c

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އުޞޫލު
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ތާރީޚު 26 :މުޙައްރަމް  19 – 1436ނޮވެމްބަރ 2014

ދުވަސް :ބުދަ

އުޞޫލު ނަންބަރ03/2014 :

ހެކިހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުމާއި ،ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުޞޫލު

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
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ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  19ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ  23ވަނަ
ޖަލްސާއިންނެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ03/2014 :

ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރަފް

.1

ނަން

.2

މަޤްޞަދު

.3

ޢާއްމު އުޞޫލު

.4

މިއީ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަ

އްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހެކި

ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުޞޫލެވެ.
މިއުޞޫލަށް ކިޔަނީ ''ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް
ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު'' އެވެ.
މިއުޞޫލުގެ މަ ޤްޞަދަކީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހެކި
ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ހަރުދަނާ މިންގަނ ޑުތަކެއް އެކަށަ އެޅުމެވެ.
(ހ)

ޢާއްމު

އުޞޫލެއްގެގޮތުން

ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ

ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހަށް ހެކިން ޙާޟިރުކޮށް ދަ ޢުވާލިބޭފަރާތާއި ދަ ޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ
ޙާޟިރުގައެވެ.
(ށ)

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން ހެކިބަސް ދޭމީހާ ކޮޅަށްހުރެ ޚަތިމުގެ
މަތީގައި ކަނާއަތް ބާއްވައިގެން އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ހުވައި
ކުރަންވާނެއެވެ " .ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި ހި ނގަމުންދާ މި ޤަޟިއްޔާގައި
އަހުރެންނާއި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި

 ،އަދި

އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެބަހެއްގައި ތެދު ބުނުމަށާއި ،ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް
އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާ ކުރަމެވެ".
(ނ)

ޚަތިމުގައި އަތްނުލެވޭ
ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރި

ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ
ން މިމާއްދާގެ

މީހާވެސް

(ށ) ގައި ބުނެފައިވާ

ޢިބާރާތުން ހުވާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

(ރ)

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ކޮޅަށްހުރެ ޚަތިމުގެ މަތީގައި ކަނާއަތް ބާއްވައިގެން
އަންނަނިވި ޢިބާރާތުން ހުވައި ކުރަންވާނެކަމަށް މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި
ނަގާނަމަ،

ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ ހެކިބަސް

އެމީހަކު ހުވާކުރާނީ އަންނަނިވި ޢިބާރާތުންނެވެ'' .ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި
ހިނގަމުންދާ މި ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންނާ އި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި  ،އަދި އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި
ތެދުބުނުމަށާއި ،ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް ހުވައި
ކުރުމުގެކުރިން ޚަތިމުގައި

ކުރަމެވެ ".އަދި އެފަދަ މީހަކު ހުވާ
އަތްޖައްސާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ބ)

އުމުރުން ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރި
ކަމެއްގެ ސަ ބަބުން ކޮޅަށް

ހުރުމަށް ނުކުޅެދޭ

މީހާ ހުވާ

ކުރާނީ

އިށީނދެ އިނދެގެންނެވެ.
ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުން

.5

ހެކި ހުށަހެޅުން

.6

(ހ)

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ

ކުރިން ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަކީ ކާކުކަން ޔަޤީން

ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހެކިބަސް ދޭމީހާ އަކީ ކާކުކަން
ޖެހި ރަސްމީ

ޔަޤީންކުރާނީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކުލަފޮޓޯ
ލިއުމަކުންނެވެ.
(ނ)

ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް

ހެދުން އަޅައިގެން ހުރި މީހާއަކީ ،ކާކުކަން

ޔަޤީންކުރާނީ ،އެކަމަށްޓަކައި ޚާއް ޞަ ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު
ޖަދުވަލު

މިއުޞޫލުގެ

)(01

"ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރި

ގައިވާ

މުވައްޒަފު ޤާޟީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް " ފުރިހަމަކޮށް ،ހުށަހެޅުމުން
އެލިޔުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.
(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި

ދަޢުވާއަށް

އިންކާރުކުރުމާއިއެކު،

ހެކި

ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް މައްސަލަ ބަލާ
ޤާޟީ އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކި
އަންގާނީ

ދަޢުވާކުރާ ފަ ރާތަށެވެ.

ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހެކި

ހެށަހެޅުމުން ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތަށް ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެކިހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން ،
ހެކި ޤަރީނާގެގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި
މަޢޫލޫމާތާއި،

ހެކިހުށަހަޅާ ސަބަބު ،

އެމަޖިލީހުގައި

 ،ތަކެތީގެ
ހާމަކުރަން

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ސިއްރު ހެކި ންނާއި ،ތަކެތީގެ

ވާނެއެވެ .އަދި ހާމަކުރެވެން ނެތް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ ސިއްރު އެއްޗެއްކަން އެނގޭ
ގޮތަށެވެ.
(ރ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކި

ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން

ހުށަހަޅާ ހެކީންގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހެކިހުށަހަޅާ ފަރާތުން
އެދެފިނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަ

ހެޅުމަށް ދެވޭނީ

ސަރުކާރު ބަންދުނޫން

( 03ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ  .އަދި

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުކުރާ ހެކި ން ބަލައި

ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ބ)

ޖިނާއީ މަ އްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ މީހުންނާއި
ޤަރީނާގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާ

ތަކެތީގެ އަންނަނިވި މަ ޢުލޫމާތު ހެކި

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
ހެކިންގެ:
 - 1ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް.
 - 2މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް.
 - 3އަދާކުރާ ވަޒީފާ /ކުރާ މަސައްކަތް( .އެނގޭނަމަ)
 - 4ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން( .އެނގޭނަމަ)
 - 5ހެކި ހުށަހަޅާ ބޭނުން.
ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ.
 - 1ޢަދަދާއި ތަފްޞީލު.
 - 2ހުށަހަޅާ ބޭނުން.
 - 3ޝަރީޢަތުން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު.
(ޅ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކިހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން ހެކި
ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރު ޞަތެއް ބޭނުންވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން
ނުވަތަ ދަ ޢުވާ ލިބޭފަރާތުން ބުނެފިނަމަ ،ދެފަރާތުގެ މަސްލަޙަ ތަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން

ޢަމަލުކުރުމުގެ އި ޚްތިޔާރު

މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 - 1ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުން.
 - 2ލިޔެކިއުމުން ހެކިހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.
(ކ )

މިމާއްދާގެ

(ޅ)ގެ

1

ވަނަ

ނަންބަރުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،އެނިންމުން ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޑުއެހުން

ބާއްވައި

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

އެމަޖިލީހުގައި ހެކި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި އެމަޖިލީހުގައި ހުށަ
ނާޅައި ހެއްކެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ

.

އަދި

ހެކިންނާއިބެހޭ

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(އ )

މިމާއްދާގެ (ބ)ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން ޢަ މަލު

ކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،އެނިންމުން ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ގިނަވެގެން ( 05ފަހެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި މިއު ޞޫލުގެ ޖަދުވަލު
( )02ގައިވާ ''ލިއުމުން ހެކިހުށަހަޅާ ފޯމު '' ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ފޯމުގެ އަޞް ލާއިއެކު ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި އެފޯމުގައި
ހިމަނާފައިނުވާ ހެއްކެއް ފަހުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހެކި ބަލައިގަތުން

.7

(ހ)

ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުން

.8

(ހ)

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅައި ،ހެކިންގެ ތެރެއިން ބަލައިގަނެވޭނީ
މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ ނަފީ ކުރުމަށް
ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހުށަ

ހަޅާ ހެކިންނެވެ .

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންނަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަފީކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކިންކަމުގައި ނުވާނަމަ،
އެފަދަހެކިން ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ޢާއްމު އު ޞޫލެއްގެގޮތުން ޙާޟިރުކުރެވޭ ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުމަށް
ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުދޭނީ ދެފަރާތުގެ ޚަސްމުންނަށެވެ.
(ށ)

ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުކުރެވިފައިވާ ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުމުގައި
ފުރަތަމަ ފުރު ޞަތުދޭނީ ހެކި ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ  .ދެވަނަ ފަރާތަށް
ފުރުޞަތުދޭނީ ހެކި

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ސުވާލުކޮށް ނިމު މުންނެވެ.

އަދި ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ފަހު ފުރުޞަތުދޭނީ ހެކި ހުށަހެޅި
ފަރާތަށެވެ .ހެކި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ފަހު ފުރުޞަތުދޭނީ ހެކިބަސް
ރައްދުވާ ފަރާތުން ހެކިވެރިޔާއާއި ސުވާލުކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.
(ނ)

ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެގޮތުން ޙާޟިރުކުރެވޭ ހެކިންނާއި ސުވާލުކުރުމަށް
ފުރަތަމަ ފުރު ޞަތުދޭނީ ދެފަރާތުގެ ޚަސްމުންނަށްކަމަށް މިމާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބުނެފައި ވީނަމަވެސް  ،ދެފަރާތުގެ ޚަސްމުން ހެކިންނާއި
ސުވާލު ކުރަމުން ދަނިކޮ ށް ނުވަތަ ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން

އިތުރަށް

ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ޤާޟީއަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ،
ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އިޖުރާ

ޢަތުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކުރުމާއި ބޭނުންވާ ކޮންމެ ސުވާލެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ކުރުމާއި  ،ދެވަނަ ފަހަރަށް ހެކިން
ހެކިން

ކުރަންޖެހިއްޖެ ހި ނދެއްގައި

ޙާޟިރުކޮށް

ޙާޟިރު

އެހެކިންނާއި

ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

ދައުލަތުން

ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ތެރެއިން ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް

އަޑުބަދަލުކޮށްގެން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭފަރާތަށް ހެކިވެރިޔާ ނުފެންނަ
ގޮތަށް ނަގާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާނީ އެނޫން ހެކިންގެ ހެކިބަސް
ނަގާ ނިމުމުން އެފަދަ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ
ބަލާ ޤާޟީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.
ބަޔާންތައް ނަގައި ރެކޯރ ޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

.9

(ހ)

މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން

ނަގާ

ބަޔާންތައް ރެ ކޯރ ޑުކޮށް

ލިޔެ

ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރިކޯޑު ކުރާ ބަޔާންތައް ލިޔާނީ
އަންނަނިވި ނަމޫނާތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
 .1ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ބަޔާން.
 .2ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެގޮތުން ދަޢުވާލިބޭމީހާދޭ ބަޔާން.
 .3ދައުލަތުން ހެކިހުށަހަޅާ ބަޔާން.
 .4ދައުވާލިބޭފަރާތުން ހެކިހުށަހަޅާ ބަޔާން.
 .5ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން.
 .6ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށްހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތުގެ ބަޔާން.
 .7ކާކުކަން ނޭ ނގޭގޮތަށް ބަޔާން ނެގުމަ

ށްފަހު ކޯޓުގައި

ފައިލްކުރުމަށް ނަގާ ބަޔާން.
 .8ކާކުކަން ނޭ ނގޭގޮތަށް  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްގެ
ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު ކޯޓުގައި ފައިލުކުރުމަށް އެކުއްޖާގެ
ބެލެނިވެރިޔާދޭ ބަޔާން.
 18 .9އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު އެކުއްޖެއް ގެ ބެލެނިވެރިއެއް
ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ޙާޟިރުގައިދޭ ބަޔާން.
 .10ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުން އެމީހުންގެ ބެލެނި ވެރިއެއް
ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ޙާޟިރުގައިދޭ ބަޔާން.
 .11ތަރުޖަމާނެއްގެ ޙާޟިރުގައިދޭ ބަޔާން.
 .12ޚުލާޞާ ބަޔާން.
(ނ)

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔާ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާން
ދިންމީހުންނާއި ،އަދި އެހެން މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ނުވަތަ
އެހެން މީހެއްގެ ޙާޟިރުގައި ބަޔާންދޭ މީހަކުނަމަ ،ބަޔާންދޭ މީހާއާއި

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

އެހީތެރިޔާ

ނުވަތަ ޙާޟިރުވެއިން މީހާ އެބަޔާނުގައި

އިނގިލީގެ ނިޝާން
ޝަރީއަތް

ސޮއިކޮށް

ޖަހަންވާނެއެވެ .އަދި ސުވާލުކުރި މީހުންނާއި
.

ހިންގި ފަނޑިޔާރު ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ވަކީލުދޭ ބަޔާ ނުގައި ވަކީލުގެ އިތުރުން ދަޢުވާލިބޭ
މީހާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ނަގާ ބަޔާންތައް ރެކޯޑުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމާއްދާގެ (ށ)
އަދި

(ނ)

ގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

،

ސްކޭންކޮށް ފައިލްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
ޙާދިސާ ހިނގި

ތަނުގައި ނެތްކަން ސާބިތު

ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިން

.10

(ހ)

ޙާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ނެތްކަން ނުވަތަ ތިމާގެ ތަކެތި ނޫންކަން
ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައި

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ވާހަކަ

ފާހަގަނުކޮށް ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެފަދަ
ހެކިން ބަލައިގަތުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން
ވާނެއެވެ.
 .1ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގައި ހެކިހުށަހެޅުމަށް ފުރު ޞަތު ލިބިފައި
ނުވާކަން.
 .2ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ހެކި

ންނަކީ

ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް އަސަރުކުރާ

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި
ފަދަ ހެކި ންކަން ހެކި

ހުށަހަޅާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން އެނގެން އޮތުން.
ތަޙުޤީޤު މަރުހަލާގެ

 .3ހެއްކާއިބެހޭ މަ ޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ
ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކަމުގައިވުން.
ކުރިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ހެއްކެއް އަލުން

.11

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯ ޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް

.12

ހުށަހެޅުން

މި އު ޞޫލުގެ

06

(ހައެއް)

ވަނަ މާއްދާގެ

(ނ)

ގައި

ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތީން ހެކި ހުށަހެޅުމަށްދިން ފުރުޞަތުގައި
ހުށަހަޅާފައިނުވާ ހެއްކެއް ،ޝަ

ރީޢަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެހެކި ހުށަހަޅާ

ބޭނުމާއި ކުރިން އެހެކި ހުށަނޭޅި

ސަބަބު ބަޔާންކުރުމުން އެހާތަނަށް

ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލައި،

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަ
ބަލައިގަންނަން ޖެހޭކަމަށް ޤާޟީއަށް ފެނި

ޤުޞަދަށްޓަކައި އެހެކި
އްޖެނަމަ،

އެހެއްކަކު

ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހެކިބަސް ނެގުން

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސްނެގުމުގައި ޢަމަލު
ކުރާނީ އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް

ޝަރީޢަތް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ހެކިބަސް

.13

ހެކިންނަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

.14

ނެގުން

ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ހެކިބަސް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި

ނަގާނީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން
އެފެއާޒު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުން

(ހ)

ޢާއްމު

އުޞޫލެއްގެގޮތުން ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހަށް ހެކިން

ޙާޟިރުކޮށްގެން ދަ ޢުވާލިބޭފަރާތާއި ،ދަޢުވާކުރާ
(ހަތަރެއް) ވަނަ

ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައިކަމަށް މިއު ޞޫލުގެ 04

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި ވީ ނަމަވެސް ހެކިބަސްދޭންހުރި މީހެއްގެ
ނަފުސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ ޢާއިލާއަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމުގެ
އިންޒާރު ދީފައިވާނަމަ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ލިބި ދާނެކަމަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ  ،ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ކާކުކަން
އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކޮށް ތިރީގައި

މިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ

ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .1ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ

ފަދަ މަޢުލޫމާތު

ދަޢުވާލިބޭ މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލަށް ހާމަނުކޮށް  ،އަދި އެމީހުންނަށް
ނުފެންނަ

ގޮތަށް އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ

ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް

ހެކިބަސް ނެގުން.
 .2ހެކިންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެގޮތުން ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ
ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާލިބޭ މީހާއާއި އޭނާގެ
ވަކީލަށް ހާމަނުކޮށް ،

ހެކިބަސްދޭ

މީހާގެ އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން

(ޑިސްޓޯޓް) ހެކިބަސް ނެގުން.
(ށ)

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަ ޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައި ނޫންގޮތަކަށް
އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ނުވަތަ އަޑު ބަދަލުނުކޮށް ހެކިބަސް

ނަގާ

ޙާލަތުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާއާއި އެއްމަޖިލީހެއްގައި ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު
އިންނަންވާނެއެވެ .އަދި ހެކިވެރިޔާ ދޭ ބަޔާނުގައި އެމީހަކު އެތަނުގައި
ޙާޟިރުވެއިންކަމަށް ސޮއިކުރަން

ވާނެއެވެ.

ރަށުކޯޓެއް ނުވަތަ

އެމްބަސީއެއް ފަދަ ތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސްނަގާނަމަ
ހެކިބަސްދިން މަޖިލީހުގައި

،

ހާޟިރުވެއިން އޮފިޝަލަކު ހެކިވެ ރިޔާ

ދިން ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ)ގެ ( 01އެކެއް) ވަނަ ނަންބަރާއި( 02 ،ދޭއް) ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކިބަސް ނަގާނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން
މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ކޯޓުގައި

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

މައްޗަށް ބަލާ ޤާޟީ

އެކަމަށް އެދުމުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ
ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ރ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެމަތިން ދަ ޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

(ބ)

މިމާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ހެކިބަސް

ހެކިވެރިންނާއި މުޚާތަބުކުރާނީ ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރު
އަދި ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރު

02

(ދޭއް)

ނަގާއިރު،

( 01އެކެއް)

މިޢިބާރާތުން ކޮންމެ

ހެކިވެރިއަކަށް ތަރުތީބުންޖެހޭ ނަންބަރަކުންނެވެ.
ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ،
ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ

.15

(ހ)

ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް  ،ހެކިބަސް ނެގުމަށް
ނިންމާއިރު،

ކަންކަން.

ތިރީގައި

މިވާ ކަންކަމަށް ޤާޟީ ރިޢާޔަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.
 .1އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،ޝަރީޢަތް ހިންގިދާނޭކަން.
 .2ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތް ކަމުގައި
ވަނީނަމަ ،އޭނާއަށް އެ ޙާދިޘާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ނަފުސާނީ
ގެއްލުމާއި ،އެގެއްލުން ރަގަޅުވުމަށް އެހީތެރިވެވޭނެ މިންވަރު.
 .3އެހެކިބަހުގެ މުހިއްމުކަން.
 .4މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޢާ އްމު މަޞްލަ ޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ
މިންވަރު.
 .5އަދި މިނޫންވެސް

ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް

ބޭނުންވާނެކަމަށް ޤާޟީއަށް ފެންނަ ކޮންމެ ކަމެއް.
ޝަފަހީ ހެކި

.16

(ހ)

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް

ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ

ބިނާކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ،ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ޙާލު
އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ފިޔަވައި ،އިތުރުއެއްޗެއް

ޝަފަހީ ހެކީގެ

ދޭ ބަޔާން

ގޮތުގައި ބަލައި

ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބުނެފައި ވީ ނަމަވެސް ،ދަޢުވާލިބޭ
ފަރާތުން މައްސަލައިގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ބަޔާން

ދީފައިވާ

ޙާލަތުގައި

ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ
އަޑުއަހާ ބެލުމަށްފަހު  ،ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ

ބަޔާނަކީ ޤަރީނާއެއްގެ

ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

(ނ)

ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ،ތަޙްޤީޤު

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި އެގޮތަށް

ބަޔާނަކީ ޤަރީނާއެއްގެގޮތުގައި ބެލެވޭނީ

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް

ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 .1ކުށުގެ ތު ހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދީފައިވާ
އިޚްތިޔާރުގައި

ބަޔާނަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއްނެތި އަމިއްލަ
ދީފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.
 .2މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި

ޤަރީނާތަކާއި

ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދީފައިވާ
ބަޔާނަށް ބާރުލިބުން.
ކިތާބީ ހެކި

.17

ޚުލާޞާގޮތެއްގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު

.18

ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް

.19

(ހ)

ޙާދިޘާ ހިނގިއިރު ،ނުވަތަ

ކިތާބީ ހެކީގެގޮތުގައި ބަލާނީ

ޙާދިޘާ
ގިނަ

ހިނގުމުގެ ކުރިން ދެފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ

ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ކުރެވިފައިވާ މުޢާ މަލާތެއްކަން ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން އެނގެންޖެހޭ މިންވަރަށް ސާބިތުކުރެވެން
އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ ލި ޔުންތަކާއި

ހުންނަ ލި ޔުންތަކާއި ރަސްމީ

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ
ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބުނެފައިވީނަމަވެސް މައްސަލައާއި
ގުޅިގެން ސައިންޓިފިކު ހެކި

ޤަރީނާގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކާއި

ލިޔުންތައް މިމާއްދާގެ (ހ) އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ދިނުން

(ހ)

މައްސަލައާއި

ގުޅިގެން

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް

ޙާޟިރުކޮށް ނަގަން ޖެހޭ ބަޔާން ތައް ނަގާ ނިމުމުން ،އެހާތަނަށް
ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ޚުލާޞާގޮތެއްގައި ވާހަކަ

ދެއްކުމަށް ދަ ޢުވާކުރާފަރާތާއި

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތު ން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ގިނަވެގެން ދެވޭނީ

( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.
(ށ)

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޚުލާ ޞާގޮތެއްގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް އެންމެ
ފުރަތަމަ ފުރު ޞަތުދޭނީ ދަ ޢުވާކުރާ ފަރާތަށެވެ .
ފުޞަތުދޭނީ ދަ ޢުވާލިބޭ ފަރާތަށެވެ .

ދެވަނައަށް

ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅާ

ނިމުމުން ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމުނީކަމަށް އެމަޖިލީހުގައި
ޤާޟީ އިޢްލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
އެދި ހުށަހެޅުން

(ހ)

ޖިނާއީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ޙިމާޔަތާއި
ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ މީހެއްކަމަށް ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް
ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކާކުކަން ނޭނ ގޭގޮތަށް
ހެކިބަސް ނަގައި ދިނުމަށް އެދުމުން އެގޮތަށް ހެކިބަސްނެގުމަށް
ނިންމުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ހެކިވެރިޔާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ބުނާ ނުރައްކާތެރި
ކަމަކީ ޙަޤީޤީ ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ގަބޫލުކު ރެވޭ ފަދަ ސަބަ ބު
ތަކެއް ހުރުން.
 .2ރައްކާތެރިކަމަށް އެދޭ މީހާއަކީ މައްސަލައަށް އަސަރުކުރުވާ
ފަދަ ހެކިބަހެއް ދެވޭނެ މީހެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބުތަކެއް
ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.

(ނ)

މިމާއްދާގެ

(ށ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް

ހެކިބަސްނެގުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހަކާ ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުން
ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހެކިބަސް ދޭ
މީހާއަކީ ކާކުކަން ހާމަވެދާނެ އެއްވެ

ސް ސުވާލެއް ނުކުރުމަށް

އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ސުވާލެއް ކޮށްފިނަމަ އެސުވާލަކަށް
ޖަވާބު ނުދިނުމަށްވެސް ހެކިވެރިޔާއަށް ޤާޟީ އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ކާކު

ކަން ހާމަވެދާ ނޭ އެންމެހައި މަޢު

މައްސަލަ ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ސިއްރެ

ލޫމާތު

އްގެގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން

ވާނެއެވެ.
ދަޢުވާލިބޭފަރާތަށް ހެކިވެރިޔާ ނުފެންނަގޮތަށް

20

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން

21

ހެކިބަސް ނެގުން

(ހ)

ދަޢުވާލިބޭފަރާތާއި އެއްމަޖިލީހެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހެކިވެރިޔާ
ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ ،ޢުޒުރުވެރިވާ ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށް
ދަޢުވާލިބޭފަރާތަށް ހެކިވެރިޔާ ނުފެންނަގޮތަށް ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް
އެދެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް
އެދުމުން ،ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކަށް ބަލައި ،ގޮތެއް ނިންމާނީ މައްސަލަ
ބަލާ ޤާޟީއެވެ.
ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން އު ޞޫލު ފާސްކޮށް ކޯޓުގެ
ވެބުސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ޖަދުވަލު1:

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯމު ނަންބަރު:

145-L/KKF/2014/

ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރި މުވައްޒަފު ޤާޟީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް
 ޙާޟިރުވި މީހާގެ:
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން އަތޮޅާއި ރަށް:

ޖިންސް:

އައި.ޑީ/ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚް  /ޢުމުރު:
ފޯނު ނަންބަރު:

ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިޤުރާރު :
ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަ ންބަރު  ------------------------ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ނަންބަރު ----------------------
އަމުރު ހިފައިގެން ޙާޟިރުވި މީހާއަކީ  ----------------------------------ކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި ކަށަވަރުކޮށްފީމެވެ.
ސޮއި:
ނަން:

ސޮއި:
--------------------------------------

މަޤާމު-------------------------------------- :
ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު:

-----------------------

ތާރީޚު-------------------------------------- :

ނަން:

--------------------------------------

މަޤާމު:

--------------------------------------

ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު------------------------- :
ތާރީޚު:

--------------------------------------

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް
ފޯމް ނަންބަރު:

145-L/LHF/2014/

ލިޔުމުން ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޝަފަހީ ހެކި)
 ހެކިވެރިޔާ  /ހެކިވެރިންގެ:
#

ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ދާއިމީ

މިހާރު ދިރިއުޅޭ

އެޑްރެސް

އެޑްރެސް

އަދާކުރާ ވަޒީފާ

ދ.ރ.އ ކާޑު
ނަންބަރު

ފޯނު
ނަންބަރު

ސަބަބު  /ބޭނުން

މަތީގައި އެވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ------------------------ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން  /އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުގެ
މުވައްކިލު (ނަން /ދާއިމީއެޑްރެސް) ހުށަހަޅާ ހެކިންނެވެ.
ސޮއި------------------------------ :
ނަން------------------------------ :
ތާރީޚް----------------------------- :

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ޖަދުވަލު2:

c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯމް ނަންބަރު:

145-L/LHF/2014/

ލިޔުމުން ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ކިތާބީ ހެކި)
 ހުށަހަޅާތަކެތީގެ:
ޢަދަދު:
ތަފްޞީލު:
ހުށަހަޅާ ސަބަބު  /ބޭނުން:

މަތީގައި އެވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ------------------------ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން  /އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުގެ
މުވައްކިލު  ------------------------ގެފަރާތުން ކިތާބީ ހެކީގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލާއި އެތަކެތި ހުށަހަޅާ ބޭނުމެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c

ދައުވާ ހުށަހަޅާ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ދައުލަތުގެ ވަކީލު :ދައުލަތުގެ ވަކީލުގެ މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކީ

(ދަޢުވާގެ ސީޣާ) ދަޢުވާއެވެ.
ވީމާ ،މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބައްލަވައި ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
ދަޢުލަތުގެ ވަކީލުގެ ފުރިހަމަނަން

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެގޮތުން ދަޢުވާލިބޭމީހާދޭ ބަޔާން ލިޔަން ވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއީމީ އެޑްރެސް



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :

ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު

ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރ ޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅާ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ދައުލަތުގެ ވަކީލު  :ދައުލަތުގެ ވަކީލުގެ މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :

ޝަރީޢަތުން:
ދައުލަތުގެ ވަކީލު:
ޝަރީޢަތުން:
ޝަރީޢަތުން:
ދައުލަތުގެ ވަކީލު:
ޝަރީޢަތުން:

ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
ދަޢުލަތުގެ ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަން

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅާ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ނަން އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :

ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރ ޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ހެކިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީއެޑްރެސް ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ނަން ) ގެ މައްޗަށް ކުރާ (ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ

ކުށުގެ ބާވަތް) ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑާއި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ސ.ދައުލަތުގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ދަޢުވާލިބޭ މީހާ /މީހާގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
މިއީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު ބަޔާނެކެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
ހެކިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓް
މިބަޔާނަކީ އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން (ހެކިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން) ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާ( :ފުރިހަމަ ނަން )  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް :ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރު 01



އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުA****** :



އުފަން ތާރީޚް  /ޢުމުރު**/**/**** :



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއީމީ އެޑްރެސް ނަން) ގެ މައްޗަށް ކުރާ (ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ

ބާވަތް) ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލް:
ސ.ދައުލަތުގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ދަޢުވާލިބޭ މީހާ /މީހާގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
މިއީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް

އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު

ބަޔާނެކެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރ 01
ފިންގަރ ޕްރިންޓް
މިބަޔާނަކީ އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރު  01ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާ( :ފުރިހަމަ ނަން )  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު ކޯޓުގައި ފައިލްކުރުމަށް ނަގާ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ހެކިވެރިޔާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން



އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް

 /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

(ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތް ) ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރު
އަޅުގަނޑާއެވެ .ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރު  01ގެ ނަމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަޔާންދީ ،

) މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ

 01ގެ ނަމުން މުޚާޠަބުކޮށްފައިވަނީ
އެބަޔާނުގައި އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހީ

އަޅުގަނޑެވެ .އެބަޔާނަކީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު ބަޔާނެކެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު

ސޮއި
ހެކިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްގެ ބަޔާން ނެގުމަށްފަހު ކޯޓުގައި ފައިލުކުރުމަށް އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާދޭ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު  /މަސް  /ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް

 /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން

(ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތް ) ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ހެކިވެރިޔާ ނަންބަރު

) މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ

 01ގެ ނަމުން މުޚާޠަބުކޮށްފަ އިވަނީ

އަޅުގަނޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ (ނަން  /ދާއިމީ އެޑްރެސް /ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު  /އުފަންތާރީޚް) އެވެ .ހެކިވެރިޔާ
ނަންބަރު  01ގެ ނަމުގައި (ނަން) ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަޔާންދީ ،އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހީ އަޅުގަނޑުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓްްް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

 18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު އެކުއްޖެއް ގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ޙާޟިރުގައިދޭ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ

c

ނަމޫނާ

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް 18 :އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއީމީ އެޑްރެސް ނަން) ގެ މައްޗަށް ކުރާ (ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ

ބާވަތް) ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ސ.ދައުލަތުގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ދަޢުވާލިބޭ މީހާ /މީހާގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
މިއީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް

އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު

ބަޔާނެކެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
 18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރ ޕްރިންޓް

މިބަޔާނަކީ އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ( 18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން) ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާ( :ފުރިހަމަ ނަން )  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް
މިބަޔާނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޙާޟިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ /ދަރިފުޅު /ބަލަދުވެރި ކަމުގެ ދަށުގައިވާ /ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ18 ( /
އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން ) ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ނަމާއި އެޑްރެސް :ފުރިހަމަ ނަން  /ދާއިމީ އެޑްރެސް
ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރ  /ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރA000000 :
ސޮއި  /އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުން އެމީހުން ގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ޙާޟިރުގައިދޭ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް :ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއީމީ އެޑްރެސް ނަން) ގެ މައްޗަށް ކުރާ (ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ

ބާވަތް) ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ސ.ދައުލަތުގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ދަޢުވާލިބޭ މީހާ /މީހާގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ޝަރީޢަތުން:
ޖ.
މިއީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު ބަޔާނެކެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
ހެކިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރ ޕްރިންޓް
މިބަޔާނަކީ އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާ( :ފުރިހަމަ ނަން )  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް
މިބަޔާނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޙާޟިރުގައި އަޅުގަނޑުގެ /ދަރިފުޅު /އެއްބަޑުއެއްބަފާ ބޭބެ/ކޮއްކޮ /ދައްތަ /ބަލަދުވެރި ކަމުގެ ދަށުގައިވާ
/ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ (ފުރިހަމަ ނަން) ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ނަމާއި އެޑްރެސް :ފުރިހަމަ ނަން  /ދާއިމީ އެޑްރެސް
ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރ  /ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރA000000 :
ސޮއި  /އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c

ތަރުޖަމާނެއްގެ ޙާޟިރުގައި ނަގާ ބަޔާންތައް ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ހެކިވެރިޔާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއީމީ އެޑްރެސް ނަން) ގެ މައްޗަށް ކުރާ (ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ

ބާވަތް) ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދަންނަވަމެވެ.
ސ.ދައުލަތުގެ ވަކީލް:
ޖ.
ސ.ދަޢުވާލިބޭ މީހާ /މީހާގެ ވަކީލް:
ޖ.
މިއީ ހެކިން ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް

އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު

ބަޔާނެކެވެ.
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު
ސޮއި
ހެކިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓް

މިބަޔާނަކީ އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން (ހެކިވެރިޔާގެ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން) ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާ( :ފުރިހަމަ ނަން )  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ވަކީލު( :ފުރިހަމަ ނަން)  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް

މަތީގައިވާ ބަޔާނަކީ ދައުވާލިބޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތަމަޅަ ބަހުން ދެއްކިވާހަތައް އަޅުގަނޑު ދިވެހި ބަހަށް
ތަރުޖަމާކުރިގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެކެވެ  .މިބަޔާން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން ) އަށް ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމުން ބަޔާނުގައި
ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހީ އަޅުގަނޑުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.
ނަމާއި ،އެޑްރެސް :ތަރުޖަމާނުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް
އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރ  /ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރA000000 :
ސޮއި  /އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c

ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ޚުލާސާ ބަޔާން ލިޔަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ދައުލަތުގެ ވަކީލު :ދައުލަތު ވަކީލުގެ މަޤާމާއި ފުރިހަމަ ނަން



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0001/Cr-C/2014 :
މިއީ ދައުލަތުން (ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް

 /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން ) މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ

(ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތް) ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޚުލާސާ ބަޔާނެވެ.
ފުރަތަމަނުކުތާ:
ދެވަނަނުކުތާ:
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު

ސޮއި
ދައުލަތުގެ ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ހުށަހަޅާ ޚުލާޞާ ބަޔާން ލިޔަންވީގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ދިފާޢީ ވަކީލުގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
މިއީ އަޅުގަނޑުގެ މުވައްކިލު )ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް ( ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން

ކޮށްފައިވާ (ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތް )

ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ

ޚުލާޞާ ބަޔާނެވެ.
ފުރަތަމަ ނުކުތާ :
ދެވަނަ ނުކުތާ :
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު

ސޮއި
ދިފާޢީ ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓް

ދަޢުވާލިބޭފަރާތް( :ފުރިހަމަ ނަން  /ދާއިމީ އެޑްރެސް)  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޚުލާޞާ ބަޔާން

ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ



ނަމާއި އެޑްރެސް  :ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ އަތޮޅާއި ރަށް  /ދާއިމީ އެޑްރެސް ފުރިހަމަ ނަން



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރުA000000 :



އުފަންތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު/މަސް/ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/2014 :
މިއީ އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ (ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތް ) ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން

ހުށަހަޅާ ޚުލާޞާ ބަޔާނެވެ.
ފުރަތަމަ ނުކުތާ :
ދެވަނަ ނުކުތާ :
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަރު

ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓް

ކުރިމިނަލް ކޯޓް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑްމަގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

