސްކުރުން،ު
ތ ރ އިންުސާމްޕަލ އްުނ ގުމަށްުކޯޓުުއަމުރަކަށްުއ ދިު ނ ގުމަށްުނުވަތަުހަށިގަނޑުގު 

ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު މީހ އްގު 10.03ުުހުށަހަޅާނީު ފޯމުންނ ވ .ު ގައިވާު
މިު ހުށަހަޅާނީު އ ދިު އަމުރަކަށްު ކޯޓުު ނ ގުމަށްު ސާމްޕަލ އްު ބ ރުންު ހަށިގަނޑުގު 

ޖަދުވަލުު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .10.04ުުގަވާއިދުގު 

ު .40 )ހ( ވަނުްު ުގުނަ ސީ ޖިން
ސްކުރުމާއުިު ުފާ އި ލަ ބަ

އުިު މާ ގު ުނ  ޓޯ ފޮ
މްޕަލުްު ުސާ ގަނޑުން ށި ހަ

މުރުު ުއަ ގ  މު ގު ުނ 
 

ބަލައިު ގުނަވަނ އްު ޖިންސީު މީހ އްގު  ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާއިު ކުށ އްގު  ޖިނާއީު
ފޮޓޯުު ހަށިގަނޑުގު  ނުވަތަު ފޮޓޯނ ގުން،ު ގުނަވަނ އްު ޖިންސީު ނުވަތަު ފާސްކުރުން،ު
އަމުރުު ކޯޓުު ނ ގުމަށްުނ ރު  ތ ރ އިންުސާމްޕަލ އްު ހަށިގަނޑުގު  ނ ގުމަށްުނުވަތަު

ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު އ އްގޮތަށ ވ .11.03ުުުުއޮންނަންވާނީ،ު ގައިވާުނަމޫނާއާު
އަމުރުު ކޯޓުު ނ ރު  ނ ގުމަށްު ސާމްޕަލ އްު ބ ރުންު ހަށިގަނޑުގު  މީހ އްގު 

ޖަދުވަލުުު  ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .11.04ުއޮންނަންވާނީ،ުމިުގަވާއިދުގު 

   )ށ(

ުު އ  އ ކައުންޓާއި،ު ބ ންކްު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ކުށ އްގު  ކުރާުުޖިނާއީު އ ކައުންޓުންު
އު  ހިފ ހ އްޓުމާއި،ު ފައިސާު އ ކައުންޓުގައިވާު މޮނިޓަރކުރުމާއި،ު މުޢާމަލާތްު
މިު އ ދިުހުށަހަޅާނީ،ު އަމުރަކަށްު ކޯޓުު ހުއްޓުވުމުގު  މުޢާމަލާތްކުރުންު ފައިސާއިންު

ޖަދުވަލުު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .10.05ުުގަވާއިދުގު 

ު .41 )ހ( ޓުްު ކައުން ުއ  ކް ބ ން
ރުމާއި،ުު ުކު ރ ޓަ މޮނި

ކަ ުފައިސުާުއ  އުންޓުގައިވާ
ހ އްޓުމާއި،ުު ފ  ހި
ލާތްކުރުނުްު މަ ޢާ މު

ރުު މު ުއަ ޓުވުމުގ  އް ުު ހު ކުރާ އ ކައުންޓުންު އު  އ ކައުންޓާއި،ު ބ ންކްު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ކުށ އްގު  ޖިނާއީު
އު  ހިފ ހ އްޓުމާއި،ު ފައިސާު އ ކައުންޓުގައިވާު މޮނިޓަރކުރުމާއި،ު މުޢާމަލާތްު

މިުފައިސާއިންުު އޮންނަންވާނީ،ު އަމުރުު ކޯޓުު ހުއްޓުވުމުގު  މުޢާމަލާތްކުރުންު
ޖަދުވަލުު  ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .11.05ުުގަވާއިދުގު 

  )ށ(

އަންނަނިވި ހުށަހަޅާއިރުު ފޯމުު ބަޔާންކުރާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  އު ުުމިު ކަންކަންު
ވާނ އ ވ .  ފޯމުންުއ ނގ ންުއޮންނަންު

   )ނ(

ނ ރ ދިނުމަށްުއ ދ ނީުކޮންުޤާނޫނ އްގައިުއޮތްުކޮންުއިޖުރާއަތ އްގު އަމުރުުު
ުދަށުންކަން.

(1)     

މަޢު އ ކައުންޓުގު  ލިޔ ކިޔުންތައް.ލޫބ ންކްު ުމާތުުހޯދިގޮތްުއ ނގ ނު  (2)     

ކޮބަ ސަބަބުތަކަކީު ުކަން.އިއަމުރުުނ ރ ދިނުމަށްުއ ދު  (3)     
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ުު ސަބަބުތައްުއޮތްކަން ލިޔ ކިޔުންތައުް.އަމުރުުނ ރ ދިނުމަށްުއ ދު  ުއ ނގ ނު  (4)     

އު  ނަގާފައިވާނަމަު ތަޙްޤީޤަށްު ބަޔާނ އްު ފަރާތުގު  ނިސްބަތްވާު އަމުރުު
ުބަޔާނ އް.

(5)     

ުު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާު އ ކައުންޓުގައިވާު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ކުށ އްގު  ޖިނާއީު
ހޯދާފައިވާުު ކުށްކޮށްގ ންު ތ ރ ގައިު ފައިސާގު  ހުރިު އ ކައުންޓުގައިު އު  ޙާލަތުގައިު
އަމުރަކަށްުު ދޫކޮށްދިނުމުގު  ފައިސާއ އްު އު  ހުރިނަމަ،ު ފައިސާއ އްު ނޫންު ފައިސާު

ޖަ މިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުފޯމުންނ ވ .10.06 ދުވަލުުުއ ދިުހުށަހަޅާނީ،ު

ު .42 )ހ( ުފައިސުާު އުންޓުގައިވާ ކަ އ 
މުރުު ުއަ ރުމުގ  ކު  ދޫ

ުު ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާު އ ކައުންޓުގައިވާު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ކުށ އްގު  ޖިނާއީު
ހޯދާފައިވާުު ކުށްކޮށްގ ންު ތ ރ ގައިު ފައިސާގު  އ ކައުންޓުގައިހުރިު އު  ޙާލަތުގައިު

ުު ފައިސާއ އްުުފައިސާ އު  ސާބިތުވ އްޖ ނަމަު ހުރިކަންު ފައިސާު ބ ލ ވު  ނޫންކަމަށްު
އޮންނަންވާނީ އަމުރުު ކޯޓުު ުުުު،ދޫކުރުމުގު  ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  ގައިވ11.06ުުުާމިު

 ނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .

   )ށ(

ުބ ލުމާއި ޒާތީުމުޢާމަލާތްުއަޑުއ ހުމާއި، ތުހުމަތާުގުޅިގ ންުމީހ އްގު  ު،ޖިނާއީުކުށ އްގު 
ޖަދުވަލުރ ކޯޑު މިުގަވާއިދުގު  ކޯޓުުއަމުރަކަށްުއ ދިުހުށަހަޅާނީ،ު 10.07ުުކުރުމުގު 
 ފޯމުންނ ވ .ުގައިވާ

ު .43 )ހ( މަލާތުްު ޢާ ުމު ތީ ޒާ
ލުމާއުިު ުބ  އ ހުމާއި ޑު އަ
ރުު މު ުއަ ޑްކުރުމުގ  ކޯ ުރ 

 

ުބ ލުމާއި ޒާތީުމުޢާމަލާތްުއަޑުއ ހުމާއި، ތުހުމަތާުގުޅިގ ންުމީހ އްގު  ު،ޖިނާއީުކުށ އްގު 
ކޯޓުުއަމުރުުއޮންނަންވާނީ ޖަދުވަލުުުުު،ރ ކޯޑުކުރުމުގު  ގައިވ11.07ުުުާމިުގަވާއިދުގު 

 ނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .

   )ށ(

ުު ުޑޮކިއުމަންޓް ޕާސްޕޯޓުުނުވަތަުޓްރ ވަލް ތުހުމަތާުގުޅިގ ންުމީހ އްގު  ޖިނާއީުކުށ އްގު 
މިު ކޯޓުުއަމުރަކަށްުއ ދިުހުށަހަޅާނީ،ު ޖަދުވަލުުހިފ ހ އްޓުމުގު  10.08ުުގަވާއިދުގު 

 ގައިވާުފޯމުންނ ވ .

ު .44 )ހ( ތުަު ވަ ުނު ޓު ޕޯ ސް ޕާ
އުމަންޓުްު ކި ުޑޮ ވަލް ރ  ޓް
މުރުު ުއަ ހ އްޓުމުގ  ފ   ހި

 

ުު ުޑޮކިއުމަންޓް ޕާސްޕޯޓުުނުވަތަުޓްރ ވަލް ތުހުމަތާުގުޅިގ ންުމީހ އްގު  ޖިނާއީުކުށ އްގު 
ކޯޓުުއަމުރުުއޮންނަންވާނީ ުޖަދުވަލުުުުު،ހިފ ހ އްޓުމުގު  ގައިވ11.08ުުުާމިުގަވާއިދުގ 

 ނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .

   )ށ(

ކޮޕީއ އްު އަމުރުގު  އު  އަމުރުުތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި،ު ނ ރު  ދަށުންު މާއްދާގު  މިު
މޯލްޑިވްސްުއިމިގްރ ޝަނަށާއި،ުއަމުރުުނިސްބަތްވާުފަރާތަށްުރައްދުކުރުމަށްޓަކައި،ުު
ކޯޓުންުު އިދާރާއާު ތަންފީޛުކުރާު ޤާނޫނުު ތާރީޚުގައިު ނ ރުނުު އަމުރުު އު 

 ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .ުު

   )ނ(

ޕާސްޕޯޓްުނުވަތަުުމިުމާއްދާ ކުރިންު މުއްދަތުުހަމަވުމުގު  އަމުރުގު  ދަށުންުނ ރު  ގު 
ޙާޞިލުވ އްޖ ނަމަ މަޤުޞަދުު ހިފ ހ އްޓިު ޑޮކިއުމަންޓްު ުު،  ޓްރ ވަލްު ޤާނޫނު

ލިޔުމުންުު ކޯޓުގައިު ބާތިލްކޮށްދިނުމަށްު އަމުރުު އު  އިދާރާއިންު ތަންފީޛުކުރާު
 އ ދ ންވާނ އ ވ .ުު

   )ރ(

ުު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓްު ކުރިންު މުއްދަތުުހަމަވުމުގު  އަމުރުގު  ދަށުންުނ ރު  މިުމާއްދާގު 
އަމުރުު ޙާޞިލުވ ފައިވާކަމަށްު މަޤުޞަދުު ހިފ ހ އްޓިު ޑޮކިއުމަންޓްު ޓްރ ވަލްު

   )ބ(
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ުބާޠިލުކުރުމަށްުލިޔުމުންުކޯޓުގައިު އަމުރު ނިސްބަތްވާުފަރާތަށްުޤަބޫލުކުރ ވ ނަމަ،ުއު 
 އ ދ ވިދާނ އ ވ .ު

ބާޠިލުކޮށްފިނަމުަ، އަމުރުު ހިފ ހ އްޓުމުގު  ޓްރ ވަލްުޑޮކިއުމަންޓްު ނުވަތަު ުުޕާސްޕޯޓުު
އިމިގްރ ޝަނަށާއި މޯލްޑިވްސްު ކޮޕީއ އްު އަމުރުގު  ކުރިު އަމުރުުުު،ބާޠިލުކުރަންު

ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ފަރާތަށްު ުުުު،ނިސްބަތްވާު އަމުރުުނ ރުނުުތާރީޚުގައިުޤާނޫނު އު 
އިދާރާއާުކޯޓުންުު  ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .ތަންފީޛުކުރާު

   )ޅ(

ުު ުުހާމަކުރުމަށްުނުވަތަުހ ކިުހާމަކުރުން ހ ކިުހާމަނުކުރުމަށްުނުވަތަުވަކިުމިންވަރަކަށް
ޖަދުވަލުުު ގަވާއިދުގު  މިު އ ދިުހުށަހަޅާނީު އަމުރަކަށްު ކޯޓުު 10.09ުުފަސްކުރުމުގު 

 ގައިވާުފޯމުންނ ވ .

ު .45 )ހ( އްކާތ ރިކުރުމުގ ުު ުރަ ކި ހ 
ރުު މު  އަ

ުއޮންނަންވާނީމުިު ުބުނާުއަމުރު ު)ހ(ުގައި ުޖަދުވަލުުުުު،މާއްދާގ  11.09ުުމިުގަވާއިދުގ 
 ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .

   )ށ(

ުު ހުށަހ ޅުމަށް ހުށަހ ޅިު އު  ހުށަހ ޅުމުން،ު އ ދިު ހޯދުމަށްު ހ އްކ އްު ހާމަކުރަންޖ ހު 
އަމުރަކަށްުނ ދިު )ތިނ އް(ުދުވަސ3ުުުްޖަވާބުުނުދީުނުވަތަުހ ކިުރައްކާތ ރިކުރުމުގު 

އު  ބަލައި،ު ހިފ ހ އްޓީކަމަށްު ހާމަނުކޮށްު ހ ކިު ޚިލާފަށްު ޤާނޫނާު ފާއިތުވ އްޖ ނަމަ،ު
ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު އ ދިު އަމުރަކަށްު ހާމަކޮށްދިނުމުގު  ގައިވ10.10ުުުާހ ކިު

 ފޯމުންުހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .

ު .46 )ހ( މަކުރުމުގ ުު ުހާ ކި ހ 
ރުު މު  އަ

)ހ(ުގައިުބުނާުއަމުރު ުޖަދުވަލުުުުުމިުމާއްދާގު  11.10ުުއޮންނަންވާނީުމިުގަވާއިދުގ 
 ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .

   )ށ(

ުު ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނުު ފިޔަވައި،ު އަމުރުތައްު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ބާބުގައިު މިު
ޤާނޫނުގައިުު ނުކުރ ވ ނ ކަމަށްު މ ނުވީު ހޯދައިގ ންު އަމުރ އްު ކޯޓުު އިދާރާތަކަށްު
ގަވާއިދުގ ުު މިު ހުށަހަޅާނީު އ ދިު އަމުރަކަށްު ކޯޓުު ކަންކަމުގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު

12ުުުޖަދުވަލުު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .

ު .47 )ހ( މުރުު ުއަ ޓު ުކޯ ހ ނިހ ން  އ 

ުު ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނުު ފިޔަވައި،ު އަމުރުތައްު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ބާބުގައިު މިު
ޤާނޫނުގައިުު ނުކުރ ވ ނ ކަމަށްު މ ނުވީު ހޯދައިގ ންު އަމުރ އްު ކޯޓުު އިދާރާތަކަށްު
ުު އަމުރުތައްުއޮންނަންވާނީ އ ހ ނިހ ންު ނ ރު  ކޯޓުންު ކަންކަމުގައިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު

ޖަދުވަލުުު  ނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .ުުގައިވާުނަމ13ުޫމިުގަވާއިދުގު 

   )ށ(

ގަވާއިދުގ ުު މިު ފޯމާއ ކުު ހުށަހަޅާު އ ދިު އަމުރުތައްުހޯދުމަށްު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ބާބުގައިު މިު
14ުުުުޖަދުވަލުުު ޖ ހުމަށްފަހު ނިޝާންު އިނގިލީގު  ސޮއިކޮށްު އިޤްރާރުގައިު ގައިވާު

ުު  ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .

48. ު ރާތުގ ުު ުފަ ދ  ުއ  ރަށް މު އަ
ރާރުު ޤް  އި

ުު އަމުރުގ  ކޯޓުު ނ ރު  ދަށުންު ބާބުގު  މިު ގުޅިގ ންު ތުހުމަތާު ކުށ އްގު  3ުޖިނާއީު
 )ތިނ އް(ުއަސްލުގައިުފަނޑިޔާރުުސޮއިކުރަންވާނ އ ވ .ުުު

ު .49 )ހ( ސްލުުު ުއަ ރުގ  މު ުއަ ޓު ކޯ
ރުން ކު  ދޫ

ކޯޓުުއަމުރުގ ުު )ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުފަނޑިޔާރުުނ ރު  )ތިނ އް(3ުުުުމިުމާއްދާގު 
ުު ތ ރ އިން ނަގައި،1ުުުުއަސްލުގު  ފައިލުކުރުމަށްޓަކައިު ކޯޓުގައިު )އ ކ އް(ުއަސްލުު

ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .2ުުުއަނ އްު  )ދ އް(ުއަސްލުުއަމުރަށްުއ ދިުހުށަހ ޅިުފަރާތަށްު

   )ށ(
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ތުހުމަ ދަށުންުފަނޑިޔާރުުނ ރ ފައިވާުކޯޓުުުޖިނާއީުކުށ އްގު  ގުޅިގ ންުމިުބާބުގު  ތާު
މަު ހުށަހަޅައިފިނަ ކޯޓަށްު ހުރިުފަރާތަކުންު މަޞްލަޙަތުު އ ދިު ކޮޕީއަކަށްު ު، އަމުރުގު 

ކޮޕީއ އްުއ ފަރާތަ އަސްލާުއ އްގޮތްކަމުގު  އަމުރުގު   ދ ންވާނ އ ވ .ުުުުށްއު 

   )ނ(

ދަށު ތުހުމަތާުގުޅިގ ންުމިުބާބުގު  ންުފަނޑިޔާރުުނ ރ ދީފައިވާުކޯޓުުއަމުރުގ ުުޖިނާއީުކުށ އްގު 
ގަވާއިދުންުބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .ުު ކޯޓަކުންވ ސްު  ރ ކޯޑްުކޮންމު 

50. ު ލ ހ އްޓުންު ުބ  ޑް ކޯ  ރ 

ުު ނ ރ  ނިންމުމަށްު ގޮތ އްު ބަންދާމ ދުު މީހުންގު  ބަންދުކޮށްފައިވާު ތުހުމަތުގައިު ކުށ އްގު 
ދަށުންުނ ރު  ތ ރ ގައިުނުހިމ ނ ނ އ ވ .އަމުރުތައްުމިުބާބުގު   އަމުރުތަކުގު 

51. ު ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން
ުއަމުރުުު ރ  ުނ  މަށް މު ނިން

ތިސްނާވުންު ސް  އި

ުު ކޯޓަށް ފަރާތްތައްު ހާޒިރުކުރަންޖ ހު  ކޯޓަށްު ބަންދުކޮށްގ ންު ގުޅިގ ންު ޝަރީޢަތްތަކާު
ޖަދުވަލުުު ގަވާއިދުގު  މިު އަމުރުުފޮނުވަންވާނީު ުުގައިވާުނަމޫނާއ15ުުާހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައިު

 .އ އްގޮތަށ ވ 

52. ު ގައުިު ދު ބަން
ޓަށުްު ުކޯ އްޓައިގ ން ހަ ބަ
ރުު މު ުއަ ރުކުރުމުގ  ޒި ުހާ

 

ުު ނ ރ  ކޯޓުންު އ ކަމަށްު ބާޠިލްކުރަންވާނީު އަމުރ އްު އ އްވ ސްު ނ ރ ފައިވާު ކޯޓުންު
 .އަމުރަކުންނ ވ 

ރ ފައިވުާު  .53 )ހ( ުނ  ޓުން ކޯ
ޠިލުކުރުންު ުބާ ރ އް މު  އަ

ުޖަދުވަލުުު ުއޮންނަންވާނީ،ުމިުގަވާއިދުގ  ުއަމުރު ު)ހ(ުގައިވާ ގައިވ16ުުުާމިުމާއްދާގ 
 .ނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ 

   )ށ(

ުު ޝަރީޢަތްނިމިުކުށްުސާބިތުވާކަމަށްުކަނޑައަޅާުޙުކުމް މައްސަލައިގު  ކޯޓަށްުހުށަހ ޅު 
މިު އޮންނަންވާނީ،ު އަމުރުު ނ ރު  ތަންފީޛުކުރުމަށްު ޙުކުމްު އު  ޙާލަތުގައި،ު ކުރާު

ޖަދުވަލުު  .ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ 17ުގަވާއިދުގު 

ު .54 )ހ( ފީޛުކުރުންު ުތަން މް ކު ުޙު
 

މައްސަ ހުށަހ ޅު  ކަނޑައަޅާުުކޯޓަށްު ސާބިތުވާކަމަށްު ކުށްު ޝަރީޢަތްނިމިު ލައިގު 
ޖޫރި ވާނަމަ،ު ޖޫރިމަނާކުރުންކަމަށްު އަދަބަކީު ލިޔުންުުޙުކުމުގައިވާު މަނާކުރިކަންު

ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު  އާުއ އްގޮތަށ ވ .17.01ުއޮންނަންވާނީު  ގައިވާުނަމޫނާު

   )ށ(

ުު ޝަރީޢަތްނިމި މައްސަލައ އްގު  ގ އްލުންވިުޖިނާއީު ސަބަބުންު ކުށުގު  އު  ޙުކުމްކުރިއިރުު
އަންގާު ދަރަނިުސާބިތުވިކަންު ނިންމާފައިވާނަމަ،ު ނަގައިދ ންު ބަދަލުު ގ އްލުމުގު  ފަރާތަށްު

ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު އޮންނަންވާނީު އ އްގޮތަށ ވ .17.02ުުުުލިޔުންު އާު ގައިވާުނަމޫނާު
ުުުުއަދިުމި ކޮޕީއ އްުކުށްުސާބިތުވި ކޯޓުންުުލިޔުމުގު  މީހާއަށްު މީހާއަށާއިުދަރަނިުލިބ ންޖ ހު 

 ދ ންވާނ އ ވ .

55. ު ބިތުވިކަނުްު ުސާ ރަނި ދަ
ޔުންު ުލި ގާ  އަން

މިު އޮންނަންވާނީ،ު އަމުރުު ނ ރު  ކުރުމަށްު މަނާު ފުރުންު ގުޅިގ ންު މައްސަލައަކާު ޖިނާއީު
ޖަދުވަލުު  .ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ 18ުގަވާއިދުގު 

56. ު ުމަނާކުރުންު ރުން  ފު

ުު ޓްރ ވަލްުޑޮކިއުމަންޓް ނުވަތަު ޕާސްޕޯޓުު ހިފަހައްޓާފައިވާު ގުޅިގ ންު މައްސަލައަކާު ޖިނާއީު
ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު އޮންނަންވާނީު އަމުރުު ނ ރު  ނަމޫނާއ19ުުުުާދޫކުރުމަށްު ގައިވާު

 އ އްގޮތަށ ވ .

57. ު ތުަު ވަ ުނު ޓު ޕޯ ސް ޕާ
އުމަންޓުްު ކި ުޑޮ ވަލް ރ  ޓް

ރުން ކު  ދޫ

އަޑުއ ހު އިބްތިދާއީު ފ ށުމަށްފަހުމައްސަލައިގު  ުންު ބަންދުގައިުު، މީހަކުު ދަޢުވާލިބު 
ނުވަތަުު ހުށަހަޅައިފިނަމަު ފަރާތުންު ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު އ ދިު ބަހައްޓައިދިނުމަށްު
ުު އިސްނ ގުމަށް ކޯޓުގު  ފިލާފާނ ކަމަށްޓަކައިު ނުވަތަު ސަބަބުންު ހާޒިރުނުވުމުގު  ކޯޓަށްު

ނިންމައިފި ބަހައްޓަންު ބަންދުގައިު މީހާު ުނަމަދަޢުވާލިބު  އަމުރުު، ނ ރު  ފަނޑިޔާރުު
ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުނާމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .20ުއޮންނަންވާނީު

58. ު މުނުްު ށު ުފ  ޢަތް ރީ ޝަ
ތ އުްު ުގޮ މ ދު ދާ ބަން

މުން  ނިން
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ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު އިދާރާއަކުންުނުވަތަު ތަންފީޛުކުރާު ޤާނޫނުު ދަށުންު ބާބުގު  މިު
އ ދިުު އަމުރަކަށްު ލިޔުމުންުުފަރާތުންު ނިންމާގޮތްު އަމުރާމ ދުު އު  ހުށަހ ޅުމުން،ު

 ުުދޫކުރަންވާނ އ ވ .

59. ު ތުްު ުގޮ މި ުނިން ރާމ ދު މު އަ
ކުރުން ުދޫ މުން ޔު ު ލި

ުބާބ04ުުު ނަ ުވަ

ދުން ުއ  ގައި ޓު ުކޯ މަށް ދު ުހޯ ދާ ުމު ޓާ އް ުހިފަހަ ރާއިން ދާ ުއި ރާ ޛުކު ުތަންފީ ުޤާނޫނު

އިޖުރާ ުުއަޖިނާއީު ޤާނޫނުގ  ދަށުނ36ުުްތުގު  މާއްދާގު  ބަލައިުޢާ،  ވަނަު ތަނ އްު ންމުު
އިދާރާގ ުު ފާސްކުރުމުގައިުނުވަތަުއުޅަނދ އްުބަލައިުފާސްކުރުމުގައި،ުޤާނޫނުުތަންފީޛުކުރާު
ނުވަތަުު ޚިލާފަށްކަމަށްބުނ ،ު ޤާނޫނާު މުދަލ އްުހިފަހައްޓާފައިވަނީު ގ ންދ ވު  ދަށަށްު ބ ލުމުގު 

ގ އްލުންުލިބ ކަމަށްުބުނ ،ުމުދަލުގ  ސަބަބުންު މުދާުހިފ ހ އްޓުމުގު  ުުުުއު  ވ ރިފަރާތުންުނުވަތަ
މިުގަވާއިދުގ ުު މުދާުހޯދުމަށްުއ ދިުކޯޓަށްުހުށަހަޅާނީު އު  އ ފަރާތުންުކަނޑައަޅާުފަރާތަކުންު

ުޖަދުވަލ21ުުުުުޖަދުވަލުުު ގައިވާުއިޤްރާރ22ުުުުުގައިވާުފޯމުންނ ވ .ުމިުފޯމާއ ކުުމިުގަވާއިދުގ 
 ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .

60. ު ދުންު ުއ  މަށް ދު ުހޯ ދާ  މު

ުު ލިޔ ކިޔުންތައްުކޯޓަށްުލިބުމުން،ުވަގުތުން މައްސަލައިގު  ކޯޓަށްުހުށަހ ޅު  ދަށުންު މިުބާބުގު 
ުު ގ އްލުމ އްުލިބިދާނ ކަމަށް ވ ރިފަރާތަށްުއިޢާދަނުކުރ ވ ފަދަު މުދަލުގު  ފިޔަވަޅުުނާޅައިފިނަމަު

ފިޔަވަޅުތައްުވަގު މައްސަލަުބ ލުމަށްޓަކައިުއަޅަންޖ ހު  ފ ނިއްޖ ނަމަ،ުއު  ތުންުުފަނޑިޔާރަށްު
ު ގިނަވ ގ ންު 5ުއަޅައި،ު ގޮތ އްުު މައްސަލައިގައިު ތ ރ ގައިު ދުވަހުގު  )ފަހ އް(ު

 ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .

61. ު ލުންު ުބ  ސަލަ އް  މަ

މަޤްބޫލުު މައްސަލަތަކުގައިުމައްސަލަުހުށަހ ޅިުފަރާތުންު ދަށުންުހުށަހ ޅު  މިުބާބުގު 
ކޯޓަށްުހާޒިރުނުވ އްޖ ނަމަ،ުމައްސަލަުު  ބާޠިލުކުރ ވ ނ އ ވ .ސަބަބ އްުނ ތިު

ު .62 )ހ( ށަހ ޅުިު ުހު ސަލަ އް މަ
ށުްު ޓަ ުކޯ ތުން ރާ ފަ

ރުނުވުން ޒި  ހާ

ުު ހުށަހ ޅ ނީ އަލުންު މައްސަލަު ބާޠިލުކުރ ވު  ދަށުންު ގު  )ހ(ު މާއްދާގު  500ުުމިު
ުު ޖޫރިމަނާއ އްުދ އްކުމުންނ ވ . ރުފިޔާގު   )ފަސްސަތ ކަ(ު

   )ށ(

ުު އަސްލުުމައްސަލައިގައިުހިމ ނ  ކޯޓުުއަމުރުގު  ދަށުންުފަނޑިޔާރުުނ ރު  މިުބާބުގު 
ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ . ކޯޓުންު  ފަރާތްތަކާު

ު .63 )ހ( ރުންު ކު ުދޫ ރު މު  އަ

ުު ުމަޞްލަޙަތު ުކޮޕީއަކަށްުއ ދި ދަށުންުފަނޑިޔާރުުނ ރ ފައިވާުކޯޓުުއަމުރުގ  މިުބާބުގު 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކޯޓަށްު ފަރާތަކުންު އ އްގޮތްކަމުގު ުު،އޮތްު އަސްލާު އަމުރުގު  އު 

ދ ންވާނ އ ވ .ުު  ކޮޕީއ އްުއ ފަރާތަށްު

   )ށ(

ރ  މައްސަލަތަކުގު  ހުށަހ ޅު  ދަށުންު މައްސަލަުމިުބާބުގު  ކޯޑުުބ ލ ހ އްޓުމަށްޓަކައި،ުކޯޓަށްު
މައްސަލައަކަށްުވަކިުނަންބަރ އްުދީ،ުއ ކަމަށްުޚާއްޞަުު ތަރުތީބުންުއ އިންުކޮންމު  ހުށަހ ޅު 

ރ ކޯޑުުބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .ުުު މައްސަލަތަކުގު   ކުރ ވިފައިވާުދަފްތަރ އްގައިުއު 

64. ު ލ ހ އްޓުންު ުބ  ޑު ކޯ  ރ 
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ުބާބ05ުުު ނަ ުވަ

ރުު މު ުއަ ޕަސް ުކޯ އަސް ުހ ބި

ުު މީހަކުުހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީުނުވަތަުބަންދުގައިުބަހައްޓާފައިުހުރީުޤާނޫނާުޚިލާފަށް
ދޫކޮށްލުމަށް ބަންދުންު ނުވަތަު ހައްޔަރުންު އ ނާު ބުނ ،ު ުު،  ކަމަށްު އަންނަނިވި

އ ދ ވިދާނ އ ވ .ު ފަރާތަކަށްު  ފަރާތްތަކުންކުރު 

ު .65 )ހ( ުކޯޕަސުްު އަސް ބި ހ 
ދުން ުއ  ރަކަށް މު  އަ

ފަރާތް ބަންދުކޮށްފައިވާު ު؛ހައްޔަރުުނުވަތަު (1)     

އ ހ ންުމީހަކު ފަރާތުންު މީހާގު  ބަންދުކޮށްފައިވާު ު.ހައްޔަރުުނުވަތަު (2)     

ުު ުުމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީުނުވަތަުބަންދުގައިުބަހައްޓާފައިުހުރީުޤާނޫނާުޚިލާފަށް
ުހައްޔަރުންުނުވަތަުބަންދުންުދޫކޮށްލުމަށް ުު،  ކަމަށްުބުނ ،ުއ ނާ ުކޯޓަށްުހުށަހަޅާނީ އ ދި

ޖަދުވަލު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .23ުުުމިުގަވާއިދުގު 

   )ށ(

ޚިލާފަށްުު މައްސަލައިގު ޤާނޫނާު ހުށަހ ޅު  ކޯޓަށްު ބުނު  ހައްޔަރުކުރިކަމަށްު
މައްސަލަުބ ލުމަށްޓަކައިުު ލިޔ ކިޔުންތައްުކޯޓަށްުބަލައިގަންނަުވަގުތުންުފ ށިގ ންުއު 
މައްސަލައިގައިު އަވަހަކަށްު ވީއ ންމު  އަޅައި،ު ވަގުތުންު ފިޔަވަޅުތައްު އަޅަންޖ ހު 

 ގޮތ އްުކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .

ު .66 )ހ( ލުންު ުބ  ސަލަ އް  މަ

ުު މައްސަލަތަކުގ  ހުށަހ ޅު  ކޯޓަށްު ބުނު  ހައްޔަރުކުރިކަމަށްު ޚިލާފަށްު ޤާނޫނާު
މައްސަލަުު ފަރާތަށްު ހުށަހ ޅިު މައްސަލަު ގ ންދާނީު ކުރިއަށްު އަޑުއ ހުންތައްު
ުު ދިނުމަށްފަހު ބަންދުކުރިުފަރާތަށްުފުރުޞަތުު ދިނުމަށްފަހުު ފުރުޞަތުު ހުށަހ ޅުމަށްު

އ ކަލައިމައްސަ ފަރާތްތަކަށްު ހިމ ނު  ދ އްކުމަށްުުގައިު ވާހަކަު މިންވަރަށްު ށީގ ންވާު
މަތިންނ ވ . ގޮތ އްގު  ލިބިދ ވ ނު   ފުރުޞަތުު

   )ށ(

ުު ހ ކި އ ނގ ނު  އ އްގޮތަށްކަންު ޤާނޫނާު ހުރީު ބަންދުގައިު މީހާު ބަންދުގައިހުރިު
ތައްޔާރުވ  ުުުު،ހުށަހ ޅުމަށްު އަޑުއ ހުމަށް އ ފަދަުުހާޒިރުމައްސަލައިގު  އަދިު ވުމަކީު

ުު ފަރާތުގ ުުހ ކިތަށް ބަންދުކުރިު ހުށަހ ޅުމަކީު މަތީންު ގޮތ އްގު  އަންގާު ޝަރީޢަތުންު
ުުުުޒިންމާއ ކ ވ . ސާބިތުކުރުމުގ  މައްސަލަތަކުގައިު ހުށަހ ޅު  ދަށުންު ބާބުގު  މިު

 ވ .ޑ މިންގަނޑަކީުމަދަނީުމިންގަނ

   )ނ(

ބ ނުމަށްޓަކައިު''ބަންދުކުރިުފަރާތް''ުކަމަށްުބުނ ފައިވަނީުމައްސަލައިގަ އިުމިުބާބުގު 
އ ންމ ހާުފަރާތްތަކަށ ވ .  ޖަވާބުދާރީވާންޖ ހު 

   )ރ(

ުު އ އްގޮތައްކަން ޤާނޫނާު ބަންދުކޮށްފައިވަނީު ނުވަތަު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީު މީހަކުު
ނުދ ވިއްޖ ނަމަ ސާބިތުކޮށްު ުުުު،ޝަރީޢަތަށްު ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމަށްު ވަގުތުންު އ ނާު

 އަމުރުކުރަންވާނ އ ވ .

ު .67 )ހ( ތ އުްު ުގޮ ސަލައިގައި އް މަ
އ ޅުން  ކަނޑަ

އ އްގޮތްވާު ޤާނޫނާު ބަންދުކޮށްފައިވަނީު ނުވަތަު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީު ުމީހަކުު
ސާބިތުކޮށްދ ވިއްޖ ނަމަ ޝަރީޢަތަށްު ުުުު،ގޮތުގ މަތިންކަންު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އ ނާު

ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .ޤާނޫނާުއ   އްގޮތްވާުގޮތުގ މަތިންކަންު

ު)ށ( ު ު

ދަށުންުނިންމާުނިންމުންުއޮންނަންވާނީ )ހ(ުއާއިު)ށ(ުގު  ުުޝަރީ،  މިުމާއްދާގު  ޢަތް
ރިޕޯ  ފޯމ ޓަށ ވ .ުޓުނިމުނުގޮތުގު 

ު)ނ( ު ު
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ުއަސްލު ކޯޓުުއަމުރުގ  ދަށުންުފަނޑިޔާރުުނ ރު  ުުުު،މިުބާބުގު  މައްސަލައިގައިުހިމ ނ 
ކޯޓުންުޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .  ފަރާތްތަކަށްު

ު .68 )ހ( ރުންު ކު ުދޫ ރު މު  އަ

ުު ުމަޞްލަޙަތު ުކޮޕީއަކަށްުއ ދި ދަށުންުފަނޑިޔާރުުނ ރ ފައިވާުކޯޓުުއަމުރުގ  މިުބާބުގު 
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ކޯޓަށްު ފަރާތަކުންު އ އްގޮތްކަމުގު ުު،އޮތްު އަސްލާު އަމުރުގު  އު 

ދ ންވާނ އ ވ .ުު  ކޮޕީއ އްުއ ފަރާތަށްު

   )ށ(

މައްސަލަު ރ ކޯޑުުބ ލ ހ އްޓުމަށްޓަކައި،ުކޯޓަށްު މައްސަލަތަކުގު  ހުށަހ ޅު  ދަށުންު މިުބާބުގު 
މައްސަލައަކަށްުވަކިުނަންބަރ އްުދީ،ުއ ކަމަށްުޚާއްޞަުު ތަރުތީބުންުއ އިންުކޮންމު  ހުށަހ ޅު 

ރ ކޯޑުުބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .ުުުކުރ ވިފަ މައްސަލަތަކުގު  އު   އިވާުދަފްތަރ އްގައިުލިޔު 

69. ު ލ ހ އްޓުންު ުބ  ޑު ކޯ  ރ 

ުބާބ06ުުު ނަ ުވަ

ރުކުރުންު ޒި ުމީހުންުހާ ޓަށް ުކޯ

ުު ފަރާތާއި،ުވަކީލުންނާއި،ުހ ކިންނާއިުޚަބީރުންނާއި، ދަޢުވާކުރާުފަރާތާއި،ުދަޢުވާލިބު 
ުު ގުޅުންހުރި ޝަރީޢަތާު ހާޒިރުކުރަންޖ ހ ުުއަދިު ކޯޓަށްު ކަންކަމުގައިު އ ހ ނިހ ންު

އަމުރަކުންނ ވ . ހާޒިރުކުރާނީުއ ކަމަށްުކޯޓުންުނ ރު   ފަރާތްތައްު

ު .70 )ހ( ޒިރުވުމުގ ުު ުހާ ށް ޓަ ކޯ
ރުު މު ުއަ

 

ޖަދުވަލުތަކުގައިވާު އަންނަނިވިު )ހ(ުގައިވާުއަމުރުތައްުއޮންނަންވާނީު މިުމާއްދާގު 
 ނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .

   )ށ(

އަމުރުުޖަދުވަލުުު ފަރާތްުހާޒިރުވުމުގު  24ުދަޢުވާލިބު  (1)  ު   

ޖަދުވަލުު އަމުރުު ހާޒިރުވުމުގު  ފަރާތުންު ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު
24.01ު

(2)     

އަމުރުުޖަދުވަލުު ހާޒިރުވުމުގު  ހ ކިންު ނުވަތަު ޚަބީރުންު ވަކީލުންުނުވަތަު
24.02ު

(3)     

ުު މުއައްސަސާތަކުގ  ހާޒިރުކުރ ވު  ގޮތުގައިު ޚަބީރުންގު  ނުވަތަު ހ ކިންގު 
އަމުރުުޖަދުވަލުު 24.03ުމުވައްޒަފުންުހާޒިރުވުމުގު 

(4)     

ުު ތިބި ދަށުގައިު ބ ލުމުގު  ނުވަތަު ހާޒިރުކުރުމުގު ބަންދުގައިު ފަރާތްތައްު
24.04ުުުޖަދުވަލުުއަމުރު

(5)     

ުު )ހ( މާއްދާގު  ނުވަތަުުގައިުުމިު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  ފަދައިން،ު ބަޔާންކޮށްފައިވާު
ކޯޓުުއަމުރާ ނުވަތަުކޯޓުުއަމުރުުރައްދުވ ުުުުހ ކިންު ހަވާލުވުމަށްުއިންކާރުކޮށްފިނަމަު

ުބަހައްޓައިގ ންުު ުއުޒުރ އްނ ތިުކޯޓަށްުހާޒިރުނުވ އްޖ ނަމަުއ މީހަކުުބަންދުގައި މަޤްބޫލު
ލިބިގ ންވ އ ވ . އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު  ކޯޓަށްުހާޒިރުކުރުމުގު 

   )ނ(

ުު އަމުރު ހާޒިރުވުމުގު  ކަށަވަރުކުރުމުގައިުކޯޓަށްު ރައްދުކުރުމާއިުރައްދުކުރ ވުނުކަންު
އިޖުރާއަ ޖިނާއީު ުުބަލާނީ،ު ޤާނޫނުގ  މާއްދާގައ175ުުުިު،  173،  172ތުގު  ވަނަު

ހަމަތަކަށ ވ .  ބަޔާންކޮށްފައިވާު

ު .71 )ހ( ދުކުރުމާއުިު އް ުރަ ރު މު އަ
ދުކުރ ވުނުކަނުްު އް ރަ

ވަރުކުރުންު ށަ  ކަ

ުު ފަރާތް ބ ނުންވާު ހާޒިރުކުރަންު ހުރީުދިވ ހިރާއްޖ އިންުބ ރުގައިކަމަށްވާނަމަުުކޯޓަށްު
ުުއާމިނިސްޓްރީުއޮފްުފޮރިންުއ ފ  ޒްުމ ދުވ ރިކޮށްުތިރީގައިުބަޔާންކުރާުގޮތްތަކުންކުރ 

އަމުރުުރައްދުކުރ ވިދާނ އ ވ . އ ފަރާތަކަށްު  ގޮތަކަށްު

   )ށ(
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ުު އ މްބަސީއ އްުނުވަތަުއ ފަދަުއޮފީހ އްުހުރި އ ފަރާތްުހުރީުދިވ ހިރާއްޖ ގު 
އޮފީހ އްުު އ ފަދަު ނުވަތަު އ މްބަސީއ އްު އު  ކަމަށްވާނަމަު ގައުމ އްގައިު

ު؛މ ދުވ ރިކޮށް

(1)     

ުު އ މްބަސީއ އްުނުވަތަުއ ފަދަުއޮފީހ އްުނ ތް އ ފަރާތްުހުރީުދިވ ހިރާއްޖ ގު 
ުފޮރިންުމިނިސްޓްރީުމ ދުވ ރިކޮށް. ުކަމަށްވާނަމަ،ުއ ގައުމ އްގ  ުގައުމ އްގައި

(2)     

ުު ކޯޓަށްުުމައްސަލަުހުށަހ ޅ  މީހަކުު ރަށ އްގައިުހުރިު އ ހ ންު ރަށްުނޫންު ކޯޓުުހުރިު
ރަށ އްގު  ހުރިު އ ވަގުތުު އ މީހަކުު އ ދ ނީު ރައްދުކޮށްދިނުމަށްު އަމުރުު ހާޒިރުވުމުގު 

އަދިުރަށ އްގައިނަމަ ކޯޓުު ުުުު،ކޯޓުގައ ވ .ުއ އީުމާލ ގައިނަމަުކަމާބ ހު  މ ޖިސްޓްރ ޓް
 ކޯޓުގައ ވ .

ު .72 )ހ( ސަލުަު އް ށަހ ޅިފައިވުާުމަ ހު
ުނޫނުްު ށް ުރަ ރި ުހު ޓު ކޯ

ރުިު ުހު ށ އްގައި ުރަ ހ ން އ 
ޒިރުކުރުން ުހާ ކު ހަ  މީ

ުު އ މީހަކަށް ދިމާވ ގ ންު ސަބަބ އްު ފަދަު ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ކޯޓުގު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު ކޯޓުންު ރަށ އްގު  އ ވަގުތުުހުރިު އ މީހަކުު ރައްދުކުރާނީު

 އަމުރ ކ ވ .

   )ށ(

އަމުރަކަށްުހާޒިރުނުވ ގ ންުއަޅަންޖ ހ ުުމިު )ށ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަު މާއްދާގު 
ކޯޓުންނ ވ .  ހުރިހާުފިޔަވަޅ އްުއަޅާނީުމައްސަލަުހުށަހ ޅިފައިވާު

   )ނ(

ުު އަދާކުރާުމީހަކު ވަޒީފާު މަޢުނަވީުޝަޚުޞ އްގައިު މުއައްސަސާއ އްގައިުނުވަތަު ދައުލަތުގު 
ހައިސިއް ވަޒީފާގު  އަދާކުރާު ކޯޓަށްުުއ ނާު ޖ ހިއްޖ ނަމަ،ު ހާޒިރުކުރަންު ކޯޓަށްު ޔަތުންު

މަޢުނަވީުު އު  ނުވަތަު މުއައްސަސާއ އްު އު  ރައްދުކުރާނީު އަމުރުު ހާޒިރުކުރުމުގު 
 ޝަޚްޞަކަށ ވ .

73. ު ުހައިސިއްޔަތުނުްު ޒީފާގ  ވަ
ޒިރުކުރ ވ ުު ުހާ ށް ޓަ ކޯ
ރުުު މު ުއަ ތްތަކަށް ރާ ފަ

ދުކުރުންު އް  ރަ

ުު ފަރާތަކީ ހާޒިރުކުރާު ުުކޯޓަށްު ޝަޚްޞ އް މަޢުނަވީު ނުވަތަު މުއައްސަސާއ އްު ދައުލަތުގު 
އު  ރައްދުކުރާނީު އަމުރުު އު  ފަރާތ އްނަމަު ހާޒިރުކުރާު ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައިު

މަޢުނަވީުޝަޚްޞަކަށ ވ .  މުއައްސަސާއަކަށްުނުވަތަުއު 

74. ު އްސަސާތަކާއުިު އަ މު
ވުީު އުނަ މަ

މުރުުު ުއަ ޚްޞުންނަށް ޝަ
ދުކުރުންު އް  ރަ

ހުރިމީހަކު އ މީހަކުުުުުބަންދުގައިު ފޮނުވާނީު އަމުރުު ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށްު ކޯޓަށްު
ބަލަހައްޓަމުންދާުއިދާރާއަށ ވ .ުު  ބަންދުކޮށްު

ު .75 )ހ( ހުނުްު ުމީ ބ  ުތި ގައި ދު ބަން
ޒިރުކުރުންު ުހާ ށް ޓަ  ކޯ

ުު ުޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހާުހުރީުބަންދުގައިުކަމަށްުވަނީނަމަ،ުއ ނާުވަކީލ އް ދަޢުވާލިބު 
އަމުރުުކޯޓުންުފޮނުވަންވާނ އ ވ .ޙާލަތުގައިުއ ނާގ ުު  ވަކީލަށްުކޯޓަށްުހާޒިރުވުމުގު 

   )ށ(

ހާޒިރުކުރުމަކީ،ުު ބަހައްޓައިގ ންު ބަންދުގައިު ފަރާތ އްު ހާޒިރުކުރަންޖ ހު  ކޯޓަށްު
ުު ޙާލަތްތަކުގައި، މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރަށްުފ ންނަު ހުރިުގޮތްކަމަށްު މަޞްލަޙަތުު

މ ދުވ ރިކޮށް ،ުއ މީހަކުުބަންދުގައިުބަހައްޓައިގ ންުުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްު
އިޚްތިޔާރުުކޯޓަށްުލިބިގ ންވ އ ވ .ުުު  ހާޒިރުކުރުމުގު 

ު .76 )ހ( ގައުިު ދު ބަން
އްޓައިގ ނުްު ހަ ބަ
ރުކުރުން ޒި ުހާ

 

އަމުރުު ހާޒިރުކުރުމުގު  ބަހައްޓައިގ ންު ބަންދުގައިު ދަށުންު ގު  )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ .ނ ރ އިރުުއަންނަނިވިުކަންކަމަށް

   )ށ(

އަމުރުުރައްދުވ  އަމުރަށްު، ކޯޓަށްުހާޒިރުވުމުގު  މަޤްބޫލުުޢުޛުރ އްނ ތިުއު 
ު؛ހާޒިރުވ ފައިނުވުންުނުވަތަުކޯޓުުއަމުރާުޙަވާލުނުވުން

(1)     

މީހ އްކަމަށްުބ ލ ވުން. މީހާއަކީުފިލާފާނު  އަމުރުުނިސްބަތްވާު ުއު  (2)     
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ުު ގަޑިއަށްުހާޒިރުނުވ އްޖ ނަމަުުކޯޓަށް އުޛުރ އްނ ތިު މަޤްބޫލުު އަމުރުުރައްދުވު  ހާޒިރުވުމުގު 
ރުފިޔާއިންުޖޫރިމަނާކުރ ވ ނ އ ވ .250ުު/-އ ފަރާތ އްުު  )ދުއިސައްތަުފަންސާސް(ު

77. ު ށުްު ޓަ ުކޯ އަށް ޑި ގަ
ރުނުވުން ޒި  ހާ

ުު މަޤްބޫލުުޢުޛުރ އްކަމަށްުބަލާނީ ކަމ ކ ވ .ކޯޓަށްުހާޒިރުނުވ ވު  ު .78 ތިރީގައިމިވާުކަންކަމުންކުރު  ބޫލުު ޤް ޛުރ އްކަމަށްުުމަ ުޢު
ވ ު ލ    )ހ( ؛ތިމާުކޯޓަށްުހާޒިރުނުވ ވ ފަދަުބައްޔ އްވުން ކަންކަންުބ 

ގޮތްުނުވުން ުދަތުރުކުރ ވު  ުސަބަބުންުކަނޑުދަތުރާއި،ުއ އްގަމު    )ށ( ؛މޫސުންުގޯސްވުމުގ 

ުު    )ނ( އަޑުއ ހުމ އްގައިުނުވަތަުތަހުޤީޤ އްގައިުހުރުން.ޝަރީޢަތުގ 

އ ހ ންުޢުޛުރ އްު މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރަށްުމަޤްބޫލުުޢުޛުރ އްކަމަށްުގަބޫލުކުރ ވު 
 މ ދުވ ރިވުން.

   )ރ(

ުޖަދުވަލުު ުގަވާއިދުގ  ުބަލިވ ގ ންުކަމުގައިވާނަމަ،ުމި ުހާޒިރުުނުވ ވުނީ އަމުރަށް ކޯޓުގު 
25ުުުު ތަނަކުންުފުރުމަށްފަހު، ސަރުކާރުގު  ގައިވާުމ ޑިކަލްުފޯމުުޞިއްޙީުޚިދުމަތްދު 
ތ ރ ގައިުުކޯޓަށްުހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .48ު އަށ އް(ުގަޑިއިރުގު   )ސާޅީސްު

ު .79 )ހ( މުުު ުފޯ ކަލް ޑި މ 
ހ ޅުންު ށަ  ހު

ުު އ ތަނުގ  އިތުރުންު ފަރާތުގު  ފަރުވާދިންު ފޯމުގައި،ު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ވާނ އ ވ . ސޮޔާއިުތައްގަނޑުުއޮންނަށްު  އިސްވ ރިއ އްގު 

   )ށ(

ުު ނުވަތަ އ ޑްރ ސްު ފަރާތުގު  ދަޢުވާލިބު  ހިނގަމުންދަނިކޮށްު މައްސަލަު ކޯޓުގައިު
ުު ނަންބަރު ފޯނުު ގުޅ ނު  ުުުު،ބަދަލުވ އްޖ ނަމައ ނާއަށްު ގުޅ ނ  ނުވަތަު އ ޑްރ ސްު

ުު ބަދަލުވިތާ ނުވަތ2ުުުުަނަންބަރުު އ ޑްރ ސްު ބަދަލުވިު ތ ރ ގައިު ދުވަހުގު  )ދ އް(ު
އަންގަންވާނ އ ވ .  ނަންބަރުުލިޔުމަކުންުކޯޓަށްު

ު .80 )ހ( ޅ ނ ުު ުގު ރ ހާއި ޑް އ 
ދަލުވުންު ުބަ ރު ބަ  ނަން

އ ޑްރ ސް ފަދައިންު )ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ކޯޓަށްުުމިުމާއްދާގު  ުބަދަލުވިކަންު
ުު ގަވާއިދުގ  މިު މާއްދ77ުުާއަންގާފައިނުވާނަމަ،ު ކޯޓަށްުުުުވަނަު )ގަޑިއަށްު

 ގައިވާުގޮތުގ މަތިންުޢަމަލުކުރ ވ ނ އ ވ .ުުހާޒިރުނުވުން(

   )ށ(

އަންގާފައިވާނަމަ،ުު ތާވަލުކޮށްފައިވާކަންު މައްސަލަު ހުށަހަޅައިު މައްސަލަު ކޯޓަށްު
ުު ުުކޯޓަށް ހުށަހ ޅިފައިވާ މައްސަލަު ނުވ ވ ގޮތަށް،ު ހާޒިރުު ގަޑިއަށްު ހާޒިރުވާންޖ ހު 

ވަކީލްުފުރައިގ ންދާންުު ފަރާތްުނުވަތަުއ ފަރާތުގު  ކޯޓުހުރިުރަށުންުބ ރަށްުދަޢުވާލިބު 
ހުއްދަުލިޔުމަކުންުހޯދަންވާނ އ ވ . އ ކަމަށްުކޯޓުގު   ބ ނުންނަމަ،ު

ު .81 )ހ( މުގ ުު އު ުދި އިގ ން ރަ ފު
ދުންު ުހޯ ދަ އް  ހު

ޖަދުވަލުުމިުމާ އ ދ ނީ،ުމިުގަވާއިދުގު  )ހ(ުގައިވާުހުއްދައަށްު ގައިވ26ުުާއްދާގު 
 ފޯމުންނ ވ .

   )ށ(

ުު ހުރި ކޯޓުު ހިންގާު ޝަރީޢަތްު ހުރީު ހ އްކަކުު ބ ނުންވާު ހާޒިރުކުރަންު ދައުލަތުންު
ުކަމަށްވާނަމަ،ުހާޒިރުކުރަންުު ުބ ރުގައި ުނުވަތަުރާއްޖ އިން ރަށްނޫންުއ ހ ންުރަށ އްގައި
ޚަރަދުު ރަށުގައިުހުރުމާއިުކ އުމުގު  ދަތުރުުޚަރަދާއި،ުއ މީހަކުުއު  ބ ނުންވާުމީހާގު 

ުުދ ނީުއ މީހަކުުހާޒިރުކުރާ  ުކޯޓަކުންނ ވ .ު

ު .82 )ހ( ރަދުު ުޚަ ރު ތު  ދަ

ުު ޝަރީޢަތް ހާޒިރުކުރަންުބ ނުންވާުފަރާތ އްހުރީުމައްސަލައިގު  ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު 
ބ ރުގައިު ރާއްޖ އިންު ނުވަތަު ރަށ އްގައިު އ ހ ންު ރަށްނޫންު ހުރިު ކޯޓުު ހިންގާު

ދަތުރުުޚަރަދާއި،ުއ މީހަކުުއ ،  ކަމަށްވާނަމަ ުރަށުގައިުހާޒިރުކުރަންުބ ނުންވާުމީހާގު 
ފަރާތުންނ ވ . ޚަރަދުުދ ނީުދަޢުވާލިބު   ހުރުމާއިުކ އުމުގު 

   )ށ(
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ުު ހާޒިރުކުރަން ޝަރީޢަތަށްު މ ދުވ ރިކޮށް،ު ކޯޓުު އ ދިގ ންު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު 
ޝަރީޢަތްުހިންގާުކޯޓުުހުރިުރަށްނޫންުއ ހ ންުު ބ ނުންވާުފަރާތ އްހުރީުމައްސަލައިގު 
ުކަމަށްވާނަމަ،ުހާޒިރުކުރަންުބ ނުންވާުމީހާގު  ުބ ރުގައި ުނުވަތަުރާއްޖ އިން ރަށ އްގައި

ޚަރަދުުދ ނީުދަޢުވާލިބ ުުދަތުރުުޚަރަދާއި،ުއ މީހަކުުު ރަށުގައިުހުރުމާއިުކ އުމުގު  އު 
 ފަރާތުންނ ވ .ުުު

   )ނ(

ބ ނުމަށް،ުކޯޓުންުހާޒިރުކުރަންުބ ނުންވާުޚަބީރ އްުހުރީުމައްސަލައިގު  ޝަރީޢަތުގު 
ރާއްޖ އިންު ނުވަތަު ރަށ އްގައިު އ ހ ންު ރަށްނޫންު ހުރިު ކޯޓުު ހިންގާު ޝަރީޢަތްު

ދަތުރުުޚަރަދާއި،ުއ މީހަކުުއު ބ ރުގައިކަމަށްވާނަމަ،ުހާޒިރުކުރަ ންުބ ނުންވާުމީހާގު 
ޚަރަދުުދ ނީުކޯޓުންނ ވ .ުުު  ރަށުގައިުހުރުމާއިުކ އުމުގު 

   )ރ(

ދ ނީ،ުު ޚަރަދުު ހުރުމުގު  ޚަރަދާއި،ުކ އުމާއިު ދަތުރުު މީހުންގު  ހާޒިރުކުރާު ކޯޓަށްު
ުު މާލިއްޔަތުުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .ު  ދައުލަތުގު 

   )ބ(

އިޖުރާއަ ޖިނާއީު ހާޒިރުކުރުމަށްު ކޯޓަށްު ފަރާތްު ދަޢުވާލިބު  ހިންގުމަށްޓަކައިު ތުގު މައްސަލަު
ހާޒިރުު އ ނާު ކޮށްގ ންވ ސްު ކަންކަންު ކުރަންޖ ހު  ދަށުންު ގަވާއިދުގު  މިު ޤާނޫނާއި،ު
ހާޒިރުނުކުރ ވިއްޖ ނަމަ،ުު ސަބަބުންު އ ޑްރ ހ އްުނ ނގުމުގު  އުޅު  ނުކުރ ވިއްޖ ނަމަ،ުނުވަތަު

ު އ ޑްރ ހ އްުސާފުކުރުމަށްފަހު،ު އުޅު  ފަހުުނުވަތަު ހާޒިރުކުރ ވ ނ ގޮތްުހަމަޖ އްސުމަށްު އ ނާު
އަނބުރާުފޮނުވައިލުމުގު ހުށަހ  އޮފީހަށްު މައްސަލަުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގު  ޅުމަށްޓަކައިު

 އިޚްތިޔާރުުކޯޓަށްުލިބިގ ންވ އ ވ .

83. ު ރާތުްު ުފަ ވާލިބ  ޢު ދަ
ރ ވިގ ނުްު ކު ުނު ރު ޒި ހާ
ުއަނބުރުާު ސަލަ އް މަ

ވުންު  ފޮނު

ހ ކިންނާއި،ުޚަބީރުންނާއި،ުއަދުިު ުުމައްސަލައިގައިުހާޒިރުކުރަންޖ ހު  އ ނޫންވ ސްުމީސްމީހުން
އ ފަދަުު ހާޒިރުނުކުރ ވިއްޖ ނަމަ،ު މަސައްކަތުންު ހާޒިރުކުރަންކުރިު އ އްގޮތަށްު ގަވާއިދާު މިު
އ ކަންުު ހާމަކޮށް،ު މަޖިލީހުގައިު ޝަރީޢަތުގު  މަސައްކަތްު ހާޒިރުކުރުމަށްކުރިު މީހުންު

ރިޕޯޓުގައިުހިމަނަންވާނ އ  އ ނގ ނ ހ ންުޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު   ވ .ތަފުސީލުކޮށްު

84. ު ުއ ނޫނުްު ވ ރިންނާއި ކި ހ 
ުހާޒިރުނުކުރ ވުންު ހުން  މީ

ޤާނޫނުގ ުުޖިނާއީުއިޖުރާއަ )ށ(ުއާއ142ުުިތުގު  )ހު(163ުުވަނަުމާއްދާގު  ވަނަުމާއްދާގު 
ކޯޓަށްުު ގުޅިގ ންު މައްސަލައަކާު ދ މ ހ އްޓުމަށްޓަކައިު އުސޫލުު ބަޔާންވ ފައިވާު ގައިު

މީހަކު ުުުު،ހާޒިރުކުރަންޖ ހު  ބަޔާންކޮށް ގަޑިތައްު ދުވަސްތަކާއިު ހާޒިރުވާންޖ ހު  ކޯޓަށްު
މިުުު،ކަނޑައ ޅުމަށްފަހު އަމުރުުނ ރުމަށްު އ އްު ހާޒިރުކުރުމަށްު ނުވަތަު ހާޒިރުވުމަށްު އ ނާު

 ގަވާއިދުުހުރަހ އްުނާޅައ ވ .

85. ު އުްު ުއ  ރުން މު ުއަ އް އ 
ުގިނުަު ޚަށްވުރ  ރީ ތާ

ޚުތަކުގައުިު ރީ ތާ
ތުަު ވަ ުނު ރުރުވުމަށް ޒި ހާ

ރުކުރުމަށްު ޒި ުުހާ
ރުކުރުންު މު  އަ

ުބާބ07ުުު ނަ ުވަ

ދުން ުހ  ޖ ހ  ުއަޅަން ުމީހުން ވާ ރު ޒި ުހާ ޓަށް ުކޯ

ޙުރުމަތާުު ކޯޓުގު  ހާޒިރުވާންވާނީު ފަރާތްތައްު ހާޒިރުވާު މަޖިލީހަށްު ޝަރީޢަތުގު 
ގަހަނާުު ހ ދުމާއިު ބާވަތްތަކުގު  އަންނަނިވިު މިގޮތުންު ހ ދުމ އްގައ ވ .ު އ ކަށީގ ންވާު

ުު  އަޅައިގ ންުކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަކީުމަނާކަމ ކ ވ .

ު .86 )ހ( ލީހަށުްު ޖި ުމަ ޢަތުގ  ރީ ޝަ
ރާތްތަކުގ ުު ުފަ ރުވާ ޒި ހާ

ދުން  ހ 

ހ ދުން ު؛ކާކުކަންުނ ނގ ފަދަު (1)     

އަދިު ޓީޝާޓުު ގިރުވާންުނުހުންނަު ކުރުުސޯޓު،ު ހ ދުން،ު ކުޑަު ނިވާކަންު
ހ ދުން އިބާރާތްުލިޔ ފައިުހުންނަު ުު؛އ ކަށީގ ންނުވާފަދަު

(2)     
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ުު އ ފަދަ ހ ދުމާއި،ު ރަމްޒުކޮށްދ ފަދަު ޝިޢާރުތައްު ޚިލާފުު އިސްލާމްދީނާއިު
ު؛ގަހަނާތައް

(3)     

ުު ހ ދުމ އްކޯޓަށް ު؛ހާޒިރުވުމަށްުއ ކަށީގ ންނުވާފަދަުސާފުތާހިރުނޫންު (4)     

ހ ދުމ އް. ކޯޓުންުއަންގާުކޮންމު  ުކޯޓަށްުހާޒިރުވުމަށްުއ ކަށީގ ންނުވާކަމަށްު (5)     

މީހ އްނަމަ،ުު ހުރިު އަޅައިގ ންު ބުރުގާު މޫނުު އަންހ ނަކީ،ު ހުރިު ހާޒިރުވު  ކޯޓަށްު
މިު ކަށަވަރުކޮށް،ު ކާކުކަންު އ އީު ކުރިންު ވ އްދުމުގު  މަޖިލީހަށްު ޝަރީޢަތުގު 

ު ޖަދުވަލުު 27ުގަވާއިދުގު  މުވައްޒަފަކުުުު އަންހ ންު ކޯޓުގު  ފޯމުު ގައިވާު
 ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ .

ު )ށ(  

މީހުންުހާޒިރުކުރާއިރު،ުހާޒިރުކުރަންވާނީ،ުމިުގަވާއިދުގ ުު ުވަނަުމާއްދ86ުުުާބަންދުގައިުތިބު 
ހ ދުންތުޝަރީޢަ) ހާޒިރުވާުފަރާތްތަކުގު  މަޖިލީހަށްު ުުގު  )ުު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިު )ހ(ު ގު 

ހ ދުމ އްގައ ވ .  މިންގަނޑަށްުފ ތު 

87. ު ބ ުު ުތި ގައި ދު ބަން
ދުންު ުހ  ގ  ހުން  މީ

ުު މަޖިލީހަށްުުޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށްުޝަރީޢަތުގު  ހާޒިރުވާު ކޯޓަށްު ހައިސިއްޔަތުންު ވަކީލ އްގު 
ުު ފަޓުލޫނުގައ ވ .ުއަންހ ނަކު ކޯޓުު ގަދަުނޫކުލައިގު  ނަމަުކަޅުުނުވަތަު ވަދ ވ ނީުފިރިހ ނަކުު

ކޯޓުުފަޓުލޫނުުނުވަތަުކޯޓާއިުދިގުުސްކާޓުގައ ވ .  ނަމަުކަޅުުނުވަތަުގަދަުނޫކުލައިގު 

88. ު ލުު ކީ ުވަ ނުްުޤާނޫނީ
ދުންު ުހ  ޖ ހ  ޅަން  އަ

ުު ޙުރުމަތާ ކޯޓުގު  ތިބ ންވާނީު ފަރާތްތައްވ ސްު ހާޒިރުވާު ކޯޓަށްު ބ ނުންތަކަށްު އ ހ ނިހ ންު
 އ ކަށީގ ންވާފަދަުހ ދުމ އްގައ ވ .

89. ު ހ ނިހ ނުްު އ 
ުއަންނުަު ތަކުގައި ބ ނުން

ދުންު ުހ  ތްތަކުގ  ރާ  ފަ

ުބާބ08ުުު ނަ ުވަ

ޖ އްސުން މަ ުހަ މާނުން ޖަ ރު ުތަ

ުު އޮފްުުޝަރީޢަތުގ  ޑިޕާޓްމަންޓްު ރަޖިސްޓްރީއ އްު މީހުންގު  ތަރުޖަމާކޮށްދު  މަޖިލީހުގައިު
 ޖުޑީޝަލްުއ ޑްމިނިސްޓްރ ޝަންގައިުއޮންނަންުވާނ އ ވ .

90. ު ުދަފްތަރުު ޖަމާނުންގ  ރު  ތަ

ުު ބަޔާންކުރ ވިފައިވާ ތިރީގައިު ކުރ ވ ނީު ރަޖިސްޓްރީު ދަފްތަރުގައިު ތަރުޖަމާނުންގު 
 ނ ވ .ގޮތުގ މަތިން

91. ު ޖަމާނުންގ ުު ރު ތަ
ތަރުގައުިު ފް ދަ

ރުންު ުކު ސްޓްރީ ޖި  ރަ

ުު ޢާންމުކޮށް ހޯދަންވާނީު މީހުންު ހިމަނާނު  ދަފްތަރުގައިު ތަރުޖަމާނުންގު 
 ކޮށްގ ންނ ވ .ންއިޢުލާ

   )ހ(

ުު ތ ރ އިން ފަރާތްތަކުގު  އިޖާބަދު  ޢިއުލާނަށްު ކުރާު ހޯދުމަށްު ތަރުޖަމާނުންު
ހިމަނާނީ ދަފްތަރުގައިު ުތަރުޖަމާނުންގު  ،ުު ލިޔުންތަކަށް، ސ ޓްފިކ ޓްތަކާއިު ހުށަހަޅާު

ުު އ ކަށ ނ  ޤާބިލުކަންު ތަރުޖަމާކުރުމުގު  ބަލައި،ު އިންޓަވިއުއަށްު ކުރ ވު  އަދިު
 މިންވަރަކަށްުހުރިުފަރާތްތަކ ވ .

   )ށ(

އު  މަޢުލޫމާތުު އަންނަނިވިު ފަރާތްތަކުގު  ރަޖިސްޓްރީކުރ ވު  ދަފްތަރުގައިު ތަރުޖަމާނުންގު 
 ދަފްތަރުގައިުހިމަނަންވާނ އ ވ .

92. ު ޖަމާނުންގ ުު ރު ތަ
މަނާނ ުު ުހި ތަރުގައި ފް ދަ

މާތުު ލޫ ޢު  މަ
  )ހ( ؛ފުރިހަމަުނަން

ުު ކާޑުުނަންބަރު )ބިދ ސީއ އްނަމަުޕާސްޕޯޓުުުދިވ ހިުރައްޔިތ އްކަންުއަންގައިދު 
 ؛ބަރު(ންނަ

   )ށ(
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   )ނ( ؛ޤައުމު

   )ރ( ؛ދާއިމީުއ ޑްރ ސް

ނަމްބަރު    )ބ( ؛ފޯނުު

   )ޅ( ؛އީމ އިލްުއ ޑްރ ސް

މާދަރީުބަސް    )ކ( ؛ތަރުޖަމާނުގު 

ބަސްތައް    )އ( ؛ތަރުޖަމާކޮށްދު 

   )ވ( ؛އަދާކުރާުވަޒީފާ

   )މ( ؛ޚުކުރ ވުނުުތާރީދަފްތަރުގައިުރަޖިސްޓްރީު

އުނިކުރިުތާރީ    )ފ( ؛ޚުދަފްތަރުންު

އުނިކުރިުސަބަބު    )ދ( .ދަފްތަރުންު

ޖަދުވަލުުު ކުރިންުމިުގަވާއިދުގު  ދަފްތަރުގައިުރަޖިސްޓްރީވުމުގު  ގައިވ28ުުުާތަރުޖަމާނުންގު 
ޖަހަންވާނ އ ވ . ނިޝާންު އިނގިލީގު   އިޤްރާރުގައިުސޮއިކޮށްު

93. ު ުއިޤްރާރުު ޖަމާނުންގ  ރު  ތަ

ުު މީހުންގ  ހާޒިރުކުރ ވު  ގޮތުގައިު ޚަބީރުންގު  ހ ކިންނާއިު ފަރާތްތަކާއި،ު ދަޢުވާލިބު 
ރަނގަޅަށްުު ދިވ ހިބަހުންު ދައްކައިު ވާހަކަު ރަނގަޅަށްު ބަހުންު ދިވ ހިު ތ ރ އިންު

މީހުންނާއި ނުދަންނަު ު،ލިޔަންކިޔަންު ދ އްކުމުންުުު ވާހަކަު އަޑުއިވުމާއިު
އ މީހަކަށްުުޙްމަ ގ ންދަންވާނީ،ު ކުރިއަށްު ޝަރީޢަތްު ފަރާތްތަކުގު  ރޫމްވ ފައިވާު

ދައްކަންުު ވާހަކަު ބަހަރުވައިންު ނުވަތަު ބަސްު އ ނގު  ވާހަކަދައްކަންު ރަގަނޅަށްު
އ ހީގައ ވ .  ދަންނަުތަރުޖަމާނ އްގު 

ު .94 )ހ( ޖަމާނުނުްު ރު ތަ
ޖ އްސުންު މަ  ހަ

ުމި ގައިވާު )ހ(ު ުމާއްދާގު  ު،ގޮތުގ މަތިންު ތަރުޖަމާނަކުުުު ކޯޓުންު
 ހަމަޖައްސައިދ ންވާނ އ ވ .

   )ށ(

ގައިވާުުމި )ހ(ު އަމިއްލައަށްުުުމާއްދާގު  ލިބ ފަރާތުންު ދަޢުވާު ގޮތުގ މަތިންު
ުު އ ދ  ހަމަޖައްސަންު މިުޙާތަރުޖަމާނަކުު ހުށަހަޅާނީ،ު އ ދިު އ ގޮތަށްު ލަތުގައި،ު

ޖަދުވަލުު 29ުުުގަވާއިދުގު   ގައިވާުފޯމުންނ ވ .

   )ނ(

ުު ދަފްތަރުގައި ތަރުޖަމާނަކީ،ުތަރުޖަމާނުންގު  ފަރާތުންުހަމަޖައްސަންުއ ދު  ދަޢުވާލިބު 
މީ ނޫންނަމަހިމ ނު  ުުުުމި،  ހ އްު )ތަރުޖަމާނުންގ 91ުުުުގަވާއިދުގ  މާއްދާު ވަނަު

ކުރުން( ރަޖިސްޓްރީު ުުުުދަފްތަރުގައިު މާއްދ92ުުާއަދި )ތަރުޖަމާނުންގ ުުުުވަނަު
މަޢުލޫމާތު( ހިމަނާނު  އ މީހަކުުުުުދަފްތަރުގައިު ބ ލުމަށްފަހު،ު ކަންކަންު ގައިވާު

ކަނޑައަ ގޮތ އްު ބަލައިގަތުމުގައިު ގޮތުގައިު ބަލާުތަރުޖަމާނ އްގު  މައްސަލަު ޅާނީު
 ފަނޑިޔާރ ވ .

   )ރ(

ުު ދޫކުރުމުގައިުޢަމަލުކުރާނީ ފައިސާު ހަމަޖައްސާުތަރުޖަމާނުންނަށްު ފަރާތުންު ކޯޓުގު 
ގޮތުގ މަތިންނ ވ .  ތިރީގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު

ު .95 )ހ( ުފީ ޖަމާނުންގ  ރު  ތަ

ުު ގަޑިއަކަށް ދ ނީު ފައިސާު 400ުުުު/-ތަރުޖަމާނުންނަށްު ސަތ ކަ( )ހަތަރުު
ުު ރ ޓުންނ ވ . ުރުފިޔާގު 

(1)     

ހާޒިރުވިު ކޯޓަށްު ގުނާނީު ގޮތުގައިު ވަގުތުގު  މަސައްކަތްކުރިު ތަރުޖަމާނުު
އ ނާުހާޒިރުކުރ ވުނުުބ ނުންުނިމުނުުގަޑިއާުހަމައަށ ވ . ުގަޑިންުފ ށިގ ންު

(2)     
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ުު ކުރުނަމަ،ުުތަރުޖަމާނު ވުރު  އ އްގަޑިއިރަށްު ވަގުތުު ހ ދަކުރިު ކޯޓުގައިު
ޢަދަދަށ ވ . ުފައިސާުދ ނީުއ އްގަޑިއިރަށްޖ ހު 

(3)     

އިތުރުވާނަމަ އ އްގަޑިއިރަށްވުރު  ވަގުތުު ހ ދަކުރިު ކޯޓުގައިު ،  ތަރުޖަމާނުު

ގަޑިއަކަށް ފައިސާދ ނީު ވަގުތަށްު ުއިތުރުވާު
ރ ޓުނ400ުުް/- މިންވަރަށ ވ .، )ހަތަރުުސަތ ކަ(ުރުފިޔާގު  ުމިނ ޓަކަށްުޖ ހު 

(4)     

ުު ދޫކުރަންޖ ހ  ތަރުޖަމާނުންނަށްު ޙާލަތްތަކުގައިު ހަމަޖައްސާު ތަރުޖަމާނުންު ކޯޓުންު
ކޯޓަކުންނ ވ .  ފައިސާުދޫކުރާނީުއު 

   )ށ(

ބަދަލުު ގ ންނަންޖ ހު  މުރާޖަޢާކޮށްު އަދަދުު ފައިސާގު  ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
 ކޯޓުންނ ވ .ގ ންނާނީުސުޕްރީމްު

ު )ނ(  

ުު ކޯޓަކުންވ ސް ކޮންމު  ހާޒިރީއ އްު މީހުންގު  މަސައްކަތްކުރާު ގޮތުގައިު ތަރުޖަމާނުންގު 
ުބަލަހައްޓަންުވާނ އ ވ .

96. ު ޒިރީު ުހާ ޖަމާނުންގ  ރު ުތަ

ުބާބ09ުުު ނަ ުވަ

ގަތުން އި ލަ ުބަ މާއި، ުހުށަހ ޅު ލަ އްސަ ުމަ ޓަށް ުކޯ

ޤާނޫނ އްގައިުއ ހ ންގޮތަކަށްުބަޔާންކޮށްފައިުނުވާހާހިނދަކު،ުޖިނާއީުމައްސަލަތަކުގ ުު
ޖަދުވަލުުު މިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުފޯމުންނ ވ .30ުދަޢުވާ،ުކޯޓަށްުހުށަހަޅާނީު

ު .97 )ހ( ށަހ ޅުންު ުހު ސަލަ އް  މަ

ުު ކޯޓަށް އަސްލުު ލިޔުންތަކުގު  މައްސަލައިގު  ހުށަހަޅާނީު މައްސަލަު ކޯޓަށްު
ޤާއި އ ކަމަށްޓަކައިު ނުވަތަު ޕޯޓަލްއ އުްުމުފޮނުވައިގ ންު އިލ ކްޓްރޯނިކްު ކުރ ވު 

 މ ދުވ ރިކޮށްުއިލ ކްޓްރޯނިކްކޮށ ވ .

   )ށ(

ފަދައިން ގައިވާު )ށ(ު މާއްދާގު  ުުުު،މިު މ ދުވ ރިކޮށް ޕޯޓަލްއ އްު އިލ ކްޓްރޯނިކްު
ުުުޑިޖިޓަލްުސިގްނ ޗަރއ އްުއޮންނަުގޮތަށް،ުދަޢުވާކުރާުު،އިލ ކްޓްރޯނިކްކޮށް ފަރާތުން

ުު ފައިލުގ  އު  ކޯޓުންު ލަސްނުކޮށްު ފައިލްކުރުމުން،ު ކޮޕ2ުުުުީމައްސަލަު )ދ އް(ު
ޖަހަންވާނ އ ވ .ުު ތައްގަނޑުު ކަމުގު  ލިބުނުު ލިޔުންތައްު އު  ކޯޓަށްު ޕްރިންޓުކޮށް،ު
މައްސަލައ އްކަންުު ކުރ ވިފައިވާު ފައިލުު އިލ ކްޓްރޯނިކްކޮށްު މައްސަލައަކީު އު  އަދިު

ތައްގަނޑުންުއ ނގ ންުއޮ  ންނަންވާނ އ ވ .އު 

   )ނ(

ުު ލިޔުންތަކަކީ އު  ޖ ހުމުންު ތައްގަނޑުު ފަދައިންު ގައިވާު )ނ(ު މާއްދާގު  މިު
އަސްލުުލިޔުންތައްުކަމަށްުބ ލ ވ ނ އ ވ .  މައްސަލައިގު 

   )ރ(

ޤާއި ހުށަހ ޅުމަށްު ޤާއިމުމައްސަލަު ޕޯޓަލްު އިލ ކްޓްރޯނިކްު ު،ކުރ ވ ންދ ންމުކުރ ވު 
ޕޯސްޓުުު ރަޖިސްޓްރީު ކޯޓުތަކަށްު ހުންނަު ރަށްރަށުގައިު އ ހ ންު ފިޔަވައިު މާލު 
ޖ ނ ރަލްއަށްުު ޕްރޮސިކިއުޓަރު އިޚްތިޔާރުު ފޮނުވުމުގު  މައްސަލަު މ ދުވ ރިކޮށްު

ޤާނޫނުގު ލިބިގ ންވ އ ވ .ުމިގޮތަށްުމައްސަލަުފޮނުވާއިރު،ުޖިނާއީުއިޖުރާއަ 94ުތުގު 
ޕޯސްޓުކު ބ ނުމަށްޓަކައިު މާއްދާގު  އުފުލާުތާރީޚުކަމުގައިުުވަނަު ދަޢުވާު ރާުތާރީޚަކީު

 ބ ލ ވ ނ އ ވ .ު

   )ބ(
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ހުށަހ ޅ ނީ މައްސަލަު ފޮނުވައިގ ންު ކޯޓަށްު އަސްލުު ލިޔުންތަކުގު  ުުުު،މައްސަލައިގު  އ ހ ން
ޕޯޓަލްު އިލ ކްޓްރޯނިކްު ގަޑީގައ ވ .ު ރަސްމީު ކަނޑަނާޅާހިނދަކު،ު ކޯޓަކުންު އު  ގޮތަކަށްު

ވަގުތަކުވ ސް  ުކޯޓަށްުމައްސަލަުހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .މ ދުވ ރިކޮށްުކޮންމު 

98. ު ޑި ުގަ ށަހަޅާ ުހު ސަލަ އް  މަ

ުު ފުރިހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތުު އަންނަނިވިު ފޯމާއ ކުު ދަޢުވާު މައްސަލައިގު  ހުށަހަޅާު ކޯޓަށްު
 ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .

99. ު މާއ ކުުު ުފޯ ވާ ޢު ދަ
ކ ތިު ުތަ ހަޅަންޖ ހ  ށަ  ހު

ުު ކުލަުފޮޓޯުޖ ހި އ ނގ ނު  ކާކުކަންު ފަރާތުގު     )ހ( ؛ރަސްމީުލިޔުންދަޢުވާލިބު 

އަސްލު ތަޙްޤީޤުުބަޔާނުގު  ފަރާތުގު     )ށ( ؛ދަޢުވާލިބު 

ުު ބ ނުންވާުއ ންމ ހާުބަޔާންތަކާއި ގޮތުގައިުހުށަހަޅަންު ހ ކީގު  ދަޢުވާުސާބިތުކުރުމަށްު
އ ހ ނިހ ންުތަކ ތި  ؛ލިޔ ކިޔުންތަކާއިު

   )ނ(

ުު މާއްދީުހ ކީގ     )ރ( ؛ތަފްޞީލުދަޢުވާުފޯމާއ ކުުހުށަހ ޅ ންުނ ތްު

ުު މީހާ ހ ކިބަސްދު  ޙާލަތުގައިުމ ނުވީ،ުއު  މީހާއަށްުހިމާޔަތްދިނުމަށްުއ ދު  ހ ކިބަސްދު 
ތަފްޞީލު  ؛ނުވަތަުމީހުންގު 

   )ބ(

ކުރ ވިފައިވާު ސިއްރުު ޙާލަތުގައި،ު ބ ނުންވާު ހިމާޔަތްދ ންު މީހާއަށްު ހ ކިބަސްދު 
ކޮޕީ  ؛ލިޔުންތަކުގު 

   )ޅ(

ުުދަޢުވާލިބ ުު ުނިންމުމަށް ތުހުމަތުގައިުހައްޔަރުކޮށްުބަންދާމ ދުުގޮތ އް ފަރާތަކީ،ުކުށުގު 
ބަންދާމ ދުުު އ ނާގު  ފަރާތ އްނަމަ،ު ހާޒިރުކުރ ވުނުު ކުރިމައްޗަށްު ފަނޑިޔާރ އްގު 

ކޮޕީ  ؛ފަނޑިޔާރުުނިންމިުހުރިހާުނިންމުންތަކުގު 

   )ކ(

ފަރާތް ުުުު،ދަޢުވާލިބު  ބަހައްޓާފައިހުރި ހައްޔަރުގައިު ހަމައަށްު ހުށަހ ޅުމާއިު ދަޢުވާު
 ؛މުއްދަތު

   )އ(

ރ ފަރ ންސްުނަންބަރު    )ވ( ؛ތަހުޤީޤްކުރިުފަރާތުގު 

ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  ދަޢުވާލިބ 94ުުުުޖިނާއީު ބ ނުމަށްޓަކައި،ު މާއްދާގު  ވަނަު
ުު މައްސަލައިގައިުބަންދާމ ދުުގޮތ އް އު  ގ ންދ ވިފައިވާުފަރާތަކީ،ު ކޯޓަށްު ނިންމަންު

ލިޔުން  ؛މީހ އްނަމަ،ުއ ކަންުއ ނގ ނު 

   )މ(

އަނބުރާުގ ންގޮސްފައިވާ ހުށަހ ޅުމަށްފަހުު މައްސަލައަކީުކޯޓަކަށްު ،ުކޯޓަށްުހުށަހަޅާު
ނުވަތަުު ގ ންދިޔަު އަނބުރާު މައްސަލައ އްނަމަ،ު ފޮނުވާލާފައިވާު އަނބުރާު ނުވަތަު

ބަޔާންކޮ ސަބަބުު ފޮނުވާލިު ުުއަނބުރާު ޙާލަތަށް އު  ލިޔުމަކާއި،ު ކޯޓުގު  ށްފައިވާު
ލިޔުން  ؛އައިސްފައިވާުބަދަލުުއ ނގ ނު 

   )ފ(

ލިސްޓު ލިޔުންތަކުގު     )ދ( ؛ދަޢުވާފޯމާއ ކުުހުށަހަޅާު

ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  ތަޙްޤީޤ94ުުުުުޖިނާއީު ބ ނުމަށްޓަކައި،ު މާއްދާގު  ވަނަު
ފުރިހަމަކުރުމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްުމުއްދަތުުއިތުރުކޮށްދީފައިވާނަމަ،ުއ ކަންުު

ލިޔުން ު؛ުއ ނގ ނު 

   )ތ(

ުު ފޯމު ހުށަހަޅާު މައްސަލަު އު  ހުށަހ ޅުމުން،ު މައްސަލައ އްު މިުކޯޓަށްު ބަލައިގަންނަންވާނީު
ުުމައްސަލަުހުށަހ ޅުން)ުވަނަުމާއްދ97ުާގަވާއިދުގު  ފޯމުގައިވާު( )ހ(ުގައިުބުނ ފައިވާު ގު 

މިުގަވާއިދުގ ުު ފުރިހަމަކޮށް،ު ުު)ުުމާއްދ99ުުާމަޢުލޫމާތުތައްު ހުށަހަޅަންޖ ހ  ފޯމާއ ކުު ދަޢުވާު
ުުތަކ ތި އ ކުުހުށަހަޅާފައިވާނަ( ލިޔ ކިޔުންތަކާު  .މައ ވ ގައިވާުބަޔާންކޮށްފައިވާު

100. ު ށަހަޅުާުުު ުހު ސަލަ އް މަ
އިގަތުން ލަ ުބަ މު  ފޯ
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ުު ބަޔާންކޮށް، ސަބަބުު ނިންމައިފިނަމަ،ު ކޯޓުންު ބަލައިނުގަތުމަށްު މައްސަލައ އްު
މައްސަލަުއަނބުރައިުފޮނުވާލަންވާނ އ ވ .ުު އު   މައްސަލަުހުށަހ ޅިުފަރާތަށްު

ު .101 )ހ( ސަލުަު އް މަ
އިނުގަތުންު ލަ  ބަ

ުު ނިންމާ ބަލައިނުގަތުމަށްު މައްސަލައ އްު ގޮތުގ މަތިންު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ުޖަދުވަލުުު ުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .31ުުނިންމުންުއޮންނަންވާނީުމިުގަވާއިދުގ   ގައިވާ

   )ށ(

ުު ރަޖިސްޓްރާރުނިންމައިފިނަމަ، މައްސަލައ އްުބަލައިުނުގަތުމަށްު ހުށަހަޅާު ކޯޓަށްު
މުރަޖަޢާކޮށް ނިންމުންު ނިންމުންުނިންމިުދުވަހުންުުއު  އު  އ ދިުހުށަހަޅާނީު ދިނުމަށްު

ުު ތ ރ ގައި،ުމ7ުުުިފ ށިގ ން ގައިވ31.01ުުުާޖަދުވަލުު އިދުގ ގަވާ)ހަތ އް(ުދުވަހުގު 
ުު  ފޯމުންނ ވ .

   )ނ(

ގައިވާުުމި )ހ(ު ރަޖިސްޓްރާރުުުމާއްދާގު  ބަލައިުނުގަތުމަށްު ކޯޓަށްު ގޮތުގ މަތިންު
ުު އަލުން މައްސަލަތައް،ު މިނިންމާު ހުށަހ ޅ ނީު ގައިވާުުުކޯޓަށްު )ނ(ު މާއްދާގު 

ނިންމުންުމުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު،ުއ  މައްސަލަުބަލައިގަތުމަށްުއިސްުުުުގޮތުގ މަތިންުއު 
ުު ލިޔުމުންުހުއްދަުދިނުމުންނ ވ .  ފަނޑިޔާރުުނިންމައި،ުމައްސަލަުހުށަހ ޅުމަށްު

   )ރ(

ުުުުމި ގޮތުގ މަތިން ގައިވާު )ހ(ު ުުމާއްދާގު  ބަލައިުނުގަތުމަށް ކޯޓަށްު މައްސަލައ އްު
މި ނިންމުން،ު ނިންމާު ުުުުރަޖިސްޓްރާރު ގައިވާ )ނ(ު ުުގޮތުގ މަތިންމާއްދާގު 

ުު ނިންމުމަށް ރަޖިސްޓްރާރުނިންމާފައިވާު ހުށަހ ޅުމުން،ު އ ދިު މުރަޖަޢާކޮށްދިނުމަށްު
އ  އިސްުފަނޑިޔާރުުުުުތާޢީދުކޮށްު ސަބަބ އްުނ ތްކަމަށްު ބަދަލުކުރަންޖ ހު  ނިންމުންު

އ ުނި ފަރާތަށްު ހުށަހ ޅިު އ ދިު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށްު ނިންމުންު އު  ުންމައިފިނަމަ،ު
ުު ުއ ފަދައިންުނިންމާުނިންމުމ އްުއިސްތިއުނާފީުކޯޓަކުން ނިންމުންުދ ންވާނ އ ވ .ުއަދި

ހުށައ އްނ ޅ ނ އ ވ . މައްސަލައ އްުއަލުންުކޯޓަށްު އު   ބަދަލުުނުކުރާހާހިނދަކުު

   )ބ(

ުު ުުދައުވާ ހުށަހަޅަންޖ ހ  ފޯމާއ ކުު ނުވަތަު ނުވާނަމަު ފުރިހަމަު މަޢުލޫމާތުު ފޯމުގައިވާު
ރަސްމީުުުުޔުންތައްުފުރިހަމަުނުވާނަމަ،ުފޯމުކިލިޔ  އިޞްލާޙުކޮށްު 7ުނުވަތަުލިޔ ކިޔުންތައްު

ރަޖިސްޓްރާރު އިޚްތިޔާރުު އ ންގުމުގު  ލިޔުމުންު ހުށަހ ޅުމަށްު ތ ރ ގައިު ދުވަހުގު  )ހަތ އް(ު
ދީފައިވާުމުއްދަތުގައިުއ ކަމ އްުއިޞްލާއަށްުލިބިގ ންވ އ ވ  ުުޙު.ުއަދިުއިޞްލާޙުކުރުމަށްު ކޮށް

މަ އު  އަނބުރާުުއްހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،ު އޮފީހަށްު ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު ސަލަު
ލިބިގ ންވ އ ވ . އިޚްތިޔާރުުކޯޓަށްު ުފޮނުވާލުމުގު 

ތުަު  .102 ވަ ުނު މު ުފޯ ވާ ޢު ދަ
ޔުންތައުްު ކި ޔ  ލި

ލާޙުކުރުމަށުްު އިޞް
ގުނުްު  އ ން

ުު ޤާނޫނުގ  ބ ނުމަށްޓަކައި،ުދަޢުވ91ުުުުާޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގު  )ށ(ުގު  ވަނަުމާއްދާގު 
ކުރުމަށްުފަނޑިޔާރުުހުއްދަުދ ނީުދަޢުވާުބިނާކުރިުވާޤިޢާތަށްުހިމ ނ ުުޙުފޯމުުއިޞްލާ

ސާބިތުކުރުމަށް ދަޢުވާު ސަބަބާއި،ު ުދަޢުވާގު  ދާއިރާުު ހ ކީގު  ހުށަހ ޅިު
ކަންކަމ ވ .ުޖިނާއީުު ހުށަހަޅާު ކިބައިންުސާބިތުކުރުމަށްު ހ ކިންގު  ބަދަލުނުވާނ ގޮތަށްު

ޤާނޫނުގު  ދަށުންުދަޢުވާުއުފުލިުޤާނޫނާއ91ުުުުިއިޖުރާއަތުގު  ު)ށ(ުގު  ވަނަުމާއްދާގ 
 ޤާނޫނީުމާއްދާުބަދަލ އްުނުކުރ ވ ނ އ ވ .

ު .103 )ހ( ޑުއ ހުނުްު ުއަ ތިދާއީ ބް އި
ށުމަށްފަު ުފޯމުފ  ުދަޢުވާ ުުހު

ލާޙުކުރުން  އިޞް

)ހ(ުގައިުއ ހ ންު ދަޢުވާުއުފުލިުޤާނޫނާއިުުު،ނަމަވ ސްބަޔާންކޮށްފައިުވީމިުމާއްދާގު 
މަޞްލަޙަތުގައިުއޮތްކަމ އްނަމަުު މީހާގު  ޤާނޫނީުމާއްދާތައްުބަދަލުކުރުމަކީުދަޢުވާލިބު 
ބަދަލުުގ ނައުމަށްުު އަދިުއ ކަންުއ ގޮތަށްުކުރުމަށްުއ ނާުއިޢުތިރާޟްުނުކުރާނަމަުއު 

ލިބިގ ންވ އ ވ . އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު  ހުއްދަދިނުމުގު 

   )ށ(
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ޤާނޫނުގު އަޖިނާއީުއިޖުރާ ބ ނުމަށްޓަކައި،ުކޯޓަށްުމައްސަލ84ުުުުަތުގު  ވަނަުމާއްދާގު 
ބަލާނީ ރަޖިސްޓްުު،  ބަލައިގަތުންކަމަށްު ުުރާކޯޓުގު  މަސައްކަތާ އު  ނުވަތަު ރު

މައްސަލައަށްުޤަޟިއްޔާުު މައްސަލަުބަލައިގަތުމަށްުނިންމައި،ު ޙަވާލުވ ހުރިުމީހަކުު
ުު މައްސަލަުފޮނުވުމުންނ ވ .  ނަންބަރ އްދީ،ުމައްސަލަުބަލާުސ ކްޝަނަށްު

ު .104 )ހ( ލައިގަތުންު ުބަ ސަލަ އް  މަ

ުު ގަވާއިދުގ  97ުުުު މިު ގ  )ބ(ު ގު  ހުށަހ ޅުން(ު )މައްސަލަު މާއްދާު ދަށުންުުވަނަު
ޤާނޫނުގ ުުރަޖިސްޓްރީުޕޯސްޓުންުމައްސަލަުފޮނުވާުޙާލަތުގައި،ުޖިނާއީުއިޖުރާއަ ތުގު 

ބަލާނ84ުުީ ބަލައިގަތުންކަމަށްު މައްސަލަު ކޯޓަށްު ބ ނުމަށްޓަކައި،ު ،  ވަނަުމާއްދާގު 

ރަޖިސްޓް ލިޔުންތައްުލިބި،ުކޯޓުގު  ުުރާކޯޓަށްުމައްސަލައިގު  މަސައްކަތާ ރުނުވަތަުއު 
ުުުުޙަވާލުވ ހުރިުމީހަކު މައްސަލައަށްުޤަޟިއްޔާ މައްސަލަުބަލައިގަތުމަށްުނިންމައި،ު

މައްސަލަުފޮނުވުމުންނ ވ .  ނަންބަރ އްދީ،ުމައްސަލަުބަލާުސ ކްޝަނަށްު

   )ށ(

ުު މީހާުހުރީުބަންދުގައިކަމަށްުވާނަމަުނުވަތަ ކޯޓަށްުމައްސަލަުހުށަހަޅާއިރުުދަޢުވާލިބު 
ހާޒިރުކުރު ކުރިމައްޗަށްު ފަނޑިޔާރ އްގު  މީހ އްުއ ފަރާތަކީު ދޫކޮށްލާފައިވާު މަށްފަހުު

އު  އޮފީހަށްު ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު ނިންމައިު ތަޙްޤީޤުު މައްސަލައިގު  ނަމަ،ު
ުު ހުށަހ ޅ ތާ ކޯޓަށ10ުުުުްމައްސަލައ އްު މައްސަލަު ތ ރ ގައިު ދުވަހުގު  )ދިހައ އް(ު

ުު  ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .

   )ނ(

ުު ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއަކާުގުޅިގ ންު ދަޢުވާއ އްުރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު،ުއު  ހުށަހ ޅު  ކޯޓަށްު
ނަންބަރ އްުު ޤަޟިއްޔާު ތަރުތީބުންު ހުށަހ ޅު  މައްސަލަު އަހަރަކުު އު  ފޯމުގައި،ު

 ދ ންވާނ އ ވ .ުު

ު .105 )ހ( ބަރުުު ުނަން ޔާ އް ޤަޟި
 ދިނުން

ވާތުންުކަނާތަށްުފުރަތަމަ،ުތަ ރުތީބުުނަންބަރުުުޤަޟިއްޔާުނަންބަރުުއޮންނަންވާނީ،ު
އަހަރުު/ ރަމްޒުު/ުހުށަހ ޅުނުު ނަމުގު   މިގޮތަށ ވ .،  ކޯޓުގު 

   )ށ(

ުު ސުޕްރީމް އޮންނަންވާނީު ރަމްޒުު ނަމުގު  ކޯޓުގު  ހިމ ނު  ނަންބަރުގައިު ޤަޟިއްޔާު
ގޮތ އްގ މަތިންނ ވ .  ކޯޓުންުކަނޑައަޅާު

   )ނ(

ުު ލިޔ  މައްސަލަތައްު ދަޢުވާގު  ހުށަހ ޅު  ޚާއްޞަކުރ ވިފައިވާުުކޯޓަށްު ބ ލ ހ އްޓުމަށްު
ވާނ އ ވ . ކޯޓ އްގައިވ ސްުއޮންނަންު  ދަފްތަރ އްުކޮންމު 

ު .106 )ހ( ފްތަރުު ުދަ ޔާގ  އް  ޤަޟި

ހިމަނަންވާނ އ ވ . ދަފްތަރުގައިުއަންނަނިވިުމަޢުލޫމާތުތައްު ު)ށ( ޤަޟިއްޔާގު    

    (1) ؛ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު

    (2) ؛ތަޙުވީލުކުރ ވިފައިވާނަމަ،ުތަޙުވީލުކުރިުނަންބަރު

ބާވަތް     (3) ؛ޤަޟިއްޔާގު 

ރިފަރ ންސްުނަންބަރު     (4) ؛ތަޙްޤީޤުކުރިުފަރާތުގު 

ޤާނޫނުުނަންބަރު     (5) ؛ދަޢުވާކޮށްފައިވާު

ޚުލާސާ     (6) ؛ދަޢުވާގު 

    (7) ؛ދަޢުވާުފޯމުުނަންބަރު

ުު ރިފަރ ންސްުނަންބަރުދަޢުވާކުރާ ު(8) ؛ފަރާތުގު     

ތާރީ     (9) ؛ޚުހުށަހ ޅުނުު

ފަރާތް     (10) ؛ހުށަހ ޅިު
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ފުރިހަމަުމަޢުލޫމާތު ފަރާތުގު      (11) ؛ދަޢުވާލިބު 

ުު ހ ދަވި ބަންދުގައިު ފަރާތ އްނަމަ،ު ހުރިު ބަންދުގައިު ފަރާތަކީު ދަޢުވާލިބު 
 ؛މުއްދަތު

(12)    

ުު ނަންބަރުމައްސަލައަށް     (13) ؛ދީފައިވާުތަފާސްހިސާބުު

އަދިުފަނޑިޔާރު ު (14) ؛މައްސަލަުޙަވާލުކުރިުސ ކްޝަން،ު   

    (15) ؛މައްސަލަުނިންމިުފަނޑިޔާރު

    (16) ؛ނިމުނުުގޮތް

    (17) ؛ޚުނިމުނުުތާރީ

ރިޕޯ     (18) ؛ނަންބަރުުޓުޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު 

ުު ގޮތުގ  ނިމުނުު ުުުުޓުރިޕޯޝަރީޢަތްު އޮފީހަށް ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު
 ؛ޚުފޮނުވުނުުތާރީ

(19)    

ކުރ ވުނުުފޯމުުނަންބަރު ހައިކޯޓުގައިުއިސްތިއުނާފުު     (20) ؛ދިވ ހިރާއްޖ ގު 

އައިު ޙުކުމަށްު މަރުޙަލާގައިު އިސްތިއުނާފުު ހައިކޯޓުގައިު ދިވ ހިރާއްޖ ގު 
 ؛ބަދަލު

(21)    

ުު ޤަޟިއްޔާުުުުސުޕްރީމްދިވ ހިރާއްޖ ގ  ކުރ ވުނުު އިސްތިއުނާފުު ކޯޓުގައިު
 ؛ނަންބަރު

(22)ު    

ސުޕްރީމް ުުުުދިވ ހިރާއްޖ ގު  މަރުޙަލާގައިުޙުކުމަށް އިސްތިއުނާފުު ކޯޓުގައިު
 .އައިުބަދަލު

(23)ު    

ުު ހުރިހާުލިޔ ކިޔުންތަކ އް ގުޅު  މައްސަލައަކާު އު  މައްސަލައ އްުހުށަހ ޅުމުންު ކޯޓަށްު
މައްސަލައަކަށްުޚާއްޞަުު ުހާޑްކޮޕީުއު  ސޮފްޓްުއަދި ުލިޔ ކިޔުންތަކުގު  އ  ސްކ ންކޮށް،ު

 ކުރ ވިފައިވާުވަކިުފައިލ އްގައިުބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .

ު .107 )ހ( އިލުު ުފަ ޔާގ  އް  ޤަޟި

ޝީޓ އްުހިމަނަންވާނ އ ވ .ުު މަޢުލޫމާތުުހިމ ނު  ފައިލުގައިުއަންނަނިވިު    )ށ( ޤަޟިއްޔާގު 

ު؛ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު (1)     

މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގު  ު؛ދަޢުވާލިބު  (2)     

ނަންބަރު ބާވަތާއިުތަފާސްހިސާބުު ު؛ޤަޟިއްޔާގު  (3)     

ތާރީ ު؛ޚުހުށަހ ޅުނުު (4)     

ު؛ޚުނިމުނުުތާރީ (5)     

ު؛ނަންބަރުރިޕޯޓުު (6)     

ފޯމު އޮފީހުގު  ު؛ނަންބަރުުުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގު  (7)     

ފޯމު ު؛ނަންބަރުުުތަޙްޤީޤުުކުރިުފަރާތުގު  (8)     

ނަން ވަކީލުގު  އޮފީހުގު  ުު؛ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގު  (9)     

މަޢުލޫމާތު ވަކީލުގު  ފަރާތުގު  ުު؛ދަޢުވާލިބު  (10) 1    

ު؛މައްސަލަުބަލާުޤާޟީ (11) 1    

ު؛މައްސަލަުހުށަހ ޅުނުުސ ކްޝަން (12) 1    

އަދަދު ު؛ތަޙްޤީޤުުބަޔާންތަކާއިުޞަފްޙާގު  (13) 1ު    
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އަދަދު ބަޔާންތަކާއިުޞަފްޙާގު  ުު؛ޝަރީޢަތުގު  (14) 1    

ު؛ޕާސްޕޯޓުުހިފަހ އްޓިފައިުނުވަތަުޕާސްޕޯޓުުދޫކުރ ވިފައިވާކަން (15) 1    

ުު ބަންދުުކުރ ވިފައިވާކަންުނުވަތަ ުު؛ނޫންކަންޝަރީޢަތްުނިމ ންދ ންު (16) 1    

ނުވަތަުނޫންކަން ރ ކޯޑްުސާފުކޮށްފައިވާކަންު ު.ކުށުގު  (17) 1    

ުު މީހަކު އ ޅިު ފިޔަވަޅުު ލިޔ ،ު ފިޔަވަޅުތަކ އްު ހުރިހާު އަޅާު ކޯޓުންު މައްސަލައިގައިު
ފައިލުގު  ޤަޟިއްޔާގު  ތައްޔާރުކޮށްު ރ ކޯޑުުޝީޓ އްު ޖަހާގޮތަށްު ތާރީޚުު ސޮއިކޮށްު
އ ންމ މަތީގައ ވ ު. ޝީޓުުއަބަދުވ ސްުއޮންނަންވާނީު ތ ރ ގައިުއޮންނަންވާނ އ ވ .ުއު 

ފި ކޮންމު  އަޅާު ޖަހައިުމައްސަލައިގައިު ތާރީޚުު ލިޔު  ޝީޓުގައިު އު  ޔަވަޅ އްު
 ސޮއިކުރަންވާނ އ ވ .

   )ނ(

އިޖުރާއަ ުުޖިނާއީު ޤާނޫނުގ  ކޯޓަށ84ުުުުްތުގު  ގޮތުގ މަތިން،ު މާއްދާގައިވާު ވަނަު
ުު ނުހިމ ނ ގޮތުން، ދުވަސްތައްު ބަންދުު ފ ށިގ ންު ތާރީޚުންު ބަލައިގަތްު މައްސަލަު

5ުުުލަސްވ ގ ންުު ދުވަހުގު  އ ންމ ހައިުު)ފަހ އް(ު މައްސަލައިގު  އު  ތ ރ ގައިު
ކޯޓުންުފޮނުވަންވާނ އ ވ . ފަރާތަށްު ކޮޕީުދަޢުވާލިބު   ލިޔުންތަކުގު 

ު .108 )ހ( ރާތަށުްު ުފަ ވާލިބ  ޢު ދަ
ވުންު ުފޮނު ތައް ޔުން ުލި

 

ުު ފަރާތަށް ލިޔުންތައްުދަޢުވާލިބު  މައްސަލައިގު  )ހ(ުގައިވާުފަދައިންު މިުމާއްދާގު 
ދިރިއުުު،ރައްދުނުކުރ ވިއްޖ ނަމަ ުުއ ނާު އ ޑްރ ހަށް ލިޔުންތައްުުހަޅު  އު  ވާލުކުރުމުންު

 ރައްދުވީުކަމުގައިުބ ލ ވ ނ އ ވ .

   )ށ(

މީހ އްނަމަ ބަންދުގައިހުރިު ފަރާތަކީު މިުުު،ދަޢުވާލިބު  ހާޒިރުކޮށް،ު ކޯޓަށްު އ ނާު
އ ނާގު  ނުވަތަު އ ނާއަށްު ތ ރ ގައިު މުއްދަތުގު  ބުނ ފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު 

ލިޔުންތައްުޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .  ވަކީލަށްުމައްސަލައިގު 

   )ނ(

ުު ކޯޓުން ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު  ކޮޕީު ލިޔުންތަކުގު  އ ންމ ހައިު މައްސަލައިގު 
މާ މިު ކަމަށްު ފަރާތްުުފޮނުވަންވާނު  ދަޢުވާލިބު  ގައިުއޮތްުނަމަވ ސް،ު )ހ(ު އްދާގު 

އިސްކަންދ ންވާނ އ ވ . ލިޔުންތައްުޙަވާލުކުރުމަށްުކޯޓުންު  ކޯޓަށްުހާޒިރުކޮށްު

   )ރ(

ުު ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގު  މައްސަލައިގު  ގޮތުގ މަތިންު ބަޔާންވ ގ ންވާު މާއްދާގައިު މިު
ފަރާތާުޙަވާލުކުރަންވާނީުު  ލިޔުމުންނ ވ .ދަޢުވާލިބު 

   )ބ(

ުު ލިޔުން އިލ ކްޓްރޯނިކްު ކުރަންވާނީު މާނަު ''ލިޔުންތައް''ު ބ ނުމަށްު މާއްދާގު  މިު
ގޮތުންނ ވ . ހިމ ނު   ރައްކާކޮށްފައިުހުންނަުތަކ ތިު

   )ޅ(

ުު ފަރާތަށް މ ދުވ ރިވ ގ ންުދައުވާލިބު  މަރުޙަލާގައިުއ އްވ ސްުސަބަބ އްު ޝަރީޢަތުގު 
ގ އްލި ލިޔުންތައްު އ ދިުދޫކޮށްފައިވާު ހޯދުމަށްު ލިޔުންތައްު އު  ޙާލަތ އްގައި،ު އްޖު 

ދާނ އ ވ .  ކޯޓަށްުހުށަހ ޅިު

   )ކ(

މިު ހުށަހަޅާނީު އ ދިު ހޯދުމަށްު ލިޔުންތައްު ބުނ ފައިވާު ގައިު )ޅ(ު މާއްދާގު  މިު
ޖަދުވަލުު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .47ުގަވާއިދުގު 

ު)އ(   

 



32 

 

ުބާބ10ުުު ނަ  ވަ

ލާު ރުޙަ ުމަ ގ  ރީ ުކު ގ  ރީޢަތު ުޝަ

އ ހުން ޑު ުއަ ދާއީ  އިބްތި

ޤާނޫނުގ ުުޖިނާއީުއިޖުރާއަ 106ުުުުތުގު  ގޮތުގ މަތިން، މަޤުޞަދުުޙާޞިލުވާނު  ވަނަުމާއްދާގު 
ުު މައްޗަށްުކުރ ވިފައިވާުދަޢުވާުއ ނާއަށްުސާފުވ ފައިވ ތޯ މީހާގު  ތުހުމަތުކުރ ވިފައިވާު ކުށުގު 
އ ނާުޖަވާބުދާރީވާުގޮތ އްުބ ލުމަށާއި،ުދަޢުވާއާއިގ ންުކުރިއަށްދާނ ުު ބ ލުމަށާއި،ުދަޢުވާއަށްު

ުު އޮތްތޯ މައްސަލައ އްގައިުއިބްތިދާއީުުތަނ އްު ކޮންމު  ހުށަހ ޅު  ކޯޓަށްު ކަނޑައ ޅުމަށްޓަކައި،ު
ބާއްވަންވާނ އ ވ . ކޯޓަކުންު  އަޑުއ ހުމ އް،ުއު 

109. ު ޑުއ ހުނުްު ުއަ ތިދާއީ ބް އި
ވުންު އް ުބ 

 

ުު ޤަޟިއްޔާ މައްސަލައިގު  ފަށައި،ު މަޖިލިސްު ގޮތުގ މަތިންު ގަވާއިދުގައިވާު މިު
އިޢުލާ ދަޢުުުންނަންބަރުު ހާޒިރުވު ކުރުމަށްފަހު،ު މަޖިލީހުގައިު އު  ފަރާތްު ވާލިބު 

ުު ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބު  ކޮޕީު ލިޔ ކިޔުމުގު  އ ންމ ހައިު ދަޢުވާގު  އިންކަމާއި،ު
ުު  ލިބިފައިވާކަންުފަނޑިޔާރުުކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ .

ު)ހ( ޑުއ ހުނުްު  .110 ުއަ ތިދާއީ ބް އި
ގޮތްު ުދާނ  އަށް ރި  ކު

ވަކީލ އުްު ފަރާތުންު ުުދަޢުވާލިބު  ނުވާނަމަ،ުވަކީލ އްުޢައްޔަނުކުރަން ޢައްޔަނުކޮށްފައިު
ބަލައި އިޖުރާއަ،  ބ ނުންވ ތޯު ޖިނާއީު ުުވަކީލ އްުޢައްޔަނުކުރަންު ޤާނޫނުގ  114ުުތުގު 

ުު ގަވާއިދުގ  މިު މާއްދާއާއިު ބާބ16ުުުވަނަު ުުުުވަނަު ހުށަހ ޅުމާއި، )ވަކީލުންު
ވަކިކުރުން( ދ ންވާުުގޮތުގ މަތިންއިވާުުގަުުބަލައިގަތުމާއި،ު އަދިުފުރުޞަތުު ނ އ ވ .ު

ނުވަތަުު މީހ އްނަމަ،ު ނ ނގު  ދައްކަންު ވާހަކަު ބަހުންު ދިވ ހިު ފަރާތަކީު ދަޢުވާލިބު 
ރޫމުވ ފައިވާުމީހ އްނަމަ،ުމިުގަވާއިދުގ ުުޙްއަޑުއިވުމުންުނުވަތަުވާހަކަުދ އްކުމުންުމަ

ބާބ08ުުު ގައިވާުުުުވަނަު ހަމަޖ އްސުން(ު ތަރުޖަމާނަކުުުުުގޮތުގ މަތިން)ތަރުޖަމާނުންު
ވަކީލާއިު ދިފާޢީު ދ ންވާނ އ ވ .ު ފުރުޞަތުު އު  ނުވަތަު ޢައްޔަންކުރަންވާނ އ ވ .ު
ކުރިންުު ފ ށުމުގު  އަޑުއ ހުންު އިބްތިދާއީު ކަންކަންު ހަމަޖ އްސުމުގު  ތަރުޖަމާނުު

ކުރަންވާނ އ ވ . ކޯޓުންުމަސައްކަތްު  ނިންމުމަށްު

   )ށ(

ޤާނޫ ކަންކަންު ތަރުޖަމާނުގު  އަދިު ވަކީލުު ގޮތުގ މަތިންުުދިފާޢީު ނުގައިވާު
ުޤާނޫނުގ ުުހަމަޖ ހިފައިވާކަންުފަނޑިޔާރުުކަށަވަރުުކުރުމަށްފަހު،ުޖިނާއީުއިޖުރާއަ ތުގ 

107ުުުު ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބު  ކަންކަންު ބަޔާންވ ގ ންވާު ގައިު )ނ(ު މާއްދާގު  ވަނަު
ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު  ގޮތުންު ކަށަވަރުކުރުމުގު  32ުއަންގާފައިވާކަންުފަނޑިޔާރުު

 ވާުބަޔާނުގައިުސޮއިކުރުވަންވާނ އ ވ .ގައި

   )ނ(

ުު ހުށަހ ޅުމަށް ދަޢުވާު އ ންގުމަށްފަހު،ު އ ފަރާތަށްު ޙައްޤުތައްު ފަރާތުގު  ދަޢުވާލިބު 
ކުރިންުު ހުށަހ ޅުމުގު  ދަޢުވާު އަންގަންވާނ އ ވ .ު ފަނޑިޔާރުު ވަކީލަށްު ދައުލަތުގު 

ދ ން ތަޢާރަފ އްު ބަޔާންކޮށްު މަޤާމުު ނަމާއިު ވަކީލުގު  ދަޢުވާުުދައުލަތުގު  ވާނ އ ވ .ު
ކޮބައިކަމާއި،ުު ކުށަކީު މައްޗަށްުތުހުމަތުކުރ ވިފައިވާު މީހާގު  ދަޢުވާލިބު  ހުށަހަޅާއިރުު

ުު ފަރާތަށްުސާފުކޮށްދ ންވާނ އ ވ . ދަޢުވާލިބު   ދަޢުވާުބިނާވ ގ ންވާުސަބަބުތައްު

   )ރ(
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ުު ސާފުވިތޯ ދަޢުވާު ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު  ހުށަހ ޅުމުންު ދަޢުވާު ބަލައުި،ދައުލަތުންު
ފަރާތުންުބުނާނަމަ ދަޢުވާލިބު  ުުުު،ދަޢުވާުސާފުނުވާކަމަށްު ދަޢުވާުއުފުލާފައިވާުޤާނޫނީ

ވާޤިއާތަކުން ދަޢުވާގު  އުންޞުރުތަކާއިު ކުށުގު  ބަޔާންކުރާު ުުުު،މާއްދާގައިު ކުށުގ 
ފަނޑިޔާރުުު ސާފުކޮށްދިނުމަށްު ދައުލަތުންު ފުރިހަމަވާގޮތްު އުންޞުރުތައްު

 އަންގަންވާނ އ ވ .

   )ބ(

ުުުުމި ކޮށްފައިވާ ސާފުކޮށްދިނުމަށްު ދައުލަތުންު ކަންކަންު ގައިވާު )ބ(ު މާއްދާގު 
ުު ސާފުވ ފައިވާކަމަށް ދަޢުވާު ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު  ރިޢާޔަތްކޮށް،ު މަސައްކަތަށްު
ކުރިޔަށްުު އަޑުއ ހުންު އިބްތިދާއީު މައްސަލައިގު  ނިންމައި،ު ފަނޑިޔާރުު

 ގ ންދަންވާނ އ ވ .

   )ޅ(

ުު ދަޢުވާލިބ ުުދަޢުވާލިބ  ޖަވާބުދާރީވުމަށްު ދަޢުވާއަށްު ދަޢުވާުސާފުވުމުން،ު ފަރާތަށްު
އިޖުރާއަ ޖިނާއީު ޖަވާބުދާރީވާންވާނީު އަންގަންވާނ އ ވ .ު ފަނޑިޔާރުު ތުގު ފަރާތަށްު

ުު 107ުުުުޤާނޫނުގ  ގައިުބަޔާންވ ގ ންވާ )ހ(ު މާއްދާގު  )ދ އް(ުގޮތުންކުރ 2ުުުުވަނަު
 ގޮތަކަށ ވ .

   )ކ(

އަޑުއ ހުމުގަ އިޢުތިރާފުވ އްޖ ނަމައިބްތިދާއީު ކުށަށްު މީހާު ދަޢުވާލިބު  އު ުު،އިު
އިޢުތިރާފަކީ އު  ކުރިންު ބަލައިގަތުމުގު  ޝަރީޢަތަށްު އ އްވ ސްު،  އިޢުތިރާފުު

ުު ުސަލާމަތުން ުނުވަތަުނުފޫޒ އްުނުވަތަުބިރުދ އްކުމަކާުނުލައި،ުބުއްދި މަޖުބޫރުކުރުމ އް
އިޢުތިރާފ އްކަން އިޚްތިޔާރުގައިވާު އަމިއްލަު އ ނާގު  ުުުުހުރު  ނޫންކަން ނުވަތަު

އ އީުއ ފަދައިންވާުު މަޖިލީހުގައިުއ ނާއާުސުވާލުކޮށް،ު ބ ލުމަށްޓަކައިުފަނޑިޔާރުުއު 
ޙަޤީޤަތ އްގ ުު އިޢުތިރާފަކީު އު  އަދިު ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ .ު އިޢުތިރާފ އްކަންު

 މައްޗަށްުބިނާވ ގ ންވާުއިޢުތިރާފ އްކަންވ ސްުފަނޑިޔާރުުކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ .

ު .111 )ހ( ތިދާއުީު ބް އި
ށަށުްު ުކު އ ހުމުގައި ޑު އަ

ތިރާފުވުންު ޢު ުއި
 

ުު ޖިނާއީ އިޢުތިރާފުވ އްޖ ނަމަ،ު ކުށަށްު މީހާު ދަޢުވާލިބު  އަޑުއ ހުމުގައިު އިބްތިދާއީު
ުުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ  )107ުުތުގު  ގު  )ނ(ު މާއްދާގު  3ުުވަނަު ނަންބަރުން ވަނަު ު)

( ބ9ަފ ށިގ ންު ނަންބަރުތަކުގައިު ހުރިު ނިޔަލަށްު ނަންބަރުގު  ވަނަު ޔާންކުރާުު(ު
ފަނޑިޔާރުުު އ ކަން،ު އަދިު ބ ލ ނ އ ވ .ު ކަމުގައިު ދޫކޮށްލީު އ މީހަކުު ޙައްޤުތައްު

މައްސަލަުޖިނާއީުއި ުއ ނާގު  މީހާއަށްުއަންގައި ުޤާނޫނުގު ޖުދަޢުވާލިބު  162ުުރާއަތުގ 
އަންގަންވާނ އ ވ . އަވަސްނިޔާއަށްުފޮނުވ ނ ކަންު ދަށުންު  ވަނަުމާއްދާގު 

   )ށ(

ުު ބަޔާންވ ގ ންވާ )ހ(ުގައިު މާއްދާގު  ުުުުގޮތުގ މަތިންމިު ކުށަށް ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު 
ގިނަވ ގ ންުު އިބްތިދާއީުއަޑުއ ހުންުބާއްވާުވަގުތުންުފ ށިގ ންު އިޢުތިރާފުވ އްޖ ނަމަ،ު

ުު ތ ރ ގައި،ުމިުގަވާއިދުގ 5ުުުުރަސްމީުބަންދުނޫން ުުވަނަުބާބ12ުުު)ފަހ އް(ުދުވަހުގު 
މައްސަލައ އްގު ުގައިވާުުހިންގުން(ުު)އަވަސްުނިޔާއިންުޝަރީޢަތް އު  ގޮތުގ މަތިންު

އަޑުއ ހުންުބާއްވަންވާނ އ ވ .  ޝަރީޢަތުގު 

   )ނ(

އިޖުރާއަ ުުޖިނާއީު ޤާނޫނުގ  އިޢުތިރާފުވ104ުުުުާތުގު  ކުށަށްު ދަށުންު މާއްދާގު  ވަނަު
ފަރާތާއިުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްއާުދ މ ދުު މައްސަލަތަކުގައިުދަޢުވާލިބު  މީހުންގު 
އިބްތިދާއީުު އ އްބަސްވުމާމ ދުު އު  ވ ފައިވާނަމަ،ު އ އްބަސްވުމ އްު އިޢުތިރާފުގު 

ގޮތ އްުނިންމަންވާނ އ ވ .  ުުއަޑުއ ހުމުގައިުކޯޓުންު

ު .112 )ހ( ތިރާފުގ ުު ޢު އި
ޓަށުްު ުކޯ ބަސްވުން އް އ 

ތ އުްު ުގޮ އިގަތުމާމ ދު ލަ ބަ
މުން  ނިން
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ުު ބަލައިގ ންފިނަމަ، ޝަރީޢަތަށްު އ އްބަސްވުންު ގައިުބުނ ފައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
 އ އްބަސްވުމާުއ އްގޮތަށްުކޯޓުންުޢަމަލުކުރަންވާނ އ ވ .

   )ށ(

ުު ބަލައިނުގަންނަ ޝަރީޢަތަށްު އ އްބަސްވުންު ބުނ ފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ދ ންވާނ އ ވ .ުު ފުރުޞަތުު ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު  ރުޖޫޢަވާންު ޙާލަތުގައިުއިޢުތިރާފުންު
ބަލައިގަންނަންވާނ އ ވ .ުު ފަނޑިޔާރުު އިޢުތިރާފުު އ ނާގު  ނުވ އްޖ ނަމަ،ު ރުޖޫޢަު

ފަނޑި ޙާލަތުގައިު އު  އު އ ހ ންނަމަވ ސް،ު ހަމައ ކަނިު ބަލައިގަންނަނީު ޔާރުު
ވ ފައިވާު ޖ ނ ރަލްއާއ ކުު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  އިޢުތިރާފުކަމާއި،ު

ފަނޑިޔާރުުހާމަކުރަންވާނ އ ވ . އ އްބަސްވުންުބަލައިނުގަންނަކަންު  އިޢުތިރާފުގު 

   )ނ(

ުު ގޮތަށް ބަޔާންވ ގ ންވާު ގައިު )ނ(ު އަދިު )ށ(ު މާއްދާގު  ގޮތ އްުމިު ކޯޓުންު
ގިނަވ ގ ންުު ފ ށިގ ންު ވަގުތުންު ބާއްވާު އަޑުއ ހުންު އިބްތިދާއީު ނިންމައިފިނަމަ،ު

5ުުުުރަސްމީުބަންދުނޫންު ުޝަރީޢަތުގ  ުމައްސަލައ އްގ  ުތ ރ ގައި،ުއ  )ފަހ އް(ުދުވަހުގ 
 އަޑުއ ހުންުބާއްވަންވާނ އ ވ .

   )ރ(

ޕްރޮސިކިއުޓަރުު ފަރާތުންު އިޢުތިރާފުގ ުުދަޢުވާލިބު  ވ ފައިވާު ޖ ނ ރަލްއާއ ކުު
ދަށުންުވ ފައިވާުއިޢުތިރާފުންުރުޖޫޢަވާުޙާލަތުގައިުޢަމަލުކުރަންވާނީުު އ އްބަސްވުމުގު 

ުުޖިނާއީުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ  ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންވ ގ ންވ111ުުުާއަދ109ުުިތުގު 
 ގޮތަށ ވ .

   )ބ(

ދަޢުވާއަށްުއިންކާރުކޮށްފިނަމައިބްތިދާއީުއަޑުއ ހުމުގައިުދަޢުވާލިބު  ުު،  ފަރާތުންު އ ނާ
 ދަޢުވާއަށްުޖަވާބުދާރީވިގޮތްުފަނޑިޔާރުުރ ކޯޑުކޮށްުމަޙްޟަރުކުރަންވާނ އ ވ .

ު .113 )ހ( ވާއަށުްު ޢު ދަ
ކާރުކުރުންު  އިން

ުު ދަޢުވާއަށް ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  ފަދައިންު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ގަވާއިދުގ  މިު މ117ުުާ އިންކާރުކުރުމުން،ު ކުރިންުު)ުއްދާވަނަު ޝަރީޢަތުގު 

ދިނުން ފުރުޞަތުު ހުށަހަޅަންު ހުށަހ ޅުންތައްު ުުހުށަހަޅަންޖ ހު  އާއިު( )ހ(ު ގު 
ހުށަހ ޅުމ އްުއޮތްނަމަުު ކުރިންުހުށަހަޅަންޖ ހު  އ އްގޮތްވާުގޮތުގ މަތިން،ުޝަރީޢަތުގު 

ފަނޑިޔާރުުމުއްދަތ އްުކަނޑައަޅައި ުުުު،ހުށަހަޅަންު ފަރާތަށް ދު  އ ކަންުމައްސަލައިގު 
 އަންގަންވާނ އ ވ .

   )ށ(

އިންކާރުކުރުމާއ ކު،ުު ދަޢުވާއަށްު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  އަޑުއ ހުމުގައިު އިބްތިދާއީު
ކަމަށްުބުނ ،ުޤާނޫނުުނަންބަރުުު ދަޢުވާުނުކުރ ވ ނު  މައްޗަށްުއު  9ުުު/2014އ ނާގު 

ގ ުު)ދިވ ހިރާއްޖ ގ ުު ވަނަުބާބުގައިުއަދިުޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގު 60ުުޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ު
ތ ރ އިންުދިފާޢ އ14ުުްގާނޫނުގު  ުުު،ވަނަުބާބުގައިުބަޔާންކުރާުދިފާޢުތަކުގު  ހުށަހަޅައި

ދިފާޢުުސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އު  މިންގަނޑުންު ުުުު،މަދަނީު ބ ލ ނ  ދަޢުވާުއިތުރަށްު އު 
ކޯޓުންުކަނޑައަޅައި،ުު  މައްސަލަުނިންމަންވާނ އ ވ .ތަނ އްުނ ތްކަމަށްު

   )ނ(

ުު ޝަރީޢަތުގ  ހުށަހަޅަންވާނީ،ު ދިފާޢުު ބާވަތުގު  )ނ(ުގައިުބުނ ފައިވާު މިުމާއްދާގު 
ޖަދުވަލުުު ގޮތުގައި،ުމިުގަވާއިދުގު  ހުށަހ ޅުމ އްގު  ގައިވ33ުުުާކުރިންުހުށަހަޅަންޖ ހު 

އަޑުއ  އިބްތިދާއީު އަޑުއ ހުފޯމުންނ ވ .ު ފުރަތަމަު ބާއްވާު ގޮތުގައިު ހުމުގު މުގު 
ވާހަކަުއަޑުއަހައި،ުއ އްވ ސްު ފަރާތުގު  ދު  ފޯމުުހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު މަޖިލީހުގައިުއު 
ގޮތ އްު ވަގުތުންު ހުށަހ ޅުމާމ ދުު އު  ބ ނުންނުވާނަމަ،ު ވަގުތުު އިތުރުު ފަރާތަކުންު

   )ރ(
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ުު ދިފާޢ އް ބާވަތުގު  އު  އަދިު ލިބިގ ންވ އ ވ .ު ފަނޑިޔާރަށްު އިޚްތިޔާރުު ނިންމުމުގު 
ފަރާތުން ކުރިންުުުުދަޢުވާލިބު  ގޮތ އްުނިންމުމުގު  ހުށަހ ޅުމަށްު އު  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު

އިޚްތިޔާރުވ ސްުު މަޑުކޮށްލުމުގު  ނާޅައިު ފިޔަވަޅ އްު އިތުރުު މައްސަލައިގައިު
ލިބިގ ންވ އ ވ .  ފަނޑިޔާރަށްު

ުު ދަޢުވާއަށް ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  އަޑުއ ހުމުގައިު ދަޢުވާުުއިބްތިދާއީު އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،ު
ފަނޑިޔާރުުު ވަކީލަށްު ދައުލަތުގު  ހާމަކުރުމަށްު ހ ކިތައްު ހުރިު ސާބިތުކުރުމަށްު
ހ ކިުހުރިނަމަުއު  އަންގަންވާނ އ ވ .ުދައުލަތުންުހ ކިުހާމަކުރުމުން،ުދިފާޢުގައިުހުށަހަޅާނު 

ފަރާތަށްުފަނޑިޔާރުުއަންގަންވާނ އ ވ . ދަޢުވާލިބު   ހ ކިުހާމަކުރުމަށްު

114. ު ކުިު ުހ  ތުން ރާ ުފަ ދ 
ކުރުންު މަ  ހާ

ުު ދަޢުވާ އު  ދަޢުވާއަށާއި،ު ހުށަހ ޅިފައިވާު ހާމަކުރުމުން،ު ހ ކިު ފަރާތުންު ދު 
ދަޢުވާލިބ ުު ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ު ހ އްކަށްު އ ންމ ހައިު ހުށަހަޅާފައިވާު ސާބިތުކުރުމަށްު

ުު މަދަނީ ނ ތްކަމަށްު ކުރ ވ ނ ތަނ އްު ދަޢުވާު އު  މައްޗަށްު މިންގަނޑުންުުފަރާތުގު 
ބުރަވ ވިއްޖ ނަމަ ުު،  ބަލާއިރުުފަނޑިޔާރަށްު ކުރިއަށްުގ ންދ ވ ނ  އިތުރަށްު ދަޢުވާު އު 
ކަނޑައަޅައި ނ ތްކަމަށްު ކަމުގައިު،  ތަނ އްު ދަޢުވާއ އްު ބާޠިލުު އ އީު

 ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .

ު .115 )ހ( ރިއަށުްު ުކު ވާ ޢު ދަ
ތުްު ުނ  އް ުތަނ  ދާނ  ގ ން

މުންު ުނިން ށް މަ  ކަ

)ހ(ު ފަރާތްުހުރީުބަންދުގައިުުމިުމާއްދާގު  ގައިވާުފަދައިންުނިންމާއިރުުދަޢުވާލިބު 
ދޫކޮށްލުމަށްުފަނޑިޔާރުުއަމުރުކުރަންވާނ އ ވ .،  ކަމަށްުވަނީނަމަ  އ ނާުބަންދުންު

   )ށ(

ުު ނ ތްކަމަށް ގ ންދ ވ ންު ކުރިއަށްު ދަޢުވާު ފަދައިންު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ނިންމުމުގައި އު  ނިންމައިފިނަމަ،ު އ ކަމުގައިުފަނޑިޔާރުު ޚުލާޞާއާއި،ު ދަޢުވާގު 

ުު ނިންމިގޮތް އަދިު ނުކުތާތަކާއި،ު ފާހަގަކުރ ވުނުު ނިންމުމުގައިު ގޮތ އްު
ުު ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބު  ދައުލަތަށާއިު ނިންމުންު އު  އަދިު ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ .ު

 ފަނޑިޔާރުުދ ންވާނ އ ވ .

   )ނ(

ުު ހާމަކުރުމުން، ހ ކިު ފަރާތުންު ުުދު  ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއަށާއި،ު ހުށަހ ޅިފައިވާު
އު  މައްޗަށްު ފަރާތުގު  ދަޢުވާލިބު  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ު ހ ކިތަކަށްު އ ންމ ހައިު
ުު ފަނޑިޔާރަށް ބަލާއިރުު މިންގަނޑުންު މަދަނީު އޮތްކަމަށްު ތަނ އްު ދަޢުވާކުރ ވ ނު 

ުު،  ބުރަވ ވިއްޖ ނަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށްު ގ ންދ ވ ނު  ކުރިއަށްު ދަޢުވާު އު 
 ނޑައަޅަންވާނ އ ވ .ކަ

ު .116 )ހ( ރިއަށުްު ުކު ވާ ޢު ދަ
މަށުްު ުކަ ވ ނ  ދ  ގ ން

މުން  ނިން

އު  )ހ(ުގައިވާުފަދައިންުފަނޑިޔާރަކުުނިންމުމ އްުނިންމައިފިނަމަ،ު މިުމާއްދާގު 
ރިޕޯޓުގައުިު ނިމުނުގޮތުގު  ޝަރީޢަތްު ސަބަބުތައް،ު ނިންމިު ނިންމުންު

ުު  ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ .

   )ށ(

ނިންމައިފިނަމަު ނިންމުމ އްު ފަނޑިޔާރަކުު ފަދައިންު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  ،  މިު

ުު ުުޝަރީޢަތް ހުށަހ ޅުމަށް ހުށަހ ޅުންތައްު ބ ނުންވާު ހުށަހަޅަންު ކުރިންު ފ ށުމުގު 
އަޑުއ ހުންތައްުު ޝަރީޢަތުގު  ކަނޑައ ޅިުމުއްދަތުންުއުނިނުވާުގޮތަށް،ުމައްސަލައިގު 
ދަޢުވާލިބ ުު ކުރާފަރާތާއިު ދަޢުވާު އ ނގ ނ ހ ން،ު ގަޑިތައްު ދުވަސްތަކާއިު ބާއްވާނު 

ކޯޓުންުކަނޑަ  އަޅައިުތާވަލުކުރަންވާނ އ ވ .ފަރާތާުމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،ު

   )ނ(
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ުބާބ11ުުު ނަ  ވަ

ުހުށަހ ޅުނުްު ުހުށަހަޅާ ރިން ުކު ގ  ރީޢަތު  ޝަ

ުު ކުރިން ޝަރީޢަތުގު  ކުރުމުން،ު އިންކާރުު ދަޢުވާއަށްު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު 
ނުވަތަުު ބ ނުންވާކަންު ހުށަހަޅަންު އ އްވ ސްުފަރާތަކުންު ހުށަހ ޅުމ އްު ހުށަހަޅަންޖ ހު 
ފަނޑިޔާރުުު ފަރާތާއިު ދު  ހިމ ނު  މައްސަލައިގައިު ބ ލުމަށްު ނޫންކަންު

ބ ނުންވާނަމަ،ުއ ކަމަށްުސުވާލުކުރަންވާނ އ ވ .ުއ ފަދަުހުށަހ ޅުމ އްުހުށަހަ 15ުޅަންު
ުު ުު)ފަނަރަ( ފަނޑިޔާރަށް އިޚްތިޔާރުު ދިނުމުގު  މުއްދަތ އްު ދިގުނޫންު ދުވަހަށްވުރު 

 ލިބިގ ންވ އ ވ .

ު .117 )ހ( ރިނުްު ުކު ޢަތުގ  ރީ ޝަ
ހަޅަންޖ ހ ުު ށަ ހު
ހ ޅުންތައުްު ށަ ހު

ރުޞަތުުު ުފު ހަޅަން ށަ ހު
 ދިނުން

ގަވާއިދުގ ުު މިު ހުށަހަޅަންވާނީު ހުށަހ ޅުންު ހުށަހަޅާު ދަށުންު ގު  )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
33ުުުޖަދުވަލުު  ގައިވާުފޯމުންނ ވ .

   )ށ(

ުު ކުރިން،ުޝަރީޢަތުގ  މުއްދަތުުހަމަވުމުގު  ދަށުންުކަނޑައ ޅު  )ހ(ުގު  މިުމާއްދާގު 
ލި ހުށަހ ޅުމާގުޅު  ފޯމާއި،ުއު  ހުށަހ ޅުންތަކުގު  ުުކުރިންުހުށަހަޅަންޖ ހު  ޔ ކިޔުންތަކުގ 

އ ކަމަށ2ުުުް މުއްދަތުުފާއިތުވުމަށްފަހުު އު  )ދ އް(ުސ ޓުުކޯޓަށްުހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ު
ނުދ ވ ނ އ ވ .ުު  އިތުރުުފުރުޞަތ އްު

   )ނ(

ުު ލިޔުންތައް ހުށަހ ޅު  ކޯޓަށްު ގޮތުގ މަތިންު ގައިުބަޔާންވ ގ ންވާު )ނ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ބަންދުނޫން ލިބ ތާު ތ ރ 2ުުކޯޓަށްު ދުވަހުގު  މައްސަލަ)ދ އް(ު ހިމ ނ ުުއިގައިު ގައިު
ުު އ ތަނުން  )އ ކ އް(ުސ ޓުުކޯޓުންުދ ންވާނ އ ވ .1ުުުއަނ އްުފަރާތަށްު

   )ރ(

ގޮތުގ މަތިންުލިޔުންތައްުުމައްސަލަ )ރ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ގައިުއިމިުމާއްދާގު 
ުު ގޮތުން ޙަވާލުކުރުމުން،ުއ އަށްުރައްދުުދިނުމުގު  އަނ އްުފަރާތަށްު ުުހިމ ނު  ހުށަހަޅާ

ުު ބަންދުނޫން އ 2ުުލިޔ ކިޔުންތައްު ތ ރ ގައި،ު ދުވަސްު ުުުު)ދ އް(ު 02ުލިޔުންތަކުގ 
އ ކަމަށްުު ފާއިތުވުމަށްފަހުު މުއްދަތުު އު  ވާނ އ ވ .ު ހުށަހަޅަންު ކޯޓަށްު )ދ އް(ުކޮޕީު

ނުދ ވ ނ އ ވ .ުު  އިތުރުުފުރުޞަތ އްު

   )ބ(

ބާ ގުޅިގ ންު ހުށަހ ޅުމަކާު ހުށަހަޅާު ކުރިންު ފ ށުމުގު  އަޑުއ ހުންުުޝަރީޢަތްު އްވާު
5ުުުބ އްވުމުގ ުު ދ ފަރާތަށް )ފަހ އް(ުދުވަސްުކުރިންުއ ކަން،ުމައްސަލައިގައިުހިމ ނު 

 ފަނޑިޔާރުުއަންގަންވާނ އ ވ .

   )ޅ(

އިޖުރާ ޖިނާއީު ހުށ ހ ޅުމަކީު ހުށަހަޅާު ކުރިންު ުުއަޝަރީޢަތުގު  ޤާނޫނުގ  119ުުތުގު 
( )ހ(ުގު  5ުުވަނަުމާއްދާގު  ދަށުން ުު(ުވަނަުނަންބަރުގު  ހުށަހ ޅުމ އްނަމަ، ހުށަހަޅާު

ފުރު އު  އ ދުމުން،ު ހުށަހ ޅުމަށްު އިޚްތިޔާރުުުޞައަނގަބަހުންު ދިނުމުގު  ތުު
ލިބިގ ންވ އ ވ .ު  ފަނޑިޔާރަށްު

   )ކ(

ުު އަނގަބަހުން ރައްދުު ދު  ގުޅިގ ންު ހުށަހ ޅުމަކާު ހުށަހަޅާު ކުރިންު ޝަރީޢަތުގު 
ގު ހުށަހ ޅުމަކާު ހުށަހަޅާު ކުރިންު ޝަރީޢަތުގު  ރައްދުުދ ވިދާނ އ ވ .ު ދު  ޅިގ ންު

ުު މި ހުށަހަޅާނީު ހުށަހަޅާނަމަު ޖަދުވަލުގަވާއިދުލިޔުމުންު ގައިވ33.01ުުުާުުގު 
ރައްދުވުާު ހުށަހ ޅުންު ހުށަހަޅާު ކުރިންު ޝަރީޢަތުގު  އ ހ ންނަމަވ ސްު ފޯމުންނ ވ .ު

   )އ(
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ރައްދުދ ން ުފަރާތުންު އ ކަމަށްުުު ކަމަށްވާނަމަު އަނގަބަހުންު ބ ނުންވަނީު
ުު  ހުރަހ އްނ ތ ވ .

ފުރިހަމަުތަފްޞީލްުފޯމުގައިު ހުށަހ ޅުމަކާުގުޅު  ކުރިންުހުށަހަޅާުކޮންމު  ޝަރީޢަތުގު 
ުު މަ ހުށަހަޅާނަ ލިޔުމުންު ރައްދުު ހުށަހ ޅުންތަކުގު  އަދިު ހިމަނަންވާނ އ ވ .ު
ުު ހިމަނަން ތަފްޞީލްު ފުރިހަމަު ރައްދުތަކުގު  ބ ނުންވާު ދ ންު ހުށަހ ޅުންތަކަށްު

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ފޯމުގައިު އަޑުއ ހުމުގައުިުުުވާނ އ ވ .ު ތަފްޞީލްތައްު އިތުރުު
ލިބިގ ންވ އ ވ . އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ފުރުޞަތުުނުދިނުމުގު   ހުށަހަޅަންު

ު .118 )ހ( ހ ޅުންތައުްު ށަ ހު
ތްު ުގޮ ވީ  އޮންނަން

އަޑުއ ހުމުގައުިު ބ އްވު  ގުޅިގ ންު ހުށަހ ޅުންތަކާު ހުށަހަޅާު ކުރިންު ޝަރީޢަތުގު 
ުު އ ގ  އިއްވުމަށާއިު ގުޅިގ ންުުހުށަހ ޅުންު ހުށަހ ޅުންތަކާު އަދިު ދިނުމަށާއިު ރައްދުު
ފުރުޞަތު ދ އްކުމަށްދ ވު  ޤައިދުކުރުމުގު ުު،ވާހަކަު މުއްދަތަކަށްު ވަކިު ކަނޑައ ޅު 

 އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްުލިބިގ ންުވ އ ވ .

   )ށ(

ގޮތ އްު ހުށަހ ޅުންތަކާމ ދުު ރިޢާޔަތްކޮށް،ު ކަންތައްތަކަށްު ހުށަހ ޅިު ފަރާތުންު ދު 
ގޮތ އްު ފަނޑިޔާރުު ހުށަހ ޅުންތަކާމ ދުު ބާއްވާުއަޑުއ ހުމުގައި،ުއު  ނިންމުމަށްޓަކައިު

ުު  ނިންމަންވާނ އ ވ .

ު .119 )ހ( ހ ޅުންތަކާމ ދުުު ށަ ހު
މުންު ުނިން އް ތ   ގޮ

)ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުޝަރީޢަ ުުމިުމާއްދާގު  ހުށަހ ޅުމާމ ދު ކުރިންުހުށަހަޅާު ތުގު 
ކޯޓުންުު ފަރާތަށްު ލިބު  ދަޢުވާު ފަރާތަށާއިު ދަޢުވާކުރާު ނިންމިގޮތް،ު ފަނޑިޔާރުު

 ދ ންވާނ އ ވ .

   )ށ(

ުު ޖަދުވަލު އޮންނަންވާނީު )ހ(ުގައިވާުނިންމުންު ގައިވާުނަމޫނާއ34ުުުާމިުމާއްދާގު 
 އ އްގޮތަށ ވ .

   )ނ(

ުު ހުށަހ ޅުމަކާުގުޅިގ ންުފަނޑިޔާރުުނިންމާުނިންމުމ އް،ުޝަރުޢީުުޝަރީޢަތުގ ކުރިން ހުށަހަޅާު
ޤާނޫނުގ ުުނުވަތަުޤާނޫނީުއުސޫލަކާުޚިލާފުކަމަށްުޤަބޫލުކުރ ވިއްޖ ނަމަ،ުޖިނާއީުއިޖުރާއަ ތުގު 

29ުުުު ލިބިގ ންވާކަމަށް، އ ނާއަށްު ޙައްޤުު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު  ދަށުންު ބާބުގު  ވަނަު
 ންވާނ އ ވ .ފަނޑިޔާރުުއ ނާއަށްުއަންގަ

120. ު ޢަތުގ ކުރިނުްު ރީ ޝަ
ށަހ ޅުމަކުާު ުހު ހަޅާ ށަ ހު

މުާު ުނިން ގ ން ޅި ގު
ސްތިއުނާފުުު ުއި މުން ނިން

ރު  ންކު

ުު އ ނާއަކީ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު ދިފާޢުު ނުކުޅ ދިގ ންވާކަމުގު  ލިބިގަތުމަށްު ދަޢުވާު
މީހ އްކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިުޖިނާއީުު ދަޢުވާުބަލައިގަނ ވ ނު  އު  ޞިއްޙީގޮތުންު

ު ޤާނޫނުގު  މ ޑިކަލ121ުުުްއިޖުރާއަތުގު  ގޮތުގ މަތިންު މާއްދާގައިވާު ވަނަު
އަމު ކޯޓުންު ހ ދުމަށްު ނ ރ ުުއ ގްޒ މިނ ޝަނ އްު ކޯޓުންު ރުކުރަންވާނ އ ވ .ުމިގޮތުންު

ޖަދުވަލުުު  ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .35ުއަމުރުުއޮންނަންވާނީު

ު .121 )ހ( ކަލުްު ޑި މ 
ދުންު ުހ  މިނ ޝަން ޒ  ގް  އ 

)ހ(ުގައިވާު މ ޑިކަލްުުުގޮތުގ މަތިންމިުމާއްދާގު  މީހ އްގު  ދަށުންު ކޯޓުުއަމުރ އްގު 
ުު ހިންގުމަށް ޝަރީޢަތްު މުއްދަތަކީ،ު ހ ދަވާު ހ ދުމަށްު އ ގްޒ މިނ ޝަންު

މުއްދަތ އްުނޫނ ވ .ުުުު ތ ރ ގައިުގުނާނު   ކަނޑައަޅާފައިވާުމުއްދަތުގު 

   )ށ(
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ުބާބ12ުުު ނަ  ވަ

ގުން ުހިން ރީޢަތް އިންުޝަ ޔާ ުނި ވަސް  އަ

މައްސަލަތަކުގައިއިބްތިދާއީު ުުުު،އަޑުއ ހުމުގައިުކުށަށްުއިޢުތިރާފުވ ފައިވާުމީހުންގު  އިބްތިދާއީ
)ފަހ އް(ުދުވަހުގު 5ުއަޑުއ ހުންުބާއްވާުވަގުތުންުފ ށިގ ންުގިނަވ ގ ންުރަސްމީުބަންދުނޫންުު

އަޑުއ ހުންުބާއްވަންވާނ އ ވ . ޝަރީޢަތުގު  މައްސަލައ އްގު   ތ ރ ގައި،ުއު 

122. ު ވަސްނިޔާގ ުޝަރީޢަތުްު އަ
ވުންުބ   އް

އިޢުލާ ފަނޑިޔާރުު ފ ށުނުކަންު މަޖިލީހުގައިު،  ކުރުމަށްފަހުުުންއަޑުއ ހުންު އު 
އަދިު ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ .ު ފަނޑިޔާރުު ފަރާތްކަންު ދަޢުވާލިބު  ހާޒިރުވ އިނީު
ފަރާތުގ ުު ދަޢުވާލިބު  ތާވަލުކުރ ވިފައިވަނީު ބ ލުމަށްު އަވަސްނިޔާއިންު މައްސަލަު

ުބ އްވުނުުއިބްތިދާއީުުމައްޗަށުްު ހުށަހ ޅުނުުވަކިުދަޢުވާއަކާުގުޅިގ ންުވަކިުތާރީޚ އްގައި
އިޢުލާންުު ފަނޑިޔާރުު ކަމުގައިވ ސްު އިޢުތިރާފުވުމުންު ދަޢުވާއަށްު އަޑުއ ހުމުގައިު

 ކުރަންވާނ އ ވ .

ު .123 )ހ( ޔާގ ުު ސްނި ވަ އަ
ޑުއ ހުނުްު ުއަ ޢަތުގ  ރީ ޝަ

ގޮތްު ުދާނ  އަށް ރި  ކު

ުުއ އަށްފަހު،ުދަޢުވާލިބު  އ ނާުވ ފައިވާުއިޢުތިރާފަކީ ފަރާތާުފަނޑިޔާރުުސުވާލުކޮށް،ު
ފަނޑިޔާރުުު އިޢުތިރާފ އްކަންު ޞައްޙަު ބިނާވ ފައިވާު މައްޗަށްު ޙަޤީޤަތ އްގު 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ .

   )ށ(

ުު އޮތްނަމަ ވާހަކައ އްު ބ ނުންު ބުނަންު ދައުލަތުންު މައްސަލައިގައިު އު  އ އަށްފަހު،ު
ވަކީލަ ދައުލަތުގު  ވާހަކަުުބުނުމަށްު ވަކީލުު ދައުލަތުގު  ދ ންވާނ އ ވ .ު ށްުފުރުޞަތުު

ފަރާތުންުއިތުރަށްުބުނަންުއޮތްުވާހަކައ އްުއޮތްނަމަުު ދައްކައިުނިމުމުން،ުދަޢުވާލިބު 
ދ ންވާނ އ ވ .  ބުނުމަށްުފުރުޞަތުު

   )ނ(

ވ ފައިވާު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  ޖ ނ ރަލްއާއ ކުު ޕްރޮސިކިއުޓަރު މައްސަލައަކީު އު 
އ އްބަސްވުމ އް ބަލައިގ ންފައިވާުުު،އިޢުތިރާފުގު  ކޯޓުންު އަޑުއ ހުމުގައިު އިބްތިދާއީު

ދިނުމަށްުު ބަޔާންކޮށްު ކަންކަންު އ އްބަސްވުމުގައިވާު އު  ނަމަ،ު މައްސަލައ އްު
 ދައުލަތަށްުފަނޑިޔާރުުއަންގަންވާނ އ ވ .

   )ރ(

ު)ރ(ުގައިވާުފަދައިންުދައުލަތުންު ވާހަކަދައްކައިުނިމުމުން،ުދަޢުވާލިބ ުުމިުމާއްދާގ 
ފުރުޞަތުުފަނޑިޔާރުުދ ންވާނ އ ވ . ވާހަކަުދ އްކުމުގު   ފަރާތަށްު

   )ބ(

ފުރުޞަތުުދިނުމަށްފަހުު ފަރާތަށްުވާހަކަދ އްކުމުގު  ުގޮތުގ މަތިންުދު  ،  މިުމާއްދާގައިވާ

އު  ސާބިތުވާކަމަށްު މައްޗަށްު އ ނާގު  ކުށްު އިޢުތިރާފުވިު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު 
އަދަބާު ކަނޑައ ޅުމަށްފަހު،ު މަޖިލީހުގައިުކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .ުކުށްސާބިތުވާކަމަށްު
ުު ބ ހ ގޮތުންުވާހަކަދ އްކުމަށްުދައުލަތަށްުފުރުޞަތުުދ ންވާނ އ ވ .ުމިުފުރުޞަތުގައި،
އަދަބާއިު ދައުލަތުންުހުށަހަޅާު މައްޗަށްުކަނޑައަޅަންޖ ހ ކަމަށްު ކުށްުސާބިތުވާމީހާގު 

ސާފުކޮށްދ ން މައްޗަށްުުސަބަބުު ސާބިތުވާމީހާގު  ކުށްު މިުފުރުޞަތުގައި،ު ވާނ އ ވ .ު
ުު ސަބަބު އަދަބާއިު ހުށަހަޅާު ސާބިތުވާމީހާު ކުށްު ކަނޑައަޅަންޖ ހ ކަމަށްު
ުު ފަރާތުން މީހާގު  އަދަބާުބ ހ ގޮތުންުދައުލަތާއިުކުށްސާބިތުވާު ސާފުކޮށްދ ންވާނ އ ވ .ު

މ ދުކަނޑާލައި މަޖިލިސްު ޝަރީޢަތުގު  އަދަބުުވާހަކަދ އްކުމަށްފަހު،ު ު،
އަޑުއ ހުމ އުްު ޝަރީޢަތުގު  )ތިނ އް(ުދުވަހުގު 3ުކަނޑައ ޅުމަށްޓަކައިުއަވަސްނިޔާގު 

   )ޅ(
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ބާއްވައި އަދަބުު،  ތ ރ ގައިު ދ ންޖ ހު  އ ނާއަށްު ގޮތުގ މަތިންު ޤާނޫނުގައިވާު
އިޢުލާ ބަލައިުނިމުނީކަންު ޤަޟިއްޔާު އު  ޙުކުމްކޮށްު ފަނޑިޔާރުު ުުންކަނޑައަޅައި،ު

 ކުރަންވާނ އ ވ .ުު
ުު )ޅ(ުގައިުއ ހ ން ވީމިުމާއްދާގު  )ނ(ުގު ުު،ނަމަވ ސްބަޔާންކޮށްފައިު މިުމާއްދާގު 

ުު ޢަދުލުއިންސާފު ދިނުމަށްފަހު،ު ފުރުޞަތުު ލިބިދ ވު  ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު  ދަށުންު
މައްޗަށްުުމުޤާއި ފަރާތުގު  ދަޢުވާލިބު  ބޮޑުގޮތަކީ،ު މަޞްލަޙަތުު އ ންމު  ކުރުމަށްު

މަޖިލީހުގައިުއަވަސްނިޔާގު  ކަނޑައ ޅުމާއ ކުުއު  ޝަރީޢަތުގައިުކުށްުސާބިތުވާކަމަށްު
އިޚްތިޔާރުުު އ ކަންުއ ގޮތަށްުކުރުމުގު  އަދަބުުކަނޑައަޅައިުޙުކުމްކުރުންކަމަށްވާނަމަު

ލިބިގ ންުވ އ ވ .  ފަނޑިޔާރަށްު

   )ކ(

ުބާބ13ުުު ނަ  ވަ

ގުން ުހިން ރީޢަތް  ޝަ

ުު އަޑުއ ހުން އަޑުއ ހުމުގައުިުއިބްތިދާއީު އިބްތިދާއީު ހުށަހ ޅ ނީ،ު ބ އްވުމަށްފަހު،ުޝަރީޢަތަށްު
ހާޒިރުނުވާުު އަޑުއ ހުމަށްު އިބްތިދާއީު މައްސަލަތަކާއި،ު މީހުންގު  އިންކާރުކުރާު ދަޢުވާއަށްު

މައްސަލަތަކ ވ .  މީހުންގު 

124. ު ލިސުްު ޖި ުމަ ޢަތުގ  ރީ ޝަ
ވުންު އް ުުބ 

 

އިޢުލާ ފަނޑިޔާރުު ފ ށުނުކަންު އު ،  ކުރުމަށްފަހުުުންއަޑުއ ހުންު ފަރާތްު ދަޢުވާލިބު 
 މަޖިލީހުގައިުހާޒިރުވ އިންކަންުފަނޑިޔާރުުކަށަވަރުކުރަންވާނ އ ވ .

ު .125 )ހ( ލިސުްު ޖި ުމަ ޢަތުގ  ރީ ޝަ
ގޮތްު ުދާނ  އަށް ރި  ކު

ުު ، ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު އިންކަންު މަޖިލީހުގައިު ޝަރީޢަތުގު  ފަރާތްު ދަޢުވާލިބު 
މައްސަލަު ބަޔާންުުޝަރީޢަތަށްު އިފްތިތާޙީު ގޮތުންުދަޢުވާކުރާުފަރާތުންު ހުށަހ ޅުމުގު 

ދަޢުވާއަކީުު ބަޔާނުގައިު އިފްތިތާޙީު އަންގަންވާނ އ ވ .ު ފަނޑިޔާރުު ހުށަހ ޅުމަށްު
ހާމަކުރަންވާނ އ ވ . ހުރިުހ ކިތައްު  ކޮބާކަމާއި،ުދަޢުވާުސާބިތުކުރުމަށްު

   )ށ(

އިފްތި ދައުލަތުންު ފަދައިންު ގައިވާު )ށ(ު މާއްދާގު  ުުމިު ހުށަހަޅައި ބަޔާންު ތާޙީު
ުު އިފްތިތާޙީ ބަޔާންކޮށް،ު ބިނާކުރާނ ގޮތްު ދިފާޢުު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  ނިމުމުން،ު
ދަޢުވާލިބ ުު ބަޔާނުގައި،ު އިފްތިތާޙީު ދ ންވާނ އ ވ .ު ފުރުޞަތުު ހުށަހަޅަންު ބަޔާންު
ުު ކޮބައިކަންވ ސް ހ ކިތަކަކީު އު  ހ ކިހުރިނަމަ،ު ދިފާޢީު ހާމަކޮށްފައިވާު ފަރާތުންު

 ންވާނ އ ވ .ބަޔާންކުރަ

   )ނ(

ުު ބިނާކުރާނ ގޮތް ދިފާޢުު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  ފަދައިންު ގައިވާު )ނ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ހ ކިތައްުޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާު ދައުލަތުންު އޮންނާނީު ނިމުމުން،ުދ ންު ބަޔާންކޮށްު
ނ ގުމ ވ .ުު ހ ކިބަސްު ޚަބީރުންގު  ހ ކިންނާއިު ހުށަހަޅާު ދައުލަތުންު ހުށަހ ޅުމާއި،ު

ނ ގު ކުރިއަށްުގ ންދަންވާނީުޖިނާއީުއިޖުރާއަހ ކިބަސްު ކަންކަންު ޤާނޫނުގ ުުމުގު  ތުގު 
ބާބާއިުމިުގަވާއިދުގު 19ު ގައިވާުުު)ހ ކިބަސްުނ ގުން(ުުވަނަުމާއްދ126ުުުާވަނަު

 ގޮތުގ މަތިންނ ވ .

   )ރ(

ނަގައިު ހ ކިބަސްު ހ ކިންގު  )ރ(ުގައިވާުފަދައިންުދައުލަތުންުހުށަހަޅާު މިުމާއްދާގު 
ުު ޝަރީޢަތަށް ހ ކިތައްު ހުށަހަޅާު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު  އޮންނާނީު ދ ންު ނިމުމުން،ު
ނ ގުމުގު  ހ ކިބަސްު ނ ގުމ ވ .ު ހ ކިބަސްު ޚަބީރުންގު  ހ ކިންނާއިު ހުށަހ ޅުމާއި،ު

   )ބ(
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ޖިނާއީުއިޖުރާއަ ކުރިއަށްުގ ންދަންވާނީު ުުކަންކަންު ޤާނޫނުގ  ވަނަުބާބާއ19ުުުިތުގު 
 ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .ުު)ހ ކިބަސްުނ ގުން(126ުު ގަވާއިދުގ ުމި

އ ކަމުގައިު ޙާލަތުގައި،ު ހާޒިރުކުރާު ޚަބީރުންު ފަރާތްތަކުންު މައްސަލައިގައިުހިމ ނު 
ފ ނިގ ން ފަނޑިޔާރަށްު މުހިންމުކަމަށްު ހޯދުންު ރައުޔ އްު ުު،  އިތުރުު ފަނޑިޔާރުގ 
ޚަބީރުންުހާޒިރުކުރާނަމަ،ުދ ންުއޮންނާނީ ުުުުއަމިއްލަުއިސްނ ގުމަކަށްު ޚަބީރުންގ  އު 

 ބަޔާންނ ގުމ ވ .ުު

   )ޅ(

ހުށަހަޅައި ހ ކިތައްު ފަރާތުގު  ދު  ގޮތުގ މަތިންު މާއްދާގައިވާު ުުުު،މިު ޚަބީރުންނާއި
ުު ހ ކިބަހާމ ދު ހ ކިބަސްުނަގައިުނިމުމުން،ުހ ކިތަކާއިުޚަބީރުންނާއިުހ ކިންގު  ހ ކިންގު 
ދައުލަތަށްުު ފުރުޞަތުު އު  ބ ނުންވާނަމަ،ު ދައުލަތުންު ފުރުޞަތުު ދ އްކުމުގު  ވާހަކަު

 ދ ންވާނ އ ވ .ުު

   )ކ(

ުު ދައުލަތަށްުފުރުޞަތު )ކ(ުގައިވާުފަދައިންު ުު،  ދިނުމަށްފަހުމިުމާއްދާގު  ހ ކިތަކާއި
ދަޢުވާލިބ ުު ފުރުޞަތުު ދ އްކުމުގު  ވާހަކަު ހ ކިބަހާމ ދުު ހ ކިންގު  ޚަބީރުންނާއިު

ދ ންވާނ އ ވ . ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު  ފުރުޞަތުު އު  ބ ނުންވާނަމަ،ު  ފަރާތުންު

   )އ(

ުު އިތުރުން،ުވާހަކަ ފުރުޞަތުގު  )ކ(ުއަދިު)އ(ުގައިވާުފަދައިންުދ ވު  މިުމާއްދާގު 
ުު ފަރާތަކުން ފަރާތުންކުރު  ދު  ދަޢުވާގު  ބ ނުންވާކަމަށްު ދ އްކުމަށްުއިތުރުުފުރުޞަތުު
ލިބިގ ންވ އ ވ ު. އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ދިނުމުގު  އިތުރުުފުރުޞަތުު ބުނ ފިނަމަ،ު

ދިނުމުގައި ފަރާތްުހަމަހަމަުކުރަންވާނ އ ވ .ުުުމިގޮތުންުފުރުޞަތުު  ދު 

   )ވ(

)ކ( ުު، މިުމާއްދާގު  ދ ން ުފަދައިންުފުރުޞަތުުދިނުމަށްފަހު،ު )އ(ުއަދިު)ވ(ުގައިވާ
ުު ހުށަހަޅާނީ ބަޔާންު ޚުލާޞާު ފުރަތަމަު ހުށަހ ޅުމ ވ .ު ބަޔާންު ޚުލާޞާު އޮންނާނީު

ުބަޔާންުުދައުލަތުންނ ވ .ުދައުލަތުންުޚުލާޞާުބަޔާންުހުށަހަޅައިުނިމުމުން،ުޚުލާޞާ
ފަރާތަށްުފަނޑިޔާރުުފުރުޞަތުުދ ންވާނ އ ވ .ުު ދަޢުވާލިބު   ހުށަހ ޅުމަށްު

   )މ(

މައްސަލައިގު  ނިމުމުން،ު ހުށަހަޅައިު ބަޔާންު ޚުލާޞާު ފަރާތުންު ދަޢުވާލިބު 
އިޢުލާ އަޑުއ ހުންުނިމުނުކަންުފަނޑިޔާރުު  ކުރަންވާނ އ ވ .ުންޝަރީޢަތުގު 

   )ފ(

ުު ޤާނޫނުގ ުުކުރިއަށްުގ ންދަންވާނީުޖިނާއީުއިޖުރާއަހ ކިބަސްުނ ގުން ވަނ19ުުުުަތުގު 
ުު  ބާބުގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .

ު)ހ( ން  .126 ގު ުނ  ބަސް ކި  ހ 

ުު އަންނަނިވި ޚަތިމުގައިުއަތްލައިގ ންު މީހާު ދު  ހ ކިބަސްު ދިނުމުގ ކުރިންު ހ ކިބަސްު
މަޖިލީހުގައިުު "މިު ކުރަންވާނ އ ވ .ު ހުވައިު ކުރ ވު އިބާރާތުންު އަހުރ ންނާު

ބަހ އްގައިު ކޮންމު  ބުނާު އަހުރ ންު ދިނުމުގައްޔާއި،ު ޖަވާބުު ސުވާލުތަކަށްު
މާތް ނުބުނުމަށްު ބަހ އްު އ އްވ ސްު ޚިލާފަށްު ޙަޤީޤަތާު ގަންދީުުهللاުތ ދުބުނުމަށާއި،ު

 ހުވައިކުރަމ ވ ."

   )ށ(

ުު ކުރާއިރުުޚަތިމުުުމީހަކުނަމަުއ މީހަކުުހުވައިުޙާލަތުގައިުހުރިުޚަތިމުގައިުއަތްނުލ ވ 
ކުރިމަތީގައިުބ އްވިދާނ އ ވ .  އ ނާގު 

   )ނ(

ުު ހ ކިބަސްދ ންހުރީުޣައިރުުމުސްލިމ އްނަމަ،ުހ ކިބަސްުނަގަންވާނީުތ ދުބުނުމަށްުއ ނާ
ފިޔަވަޅުުު އަޅަންޖ ހު  ޤާނޫނީގޮތުންު ދޮގުވާހަކައ އްުބުނ ފިނަމަު އިޤްރާރުވާކަމަށާއި،ު

އ ނާއަށްުއ ނގ ކަންުބަޔާންކޮށް ބަޔާންނ ގުމަށްފަހުއ ވ .ުު،އ ޅ ނ ކަންު  އ ނާގު 

   )ރ(
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ހުށަހ ޅިފަ އުމުރުންުުުއިޝަރީޢަތަށްު ގޮތުގައިު މައްސަލައ އްގައިުހ އްކ އްގު  އޮންނަު
ުހ ކިބަސްުނަގަންުޖ ހިއްޖ ނަމަުއ ކަންުކުރަންވާނ18ުުުުީ ކުޑަކުއްޖ އްގ  ުނުފުރު  އަހަރު

ވާނަމައ ވ .ު މުހިންމުކަމަށްު ކޮންމ ހ ންު ނ ގުމަށްު ހ ކިބަސްު ކުއްޖާގު   އު 

ު .127 )ހ( ކިބަސުްު ުހ  ކުދިންގ  ޑަ ކު
ގުން  ނ 

ހ ކި ފަރިތަުުކުޑަކުއްޖ އްގު  ރައްޓ ހި،ު ކުއްޖާއަށްު އު  ނަގަންވާނީު ނަގާނަމަު ބަސްު
ބައ އްގު  އިތުބާރުކުރ ވު  ކުއްޖާއަށްު އު  ދ ކިފަރިތަު ކުއްޖާު އު  މާޙައުލ އްގައިު
ވީޑިއޯު އިންޓަވިއުު އު  އިންޓަވިއުކޮށްގ ންު ފަނޑިޔާރުު ކުއްޖާއާު ހާޒިރުގައިު

މައްސަލަ ނަމަވ ސްު އ ހ ންު ކަންހިއިރ ކޯޑްކޮށްގ ންނ ވ .ު ގޮތަށްުުގައިު ނގާފައިވާު
އ ހީއާއ ކުުކުއްޖާއާު މީހ އްގު  ބަލާއިރުުފަންނީު ޙާލަތަށްު ކުއްޖާގު  ބަލާއިރުުނުވަތަު
ކުއްޖާއާު އ ހީގައިު މީހ އްގު  ފަންނީު ބޮޑުނަމަ،ު މަޞްލަޙަތުު އިންޓަވިއުކުރުމުގު 

 އިންޓަވިއުުކުރ ވިދާނ އ ވ .

   )ށ(

ވ ގ ންުކުއްޖާއާުއިންޓަވިއުުކުރާުތަނަކީު ތ ރ އިންުތަނަކަށްު އަންނަނިވިުތަންތަނުގު 
 ނުވާނ އ ވ .

   )ނ(

ުޝަރުޢީުކޯޓުތައް. (1)     

އިދާރާުުޤާނޫނު ު.ތަންފީޛުކުރާު (2)     

ުު ކޮންމ  ކުއްޖާއަކީުވިކްޓިމްނަމަުއަލުންުވިކްޓިމައިޒްވުމަށްުހުށަހ ޅިދާނު 
ުތަނ އް.

(3)     

މުވައްޒަފަކާއިުފަނޑިޔާރުުތިބ ންވާނ އ ވ .ުއަދިުކުއްޖާއާުއިންޓަވިއުކުރާއިރުުކޯޓުގ ުު
ނުވަތަުު ބ ލ ނިވ ރިއ އްު ކުއްޖާގު  ޙިމާޔަތްކޮށްދ ނު  މަޞްލަޙަތުު ކުއްޖާގު 

ވާނ އ ވ .  ބަލަދުވ ރިއ އްުނުވަތަުއ ނޫންވ ސްުފަރާތ އްުހުންނަންު

   )ރ(

ުު ހ ކިބަސް ކުޑަކުއްޖާގު  ނަގަންވާނީު ހ ކިބަސްު އ ދުނުުުކުޑަކުދިންގު  ނަގައިދިނުމަށްު
ހ ކިބަސްނަގައިުުނިމުމަށްފަހުއ ވ . އ ހ ންުހުރިހާުހ ކީންގު   ފަރާތުގު 

   )ބ(

ުު ރ ކޯޑުންގ  ވީޑީއޯު އޯޑިއޯު އިންޓަވިއުގު  ނ ގު  ގޮތުގައިު ހ ކިބަހުގު  ކުޑަކުދިންގު 
މަ މަޙްމައްޗަށްު ލިޔު  ބަޔާނ އްު މުއްވަޒަފުުޙްޟަރުު ޓައިޕްކުރިު ބަޔާންު ޟަރުު

ގޮތުގައިުހުށަހ ޅިުފަރާތްުނޫންުއަނ އްުސޮއިކުރަންުވާނ  އ ވ .ުކުޑަކުއްޖާުހ އްކ އްގު 
އިންތިޒާމްުކޯޓުގައިުހަމަޖައްސައިުު އިންޓަވިއުުބ ލ ނު  ފަރާތުންުއ ދ ފިނަމަުކުއްޖާގު 

މަ އިންޓަވިއުުގު  އ ދ ފިނަމަުުޙްދ ންވާނ އ ވ .ުއަދިުކުއްޖާގު  ހޯދަންު ޟަރުުބަޔާންު
ކަނޑައ ޅިފައި ދޫކުރުމަށްު އުުުލިޔ ކިޔުންު ކޯޓުންުުސޫއޮންނަު އ އްގޮތަށްު ލާު

 ޢަމަލުކުރަންވާނ އ ވ .

   )ޅ(

އު ުުސޫޚާއްޞަުޤާނޫނ އްގައިުނުވަތަުޚާއްޞަު ލުތަކ އްުކަނޑައ ޅިފައިވާުބާވަތްތަކުގ 
މައްޗަށްުއިސްވާނީުު މައްސަލަތަކުގައި،ުމިުމާއްދާގައިުބަޔާންކުރާުއިޖުރާއަތްތަކުގު 

އު ޚާއްޞަު ޤާނޫނުތަކާއިު ޚާއްޞަު ޚާއްޞަުުސޫއު  ޤާނޫނުތަކާއިު ޚާއްޞަު ލުތަކ ވ .ު
ނުވާކަންކަމުގައިުުސޫއު ބަޔާންކޮށްފައިު ޢަމަލުކުރުމަށްު ވަކިގޮތަކަށްު ލުތަކުގައިު

 ޢަމަލުކުރާނީުމިުމާއްދާގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .

   )ކ(
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އ ފަދަުމަޖިލީ ބ އްވުމުގު ހ އުްުހ އްކާބ ހ ގޮތުންުމަޖިލިހ އްުބާއްވަންުފަނޑިޔާރަށްުފ ންނަނަމަު
ުއ ފަދަުމަޖިލީ ުއަދި ުދިނުމަށްުއ ދުމުގު އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްުލިބިގ ންުވ އ ވ . ުބާއްވައި ހ އް

މީހާއަށްުލިބިގ ންުވ އ ވ .  އިޚްތިޔާރުުދައުލަތަށާއިުދަޢުވާުލިބު 

128. ު ހަކުަު ުވާ ކާބ ހ ގޮތުން އް ހ 
ރުޞަތުުު ުފު ކުމަށް އް ދ 

 ދިނުން

ހ ކިބަސްުނަގައުިު ުުމައްސަލައިގު  ނިމުމުންުއަދިުހ އްކާބ ހ ގޮތުންުމަޖިލިހ އްުބާއްވަންުފ ންނަ
ުބ އްވުމަށްފަހުުޚުލާޞާުބަޔާންުހުށަހ ޅުމަށްުފުރުޞަތުުދ ންވާނ އ ވ .ުު ނަމަުއ ފަދަުމަޖިލިހ އް

ވާނ އ ވ . ތާވަލުގައިުހިމަނާފައިުއޮންނަންު އަޑުއ ހުން،ުމައްސަލައިގު   އ ގޮތުންުބ އްވު 

129. ު ޔާނުްު ުބަ ލާޞާ ޚު
ހ ޅުންު ށަ  ހު

ުުމަ މަޖިލިސް ޙުކުމްކުރުމުގު  މައްސަލައިގު  އު  ނިންމާލުމާއ ކު،ު އަޑުއ ހުންު އްސަލައ އްގު 
ތާރީޚުުފަނޑިޔާރުުއިޢުލާ  ކުރަންވާނ އ ވ .ންުުއޮންނާނު 

130. ު ރީޚުުު ުތާ މްކުރާ ކު ޙު
ލާު ޢު ރުންުުުންއި  ކު

އިޖުރާއަ ޖިނާއީު ހުޅުވާލ ވ ނީު އަލުންު އަޑުއ ހުންު ުުޝަރީޢަތުގު  ޤާނޫނުގ  ވަނ151ުުުުަތުގު 
 ު)ޅ(ުއަދިު)ކ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .މާއްދާގ 

131. ު ޑުއ ހުނުްު ުއަ ޢަތުގ  ރީ ޝަ
ޅުވައިލުންު ުހު ލުން  އަ

ުު ހިމ ނ  މައްސަލައިގައިު ޚިލާފަށްު އުސޫލުތަކާު ޝަރީޢަތުގު  ކުރިއަށްދާއިރުު ޝަރީޢަތްު
ުު ފ ންނަނަމަ، އަނ އްުފަރާތަށްު ހިމ ނު  މައްސަލައިގައިު ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށްު ފަރާތަކުންު

ުޤާނޫނުގު އ ކަމަށްުއިޢުތިރާޟްކުރ ވިދާނ އ ވ .ުއިޢުތިރާޟްކުރާނީުޖިނާއީުއިޖުރާއަ 165ުުތުގ 
 ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންވ ގ ންވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .

132. ު ޢަތުްު ރީ ޝަ
ދާއިރުުު މުން ރަ ކު

ތިރާޟުކުރުން ޢު  އި

ުު ހިންގ ނ  ޝަރީޢަތްު އު  މ ދުކ ނޑުމ އްނ ތިު ފ ށުމަށްފަހުު އަޑުއ ހުންތައްު ޝަރީޢަތުގު 
ުފަނޑިޔާރުުހަމަޖައްސަންވާނ އ ވ .ުޝަރީޢަތ އްުމ ދުކަނޑާލުމަކީުުއި ންތިޒާމު،ުމައްސަލަުބަލާ

ުު ފަނޑިޔާރަށް ކަމަށްު އޮތްކަމ އްު މަޞްލަޙަތުގައިު ޤާއިމުކުރުމުގު  އިންޞާފުު ޢަދުލުު
މ ދުކަނޑާލ ވިދާނ އ ވ .،  ފ ނިއްޖ ނަމަ ކުރުުމުއްދަތަކަށްު ޝަރީޢަތ އްު  އު 

133. ު ތުިު ުނ  ކ ނޑުމ އް ދު މ 
ޢަތުު ރީ ގ ުުޝަ

އ ހުންތައުްު ޑު އަ
އަށްގ ންދިއުންު ރި ުކު

 

މ ދުކަނޑާލާނަމަ ވަގުތުކޮޅަކަށްު ކުޑަު އިޢުލާުު،ޝަރީޢަތ އްު ފަނޑިޔާރުު ންުުއ ކަން،ު
އިޢުލާ ފަށާކަންު ފަށާއިރުު އަލުންު އަދިު ުުކުރަންވާނ އ ވ .ު ުުން ކުރަންވާނ އ ވ .ުޝަރީޢަތ އް

ުުުު،މ ދުކަނޑާލަނީުއ ހ ންުތާރީޚ އްގައިުކުރިއަށްގ ންދިޔުމަށްނަމަ އ ކަން،ުސަބަބުުބަޔާންކޮށް،
އިޢުލާ ުުފަނޑިޔާރުު ބައިުން ބާކީު އަޑުއ ހުމުގު  އު  ޝަރީޢަތުގު  އަދިު ކުރަންވާނ އ ވ .ު

މަޖިލީހުގައިުފަނޑިޔާރުުއިޢުލާ ތާރީޚާއިުގަޑިުއު   ކުރަންވާނ އ ވ .ންުުކުރިއަށްގ ންދާނު 

134. ު ޢަތުްު ރީ ޝަ
ކަނޑާލުމާއުިު ދު މ 

ކުރުންު ސް  ފަ

ުު ލިބިގ ންވާ ކޮންމ ުުއިޚްތިޞާޞްު ބ އްވު  ކުރިމަތީގައިު ކޯޓ އްގައިުފަނޑިޔާރ އްގު 
މަޖިލިސްުފަށަންވާނީުބިސްމީގ ުު މަޖިލީހ ކ ވ .ުޝަރީޢަތުގު  އަޑުއ ހުމަކީުޝަރީޢަތުގު 

އިޢުލާ ފަނޑިޔާރުު ނިމުންު ފ ށުމާއިު މަޖިލީހުގު  ޝަރީޢަތުގު  ންުުބަރަކާތުންނ ވ .ު
 .ކުރަންވާނ އ ވ 

ު .135 )ހ( މުާު ޒާ ުނި ޢަތުގ  ރީ ޝަ
ުކަންކަން ހ   ބ 

ވައްދާއިރު ވަކީލުންު މަޖިލީހަށްު ދު ުު،ޝަރީޢަތުގު  ފަރާތަކުންު ފަރާތުންކުރު  ދު 
ުހާޒިރުވާުޙާލަތުގައި ގިނަުވަކީލުން ުޖާގައޮތްުުު،ވަކީލުންނަށްވުރު  މާލަމުގ  ޝަރީޢަތުގު 

ބަލައި އިޚްތިޔާރުުުުުނަށްވަކީލުން،  މިންވަރަށްު ކަނޑައ ޅުމުގު  އަދަދ އްު ވަދ ވ ނު 
ުު  ލިބިގ ންވ އ ވ .މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރަށް

   )ށ(

ުު ގިނަުވަކީލުން ވަކީލުންނަށްވުރު  ދު  ފަރާތުންު ފަރާތުންުއަދިުދަޢުވާލިބު  ދައުލަތުގު 
މާލަމަށްުވައްދާުޙާލަތުގައި މަޖިލީހުގައިުވާހަކަދ އްކުމުގު ުު،ޝަރީޢަތުގު  ޝަރީޢަތުގު 

ވަކީލަކަށ ވ . ދު  ދ ވ ނީުއ ފަރާތަކުންުކަނޑައަޅާު  ފުރުޞަތުު

   )ނ(
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ުު އ ކަމަށް ނުވަތަު އޮފިސަރުު ކޯޓުު ވައްދާނީު މީހުންު މަޖިލީހަށްު ޝަރީޢަތުގު 
މީހުންުު ވަންނަު މަޖިލީހަށްު ޝަރީޢަތުގު  މުވައްޒަފ ކ ވ .ު ކޯޓުގު  ކަނޑައަޅާފައިވާު

ކޯޓުުއޮފިސަރުުކަނޑައަޅާުގޮތ އްގ މަތީންުއު ޝަރީޢަތު މަޖިލީހުގައިުތިބ ންވާނީު ގު 
  ތަރުތީބުންނ ވ .

   )ރ(

މަޖިލީހަކީުކޮންުމަޖިލީހ އްު ކުރިންުއު  މަޖިލީހަށްުފަނޑިޔާރުުވަނުމުގު  ޝަރީޢަތުގު 
ނަމާއިުު،ކަމާއި ފަނޑިޔާރުގު  ބަލާު ުުުު،މައްސަލަު ނިޒާމް މަޖިލީހުގު  ޝަރީޢަތުގު 

އިއްވަންވާނ އ ވ .ުު،ހ ނ ގޮތްހިފަހައްޓަންޖ  ހާޒިރީންނަށްު   ކޯޓުުއޮފިސަރުު

   )ބ(

ވަނުމުން ފަނޑިޔާރުު މަޖިލީހަށްު ުުުު،ޝަރީޢަތުގު  ހުރިހާ މަޖިލީހުގު  ޝަރީޢަތުގު 
ތ ދުވަންވާނ އ ވ .   ހާޒިރީންުކޮޅަށްު

   )ޅ(

އު  ހުއްދަނ ތިު ފަނޑިޔާރުގު  ދަނިކޮށްު ހިނގަމުންު މަޖިލިސްު ޝަރީޢަތުގު 
މަޖިލީހުންުނުކުމ ގ ންނުވާނ އ ވ  އު   .މަޖިލީހުގައިުހާޒިރުވ އިންުއ އްވ ސްުމީހަކުު

   )ކ(

ުު ނިޒާމް ގަވާއިދުތަކާއިު މަޖިލީހުގު  އު  ކޮންޓްރޯލްކޮށްު މަޖިލިސްު ޝަރީޢަތުގު 
ރިޔާސަތުގައިުއިންނަުފަނޑިޔާރ ވ  މަޖިލީހުގު   .ބަލަހައްޓާނީުޝަރީޢަތުގު 

   )އ(

ުު ުުުު،މަޖިލީހުގައިުވާހަކަދ އްކ ނީުފަނޑިޔާރުުހުއްދަުދިނުމުންޝަރީޢަތުގ  ހުއްދަދިން
ުު ޝަރީޢަތުގ  ހިނދަކުު ކަނޑަނާޅާހާު އ ހ ންގޮތަކަށްު ފަނޑިޔާރުު ފަރާތަކަށ ވ .ު

ތ ދުވ ހުރ އ ވ   .މަޖިލީހުގައިުވާހަކަދައްކަންވާނީުކޮޅަށްު

   )ވ(

ުު ހުށަހަޅާ ޚަޞްމުންު މަޖިލީހަށްު ުުޝަރީޢަތުގު  ތަކ ތިުފަނޑިޔާރަށް ލިޔ ކިޔުންތަކާއިު
ފަނޑިޔާރުުހުއްދަދިނުމުންުކޯޓުުއޮފިސަރުުމ ދުވ ރިކޮށ ވ   .ހުށަހަޅާނީު

   )މ(

ރައްދުވުާު އަމުރުު އު  އަމުރުތަކަށްު ފަނޑިޔާރުކުރާު މަޖިލީހުގައިު ޝަރީޢަތުގު 
ހައިބަތާއިުު މަޖިލީހުގު  ޝަރީޢަތުގު  އަދިު ކިޔަމަންވާންވާނ އ ވ .ު ފަރާތްތަކުންު

ޢަމަލުކޮށްގ ންުނުވާނ އ ވ .ޙުރު  މަތްުކުޑަވާގޮތަށްުއ އްވ ސްުފަރާތަކުންު

   )ފ(

ބަލައިު ކުޑަބޮޑުމިނަށްު އ ކަމުގު  ޚިލާފުވ އްޖ ނަމަު ނިޒާމާު މަޖިލީހުގު  ޝަރީޢަތުގު 
އިޖުރާއަ ުުޖިނާއީު ޤާނޫނުގ  ވަގުތުނ170ުުުުްތުގު  ގޮތުގ މަތިންު މާއްދާގައިވާު ވަނަު

ބާރުުފަނޑިޔާރަ  .ށްުލިބިގ ންވ އ ވ އަދަބުުކަނޑައ ޅުމުގު 

   )ދ(

ުބާބ14ުުު ނަ  ވަ

ރުންު މްކު  ޙުކު

ުު ގ  ޤާނޫނުު އިޖުރާއަތުގު  ގައ87ުުުިޖިނާއީު )ނ(ު އަދިު )ހ(ު މާއްދާގު  ވަނަު
ު ފަނޑިޔާރުުުޙާބަޔާންކޮށްފައިވާު ކަންކަމަށްު އަންނަނިވިު ލަތުގައި،ު
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ .

ު .136 )ހ( ފުލިފައިވުާު ުއު ވާ ޢު ދަ
ލުނުްު މަ ުޢަ ގ  ށު ކު

ހ ނުްު ުއ  ހަމަވާ ރި ފު
ބިތުވުންު އްުސާ ށ   ކު

ުު ހ ކީގ  ފުރިހަމަވާކަންު އިތުރުކުށ އްު ޢަމަލުންު ކުށުގު  ދަޢުވާުއުފުލާފައިވާު
ުޖ ނ ރަލްއަށްުޤަބޫލުކުރ ވިފައިވުން. ުސަބަބުންުހާމަވާކަމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރ

(1)     

ުުއިމައްސަލަ ބަޔާން ޚުލާސާު ނ ގުމާއިު ހ ކިބަސްު މިު،  ހުށަހ ޅުމާދ މ ދުގު 
( ގު  )ހ(ު 1ުުމާއްދާގު  އިތުރުކުށް ބަޔާންކުރާު ނަންބަރުގައިު ވަނަު ު)

(2)     
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ސަބަބާއ ކު ގޮތްު ޖ ނ ރަލްުުފުރިހަމަވާު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޝަރީޢަތަށްު
ުހުށަހަޅާފައިވުން.

)ުުމި ގު  )ހ(ު 2ުުމާއްދާގު  ހުށަހ ޅުމ އް، ބުނާފަދަު ނަންބަރުގައިު (ުވަނަު
ުު ރައްދުވާުޕްރޮސިކިއުޓަރ ހުށަހ ޅުންު އު  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު ޖ ނ ރަލްު

ދައްކަންުު ވާހަކަު ތަޢުނުކޮށްު ހުށަހ ޅުމާމ ދުު އު  ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު 
ދ ވިފައިވާކަން.ޞަފުރު ުތުު

(3)     

ގު  ޤާނޫނުު ބ ނުމަށްޓަކައި،ުކުށ87ުުުުްޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގު  )ށ(ުގު  ވަނަުމާއްދާގު 
މިންވަރަށްުުުުކުށްކުރުމުގައިުއ ހީތ ރިވ ދިންކަންުސާބިތުވާކުރަންުއުޅުނުކަންުނުވަތަުު

ޤަބޫލުކުރ ވ ނަމަ،ުު އަށްު ޖ ނ ރަލްު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ލިބިފައިވާކަމަށްު ހ ކިު
އ ކަންުުއިމައްސަލަ ފަރާތުންު ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު ބަޔާނުގައިު ޚުލާސާު ގު 

ުު  ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .

   )ށ(

އަދަބ87ުުުުޤާނޫނުގ ުުޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގު  ކުށްުސާބިތުކޮށްު ދަށުންު ވަނަުމާއްދާގު 
ުު ނިންމުމަށް އު  ރިޕޯޓުގައިުފަނޑިޔާރުު ގޮތުގު  ނިމުނުު ކަނޑައަޅާނަމަ،ުޝަރީޢަތްު

ހިމަނަންވާނ އ ވ   .ުވާޞިލުވިުސަބަބުތައްު

   )ނ(

ުު ޙުކުމްކުރުމުގ  މައްސަލައިގު  އު  ނިންމާލުމަށްފަހު،ު އަޑުއ ހުންު މައްސަލައ އްގު 
ލަސްވ ގ ނުްު ުބާއްވަންވާނ އ ވ .30ުުުުމަޖިލިސް،ުއ ންމު  ތ ރ ގައި )ތިރީސް(ުދުވަހުގު 

ުު ުުއަދި 3ުުުުއަންނަނިވި މައްސަލައިގައިުޝަރީއަތުން ގޮތަކަށްު ގޮތުންކުރު  )ތިނ އް(ު
 ގޮތ އްުނިންމަންވާނ އ ވ .

ު .137 )ހ( ުމަޖިލިސުްުޙު މްކުރުމުގ  ކު
ވުންު އް  ބ 

މައްޗަށްުކުށްުސާބިތުނުވާކަމަށްުކަނޑައ ޅުން ފަރާތުގު  ުނުވަތަ؛ުދަޢުވާލިބު  (1)     

ުު އުފުލަން މަސްއޫލިއްޔަތުު މައްސަލައިގައިުޖިނާއީު އު  ފަރާތްު ދަޢުވާލިބު 
ކަނޑައ ޅުން ުނުވަތަ؛ުނުޖ ހ ކަމަށްު

(2)     

ުު މައްޗަށްުކުށް ފަރާތުގު  ކަނޑައ ޅުން.ދަޢުވާލިބު  ުސާބިތުވާކަމަށްު (3)     

ު)ހ(ުގ ުު ުމާއްދާގ  ުގޮތަށްުފަނޑިޔާރ2ުުުުުވަނަުނަންބަރާއ1ުުުިމި ވަނަުނަންބަރުގައިވާ
އިޖުރާއަ ޖިނާއީު ކުރަންވާނީު ުުޙުކުމްު ޤާނޫނުގ  މާއްދާގައިވ155ުުުާުތުގު  ވަނަު

 ގޮތުގ މަތިންނ ވ .

   )ށ(

ގޮތުގ މަތިންުު ގައިވާު )ށ(ު މާއްދާގު  ކުށްުުމިު މައްޗަށްު ފަރާތުގު  ދަޢުވާލިބު 
ޖިނާއީުު މައްސަލައިގައިު އު  ފަރާތްު ދަޢުވާލިބު  ނުވަތަު ސާބިތުނުވާކަމަށްު
އ ގޮތުގ މަތިންުު ޙާލަތުގައި،ު ކަނޑައަޅާު ނުޖ ހ ކަމަށްު އުފުލަންު މަސްއޫލިއްޔަތުު
ޤަޟިއްޔާުބަލައިުނިމުނީކަންުފަނޑިޔާރުުއިޢުލާންުކުރަންވާނ އ ވ . އު   ޙުކުމްކޮށްު

   )ނ(

)ހ(ުގ ުު ވަނަުނަންބަރުގައިވާުގޮތަށްުފަނޑިޔާރުުޙުކުމްުކުރަންވާނ3ުުުުީމިުމާއްދާގު 
ޤާނޫނުގ ުުޖިނާއީުއިޖުރާއަ  ވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .156ުތުގު 

   )ރ(

ުު ކުށް މައްޗަށްު ފަރާތުގު  ދަޢުވާލިބު  ގޮތުގ މަތިންު ގައިވާު )ރ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ޙާލަތުގައި،ުޖިނާއީުއިޖުރާއަސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާު ޤާނޫނުގ ުުފަނޑިޔާރުު ތުގު 

މަޖިލީހުގައ22ުުުި އު  އަދަބުު ދ ންޖ ހު  އ ނާއަށްު ގޮތުގ މަތިންު ބާބުގައިވާު ވަނަު

   )ބ(
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ުޤަޟިއްޔާުބަލައިުނިމުނީކަންުއިޢުލާ ންުުކަނޑައަޅައި،ުއ ގޮތުގ މަތިންުޙުކުމްކޮށް،ުއ 
ލިބިގ ންވ އ  އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު  ވ .ކުރުމުގު 

ުު ދަޢުވާލިބ  )ބ(ުގައިުބަޔާންވ ގ ންވާުގޮތަށްުމައްސަލަުނިންމަންވާނީު މިުމާއްދާގު 
އަދަބަކީ ކުށުގު  މައްޗަށްުސާބިތުވިު އިޚްތިޔާރ އްުުު،މީހާގު  އ އްވ ސްު ފަނޑިޔާރަށްު

އަދަބ އްު ކަނޑައ ޅިފައިވާު ޤާނޫނުގައިު މިންވަރުު ވައްތަރާއިު އަދަބުގު  ނ ތްގޮތަށްު
 ކަމަށްވާނަމައ ވ .

   )ޅ(

ުު ކުށް ޙާލަތްތަކުގައި،ު އ ހ ންު ފިޔަވައިު ޙާލަތްު ބުނާު ގައިު )ޅ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ކަނޑައަޅައި،ުޝަރީޢަތުން ނިންމުންުއު ސާބިތުވާކަމަށްު ނިންމުމ އްުނިންމައި،ުއު 

ވަގުތުންުު ފައިލްގައިު މައްސަލައިގު  އަދިު އިއްވަންވާނ އ ވ .ު މަޖިލީހުގައިު
މަޖިލީހ އްގައިކަންު އ ހ ންު ކަނޑައަޅާނީު އަދަބުު އަދިު ރ ކޯޑުކުރަންވާނ އ ވ .ު
އު  ފަނޑިޔާރުު ގަޑިު ދުވަހާއިު ޙުކުމްކުރާނު  ކަނޑައަޅައިު އަދަބުު ބަޔާންކޮށް،ު

ކުށްުުމަޖިލީހު ދުވަސް،ު ކުރާު ތާވަލްު މިގޮތުންު ކުރަންވާނ އ ވ .ު އިޢުލާންު ގައިު
ބަންދުނޫންުު ފ ށިގ ންު ދުވަހުންު ކަނޑައ ޅިު )ދިހައ އްު(10ުުސާބިތުވާކަމަށްު

ލަސްވ ގ ންުނުވާނ އ ވ .  ދުވަހަށްވުރު 

   )ކ(

ުު އ ހ ން ކަނޑައ ޅުންު އަދަބުު ގޮތަށްު ބަޔާންވ ގ ންވާު ގައިު )ކ(ު މާއްދާގު  މިު
މީހ އްުުުމަޖިލީހަކަށް ހުރިު ބަންދުގައިު މީހާއަކީު ދަޢުވާލިބު  ޙާލަތުގައި،ު ފަސްކުރާު

އަދަބ އްު އަދަބަކީުބަންދުގު  މައްޗަށްުކަނޑައ ޅިގ ންދާނު  ނުވ ފައި،ުއ ނާގު  ކަމަށްު
ބޮޑުނަމަ އިޙްތިމާލުު ުު،  ކަމަށްވުމުގު  އ ނާ އިއްވަންދ ންު ޙުކުމްު މައްސަލައިގު 

އަމުރުުު ފަނޑިޔާރުު ބ ހ އްޓުމަށްު އަމުރުުބަންދުގައިު މިބުނ ވިދިޔަު ކުރަންވާނ އ ވ .ު
ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .36ުުއޮންނަންވާނީު

   )އ(

އަމުރ އުްު ބ ހ އްޓުމުގު  ގޮތަށްުބަންދުގައިު )އ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު މިުމާއްދާގު 
ޙާލަތުގައި ުު،  ނ ރު  ގަވާއިދުގ  މިު އިއްވަންދ ން،ު ބާބުގ 02ުުޙުކުމްު ދަށުންުުވަނަު ު

އިޚްތިޔާރުުު ހުށަހ ޅުމުގު  ކޯޓަށްު ދޫކޮށްދިނުމަށްު ބަންދުންު ދަށުންު ކަފާލަތުގު 
މީހާއަށްުލިބިގ ންވ އ ވ .  ދަޢުވާލިބު 

   )ވ(

ުމަޖިލީހުގައިުއަދަބާމ ދުުވާހަކަުދައްކަންުމައްސަލައިގު  އަދަބުުކަނޑައ ޅުމަށްުބާއްވާ
ފުރަތަމަުު މިގޮތުންު ފުރުޞަތުދ ންވާނ އ ވ .ު ފަނޑިޔާރުު ފަރާތަށްު ދު 
ދަޢުވާލިބ ުު ވާހަކަުދައްކައިުނިމުމުންު ދައުލަތުންު ދައުލަތަށ ވ .ު ފުރުޞަތުދ ންވާނީު

ުު  ފަރާތަށްުފުރުޞަތުދ ންވާނ އ ވ .

ު .138 )ހ( ުކަނޑައަޅަނުްު ބު ދަ އަ
ލިސުްު ޖި ުމަ ވާ އް ބާ
ގޮތްު ުދާނ  އަށް ރި  ކު

ުު އަދަބު،ުޖިނާއީ މީހާއަށްުދ ންޖ ހު  ދަޢުވާލިބު  ވާހަކަުއަޑުއ ހުމަށްފަހު،ު ފަރާތުގު  ދު 
ުުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ  ޖިނާއ22ުުުުީތުގު  ކަނޑައަޅައި،ު ގޮތުގ މަތިންު ބާބުގައިވާު ވަނަު
ުުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ  އު 156ުުތުގު  ޙުކުމްކޮށް،ު ގޮތުގ މަތިންު މާއްދާގައިވާު ވަނަު

 ޤަޟިއްޔާުބަލައިުނިމުނީކަންުފަނޑިޔާރުުއިޢުލާންުކުރަންވާނ އ ވ .ުު

   )ށ(

ުު މަޖިލިސް ކުރިންު އިއްވުމުގު  ޙުކުމްު އަޑުއ ހުމަށްފަހު،ު ވާހަކަު ފަރާތުގު  ދު 
ު ކުޑަު ބ ނުންވާނަމަ،ު ފަނޑިޔާރުު މަޖިލިސްުުމ ދުކަނޑާލަންު ވަގުތުކޮޅަކަށްު

މ ދުކަނޑާލިުު ލިބިގ ންވ އ ވ .ުމަޖިލިސްު އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު މ ދުކަނޑާލުމުގު 

   )ނ(
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ފަސްނުކޮށް އިއްވުންު ޙުކުމްު މަޖިލީހަކަށްު އ ހ ންު މަޖިލީހުގައިުުު،ނަމަވ ސް،ު އު 
 ފަނޑިޔާރުުޙުކުމްުއިއްވަންވާނ އ ވ .

އިއްވަންވާނީުއަނގަބަހުން ޙުކުމްު ުުފަނޑިޔާރުު އަނގަބަހުން އަދިުފަނޑިޔާރުު ނ ވ .ު
އަދިުޙުކުމްުު އޮންނަންވާނ އ ވ .ު ލިޔ ފައިު ޙުކުމްު އަކުރަށްު އަކުރުންު އިއްވާގޮތަށް،ު

ޙުކުމުގައިުސޮއިކުރަންވާނ އ ވ . ވަގުތުުއު   އިއްވުމަށްފަހުުފަނޑިޔާރުުއު 

ު .139 )ހ( އްވުން ުއި މް ކު  ޙު

ުު އާއި މީހާު ދަޢުވާލިބު  އިއްވާުވަގުތުު ުުޙުކުމްު ކޮޅަށް ހުންނަންވާނީު ވަކީލުު އ ނާގު 
 ތ ދުވ އ ވ .

   )ށ(

ޙުކުމްުކުރަންވާނީުޖިނާއީުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ ުުފަނޑިޔާރުުމައްސަލައިގު  ު، 154ތުގު 

156ުުުއަދ155ުުި ނިމުނު"ވަނަުމާއްދާގައިވާުމަޢުލޫމާތުުހިމ ނ ގޮތަށް ުުޝަރީޢަތްު
ުުުު"ގޮތް މައްސަލައިގ  ކުރުމަށްފަހުގައ ވ .ު ނިމުނު"ތައްޔާރުު ުު"ގޮތްުުޝަރީޢަތްު

ފަރާތަށްުކޯޓުންުު ުޙުކުމްކުރާުދުވަހު،ުދަޢުވާކުރާުފަރާތަށާއި،ުދަޢުވާލިބު  މައްސަލައިގ 
 ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .

   )ނ(

ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  އ އ186ުުުްޖިނާއީު ބ ނުމަށްޓަކައި،ު މާއްދާގު  ވަނަު
ުު ދައްކާ ވާހަކަު ގޮތުންު އަދަބާގުޅު  މީހާުުހާދިސާއ އްގު  ދަޢުވާލިބު  މަޖިލީހުގައިު

ޖ ނ ރަލްު ޕްރޮސިކިއުޓަރު ލިޔުންު އ ނގ ނު  މުއްދަތުތައްު ހުރިު ބަންދުގައިު
މީހާގު  ލިބު  ދަޢުވާު ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،ު ލިޔ ކިޔުންތަކަށްު އު  ހުށަހ ޅުމުން،ު
މުއްދަތުުު ހުރިު ބަންދުގައިު ކަނޑައ ޅުމަށްފަހު،ު އަދަބުު ކުށުގު  ސާބިތުވިު މައްޗަށްު

 އުނިކުރަންވާނ އ ވ .އަދަބުންުު

ު .140 )ހ( ރުިު ުހު ގައި ދު ބަން
ުޙުކުމުގ ުު ތު ދަ އް މު

ުކ ނޑުންު ތުން ދަ އް  މު

ުު މައްޗަށްުކުށްުސާބިތުވާކަމަށްުކޯޓުންުކުރިުޙުކުމްގައިވާުއަދަބަކީ މީހާގު  ދަޢުވާލިބު 
އަދަބުުތަންފީ ކަމުގައިވާނަމަ،ު އަންގައުި،ޛުބަންދުކުރުންު ކޯޓުންު އިދާރާއަށްު ކުރާު

 އިދާރާއިންުވަގުތުންުއ މީހަކާުޙަވާލުވާންވާނ އ ވ .އު 

ު .141 )ހ( ފީު ުތަން ބު ދަ ކުރަނުްުޛުުއަ
ރުކުރުންު މު  އަ

ުު އަދަބުުތަންފީޛުކުރާ އ ންގުމުން،ު ކޯޓުންު )ހ(ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންު މާއްދާގު  މިު
ޤާއިމުވ ފައިނ ތް މީހާއާުުއިދާރާއ އްު އިއްވާފައިވާު ޙުކުމްު ކޯޓުންު ރަށ އްގައިނަމަ،ު
ފުލުހުންނަށް ޙަވާލުވ ުޙަވާލުވުމަށްު އ މީހަކާު ފުލުހުންު އ ންގުމާއ ކު،ު ވީު،  ކޯޓުންު

އަވަހަކަށް އިދާރާއާުއ މީހަކުުޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .ުއ ންމު   އަދަބުުތަންފީޛުކުރާު

   )ށ(

)ށ(ުގައިވުާުުުމި ުުުފުލުހުންނަށްުއަންގާުއ ންގުންުުގޮތުގ މަތިންމާއްދާގު  އޮންނަންވާނީ
ޖަދުވަލުުުގަުމި އާުއ އްގޮތަށ ވ .36.01ުވާއިދުގު   ގައިވާުނަމޫނާު

   )ނ(

ުު )ހ(ުއާއިު)ށ(ުގައިުއ ހ ން ވީމިުމާއްދާގު  ުުުު،ނަމަވ ސްބަޔާންކޮށްފައިު ދަޢުވާލިބ 
ހުރުމުގު  މަރުޙަލާގައިުބަންދުގައިު އަދިުޝަރީޢަތުގު  މަރުޙަލާގައިު ތަހުޤީޤްު މީހާު

މުއްދަތ އްުނ ތްނަމަ އިތުރަށްުތަންފީޛުކުރަންޖ ހު  ުުޛުޙުކުމްުތަންފީުު،ސަބަބުންު ކުރާ
ގޮތުގ މަތިންނ ވ .ުހާޒިރުއިދާރާއަށްުއ މީހަކުުު ބަންދުކުރުމަކަށްނުވާު  ކުރަންވާނީު

   )ރ(

އަމުރ އްކޯޓަކު ނުވަތަު ޙުކުމ އް،ު ކޮށްފައިވާު ުުުު،ންު އުސޫލަކާ ޤާނޫނީު ނުވަތަު ޝަރުޢީު
ޤަބޫލުކުރ ވިއްޖ ނަމަ،ުޖިނާއީުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ ުުޚިލާފުކަމަށްު ދަށުނ29ުުުްތުގު  ވަނަުބާބުގު 

މައްސަލުަު ުއު  ުއ ނާއަށްުލިބިގ ންވާކަމާއި، ޙައްޤު ުުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގު  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
އ ނާއަށްުއަންގަންވާނ އ ވ . މުއްދަތުުފަނޑިޔާރުު  އ ނާއަށްުލިބ ނު 

142. ު އްޤުުު ުޙަ ތިއުނާފުގ  ސް އި
ގުން ުއ ން ކަން ތް  އޮ
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ުބާބ15ުުު ނަ ުވަ

ޖަޢާކުރުން ރާ ުމު ރު މު ުއަ ދު ުބަން

ބަހައްޓަންުު ބަންދުގައިު އ މީހަކުު ކުރިން،ު އުފުލުމުގު  ދަޢުވާު މައްޗަށްު މީހ އްގު 
ުު ފ ންނަނަމަ، އޮތްކަމަށްު ސަބަބ އްު މުރާޖަޢާކުރަންޖ ހ ފަދަު އަމުރުު ނ ރ ފައިވާު
ނުވަތަުު އިދާރާއިންު ތަޙްޤީޤުކުރާު މައްސަލަު ނުވަތަު ފަރާތުންު ތުހުމަތުކުރ ވު 
އަމުރުު ބަންދުު އ މީހ އްގު  ފަރާތުން،ު ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު

އ ދިުހުށަހ ޅިދާނ އ ވ .  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށްު

ު .143 )ހ( ން މުރުުުބަ ުއަ ދު
ދުިު ުއ  ޖަޢާކުރުމަށް ރާ މު

ހ ޅުންު ށަ  ހު

ުު އ ދިުހުށަހަޅާނީ މުރާޖަޢާކުރުމަށްު ބަންދުު ގައިވާުގޮތުގ މަތިންު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ޖަދުވަލުުުގަމިުު ބާރުލިބިދު 37ުުވާއިދުގު  ހުށަހ ޅުމަށްު ގައިވާުފޯމުންނ ވ .ުއަދިުއު 

ވާނ އ ވ .  އ ންމ ހާުލިޔ ކިޔުންތައްުހުށަހަޅަންު

   )ށ(

ުު އ ދިުމި މުރާޖަޢާކުރުމަށްު އަމުރުު ބަންދުު ގޮތުގ މަތިން،ު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު 
ުު ބަންދުުނޫން ގިނަވ ގ ންު އު 05ުުހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު ތ ރ ގައި،ު )ފަހ އް(ުދުވަހުގު 

އަމުރުުމުރާޖަޢާކުރަންވާނ އ ވ .  އަމުރުުނ ރުނުުފަނޑިޔާރުުއު 

   )ނ(

ުު ސަބަބަށް ހުށަހަޅާފައިވާު މުރާޖަޢާކުރުމަށްު ބަންދުު މާއްދާގައިވާުގޮތުގ މަތިން،ު މިު
އިޚްތިޔާރުުު ބ އްވުމުގު  އަޑުއ ހުމ އްު މުރާޖަޢާކުރުމާގުޅު  ބަންދުު ރިޢާޔަތްކޮށް،ު

ލިބިގ ންވ އ ވ .ު  ފަނޑިޔާރަށްު

   )ރ(

ފަނޑިޔާރު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހުު ބަންދުު ގޮތުގ މަތިން،ު މާއްދާގައިވާު ނިންމާުުުުމިު
ވާނ އ ވ .އިމައްސަލަ،  ނިންމުން ލިޔުމުންދ ންު ފަރާތްތަކަށްު ހިމ ނު  ުުުުގައިު މިުއަދި

ުު ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު އޮންނަންވާނީު އ37.02ުުުާނިންމުންު ނަމޫނާު ގައިވާު
 އ އްގޮތަށ ވ .

   )ބ(

ުު ޤާނޫނުގ  ދަށުނ60ުުުުްޖިނާއީުއިޖުރާއަތުގު  ގު  )ކ(ު )ށ(ުނުވަތަު ވަނަުމާއްދާގު 
ުު ބަންދުގައިުބަހައްޓަންުފަނޑިޔާރުުނިންމައިފިނަމަ، މީހަކުު ނިމ ންދ ންު ޝަރީޢަތްު

ުު ކޮންމ  ކޮށްދިނުމަށ30ުުްއ ނިންމުންު މުރާޖަޢާު ދުވަހަކުންު އ ދިު )ތިރީސް(ު
ުު ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . ފަރާތުންުކޯޓަށްު  ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގު 

ު .144 )ހ( ދ ނުްު މ ން ުނި ޢަތް ރީ ޝަ
ދުކޮށްފައިވުާު ބަން
ުބަންދުުު ގ  ހުން މީ
ޖަޢާކުރުންު ރާ ުމު
 

ުު އ ދިުހުށަހަޅާނީ މުރާޖަޢާކުރުމަށްު ބަންދުު ގައިވާުގޮތުގ މަތިންު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ލަސްވ ގ ން،ުު )ހަތ އް(ުދުވަސ7ުުުުްސްުހަމަވާުތާރީޚުގ ުުދުވަ)ތިރީސް(30ުުުއ ންމު 

ުޖަދުވަލުުުގަުކުރިން،ުމި ުއ2ުުަފޯމުންނ ވ .ުފޯމުގު ގައިވ37ުުުާުވާއިދުގ  ލުުުސް)ދ އް(
ވާނ އ ވ .  ހުށަހަޅަންު

   )ށ(

ފޯމު ބަޔާންކުރާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  ުުުުމިު ފޯމުގ  އު  )އ ކ އްު(1ުުހުށަހ ޅުމުންު
މުރާޖަޢާުުސްއަ ބަންދުު ވާނ އ ވ .ު ފޯރުކޮށްދ ންު ކޯޓުންު ފަރާތަށްު ދަޢުވާލިބު  ލު،ު

ުު މި ހުށަހަޅާނީު ރައްދުު ފޯމަށްު ހުށަހަޅާު އ ދިު ޖަދުވަލުުގަވާއިދުކޮށްދިނުމަށްު ގު 
)އ ކ އްު(1ުގައިވާުފޯމުން،ުބަންދުުމުރާޖަޢާުއަޑުއ ހުންުބާއްވާުތާރީޚުގު 37.01ުު

ފޯމުގު ސް)ދ އް(ުއ2ުަދުވަސްުކުރިންނ ވ .ުފޯމުގު  ވާނ އ ވ .ުއު  1ުލުުހުށަހަޅަންު
ވާނ އ ވ .ސް)އ ކ އް(ުއަ  ލު،ުދައުލަތަށް،ުކޯޓުންުފޯރުކޮށްދ ންު

   )ނ(
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ުު ުފަރާތުން ުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގ  ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގ  މި
ފަނޑިޔާރުުު ބަހައްޓަންު ބަންދުގައިު ނިމ ންދ ންު ޝަރީޢަތްު ހުށަހ ޅުމުން،ު ކޯޓަށްު
ުު ޝަރީޢަތުގ  ފަނޑިޔާރުު ބަލާު މައްސަލަު މުރާޖަޢާކުރާނީު ނިންމުންު ނިންމާފައިވާު

 މަޖިލީހުގައ ވ .ުު

   )ރ(

)މިުމާއް މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރުުޗުއްޓީގައިުރދާގު  ުގައިުއ ހ ންއޮތްނަމަވ ސް،ު )
ުު މަސްއޫލިއްޔަތުުއަދާކުރުމަށްުއުޒުރުވ ރިވާފަދަުޙާލަތ އް ވަޒީފާގު  ހުރިނަމަުނުވަތަު

އަމުރު އު  އިސްުުކުރިމަތިވ ފައިވާނަމަ،ު ކޯޓުގު  ނުވަތަުުުުމުރާޖަޢާކުރާނީ،ު ޤާޟީު
ުު ދާއިރާގ  އިސްޖުޑީޝަލްު ކޯޓުގު  ނުވަތަ،ު ނުވަތަުުުުއިސްމ ޖިސްޓްރ ޓްު ޤާޟީު

އިސްމ ޖިސްޓްރ ޓްުކަނޑައަޅާުއ ހ ންުފަނޑިޔާރ ކ ވ .  ޖުޑީޝަލްުދާއިރާގު 

   )ބ(

ގޮތުގ މަތިުުމާއްދާގައިމިުު މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހުުބަޔާންކޮށްފައިވާު ބަންދުު ު، ންު
ުޖަދުވަލު ގައިވ37.02ުުުާުުފަނޑިޔާރުުނިންމާުނިންމުންުއޮންނަންވާނީުމިުގަވާއިދުގ 

 ނަމޫނާއާުއ އްގޮތަށ ވ .

   )ޅ(

ކޮންފަރ ން ވީޑިއޯު އަދިު ކުރިއަށްުުުުސިންގއޯޑިއޯު ޝަރީޢަތްތައްު މ ދުވ ރިކޮށްު
ގަ އ ކަށައަޅާފައިވާު ގޮތުގ މަތިންވާގ ންދިއުމަށްު އ އްގޮތްވާު ުު،  އިދާު ބަންދު

ުު ފަނޑިޔާރަށް އިޚްތިޔާރުު ގ ންދިއުމުގު  ކުރިއަށްު އަޑުއ ހުންތައްު މުރާޖަޢާކުރުމުގު 
 ލިބިގ ންވ އ ވ .ު

ު .145 )ހ( ރާޖަޢުާު ުމު ދު ބަން
އ ހުނުްު ޑު ުއަ މުގ  ރު ކު
ދިއުންު ުގ ން އަށް ރި  ކު

30ުުުު މުރާޖަޢާުު)ތިރީސް( ބަންދުު މަތިންު ގޮތ އްގު  ދިގުނުވާނު  މިނިޓަށްވުރު 
ލިބިގ ންުވ އ ވ .އަޑުއ ހުންުކުރިއަށްުގ ންދި އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު  އުމުގު 

   )ށ(

ުު ކުރިއަށް އަޑުއ ހުންު ތަރުޖަމާނާއ ކުު ބިދ ސީއަކަށްވ ފައި،ު ފަރާތަކީު ދަޢުވާލިބު 
ދ ހަވާނ ުު އ ފަރާތަށްު ނުވިނަމަވ ސްު ހަމަޖ ހިފައިު އިންތިޒާމްު ގ ންދ ވ ނު 

ުު ގޮތ އްުނިންމަން  ވާނ އ ވ .ގޮތ އްގ މަތިންުބަންދުުމުރާޖަޢާކޮށްު

   )ނ(

ުު ގ ންނަންޖ ހ ފަދަ ބަދަލ އްު ނިންމުމަށްު ނިންމާފައިވާު ބ ހ އްޓުމަށްު ބަންދުގައިު
ގޮތ އްު ފަނޑިޔާރުު ބ ލުމަށްފަހުު ނޫންކަންު ނުވަތަު އޮތްކަންު ޙާލަތ އްު
ކޯޓުުު ދޫކުރުމަށްު ބަންދުންު ދޫކުރަންޖ ހ ނަމަު ބަންދުންު އަދިު ނިންމަންވާނ އ ވ .ު

ބަހައްޓަ ބަންދުގައިު ވާނ އ ވ .ު ނ ރ ންު ުުއަމުރ އްު ނިންމުމަށް ނިންމިު ކުރިންު ންު
މިު އޮންނަންވާނީު ތަނ އްުނ ތްނަމަުފަނޑިޔާރުުނިންމާުނިންމުންު ބަދަލުުގ ންނާނު 

ޖަދުވަލުުގަ  ގައިވާުނަމޫނާުއާުއ އްގޮތަށ ވ .37.02ުުވާއިދުގު 

   )ރ(

ނ16ުުަ  ބާބުުުވަ

ރުންު ުވަކިކު ގަތުމާއި، އި ލަ ުބަ މާއި، ުހުށަހ ޅު ލުން  ވަކީ

ގޮތުގައިުކޯޓަށްުބަލައިގަނ ވ ނީޖިނާއުީު ދިވ ހިރާއްޖ ގ ުު،  މައްސަލަތަކުގައިުވަކީލުންގު 
ދަފްތަރުގައިުރަޖިސްޓްރީވ ފައިވާުވަކީލުންނ ވ .ުު ވަކީލުންގު   ބާުކައުންސިލްގު 

ު .146 )ހ( ގައުިު ތު ުގޮ ލުންގ  ކީ ވަ
އިގަނ ވ ނ ުު ލަ ބަ

ތްތައްު ރާ  ފަ

)ހ(ުގައިުއ ހ ން މި ވީުުމާއްދާގު  އ ދިުބަޔާންކޮށްފައިު ނަމަވ ސް،ުވަކާލާތުކުރުމަށްު
ުު ހުށަހަޅާުމައްސަލައަކީުއ  ުގޮތުގައިުމަސައްކަތްކުރިުކޯޓަށް، ވަކީލަކުުފަނޑިޔާރ އްގ 

   )ށ(
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ުު އ ފަދަ މައްސަލައ އްނަމަ،ު ހުށަހ ޅިފައިއޮތްު ކުރިންު ވަކިވުމުގު  ފަނޑިޔާރުކަމުންު
ުު  ޢައްޔަނ އްނުވ ވ ނ އ ވ .މައްސަލައ އްގައިުވަކާލާތުކުރުމަށް

އ ހ ންއޮތްނަމަވ ސް މި ގައިު )ހ(ު ުުުު،މާއްދާގު  ހުށަހަޅާ އ ދިު ވަކާލާތުކުރުމަށްު
ުު މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަު އިދާރާއ އްު މަސައްކަތްކުރިު އ ވަކީލަކުު މައްސަލައަކީު

ކުރިން ނުވަތަުު،ވަކިވުމުގު  ުުއ އިދާރާއަކަށްުނުވަތަުމުއައްސަސާއަކަށްުހުށަހ ޅިފައިވާު
ުު ުވަކާލާތުކުރުމަށް ުމައްސަލައ އްނަމަ،ުއ ފަދަުމައްސަލައ އްގައި މަޝްވަރާކުރ ވިފައިވާ

 ޢައްޔަނ އްނުވ ވ ނ އ ވ .

   )ނ(

ދަޢުވާލިބ  ހަމަޖ އްސުމަށްު ވަކީލަކުު ުު ދިފާއީު ގިނަވ ގ ން )ދިހައ އްު(10ުުފަރާތަށްު
 ދުވަސްުދ ންވާނ އ ވ .

ު .147 )ހ( ލުނުްު ކީ ވަ
ޔަންކުރުމުގ ުު އް ޢަ

ތުު ދަ އް  މު

ު އ ހ ންު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  ވީމިު ވަކީލަކުުުބަޔާންކޮށްފައިު ނަމަވ ސް،ު
އިތުރުު ޢައްޔަންކުރުމަށްު ވަކީލަކުު ރިޢާޔަތްކޮށްު ސަބަބަށްު ހަމަޖ އްސިފައިނުވާު

ލިބިގ ންވ އ ވ .ު އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ދިނުމުގު   ފުރުޞަތ އްު

   )ށ(

ވަކީލަކާުުވަކީލަކުުހަމަޖ އްސުމަށްުދީފައިވާުމުއްދަތުގައިުވަކީލަ ކުުހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ،ު
ލިބިގ ންވ އ ވ . އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު  ނުލައިުމައްސަލަުކުރިއަށްުގ ންދިއުމުގު 

148. ު އުިު ލަ ުނު ލަކާ ކީ ވަ
ރިއަށުްު ުކު ސަލަ އް މަ

އުންު ދި ުގ ން
 

މައްސަލައ އްގައުިު ޖިނާއީު ހިމ ނ ގޮތުން،ު މަޖިލިސްު ގޮތ އްުނިންމުމުގު  ބަންދާމ ދުު
ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުފޯމުންނ ވ .38ުުވަކާލާތުކުރުމަށްުއ ދިުހުށަހަޅާނީު

ު .149 )ހ( ދުިު ުއ  ލާތުކުރުމަށް ކާ ވަ
ހ ޅުމާއުިު ށަ ހު
އިގަތުންު ލަ  ބަ

ު)ހ(ުގައިުބުނ ފައިވާުފޯމުުު އަޑުއ ހުންުބ އްވުމުގު ުު،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުމިުމާއްދާގ 
ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .15ުލަސްވ ގ ންުު ފޯމުުކޯޓަށްު  )ފަނަރަ(ުމިނިޓުުކުރިންުއު 

   )ށ(

ުު ފަރާތްތަކުގ  ދަޢުވާކުރާު ފަރާތްތަކާއިު ތަޙްޤީޤުކުރާު މައްސަލަތައްު ޖިނާއީު
ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައިުބަ މައްސަލައ އްގު  އު  އ މީހަކުު އިވ ރިވ ފައިވާުހައިސިއްޔަތުން،ު
ުހައިސިއްޔަތުންުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާުމައްސަލަތަކުގަ އި،ުއަދިުއްޔާނުވަތަުވަކީލ އްގ 

ގޮތުގައިު ވަކީލ އްގު  ދިފާއީު މައްސަލަތަކުގައި،ު ފުށުއަރާު މަސްލަހަތުު އ މީހަކުގު 
 އ މީހަކުުބަލައ އްުނުގަނ ވ ނ އ ވ .

ު)ނ( ު ު

ުު މައްސަލައިން ވަކީލަކުު ކުރަމުންދާު ވަކާލާތުު މައްސަލައ އްގައިު ހުށަހ ޅިފައިވާު ކޯޓަށްު
ޖަދުވަލުުު  ގައިވާުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްުހުށަހަޅަންވާނ އ ވ ު.39ުތަނާޒުލުވާނަމަ،ުމިުގަވާއިދުގު 

150. ު ރަމުންދުާު ުކު ލާތު ކާ ވަ
ސަލައަކުނުްު އް މަ

ލުވުންު ޒު  ތަނާ

ުު ހުށަހ ޅިފައިވާ ވަކީލަކުކޯޓަށްު ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާު ވަކީލުންގު ،  މައްސަލައ އްގައިު
ބ ލ ވ ނަމަ ޚިލާފުވ އްޖ ކަމަށްު މިންގަނޑާއިު ުުުު،ސުލޫކީު ބާ ދިވ ހިރާއްޖ ގު  އ ކަންު

ލިބިގ ންވ އ ވ . އިޚްތިޔާރުުފަނޑިޔާރަށްު ހުށަހ ޅުމުގު   ކައުންސިލްއަށްު

ު .151 )ހ( ލޫކުީު ުސު ލުން ކީ ވަ
ލާފުވުންު ުޚި ގަނޑާ  މިން

ުު ނުވަތަ ކުރާނަމަު ދަތިު ހިންގުމަށްު މައްސަލަު ޝަރީޢަތ އްގައިު ހިނގަމުންދާު
ބަސްމަގުުު އ ކަށީގ ންނުވާު ނުވަތަު ޢަމަލ އްުހިންގާނަމަު އަދަބާުޚިލާފުު ޝަރީޢަތުގު 

މައްސަލައ އްގައުިުުު،ބ ނުންކުރާނަމަ އު  ވަކީލަކުު އު  މުއްދަތަކަށްު ވަކިު ކަނޑައ ޅު 
ުުުުހާޒިރުކޯޓަށްު ުއިޚްތިޔާރު ުބަދަލުކުރުމަށްުއ ންގުމުގ  ވަކީލު ގޮތްުހ ދުމާއިުއު  ނުވ ވު 

ލިބިގ ންވ އ ވ . މައްސަލަުބަލާުފަނޑިޔާރަށްު  އު 

   )ށ(
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ުު، ޖިނާއީުބޮޑުުމައްސަލައ އްގައި ދައުލަތުންުދިފާޢީުވަކީލަކުުހަމަޖ އްސުމަށްުއަންގާތާުބަންދު
ތ ރ ގައިުވަކީލަކުުހަމ30ުަނޫންުު  ޖައްސަންވާނ އ ވ .)ތިރީސް(ުދުވަހުގު 

152. ު ފާޢުީު ުދި ލަތުން އު ދަ
މަޖ އްސުންު ުހަ ލުން ކީ ުވަ

 

ނ17ުުަ ުބާބުުުވަ

ޓު ޕޯ ގ ުރި ުގޮތު މުނު ުނި ރީޢަތް ުޝަ

ޙުކުމްކުރުމުން ނިމިު ޝަރީޢަތްު ޤަޟިއްޔާއ އްގު  ކޮންމު  ބަލާު ޤަޟިއްޔާގު ުު،ކޯޓުންު އު 
ރިޕޯޓު  މައްސަލަުބ ލިުފަނޑިޔާރުުތައްޔާރުުކުރަންވާނ އ ވ .، ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު 

153. ު އްޔާރުކުރުން ުތަ ޓު ޕޯ  ރި

މަޢުލޫމާތުުހިމަނަންވާނ އ ވ . ރިޕޯޓުގައިުއަންނަނިވިު ު .154 )ހ( ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު  ޖ ހ ުު މަނަން ުހި ގައި ޓު ޕޯ ރި
ތައްތައްު.  ކަން

ުު؛ނަންބަރުރިޕޯޓުު (1)     

ު؛ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު (2)     

ު؛ފައިލުުނަންބަރު (3)     

ބާވަތް ު؛ޤަޟިއްޔާގު  (4)     

ތާރީ އަދިުނިމުނުު ު؛(ޚު)ހިޖުރީުއަދިުމީލާދީުތާރީުުޚުހުށަހ ޅިު (5)     

ު؛ދަޢުވާކުރާުފަރާތް (6)     

ު؛ދަޢުވާުފޯމުުނަންބަރު (7)     

ރިފަރ ންސްުނަންބަރު ު؛ދަޢުވާކުރާުފަރާތުގު  (8)     

ނަންބަރުޛުޤާނޫނުުތަންފީ އިދާރާގު  ު؛ކުރާު (9)     

ވަކީލު ު؛ދަޢުވާކުރާުފަރާތުގު  (10)     

ވަކީލު ފަރާތުގު  ު؛ދަޢުވާލިބު  (11) 1    

މަޢުލޫމާތު އަނގައިދު  ކާކުކަންު ފަރާތުގު  ު؛ދަޢުވާލިބު  (12) 1    

މަޢުލޫމާތު އަނގައިދު  ކާކުކަންު ވަކީލުގު  ފަރާތުގު  ު؛ދަޢުވާލިބު  (13) 1    

ުު ރ ފަރ ންސްުނަންބަރުމައްސަލަ ު؛ތަޙްޤީޤުކުރިފަރާތުގު  (14) 1    

ޚުލާޞާ ު؛ދަޢުވާގު  (15) 1    

މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކުގު  ު؛ޤަޟިއްޔާއާުގުޅު  (16) 1    

ު؛ފާހަގަކުރ ވުނުުނުކުތާތައް (17) 1    

ޙުކުމް ު؛މައްސަލައިގު  (18) 1    

ުު ުހިމ ނުމަށްުފަނޑިޔާރަށްުފ ންނަުއ ހ ނިހ ން ުއިތުރުންވ ސްުރިޕޯޓުގައި މީގ 
ުު ުކަންކަން.

(19) 1    

ުު ސޮއިކޮށް، ފަނޑިޔާރުު ނިންމިު މައްސަލަު ރިޕޯޓުގައިު ގޮތުގު  ނިމުނުު ޝަރީޢަތްު
ތައްގަނޑުުޖަހަންވާނ އ ވ .  ކޯޓުގު 

   )ށ(

ރިޕޯޓުުހޯދުމަށްުއ ދި )ނުވަދިހަ(90ުުުުމައްސަލަުނިމ ތާުުުު،ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު 
ޖަދުވަލުުު ގަވާއިދުގު  މިު ހުށަހަޅާނީު ތ ރ ގައިުހުށަހަޅާނަމަ،ު ގައިވ40ުުުާދުވަހުގު 

ުު  ފޯމުންނ ވ .

ު .155 )ހ( ދުިު ުއ  ދުމަށް ުހޯ ޓު ޕޯ ރި
ހ ޅުންު ށަ  ހު
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ުު ރިޕޯޓުުހޯދުމަށްުއ ދިުމައްސަލަުނިމ ތާ )ނުވަދިހަ(90ުުުުޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު 
ހުށަހަޅާ ފަހުންު ުުދުވަހުގު  ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގު  މިު ހުށަހަޅާނީު ގައިވ41ުުުާނަމަ،ު

ުު  ފޯމުންނ ވ .

   )ށ(

އ ދިއްޖ ނަމުަ، ފަރާތަކުންު ރިޕޯޓަށްުމައްސަލައިގައިުހިމ ނު  ޝަރީޢަތްުނިމުނުގޮތުގު 
ުު ތާރީޚުން ރިޕޯޓަށްުއ ދު  ކަނޑައ ޅިފައިވާުފީުނ ގުމަށްފަހުުޝަރީޢަތްުނިމުނުގޮތުގު 

ު ރަސްމީު 10ުފ ށިގ ންު އ ފަރާތަކާުުު ތ ރ ގައިު ދުވަހުގު  )ދިހައ އް(ު
 ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .

ު)ނ(   

ުު އަންނަނިވި ދޫކުރ ވ ނީު ލިޔ ކިޔުންތައްު ރިޕޯޓާއިު ގޮތުގު  ނިމުނުު ޝަރީޢަތްު
ުު  ފަރާތްތަކަށ ވ .

ު .156 )ހ( މުނުުު ުނި ޢަތް ރީ ޝަ
ޓާއުިު ޕޯ ުރި ގ  ތު ގޮ
ޔުންތައުްު ކި ޔ  ލި

ރާތްތައްު ުފަ ރ ވ ނ  ކު ު؛ދަޢުވާކުރާުފަރާތް ދޫ (1)    

ު؛ދަޢުވާުލިބ ފަރާތް (2)     

ފަރާތަކީުއުމުރުނުްު ކުއްޖަކުނަމަުުކުޑަ)އަށާރަ(ުއަހަރުުނުވ18ުުުާދަޢުވާލިބު 
އިޚްތިޔާރުުލިބިފައިނުވާުު ނުވަތަުއަމިއްލަުދިރިއުޅުމުގައިުޒިންމާުނ ގުމުގު 
މަންމަުނުވަތަުބައްޕަުނުވަތަުު ނުވަތަުއ މީހ އްގު  މީހަކުނަމަ،ުއ ކުއްޖ އްގު 
ނުވަތަުު ކުއްޖަކުު އ ފަދަު އ ނޫންވ ސްު ބަލަދުވ ރިއަކުުނުވަތަު ޒިންމާދާރުު

ު؛ރާތްމީހަކުުބ ލ ހ އްޓުމާުޙަވާލުވ ހުރިުފަ

(3)     

ފަރާތްތައުް. ުކަމާބ ހު  ުބ ނުންވާުދައުލަތުގ  ރިޕޯޓު ުޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު  (4)     

ުު )ހ(ުގ  3ުުުުމިުމާއްދާގު  ވީނަމަވ ސް،ުުުުބަޔާންކޮށްފައިުުއ ހ ންވަނަުނަންބަރުގައި
ުު ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބު  ހުށަހަޅާއިރުު އ ދިު ރިޕޯޓަށްު ގޮތުގު  ނިމުނުު 18ުޝަރީޢަތްު

ފުރިފައިވާނަމަ،ުރިޕޯޓުުދޫކުރާނީުއ ނާއަށްުނުވަތަުއ ނާުކަނޑައަޅާުު)އަށާރަ(ުއަހަރުުު
 ފަރާތަކަށ ވ .

   )ށ(

)ހ(ުގައިުހޯދުމަށްުުުޓުވަނަުމާއްދާު)ރިޕ155ުުޯމިުގަވާއިދުގ ުު އ ދިުހުށަހ ޅުން(ުގު 
އ ދިު ހޯދުމަށްު ރިޕޯޓުު ނިމުނުގޮތުގު  ޝަރީޢަތްު ފަރާތަކުންު ބަޔާންކޮށްފައިވާު
ގައިު )ށ(ު މާއްދާގު  މިު ދޫކުރ ވ ނީު ރިޕޯޓުު އ ފަރާތަކަށްު ހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު
ސްޓ މްޕްުު ރ ވ ނިޔުު ލިޔުންތަކުގައިު ޝަރުޢީު އ ކިއ ކިު ފީއާއި،ު ބަޔާންކޮށްފައިވާު
އ ންމ ހާުު އިތުރުން،ު ސްޓ މްޕުގު  ޖަހަންޖ ހު  ގޮތުގ މަތިންު ޤާނޫނުގައިވާު ޖ ހުމުގު 

ހުށަހ ޅު  މުންނ ވ .ލިޔ ކިޔުންތައްުފުރިހަމަކޮށްު

ު .157 )ހ( މ ނ ުު ުހި ގައި ޓު ޕޯ ރި
ގުންު ުފީނ  ތަކަށް ޔުން  ލި

ރިޕޯ ގޮތުގު  ނިމުނުު ފީުުުުޓުޝަރީޢަތްު ގޮތުގ މަތިންު އަންނަނިވިު ދޫކުރ ވ ނީ،ު
ުު  ނ ގުމަށްފަހުގައ ވ .

   )ށ(

ުފުރަތަމަުފަހަރަށްުދޫކުރާނަމަ ރިޕޯޓު ރިޕޯޓުގައިުުު،ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު 
ޞަފްޙާތައްުފިޔަވައި ުުު،ހިމ ނު  ޞަފްޙާއަކަށް 2ު/-ކޮޕީުހަދާފައިވާުކޮންމު 

މަގުން ު؛)ދ އް(ުރުފިޔާގު 

(1)     

ގިނަފަހަރުުދޫކުރާނަމަ،ުު ރިޕޯޓުުއ އްފަހަރަށްވުރު  ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތުގު 
ޞަފްޙާއަކަށްުު )ދ އް(ުރުފިޔާގ 2ުުުު/-ރިޕޯޓާއި،ުރިޕޯޓާއ ކުުދޫކުރާުކޮންމު 

ު؛މަގުން

(2)     
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ފީއ އްގު  ދޫކުރުމުގު  އ ލިޔުމ އްު ު ލިޔުމ އްނަމަ،ު ޝަރުޢީު ދުވަސްވީު
ުު ކޮންމ 100ުުުު/-ގޮތުގައި ހަދާފައިވާު ކޮޕީު ރުފިޔާއާއި،ު )ސަތ ކަ(ު

ުު މަގުނ2ުުް/-ޞަފްޙާއަކަށް ު؛)ދ އް(ުރުފިޔާގު 

(3)     

ކުލަކޮޕީުބ ނުންވާނަމަ،ުކޮޕީުހަދާފައިވުާު ުލިޔުންތަކުގު  ކޮންމ ުުމައްސަލައިގ 
ުު މަގުނ15ުުް/-ޞަފްޙާއަކަށް ު؛)ފަނަރަ(ުރުފިޔާގު 

(4)     

ުު ސީޑީއަކަށް ދޫކުރާު ލިޔުންތަކާއ ކުު 50ުުުު/-މައްސަލައިގު  ) )ފަންސާސް
މަގުން.100ުު/-ރުފިޔާުއަދިުޑީވީޑީއަކަށްު ރުފިޔާގު  ު)ސަތ ކަ(ު

(5)     

ރިޕޯޓުގ ުު މައްސަލައިގު  އު  )އ ކ އް(ުއަސްލާުއ އްގޮތްކަމުގު 1ުދަޢުވާކުރާުފަރާތަށްު
ދޫކުރ ވ ނ އ ވ ު. ނުލައިު ފީއަކާު ލިޔުންތަކާއ ކުު ކޮޕީއ އް،ު ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާު
ރިޕޯޓުގައިުހިމ ނ ުު އު  އިތުރުުކޮޕީއަކަށްުއ ދިުހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު ނަމަވ ސްުރިޕޯޓުގު 

ދޫކުރ ވ  އުސޫލާުުލިޔ ކިޔުންތައްު ކަނޑައަޅާފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު ނީު
 އ އްގޮތްވާުގޮތުގ މަތިންުފީުނ ގުމަށްުފަހުގައ ވ .ުުު

   )ނ(

މަު ހުށަހަޅައިފިނަ ބ ނުންވ ގ ންު ކޮޕީު ސޮފްޓްު ރިޕޯޓުގު  ގޮތުގު  ނިމުނުު ،  ޝަރީޢަތްު

ުު ލިޔުންތައް އު  ފީނ ގުމަށްފަހު،ު ގޮތުގ މަތިންު ގައިވާު )ށ(ު މާއްދާގު  މިު
އީމ އިލްުކުރ ވިދާނ އ ވ .  ދޫކުރ ވިދާނ އ ވ .ުނުވަތަު

   )ރ(

ުު )ހ(ުއަދިު)ރ(ުގައިުއ ހ ން ވީމިުމާއްދާގު  ުުބަޔާންކޮށްފައިު ނަމަވ ސް،ުޝަރީޢަތް
ލިޔުމުންުު ކޯޓުގައިު އިދާރާއަކުންު ދައުލަތުގު  ބ ނުންވ ގ ންު ރިޕޯޓުު ގޮތުގު  ނިމުނުު

ކޮޕީ ސޮފްޓުު ރިޕޯޓ އްގު  އު  އަގުުނުނަގައިު އިޚްތިޔާރުުުއ ދ ފިނަމަ،ު ދޫކުރުމުގު  ު
 ކޯޓަށްުލިބިގ ންވ އ ވ .

   )ބ(

ުު ނިންމާ ކޯޓުތަކުންު ވ ބްސައިޓުގައިު ކޯޓ އްގު  އު  ކޯޓަކުންވ ސްު ކޮންމު 
ޝަރީޢަތްުނިމުނުުގޮތްުޢާންމުކުރަންވާނ އ ވ .  މައްސަލަތަކުގު 

ު .158 )ހ( މުކުރުންު ުޢާން ޓު ޕޯ ުރި
 

ުު އ ހ ން ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  ރިޕޯޓުތައްުމިު ކޯޓުތަކުންު ބުނ ފައިވީނަމަވ ސް،ު
ުު ޤާނޫނުއަސާސީގ  ު ޖުމްހޫރިއްޔާގު  ދިވ ހިރާއްޖ ގު  ވަނ42ުުުުަޢާންމުކުރަންވާނީު

ުުމާއްދާގައިވާުގޮތުގ މަތި  ންނ ވ .

   )ށ(

ުބާބ18ުުު ނަ  ވަ

އްޓުން ލ ހ  ުބ  ޑު ުރ ކޯ

ޑު ރ ކޯ ލަތަކާގުޅު  އްސަ  މަ

ުު މައްސަލަތަކުގ  ލިޔ ކިޔުންތަކާއިުއޯޑިއޯުވީޑިއޯުރ ކޯޑިންގުޖިނާއީުުކޯޓަށްުހުށަހ ޅު 
ުުއިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ  ގޮތުގ މަތިނ168ުުުުްތުގު  ބަޔާންކޮށްފައިވާު މާއްދާގައިު ވަނަު

ކޯޓުންުު ތަކ ތިު މަޢުލޫމާތުތަކާއިު އަންނަނިވިު އިތުރަށްު ބ ލ ހ އްޓުމުގު 
 ބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .ުު

ު .159 )ހ( ލ ހ އްޓުންު ުބ  ޑު ކޯ  ރ 

ުު ުުހިމާޔަތާއި ކާކުކަން ހ ކިންގު  ނ ގު  ހ ކިބަސްު ލިބ ގޮތަށްު ރައްކާތ ރިކަންު
ބަޔާން ު؛ގޮތަށްގައިވ42ުާުމިުގަވާއިދުުޖަދުވަލުުުއަންގައިދު 

(1)     

އ ންމ ހާުތަކ ތި ގޮތުގައިުކޯޓަށްުހުށަހ ޅު  ު؛މާއްދީުހ ކީގު  (2)     
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ހުންނަުު ރައްކާކުރ ވިފައިު ހ ކިު ގުޅިގ ންު އިލ ކްޓްރޯނިކްުުމައްސަލައާު
އ ގައިުރައްކާކުރ ވިފައިުހުންނަުމަޢުލޫމާތު ު؛ވަޞީލަތްތަކާއިު

(3)     

އ ހ ނިހ ންުތަކ ތި. ގުޅިގ ންުހުށަހ ޅު  މައްސަލަތަކާު ުއަދިުމިނޫނަސްު (4)     

ފިޔަވައިު މާއްދީުހ ކިތައްު ތ ރ އިންު ތަކ ތީގު  ގައިުބުނ ފައިވާު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ތަކ ތި، ުުއ ހ ނިހ ންު ފ ށިގ ން ނިމ ދުވަހުންު ދުވަސ90ުުުުްމައްސަލަު )ނުވަދިހަ(ު

ކޯޓ އްގައިުރައްކާތ ރިކަމާއ ކުުބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .ުއަދިުމިުމުއްދަތުުު ވަންދ ންުއު 
އަވަހަކަށްުމި  ތަކ ތިުޝަރުޢީުޢަރުޝީފަށްުފޮނުވަންވާނ އ ވ ު.ުުހަމަވުމުންުވީުއ ންމު 

   )ށ(

ތ ރ ގައިު ހ ކީގު  މާއްދީު ތ ރ އިންު ތަކ ތީގު  ބުނ ފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގު  މިު
ދުވަހުންުފ ށިގ ންުު ތަކ ތިުމައްސަލަުނިމު  ތ ރ ގައ90ުުުިހިމ ނު  )ނުވަދިހަ(ުދުވަހުގު 

އަވަހަކަށްުމޯލްޑިވްސްުޕޮލިސްުސަރވިސްއާުޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .ު  ވީއ ންމު 

   )ނ(

މައްސަލަތަކާ އިތުރުން،ުކޯޓުންުނ ރ ުުކޯޓަށްުހުށަހ ޅު  އަމުރުތަކުގު  ުގުޅިގ ންުކޯޓުންުނ ރު 
ުު ފ ށިގ ން މުއްދަތުުހަމަވާުތާރީޚުންު އަމުރުތައްވ ސް،ުއަމުރުގު  )ނުވަދިހަ(90ުުުުއ ހ ނިހ ންު

ކޯޓ އްގައިުރައްކާތ ރިކަމާއ ކުުބަލަހައްޓަންވާނ އ ވ .ުއަދިުމިުމުއްދަތުުު ދުވަސްުވަންދ ންުއު 
އަވަހަ ުުހަމަވުމުންުވީއ ންމު   ކަށްުމިތަކ ތިުޝަރުޢީުޢަރުޝީފަށްުފޮނުވަންވާނ އ ވ .

160. ު ޅ ުު ުގު ރުތަކާ މު ުއަ ޓު ކޯ
ޑުު ކޯ  ރ 

ުު އ ންމ ހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާު ފޮނުވަންޖ ހ ނ ކަމަށްު ޢަރުޝީފަށްު ގަވާއިދުގައިުޝަރުޢީު މިު
ކޯޓުގައިު ސްކ ންކޮށްު އ ތަކ ތިު ކުރިންު ފޮނުވުމުގު  ޢަރުޝީފަށްު ލިޔ ކިއުންތައްު

 ރައްކާކުރަންވާނ އ ވ .

161. ު ކިއުންތައުްު ޔ  ލި
ކ ންކުރުންު ުސް

 

ުު މަޖިލީހުގައިުރ ކޯޑުުކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތުގު  ކޯޓުގައިުހިނގަމުންދާުމައްސަލައ އްގު 
ނުވަތަުު ބ ލުމަށްު ލިޔުމ އްު ހުށަހ ޅިފައިވާު ނުވަތަު އަޑުއ ހުމަށްު ރ ކޯޑިންގު

ދައުލަތުންުނު ކޮޕީއ އްުހޯދުމަށްު ލިޔުމުގު  ުުހުށަހ ޅިފައިވާު ފަރާތުން ދަޢުވާލިބު  ވަތަު
ޖަދުވަލުު 43ުުުއ ދ ނީުމިުގަވާއިދުގު   ގައިވާުފޯމުންނ ވ .ު

ު .162 )ހ( އ ހުމާއުިު ޑު ުއަ ޑިން ކޯ ރ 
މުގ ުު ލު ުބ  ތައް ޔާން ބަ
ުުު ުދިނުން ރުޞަތު  ފު

ތ ރ އިންޢާ ހުޅުވާލ ވިގ ންުބާއްވާުޝަރީޢަތްތަކުގު  ުުުު،ންމުކޮށްު ޙުކުމްކޮށްުނިމިފައިވާ
ލިޔުމ އްުބ ލުމަށްުު ހުށަހަޅާފައިވާު އަޑުއ ހުމަށްުނުވަތަު ރ ކޯޑިންގު މައްސަލަތަކުގު 

ކޮޕީުހޯދުމަށް ުުމައްސަލައާުގުޅުންުހުރިުފަރާުު،ނުވަތަުހުށަހަޅާފައިވާުލިޔުމުގު  ތަކުން
ޖަދުވަލުުުުުނުވަތަުޤާނޫނީުވަކީލަކުުނުވަތަުދަރިވަރަކު 43ުއ ދ ންވާނީުމިުގަވާއިދުގު 

 ގައިވާުފޯމުންނ ވ .

   )ށ(

ުު ބަޔާނަކީ އު  ދޫކުރަންވާނީު ބަޔާންު ގައިުބުނ ފައިވާު )ހ(ުއަދިު)ށ(ު މިުމާއްދާގު 
ސިއްކަުު ކޯޓުގު  އ ނގ ނ ހ ންު ބަޔާނ އްކަންު ދޫކޮށްފައިވާު ކޯޓަކުންު އު 

ުު  ޖ ހުމަށްފަހުގައ ވ .

   )ނ(

އިޖުރާއަ ޤާނޫނުގ ޖިނާއީު ގޮތުގ މަތިނ169ުުުުްުުތުގު  ބުނ ފައިވާު މާއްދާގައިު ވަނަު
ލިޔުމ އްު ހުށަހަޅާފައިވާު ނުވަތަު ކޮޕީު ބަޔާނ އްގު  ނަގާފައިވާު ޝަރީޢަތުގައިު

ުު ޞަފްޙާއަކަށް މަގުންުފީއ އ5ުުް/-ދޫކުރަންވާނީުދޫކުރާުކޮންމު  )ފަހ އް(ުރުފިޔާގު 
ުު  ނ ގުމަށްފަހުގައ ވ .

   )ރ(
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އިޖުރާއަ ުުޖިނާއީު ޤާނޫނުގ  ގޮތުގ މަތިނ169ުުުުްތުގު  ބުނ ފައިވާު މާއްދާގައިު ވަނަު
ުފުރުޞަތުުދ ންވާނީުއަންނަނިވިުު ޝަރީޢަތުގައިުނަގާފައިވާުރ ކޯޑިންގުއަޑުއ ހުމުގ 

 ގޮތުގ މަތިންުފީއ އްުނ ގުމަށްފަހުގައ ވ .ުު

   )ބ(

ކުރުުރ ކޯޑިންގއ އްނަމ15ުުުަު 100ުުުު/-)ފަނަރަ(ުމިނިޓަށްުވުރު  )ސަތ ކަ(
ު؛ުރުފިޔާ

(1)     

ުު މިނިޓަކަށް ު)ދިހަ(ުރުފިޔާ.10ު/-އިތުރުވާުކޮންމު  (2)     

ުު އަންނަނިވި މީހާގު  ޖާމިނުވާު އ ނާއަށްު މީހާއާއިު ދޫކުރ ވު  ދަށުންު ކަފާލަތުގު 
ޤާއި ޑިޕާޓްމަންޓްުއޮފްުޖުޑީޝަލްުއ ޑްމިނިސްޓްރ ޝަނުންު ކޮށްފައިވާުުމުމަޢުލޫމާތުު

ުކަފާލާތާގުޅ ުު ރ ކޯޑުުޕޯޓަލްގ  ކޯޓަކުންުއަޕްޑ ޓްުކުރަންވާނ އ ވ .ކުށުގު   ބައިގައިުއު 

ު .163 )ހ( ށުނުްު ުދަ ލަތުގ  ފާ ކަ
ހާއާއުިު ުމީ ރ ވ  ކު ދޫ
ހާގ ުު ުމީ ވާ މިނު ޖާ

ލ ހ އްޓުންު ުބ  މާތު ލޫ ޢު  މަ

ު؛ފުރިހަމަުނަމާއިުއ ޑްރ ސް (1)     

އ ޑްރ ސް ު؛މިހާރުުއުޅު  (2)     

ކާޑުުނަންބަރު ު؛ދިވ ހިުރައްޔިތ އްކަންުއަންގައިދު  (3)     

ު؛ޚުއުފަންުތާރީ (4)     

ު؛އަދާކުރާުވަޒީފާުނުވަތަުކުރާުމަސައްކަތް (5)     

ުފޯނުުނަންބަރު. (6)     

ުު ދަށުން އިތުރުން،ުކަފާލަތުގު  )ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމަޢުލޫމާތުގު  މިުމާއްދާގު 
ޕޯޓަލްގައިު މަޢުލޫމާތުު އަންނަނިވިު މީހާގު  ޖާމިނުވާު އ ނާއަށްު މީހާއާއިު ދޫކުރ ވު 

ުު  ހިމަނަންވާނ އ ވ .

   )ށ(

ުކަނޑައަޅާފައިވާުޝަރުޠުތަކާއިުޚިލާފުވ ފައިވާނަމަ،ުއ ކަން ު؛ުއިޤްރާރުގައި (1)     

އަދަބ އްުު ޚިލާފުވ ގ ންު ޝަރުޠުތަކާއިު ކަނޑައަޅާފައިވާު އިޤްރާރުގައިު
ު؛ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،ުކަނޑައ ޅިުއަދަބު

(2)     

ުު ދަށުންުދޫކުރ ވިފައިވާުދޫކުރުންުނިމުމަކަށްުގ ނ ވުނު ުސަބަބުު.ކަފާލާތުގު  (3)     

އްޓުނުްު ލ ހ  ުބ  ޑު ގ ުރ ކޯ ުކުށު ޒީކޮށް ރުކަ  މަ

ުު ރ ކޯޑުުމަރުކަޒީކޮށްުބަލަހައްޓާނީުޖިނާއީ ކުށުގު  ކޯޓުތަކުންުނިންމާުމައްސަލަތަކުގު 
ޤާނޫނުގ ުު އ ޓަރނީުޖ ނ ރަލްުގޮތުގ މަތިންވަނަުމާއްދާގައިވ187ުުާުއިޖުރާއަތުގު  ު،

ޖުޑީޝަލްުު އޮފްު ޑިޕާޓްމަންޓްު ކަމުގައިވާު ފަރާތްު ކަނޑައަޅާފައިވާު
 އ ޑްމިނިސްޓްރ ޝަނުންނ ވ .

ު .164 )ހ( ކަޒީކޮު ރު ށުގ ުުމަ ުކު ށް
ުު ލ ހ އްޓުން ުބ  ޑު ކޯ  ރ 

ުު ރ ކޯޑުުމަރުކަޒީކޮށްުބ ލ ހ އްޓުމަށްޓަކައި ކުށުގު  ކޯޓުތަކުންުނިންމާުމައްސަލަތަކުގު 
ރ ކޯޑުުޕޯޓަލްއ އްުޤާއި  ކުރަންވާނ އ ވ .ުމުކުށުގު 

   )ށ(

ުު ކުށް މައްޗަށްު މީހާގު  ދަޢުވާލިބު  މައްސަލައ އްގައިު ހުށަހ ޅިފައިވާު ކޯޓަށްު
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ު،ސާބިތުވާކަމަށްު އަންނަނިވިުުު ވަގުތުންު ޙުކުމްކުރުމާއ ކުު

އަޕްޑ ޓްުކުރަންވާނ އ ވ . ކޯޓަކުންު ރ ކޯޑުުޕޯޓަލްގައިުއު   މަޢުލޫމާތުުކުށުގު 

   )ނ(

ފަރާތުގ :ުު      (1) ދަޢުވާލިބު 

     )ހ( ؛ފުރިހަމަުނަން
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     )ށ( ؛ނަންުުޢާންމު

ު ު/ދިވ ހިު ނަންބަރުު ކާޑުު އަންގައިދު  ރައްޔިތ އްކަންު
 ؛ބިދ ސީއ އްނަމަުޕާސްޕޯޓްުނަންބަރު

     )ނ(

     )ރ( ؛ދާއިމީުއ ޑްރ ސް

އ ޑްރ ސް      )ބ( ؛މިހާރުުއުޅު 

     )ޅ( ؛/ުއުމުރުުުޚުއުފަންުތާރީ

     )ކ( ؛ޖިންސު

ފުރިހަމަުނަމާއިުދާއިމީުއ ޑްރ ސް      )އ( ؛ބައްޕަުއަދިުމަންމަގު 

ުު ފަރާތުގ  ދަޢުވާލިބު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާު އިދާރާއިންު ތަޙްޤީޤުކުރާު
މަޢުލޫމާތުުޝީޓްު)އ ޓ ޗްކުރުމަށް( އަންގައިދު   ؛ކާކުކަންު

     )ވ(

     (2) ؛ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު

ނަންބަރުޛުޤާނޫނުުތަންފީ އިދާރާގު       (3) ؛ކުރާު

ބާވަތް      (4) ؛ކުށުގު 

     (5) ؛ކަނޑައ ޅިުއަދަބު

ުު      (6) ؛)އ ޓ ޗުކުރުމަށް(ޙުކުމް

އަމުރުު)އ ޓ ޗްކުރުމަށް(      (7) ؛ޙުކުމްުތަންފީޛުކުރުމުގު 

ު (8) ؛ޖޫރިމަނާކުރިކަންުއަންގާުޗިޓުު)އ ޓ ޗްކުރުމަށް(    

ލިޔުންު)އ ޓ ޗްކުރުމަށް( ު (9) ؛ދަރަނިުސާބިތުވ އްޖ ކަމުގު     

     (10) ؛ޚުޙުކުމްުކުރިުތާރީ

     (11) ޙުކުމްކުރިުކޯޓު.

ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު  އ ދިުހުށަހަޅާނީު ރ ކޯޑުުސާފުކުރުމަށްު ގައިވ44ުުާކުށުގު 
ރ ކޯޑްުބ ލ ހ އްޓުން(164ުުުުމިގަވާއިދުގ ުު،  ފޯމުން ވަނަުމާއްދާު)މަރުކަޒީކޮށްުކުށުގު 

އިދާރާއަށ ވ . )ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު  ގު 

ު .165 )ހ( ދުންު ުއ  ކޯޑަށް ުރ  ގ  ށު  ކު

ުު ރ ކޯޑު ުުކުށުގު  ސާފުކުރުމަށް ރ ކޯޑުު އ ހ ންމީހަކުު ނޫންު މީހާު ސާފުކުރ ވު 
މީހާގު  ހުށަހަޅާު ރ ކޯޑުުސާފުކުރަންު މީހާއާއިު ސާފުކުރ ވު  ރ ކޯޑުު ހުށަހަޅާނަމަ،ު

އަންގައިދ   ލިޔުންުފޯމާއ ކުުހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ުކާކުކަންު

   )ށ(

ލަސްވ ގ ންުރަސްމީު ރ ކޯޑުުސާފުކުރުމަށްުއ ދިުހުށަހ ޅުމުން،ު )ތިނ އް(ުދުވަހުގު 3ުުކުށުގު 
 ތ ރ ގައިުލިޔުމުންުރ ކޯޑުުދޫކުރަންވާނ އ ވ .

166. ު ކުރުން ުދޫ ޑު ކޯ  ރ 

ުު ނިމިފައިހުރި ކޯޓ އްގައިު ހުރިހާު ރާއްޖ ގު  ކުރިންު ފ ށުމުގު  ޢަމަލުކުރަންު ގަވާއިދަށްު މިު
ރ ކޯޑު ކުށުގު  ގިނަވ ގ ންުު،މައްސަލަތަކުގު  )ތިނ އް(3ުުުުމިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންުފަށާތާު
މި ތ ރ ގައިު ުުުުމަސްދުވަހުގު  ރ ކޯޑ164ުުުްގަވާއިދުގ  ކުށުގު  )މަރުކަޒީކޮށްު މާއްދާު ވަނަު

ރ ކޯޑުު ކުށުގު  އިދާރާއިން،ުއަންގާުގޮތ އްގ މަތިންު )ހ(ުގައިުބަޔާންކުރާު ބ ލ ހ އްޓުން(ުގު 
ކޯޓަކުންުު  އަޕްލޯޑްކޮށްުނިންމަންވާނ އ ވ .ޕޯޓަލްއަށްުއު 

167. ު ކޯޑުުު ުރ  ގ  ށު ކު
ކުރުންު މާ  ޖަ

 



56 

 

ނ19ުުަ ުބާބުުުވަ

އުނާފުކުރުންު ުއިސްތި

ޖިނާއީުު ނުވާހާހިނދަކު،ު ބަޔާންކޮށްފައިު ގޮތަކަށްު އ ހ ންު ޤާނޫނ އްގައިު
ހައިކޯޓުގައިު ދިވ ހިރާއްޖ ގު  ޙުކުމ އް،ު ކޮށްފައިވާު ކޯޓުންު ދަށުު މައްސަލައ އްގައިު
ުު ުޙުކުމްުކުރާުތާރީޚުން މައްސަލައ އްގައި އު  އިސްތިއުނާފުުކުރުމަށްުއ ދިުހުށަހަޅާނީު

ތ ރ ގައިުމ60ުުިފ ށިގ ންުގިނަވ ގ ނުްު ދުވަހުގު  ުޖަދުވަލުުުު)ފަސްދޮޅަސް(ު ގަވާއިދުގ 
އ 45ު  މައްސަލައ އްުނިންމިުކޯޓަކަށ ވ .ުގައިވާުފޯމުންު

ު .168 )ހ( ތިއުނާފުކުރުމަށުްު ސް އި
ހ ޅުން ށަ ުހު ދި  އ 

ުު )ހ(ުގައިުބުނ ފައިވާުފޯމުުހުށަހަޅާތާ ތ ރ ގައ7ުުިމިުމާއްދާގު  )ހަތ އް(ުދުވަހުގު 
ހިމ ނ ުު ގޮފިތައްު ހައިކޯޓުގު  ދިވ ހިރާއްޖ ގު  ފައިލު،ުލިޔުންތަކާއ ކު،ު މައްސަލައިގު 

އ  ފޮނުވާނީު ކޯޓުތަކުންު ސަރަހައްދުގ ުުުުސަރަހައްދުތަކުގު  ނިސްބަތްވާު ކޯޓ އްު
 ގޮތްޕަށ ވ .

   )ށ(

މަ ކުރިންުުފުރަތަމަު ޝަރީޢަތުގު  އަމުރ އްުނުވަތަު ނ ރ ފައިވާު ކޯޓަކުންު ރުޙަލާގު 
ުު ފަރާތުން ދައުލަތުގު  ނިންމުމ އް،ު ނިންމާު ހުށަހ ޅުންތަކާމ ދުު ހުށަހަޅާު
ުު ނިންމުމ އްުނިންމާުތާރީޚުން ނުވަތަުއު  އަމުރ އްުނ ރު  އު  އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ،ު

ުު އ48ުުަފ ށިގ ން ތ ރ ގައިު ގަޑިއިރުގު  އަށ އް(ު ުު)ސާޅީސްު ފަރާތަކުން އ ނޫންު ދިު
ުު ނިންމުމ އްުނިންމާުތާރީޚުން ުނ ރ ،ުނުވަތަުއު  ހުށަހަޅާނަމަ،ުހުށަހަޅާނީުއ އަމުރ އް

ު ގިނަވ ގ ންު 10ުފ ށިގ ންު މިގޮތުންުުު ތ ރ ގައ ވ .ު ދުވަހުގު  )ދިހައ އް(ު
ޖަދުވަލުު މިުގަވާއިދުގު  އ ދިުހުށަހަޅާނީު ގައިވާުފޯމުނ45ުުުްއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު

 ހައިކޯޓަށ ވ .ުުދިވ ހިރާއްޖ ގ 

   )ނ(

( މާއްދާގު  ކޯޓުންުނ ރ ފައިވާުުނމިު ދަށުު ގޮތުގ މަތިން،ު ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ު)
މަރުޙަލާގައުިު ހުށަހ ޅުމުގު  ކުރިންުހުށަހަޅާުހުށަހ ޅުންު އަމުރ އްުނުވަތަުޝަރީޢަތުގު 
އ ދިު ކޯޓަކުންުނިންމާފައިވާުނިންމުމ އް،ުސުޕްރީމްުކޯޓުގައިުއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު

ހުއްދައަށްުއ ދިުހުށަހަޅާުފޯމުންނ ވ .ހު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު   ށަހަޅާނީ،ު

ު)ރ(   

( މާއްދާގު  )ނމިު މަރުޙަލާގު ރ(ުއަދިު ފުރަތަމަު ގޮތަށްު (ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު
ުު ހުށަހަޅާ ކުރިންު ޝަރީޢަތުގު  ނުވަތަު އަމުރ އްު ނ ރ ފައިވާު ކޯޓަކުންު

ުު ނިންމާފައިވާ ފޯމުުުހުށަހ ޅުންތަކާމ ދުު އ ދިު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު ނިންމުމ އް،ު
އ  ކޯޓުންު އިސްތިއުނާފީު އ ދު ުުހުށަހ ޅުމުން،ު ލިޔ ކިޔުންތަކަށްު ގުޅު  މައްސަލައާު

ު ފ ށިގ ންު އ ލިޔުންތައ24ުުުުްވަގުތުންު ތ ރ ގައިު ގަޑިއިރުގު  )ސައުވީސް(ު
ހައިކޯޓަށްުފޮނުވަންވާނ އ ވ .  އިސްތިއުނާފީު

   )ބ(

ބަޔާންކޮށް މާއްދާގައިު ނ ރ ފައިވާުުމިު ކޯޓަކުންު މަރުޙަލާގު  ފުރަތަމަު ފައިވާގޮތަށްު
ނިންމާފައިވާުު ހުށަހ ޅުންތަކާމ ދުު ހުށަހަޅާު ކުރިންު ޝަރީޢަތުގު  ނުވަތަު އަމުރ އްު

އަމުރާމ ދ7ުުުުނިންމުމ އް،ުއިސްތިއުނާފުުކުރުމުން،ު ުއު  ތ ރ ގައި )ހަތ އް(ުދުވަހުގު 
ކޯޓުންުގޮތ އްު ނިންމުމާމ ދުުއިސްތިއުނާފީު  ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .ނުވަތަުއު 

   )ޅ(
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ު ޤާނޫނުގު  އިޖުރާއަތުގު  198ުޖިނާއީު ުުު ބ ނުމަށްޓަކައި، މާއްދާގު  ވަނަު
މައްސަލަުު ކޯޓުންު މަރުޙަލާގު  ފުރަތަމަު ގުނާނީ،ު މުއްދަތުު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު 
ދ މ ދަށްުު އު  ދުވަހާއިު ހަމަވާު މުއްދަތުު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު  ދުވަހާއިު ނިންމިު

 ދުުދުވަސްތައްުނުހިމަނައ ވ .އަންނަުރަސްމީުބަން

ު .169 )ހ( ުގުނާނ ގޮތްު ތު ދަ އް  މު

މުއްދަތުުހަމަވާުތާރީޚަކީުރަސްމީުބަންދުުުުމި )ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު މާއްދާގު 
ރަސްމީުު އަންނަު ވިދިގ ންު ބަލާނީު ދުވަސްކަމުގައިު ހަމަވާު މުއްދަތުު ދުވަހ އްނަމަ،ު

 ދުވަހ ވ .

   )ށ(

ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  198ުުުުޖިނާއީު ބ ނުމަށްޓަކައި ގު  )ބ(ު މާއްދާގު  7ުވަނަު
ުު ފ ށިގ ންނ ވ . ދުވަހުންު ރަޖިސްޓްރީވާު މައްސަލަު ގުނާނީ،ު ދުވަސްު )ހަތ އް(ު

ުމައްސަލަުރަޖިސްޓްރީވާުދުވަހާއިުރަސްމ7ުުުުީއ ގޮތުނުްު )ހަތ އް(ުދުވަސްުގުނުމުގައި
 ބަންދުުދުވަސްތައްުނުހިމ ނ ނ އ ވ .

ު)ނ(   

ޙުކުމްގ  އު  ކޮށްފިނަމަ،ު ޙުކުމްު ކޯޓުންު މ ރުމަށްު ކުށްވ ރިޔާު ގޮތުންު އަދަބ އްގު  ުކުށުގު 
މަތީ ދިވ ހިރާއްޖ ގު  ހިނގާފައިވާގޮތްު ކަންު މައްސަލައިގައިު ނުކުތާތަކާއިު ޤާނޫނީު ުހުރިހާު

ކޯޓުތަކުންުއަލުންުބަލަންވާނ ކަމަށްުޤާނޫނުުނަންބަރުު )ދިވ ހިރާއްޖ ގ 2014/9ުުުުމަރުޙަލާގު 
ގ ުު މައްސަލ1204ުުުަޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ު އު  )ރ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،ު ވަނަުމާއްދާގު 

މުއްދަތުގައިު ކަނޑައ ޅިފައިވާު ފަރާތުންު އޮތްު ޙައްޤުު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު 
މުއްދަތުުހަމަވުމުންުު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގު  )ދިހައ އްު(10ުއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިނުވާނަމަ،ު

އު ދުވަ ލިޔުންތަކާއ ކުު ފައިލު،ު މައްސަލައިގު  އު  ކޯޓުންު ކުރިު ޙުކުމްު ު ތ ރ ގައި،ު ހުގު 
ކޯޓަށްުފޮނުވަންވާނ އ ވ .  މައްސަލައ އްުމަތީުމަރުޙަލާގު 

170. ު އްސަލަތައުްު ުމަ ގ  ރު މަ
ތުގައުިު ުޒާ ލަ އް މި އަ

ތިއުނާފުކުރ ވުން ސް ުއި
 

ކޯޓުގައިު ސުޕްރީމްު ނިންމުންތައްު ނިންމާު ހައިކޯޓުންު މައްސަލަތަކުގައިު ޖިނާއީު
ނިންމުމ އްުނިންމާތާު 60ުުުުއިސްތިއުނާފުކުރުމަށްުއ ދިުހުށަހަޅާނީުއު  )ފަސްދޮޅަސް(

ހުއްދައަށްުއ ދިުހުށަހަޅާުފޯމުންުސުޕްރީމްުު ތ ރ ގައިުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގު  ދުވަހުގު 
 ކޯޓަށ ވ .ުުު

ު .171 )ހ( ކޯޓުންު އި މުާުުުހަ ނިން
ސަލަތައުްު އް މަ

ތިއުނާފުކުރުން ސް  އި

ުު މައްސަލަުނިންމި މުއްދަތުުގުނާނީުހައިކޯޓުންު )ހ(ުގައިުބުނ ފައިވާު މިުމާއްދާގު 
ދ މ ދަށްުއަންނަުރަސްމީުބަންދުުދުވަސްތައްުު ދުވަހާއިުމުއްދަތުުހަމަވާުދުވަހާއިުއު 

ގޮތަށ ވ .  ނުހިމ ނު 

   )ށ(

ުު )ރ(ުގައ168ުުިވާއިދުގ ުުގަމި ގު  އ ދިުހުށަހ ޅުން(ު ވަނަުމާއްދާު)އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްު
ނ ގ ުު މައްސަލަތަކުގައިު ޖިނާއީު ފިޔަވައި،ު ނިންމުންތައްު އަމުރުތަކާއިު ބަޔާންކޮށްފައިވާު
އު  އިސްތިއުނާފުކުރ ވ ނީު ކަނޑައ ޅުންތައްު ކަނޑައަޅާު ގުޅިގ ންު ނުކުތާތަކާު އިޖުރާއީު

މައުޟޫ ކޯޓަކުންު މައްސަލައ އްުބަލާުފައިސަލާކުރަނިވިުުމައްސަލައ އްުބަލާު އު  ގޮތުންު ޢީު
 ޙުކުމ އްުއިއްވުމުންނ ވ .ުުު

172. ު މުންތައުްު ުނިން ރާއި ޖު އި
ތިއުނާފުކުރުން ސް  އި

އަދަބުު ކަނޑައަޅައިު ސާބިތުވާކަމަށްު ކުށްު ބ ލުމަށްފަހުު މައްސަލަު ކޯޓުންު އިސްތިއުނާފީު
ުު މި ުުގަވާއިދުކަނޑައަޅާއިރުު ބަޔާންކޮށްގައިވ14ުުުުާގ  ގައިު )ޙުކުމްކުރުން(ު ބާބުު ވަނަު

މައްސަލަސޫއު ދ އްކުމަށްު ވާހަކަު އަދަބާގުޅ ގޮތުންު ހިމ ނ ުުއިލުތަކާއ އްގޮތަށްު ގައިު
ފުރުޞަ ދ ންވާނ އ ވ .ފަރާތްތަކަށްު  ތުު

173. ު ޓުނުްު ުކޯ ތިއުނާފީ ސް އި
ބިތުވާކަމަށުްު ުސާ ށް ކު
ދަބުުު ުއަ އަޅައި ކަނޑަ

އ ޅުން  ކަނޑަ
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ުބާބ20ުުު ނަ ުވަ

ދާތައްު އް ުމާ މު ުޢާން

ުު ނަންބަރު ޤާނޫނުު ކޯޓަކީު ކޯޓުތަކުގ 2010/22ުުުުޖުވ ނައިލްު )ދިވ ހިރާއްޖ ގު 
ޖަދުވަލުުު ުު،  ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވ4ުުާޤާނޫނު(ުގު  ޤާނޫނުގައިުކުޑަކުދިންކަމުގައިުބުނާ

ލިބިގ ންވާު އިޚްތިޞާޞްު ބ ލުމުގު  މައްސަލަތައްު ކުށްކުށުގު  ކުރާު ކުދިންު
ކޯޓަށްުޚާއްޞަކުރ ވިފައިވާ އު  ޠަބީޢަތުންު ކޯޓުގު  އު  ު،ކޯޓުކަމުގައިވާތީ،ުޤާނޫނުން،ު

އިޖުރާއަ އ ންމ ހައިު ގުޅު  ުުޝަރީޢަތްކުރުމާު ނިސްބަތަށް ޤާނޫނުގައިވާު އު  ތުތައްު
ލިބިގ ންވ އ ވ .ުުުހި ކޯޓަށްުއިސްތިސްނާު މިުގަވާއިދުންުއު   ންގުމަށްު

ު .174 )ހ( ޓާއި،ުު ުކޯ އިލް ވ ނަ ޖު
ޓުުު ުކޯ ގް ރަ ޑް

ތިސްނާވ ގ ންވުންު ސް  އި

ުު ނަންބަރު ޤާނޫނުު ގު 2011/17ުުޑްރަގްުކޯޓަކީު ޤާނޫނު(ު )މަސްތުވާތަކ އްޗާބ ހު 
ދަށުންުވަކިުޚާއްޞަުއިޖުރާއ30ުުަ ު)ށ(ުގު  ތުތަކ އްުޚާއްޞަވ ގ ންވާުުވަނަުމާއްދާގ 

ކޯޓަށްުު އު  ޠަބީޢަތުންު ކޯޓުގު  އު  ޤާނޫނުން،ު ކޯޓ އްކަމުގައިވާތީ،ު
އިޖުރާއަ އ ންމ ހައިު ގުޅު  ޝަރީޢަތްކުރުމާު އު ޚާއްޞަކުރ ވިފައިވާ،ު ތުތައްު

ުު އިސްތިސްނާ ކޯޓަށްު އު  ގަވާއިދުންު މިު ހިންގުމަށްު ނިސްބަތަށްު ޤާނޫނުގައިވާު
 ލިބިގ ންވ އ ވ .ުުު

   )ށ(

ުު ުުޤާނޫނު ޤާނޫނު(2019/18ުނަންބަރު ޢަދުލުގު  ުު )ކުޑަކުދިންގު  ކުޑަކުދިންގ  ދަށުންު ގު 
ޖިނާއީުމައްސަލަތަކުގައިުހިންގާުޚާއްޞަުއި ދުންުއިވާގަރާއަތުތަކަށްުމިުޖުމައްޗަށްުހުށަހ ޅު 

ވާނ އ ވ .  އިސްތިސްނާު

ލުގ ުު  .175 ދު ުޢަ ކުދިންގ  ޑަ ކު
ށުނުްު ުދަ ގ  ޤާނުނު

އްސަލަތައުްު ުމަ ހ ޅ  ށަ ހު
ތިސްނާވުންު ސް  އި

ުު ދަޢުވާއަކާުގުޅިގ ންުއޯޑިއޯުއަދިުވީޑިއޯުކޮންފަރ ންސިންގުުުމ ދުވ ރިކޮށް ކޯޓަށްުހުށަހ ޅު 
ވީޑިއޯު އަދިު "އޯޑިއޯު ޢަމަލުކުރާނީު ޙާލަތުގައިު ގ ންދާު ކުރިޔަށްު އަޑުއ ހުމ އްު

ޝަރީޢަތްތައްުު އަޑުއ ހުންތަކާއިު ކޯޓުތަކުގު  މ ދުވ ރިކޮށްު ކުރިއަށްުުކޮންފަރ ންސިންގު
ގަވާއިދު"ު) ުގައިވާުގޮތުގ މަތިންނ ވ .2020ުުޓުއޮގަސ06ުްގ ންދިއުމާބ ހު  ) 

176. ު އުޯު ޑި ުވީ ދި ުއަ އޯ ޑި އޯ
ފަރ ންސިންގުު ކޮން

ރިކޮށުްު ވ  ދު މ 
ރިޔަށުްު ުކު އ ހުމ އް ޑު އަ

އުންު ދި  ގ ން

ުު ޙާލަތްތައ42ުުުުްޤާނޫނުއަސާސީގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ނ(ު މާއްދާގު  ވަނަު
ޙާލަތްތަކު އ ހ ންު ުުުު،ގައިފިޔަވައިު ގ ންދަންވާނީ ކުރިއަށްު މަޖިލިސްު ޝަރީޢަތުގު 

ގޮތުގައ ވ . ހުޅުވާލ ވިފައިވާުމަޖިލީހ އްގު   ޢާންމުކޮށްު

ު .177 )ހ( ޢަތުގ ުު ރީ ޝަ
އ ހުންތައުްު ޑު އަ

ޅުވާލުންު ުހު ކޮށް މު  ޢާން

ުުޢާ ބ ނުންވާ ވަންނަންު ހުޅުވައިލ ވިގ ންުކުރިއަށްުގ ންދާުއަޑުއ ހުންތަކަށްު ންމުކޮށްު
ުު މަދުވ ގ ން ފ ށުމުގު  އަޑުއ ހުންު އު  މ15ުުުިމީހުންު ކުރިންު މިނިޓްު )ފަނަރަ(ު

ޖަދުވަލުު ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .46ުގަވާއިދުގު  ކޯޓަށްު  ގައިވާުފޯމުުފުރިހަމަކޮށްު

   )ށ(

ުު ގައި )ށ(ު މާއްދާގު  ވައްދާނީުމިު މީހުންު އަޑުއ ހުންތަކަށްު ގޮތަށްު ބަޔާންވ ގ ންވާު
މީހުންގ ުު އ ދު  ވަންނަންު އަޑުއ ހުމަށްު މިންވަރަކުން،ު ހުރިު ޖާގަު ކޯޓުގު 

 ތަރުތީބުންނ ވ .

   )ނ(

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ގޮތަކަށްު އ ހ ންު އަމުރުުހާޤާނޫނ އްގައިު ކޯޓުު ހިނދަކު،ު
އަމު ޙާލަތުގައިު ގިނަވާު ވުރު  ުުއ އްސަފުހާއަށްު ފަހު އ ންމު  ގައިުުޙާފުޞަރުގު 

ޖަހަންވާނ އ ވ .ޙާފުޞަފަނޑިޔާރުުސޮއިކޮށް،ުހުރިހާުު ސިއްކަު  އ އްގައިުކޯޓުގު 

ު .178 )ހ( ރުގައުިު މު ުއަ ޓު ކޯ
ބަރުުު ުނަން ޙާ ފު ޞަ
އްކުަު މާއި،ުސި ހު ޖ 

ހުން  ޖ 
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ުު ގައިވާ )ހ(ު މާއްދާގު  ުުުުގޮތުގ މަތިންމިު އަމުރުތަކުގައި ުުުުޙާފުޞަކޯޓުު ނަންބަރު
ޖުމުލަުއަދަދުުއ ނގ ގޮތަށ ވ .ުުުޙާފުޞަލިޔަންވާނީުއަމުރުގައިުހިމ ނ ުު  ތަކުގު 

   )ށ(

ފަރާތްުމަރުވ އްޖ ކަމަށްުކޯޓަށްުމަޢުލޫމާތުުލިބިއްޖ ނަމަ،ުޑިޕާރޓްމަންޓްު ދަޢުވާލިބު 
ޖިނާއީުު ކުރުމަށްފަހު،ު ކަށަވަރުު އ ކަންު ރަޖިސްޓްރ ޝަނުންު ނ ޝަނަލްު އޮފްު

ޤާނޫ ުުއިޖުރާއަތުގު  )ހ(ުގ 93ުުުުނުގ  މާއްދާގު  ޙަވާލާދ1ުުުީވަނަު ވަނަުނަންބަރާު
ުދަޢުވާުބާޠިލުކޮށްުކޯޓުންުއ މައްސަލަުއަނބުރާުފޮނުވާލަންވާނ އ ވ .  އ މައްސަލައިގ 

ު .179 )ހ( ޠިލްކުރުންު ުބާ ވާ ޢު  ދަ

އިހުމާލ އްނ ތި ފަރާތުގު  ދަޢުވާލިބު  އުފުލުމަށްފަހުު ުުުު،ދަޢުވާު މައްސަލަ ކޯޓުގައިު
ުު ކުރިއަށްުނުގ ންގޮސްުއ ކަށީގ ންވާުދިގުުމުއްދަތ އްުފާއިތުވ ފައިވާކަމަށްުބަޔާންކޮށް

ުުުު،ދަޢުވާުއަނބުރާުގ ންދިއުމަށްުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްުއ ދ ފިނަމަ ހުށަހ ޅިފައިވާ
މައްސަލަުއަނބުރާުފޮނުވާލަންވާނ އ ވ .  ދަޢުވާުބާޠިލުކޮށްުކޯޓުންުއު 

   )ށ(

ގޮތަށްުދަޢުވާުއަނބުރާުގ ންގޮސްފިނަމަުމިުމާއް )ށ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާު ު، ދާގު 
ބާރުުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްުއަށްުލިބިގ ންުު މައްސަލައ އްުއަލުންުހުށަހ ޅުމުގު  އު 

 ނުވ އ ވ .

   )ނ(

ުު އިޚްތިޞާޞް ގ ންދިއުމަށްފަހު،ު އަނބުރާު ދަޢުވާު ހުށަހ ޅުމަށްޓަކައިު އަލުންު
އ  ކޯޓަކަށްު ދަޢުވާކުރުމަށްުުލިބިގ ންވާު ޤާނޫނުގައިު އޮތްވައި،ު ހުށަނާޅައިު ުދަޢުވާު

ދަޢުވާުބާޠިލްވީއ ވ .ުއަދިު ގޮސްފިނަމަ،ުއު  ކަނޑައ ޅިފައިވާުމުއްދަތުުފަހަނައަޅައިު
ުު ދަޢުވާުކުރުމަށްުޤާނޫނުގައިުބުނާުމުއްދަތުުފަހަނައަޅައިުދިއުމުންުތަރައްތުބުވާނ  އު 

ބާޠިލުވުމުން ދަޢުވާު ނަތީޖާތަކާއިު ުުއ ންމ ހާު ނަތީޖާތައް އ ންމ ހާު ތަރައްތުބުވާނު  ު
 އ ގޮތުގައިުއޮންނާނ އ ވ .

   )ރ(

ުު ބ ނުމަށްޓަކައިުދަޢުވާުއުފުލުމަށްުޤާނޫނުގައިުކަނޑައަޅާފައިވާ ުގު  )ރ( މިުމާއްދާގު 
އިޖުރާއަ ޖިނާއީު ބަލާނީ،ު ުުމުއްދަތުކަމަށްު ޤާނޫނުގ  )ހު(94ުުތުގު  މާއްދާގު  ވަނަު

މުއްދަތަށ ވ .އާއިު)ށ(ުގައިު  ބަޔާންކޮށްފައިވާު

   )ބ(

އ ހ ންުޤާނޫނ އްގައިުކަނޑައަޅާފައިވާުުޙާޖިނާއީުދަޢުވާއ އްުބާޠިލުވާނު  ލަތ އްކަމަށްު
އަނބުރާުުޙާ އ މައްސަލަު ކޯޓުންު ބާޠިލުކޮށް،ު ދަޢުވާު މ ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަ،ު ލަތ އްު

އޮފީހަށްުފޮނުވާލަންވާނ އ ވ .  ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގު 

ު)ޅ(   

ުު މައްސަލަތައްުއަނބުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްުއ ދިގ ންުއަނބުރާުފޮނުވައިލ ވު 
ނުވާގޮތަށ ވ . ޙުކުމަކަށްު  ފޮނުވާލަންވާނީު

ު .180 )ހ( ުއަނބުރުާު ސަލަ އް މަ
ލުންު ވާ  ފޮނު

ުއަނބުރާުފޮނުވުމަށްުުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްު އަލުންުހުށަހ ޅުމަށްޓަކައިުމައްސަލަ
ުު މީހާ ދަޢުވާލިބު  އ ދ ނަމައ ދ އިރު،ު ބ ހ އްޓުމަށްު ުު،  ބަންދުގައިު ލިޔުމުން އ ކަންު

މީހާގު  ކުރިންުދަޢުވާލިބު  ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ުއަދިުމައްސަލަުއަނބުރާުފޮނުވާލުމުގު 
 ބަންދާމ ދުުގޮތ އްުނިންމަންވާނ އ ވ .ުުު

   )ށ(

ދަޢުވާ ުކޯޓަށްުހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް،ު ުފަރާތުންުދަޢުވާއ އް ުުޕްރޮސިކިއުޓަރުޖ ނ ރަލްގ 
އ  މަރުކަޒުންު ބަންދުކޮށްފައިވާު މީހާު ނުދިނުމުގ ުުުުލިބު  ހާޒިރުކޮށްު ކޯޓަށްު މީހާު

ގުޅިގ ންުު މައްސަލައާު އު  ފޮނުވާލާނަމަ،ު އަނބުރާު ކޯޓުންު މައްސަލަު ސަބަބުން،ު

   )ނ(
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އަމުރުު ގުޅު  އ ކަމާު ބާޠިލުކޮށްު އަމުރުތައްު ކޯޓުު އ ންމ ހައިު ނ ރ ފައިވާު
 ނ ރ ންވާނ އ ވ .

ބަލާު މައްސަލަު އަނބުރާުފޮނުވާލުމަށްު މައްސަލަު ދަށުންު ގު  )ނ(ު މާއްދާގު  މިު
ުު ފޮނުވާލުމުގ  އަނބުރާު މައްސަލަު ނިންމައިފިނަމަ،ު )ދިހައ އްު(10ުުފަނޑިޔާރުު

ޕްރޮސިކިއުޓަރުު ބ ހ އްޓުމާމ ދުު ބަންދުގައިު މީހާު ދަޢުވާލިބު  ކުރިން،ު ދުވަސްު
ގޮތ އްުއަންގައިދިނުމަ އ ދު  ފަރާތުންު  ށްުލިޔުމުންުއ ދ ންވާނ އ ވ .ުުުޖ ނ ރަލްގު 

   )ރ(

ުު ފަރާތުން ޖ ނ ރަލްގު  ޕްރޮސިކިއުޓަރު ގޮތުގ މަތިންު ގައިވާު )ރ(ު މާއްދާގު  މިު
އ މީހަކުުބަންދުގައިުު ުހުށަހަޅައިފިނަމަ،ު މީހާުބަންދުގައިުބ ހ އްޓުމަށްުއ ދި ދަޢުވާލިބު 

ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  ޖިނާއީު މުއްދަތަކީު ދިގުު އ ންމު  ވަނ94ުުުުަބ ހ އްޓ ނު 
މުއްދަތ ވ .ު )ހ(ުއާއިު)ށ(ުގައިުކަނޑައަޅާފައިވާު  މާއްދާގު 

   )ބ(

ުު މައްސަލަތައްުކޯޓަށް ުކޯޓަކުންުތަޙުވީލުކުރ ވު  އަލުންުބ ލުމަށްޓަކައިުމަތީުމަރުޙަލާގ 
އ  ޤާނޫނާއިުުުުލިބުމުންު ދިނުމަށްުފަހު،ު މައްސަލައަށްުއައުުޤަޟިއްޔާުނަންބަރ އްު

 މައްސަލައ އްުކުރިއަށްުގ ންދަންވާނ އ ވ .ުގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގ މަތިންުއ 

ު .181 )ހ( ސަލަތައުްު އް މަ
ވީލުކުރުން ޙު  ތަ

ގައިުއ ހ ން )ހ(ު މާއްދާގު  ވީުުމިު މަރުހަލާގު ުު،ނަމަވ ސްބަޔާންކޮށްފައިު ފުރަތަމަު
ުު ނިންމުމަކާގުޅ  ނިންމާު ނުނ ރުމަށްު އަމުރ އްު ނުވަތަު އަމުރ އްު ނ ރު  ކޯޓަކުންު

މައްސަލައ އް،ުއަލުންުބ ލުމަށްޓަކައިުތަޙުވީލުުނުކުރ ވ ނ އ ވ .  އިސްތިއުނާފީު

   )ށ(

ތ ރ އިންުސަބަބ އްުމ ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަ މައްސަލައ އްުުު،އަންނަނިވިުސަބަބުތަކުގު  އު 
ުއިޚްތިޔާރުުުބ ލު ުއ ހ ންުފަނޑިޔާރަކާުޙަވާލުކުރުމުގ  ނުވަތަުއ ދާއިރާގ  ކޯޓުގު  ންުއު 

ފަނޑިޔާރަށް އިސްު ކޯޓ އްގު  ދާއިރާގ ުުުު،އު  ޖުޑީޝަލްު ކޯޓ އްނަމަު މ ޖިސްޓްރ ޓްު
 .އިސްުމ ޖިސްޓްރ ޓަށްުލިބިގ ންވ އ ވ 

ުއ ހ ނުްު  .182 )ހ( ލުން ުބ  ސަލަ އް މަ
ޔާރަކުާު ފަނޑި
ލުކުރުން ވާ  ޙަ

ުު ނިމިޝަރީޢަތް އަޑުއ ހުންު ޝަރީޢަތުގު  ނުވަތަު ދަނިކޮށްު ު،ހިނގަމުންު
މަރުވުންު ނުވަތަު ބަލިވުންު ފަނޑިޔާރުު ވަނިކޮށްު އިއްވަންވ ފައިު ޙުކުމްު

ދައުރުުހަމަވުން.  ނުވަތަުފަނޑިޔާރުކަމުގު 

(1)     

އ ނގިފައިނުވާ މ ދުވ ރިވ ފައިނުވާުނުވަތަު ކުރިންު ފ ށުމުގު  ު،ޝަރީޢަތްު
މަޞްލަޙަތުުފުށުއަރާުކަމ އްުއޮތުން ފަނޑިޔާރ އްގު   .އު 

(2)     

ުު ފަނޑިޔާރަކު އު  މައްސަލައަކުންު ޙަވާލުކުރ ވިފައިވާު ފަނޑިޔާރަކާު
އޮވ  ސަބަބ އްު ތ ރ އިންު ސަބަބުތަކުގު  ުުުު،ތަނާޒުލުވާންޖ ހު  ސަބަބު އު 

މައްސަލައިންުު ނުވަތަު ނުވުންު ހާމަކޮށްފައިު ފަނޑިޔާރުު
 ތަނާޒުލުވ ފައިނުވުން.

(3)     

ުުު ފަނޑިޔާރުކަމުން ނ ތްގޮތަށްު މުއްދަތ އްު ފަނޑިޔާރަކުު ބަލާު މައްސަލަު
ކުރުން.  ސަސްޕ ންޑުު

(4)ު    

ވަކިކުރުން. ު(5) މައްސަލަބަލާުފަނޑިޔާރަކުުފަނޑިޔާރުކަމުންު    

( މާއްދާގު  ފަނޑިޔާރަކާުުހމިު އ ހ ންު ބ ލުންު މައްސަލަު ފަދައިންު ގައިވާު ު)
ުު ފަރާތަށް ދު  ހިމ ނު  މައްސަލައިގައިު ސަބަބާއ ކުު އ ކަންު ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ،ު

 އަންގަންވާނ އ ވ .

   )ށ(
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ު، މިުމާއްދާގައިވާުފަދައިންުމައްސަލަުބ ލުންުއ ހ ންުފަނޑިޔާރަކާުޙަވާލުކޮށްފިނަމަު
މައްސަލަުު އިޚްތިޔާރުުއު  މައްސަލަުބ ލުމުގު  އު  ގޮތަކަށްު އަންނަނިވިުދ ގޮތުންކުރު 

ލިބިގ ންވ އ ވ .ބަލާުފަ  ނޑިޔާރަށްު

   (ނ)

ުު ކުރިއަށް ފ ށިގ ންު ގޮސްފައިވާުހިސާބުންު މައްސަލަުކުރިއަށްު އ ހާތަނަށްު
 ގ ންދިޔުން.

(1)     

ުުުު،ކުރުމަށްުހުރަސްުނ ޅ ނަމަމުއިންސާފުުޤާއި ޝަރީޢަތް މައްސަލައިގު  އު 
ކުރިއަށްުގ ންދިޔުން.  އަލުންުފަށައިގ ންު

(2)     

އ ކުގައިު މައްޗަށްު ގިނަބައ އްގު  އ އަށްވުރު  ނުވަތަު މީހުންު ދު  ޤަޟިއްޔާއަކުންު އ އްު
ޙާލަތުގައި ބައިު،  ޝަރީޢަތްކުރ ވު  މީހުންގު  ބައ އްު އ އިންު ގުޅިގ ންު ޙާލަތަކާު ދިމާވާު

ބަޔަށްުުނިމުމުން،ުބާކީުތިބިުމީހުންގ  ުބައިުއ ހ ންުޤަޟިއްޔާއަކުންުބ ލުމަށްުނިންމައި،ުއު 
ދީގ ން ޤަޟިއްޔާުނަންބަރ އްު ުު،  ވަކިު ޤަޟިއްޔާ އު  ގަވާއިދުގައިވާުގޮތުގ މަތިންު ޤާނޫނާއިު

 ކުރިއަށްުގ ންދަންވާނ އ ވ .

183. ު ލަތަކުާު ުޙާ ވާ މާ ދި
އުުު ުއަ ގ ން ޅި ގު

ބަރ އުްު ުނަން ޔާ އް ޤަޟި
 ދިނުން

ުު ޤާނޫނުގ  އިޖުރާއަތުގު  168ުުުުޖިނާއީު ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(ު ވަނަުމާއްދާގު 
ުު ރ ކޯޑްކޮށް، ތަކ އްު ވާހަކަު ހުރިހާު ދ ކ ވު  މަޖިލީހުގައިު ޝަރީޢަތުގު  ފަދައިން،ު

 އަކުރުންުއަކުރަށްުލިޔަންވާނ އ ވ .ުުު

ު .184 )ހ( ޢަތުގ ުު ރީ ޝަ
ކ ވ ުު ުދ  ލީހުގައި ޖި މަ
ކޯޑުުު ުރ  ކަތަކުގ  ހަ ވާ

ހ އްޓުންު ލ   ބ 

މަޖިލީހުގައިުރ ކޯޑްުުުމި ުބަޔާންކޮށްފައިވާުފަދައިން،ުޝަރީޢަތުގު  ު)ހ(ުގައި މާއްދާގ 
ގޮތުގައިު ބަޔާނުގު  މަޙްޟަރުު އ އްު ލިޔު  އަކުރަށްު އަކުރުންު ވާހަކަތައްު ކުރ ވު 
ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު،ުބަޔާންުޓައިޕްކުރިުމުވައްޒަފާއިުބަޔާންުޗ ކްުކުރިުމުވައްޒަފުު

ނަން( ގުޅިގ ންު)ތާރީގ ުުުު"މިއީު)ކޯޓުގު  (ުުޚު)ޤަޟިއްޔާުނަންބަރު(ުޤަޟިއްޔާއާު
ދަޢުވާލިބ  ު/ )ނަންު މަޖިލީހުގައިު ޝަރީޢަތުގު  ބ އްވުނުު ދުވަހުު ު/ުުވަނަު ފަރާތްު

ހ އްކ އްު/ުދިފާޢީުހ އްކ އް( ހައިސިއްޔަތުންުޝަރީޢަތުުމަޖިލީހުގައިުުދައުލަތުގު  ގު 
ރ ކޯޑިންގުއާުއ އްގޮތަށްުތައްޔާރުކޮށް އަކުރުންުއަކުރަށްުލިޔު ުުދ އްކިުވާހަކަތައް،ު

ތައްގަނޑުުު ސޮއިުކޮށްުކޯޓުގު  މިގޮތަށްުލިޔު  މަޙްޟަރުުކުރ ވިފައިވާުބަޔާނ ކ ވ ."ު
ގޮތުގައިުބ ލ ވ ނ އ ވ .  ޖ ހުމުންުއ އީުސައްޙަުބަޔާނ އްގު 

   )ށ(

ުު މަޙްޟަރު ނިމި،ު އަޑުއ ހުންު ކުރީންު ފ ށުމުގު  ޢަމަލުކުރަންު ގަވާއިދަށްު މިު
ުު މިކުރ ވިފައިވާ ޢަމަލުކުރާނީު ހުރިނަމަ،ު ސޮއިނުކުރ ވިު މާއްދާގު ުުބަޔާންތަކުގައިު
 ނ ވ .ގޮތުގ މަތިން)ށ(ުގައިވުާު

   )ނ(

ޤާނޫނުގު ޖިނާއީުއިޖުރާއަ 212ުުުތުގު  ޤާނޫނަށް ބ ނުމަށްޓަކައި،ުއު  )ށ(ުގު  ވަނަުމާއްދާގު 
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަުޖިނާއީުއިޖުރާއަ ކުރިންު ފ ށުމުގު  އުސޫލުތައްުުތުގު ޢަމަލުކުރަންު ޢާންމުު
އުސޫލުތައްުހިމ ނ ނ އ ވ . ތ ރ ގައިުއަންނަނިވިު  އުވުނީއ ވ .ުއ ގު 

185. ު އުީު ުޖިނާ ލ ވ  ވާ އު
ރާު ޖު މުުުއަުއި ުޢާން ތުގ 

ލުތަު ސޫ ކާއުިުއު
ދުތައްު އި ވާ  ގަ

ުު ގަވާއިދު ޢާންމ6.0ުުުުުޝަރީޢަތްކުރުމާބ ހު  އިޖުރާއާތުގު  ޖިނާއީު ހިމ ނު  ގައިު
 .އުސޫލުތައް

   )ހ(

ުު ގަވާއިދު ޢާންމ6.1ުުުުުޝަރީޢަތްކުރުމާބ ހު  އިޖުރާއާތުގު  ޖިނާއީު ހިމ ނު  ގައިު
 .އުސޫލުތައް

   )ށ(
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ވަނުމުގު  ފަރާތުންު ތަޙްޤީޤުކުރާު ބަލާފާސްކުރުމަށްު ތަންތަންު ދިރިއުޅު  މީހުންު
ގަވާއިދު  .ހުއްދަދިނުމުގައިުކޯޓުންުޢަމަލުކުރާނ ގޮތުގު 

   )ނ(

ތުހުމަތުގައިުބަންދުކުރ ވ  ކުރިމައްޗަށްުހާޒިރުކޮށްުުކުށ އްގު  ުމީހުންުފަނޑިޔާރ އްގު 
ގަވާއިދު  .ބަންދާމ ދުުގޮތ އްުނިންމުމުގު 

   )ރ(

ގަވާއިދު ހިންގުމާބ ހު     )ބ( ޖިނާއީުމައްސަލަތަކުގައިުޝަރީޢަތްު

ގަވާއިދު މައްސަލަތައްުއަވަސްނިޔާއިންުނިންމުމާބ ހު     )ޅ( .ޖިނާއީުކުށުގު 

ުު ގަވާއިދުކަފާލަތުގައި    )ކ( ދޫކުރުމުގު 

ގަވާއިދު ޖިނާއީުއިޖުރާއާތުގު     )އ( (2018އޮގަސްޓ08ުުް) ޝަރީޢަތްކުރުމާބ ހު 

ުު ު .186 ވަނަުދުވަހުންުފ ށިގ ންނ ވ .15ުޖޫނ2021ުުުުްމިުގަވާއިދަށްުޢަމަލުކުރަންުފަށާނީ ލުކުރަނުްުގަ މަ ުޢަ ދަށް އި ވާ
ށުން  ފ 

_________________________________________ 

 

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 ()ރަށް

  ދިވެހިރާއްޖެ
 MF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 
ށަހަޅާ ފޯމު ންމުމަށް އެދި ހު ތެއް ނި ދާމެދު ގޮ ން  ބަ

 
 :ހުށަހަޅާ ފަރާތް ▪
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ނަންބަރު: ▪

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރުމައްސަލައިގެ     ހުށަހެޅި ތާރީޚް  

  ސެކްޝަން

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް

 

 ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު އަދަދު

 
 

 ގެ މަޢުލޫމާތުމީހާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު  ފުރިހަމަ ނަން

  ޖިންސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  

  ޤައުމު  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

  ބައްޕަގެ/މަންމަގެ ނަން

 

 ގެ ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތުމީހާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި

  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  ފުރިހަމަ ނަން

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު

  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު

 

 މައްސަލަ  ކުރިބަންދު

 

 01ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 

 ސަބަބު  ބަންދުކުރި

 

  ތާރީޚް  ހައްޔަރުކުރި  ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަން

  ގަޑި  ހައްޔަރުކުރި

 

 ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާއި ގުޅިގެންކަން  ކޮށްފައިވަނީބަންދު

 

 

 މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާ

 

 

 އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

  
 

 ކުށުގެ ރެކޯޑުބަންދު/ހައްޔަރު/

 

 

 ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެދޭ ގޮތް

  ރީޢަތް ނިމެންދެން  ޝަ •  ބަހައްޓަން އެދެނީ ..... ދުވަސް   ބަންދުގައި •

 

 ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެދޭ ތަން

  

 

 

 ފަރާތް )ފަރާތްތައް(ޤީޤުކުރާ  މައްސަލަ ތަޙު

  ނަމްބަރު  ސ.  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި

 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ

 



 

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 

ތުގެ   ޤީޤުކުރާ ތަޙު ރާ ރާރު   ފަ  އިޤް
 

 މަޢުލޫމާތު   މީހާގެ  ބަންދުގައިވާ

  އުފަން ތާރީޚް / އުމުރު  ފުރިހަމަ ނަން

  ޖިންސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުއައި.ޑީ    

 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

 ހިމެނުއްވުމަށް(  ކޭސް ނަންބަރު ތަފްޞީލު މިބައިގައިސް ސަރވިސްގެ)މޯލްޑިވްސް ޕޮލިތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ:  

 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

 

 

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރަންހުރި ކަންކަން

 

 

  ތަޙްޤީޤު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ޙްޤީޤު ނިންމާތަ

 މައްސަލަ ފޮނުވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:

 

 

 އިޤްރާރު

އަހުރެން  ހަޅާފައިނުވާނެކަމަށްކޯޓަށް ހުށަތާ ޚިލާފު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  ޙަޤީޤަ އިގަމައްސަލާމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 އިޤްރާރުވަމެވެ.
  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި  ސ. ނަންބަރު

 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ

 02ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
                                                MA/(Year)/00/……  ނަންބަރު:

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް: ވަ ގެ ބާ ރު  )ބަންދުކުރުން / ބަންދުން ދޫކުރުން(  އަމު

ތް:   ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު: އަމު ރެންސް ނަ ފަ  ރި
 

ލޫމާތު.  ▪ ޢު ގެ މަ ހާ  މީ

 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޤައުމު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:                                  

 ބާވަތް:މައްސަލައިގެ  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
 

 ަގ ތީ ންކޮށްފައި   އި މަ ރުކޮށްފީމެވެ. ބަޔާ އްޓުމަށް އަމު ހެ ންދުކޮށްފައި ބެ ހާ ބަ  ވާ މީ

 ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވީ ތަން: ބަންދުގައި ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު:  

 މުއްދަތު ފެށޭ ގަޑި:       ބަންދުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚް:

 މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި:    ތާރީޚް:ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ  

ބަބު: ▪ ކުރި ސަ ރު އްޓުމަށް އަމު ހެ ންދުގައި ބެ  ބަ

 ހެކީގެ ނިސްބަތް:   •

 ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް:  •

 ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު:   •
 

   ާންކޮށްފައިވ އި ބަޔާ ގަ ތީ ންދުން މަ ހާ ބަ ކޮށްފީމެވެ.   މީ ރު ށްލުމަށް އަމު ކޮ  ދޫ

  ދޫކޮށްލި ގަޑި: ބަންދުން ދޫކޮށްލި ތާރީޚް: 

                ިޝަރުޠެއްނެތ               ުޝަރުޠުކުރުމަށްފަހ           ްކަފާލަތު ދަށުނ 

   ްޕާސްޕޯޓް / ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓ 

 ހިފެހެެއްޓިފައި            

  ްރަށުން ބޭރަށް ދިއުނ 

           މަނާކުރެވިފައި   

 

ބަބު: ▪ ކުރި ސަ ރު ށްލުމަށް އަމު ކޮ ންދުން ދޫ    ބަ

 
 

ބަޔާން:  ▪  އިތުރު

އި ގަޑި: ތާރީޚް: ސިއްކަ: އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ
 

 03ޖަދުވަލު 

 



 

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 ` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 

ންދުކޮށްފައިވާ  ޠުކޮށްފައި   މީހަކު  ބަ ރު ރުމުގެ   ޝަ  އިޤްރާރު   ދޫކު
  

ލޫމާތު  ▪ ޢު ގެ މަ ހާ  މީ

 ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު/އައި.ޑީ ކާޑު  ފުރިހަމަ ނަން:
 / އުފަން ތާރީޚް: އުމުރު ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ޖިންސް:  މިހާރު އުޅޭއެޑްރެސް:  
 

ތުކުރެވިފައިވާ  ▪ ހުމަ ސަލައިގެ   ތު އް ތް   މަ ވަ    :ބާ

 
ލޫމާތު  ▪ ޢު ޠު/ޝަރުޠުތަކުގެ މަ ރު    ޝަ

ތު:  އްދަ ގެ މު ޠު ރު  ޝަ
ޠު/ޝަރުޠުތައް  ރު  :ޝަ

1.   
2.   

 
ރު  ▪ ރާ    އިޤް

 /އެޝަރުޠާއި   އަދި.  އިޤްރާރުވަމެވެ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް  ޝަރުޠުތަކާ/ޝަރުޠާއި  އެވާ  ބަޔާންވެގެން  މަތީގައި  އަހުރެން
 ވެ.އެނގެއެ  އަހުރެންނަށް  ބަންދުކުރެވޭނެކަން  އަހުރެން  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ޝަރުޠަކާ  އެއިން

 

 )ތާރީޚް(
 ނަން:

 ފޯނު ނަންބަރު:
 )އިނގިލީގެ ނިޝާން(

 )ސޮއި(
 ސިއްކަ

 ...  ކޯޓު އަމުރު ނަންބަރު:

 

 04ޖަދުވަލު 

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 ` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 KF/(year)/00/.…ނަންބަރު:

 
ލަތުގެ  ފާ ށުން   ކަ ށްދިނުމަށް އެދި  ދަ ށަހަޅާ  ދޫކޮ  ފޯމު  ހު

  
ލޫމާތު  ▪ ޢު ތުގެ މަ ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު /އައި.ޑީ ކާޑު  ފުރިހަމަ ނަން:
 / އުފަން ތާރީޚް: އުމުރު ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭއެޑްރެސް:  
 މައްސަލައާ ހުރި ގުޅުން:

 

ލޫމާތު  ▪ ޢު ފަރާތުގެ މަ ރި ންދުގައި ހު ހަޅާނަމަ ބަ ށަ ތަކުން ހު ރާ ން ފަ ހެ ގައި އެ ލު    ބަދަ

 ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު /އައި.ޑީ ކާޑު  ފުރިހަމަ ނަން:
 / އުފަން ތާރީޚް: އުމުރު ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭއެޑްރެސް:  
 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:

 

ންދުކުރި  ▪ ހާ ބަ ންދުކޮށްފައިވާ މީ    ބަ

 ތަން: ގަޑި: ތާރީޚް:
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 
ލަތުގެ   ▪ ފާ ތްކަ ށްދިނުމަށް އެދޭ ގޮ ކޮ ން ދޫ ށު  ދަ

   ްމީހަކު ޖާމިނުވެގެނ    ްފައިސާ ބަހައްޓައިގެނ 

 

ތުގެ  ▪ ރާ އްޓާ ފަ ހަ ސާ ބަ އި ނަމަ، ފަ ށްދިނުމަށް އެދޭ ކޮ ން ދޫ ށު ލަތުގެ ދަ ފާ އްޓައިގެން ކަ ހަ ސާ ބަ އި  ފަ

 :އެކައުންޓު ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކު
 :އެކައުންޓު ނަން

 އެކައުންޓު ނަންބަރު:
 

ތުގެ  ▪ ރާ ވާ ފަ ނު ނަމަ، ޖާމި ށްދިނުމަށް އެދޭ ކޮ ން ދޫ ށު ލަތުގެ ދަ ފާ ވެގެން ކަ ނު ކު ޖާމި ހަ  މީ

 އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:  ފުރިހަމަ ނަން:
 ޤައުމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ފޯނު ނަންބަރު: އެޑްރެސް:މިހާރު އުޅޭ  
 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:

 

ތުގެ  ▪ ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު
 ސޮއި:
 ނަން:
 ތާރީޚް:
 

ނުމަށް:  ▪ ސްމީ ބޭ ހުގެ ރަ ފީ  އޮ

  ؟ މީގެ ކުރިން ޖާމިނުވެފައިވޭތޯ

  ؟ ޖާމިނުވީ މީހަކު ފިލާފައިވޭތޯ

  ؟ ޚިލާފްވެފައިވޭތޯ  މީގެކުރިންކަފާލަތުގެ އިޤްރާރަކާ  

 

ހަޅަންވާނެއެވެ.  ▪ ށަ ތި ހު ކެ ނަނިވި ތަ ން ހަޅާއިރު އަ ށަ  މި ފޯމު ހު

 ؛ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން )ހުށަހެޅެން އޮތްނަމަ( .1
 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން .2
 ؛އަންގައިދޭ ލިޔުންޖާމިނުވާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން   .3
 ؛ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމުގައިވާނަމަ، އެއަމުރުގެ ކޮޕީ .4
 ؛ބާރުދޭ ލިޔެކިޔުންތައް .5
 ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ، އެފަރާތުގެ ބޭންކު ސްލިޕް. .6
 

 



 

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 

ދުގައިވާ  ން ލަތުގެ   މީހާ  ބަ ފާ ން   ކަ ށު ށްދިނުމަށްވާ   ދަ  އިޤްރާރު   ދޫކޮ
  

ނަންބަރު ( އެޑްރެސް)،  (ނަން)އަހުރެން   ނަންބަރު)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ،  (ކާޑު 

އަންގާ ގަޑިއަކަށް، އަންގާ  ( އިދާރާ)ކަފާލަތުގައި ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުމުގައި، އެއްވެސް އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި އަދި،  
އަދި   ހާޒިރުވުމަށާއި،  ނެތި  (އިދާރާ)ތަނަކަށް  ހުއްދައެއް  މިގޮތަށް   އިން  (ރަށް)ގެ  އަދި  ނުދާނެކަމަށާއި،  ފުރައިގެން 

އަދި މިލިޔުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  . ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެޔުމުގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަހުންނަހުރުމުގައި މިލި
 .ން އިޢްތިރާޟު ނުކުރަމެވެދައުލަތަށް ނެގުމަށް އަހުރެ( ފައިސާގެ ޢަދަދު)އަހުރެން ކަފާލަތުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ  

އިޤްރާރާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އަހުރެން ބަންދު ކުރުމުގެ  ރުގައި އަހުރެން ސޮއިމިކުރަނީ މިއިޤްރާއަދި މި

 .ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަން އަހުރެންނަށް އެނގިހުރެއެވެ
 
ތައް  ▪ ޠު ރު ރު ޝަ ތު  ދަށުންކުރެވޭ އިތުރު ޝަރުޠުތައް(ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ   62)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  :  އި

1.  
2.    

ން: ސް:    ނަ އިމީ އެޑްރެ  ދާ
.ޑީ   އި ޑު/އަ ބަރު: ކާ ން ސް:   ޕާސްޕޯޓު ނަ އުޅޭ އެޑްރެ ރި ރު ދި ހާ  މި

ޚް:  ރީ ން ތާ ފަ އުމު: އު  ޤަ
ބަރު:  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން: ން ނު ނަ  ފޯ

ނައިރު  ން ށްފައި ހު ކޮ ން ދޫ ށު ލާތުގެ ދަ ފާ  ކަ

ން: ޅޭނެ ތަ އު ރި   ދި
ންބަރު:  ނު ނަ ރެސް އަދި ފޯ ، އެޑް އި އްގެ ނަމާ ތެ ރާ އުޅޭ ފަ ރި އި ދި ގަ ކު   އެ

ޚް: ރީ އި: ތާ  ސޮ
 

ކަ:  އް ގެ ސި   ކޯޓު
ންބަރު:   ރު ނަ  )ކަފާލަތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު(ކޯޓު އަމު
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް(  ،)ވެބްސައިޓް()ފެކްސް ނަންބަރު(   ،)ފޯނު ނަންބަރު(  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 

ޞަފުޙާ 1ގެ   1     

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 

ލަތުގެ  ފާ ށުން   ކަ ނުވާ   ދަ މި ގެ   ޖާ ރާރު   މީހާ  އިޤް
  

  ކުށުގެ ،(ނަންބަރު  ކާޑު) ނަންބަރު  ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން(  އެޑްރެސް)  ،(ނަން) އަހުރެން
  ކުށެއް  އިތުރު  އެއްވެސް  ހުރުމުގައި،  ހުންނަ  ދޫކޮށްފައި  ތުގައިކަފާލަ(  ނަން)  ބަންދުކޮށްފައިވާ/    ހައްޔަރު  ތުހުމަތުގައި

  ތަންތަނަށް  އަންގާ  ރުވާންހާޒި  އަދި  ނުދާނެކަމަށާއި  ފުރައިގެން  އިން(  ރަށް)  ހުއްދަނެތި  ގެ(އިދާރާ)  ނެކަމަށާއި،ނުކުރާ
  އިހުމާލުން  އަހުރެންގެ.  ޔަޤީންކަންދެމެވެ  ކުރާނެކަމުގެ  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠުތައް  އިތުރު  މިލިޔުމުގައިވާ  އެއްބަސްވެ،  ރުކުރުވުމަށްހާޒި

 ދަށުން  ގެ(ޅ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  64  ޤާނޫނުގެ  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާއީ  ،ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ފުރިހަމަ  ކަންތައްތައް  މިލިޔުމުގައިވާ
 .އެގެއެވެ  ރެންނަށްއަހު  ކަނޑައެޅޭނެކަން  އަދަބު މައްޗަށް  އަހުރެންގެ

 
ތައް  ▪ ޠު ރު ރު ޝަ ތު  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ ދަށުންކުރެވޭ އިތުރު ޝަރުޠުތައް( 64)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  :  އި

1.  
2.    
3.  
 

ން: ސް:    ނަ އިމީ އެޑްރެ  ދާ
.ޑީ   އި ޑު/އަ ބަރު: ކާ ން ސް:   ޕާސްޕޯޓު ނަ އުޅޭ އެޑްރެ ރި ރު ދި ހާ  މި

ޚް:  ރީ ން ތާ ފަ އުމު: އު  ޤަ
ބަރު:  އަދާކުރާތަން:ވަޒީފާ  ން ނު ނަ  ފޯ

ޚް: ރީ އި: ތާ  ސޮ
 
 

ކަ:  އް ގެ ސި   ކޯޓު
ންބަރު:   ރު ނަ  )ކަފާލަތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ ނަންބަރު(ކޯޓު އަމު

 

 07ޖަދުވަލު 

 



  
 

 
 

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 

ލަތުގެ  ފާ ށުން   ކަ އިސާ   ދަ އްޓާ   ފަ ގެ   ބަހަ ރާރު   މީހާ  އިޤް
  

 ކާޑު) ނަންބަރު  އަންގައިދޭކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން(  އެޑްރެސް...........)  ،(......ނަން........ )އަހުރެން
  ހުރުމުގައި،  ހުންނަ  ދޫކޮށްފައި  ތުގައިކަފާލަ(.........  ނަން)  ބަންދުކޮށްފައިވާ/ހައްޔަރު  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  ،(......ނަންބަރު
 އަދި ނުދާނެކަމަށާއި ފުރައިގެން އިން(  ރަށް/ތަން) ހުއްދަނެތި  ގެ(..........އިދާރާ)  ނެކަމަށާއި،ނުކުރާ ކުށެއް  އިތުރު އެއްވެސް

  ކުރާނެކަމުގެ  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠުތައް  އިތުރު  މިލިޔުމުގައިވާ  އެއްބަސްވެ،  ރުކުރުވުމަށްހާޒި  ތަންތަނަށް  އަންގާ  ރުވާންހާޒި
 ދައުލަތަށް  ފައިސާ ބެހެއްޓި  ކޯޓުގައި  ދަށުން  ތުގެކަފާލާ އަހުރެން  ނަމަ  ޚިލާފުވެއްޖެ  އިޤްރާރާމި  އަހުރެން.  ޔަޤީންކަންދެމެވެ

 .ގެއެވެނއެ  އަހުރެންނަށް  ނެގޭނެކަން
 

ތައް  ▪ ޠު ރު ރު ޝަ ތު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުންކުރެވޭ އިތުރު ޝަރުޠުތައް( 62)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  :  އި
1.  
2.    

ން: ސް:    ނަ އިމީ އެޑްރެ  ދާ
.ޑީ   އި ޑު/އަ ބަރު: ކާ ން ސް:   ޕާސްޕޯޓު ނަ އުޅޭ އެޑްރެ ރި ރު ދި ހާ  މި

ޚް:  ރީ ން ތާ ފަ އުމު: އު  ޤަ
ނު   ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން: ބަރު: ފޯ ން  ނަ

ނައިރު  ން ށްފައި ހު ކޮ ން ދޫ ށު ލާތުގެ ދަ ފާ  ކަ

ން: ޅޭނެ ތަ އު ރި   ދި
ންބަރު:  ނު ނަ ރެސް އަދި ފޯ ، އެޑް އި އްގެ ނަމާ ތެ ރާ އުޅޭ ފަ ރި އި ދި ގަ ކު   އެ

ޚް: ރީ އި: ތާ  ސޮ
 

ކަ:  އް ގެ ސި   ކޯޓު
ންބަރު:   ރު ނަ  އަމުރުގެ ނަންބަރު()ކަފާލަތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ކޯޓު  ކޯޓު އަމު

 

 08ޖަދުވަލު 
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ލަ  ފާ ވަރު ކަ ން އިސާގެ މި އްޓޭ ފަ ތުގައި ބެހެ  ތުގެ ގޮ
ބެހެއްޓުމަށްފަހު    މި • ފައިސާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް  ނަންބަރު  ތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ  ކަފާލަޖަދުވަލުގައި  ޤާނޫނު 

  ތުގެ ދަށުން ދޫނުކުރެވޭ ކުށްތައްބަޔާންވެގެންވާ ކަފާލަމާއްދާގައި  ވަނަ   63ގެ  (  ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)  2016/12
 ބާވަތުގެ ކުށްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.ފިޔަވައި އެހެން  

އިސާގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށް ބަޔާންކުރާ  ތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގައި ފަކަފާލަ •
ތުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ، އެކުށެއްގެ ދަރަޖައަށް  ދަރަޖަކޮށްފައިވާނަމަ، ކަފާލަށް  ޤާނޫނުގައި އެކު

ށް  ލާނީ ކުށަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަލަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ. ކުށް ދަރަޖަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ބަ
 އަދަބުގެ މިންވަރަށެވެ. ލުމުގެ

ސާ  އި ފިޔާ(   ގެ އަދަދުފަ ހި ރު ވެ ތް )ދި ވަ ގެ ބާ ށު  ސ.ނ  ކު
ދެމެދުން    .1 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  2ޖިނާޔަތުގެ  -/60,000  އާއި -/70,000
ދެމެދުން    .2 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  3ޖިނާޔަތުގެ  -/50,000  އާއި -/60,000
ދެމެދުން    .3 ދަރަޖައިގެ ކުށްތައްވަނަ   4ޖިނާޔަތުގެ  -/40,000  އާއި -/50,000
ދެމެދުން    .4 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  5ޖިނާޔަތުގެ  -/30,000  އާއި -/40,000

ދެމެދުން 28،800/-  އާއި  7،200/-   .5 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 1ޖުނަޙްގެ   
ދެމެދުން 14،400/-  އާއި  3،600/-   .6 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 2ޖުނަޙްގެ   
  .7 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 3ޖުނަޙްގެ   ދެމެދުން 7،200/-  އިއާ  1،800/-

ދެމެދުން  އާއި   -/70,000   .8 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް 10 -/60,000
ދެމެދުން    .9 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް 6 -/50,000 އާއި  -/60,000
ދެމެދުން    .10 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް 3 -/40,000 އާއި  -/50,000
ދެމެދުން    .11 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް 1 -/30,000  އާއި -/40,000

ދެމެދުން 28،800/-  އާއި  7،200/-   .12 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައްމަހަށްވުރެ ދިގު  6 
ދެމެދުން 14،400/-  އާއި  3،600/-   .13 މަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހުއްދަކުރާ ކުށްތައް 6 
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(
 

~ 
 

 
ޓު(  ން  ގެ ކޯ      ( ނަ

 (ރަށް)  
 ދިވެހިރާއްޖެ
ބަރު:            ން  KFAD/(Year)/00/…ނަ

 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ވަތ   ▪ ގެ ބާ ރު ފައިސާ ދޫކުރުން    ް:އަމު ބެހެއްޓި   ކަފާލާތުގެގޮތުގައި 
ތް:  ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ފިނޭންސް   އަމު  މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް    މަ

 

ތުކުރެވޭ    ▪ ހުމަ ގެ: ތު ހާ    މީ
ން:  ހަމަ ނަ ރި ޑް   ފު އިމީ އެ ސް: ދާ    ރެ

ޑު ޅޭ އެ ރު އު ހާ ސް: މި ޑު/    ސްޕޯޓް ޕާ   ރެ ބަރު:  ދ.ރ.އ ކާ ން    ނަ
ސު  ން ރު   :ޖި ން  އުމު ފަ ޚް   / އު ރީ    : ތާ

 

ގެ:    ▪ ހާ ކި މީ އް ސާ ދެ އި  ފަ
ން:  ހަމަ ނަ ރި ޑް   ފު އިމީ އެ ސް: ދާ    ރެ

ޑު ޅޭ އެ ރު އު ހާ ސް: މި ސްޕޯޓް  -  ރެ ޑު/    ޕާ ބަރު:  ދ.ރ.އ ކާ ން    ނަ
ސު  ން ރު   :ޖި ން  އުމު ފަ ޚް   / އު ރީ    : ތާ

 

ބަބު: ▪ ރުކުރި ސަ ން އަމު ރަ ކު ސާ ދޫ އި ލާތުގެ ފަ ފާ  ކަ

 
 

 

ސާގެ ޢަދަދު:  ▪ އި ޚް   ▪   ފަ ރީ އްޓި ތާ ހެ ސާ ބެ އި  :  ފަ
 

 

ނަން(             ބާވަތް(މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު  )މީހާގެ  ނަން(، ގުޅިގެންމައްސަލައާ  ކުށުގެ   )މައްސަލާގެ  )ފައިސާ ބެހެއްޓި  ފަރާތުން  )މީހާގެ 
ގޮތުގައި  ފަރާތް(   ނަންބަރު  ކަފާލާތުގެ  ނަންބަރު(  މިކޯޓުގެ  އަމުރުގެ  ގުޅިގެން  އަކޯޓު  )ކޯޓު  އަދަދު(ބެހެއްޓި  މުރާ  ނަން( އަށް    )ފައިސާގެ  )މީހާގެ 

ފިނޭންސްދޫކުރުމަށް،   އޮފް   ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.  މިނިސްޓްރީ 

 

ރު ▪ ތު ން:   އި    ބަޔާ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ޚް   ރީ ޑި  :ތާ އި  :ގަ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، ނަން()ކޯޓުގެ 
 

~ 
 

 
ން   ގެ ކޯޓު )  (ނަ

 (ރަށް)  
 ދިވެހިރާއްޖެ
ބަރު:            ން  KFDN/(Year)/00/…ނަ

 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ވަތ   ▪ ގެ ބާ ރު ފައިސާ    ް:އަމު ބެހެއްޓި  ނެގުންކަފާލާތުގެގޮތުގައި  ދައުލަތަށް   ދިވެހި 
ތް:  ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ފިނޭންސް   އަމު  މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް    މަ

 

ތުކުރެވޭ    ▪ ހުމަ ގެ: ތު ހާ    މީ
ން:  ހަމަ ނަ ރި ޑް   ފު އިމީ އެ ސް: ދާ    ރެ

ޑު ޅޭ އެ ރު އު ހާ ސް: މި ސްޕޯޓް    ރެ ޑު/    ޕާ ބަރު:  ދ.ރ.އ ކާ ން    ނަ
ސު  ން ރު   :ޖި ން  އުމު ފަ ޚް   / އު ރީ    : ތާ

 

ގެ:    ▪ ހާ ކި މީ އް ސާ ދެ އި  ފަ
ން:  ހަމަ ނަ ރި ޑް   ފު އިމީ އެ ސް: ދާ    ރެ

ޑު ޅޭ އެ ރު އު ހާ ސް: މި ސްޕޯޓް  -  ރެ ޑު/    ޕާ ބަރު:  ދ.ރ.އ ކާ ން    ނަ
ސު  ން ރު   :ޖި ން  އުމު ފަ ޚް   / އު ރީ    : ތާ

 

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

 
 

 

ސާގެ ޢަދަދު:  ▪ އި ޚް   ▪   ފަ ރީ އްޓި ތާ ހެ ސާ ބެ އި  :  ފަ
 

 

ނަން(             ބާވަތް(މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު  )މީހާގެ  ނަން(، ގުޅިގެންމައްސަލައާ  ކުށުގެ   )މައްސަލާގެ  )ފައިސާ ބެހެއްޓި  ފަރާތުން  )މީހާގެ 
ގޮތުގައި  ފަރާތް(   ނަންބަރު ކަފާލާތުގެ  ނަންބަރު(  މިކޯޓުގެ  އަމުރުގެ  ގުޅިގެން  އަކޯޓު  )ކޯޓު  އަދަދު(ބެހެއްޓި  މުރާ  ނެގުމަށް    )ފައިސާގެ  ދައުލަތަށް  ދިވެހި 

އޮފް ފިނޭންސް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.  މިނިސްޓްރީ   ގެ މައްޗަށް 

 

ރު ▪ ތު ން:   އި    ބަޔާ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ޚް   ރީ ޑި  :ތާ އި  :ގަ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ

 

 

 09.02ޖަދުވަލު  

 



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

   1 3 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
  ދިވެހިރާއްޖެ

 
 BFF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 
ންތަނާއި  ތި   ތަ ފާސްކުރުމުގެ   ތަކެ ލާ މުރަށް   ބަ ށަހަޅާ   ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ
ފަ ▪ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ށަ ބަރު: ހު ން  ރެންސް ނަ

 

ލޫމާތު:ޢުތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަ  
ތާރީޚްއުފަން    ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް
  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް 

 ނަންބަރު
  ޤައުމު 

ނަންބައްޕަގެ ފުރިހަމަ    އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަސައްކަތް   

 
 ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް އެތަނުގައި ވާކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި

 
 

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ
 

 
 ހަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

 

 
 ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތުއި  ބަލަ
 
 

ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ  އި  ބަލަ  
ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް

 10ޖަދުވަލު 

 



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

   2 3 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް 

 ނަންބަރު
  ޤައުމު 

 
ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތަކެތީގެ  ހޯދަން ބޭނުންވާ    

ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   
  އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް 

 ނަންބަރު
  ޤައުމު 

 
 އަމުރު ދެމި އޮތުމަށް އެދޭ މުއްދަތު

 
 

 ތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ވަގުތުފާސްކުރަން  އި  ބަލަ
 

ވަގުތެއްގައިވެސް ބަލައިފާސްކުރަން ބޭނުންވާތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ، އެގޮތަށް ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ކޮންމެ  
 އެދޭ ސަބަބު

 
 ފާސްކުރަން ބޭނުންވާތަނަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވަންނަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އަދި ސަބަބުބަލައި  

 
 ބޭނުންވާތަނަށް ވަދެވެނީ އެހެން ތަނަކަށް ވަދެގެންކަން ނުވަތަ ނޫންކަންބަލައި ފާސްކުރުމަށް  

 
 ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު

 
 ސަބަބުފާސްކުރަން ބޭނުންވާ  ބަލައި  

 
 

 މަޢުލޫމާތުތަކެތީގެ  ހޯދަންބޭނުންވާ  
 

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ވަކި މީހަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތުބަލައިފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ،  
 

 

ބަލައިފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެއްކަން ނުވަތަ  
 ނޫންކަން

 

 



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

   3 3 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 
 އިތުރު ބަޔާން

 
 

 އިދާރާ/ސެކްޝަންމައްސަލަ ބަލާ 
 
 

 މަޢުލޫމާތު  ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ

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

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

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 HF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

އްޔަރުކުރުމުގެ  މުރު   ހަ މަށް   އަ ދު ށަހަޅާ  ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  ހޯ  ފޯމު  ހު

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ

ފަ ▪ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ށަ ބަރު: ހު ން  ރެންސް ނަ

 މީހާގެ މަޢުލޫމާތުހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ  
ތާރީޚްއުފަން    ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް
  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު
  އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް

  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:
 

 ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރީޚްޒުކުރަން  އަމުރު ތަންފީ
  ފެށޭ ތާރީޚް

 

 މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު
 

 

 ހައްޔަރު ކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު  
 

 

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ
 

 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ
 

 

 ހަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް
 

 

 އިތުރު ބަޔާން
 

 

 10.01ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 އިދާރާ/ސެކްޝަންމައްސަލަ ބަލާ 
 

 
 

 މަޢުލޫމާތު  ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ

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

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

 

 

 

 

 

 



 

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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 MHF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

ން  އްޓުވައި   މީހު ލާފާސްކުރުމުގެ   ހު ރަށް   ބަ މު ށަހަޅާ  ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ

ފަ ▪ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ށަ ބަރު: ހު ން  ރެންސް ނަ

 ލާފާސްކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތުހުއްޓުވައި ބަ

  ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން

  މުރުއު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  

  ޖިންސް  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް
  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

 

 މުއްދަތު

 
 

 ހުއްޓުވައި ބަލާފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު

 
 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ
 

 

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ
 

 

 ހަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

 
 

 މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ/ސެކްޝަން

 
 

 މަޢުލޫމާތު  ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ

 10.02ޖަދުވަލު 

 



 

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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން
  ސޮއި

 

 ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން
  ސޮއި

 
 އިދާރާގެ ސިއްކަ

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

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

 

 



 
 

 
 

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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 JSF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

ންސީ  ނަވަން   ޖި ފާސްކުރުން   ގު ލާ ވަތަ   ބަ ންސީ   ނު ވަން   ޖި ނަ ން   ފޮޓޯ  ގު ގު ވަތަ   ނެ ގަނޑުގެ   ނު ށި ރެއިން   ހަ   ތެ
ޕަލް  މް ގުމުގެ   ސާ ރަށް   ނެ މު ށަހަޅާ   ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ

ބަރު:  ▪ ން ރެންސް ނަ ފަ ތުގެ ރެ ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު
 މީހާގެ މަޢުލޫމާތުހައްޔަރު/ބަންދުކުރެވިފައިވާ  

  އުފަން ތާރީޚް  ފުރިހަމަ ނަން
  މުރުއު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  

  ޖިންސް  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް
  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު 

 

 ބާވަތްއަމުރުގެ 
 

 

 ސަބަބުހައްޔަރު/ބަންދުކުރެވިފައިވާ  
 

 

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ
 

 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ
 

 

 ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް
 

 

 ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި އެކަންކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު
 

 

 10.03ޖަދުވަލު 

 



 
 

 
 

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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 މުއްދަތު
 

  ނިމޭތާރީޚާއި ގަޑި  ފެށޭތާރީޚާއި ގަޑި
 

 އަމުރުން ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
  ނަން  މަޤާމް

 

 އިތުރު ބަޔާން
 

 

 މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ/ސެކްޝަން
 

 

 ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުޤީޤްތަޙް
  ނަމްބަރުސ.    ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ
.............. 
.............. 

 
 

 

 



 
 

 
 

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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 HBF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

ގަނޑުގެ  ށި ރުން   ހަ ޕަލް   ބޭ މް މުގެ   ސާ ގު މުރަށް   ނެ ށަހަޅާ   ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ

ބަރު:  ▪ ން ރެންސް ނަ ފަ ތުގެ ރެ ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު
 މީހާގެ މަޢުލޫމާތުތުހުމަތުކުރެވޭ  
  އުފަން ތާރީޚް  ފުރިހަމަ ނަން

  މުރުއު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  
  ޖިންސް  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު 
 

 އަމުރުގެ ބާވަތް
 

 
 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ
 

 

 މާއްދާއަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ  
 

 

 ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް
 

 

 ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި އެކަންކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު
 

 

 މުއްދަތު
 

  ނިމޭތާރީޚާއި ގަޑި  ފެށޭތާރީޚާއި ގަޑި

 10.04ޖަދުވަލު 

 



 
 

 
 

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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 
 

 އިތުރު ބަޔާން
 

 

 މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ/ސެކްޝަން
 

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުކުރާ  ޤީޤްތަޙް
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ
.............. 
.............. 

 
 

 

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 ACF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

ންކް  އުންޓު   ބޭ ނީޓަރ   އެކަ މުގެ   މޮ ރު ވަތަ   ކު އިސާ   ނު ފެހެއްޓުމުގެ   ފަ ވަތަ   ހި ޢާމަލާތްކުރުން   ނު އްޓުވުމުގެ   މު   ހު
ރަށް  މު ށަހަޅާ   ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  ހުއްޓުވުންމުޢާމަލާތްކުރުން  ހިފެހެއްޓުން/ފައިސާ  އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުން/ބޭންކް    މަ

ބަރު:  ▪ ން ރެންސް ނަ ފަ ތުގެ ރެ ރާ ހަޅާ ފަ ށަ    ހު
 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެކައުންޓްގެ ވެރި

ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް
އެޑްރެސްމިހާރު އުޅޭ     ޖިންސް  

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް 
 ނަންބަރު

  ޤައުމު 

  އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަސައްކަތް
 

 އެކައުންޓް އޮތް ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ

 

  އެކައުންޓް ނަންބަރު
 

 ކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތްމޮނިޓަރއަމުރުގެ ދަށުން  ކޯޓު

 
 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ގޮތް

 ގޮތަށްފަރާތަށް ނޭނގޭވެރި   ގޮތަށްވެރިފަރާތަށް އެނގޭ
 

 ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ ސަބަބުވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ

 
 

 އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ބަލައި، ހިފަހައްޓައި ހުއްޓުވަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު

 
 

  އަމުރަށް އެދޭ މުއްދަތު
 

 10.05ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 ސަބަބުއަމުރަށް އެދޭ 
 

 

 ރީނާޤަލިބިފައިވާ ހެއްކާއި  

 
 

 އެކައުންޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް
 

 

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

 
 

 ޙަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއާއި ކުށް

 
 

 އިތުރު ބަޔާން

 
 

 މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ/ސެކްޝަން

 
 

 ރާރުއިޤް

ހުއްދަކޯޓު   މަޤްޞަދަކަށް  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  ބަޔާންކުރާގޮތް  ނުކުރާނެކަމަށް  އަމުރުގައި  ބޭނުން  އިގެ 
 ރާރުވަމެވެ.އިޤް

 

 ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުޤީޤްތަޙް
  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު

  ނަމްބަރުސ.    ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި

 
 އިދާރާގެ ސިއްކަ

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

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

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
 FDF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

އުންޓުގައިވާ  އިސާ   އެކަ ށްދިނުމަށް   ފަ ވަތަ   ދޫކޮ މަލާތްކުރުން   ނު ޢާ އްޓުވުން   މު މުމަކަށް   ހު ނައުމުގެ   ނި މުރަށް   ގެ   އަ
ށަހަޅާ   ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  ފޯމު  ހު

 

 އަމުރު ނަންބަރު ކޯޓު  މަށް ނެރުނުހިފެހެއްޓުފައިސާ  

 
 

 އަމުރަށް އެދެނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ، އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު    ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު
  ފޯން ނަންބަރު  އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަސައްކަތް

 

 އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު،  އަމުރަށް އެދެނީ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުންނަމަ

  އެޑްރެސް  ނަން

ރަޖިސްޓްރީ    ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
 ކުރެވިފައިވާ ޤައުމު

 

 މާލީ އިދާރާ                    /އެކައުންޓް އޮތް ބޭންކް
 

 އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު

 
 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
  ތާރީޚް:  ނަން:

  ސޮއި:  ޙައިސިއްޔަތު
  

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސިއްކަ

 10.06ޖަދުވަލު 

 



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

ޞަފުޙާ 2ގެ   1     

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

  ދިވެހިރާއްޖެ
  ZMF/(Year)/00/ …ނަންބަރު:

 

މުރަށް   ސަރވެއިލްކުރުމުގެ  ށަހަޅާ   ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު
 

ތް  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  :މަ
ބަރު:  ▪ ން ރެންސް ނަ ފަ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ށަ  ހު

 ނިސްބަތްވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތުސަރވެއިލަންސް  

ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   
  އުމުރު    ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް 
 ނަންބަރު

  ޤައުމު 

  އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަސައްކަތް
 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

 
 

 ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު  ންކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެ  ސަރވެއިލްކޮށްގެން މެނުވީ ކުށް
 

 

 ސަރވެއިލްކޮށްގެން ކުށާގުޅޭ ހެކި ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު

 
 

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

 
 

 ޞީލު މުވާސަލާތީ ވަސީލަތުގެ ތަފްސަރވެއިލަންސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
 
 

 
 

 10.07ޖަދުވަލު 

 



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

ޞަފުޙާ 2ގެ   2     

 ސަރވެއިލަންސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު
 

  ނިމޭ ތާރީޚް  ފެށޭ ތާރީހާއި ގަޑި:
 

 މުވާސަލާތީ ވަސީލަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް  

 
 

 ޞީލުވަސީލަތް ހުރިތަނުގެ ތަފްތީ  ސަރވެއިލަންސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާ
 

 

 ސަރވެއިލަންސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ސަރވެއިލަންސް ޑިވައިސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 
 

 ސަރވެއިލްކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް
  މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް  އީމެއިލް  ސިޓީ

 

 އިތުރު ބަޔާން

 
 

 އިދާރާ/ސެކްޝަންމައްސަލަ ބަލާ 
 

 

 ންގުމުގައި ޒިންމާއުފުލާނެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތުސަރވެއިލެންސް ހި

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން
  ސޮއި

 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 މަޢުލޫމާތުހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ 

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ
  : ނުވަތަ*ނޯޓު އިސްވެރިޔާ  އެއިދާރާގެ  އޮފިސަރަކަށް  އިދާރާގެ  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  އެދުމަށް  ހުއްދައަށް  ކުރުމުގެ  ސަރވެއިލް  އޭނާ    ޒާތީ މުޢާމަލާތް 

ފަރާތުން ހުއްދަ   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ  ލިުޔން މިފޯމާއެކު   ދީފައިވާކަމުގެ 

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

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

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 PHF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

ޕޯޓު  ވަތަ   ޕާސް ވަލް   ނު ރެ އުމަންޓު   ޓް ފެހެއްޓުމުގެ   ޑޮކި މުރަށް   ހި ށަހަޅާ   ފަނޑިޔާރަށް   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު
 
ތް: މަ ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ  އް

ރެންސް   ▪ ފަ ހަޅާފަރާތުގެ ރެ ށަ ބަރު: ހު ން  ނަ

 ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ހިފެހެއްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު/ޕާސްޕޯޓު
  އުފަން ތާރީޚް  ފުރިހަމަ ނަން

  އުމުރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  

  ޖިންސް  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު
  އަދާކުރާ ވަޒީފާ / ކުރާ މަސައްކަތް

 

 ގެ ނަންބަރުޑޮކިއުމަންޓު  ޓްރެވަލް/ޕާސްޕޯޓުހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ  

 
  ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު

 

 މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު

 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުވަންޖެހޭ ސަބަބު

 
 

   ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ދާން އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބު
 

 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ފިލައިގެން ދާން އުޅޭ ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި

 
 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާކުށް ކުރިކަމަށް  
 

 10.08ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 

 ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށްތައް  ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް

 
 

 އިތުރު ބަޔާން

 
 

 އިދާރާ/ސެކްޝަންމައްސަލަ ބަލާ 

 
 

 ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން
  ސޮއި

 

 ހުއްދަ ދިން ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން
  ސޮއި

 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ

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

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

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
   HRF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

އްކާތެރިކުރުމުގެ   ހެކި ރަކަށް   ރަ މު ށަހަޅާ   އެދި  އަ  ފޯމު  ހު
 

 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް:

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

 މަޢުލޫމާތު:  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުންނަމަ، އެފަރާތުގެއަމުރަށް އެދެނީ  

  ފުރިހަމަ ނަން:

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ޖިންސު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
  ޤައުމު:  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 

 ރައްދުވާ ފަރާތް:އަމުރު 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

 މަޢުލޫމާތު:  ރައްދުވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށްނަމަ، އެފަރާތުގެ

  ފުރިހަމަ ނަން:

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ޖިންސު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
  ޤައުމު:  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
  ޅި ތާރީޚްހުށަހެ  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 

 ހެކި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެދޭގޮތް
ހެކި ހާމަނުކުރުމަށް  

  
ހާމަކުރުމަށް ހެކި  ވަކި މިންވަރަކަށް  

 
 ހެކި ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް      

 

ލިޔުމަށް() ތަފްޞީލު:އެދޭ ހެކީގެ    ހާމަނުކުރުމަށް ނަންބަރަށް ހަވާލާދީ  ހެކި   ސިއްރު 

1.   
2.    

 

 10.09ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 ވަކި މިންވަރަކަށް ހާމަކުރަން އެދޭ ހެކީގެ ތަފްޞީލާއި، ހާމަކުރަން އެދޭ މިންވަރު: 
1.    

2.     
 

 ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެދޭ ހެކީގެ ތަފްޞީލާއި، ފަސްކުރުމަށް އެދޭ މުއްދަތު:  

1.    
2.    

 

ސަބަބު ލިޔުމަށް(  ހެކި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު ހަވާލާދިނުމަށްފަހު  ވަކިވަކިން  ކޮންމެ ހެއްކަކަށް  އެދޭ   )ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް 

 
 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ފޯމު ހުށަހަޅާ

  ތާރީޚް  ނަން  ފުރިހަމަ

  ހައިސިއްޔަތު/މަޤާމު  ސޮއި
 

 )ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންނަމަ، ސިއްކަ(

   
 
 

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

~ 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 HHF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

ށްދިނުމަށް   ހެކި މަކޮ ށަހަޅާ   އެދި  ހާ  ފޯމު  ހު
 

 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތް:

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

 މަޢުލޫމާތު:  ފަރާތުންނަމަ، އެފަރާތުގެއަމުރަށް އެދެނީ ދަޢުވާލިބޭ  

  ފުރިހަމަ ނަން:
  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ޖިންސު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ޤައުމު:  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

 ރައްދުވާ ފަރާތް:އަމުރު 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

 މަޢުލޫމާތު:  ރައްދުވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށްނަމަ، އެފަރާތުގެ
  ފުރިހަމަ ނަން:

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ޖިންސު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ޤައުމު:  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  ޅި ތާރީޚްހުށަހެ  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 

 އެދޭ ހެކީގެ މަޢުލޫމާތު  ހާމަކޮށްދިނުމަށް

 
 

 އެދޭ ސަބަބު  ހާމަކޮށްދިނުމަށްހެކި  
 

 

 10.10ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 މަޢުލޫމާތުފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  
  ތާރީޚް  ނަން  ފުރިހަމަ

  ހައިސިއްޔަތު/މަޤާމު  ސޮއި
 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންނަމަ، ސިއްކަ()ހުށަހަޅަނީ  

 

  

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 BFA/(Year)/00/.…ނަންބަރު:
މުރު   ކޯޓު އަ

 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  ފާސްކުރުން  އި ބަލަ  ތަންތަނާއި ތަކެތިއަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:    ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 

ންވާ  ▪ ނު ން ބޭ ރަ ކު ސް  ބަލައި ފާ

 ތަން:

 ތަކެތި:

 

ތު  ▪ ޢުލޫމާ ތުގެ މަ ރާ ފަ ރި ނުގެ ވެ ންވާ ތަ ނު ން ބޭ ރަ ކު ސް  ބަލައި ފާ

ރަ  ▪ ކު ސް ތުގެ  ބަލައި ފާ ރާ ފަ ރި ތީގެ ވެ ކެ ންވާ ތަ ނު ތުން ބޭ ޢުލޫމާ  މަ

 

ތީގެ   ▪ ކެ ންވާ ތަ ނު ން ބޭ ތު ހޯދަ ޢުލޫމާ    : މަ

ރަ  ▪ ކު ސް ންވަނީ، ބަލައި ފާ ނު :   ން ބޭ ތު ޢުލޫމާ ހެއްގެ މަ ކަމަށްވާނަމަ، އެމީ ން ޅިގެ ކާ ގު ހަ ކި މީ ކުރެވޭ ވަ ތު ހުމަ  ތު

▪  : ކީ ނަ ންވާ ތަ ނު ރަން ބޭ ކު ސް  ބަލައި ފާ

ނުވަ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ  މީހާގެ  ތަނެއް  ތަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ތަނެއް ނޫން   ދިރިއުޅެމުންގެންދާ   ބާރުގެ ދަށުގައިވާ 
ސަލައިގެ ތަފްޞީލު:  ▪  މައް

 

ލަ ▪ : އި  ބަ ބު ބަ ންވާ ސަ ނު ރަން ބޭ ކު ސް  ފާ

▪       : ށް ނާއި ކު ނޫ  ޙަވާލާދޭ ޤާ

އި ▪ ކާ އް ފައިވާ ހެ ބި :    ،ލި ނާ ރީ  ޤަ

ލަ ▪ :    އިބަ ތު ން މުއްދަ ރަން ދި ކު ސް  ފާ

ރު ▪ :    ގެއަމު ތު ނެ މުއްދަ ނގާ ރު ހި  ބާ

ޙް ▪ ސަލަ ތަ :  ޤީޤްމައް ތް ރާ ރާ ފަ  ކު

ން:   ▪ ހެ ނި ހެ  އެ

އެމި     ކަމުގައިވާނަމަ،  މެދުވެރިކޮށް  ނުވަތަ އެހެންތަނެއް  އެހެން ތަނަކަށް ވަދެގެން  ތަނަށް ވަދެވެނީ  ބަލައިފާސްކުރެވޭ  ދަށުން    އަމުރުގެ 

ވަނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.   އެތަނަކަށް   ބޭނުމަށްޓަކައި 

ޤާނޫނުމި     އިޙްތިާޔރު  ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ބާރުދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި  ތަންފީޒުކުރާ    އަމުރުން 

ލިބިގެންވެއެވެ  .އިދާރާއަށް 

 ބާރު ވަނުމުގެ ތަންތަނަށްއެ ނުވަތަ އެތަނަށް ފަހަރު ގިނަ އެއްފަހަރަށްވުރެ ބަލައިފާސްކުރުމަށްޓަކައި ދަށުން މި  އަމުރުގެ  

 . ލިބިގެންވެއެވެ

 11ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 

ބާރު ލިބިގެންވެއެވެމި     ނުވަތަ ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ  ގިނަ ފަހަރު އެތަނަށް  އެއްފަހަރަށްވުރެ  ބަލައިފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ދަށުން   .އަމުރުގެ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ  ބާރު  އިފާސްކުރުމުގެބަލަ  ވަގުތެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ރޭގަނޑުގެ  ދުވާލާއި  ދަށުން  މިއަމުރުގެ

 
 
 

 
 
 

ތަކެތި ބަލަ   ތަންތަނާއި  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  އަމުރުކޮށްފީމެވެ.އި  މަތީގައި   ފާސްކުރުމަށް 
 

ން:  ▪ ޔާ ރު ބަ ތު  އި
 

 

ޚު ސިއްކަ ރީ ޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި :  ގަޑި :  ތާ ނޑި  ފަ
 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 HA/(Year)/00/..…ނަންބަރު:
 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު    ހައްޔަރުކުރުންއަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ

ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު
 

ތުކުރެވޭ    ▪ ހުމަ ލޫމާތު:ތު ޢު ގެ މަ ތު ރާ  ފަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

ފްޞީލު:  ▪ ލައިގެ ތަ ސަ އް  މަ
 

 

ރުކުރަން  ▪ އްޔަ ބަބު:   ހަ ންވާ ސަ ނު  ބޭ
 
ށް:   ▪ ނާއި ކު ނޫ ލާދޭ ޤާ ވާ       ޙަ

 
ކާއި  ▪ އް ފައިވާ ހެ ބި ނާ:   ،ލި ރީ    ޤަ

 
ރު ▪ ތު   ގެ އަމު އްދަ ނގާނެ މު ރު ހި  :  ބާ

 
ޙް ▪ ލަ ތަ ސަ އް ތް:ޤީޤް މަ ރާ    ކުރާ ފަ

 
 
 
 

 އަމުރުކޮށްފީމެވެ.  މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާމަތީގައި 
 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި
 )އަމުރުގެ ދަށުން ބާރު ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން( 

 
 

ޚު  ސިއްކަ ރީ އި :  ގަޑި :  ތާ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ    :ފަ
 

 11.01ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 HBA/(Year)/00/……ނަންބަރު:
 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު   ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު / މީހުން ހުއްޓުވައިއަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ

ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު
 

ކުރެވޭ    ▪ ސް އި ފާ ލަ ވައި ބަ އްޓު ލޫމާތު:ހު ޢު ތުގެ މަ ރާ  ފަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

ބަބު:  ▪ ންވާ ސަ ނު ކުރަން ބޭ ސް ވައި/ބަލައި ފާ އްޓު  ހު
 

 

ށް:   ▪ ނާއި ކު ނޫ ލާދޭ ޤާ ވާ       ޙަ
 
ނާ:  ▪ ރީ ކާއި ޤަ އް ފައިވާ ހެ ބި    ލި

 
ތު:  ▪ އްދަ ން މު ކުރަން ދި ސް ވައި/ބަލައި ފާ އްޓު  ހު

 
ރު ▪ ތު   ގެ އަމު އްދަ ނގާނެ މު ރު ހި  :  ބާ

 
ޙް ▪ ލަ ތަ ސަ އް ތް:ކުރާ  ޤީޤް މަ ރާ    ފަ

 
 
 
 

 އަމުރުކޮށްފީމެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް  މަތީގައި 
 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

 
 

 

ޚު  ސިއްކަ ރީ އި :  ގަޑި :  ތާ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ    ފަ
 

 11.02ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 JSA/(Year)/00/..…ނަންބަރު:
 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު ނެގުން  ޖިންސީ ގުނަވަންޖިންސީ ގުނަވަން ބަލައި ފާސްކުރުން/  އަމު ސާމްޕަލް   ފޮޓޯނެގުން/ ހަށިގަނޑުގެތެރެއިން 
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 

ރު/ބަންދުކުރެވިފައިވާ ހަ  ▪ ލޫމާތު:  އްޔަ ޢު ތުގެ މަ ރާ  ފަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: އުޅޭ އެޑްރެސް:މިހާރު 

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

ފްޞީލު:  ▪ ލްގެ ތަ ންވާ ސާމްޕަ ނު ން ބޭ ގަ  ނަ
 

 

ފްޞީލު: ▪ ލައިގެ ތަ ސަ އް  މަ
 

ބަބު:  ▪ ންވާ ސަ ނު ން ބޭ ގަ ލް ނަ  ސާމްޕަ
 

ނާ:  ▪ ރީ ކާއި ޤަ އް ފައިވާ ހެ ބި    ލި
 

ށް: ▪ ނާއި ކު ނޫ ލާދޭ ޤާ ވާ  ޙަ
 

ނގާނެ   ▪ ރު ހި ގެ ބާ ރު ތު: އަމު އްދަ  މު
 

ލޫމާތު  ▪ ޢު ގެ މަ ތު ރާ ފީޒުކުރާނެ ފަ ން ންކަން ތަ އްދަދޭ ކަ ރުމަށް ހު ން ކު ރު  : އަމު
 މަޤާމާއި ނަން:

 

ޙް ▪ ލަ ތަ ސަ އް ތް:ޤީޤް މަ ރާ    ކުރާ ފަ
 

 
 
 

  ހަށިގަނޑުގެ ނުވަތަ  ނެގުމަށް ފޮޓޯ  ނުވަތަ  ބަލާފާސްކުރުމަށް  ގުނަވަން  ޖިންސީ މީހާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި
 .އަމުރުކޮށްފީމެވެ މައްޗަށްގެ  ރވިސްސަ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  ނެގުމަށް ސާމްޕަލް  ތެރެއިން

 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި
 

 

ޚު ސިއްކަ ޑި :  ތާރީ އި :  ގަ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ
 

 11.03ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 HBA/(Year)/00/..…ނަންބަރު:
 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  ސާމްޕަލް ނެގުން  ބޭރުން  ހަށިގަނޑުގެއަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 

ތުކުރެވޭ   ▪ ހުމަ ލޫމާތު:  ތު ޢު ގެ މަ ތު ރާ  ފަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

ން    ▪ ގަ ފްޞީލު:ނަ ލްގެ ތަ ންވާ ސާމްޕަ ނު  ބޭ
 

 

ފްޞީލު: ▪ ލައިގެ ތަ ސަ އް  މަ
 

ބަބު:  ▪ ންވާ ސަ ނު ން ބޭ ގަ ލް ނަ  ސާމްޕަ
 

ނާ:  ▪ ރީ ކާއި ޤަ އް ފައިވާ ހެ ބި    ލި
 

ށް: ▪ ނާއި ކު ނޫ ލާދޭ ޤާ ވާ  ޙަ
 

ތު:  ▪ އްދަ ނގާނެ މު ރު ހި ގެ ބާ ރު  އަމު
 
 

ޙް ▪ ލަ ތަ ސަ އް ތް:ޤީޤް މަ ރާ    ކުރާ ފަ
 

 
 
 

 މައްޗަށްގެ  ރވިސްސަ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ނެގުމަށް  ސާމްޕަލް  ބޭރުން  ހަށިގަނޑުގެ މީހާގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި
 .އަމުރުކޮށްފީމެވެ

 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި
 

 

ޚު ސިއްކަ ޑި :  ތާރީ އި :  ގަ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ
 

 11.04ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ACA/(Year)/00/……ންބަރު:ނަ
 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  އެކައުންޓް މޮނިޓަރކުރުން/ހިފެހެއްޓުން/ހުއްޓުވުންއަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 

ންޓްގެ ވެރި  ▪ ކައު  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: އެ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް: ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:އައި.ޑީ 
 

ސަލައިގެ ތަފްޞީލު:  ▪  މައް
 

ންޓް   ▪ ކައު  ގެ މަޢުލޫމާތު: އެ
 

ޓަރކުރަން   ▪ ނި ނުންވާ މުޢާމަލާތް:މޮ  ބޭ
 

 

ޓަރ ކުރުމަށް/ހިފެހެއްޓުމަށް/ހުއްޓުވުމަށް   ▪ ނި ބަބު: މޮ ނުންވާ ސަ  ބޭ
 

ބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ:   ▪  ލި
 

ނޫނާއި ކުށް:  ▪ ދޭ ޤާ  ޙަވާލާ
 

▪ : ނޫނާއި ކުށް މުރު ނެރެދޭ ޤާ  އަ
 

ހަމަވާގޮތް:  ▪ ކަން ފުރި ން ހަމަވާންޖެހޭ ކަ ނޫނުގައި ފުރި މުރު ނެރެދޭ ޤާ  އަ
 

ޓަރ ކުރަން/ހިފެހެއްޓުމަށް/ހުއްޓުވުމަށް   ▪ ނި  ދީފައިވާ މުއްދަތު:  މޮ
 

ޙް ▪ ސަލަ ތަ  ކުރާ ފަރާތް:  ޤީޤް މައް
 

 
 
 

މޮނިޓަރކޮށް، ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު )ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާ(ގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާގޮތަށް، އެއިދާރާއަށް ދިނުމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް މަތީގައި މޮނިޓަރ ކުރާނަމަ:
 އަމުރުކޮށްފީމެވެ.މައްޗަށް )ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ(ގެ 
 ހިފެހެއްޓުމަށް/ އެފައިސާއިން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް )ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ(ގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާ    މަތީގައި  ހިފަހައްޓާ/ހުއްޓުވާނަމަ:

 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

ޚު ސިއްކަ ޑި :  ތާރީ އި :  ގަ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ
 

 11.05ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 FDA/(Year)/00/……ނަންބަރު:
 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  ދޫކުރުން ފައިސާ އެކައުންޓުގައިވާއަމު
ތް:  ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ

 

 މަޢުލޫމާތު:ފަރާތުގެ  އަމުރަށް އެދޭ ▪

 ނަމަ:އަމިއްލަ ފަރާތެއް    

 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:
 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް: އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 ނަމަ:ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް 
 :އެޑްރެސް :ނަން

 :ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ޤައުމު :ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
 

އުންޓް  ▪ ކަ ލޫމާތު:  އެ ޢު  ގެ މަ
 

ފްޞީލު:  ▪ ލައިގެ ތަ ސަ އް  މަ
 

ބަރު:   ▪ ން ގެ ނަ ރު ފައިވާ ކޯޓު އަމު ރެ ވުމަށް ނެ އްޓު ހެއްޓުމަށް/މުޢާމަލާތްކުރުން ހު ފެ ސާ ހި އި  ފަ
 

ންވާ   ▪ ނު ނަން ބޭ ން ކަށް ގެ ވުން ނިމުމަ އްޓު ހެއްޓުމަށް/މުޢާމަލާތްކުރުން ހު ފެ ސާ ހި އި ބަބު:ފަ  ސަ

 
 

 
 
 
 

  ދޫކުރުމަށް(  ޢަދަދު)  ފައިސާގެ ތެރެއިންއެ  ނުވަތަ ފައިސާ  ހައްޓާފައިވާހިފަ ދަށުން އަމުރުގެ(  ނަންބަރު  އަމުރު)  ނަންބަރު
 .އަމުރުކޮށްފީމެވެ)ބޭންކް/މާލީ އިދާރާ(ގެ މައްޗަށް  ގެނައުމަށް  ނިމުމަކަށް  ހުއްޓުވުން  މުޢާމަލާތްކުރުން  ނުވަތަ

 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި
 
 

 
 

ޚު ސިއްކަ ޑި :  ތާރީ އި :  ގަ އި ސޮ އި މަޤާމާ ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ
 

 11.06ޖަދުވަލު 

 



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

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ZMA/(Year)/00/……ނަންބަރު:
މުރު   ކޯޓު އަ

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  އިލްކުރުންސަރވެޒާތީ މުޢާމަލާތް އަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 

މަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ   ▪ ހު  މަޢުލޫމާތު:   ތު
ނަން:  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ 

އެޑްރެސް:  ޖިންސު: ދާއިމީ 

އުޅޭ އެޑްރެސް:  ޤައުމު: މިހާރު 

ނަންބަރު: ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު    އައި.ޑީ 
 

މަތުކުރެވޭ މަ  ▪ ހު  ސަލައިގެ ތަފްޞީލު: އް ތު
ނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބާސަރވެ  ▪  :ވަތް އިލްކުރަން ބޭ

 

ބަބު:   ▪ ނުންވާ ސަ ޑުއަހަން ބޭ  ޒާތީ މުޢާމަލާތް އަ
 

ކި ޤަރީނާ:   ▪ ބޫލުކުރެވޭ ހެ ނެކަމަށް ޤަ ބޭ ންގައިގެން ލި  ސަރވެއިލަންސް ހި
 

ސީލަތުގެ ބާވަތް:   ▪ ސަލާތީ ވަ  މުވާ
 

ސަލާތީ  ▪ ސީލަތުގެ  މުވާ ދުމަތްދޭ   ވަ  : ފަރާތް   ޚި
 

ސީލަތް ހުރިތަން:   ▪ ސަލާތީ ވަ ނުންވާ މުވާ ންގުމަށް ބޭ  ސަރވެއިލަންސް ހި
 

ނުންވާ ސަރވެ ▪ ންގުމަށް ބޭ ސީލަތުގެ ތަފްޞީލުއިލަންސް ހި ސަލާތީ ވަ  :   މުވާ
 

މަތުކުރެވޭ  ▪ ހު މަށް ތު މުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަ  ކުށް:   ކުރަ
 

ބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ:   ▪  ލި
 

މަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު: ▪ ޑުއެހުމާއި ބެލު  ޒާތީ މުޢާމަލާތް އަ
 

ދާރާ/ސެކްޝަން:   ▪ ސަލަ ބަލާ އި  މައް
 

ޤީޤްކުރާ  ▪ ޙް  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:    ތަ
ނަން:                            ސ.ނަންބަރު:  ރޭންކާއި 

ންގުމުގައި   ▪ ންމާއުފުލާނެ ސަރވެއިލަންސް ހި ސަރުގެ މަޢުލޫމާތު:  ޒި  އޮފި
ނަން:                            ސ.ނަންބަރު: ▪  ރޭންކާއި 

 

 މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރވެއިލް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުޮކށްފީމެވެ.
 

ޔާން:  ▪  އިތުރު ބަ
 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތް ފިޔަވައި އެހެންގޮތަަކށް ނުވަތަ މަޤުޞަދަަކށް މިއަމުރު ތަންފީޛުޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ.އަމުރުގައި   މި

ޚު ސިއްކަ ރީ ޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި :  ގަޑި :  ތާ ނޑި  ފަ
 

 11.07ޖަދުވަލު 

 



 

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 PHA/(Year)/00/……ނަންބަރު:

މުރު   ކޯޓު އަ
ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  ންޓް ހިފެހެއްޓުންޑޮކިއުމަ ވަލްޓްރެނުވަތަ   ސްޕޯޓްޕާއަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 

ނުންވާ   ▪ ސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭ  މަޢުލޫމާތު:   ފަރާތުގެ   ޕާ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

ހައްޓަން  ▪ ފަ ންވާ   ހި ނު ގެ   ބޭ ސްޕޯޓު ންބަރު   ޕާ    :ނަ
 

 

ފުޞީލު: ▪ ލައިގެ ތަ ސަ އް  މަ

 
ބަބު:   ▪ ންވާ ސަ ނު ކުރުވަން ބޭ ޑު ރާއްޖޭގައި މަ ހި ވެ  ދި

 
ބަބު:   ▪ ވޭ ސަ ލެ ޅޭކަމަށް ބެ އު ން ގެން ދާ އި ލަ ށް ފި ކޮ ރާއްޖެ ދޫ ހި ވެ  ދި

 
ކި: ▪ ފައިވާ ހެ ބި ކަމަށް ލި ޅޭ ން އު ގެން ދާ އި ލަ ށް ފި ކޮ ރާއްޖެ ދޫ ހި ވެ  ދި

 
ނާ:   ▪ ރީ ކާއި ޤަ އް ފައިވާ ހެ ބި ލާގައި ލި ސަ އް  މަ

 

ހުމަތުކުރެވޭ   ▪ ކަމަށް ތު ޅޭ ން އު ރަ ތަ ކު ވަ ރަމުންދާކަމަށް ނު ތަ ކު ވަ ފައިވާކަމަށް ނު ށް ށް:  ކޮ  ކު
 
ތު:   ▪ އްދަ އިގެ މު އްދަ ހެއްޓުމުގެ ހު ފެ އުމަންޓް ހި ކި ވަލް ޑޮ ރެ ތަ ޓް ވަ ސްޕޯޓް ނު  ޕާ

 
ޙުޤީޤުކުރާފަރާތް: ▪ ލަ ތަ ސަ އް  މަ

 
ަކ ން އަންގައި، )ޕާސްޕޯޓް މަތީގައިވާ ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި )ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ މީހާގެ ނަން( ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުން މަނާޮކށްފައިވާ

 އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުޮކށްފީމެވެ.ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް  ހިފެހެއްޓޭ މީހާގެ ނަން( ގެ  

ން:   ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

 
 

ޚު ސިއްކަ ޑި :  ތާރީ ޤާމާއި ސޮއި :  ގަ މާއި މަ    ފަނޑިޔާރުގެ ނަ
 

 11.08ޖަދުވަލު 

 



 

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 HRA/(Year)/00/…ނަންބަރު:
މުރު   ކޯޓު އަ

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު ހެކި ހާމަކުރުމު  މުގެކި ހާމަނުކުރުހެ)އަމު ފަސްކުރުމު  ގެ/ ވަކި މިންވަރަކަށް  އަމުރު/ ހެކި ހާމަކުރުން   ގެ( 

ންބަރު:  ▪ ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ     ޙަ
 

ތް   ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ  އަމު
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް      ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

ވާ    ▪ އްދު ރު ރަ ތް އަމު ރާ  ފަ
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް      ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

ތް   ▪ ރާ ލިބޭ ފަ ވާ ޢު  ދަ
 ތާރީޚް/އުމުރު:އުފަން   ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

 

 

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ

 

ންބަރު: ▪ އްޔާ ނަ ޚް:                              ޤަޟި ރީ ހެޅުނު ތާ ށަ  ހު
 

 

ގެ ރަ ▪ ކީ ކާތެރިކޮށްދޭ ހެ ލޫމާތު:   އް ޢު  މަ
 
ތެރިކޮށްދޭ   ▪ ކާ އް ކި ރަ ބު:  ހެ ބަ  ސަ

 
 

)ހެކި ހާމަނުކުރުމަށް / ވަކި މިންވަރަކަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް / ހެކި ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި
 .މުރުކޮށްފީމެވެއަ

ން:   ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

 
 

 

ޚު ސިއްކަ ޑި :  ތާރީ ޤާމާއި ސޮއި :  ގަ މާއި މަ    ފަނޑިޔާރުގެ ނަ
 

 11.09ޖަދުވަލު 

 



 

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 HHA/(Year)/00/……ނަންބަރު:
މުރު   ކޯޓު އަ

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު ރުއަމު ކުރުމުގެ އަމު ކި ހާމަ  ހެ

ންބަރު:  ▪ ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ   ޙަ
 

ތް   ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ  އަމު

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް      ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

ތް:  ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ  އަމު
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް      ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    

ލޫމާތު:   ▪ ޢު ތުގެ މަ ރާ ލިބޭ ފަ ވާ ޢު  ދަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: އެޑްރެސް:މިހާރު އުޅޭ  

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 
 

 

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ

 

ންބަރު: ▪ އްޔާ ނަ ޚް:                              ޤަޟި ރީ ހެޅުނު ތާ ށަ  ހު
 

 
 

ކޮށްދޭ  ▪ ލޫމާތު:  ހާމަ ޢު ގެ މަ ކީ  ހެ

 
 
ކި   ▪ ކޮށްދޭހެ ބަބު:    ހާމަ  ސަ

 
 .ރުކޮށްފީމެވެއަމު  ހާމަކުރުމަށް  ހެކި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި

ން:   ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

 
 

 
 

ޚު ސިއްކަ ޑި :  ތާރީ ޤާމާއި ސޮއި :  ގަ މާއި މަ    ފަނޑިޔާރުގެ ނަ
 

 11.10ޖަދުވަލު 

 



 

 

 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 (ރަށް)
 ދިވެހިރާއްޖެ

 ECF/(Year)/00/……ނަންބަރު:
 

ނިހެން   މުއެހެ ށަހަޅާ ފޯ މުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހު  ކޯޓު އަ

 

ބަރު:  ▪ ން ރެންސް ނަ ފަ ތުގެ ރެ ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 އަމުރުގެ ބާވަތް

 
 

 ރައްދުވާ ފަރާތް   އަމުރު

 
 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހޯދިފައި ނުވާނަމަ، މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(

  ތާރީޚް/އުުމުރު އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން

  ޖިންސް   ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު
 

 މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު 

 
 

 ހުށަހަޅާ ސަބަބު  

 
 

 ސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަންހާއަމުރުން  

 
 

 ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

 

 އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ
 

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށްތައްކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް  

 
 

 މުއްދަތު

  ނިމޭ ތާރީޚާއި ގަޑި  ފެށޭ ތާރީޚާއި ގަޑި

   ލަފާކުރެވޭ ވަގުތު
 

 12ޖަދުވަލު 

 



 

 

 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 އިތުރު ބަޔާން

 
 

 މައްސަލަ ބަލާ އިދާރާ/ސެކްޝަން

 
 

 އަމުރަށް އެދޭ އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި
 

 ވެރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތުހުއްދަ ދިން  

  ސ. ނަމްބަރު  ރޭންކާއި ނަން

  ސޮއި

 

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

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

 އިދާރާގެ ސިއްކަ

 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ECA/(Year)/00/……ނަންބަރު:
 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  އަމު
ތް:    ▪ ރާ ނު ފަ ށް އެދު ރަ ންބަރު:  ▪ އަމު ގެ ނަ ލާދޭ ފޯމު ވާ  ޙަ
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ ބަރު:    ▪ އަމު ން ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ހަޅާ ފަ ށަ  ހު

 

ތުކުރެވޭ   ▪ ހުމަ ލޫމާތު:  ތު ޢު ގެ މަ ތު ރާ  ފަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 
 

 

ފްޞީލު: ▪ ލައިގެ ތަ ސަ އް  މަ
 

ރު ▪ ވޭ   އަމު ރެ ން:   ނެ ނު  ބޭ
ނާ:  ▪ ރީ ކާއި ޤަ އް ފައިވާ ހެ ބި  ލި

 
 

ށް:  ▪ އާއި ކު އްދާ ނުގެ މާ ނޫ ލާދޭ ޤާ ވާ  ޙަ
 

 

ތު: ▪ އްދަ  މު
 

ރާ/ސެކްޝަން: ▪ ލަބަލާ އިދާ ސަ އް  މަ
 

 
 
 
 

 އަމުރުކޮށްފީމެވެ. )އަމުރުގެ ތަފްސީލް(  ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމަ
 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި
 

 

 ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި ގަޑި:  ތާރީޚު:  ސިއްކަ
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
ށަހަޅާ   ކޯޓު ރަށް އެދި ހު މު ރާތުގެ   އަ ރާރު   ފަ  އިޤް

 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  މަޤާމު  ފުރިހަމަ ނަން

  އިދާރާ/ސެކްޝަން  ސ.ނަންބަރު

  ޖިންސް  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް

 

 އިޤްރާރު

ޤާނޫނީ ގޮތުން މައްސަލަ  ޤީޤުކޮށް އަދި ޙްތައަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނަންބަރު ..................... ފޯމްގައިވަނީ  އަހުރެން ކޯޓު
ތެދު މަޢުލޫމާތުދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޚިލާފު އެއްވެސް  ކަމަ ހޯދާފައިވާ  ހިމަނާފައި ނުވާނެކަމަށް  ށާއި، ޙަޤީޤަތާއި  މަޢުލޫމާތެއް 

 އަހުރެން އިޤްރާރުވަމެވެ.

  ތާރީޚް  ސޮއި

 އިނގިލީގެ ނިޝާން
 

 

 

 އިދާރާގެ ސިއްކަ

 14ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 00/(Year)/……ނަންބަރު:
 

މުރު   ކޯޓު  އަ
 

 

 

ތް: ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން  އަމު

ތް:   ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަމު
 

ންވާ   ▪ ނު ންދުކުރަން ބޭ ގެ ބަ ތު ރާ ލޫމާތު   ފަ ޢު  :މަ
ން:  ހަމަ ނަ ރި ޚް/އުމުރު:  ފު ރީ ން ތާ ފަ  އު

އިމީ   ރެސް:ދާ ޅޭ އެޑް ސް: އު ން  ޖި
ރު   ހާ އުމު: އެޑްރެސް:                                  މި  ޤަ

ބަރު:  ން ޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަ .ޑީ ކާ އި ބަރު:  އަ ން ނު ނަ  ފޯ

ފާ/މަސައްކަތް:  ރާ ވަޒީ ކު  އަދާ
 

ތް:  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ
ންބަރު: ▪ އްޔާ ނަ ޚް:              ޤަޟި ރީ ހެޅުނު ތާ ށަ     ހު
ން  ▪ ޅު ރި ގު ލައާ ހު ސަ އް   :މަ
ބު:  ▪ ބަ ނުންވާ ސަ ރުކުރަން ބޭ އްޓައިގެން ހާޒި ހަ ންދުގައި ބަ  ބަ

 
 

ރީޚް(މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހާ،   ނަން(އަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން   )ގަޑި( ވަނަ ދުވަހުގެ    )ތާ ކޯޓަށް   )ކޯޓުގެ 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.  ހާޒިރުކުރުމަށް

ން:   ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި
 

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

.............. 
 (ސޮއި)

 )ނަން(
 )ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު(

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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ABA/(Year)/00/.…ނަންބަރު:

                                       

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  އަމު
ތް:  ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ  އަމު

 

ތުކުރެވޭ/ދަޢުވާލިބޭ   ▪ ހުމަ ލޫމާތު:  ތު ޢު ގެ މަ ތު ރާ  ފަ
ން:  ހަމަ ނަ ރި ޚް/އުމުރު:  ފު ރީ ން ތާ ފަ  އު

ސް:  ރެ އިމީ އެޑް ސު: ދާ ން  ޖި
ސް:  ޅޭ އެޑްރެ ރު އު ހާ އުމު: މި  ޤަ

ބަރު:  ން ޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަ .ޑީ ކާ އި   އަ
 

ލޫމާތު މަ  ▪ ޢު ލައިގެ މަ ސަ  :އް
ތް:  ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  މަ

 
ންބަރު:   އްޔާ ނަ ޚް:           ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ()މައްސަލަ  ޤަޟި ރީ ހެޅުނު ތާ ށަ  ހު

 

ބަބު: ▪ ލްކުރި ސަ ޠި ރު ބާ  އަމު

 
 

 
 
 

 

 ކޯޓުގެ ނަންބަރު..... އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. ކޮށްފައިވާ މި)އަމުރުގެ ތަފްސީލް(   
 

 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

 
 

 

ޚު  ސިއްކަ ރީ ޤާމާއި ސޮއި :  ގަޑި :  ތާ މާއި މަ    ފަނޑިޔާރުގެ ނަ
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 
ން(  )ކޯޓުގެ ނަ

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 /THA/(Year)/.…00:ނަންބަރު                                                                                             
  
 

މް ންފީޛުކުރުމުގެ   ޙުކު މުރު   ތަ  އަ

 
 
 
 

ކުމް ތަ ▪ ގެޙު ހާ ވޭ މީ ރެ ފީޛު ކު ލޫމާތު   ން ޢު  :މަ
 

 

ނަމަ  ▪ ރި އި ހު ގަ ށު ލުމުގެ ދަ ތަ ބެ ވަ ންދެއްގައި ނު  : ބަ
 

 
 
 

 
 
 
 

ކުށް ▪ ތުވި ބި   : ސާ

  
މް ▪ ކު ކުރަންވީ ޙު ފީޛު ން    : ތަ

 

 
ރި ކޯޓު ▪ ކު ކުމް ތް ▪  :ޙު ރާ ރި ފަ ކު ޢުވާ   : ދަ

 

ބަރު  ▪ ން ޔާ ނަ ޚު ▪  : ޤަޟިއް ރީ ނު ތާ ޅު ހެ ށަ ޚު ▪  : ހު ރީ ރި ތާ ކު ކުމް   : ޙު

 

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

.............. 
އި  ސޮ

އި މަޤާމު ނޑިޔާރުގެ ނަމާ  ފަ
ޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަ  ރވިސް  މޯލް

 ދިވެހިރާއްޖެ  /މާލެ  

ޕީ   ސްރވިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ :  ކޮ

ނަންބަރު: ރިފަރަންސް   ދައުވާކުރާފަރާތުގެ 

ން ހަމަ ނަ ރި ސް     : ފު ރެ ސް   : ދާއިމީ އެޑް ން   : ޖި
 

ށް ޅާއި ރަ ތޮ ން އަ ފަ ބަރު   ޕާސްޕޯޓު/އިޑީއަ  :އު ން ރީޚް    :ނަ ތާ ން ފަ ރު  /އު   :ޢުމު
 

ސް ރެ ޅޭ އެޑް ރިއު ރު ދި ހާ ރު   : މި ބަ ން ނު ނަ   : ފޯ
 

ލު ށް އައި ބަދަ ހަ ރެ   : ނަމާއި އެޑް
 

ފާ   ރާ ވަޒީ ކު ތް  /އަދާ ކަ އް ސަ ރާ މަ   : ކު
 

ގެ ޕަ އް ންމަގެ/  ބަ ން  މަ ހަމަ ނަ ރި ސް  :ފު ރެ   :ދާއިމީ އެޑް

ން  ތަ ރި ކަރެކްޝަނަލް   : ހު ޕޮލިސް    :ރވިސްސަމޯލްޑިވްސް  އޭޖެންސީ  :ރވިސްސަމޯލްޑިވްސް    :ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

ތް ގޮ ރި ދަށުގައި  :ގޭބަންދުގައި  :އަރުވާލާފައި  :ޖަލުގައި : ހު   :ބެލުމުގެ 
        

 

 

ތު ▪ ރި މުއްދަ ންދުގައި ހު ން ބަ ރަންދެ ކު ކުމް  ޙު

 

 17ޖަދުވަލު 

 



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

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 TH(J)/(Year)/ 00-…:ނަންބަރު                                                                                                  

 
 
 

ޓު ގާ ޗި ން ރިމަނާކުރިކަން އަ  ޖޫ
 
 
 
 
 

ގެ  ▪ ހާ ވުނު މީ ރެ ނާ ކު ރިމަ   :ޖޫ
 

 
 
 
 
 
 
 

ތުވި  ▪ ބި ށް  ސާ    :ކު
 

  
 

ދު ▪ އި އަދަ ތާ ކަންވީ ގޮ އް ނާ ދަ ރިމަ  :  ޖޫ
 
 
 

ން ▪ ކަންވީ ތަ އް ނާ ދަ ރިމަ  : ޖޫ
 

 
 
 
 
 

ނާ  ▪ ރިމަ ކަންވީ    ޖޫ އް ތު ދަ އްދަ  : މު
 
 
 
 
 
 
 

 

ރި ކޯޓު ▪ ކު ކުމް ތް ▪  :ޙު ރާ ރި ފަ ކު ޢުވާ   : ދަ
 

ރު  ▪ ބަ ން ޔާ ނަ ޚު ▪  :ޤަޟިއް ރީ ނު ތާ ޅު ހެ ށަ ޚު ▪  : ހު ރީ ރި ތާ ކު ކުމް   : ޙު

               

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(

 )މީލާދީ ތާރީޚް(
                                                                 

 ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި    
 

    
ރިޓީ ތޯ ނިއު އޮ ންޑް ރެވެ ންލެ ސް އި    . މޯލްޑިވް

 

ޕީ ސް:  ކޮ ނަލް ސަރވި ކްޝަ ރެ ސް ކަ  . މޯލްޑިވް

ސް      ސް ސަރވި ސް ޕޮލި  . މޯލްޑިވް
ރޭޝަން.      ސްޓް ނި ފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމި ންޓް އޮ ޕާޓްމަ  ޑި
  

ނަން އެޑްރެސް  :ފުރިހަމަ    :ޖިންސް  :ދާއިމީ 
 

ރަށް   :ޢުމުރު /އުފަންތާރީޚް    :ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓު/އައިޑީ  :އުފަން އަތޮޅާއި 
 

އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ  ނަންބަރު  :މިހާރު    :ފޯނު 
 

އައި ބަދަލުނަމާއި     :އެޑްރެހަށް 
 

ވަޒީފާ     :ކުރާ މަސައްކަތް /އަދާކުރާ 
 

ފުރިހަމަ    މަންމަގެ/  ގެއްޕަބަ

 :ނަން
އެޑްރެސް    :ދާއިމީ 

 

 

 

 

 17.01ޖަދުވަލު 

 



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

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 /TH(D)/(Year)-…00  ނަންބަރު:                                                                                           

 
 
 

 ވެއްޖެ ތު ދަރަނި ސާބި  މި
 
 
 
  

މް  ޙު ▪  : މީހާގެ  ންފީޛު ކުރެވ  ތަކު
 

ނި  ▪ ބެ  ދަރަ  ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު: ންޖެހ   ލި
 

 
 
 

ލަ:  ▪ ގެ ޖުމް ނީ ރަ    ދަ
 

 
 

ނީގެބާވަތް:  ▪    ދަރަ

ތް:  ▪ ފައިވާގޮ ރައްވާ ކުމް ކު  ޙު
 

 
ޓު:  ▪ މްކުރި ކޯ ކު ތް:  ▪  ޙު ވާކުރި ފަރާ ޢު   ދަ

ންބަރު  ▪ އްޔާ ނަ ޟި ޚު ▪  : ޤަ ހެޅުނު ތާރީ ށަ މްކުރި ތާރީޚު:  ▪  : ހު ކު   ޙު
 

   )ހިޖުރީ ތާރީޚް( 
 )މީލާދީ ތާރީޚް( 

 
 

 ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސޮއި
 

       ) ން ޓުގެ ނަ ކަންވީ ކޯ  )ދަރަނި ދައް
 )ރަށް(    

 ދިވެހިރާއްޖެ   
 

އެޑްމިނިސްޓްރ ޝަން ޖުޑީޝަލް   ކޮޕީ: ޑިޕާޓްމަންޓް 
 

 

ނަން: އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ    ޖިންސް:  ދާއިމީ 
 

ރަށް /   :ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓުއައިޑީ/  :އުފަން އަތޮޅާއި    ޢުމުރު:އުފަންތާރީޚް 
 

ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް: ނަންބަރު:  މިހާރު    ފޯނު 
 

ނަން  ގެމަންމަ/  ގެބައްޕަ އެޑްރެސް  :ފުރިހަމަ    :ދާއިމީ 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ ނަން:
  :އައިޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު  :އެޑްރެސް މިހާރު އުޅ 

 - ފޯނު ނަންބަރު:  :ފުރިހަމަ ނަން  މަންމަގެ/ ގެބައްޕަ
        

 

 

 

 

 17.02ޖަދުވަލު 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 PH/(Year)/00/(0000-00)..…ނަންބަރު:

 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  ފުރުން މަނާކުރުންއަމު
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ  އަމު

 

ތުގެ    ▪ ރާ ކުރެވޭ ފަ ނާ ން މަ ރު ލޫމާތު: ފު ޢު  މަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 މައްސަލައާ ހުރި ގުޅުން: އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

ލޫމާތު:  ▪ ޢު ޅޭ މަ ލައާ ގު ސަ އް  މަ
  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް:  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 

ބަބު:  ▪ ންވާ ސަ ނު ކުރުވަން ބޭ ޑު ރާއްޖޭގައި މަ ހި ވެ  ދި
 
ތު:  ▪ އްދަ ނގާނެ މު ރު ހި ގެ ބާ ރު  އަމު

 
ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

 
 
 
 
 

ަކ )ޕާސްޕޯޓް ން އަންގައި،  މަތީގައިވާ ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތުގައި )ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭ މީހާގެ ނަން( ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުން މަނާޮކށްފައިވާ

 ފީމެވެ.ހިފެހެއްޓޭ މީހާގެ ނަން( ގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރުޮކށް
 
 

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

.............. 
 (ސޮއި)

 )ނަން(
ޤާމު(   )ފަނޑިޔާރުގެ މަ

 ސިއްކަ

 18ޖަދުވަލު  

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 PD/(Year)/00/(0000-00).…ނަންބަރު:

 

މުރު   ކޯޓު އަ
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު  ންޓް ދޫކުރުންލް ޑޮކިއުމަވަޕާސްޕޯޓް/ޓްރެއަމު
ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ  އަމު

 

ލިބޭ    ▪ ވާ ޢު ތުގެ  ދަ ރާ ލޫމާތު: ފަ ޢު  މަ
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 ޖިންސު: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 ޤައުމު: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

ލޫމާތު:  ▪ ޢު ޅޭ މަ ލައާ ގު ސަ އް  މަ

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް:  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 

ބު:   ▪ ބަ  ސަ
 

 
 
 
 

)އަމުރުގެ ނަންބަރު(    ނަންބަރު ކޯޓުގެ މި  ނެރެފައިވާލް ޑޮކިއުމެންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް  ވަޕާސްޕޯޓް/ޓްރެ  ގެފަރާތު މަތީގައިވާ
)ތާރީޚް( އިން ފެށިގެން   ލް ޑޮކިއުމެންޓްވަޕާސްޕޯޓް/ޓްރެ  ގެފަރާތު މަތީގައިވާ  /  .ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ  އަމުރު )އަމުރުގެ ތާރީޚް(

 ދޫކޮށްފީމެވެ.)ތާރީޚް( އަށް  
 
 

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

.............. 
 ( ސޮއި )

ން(   )ނަ
ޤާމު(   )ފަނޑިޔާރުގެ މަ

 ސިއްކަ
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(
   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
   /SHB/Year/(Gaziyya no)…… 00ނަންބަރު:

 

ރު  ކޯޓު އަމު
 

ތް:    ▪ ވަ ގެ ބާ ރު    ބަންދުގައި ބެހެއްޓުންޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން  ނުވަތަ   ޙުކުމެއް ކުރެވެންދެންއަމު

ތް:    ▪ ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ    މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަމު

ތް  ▪ ވަ ލައިގެ ބާ ސަ އް  :  މަ
 

ގެ ▪ ހާ އްޓަންޖެހޭ މީ ހަ ންދުގައި ބަ   : ބަ

ން ހަމަ ނަ ރި ސް    : ފު ރެ އިމީ އެޑް  :  ދާ
ސް  ރެ ޅޭ އެޑް ރު އު ހާ ސްޕޯޓް   : މި ބަރ:  ކާޑުދ.ރ.އ  /    ޕާ ން    ނަ

ސް  ން ރު   :ޖި ން  އުމު ފަ ޚު  / އު ރީ    : ތާ

ބަބު  ▪ ންވާ ސަ ނު އްޓަން ބޭ ހަ ންދުގައި ބަ  :ބަ
 

ން ▪ އްޓަންޖެހޭ ތަ ހަ ންދުގައި ބަ  :  ބަ
 

 

ލް  ▪ ފްޞީ އްޔާގެ ތަ    :ޤަޟި

ބަރ: ން ވާ ފޯމް ނަ އު ންބަރ:    ދަ އްޔާ ނަ   ޤަޟި

ޚު  ރީ ހެޅުނު ތާ ށަ ކްޝަން:     : ހު  ސެ
ންބަރު: ރަންސް ނަ ފަ ގެ ރި ތު ރާ ކުރާ ފަ ވާ ޢު   ދަ

 

 
 
ނަންބަރު(  ނަންބަރު    ދަޢުވާކުރާ  ށްމީހާގެ މައްޗަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީގައި  މަ ޙުކުމެއްކުރެވެންދެން    ޤަޟިއްޔާގައި)ޤަޟިއްޔާ 

 އަމުރުކޮށްފީމެވެ.ންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް  ބަނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން  
 

ން:  ▪ ރު ބަޔާ ތު  އި

-    
 
 

ޚު  ސިއްކަ ރީ ޑި :  ތާ  :  ޤާޟީ    :  ގަ
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 MHF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

ދާ މަށް   މު ދު ށަހަޅާ   އެދި  ހޯ  ފޯމު  ހު
 

 އަމުރަށް އެދެނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ، އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު

ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު    ދާއިމީ އެޑްރެސް
  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

  އަދާކުރާ ވަޒީފާ/މަސައްކަތް
 

 އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު،  އަމުރަށް އެދެނީ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުންނަމަ
  އެޑްރެސް  ނަން

ރަޖިސްޓްރީ  
 ނަންބަރު

ރަޖިސްޓްރީ   
 ކުރެވިފައިވާ ޤައުމު

 

 

   ހައިސިއްޔަތު

 
 

 ރައްދުވާ އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތު

 އިދާރާގެ ނަން:
 

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު

 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ:
 

 )ހުށަހަޅާ އެގްޒިބިޓްތައް ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް( މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

1.   
2.    
3.   
4.    
5.  
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 ވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން
1.  

2.    
3.   
4.    
5.  

 

 ހުށަހަޅާފަރާތުން އެދޭގޮތް
 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

 ސޮއި:                        ތާރީޚް:            ނަން:                   
  

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސިއްކަ
 

ހަޅަންވާނެއެވެ.   ▪ ށަ ތި ހު ކެ ނަނިވި ތަ ން ހަޅާއިރު އަ ށަ  މި ފޯމު ހު
 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު .1
 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .2
 ؛ތަފްސީލްހޯދުމަށް އެދޭ މުދަލުގެ  .3
 ؛ބަލާފާސްކޮށް މުދާ ހިފެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުގެ ކޮޕީ .4
އެކަމަށް   .5 އެދުމުން  ކޮޕީއެއް ދިނުމަށް  ދޫކުރި އަމުރުގެ  ބަލާފާސްކުރުމަށް ކޯޓުން  ނުވަތަ  ކޮޕީ  އިންވެންޓްރީގެ 

 .އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ބަޔާން
 

 



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

ޞަފުޙާ 1ގެ   1     

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  

 
މަށް   މުދާ ދު ށަހަޅާ   އެދި  ހޯ ރާތުގެ   ހު ރާރު   ފަ  އިޤް

 
 ރާތުގެ މަޢުލޫމާތުހުށަހަޅަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ، އެފަ

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު  ފުރިހަމަ ނަން

  ޖިންސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް

އުޅޭ އެޑްރެސްމިހާރު    ގުޅޭނެ ނަންބަރު  

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

 

 އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު،  ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކުންނަމަހުށަހަޅަނީ  
  އެޑްރެސް  ނަން

  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  
 ޤައުމު

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު 

 

 އިޤްރާރު

 ޞައްޙަ   މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފޯމާއިއެކު  ފޯމާއި  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހޯދުމަށް  މުދާ
 .އިޤްރާރުވަމެވެ  އަހުރެން  ނުވާނެކަމަށް  ހުށަހަޅާފައި ކޯޓަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ  ،އިމަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށާ

  ތާރީޚް  ސޮއި

 

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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 HCF/(Year)/00/……ނަންބަރު:

 

އަސް  ޕަސް   ހޭބި ރަކަށް   ކޯ މު ށަހަޅާ  އެދި  އަ  ފޯމު  ހު
 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެއެދޭ އަމުރަށް 

ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު    ދާއިމީ އެޑްރެސް
އެޑްރެސްމިހާރު އުޅޭ     ޖިންސް  

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

  ފޯނު ނަންބަރު  ހައިސިއްޔަތު  
 

 މަޢުލޫމާތު  ހުރި ފަރާތުގެ ހައްޔަރުގައި  އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ،ހުރި މީހާގެ ބަދަލުގައި  ހައްޔަރުކޮށްފައި  
ތާރީޚް  އުފަން  ފުރިހަމަ ނަން   

  އުމުރު    އެޑްރެސްދާއިމީ 

  ޖިންސް  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

  ޤައުމު  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު
 

 މާތުގުޅޭ މަޢުލޫހައްޔަރާހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ  

  ކުރި ފަރާތްހައްޔަރު

  ހުރި ތަން  ހައްޔަރުކޮށްފައި

  ގަޑި  ތާރީޚްހައްޔަރު ކުރި  
 

 ސަބަބުތައްސަބަބުކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ    ކުރިހައްޔަރުމީހާ  ކޮށްފައިވާ  ހައްޔަރު

1.   
2.    
3.  

 

 )ހުށަހަޅާ އެގްޒިބިޓްތައް ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް(  ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކިތައް

1. 
2. 
3. 
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، ނަން()ކޯޓުގެ 

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް
 

 

 ރާރުއިޤްހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  

  ހުށަހަޅާފައި ކޯޓަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ ،މަށާއިކަމަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ  ތަކީފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާ މި
 .އިޤްރާރުވަމެވެ  އަހުރެން  ނުވާނެކަމަށް

  ތާރީޚް  އިސޮ  ނަން

 
ހަޅަންވާނެއެވެ.   ▪ ށަ ތި ހު ކެ ނަނިވި ތަ ން ހަޅާއިރު އަ ށަ  މި ފޯމު ހު

 ؛ގައި ހުރި ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން )ހުށަހެޅެން އޮތްނަމަ(ހައްޔަރު .1
 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން .2
 ؛ޕީއަމުރުގެ ކޮ ކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމުގައިވާނަމަ، އެހައްޔަރު .3
އަމުރުގެ ކޮޕީއަކަށް އެދިފައިވާކަމާއި،    ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ، އެ  3 .4

 ؛އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ބަޔާން ކުރި ފަރާތުން އެހައްޔަރު
 .ސެޓު  3މި ފޯމުގެ  .5

 

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 00/(Year)/…ނަންބަރު:

ރު ވުމުގެ އަމު ށް ހާޒިރު  ކޯޓަ
 

ރު ޒި ގެ: ހާ ހާ  ވާންޖެހޭ މީ
ންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު  ން )ޢާ ހަމަ ނަ ރި   : )ފު

އެކު  ށާ ޅާ ރަ ތޮ ސް: )އަ ރެ އިމީ އެޑް   :)ދާ
ސް:   އުޅޭ އެޑްރެ ރު ހާ އެކު(:މި ށާ ޅާ ރަ ތޮ   )އަ
ބަރު:     ން ނެ ނަ ޅޭ   ގު
ން:  ނު ރުކުރެވޭ ބޭ   ހާޒި

 
ގެ ޚުލާޞާ:  ށު    ކު

 
 

 

ސިއްޔަތު: އި ރުކުރެވޭ ހަ   ހާޒި
ންބަރު: އްޔާ ނަ   ޤަޟި
ޚް:  ރީ ހެޅުނު ތާ ށަ    ހު

 ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ. )ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކޯޓު(އަށް   )ގަޑި( ދުވަހުގެވަނަ    )ތާރީޚް(،  މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(
 )މީލާދީ ތާރީޚް(

  )ސޮއި(
(ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު)  

 
 

ގެ: ހާ ވި މީ ލު ވާ ގެ:              ޙަ ހާ ލުކުރި މީ ވާ   ޙަ
 .................................... ސޮއި:                      ......................................  ސޮއި:
 .................................... ނަން:                      ......................................  ނަން:

 ...................................... މަޤާމް:   

 ......................................  ގަޑި: 
 ..................................ތާރީޚް:   ....

 .............................. ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

 
 ޚާއްޞަ އެންގުންތަކެއް 

ހާޒި .1 ލަސްނުކޮށް  ހާޒިރުވުމަށްފަހު  ޙަކޯޓަށް  މުވައްޒަފަކާ  ކޯޓުގެ  އަމުރު  އަންގާ  ކޯޓަށް  ރުވުމަށް  ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 
 ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހާޒި

 ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި .2

 ގަޑިއިރު ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. (އެކެއް) 1ހ. އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 

ރުނުވެވުނުނަމަ، ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު   ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒިރުތިމާ ކޯޓަށް ހާޒި   ށ.
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ދޭއް) 2ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  

ނ. ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަށް  
 ވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ، އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.ދަޢު

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ   .3
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ   541)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ    2014/9  ޤާނޫނު ނަންބަރު،  ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ
 މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ  .4
ދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަން

 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.   541)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ   2014/9ޤާނޫނު ނަމްބަރު  

އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި   .5
 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

އްދުވެ، އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރަ .6
މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ސަރވިސް  ޕޮލިސް  ހާޒިހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މޯލްޑިވްސް  ބަހައްޓައިގެން  ބަންދުގައި  ރުކުރުމުގެ   

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ދޭ ކުލަ ފޮޓޯރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިކޯޓަށް ހާޒި .7

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 00/(Year)/…ނަންބަރު:

ރު ވުމުގެ އަމު ށް ހާޒިރު  ކޯޓަ
 

އްދުވާފަރާތް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް./    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  : އަމުރު ރަ

 
 

ދަޢުވާކުރާ   ވަނަރީގައި މިދަންނަވާ މައްސަލާގައި )ތާރީޚް(  ތި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް  ދުވަހުގެ 
 ރުވުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.ހާޒިކޯޓަށް   ފަރާތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން މި

 

ތް   ޢަ ރީ ޝަ
ން  ނު ވާ ބޭ އް  ބާ

ގެ  ވާ ޢު ވަތް   ދަ    ބާ
ލިބޭފަރާތުގެ  ވާ ޢު ނަމާއި   ދަ
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 ސިއްކަ

 24.01ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

 ޚާއްޞަ އެންގުންތަކެއް

ހާޒި .1 ލަސްނުކޮށް  ހާޒިރުވުމަށްފަހު  ޙަކޯޓަށް  މުވައްޒަފަކާ  ކޯޓުގެ  އަމުރު  އަންގާ  ކޯޓަށް  ރުވުމަށް  ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 
 ރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހާޒި

 ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި .2

 ގަޑިއިރު ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. (އެކެއް) 1ހ. އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 

ރުނުވެވުނުނަމަ، ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު   ހާޒި ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެންރުތިމާ ކޯޓަށް ހާޒި   ށ.
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ދޭއް) 2ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  

ށް  ނ. ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަ 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ، އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ   .3
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ   541)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ    2014/9  ބަރުޤާނޫނު ނަން،  ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ
 މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ  .4
ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަންދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.   541)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ   2014/9  ޤާނޫނު ނަމްބަރު

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،   .5
 ހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެ

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ، އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް  .6
މެދުވެރިކޮށް އެމީހަ ސަރވިސް  ޕޮލިސް  ހާޒިކުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މޯލްޑިވްސް  ބަހައްޓައިގެން  ބަންދުގައި  ރުކުރުމުގެ   

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯކޯޓަށް ހާޒި .7

 ގެންނަންވާނެއެވެ.
 

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް)  ،(ވެބްސައިޓް)  ނަންބަރު(  ފެކްސް) ،ނަންބަރު(  ފޯނު)  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

 

 ޚާއްޞަ އެންގުންތަކެއް 

ހާޒި .1 ލަސްނުކޮށް  ހާޒިރުވުމަށްފަހު  ޙަކޯޓަށް  މުވައްޒަފަކާ  ކޯޓުގެ  އަމުރު  އަންގާ  ކޯޓަށް  ރުވުމަށް  ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހާޒި
 ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި .2

 ގަޑިއިރު ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. (އެކެއް) 1މުރުގައިވާ ގަޑީގެ ހ. އަ

ރުނުވެވުނުނަމަ، ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު   ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒިރުތިމާ ކޯޓަށް ހާޒި   ށ.
 ޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯ  (ދޭއް) 2ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  

ނ. ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަށް  
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ، އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ  ޖިނާއީ  .3
ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ   541)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ    2014/9  ޤާނޫނު ނަންބަރު،  ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ
 މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ  .4
ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަންދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.   541)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ   2014/9  ޤާނޫނު ނަމްބަރު

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،   .5
 ހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެ

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ، އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް  .6
މެދުވެރިކޮށް އެމީހަ ސަރވިސް  ޕޮލިސް  ހާޒިކުހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މޯލްޑިވްސް  ބަހައްޓައިގެން  ބަންދުގައި  ރުކުރުމުގެ   

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ރުވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯކޯޓަށް ހާޒި .7

 ގެންނަންވާނެއެވެ.
 

 



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

   1 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 00/(Year)/…ނަންބަރު:

ރު ވުމުގެ އަމު ށް ހާޒިރު  ކޯޓަ
ތް: ރާ ވާ ފަ އްދު ރު ރަ    އަމު

ރު ގެ: ހާޒި ހާ  ވާންޖެހޭ މީ

ންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(:   ން: )ޢާ ހަމަ ނަ ރި   ފު

ބަރު  ން         : ފޯމް ނަ

ން:                ހާޒި ނު   ރުކުރެވޭ ބޭ

ޒި ސިއްޔަތު:ހާ އި   ރުކުރެވޭ ޙަ

ންބަރު:   އްޔާ ނަ                ޤަޟި

ޚު  ރީ ހެޅުނު ތާ ށަ                         : ހު

ރީޚް(  ،މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް ޑި( ދުވަހުގެ ވަނަ    )ތާ  ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ. )ހާޒިރުވާންވީ ކޯޓު(އަށް   )ގަ

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(
 )މީލާދީ ތާރީޚް(

 
  )ސޮއި(

(ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު)  
 
 

ގެ: ހާ ވި މީ ލު ވާ ގެ:              ޙަ ހާ ލުކުރި މީ ވާ   ޙަ
 .................................... ސޮއި:                      ......................................  ސޮއި:
 .................................... ނަން:                      ......................................  ނަން:

 .... .................................. މަޤާމް:   

 ......................................  ގަޑި: 
 ތާރީޚް:   ......................................

 .............................. ގުޅޭނެ ނަންބަރ:
 

  

 ސިއްކަ

 24.03ޖަދުވަލު 

 



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

   2 2 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

 

 ޚާއްޞަ އެންގުންތަކެއް 

ހާޒި .1 ލަސްނުކޮށް  ހާޒިރުވުމަށްފަހު  ކޯޓުގެ  ކޯޓަށް  އަމުރު  އަންގާ  ޙަރުވުމަށް  ކޯޓަށް  މުވައްޒަފަކާ  ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 
 ރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހާޒި

 ރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒި .2

 ގަޑިއިރު ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. (އެކެއް) 1ހ. އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ 
ރުނުވެވުނުނަމަ، ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު   ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒިރުތިމާ ކޯޓަށް ހާޒި   ށ.

 އި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގަ  (ދޭއް) 2ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  
ނ. ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެންގުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުހުރި ރަށުން ބޭރަށް  

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ފުރައިގެންދާން ބޭނުންނަމަ، އެކަމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
އްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއަމުރުކޮށްފައިވާ  ޖިނާއީ މައްސަލައެ .3

ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ   541)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ    2014/9  ޤާނޫނު ނަންބަރު،  ގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ
 މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން، ކޯޓަށް ހާޒިރުވާގޮތަށް ނުވަތަ މީހަކު ދޭ ޖިނާއީ މައްސަ .4

ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަފާލާތުގައި ބަންދުންދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  
 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.   541ވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  )ދި 2014/9ޤާނޫނު ނަމްބަރު  

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު،   .5
 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

 ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ، އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރަކާ .6
މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ސަރވިސް  ޕޮލިސް  ހާޒިހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މޯލްޑިވްސް  ބަހައްޓައިގެން  ބަންދުގައި  ރުކުރުމުގެ   

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް  ވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯރުވާއިރު ދިކޯޓަށް ހާޒި .7

 ގެންނަންވާނެއެވެ.
 

 



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

   1 1 ގެ  ޙާ  ފުޞަ  
 

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 00/(Year)/…ނަންބަރު:

ރު ށް ހާޒި  އަމުރު  ކުރުމުގެ ކޯޓަ
 

ދުވާފަރާތް:  މުރު ރައް    އަ

 

ވަނަ ދުވަހު   )ތާރީޚް(  ،ނަމަ  ބައެއްމީހެއް/ތިބި ހުރި/ތިޔަފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި    މީހުންނަކީމީހާ/ތިރީގައިވާ  
 ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ. މި

 

ޑްރެސް  ސ.ނ  މާއި އެ  ދަޢުވާގެ ބާވަތް  ނަ
/ޕާސްޕޯޓު   ޑު .ޑީ ކާ އައި

ބަރު  ން  ނަ
ޑި  ގަ

1     

2     

3     
 

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(

 )މީލާދީ ތާރީޚް(

 

 

 

 )ސޮއި(

 )ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު(

  

 

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

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 

މު ޑިކަލް ފޯ ށަހަޅަންޖެހޭ މެ ށް ހު  ކޯޓަ
 

 މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ  
 ފުރިހަމަ ނަން:   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 :މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް  :ނަންބަރުގުޅޭނެ   
 

 މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅޭ
 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

 :ސެކްޝަން  :ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 
 
 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން
ޑޮކްޓަރުގެ ނަން:   ބަލީގެ ބާވަތް:  ބެއްލެވި 

ޑޮކްޓަރުގެ މަޤާމް:        ބައްޔަކީ ކޯޓަށް ހާޒިރު ވެވޭފަދަ ބައްޔެކެވެ. މި ބެއްލެވި 

ޑޮކްޓަރުގެ ސޮއި:    ބައްޔަކީ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެކެވެ. މި ބެއްލެވި 

އިދާރީ އިސް ފަރާތެއްގެ   

 ނަން:

 ސަލާމުގެ މުއްދަތު: 

މަޤާމް:   ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރި ތާރީޚް:  އިދާރީ އިސް ފަރާތުގެ 

 

 

 ސިއްކަ:  ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުގެޞިއްޙީ 

 

 )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  2  ރަސްމީފޯމު ފުރުމަށްފަހު   ނޯޓު: މި*

 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް
 މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުގެ  ޙަވާލުވި  

 ނަމާއި މަޤާމް  ތާރީޚް: 

 ގަޑި:  ސޮއި 
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް(  ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު(  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
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` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 

ރައިގެން  މުގެ   ފު އު ދައަށްއެދި   ދި އް ށަހަޅާ   ހު  ފޯމު  ހު
 

 ފޯމު ހުށަހަޅަނީ:

 ލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ދަޢުވާ                                       ލިބޭ ފަރާތް ދަޢުވާ
 

 މަޢުލޫމާތު ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެފުރައިގެން ދިއުމުގެ 
 ފުރިހަމަ ނަން:  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:  

 ނަންބަރު:   ޕާސްޕޯޓު/އައި.ޑީ ކާޑު 
 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
 

 ޤަޟިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުޤަޟިއްޔާ/
 

 
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

 

 އަށް ރަށުން ބޭރަށް ދާންބޭނުންވާތީ ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން އެދެމެވެ.  )ތާރީޚް(އިން  )ތާރީޚް(ޅުގަނޑު  އަ

 ސޮއި:
 ނަން:
 ތާރީޚް:

 26ޖަދުވަލު 

 



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

ޞަފުޙާ 1ގެ   1     

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 

ނު ގާ   މޫ ރު އިގެން   ބު ރުވާ   އަޅަ ޒި ތްތައް   ހާ ރާ ވަރުކުރާ   ފަ ށަ  ފޯމު  ކަ
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ހާޒިރުވި  މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ▪
  :ތާރީޚް  އުފަން  :ފުރިހަމަ ނަން

  :އުމުރު  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ޤައުމު  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

  ފޯނު ނަންބަރު:  :ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު.އައި.ޑީ
 
 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ▪

  ސެކްޝަން:  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:  ބާވަތް:
 
 

 

ގެ )ކޯޓުގެ ނަން(ނަންބަރު( ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން )ތާރީޚް( ދުވަހުގެ )ގަޑި( ގައި   ގެގެ ނަންބަރު )ޤަޟިއްޔާ)ކޯޓުގެ ނަން(

އަޅައިގެން ހާޒިރުވެފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތަކީ    ގާބުރު ޝަރީއަތަށް މޫނު  ބާއްވާ)ސެކްޝަން( ސެކްޝަންގައި  
 ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރީ އަޅުގަނޑެވެ.

ން:   މަޤާމު:  ނަ

އި: ޚް:  ސޮ ރީ   ތާ
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ނިސްޓްރޭޝަން  ލް އެޑްމި ފް ޖުޑީޝަ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

 މާލެ             
 ދިވެހިރާއްޖެ           

ރާރު  ޖަމާނުގެ   އިޤު ރު  ތަ

ލޫމާތު  ޢު ގެ މަ ތު ރާ ސްޓްރީވާ ފަ ރުގައި ރަޖި ތަ ފް ރުޖަމާނުންގެ ދަ  ތަ

ޒީފާ:  ކުރާ ވަ ދާ މަ ނަން:    އަ  ފުރިހަ

ދާކުރާތަން:   ޒީފާ އަ ޑްރެސް:   ވަ މީ އެ  ދާއި

ން  ޚް:   އުފަ ންބަރު:   ތާރީ ޑު ނަ .ޑީ ކާ  އައި

    

ރާރު   އިޤު

ނަން(    އަހުރެން، ފުރިހަމަ  )އެޑްރެސް  ދާއިމީ))ތަރުޖަމާނުގެ   ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ންޓްޑިޕާޓްމަ  ،(......:ނަންބަރު  އައިޑީ( 
 ޞައްޙަ  އެނގޭ  އަހުރެންނަށް  ކީ،ތަލޫމާމަޢު  ދީފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  ދަފްތަރުގައި  ތަރުޖަމާނުންގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައިވާ

  ޞައްޙަނޫން  މަޢުލޫމާތަކީ  އެއްވެސް  ދީފައިވާ  އަހުރެން.  ރާރުވަމެވެއިޤް  މަޢުލޫމާތުކަމަށް  ތެދު  ދީފައިވާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުގެ
  ޤާނޫނީ  އަހުރެންނާމެދު  ހާމަވެއްޖެނަމަ،  ހިމަނާފައިވާކަން ދަފްތަރުގައި  ތަރުޖަމާނުންގެ މަޢުލޫމާތެއް  އެ  އެނގިހުރެ،  މަޢުލޫމާތެއްކަން

 .އެނގެއެވެ  އަހުރެންނަށް  އެޅޭނެކަން ފިޔަވަޅު
  
ޚް   ރީ  ތާ

އި:   ސޮ

ން:  ލީގެ ނިޝާ ނގި  އި
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް(  ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު(  ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
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` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 

ޖަމާނު  ރު މަޖެއްސުމަށް   ތަ  ފޯމު  އެދޭ  ހަ
 

 މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ
 ފުރިހަމަ ނަން:  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:   ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:  ޖިންސް: 
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  ޤައުމު: 

 

 މަޢުލޫމާތުމައްސަލައާ ގުޅޭ 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:  ސެކްޝަން: 
  ބާވަތް:  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 

 

 ތަރުޖަމާނު ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލައަށްކަމުގައިވާނަމަ، ތަރުޖަމާނުގެ މަޢުލޫމާތު: 
ނުޖެހޭނެއެވެ.( މިބައި ފުރިހަމަކުރާކަށް  ކަމުގައިވާނަމަ،  އެދެނީ ކޯޓުން  ހަމަޖައްސަން   )ތަރުޖަމާނު 

 ފުރިހަމަ ނަން:  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:   ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:  ޖިންސް: 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  ޤައުމު: 
 

ހާލަތުގައި( އިޤްރާރުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   އެދޭ  ހަމަޖައްސަން  ތަރުޖަމާނަކު   )އަމިއްލައަށް 

ފުރުމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، ތަރުޖަމާނު ރަށުން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެ މިފޯމު  
 ހިނދެއްގައި އެކަން ކޯޓަށް އެންގުމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ނަން:  ސޮއި: 
 ހައިސިއްޔަތު:  ތާރީޚް: 

 

ނުވާ ފަރާތެއް ތަރުޖަމާނެއްގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ  ވެފައިދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ*ނޯޓު: ތަރުޖަމާނުންގެ 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މި

 29ޖަދުވަލު 

 



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

ޞަފުޙާ 3ގެ   1     

` 

 

ން(  )ކޯޓުގެ ނަ
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ  
 DF/(Year)/00/.…ނަންބަރު:                                                                      

ށަހަޅާ  ޢުވާ ހު  ފޯމު   ދަ
 

ތް  ރާ ކުރާ ފަ ވާ ޢު  : ދަ
ޚް   ރީ ހަޅާ ތާ ށަ ވާ ހު ޢު  : ދަ
ތުގެ    ލަ އު ލު ދަ ކީ  :ވަކީލުން /ވަ

ންބަރު:    ރެންސް ނަ ފަ ގެ ރެ ތު ރާ ކުރާ ފަ ވާ ޢު  ދަ

ތް   ރާ ލިބޭ ފަ ވާ ޢު  :ފަރާތްތައް / ދަ

ން:     ހަމަ ނަ ރި  ފު
ސް:     އިމީ އެޑްރެ  ދާ
ސް:     ޅޭ އެޑްރެ ރު އު ހާ  މި
ޚް:   ރީ ންވީ ތާ ފަ .ޑީ   އު އި ބަރު:    ޕާސްޕޯޓު /ކާޑު  އަ ން  ނަ
ރު:   ސް:  ޢުމު ން  ޖި
މު:  އު އްކަތް:  ޤަ ސަ ރާ މަ ފާ /ކު ރާ ވަޒީ ކު  އަދާ

ވާ:   ޢު  ދަ
 )ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކީ:

1.  
2.  

  އާއި 1 ޖަދުވަލު ތަފްޞީލު  ޤަރީނާގެ  ހެއްކާއި  ހުށަހަޅާ  ސާބިތުކުރަން ދަޢުވާ  ސަބަބުތަކާއި، ދައުވާކުރާ  ފޯމާއެކުގައި މި
 .ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ  ގޮތުގައި ގެ 2 ޖަދުވަލު

 ހިޖުރީ ތާރީޚް()
 )މީލާދީ ތާޜީޚް(

ޢުވާ   ، ދަ ނީ ފައި އެވަ ށް ކޮ ޢުވާ ފޯމުގައި ސޮއި : މި ދަ .ނޯޓު ކެވެ ހެ ފައިވާ މީ ރަލް ދީ ނެ ކިއުޓަރ ޖެ ސި ރޮ ރުމުގެ ހުއްދަ ޕް ކު  ފޯމުގައި ސޮއި

ރާރު:  އިޤް

 .ފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ މި

 ނަން:

 މަޤާމު:

 :ސޮއި
ޕީޖީގެ  
 ސިއްކަ

 30ޖަދުވަލު 

 



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

ޞަފުޙާ 3ގެ   2     

1ނަންބަރު:............................ ދަޢުވާ ފޯމުގެ ޖަދުވަލު    

ބުތައް  ބަ ކުރާ ސަ ވާ ޢު  ދަ
ށްކުރާ  އްޗަ ން(ގެ މަ ގެ ނަ ހާ ވާލިބޭ މީ ޢު  )ދަ

 1ދަޢުވާ 
 2ދަޢުވާ 

 

 ސޮއި 

 
  

ޕީޖީގެ  
 ސިއްކަ

 



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

ޞަފުޙާ 3ގެ   3     

 2ނަންބަރު:............................ ދަޢުވާ ފޯމުގެ ޖަދުވަލު  

ނާ   ރީ ކާއި ޤަ އް ހަޅާ ހެ ށަ  ހު

ކި ސ.ނ  ކަން  ހެ ން ންވާ ކަ ނު ތުކުރުމަށް ބޭ ބި  ސާ
ލިޔޯ   ފޯ
ބަރު  ން  ނަ

ކި ހީ ހެ ފަ  ޝަ
01    
02    
03    
04    

ކި ބީ ހެ ތާ  ކި
05    
06    
07    

ނާ ރީ  ޤަ
08    
09    
10    

 

 ސޮއި 

 

 

 

ޕީޖީގެ  
 ސިއްކަ

 



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

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 RN/(Year)/00/..…ނަންބަރު:                                                               

 
 

 ނިންމުން  ރގެ ޖިސްޓްރާ ރަ 
 

 ދަޢުވާިލޭބ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ފުރިހަމަ)ދަޢުވާ ފޯމުން، ................... ނަންބަރު ކޯޓުގެ  މި
ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލާގައި  ގައި މި( ތާރީޚް) ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް( ނަން

މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަްށ  އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ފެނުނުހިނދު، މިމިކަމަކީ ، (ސަބަބު)
 .ނިންމައިފީމެވެ

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(
 )މީލާދީ ތާޜީޚް(

 
                                      (ސޮއި)                                

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

   1 ގެ    ޞަފުޙާ 2

` 

 

 )ކޯޓުގެ ނަން( 
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 RNM/(Year)/00/..…ނަންބަރު:                                                     

 

 ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 :ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް  .1

  ދައުލަތް       
 ---------------------------------------------------------------------- :ނަންބަރު ފޯމުމައްސަލައިގެ 

 ---------------------------------------------------------------------------:ނަން ފަރާތުގެ ދަޢުވާލިބޭ

 ------------------------------------------------------------------:އެޑްރެސް ދާއިމީ ފަރާތުގެ ދަޢުވާލިބޭ

 --------------------------------------------------------------------------------:ތާރީޚް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

  އަމިއްލަ       

  --------------:ނަންބަރު ފޯނު-------------------------------------------------ނަމާއެކު(: މުން)ޢާ ނަން  ފުރިހަމަ

 --------------------------------------------------------------------އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(: ދާއިމީ

 -----------------------------------------------------------:ކު(ޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެމިހާރު ދިރިއު

 ------------------------------------------------ނަންބަރު: / ޕާސްޕޯޓު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

 ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ: .2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

)ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ފެންނަ ސަބަބުތައް:  .3

 ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓްކޮށް، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 31.01ޖަދުވަލު 

 



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

   2 ގެ    ޞަފުޙާ 2

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް: .4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ރާރުވަމެވެ.ޤްކަމަށް އި ތުލޫމާޢުމަ ލޫމާތަކީ، ތެދުޢުފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ ފޯމު މި

 -----------------------------------ސޮއި:  ---------------------------------------ނަން: ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ

 :ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެތަނެއްގެ ތަްއގަނޑު ހުށަހަޅަނީ 

 ----------------------------------------------ތާރީޚް:

 

 ރަސްމީބޭނުމަށް 

 ނިމުނުގޮތް: .5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 މުހިންމު މަޢުލޫމާތު  .6
 ިމި ލިޔާނެޖާގަނެތްނަމަ މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ނަންބަރެއްގައި އެ ތަންތަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފޯމުގައިއެކި މ 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް ފޯމާ
 ިފޯމާއި ހުށަހަޅާފައިނުވާ އްލިޔުންތަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު ،ފޯމާއި ފުރިހަމަނުވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައި މ، 

 .ބަލައިނުަގނެވޭނެެއވެ ފޯމު ހުންނަ ތަފާތުގޮތަަކށް  ނަމޫނާއާ ފޯމުގެ މި
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .7
  ީހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ާކޑުގެ ކޮޕ 
  ީއަލުން ބަލައިދިނުަމށްއެދި ހުށަހަާޅ ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުމުގެ ކޮޕ 
 ީރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރަނގަޅުނޫންކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަަހޅާ ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ 

 

 



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

އްވުނު އިްބތިދާއީ އަޅުގަނޑު )ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން( ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ )ދަޢުވާގެ ނަން( އާ ގުޅިެގން ބޭ
ކުރާ ދަޢުާވ އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން، ގުމުގެ ކުރިންޖަވާބުދާރީވުމަށް އެންއަޑުއެހުމުގައި، ދަޢުވާއަށް 

މީގެ އިތުރުން  .ބިަފއިވެއެވެސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ދަޢުާވއާއި ދަޢުވާއާގުޅޭ އެންމެހައި ލިެޔކިޔުމުގެ ކޮޕީ އަޅުގަނޑަށް ލި
 އިވެއެެވ.އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ލިބިގެންާވކަން ޝަރީޢަތުން އަންގާފަ

 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑަށް ލިބިގެންވާކަން. .1
ން ާޤޫނނުތަކުން ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްަކތްކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤާނޫނާއި އެހެިނހެ .2

ޅުގަނޑަށް އައްޤު، ވަގުތާއި ވަސީލަތްތައް ލިބުމުގެ ޙަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ
 ލިބިގެންވާކަން.

މުގެ ޙައްޤު މަސައްކަތްކުރު އަޅުގަނޑު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ކުށުން ބަރީޢަވުމަށް .3
އަިމއްލައަްށ  އިވެފައި،ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގަ ލިބިގެންވާކަމާއި، އަޅުގަނޑާމެދު

 ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ނެތްނަމަ، ަހމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއްޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
 ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންވާކަން.

 އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން. .4
އްސަ އެހީއަށް ޚާޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ، ނުވަތަ ލި .5

 ބިގެންާވކަން.ޙައްޤު ލި ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަަމ، ތަރުޖަާމނެއްގެ އެހީގައި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ

 32ޖަދުވަލު 

 



 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(
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ގަނޑު ަޝރީޢަތުގެ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ެދކޮޅަށް ބަޔާނެއް ނުިދނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމާިއ، އަޅު .6
ޑު ދޮގުހެކި ދީފިނަމަ، މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަޔާނަކީ، އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބަޔާނެއްކަމާއި، އަޅުގަނ

 ދޮގުހެކި ދިނުމުގެ ދަޢުވާ އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ކުރެވިދާނެކަން.
ތަށް ޢަބޭނުން ހެކިން ޝަރީ ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުުކރާ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރުމާއި، އަޅުގަނޑު .7

 ބިގެންވާކަން.ލިހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުާމއި، އެ ހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު 
  ކަން.މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާއިން ބެލުމަށް ފޮނުޭވނެ އަޅުގަނޑު ދަޢުވާއަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ، .8

ބިތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މައްޗަށް ުއފުލާފައިވާ ދަޢުވާގައިވާ ކުށް ސާ މަތީގައި ބުނެވުުނ ޙައްޤުތަކުގެ ިއތުރަށް، އަޅުގަނޑުގެ 
ފައިވާ އަދަބަކީ ކޮބައިކަން ކުށް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިން މީހަކަށް ޤާނޫނުގައި ަކނޑައަޅާ އެ ކުށް ކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެ

، އެ ކުށް ކުރަން  ކުށް ސާބިތުނުވިނަަމވެސްއަޅުގަނޑަށް ސާފުވެފައިވެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާގައިވާ
ފައިވާނަމަ، އެ ކުށް ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބި އަޅުގަނޑު އުޅުނުކަން ނުވަތަ އެ

އަޅުގަނޑުގެ ދި އައި، މާކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެހީތެރިވުމުގެ ކުށް އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށްސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެކަ
ބިތުވާކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ސާމައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ކުުށގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ ިއުތރު ކުޑަކުށެއް 

 ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.ކަނޑައެޅިދާނެކަން
 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(
 )މީލާދީ ތާރީޚް(

 އިނގިލީގެ ނިޝާން 
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ަނން 

 ސޮއި
 

 



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

  
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު ޝަރީޢަތުގެ 
 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތް 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް   

 މަޢުލޫމާތު: ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުންނަަމ، އެފަރާތުގެ

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:  ފުރިހަމަ ނަން:

  ޖިންސު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ޤައުމު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

 ރައްދުވާ ފަރާތް:

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް   

 މަޢުލޫމާތު: ރައްދުވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަްށަނމަ، އެފަރާތުގެ

  ފުރިހަމަ ނަން:

  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ޖިންސު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ޤައުމު:  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:
 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  ސެކްޝަން  ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ 

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 

ެއނޭގނެ ގޮތަށް  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުންކަން 119ވަނަ މާްއދާ ުނވަަތ  117)ހުށަހަަޅނީ ޖިާނއީ އިުޖާރައތުގެ ޤާޫނނުގެ  ހުށަހެޅުން

 ބަޔާންކުުރމަށް(
1.    
2.   
3.  

 
 

 ހުށަހެުޅމަކަށް ވަިކން ހަވާލާ ދިުނމަށްފަހު( )ސަަބބު ލިޔާނީ ކޮންމެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ސަބަބު
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 

   2 ގެ    ޞަފުޙާ 2

1.    
2.  

 

އަށް ވަކި ނަންަބރެއް ެއގްިޒިބޓް  ށް،އެނގޭޮގތަ އެގްިޒބިޓް ހުށަހަޅަނީ ކޮން ހުަށހެުޅަމކާއި ގުިޅގެންަކން) ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ލިޔުންތައް 

 ދޭްނވާނެ( 
1.    
2.  

 

 އިޤްރާރުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
 މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަ އެނގޭ އަހުރެންނަށް  ،ކީމަޢުލޫމާތަ ހުށަހަޅާފައިވާ )ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން(  ،އަހުރެން ގައިފޯމު މި

 ،އެނގިހުރެ  މަޢުލޫމާތެއްކަން  ން ޞައްޙަނޫ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމުގައިވާ  މި. ރާރުވަމެވެއިޤް ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ހުށަހަޅާ  ބިނާކޮށް
 .އެވެއެނގެ ރެންނަށްއަހު އެޅޭނެކަން  ފިޔަވަޅު ޤާނޫނީ އަހުރެންނާމެދު  ،ހާމަވެއްޖެނަމަ ހިމަނާފައިވާކަން މިފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު އެ

  ތާރީޚް  ފުރިހަމަ ނަން 

  ހައިސިއްޔަތު/މަޤާމު  ސޮއި
 

 )ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނަނމަ، ސިއްކަ(
 

 

 :ބޭނުމަށް ކޯޓުގެ

 ނަމާއި މަޤާމް:ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ   ތާރީޚް: 
 ސޮއި:  ގަޑި: 

 

 

 



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

 
 (ކޯޓުގެ ނަން )

 (ރަށް) 
 ދިވެހިރާއްޖެ

 
 
 
 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް  ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 
 
 

 

  ފަރާތްރައްދު ދޭ 
 

  ނަން:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
  އުފަންތާރީޚް: 
 ހައިސިއްޔަތު: 

 
 

 
 

 ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތް 
 

  ނަން:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
  އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 
  އުފަންތާރީޚް: 
 ހައިސިއްޔަތު: 

 
 

 

 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
 

  ނަންބަރު:ޤަޟިއްޔާ 
  ބާވަތް: 
  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 
 ސެކްޝަން: 

 
 

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެވޭ ރައްދު  ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

   ސޮއި:
   ތާރީޚް:
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް) ،(ވެބްސައިޓް) ނަންބަރު( ފެކްސް) ،ނަންބަރު( ފޯނު) ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

2 ގެ 2    ޙާ ފުޞަ  

   
 ޚާއްޞަ އެންގުންތައް:

މީހުންގެ މައްޗަށް އެއް  ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. )އެކަކަށްވުރެ ގިނަ)ދޭއް( ސެޓް  2މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ  .1
 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެއިްނ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

 މި ފޯމު ފުރިހަމަވެފައިނުވާނަމަ، މި ފޯމު ކޯޓަށް ބަލައެއް ނުގަނެޭވނެއެވެ.  .2
   
   
   
   

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް:

  ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ަނން:

  މަޤާމް:

  ސޮއި:

  ތާރީޚް:

  ގަޑި:
 

 



 

 

 އެޑްރެސް( އީމެއިލް) ،(ވެބްސައިޓް) ނަންބަރު( ފެކްސް) ،ނަންބަރު( ފޯނު) ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(
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ންމުންޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނި  )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު( 

` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 SHN/(Gaziyno)/(Year)/00/..…ނަންބަރު:                                              



   

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު  ނިންމި ނިންމުން 
 

  ުހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތ: 
 
 ުޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ:   :ުދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ރިފެރެންސް ނަންބަރ  

  ަތްޤަޟިއްޔާގެ ބާވ:  
 





 


 

 :ުހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތ 
 
   ީޚު ހުށަހެޅި ތާރ:     ީޚު ނިމުނު ތާރ:  

   :ިގަޑ 
 

  ަފަރާތް  ހެޅި ހުށ: 




 ަންނ :   ުރެސް ދާއިމީ އެޑ: - 

  ކާޑު ނަންބަރު ދ.ރ.އ: -   ުއުފަން ތާރީޚ:- 

  ީޚު ހުށަހެޅި ތާރ:-   ީޚުނިމުނު ތާރ:          


 

  ާފަރާތް  ހުށަހެޅުން ރައްދުވ: 
 

 ަންނ :   ުރެސް ދާއިމީ އެޑ:  
  ކާޑު ނަންބަރު ދ.ރ.އ:    ުއުފަން ތާރީޚ:  
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް) ،(ވެބްސައިޓް) ނަންބަރު( ފެކްސް) ،ނަންބަރު( ފޯނު) ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

2 ގެ 2    ޙާ ފުޞަ  

ންމުންޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނި  )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު( 

 :ްހުށަހެޅުންތައ  
   

1.  
 

 

  ަކަންކަން:ކުރެވުނު ފާހަގ  

 

1.  
 

 ްނިންމުނ: 
 

 
 
 

           
                                                 

 )ސޮިއ(                                          
 

     )ފަނޑިޔާރުގެ ނަން(   
 )ފަނޑިޔާރު(                           
 
 

 

 

 ަޓއިޕްކުރީ:  *
ޗެކްުކރީ:  *  

 

 



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

 

 
 
 

 ECA/(Year)/00/.....ނަންބަރު:

 )ކޯޓުގެ ނަން(  
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 
 
 

 ކޯޓު އަމުރު 
 :އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  

 :އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް  
   އަމުރުގެ ބާވަތް: 
 :ބާވަތް  އިގެ މައްސަލަ  
 :ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ  

 
  ސަބަބު:

 
 )އަމުރު ނެރެން ނިންމި ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔުމަށް(

 
 )ތާރީޚް(
 

                                                        
 )ސޮއި(                                                                    

     )ފަނޑިޔާރުގެ ނަން(           

 )ފަނޑިޔާރު(                                   

 
 އޮފީސް  ގެ ކޮޕީ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 

   1 ގެ    ޞަފުޙާ 1

` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 00/(Year)/……ނަންބަރު:
 

 އަމުރު  ބަންދުކުރުމުގެ 
 

 :ްމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތ 
 މަޢުލޫމާތު:ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތުގެ 

 އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: ފުރިހަމަ ނަން:
 ޖިންސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޤައުމު:   ދާއިމީ އެޑްރެސް:                                
  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

 

 ބަންދާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

  ބަންދުގައި ބަހަްއޓަންވީ މުއްދަތު:
  ބަންދުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚް:

 ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:
  

 ބެލުމުގެ  ގެލް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަރާތް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަ ދެންކަނޑަައޅަން އެހެންޮގތަކަށް ކޯޓުން މި
 .އަމުރުކޮށްފީމެވެ ބެހެއްޓުަމށް ބަންދުކޮށްފައި ދަށުގައި

 ތާރީޚް( ހިޖުރީ)
 )މީލާދީ ތާރީޚް(

 )ސިއްކަ(
 )ސޮއި(

 ފަނޑިޔާރުގެ ނަން()
 ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމު

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

 މާލެ/ދިވެހިރާއްޖެ     

 ކޮޕީ:

 

 36ޖަދުވަލު 

 



 

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

1 ގެ 1    ޙާ ފުޞަ  

 ` 

 
 
 ކޯޓުގެ ނަން()

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 /BMH/(Year)/.…00:ނަންބަރު                                                                                             

 އަމުރު  އަންގާ  ވުމަށް ޙަވާލު ބަންދުކުރެވޭ މީހާއާ 

 

 
 

 
 

 
 

 މަޢުލޫމާތު ަންފީޛު ކުރެވޭ މީހާގެޙުކުމް ތ: 
 

 

 ަބަންދެއްގައި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިނަމ: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ިކުށް ސާބިތުވ:  

 

 

 
 

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

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

 

 ސޮއި                                                            
 ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި މަޤާމު 

 
 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

 މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ 
 

  :ޖިންސް  :ދާއިމީ އެޑްރެސް    :ފުރިހަމަ ނަން
 

  :ޢުމުރު /އުފަންތާރީޚް   :ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓު/ައިޑީއ  :އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް
 

  :ފޯނު ނަންބަރު  :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
    

 
 

  :ކުރާ މަސައްކަތް /އަދާކުރާ ވަޒީފާ 
 

  :ފުލުހުްނގެ ިޚދުމަތް ދިވެހި  :ހުރިތަން

   ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ ަދށުަގއި؛ :ހުރިގޮތް
        

 
 
 
 

 ުޙުކުމްކުރި ކޯޓ:  
 

 

 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ:ު   ުޙުކުމްކުރި ތާރީޚ:  

 36.01ޖަދުވަލު 

 



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

2 ގެ 1    ޙާ ފުޞަ  

` 

 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 AMF/(Year)/00/……ނަންބަރު:
 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު އެދި  ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް 
 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އަމުރުގެ

 ނަންބަރު   ނިންމި ކޯޓު  

 ބާވަތް   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  

 ތާރީޚް  ގަޑި 

 
 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތް 

 ނަން / އިދާރާ  ހައިސިއްޔަތު 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް   އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

 އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ   ފޯން ނަންބަރު  
 

 އަމުރު މުރާޖަޢާކުރަން އެދޭ ޤާނޫނީ މާއްދާ

 

 
ވަނަ ާމއްދާ ާއއި  60ގެ )ބަންުދގަިއ ބަަހއްޓަްނ އެޭދނަމަ ޖިާނއީ ިއޖުާރއާުތގެ ޤާނޫނު  އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބުތައް

ލުކުރުމަށް. އަިދ ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ޮގތް ތަފްސީ 13ާވއިުދގެ ގަކުުރމާެބހޭ ޖިނާއީ ިއޖުާރއާުތގެ ޝަރީޢަތް
 ވަތަ އަލަށް ިދާމވިކަެމއް ތަފްސީލުކުުރމަށް.(ބަންުދންދޫކޮށްަފއި ބެެހއްޓުމަށް އެދޭަނަމ ހާލަތު ބަދަލުިވގޮތް ނު 

1. 
2. 
3. 

 
 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާުތން އެދޭގޮތް

 
 
 

 މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫާމތެއް ކަމަްށ އިޤްރާރުވަމެވެ. 

 37ޖަދުވަލު 

 



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

2 ގެ 2    ޙާ ފުޞަ  

 ނަން   ހައިސިއްޔަތު 

 ސޮއި  ތާރީޚް 

ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްނަަމ  
 އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު 

 

 



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

1 ގެ 1    ޙާ ފުޞަ  

` 

 
 
 (ކޯޓުގެ ނަން )

 (ރަށް) 
 ދިވެހިރާއްޖެ

 
 
 
 

 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް  ކޯޓު އަމުރު 
 
 

 

  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: 

 
 

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެވޭ ރައްދު  ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި 

1. 
2. 
3. 
 

 މި ފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫާމތެއް ކަމަްށ އިޤްރާރުވަމެވެ. 

 ނަން   ހައިސިއްޔަތު 

 ސޮއި  ތާރީޚް 

ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްނަމަ  
 އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު 

 

 37.01ޖަދުވަލު 

 



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

1 ގެ 1    ޙާ ފުޞަ  

` 

 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 AM/(Year)/00/……: ނަންބަރު     ދިވެހިރާއްޖެ 

 ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް  
 :އަމުރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

  ުއަމުރު ނަންބަރ: 

  ްކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން : ހުށަހެޅުމުގެ ބާވަތ 

  ްހުށަހެޅުނު ތާރީޚ :                

  ްނިމުނު ތާރީޚ :         

  ްހުށަހެޅި ފަރާތ : 
 

 :މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  ާނަންބަރު  ޤަޟިއްޔ:  

  ްމައްސަލައިގެ ބާވަތ:  

  ްދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސ:  
 

 ފަރާތުން އެދުނު ގޮތް:އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި 

 :ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނު

 

 :ނިންމިގޮތް

 

 )ސޮއި(                                                        
     )ފަނޑިޔާރުގެ ނަން(           

 )ފަނޑިޔާރު(                                   

 37.02ޖަދުވަލު 

 



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

   1 ގެ    ޞަފުޙާ 1

` 

 
 ކޯޓުގެ ނަން()

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 VF/(Year)/00/…ނަންބަރު:                       
 ފޯމު  އެދ   ވަކާލާތުކުރުމަށް 
 

 

 މަޢުލޫމާތު  ތުހުމަތުކުރެވ /ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ 

 ފުރިހަމަ ނަން:   ތާރީޚް/އުމުރު: އުފަން 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ޖިންސް: 

 މިހާރުއުޅ  އެޑްރެސް:   ޤައުމު: 

 ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ  ގުޅ ނެ ނަންބަރު: 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް: 
 

 މަޢުލޫމާތުމައްސަލައާ ގުޅ  

 ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ މަޖިލީހަށްނަމަ:    

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ   ހައްޔަރުކުރެވުނު ތާރީޚް: 

 ކުށުގެ ބާވަތް:

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ:    

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:  ސެކްޝަން: 

  ބާވަތް:  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: 
 

 މަޢުލޫމާތު: ވަކީލުގެ 
 :ފުރިހަމަ ނަން  :އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު 

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް  :ޖިންސް 

 :މިހާރުއުޅ  އެޑްރެސް   :ގުޅ ނެ ނަންބަރު 

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ  
 :ނަންބަރު

 :ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ 

 

  އިޤްރާރު

 މަށް ރުވުހާޒި ކޯޓަށް ގަޑިައކަށް އަންގާ ދުވަހަކު އަންގާ ޯކޓުން  ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ދުތެފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވަނީ  މި
 .ރާރުވަމެވެއިޤް އަހުރެން

 ނަން:  
 ސޮއި:  ތާރީޚް: 
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 

   1 ގެ    ޞަފުޙާ 1

` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން( 

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 VTF/(Year)/00/…ނަންބަރު:                       
 

 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ވަކީލު  އެދި  ތަނާޒުލުވުމަށް މައްސަލައިން 
 
 

 މަުޢލޫމާތު ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ވަކީލުގެ 
 ފުރިހަމަ ނަން   އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް   ޖިންސް 

 މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް   ގުޅޭނެ ނަންބަރު  

ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ  
 ނަންބަރު 

 ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ 
 ނަންބަރު 

 

 ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ޤަޟިއްޔާ/ޤަޟިއްޔާތައް

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 
 

 ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ސަބަބު 
1.    

2.   

3.    

 
 
 

 ގަނޑު ތަނާޒުލު ވެއްޖައީމެވެ.ޤަޟިއްޔާތަކުން( އަޅުއިން/)ގަޟިއްޔާބުނެވިދިޔަ  މަތީގައި

 ނަން:  ގަޑި: 
 ސޮއި:  ތާރީޚް: 
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 

   1 ގެ    ޞަފުޙާ 3

` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން( 

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 SHRF/(Year)/00/…ނަންބަރު:                       
 

 ފޯމު  އެދ   ރިޕޯޓަށް  ނިމުނުގޮތުގެ  ޝަރީޢަތް 
 

 މަޢުލޫާމތު  ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ

 ފުރިހަމަ ނަން:   އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ޖިންސް: 

 މިހާރުއުޅ  އެޑްރެސް:   ޤައުމު: 

 ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ  ގުޅ ނެ ނަންބަރު: 
 

 މައްސަލައާ ގުޅ  މަޢުލޫމާތު

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

  ތާރީޚް ނިމުނު  މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 

 މަޢުލޫމާތު  އެދ  ފަރާތުގެޕޯޓު ހޯދުމަށްރި

 އިދާރާ:/ފުރިހަމަ ނަން  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ 
  ނަންބަރު:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 މިހާރުއުޅ  އެޑްރެސް:   ޖިންސް: 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:  ޤައުމު: 

  :ހައިސިއްޔަތުރިޕޯޓަށް އެދ    ގުޅ ނެ ނަންބަރު: 
 

 ރިޕޯޓު ހޯދަން ބ ނުންވާ ސަަބބު 

  
 

 

 ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރުމަށް އެދ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

އައި.ޑީ ކާޑު   ފުރިހަމަ ނަން:
 ނަންބަރު:

 

  ގުޅ ނެ ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 ރިޕޯޓު ހޯދަން އެދ  ގޮތް

 ސޮފްޓް ކޮޕީ  ހާޑް ކޮޕީ 

 އެދ ނަމަ، އީމެއިލް އެޑްރެސް:ސޮފްޓް ކޮޕީ އީމެއިލްކުރަން 
 

 40ޖަދުވަލު 

 



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

   2 ގެ    ޞަފުޙާ 3

 ރިޕޯޓު ބ ނުންވާ ގޮތް:

  ހަމައެކަނި ރިޕޯޓު

  މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއެކު

މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު 
 ލިޔުންތަކާއެކު

 

 
 

 އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މަތީގައި އެވަނީ )ކޯޓުގެ ނަން( ޯކޓަށް

 ނަން: 
 ސޮއި:  ތާރީޚް: 

 

 ބ ނުމަށް ރަސްމީ

ދައްކަންޖެހ    ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:
 ފައިސާގެ ޢަދަދު:

 

 ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ދޫކުރުމަށް ރިޕޯޓު 

  ނަމާއި މަޤާމު:

  ސޮއި:  ތާރީޚް:

 ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ދޫކުރުމަށް ރިޕޯޓު 

  ނަމާއި މަޤާމު:

  ސޮއި:  ތާރީޚް:

 ރިޕޯޓު ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ 

  ނަމާއި މަޤާމު:

  ސޮއި:  ތާރީޚް:
 

  ރިޕޯޓާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ

  ފުރިހަމަ ނަން:

  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ތާރީޚް:  ސޮއި:
 

  

 



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

   3 ގެ    ޞަފުޙާ 3

 ޚާއްޞަ އެންގުން 

ވެނިއު ސްޓ މްޕާއި ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުެގ ރެރުފިޔާގެ  20/-ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ ހޯދުމަށް އެދ  ފޯމާއެކު  .1
ަހމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ  ކާކުކަން އަންގައިދ  ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް

  ުހންނާނެއެވެ.ބެންއަށެވެ. ފޯމު ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބް ސައިުޓން ލި 11:30ން  08:30ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

އި، ކޮޕީ ހަދާފައިވާ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮުތގެ ރިޕޯޓު ުފރަތަމަ ފަހަރަށް ދޫކުރާނަމަ، ރިޯޕޓުގައި ހިމެނ  ޞަފްޙާތައް ފިޔަވަ  .2
 ޔާގެ މަގުން ފީނެގ ނެއެވެ.)ދ އް( ރުފި 2/-ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް 

ރާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް ރިޕޯޓާއި ރިޕޯޓާއެކު ދޫކު، މަޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު ދޫކުރާނަ .3
 )ދ އް( ރުފިޔާގެ މަގުން ފީނެގ ނެއެވެ. 2/-

ރުފިޔާެގ  )ފަނަރަ( 15/-އިގެ ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ކޮޕީ ބ ނުންވާނަމަ، ކޮޕީ ހަދާފަިއވާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް މައްސަލަ .4
 މަގުން ފީނެގ ނެއެވެ.

( ރުފިޔާގެ )ސަތ ކަ 100/-( ރުފިޔާ އަދި ޑީވީޑީއަކަށް )ފަންސާސް  50/-ދޫކުރާ ސީޑީއަކަށް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކާއެކު  .5
 މަގުން ފީނެގ ނެއެވެ.

ރެވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް )އެކެއް( އަސްލު )ލިޔުންތަކާއެކު( ފީއަކާނުލައި ދޫކު 1ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގެ  .6
ީތގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޅައިފިނަމަ، އެރިޕޯޓުގައި ހިމެނ  ލިޔުންތައް ދޫކުރެވ ނީ މަރިޕޯޓުގެ އިތުރު ކޮޕީއަކަށް އެދި ހުށަހަ

 ފީނެގުމަށްފަހުގައެވެ.

ލިޔުންތަކަށް މަތީގައިވާ  ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ބ ނުންވެގެން ހުށަހަަޅއިފިނަމަ، އެރިޕޯޓުގައި ހިމެނ  .7
 ނެއެވެ. ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.ގޮތުގެމަތިން ފީނެގުަމށްފަހު ދޫކުެރވިދާ

ކަމަށް ކޯޓުން ތްމަޞްލަޙަތު އޮދަޢުވާލިބ  ފަރާތާއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރެވ ނީ  .8
ޤީ ޢަމަލުގެ އި ބަދުއަޚުލާެށވެ. ދަޢުވާލިބ  ފަާރތް ޙާޟިރުވެ ނެތް ހާލަްތތަކުގައި ޒިނ ކުރުމާފަރާތްތަކަ  އެހެނިހެން ކަނޑައަޅާ

އްޕަ ނެތް މަންމަ / ބަ ކުށްފިޔަވައި އެހެން ކުށްތަކުގެ ރިޕޯޓު ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަންމަ / ބައްޕައަށް ދޫކުރެވ ނެއެވެ.
 ހާލަތެއްގައި ދަޢުވާލިބ  ފަާރތުގެ ބަލަދުވެރިޔާއަށް ދޫކުރެވ ނެއެވެ.

  ޙަވާލުކުރެވ ނެއެވެ.ފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކާއި ރިޕޯޓުވަކި މީަހކަށް ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން .9

 ރިޕޯޓު ބަލައި އަންނައިރު ކާކުކަން އަންގައިދ  ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. .10

ސާބަލައިގަތުމަްށ އަށެވެ. ފައި 11:30ން  09:00ރިޕޯޓު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  .11
 އަށެވެ. 11:30ން  09:00ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

ދަ ރިޕޯޓުތައް )ނުވަދިހަ( ދުވަސް ފާއިތުވާިއރު ރިޕޯޓާއި ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެފަ 90ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތާ  .12
 ގ ނެއެވެ. ނައްތާލެވ ނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ރިޕޯޓުތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެ

 އިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.ރިޕޯޓު ނައްތާލުމަށްފަހު، އަުލން ރިޕޯޓު ދޫކުރެވ ނީ އާފޯމެއް ހުށަހަޅައި ރިޕޯޓަށް ދައްކަންޖެހ  ފަ .13
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` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 DSHF/(Year)/00/…ނަންބަރު:                       
 

 ފޯމު  އެދ  ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް 
 
 

 

 މަޢުލޫާމތު  ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ

 ފުރިހަމަ ނަން:   ތާރީޚް/އުމުރު:އުފަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ޖިންސް: 

 މިހާރުއުޅ  އެޑްރެސް:   ޤައުމު: 

 ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ  ގުޅ ނެ ނަންބަރު: 
 

 މައްސަލައާ ގުޅ  މަޢުލޫމާތު

  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

  ތާރީޚް ނިމުނު  މައްސަލަ ހިންގި ކޯޓު

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް 
 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެއެދ  ހޯދުމަށް ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން
 މަށް އެދ ނަމައެވެ.(ލިޔުން ހޯދު ނޫން އެހެްނފަރާތަކުން ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ފަރާތް )މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ދަޢުވާިލބ 

 އިދާރާ:/ފުރިހަމަ ނަން  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ 
  ނަންބަރު:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 މިހާރުއުޅ  އެޑްރެސް:   ޖިންސް: 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ކުރާ މަސައްކަތް:  ޤައުމު: 

 :ރިޕޯޓަށް އެދ  ހައިސިއްޔަތު  ގުޅ ނެ ނަންބަރު: 
 

 

 ހޯދަން ބ ނުންވާ ސަބަބު ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން 

 
 
 
 

 

 

 ގޮތް: ހޯދަން އެދ ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން 

 41ޖަދުވަލު 
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 ސޮފްޓް ކޮޕީ    ހާޑް ކޮޕީ

 ސޮފްޓް ކޮޕީ އީމެއިލްކުރަން އެދ ނަމަ، އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 

 ބ ނުްނވާ ގޮތް:ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން 

  ހަމައެކަނި ރިޕޯޓު

  މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއެކު

  އެކު މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކާ
 

 ޝަރުޢީ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމަށް އެދ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަސްވީ 

  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  ފުރިހަމަ ނަން:

  ގުޅ ނެ ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މަތީގައި އެވަނީ )ކޯޓުގެ ނަން( ޯކޓަށް

 ނަން: 
 ސޮއި:  ތާރީޚް: 

 

 

 ރަސްމީ ބ ނުމަށް

ދައްކަންޖެހ    ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:
 ފައިސާގެ ޢަދަދު:

 

 ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ދޫކުރުމަށް ރިޕޯޓު 

  ނަމާއި މަޤާމު:

  ސޮއި:  ތާރީޚް:

 ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ދޫކުރުމަށް ރިޕޯޓު 

  ނަމާއި މަޤާމު:

  ސޮއި:  ތާރީޚް:

 ރިޕޯޓު ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ 

  ނަމާއި މަޤާމު:

  ސޮއި:  ތާރީޚް:
 

 މަޢުލޫމާތު  ޙަވާލުވި ފަރާތުގެދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމާއި 

  ފުރިހަމަ ނަން:

  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ތާރީޚް:  ސޮއި:
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 ޚާއްޞަ އެންގުން 

ރެވެނިއު ސްޓ މްޕާއި ފޯމު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ކާކުކަން  ރުފިޔާގެ 20/-ހޯދުމަށް އެދ  ފޯމާއެކު ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން  .1
ފައިވަނީ ކޮންމެ އަންގައިދ  ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ަރސްމީލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ަހމަޖެހި

ބެްނ  ކައުންޓަރުންނާއި ވެބް ސައިޓުން ލިއަށެވެ. ފޯމު ކޯޓުގެ 11:30ން  08:30ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  
 ހުންނާނެއެވެ.

( ރުފިޔާއާއި ކޮޕީ ހަދާފައިވާ ކޮންމެ ޞަފާޙާއަކަށް )ސަތ ކަ 100/-ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން ދޫކުރެވ ނީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  .2
 ފަހުގައެވެ.)ދ އް( ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާ ނެގުމަށް 2/-

ރުފިޔާެގ  )ފަނަރަ( 15/- ބ ނުންވާނަމަ، ކޮޕީ ހަދާފަިއވާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް ލިޔުންތަކުގެ ކުލަ ކޮޕީ މައްސަލައިގެ .3
 މަގުން ފީނެގ ނެއެވެ.

( ރުފިޔާގެ )ސަތ ކަ 100/-( ރުފިޔާ އަދި ޑީވީޑީއަކަށް )ފަންސާސް  50/-މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކާއެކު ދޫކުރާ ސީޑީއަކަށް  .4
 މަގުން ފީނެގ ނެއެވެ.

 ފީނެގުމަށްަފުހ ންވެގެން ުހށަހަޅައިފިނަމަ، ެއލިޔުންތަކަށް މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަިތންލިޔުންތަކުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ބ ނު .5
 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ށް ކޯޓުން ކަނޑައަާޅ މަޞްލަޙަތު އޮތްކަމަ ދަޢުވާިލބ  ފަރާތާއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދޫކުރެވ ނީ ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން  .6
ޚުލާޤީ ޢަމަލުގެ ކުށްފިޔަވައި . ދަޢުވާިލބ  ފަރާތް ޙާޟިރުވެ ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ޒިނ ކުރުމާއި ބަދުއަށެވެތަކަފަރާތް އެހެނިހެން

ޕަ ނެތް ހާލަތެއްގައި އެހެން ކުށްތަކުގެ ރިޕޯޓު ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ މަންމަ / ބައްޕައަށް ދޫކުރެވ ނެއެވެ. މަންމަ / ބައް
 ޔާއަށް ދޫކުރެވ ނެއެވެ.ދަޢުވާލިބ  ފަރާތުގެ ަބލަދުވެރި

 ޙަވާލުކުރެވ ނެއެވެ. ޔުންތައްލިޙަވާލުކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކާއި ލިޔުންތައް ވަކި މީހަކަށް  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން .7

 ބަލާ އަންނައިރު ކާކުަކން އަންގައިދ  ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ަރސްމީލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް .8

 އަށެވެ. 11:30ްނ  09:00ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ލިޔުންތައް .9
 އަށެވެ. 11:30ން  09:00ފައިސާބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވަނީ ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

ލިޔުންތައް އެފަދަ  ،ލުނުވެއްޖެނަމަ ހަވާލިޔުންތަކާ )ނުވަދިހަ( ދުވަސް ފާއިތުވާއިރު  90ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތާ  ލިޔުންތައް .10
 ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގ ނެއެވެ.  ިލޔުންތަކަށްނައްތާލެވ ނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

ކަންޖެހ  ފައިސާ ދައް ލިޔުންތަކަށްދޫކުރެވ ނީ އާފޯމެއް ހުށަހަޅައި  ލިޔުންތައްނައްތާލުމަށްފަުހ، އަލުން  ލިޔުންތައް .11
 .ދެއްކުމުންނެވެ

 



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

1 ގެ 1    ޙާ ފުޞަ  

` 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން( 

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ބަޔާން  ނަގާ  ކުރުމުގެގޮތުން  ކަށަވަރު  ބަސްދޭ މީހާ ހެކި  ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް 
 

  ާތަން: ހާޒިރުކޮށްފައިވ 
 

  ިމަޢުލޫމާތު  މީހާގެ ބަސްދޭ ހެކ 

:ފުރިހަމަ ނަން   :ތާރީޚް  އުފަން  
:ދާއިމީ އެޑްރެސް   :އުމުރު  

:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް   :ޖިންސް  
:އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   :ޤައުމު  

 ފޯނު ނަންބަރު:
 

  ުމައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތ 

 ސެކްޝަން: ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: ބާވަތް:

 

  ިއިޤްރާރު  ބަސްދޭ މީހާގެ ހެކ 
ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން  ކުށުގެ  )ދަޢުވާގެ ބާވަތް( ކުރާމައްޗަށް  )ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް(ގެދައުލަތުން 

ކޯޓުގެ ނަން( )އި ގެ ނަމުގަ 00ހެކި ނަންބަރު ސިއްރު ގެ ނަމުން މުޚާޠަބުކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަނޑާއެވެ.  00ނަންބަރު  ސިއްރު ހެކި
އަޅުގަނޑު ހަށް ގެ މަޖިލީ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތު ބަޔާނަކީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ . އެއަޅުގަނޑެވެނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަޔާންދި

އްވެސް ހުސޫމަތެއްނެތި، މިބަޔާން އަޅުގަނޑު ދިނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާމެދު އެ  ދީފައިވާ ތެދު ބަޔާނެކެވެ.
 އާއިލީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގުޅުމެއްނެތި ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.

 ސޮއި:
 ތާރީޚް:                                  :އިނގިލީގެ ނިޝާން 

 

 

  ުހާޒިރުވެ ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އިޤްރާރ 
ގައި  )ގަޑި(ދުވަހުގެ  )ތާރީޚް( އާ ގުޅިގެންޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު )ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު( )ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ ނަން( ކޯޓުގެމިއީ 

ބަސްދޭ ހެކި)، ހާޒިރުވެހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ތަން( ގެ މަޖިލީހާ ގުޅާލެވިފައިވާ )ޝަރީއަތު  އްވުނުބޭ )ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ ނަން( ކޯޓުގައި
މިބަޔާން ން( ފުރިހަމަ ނަބަސްދޭ މީހާގެ ހެކި)ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ. ޒިރުހާއަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް(  މީހާގެ

 ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތިއެވެ.
 ނަން: ނަން:

 މަޤާމު: މަޤާމު:

 ސޮއި:
 ތާރީޚް:

 ސޮއި:
 ތާރީޚް:
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 

   1 ގެ    ޞަފުޙާ 3

` 

 

 )ކޯޓުގެ ނަން(
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 RBF/(Year)/00/…ނަންބަރު:

 

 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހެއްދުމަށް  ކޮޕީ  ބަޔާނުގެ  ބެލުމާއި  ބަޔާން  އަޑުއެހުމާއި  ރެކޯޑިންގ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން 
 

 އެދޭ ގޮތް

 ނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށްބަޔާ ބަޔާން ބެލުމަށް  ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށް
 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ

 އިދާރާ:/ފުރިހަމަ ނަން  އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ޖިންސް: 

 މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:   ޤައުމު: 

  ނަންބަރު: ޕާސްޕޯޓު/އި.ޑީ ކާޑުއަ  ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
 

 އެދޭ ޙައިސިއްޔަތު
 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތް  ދަރިވަރުން  ޤާނޫނީ ވަކީލު  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  ދައުލަތް 

 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތެއްނަމަ، ތަފްޞީލު:
 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  ތާރީޚްހުށަހެޅުނު   ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

  ތާރީޚް ނިމުނު  މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 

 ލިޔުންތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ  
 ބަޔާން/ބަޔާންތައް:

ބޭނުންވާ  ބެލުމަށް 
 ބަޔާން/ބަޔާންތައް:

ބޭނުންވާ  ކޮޕީ ހެއްދުމަށް  
 ބަޔާން/ބަޔާންތައް:

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ހުށަހެޅި

  ނަން:

  ތާރީޚް:  ސޮއި:
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
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 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ 
 ބަޔާނުގެ ދިގުމިން 

  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު: 

ކޮޕީ ހައްދަން ބޭނުންވާ 
 ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު:

  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު: 

 ބަޔާން އަޑުއެހުމަށް/ބަޔާން ބެލުަމށް/ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތުގެ 

  މަޤާމު:ނަމާއި 

  ސޮއި:  ތާރީޚް:

 މުވައްޒަފުގެޚިދުމަތް ދިން 

  ނަމާއި މަޤާމު:

  ސޮއި:  ތާރީޚް:

 
  

 



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

ހުމަށް ނުވަތަ ލިޔެފައިވާ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑިންގ އަޑުއެ .1
ްނނެވެ. މިފަދަ ބަޔާނެއް ބަޔާނެްއގެ ކޮޕީ ހެދުމަށް އެދެވޭނީ ދަުއަލތުން ނުަވތަ ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތު ބަޔާނެއް ބެލުަމށް ނުވަަތ 

 ެގން ވެއެވެ.ދެވަނަ ފަރާތަކާ ޙިއްސާ ކޮށްފިނަމަ، އެމައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބި
ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމަށް  ޙުކުމްކޮށް ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެއާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތެރެއިން  .2

 ެދވިދާނެއެވެ.ނުވަތަ ބަޔާނެއް ބެލުަމށް ނުވަތަ ބަޔާނެއްގެ ކޮޕީ ނެގުމަށް މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް އެ
ފިޔާގެ މަގުން ރު )ފަެހއް( 5/-ޝަރީޢަތުން ނަގާފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ކޮޕީ ދޫކުރެވޭނީ ދޫކުރާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް  .3

 ފީނެގުމަށްފަހުއެވެ.
 ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.  ޝަރީޢަތުގައި ނަގާފައިވާ ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތން ފީއެއް .4

 ރުފިޔާ. )ސަތޭކަ( 100/-މިނެޓަށްވުރެ ކުރު ރެކޯޑިންގއެއްނަމަ  15)ހ( 
 ފިޔާ.)ދިަހ( ރު 10/-މިނެޓަކަށް މިނެަޓށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ  15)ށ( 

 

 



 

 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ނަން( 
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ިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑ  
 ެމާލ             
                                                                 ެދިވެހިރާއްޖ            

                            :ނަންބަރު                             
 

 
 

 ފޯމު  ސާފުކުރާ  ރެކޯޑު  ކުށުގެ 
 

 
 

 

 މަޢުލޫމާތު ަންފީޛު ކުރެވޭ މީހާގެޙުކުމް ތ: 
 

 

 ެމަޢުލޫމާތު ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ: 
 .()މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ މީހާ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމައެވެ

 

 

 ުސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ރެކޯޑ 
 

 
 
 
 

 

  

 ސޮއި:............................
 ...........................ނަން:..

 ........................ތާރީޚް:....
 ްރަސްމީ ބޭނުމަށ 

 

  ުކުށުގެ ރެކޯޑ     ުޖޫރިަމނާ ރެކޯޑ     ަހުށަހެޅި ހިނގަުމންދާ ަމއްސ 
 

  އަަދދު:  އޮތް:  ނެތް:  އަަދދު:  އޮތް:  ނެތް:  އަަދދު:  އޮތް:  ނެތް:
 ....ޗެކްކުރި މުަވއްޒަުފގެ ނަން:................... .......ނަން:...............ޗެކްކުރި މުަވއްޒަުފގެ  ......ޗެކްކުރި މުަވއްޒަުފގެ ނަން:................
 ........ސޮއި:......................................... ..........ސޮއި:..................................... .........ސޮއި:......................................
 .........ތާރީޚް:....................................... ...........ތާރީޚް:................................... .........ތާރީޚް:....................................

 ސޮއި: :އައިޑީ ކާޑު ަނންަބރު ހަވާލުވި ަފރާތުގެ ަނން:
 

  :ޖިންސް  :ދާއިމީ އެޑްރެސް    :ފުރިހަމަ ނަން
 ވާދޫ.ގދ

  :މުރުއު /އުފަންތާރީޚް   :ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓު/ައިޑީއ  :އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް
 

  :ފޯނު ނަންބަރު  :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
 

  :ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު
 

  :ކުރާ މަސައްކަތް /އަދާކުރާ ވަޒީފާ 
 

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް  :ފުރިހަމަ ނަން ބައްޕަގެ
    

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް  :ފުރިހަމަ ނަން މަންމަގެ

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް    އިދާރާ:/ނަން
 ވާދޫ.ގދ

  :ފޯނު ނަންބަރު  :މުރުއު /އުފަންތާރީޚް   :ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓު/ައިޑީއ
 

  :ފޯނު ނަންބަރު  :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
 

  ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭ ސަބަބު:
 

  ލުންހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެ       ޖޫރިމަނާ ރެކޯޑު                      ކުށުގެ ރެކޯޑު 

 މާތެވެ.މަތީގައި އެވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫ

 44ޖަދުވަލު 

 



 

 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ނަން( 
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 :ްޚާއްޞަ އެންގުނ 

މީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ މީހާ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަޮފޓޯޖެހި ރަސް ޑު ސާފުކުރެވޭ ރެކޯ .1
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އި ރެކޯޑު މީހާއާ ޅާނަމަ، ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭސާފުކުރެވޭ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަރެކޯޑު  .2
ފުކުރެވޭ މީހާގެ ސާކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ކާކު

 އިޢުތިރާޟެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން ޯފމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ރެކޯޑު ސާފުކުރެވެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއަކުންނަމަ  .3
 އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެއިދާރާއަކުން ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފޯމާމީ

ންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމުގެ ޖަވާބު ބަލައި ނާ 07ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  .4
 ތުަރށް ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދެވޭނީ އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ފޯމުތައް ނައްތާލެވޭނެއެވެ. އި

ދި ޖަވާބު އަށެވެ. އަ 11:00ން  08:30ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  .5
 އިޓު އަށެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރުްނނާއި ވެބް ސަ 13:30ން  12:30ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
www.judiciary.gov.mv  .ެއިން ފޯމު ލިބެން ހުްނނާނެއެވ 

 ންނަންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ޖަވާބު ބަލައި ައންނައިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެ  .6

ޚަލާސް  ދައްކާކުރިން ފައިސާ  ގެ 11:30ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ، ދުވަހުގެ  .7
 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 



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

 )ކޯޓުގެ ނަން( 
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 NIF/(Year)/00/…ނަންބަރު:ފޯމް  

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު  އެދި ނާފުކުރުމަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއު 

 ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށް

 ުފޯމު ނަންބަރ:  

 :ްއިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚ  

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަބައި: އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭފަރާތް އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ 
  ްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތ 

  ޢާންމުނަން:  :  ފުރިހަމަ ނަން

  ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:  އުމުރު:

 :ްދާއިމީ އެޑްރެސ 
  ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:  ގޭގެ ނަން:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

 :ްމިހާރުގެ އެޑްރެސ 
  ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:  ގޭގެ ނަން:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

  ީއެޑްރެސް:އަމުރު ފޮނުވަންވ    

  ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:  ގޭގެ ނަން:

  ދިރިއުޅޭބައި:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

 :ްއިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައ 
  ޢާންމުނަން:  :  ފުރިހަމަ ނަން

 :ްދާއިމީ އެޑްރެސ 

  ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:ވަނަ   ގޭގެ ނަން:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

 :ްމިހާރުގެ އެޑްރެސ 

  ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:  ގޭގެ ނަން:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

 :ްއަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސ    
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 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
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  ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:  ގޭގެ ނަން:

  ދިރިއުޅޭބައި:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

  ަޢައްޔަންކުރާނަމަ އެމީހެއްގެ: ށް ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޝަރީޢަތ 
  ޢާންމުނަން:  :  ފުރިހަމަ ނަން

  ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

 :ްމިހާރުގެ އެޑްރެސ 

  ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:  ގޭގެ ނަން:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

  ުފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:އަމުރ    

  ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޕާޓްމަންޓް:  ގޭގެ ނަން:

  އަތޮޅާއި ރަށް:  މަގު:

މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް  : އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭ ދެވަނަ ބައި 
 :ަކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލ 
  ަނުވަތަ ނިންމުމުގެ: މުރު އަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޙުކުމް ނުވަތ 

  :ހުށަހެޅި ތާރީޚް  :  ނަންބަރު

  ނިމުނު ތާރީޚް:

  ެޚުލާޞާ ނިމުނުގޮތުގ
 

  ްނަ ނުކުތާތައް:އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެނ

   އި އެޓޭޗްކުރެވިފަ އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ   ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 

 



 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
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  ެންނަ ނުކުތާތަކުގެ ތަފްޞީލު:އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ފ
 

  ްއިގެ  ނިމިފައިވާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ޘާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް: )ކުރިނ
ހުށަހަޅާނަމަ އެކަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.(ނުވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ޝަރީޢަތައް ހުށަހަޅާފައި

 

  ުމުރެއް ނެރެން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް(:އަ ކުރާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް )ވަގުތީ އިސްތިއުނާފ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ުއިޤްރާރ

 މިފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ، ތެދު މަޢުލޫާމތުތަކެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:

  ހައިސިއްޔަތު: ހުށަހަޅާނީ ޤާނޫނީ ަޝޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ ނަމާއިމައްސަލަ 

  އްގަނޑު:މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެދެނީ ޤާޫނނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެތަނެއްގެ ތަ

 



 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،)ފެކްސް ނަންބަރު( )ވެބްސައިޓް( ،)ފޯނު ނަންބަރު( ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން( 
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  ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަން:

  ތާރީޚް:  ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ސޮއި:

 

 ބޭނުމަށް ހަމައެކަނި ހައިކޯޓުގެ 

ިނަންބަރު: އްޔާޤަޟ-----------------------------  
 ްޚު ތާރީ ހުށަހެޅި ހައިކޯޓަށ :---------------------- 
 ުޚުތާރީރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނ :------------------- 
ުޚު ތާރީ ނިމުނ :-------------------------------- 
 

 ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  34ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދުގ
ސަތޭކަ ރ. )ތިނ300ް/-ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

 ރުފިޔާ( ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ.
 ފައިސާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަގާމު:

 ތާރީޚް:

 



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

 

 

 )ކޯޓުގެ ނަން(   
 )ރަށް(

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަނުމަށް  އަޑުއަހަން  ޝަރީޢަތް 

  މަޢުލޫމާތު  އަޑުއެހުމަށް ވަންނަ ފަރާތުގެ  
 ފުރިހަމަ ނަން:  ނަންބަރު:ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓު އައި.ޑީ  
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
 މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 
 މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު    
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:  ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގަޑި: 
 ސެކްޝަން:   

 އިޤްރާރު 
 ހުންނަ ވެރުހާޒި ކޯޓަށް އަޑުއެހުމަށް ސްމަޖިލި ަޝރީޢަތުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ދެންނެވިފައިވާ މަތީގައި              

 ކޯޓުގެ  ހިނުދ،ބައިވެރިވެ އިންނަ މަޖިލީހުގައި ޝަީރޢަތުގެ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ޮކންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހިނދުގައްޔާއި
 ގުޅިގެން މައްސަލައާ ށާއި،ނުދެއްކުމަ ވާހަކަ ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި އަދި ނުކުރުމަށާއި، ކަމެއް އުނިވާނޭފަދަ  ތަށްކަރާމާ ޙުރުމަތާއި

ހުގެ އަޑާއި މަންޒަރު ޖިލީމަ  ޝަރީޢަތުގެކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި  އަދި ނުކުރުމަށާއި ފުރައްސާރަ ދިމާކޮށް ފަރާތްތަކާ ރުވާހާޒި ކޯޓަށް
 ހިނގައިފިނަމަ ކަމެއް އެފަދަ  މިކުރަނީ ސޮއި އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުގައި  މި އަދި. ވަމެވެ އިޤްރާރު އަޅުގަނޑުރިކޯޑު ނުކުރުމަށް 

 .އެނގިހުރެއެވެ އެޅޭނެކަން ފިޔަވަޅު ޤާނޫނީ އެކަމާމެދު

  ނަން: ސޮއި: ތާރީޚް:
 

 މު ބަލައިގަތް ފޯ 
 މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމް:

 ގަޑި:
 .ހުށަހަަޅންާވނެެއވެކޮޕީ ފޯމާއެކު ފަރާުތގެ ައއިޑީކާުޑގެ  އަޑުައހަްނ ވަންނަން ެއދޭފޯމު ހުށަހަާޅއިރު،  *ނޯޓް: މި
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް) ،(ވެބްސައިޓް) ނަންބަރު( ފެކްސް) ،ނަންބަރު( ފޯނު) ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

2 ގެ 1    ޙާ ފުޞަ  

 ` 

  
 
 )ކޯޓުގެ ނަން( 

 ރަށް(( 
                                                                  ދިވެހިރާއްޖެ

    ފޯމް ނަންބަރު:                                                                                      
 
 

   
 

 ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމް  މައްސަލައިގެ 

 

 
 

 

 

  ެދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގ: 

 

 ިގެމައްސަލައ: 
 

  
 

 

 

  ެލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ: މައްސަލައިގ 

 
  :ެލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށް އެދޭފަރާތުގ 

 

 
   

 އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މަތީގައި އެވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް 
 

 ------------------------------ ސޮއި:

 ------------------------------ ނަން:

 ------------------------------ ތާރީޚު

  ޖިންސް:  ދާިއމީ އެްޑރެސް:  ފުރިހަމަ ނަްނ:
 

  / ޢުުމރު: އުފަންތާީރޚު  :އައިީޑ/ޕާސްޕޯޓު ނަްނބަރު  :އުފަން އަޮތޅާއި ރަށް
 

  ފޯނު ނަންަބރު:  މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް:
 

  ނަމާއި އެޑްެރހަށް ައއި ބަދަލު:
 

  އަދާުކރާ ވަޒީފާ / ކުރާ ަމަސއްކަތް:
 

  :ދާިއމީ އެްޑރެސް  :ބައްަޕގެ ފުރިަހމަ ނަން
 

  :އެްޑރެސްދާިއމީ   :މަންަމގެ ފުރިަހމަ ނަން

  ސެކްޝަން:  ހުށަހެޅުނު ާތރީޚު:  ޤަިޟއްޔާ ނަންަބރު:
 

  ބާވަތް:

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:  ނަން / އިާދރާ:
 

  ފޯނު ނަންަބރު:  / ޢުުމރު: އުފަންތާީރޚު  :އައިޑީ / ާޕސްޕޯޓު ނަންަބރު
 

  ދަޢުވާިލބޭ ފަރާާތއި ހުރި ުގޅުން:  މިހާރު ިދިރއުޅޭ ެއޑްެރސް:
 

  :ލިޔުން ހޯދަންޭބނުްނވާ ސަަބބު

  :ފޯނު ނަންަބރު  :ނަމާއި ދާިއމީ އެްޑރެސް
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް) ،(ވެބްސައިޓް) ނަންބަރު( ފެކްސް) ،ނަންބަރު( ފޯނު) ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

2 ގެ 2    ޙާ ފުޞަ  

  :ްރަސްމީ ބޭނުމަށ 

 

 

 

 

 

 

  ްޚާއްޞަ އެންގުނ: 

ްނވާނެެއވެ. ފޯމު މަްއސަލަާއއިުގޅޭ ލިޔުންތައް ޯހދުމަށް ެއދޭ ފޯމާއެކު ފޯމު ހުށަަހޅާފަާރތުގެ ިދެވހިރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅަ .1
ފޯމު ކޯޓުގެ  އަށެވެ. މަްއސަލަާއިއގުޅޭ ލިޔުންަތއް ހޯދުމަްށެއދޭ)ަގޑި( ން )ަގޑި( ބަލަިއގަތުމަށް ހަަމޖެހިފަިއވަނީ ކޮްނމެ ަރސްީމދުވަެހްއގެ ހެނދުނު 

 ިއން ލިބެން ހުންާނނެެއވެ.)ވެްބަސއިޓްގެ ނަން( ކައުންޓަރުްނނާއި ވެބް ަސއިޓު 
 ފައިސާ ދެއްުކުމންނެވެ. ގޮުތގެމަިތންމަްއސަލަާއއިުގޅޭ ލިޔުންތައް ދޫކުެރވޭނީ ތިރީަގިއވާ  .2

އަދި ފޮޓޯކޮޕީ ހަދައިެދވޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެޭރގައި ކުލަފޮޓޯ ހިމެނޭނަމަ، ކޮންެމ ޔާ(. ރ. )އެކެއް ރުފ1ި/-ހާއަކަްށ ޞަފްފޮޓޯކޮޕީ ހަދައިެދވޭ ކޮންމެ  .3
 ރ. )ތިރީސް ރުފިޔާ(.30/-އަކަށް ހާޞަފް

ރ. )ސަތޭކަ 100/-ރ. )ފަންސާސް ރުފިޔާ( އަދި ީޑވީީޑައކަށް 50/-ދޫކުެރވޭ ލިޔުންތަކުގެ ެތރޭަގއި ިސޑީ / ޑީވީޑީ ހިެމނޭނަަމ، ސީީޑއަކަށް  .4
 ރުފިޔާ(.

އެަފާރތުން ކަނޑައަޅާ މީހަކަްށ  ،ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަާށއި ަމއްސަަލއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައްއެހެްނގޮތަކަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާަފއިުނވާހާ ހިނދަކު،  .5
 ދޫކުެރވޭެނއެވެ.

 ކުލަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީލިުޔމެއް ހުށަެހޅުމުްނނެވެ.މަްއސަލަާއއިުގޅޭ ލިޔުންތައް ަހވާލުކުެރޭވނީ ހަވާލުވާ ަފރާތުގެ ކާކުކަން ައންަގިއދޭ  .6

އަށެވެ. ލިޔުން ދޫކުރުމަްށ ހަމަޖެހިފަިއވަނީ ކޮްނެމ  )ގަޑި( ން )ގަޑި(ފައިާސބަލަިއގަތުމަށް ަހމަޖެހިަފިއވަނީ ކޮންމެ ރަްސމީުދވަެހއްގެ ހެނދުނު  .7
 އަެށވެ.  )ގަޑި(ން )ަގޑި( ރަްސމީުދވަެހއްގެ ހެނދުނު 

ދުަވސް ފާއިުތވާިއރު ލިޔުންތަާކއި ަހވާލުނުެވްއޖެނަަމ،އެަފދަ ލިޔުންތައް ނަްއތާލެވޭނެެއވެ. ައދި އެަފދަ  (-----)ަހޅާތާ ލިޔުންތައް ހޯަދން ހުށަ .8
ތަކަށް ށަހަަޅއި ލިޔުންލިޔުންތަކަށް ދައްކާފަިއވާ ފައިސާ ަދއުަލތަށް ނެގޭނެެއވެ. ލިޔުންތައް ނައްތާލުަމްށފަހު، އަލުން ލިޔުންތައް ދޫކުެރވޭނީ އާޯފމެއް ހު

 ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ ެދއްކުމުްނނެވެ.

 
 
 

 

 

 

  ީފޮޓޯކޮޕ    ޯޖެހިލިޔުން ކުލަފޮޓ     ީޑީވީޑ     ީސީޑ 
  ދު:ަޢދަ ސީޑީގެ   ދު:ޢަދަ  ޑީވީީޑގެ   ދު:ގެ ޢަދަ ހާޞަފް   ދު:ގެ ޢަދަ ހާޞަފް

            

  ފައިާސގެ ޢަަދދު:   ފައިާސގެ ޢަަދދު:   ފައިާސގެ ޢަަދދު:   ފައިާސގެ ޢަަދދު:

  ްތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ  / ސީޑީ/ ޑީވީޑީ  ލިޔުނ 
  ސޮއި:   ތާރީޚު:   :ނަންަބރު ރެކޯޑު ކާޑު   ނަން:

 :ެޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގ 
  ސޮއި:   ތާރީޚު:   :ނަންަބރު ރެކޯޑު ކާޑު   ނަން:
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