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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2018 ޖަނަވަރީ 11 – 1439 އާޚިރުރަބީޢުލް 24ތާރީޚު 1އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  ޓެރަރިޒަުމގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން 

  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 
  ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން 

  ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
  

  
ވަނަ މާއްާދެގ  23ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ( 2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ  .1  ފު ތަޢާަރ

ގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުންނަށް ޤާނޫީނ ދަށުން ޓެރަރިޒަމު
ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުްނ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު  ތެރިކަން ވަކީލެއްގެ އެހީ  ދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަ
  .ގަވާއިދެކެވެ ވައިލާބާރުލިބިގެން އެކުލަން އިމާއްދާގެ (ނ) ވަނަ  63އެ ޤާނޫނުގެ 

  
ވާ އި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަޓެރަރިޒަމު" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ  .2  ނަން 

" އެވެ. ހޯދުމުގެ ތެރިކަންމީހުންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ   ގަވާއިދު
  

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެީހ 
  ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީާހ  (ހ)  .3
ވާލުކުރެޭވ މީހަކާ ސު ދޭ ާޤނޫނީ އިންޒާރުގައި އެ މީހަކަށް ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ފުލުހުން އެ

  އެކުގައި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބުނެދޭންވާނެއެވެ.މީހަކާ  އެ ވަގުތު ޤާނޫނީ ވަކީލެއް
  

އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާއާ  ރާއިރުސުާވލުކު ހުރި މީހަކާ ކޮށްފައިހައްަޔރު ފުލުހުން )ށ(    
ފުލުހުންގެ މައްޗަްށ  އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަކީ އެދިއްޖެނަމަ،މީހާ  އެކުގައި ހުރުމަށް އެ 

  ލާޒިމު ކަމެކެވެ.
  

(ހައެއް)  6މީހަކަށް  ށް އެހަމަޖެއްސުމަ ން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް) ގެ ދަށުށމި މާއްދާގެ ( )ނ(    
  ދޭންވާނެއެވެ. ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް

  
(ހައެއް) ގަޑިއިރުެގ  6ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ  ގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް މި މާއްދާ )ރ(    

  އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ތެރޭގައި ފުލުހުންނަ
  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި  ،ފާއިތުވާއިރު ވަގުތު ) ގައި ބަޔާންކުރާ ނމި މާއްދާގެ ( )ބ(    
ކުރުްނ ސުވާލު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ، ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ
  ފުލުހުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
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އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް 

އޮތްކަމަށް ބެލޭނެ 
  ހާލަތްތައް

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުތު ފާއިތުވިއިރު ޤާނޫނީ ވަކީުލ  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .4
ސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބަލާނެ ހާލަތްތައް ތިރީގައި  ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ އެކަށީގެންވާ 

  .   މިވަނީއެވެ
  

 ،އޭނާ ރަށުން ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ،ޤާނޫނީ ވަކީލު ހަމަޖެއްސިއިރު )1(    
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުތުގެ ތެރޭގަިއ  3މި ގަވާއިދުގެ 

 ހާޒިރުވެވެން ނެތުން؛
  

 ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އިންޒާރުދީ ބިރުދެއްކުން؛ ،ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުށުގެ )2(      
  

   އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުން. ހާއާމުެދކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީ ،ކީލަށްޤާނޫނީ ވަ )3(      
  

ދައުލަތުން ވަކީލަކު 
  ޢައްޔަންކުރުން 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން އެދޭ ހާލަތުގައި  .5
ފަރާތަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ފަރާތެއްނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  53  ޤާނޫނުއަސާސީގެ
  ޢައްޔަންކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

  
ހޯުދަމށް  ޤާނޫނީ ވަކީލެއް

  ތު ދިނުންޞައިތުރު ފުރު
ފާއިތުވާއިރު ޤާނޫނީ ވަކީުލ  ވަގުތުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .6

) ވަނަ ނަންބަރާއި 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 4ގަވާއިދުގެ މި ، ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ
ކުށުގެ  މެދުވެރިވެގެންކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަލަތް ހާ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 3(

އެހެން ޤާނޫނީ  ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އިހުމާލުންކަމުގައިވާނަމަ،
(ހައެއް)  6އެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވުމަށް އިތުރު  ،ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު

 އަށް ދޭންވާނެއެވެ.މީހާ ކޮށްފައިވާ ހައްޔަރު ،ގަޑިއިރުގެ ފުރުޞަތެއް
  

ވަނަ  4ފާއިތުވާއިރުވެސް، މި ގަވާއިދުގެ  ތު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެވޭ ވަގު (ށ)    
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީުލ 

ކުރިއަށް ކުރުން ފުލުހުންނަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާއި ސުވާލު
 ގެންދެވިދާނެއެވެ.

  
 އްޔަންކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތާ ޢަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  (ހ)  .7  ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުން

  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ފުލުހުން  މު ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާ
  

ޤާނޫނީ ވަކީލާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތާ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)    
އޮފިސަރަކު ފުލުހުންގެ  ،މީހުން ފެންނަ ހިސާބުގައި އެ ދެ ،ބައްދަލުކުރާ ވަގުތު
  ހުންނަންވާނެއެވެ.

  
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނެވެ. ،ކުރާނީޒުމި ގަވާއިދު ތަންފީ  .8  އިދާރާ ކުރާ ޒުގަވާއިދު ތަންފީ
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .9  ޢަމަލުކުރުންގަވާއިދަށް 

  ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
  

 


