ނ ށް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ެމ އް
ޖި ން ސީ އަ ނި ޔާ ގެ ޝި ކާ ރަ އަ ށް ވާ ީމ ހު ން ަ

ތަޢާރަފް
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް
ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓަކީ ޕް ޮ
ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަކަށާއި ،މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ހެކިންނަށް
ސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ރ ި
ނޒާމްގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ޯފރު ޮކށްދިނުމަށް ޕް ޮ
ިޖނާއީ އަދުލުގެ ި
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޒިންމާ އަކީ އެކި
ޮއފީހުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ .ޕް ޮ
ބާވަތުގެ ކުށްތަކުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ތަކުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމެވެ.
ރސެކިއުޓަރުންނެއް
ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޕް ޮ
ނޫނެވެ .ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޮއފިސަރުންގެ ަމސައްކަތަކީ އަނިޔާގެ
ނނާއި ހެކިންގެ ޮގތުގައި ހުށަހެޅޭ މީހުންނަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައާ
ޝކާރައަށްވާ މީހު ް
ި
ޝރުޢީ މަރުޙަލާގައި އެހީތެރިކަން ޯފރު ޮކށްދިނުމެވެ .މިނިޒާމު ހިނގާ ޮގތާއި ،މިނިޒާމުގެ ތެރޭގައި
ަ
އެމީހުންގެ ދައުރަކީ ޮކބައިކަން ކިޔައިދީ ،މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީވެސް ޔުނިޓުގެ
މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ިވޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓުން ދެވޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ިޖނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ޮގތާއި ،މިނިޒާމާއި މެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތަކާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތާއި މަޝްވަރާ ދިނުން
މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިގަމުންދާ އިރު މައްސަލަ ކުރިއަށް ހިނގާ ގޮތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
ދިނުން
ދ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ެއފަދަ ކަމާބެހޭ
ސ އަށް ބޭނުން ާވ ޢަމަލީ އަ ި
ޓނެ ް
ވިކްޓިމް /ވި ް
ނ ޯފރު ޮކށްދިނު ަމށް މަސައްކަ ްތ ކުރުން
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެ ް
ޯކޓަށް ހާޟިރުވުމުގައާއި އަދި ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގައި ޯފރު ޮކށްދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާއި
ގުޅޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތުދިނުން
މި ޮފތުގައި ހިމެނިފައި ާވނީ ޖިންސީ އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ދަޢުވާ ކުރާ
ަމރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ .އިތުރު ަމޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާ
ނމަ ނުވަތަ ޮއޅުމެއް އަރާ ކަމެއް ޮއތްނަމަ ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޔުނިޓަށް ގުޅުއްވުން
ަ
އެދެމެވެ.
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ސ ރ ވި ސް ޔު ނި ޓް
ަ
ވި ޓް ނެ ސް އެ ން ޑް ވި ކް ޓި މް ސަ ޕޯ ޓް

ޮކންމެ މީހަކީވެސް ކުށެއްގެ ޝިކާރައަށް ވެދާނެ މީހެކެވެ .މިފަދަ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ވަރަށް
ޓްރައުމެޓިކް ތަޖްރިބާއަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ އެމީހާ ވަރަށް ބައިވަރު
ބޑުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މިޙާލަތުގައި
އުދަނގޫ އިހްސާސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި ހާސްވެ ކަން ޮ
ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތާބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު މި ޮފތުގައި ހިމަނާލާނަމެވެ.

ޓްރޯމަޓިކް ހާދިސާއަކީކޮބާ؟
ޙަޔާތުގައި ދިމާވި ާޙދިސާއެއް  /އަނިޔާއެއް ،އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޖިންސީ،
ރމެޓިކް ސްޓްރެސް (އެކްސްޕީރިއަންސް)
ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޓް ޯ
ިއޙްސާސްކުރަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ޢާންމު ކަމެކެވެ .ބައެއްފަހަރު ،ޙާދިސާއެއް ހިނގާ އަނިޔާ ލިބުނު
މީހާގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ތިމާއަށް ކުރިމަތިވާ ސްޓްރެސްއާ ގުޅުންހުރި އިޙްސާސް ތަޙައްމަލްކުރަން
ޖެހިދާނެއެވެ .އަނެއްބައިފަހަރު ،ގާތްތިމާގެ މީހަކަށް ހާދިސާއެއް/އަނިޔާއެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން
ނުވަތަ އެހެންމީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބޭ މަންޒަރު ފެނި ނޫނީ އަޑުއިވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ
އިޙްސާސްތައް ތަހައްމަލްކުރަންޖެހޭތަން އާދެއެވެ.

4

ނ ށް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ެމ އް
ޖި ން ސީ އަ ނި ޔާ ގެ ޝި ކާ ރަ އަ ށް ވާ ީމ ހު ން ަ

ޓްރޯމެޓިކް ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވުމުން ފެނިދާނެ ކަންކަން

ރމާއެއް ދިމާވުމަށް ފަހު އެކަމުން އަރައިގަތުމަށް ވަގުތު ނަގާނެއެވެ .މި މުއްދަތު (ރިކަވަރީ ޕީރިއަޑް)
ޓް ޯ
ގައި ތަފާތު ގިނަގުނަ އިޙްސާސްތައް ތަޙައްމަލުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މިއިޙްސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި،
ބޑުވުމާއި ރުންކުރުވުމާއި ބައެއް ކަންކަން ޮއޅުންއެރުން
އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދެރަވުމާއި ހާސްވެ ކަން ޮ
ިހމެނެއެވެ .ދިމާވި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ނުރަނގަޅު ޚިޔާލު އިތުރުވެ ،އަމިއްލަ ނަފްސު ކުށްވެރިކުރެވޭ
ރމެޓިކް ސްޓްރެސް
ފަހަރު އައުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ޓް ޯ
ރިއެކްޝަންގެ ސަބަބުން ޙަޔާތުގައި ދެންހުންނަ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރައި ،އެހެންމީހުންނާ އެކަހެރިވެ،
ރމާއިން އަރައިގަންނަ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ކުރެވެމުންދާ
ނިދަން އުނދަގޫވާތަންވެސް އާދެއެވެ .ޓް ޯ
އިޙްސާސްތައް އެކިދުވަހު އެކި ޮގތަށް ހުރުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.
ރމާއަށް ރެސް ޮޕންޑްކުރާ ،ނުވަތަ
ާޙދިސާއެއް ދިމާވުމަށްފަހު އެކަމުގެ ސަބަބުން ތަޙައްމަލްކުރާ ޓް ޯ
އެޙާލަތުގައި ތިމާ ޢަމަލުކުރާ ޮގތާއި ،އެ ނުތަނަވަސް އިޙްސާސްތަކުން އަރައިގަ ުތމަށް ނަ ާގ ވަގުތާއި
މުއްދަތު އަދި ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް ޮކންމެ މީހަކަށް ތަފާތުވާނެއެވެ.
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ނ ށް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ެމ އް
ޖި ން ސީ އަ ނި ޔާ ގެ ޝި ކާ ރަ އަ ށް ވާ ީމ ހު ން ަ

ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން
ލބިވާ މީހަކަށް ދެރަ ،ނުތަނަވަސްވާ ޒާތުގެ ޙާދިސާއެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ،
ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިމާގެ ޯ
އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާ ތަޙައްމަލުކުރާ އިޙްސާސްތައް ދެނެގަނެ އެކަމުން އަރައިގަތުމަށް ވަގުތު
ނގާނެކަމަށް ޤަބޫލު ޮކށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅާލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ .އެޙާދިސާ ދިމާވީ،
ަ
ތިމާ ކުރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނޫންކަމަށްވެސް ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
ދެވަނަ ކަމަކީ ،ތިމާއަށް ދިމާވާ ހާދިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ،ލިބެންހުރި އެ ީހތެރިކަން ދެނެގަނެ،
ެއހީތެރިކަން ޯހދުމެވެ .ތިމާއަށް އެހީތެރިވާނެ މީހުން ތިބިކަން ދަނެ ،ލިބެންހުރި އެހީތަށް ޯހދުމަކީ،
ތިމާގެ ރިކަވަރީއަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ .އެއީ ،ތިމާ ،އެހެން މީހުންނަށް
ބުރައަކަށް ވަނީ ނޫންކަންވެސް ދަންނަންވާނެއެވެ.
ބައެއް ފަހަރު އާއިލާގެ މީހެއްގެ ކިބައިން ،ނުވަތަ އިތުބާރު ކުރެވޭ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއެއްގެ ކިބައިން
ެއހީތެރިކަން ޯހދިދާނެއެވެ .އެމީހަކާ ވާހަކަދައްކައި ޚިޔާލުތައް ހިއްސާކުރުމުން ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް
ބަދަލުވާން ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ .މި ޮގތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:
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8

ނ ށް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ެމ އް
ޖި ން ސީ އަ ނި ޔާ ގެ ޝި ކާ ރަ އަ ށް ވާ ީމ ހު ން ަ

ޙާދިސާގެ ސަބަބުން ރިކަވަރީ އުނދަގޫވަނީ ކީއްވެެ؟
ބއެއްމީހުންނަށް އަނިޔާ /ޙާދިސާއެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އަރައި ނުގަނެވި ގިނަދުވަސް ނެގުން
ަ
ރއުޅުމުގައި އެހެނިހެން
އެކަށީގެންވެއެވެ .މި ޮގތުން ލިބުނު އަނިޔާގެ ބާވަތަށާއި މުއްދަތާއި ނުވަތަ ދި ި
ރއިގަތުމަށް ދަތިތަކާ
ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެދިމާވި ޙާދިސާއަކުން އަ ަ
ުކރިމަތިވެދާނެއެވެ .ދިމާވި ޙާދިސާގެ ކުރިން ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ހުންނަނަމަ ނުވަތަ ،ޅައުމުރު
ބޑު ހާނިއްކައެއް ތަޙައްމަލް ޮކށްފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ،ރިކަވަރީގައި
ެއއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާޮ /
ރފެޝަނަލް މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ޯހދުން މުހިއްމެވެ.
އެއްވެސް މީހެއްގެ އެ ީހތެރިކަން ނުލިބޭނަމަ ،ޕް ޮ

ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ދަޢުވާ
ނ މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީގު ކުރުމަށްފަހު ޕް ޮ
ފުލުހު ް
ބޑުވާތަން
ސނި ކަން ޮ
ލއަށް ވާނެ ޮގތެއް ނޭނގި އެކަމާ ވި ް
ށ ހުށަހެޅުމުން ދެން އެމައްސަ ަ
ކުރުމަ ް
އާދެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި:
އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
މި މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅޭ އާކަންތައްތަކާއި ނޭނގޭ ބައެއް އުސޫލުތަކާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހުން
އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ޒާތީ  ،ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަން ޖެހުން
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވި މީހާއާމެދު ނޭދެވޭ ޮގތަކަށް ދިމާވި ކަންތައްތަކާއި އަދި މީހުން ދެކޭނެ
ޮގތާ މެދު ވިސްނޭ ޮގތްވުން
ނ ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ޖިސްމާނީ އަދި
އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށް ިވ މީހާއާމެދު ކުރެވު ު
ނަފްސާނީ ގެއްލުންތަ ާކއި އެކު އުޅެން ޖެހުން
ބޑުވުންތަކުން ދުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް
މި ކަން ޮ
ރފެޝަނަލް ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .އަދި އަނިޔާ ލިބިގެން
ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ޕް ޮ
ެއހީތެރިކަން ޯހދަން އަންނަ މީހުންނާއި މެދު ވަކި ޮގތަކަށް ނުދެކި އެމީހުންގެ ޙައްޤު ޯހދައިދިނުމުގައި
މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .އެމައްސަލައެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާކުރީ ޮކން ކަމެއްތޯ ބަލައި ،އެކަންކަން
ދރާސާ ޮކށް ،ރަނގަޅީ ކާކު ޯތ ބެލުމަކީ މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ .މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަތަކީ،
ި
ެއހީތެރިކަން ޯހދަން އަންނަ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ޯހދައިދޭން ަމސައްކަތް ކުރުމެވެ.
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ޖިންސީ ކުށެ ްއގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟
ކުށެއް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާ ޤަރީނާ ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއްގައި ލިބިފައިވާކަމަށް
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއ ީފހަށް ޮފނުވާނެއެވެ.
ުފލުހުންނަށް ބެލެވޭނަމަ ދަޢުވާ ކުރުމަށްޓަކައި ޕް ޮ
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް މައްސަލަ ލިބުމުން ،ފުލުހުންގެ ތަހުޤީގުގެ މައްޗަށް ބަލާ ހެކި
ްޕ ޮ
ޤަރީނާ ވަޒަން ޮކށް  ،ޢާންމު މަސްލަޙަތު އޮތް މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ޮކށް ދަޢުވާ ކުރެވޭނެއެވެ .ޑިއުޓީ
ސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ބައެއްފަހަރު އިތުރުކަންކަން
ރ ެ
ރސިކިއުޝަން މަރުޙަލާގައި ،ޕް ޮ
ޕް ޮ
ސާފުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިފާނެއެވެ.
މައްސަލާގައި ވަކި ޮގތެއް ނިމެންދެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ހުންނާނީ ބަންދުގައި ޯތ ނުވަތަ
ދޫ ޮކށްލެވިފައި ޯތ ކަނޑައަޅާނީ ޯކޓުންނެވެ .ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއާމެދު ޯކޓުން ނިންމަވާ ޮގތެއް
ފުލުހުންގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޔުނިޓުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް އަންގާނެއެވެ .އަދި ދޫ ޮކށްލެވިފައިވަނީ
ވަކި ކަހަލަ ޝަރުތުތަކާއެކުގައި ކަމަށް ވާނަމަ އެކަންވެސް އަންގާ ،ދެންވާނެ ޮގތް ވެސް
ކިޔައިދެއްވާނެއެވެ.
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ނިންމުމުން
ށ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕް ޮ
ުތހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަ ް
ޯކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

”ޢާންމު މަސްލަޙަތު” އަކީ ކޮބާ؟
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައި
ޕް ޮ
ާވނަމަ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ކުރިން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށް
ރިއާޔަތް ކުރާނެއެވެ .މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން މުޖްތަމަޢު މި މައްސަލައާމެދު ދެކޭ
ޮގތާއި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއާއި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ (މިތިން މީހުންގެ ނަޒަރިއްޔާތު) އަށް ބަލައި
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްލަވާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ބާވަތާއި
ރޢާޔަތް ކުރާނެއެވެ .ޕް ޮ
ި
ށކުރަނި ޮކށް ފެނުނު
ކުށުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ،ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށާއި ކު ް
ލތާއި އަދި އެކަމުގައި
ސބަބުން ކުރި އަސަރާއި ،ކުށެއް މެދުވެރިވާން ދިމާވި ޙާ ަ
ަ
ީމހުންނަށް އޭގެ
ބައިވެރިވި މީހުންނާއި ،އެމީހުންނާ އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނާ އޮތް ގުޅުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ށ ނިންމުމުން ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލު ޯހދުމަށް
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މައްސަލައަ ާކ ުގޅިގެން ވަ ިކ ޮގތަކަ ް
ްޕ ޮ
ނ ނުވަ ަތ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެ ޮޕއިންޓްމެންޓަކަށް
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުގަ ިއ ސިޓީއަކު ް
ޕް ޮ
އެދެވިދާނެއެވެ.
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ނ ށް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ެމ އް
ޖި ން ސީ އަ ނި ޔާ ގެ ޝި ކާ ރަ އަ ށް ވާ ީމ ހު ން ަ

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެތޯ؟
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމާ ޯކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން
މައްސަލަ ތާވަލް ޮކށް މި ޮއފީހަށް އަންގާނެއެވެ .ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް
ޔުނިޓުން ޖިނާއި އަދުލުގެ ނިޒާމު ހިނ ާގނެ ގޮތް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއާ ހިއްސާ ޮކށް ޯކޓަށް ދިއުމަށް
ޭއނާ ތައްޔާރު ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެން ޮގސްދޭނެއެވެ .އަބަދުވެސް ،މައްސަލަ
ޮގސްފައިވާ ހިސާބާއި ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ބޭނުންވާނަމަ ހިއްސާ
ކުރެވޭނެއެވެ.

މައްސަލައެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނުމީހާއާ ޙިއްސާ ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
ޯކޓު އަޑުއެހުން ބޭއްވޭނެ ތާރީޚްތައް
އަޑުއެހުންތަކުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް
ޯކޓު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ޯކޓުގެ ނިންމުން
ޙުކުމް
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯޓަށް ދާން އަހަރެން ޖެހިލުންވޭ
ޯކޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ކުރިން ޯކޓަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޮގތުން ކޯޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ،ޝަރީއަތްތައް
ނ ކިޔާދީ އިތުރު
ުކރިއަށްދާނެ ޮގތް ކިޔާދީ އަދިކޯޓު އަޑުއެހުންތަކުގައި ތިބޭނެ މީހުންނަކީ ޮކބަ ިއކަ ް
އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ އެކަންކަން ޯފރު ޮކށްދެވޭނެއެވެ.
ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއާއި ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހުގައި ނުވަތަ ޯކޓުން ދިމާވެ ފެނިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ޮއތްނަމަ،
ެއކަމަށް ކޯޓުގައި ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަ އިންތިޒާމްގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ޯފރު ޮކށްދެވިދާނެއެވެ.
ައމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެދާނެކަމާމެދު
ޝއްކެއް ޮއތްނަމަ ،ފުލުހުން ،ކޯޓު އަދި މިޔުނިޓާއި ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ .އޭރުން ،އެކަމުގެ
ަ
މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެއެވެ.
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ސ ރ ވި ސް ޔު ނި ޓް
ަ
ވި ޓް ނެ ސް އެ ން ޑް ވި ކް ޓި މް ސަ ޕޯ ޓް

ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް އަހަރެން ޖެހިލުންވޭ
ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޖެހިލުން ާވނަމަ ،އެކަން މި ޮއފީހާ ޙިއްސާ ކުރުމުން ،ކޯޓުގައި ޚާއްސަ
ޮގތަކަށް ހެކިބަސް އަދާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ( .މިސާލަކަށް؛ ޯއޑިއޯ،ވީޑިއޯ
ެމދުވެރި ޮކށްޯ ،ކޓްރޫމް ނޫން ތަނެއްގައި ހުރެ ހެކި ބަސް ދިނުން އަދި އެހެން މީހެއްގެ ސަޕޯޓާއި
އެކު ކޯޓުގައި ހެކި ބަސް ދިނުން) .ހެކިބަސް ދިނުމުގައި ޚާއްސަ ޮގތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް
ރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުން އެކަމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސޭނެ ވަގުތު ޮއއްވާ ކޯޓުގައި
ްޕ ޮ
އެދެން ޖޭހޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން ހެކިބަސް އަދާ ކުރުމުގެ ކުރިން އަނިޔާ ލިބޭ މީހާއާއި ހެކި ބަސްދޭ
މީހުންނާއެކު މި ޮއފީހުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

ހެކިބަސްދިނުމަށްޓަކާ ކޯޓަށް ދާއިރު ކޮށްފާނެ ސުވާލުތަކާމެދު
އަހަރަން ކަންބޮޑުވޭ
ޝަރީޢަތުގެ މަރްޙަލާއެއްގައި ،ހެކިން ނުވަތަ އަނިޔާލިބޭ މީހުން ޙާޟިރު ޮކށް ސުވާލުކުރުމުގައި،
ެއމީހުން އިންޓިމިޑޭޓް ޮކށް ،ޖެއްސުން ޮކށް ،ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ .އެއީ،
ާޤނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކާވެސް ޚިލާފު ކަމެކެވެ .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ ޮކންޓްރޯލް
ޮއންނަނީ ފަނޑިޔާރަށް ކަމަށްވާތީ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މިބާވަތުގެ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ
ފަނޑިޔާރުގެ ކަމެކެވެ .އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާކަ ަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،
ރސިކިއުޓަރުން ކުރާނެ ކަމެކެވެ.
ެއކަން ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޕް ޮ
ލ ހަމަތަކެއް ހުރެއެވެ .އެހަމަތަކާއި ،ކޯޓުގަ ިއ ކަން
ކޯޓުގައި ސުވާލު ކުރުމުގައި ވަކި ކަހަ ަ
ށ ބޭއްވޭ
ހިނގާނެ ޮގތާއި ސުވާލުކުރާނެ މީހުންނާބެ ޭހ އިތުރު ތަފްސީލް ހެކިވެރިން ތަ ްއޔާރުކުރުމަ ް
ސެޝަންތަކުގައި ކިޔައިދެވޭނެއެވެ.
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ނ ށް އެ ހީ ތެ ރި ކަ ެމ އް
ޖި ން ސީ އަ ނި ޔާ ގެ ޝި ކާ ރަ އަ ށް ވާ ީމ ހު ން ަ

އަހަރެންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގައި ހާމަ ކުރާނެތަ؟

ހާދިސާ ހިނގި ތަނަކީ ވިކްޓިމް ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ނުވާހިނދެއްގައި ވިކްޓިމް އުޅޭ އެޑްރެސް
ކޯޓުގައި ކިޔައިގެން ނުވާނެއެވެ .ބައެއް ކޯޓު އަޑުއެހުންތަކުގައި ހާދިސާ ހިނ ިގތަން ކިޔާދިނުމުގައި
ނުވަތަ ހެކި ފެނުނު ތަނެއް ބުނެދިނުމުގައި ވިކްޓިމްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރަން ޖެހޭ
ޙާލަތެއްގައިވެސް ވިކްޓިމްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ވެގެން ނުދާނޭ ފަދަ ޮގތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އިސްކަންދޭނެއެވެ .ވިކްޓިމްގެ މަޢުލޫމާތު ޓީވީއާއި ރޭޑިއޯ އަދި ނޫސް ފަދަ އެއްޗެހި މެދުވެރި ޮކށް
ހާމަ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވިކްޓިމަށް އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތައް
ލ ސަރވިސަސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެ ިމލީ އެންޑް ސޯޝަ ް

3328393 / 3027544

ރޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ފެމިލީ ޕް ޮ

3010551

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް /ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޔުނިޓް

3000600

ސ ޔުނިޓް
ޕީޖީ އޮފީސް /ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވި ް

3003271 / 3003241
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