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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

    އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް 
 ގަވާއިދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ 

 2008/2)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/22މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނަުއމުެގ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ  6)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް 

        )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2އިޞްލާޙު ކުރެވުނު، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 4-88

]އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުގެ 
އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯ އަދި 
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ 
މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތައް ނުގެއްލޭނެ ގޮތުެގ  .2
 ހިެމޭނ މަތިން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ައޑުއެހުންތައް ހިންގާ މާަލމާއި، މައްސަލައިގައި 

އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ތިބޭ މާލަންތައް އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންަފރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ 
 ގުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މަްއސަލަ ބަލާ ެމންބަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުްނ ބާރު ލިބިގެްނ  )ހ(  
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލައިެގ 

 ؛އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުުވމުގައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތުން

ޖޯގުރަފީގެ ގޮތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން  )ށ(  
ޚަރަދުގެގޮތުންނާއި ނުވަތަ މައްސަލައިގަިއ ، މޫސުމީގޮތުންނާއި ،ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް
އެ ވަގުތަކު ޮއތް ހުރަސްތަކާއި  ލީ ބުރައެއްގެ ސަބަބުންންޖެހޭ މާހިމެނޭ ފަރާތެއް އުފުލަ

އަދި ހުށަހެޅިފައިާވ މައްަސލައެއް ނިްނމުްނ  ،ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ފަދަ ޙާލަތެއް  ،ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވެ

 އޮތުން.
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މޫސުން ޯގސްވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން،  )ނ(  
ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން ހުރިގޮތުން، މައްސަލައިގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުިރ 

 ހާޒިރުކޮށްގެން ހެކިބަސް ނަގަންެޖހުން.ރަށެއްގެ ކޯޓަށް 

މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކު ހުީރ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ  )ރ(  
ކަމަށް ވާ ނަަމ، އަދި އެ މީހަކު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމްަބސީއެއް ނުވަތަ 

އެ މީަހކު އެމްބަސީއަްށ މަ، ހައިކޮމިޝަނެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގައި ކަމަށް ވާ ނަ 
 ބަޔާން ނަގަްނޖެހުން. ގެންނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކު ހުރީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  )ބ(  
ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ވެފައި، މޯލްޑިްވސް ކަރެކްަޝނަލް ސަރވިސްެގ 
 ފަރާތުން ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދަތިވުން.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި  )ޅ(  
 ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހެއްކަމަށް، ޑޮކްޓަރަކު ލިޔުން ދީފައިވުން.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޑަކުްއޖެއްގެ ހެކިބަްސ  )ކ(  
ނަގަން ެޖހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ކުއްޖާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ކޯޓަަކށް ހާޒިރުކޮށްގެން 
ހެކިބަސް ނެގުމަކީ އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތް ނޫންކަމަށް، މައްސަލަ ބަާލ 

ލު ކުރެވިއްޖެ ަނމަ، ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަްސ ނަަގން އެކަށީގެންވާ މެންބަރަށް ޤަބޫ
ތަނަކަށް ކުއްޖާ ހާޒިރުކޮށްގެން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް 

 ހެކިބަސް ނަގަންޖެުހން.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ނުިނމި ަލސްވާ ނަަމ، އަިދ  )އ(  
ބުރޫ އަރާފާނެކަމަށް މައްސަަލ  ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އެ ކަމުގެ ސަބަބުން

ެއ މަްއސަލައެއްގެ އަޑުއެުހންތައް ކުރިއަށް  ންބަރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،ބަލާ މެ
 ދިއުން.ގެން

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 
ކޮންފަރެންސް 
ހޯސްޓުކުރުމާއި 

ކޮންފަރެންސްގައި 
 ބައިވެރިވުން 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެުހންތައް ތާވަލުކޮށް  )ހ( .3
 ހޯސްޓުކުރާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގައި  )ށ( 
ބައިވެރިވާނެ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާ ޚަޞްމުންނާއި ވަކީލުންނަށް، އެ ފަރާތްތަކުގެ 
އަމިއްލަ ަވސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެްނ އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސްގައި 

 ވެ. ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .4 ހެކިބަސް ނެގުން 
ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްާނ ކުރެވިފައި ނުާވ ޙާލަތުތަކުގައި، އޯިޑއޯ އަދި ވީޑިޯއ 
ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަްސ ނަގާއިރު، ހެކިވެރިާޔ ހުންނަންވާީނ 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ނުވަތަ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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ހައިކޮމިޝަނެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއްގައި ނުަވތަ އެނޫންވެސް 
 ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައެވެ.

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  )ށ(  
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ހުރީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނޫން އެެހން ތަނެއްގައި ނަމަ، 

 ގައިވާ ފޯުމ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް 
އޯޑިއޯ އަދި  މެދުވެރިކޮށް 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 
 ބޭއްވުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ  )ހ( .5
އަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް ހިންގާ 

ކުރިއަށް ގެންދާ އަޑުއެހުންތައް މާލަމާއި މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާ ގުޅުވައިލައިގެން 
ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާުމ ހަަމޖައްސާީނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޫސލެއްގެ މަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޑުއެހުންތަްއ ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ަގޑި ކަނޑަައޅައި،  )ށ(  
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ، ޑިޯއ ކޮންފަރެންސްތައް ތާވަލުކުރާނީއޯޑިއޯ އަދި ވީ

އަޑުއެހުންތައް ހިންގާ މާލަާމ ގުޅުވައިލެވޭ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓަކާ މަޝްވަރާ 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ.، ކުރުމަށްފަހު

ތާވަުލކުރެވޭ ވަގުތަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް  )ނ(  
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމަށް، މަްއސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި 
އަމުރު ފޮނުވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ. މިފަދައިން ފޮނުވޭ އަމުރުތައް، 

 ނެއެވެ.މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ީއމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރައްދު ކުރެވިދާ

ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއް 
ހިމެނޭ މައްސަލަ 

 ހިންގުން 

ހުިރ  މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެިއން ބޭރުގައި )ހ( .6
ނަމަ، ޯއޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތެއް އަޑުއެހުމުގަިއ 

 ބައިވެރިވާގޮތަށް އަޑުއެހުން ބޭއްވިދާނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކު އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިއޯ  )ށ(  
   ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް 
ހިންގާ މާލަމާ ުގޅުވައިލެވެނީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ާވ ނަމަ، އަޑުއެުހން ހައިކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ އެމްބަސީއެއް
ބާއްވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެ ފަރާތެއް އެމްބަސީއަށް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަށް 

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ައމުރު ފޮނުވާނީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ.

އި ަގޑި ކަނޑަައޅައި، މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޑުއެހުންތަްއ ބާއްވާނެ ތާރީޚާ )ނ(  
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ތާވަލުކޮށް، އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
އަމުރު ފޮނުވާނީ، އެ އަޑުއެުހމަކާ ގުޅުވައިލެވޭ އެމްބަސީއަކާ ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަާކ 

 މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަކަށް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ  )ރ(   
          ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވަގުތުގެގޮތުން ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރި ނަމަ، 
     އެ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ހުރި ޤައުމުެގ ރަސްމީ ދުވަހެއްެގ 

 ބަޔާން ނެގުމުެގ އިންތިާޒމު ވަޒީފާއާބެހޭ ރަސްމީ ވަގުތުގައި ހެކިބަސް ނުވަތަ
ޓްރައިބިއުނަލުން ހަމަޖައްަސންވާނެއެވެ. ނަމަެވސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެމްބަސީއެްއ 

ޯއޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ  ނުލައި، ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ފަދަ އިދާރާއެއް މެދުވެރިވުމަކާ
ގެ ަރސްމީ ވަގުތެއްގައި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްސމީ ދުވަހެއް

 އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް އިސްކަންދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މަްއސަލައެއްގައި ިހމެނޭ ފަރާތެއް އެމްބަސީއަކަްށ  )ބ(  
ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނަކަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ހެކިބަސް ނުވަތަ ބަޔާން ނަގަން ފެށުމުގެ 

ޔާްނ ދޭ ފަރާތަކީ ކާކުކަން، ެއ އެމްަބސީއަކުން ނުވަަތ ކުރިން، ހެކިބަްސ ނުވަތަ ބަ
ހައިކޮމިޝަނަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

ތަރުޖަމާނަކު 
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 ގޮތް 

މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ޚަޞްމަކަށް ނުވަތަ ހެކިވެރިޔަކަށް ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ ަނމަ، ނުަވަތ  .7
އަޑުއިވުމުގެ ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ަނަމ، އެ ޚަޞްމަކު ނުވަަތ 
އެ ހެއްކަކު ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ހަަމޖައްސާ ތަރުަޖމާނަކު، އޯޑިއޯ އަދި ވީިޑޯއ 

 ންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގައި ބައިވެރިުކރެވިދާނެއެވެ. ކޮންފަރެ

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 
ކޮންފަރެންސިންގ 
ހެދުމަށް ހޯދަންޖެހޭ 

ތަކެއްޗާއި 
ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ 

 ވަސީލަތްތައް 

އޯޑިއޯ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންިސންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅައިލެވޭ މާަލްނތަކުގައި،  )ހ( .8
އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުުރމަށް ޓަކައި، އަންނަނިވި ތަކެއްޗާއި 

 ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.

 ؛ސްޕީކަރާއި، މައިކްރޯފޯނާއެކު( ނުވަތަ ،ލެޕްޓޮޕެއް )އިންބިލްޓް ވެބްކެމާއި (1)   

 ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެްއ )ޕްލަގްއިްނ ެވބްކެމާއިއެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ  (2)   
 ؛ސްޕީކަރާއި، މައިކްރޯފޯނާއެކު( ނުވަތަ

ސްމާޓްފޯނެއް ނުވަތަ ޓެބްލެޓެއް )ފްރޮންޓް ކެމެރާއާއި، ްސޕީކަރާއި،   (3)   
 މައިކްރޯފޯނާއެކު(

ޮކންފަރެންސިންގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ  )ށ(   
 މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންާވ އެންެމ ަމދު މިންވަރެވެ.

ޓްރާންސްމިޝަން 
ސްޕީޑާއި ބޭންޑްވިތުގެ 

 މިންގަނޑު 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތަނަކީ، އޯޑިއޯ އަދި  )ހ( .9
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ އެކަށީގެންވާ ޓްރާންސްމިޝަން 

 އިންޓަރނެޓް ސްޕީޑް ލިބޭ ތަނެއްކަމުގަިއ ވާންވާނެއެވެ. 
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އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންިސންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުްނތަކުގައި، އޯޑިއޯ  )ށ(  
      އަދި ވީޑިއޯ ކޮލިޓީ އެކަށީގެންާވ މިންގަނޑެއްގައި ބެހެްއޓުމަށް ޓަކައި، 

  )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެްއ( އެމްބީޕީއެސް 1.5ބޭންޑްވިތް ސްޕީޑް އެްނމެ މަދުވެގެން 
 )މެގަ ބައިޓް ޕަރ ސެކަންޑް( ގަިއ ހުންނަންވާނެއެވެ.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 
ކޮންފަރެންސްގައި 

ބައިވެރިވާ އެންމެހައި 
ފަރާތްތަކުން ވާންޖެހޭ 

 ތައްޔާރީތައް

އޯޑިއޯ އަިދ ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކަްށ  )ހ( .10
ރުގައި، އެ އަޑުއެުހމަށް ލޮގިންވުމަށް ޭބނުންވާ ލިންކާއި ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވާ އަމު

          ޕާސްވޯޑް ހިމަަނންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރެިވފައިވާ ގަޑީގެ
)ތިރީސް( މިނިޓުެގ ކުރިން މައްސަލައިގަިއ ިހމެނޭ ފަރާްތތަކަށް އީމެއިލް  30

 ވޯުޑ ފޮނުވަްނ ވާނެއެވެ.މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ލިންކާއި ޕާސް

އޯޑިއޯ އަިދ ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކަްށ  )ށ(  
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން  ،ލޮގިންވުމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދުތައް

 ދޭންވާނެއެވެ.

މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ އަޑުއެހުންތަކަށް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  )ނ(  
އެ ފަރާތެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނުވަަތ ، ލޮގިންވާ ފަރާތްތަކުން

  ޕާސްޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލުން އެދުމުްނ 
 އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންާވނެއެވެ.

އަދި ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ 
ކޮންފަރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް 
އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދާނެ ގޮތް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުްނ ފެށުމުގެ ކުރިން، އޯިޑއޯ އަދި ވީޑިޯއ  )ހ( .11
ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަްމ ރަނގަޅަށް ަމސައްކަތްކުރާކަން ޔަޤީންކޮށް، ގުޅިފައިވާ 

ޑާއި މަންޒަރު ލިބޭކަން، އެަކމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާލަންތަކަށް އަ
މުވައްޒަފު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ައޑުއެހުމުގަިއ ބައިވެިރވާ ފަރާތްތަކުގެ 
ނަންތަކާއި އެ ފަރާތްތައް ތިބި ތަންތަން އެނގޭނޭހެްނ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި، 

 ތީގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.މައްސަލަ ބަލާ މެންބަރުގެ މޭުޒމަ

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވައިލެވިފައިވާ މާލަންތަކުގަިއ  )ށ(  
ތިބި ފަރާތްތަކަށް، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން، ައޑުއެހުން ފެށުމުގެ 

 ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަަލ ބަލާ މެންބަރުގެ ުހއްދަނެތި  ،ދަނިކޮށްއަޑުއެހުން ކުރިއަށް  (1)   
 ؛އަޑުއެހުމުގެ މާލަން ދޫކޮށް ދިއުން

މައްސަލަ ބަލާ މެންބަރުގެ ހުއްދަ ނެތި އިތުރު  ،އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް (2)   
 ؛އެއްވެސް މީހަުކ އަޑުއެހުމުެގ މާަލމަށް ވެއްދުން

އަޑުއެހުމުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް މައްސަލަ ބަލާ މެންބަރުގެ ހުއްދަ ނެތި  (3)   
 ؛ދެއްކުން
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އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދާ ވަގުތު އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ަކމެއްގައި ަމސްއޫލުެވ  (4)   
 ؛އުޅުން

 ؛ޓްރައިބިއުނަލުގެ ހުއްދަ ނެތި އަޑުއެހުން ރެކޯޑުކުރުން (5)   

ދަތިވެދާނެ ނުވަަތ މިނޫންވެސް، ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެުހން ހިންުގމަށް  (6)   
 އުނދަގޫވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  )ނ(  
  އަޑުއެހުމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 R-20/2015ޙުރުމަތްކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ، ގަވާއިދު ނަންބަުރ 
            ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 

އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލަ ބަާލ ަމޖިލީްސ ފަށަންވާނީ ބިސްމީެގ  )ރ(  
ބަރަކާތުންނެއެވެ. މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ފެށުމާއި ިނމުން ރިާޔސަތުން އިޢުލާނު 
ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ އަޑުއެހުމަކީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ 

އަޑުއެހުމެއްަކމަށާއި، އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިޯއ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ 
  ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅިފައިވަނީ ކޮންތާކު ހުރި މާލަންތަކެއް ކަމާއި، 
އެ މާލަންތަކުގައި ތިބި، ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް، އެ ފަރާތެއް އިން 

 ތަނާއެކު ރިޔާސަތުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކަލް ދިމާވާ ޓެކްނި
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ށް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެުހންތައް ކުރިއަ )ހ( .12
ގެންދިއުމަށް ޓަކައި، އަޑުއެހުންތަްއ ފެށުމުގެ ކުރިްނ އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިޯއ 

 ކޮންފަރެންސިންގ ޕްލެޓްފޯމްގެ ސެޓަޕް ތައްޔާރު ކުރަން ވާނެއެވެ. 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ުކރިއަށް ގެންދާއިރު  )ށ(  
ވަޒީފާއާބެހޭ  ޓަކައި ކުރުމަށް  ޙައްލުދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް

އި، ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް ހިންގާ ާމލަމާ ގުޅައިލެޭވ ޔާޓްރައިބިއުނަލުގައް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގައި އެކަމަށް އަހުލުވެރި މީހަުކ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކުރިއަްށ ދަނިކޮށް، މަްއަސލައިގައި ހިެމނޭ އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ ޮކންފަރެންސް  )ނ(  
ފަރާތަކަށް އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ލިބުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، މަްއސަަލ 
ބަލާ މެންބަރުެގ ނުވަަތ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވަްއޒަފުގެ ަސާމލުކަމަށް އެކަްނ 

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

ވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، ނުވަަތ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(  
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކާ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް 
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ގުޅައިލައިފައިވާ ކޮންފަރެންސް މެދުކެނޑިއްޖެ ނަމަ، ެއ ފަރާތަކާ އަލުން 
ށް އެކަން ގުޅައިލެވެންދެން މަޑުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޓެކްނިކަްލ މުވަްއަޒފުންނަ

 ޙައްލުކުރެވެންދެން މައްސަލަ ބަލާ މަޖިިލސް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑައިލެވިދާނެއެވެ.

      މައްސަލައިގަިއ ހިމެޭނ ފަރާތަކުން އަޑުެއހުމުގަިއ ވާހަަކ ދައްކަމުން ދަނިކޮށް،  )ބ(  
 ކެނޑެން ފަށައިފި ނަމަ، އެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ މަޙްޟަރު ނުކުރެވޭވަރަށް އަޑު

ދެއްކުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަަލ ވާހަކަ
       ފެށި ހިސާބަކުން ފެށިގެްނ އެ ފަރާތުން  ޙައްލުކުރެވުމުން، އަުޑ ކެނޑެން 

 ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުރާރުކުރުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވާ 
ފަރާތްތަކުން ޚާއްޞަ 
ސަލާމުކަން ދޭންވީ 

 ކަންތައްތައް

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ބޭނުންކުރާ ލެޕްޓޮފާއި އެނޫންވެސް އާލާތްތައް  )ހ( . 13
ހުރީ ތައްޔާރީ ޙާލަތެއްގައިތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ލެޕްޓޮޕާއި، 

ކުރެވިފައިވާކަން ފޯނާއި ހެޑްސެޓް ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ާޗޖު ، ޓެބްލެޓާއި
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އިތުރަށް ޗާޖުކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓާ  )ށ(  
 ގުޅަންވާނެއެވެ.

 ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއް ުހންނަންވާނީ ސައިލެންޓް މޯޑުަގއެވެ. )ނ(  

ކޮންފަރެންސިންގަިއ ބައިވެރިވުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ ތަނަކީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ  )ރ(  
ވީޑިއޯއިން މަންޒަރު ސާފުވާނޭހެން މޫނަށް ަރނގަޅަށް އަލި ލިބޭ، ައޑުއެހުން ކުރިއަްށ 

 ގެންދިއުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ރޭްންޖ ލިބޭ ތަނެއް ވީހައިވެސް އަޑު މަޑު، ވައިފައި ނުވަތަ ނެޓްވޯކް  )ބ(  
 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

 އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދާ ވަގުތުގައި ވީޑިއޯ ހުންަނންވާނީ އަބަދުވެސް އޮންކޮށްފައެވެ. )ޅ(  

މައިކް އޮންކުރާީނ ހަމައެކަިނ ވާހަކަދެއްކުމަށެވެ. އެނޫްނ ވަގުތުތަކުގައި މައިްކ  )ކ(  
 ހުންނަންވާނީ މިއުޓް ކޮށްފައެވެ.

އަޑުއެހުންތައް އާންމުކޮށް 
 ހުޅުވައިލުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި، އޯޑިއޯ އަދި  )ހ( .14
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވަންވާނީ އާންމުކޮްށ 

 ހުޅުވައިލައިގެންނެވެ.

އަޚްލާޤީ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުަގއި އަމަްނ މުޖުތަމަޢުގެ  (1)   
އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަާލމަތަށް ބުރޫ އެރިޔަ 

 ނުދިނުމަށް.
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 ،ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން (2)   
ނުވަތަ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ަމޞްލަޙަތު 

 ރައްކާތެރިކުރުން.

އެހެން ޤާނޫނަކުން ހުޅުވައިލައިެގން އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް މަނާކުރާ ސަބަބެއް  (3)   
 މެދުވެރިވުން.

އަޑުއެހުންތަކަށް ވަންނަން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ  )ށ(  
އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ފަރާތެއްގެ ނަްނ ނޯޓުކުރަން ވާނެެއވެ. އޯޑިއޯ އަދި 
" ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ައޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް "ޕްރައިވެޓް ލައިވް ފީޑް

ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިކުރުވައިގެން އަޑުއެހުމަށް ފުރުޞަތު 
 ދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  )ނ(  
މިއުޓްކޮށްފައި އެ ފަރާތެއްގެ މައިކް އަބަދުވެސް ، އަޑުއަހަން ވަންަނ ފަރާތްތަކުން

ބެހެއްޓުމަށާއި، އަޑުއެހުން ހިނގަުމންދާއިރު، އަޑުއެހުން ހިންުގމަްށ ބުރޫ އަރާ ފަދަ 
 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުުރމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ މަންޒަރާިއ އަޑު ެއއްވެސް ގޮތަކަށް  )ރ(  
ރޮޑިއުސްކޮށްގެން، އޭގެ އަސްލު އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވަތަ ރިޕް

 މާނަ އޮޭޅ ފަދަ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ މަާނ ކަމެކެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ހުއްދަ ނެތި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެއްވެްސ  )ބ(  
 ަމނާކަމެެކވެ.އަޑުއެހުމެއް ރެކޯޑުކުުރމަކީ ނުވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކުރުމަކީ 

މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކުގައި 
 ސޮއިކުރުން 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ އަޑުއެުހންތަކުގައި ދެކެވޭ  )ހ( .15
 ވާހަކަތައް ލިޔުމުން ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ބާއްވާ އަޑުއެހުްނތަކުގެ މަޙްޟަރު އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  )ށ(  
ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަާރތްތަކަށް އީމެއިލް ، ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ޓަކައި

އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް ، މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ފޮނުވައިގެން ދެވޭ މުއްދަތުގައި
ށް ފޮނުވާފައި ނުވާ ަނމަ، އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމަށްފަހު ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ

ބަޔާން ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފާއި ބަޔާން ޗެކްކުރި މުވައްޒަފު އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް 
 އެއީ ޞައްޙަ ބަޔާނެއްކަމުގައި ބެލެޭވނެއެވެ.އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެުހމުން، 

ކުރެވިފައިވާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަޑުއެހުން ނިމި މަްޙޟަރު )ނ(  
ބަޔާންތަކުގައި ސޮއި ނުކުރެިވ ހުިރ ަނމަ، ޢަމަލުކުރާނީ، މި މާްއދާގެ )ށ( ގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކުެގ  .16 ރެކޯޑިންގ ބެލެހެއްޓުން 
)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  10ތާރީޚުްނ ފެށިގެން ރެކޯޑިންގ، ެއ މައްސަލައެްއ ިނމޭ 

 މުއްދަތަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިޖުރާއަތުތައް 
 ހިނގުން 

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑަެއޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަންކަމުގައި،  .17
ނޫުނގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާިއ، އެ ޤާ) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
( ގައިާވ 2015)ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު  R-20/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އުސޫލުތައް ހިނގާނެއެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުާރ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  .18
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

___________________ 



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ             R-102/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             228އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

10 

 

` 

 
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް               
 ،މާލެ   

 .ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ބަޔާން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ 

 :ްހާޒިރުކޮށްފައިވާ ތަނ    
 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ    
 :ުހެކިބަސްދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތ    

  އުފަން ތާރީޚު:  ފުރިހަމަ ނަން:
  ޖިންސު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ޤައުމު:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
 ގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު 

 ނަންބަރު:
  ނަންބަރު:ފޯނު  

 :ުހެކިބަސްދޭ މީހާގެ އިޤްރާރ 

ސް( އަށް ރައްދުވާގޮތަށް )މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް( ގެ ފަރާތުން )މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެ 
އި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި ގަމައްސަލައިގައި، )ތާރީޚު( ދުވަހުގެ )ގަޑި( ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ )މައްސަލައިގެ ނަންބަރު( 

އިވާނެއެވެ. އެ ބަޔާނަކީ ހެކިން ބަލާ މަޖިލީހާ ގުޅައިލެވިފައިވާ )ހެކިބަސްދޭން ހުރި ކޯޓު/ތަން( އަށް ހާޒިރުވެ އަހުރެން ބަޔާން ދީފަ ބޭއްވުނު މައްސަލަ 
 ނަލަށް އަހުރެން ދީފައިވާ ބަޔާނެކެވެ.ނެތި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ކުރަންޖެހޭ ހުވާ ކުރުމަށްފަހު، 

 ތާރީޚު:
 ސޮއި:

 އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 :ުހާޒިރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ އިޤްރާރ 
ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގައި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، )ތާރީޚު( ދުވަހުގެ )ގަޑި( ގައި ވަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު )މައްސަލަ ނަންބަރު( 

ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް(  ބަލާ މަޖިލީހާ ގުޅައިލެވިފައިވާ )ހެކިބަސްދޭން ހުރި ކޯޓު/ތަން( އަށް ހާޒިރުވެ، )ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ  ބޭއްވުނު މައްސަލަ 
 ސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތިއެވެ.ޔާން ދީފައިވެއެވެ. )ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން( ބަޔާން ދީފައިވަނީ އެއްވެއަހުރެން/އަހުރެމެންގެ ހާޒިރުގައި ބަ

 

 

 
___________________ 

  ނަން:  ނަން:
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