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 ތިންވަނަ  ހު އޮތް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުާރސްފަތިވި  42މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
 "ލުބި ޖިނާީއ ަމއްސަލަތަުކގަިއ ޤާނޫނީ އެހީެތރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ" ވަނަ ޖަލްސާިއން ފާސްކުރެްއވި 42ދައުރުގެ 

 ހ( 0236 ރަބީޢުލްއައްވަލް 02) 4102 ޖަނަވަރީ 2 ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 24ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ެގޒެުޓގަިއ  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުުމން ހޯމަވި 

 މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 1025/2 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

މިއީ، ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަކާ ގުޅޭޮގތުންނާއި ޖިނާއީ ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރު ޤައުމުތަކާިއ  )ހ(  .2 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ދު ޤާނޫީނ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުެގ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެ

 ޤާނޫނެވެ.

ޤާނޫނު" ޖިނާއީ ަމއްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ބަދަލުކުރުމުގެ މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، " )ށ(  
 އެވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަީކ، އަންނަިނވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.  .1 މަޤްޞަދު 

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތްތަކަށް ނުވަަތ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ބޭނުންވާ  )ހ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ހެއްކާއި އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ހޯދައި އެ ޤައުމުތަކަށް ގެންދިޔުމުގައި، 
ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ހެިކ ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ 

ގައި އެހީތެރިވުމަށްޓަަކއި ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހުން އެ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ތަޙްޤީޤުތަކު
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޭުރ ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތަކާގުޅޭ 

ކުރާެނ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި، އެފަދަ އެހީ ފޯުރކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލު
 ؛އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތްތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ބޭުނންވާ ބޭރު  )ށ(  
ޤައުމުތަކުގައިވާ ހެއްކާއި އެނޫންވެސް އެއްޗެހި ހޯދައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި، ނުވަތަ 

ކި ދިނުމަްށޓަކައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުތަކުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ހެ
އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައުމުަތކުގައިވާ މީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 
ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމުތަކުގައި އެދުމާއި، 

 ރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.އެފަދަ އެހީ ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކު

 އެހީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ދާއިރާ 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެޭވ ނުވަތަ ހޯދޭ އެހީގެ ތެރޭގައި، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި،  )ހ(  .3
ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަށް ބޭނުްނވާ އެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މެނެއެވެ.ނުވަތަ ހޯދުން ހި

 މީހެއްގެ ބަޔާން ނެގުމުގައި ނުވަަތ ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި؛  (2)   

 ،ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުަމށްޓަކައި ނުވަަތ ތަޙްޤީޤެއްގައި ެއހީތެރިވުމަށްޓަކައި  (1)   
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ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު ބޭރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވުމުގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ 
 އްޖެއަށް ގެނައުމުގައި؛މީހަކު ދިވެހިރާ

 ޝަރުޢީ ލިޔުން ހޯދައި، ރައްދުކުރުމުގައި؛  (3)   

 ހެކި ހޯދުމަށް ތަންަތން ބަލައި ާފސްކުރުމުގައި؛  (4)   

 މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުުވމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި؛  (5)   

 އެއްޗެއްސާއި ތަންތަން ބަލައި ާފސްކުރުމުގައި؛  (6)   

 ކީގެ ގޮތުގައި ހޯޭދ އެއްޗެހި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި؛މަޢުލޫމާތާއި ހެ  (7)   

ބޭންކު ރެކޯޑާއި، މާލީ ރެކޯޑާއި، ވިޔަފާރީގެ ރެކޯޑުތައް ފަދަ ކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި   (8)   
 ރެކޯޑުގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ކޮޕީ ހޯދުމުގައި؛

 ށްގެން ހޯދާ މުދާ ހޯދުމުަގއި.ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަްށ، ކުށް ކޮ  (9)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ ނުވަަތ ފޯރުކޮށްދޭ ބާވަތުގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ  )ށ(  
އެހީއެއް ހޯދުން ފިޔަވައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އިތުރު ބާވަތްތަކުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނު ހުއްދަކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާީމ އެހެން ޤާޫނނުތަކުގެ ދަުށްނ، ނުވަތަ ޤާނޫ  ،އެހީ
 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ހޯދުާމއި ފޯރުކޮށްދިނުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ޤާނޫނު 
 ހިނގުން 

 މި ޤާނޫނު، ހުރިހާ ބޭރު ޤައުމެްއގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ.  .4

 ދެވަނަ ބާބު 

 ހޭ ޢާންމު މާއްދާތައް އެހީއަށް އެދުމާބެ 

ރާއްޖެއިން އެހީއަށް ދިވެހި 
 އެދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީއަށް   .5
 ވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއެދޭނީ، 

ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެހީއަށް 
 އެދުން 

ލަތަކުގައި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި ބޭރު ޤައުމުތަކުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ މައްސަ )ހ(  .6
 ށެވެ. ނުަވތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާ ހުަށެހޅުންތައް ހުށަހަޅާނީ، 

ނޑައަޅާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްމި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެފަދަ ހުަށެހޅުންތައް ޤަބޫލުކުރުމަށް  ކަ
 ފަރާތަކަށެވެ.

ފިޔަވައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޤާނޫނުގެ ބޭނުަމށްޓަކައި މި  )ށ(  
ުހށަހެޅޭ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށްބަޔާންކުރާ ފަރާތަކަށް ުހށަހެޭޅ ހުށަހެޅުމެއް ަބލާނީ 

 ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައެވެ.
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ހެޅުން ުހންނަންާވނީ މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އެހީއަްށ އެދި ބޭރު ޤައުމަކުން ުހށަހަޅާ ހުށަ )ނ(  
 ލިޔުމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުްނ އެ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާީނ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. 
އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމުގައި ނުވާަނމަ، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް 

ޔުމުގެ ބަޔާންކޮށް، އެ ޤައުމެއްގެ ކަާމބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ ލި
 އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެހީއަްށ އެދި ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަަހޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު  )ރ(  
 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އިދާރާގެ ނަްނ؛  (2)   

ދި ވަކި އިޖުރާއަތުތަކެއް ފުރިހަަމކުރަން އެ ޤައުމުްނ އަ ، އެދޭ އެހީގެ ބާވަތާިއ ދާއިރާ  (1)   
 ؛އެދޭނަމަ، އެކަން

އެހީ ބޭނުންވާ ާޤނޫނު ަތންފީޛުުކރާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އިދާރާގެ ަނމާއި، އެ އިދާރާއިން   (3)   
ނޑު މަސައްކަތް؛  ކުރާ މައިގަ

ބާވަތާިއ، ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ   (4)   
 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާއަކާއި ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުެލވޭ ބަޔާނެއް؛

މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ޭބނުންާވ ޙާލަތެއްގައި، އެމީހެއްގެ ނަާމއި، އެމީހަކު ހުިރ   (5)   
 ތަނާއި، އަދި އެމީހެއްގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް؛

ކެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކޮްނ ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ުނވަތަ ހެއް  (6)   
 މަޤްޞަދެއްގައިކަން؛

ހުށަހެޅުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް   (7)   
ނޑައަޅާ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.  ކަ

އާިއ )ރ( ގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހުށަހެޅޭ ުހށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްާދގެ )ނ(  )ބ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުުޠތައް ފުިރހަމަކޮށްފައި ނުވުމަކީ، އެ ހުަށެހޅުމެއް ބާޠިލުވާނެ ަސބަބެއް 
ނޫނެވެ. އެހެްނނަމަވެސް، އެަކންކަން ފުރިހަމަވުމުްނ މެނުވީ، އެފަދަ ހުަށހެޅުމަކައިގެން 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރިއަށްގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގެ ދަށުްނ ބޭރު ޤައުުމތަކުން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުްނތައް ުހންނަންވާެނ ގޮތުގެ ނަމޫނާ، މި މާއްދާ )ޅ(  
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޝަރުޠަކާއެކު އެހީ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ގޮތަކަށް  ބޭރު ޤައުމަކާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ކަމާގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން  .7
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޯރުކޮށްދޭ 

ްށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ އެހީއަކީ ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއެއް ކަމުގައި 
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ކަ
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އެހީ ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ 
 ޙާލަތްތައް 

ކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތަކަށް ފެތޭ ބޭރު ޤައުމަ )ހ(  .8
ށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ހުށަހެޅުމެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

މީހެއްގެ މައްޗަށް ަދޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަަތ  އެ ހުށަހެޅުމަކީ، ސިޔާސީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ  (2)   
އެމީހަކަށް އަދަބު ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް 
ބެލެވިދާފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިިބފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް 

 ކަމަށްވުން؛

ލަށް ނުވަތަ ޖިްނސަށް ނުވަތަ ދީނަްށ އެ ހުށަހެޅުމަކީ، މީހަކު ނިސްބަތްވާ ނަސް  (1)   
ނުވަތަ ޤައުމަށް ނުވަތަ އެމީހަުކ ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުވަތަ އެނޫނަްސ 
މީހަކު ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ދެކޭ ގޮތަށް ބަލައި، އެމީހެްއގެ މައްޗަށް ދަޢުާވ 

ހުށަހެޅުމެްއ  ކުރުމަށް ނުވަތަ އެމީހަކަށް އަަދުބ ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ުހށަހެޅިފައިވާ
ކަމަށް ބެލެވިދާފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިާވ 

 ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވުން؛

މީހަކު ކުރި ކަމަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިފިނަމަ،   (3)   
އި ބެެލވޭ، އެހެންނަމަވެްސ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގަ

ޢާންމު ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވެފައި، ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ، 
އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާެގ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުަވތަ އޭނާއަށް އަދަުބ 

 ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވުން؛

ހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލާއި އެ ހުށަ  (4)   
 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެެލވުން؛

އެ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރާ މީހާއަކީ، އޭނާ ކުރި ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ކުށުގެ   (5)   
ން ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެހެ

ނޑައަޅާފައިވާ،  މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް، ކުުށން ަބރީއަވެފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުްނ ކަ
ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުވުމަްށފަހު، އެ ކުށަށް އަދަބު ލިބިފައިާވ، ުނވަތަ ކުށަށް މަޢާުފ 

ހެޅުމަކީ އޭނާގެ މައްަޗށް ދަޢުވާ ކުރުމަްށ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވެފައި، އެ ހުށަ
ނުވަތަ އޭނާއަށް އަދަބު ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެްއ 

 ؛ކަމަށްވުން

އެ ހުށަހެޅުމަކީ، މި ާޤނޫނުގެ ަދށުން ފޯރުކޮށްދެވޭެނ ބާވަތުެގ އެީހއަކާގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް   (6)   
 ކަމުގައި ނުވުން.

ން ބޭރު ޤައުމަުކން ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމަކީ، އަްނަނނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ ަދށު )ށ(  
 ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށްޙާލަތަކަށް ފެތޭ ުހށަހެޅުމެއް ަކމަށް 

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ހެޅުމަކީ، މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލި ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ އެ ހުށަ  (2)   
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މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް އަދަބު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިާވ 
ހުށަހެޅުމަކަށް ވެފައި، އޭނާ އެކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އްޖޭެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭެނ ހިނގައިފިނަމަ، ދިވެހިރާ
 ކަމަކަށްވުން؛

އެ ހުށަހެޅުމަކީ، މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލި ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ   (1)   
މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް އަދަބު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިާވ 

ުކރި ނުވަތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލި ަކމަކީ، އެ ހުށަހެުޅްނ ހުށަހެޅުމަކަށް ވެފައި، އޭނާ 
ހުށަހެޅި ޤައުމުން ބޭރުގައި ހިނގާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގި ކަމަށް ބެލެވޭ ޢަމަލަކަށް 
ވެފައި، އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ޢަމަލުތަކަީކ 

 މުގައި ނުުވން؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ހިނގާ ޢަމަލުތަކެއް ކަ

އެ ހުށަހެޅުމަކީ، މީހަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލި ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ   (3)   
މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާއަށް އަދަބު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިާވ 
 ހުށަހެޅުމަކަށް ވެފައި، އެކަމަީކ ހަމަ އެވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގައިފިނަމަ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމެއް ަކމުގައި ވީނަމަވެސް، 
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ސަަބބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަަބބަކަށްަޓކައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާ ނުއުފުލޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛

އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ، ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ހުށަހެޅުމުގައި   (4)   
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ަޝރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަަކށް ުނރަނގަޅު އަސަރެއް 

 ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެުވން؛

އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިާވ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިނަަމ، ީމހެއްގެ ސަލާމަތަްށ   (5)   
 ކަށްވެދާނެ ކަމަށް ބެލެުވން؛ނުރައްކަލަ

އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ ެއހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވަސީލަތްތަކަްށ   (6)   
 އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަކަށްވުން؛

 އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ، މީހަކާ ދޭތެޭރގައި ބޭއިންޞާފުން   (7)   
ކަމެއް ހިނގާފާނެ ކަމަށް ެބލެވުން، ނުވަތަ މީހެއްގެ ިއންސާނީ ޙައްޤެއް 

 ނިގުޅައިގަނެވިދާނެ ކަމަށް ބެލެުވން؛

މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ޙާލަްތތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަުހ، ެއންމެ އެކަށީގެންވަީނ   (8)   
 އެހީ ފޯރުކޮށްނުދިނުން ކަމަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނުން.

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެހީއަށް ެއދި ބޭރު ޤައުމަކުން ހުަށހަޅާ ުހށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަތުަމށް  )ނ(  
ނިންމާ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ ބޭންކިންގ ސިއްރުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން ކަމުގައި 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

އް ބަލައިނުގެންފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެ )ރ(  
 ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދިފައިވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ފަސްކޮށްފިނަމަ، އެކަން 
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އެ ޤައުމަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން އެ ޤައުމަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި، އެ ނިންމުމަށް 
 ވާސިލުވި ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މަރުގެ ޙުކުމާގުޅޭ 
 އްސަލަތައް މަ

ނޑައެޅިފައިވާ  )ހ(  .9 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، މަުރގެ ޙުކުމް ކަ
ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ 

ޅޭގޮތުން ުހށަހެޅިފައިވާ އެފަދަ ކުށެއް ކުރިކަން ސާިބުތވެފައިވާ މީހަކަށް އަަދބު ދިނުާމ ގު
ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ މައްސަަލއިގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކަށް 
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެ އެހީއަކީ ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ އެހީއެއް ކަމަށް 

ބަލައިގަނެގެން  ށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ، އެ ހުށަހެޅުމެއްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ
 ނުވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް  )ށ(  
މަރުގެ ޙުކުމެއް އައުމަށް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނަަމ، އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ 

 މަށްފަހު، އެކަމުަގއި އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރު
ށް ެފނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެފަދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައެ އެހީ ފޯރުކޮށްނުިދނުން ކަމުަގއި 
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައެހީ ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ހޭ ތަކެތި ހޯދުމާބެ  ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން 

ހެކި ހޯދުމަށް 
 ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދުން 

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ަޝރީޢަތެއް ނުވަަތ ތަޙްޤީޤަކާ ގުިޅގެން އަންަނނިވި ކަންކަން  )ހ(  .20
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން 

 އެދެވިދާނެއެވެ. ލަށްޖެނެރަ

މީހެއްގެ ބަޔާނެއް ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން، އެ ޤައުމުގައިވާ   (2)   
 ހޯދުމަްށ؛ ނުވަތަ ހެކިބަސް

 ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމުގައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ   (1)   
 ށް؛އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމަ

ބަުރެގ ( ވަނަ ަނނ1ް( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން އަދި / ނުަވތަ )2އަކުރުގެ )މި   (3)   
 ދަށުން ހޯދާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެައށް ފޮނުވުމަށް.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހޯދަްނ އެދޭ ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި  )ށ(  
އެފަދަ ތަކެތި  ގައިލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ދިެވހިރާއްޖޭބޭރު ޤައުމުގައި ބޭނުންކުރާ ަވސީ

ވީނަމަވެސް، ބޭރު ޤައުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ހޯދާ އެފަަދ  ހޯދެން ނެތް ކަމުގައި
 ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލައިގަެނވިދާނެއެވެ.

ދުމުގައި، މި މާއްދާގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެހީއަށް އެ )ނ(  
ދަށުން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ނުވަަތ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ދޭ މީހާއާ ވީޑިއޯ 
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 ކުންލިންކެއް ނުވަތަ އިންޓަރެނޓް ލިންކެއް މެދުވެރިކޮށް، އަންނަނިވި ފަރާތްތަ
 ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށްވެސް އެދެވިދާނެއެވެ.

ންދާ ޝަރީޢަތަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މައްސަލައަކީ ހިނގަމު  (2)   
 ޚަޞްމެއް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު؛

ޤީޤުކުރެވޭ މީހާ ޙްމައްސަލައަކީ ހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ، ތަ  (1)   
 ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު.

ހެކި ހޯދުމަށް ބޭރު 
 ޤައުމުތަކުން އެދުން 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެން  )ހ(  .22
އަންނަނިވި ކަންަކން ހަމަޖަްއސައިދިނުމަށް އެދި އެ ޤަުއމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަަމ، 

ށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ
 ދެވިދާނެއެވެ.

 ހޯދުމަށް؛މީހެއްގެ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ހެކިބަސް  ރާއްޖޭގައިވާ  (2)   

ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންާވ  ރާއްޖޭގައިވާ  (1)   
 އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމަށް؛

ަނންބަުރެގ  ( ވަނ1ަ( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން އަދި / ނުަވތަ )2ކުރުގެ )މި އަ  (3)   
 ތަކެތި އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަށް. ދަށުން ހޯދާ

ދޭ ހުއްދަ ދޭންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްމި މާއްދާގެ ދަށުން  )ށ(  
 ގަވާއިދުގައިވާ ކަމާގުޅޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ލިޔުމުންނެވެ.

ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގ2ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 22ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  .21 ހެކި ހޯދުން 
ހުއްދަ ދީފިނަމަ، ކަމާގުޅޭ ހެކިން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްމީހެއްގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، އެމީހުންގެ ބަޔާން ނަގައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުލުހުންގެ 
 ހުއްދަކޮށްފައިވާ އޮފިސަރަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރުހޯދުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން  ަބސްމާއްދާގެ ދަށުން ހެކިމި  )ށ(    ފަ
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުރުވުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ބަޔާްނނެގުން؛ހުވައި ހެކިބަސް ދޭ މީހުން   (2)   

( ގައި ބަޔާންުކރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާެތއް، ނުވަތަ ެއނޫްނ ބމި މާއްދާގެ )  (1)   
 ތެއް ހެކިބަސް ދިނުަމށްޓަކައި ހާޒިރުވިކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ބަޔާންކުރުން؛އެހެން ފަރާ

 ހާޒިރުކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެކިަބސް ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ ބަޔާން ނެީގ   (3)   
ނޑިޔާރުއެ  ކަން ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަްށ ފަ

 ފޮނުވުން.

)ށ( އެހެން އޮްތ ނަމަވެސް، ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ޝަރީޢަތަށް މި މާއްދާގެ  )ނ(  
އެ ހެކިބަސް ނެގުމަކަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި، 
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 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ން، އެކަން މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހޯދާ ހެކި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ލިބުމު (ރ)  
 ށް އަންގަންވާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަލަސްނުކޮށް 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދާ ހެކި، ބޭރު ޤައުމުގައި ހިންގޭ ޝަީރޢަތެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާެގ  (ބ)  
ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގޭ ތަޙްޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ 

 ޒިރުގައި ނުވަތަ ޣައިރު ހާޒިރުގައިވެސް ނެގިދާނެއެވެ.ވަކީލުގެ ހާ

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގޭ ޝަރީޢަތެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ނުަވަތ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގޭ  (ޅ)  
ދިނުމަކަށް މަޖުބޫރެއް  ތަޙްޤީޤެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހެކި ހޯދުމަށް ބާްއވާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުާރނެ  22މި ޤާނޫނުގެ   .23 ރީޢަތް ހިންގާނެ ގޮތް ޝަ
 އިޖުރާއަތުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން 
 އެއްޗެހި ހޯދުން 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް 1ގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއްދާ 22މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .24
ހުއްދަ ދީފިނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށްަޓކައި ބޭނުންާވ ކޯޓު އަމުުރ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ނެރެދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފުލުުހންގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ އޮފިސަރަކަށް 
 އެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެ

ކުރާ އެ އަމުރުން ހޯދުމަށް އަމުރުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދީފިނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު )ށ(  
އެ ިލޔުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ އަސްާލ އެއްގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ިލބުމުން، 

ނޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ކޯޓުން  ،ފަ

( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން، ލިޔެކިޔުން ފިޔަވައި 1ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 22މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
ހުއްދަ ދީފިނަމަ، އެ އެއްޗެއް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެނޫން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް 

އިވާ ހޯދުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ބެހޭ މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުވުމާ އި މުދަލުން ހޯދުމާއި ހިފެހެއްޓުމާ މުދާ 

ހޯދުމާއި ހިފެހެއްޓުމަށް 
 ން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދު 

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކާގުޅޭ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަށް ބޭނުންާވ  )ހ(  .25
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ވާކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އެއްޗެއް، 

އަންނަނިވި ކަންކަން ހަމަޖައްަސއިދިނުމަށް އެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން 
 ށް އެދެވިދާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

 މަށް؛އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނު  (2)   
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދާ އެއްޗެއް، ނުވަތަ އެ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަްށ   (1)   
ބޭނުންވާ ނުވަތަ ބޭުނންވެާދނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް 

ޗެއް ޗަކުން ުމޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުވުަމށްޓަކަިއ ނުވަތަ އެ އެއްފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއް
 އަމުރެްއ ނެރެދިނުމަށް؛ކޯޓު  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދާ އެއްޗެހި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވުމަށް.  (3)   

އެއްޗެއް  ބަޔާންކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އެޭދ އެދުމަކާ ގުޅިގެން، އެ ުހށަހެުޅމުގައި )ށ(  
ން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުގައި ހޯދާފައިވަނީ، ިމ މާއްދާގައި އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތި

ކަމުގައި ނުވިޔަސް، އެ އެއްޗެއް ހޯދާފައިވަނީ، އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން 
ކަމުގައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ނުވަތަ ތަޙްޤީޤުގައި ބޭުނންކުރެވިދާނެއެވެ.

ފެހެއްޓުމަށް ބޭރު ހޯދުމާއި ހި 
 ޤައުމަކުން އެދުން 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކުރިއަށްދާ، ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަށް  )ހ(  .26
ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަްށޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމުގެ އިންތިޒާމު 

ށަހަަޅއިފިނަމަ، އަދި އެ އެއްޗެއް ހުއަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި އެ ަޤއުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިަފއިވާކަމަށް 

 ހޯދުމަށް ށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ޖެނެރަލަ
 ލިޔުމުން އެންގިދާެނއެވެ.ފުލުހުންަނށް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުމަށް،  މި މާއްދާގެ )ށ(  
ފައިވާ ކޮށް އެންގުމުްނ، އެފަަދ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންގެ ހުއްދަފުލުހުންަނށް 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ރަކުއޮފިސަ

ރުޞަތު ނުވަތަ ފޮރުވުމުގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހޯދަން އެދޭ އެއްޗެއްސަކީ، ނައްތާލުމުގެ ފު  )ނ(  
ފުރުޞަތު އޮތް އެއްޗެހި ކަމުަގއިވާ، އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ުދރާލާ ވަގުތު ހަމަޖެއްސެން 
ނެތް ޙާލަތްތަކުގައިވެސް މި ާމއްދާގެ ދަށުން ކޯުޓ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް ކޯޓުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅުމުގައި 26ނުގެ މި ޤާނޫ )ހ(  .27 އަމުރު ނެރުން ކޯޓު 
ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތް ބޭރު ޤަުއމުގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ކޯޓަށް ެބލެވޭނަމަ، އަދި އެ އެއްޗެއް 

ރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކަްށ ހޯދުމަށްޓަކައި އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗަކީ އެ ޝަ
މުހިންމު އެއްޗެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އަދި އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ 
ސަބަބު ހުރިކަމަށް ޯކޓަށް ބެލެޭވނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަްށޓަަކއި އެ އެއްޗެއް ހުރިކަމަށް 

އް ހޯދުމަށްޓަކައި އެތަނެއް ބަލަިއ ބެލެވޭ ތަނަކަށް ަވނުމުގެ ާބރު، އަދި އެ އެއްޗެ
، ފާސްކުރުމުގެ ބާރު، އަދި އެތަނުގައި އެ އެއްޗެއް ވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު

 ފުލުހުންަނށް ދިނުމަށްޓަކައި ކޯަޓްށ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

 ންކުރަންވާނެއެވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެޭރ އަމުރެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާ )ށ(  
 އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛  (2)   
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 އަމުރު ނިސްބަތްވާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ބާވަތް؛  (1)   

 ހޯދަން ބޭުނންވާ އެއްޗެހީގެ ތަފްޞީލު؛  (3)   

އެ އަމުރުން ބާރުދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބާރުެގ   (4)   
  ؛ެއކަން، ނަމަބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަކުރާ

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛  (5)   

ނޑުގެ ކޮންެމ   (6)    އެ އަމުރުން ވަނުމަށް ހުއްދަ ދޭ ތަނަކަށް ދުާވލުގެ ނުވަތަ ރޭގަ
ދޭނަމަ އެކަން ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ  ވަގުތެއްގައިވެސް ވަނުމަށް ހުއްދަ

ނޑުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަ ގުތުތަކެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ދުވާލުގެ ނުވަތަ ރޭގަ
 އެކަން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދާ ހޯދުމެއްގައި، އެ އަމުރުގައި  )ނ(  
 އެއްޗެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އަދި އެ އެއްޗަކީ، މި ޤާނޫނުެގ ބަޔާންކުރާ 

ރީޢަތަކަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީަޤކަށް ބޭނުންވާނެ އެއްޗެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަ 26
ކަމަށް، ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާއީ ކުށަކާުގޅޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 
ބޭނުންކުރެވިދާެނ އެއްޗެއްކަމަށް ފުލުހުންެގ އޮފިސަރަށް ބެެލވޭނަމަ، އަދި ެއ އެއްޗެއް 

 މަށް އެ އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ފޮރުވުމުގެ ނުވަތަ ނައްތާލުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތްކަ
އް ހިފެހެއްޓުމުގެ ާބރު، އެ އަމުރުން ދޭކަމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި އެ އެއްޗެ
 ބެލޭނެއެވެ.

ޗަކުން މުޢާމަާލތުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭރު އެއްހޯދަން އެދޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން  )ރ(  
 ރުދޭ ކޯޓު އަމުރެއްވެސް ނެރެވިދާނެއެވެ.ޤައުމަކުން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް ބާ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި، އެަފދަ   .28 ކޯޓު އަމުރާބެހޭ އުސޫލުތައް 
 އަމުރު ދޫކުރުމާއި، ބާޠިލުކުުރމާއި، އަމުރުގައިވާ ކަންކަްނ ތަންފީޛުކުރުމާބެޭހ ތަފްޞީުލތައް، 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މި

ހިފެހެއްޓޭ މުދަލާމެދު 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ފަހައްޓާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހި 27ނުގެ މި ޤާނޫ )ހ(  .29
 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ބެލުމުގެދަށުގައެވެ.، އެއްޗެހި ހުންނާނީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއާ އެއްވެސް އެއްޗެއް  ށ()  
ށް އަންގައި، އެ އެއްޗެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޙަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން 

 ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުމަީކ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ށް ފެނި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ )ނ(  
ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ އެއްޗަކާމެުދ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް، ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް 

 ލިޔުމުން އެންގިދާނެއެވެ.
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އި މަށާ ދިނު  ބަސް ހެކި ޝަރީޢަތަށް 
 ހޭ ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމާބެ 

 އެއްވަނަ ބައި 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދުން  

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކު 
ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމަށް 

 އެދުން 

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ަޝރީޢަތެއްގައި ހެކި ދެވޭެނ ، ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކީ )ހ(  .10
ހާ ދިވެހިރާއްޖެ އައިސް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އަދި ެއމީޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މީހެއްކަމަށް 

އެ މައްސަލައިގައި ހެކި ދިނުމަްށ އެއްބަސްވާނަމަ، އޭނާ ދިވެހިާރއްޖެ ގެނައުމުގެ ހުއްދައަކަށް 
 ށް އެދެވިދާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ  ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކީ )ށ(  
ށް ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދެވިދާެނ މީހެއްކަމަށް 

އަދި އެމީހާ ދިވެހިރާއްޖެ އައިސް އެ ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ، އޭނާ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ މެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި އެ ޤައު

 އެދެވިދާނެއެވެ. ޖެނެރަލަށް

އެދޭ އެދުމަކާ ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގެ ދަށުން  )ނ(  
އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހަމަޖަްއސައިދިނުމަށްވެސް ބޭރު ޤަުއމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި 

 ށް އެދެވިދާނެއެވެ.ނެރަލަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

 އެމީހާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު؛  (2)   

 އެމީހާ އަނބުރާ އެ ޤައުމަށް ފޮުނވޭނެ އިންތިޒާމު؛  (1)   

 އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް.  (3)   

ރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހުންނަށް 
 ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒު 

ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ ީމހަކަށް، ނުވަތަ އެ މާއްދާެގ ވަނަ މާއްދާެގ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .12
ދަށުން ނޫން ގޮތަަކށް، ޖިނާީއ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ 
ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކި ދިނުމަށްަޓކައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ތަޙްޤީޤެއްގައި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ މެއްގައިވާ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައު
އެދިފައިވާ އެދުމެއްެގ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖެ ގެންަނ މީހަކަށް، ައންނަނިިވ  ޖެނެރަލް

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެ އެދުމުގެމަތިްނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  10މި ޤާނޫނުގެ   (2)   
ޖެ އައުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ބޭރު ޤައުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ދިވެހިރާއް

ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ަދޢުވާ ނުކުރާނެކަން ނުަވތަ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޭާނ 
 ނުހިފަހައްޓާނެަކން؛
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ގެ އެދުމުގެމަތިްނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  10މި ޤާނޫނުގެ   (1)   
ވެހިރާއްޖެ އައުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ބޭރު ޤައުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކޮށްފައިާވ ދި

ކަމަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްިލ ކަމަކީ، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރިނަމަ 
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެ ކަެމްއ 

 ޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެކަން؛ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާއާ ދެކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ  10އޭނާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ   (3)   
މީހެއްނަމަ، އޭނާ ދިވެހިރާއްެޖ ގެނައުމަށްފަުހ، އެ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ 

 ނެކަން؛ގުޅޭގޮތުން މެނުވީ ހެކި ދޭން މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ  10އޭނާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ   (4)   
މީހެއްނަމަ، އޭނާ ދިވެހިރާއްެޖ ގެނައުމަށްފަުހ، އެ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ 

 ގުޅޭގޮތުން މެނުވީ ހެކި ދޭން މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަން؛

އުމުގައި ހެކި ދޭނަމަ ޖަވާބުދާރީވާންނުޖެޭހ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ބޭރު ޤަ  (5)   
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  10ބާވަތުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަާވބުދާީރވުމަށް، މި ޤާޫނނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި އޭނާއަށް މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެކަން؛

ޖެހޭ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ބޭރު ޤައުމުގައި ހެކި ދޭނަމަ ހުށަހަޅަން ނު  (6)   
 ބާވަތުގެ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހުށަހެޅުމަށް، މި ާޤނޫުނެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި އޭނާއަށް މަޖުބޫރު  10
 ނުކުރެވޭނެކަން.

ެގ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ ީމހަކަށް، ނުވަތަ އެ މާއްދާ 10މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ދަށުން ނޫން ކަމުގައިވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކި 
ދިނުމަށްޓަކައި ނުަވތަ ޖިނާީއ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ 
ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށްަޓކައި ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ މީހަކަށް، މި މާއްދާގެ )ހ( އިން 

 ރައްކާތެރިކަން އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުގައި ލިބިގެނެއް ނުވެެއވެ. ލިބިދޭ

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ އައި ބޭނުން ނިމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔުމުން؛  (2)   

އޭނާއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވަނިކޮްށ،   (1)   
 މެުނވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ ޙާލަތުގައި:އަންނަނިވި ސަބަބަަކށްޓަކައި 

    (i)  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބޭނުމަކަށް ދިވެިހރާއްޖޭގައި  10މި ޤާނޫނުގ
 މަޑުކުރުން؛

    ii))  އޭނާ ވަކި ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކި ދިނުން މުހިންމުކަމަށް ބަޔާންކޮްށ
މާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 އެ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުން؛

    iii))  ްއޭނާ ވަކި ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން މުހިންމުކަމަށް ބަޔާންކޮށ
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ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
 އި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުން.އެ ތަޙްޤީޤެއްގަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ( ގެ ދަށުން iii( އަދި )ii( ވަަނ ނަންބަރުގެ )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ނެރޭ ލިޔުމުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އޭނާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ މުއްދަތު ގުނަްނ  ޖެނެރަލް

 ފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ފަށާނީ، އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށް 

ބޭރު ޤައުމުން ފުރުމަށްފަހު 
ކުރާ މީހުންގެ  ކުށް 

 ހައިސިއްޔަތު 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ އަންަނ މީހަކު، ބޭރު ޤައުމުްނ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11
 ރެވޭނަމަ، ފުރުމަށްފަހު ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުަމތު އެމީހަކާމެދު ކު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބޭނުމަށްޓަކައި އޭާނ  10މި ޤާނޫނުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުއްދަުތގައި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަނީ، އޭނާ ބޭރު ޤައުމުްނ 

ނާގެ މައްޗަށް ފުރުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން އޭ
 ދަޢުވާ ކުރުމަށް ކަމުގައި މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ެބލޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  14 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މީހަކު، މި ޤާނޫނުގެ )ށ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ބަްނދުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހާ ދޭ 
އާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް އޭނާ

 ބޭނުންނުކުރެވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް ދިނުަމށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްގައި  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .13
އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ެގންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ މާއްދާިއން ބޭރުން އެހެން ިޖނާއީ 

އްގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެ
ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ މީހަކު ެހކިބަސް ދީފިނަމަ، ނުަވތަ އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިނަަމ، 
ޝަރީޢަތުގައި އޭނާ ދިން ހެކިބަސް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އޭނާ ބުނި 

ތުކުރުމަށް ބޭނުންޮކށްގެން އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުރި ޢަމަލެއް، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުށެއް ސާބި
 ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ހެކިބަސް ދިނުމުގައި އޭނާ ދޮގުހެކި ދީފައިވާނަމަ،  )ށ(  
އޭނާގެ މައްޗަށް ދޮގުހެކި ދިންކަުމގެ ދަޢުވާ ކުރުމުގައި އޭނާ ދިން ހެކިބަސް ބޭނުންކުރުމަކަްށ 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ގެނެވޭ މީހާ  ރާއްޖެ 
 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހަކީ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެްއ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .14
ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެމީހާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ބަންދުގައި 

ންދުގަިއ ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާުމ ބަހައްޓައިދިނުަމށް ބޭރު ޤައުމުްނ އެދިއްޖެނަމަ، އޭނާ ބަ
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުގަިއ ބަހައްޓާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުްނނަންވާީނ  )ށ(  
 ފުލުހުންގެ ބެލުމުެގދަށުގައެވެ.

ންާވނީ، އެފަަދ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ަބންދުގައި ބަހައްޓަ )ނ(  
ގެނައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހުރުމުގައި ބަންދުގަިއ 
ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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ރެވޭ މީހުންގެ ބަންދުކު 
މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤާނޫނު ހިނގުން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މައްަޗށް،  14މި ޤާނޫނުގެ   .15
 އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހިނގާނެއެެވ.

 ގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ މީހުން ބަންދުކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް؛ރާއްޖޭ )ހ(  

 ބަންދުކޮށްފައި ިތބޭ މީހުންނާެމދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް؛ )ށ(  

 އެއް ޖަލުން އަނެއް ޖަލަށް މީހުްނ ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް. )ނ(  

ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށްދިނުަމށް ެއމީހާ ަވނަ މާއްދާ  14މި ޤާނޫނުގެ   .16 ބަންދުން ދޫކުރުން 
ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުރި ޤައުމުން އެދެފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ކަމާބެހޭ ަފރާތަށް 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސް، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .17 ންދުން ފިލުން ބަ
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ަބންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ފިލައިފިނަމަ، ކޯުޓ 

 އެވެ.އަމުރަކާ ނުލައި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ިލބިގެްނވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފައިވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  )ށ(  
ނޑައެޅުމަށްަޓކައި، ވީ އެންމެ އަވަސް  ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަބންދެއްގައި ހުއްޓާތޯ ކޯޓުން ކަ

ޓަށް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ކޯ ))ސައުވީސް  14ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި، އަދި ލަސްވެގެން 
 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފައިވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  )ނ(  
ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަބންދެއްގަިއ ހުއްޓާކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިުތވެއްޖެނަމަ، އޭނާ އަލުން 

 ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުަރންވާނެއެވެ.

ރިން ބަންދުން ފިލުމަށް އެހީތެރިވުމާ ބެހޭގޮުތން އަދި ިފލައިގެންއުޅޭ ކުށްވެރިންނަށް ކުށްވެ )ރ(  
ޙިމާޔަތްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

 ދެވަނަ ބައި 

 އެދުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން 

ރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު ބޭރު 
ޤައުމަކަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް 

 އެދުން 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގަމުްނދާ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަްސ ދިނުމަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެްއގައި   .18
އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭގައިވާ މީހަކު އެ ޤައުމަކަްށ ފޮނުވައިދިނުްނ އެދި އެ ޤައުަމކުން 

ހަޅައިފިނަމަ، އެމީހަކީ އެަފދައިން ހެކިބަސް ދެވޭނެ ނުވަަތ އެހީތެރިވެދެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައި ހުށަ
ށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އަދި އެމީހާ ެއ ޤައުމަށް ގޮސް، ހެކިބަސް ދޭން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

 ކުރާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  30އެއްބަސްވާނަމަ، އަދި އެމީހަާކ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާޫނނުގެ 
ކަންކަން އެ ޤައުމަކުްނ ކަށަވަރުކޮށްދޭނަމަ، ިމ ޤާޫނުނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެަމތިން 
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 ށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި 
ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހުން 

 ފޮނުވުން 

ރާ މީހަކީ ބަންދުކޮށްފަިއވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކު 18މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .19
އެމީހާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް 

 ށް އެންގިދާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް ނުވަތަ  18މި ޤާނޫނުގެ   (2)   
ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަްށ ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އޭނާ 

 ބަންދުން ދޫކުރުމަްށ؛

ނޑައެޅިފައިވާ ފުލުހެއްގެ ޙަވާލުގައި ނުވަތަ ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ޙަވާލުގައި   (1)    ކަ
 ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް.

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ މީހަކީ، ޕެރޯލް ނިޒާމުގެ ދަށުން، ނުަވތަ އެނޫންވެސް މި މާއްދާ )ށ(  
ޤާނޫނީ ހުއްދައެއްގެ ދަުށން ބަްނދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއްނަަމ، އަންނަނިވި އިންތިޒާުމތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަްށ  18ހަމަޖެއްސުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ 
ތަޙްޤީޤުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ 

 ދެވިދާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް

ދަ ހޯދުަމށާއި، އޭނާ އެ ޤައުމަްށ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުއްދަ ހޯދަންޖެޭހ ފަރާތްތަކުން ހުއް  (2)   
ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ 
އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ހުއްދަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުްނ؛ 

 އަދި

 ( ވަަނ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ ހޯދަންޖެޭހ އެންމެހައި ހުއްދަަތއް 2މި އަކުރުގެ )  (1)   
ހޯދުމަށްފަހު، އޭނާ އެ ޤައުމަްށ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެހެން ކަންކަްނ 

 ހަމަޖެއްސުން.

ބޭރު ޤައުމަށް ފޮނުވޭ 
މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން 
ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވޭ މީހަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ  18މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .30
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި، އަންަނނިވި  32

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާކަމަށް ެއ ޤައުމަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުގެ އެދުމުގެމަތިން ބޭރު ޤައުަމްށ  18މި ޤާނޫނުގެ   (2)   
އި އެމީހަކު ދިވެހިރާްއޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފަިއވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ދިޔުމަށްޓަކަ

އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ުނކުރާނެކަން ނުވަތަ އެކަާމ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ 
 ނުހިފަހައްޓާނެަކން؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުގެ އެދުމުގެމަތިން ބޭރު ޤައުަމްށ  18މި ޤާނޫނުގެ   (1)   
އި އެމީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ދިޔުމަށްޓަކަ

ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލި ކަމަކީ، އޭނާ އެކަމެއް ކުރިއިރު އޭނާ އެ ޤައުމުގައި ހުރިނަމަ 
އޭނާގެ މައްޗަށް އޭގެ ސަބަބުން މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެ ަކމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  18 އޭނާ ބޭރު ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ  (3)   
ޝަރީޢަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން މެނުވީ ހެކި ދޭން 

 މަޖުބޫރުނުކުރުވާނެކަން؛

ވެހިރާއްޖޭގައި ހެކި ދޭނަމަ ޖަވާބުދާރީވާންނުޖެޭހ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ދި  (4)   
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި  18ބާވަތުގެ ސުވާލުތަކަށް، މި ޤާޫނނުގެ 

 ހެކި ދޭއިރު ޖަވާބުދާރީވާންނުޖެޭހނެކަން؛

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެކި ދޭނަަމ ހުށަހަޅަން ނުޖެޭހ   (5)   
ވަނަ މާއްދާގައި  18ގެ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް، މި ޤާނޫނުގެ ބާވަތު

 ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކި ދޭއިރު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެކަްނ؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަށް ގޮސް އޭނާ ޝަރީޢަތެއްގަިއ  18މި ޤާނޫނުގެ   (6)   
ތެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދޮގުހެކި ދިންކަމުގެ ހެކި ދީފިނަމަ، އޭނާ ދޮގުހެކި ދީފި ޙާލަ

ދަޢުވާ ކުރުމަށް ފިޔަވައި، އޭނާ ދޭ ހެކިބަސް، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ުކށެއް ސާބިތުކުރުމަށް 
 ؛ބޭނުންނުކުރާނެަކން

އޭނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަންުދގައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޭއނާ ބޭރު ޤައުމުަގިއ   (7)   
ގުޅޭގޮތުްނ އަންނަނިވި ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި  ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާ

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަންކަން ހަމަޖައްަސއިދޭނެކަން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

    (i) އޭނާ އެ ޤައުމުގައި ބަންދުގައި ެބހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު؛ 

    ii))  ެދަށުން އޭނާ އޭނާ އެ ޤައުމުގައި ވަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގ
މިނިވަންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އޭާނ ދޫކޮށްލުމަށް ެއ ޤައުމުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާަތްށ 

އަންގައިފި ޙާލަތެއްގައި، އޭާނ ބަންުދްނ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
 ދޫކޮށްލުމަށް އަދި އެނޫން ޙާލަތެްއގައި، އޭނާ ބަންދުންދޫޮކށްނުލުަމްށ؛

    iii))  ެމި އަކުރުގii) ަރުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލެވޭ މީހާ، މި ޤާނޫނުގެ ( ވަނަ ނަންބ
ދަށުން އެ ޤައުމަށް ގެންދެުވުނ ބޭނުން ފުރިހަމަަވންދެން ެއ ޤައުމުގައި 
ހުންނަ މުއްދަތުގަިއ އޭނާގެ ުހރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު، އެ ޤައުމަކުްނ 

 އުފުލުމަށް.

ށް ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޕްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން،  )ށ(  
ފެންނަ އިތުރު ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭރު ޤައުމަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން 

ނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ކަ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
 ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަންކަން 

 މީހަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވޭ 18މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .32
ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި  30

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައިކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤަބޫލުކުރާކަން 
 ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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 ށްފަހު އެ ޤައުމު ދޫކޮށް ިދޔުމުން؛އޭނާ ބޭރު ޤައުމަށް ދިޔަ ބޭނުން ނިމުމަ  (2)   

އޭނާއަށް އެ ޤައުމުން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ލިބިފައިވަނިކޮްށ،   (1)   
އަންނަނިވި ސަބަުބތަކުންކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކައި މެނުީވ، އެ ޤައުމުގައި މަޑުކުރާ 

 ޙާލަތުގައި:

    (i)  ެނުމަކަށް ެއ ޤައުމުގައި ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ބޭ 18މި ޤާނޫނުގ
 މަޑުކުރުން؛

    ii))  އޭނާ ވަކި ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސް ދިނުން މުހިންމުކަމަްށ ބަޔާންކޮްށ 
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ 
ގޮތުގެމަތިން އެ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ރުހުމާއެކު، 

ގެ ހުއްދައާއެކު އެ ޤައުމުގައި މަޑުކުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  އަދި
 ޙާލަތުގައި؛

    iii))  ްއޭނާ ވަކި ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން މުހިންމުކަމަށް ބަޔާންކޮށ 
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ލިޔުމަކުން އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތްވާ 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް އޭނާެގ އަމިއްލަ  ގޮތުގެމަތިން އެ ތަޙްޤީޤެއްަގއި
ގެ ހުއްދައާއެކު އެ ޤައުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްރުހުމާއެކު، އަދި 
 މަޑުކުރާ ޙާލަތުގައި.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، iii( އަދި )ii( ވަނަ ނަންބަރުގެ )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ދޭ ހުއްދައިގައިވާ މުއްދަތަށެވެ.  ޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސިކިއުމީހަކަށް އެ ޤައުމެއްގައި ހުރެވޭނީ، 

 އެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާީނ، އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާީރޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ބަންދުގައި ހުންނަ 
މީހާގެ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުވަމުންދިޔުން 

ހިރާއްޖޭގެ ާޤޫނނާ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ގެްނެދވޭ މީހަކީ، ދިވެ 18މި ޤާނޫނުގެ   .31
ޚިލާފަށް ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް 
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮުތން ަބންދެްއގައި ހުރި މީހެއްނަމަ، ިމ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ އޭނާ ބޭުރ ޤައުމުަގއި 

 ދާނެއެވެ.ހުންނަ މުއްދަތުގައި، އޭނާގެ ބަްނދުގެ މުއްދަތު ގުނެމުން

 ހަވަނަ ބާބު 

 ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހުންނާބެހޭ 

ތެއްގައި ހެކި ދިނުމަްށ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ މީހަކު، އެެހން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިނގާ ަޝރީޢަ )ހ(  .33 ޓްރާންޒިޓްކުރުން 
ކުރުމަށް ތަޙްޤީޤެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްނުވަތަ 

ބޭރު ޤައުމަކުން އެދޭނަމަ، އެ ަޤއުމުގެ ކަމާބެހޭ މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމީހާ 
 ށް ދެވިދާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް 

ތުރުކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހާ ދަ )ށ(  
އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖެއްސީއްސުރެ ނުވަތަ ބަނދަރުކުރީއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއިން 
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ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އެމީހާ ހައްޔަރުގައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްފުރަންދެން،  ކަ
 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހަކު،  )ނ(  
ތެރޭގައި އޭނާ ގެންަދންވާ ޤަުއމަށް ގެންގޮސްފައި ނުާވނަމަ، އޭނާ ގެނައި ޤައުަމށް އޭާނ 

 ށް އެންގިދާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް 

ޓްރާންޒިޓްގައިވާ މީހަކު 
 ފިލުން 

ގައި ޓްރާންިޒޓްކުރާ މީހަކު ފިލައިފިނަމަ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭ 33މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .34
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  33އަދި އެމީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މީހެއްކަމަށް، އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ  ކަ
ލުކުރެވޭނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، އޭނާ ށް ޤަބޫޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަމައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ެއންގުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފައިވަނީ، ޞައްޙަ ބަންދެއްގައި  )ށ(  
ނޑައެޅުމަށްަޓކައި، ވީ  އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި، އަދި ހުއްޓާތޯ ކޯޓުން ކަ

 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ. 14ގިނަވެގެން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޯކޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ފިލާފަިއވަނީ، ޞައްޙަ ބަންދެއްގައި  )ނ(  
އަލުްނ ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ހުއްޓާކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިުތވެއްޖެނަމަ، އޭނާ 

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހުން 
 ފިލަން އެހީތެރިވެދިނުން 

ކުށްވެރިން ބަންުދން ފިލުމަްށ އެހީތެރިވުމާ ބެހޭގޮުތން ައދި ފިލައިގެންއުޅޭ ކުށްވެރިްނނަށް   .35
ޤާޫނނުގެ ދަށުން  ޙިމާޔަތްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތައް، މި

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ހޭ ކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާބެ  ކުށް 

 އެއްވަނަ ބައި 

 ރާއްޖެއިން އެދުން 

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށް 
ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާ 

 ގުޅޭގޮތުން އެދޭ އެދުން 

 ނުވަތަހޯދާފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެްއ ނުވަތަ ފައިސާއެއް  ކޮށްެގން ކުށެއް މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު )ހ(  .36
އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް،  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ ކުށެއްއެފަދަ 

ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އެ އަމުރުގައި 
މުދަލެއް ހުރީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ބަޔާންކުރާ

ބޭރު ޤައުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ 
 ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.



 ދިވެިހސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                       3 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 21 

، ހޯދާފައިވާނަމައެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް  ންކޮށްގެ މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް )ށ(  
އޭނާއަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް  ސަބަބުން ކުރުމުގެ ކުށެއްއެފަދަ  ނުވަތަ

އެ މުދަލެއް  ނިމެންދެން ވަކިގޮތަކަށް އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް، ނަމަލިބިފައިވާ
 ފަރާތެއްގެ  ވަކި ނުވަތަ މަލާތުކުރުން ހުއްޓުވުަމށްމުދަަލކުން މުޢާ އެ ނުަވތަ ހިފެހެއްޓުމަށް

 ބެހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި  އެއްޗެއް އެ ޙަވާލުގައި
އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުދަލެއް ހުރީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ އަމުރު 

ކަން ހަމަޖައްސައިދިނުަމށް އެދި، އެ ޤައުމެއްގެ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންެޖޭހ ކަން
 ކަމާބެހޭ ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

 ނުވަތަހޯދާފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެްއ ނުވަތަ ފައިސާއެއް  ކޮށްެގން މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް )ނ(  
އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ  ސަބަބުން ކުރުމުގެ ކުށެއްއެފަދަ 

 ހުރީ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އަދި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން 
މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރު ފިޔަވައި އެހެން އަމުރެއް 

ޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ އަމުރު ތަންފީ
ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 އެދެވިދާނެއެވެ. ޖެނެރަލަށް

 ދެވަނަ ބައި 

 ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެދުން 

ކޮށްގެން  ކުށް  ރާއްޖޭގައިވާ 
ހޯދާފައިވާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން 

 އެދޭ އެދުން 

ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް  ކޮށްގެން ޤައުމެއްގައި މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ބޭރު )ހ(  .37
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ުމދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް 

ށް އަިދ އެ މުދަލެއް ނުަވތަ ފައިސާެއއް އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތަ ، ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ
ނެގުމަށް އެ ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ އަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންެޖޭހ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުަމށް އެދި، އެ ޤައުމެއްގެ 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް  ކޮށްގެން ހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއްބޭރު ޤައުމެއްގައި މީ )ށ(  
ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ުމދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް 

  ނިމެްނދެން ވަކިގޮތަކަށް އަިދ އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ، ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ
 ވަކި  ނުވަތަ މުދަލަކުން މުޢާމަލާތުކުރުްނ ހުއްޓުވުމަށް އެ ނުވަތަ  ހެއްޓުމަށްހިފެއެ މުދަލެއް 

ބެހެއްޓުމަށް އެ ޤައުމެއްގެ ކޯަޓކުން އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަ،  އެއްޗެއް  އެ ޙަވާލުގައި ފަރާތެއްގެ
 އެ އަމުރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަްނފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

 އެދި، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް  ކޮށްގެން ބޭރު ޤައުމެއްގައި މީހަކު ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް )ނ(  
އިސާއެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ުމދަލެއް ނުވަތަ ފަ

 އަދި އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ ، ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައިނަމަ
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 )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އަމުރު ނޫން އެހެން އަމުރެއް އެ ޤައުމެއްގެ 
ކުރަންޖެހޭ  ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާނަަމ، އެފަދަ އަމުރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންީފޛުކުރުމަށްޓަކައި

ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި، އެ ޤައުމެއްގެ ކަާމބެޭހ ފަރާތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭރު ޤައުމުގެ އަމުރުތައް، މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ރ(  
 ޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަްށޓަކައި ދިވެހިރާއް

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭބރު ޤައުމުގެ އަމުރުތައް މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ބ(  
ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި 

ގަވާއިދުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަމާބެހޭ ތަފްޞީލުތަްއ  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ، އެ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ޤައުމުގެ އަމުރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި   (2)   
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާެބހޭ އުސޫލުތަކާއި، އަމުުރ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެ ގޮތް؛

 ޓަރީކުރެވޭ އަމުރުތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ގޮތް؛ރަޖިސް  (1)   

 ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ އަމުރުތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ގޮތް.  (3)   

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެހީއަށް އެދުމާބެހޭ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 
 އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

ޖިނާީއ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ިދވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ  އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ، )ހ(  .38
ޝަރީޢަތަކަށް މުހިންމު ކަންަކން ކަމުގައި އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާަތށް 
ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަންކަން ހަަމޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބޭރު 

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

 ބޭރު ޤައުމުގައިވާ ހެއްކެއް ހޯދުން؛  (2)   

 ބޭރު ޤައުމުގައިވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުން؛  (1)   

 ބޭރު ޤައުމުގައިވާ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުން؛  (3)   

 ބޭރު ޤައުމުގައިވާ މީހަކު އެ ޝަރީޢަތުގައި ހެކި ދިނުމަށް ދިވެހިާރއްޖެ ގެނައުން.  (4)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް  )ށ(  
ނިންމުމުގެ ކުރިން، އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ، ޖަވާބުދާރީވާނެ ފުރުޞަތު 

 ން ދޭންވާނެއެވެ.ކޯޓު
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 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާ؛  (2)   

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް.  (1)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމެއް ދޭން  )ނ(  
ޔަތްކުރުމުގެ އިތުރަށް، އަންނަނިިވ ނިންމުމުގައި، ޢަދުލު އިންޞާފުެގ ޢާންމު ހަމަތަކަށް ރިޢާ

 ކަންކަމަށްވެސް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެފަދަ އެދުމެއް ބޭރު ޤައުމުން ބަލައިގަތުމަށް ޮއްތ   (2)   
 ފުރުޞަތު؛

ދަޢުވާލިބޭ މީާހ ހޯދަން އެދޭ ެއއްޗަކީ އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް ޯހދިދާނެ އެއްޗެއްކަްނ   (1)   
 ވަތަ ނޫންކަްނ؛ނު

 އެފަދަ އެއްޗެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވިާދނެތޯ؛  (3)   

 ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ އެއްޗެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަަމ، އޭގެ ސަބަބުްނ   (4)   
 އެ މައްސަލައިގައި ނިންމިދާނެ ނިންމުމަކަށް ފައިދާކުރާނެ މިންވަރު؛

ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤަކަްށ  ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ އެއްޗެއް ކޯޓަށް  (5)   
 އުނިކަން އަތުވެދާނެތޯ.

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

މެއް ދީފިނަމަ، އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ލިޔު )ބ(  
ޖެނެރަލަށް ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އެހީއަށް 

 އެދުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ދުމެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ބޭރު މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދޭ އެ  )ޅ(  
ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަްށ  ޤައުމަކުން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި ޤަބޫލުކުރުމާބެހޭ 

 މި ބާބުގައިވާ ކަންކަން 
 ހިނގުން 

 އުޫސލުތައް ހިނގާނީ އަންަނނިވި ކަްނކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .39

 އަދި؛ ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ޝަރީޢަތްަތއް )ހ(  

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް. )ށ(  
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ޤައުމުތަކުގެ ހެކި ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ، މި ާޤނޫނުގެ ދަުށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ބޭރު )ހ(  .40 ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި 
އެދޭ އެދުމެއްގެމަތިން ބޭުރ ޤަުއމެއްގައި ނެގޭ ބަޔާނަށާިއ، އެ ބަޔާނާއެކު ހިމެނޭ ކަމާގުޅޭ 

 ތަކެއްޗަށެވެ.

އެއް ނުވަތަ ބަޔާނާއެކު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބަޔާނުގެ ބަ ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ށ(  
 ހިމަނާފައިވާ ކަމާގުޅޭ ތަކެތީގެ ަބއެއްވެސް ބެލެވޭނީ، ބޭރު ޤައުމެްއގެ ހެކީގެ ގޮތުގައެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބަޔާނެއް ބޭރު ޤައުމެއްގައި ނަގަންވާނީ  40މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .42 ބަޔާން ނެގުމުގެ އުސޫލުތައް 
ޔާން ދޭ މީހާ ހުވައި ކުރުވުމަްށފަހު، ނުވަަތ އެ ކޯޓެއްގައި އެ ޤައުމެއްގެ މަތީ ކޯޓެއްގައި، ބަ

އެފަދަ ބަޔާން ނެގުމަށް އޮްނަނ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ަބންދުކުރެވިފައިވާ 
 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައެވެ.

ރެ ޮގތަކަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ނަާގ ބަޔާން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތްތަކުންކު )ށ(  
 ރެކޯޑުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ލިޔުމުން؛  (2)   

 ؛އޯޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް  (1)   

 ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް.  (3)   

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

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަާޔންކުރާ ލިޔުމަކީ، އެ ބަޔާްނ ނެގި ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު  )ރ(  
ސޮއިކޮށްފައިވާ، އަދި އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ޢަދުލު އިންޞާފު 

ނޑެއް ޖަހާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާ  ންވާނެއެވެ.ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ތައްގަ

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި 
 ޤަބޫލުކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ   .41
ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތްތަކަށް  39ހެކި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހެކިަބސް ދޭ މީހާ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތް ބޭއްވޭއިރު  މި )ހ(  
ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށާއި، އަދި އެމީހަކަށް އެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވެވިދާނެކަމަށް 

 ބެލުމުގައި، އެކަށީގެންވާ ސަަބބު ހުރުން؛

އޭނާ ހެކިބަސް ދީިފނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ކޯޓަށް  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އަޑުއެހުމުގައި )ށ(  
 ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ކަމުގަިއވުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ އެއްޗެއް  43ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހެއްކަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
ނޑައެޅުން.  ކަމުގައި ކޯޓުން ކަ
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ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހެކި 
 ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި އެންމެ އިންޞާފުވެރިގޮތަކީ  39މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .43
 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހެއްކެއް ބަލައިނުގަތުން ކަމުގައި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދައިން 

 އެ ހެކި ބަލައިނުގަތުމަށް ކޯަޓށް ނިންމިދާނެއެވެ.

އް ނިންމުމުގައި އަންަނނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓުްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށްނ ގޮތެ )ށ(  
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 ބޭރު ޤައުމުގެ ހެއްކެއް، އެނޫން ގޮތަކުން ހޯދާ ހެއްކަކަށްވުރެ ބޭުނންތެރިވާ މިންވަރު؛  (2)   

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހެއްކެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައިގައި   (1)   
 ނިންމުމަަކށް ފައިދާުކރާނެ މިންވަރު؛ނިންމިދާނެ 

ބޭރު ޤައުމުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާން ނެގި ވަގުތު އެ ބަޔާން ދިްނ   (3)   
ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން، އެމީުހން ދީފައިވާ ބަޔާނުގެ ޙަޤީޤަތާމެުދ ސުވާލުއުފެއްދެން 

 އޮތް މިންވަރު؛

ނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން ޝަީރޢަތަށް ކުރިމަތިާވެނ ބޭރު ޤައުމުގެ ހެކި ޤަބޫލުނުކޮްށފި  (4)   
 ލަސްވުންތަކާއި ދަތިތައް؛

ބޭރު ޤައުމުގެ ހެކި ޤަބޫލުނުޮކށްިފނަމަ، އެ ޖިނާއީ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަްށ   (5)   
ނުވަތަ އެ ޖިނާއީ މައްސަލަާއގުޅޭ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ 

 ވެދާނެ މިންވަރު.ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އަތު

 ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ 
 ހެއްކާގުޅޭ ލިޔުން 

ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ބޭުނންވެގެން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ހެއްކަކީ މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .44
ނޑައަޅާ މީހަކު އެދިގެން  ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

 ކަމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ލިބިފައިވާ ހެއްކެއް 

 އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާގެ  )ށ(  
)ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެއްކަކީ، 

އެދުމުގެމަތިން އެ ޤައުމަކުން ހޯާދފައިވާ ހެއްކެއް ކަމުގައި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
 ބެލެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތެއްގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ  39މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .45 ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުން 
ށް ިލބޭ ސުވާލުކުރުމަށް އެ ޝަރީޢަތުގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ނުަވތަ ޭއނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަ
 ޙައްޤަކަށް މި ބާބުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ސަބަބުން އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން، ހެިކ  39މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ރަން ބޭުނންކަމަށް ބުެނ، އެކަންހުށަހަޅާ މީހާއާ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ސުވާލުކު

ޖައްސައިދިނުމަށް އެދެފިނަމަ، އެމީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސް، ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގަިއ ހަމަ
 ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދު، އޭނާ އުފުލަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ކޯުޓން އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާުތން އެދިގެން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ކޯޓަށް )ނ(  
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ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ، އަދި އެމީހާއާ ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުން ކުރި ސުވާުލތަކަކީ، ކަމާނުގުޅޭ ނުަވތަ 
އެކަށީގެންނުވާ ސުވާލުތަކެއް ކަަމށް ކޯޓަށް ފެނިއްެޖނަމަ، އެމީހަުކ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ނެއެވެ.ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދުތައް ދެއްކުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާަތށް ކޯޓުން އެންގިދާ

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

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

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

 އުސޫލުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެއެވެ.

 އެހެން ޤާނޫނުތަކަށް 
 އަސަރުނުކުރުން 

ހެކި ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުން ހަންޏެއް   .46
 ނުކުރެއެވެ.

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
 އިދާރާއަކުން އެހީއަށް އެދުން 

ދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނން އެ )ހ(  .47
 ށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައިދާރާއަކަށް 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބަިއނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާއެއް ކަމުގައި ބަލާނީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް  )ށ(  
ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް އޮގަނައިޒޭޝަން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ 

މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން އެފަދަ އެހީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެދެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ 
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންމެ އިދާރާއަަކށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު  )ނ(  
ތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަޢމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ޤައުމު

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް، މި މާއްދާގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤްާވމީ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ  ކަ
 ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިހނގާެނއެވެ.

ނުވަތަ އެެހން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން )ހ(  .48 ހެކި ޤަބޫލުކުރުން 
ދަށުން އެދޭ އެދުމަާކ ގުޅިގެން ޭބރު ޤައުމަކުން ހޯދާ، އަދި މި ާޤނޫނުގައި ޞައްޙަ ލިޔުމެއް 

 ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްވެސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.

ެހން އޮްތ ނަމަވެސް، އެހެން ާޤނޫނެއްެގ ދަށުން ހެކީގެ ޮގތުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( އެ )ށ(  
 ހުށަހަޅަން ހުއްދަކުރާ ލިޔުމެއް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުަށހެޅުމަކަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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 ލިޔުމެއް ކަމުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުމަކީ، ޞައްޙަ 48މި ޤާނޫނުގެ   .49 ޞައްޙަ ލިޔުން 
ނޑިޔާރު ސޮއިކޮށްފައިވާ،  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބެލޭީނ، ެއ ލިޔުމަކީ ކަމާގުޅޭ ބަޔާން ނެގި ކޯޓުގެ ފަ
އަދި އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުެގ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ޢަދުލު ިއންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިދާރާެއއްގެ 

ނޑެއް ޖަހާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާނަމައެވެ.  ތައްގަ

ލޯ އިމިއުނިޓީ  ފޮރިން 
 ސެޓްފިކެޓް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތްތަކަށް، ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފިކެޓް، އެ ސެޓްފިކެޓްގައި   .50
 ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 
މެނުވީ މަޢުލޫމާތު 

 ބޭނުންނުކުރުން 

ބޭނުމަްށޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދޭ އެދުމަކާ  މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .52
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭރު ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާ އެއްޗެއް، އެއީ ހެއްކެއް 
ކަމުގައިވިޔަސް، ލިޔުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ އެނޫން އެއްޗެއް ކަމުގައިވިޔަސް، 

ނެރަލްގެ ހުއްދަ ނެތި، އެ އެއްޗެއް އެހެްނ ބޭނުމަކަްށ ބޭުނންކޮށްގެްނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ
 ނުވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދުނުއިރު، އެ އެއްޗެއް  )ށ(  
ޓަރ ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތެއް ފިޔަވައި އެހެން ޝަރީޢަތަކަށް، ޕްރޮސިކިއު

 ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައާއެކު މެނުވީ، ބަލައިގަނެގެން ނުާވނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްެގން  )ނ(  
މީހެއްގެ ކިބައިން ސީދާގޮތުްނ ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތން މަޢުލޫމާެތއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުަވތަ 

އެއްޗެއް ހޯދައިފިނަަމ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް  އެނޫންވެސް
އެދުނުއިރު އެ އެއްޗެއް ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރީޢަތެއް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއް 
ފިޔަވައި އެހެން ޝަރީޢަތެއްަގއި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއްގަިއ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 މެނުވީ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.ހުއްދައާއެކު 

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

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

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

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ،  މަށްޓަކައި، މި މާއްދާގެ ބޭނު މި )ކ(  
 އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ަމއްސަލައެއްގައި އެހީ ހޯދުމަށް ބޭރު ޤައުމަކުން އެދުނުކަމުގެ  މި )ހ(  .51 މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން 
ތަ އެ އެދުމުެގމަތިން އެހީ ފޯރުކޮްށދީފިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ އެފަަދ މަޢުލޫމާތު، ނުވަ

އެދުމެއްގައިވާ ތަފްޞީލުތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު، މީހަކު އަދާކުރާ މަޤާުމގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް 
އެނގޭނަމަ، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެޭހ 

މަކުރުން ފިޔަވައި، ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުަރން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިންވަރަށް ހާ
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 ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށް ހާމަކުރުން ފިޔަވައި، ހާމަކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

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

)ފަސްހާސް(  5,000/-ށްފި މީހެއްގެ އަދަަބކީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮ )ނ(  
 )ދިހަހާްސ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 10,000/-ރުފިޔާއާއި 

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

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމަކާއި  )ހ(  .53 ޚަރަދު 
ިއނުވާހާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ

ހިނދަކު، ބޭރު ޤައުމަކުން ުހަށހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައިވާ ކަންކަްނ ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން 
 އުފުލަންޖެހޭ ޢާންމު ޚަރަދުތައް އުފުލާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެްނ އޮތް ަނމަވެސް، ހުށަހެޅުމެއްގައިވާ ކަންަކން ތަންީފޛުކުރުމަކީ، ބޮުޑ  )ށ(  
 ޛުކުުރމާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފަރާތުގެޚަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމެއްނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ތަންފީ

 ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި، އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމަކާއި  )ނ(  
ހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ ދިވެ

 ހިނދަކު، ބޭރު ޤައުމަކުން ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މީހަކު 
 އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަށް ހިނގާ ަޚރަދު އުފުލާނީ، އެ ޤައުމަކުންނެެވ.

ނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންޭގ  މި )ހ(  .54 ގަވާއިދު ހެދުން  ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
ނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ، ކަމާބެޭހ  ޝަރީޢަތްތަކުގެ އިޖުރާއަތު ކަ

 ކޯޓުތަކުންނެވެ. 

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

)ިތނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤާޫނނުގެ ދަުށްނ  3މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ   )ނ(  
 ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންާވނެއެވެ.

 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

ފަށާީނ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްީދޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   .55
 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 6ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާްތަތކަށް   .56 މާނަކުރުން 
 އެ ލަފްޒުތަކާއި ިޢބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.، ދީފައިއެވަނީ

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ(  
 އެންމެހައި ޤާނޫނުތަަކށެވެ.
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ވައި އެހެން ކޮންމެ ޤައުމަކަށެވެ. ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަ" "ބޭރު ޤައުމެއް )ށ(  
މި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމެއްގެ އެންމެހައި ސަރަޙައްދުތަކާއި، އެ ޤައުމެއްގެ ސިޔާސީ 

 ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހައި ރަްށތައް ހިމެނެއެވެ.

ރު "ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭ )ނ(  
ޤައުމަކުން ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އެިދ 
ހުށަހެޅުމަށް، ނުަވތަ އެފަދަ އެހީއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަްއ 

ން ޤަބޫލުކުރުމަށް އެ ޤައުމެއްގެ ާޤނޫނުން ބާރުދީފައިވާ ނުވަަތ ުހއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަ
 ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

"ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި  )ރ(  
 ޢަމަލުކުރެވޭ، އެ ޤައުމެއްގެ އެންމެހައި ޤާނޫނަށެވެ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ  "ކުށްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ބ(  
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލި، ޝަރީޢަތް 
ހިންގުމަށްޓަކައި ބަންދުކޮށްފައިާވ ނުވަތަ ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން ބަންދުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ 

ށެވެ. މި މާނަކުރުމުގައި، ބަންދުގައި ވަނިކޮށް ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ބަންދުކޮށްފައިާވ ކުށްވެރިޔަކަ
 ފިލާފައިވާ މީހުންނެއް ނުހިެމނެެއވެ.

)ފުލުުހންގެ  1008/5"ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ާޤނޫނު ނަްނބަރު  )ޅ(  
 ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށެވެ. 51ޤާނޫނު( ގެ 

އެވަނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ "އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައި )ކ(  
ފޮތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް، ނުވަތަ އެފަދަ 

 އެއްޗެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތަކަށެވެ.

)ސިފައިންގެ  1008/2"އަސްކަރީ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  )އ(  
ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުތަކާިއ އެނޫނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުަތކަށެވެ.

"ވީޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ިލންކެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، އެއް ތަނެއްގައި އެއްވެތިބި  )ވ(  
ބަޔަކަށް، އެހެން ތަނެއްގަިއ ތިބި ބަޔަކު ފެނި، އަޑުއަހައި، އެމީހުންނާ ވާހަަކ 

 ދެއްކުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަކަށެވެ.

 "މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުން" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަީނ، އަންނަނިވި ަކންކަން ހިމެނޭގޮުތންނެވެ. )މ(  

 ތަ ލިިބގަތުްނ؛މުދާ ހޯދުން ނުވަ  (2)   

މުދާ ފޮރުވުން، ނުަވތަ އޮތް ަތްނ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވަތަ ސިފަ ަބދަލުކޮށްގެން ނުަވތަ   (1)   
ވެރިފަރާތް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވަަތ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އޭގެ އަސްލު ނޭނގޭ ގޮތަްށ 

 ބަދަލުކުރުން؛
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 ދިުޔން؛މުދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެން  (3)   

މުދާ ބޭނުންކޮށްެގން )ކުށްޔަށްީދގެން ނުވަތަ ރަހުނުކޮށްެގން ނަމަވެސް( ފައިސާ   (4)   
 ހޯދުން؛

 ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެ މުދާ ބޭނުންކުރުން.  (5)   

ޤާނޫނުގެ ދަުށން "ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފިެކޓް" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ބޭރު ޤައުމެއްގެ  )ފ(  
ވަކި ބަޔަކީ ނުވަތަ ާޢންމުކޮށް އެންމެންނަކީ، ޢާންމުކޮށް ބާއްާވ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ނުަވތަ 
ވަކި ބާވަތެއްގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި، ވަކި ބާވަތެއްގެ 

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ޖަވާބުދޭންނުޖެހޭ، ނުވަތަ ަވކި
ނުވަތަ ހުށަހަޅަން ނުެޖހޭ ބައެްއ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް، ބޭރު ޤަުއމަކުން ދޭ ބަޔާނެއް ނުވަތަ 

 ސެޓްފިކެޓެކެވެ.

"ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢާންމު ތަނެއް ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް  )ދ(  
ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ނުވަތަ ބޯޓެއް ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކަ

"ލިޔުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، އަންަނނިވި ވަސީލަތްތަްއ ހިމެނޭގޮތުްނ، އެއްވެސް  )ތ(  
 ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ރެކޯޑުކޮްށފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.

ނުވަތަ ގްރާފެްއ  ލިޔުމުން ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް )ޗާޓެއް ނުވަތަ ޕްލޭނެއް  (2)   
 ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް(؛

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން ވާސިލުވެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ   (1)   
 ފައިލެއް؛

 ފޮޓޯ؛  (3)   

އަޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ޑިސްކެއް ނުވަތަ ޓޭޕެއް   (4)   
 ވަތަ ލަވަރޯލެްއ؛ނުވަތަ ފިލްމެއް ނު

މަންޒަރު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފިލްމެއް ނުވަތަ ނެގެޓިވެްއ   (5)   
 ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް.

"ސިޔާސީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށް ކުރި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު އެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ  )ލ(  
މަށް ބެލެވޭ، އަންނަނިވި ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށަކަށް ނުވާ ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ކަ

 ކުށްކުށެވެ.

 ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށް މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް؛  (2)   

ނޑަށް ނުރައްކާެތރި ހާނީއްކައެއް ކުރުމުގެ ކުށް؛  (1)     މީހެއްގެ ހަށިގަ

ރަހީނުކުރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ  މީހަކު ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށް ނުވަތަ  (3)   
 ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ކުށް؛
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މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެިރވެދާނެ ނުވަތަ މީހަކަށް ނުރަްއކާތެރި ހާނީއްކައެއް   (4)   
ށް ގޮާވ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުވަތަ މީހެއްެގ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިާދެނ ފަދަ ގޮތަކަ

 ؛އެއްޗެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށް 

( ވަނަ ަނންަބރުގެ ނިޔަލަށް ހުިރ 4( ވަނަ ނަްނބަރުން ފެށިގެން )2މި އަކުރުގެ )  (5)   
ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކުެށއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ އެިއން ކަމެއް ކުރަްނ 

ނުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގަިއ އެހީތެރިވެދިނުމުެގ ރޭވުން ނުވަތަ ިހތްވަރުދި
 ކުށް.

"ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުްނ ނެރޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ  )ގ(  
 އަމުރާއި، ނޯޓިހާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ އަމުރާއި، ޙުކުމްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

އެ ކުށުގެ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން "ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް"  )ޏ(  
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަްށ  2އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ ގޮތުގަިއ މަދުވެގެން 

ނޑައެޅިފައިވާ  ލުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމަްށ އަދަބު ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޤަުއމެއްގެ  ކުށަކަށެވެ. ނުވަތަ އެެހން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ުކށެްއ ކަމުގައި ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ، ކުށެއް، އެއީ
 ދަށުން އެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަާވ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަެބއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

މުއްަދތަށް ޖަލަށް ލުަމށް ނުވަތަ ެއޫނންވެސް ގޮތަކަށް ބަންދުގައި )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  2
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކަށެވެ.  ބެހެއްޓުމަށް އަަދބު ކަ

ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ،ބުނެފައިއެވަނީ  "ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު" ކަމަށް )ސ(  
ޭވ ކުށާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ޮކށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެ

 ތަޙްޤީޤަށެވެ.

"ޖަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށްވެރިން ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހުން  )ޑ(  
 ބަންދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތަންތަން ހިެމނޭގޮތުްނނެވެ.

ކުެށއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ދަޢުވާ ، "ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  )ޒ(  
އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށް ސާބިތުވޭތޯ 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބާއްވާ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އަދި ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކުށަށް އަދަބު ކަ ކަ

 ޝަރީޢަތަށެވެ.

 

________________________ 


