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ތަޙުޤީޤަކާ

ވަންނަ

ޖިނާއީ

އހެން
ެ

ކޯޓުގެ

ރަށުކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރެކެވެ.
މި

ޤަވާޢިދުގައި

އިސްފަނޑިޔާރު،

ފަނޑިޔާރެކެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން

ހުއްދަދޭނީ

ނުވަތަ

އޭނާ

އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ
ހުއްދަދޭނީ

ކޯޓު

ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ކޯޓުންނެވެ .ކޯޓު ބަންދުކޮށްފައި
ހުންނަ

ގަޑިތަކުގައި

ފަނޑިޔާރުގެ

ތަނެއްގައެވެ.

ހުށަހެޅުން

ކަމުގައި

ގުޅިގެން
ވަނީނަމަ

ތަނެއް

)ހ(

ގޭގައި

ދެވަނަ

ނުވަތަ

މާއްދާގައި

ފަނޑިޔާރު

ބަޔާންކޮއްފައިވާ

ކަނޑައަޅާ

އެހެން

މީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ބަލާފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ހޯދުމަށް
ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ .އެފޯމުގައި
ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.

)(1

ވަންނަން ބޭނުންވާތަނުގެ މަޢުލޫމާތު،

)(3

އެތަން ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު،

)(2
)(4

)(5

)(6

މައްސަލައިގެ ބާވަތް،

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު،

އހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާ،
ެ

ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ވެރިއެއްގެ ނަމާއި ސޮޔާއި ތައްގަނޑު،

1

)(7

އެތަނަށްވަނުމުގެ
ހުއްދަ ފަނޑިޔާރު

.5

ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާގެ ނަމާއި މަގާމާއި ސޮއި،

)ށ(

ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަނޑިޔާރަށް ހުށައަޅާއިރު ފޯމުގެ  3އަސްލު

)ހ(

ގޮވަތި ގެދޮރާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ

ދިނުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތަންތަންކަމަށްވުމާއިއެކު،
މުދަލަކަށް

މީހެއްގެ

ވަގުތުން

ނުވަތަ

މީހަކަށް

ފިޔަވަޅޭއް

ލިބިދާނެ

ނާޅައިފިނަމަ

ނުރައްކާތެރި

ގެއްލުމަކުން އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެމީހަކު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި،
ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްދަލިބިގެން މެނުވީ

އެއްވެސް މީހަކު

ނކަށް އެމީހެއް ނުރުހުމުގައި ވަނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ދިރިއުޅޭ ތަ ަ

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެއްވެސް މީހަކު
ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވަނުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަދިނުމުގައި އަންނަނިވި

ސަބަބަުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހުއްދަދޭންވާނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ
ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.

 -1އެތަނަށް ވަދެގެންނޫނީ

ވަންނަން ބޭނުންވާ ކަންތައް ފުރިހަމަ

ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވުން،

ޤނޫނީ ކަމެއް ހިނގާކަން
 -2ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގައި ޣައިރު ާ

ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ނުވަތަ އެނޫންކަމަކަށް
ބޭނުންވާ މީހެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އެތަނުގައި ވާކަމުގެ ޤަރީނާއެއް

އޮތުން،

 -3އެތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވަނީ ކުށެއްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ

މީހަކު އެތަނުގައި ވާކަމަށް ބެލެވިގެން އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް
ކަމުގައިވަނީނަމަ އެމީހަކާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޤަރީނާއެއް އޮތުން،

)ނ(

ހުއްދަދޭ ފޯމުގައި ފަނޑިޔާރުގެ ނަންޖަހައި ސޮއިކޮށް ހުއްދަދިން

)ރ(

ހުއްދަ ހޯދަން އަންނަ މީހާގެ މަޢްލޫމާތު ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ތާރީޚާއި ގަޑި ޖަހަންވާނެއެވެ.

އޭނާގެ އައި ޑީ ކާޑާއި އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް

އެގޭނެ ފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ފަނޑިޔާރު އެމީހަކަށް ހުއްދަ ދޭންވާނީ އެތަކެތި ބަލާ އެއީ
ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުއެވެ.
2

ހުއްދަ
ދެމިގެންދިޔުން

.6

ފޯމުގެ

)ބ(

ހުއްދަދޭއިރު ފަނޑިޔާރު ފޯމުގެ  3އަސްލު ފުރުމަށްފަހު

)ހ(

ޖިނާއީ މަސްސަލައެއްގެ ތަހްގީގަކާއި ގުޅިގެން ވަންނަ ވަނުމެއް

އެއް އަސްލު ކޯޓުގައި ފައިލް ކުރުމައްޓަކައި ނަގަން ވާނެއެވެ.

ކަމުގައި ވަނީނަމަ ފަނޑިޔާރު ހުއްދަދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން 48

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެތަނެއް ބަލާފާސްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
)ހ(ގައި

ބަޔާން

ކޮއްފައިވާ

)ށ(

މިމާއްދާގެ

)ނ(

ޖިނާއީ މަސްސަލައެއްގެ ތަހްގީގަކާއި ގުޅިގެން މީހެއް ނުވަތަ

ހުއްދަދޭ ތަނަށް ވަދެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ.

ޙާލަތުގައި

ވަނުމަށް

އެއްޗެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ހުރިތޯ ބަލާފާސްކުރަން ވަންނަ ވަނުމެއް
ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެމީހަކު ނުވަތަ އެއެއްޗެއް ހުރެދާނެކަމަށް
ނުވަތަ އޮވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެންތަންތަން

ބަލާ ފާސްކޮއްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ(

) (1މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބަލާ
ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަން ކުށުގެ ބާވަތުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ

އތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ
ި
ބެލުމުގެ ދަށަށްގެނެސް،

ޙާލަތުގައި އެފަދަ ތަނެއް އިތުރަށް ބަލާފާސްކުރުމަށް ހޭދަވާނެ

މުއްދަތާއި

މުހުލަތު

އިތުރު

ބޭނުންވާ

ބަޔާންކޮށް

ސަބަބު

ފަނޑިޔާރަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

)(2

މި

މާއްދާގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

)ރ(

ފަދައިން

ގެ

ބަލާ

)(1

ވަނަ

ނަންބަރުގައި

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

އިތުރު

މުހުލަތަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،މި ޤަވާޢިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށާއި ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން

ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ބާރުގެ
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ދަ ަ
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ފޯމުގެ

އެއް އަސްލު

ނަމޫނާ ފޯމް

g

)ދައުލަތުގެ ނިޝާން(
ނަންބަރު:

ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ނަން
މީހުން ދިރިއުޅޭތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތް:

ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
އެތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:

އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ވަގުތު:

ޤރީނާ:
ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ަ

ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާގެ ނަމާއި މަގާމާއި ސޮއި :

)ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ވެރިއެއްގެ ނަމާއި
ސޮޔާއި އެތަނުގެ ތައްގަނޑު(
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`
 -------ކޯޓު

 ------ދިވެހި ރާއްޖެނަންބަރު:

މީހުން ދިރިއުޅޭތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީ ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތް:

ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:

އެތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވެ ހުށަހެޅި ސަބަބު:

ހށަހެޅި ވަގުތު:
އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ު
ލިބިފައިވާ ހެކި ނުވަތަ ޤަރީނާ:

ފޯމު ހިފައިގެން އައި މީހާގެ މަޢްލޫމާތު:

ނަން:

މަޤާމާއި އިދާރާ:
ހުއްދަދިން ސަބަބު:

ހުއްދަދިން މުއްދަތު:
މިބަޔާންކުރި ސަބަބާހުރެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ.
ތާރީޚު:

ގަޑި:

ސޮއި

)ފަނޑިޔާރުގެ ނަން(

)ރަށާއި ކޯޓު(
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