




3

ޓް ނި ސް ޔު ޓް ަސރވި ޯޕ މް ސަ ޓި ކް ޑް ވި ން ސް އެ ނެ ޓް ވި

ފެށުން

މަޤްސަދު

(ހ)

(ށ)

(ނ)

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޔުނިޓަކީ،  ސަރވިސް  ސަޯޕރޓް  ވިކްޓިމް  އެންޑް   ވިޓްނެސް 
 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2008 )ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
 ޤާނޫނު( ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދާުކރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އެހީތެިރވެދިނުމަށް، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގައި އުފައްދާފައި

ޮއންނަ ޔުނިޓެކެވެ.

 ިޖނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބި، އެއިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެންމެ
މަޢުލޫމާތު، މަރްޙަލާތަކާބެހޭ ސާފު  ޮގތާއި،  ކަމަކީ، އެ ނިޒާމު މަސައްކުރާ  އެއް   މުހިންމު 
 ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން ދިއުމެވެ. ވަިކން ޚާއްޞަޮކށް، މިނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން

ޯފރުޮކށްދޭންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ. 

 ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގެ އަމާޒަކީ، ޔުނިޓުގެ ޚިދުމަތް ޯހދާ އަދި ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދެވޭ މީހުންނަށް،
 އެމީހުންނަކީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއްކަން އިޙްސާސްވާ މިންވަރަށް،
 ވީހާވެސް ލުއި ފަސޭހަޮކށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް، ހާމަކަމާއި، ހަމަކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއެކު، ސިއްރު

ހިފެހެއްޓޭ، އިތުބާރުހިފޭ ރަނގަޅު ޚިދުމަތާއި މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދެމުން ގެންދިއުމެވެ.

 ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޯޕރޓް ސަރވިސް ޔުނިޓުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކުށުގެ ސަބަބުން
 ސީދާ ޮގތުންނާއި ނުސީދާ ޮގތުން ގެއްލުން ލިބޭ މީހުންނަށް، އެޔުނިޓުން ކަނޑައަޅާ ޮގތެއްގެ
 މަތިން، ސިއްރު ހިފެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި، އަވަސް، ބޭނުންތެރި އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމާއި،
ހިމެނޭ ެތރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ޖެނެރަލް  ޕްޮރސިކިއުޓަރ  ނިޒާމުގައި،  ޢަދުލުގެ   ޖިނާއީ 
އެހީތެރިކަމާއި ފަންނީ  ދާއިރާއިން  އިޖްތިމާޢީ  ޕްޮރސިކިއުޓަރުންަނށް  ކުރުމުގައި،   ކަންކަން 

އެއްބާރުލުން ޯފރުޮކށްދިނުމެވެ.
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ސް ީފ ެގ ޮއ ލް ރަ ނެ ރ ޖެ ޓަ އު ކި ޮރސެ ޕް

މިޔުނިޓުން ޚިދްމަތް ޯފރުޮކށްދޭނީ ޮކންބަޔަކަށް؟ 

ބާވަތުގެ ޙާދިޘާގެ  ކުރިމަތިވި  އޭނާއަށް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އަނިޔާލިބޭ  މައްސަލައެއްގައި   ިޖނާއީ 
 ޮގތުންނާއި އޭނާ އެވަގުތު ހުރި ޙާލަތުގެ ޮގތުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ޮކށްފައިވާ އަސަރުގެ ޮގތުން
 ޭއނާއަށް ޔުނިޓުގެ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމަކާއި އަޅާލުމެއް ބޭނުންވާކަމަށް ޔުނިޓަށް ެފނިއްޖަނަމަ، އެމީހެއްގެ
 ޭބނުންތަކަށް ބަލައި، އެހެން މީހުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ތަފާތު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް އެމީހަކަށް
އަސަރުޮކށްފައިވާ ނިސްބަަތށް  އެކި  މިންވަރަށް،  އެކި  ސަބަބުން  ކުށުގެ  ޖިނާއީ   ޭދންވާނެއެވެ. 
 ީމހުންނާއެކު ޔުނިޓުން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. މިމީހުންގެ ތެރޭގައި؛ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ތެރޭގައި އެކި
 ވަރުގެ އަސަރުޮކށްފައި ތިބި މީހުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. މި ވިކްޓިމްސް/ވިޓްނެސް ތަކުގެ

ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ޚާއްޞަ ޯފރުޮކށްދޭން  މަޢުލޫމާތު  އެހީތެރިކަމާއި  މީހުންނަށް  ތިރީގައިމިވާ  ތެރެއިންވެސް   މީގެ 
ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(1)

(1)

(3)

(4)

(2)

(2)

(3)

(4)

(5)

ކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ޮބޑެތި މީހުން އަދި ކުޑަކުދިން

އެމައްސަލައެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިން؛ އަދި

އަމިއްލަ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން އިތުރު އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅިގެންދާ މީހުން؛ އަދި

ޮކންމެވެސް ޚާއްސަ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހުން، ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހުން؛

 ޕްޮރސެކިއުޝަނުން ހުށަހަޅާ ހެކިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިން )ކުޑަކުދިންނާއި
ޮބޑެތި މީހުން(

އެކަމުން ލިބި  ގެއްލުން  އޭގެ  އަސަރުޮކށް،  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ބާވަތުން  އަނިޔާގެ   ލިބިފައިވާ 
 ސަލާމަތް ވުަމށް ދަތި އުދަގޫ ތަކާއި ނަފްސާނީ ޮގތުންނާއި ޖިސްމާނީ ޮގތުން ތަކުލީފު

އުފުލަމުންދާ މީހުން؛ އަދި

ވިކްޓިމްސް/ވިޓްނެސް ގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންގެ މައިންބަފައިން

މަރުގެ މައްސަލައެއްނަމަ އެ މަރުވި މީހާގެ ޢާއިލާ

މިނޫންވެސް، މައްސަލައާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މީހުންނާއި މުއައްސަސާތައް
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ޓް ނި ސް ޔު ޓް ަސރވި ޯޕ މް ސަ ޓި ކް ޑް ވި ން ސް އެ ނެ ޓް ވި

މިޚިދްމަތް ޯފރުޮކށްދެވޭ ވަގުތު

މި ޚިދްމަތް ޯހދާނީ ކިހިނެއް؟

މި ޔުނިޓުން ޯފރުޮކށްދޭ ޚިްދމަތްތަކަކީ ޮކބާ؟

ގަޑި ރަސްމީ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްޮރސިކިއުޓަރ  ކުރާނީ،  ޢާންމުޮކށް  މަސައްކަްތތައް   ޔުނިޓުގެ 
ކަމަށްވާ ހެދުނު 8:00 އިން މެންދުރު 14:00 އަށެވެ.

 ިމޔުނިޓުން ޚިދްމަތް ޯހދާނީ ރިފަރަލް މެދުވެރިޮކށެވެ. މި ފަދަ ރިފަރަލްއެއް ުޔނިޓަށް ޮފނުވިދާނެ
ފަރާތްތަކަކީ؛

 ވިޓްނެސް އެންޑް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޔުނިޓުން ވަކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އެކި
ފެންވަރުގައި ދެވޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕްޮރސެކިއުޓަރުން

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޤްއިމް ކުރެވިފައިވާ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް ޔުނިޓާ ގުޅގެން(
ތަހުޤީޤު ކުރައްވާ ޮއފިސަރުން(

 މަޢުލޫމާތު ޯފރުޮކށްދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން ) ކޯޓުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ޢުސޫލުތަކާއި، ކޯޓުގެ
 ިނންމުންތަކާއި ، ވިކްޓިމްގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި، ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދައުރާއި މި

ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ފަދަ ކަންކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.(

އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް އަދި

ވިކްޓިމް ނުވަތަ ވިޓްނެސް ) އަމިއްލަ ރިފަރަލް(
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ސް ީފ ެގ ޮއ ލް ރަ ނެ ރ ޖެ ޓަ އު ކި ޮރސެ ޕް

 ވިކްޓިމް އާއި ޕްޮރސެކިއުޓަރާއި ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާ
 ކުރުން )ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ޕީ.ޖީ ޮއފީހުން ނިންމަވާ ޤާނޫނީ ނިންމުންތައް
 ވިކްޓިމްއަށް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި، ވިކްޓިމް/ވިޓްނެސްއަށް އޭނާގެ ބޭނުންތަކާއި

ސުވާލުތާކައި، މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް އެހީތެރިވުން ފަދަ ކަންތައް(

އަޑުއެހުމުގެ ކޯޓް  ބައްދަލުވުންތަކާއި  ބޭއްވާ  ދެމެދު  އާ  ވިކްޓިމް/ވިޓްނެސް  ޮއފީހާއި   ޕީ.ޖީ 
.ކުރިންނާއި ޯކޓު އަޑުއެހުމުގެ ފަހުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ޯކޓަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި ޯކޓަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރުވާނޭޮގތްތައް ކިޔާދިނުން

 ޕީޖީ ޮއފީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ގުޅުން ހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކާއެކު )މިސާލަކަށް:
ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް  ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި  މޯލްޑިވްސް  ޕޮލިސް ސަރވިސް،   މޯލްޑިވްސް 
އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކާއި  އެހެނިހެން  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ޔުނިޓް  ސަޯޕރޓް   ވިކްޓިމް 

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް( ގުޅުން ފުޅާޮކށް، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން؛ އަދި

 ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތަކަށާއި ކަމާއި ބެހޭ
.މީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން

މައުލޫމާތު ޯހދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާީނ 






