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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އަންގާރަ  :  2018 އެޕްރީލް 3 – 1439 ރަޖަބު 17ތާރީޚު 48އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއުިދޢަޑްރަގް ކޯަޓށް މީހުން ހާޒިރުކުުރމުގައި 
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  ޑްރަގް ކޯޓު 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

  މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ޢަޑްރަގް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި 
  
) ގެ  2011/17މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ).1  ފާއި ނަން ތަޢާރު ވަނަ މާއްދާގެ  41(މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު

ނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ،  (ނ) ގެ ދަށުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ
 .   ޑްރަގް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ

  
ޑްރަގް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ކިޔާނީ "މި ގަވާއިދަށް  (ށ)  

" އެވެ.   ގަވާއިދު
  

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ 
  އަމުރު

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންނާއި ހެކީންނާއި އެނޫންވެސް އެކިއެކި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި،  (ހ).2
ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވުމުގެ ބޭނުންތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހާޒިރުކުރުމަށް 

. މިގޮތުން ފޮނުވާ އަމުރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  
  ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ އެޑްރެސް؛)1(     

  
  ހާޒިރުވާންވީ ތަނާއި ދުވަހާއި ގަޑި؛)2(     

 
  ހާޒިރުކުރެވެނީ ކޮން ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެންކަން؛)3(     

 
  ހާޒިރުކުރެވެނީ ޝަރީޢަތުގެ ކޮން މަރުޙަލާއަކަށްކަން؛)4(     

 
  ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު؛)5(     

 
  ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު؛)6(     

 
  އެ އަމުރުގައި ހިމަނަން ކޯޓަށް ފެންނަ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު؛)7(     

 
ނޑު)8(      ނޑިޔާރުގެ ސޮއި އަދި ކޯޓުގެ ތައްގަ   .ހުއްދަކުރާ ފަ
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ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ފޮނުވެނީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާއާމެުދ  (ށ)   
  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޚުލާޞާއެއް އަމުރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 
ނުފުށުގައި، ހާޒިރުވާ މީހުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ  (ނ)   

  ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވެން އޮތްނަމަ، ހާޒިރުވުމުގެ  (ހ).3  އަމުރު ރައްދުކުރުން 
. ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއާ އަމުރު އެ މީހާއާ ޙަވާލުކުރުމުން އަމުރު  ރައްދުކުރެވުނީއެވެ

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭ ތަޞައްރަފު 
  ފުދިފައިވާ މީހަކާ އަމުރު ޙަވާލުކުރުމުން، އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

 
ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާލުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް، ދާގެ (ހ) ގައިވާ މި މާއް (ށ)   

އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުން އަމުރު ލިބުނު ކަމަށް އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި، ކޯޓުގެ ފަރާތުން 
އަމުރު ޙަވާލުކުރަން ދިޔަ ފަރާތުން، އަމުރު ޙަވާލުކުރި ކަމަށްބުނެ ދޭ ހެކިބަހަކީ، 

  މުގެ ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވިކަ
 

ދައުލަތުގެ 
މުއައްސަސާއަކުން ކޯޓަށް 

ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު 
  ކުރުމާއި، ރައްދުކުރުން

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި، .4
. މި ގޮތަށް  ފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށްއެ މުއައްސަސާ ތަމްސީލުކުރާނެ  އަމުރު ފޮނުވިދާނެއެވެ

  ފޮނުވާ އަމުރު އެ މުއައްސަސާއަކާ ހަވާލުކުރުމުން، އެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
  

ރައްދުކުރާ ގޮތަށް އޮތްކަމުގައި ންމު ގޮތެއްގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން އާ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު  (ހ).5  އަމުރު ރައްދުކުރާ ފަރާތް
ނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކުގައި، ރަޖިސްޓަރީ ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާއިން ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް، ކޯޓުން ކަ
ނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓުން ކަ

  ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާއިން ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރާ  (ށ)   
ޙާލަތްތަކުގައި، އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރިކަމަށް ސޮއިކުރުވާފައި، 
ގެ ޕޯސްޓް އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ެބެލވޭނީ، ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވިކަމު

  ކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ތްހެ
 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި،  (ހ).6  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކު އެ އަމުރުގައި ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.   އެ އަމުރުގައި ކަ

 
ފަދައިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)   

މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އަމުރު 
ބަލައިނުގެންފިނަމަ، ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ ކަމަށް ބަލައި، އޭނާއާމެދު 

. ހާ ޒިރުނުވި މީހަކީ ނުވަތަ އަމުރު ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ބަލައިނުގަތް މީހަކީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 
  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
އަމުރު ރައްދުވެ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް  (ނ)   

(ހަތްދިަހ  75/-  މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެ މީހަކު
) ރުފިޔާއިން   ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފަހެއް

 
ކޯޓަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤްބޫލު ުޢޛުރެއް ދިމާވެގެން  (ރ)   

) ގަޑިއިރު  1ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ  (އެކެއް
ކުރިން، އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ކަމަށް ބަލާނީ ތިރީގައިާވ 

  ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމެވެ.
 

  ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުން؛ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާ ކޯޓަށް   )1(     
 

ނޑު ދަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރު ކުރެވޭގޮތް   )2(      މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަ
  ނުވުން؛

 
ނޑިޔާރަށް   )3(        ބޫލުކުރެވޭ އެހެން ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވުން.ގަ ފަ

 
ސަބަބަކީ ބަލިވުްނ މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެވުނު  (ބ)   

ފް ހެލްތުން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮ އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓުން ދޫކުރާ ފޯމާއެކު، ،ކަމަށްވާނަމަ
(ދޭއް) ދުވަހުގެ  2 ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިެކޓެއް ޞިްއޙީދީފައިވާ 
  ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި، 

 
މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ ތަނަކުން ފުރިހަމަކޮށްގެން  (ޅ)   

ގެންނަ ލިޔުމެއްގެ ތެދު ދޮގު ސާބިތުކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާަލތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 
  އެ ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޢުޛުރެއް ދިމާވިކަން ސާބިތުކުރުމަކީ،  )ކ(   

  އެ ޢުޛުރެއް ދިމާވިކަމަށް ބުނާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
  

ދައުލަތުގެ 
މުއައްސަސާއަކުން ކޯޓު 
  އަމުރަށް ހާޒިރުނުވުން

އެއްގޮތަށް މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ  (ހ).7
) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ  75/- ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެ މުއައްސަސާއެއް (ހަތްދިހަ ފަހެއް

 .   ކުރެވޭނެއެވެ
  

، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ (ށ)   
ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައި ) ގަޑިއިރުގެ  1ހާޒިރުވުމަށް ކަ (އެކެއް
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  ކުރިން  ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
  

އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި 
މީހަކަށް އަމުރު 

  ރައްދުކުރުން

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ހުރީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓު ހުރި ރަށް  (ހ).8
ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހަކު ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރު  ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި 

ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ އެ މީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުގައެވެ. އެ މީހަކު ހުރި ރަށުގައި 
ކޯޓެއް ނެތްނަމަ، އެ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެ މީހަކު ހުރި ރަށާ އެންމެ ކައިރީގައިވާ 

  ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންނެވެ.
 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޙާލަތުގައި އެ މީހަކަށް ރައްދުކުރާނީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  (ށ)   
ރަށެއްގެ ކޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަމުރެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އަމުރަކަށް ހާޒިރުނުވެގެން 

  އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ޑްރަގް ކޯޓުންނެވެ.
 

ން ބަންދުގައި ތިބޭ މީހު 
  ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުން

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ، އޭނާ ކޯޓަށް  (ހ).9
ހާޒިރުކުރުމަށް ނެރޭ އަމުރު، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަނުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމުން، 

ނޑައަޅާފައިވާ  ގަޑިއަށް އެ އިދާރާއިން އެ އަމުރު އެ މީހާއަށް ރައްދުކޮށް، އެ އަމުރުގައި ކަ
  އޭނާ ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ހާޒިރުނުކުރެވޭނަމަ، އަމުރުގައި އެމީހާ ހާޒިރުކުރުމަށް  (ށ)   

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ  ) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 1ކަ   (އެކެއް
  

 ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 
  ހާޒިރުކުރުން 

ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިންއަ.10
އިދާރާގެ މައްޗަށް އަމުުރ  މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އެ މެދުވެރިކޮށް އެ

  .   ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

 އަމުރަށް ހާޒިރުވެފައިނުވުން  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވެ، މަގުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެ ކޯޓަށް )1(   
 

  ވާލުވުމަށް އިންކާރުކުރުން ޙަކޯޓު އަމުރާ )2(   
 

  ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފިލާފައިވުން)3(   
 

  ބޫލުކުރެވުން ގަކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ މީހެއްކަމަށް )4(   
  

  އެއްބާރުލުން ނުދިނުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް )5(   
  

އުޅޭ އެޑްރެހެއް ނޭނގުމުގެ 
ސަބަބުން ހާޒިރު 

  ނުކުރެވުން 

އުޅޭ އެޑްރެހެއް އެމީހަކު  ދަޢުވާލިބޭ މީަހކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތުން .11
ސާފުކުރުމަށްފަުހ ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް 

  އެކަން ކޯޓަށް އެންގުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކޯޓު އަމުރު ގެނައުމާއި 
ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 

  ގެނައުން 

. އަދި  (ހ).12 ކޯޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު، ކޯޓު އަމުރު ގެންނަންވާނެއެވެ
  އެ އަމުރު ލަސްނުކޮށް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

  
މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު،  ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު، އެ (ށ) 

 .   ޕާސްޕޯޓު، ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްފަދަ ފޮޓޯޖެިހ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ
  

ގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ މީހުންނާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްެގ ގައި ބަހައްޓައިބަންދު (ނ)   
ބެލުމުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ މީހުންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް، އެފަދަ މީހުން 

  ހާޒިރުކުރާ އިދާރާއިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  

ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހުންގެ 
  ހެދުން 

ގެންވާ ހެދުމެްއ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތާ އެކީަށ (ހ).13
. މިގޮތުން   ވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ހެދުން އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ނިއަންނަ އަޅައިގެންނެވެ

 
  ހާޒިރުވާ މީހާއަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހެދުން އެޅުން )1(     

  
  ފަދަ ހެދުން އެޅުން ބެނިއަްނ، ހެދުން، ކުރު ސޯޓު، ޓްރެކްސޫޓްިނވާކަން ކުޑަ )2(     

  
ނޑާ ނުގުޅޭއާ)3(      ޢިބާރާތްތައް ލިޔެފައިވާ ހެދުން ލަފުޒުތަކާއި،  ންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ

  އެޅުން
  

  އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ޝިޢާރުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމާއި، ގަހަނާ )4(     
  

ބޭނުންކުރުމަށާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ސީާދ މަސްތުވާތަކެތި )5(     
ގޮތުންނާއި، ނުސީދާ ގޮތުން ތަރުހީބުދޭ ކުރެހުންތަކާއި، ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަ 

  ހެދުން
  

ގުޅޭ ޝިޢާރެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ލިޔެފައިވާ  ސިޔާސީ ފިކުރަކާ)6(     
  ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކުރަހާފައިވާ ހެދުން

  
ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓަށް ހާޒިރުވަނީ  01މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)   

މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި އަންހެނަކުނަމަ، ކޯޓުގެ އަންހެން 
  އެމީހާއަކީ ކާކުކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

  
މި މާއްދާއިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ހާޒިރުވުން  (ނ)   

  އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.
  

 މީހަކު  ބުނެވުނު ފަދަ ހެދުމެއްގައިނަމަ، އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުވީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  )ރ(   
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) ރުފިޔާ 75/-   އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.(ހަތްދިހަ ފަހެއް
  

ނޑައެޅި .14  މާނަކުރުން  ގެން އެހެންގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ކަ
" ކަމަށް ބުނެފައި  އިނުވާހަދޭހަ   އެވަނީ ޑްރަގް ކޯޓަށެވެ. ހިނދަކު "ކޯޓު
  

 ތާރީޚުން ގައި ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓު މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ.15  ޢަމަލުކުރުން 
  ފެށިގެންނެވެ.

  
  

  

_________________  


