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ތަޢާރަފު

.1

ނަން

.2

މަޤުޞަދު

.3

ޢާންމު އުޞޫލު

.4

ކށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި
މިއީ އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރި ޮ
ކރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި ،ޖިނާއީ
ހައްޔަރު ު
މައްސަލަތަކުގެ

ހިންގުމުގައި

ޝަރީޢަތް

ޢަމަލު

ކުރާނެ

ގޮތުގެ

އުޞޫލުއެވެ.
މިއުޞޫލަށް ކިޔާނީ "އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް
ވ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް
ރކުރެ ޭ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަ ު
ނިންމުމާއި،

މައްސަލަތަކުގެ

ޖިނާއީ

ޝަރީޢަތް

ހިންގުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު'' އެވެ.
ށ
ކ ް
މިއުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ،އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރި ޮ
ވ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް
ރކުރެ ޭ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަ ު
ނިންމުމާއި،

މައްސަލަތަކުގެ

ޖިނާއީ

ޝަރީޢަތް

ހިންގުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށައެޅުމެވެ.
)ހ(

ވ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް
ރކުރެ ޭ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަ ު
ކރިއަށް ގެންދަންވާނީ
ޝރީޢަތް ު
ަ
ޖނާއީ މައްސަލަތަކުގެ
ނިންމުމާއިި ،
ދަޢުވާލިބޭ
ތުހުމަތުގައި

ދަޢުވާކުރާފަރާތާއި،

މީހުންނާއި،

ކރެވޭ
ހައްޔަރު ު

މީހުންނާއި،

ހެކިންނާއި،
އެމީހުންގެ

ކށުގެ
ު
މައްސަލަ

ސލަ ބަލާ ޤާޟީއާއި އެއްހާޟިރެއްގައި
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި ،މައް ަ
އަދި އެއްމަޖިލީހެއްގައެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

އެހެންއޮތްނަމަވެސް

އަދުލު

އިންސާފުގެ

ކ
އ ު
މއި ެ
ރކަ ާ
ހަމަތައް ނުގެއްލޭނެ ގޮތުގެމަތިން އަވަސްކަމާއި ،ރައްކާތެ ި
ވ
ކރެ ޭ
އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ު
މީހުންގެ

ބަންދާއި

މެދުގައި

ގޮތެއް

ނިންމުމާއި،
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ޖިނާއީ

ށ
ކ ް
މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރި ޮ
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ޝަރީޢަތް ހިންގުން

.6

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް

.7

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް

.8

އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

 -1ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ހުރި ރަށްނޫން
އެހެން ރަށެއްގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުން.

 -2ކާކުކަން ނޭންގޭގޮތަށް ހެކިބަސްނެގުން.
 -3އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުން.
ފަރާތުގެ

 -4ދަޢުވާލިބޭ

ޙާޟިރުގައި

ހެކިބަސްދިނުމަށް

ޢުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތުން.

)ހ(

ޤާނޫނެއްގައި

ނުވަތަ

ގަވާއިދެއްގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

ވަކިގޮތަކަށް

ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަފައިނުވާނަމަ ،އޯޑިއޯ
ށ
އ ް
ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޝަރީޢަތްތައް ކުރި ަ
ގެންދަންވާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައެވެ.
)ށ(

މިއުޞޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ
ކުރިއަށް

އަޑުއެހުންތައް
ގުޅާލެވިފައިވާ

ކޯޓަކަށް

ރކޮށް
ޙާޟި ު

މައްސަލައިގެ

ގެންދިއުމުގައި

ދަޢުވާލިބޭ

ތ
ފަރާ ް

ކޯޓުން

ކަނޑައަޅާ

ތަނަކަށް

ނުވަތަ

ކުރިއަށް

އަޑުއެހުން

ގެންދާ

ވަގުތު

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއިއެކު ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
ވ ތިބެންވާނެއެވެ.
ޟރު ެ
ބަޔަކު ޙާ ި
)ނ(

ކޯޓަށް

ގުޅާލެވިފައިވާ

ނުވަތަ

ކަނޑައަޅާ

ކޯޓުން

ތަނަކަށް

ރކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ ޝަ ީ
ޙާޟި ު
ރޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ މީހާކަން
ކރަން ވާނެއެވެ.
ރ ު
ދެފަރާތުންވެސް ކަށަވަ ު
)ރ(

މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ މީހާ ކަށަވަރުކުރާނީ މި އުޞޫލުގެ
ޖަދުވަލު  01އަދި ޖަދުވަލު  02ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ނަގާ
ބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

)ބ(

މިއުޞޫލުގެ

6

ވަނަ

މާއްދާގައި

ބުނެފައިވާ

ޝަރީޢަތެއްގައި

ނމެހައި ކަންކަ ް
ކުރަންޖެހޭ އެ ް
ނ ކުރާނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ
ކޯޓުންނެވެ.
)ޅ( މިއުސޫލުގެ  06ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި
ހިންގާ

ޝަރީއަތެއްގައި

ގުޅާލެވިފައިވާ

ޝަރީޢަތުގެ

ށ
މަޖިލީހަ ް

ވަދެވޭނީ މިއުސޫލުގެ  07ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ
ފަރާތްތަކަށާއި ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލަށެވެ.

ޙިމާޔަތްކުރުން

ގުޅާލެވިފައިވާ

ކޯޓަކަށް

ނުވަތަ

ކޯޓުން

ކަނޑައަޅާ

ތަނަކަށް

ޙާޟި ު
ރކޮށް މިއުޞޫލުގެ  6ވަނަމާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހިންގާ
މގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓް:
ވނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑް ަ
ސޓިސް ބިލްޑިންގ ދެ ަ
މނަލް ކޯޓް ޖަ ް
ކުރި ި
www.criminalcourt.gov.mv

ޝަރީޢަތެއްގައި،

ފއިވާ
ކުރެވި ަ

ޙާޟިރު

އ
ޙައްޤުތަ ް

ފަރާތުގެ

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަ ު
ނ
ރ ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަ ް
ވނެއެވެ.
ކޯޓުން ކުރަން ާ
ކން
ކ ަ
ކ ު
ރވިފައިވާ މީހަކީ ާ
ރކު ެ
 -1ޙާޟި ު
އސަލައިގައި
 -2ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން މަ ް
ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކަށް

ހ
ހުރި ާ

ކޮންފަރެންސްގެ

އަޑާއި

މަންޒަރު ސާފުކޮށްލިބޭކަން
ގ ފުރުޞަތު
ރވޭ ފަރާތްތަކާއި ސުވާލުކުރުމު ެ
ރކު ެ
 -3ޙާޟި ު
ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިވާކަން.
ގ މައްޗަށް
ރކުރެވޭ މީހެއް ެ
 -4މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޙާޟި ު
އެއްވެސް

ފަރާތެއްގެ

މިނިވަންކަމާއިއެކު

ބާރެއް،

ކ
ވާހަ ަ

ނުފޫޒެއްނެތި
ފުރުޞަތު

ދެއްކުމުގެ

ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިވާކަން.
ހެކިންނާއި ޚަބީރުންގެ ޙައްޤުތައް
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ޞލުގެ  6ވަނަމާއްދާގައި
ޟރުކޮށް މިއު ޫ
ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ޙާ ި

ހިމާޔަތްކުރުން

ޝަރީޢަތެއްގައި ،ހެކިންނާއި ޚަބީރުންގެ

ބުނެފައިވާގޮތަށް ހިންގާ

މށްޓަކައި އަންނަނިވި
ކން ޔަޤީންކުރު ަ
ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ަ
ކރަންވާނެއެވެ.
ކަންކަން ކޯޓުން ކަށަވަރު ު
ކން.
ކ ަ
ކ ު
ރވިފައިވާ މީހަކީ ާ
ރކު ެ
 -1ޙާޟި ު
ދ މީހާއަކީ،
ސ ޭ
 -2ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ހެކިބަ ް
ހމީހެއްނަމަ
ކރަން ޖެ ޭ
އ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ު
އެމީހަކާ ި
ހ
އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ބަލާ ގާޟީއާއި ކަމާއިބެ ޭ
އޮފިޝަލުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަނުވާނެކަން.
މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް
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ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ
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)ހ(

ވަނަ

މާއްދާގައި

މިއުޞޫލުގެ

6

ޝަރީޢަތުގެ

އަޑުއެހުންތަކުގައި

ބުނެފައިވާ

ނަގާ

ގޮތަށް

މަޙްޟަރު

ހިންގާ

ބަޔާންތައް

އ
ޓައިޕުކުރާނީ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުންނެވެ .އަދި އެބަޔާންތަކުގަ ި
އެމީހަކު

ރ
ހ ި
ު

ރަށެއްގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓު

ށ
ދވެރިކޮ ް
މެ ު

ވދާނެއެވެ.
ސޮއިކުރެ ި
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އ
ރ ި
އކާތެރިކަމާއި އިތުބާ ާ
ރވާނަމަ ،ރަ ް
ރކޮށް ބަޔާނުގައި ސޮއިކު ު
މެދުވެ ި
ކ އެފަދަ ބަޔާނެއް ފޮނުވުމަށް ކޯޓުގެ އިދާރާއިން
އަވަސް ކަމާއެ ު
އެވަގުތަކަށް ހަމަޖައްސައި ގޮތެއްގެ މަތިން ބަޔާންތައް ފޮނުވުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޖިލިސް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ،ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ.

މގު  ، 20212ފޯން  3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓް:
ވނަ ފަންގިފިލާ،އޯކިޑް ަ
ސޓިސް ބިލްޑިންގ ދެ ަ
މނަލް ކޯޓް ޖަ ް
ކުރި ި
www.criminalcourt.gov.mv

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދު

ކުރެވޭ މީހުންގެ ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދާއި
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މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކަންކަން އޯޑިއޯ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވޭ މީހުންގެ ހައްޔަރު
ނުވަތަ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކަންކަން އޯޑިއޯ ނުވަތަ

އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރި ަ
އށް ގެންދެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތް

ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް

ތަކުގައެވެ.

ގެންދެވޭނެ ޙާލަތްތައް

 -1ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިހުރި މީހަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން
ރަށެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.

 -2ސަލާމަތީ

ކޯޓަށް

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ޙާޟިރުކުރުމަށް

ޢުޒުރުވެރިވާފަދަ ސަބަބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން.

 -3ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކީ ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ކޯޓަށް

ޙާޟިރުކުރުން ރަގަޅުނޫން މީހެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަ ަ
ދ
ބައްޔެއް ހުރިމީހަކު ކަމުގައިވުން.
މައްސަލައެއްގެ

 -4ސުލޫކީ

ކޯޓުން

ޙާޟިރުނުކުރުމަށް

ކަމުގައިވުން.
 -5ކަމިޝަނަރ

ނުވަތަ

ސަބަބުން

ކޯޓަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މީހަކު

ކަމިޝަނަރ

ވތަ
ނު ަ

ޑިޕިއުޓީ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމުގައި

ހުރި މީހަކު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކޯޓުގައި އެކަމަށް އެދުން.
 -6ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުން.
މާނަކުރުން
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ނ
އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރު ް
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ނ ކަނޑައެޅިގެން
މިއުޞޫލުގައި އެއިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ގޮތު ް
އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު،

)ހ( "އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަޑު

ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ލިބޭގޮތަށް ގުޅާލެވިފައިވާ ވަޞީލަތަކުން

ދެކޯޓުގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކާއި ކޯޓާ ދެމެދު
ކުރެވޭ މުވާސަލާތަކަށެވެ.

)ށ( "ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޝަރީޢަތް ހިންގާ

ކޯޓާއި ،އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވިފައިވާ
ކޮންމެ ކޯޓަކަށެވެ.
)ނ(

"ކޯޓު"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ،

ޝަރުޢީ

ކޯޓެއްކަމަށް

ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަ ާ
ޅފައިވާ ކޮންމެ ކޯޓަކަށާއި ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ

ޝަރީޢަތް

ހިންގުމަށް

ކަމާއިބެހޭ

އިދާރާއަކުން

ހަމަޖައްސާފައިވާ

ކޮންމެ ތަނެކެވެ.
ރމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން
ކ ި
ށ ޢަމަލުކުރާނީ ު
މިއުޞޫލަ ް
ބސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށް
އުޞޫލު ފާސްކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެ ު
ވހުން ފެށިގެންނެވެ.
ޝާއިޢުކުރާ ދު ަ
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ޖަދުވަލު 01
އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޝަރީއަތްތަކުގައި ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން ނަގާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ


ނަމާއި އެޑްރެސް :ބަޔާންދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން  /ދާއިމީ އެޑްރެސް



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަމްބަރުA000000 :



އުފަން ތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު  /މަސް  /ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/20.. :

______________________________________________________________________________
ސކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  .........ދަޢުވާ ފޯމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ
ޕްރޮ ި
ނަންބަރު  ........ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭފަރާތަކީ އަޅުގަނޑު )ނަން  /ދާއިމީ އެޑުރެސް  /އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު(އެވެ.
އ
ޝަރީޢަތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން މިގެންދަނީ )މުވައްޒަފުގެ މަޤާމާއި ނަން( އާއި އެއްޙާޟިރެއްގަ ި
ފއިވާ ކޯޓު  /ތަނުގެ ނަން(ގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ
ރކުރެވި ަ
)ހާޟި ު
އގެ އަޑު ރަނގަޅަށް އިވެއެވެ .އަޑާއި ،މަންޒަރު
ކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ދައްކާ ވާ ަ
ހކަ ި
އިޚުތިޔާރުގައެވެ .ކުރިމިނަލް ޯ
އަޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށް ލިބެއެވެ.
ރމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން
ކ ު
ކން ކަށަވަރު ު
ކ ަ
ރމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑަކީ ކާ ު
މިއީ ކު ި
ދީފައިވާ ތެދު ބަޔާނެކެވެ.
ރ
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަ ު
ސޮއި
ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން
ފިންގަރޕްރިންޓް
ލތަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުގެ
މގެ ގޮތުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ސުވާ ު
ކކަން ކަށަވަރު ކުރު ު
މިއީ ކާ ު
ޔނެކެވެ.
ރކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަން  /އެޑްރެސް  /އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު( ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަ ާ
ހާޟިރުގައި )ޙާޟި ު
ރކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަން( ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހީ އަޅުގަނޑުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.
މިބަޔާނުގައި )ޙާޟި ު
އޮފިޝަލު :މަޤާމު  /ނަން  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓު
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ޖަދުވަލު 02
ނ
ނމޫ ާ
ނ ނަގާ ބަޔާނުގެ ަ
ރމުގެގޮތު ް
ކށަވަރުކު ު
ރން ކާކުކަން ަ
މމުގެކު ި
ނން ު
މދު ގޮތެއް ި
ނދާ ެ
ބ ް
މހާގެ ަ
ކރެވޭ ީ
އޔަރު ު
ކށުގެ ތުހުމަތުގައި ހަ ް
ވރިކޮށް ު
އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދު ެ

c
ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ


ނަމާއި އެޑްރެސް :ބަޔާންދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން  /ދާއިމީ އެޑްރެސް



ދ.ރ.އ ކާޑު ނަމްބަރުA000000 :



އުފަން ތާރީޚް  /ޢުމުރު :އަހަރު  /މަސް  /ދުވަސް



ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު0000/Cr-C/20.. :

______________________________________________________________________________
ގ ނަންބަރު  ........ފޯމުން ހުށަހަޅާފައިވާ )ކުށުގެ ބާވަތް( ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ެ
ރކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އަޅުގަނޑު )ނަން  /އެޑްރެސް  /އައި.ޑީ
ރކޮށްފައިވާ ކޯޓުގެ ނަން( ޙާޟި ު
ރކޮށް  /ބަންދުކޮށް )ހާޟި ު
ހައްޔަ ު
ސވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން މިގެންދަނީ )މުވައްޒަފުގެ މަޤާމާއި ނަން( އާއި
ު
ކާޑު ނަންބަރު(އެވެ .ޝަރީޢަތުން ކުރާ
ތ
އނެ ި
ރވިފައިވާ ކޯޓު  /ތަނުގެ ނަން(ގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެ ް
ކ ެ
ޟރެއްގައި )ހާޟިރު ު
އެއްޙާ ި
އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރުގައެވެ .ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަޑު ރަނގަޅަށް އިވެއެވެ.
އަޑާއި ،މަންޒަރު އަޅުގަނޑަށް ސާފުކޮށް ލިބެއެވެ.
ދ
ރމުގެގޮތުން ކުރި ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެ ު
ކ ު
ކން ކަށަވަރު ު
ކ ަ
ރމިނަލް ކޯޓުން ކާ ު
މިއީ ކު ި
ބަޔާނެކެވެ.
ރ
ދުވަސް  /މަސް  /އަހަ ު
ސޮއި
ނ
ޙާޟިރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަ ް
ފިންގަރޕްރިންޓް
ލތަކާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުގެ
މގެ ގޮތުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ސުވާ ު
ކކަން ކަށަވަރު ކުރު ު
މިއީ ކާ ު
ރކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަން  /އެޑްރެސް  /އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު( ކިޔައިދިންގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.
ހާޟިރުގައި )ޙާޟި ު
ރކޮށްފައިވާ މީހާގެ ނަން( ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހީ އަޅުގަނޑުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.
މިބަޔާނުގައި )ޙާޟި ު
އޮފިޝަލު :މަޤާމު  /ނަން  /ސޮއި  /ފިންގަރޕްރިންޓު
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