ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު3 :

ހޯމަ

ތާރީޚު 14 :ރަބީޢުލްއައްވަލް  5 - 1436ޖަނަވަރީ 2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު2/2015 :

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ނ
ތންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަ ަ
އޔި ު
ރސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރަ ް
ސންބަރު މަހުގެ  42ވި ބު ާ
 4102ވަނަ އަހަރުގެ ޑި ެ
ތރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލު"
އ ޤާނޫނީ އެހީ ެ
ކގަ ި
މއްސަލަތަ ު
އ ަ
އވި "ޖިނާ ީ
އން ފާސްކުރެ ް
ދައުރުގެ  42ވަނަ ޖަލްސާ ި
ތގެ މަތިން 2 ،ޖަނަވަރީ  02( 4102ރަބީޢުލްއައްވަލް 0236ހ)
އވާ ގޮ ު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  24ވަނަ މާއްދާގަ ި
އ
ޓގަ ި
ގޒެ ު
ގ ެ
ވ ،ދިވެހިސަރުކާރު ެ
މން ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ެ
ރއްވު ު
އސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކު ެ
ވި ހޯމަ ދުވަހު ރަ ީ
އވެ.
ވއްޖެ ެ
މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެ ި

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނބަރު2/1025 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
އެއްވަނަ ބާބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރުފާއި ނަން

.2

މަޤްޞަދު

.1

އެހީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ދާއިރާ

.3

(ހ)

އ
ގތުންނާއި ޖިނާއީ ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކާ ި
މިއީ ،ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަކާ ގުޅޭ ޮ
ގ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ
ނ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމު ެ
ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ޤާނޫ ީ
ޤާނޫނެވެ.

(ށ)

ކން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު"
މއްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރި ަ
މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ" ،ޖިނާއީ ަ
އެވެ.

ނވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ،އަންނަ ި
(ހ)

ތ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ބޭނުންވާ
ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތްތަކަށް ނުވަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ހެއްކާއި އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ހޯދައި އެ ޤައުމުތަކަށް ގެންދިޔުމުގައި،
ނުވަތަ

ބޭރު

ޤައުމުތަކުގައި

ހިނގާ

ޝަރީޢަތްތަކުގައި

ކ
ހެ ި

ދިނުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ

ކއި ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހުން އެ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ
ތަޙްޤީޤުތަކުގައި އެހީތެރިވުމަށްޓަ ަ
ނތަކާގުޅޭ
ށ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު ް
ރ ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޭ ު
ނ
ރކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ެ
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ،އެފަދަ އެހީ ފޯ ު
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛
(ށ)

ނންވާ ބޭރު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތްތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ބޭ ު
ޤައުމުތަކުގައިވާ ހެއްކާއި އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ހޯދައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ،ނުވަތަ
އ
ށޓަކައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުތަކުގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ހެކި ދިނުމަ ް
ތކުގައިވާ މީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު
އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައުމު ަ
ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމުތަކުގައި އެދުމާއި،
އެފަދަ އެހީ ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

(ހ)

ވ ނުވަތަ ހޯދޭ އެހީގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި،
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެ ޭ
ނވާ އެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދިނުން
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަށް ބޭނު ް
ނުވަތަ ހޯދުން ހިމެނެއެވެ.
()2

ތ ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި؛
މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގުމުގައި ނުވަ ަ

()1

އހީތެރިވުމަށްޓަކައި،
ތ ތަޙްޤީޤެއްގައި ެ
މށްޓަކައި ނުވަ ަ
ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސް ދިނު ަ
3

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު ބޭރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވުމުގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ
މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި؛
()3

ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދައި ،ރައްދުކުރުމުގައި؛

()4

ފސްކުރުމުގައި؛
ތން ބަލައި ާ
ހެކި ހޯދުމަށް ތަން ަ

()5

ވމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި؛
މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓު ު

()6

ފސްކުރުމުގައި؛
އެއްޗެއްސާއި ތަންތަން ބަލައި ާ

()7

ދ އެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި؛
މަޢުލޫމާތާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހޯ ޭ

()8

ބޭންކު ރެކޯޑާއި ،މާލީ ރެކޯޑާއި ،ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑުތައް ފަދަ ކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި
ރެކޯޑުގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ކޮޕީ ހޯދުމުގައި؛

()9
(ށ)

ގއި.
ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ،ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ހޯދުމު ަ

ތ ފޯރުކޮށްދޭ ބާވަތުގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ ނުވަ ަ
އެހީއެއް ހޯދުން ފިޔަވައި ،ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މ
ނނު ހުއްދަކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ށން ،ނުވަތަ ޤާ ޫ
ނނުތަކުގެ ދަ ު
އެހީ ،އެހެން ޤާ ޫ
މއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ހޯދު ާ

ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ޤާނޫނު

.4

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީއަށް

.5

ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެހީއަށް

.6

ހިނގުން

އގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނު ،ހުރިހާ ބޭރު ޤައުމެ ް

ދެވަނަ ބާބު
އެހީއަށް އެދުމާބެހޭ ޢާންމު މާއްދާތައް
އެދުން

އެދުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީއަށް
އެދޭނީ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.
(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި ބޭރު ޤައުމުތަކުން
ވތަ
ހޅުންތައް ހުށަހަޅާނީ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ .ނު ަ
ށ ެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާ ހު ަ
ހޅުންތައް ޤަބޫލުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ
ށ ެ
ށން އެފަދަ ހު ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ފަރާތަކަށެވެ.

(ށ)

ޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފިޔަވައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
މށްޓަކައި ް
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނު ަ
ހށަހެޅޭ
ބލާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ު
ޅ ހުށަހެޅުމެއް ަ
ހށަހެ ޭ
ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކަށް ު
ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައެވެ.

4

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ނ)

ވނީ
ހންނަން ާ
ހށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ު
ށ އެދި ބޭރު ޤައުމަކުން ު
ދށުން އެހީއަ ް
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ނ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
ނ އެ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާ ީ
ލިޔުމުންނެވެ .އޭގެ އިތުރު ް
ނމަ ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމުގައި ނުވާ ަ
މބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ ލިޔުމުގެ
ބަޔާންކޮށް ،އެ ޤައުމެއްގެ ކަ ާ
އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ހޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު
ށ އެދި ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަ ަ
ށން އެހީއަ ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ވނެއެވެ.
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ާ
()2

ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އިދާރާގެ ނަން؛

()1

ނ
މކުރަން އެ ޤައުމު ް
އދި ވަކި އިޖުރާއަތުތަކެއް ފުރިހަ ަ
އ ދާއިރާަ ،
އެދޭ އެހީގެ ބާވަތާ ި
އެދޭނަމަ ،އެކަން؛

()3

ނމާއި ،އެ އިދާރާއިން
ކރާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އިދާރާގެ ަ
ތންފީޛު ު
ޤނޫނު ަ
އެހީ ބޭނުންވާ ާ
ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތް؛

()4

ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ބާވަތާއި،
ލވޭ ބަޔާނެއް؛
މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާއަކާއި ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކު ެ

()5

ރ
މއި ،އެމީހަކު ހު ި
ވ ޙާލަތެއްގައި ،އެމީހެއްގެ ނަ ާ
ބނުން ާ
މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ޭ
ތަނާއި ،އަދި އެމީހެއްގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް؛

()6

ނ
ނވަތަ ހެއްކެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކޮ ް
ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ު
މަޤްޞަދެއްގައިކަން؛

()7

ހުށަހެޅުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ކަނޑައަޅާ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.

(ބ)

އ
އ (ރ) ގަ ި
ދގެ (ނ) އާ ި
ހށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއް ާ
ދށުން ހުށަހެޅޭ ު
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ސބަބެއް
ހޅުމެއް ބާޠިލުވާނެ ަ
ށ ެ
ރހަމަކޮށްފައި ނުވުމަކީ ،އެ ހު ަ
ޠތައް ފު ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ު
ށހެޅުމަކައިގެން
ނ މެނުވީ ،އެފަދަ ހު ަ
ކންކަން ފުރިހަމަވުމު ް
ނނަމަވެސް ،އެ ަ
ނޫނެވެ .އެހެ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރިއަށްގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

ނ ގޮތުގެ ނަމޫނާ،
ހންނަންވާ ެ
ނތައް ު
ށހަޅާ ހުށަހެޅު ް
މތަކުން ހު ަ
ނ ބޭރު ޤައު ު
މި މާއްދާގެ ދަށު ް
ދގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއި ު

ޝަރުޠަކާއެކު އެހީ
ފޯރުކޮށްދިނުން

.7

ބޭރު ޤައުމަކާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ކަމާގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޯރުކޮށްދޭ
އެހީއަކީ

ވަކި

ޝަރުޠުތަކަކާއެކު

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

5

ފޯރުކޮށްދޭ

އެހީއެއް

ކަމުގައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ށ
ޖެނެރަލަ ް

ވޮލި ުއމް44 :
އެހީ ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ
ޙާލަތްތައް

ދދު3 :
އަ ަ

.8

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ހ)

ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތަކަށް ފެތޭ
ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ ހުށަހެޅުމެއް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.
()2

ތ
ދޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަ ަ
އެ ހުށަހެޅުމަކީ ،ސިޔާސީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ަ
އަދަބު

އެމީހަކަށް

ދިނުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ހުށަހެޅިފައިވާ

ހުށަހެޅުމެއް

ކަމަށް

ބފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް
ބެލެވިދާފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ލި ި
ކަމަށްވުން؛
()1

ށ
ނސަށް ނުވަތަ ދީނަ ް
އެ ހުށަހެޅުމަކީ ،މީހަކު ނިސްބަތްވާ ނަސްލަށް ނުވަތަ ޖި ް
ސ
ކ ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުވަތަ އެނޫނަ ް
ނުވަތަ ޤައުމަށް ނުވަތަ އެމީހަ ު
ވ
އގެ މައްޗަށް ދަޢު ާ
ނ ދެކޭ ގޮތަށް ބަލައި ،އެމީހެ ް
މީހަކު ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތު ް
އ
ހށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެ ް
ބ ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ު
ދ ު
ކުރުމަށް ނުވަތަ އެމީހަކަށް އަ ަ
ވ
ކަމަށް ބެލެވިދާފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައި ާ
ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވުން؛

()3

މީހަކު ކުރި ކަމަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިފިނަމަ،
ލވޭ ،އެހެންނަމަވެސް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެ ެ
ޢާންމު ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވެފައި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ،
ބ
ވތަ އޭނާއަށް އަދަ ު
ގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނު ަ
އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ެ
ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވުން؛

()4

އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލާއި
ލވުން؛
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެ ެ

()5

އެ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރާ މީހާއަކީ ،އޭނާ ކުރި ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ކުށުގެ
ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެހެން ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ
ނ ކަނޑައަޅާފައިވާ،
ބރީއަވެފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތު ް
ށން ަ
މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ،ކު ު
ފ
ނވަތަ ކުށަށް މަޢާ ު
ށފަހު ،އެ ކުށަށް އަދަބު ލިބިފައިވާު ،
ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުވުމަ ް
ށ
ޗށް ދަޢުވާ ކުރުމަ ް
ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވެފައި ،އެ ހުށަހެޅުމަކީ އޭނާގެ މައް ަ
ނުވަތަ

އޭނާއަށް

އަދަބު

ދިނުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ހުށަހެޅިފައިވާ

އ
ހުށަހެޅުމެ ް

ކަމަށްވުން؛
()6

ހއަކާގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް
ގ އެ ީ
ނ ބާވަތު ެ
ދށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ެ
ޤނޫނުގެ ަ
އެ ހުށަހެޅުމަކީ ،މި ާ
ކަމުގައި ނުވުން.

(ށ)

ނނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ނ ަ
ހށަހެޅުމަކީ ،އަ ް
ކން ހުށަހަޅާ ު
ދށުން ބޭރު ޤައުމަ ު
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ކމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ހށަހެޅުމެއް ަ
ޙާލަތަކަށް ފެތޭ ު
އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
()2

ކ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ
ކށްލި ކަމަ ާ
އެ ހުށަހެޅުމަކީ ،މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫ ޮ
6

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ވ
މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް އަދަބު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ާ
ހުށަހެޅުމަކަށް ވެފައި ،އޭނާ އެކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ހިނގައިފިނަމަ،

ޤާނޫނުގެ

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ދަށުން

ކަމުގައި

ކުށެއް

ނ
ނުބެލެވޭ ެ

ކަމަކަށްވުން؛
()1

ކ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ
ކށްލި ކަމަ ާ
އެ ހުށަހެޅުމަކީ ،މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫ ޮ
ވ
މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް އަދަބު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ާ
ނ
ޅ ް
ކމަކީ ،އެ ހުށަހެ ު
ށ ދޫކޮށްލި ަ
ކރި ނުވަތަ ނުކޮ ް
ހުށަހެޅުމަކަށް ވެފައި ،އޭނާ ު
ހުށަހެޅި ޤައުމުން ބޭރުގައި ހިނގާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގި ކަމަށް ބެލެވޭ ޢަމަލަކަށް
ކ
ވެފައި ،އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ޢަމަލުތަކަ ީ
ވން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ހިނގާ ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނު ު

()3

ކ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ
ކށްލި ކަމަ ާ
އެ ހުށަހެޅުމަކީ ،މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫ ޮ
ވ
މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް އަދަބު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައި ާ
ގއި ހިނގައިފިނަމަ،
ކ ހަމަ އެވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
ހުށަހެޅުމަކަށް ވެފައި ،އެކަމަ ީ
ކމުގައި ވީނަމަވެސް،
ށން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމެއް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ގ
ޓކައި ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ބބަކަށް ަ
ބބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަ ަ
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ސަ ަ
ށ ދަޢުވާ ނުއުފުލޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛
ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަ ް

()4

އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ،ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
ނރަނގަޅު އަސަރެއް
ކށް ު
ޝރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަ ަ
ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ
ވން؛
ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެ ު

()5

ހުށަހެޅުމުގައި

އެ

އެހީ

ވ
އެދިފައި ާ

މހެއްގެ
ީ

ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ،

ށ
ސަލާމަތަ ް

ވން؛
ނުރައްކަލަކަށްވެދާނެ ކަމަށް ބެލެ ު
()6

ށ
އޖޭގެ ވަސީލަތްތަކަ ް
އހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ،ދިވެހިރާ ް
އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ ެ
އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށްވުން؛

()7

ނ
ރގައި ބޭއިންޞާފު ް
އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ،މީހަކާ ދޭތެ ޭ
ކަމެއް

ހިނގާފާނެ

ކަމަށް

ބލެވުން،
ެ

ނުވަތަ

މީހެއްގެ

އންސާނީ
ި

ޙައްޤެއް

ވން؛
ނިގުޅައިގަނެވިދާނެ ކަމަށް ބެލެ ު
()8

ނ
އންމެ އެކަށީގެންވަ ީ
ތތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުެ ،
މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ޙާލަ ް
ރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނުން.
އެހީ ފޯރުކޮށްނުދިނުން ކަމަށް ޕް ޮ

(ނ)

މށް
ހށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަތު ަ
ށހަޅާ ު
އދި ބޭރު ޤައުމަކުން ހު ަ
ށން އެހީއަށް ެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނިންމާ

ހަމައެކަނި

ސަބަބަކީ

ބޭންކިންގ

ސިއްރުތައް

ޙިމާޔަތްކުރުން

ކަމުގައި

ވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ރ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގެންފިނަމަ،
ނުވަތަ

އެ

ހުށަހެޅުމުގައި
7

އެދިފައިވާ

އެހީ

ފޯރުކޮށްދިނުން

ފަސްކޮށްފިނަމަ،

އެކަން

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އެ ޤައުމަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އެފަދައިން އެ ޤައުމަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި ،އެ ނިންމުމަށް
ވާސިލުވި ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މަރުގެ ޙުކުމާގުޅޭ

.9

ހެކި ހޯދުމަށް

.20

މައްސަލަތައް

(ހ)

ރގެ ޙުކުމް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ،މަ ު
ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ
ހށަހެޅިފައިވާ
މ ގުޅޭގޮތުން ު
ދބު ދިނު ާ
ތވެފައިވާ މީހަކަށް އަ ަ
ބ ު
އެފަދަ ކުށެއް ކުރިކަން ސާ ި
ލއިގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކަށް
ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ މައްސަ ަ
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،

އެ

އެހީއަކީ

ކޮންމެހެން

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ

އެހީއެއް

ކަމަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ،އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގަނެގެން
ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް
މަރުގެ ޙުކުމެއް އައުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ
ގއި އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ
މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،އެކަމު ަ
ފނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެފަދަ
ގއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ެ
ދނުން ކަމު ަ
އެ އެހީ ފޯރުކޮށްނު ި
އެހީ ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމާބެހޭ
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދުން

(ހ)

ނނިވި ކަންކަން
ޅގެން އަން ަ
ތ ތަޙްޤީޤަކާ ގު ި
ޝރީޢަތެއް ނުވަ ަ
ަ
ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާއީ
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ބޭރު

ޤައުމެއްގެ

ކަމާބެހޭ

ފަރާތެއްގެ

ކިބައިން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
()2

ވ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ޤައުމުގައިވާ މީހެއްގެ ބަޔާނެއް
ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތް ާ
ނުވަތަ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް؛

()1

ތވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމުގައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ
ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮ ް
އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމަށް؛

()3

ގ
ރ ެ
ނންބަ ު
ވތަ ( )1ވަނަ ަ
ބރުގެ ދަށުން އަދި  /ނު ަ
މި އަކުރުގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
އށް ފޮނުވުމަށް.
ދަށުން ހޯދާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެ ަ

(ށ)

ނ އެދޭ ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހޯދަ ް
ވހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ ތަކެތި
ކށްގެން ދި ެ
ވސީލަތްތައް ބޭނުން ޮ
ބޭރު ޤައުމުގައި ބޭނުންކުރާ ަ
ދ
ގން ހޯދާ އެފަ ަ
ހޯދެން ނެތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ބޭރު ޤައުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް ެ
ނވިދާނެއެވެ.
ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލައިގަ ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެހީއަށް އެދުމުގައި ،މި މާއްދާގެ
ތ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ދޭ މީހާއާ ވީޑިއޯ
ދަށުން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ނުވަ ަ
8
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ލިންކެއް

ނުވަތަ

ނޓް
އިންޓަރ ެ

ލިންކެއް

އަންނަނިވި

މެދުވެރިކޮށް،

ފަރާތްތަކުން

ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށްވެސް އެދެވިދާނެއެވެ.
()2

މައްސަލައަކީ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ޚަޞްމެއް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު؛

()1

މައްސަލައަކީ ހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ ،ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ މީހާ
ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު.

ހެކި ހޯދުމަށް ބޭރު
ޤައުމުތަކުން އެދުން

.22

(ހ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެން
އަންނަނިވި

ކން
ކަން ަ

އެދި

އސައިދިނުމަށް
ހަމަޖަ ް

އެ

އމަކުން
ޤަ ު

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދެވިދާނެއެވެ.
()2
()1

ރާއްޖޭގައިވާ މީހެއްގެ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް؛
ރާއްޖޭގައިވާ

ލިޔުމެއް

ނުވަތަ

އެ

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން

ހޯދަން

ވ
ބޭނުން ާ

އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމަށް؛
()3

ގ
ރ ެ
ނންބަ ު
ވތަ ( )1ވަނަ ަ
ބރުގެ ދަށުން އަދި  /ނު ަ
މި އަކުރުގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ދަށުން ހޯދާ ތަކެތި އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަށް.

(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައިވާ ކަމާގުޅޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،ލިޔުމުންނެވެ.

ހެކި ހޯދުން

.21

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ
މީހެއްގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފިނަމަ ،ކަމާގުޅޭ ހެކިން
ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ،އެމީހުންގެ ބަޔާން ނަގައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުލުހުންގެ
ހުއްދަކޮށްފައިވާ އޮފިސަރަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

ބސް
ހެކި ަ

ދަށުން

ހޯދުމުގައި

އަންނަނިވި

ގޮތުގެމަތިން

ފަނޑިޔާރު

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()2

ނނެގުން؛
ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ހުވައި ކުރުވުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ބަޔާ ް

()1

ނ
އނޫ ް
ތއް ،ނުވަތަ ެ
ކރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާ ެ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން ު
ނންކަން ބަޔާންކުރުން؛
މށްޓަކައި ހާޒިރުވިކަން ނުވަތަ ޫ
އެހެން ފަރާތެއް ހެކިބަސް ދިނު ަ

()3

ގ
ބސް ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ،އެ ބަޔާން ނެ ީ
ހާޒިރުކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެކި ަ
ށ
އެ ފަނޑިޔާރުކަން ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަ ް
ފޮނުވުން.

(ނ)

ތ ނަމަވެސް ،ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ޝަރީޢަތަށް
މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮ ް
ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ،ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެ ހެކިބަސް ނެގުމަކަށް
9

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހޯދާ ހެކި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބުމުން ،އެކަން
ލަސްނުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ގ
ރޢަތެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދާ ހެކި ،ބޭރު ޤައުމުގައި ހިންގޭ ޝަ ީ
ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގޭ ތަޙްޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ
ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ ޣައިރު ހާޒިރުގައިވެސް ނެގިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ތ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގޭ
ވ ަ
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގޭ ޝަރީޢަތެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ނު ަ
ތަޙްޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް ދިނުމަކަށް މަޖުބޫރެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ގޮތް

.23

ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން

.24

ރނެ
އވާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޢަމަލުކު ާ
ދގެ ދަށުން ހެކި ހޯދުމަށް ބާ ް
މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއް ާ
ށން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އިޖުރާއަތުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު

އެއްޗެހި ހޯދުން

(ހ)

ގ ދަށުން ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް
މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރު ެ
ރ
ވ ކޯޓު އަމު ު
ޓކައި ބޭނުން ާ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފިނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް ަ
ނެރެދިނުމަށް

އެދި

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުމަށް

ހންގެ
ފުލު ު

ހުއްދަކޮށްފައިވާ

އޮފިސަރަކަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދީފިނަމަ ،އެ އަމުރުން ހޯދުމަށް އަމުރުކުރާ
ލ އެއްގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ލޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސް ާ
ލބުމުން ،އެ ި
ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ި
ފަނޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ނންބަރުގެ ދަށުން ،ލިޔެކިޔުން ފިޔަވައި
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ަ
މި ޤާނޫނުގެ  22ވަ ަ
އެނޫން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފިނަމަ ،އެ އެއްޗެއް
ޢަމަލުކުރާނީ

ހޯދުމުގައިވެސް

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

އާއި

(ށ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
މުދާ ހޯދުމާއި ހިފެހެއްޓުމާއި މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ
ހޯދުމާއި ހިފެހެއްޓުމަށް
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދުން

.25

(ހ)

ވ
ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކާގުޅޭ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަށް ބޭނުން ާ
އެއްޗެއް،

ނވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ،
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ވާކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެ ް

ސއިދިނުމަށް އެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން
އަންނަނިވި ކަންކަން ހަމަޖައް ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
()2

އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް؛
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

()1

ށ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދާ އެއްޗެއް ،ނުވަތަ އެ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަ ް
ބޭނުންވާ

ދނެ
ނންވެ ާ
ބޭ ު

ނުވަތަ

ކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭ

އެނޫންވެސް

އެއްޗެއް

އ ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް
މށްޓަކަ ި
މޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުވު ަ
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ އެއްޗަކުން ު
އ ނެރެދިނުމަށް؛
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރެ ް
()3
(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދާ އެއްޗެހި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވުމަށް.

ޅމުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް
ހށަހެ ު
ދ އެދުމަކާ ގުޅިގެން ،އެ ު
ށން އެ ޭ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
މ މާއްދާގައި އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން
ބޭރު ޤައުމުގައި ހޯދާފައިވަނީި ،
ކަމުގައި ނުވިޔަސް ،އެ އެއްޗެއް ހޯދާފައިވަނީ ،އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ނންކުރެވިދާނެއެވެ.
ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުގައި ބޭ ު

ހޯދުމާއި ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭރު

.26

ކޯޓު އަމުރު ނެރުން

.27

ޤައުމަކުން އެދުން

(ހ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކުރިއަށްދާ ،ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަށް
ބޭނުންވާ

އެއްޗެއް

ށޓަކައި
ހޯދުމަ ް

ކޯޓު

އަމުރެއް

ނެރެދިނުމުގެ

އިންތިޒާމު

ޅއިފިނަމަ ،އަދި އެ އެއްޗެއް
ޤއުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަ ަ
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި އެ ަ
ފއިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބި ަ
ގއި ،އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަށް
ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއް ަ
ނއެވެ.
ނށް ލިޔުމުން އެންގިދާ ެ
ފުލުހުން ަ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުމަށް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ށފައިވާ
ދ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންގެ ހުއްދަކޮ ް
ނށް އެންގުމުން ،އެފަ ަ
ފުލުހުން ަ
ނއެވެ.
އޮފިސަރަކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާ ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދަން އެދޭ އެއްޗެއްސަކީ ،ނައްތާލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ފޮރުވުމުގެ
ދރާލާ ވަގުތު ހަމަޖެއްސެން
ގއިވާ ،އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްު ،
ފުރުޞަތު އޮތް އެއްޗެހި ކަމު ަ
ޓ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މއްދާގެ ދަށުން ކޯ ު
ނެތް ޙާލަތްތަކުގައިވެސް މި ާ
މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް ކޯޓުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،އެ ހުށަހެޅުމުގައި
ބލެވޭނަމަ ،އަދި އެ އެއްޗެއް
އމުގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ކޯޓަށް ެ
ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތް ބޭރު ޤަ ު
ށ
ހޯދުމަށްޓަކައި އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗަކީ އެ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަ ް
މުހިންމު އެއްޗެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އަދި އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ
ކއި އެ އެއްޗެއް ހުރިކަމަށް
ށޓަ ަ
ވނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަ ް
ކޓަށް ބެލެ ޭ
ސަބަބު ހުރިކަމަށް ޯ
އ
ބރު ،އަދި އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެތަނެއް ބަލަ ި
ވނުމުގެ ާ
ބެލެވޭ ތަނަކަށް ަ
ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ،އަދި އެތަނުގައި އެ އެއްޗެއް ވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު،
ށ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.
ޓ ް
ނށް ދިނުމަށްޓަކައި ކޯ ަ
ފުލުހުން ަ

(ށ)

ރ އަމުރެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނެ ޭ
()2

އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

()1

އަމުރު ނިސްބަތްވާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ބާވަތް؛

()3

ނންވާ އެއްޗެހީގެ ތަފްޞީލު؛
ހޯދަން ބޭ ު

()4

ގ
އެ އަމުރުން ބާރުދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބާރު ެ
އކަން؛
ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަކުރާނަމަެ ،

()5

އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛

()6

މ
ވލުގެ ނުވަތަ ރޭގަނޑުގެ ކޮން ެ
އެ އަމުރުން ވަނުމަށް ހުއްދަ ދޭ ތަނަކަށް ދު ާ
ވަގުތެއްގައިވެސް ވަނުމަށް ހުއްދަ ދޭނަމަ އެކަން ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ
ދުވާލުގެ ނުވަތަ ރޭގަނޑުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ
އެކަން.

(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދާ ހޯދުމެއްގައި ،އެ އަމުރުގައި
ގ
ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ ،އަދި އެ އެއްޗަކީ ،މި ޤާނޫނު ެ
ޤކަށް ބޭނުންވާނެ އެއްޗެއް
 26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީ ަ
ކަމަށް،

ނުވަތަ

ދވެހިރާއްޖޭގައި
ި

ޖިނާއީ

ހިނގާ

ގޅޭ
ކުށަކާ ު

ހެއްކެއްގެ

ގޮތުގައި

އ އެއްޗެއް
ލވޭނަމަ ،އަދި ެ
ގ އޮފިސަރަށް ބެ ެ
ނ އެއްޗެއްކަމަށް ފުލުހުން ެ
ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ގ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް އެ އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،
ފޮރުވުމުގެ ނުވަތަ ނައްތާލުމު ެ
ށޓަކައި
ބރު ،އެ އަމުރުން ދޭކަމަށް ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަ ް
އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ާ
ބެލޭނެއެވެ.
(ރ)

ލތުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭރު
ދށުން ހޯދަން އެދޭ އެއްޗަކުން މުޢާމަ ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
ބރުދޭ ކޯޓު އަމުރެއްވެސް ނެރެވިދާނެއެވެ.
ޤައުމަކުން އެދޭނަމަ ،އެކަމަށް ާ

ކޯޓު އަމުރާބެހޭ އުސޫލުތައް

.28

ހިފެހެއްޓޭ މުދަލާމެދު

.29

ފދަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ،އެ ަ
އަމުރު

ދޫކުރުމާއި،

އަމުރުގައިވާ

ރމާއި،
ބާޠިލުކު ު

ނ
ކަންކަ ް

ހ
ތަންފީޛުކުރުމާބެ ޭ

ލތައް،
ތަފްޞީ ު

ދގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއި ު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފަހައްޓާ
އެއްޗެހި ހުންނާނީ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައެވެ.

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

ގެ

(ހ)

ޙަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ،

ދަށުން

އެކަން

ކޮމިޝަނަރ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އޮފް

ޕޮލިސްއާ

ޖެނެރަލަށް

އެއްވެސް

އެއްޗެއް

އެ

އެއްޗެއް

އަންގައި،

ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުމަކީ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ނ)

ނއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެ ި
މޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް
ދ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ،ކޮ ި
ގންދާ އެއްޗަކާމެ ު
ބަލަހައްޓަމުން ެ
ލިޔުމުން އެންގިދާނެއެވެ.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ފަސްވަނަ ބާބު
ޝަރީޢަތަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށާއި
ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ

އެއްވަނަ ބައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދުން
ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކު
ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމަށް

.10

(ހ)

ނ
ޝރީޢަތެއްގައި ހެކި ދެވޭ ެ
ަ
ދވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ
ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކީި ،
އމީހާ ދިވެހިރާއްޖެ އައިސް
މީހެއްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އަދި ެ

އެދުން

ރއްޖެ ގެނައުމުގެ ހުއްދައަކަށް
ށ އެއްބަސްވާނަމަ ،އޭނާ ދިވެހި ާ
އެ މައްސަލައިގައި ހެކި ދިނުމަ ް
އެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކީ ،ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ
ޤބޫލުކުރެވޭނަމަ،
ނ މީހެއްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ަ
ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދެވިދާ ެ
އަދި އެމީހާ ދިވެހިރާއްޖެ އައިސް އެ ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ ،އޭނާ
ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދޭ އެދުމަކާ ގުޅޭގޮތުން
އަންނަނިވި

ނ
ކަންކަ ް

އސައިދިނުމަށްވެސް
ހަމަޖަ ް

ބޭރު

އމުގެ
ޤަ ު

ކަމާބެހޭ

ފަރާތުގައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

ރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހުންނަށް
ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު

.12

(ހ)

()2

އެމީހާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު؛

()1

ނވޭނެ އިންތިޒާމު؛
އެމީހާ އަނބުރާ އެ ޤައުމަށް ފޮ ު

()3

އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް.

ގ
މހަކަށް ،ނުވަތަ އެ މާއްދާ ެ
ގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ ީ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ެ
އ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ
ކށް ،ޖިނާ ީ
ދަށުން ނޫން ގޮތަ ަ
ޓކައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީޤެއްގައި
ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކި ދިނުމަށް ަ
އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލް

އެދިފައިވާ

ގ
އެދުމެއް ެ

ދަށުން

ވހިރާއްޖެ
ދި ެ

ނ
ގެން ަ

މީހަކަށް،

ވ
އންނަނި ި
ަ

ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވެއެވެ.
()2

ނ
ގ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދުމުގެމަތި ް
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖެ އައުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ބޭރު ޤައުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ
ނ
ވތަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޭ ާ
ދޢުވާ ނުކުރާނެކަން ނު ަ
ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ަ
ކން؛
ނުހިފަހައްޓާނެ ަ
13
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

()1

ނ
ގ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދުމުގެމަތި ް
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ެ
ވ
ދިވެހިރާއްޖެ އައުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ބޭރު ޤައުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކޮށްފައި ާ
ލ ކަމަކީ ،އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރިނަމަ
ކަމަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށް ި
އެކަމާ

އޭނާގެ

ގުޅޭގޮތުން

މައްޗަށް

ދަޢުވާއެއް

މަދަނީ

ނުއުފުލޭނެ

އ
މ ް
ކަ ެ

ކަމުގައިވާނަމަ ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެކަން؛
()3

އޭނާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ
އ ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ
ޖ ގެނައުމަށްފަހު ،އެ މާއްދާގަ ި
މީހެއްނަމަ ،އޭނާ ދިވެހިރާއް ެ
ގުޅޭގޮތުން މެނުވީ ހެކި ދޭން މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަން؛

()4

އޭނާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ
އ ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ
ޖ ގެނައުމަށްފަހު ،އެ މާއްދާގަ ި
މީހެއްނަމަ ،އޭނާ ދިވެހިރާއް ެ
ގުޅޭގޮތުން މެނުވީ ހެކި ދޭން މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަން؛

()5

ހ
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ބޭރު ޤައުމުގައި ހެކި ދޭނަމަ ޖަވާބުދާރީވާންނުޖެ ޭ
އ
ނނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ރވުމަށް ،މި ޤާ ޫ
ވބުދާ ީ
ބާވަތުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަ ާ
ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި އޭނާއަށް މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަން؛

()6

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ބޭރު ޤައުމުގައި ހެކި ދޭނަމަ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ
ގ
ނ ެ
ޤނޫ ު
ބާވަތުގެ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހުށަހެޅުމަށް ،މި ާ
 10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި އޭނާއަށް މަޖުބޫރު
ނުކުރެވޭނެކަން.

(ށ)

ގ
މހަކަށް ،ނުވަތަ އެ މާއްދާ ެ
ގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ ީ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާ ެ
ނޫން

ކަމުގައިވިޔަސް،

ދަށުން

ދިނުމަށްޓަކައި

އ
ޖިނާ ީ

ވތަ
ނު ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މައްސަލައަކާ

ހިނގަމުންދާ

ގުޅިގެން

ޝަރީޢަތެއްގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހެކި

ހިނގަމުންދާ

ޓކައި ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ މީހަކަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) އިން
ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ަ
އވެ.
ވ ޙާލަތްތަކުގައި ލިބިގެނެއް ނުވެ ެ
ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން އަންނަނި ި
()2

އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ އައި ބޭނުން ނިމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔުމުން؛

()1

އޭނާއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވަނިކޮށް،
ނވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ ޙާލަތުގައި:
ކށްޓަކައި މެ ު
އަންނަނިވި ސަބަބަ ަ
()i

ހރާއްޖޭގައި
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބޭނުމަކަށް ދިވެ ި
މަޑުކުރުން؛

))ii

އޭނާ

ވަކި

ޝަރީޢަތެއްގައި

ހެކި

ދިނުން

މުހިންމުކަމަށް

ށ
ބަޔާންކޮ ް

ނ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
އެ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުން؛
))iii

އޭނާ ވަކި ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން މުހިންމުކަމަށް ބަޔާންކޮށް
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
އެ ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުން.
(ނ)

ނ ނަންބަރުގެ ( )iiއަދި ( )iiiގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަ ަ
ނ
ވހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ މުއްދަތު ގުނަ ް
ތގެމަތިން އޭނާ ދި ެ
ޖެނެރަލް ނެރޭ ލިޔުމުގައިވާ ގޮ ު
ށފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ފަށާނީ ،އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮ ް

ބޭރު ޤައުމުން ފުރުމަށްފަހު
ކުށް ކުރާ މީހުންގެ

.11

(ހ)

ނ
ނ މީހަކު ،ބޭރު ޤައުމު ް
ދގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ އަން ަ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއް ާ
މތު އެމީހަކާމެދު ކުރެވޭނަމަ،
ފުރުމަށްފަހު ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ތުހު ަ

ހައިސިއްޔަތު

ނ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބޭނުމަށްޓަކައި އޭ ާ
ނ
ތގައި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަނީ ،އޭނާ ބޭރު ޤައުމު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުއްދަ ު
ފުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް
ބލޭނެއެވެ.
ދަޢުވާ ކުރުމަށް ކަމުގައި މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ެ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މީހަކު ،މި ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ނދުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ތން ބަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި

ރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހާ ދޭ
ހެކިބަސް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް

.13

(ހ)

މށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްގައި
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް ދިނު ަ
ޖނާއީ
އން ބޭރުން އެހެން ި
ގންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ މާއްދާ ި
އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ެ

ބޭނުންނުކުރެވުން

އ
މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަ ި
ހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ،
ވތަ އެ ީ
ހކިބަސް ދީފިނަމަ ،ނު ަ
ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ މީހަކު ެ
ޝަރީޢަތުގައި އޭނާ ދިން ހެކިބަސް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ބުނި
ކށްގެން
އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުރި ޢަމަލެއް ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުން ޮ
ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ހެކިބަސް ދިނުމުގައި އޭނާ ދޮގުހެކި ދީފައިވާނަމަ،
ށ
މގެ ދަޢުވާ ކުރުމުގައި އޭނާ ދިން ހެކިބަސް ބޭނުންކުރުމަކަ ް
އޭނާގެ މައްޗަށް ދޮގުހެކި ދިންކަ ު
މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހާ
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން

.14

(ހ)

އ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހަކީ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެ ް
ކަމުގައިވާނަމަ،

އަދި

އެމީހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހުންނަ

މުއްދަތުގައި

ބަންދުގައި

މ
އ ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާ ު
ނ އެދިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ބަންދުގަ ި
މށް ބޭރު ޤައުމު ް
ބަހައްޓައިދިނު ަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ނނަންވާ ީ
އ ބަހައްޓާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހު ް
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުގަ ި
ގދަށުގައެވެ.
ފުލުހުންގެ ބެލުމު ެ

(ނ)

ދ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ވނީ ،އެފަ ަ
ބންދުގައި ބަހައްޓަން ާ
މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ަ
އ
ގެނައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހުރުމުގައި ބަންދުގަ ި
ނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ
ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫ ު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

15

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ
މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

.15

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޗށް،
އދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މައް ަ
މި ޤާނޫނުގެ  14ވަނަ މާ ް
އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހިނގާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ހިނގުން

ބަންދުން ދޫކުރުން

.16

ބަންދުން ފިލުން

.17

ރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު ބޭރު

.18

(ހ)

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ މީހުން ބަންދުކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް؛

(ށ)

މދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް؛
ތބޭ މީހުންނާ ެ
ބަންދުކޮށްފައި ި

(ނ)

ނ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް.
އެއް ޖަލުން އަނެއް ޖަލަށް މީހު ް

އމީހާ
މށް ެ
ށފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށްދިނު ަ
ދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަންދުކޮ ް
ވނަ މާއް ާ
މި ޤާނޫނުގެ ަ 14
ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުރި ޤައުމުން އެދެފިނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

އޭނާ

ދޫކޮށްލުމަށް

ކަމާބެހޭ

ފރާތަށް
ަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް

އަންގަންވާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސް ،މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ

(ހ)

ޓ
ބންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ފިލައިފިނަމަ ،ކޯ ު
ވ ގޮތުގެމަތިން ަ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތް ާ
ނވެއެވެ.
ލބިގެ ް
އަމުރަކާ ނުލައި ،އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ި
ނ
ނ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފައިވަނީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު ް

(ށ)

ޓކައި ،ވީ އެންމެ އަވަސް
ބންދެއްގައި ހުއްޓާތޯ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ަ
ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަ
ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އަދި ލަސްވެގެން ( 14ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ކޯޓަށް
ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފައިވަނީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް

(ނ)

ތވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ އަލުން
އ ހުއްޓާކަމަށް ކޯޓަށް ސާބި ު
ބންދެއްގަ ި
ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަ
ރންވާނެއެވެ.
ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކު ަ
ފލައިގެންއުޅޭ ކުށްވެރިންނަށް
ތން އަދި ި
ކުށްވެރިން ބަންދުން ފިލުމަށް އެހީތެރިވުމާ ބެހޭގޮ ު

(ރ)

ހރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ޙިމާޔަތްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެ ި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެދުން
ޤައުމަކަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް
އެދުން

ބޭރު

ޤައުމެއްގައި

ނދާ
ހިނގަމު ް

ސ
ހެކިބަ ް

ޝަރީޢަތެއްގައި

ދިނުމަށް

ނުވަތަ

އގައި
ތަޙްޤީޤެ ް

މކުން
ނ އެދި އެ ޤައު ަ
ށ ފޮނުވައިދިނު ް
ރއްޖޭގައިވާ މީހަކު އެ ޤައުމަކަ ް
އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ާ
ތ އެހީތެރިވެދެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައި
ފދައިން ހެކިބަސް ދެވޭނެ ނުވަ ަ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމީހަކީ އެ ަ
އ ޤައުމަށް ގޮސް ،ހެކިބަސް ދޭން
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އަދި އެމީހާ ެ
ނކުރާ
ނނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ ް
ކ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާ ޫ
އެއްބަސްވާނަމަ ،އަދި އެމީހަ ާ
ކަންކަން

އެ

ނ
ޤައުމަކު ް

ކަށަވަރުކޮށްދޭނަމަ،
16

މ
ި

ނގައި
ނ ު
ޤާ ޫ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މތިން
ގތުގެ ަ
ޮ

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.
ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި
ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހުން

.19

(ހ)

އވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ،
އ ބަޔާންކުރާ މީހަކީ ބަންދުކޮށްފަ ި
މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގަ ި
އެމީހާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް

ފޮނުވުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގިދާނެއެވެ.
()2

ތ
މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް ނުވަ ަ
ށ ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އޭނާ
ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަ ް
ބަންދުން ދޫކުރުމަށް؛

()1

ފުލުހެއްގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޙަވާލުގައި

ނުވަތަ

އޮފިސަރެއްގެ

ޖަލު

ޙަވާލުގައި

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް.
(ށ)

ވތަ އެނޫންވެސް
ކރާ މީހަކީ ،ޕެރޯލް ނިޒާމުގެ ދަށުން ،ނު ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ު
މތައް
ނދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއްނަމަ ،އަންނަނިވި އިންތިޒާ ު
ށން ބަ ް
ޤާނޫނީ ހުއްދައެއްގެ ދަ ު
ށ
ހަމަޖެއްސުމާއެކު ،މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަ ް
ނުވަތަ

ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެއެވެ.
()2

ށ
މށާއި ،އޭނާ އެ ޤައުމަ ް
ހ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ހޯދު ަ
ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެ ޭ
ގެންދިޔުމަށްޓަކައި

އޭނާ

ބަންދުން

ދޫކުރުމަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ހުއްދަ

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ހުއްދަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުން؛
އަދި
()1

އ
ތ ް
ހ އެންމެހައި ހުއްދަ ަ
ނ ހޯދަންޖެ ޭ
ނބަރުގެ ދަށު ް
ނ ނަ ް
މި އަކުރުގެ ( )2ވަ ަ
ނ
ށ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެހެން ކަންކަ ް
ހޯދުމަށްފަހު ،އޭނާ އެ ޤައުމަ ް
ހަމަޖެއްސުން.

ބޭރު ޤައުމަށް ފޮނުވޭ
މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން
ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ
ކަންކަން

.30

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވޭ މީހަކަށް ،މި ޤާނޫނުގެ
ނނިވި
 32ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ،އަން ަ
ނއެވެ.
އ ޤައުމަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާ ެ
ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށް ެ
()2

ށ
މ ް
މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުގެ އެދުމުގެމަތިން ބޭރު ޤައު ަ
ނ
އވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތު ް
އޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފަ ި
ދިޔުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ދިވެހިރާ ް
އޭނާގެ

މައްޗަށް

ދަޢުވާ

ނކުރާނެކަން
ު

ނުވަތަ

މ
އެކަ ާ

ގުޅޭގޮތުން

އޭނާ

ކން؛
ނުހިފަހައްޓާނެ ަ
()1

ށ
މ ް
މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުގެ އެދުމުގެމަތިން ބޭރު ޤައު ަ
ދިޔުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަކީ
ކށްލި ކަމަކީ ،އޭނާ އެކަމެއް ކުރިއިރު އޭނާ އެ ޤައުމުގައި ހުރިނަމަ
ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫ ޮ
ކމެއް ކަމުގައިވާނަމަ،
އޭނާގެ މައްޗަށް އޭގެ ސަބަބުން މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެ ަ
ކން؛
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލާނެ ަ
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

()3

އޭނާ ބޭރު ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ،މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ
ޝަރީޢަތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ތަޙްޤީޤަކާ

ނުވަތަ

ގުޅޭގޮތުން

މެނުވީ

ހެކި

ދޭން

މަޖުބޫރުނުކުރުވާނެކަން؛
()4

ހ
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެކި ދޭނަމަ ޖަވާބުދާރީވާންނުޖެ ޭ
ނނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި
ބާވަތުގެ ސުވާލުތަކަށް ،މި ޤާ ޫ
ހނެކަން؛
ހެކި ދޭއިރު ޖަވާބުދާރީވާންނުޖެ ޭ

()5

ހ
މ ހުށަހަޅަން ނުޖެ ޭ
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެކި ދޭނަ ަ
ބާވަތުގެ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ،މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކި ދޭއިރު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެކަން؛

()6

އ
މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަށް ގޮސް އޭނާ ޝަރީޢަތެއްގަ ި
ހެކި ދީފިނަމަ ،އޭނާ ދޮގުހެކި ދީފި ޙާލަތެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދޮގުހެކި ދިންކަމުގެ
ކށެއް ސާބިތުކުރުމަށް
ދަޢުވާ ކުރުމަށް ފިޔަވައި ،އޭނާ ދޭ ހެކިބަސް ،އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ު
ކން؛
ބޭނުންނުކުރާނެ ަ

()7

އ
ގ ި
އނާ ބޭރު ޤައުމު ަ
ދގައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަޭ ،
އޭނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަން ު
ނ އަންނަނިވި ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތު ް
ސއިދޭނެކަން:
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަންކަން ހަމަޖައް ަ
()i

ބހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު؛
އޭނާ އެ ޤައުމުގައި ބަންދުގައި ެ

))ii

އޭނާ އެ ޤައުމުގައި ވަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާ
ށ
ތ ް
ބހޭ ފަރާ ަ
އ ޤައުމުގެ ކަމާ ެ
ނ ދޫކޮށްލުމަށް ެ
މިނިވަންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އޭ ާ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް

އަންގައިފި

ޙާލަތެއްގައި،

ނ
އޭ ާ

ނ
ދ ް
ބަން ު

މށް؛
ކށްނުލު ަ
އގައި ،އޭނާ ބަންދުންދޫ ޮ
ދޫކޮށްލުމަށް އަދި އެނޫން ޙާލަތެ ް
))iii

ބރުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލެވޭ މީހާ ،މި ޤާނޫނުގެ
މި އަކުރުގެ ) )iiވަނަ ނަން ަ
އ ޤައުމުގައި
ވންދެން ެ
ނ ބޭނުން ފުރިހަމަ ަ
ވ ު
ދަށުން އެ ޤައުމަށް ގެންދެ ު
ނ
ހރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު ،އެ ޤައުމަކު ް
އ އޭނާގެ ު
ހުންނަ މުއްދަތުގަ ި
އުފުލުމަށް.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް
ފެންނަ

އިތުރު

ކަމަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ބޭރު

ޤައުމަކުން

ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ކަންކަން

ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަންކަން

.32

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވޭ މީހަކަށް ،މި ޤާނޫނުގެ
 30ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި
އެނޫން

ޙާލަތްތަކުގައިކަން

ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
18

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ޤަބޫލުކުރާކަން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

()2

ދޔުމުން؛
އޭނާ ބޭރު ޤައުމަށް ދިޔަ ބޭނުން ނިމުމަށްފަހު އެ ޤައުމު ދޫކޮށް ި

()1

ށން ލިބިފައިވަނިކޮށް،
އޭނާއަށް އެ ޤައުމުން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ބތަކުންކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކައި މެނުވީ ،އެ ޤައުމުގައި މަޑުކުރާ
އަންނަނިވި ސަބަ ު
ޙާލަތުގައި:
()i

އ ޤައުމުގައި
ދގައި ބަޔާންކުރާ ބޭނުމަކަށް ެ
މި ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއް ާ
މަޑުކުރުން؛

))ii

ށ
ށ ބަޔާންކޮ ް
އޭނާ ވަކި ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުން މުހިންމުކަމަ ް
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން އެ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ރުހުމާއެކު،
އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު އެ ޤައުމުގައި މަޑުކުރާ
ޙާލަތުގައި؛

))iii

އޭނާ ވަކި ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން މުހިންމުކަމަށް ބަޔާންކޮށް
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން

އެ

ގއި
ތަޙްޤީޤެއް ަ

އެހީތެރިވެދިނުމަށް

ގ
އޭނާ ެ

އަމިއްލަ

ރުހުމާއެކު ،އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު އެ ޤައުމުގައި
މަޑުކުރާ ޙާލަތުގައި.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )iiއަދި ( )iiiވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،
މީހަކަށް އެ ޤައުމެއްގައި ހުރެވޭނީ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދައިގައިވާ މުއްދަތަށެވެ.
ރޚުން ފެށިގެންނެވެ.
އެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ،އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާ ީ

ބަންދުގައި ހުންނަ
މީހާގެ ޙުކުމް

.31

ނނާ
ޤ ޫ
ދވޭ މީހަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
ނ ެ
ގ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ގެ ް
ވނަ މާއްދާ ެ
މި ޤާނޫނުގެ ަ 18
ޚިލާފަށް ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް

ތަންފީޛުވަމުންދިޔުން

ގއި
ރ ޤައުމު ަ
ނ އޭނާ ބޭ ު
ނނުގެ ދަށު ް
މ ޤާ ޫ
އގައި ހުރި މީހެއްނަމަި ،
ބންދެ ް
ތން ަ
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮ ު
ނދުގެ މުއްދަތު ގުނެމުންދާނެއެވެ.
ހުންނަ މުއްދަތުގައި ،އޭނާގެ ބަ ް

ހަވަނަ ބާބު
ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހުންނާބެހޭ
ޓްރާންޒިޓްކުރުން

.33

(ހ)

ށ
ޝރީޢަތެއްގައި ހެކި ދިނުމަ ް
ަ
ހން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގާ
ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކު ،އެ ެ
ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމަށް
ޤއުމުގެ ކަމާބެހޭ މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމީހާ
ބޭރު ޤައުމަކުން އެދޭނަމަ ،އެ ަ
ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހާ ދަތުރުކުރާ
އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖެއްސީއްސުރެ ނުވަތަ ބަނދަރުކުރީއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއިން
19

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ފުރަންދެން ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އެމީހާ ހައްޔަރުގައި
ވނެއެވެ.
ބަހައްޓަން ާ
(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހަކު ،އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ
ނ
މށް އޭ ާ
ވނަމަ ،އޭނާ ގެނައި ޤައު ަ
އމަށް ގެންގޮސްފައި ނު ާ
ދންވާ ޤަ ު
ތެރޭގައި އޭނާ ގެން ަ
އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގިދާނެއެވެ.

ޓްރާންޒިޓްގައިވާ މީހަކު

.34

ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހުން

.35

ފިލުން

(ހ)

ޒޓްކުރާ މީހަކު ފިލައިފިނަމަ،
މި ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާން ި
އަދި އެމީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މީހެއްކަމަށް ،އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ،އޭނާ
ނވެއެވެ.
އންގުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެ ް
ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ެ

(ށ)

ނ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފައިވަނީ ،ޞައްޙަ ބަންދެއްގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށު ް
ޓކައި ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އަދި
ހުއްޓާތޯ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ަ
ގިނަވެގެން ( 14ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އވަނީ ،ޞައްޙަ ބަންދެއްގައި
ކޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފަ ި
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޯ
ހުއްޓާކަމަށް

ތވެއްޖެނަމަ،
ސާބި ު

ކޯޓަށް

އޭނާ

ނ
އަލު ް

ބަންދުކުރުމަށް

ކޯޓުން

އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
ފިލަން އެހީތެރިވެދިނުން

ކުށްވެރިން

ދން
ބަން ު

ޙިމާޔަތްދިނުމާ

ށ
ފިލުމަ ް

ބެހޭގޮތުން

އެހީތެރިވުމާ

ދވެހިރާއްޖޭގައި
ި

ތން
ބެހޭގޮ ު
ޢަމަލުކުރެވޭ

އދި
ަ

ފިލައިގެންއުޅޭ

ޤާނޫނުތައް،

މި

ނނަށް
ކުށްވެރި ް

ނނުގެ
ޤާ ޫ

ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ކުށް ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާބެހޭ

އެއްވަނަ ބައި
ރާއްޖެއިން އެދުން
ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށް
ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާ
ގުޅޭގޮތުން އެދޭ އެދުން

.36

(ހ)

އ ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ
ގން ހޯދާފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެ ް
މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށް ެ
ނ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް،
އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބު ް
އޖޭގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދި އެ އަމުރުގައި
ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ދިވެހިރާ ް
ބަޔާންކުރާ މުދަލެއް ހުރީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި
ނކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ،އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ
ބޭރު ޤައުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަ ް
ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ށ)

މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްގެން އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ،
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
ލިބިފައިވާނަމަ،

އެ

އގެ
މައްސަލަ ި

ޝަރީޢަތް

ނިމެންދެން

ވަކިގޮތަކަށް

އެ

މުދަލެއް

ގ
މށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއް ެ
ލކުން މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުވު ަ
ވތަ އެ މުދަ ަ
ހިފެހެއްޓުމަށް ނު ަ
ޙަވާލުގައި އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދި
އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުދަލެއް ހުރީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެ އަމުރު
މށް އެދި ،އެ ޤައުމެއްގެ
ހ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނު ަ
ޖ ޭ
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ެ
ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

އ ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ
ގން ހޯދާފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެ ް
މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށް ެ
އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
ހުރީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އަދި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން
މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރު ފިޔަވައި އެހެން އަމުރެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ބހޭ ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ،އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާ ެ
ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެދުން
ރާއްޖޭގައިވާ ކުށް ކޮށްގެން
ހޯދާފައިވާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން

.37

(ހ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައި މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
މދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ު

އެދޭ އެދުން

ތށް
އއް އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަ ަ
ވތަ ފައިސާ ެ
ދ އެ މުދަލެއް ނު ަ
ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ ،އަ ި
ނެގުމަށް

އެ

ޤައުމެއްގެ

ކޯޓަކުން

އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ،

އެ

އަމުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މށް އެދި ،އެ ޤައުމެއްގެ
ހ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނު ަ
ޖ ޭ
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ެ
ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައި މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
މދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ު
ނދެން
ތ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެ ް
ދ އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަ ް
ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ ،އަ ި
ކ
ނ ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ވަ ި
ތ އެ މުދަލަކުން މުޢާމަލާތުކުރު ް
އެ މުދަލެއް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަ ަ
ޓކުން އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ،
ފަރާތެއްގެ ޙަވާލުގައި އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް އެ ޤައުމެއްގެ ކޯ ަ
ށ
ކންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަ ް
ނފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ަ
އެ އަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަ ް
އެދި ،އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ނ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައި މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
މދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ު
ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ ،އަދި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނކޮށްފައިވާ އަމުރު ނޫން އެހެން އަމުރެއް އެ ޤައުމެއްގެ
(ހ) ނުވަތަ (ށ) ގައި ބަޔާ ް
ފޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެފަދަ އަމުރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަން ީ
ހ ފަރާތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
މބެ ޭ
ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ،އެ ޤައުމެއްގެ ކަ ާ
ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ރ)

މި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މާއްދާގައި

ބޭރު

ޤައުމުގެ

މި

އަމުރުތައް،

ދަށުން

މާއްދާގެ

ށޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަ ް
(ބ)

ބރު ޤައުމުގެ އަމުރުތައް މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭ
ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލުތައް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި
އ
ވ ކަންކަމާބެހޭ ތަފްޞީލުތަ ް
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ ގަވާއިދުގައި އަންނަނި ި
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()2

ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ޤައުމުގެ އަމުރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި

ކޯޓަށް

ބހޭ
ހުށަހެޅުމާ ެ

ރ
އަމު ު

އުސޫލުތަކާއި،

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެ ގޮތް؛
()1

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ އަމުރުތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ގޮތް؛

()3

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ އަމުރުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ގޮތް.

އަށްވަނަ ބާބު
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެހީއަށް އެދުމާބެހޭ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން
އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުން

.38

(ހ)

ދވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ
އ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ި
އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ ،ޖިނާ ީ
ޝަރީޢަތަކަށް

މުހިންމު

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެކަންކަން

ކން
ކަން ަ

ކަމުގައި

މޖައްސައިދިނުމަށް
ހަ ަ

އެ

މައްސަލައިގައި
އެދި

ދަޢުވާލިބޭ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ތށް
ފަރާ ަ

ޖެނެރަލް

ބޭރު

ޤައުމަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް
ހށަހެޅިދާނެއެވެ.
ހޯދުމަށް އެދި އޭނާއަށް ކޯޓަށް ު

(ށ)

()2

ބޭރު ޤައުމުގައިވާ ހެއްކެއް ހޯދުން؛

()1

ބޭރު ޤައުމުގައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުން؛

()3

ބޭރު ޤައުމުގައިވާ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުން؛

()4

ރއްޖެ ގެނައުން.
ބޭރު ޤައުމުގައިވާ މީހަކު އެ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް ދިވެހި ާ

ޅ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަ ާ
ވ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ،ޖަވާބުދާރީވާނެ ފުރުޞަތު
ނިންމުމުގެ ކުރިން ،އަންނަނި ި
ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ނ)

()2

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ؛

()1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް.

ނ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމެއް ދޭން
ށ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ވ
ގ ޢާންމު ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރަށް ،އަންނަނި ި
ނިންމުމުގައި ،ޢަދުލު އިންޞާފު ެ
ކަންކަމަށްވެސް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
()2

ތ
އ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެފަދަ އެދުމެއް ބޭރު ޤައުމުން ބަލައިގަތުމަށް ޮ
ފުރުޞަތު؛

()1

ނ
ހދިދާނެ އެއްޗެއްކަ ް
އއްޗަކީ އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް ޯ
ހ ހޯދަން އެދޭ ެ
ދަޢުވާލިބޭ މީ ާ
ނުވަތަ ނޫންކަން؛

()3
()4

ދނެތޯ؛
އެފަދަ އެއްޗެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވި ާ
ހެކީގެ

ގޮތުގައި

އެ

އެއްޗެއް

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،

އޭގެ

ނ
ސަބަބު ް

އެ މައްސަލައިގައި ނިންމިދާނެ ނިންމުމަކަށް ފައިދާކުރާނެ މިންވަރު؛
()5

ށ
ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ އެއްޗެއް ކޯޓަށް ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤަކަ ް
އުނިކަން އަތުވެދާނެތޯ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ކޯޓަށް ފެންނަ ކަމާގުޅޭ އެހެން
ކަމަކަށް ރިޢާޔަށްކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ލިޔުމެއް ދީފިނަމަ ،އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ނވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އެހީއަށް
ޖެނެރަލަށް ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ް
އެދުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދޭ އެދުމެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ބޭރު
ށ
ޤައުމަކުން ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަ ް
ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަވަނަ ބާބު
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި ޤަބޫލުކުރުމާބެހޭ
މި ބާބުގައިވާ ކަންކަން
ހިނގުން

.39

ނކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
ނނިވި ކަ ް
ސލުތައް ހިނގާނީ އަން ަ
މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު ޫ
(ހ)

ތއް؛ އަދި
ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ޝަރީޢަތް ަ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި

.40

ބަޔާން ނެގުމުގެ އުސޫލުތައް

.42

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި

.41

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ހ)

ށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ބނެފައިއެވަނީ ،މި ާ
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި ކަމަށް ު
އމެއްގައި ނެގޭ ބަޔާނަށާއި ،އެ ބަޔާނާއެކު ހިމެނޭ ކަމާގުޅޭ
ރ ޤަ ު
އެދޭ އެދުމެއްގެމަތިން ބޭ ު
ތަކެއްޗަށެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބަޔާނުގެ ބައެއް ނުވަތަ ބަޔާނާއެކު
އގެ ހެކީގެ ގޮތުގައެވެ.
ބއެއްވެސް ބެލެވޭނީ ،ބޭރު ޤައުމެ ް
ހިމަނާފައިވާ ކަމާގުޅޭ ތަކެތީގެ ަ

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބަޔާނެއް ބޭރު ޤައުމެއްގައި ނަގަންވާނީ
ތ އެ ކޯޓެއްގައި
ށފަހު ،ނުވަ ަ
އެ ޤައުމެއްގެ މަތީ ކޯޓެއްގައި ،ބަޔާން ދޭ މީހާ ހުވައި ކުރުވުމަ ް
ބންދުކުރެވިފައިވާ
ނ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންަ ،
ނ ަ
އެފަދަ ބަޔާން ނެގުމަށް އޮ ް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައެވެ.

(ށ)

ށ
ގތަކަ ް
ށފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ޮ
ގ ބަޔާން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
ށން ނަ ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ރެކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

()2

ލިޔުމުން؛

()1

އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް؛

()3

ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނަގާ ބަޔާނަކީ ،އެ އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނަގާފައިވާ
ބަޔާނެއް ކަމަށާއި ،އެއީ ތެދު ބަޔާނެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް އެ ބަޔާނާއެކު
އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ނ ނެގި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު
ޔންކުރާ ލިޔުމަކީ ،އެ ބަޔާ ް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަ ާ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ،އަދި އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ޢަދުލު އިންޞާފު
ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ތައްގަނޑެއް ޖަހާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޤަބޫލުކުރުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތްތަކަށް
ހެކި ،މި ޤާނޫނުގެ ަ 39
ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ބސް ދޭ މީހާ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތް ބޭއްވޭއިރު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހެކި ަ
ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށާއި ،އަދި އެމީހަކަށް އެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެވިދާނެކަމަށް
ބބު ހުރުން؛
ބެލުމުގައި ،އެކަށީގެންވާ ސަ ަ

(ށ)

ފނަމަ ،އެ ހެއްކަކީ ކޯޓަށް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ ހެކިބަސް ދީ ި
އވުން؛
ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ކަމުގަ ި

(ނ)

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހެއްކަކީ މި ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ އެއްޗެއް
ކަމުގައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅުން.
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ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި
ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމުން

.43

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި އެންމެ އިންޞާފުވެރިގޮތަކީ
ބޭރު

ޤައުމެއްގެ

ހެއްކެއް ބަލައިނުގަތުން

ކަމުގައި

ކޯޓަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެފަދައިން

ޓށް ނިންމިދާނެއެވެ.
އެ ހެކި ބަލައިނުގަތުމަށް ކޯ ަ
(ށ)

ނ
ނނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓު ް
ނ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އަން ަ
ށ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
()2

ނންތެރިވާ މިންވަރު؛
ބޭރު ޤައުމުގެ ހެއްކެއް ،އެނޫން ގޮތަކުން ހޯދާ ހެއްކަކަށްވުރެ ބޭ ު

()1

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހެއްކެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައިގައި
ކރާނެ މިންވަރު؛
ކށް ފައިދާ ު
ނިންމިދާނެ ނިންމުމަ ަ
ނ
ބޭރު ޤައުމުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާން ނެގި ވަގުތު އެ ބަޔާން ދި ް

()3

ދ ސުވާލުއުފެއްދެން
ހން ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ޙަޤީޤަތާމެ ު
ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ،އެމީ ު
އޮތް މިންވަރު؛
()4

ނ
ވ ެ
ރޢަތަށް ކުރިމަތި ާ
ށފިނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން ޝަ ީ
ބޭރު ޤައުމުގެ ހެކި ޤަބޫލުނުކޮ ް
ލަސްވުންތަކާއި ދަތިތައް؛
ށ
ފނަމަ ،އެ ޖިނާއީ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަ ް
ކށް ި
ބޭރު ޤައުމުގެ ހެކި ޤަބޫލުނު ޮ

()5

އގުޅޭ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ
ނުވަތަ އެ ޖިނާއީ މައްސަލަ ާ
ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ މިންވަރު.
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ
ހެއްކާގުޅޭ ލިޔުން

.44

(ހ)

ގ
ނންވެގެން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހެއްކަކީ މި ޤާނޫނު ެ
ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ބޭ ު
ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މީހަކު އެދިގެން
ލިބިފައިވާ ހެއްކެއް ކަމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެއްކަކީ،
ދފައިވާ ހެއްކެއް ކަމުގައި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެދުމުގެމަތިން އެ ޤައުމަކުން ހޯ ާ
ބެލެވޭނެއެވެ.

ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުން

.45

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ
ލބޭ
އނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ި
ވތަ ޭ
ސުވާލުކުރުމަށް އެ ޝަރީޢަތުގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ނު ަ
ޙައްޤަކަށް މި ބާބުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ސަބަބުން އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

(ށ)

ކ
ތން ،ހެ ި
ގއި ބަޔާންކުރާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ު
މި ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާ ަ
ހުށަހަޅާ

މީހާއާ

އޖޭގައި
ދިވެހިރާ ް

ސުވާލުކުރަން

ނންކަމަށް
ބޭ ު

ބުނެ،

އެކަން

އ
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދެފިނަމަ ،އެމީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގަ ި
ޓން އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދު ،އޭނާ އުފުލަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ކޯ ު
(ނ)

ތން އެދިގެން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ކޯޓަށް
ށން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ު
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
25

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ވތަ
ލތަކަކީ ،ކަމާނުގުޅޭ ނު ަ
ރތުން ކުރި ސުވާ ު
ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ ،އަދި އެމީހާއާ ދަޢުވާލިބޭ ފަ ާ
ކ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި
ޖނަމަ ،އެމީހަ ު
މށް ކޯޓަށް ފެނިއް ެ
އެކަށީގެންނުވާ ސުވާލުތަކެއް ކަ ަ
ތށް ކޯޓުން އެންގިދާނެއެވެ.
ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދުތައް ދެއްކުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ަ
(ރ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމަށް ދިޔަ ޚަރަދުގެ ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ލިޔުމެއް ފުދޭނެއެވެ.

(ބ)

ނ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ބެލެވޭނީ ދައުލަތަށް އޭނާ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށު ް
ދައްކަންޖެހޭ މަދަނީ ދަރަންޏެއް ކަމުގައެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މީހަކު ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭ
އުސޫލުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެން ޤާނޫނުތަކަށް

.46

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

.47

އަސަރުނުކުރުން

ހެކި ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ،މި ޤާނޫނުން ހަންޏެއް
ނުކުރެއެވެ.

ދިހަވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން
އިދާރާއަކުން އެހީއަށް އެދުން

(ހ)

ޖިނާއީ

މައްސަލައެއްގައި

ޤާނޫނީ

އެހީތެރިކަން

ނން
ފޯރުކޮށްދި ު

އެދި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އިދާރާއަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

އނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާއެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބަ ި
ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް އޮގަނައިޒޭޝަން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން އެފަދަ އެހީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެދެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ
ކށެވެ.
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންމެ އިދާރާއަ ަ

(ނ)

ށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
ޢމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި
ށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަ
ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހު ަ
ވމީ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤް ާ
ނއެވެ.
ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ެ

ހެކި ޤަބޫލުކުރުން

.48

(ހ)

ހން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތެއްގައި ،މި ޤާނޫނުގެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ ެ
ޤނޫނުގައި ޞައްޙަ ލިޔުމެއް
ބރު ޤައުމަކުން ހޯދާ ،އަދި މި ާ
ކ ގުޅިގެން ޭ
ދަށުން އެދޭ އެދުމަ ާ
ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްވެސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ގތުގައި
ގ ދަށުން ހެކީގެ ޮ
ޤނޫނެއް ެ
ތ ނަމަވެސް ،އެހެން ާ
ހން އޮ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) އެ ެ
ށހެޅުމަކަށް
ހުށަހަޅަން ހުއްދަކުރާ ލިޔުމެއް ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތަކަށް ހު ަ
މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޞައްޙަ ލިޔުން

.49

ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ

.50

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

.52

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމަކީ ،ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ކަމުގައި
އ ލިޔުމަކީ ކަމާގުޅޭ ބަޔާން ނެގި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ،
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބެލޭނީެ ،
އއްގެ
އންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިދާރާ ެ
ގ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ޢަދުލު ި
އަދި އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތު ެ
ތައްގަނޑެއް ޖަހާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާނަމައެވެ.

ސެޓްފިކެޓް

މެނުވީ މަޢުލޫމާތު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތްތަކަށް ،ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފިކެޓް ،އެ ސެޓްފިކެޓްގައި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ށޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދޭ އެދުމަކާ
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަ ް
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭރު ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާ އެއްޗެއް ،އެއީ ހެއްކެއް

ބޭނުންނުކުރުން

ކަމުގައިވިޔަސް ،ލިޔުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް ،ނުވަތަ އެނޫން

އެއްޗެއް ކަމުގައިވިޔަސް،

ނ
ނންކޮށްގެ ް
ށ ބޭ ު
ނ ބޭނުމަކަ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ނެތި ،އެ އެއްޗެއް އެހެ ް
ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދުނުއިރު ،އެ އެއްޗެއް
ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތެއް ފިޔަވައި އެހެން ޝަރީޢަތަކަށް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ވނެއެވެ.
ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު މެނުވީ ،ބަލައިގަނެގެން ނު ާ

(ނ)

ގން
އވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށް ެ
އ ބަޔާންކޮށްފަ ި
މ މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ށޓަކައިި ،
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަ ް
ވތަ
ތއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނު ަ
ތން މަޢުލޫމާ ެ
ނ ނުވަތަ ނުސީދާގޮ ު
މީހެއްގެ ކިބައިން ސީދާގޮތު ް
ނކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް
އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދައިފިނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ ް
އެދުނުއިރު އެ އެއްޗެއް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތެއް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއް
ފިޔަވައި

އެހެން

ގއި
ޝަރީޢަތެއް ަ

ނުވަތަ

ތަޙްޤީޤެއްގައި،

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

ގން ނުވާނެއެވެ.
ހުއްދައާއެކު މެނުވީ ބޭނުންކޮށް ެ
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު އެކުރީ ކުށެކެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ( 5,000/- ،ފަސްހާސް)
ރުފިޔާއާއި ( 10,000/-ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމުގައިވާނަމަ،
އެފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ( 10,000/- ،ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 25,000/-ފަންސަވީސްހާސް)
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(ކ)

މ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ،
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައިި ،
ގއި ބެލޭނެއެވެ.
އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން ކަމު ަ

މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން

.51

(ހ)

މއްސަލައެއްގައި އެހީ ހޯދުމަށް ބޭރު ޤައުމަކުން އެދުނުކަމުގެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ަ
ދ
ށދީފިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ،ނުވަތަ އެފަ ަ
ގމަތިން އެހީ ފޯރުކޮ ް
މަޢުލޫމާތު ،ނުވަތަ އެ އެދުމު ެ
މގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް
މޢުލޫމާތު ،މީހަކު އަދާކުރާ މަޤާ ު
އެދުމެއްގައިވާ ތަފްޞީލުތަކުގެ ަ
ހ
އެނގޭނަމަ ،އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެ ޭ
ރން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
މިންވަރަށް ހާމަކުރުން ފިޔަވައި ،ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކު ަ
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނއެވެ.
ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށް ހާމަކުރުން ފިޔަވައި ،ހާމަކޮށްގެން ނުވާ ެ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވެއްޖެ މީހަކު އެކުރީ ކުށެކެވެ.

(ނ)

ބކީ( 5,000/- ،ފަސްހާސް)
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަ ަ
ރުފިޔާއާއި ( 10,000/-ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމުގައިވާނަމަ،
އެފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ( 10,000/- ،ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 25,000/-ފަންސަވީސްހާސް)
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ޚަރަދު

.53

ގަވާއިދު ހެދުން

.54

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

.55

މާނަކުރުން

.56

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމަކާއި
އނުވާހާ
ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ތން
ނ ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮ ު
ށހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައިވާ ކަންކަ ް
ހ ަ
ހިނދަކު ،ބޭރު ޤައުމަކުން ު
އުފުލަންޖެހޭ ޢާންމު ޚަރަދުތައް އުފުލާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ.

(ށ)

ޑ
ފޛުކުރުމަކީ ،ބޮ ު
ކން ތަން ީ
ނމަވެސް ،ހުށަހެޅުމެއްގައިވާ ކަން ަ
ނ އޮތް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެ ް
ރމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފަރާތުގެ
ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމެއްނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުމެއް ތަންފީޛުކު ު
ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ،އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމަކާއި
އނުވާހާ
ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ހށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު
ހިނދަކު ،ބޭރު ޤައުމަކުން ު
ޚރަދު އުފުލާނީ ،އެ ޤައުމަކުންނެވެ.
އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަށް ހިނގާ ަ

(ހ)

ގ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިން ޭ
ޝަރީޢަތްތަކުގެ

އިޖުރާއަތު

ކަނޑައެޅުމާބެހޭ

ގަވާއިދުތައް

ހަދައި

ހިންގާނީ،

ހ
ކަމާބެ ޭ

ކޯޓުތަކުންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ،
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.

(ނ)

ނ
ށ ް
ނނުގެ ދަ ު
ތނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ޤާ ޫ
ތ ި ( 3
ށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާ
މި ޤާނޫނަ ް
ވނެއެވެ.
ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަން ާ

ފެށުން

ދޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ތަޞް ީ
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
ތކަށް
ތ ަ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާ ް
މނަކުރުމެވެ.
ޢބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާ
ދީފައިއެވަނީ ،އެ ލަފްޒުތަކާއި ި
(ހ)

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކށެވެ.
އެންމެހައި ޤާނޫނުތަ ަ
28

ވޮލި ުއމް44 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

(ށ)

އއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ޤައުމަކަށެވެ.
"ބޭރު ޤައުމެއް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
މި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމެއްގެ އެންމެހައި ސަރަޙައްދުތަކާއި ،އެ ޤައުމެއްގެ ސިޔާސީ
ށތައް ހިމެނެއެވެ.
ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހައި ރަ ް

(ނ)

މ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު
"ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީި ،
ދ
ޤައުމަކުން ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އެ ި
އ
ވތަ އެފަދަ އެހީއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަ ް
ހުށަހެޅުމަށް ،ނު ަ
ހއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން
ތ ު
ޤނޫނުން ބާރުދީފައިވާ ނުވަ ަ
ޤަބޫލުކުރުމަށް އެ ޤައުމެއްގެ ާ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށެވެ.

(ރ)

"ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި
ޢަމަލުކުރެވޭ ،އެ ޤައުމެއްގެ އެންމެހައި ޤާނޫނަށެވެ.

(ބ)

"ކުށްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ
ގއި ބެލެވޭ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލި ،ޝަރީޢަތް
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމު ަ
ތ
ވ ނުވަތަ ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ބަންދުކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
ހިންގުމަށްޓަކައި ބަންދުކޮށްފައި ާ
ވ ކުށްވެރިޔަކަށެވެ .މި މާނަކުރުމުގައި ،ބަންދުގައި ވަނިކޮށް
ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ބަންދުކޮށްފައި ާ
އވެ.
މނެ ެ
ފިލާފައިވާ މީހުންނެއް ނުހި ެ

(ޅ)

ހންގެ
ނބަރު ( 5/1008ފުލު ު
ޤނޫނު ނަ ް
ނފައިއެވަނީާ ،
"ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް" ކަމަށް ބު ެ
އ ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށެވެ.
ޤާނޫނު) ގެ  51ވަނަ މާއްދާގަ ި

(ކ)

"އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ
ތ އެނޫންވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ،ނުވަތަ އެފަދަ
ފޮތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަ ަ
އެއްޗެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތަކަށެވެ.

(އ)

ރ ( 2/1008ސިފައިންގެ
ނންބަ ު
"އަސްކަރީ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޤާނޫނު ަ
ޤާނޫނު)

އާއި

އެ

ގ
ޤާނޫނު ެ

ދަށުން

ދ
ހަ ާ

އ
ގަވާއިދުތަކާ ި

އެނޫނަސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތކަށެވެ.
އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު ަ
(ވ)

ލންކެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އެއް ތަނެއްގައި އެއްވެތިބި
"ވީޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ި
ބަޔަކަށް،

އެހެން

އ
ތަނެއްގަ ި

ތިބި

ބަޔަކު

ފެނި،

އަޑުއަހައި،

އެމީހުންނާ

ކ
ވާހަ ަ

ދެއްކުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަކަށެވެ.
(މ)

ތންނެވެ.
ކންކަން ހިމެނޭގޮ ު
މށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އަންނަނިވި ަ
"މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުން" ކަ ަ
()2

ބގަތުން؛
މުދާ ހޯދުން ނުވަތަ ލި ި

()1

ވތަ
ބދަލުކޮށްގެން ނު ަ
ނ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވަތަ ސިފަ ަ
ތ ް
ވތަ އޮތް ަ
މުދާ ފޮރުވުން ،ނު ަ
ށ
ތ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އޭގެ އަސްލު ނޭނގޭ ގޮތަ ް
ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވަ ަ
ބަދަލުކުރުން؛
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

()3

ޔން؛
މުދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދި ު

()4

ގން ނަމަވެސް) ފައިސާ
ދގެން ނުވަތަ ރަހުނުކޮށް ެ
ގން (ކުށްޔަށް ީ
މުދާ ބޭނުންކޮށް ެ
ހޯދުން؛

()5
(ފ)

ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެ މުދާ ބޭނުންކުރުން.

ށން
ނފައިއެވަނީ ،ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ކޓް" ކަމަށް ބު ެ
"ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފި ެ
ވތަ
ވ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ނު ަ
ޢންމުކޮށް އެންމެންނަކީ ،ޢާންމުކޮށް ބާއް ާ
ވަކި ބަޔަކީ ނުވަތަ ާ
ވަކި ބާވަތެއްގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި ،ވަކި ބާވަތެއްގެ
ވކި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ޖަވާބުދޭންނުޖެހޭ ،ނުވަތަ ަ
އމަކުން ދޭ ބަޔާނެއް ނުވަތަ
އ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ،ބޭރު ޤަ ު
ޖހޭ ބައެ ް
ނުވަތަ ހުށަހަޅަން ނު ެ
ސެޓްފިކެޓެކެވެ.

(ދ)

"ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޢާންމު ތަނެއް ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް
ޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
ވތަ ދިވެހިރާއް ޭ
ނުވަތަ ބޯޓެއް ނު ަ

(ތ)

އ ހިމެނޭގޮތުން ،އެއްވެސް
ނނިވި ވަސީލަތްތަ ް
ވނީ ،އަން ަ
"ލިޔުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެ ަ
ށފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.
ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ރެކޯޑުކޮ ް
()2

އ
ލިޔުމުން ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް (ޗާޓެއް ނުވަތަ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ގްރާފެ ް
ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް)؛

()1

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން ވާސިލުވެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ
ފައިލެއް؛

()3

ފޮޓޯ؛

()4

އަޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ޑިސްކެއް ނުވަތަ ޓޭޕެއް
ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ ލަވަރޯލެއް؛

()5

އ
މަންޒަރު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފިލްމެއް ނުވަތަ ނެގެޓިވެ ް
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް.

(ލ)

"ސިޔާސީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ކުށް ކުރި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު އެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ
ގ ތެރެއިން ކުށަކަށް ނުވާ
ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބެލެވޭ ،އަންނަނިވި ކުށްތަކު ެ
ކުށްކުށެވެ.
()2

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް؛

()1

ތރި ހާނީއްކައެއް ކުރުމުގެ ކުށް؛
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާ ެ

()3

ނ
މީހަކު ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ރަހީނުކުރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެ ް
ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ކުށް؛
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އކާތެރި ހާނީއްކައެއް
ރވެދާނެ ނުވަތަ މީހަކަށް ނުރަ ް
މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެ ި

()4

ވ
ނ ފަދަ ގޮތަކަށް ގޮ ާ
ދ ެ
ގ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ާ
ކުރިމަތިވެދާނެ ނުވަތަ މީހެއް ެ
ށ؛
އެއްޗެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކު ް
ރ
ބރުގެ ނިޔަލަށް ހު ި
ނން ަ
ނބަރުން ފެށިގެން ( )4ވަނަ ަ
މި އަކުރުގެ ( )2ވަނަ ނަ ް

()5

ނ
އން ކަމެއް ކުރަ ް
ށއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ އެ ި
ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކު ެ
ގ
އ އެހީތެރިވެދިނުމު ެ
ހތްވަރުދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގަ ި
ރޭވުން ނުވަތަ ި
ކުށް.
(ގ)

ނ ނެރޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ
"ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ޝަރުޢީ ކޯޓަކު ް
އަމުރާއި ،ނޯޓިހާއި ،އެނޫންވެސް އެފަދަ އަމުރާއި ،ޙުކުމްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

(ޏ)

ށން އެ ކުށުގެ
"ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ށ
އ މަދުވެގެން ( 2އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަ ް
އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ ގޮތުގަ ި
ށ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ
ބހެއްޓުމަ ް
ގތަކަށް ބަންދުގައި ެ
ލުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮ
އ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކށެ ް
އމެއްގެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ު
ހން ޤަ ު
ކުށަކަށެވެ .ނުވަތަ އެ ެ
ކުށެއް ،އެއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ
ބއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން
ވ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަ ެ
ދަށުން އެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަ ާ
ނންވެސް ގޮތަކަށް ބަންދުގައި
އ ޫ
މށް ނުވަތަ ެ
ދތަށް ޖަލަށް ލު ަ
( 2އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއް ަ
ދބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކަށެވެ.
ބެހެއްޓުމަށް އަ ަ

(ސ)

ނ ،ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
"ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަ ީ
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ

މީހަކު

ކށްފައިވާ
ޮ

ކަމަށް

ވ
ތުހުމަތުކުރެ ޭ

ކުށާ

ގުޅިގެން

ކުރެވޭ

ތަޙްޤީޤަށެވެ.
(ޑ)

"ޖަލު"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ،

ކުށްވެރިން

ނުވަތަ

ކުށުގެ

ތުހުމަތުގައިވާ

މީހުން

ނނެވެ.
މނޭގޮތު ް
ބަންދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތަންތަން ހި ެ
(ޒ)

ށއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ދަޢުވާ
ނ ،ކު ެ
"ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަ ީ
އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށް ސާބިތުވޭތޯ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،އަދި ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބާއްވާ
ޝަރީޢަތަށެވެ.
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