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 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.      
 

 ތަރުގެ ގަވާއިދު ފުޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަ 

ވަނަ  47)ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2014/17ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ތޯރިޓީގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަްށ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮ

ބުނެފައިވާ "ޖިންސީ ކުށްކުާރ މީހުންގެ ދަފުތަރު" ގައި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމުގައްޔާއި 
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލުެގނައުމުގައްޔާއި ދަފުތަރުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  47ގެ އެ ޤާނޫނު ،ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކޮށް
 ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. )ށ( 
 

ދަފުތަުރގައި ިހމަނަްނޖެހޭ 
 ފަރާތްތައް 

ޖިންސީ ކުށުގެ ( 2014/17ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމަނާނީ .2
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށެއް ސާބިތުވެފައިާވ   47ގެ  )ޤާނޫނު

 މީހުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

ދަފުތަުރގައި ިހމަނަްނޖެހޭ 
 ކުށުގެ ާބވަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  47)ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫުނ( ގެ  2014/17ޤާނޫނު ަނންބަރު  .3
 ޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަކީ:ބަ

 ؛ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް )ހ( 

 ؛ރޭޕްކުރަން އުޅުމުގެ ކުށް (ށ) 

 ؛ޖިންސީ އަނިޔާގެ ކުށް (ނ) 

 ؛ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރަން އުޅުމުގެ ކުށް (ރ) 
  

` 
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 ؛ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް (ބ) 

 ؛މަޙްރަމަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް (ޅ) 

 ؛ސުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށްއެއްޖިން (ކ) 

 ؛ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް (އ) 

 ؛މައްޔިތަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް (ވ) 

 ؛ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް (މ) 

 ؛ހަށި ވިއްކުމުގެ ކުށް (ފ)  

 ؛ށި ވިއްކުމަށް މީހަކު ގެންގުޅުމުގެ ކުށްހަ (ދ) 

 ؛ހަށި ވިއްކުމަށް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި ގެންދިއުމުގެ ކުށް )ތ( 

 ؛ހަށި ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ބޭނުންކުރުމުގެ  ކުށް )ލ( 

 ؛ނާސިގެ ހެދުމުގެ ކުށް )ގ( 

 ؛ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ކުށް )ޏ( 

 ؛ގުމަށްޓަކަިއ މަސްތުކުރުވުމުގެ ކުށްޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިން )ސ( 

 ؛ވެރިވެގަތުމުގެ ކުށް )ޑ( 

 ؛ވެށިން ނިގުޅައިގަތުމުގެ ކުށް )ޒ( 

 ؛ އޮރިޔާންކާޑު ހެދުމުގެ ކުށް )ޓ( 

 މަޖުބޫރުން އޮރިޔާންކާޑު ހެއްދުވުމުގެ ކުށް.  )ޔ( 

ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  ،ށްތަްއ މާނަކުރާނީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ކު 3މި ގަވާއިދުގެ  .4 މާނަކުރުން 
 )ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގައި އެ ކުށްތައް މާނަކޮށްީދފައިވާ ގޮތަށެވެ. 2014/17

ދަފުތަުރގައި ިހމަނަްނޖެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ަދުށން ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީާހއާ ބެހޭ ތިރީގައިމިވާ ތަފުސީުލ  .5
 ންވާނެއެވެ.ދަފުތަރުގައި ހިމަނަ

 ؛އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއި، ވަނަން ،ފުރިހަމަ ނަމާއި )ހ( 

 ؛އުފަންތާރީޚާއި އުމުރު (ށ) 
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 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (ނ) 

 ؛ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށް އެނގޭގޮތަށް( (ރ) 

 ؛ޅާއި ރަށް އެނގޭ ގޮތަށް(ކުށްކުރިއިރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެޑްރެސް )އަތޮ (ބ) 
 ؛ކުށްކުރިއިރު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް (ޅ)  

 ؛ހަށިގަނޑުގެ ސިފަތައް (ކ) 

 ؛އިސްކޮޅު (އ) 
 ؛ހަމުގެ ކުލަ (ވ) 

 ؛ލޮލުގެ ކުލަ (މ) 
 ؛ ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހުރި ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް (ފ) 

ޕާސްޕޯޓް  ،)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވާ 1 ފަޭސހަވާނެފަދަ، މީހާގެ ސިފަ ދެނެގަތުމަށް (ދ) 
 ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް މި ދަފުތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އަހަރު ނުފުރޭ  18
 ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު 

)ައށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްެގ  18ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް  .6
 މަވެސް، ކުްށ ސާބިތުވި ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. މައްޗަށް ސާބިތުވިނަ

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ސާބިތުވި ކުށާ ެބޭހ  .7 ކުށުގެ  މަޢުލޫމާތު 
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ދަުފތަރުަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

 ؛ޙުކުމް ކުރި ތާރީޚު  ،ޙުކުމް ކުރި ކޯޓާއި ، ނަންބަރާއިޤަޟިއްޔާ )ހ( 

 ؛ސާބިތުވި ކުށާއި ކުށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މާއްދާ (ށ) 

 ؛ކުށް ސާބިތުވެގެން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް (ނ) 
 ؛ޙުކުމުގައިވާ މުއްދަތު ތަންފީޒުކޮށް ނިމޭނެ ތާރީޚު ،ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފެށޭ ތާރީޚާއި (ރ) 

މަނާއެއް ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާނަމަ، ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު / ޖޫރި (ބ) 
  ؛ޖޫރިމަނާ ދައްކަމުންދާކަން ނުވަަތ ނޫންކަން

 ބަދަލެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ  ބަދަލުގެ މިްނވަރު؛ (ޅ) 

 ؛ބަދަލު ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު (ކ) 

 ؛އްކަމުންދާކަން ނުަވތަ ނޫންކަންބަދަލު ދަ (އ) 

 ؛މަޢާފަށް އެދެން ޖެހޭނަމަ އެކަން (ވ) 
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 ؛ޙުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރާނަމަ، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ުމއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު (މ) 

  ؛ޙުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިނަމަ، ހުށަހެޅި ތާރީޚު (ފ) 

 ؛ ފަރާތްއިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި (ދ) 
 ؛ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ތާީރޚު )ތ( 

 ؛ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް )ލ(  
 ؛ޙުކުމް ކުރި ތާރީޚު )ގ( 
 ؛ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ  އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިނަަމ، ހުށަެހޅި ތާރީޚު )ޏ( 
 ؛ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަރާތް )ސ( 

 ؛ ލައި ނިންމި ތާރީޚުސުޕްރީމްކޯޓުން މައްސަލަ ބަ )ޑ( 

 .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް )ޒ( 
ޖިންސީ ކުުށގެ ޤާޫނނުގެ 
ދަށުން ކުށް ސާިބތުވި 
އަަދދާިއ، އެީމހެްއގެ 

މައްޗަށް ސާބިުތވެފަިއވާ 
އެހެނިހެން ކުށްތަކާ ެބހޭ 

 މަޢުލޫމާތު 
 

ހެން ޤާނޫނަކުން ކުށެއް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެ .8
 ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ކުށްތަާކެބހޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމަނންވާނެއެވެ.

 ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖުމުލަ ކިތައް ކުށް ސާބިތުވެފައިާވކަން؛ )ހ( 

 ؛ ސާބިތުވެފައިވާ ޖިންސީ ކުށުގެ ާބވަތާއި ވަކިވަކި ކުށް ތަކުރާރުވެފައިވާ އަދަދު (ށ) 

 ޖިންސީ ކުށްތައް ފިޔަވައި ސާބިތުވެފައިވާ އެހެން ކުށްތަކުގެ ބާވަާތއި އަދަދާއި ޙުކުމްތައް. (ނ) 

ޖިންސީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިފައިވާކަން ނުަވަތ  .9 ބަންދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
ފައިވާނަމަ ތިރީަގއިމިވާ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުަގއި ނޫންކަމާއި، އަދި ބަންުދްނ ދޫކޮށްލެވި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ބަންދުން ދޫކޮްށލެވިފައިވާކަން ުނވަތަ ނޫންކަން؛ )ހ( 

 ބަންދުން ދޫކޮްށލިފަހުން ދިރިއުެޅފައިވާ އެޑްރެސްތައް؛ (ށ) 

ން އޮތޯރިޓީއަްށ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިފައިވާނަމަ، އަންނާނެކަމަށް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަ (ނ) 
 ؛ އަންގައިފައިވާ ތާރީޚު

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެމީހެއްގެ ނަން ދަފުތަރުން އުނިކޮށްފައިާވނަމަ، އުނިކުރި ސަބަބާއި  (ރ) 
  ؛ތާރީޚު
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ގޮތުެގ ޖިންސީ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު .10 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުުރން 
)ހަތެއް(  7މާލޭގައިނަމަ، ޙުކުމް ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ،ޚުލާޞާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް

)ސާދަ( ދުވަހުގެތެރޭގައި، މާލޭގަިއ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދި  އަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ، ގިނަވެގެން 
ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޖުވެަނއިލް ކޯޓު، ހުޅުމާލެ ކޯޓު އަިދ އަތޮޅުތެރޭގައިނަމަ މެޖިސްޓްރޭްޓ  ،ނަމަ

 ކޯޓުތަކުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

މަްއސަލަ ނިމުުނގޮުތގެ 
ރިޕޯޓް ފެމިލީ 

ޕޮރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީއަށް 
ލިބުމުން އެ މަޢުލޫމާތު 

މުގެ ދަފުތަުރގައި ިހމެނު 
 މުްއދަތު 

ޖިންސީ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ނަމަ ކުރިމިނަލް ކޯޓު،  )ހ( .11
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ފެމިލީ  ،ޖުވެނައިލް ކޯޓު، ހުޅުމާލެ ކޯޓު އަދި އަތޮޅުތެރޭގައިނަމަ

ރިޕޯޓު ފޮނުވާ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް މީެހއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  7ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ތެރެއިން ދަފުތަރުގައި ހިމަނަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުގައި ހިމަްނނަވާނެއެވެ.  

ޢުލޫާމތެއްވާނަމަ، ޝަރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ އިތުރުން ދަުފތަރުގައި ހިމަަނންޖެހޭ މަ )ށ( 
އެ މަޢުލޫމާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  14ސަރވިސްގެ އެހީގައި ހޯދުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 
 ދަފުތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ބަންުދން ދޫކުރާ ަފރާތުގެ 
މަޢުލޫމާތު ފެމިލީ 

ޝަން އޮޯތރިޓީއަށް ޕްރޮޓެކް
 ހުށަހެޅުން 

ޖިންސީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުްނ ވީއްލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، އެ  .12
މީހަކު މާއްދީގޮތުން ބަންުދްނ  ދޫކޮށްލައި  އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމުގެ ފުުރޞަތު 

އެމީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ހުިރ  ،ރުގެ ކުރިން)ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއި 72ހުޅުވައިލުމުގެ މަދުވެގެން  
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން  ،މަރުކަޒަކުން

ފޮނުވާ ލިޔުން  ފެކްސް މެދުެވރިކޮށް ނުވަތަ އެމީހަކު ަބންދުޮކށްފައި ހުރި މަރުކަޒުގެ ރަސްމީ 
ނެއެވެ. ޖިންސީ ކުށެއް ސާބިުތވެގެން ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހަކު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް އެންގިދާ

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަްށ ނިންމަިއފައިވާ ނިންމުްނ ފެމެލީ ޕްރޮެޓކްޝަން އޮތޯރިޓީއަްށ އެންގުމަްށ 
 ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ. ،ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި

 ؛ފުރިހަމަ ނަން .1 )ހ(  
 ؛އުފަންތާރީޚާއި އުމުރު .2
 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު .3
 ؛ ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށް އެނގޭގޮތަށް( .4
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް. .5

 އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ކުށާ ެބހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު. (ށ) 
 ؛ބަންދުން ދޫކޮްށލާ ސަބަބު (ނ) 
 ލާނަމަ، އޭނާ ބެލެހެްއޓުމަށް ހަވާުލވާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު؛ވަކި މީހެއްގެ ހަވާލުގައި ދޫކޮށް (ރ) 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                          1031 އަދަދު:                                 48 ލިުއމް: ވޮ

 

8 

 ބަންދުގައި ހުރި އިރު، އޭނާއަށް ރިހެބިލިޓޭަޝން ދެވިފައިވާކަން ުނވަތަ ނޫންކަން؛ (ބ) 

ޙުކުމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމިފައި ނުވާނަމަ، ތަންފީޒުނުވެ އޮތް މިންވަރާބެހޭ  (ޅ) 
 މަޢުލޫމާތު؛ 

 ބަންދުން ދޫކޮްށލުމަށް ނިންމި ަފރާތް؛ (ކ) 
 ބަންދުން ދޫކޮްށލުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ތާރީޚާއި ގަޑި؛ (އ) 

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން، އޭނާއާ ބެހޭ އެއްވެސް އެސެސްމަންޓެއް ހެދިފައިވާނަމަ،  (ވ) 
 އެސެސްމަންޓުގެ މަޢުލޫމާތު؛ 

 ކުރާނަމަ، ބަންދުކުރެވޭ އެޑްރެސް؛ ޖަލު ބަންދަކުން ގޭ ަބންދަކަށް ަބދަލު (މ) 

ޖަލު ބަންދަކުން ގޭ ބަންަދކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، ގޭ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުަމށް  (ފ) 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު. 

ދަފުތަރުން ަނން 
 އުނިކުުރން 

ންގެ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ޖިންސީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެްނ ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހު -1 )ހ( .13
ދަފުތަރުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހަކު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަްށ ހުށަހަޅައިގެން އެމީހަުކ 
ކުށުން ބަރީޢަވެއްޖެކަމަށް ކޯުޓން ޙުކުމްކޮށްފިނަމަ، އެ ޙުކުމަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަުރ 

)ށ( ގެ ދަށުން ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ  48)ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2014/17
އެމީހެއްގެ ނަން އުިނކުރަން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް  ދަފުތަރުން
 ބެލޭނެއެވެ.

ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަުފތަރުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ ީމެހއްގެ ނަން އެ ދަފުތަރުން  )ށ( 
ގާ ތާރީޚުްނ އުނިކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށް، އެކަން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީއަށް އަން

)ިތނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ ނަން  3ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ރަސްމީ ަބންދުނޫން 
 އެ ދަފުތަރުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި ނަން ހިމެނިފައިާވ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެކަން  )ނ( 
 ދަފުތަރުން އުނިކުރެވޭނެެއވެ.ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ ަނން އެ 

މަޢުލޫމާތު ަބދަލުވިކަން 
 އެްނގުން 

ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގައި ނަން ހިމެނިފައިާވ ފަރާތެއްގެ އަންނަނިވި  )ހ( .14
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަަމ، އަންނަނިވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 އަންަގންވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް އޭނާ އެކަން 

އޭނާގެ ނަމަށް ނުވަތަ އެޑްރެހަްށ ނުވަތަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ކާޑުގެ  (1)   
)ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެކަން  14ނަންބަރަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްެޖނަމަ، 

 އެންގުން.

 ން.ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާނަމަ، ފުރުމުގެ ކުރިން އެކަން އެންގު (2)   
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 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެނބުރި ައތުވެއްޖެނަމަ، އައުމަށްަފހު ިހނގާ ފުރަތަަމ  (3)   
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއކަން އެންގުން. 7

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ  7އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުެވއްޖެނަމަ، އެކަން ހިނގާާތ  (4)   
 ތެރޭގައި އެންގުން.

ދުވެރިޔާ ނުވަތަ ެބލެނިވެރިޔާ ބަދަލުވެްއޖެނަމަ، އެކަްނ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ބަލަ (5)   
 )ަހތެއް( ުދވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގުން. 7ހިނގާތާ ފުރަތަމަ 

ދާއިމީ އެޑްރެސް ނޫން އެހެން އެޑްރެހެއްގައި އޭނާ އުޅޭނަމަ، އެކަން ހިނގާތާ  (6)   
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެންގުން. 7ފުރަތަމަ 

ގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން، ދަުފތަރުގައި ނަން ހިެމނިގެންވާ މީހާ ކުރަންޖެހޭ މި މާއްދާ )ށ(  
 ކަމެއް އެގޮތަށް އޭނާ ނުކޮށްފި ަކމަށް ވާނަމަ، އޭނާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް ކުރި މީހާ )ނ(  
 އަދި  ،ރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކުހާސް( ރުފިޔާއަށްވު )ފަސް -/5,000

ހާސް(  )ފަސް -/5,000އެ ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެ ތަކުރާރުކުރާ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން ގުނަކުރުމުން ނުކުންަނ އަދަދުން އޭނާ ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

މި ދަފުތަުރަގއި ހިމެނޭ 
 މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުުރން 

ށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރަކީ އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރެވޭނެ ދަފުތަރެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޖިންސީ ކު .15
ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް މި ދަފުތަރުގައި ހިމަނައިފައިވާ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު 
 މުއައްސަސާއަކުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެިދއްޖެނެމަ، މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު އާންމުކޮށް  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ .16 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.
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