
` 

 

 

 

   

 

 R-108/2020: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 238 ތާރީޚު: 1442 ލްއާޚިރުރަބީޢު 1  – 2020 ބަރުނޮވެން 16 ހޯމަ  

 
 ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ކުރުމުގައި މީރާއިން  ޤީޤުޙުޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަ 

 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި            R-108/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              238 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

1 

 

` 
 
 
 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ކުރުމުގައި މީރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު  ޤީޤުޙު ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަ

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

      ނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ )ޖި 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ލިިބގެން އަިދ  ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  211

ގުޭޅ  މީރާގެ އިޚްތިޞާޞް ހިމެނޭ ދާއިރާތަކާއި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ޓެކުހާ
 ގެންދިއުމުގައި މީރާއިން ަޢމަލުކުރާނެ  ށްޔަޤީޤުތައް ކުރިޙުޖިނާއީ ކުށުެގ ތަ

 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.  ލުސޫއު

ކުރުމުގައި މީރާއިްނ  ޤީޤުޙު"ޖިނާއީ މައްސަލަތަްއ ތަ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

      ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ) 2016/12ޤާނޫުނ ނަންބަރު މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަީކ،  .2 ދު ގުސަމަ
ދުތައް ގުސަން، އަްނަނނިވި މަން މީރާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރެއި( އިޤާނޫނު

 ހާސިލުކުރުމެވެ.  

ކުށެއް ކުރަްނ  ނުވަތަ ގުޅޭ ކުށެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ޓެކުހާ )ހ(  
ގޮތުެގ  އުޅޭކަމުެގ މަޢުލޫމާުތ މީރާއަްށ ހުށަހެޅުމުްނ، މީރާއިްނ ޢަމަލުކުާރނެ

 އިޖުރާއަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

 ލުތައް ކަނޑައެޅުން.ސޫއުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ މައްސަލަ ހުށަހެޅު  )ށ(  
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      އްޔާިއ ޤީޤަކާ ގުޅިގެްނ މީހުްނ ހާޒިރުކުުރމުގަޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ނ(  
 .ލުތައް ކަނޑައެުޅންސޫއު މީހުންާނ ސުވާލުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ  އެ

 ހަުނހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރާ މީހާއަށް ލިބިދޭ )ރ(  
ވަކީލުގެ އެީހ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާއި، އަމިއްަލ ނަފްާސ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެްއ 
ނުދިނުމުގެ ޙައްޤަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޙައްޤުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މީރާގެ ދައުރު 

 ކަނޑައެޅުން.

ޤީޤު ޙުޖިނާއީ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަ )ބ(  
 އިންޓް ޖޮހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާރާއަކާ ގުޅިގެން 

 ލުތައް ަކނޑައެޅުން.ސޫއުހިންގާނެ ގޮތުގެ  އިންވެސްޓިގޭޝަން

ަވަނ  2ެގ ( ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  
ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތު ،ފަދައިން ކޮށްފައިވާބަޔާން އްދާގައިމާ

ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތެއްގައި އަދި އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގަިއ 
 ށްގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުން. ޔަ ޤީޤު ކުރިޙުތަ

ޤީޤަކާ ގުޅިގެން ބަލައި ފާސްކުރުާމއި ތަކެިތ ޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ކ(  
 އް ކަނޑައެޅުން.ލުތަސޫއުހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

ޤީޤަކާ ގުޅިގެން މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެޭވ ޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )އ(  
 ލުތައް ކަނޑަެއޅުން.ސޫއުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ކައުތަކެތި ރައް

ޤީޤަކާ ގުޅިގެން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގަިއ ޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ވ(  
 ލުތައް ކަނޑަެއޅުން.ސޫއުނެ ޢަމަލުކުރާ

ބޭންކް އެކައުންޓު މޮނިަޓރކުރުމާިއ  ޤީޤަކާ ގުޅިގެންޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )މ(  
 ލުތައް ަކނޑައެޅުން.ސޫމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުއެކައުންޓު

 ދެވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ގިންތިކުރުން 

ކުށެްއ  ުނވަތަކަމުގެ ރަމުންދާކުށެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަތަ ކުށެއް ކު ގުޅޭ ޓެކުހާ )ހ( .3 ނެގޮތްމައްސަލަ ހުށަހެޅޭ 
ތިރީގައިވާ ޒަރީޢާތަކުގެ  ،ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

ނުވަތަ ދެވިދާނެއެވެ. ތެރެއިން ޒަރީޢާއެއް މެދުވެރިކޮށް މީރާއަށް މަޢުލޫމާތެއް 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  މައްސަލައެއް



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި            R-108/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              238 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

3 

 

 ފޯނު މެދުވެރިކޮށް؛، މީރާއަށް ފޯނުކޮށްގެން (1)   

 ؛ގެންމީރާއަށް ހާޒިރުވެ (2)   

ލްބްލޯވަރ" ިނާޒމު ގައިވާ "ވިސްޓުމީރާގެ ރަްސމީ ވެބްސައި (3)   
 މެދުވެރިކޮށް؛

 ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް؛ ސިޓީ (4)   

 މެދުވެރިކޮށް؛ MIRA 918 "ފޯމު  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ " (5)   

 ؛މީރާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް (6)   

 ލަތެއް މެދުވެރިކޮށް.ސީމީރާއިން ކަނޑަައޅާ އެނޫންެވސް ވަ (7)   

ންބަރުެގ ( ވަަނ ނ4ަ( ވަަނ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން )1ގެ )ހ( ގެ )މި މާއްދާ )ށ(  
ޓަކަިއ  ށް މައްސަލަ ހުށަހެުޅމަށްނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒަރީޢާއެއް މެދުވެރިކޮ
ގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯުނ ޓުބޭނުންކުރާނީ މީރާއާ ގުޅޭނެަކމަށް ވެބްސައި

ނަންބަރުތަކާއި އެޑްރެސްތަކާއި ލިންކުތަކެވެ. އެ މަޢުލޫމާތަށް އެއްެވސް ބަދަލެްއ 
އެކަްނ  ،މާތު އަޕްޑޭޓްކޮށްލަތުގައި، މީރާއިްނ އެ މަޢުލޫހާއަންނަ 

 އެވެ.ނެންމުކުރަންވާއާ

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ 
 ފަރާތްތައް

ގެ ދަށުން މީރާއަށް ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4
  ނުވަތަ ގޮތަކަށެވެ.މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނީ، އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށް

ށެއް ކުަރްނ ނުވަތަ ކު ރަމުންދާކަމުގެ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކު )ހ(  
 ޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮްނމެ ފަރާތެއް؛އުޅޭކަމުގެ މަ

ަމާކ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިޭދ އެހެްނ އިދާރާއަކުން ބަލަމުްނދާ ކަ )ށ(  
 ގުޅިގެން އެ އިދާރާއަކުން؛

 .ޤީޤުކުރުމަށް އަންގާ އެންގުމަކުންޙުޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ތަ )ނ(  

ގުމުގެ މަތިން މީރާގެ އިސްނެ 
 މައްސަލަ ބެލުން 

   މާއްދާގެ ވަަނ  23ެގ ( ިޖނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަުރ  .5
އަށް )ރ( ގެ ދަށުން، އަންނަނިވި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް މީރާ

 މައްސަލައެއް ބެލިދާނެއެވެ.

 ؛ބޭ މަޢުލޫމާތުށްގެންދާ އޮޑިޓުތަކުގައި ލިޔަމީރާއިން ކުރި )ހ(  
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 ؛ޤީޤުތަކުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތުޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ށ(  

 ؛ށްގެންދާ ރިސްކް އެނަލަިސސްއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުޔަމީރާއިން ކުރި )ނ(  

 ށް ލިބޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.މީރާއަ )ރ(  

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި 
 ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

    ވަަނ މާއްދާގެ  24ެގ ( ިޖނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ންބަުރ ޤާނޫނު ނަ .6
         އިތުރުން، މަްއސަަލއެއް ހުށަހަޅާއިރު،  މަޢުލޫމާތުގެ ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާން

 .ދޭންވާނެއެވެވައިައންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފޯރު އެ ފަރާތަކަށް އެނގުނު މިންވަރަކުން،

 ؛ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ހިންާގ ވިޔަފާރީގެ ަމޢުލޫމާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ )ހ(  

ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ  )ށ(  
 ؛ުގޅޭ ތަފުސީލު އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ކުރަން

 ؛ުގޅޭ ހެކި މައްސަލައާ )ނ(  

 ؛ނެކަމަށް ބެލޭެވ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތުުގޅޭ ހެކި ުހންނާ މައްސަލައާ )ރ(  

 ؛މައްސަލައިގައި ޝާމިލުާވ އިތުރު ފަރާތްތައް (ބ)  

 ؛ުގޅޭ އިތުރު މަޢުޫލމާތެއް ދެވޭނެ ފަރާތްތައް މައްސަލައާ (ޅ)  

 މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ުގޅޭނެ ފޯުނ ނަންބަރެއް )ހުށަހަާޅ ފަރާތުން  (ކ)  
 ބޭނުންނަމަ(؛

 )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭނުންނަމަ(.ށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް ެއޑްރެސް މައްސަލަ ހު (އ)  

 އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ 
 މައްސަލަތަކާމެދު
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 މީރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ މީރާގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރު ަމއްސަލައެއް  )ހ( .7
    ށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނުވަތަ މުއައްަސސާއަކަ ނަމަ، ނުވަތަ އެެހން އިދާރާއަކަށް

 ،މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަށް ަނމަ، އެކަްނ އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށް، މައްސަލައެއް
 .)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ 5

މައްަސލަ ހުށަހެިޅ ، ނަމަވެސްއޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  )ށ(  
ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ  ،ނަމަ ނުން ނުވާަކމަށް އަންގައިފިފަރާތުން އެ ލިޔުން ބޭ

، އެކަން ލިުޔމުން ރެކޯޑުކޮށް ،ނަމަ މަޢުލޫމާތު މީރާއަްށ ފޯރުވައިދީފައި ނުވާ
 ލިޔުން ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މީރާއަށް ހުށަހަާޅ މަްއސަލަތައް، މީރާަގިއ  )ހ( .8 މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރުން 
 ފަހުއެވެ.އެ މަްއސަލައިގެ ރިސްކް ެއނަލަސިސްއެއް ހެދުަމށް ،ޓަރީކުރާނީރަޖިސް

 ،ރިސްކް އެނަލަސިްސ ެހދުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން )ށ(  
 އެ މައްސަލަ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ  ފައި،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ން ނިންމިދާނެއެވެ.   ރާނުކު

ގުޅޭ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ރުކުންތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް  ކުހާޓެ (1)   
 ؛ހުރިކަމަށް ނުބެލެވުން

ކުރަމުްނދާ  ޤީޤުޙުކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެްއ ނުވަތަ ތަ (2)   
 އެްއ ވާޤިއާގެ މައްޗަށް އޮތުން. މައްސަލައެއް،

މީރާެގ  ،ންމަންާވނީމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުން ނި )ނ(  
ރިއެއްގެ ހުއްދަ ޤީޤުކުރާ އޮފިސަރެއްގެ ލަފަޔާއެކު، އެގްޒެކެޓިވް ފަންތީގެ ވެޙުތަ

 ލިބިގެންނެވެ. 

          މާމެދު ރުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރީކު )ރ(  
ނަަމ،  ފައި ނުވާމައިމީރާއިްނ ގޮތެއް ނިން  ގައި)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ 10

ވަނަ މާއްދާެގ  9މި ގަވާއިދުގެ  ފައި،އެ މައްސަލައެއް މީރާގައި ރަިޖސްޓަރީކޮށް
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ފަދައިން ޢަމަލު)ހ( ގައިވާ 

ނުކުރަްނ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރީ )ބ(  
      އްދާގެ ިމ މާ ގެން،ފަހުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ބިނާކޮށް ،ނިންމިނަމަެވސް

 އަާކމެދު ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.ން އެ މައްސަލަމަތި )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ

 މައްސަލަ
 ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން 

 ދޫކުރުން 

ކުރުމަށްފަހު،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ރަިޖސްޓަރީ 8މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .9
ތިނެްއ( ދުވަހުގެ ) 3ެގން ގިނަވެ ،ކުރިަކމުގެ ލިޔުން އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ
 ށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި އެ މައްސަަލ ހު

މަްއަސލަ ހުށަހެިޅ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  
             ނުވަަތ  ،ފަރާތުން އެ ލިޔުން ބޭނުން ނުވާކަމަށް އަންގައިފި ނަމަ

އެކަން ލިޔުމުްނ  ،ނަމަ ތު މީރާއަށް ފޯރުވައިދީފައި ނުވާއެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ
 . ލިޔުން ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ ، ރެކޯޑުކޮށްފައި

މައްސަަލ ރަޖިސްޓަީރކުރިކަމުެގ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
 .ލިޔުމުގައި، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ
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 ރީޚާއި ގަޑި؛މައްސަލަ ހުށަހެުޅނު ތާ (1)   

 ؛މައްސަލަ ަރޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު (2)   

 އްސަލައިގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު؛މަ (3)   

 ؛މައްސަލަ ހުށަހެުޅނު ގޮތް (4)   

 ؛މައްސަލަ ަރޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުްނ ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚު (5)   

  ެހޅި ފަރާތާ މައްސަލަ ހުށަ، ކުރިކަމުެގ ލިޔުން މައްސަލަ ަރޖިސްޓަރީ (6)   
 ؛ކުރެވުނު ތާރީޚު ވާލުހަ

މައްަސލަ ، ކުރިކަމުެގ ލިޔުްނ ބޭނުން ނުވާަކމަށް މައްސަަލ ރަޖިސްޓަރީ  (7)   
 ފަދައިން އެންގި ތާރީޚު. އެ  ،ނަމަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަންގައިފި

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ގެ ބޭނުމަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން ޤީޤުޙު ތަ

މީހުން ހާޒިރުކުރެވޭނެ 
 ތްތައް ލަހާ

ޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށް، މީރާއަށް ހާޒިރުުވމަށް އެންގޭނީ، ޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ހ( .10
 ތަކުގައެވެ.ލަތްހާއަންނަނިވި 

 ؛ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ކަމުގަިއ ވުން (1)   

 ؛ކަމުގަިއ ވުން ޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހެއްޙުތަ (2)   

  ވިދާނެ މީހެއް ކަމުގަިއ ވުން.ހެކިބަސް ދެ (3)   

 ނަަމ،  ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުްނ ރައްދުވާ މީހާ ހުީރ ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި (ށ)  
)ސާދަ(  14ހާޒިރުވާންެޖހޭ ގަޑީގެ މަދުވެގެން  މީރާއަށް އޭނާ ،އެ އެންގުން

 އޭނާއަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ކުރިން

 ަވނަ  71 ގެ( ޤާނޫނު ިއޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  
 މަތިން، ހާޒިރުވާންެޖހޭ ފަރާތް، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ކ) މާއްދާގެ

މަޤްބޫުލ  ،ގަޑިއަށް ާހޒިރުވެވެން ނެތްކަމަށް ބުނެ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާރީޚާއި
 އަށް އް( ގަޑިއިރުެގ ކުރިްނ މީރާދޭ) 2 ހާޒިރުވާްނޖެޭހ ގަޑީގެ  ،އުޒުރަކާއެކު
ނަމަ، ޭއނާ ހާޒިރުުވމަށް އެކަށޭނަ އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމުެގ  އަންގައިފި
 މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިޚްތިޔާރު
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ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ 
 އެންގުން 

ޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށް މީހަކު ހާިޒރުވުމަށް އަންާގ ޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި .11
      ގެ ( ޖިނާީއ އިޖުރާައތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫުނ ނަންބަުރ އެންގުމެއްގައި، 

ވާ ތިރީގައި ،މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން 71
 މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

 ؛ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާެގ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްެރސް (ހ)   

ނަންަބރު  ގެ އިދޭ ކާޑުހާޒިރުކުރެވޭ މީހާެގ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ައންގަ (ށ)   
 ؛ނަންބަރު ޓުގެނުވަތަ ޕާސްޕޯ

 ؛ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާެގ ފޯނު ނަންބަރު (ނ)   

 ުޑގެކާ ޑު ބައްދަލުކުރަންވީ މީރާގެ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، ރެކޯ ފައިހާޒިރުވެ (ރ)   
 ނަންބަރު.

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ 
 އެންގުން ރައްދުކުރުން 

 އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.  ރައްދުކުރާނީހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ެއންގުން .12

 ؛ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ެއންގުން ރައްދުވާ މީހާާއ ހަވާލުކުރުން )ހ(  

 ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުްނ ރައްދުވާ މީހާ ދިރިއުޅޭ ެއޑްރެުހގައި އުޅޭ )ށ(  
 ؛ފުދިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކުރުން ތަޞައްރުފު

 ؛ށް އަންގާ އެންގުން ރައްދުވާ މީހާ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓުކުރުންހާޒިރުވުމަ )ނ(  

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުްނ ރައްދުވާ މީހާ ބޭނުންކުރާ ީއމެއިލް އެޑްރަހަްށ  )ރ(  
 ؛ފޮނުވުން

އެ މީހާެގ  ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ެއންގުން ރައްދުވާ ީމހާ އިއުތިރާޒު ނުކުރާަނމަ )ބ(  
ނަންބަރަށް ނުވަަތ އެ މީާހ ފޯނު ޓަރީ ކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ނަމުގައި ރަޖިސް

 ؛ނަންބަރަށް ފޮނުވުންފޯނު މޯބައިލް  ބޭނުންކުރާ

 ؛ލަކާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުންސޫއު މީރާއިން ކަނޑައަޅާ  ،ތަކުގައިލަތްހާޚާއްޞަ  )ޅ(  

ކުންކުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަ )ޅ( ގެ ނިޔަލަށް ފެށިގެން މި މާއްދާގެ )ހ( އިން  )ކ(  
ަނމަ، ާހޒިރުވުމަްށ  ނުކުރެވުނު ގޮތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން ރައްދު

 ޕޯސްޓުކުރުން. އަންގާ އެންގުން ރައްދުވާ ީމހާގެ ދާއިމީ ެއޑްރެހަށް
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ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ 
 އެންގުމަށް ހާޒިރުވުން 

 ރުވާއިރު، އެ މީަހކީ މަތިން މީހަކު ހާޒި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ހ( .13
ްނގާ އެންގުްނ ހާޒިރުުވމަށް އަ ،ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިުޔމަކާއި ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ
 ގެންނަންވާނެއެވެ.

މަތިން ހާޒިރުވާ ީމަހކު ޤާނޫީނ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
ާހޒިރުވުމުެގ  އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު  ވަކީލެއްގެ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފުރުޞަތު އޭނާއަށް

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ 
އެންގުމަށް ހާޒިރުވުމަށް 

 ޒުރުވެރިވުން އު

 މާއްދާގެ  ވަނަ 71 ގެ ( ޤާނޫނު ިއޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  .14
މެދުވެރިވެފައިވާކަން  މަޤުބޫލު އުޒުރެއްފަދަ  ކޮށްފައިވާ( ގައި ބަޔާންކ)

 ވާންޖެހޭ ފަރާތުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.ބިތުކޮށްދިނުމަކީ ހާޒިރުސާ

 މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި
 ހާޒިރުނުވުން 

 

 ަވނަ  71 ގެ( ޤާނޫނު ިއޖުރާއަތުގެ ިޖނާއީ) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ހ( .15
މަތިްނ ހާޒިރުނުވެޭވނެކަން މީރާއަށް ނާންަގިއ  ( ގައިވާ ގޮތުގެ ކ) މާއްދާގެ

 ، ނަމަ ޖެ ( ފަހަރު އެ އެންގުމުގައިވާ ވަގުތަށް ހާޒިރުނުވެއް)ދޭއް 2ވިދިވިދިގެން 

     ަނމަ،  ޖެނުެވއް )ދޭއް( ފަހަރު އެ އެންުގާމ ހަވާލު 2ނުވަތަ ވިދިވިދިގެން 
       މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސްެގ ބެލުުމގެ ދަށުން  ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން

 ދާނެއެވެ.ނަކަށް ާހޒިރުކުރެވިއެ ފަރާތެއް މީރާއަށް ނުވަތަ މީރާއިން ކަނޑައަޅާ ތަ

ދުމަށް ހުށަހަޅާީނ ކޯޓު އަމުރު ހޯ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން )ށ(  
 މީރާއިންނެވެ.

   ފައިކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު، ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންުގމަކާ ހަވާލުވެ )ނ(  
ނުވަތަ އެ އެންގުާމ  ،ނަމަ ނުވެްއޖެ  ާހޒިރު އެ އެންގުމުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް

ޓެކްސް ނެުގާމބެހޭ އިދާރީ ) 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަމަ،  ނުވެއްޖެ ހަވާލު
ކުރުމަށްފަހު  ޤީޤުޙުދަށުން އެ މައްސަަލ ތަ ވަަނ މާއްދާގެ 64ގެ ( ޤާނޫނު

 ރ ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ. ވާކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަޢުދަ

 ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި 
  ޢުލާނުކުރުން އި

 

ިމ ގަވާއިދުެގ  ،ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަްށ ހާޒިރުުވމަށް އަންާގ އެންގުން )ހ( .16
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް  ވަނަ 12

ނުވަތަ އެ މީހެްއ  ،މީރާއަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ރައްދުކުރެވުނުކަން
މީހަކަށް ާހޒިރުވާން އަންާގ އެންގުްނ ަރއްދުކުރާނެ  ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެ 

         ނަމަ، ނުވަތަ ިމ ގަވާއިދުގެ ނުވާ  ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މީރާއަށް ލިބިފައި
   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މީހަުކ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 15

ންމުކޮްށ އާށް އޭނާ ހޯދުމަ ،ނަމަ، އެ މީހާގެ ފޮޓޯއާއެކު ނުކުރެވުނު ހާޒިރު
އާއިލާގެ ެމންބަރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު  އިޢުލާނުކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާގެ
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އެ މީހަކު ހާޒިރުވުަމށް އަންގައި  ،ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް އެންގުމަށްފަހު ޙިމާޔަތް
 ވޭނެއެވެ.ކުރެ ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާ

 ތް ނަމަވެސް، ކުށުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮ )ށ(  
ނުަވތަ އޭނާެގ  ގެ މަޢުޫލމާތުތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާެގ އާއިލާގެ މެންބަރެއް

       ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު މީރާއަްށ  މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް
އެ މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް އަންގަިއ  ،އެ މީހާގެ ފޮޓޯއާއެކު ،ނަމަ ނުވާ ލިބިފައި

 މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މުެގ އިޚްތިޔާރުކުރު ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާ

ކުރެވޭ މީހާެގ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުށުގެ ތުހުމަތު )ނ(  
ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް  މެންބަރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް އާއިލާގެ

ކުރެވުުނ ުތ އި، މުޢާމަލާކުރެވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާުތ މުޢާމަލާ އެންގުމުގައި،
 ރިޯކޑުކުރަންވާނެއެވެ. މީރާއިން ގަޑިތަރީޚާއި 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު  )ރ(  
 ހިމަންނަވާނެއެވެ.

އެ ފަރާތުގެ   ރާއި،ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ ަނމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ުއމު (1)   
 ؛ފޮޓޯ

ނަންަބރު  ގެ މީހާެގ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ައންގައިދޭ ކާޑު ހާޒިރުކުރެވޭ (2)   
 ؛ނަންބަރު ޓުގެޕާސްޕޯ ނުވަތަ

 ؛ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު (3)   

 ން އަންގާ ތަނާިއ ތާރީޚާއި ގަޑި.ހާޒިރުވާ (4)   

ާހޒިރުވުމަށް،  މަތިން ާހޒިރުވުމަށް އަންގާ މީހާ މީރާއަށް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ބ(  
 ވަހުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.)ހަތެއް( ދު 7މަދުވެގެން 

   މަޤްބޫލު އުޒުެރްއ  ނުވެޭވނެ މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންާގ އެންުގމަށް ާހޒިރު )ޅ(  
ނަމަ، ސަބަބާއެކު، ީވ އެންެމ އަވަހަކަށް އަިދ މަދުވެގެން ާހިޒރުވާންޖެޭހ  އޮތް

އަދި  ރިން، މީރާއަށް އަންގަންވާެނއެވެ. ކު)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ 24ވަގުތުގެ 
ތުގެ މަޢުޫލމާުތ ކުރާނެ ގޮ ތު މުޢާމަލާ އޭނާއާ  ،އޭނާ އުޅޭ ތަނަކާއި ،އެ ލިޔުމުގައި

 ހިމަނަންވާނެވެ.

ރުހުމުގައި މީރާއަށް 
 ހާޒިރުވުން 

ކުރެވޭ ފަރާތެއް  ކުށުގެ ތުހުމަތު ޤީޤަކާ ގުޅިގެންޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ހ( .17
 މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ހެކިބަހެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުަމށް މީރާއަށް  ތަނުވަ
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      އަންގައިެގން ނުވަަތ  ން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންާވ މީހާެގ ރުހުމުގަިއ، ފޯނު 
 ހާޒިރުވާންޖެޭހ ަގޑި ައންގައިގެްނ މީރާއަށް  ފައިބައްދަލުކޮށް އެ މީހަކާ 
 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތިޔާރު މީރާއެންުގމުގެ އިޚް ހާޒިރުވުމަށް

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންާގ އެންގުމަާކ ގުޅިގެްނ ާހޒިރުވާއިރު ެއ މީހެއްެގ  )ށ(  
 ލިބިގެންވެއެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު ހާޒިރުުވމުގެ ޙައްޤު އެ ީމހަކަށް

މީަހީކ  ހާޒިރުުކރެވޭ މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ އެންުގމަކާ ުގޅިގެން މީރާއަށް )ނ(  
މީހަކާ ސުާވލުކުރުމުެގ ނަމަ، އެ  ވާ ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކަށް ހުމަތުގައިކުށުގެ ތު
ޤާނޫީނ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 18މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރިން

 ދޭންވާނެއެވެ. އިންޒާރު އެ މީހަކަށް ލިޔުމުން 

ވޭ މީަހީކ ހާޒިރުުކރެ މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ އެންުގމަކާ ުގޅިގެން މީރާއަށް )ރ(  
 މައްސަލައަކާ ުގޅިގެްނ ހެކިބަހެއް ނުވަަތ މަޢުޫލމާތެއް ދިނުމަްށ މީރާއަށް 

އެ ފަދަ މީހަކަށް ވެސް ޤާނޫނީގޮުތން ލިބިދޭ  ،ަނމަ ހާޒިރުކުރެވޭ މީހެއް
 ވާނެއެވެ. އްޤުތައް ކިޔައިދޭންޙަ

       ފަރާތަކާ  މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންާގ އެންގުމަާކ ގުޅިގެްނ ހާޒިރުވާ  )ބ(  
ލުތަކާ އެއްގޮތަްށ ސޫއު ކޮށްފައިވާކުުރމުގައި، ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ސުވާލު
  ކުރަން ވާނެއެވެ. ޢަމަލު

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ސުވާލުކުރުން 

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންނާ 
 ސުވާލުކުރުން 

 

ނަމަ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ ީމހެއް ޤީޤެއްގައި ސުވާލުކުރެވޭ ީމހާއަކީ ކުށެއްގެޙުތަ )ހ( .18
ތުހުމަތުގައި ުސވާލުކުރެޭވ  ސުވާލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިްނ، ކުށުގެ  އޭނާއާ

     ދޭންވާެނއެވެ. އަދި  މީހުންނަށް ޭދ ޤާނޫީނ އިންޒާރު، ލިޔުމަކުްނ އޭނާއަށް 
 ކޮޕީއެއް އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.އެ ލިޔުމުގެ 

ޭހ މަތިން މީރާއިްނ ދޭންޖެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
 އެވެ.އިންޒާރުގައި، އަންަނނިވި ބައިތައް ހިމަަނންވާނެ ޤާނޫނީ

 ؛ތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން މަްއސަލައަކާ ގުޅިގެންަކން (1)   

ކޮން ކުަށކާ  ކޮށްފައިވާތުހުމަތުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާން (2)   
 ؛ގުޅިގެންކަން
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އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ އޭނާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި  (3)   
 ؛ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން ހަނުހުރުމުގެ

ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިުނމަކީ އޭނާއަށް ލިބިގެްނވާ  (4)   
 ؛ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުން އެދެވިގެންވާކަން ޙައްޤެއްކަމުގައިވިޔަސް،

ސުވާލަށް އޭާނ ދޭ ޖަވާބަކީ، އޭނާާއ ދެކޮޅަްށ ކޯޓެއްގައި  (5)   
 ؛އެއްޗެއްކަން ކުރެވިދާނެބޭނުން

އްޤު ޙައޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ  (6)   
 ؛ލިބިގެންވާކަން

އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެްއސޭވަރުގެ މާީލ ތަނަވަސްކަމެއް ެނތް  (7)   
ނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު އޭނަމަ، އަދި  މީހެއް
ނަމަ، ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖައްސައިދިނުމަށް އެދުުމގެ  ކުށެއް

 ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން.

ޤާނޫނީ އިްނޒާރުގައި ިހމެނިގެްނާވ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން )ނ(  
 މީހާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.  ސުވާލުކުރެވޭ ،ބައިތައް

ޤާނޫނީ އިްނޒާރު، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ  ކޮށްފައިވާންމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ )ރ(  
 ،މަތިން ފަހަރަކު، މި މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެ ހާޒިރުކުާރ ކޮންމެ  ސުވާލުކުރުމަށް

 ދޭންވާނެއެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ލިޔުމުން 

 ސުވާލުކުރެވޭނެ ވަގުތުގެ 
 ދިގުމިން 

 

 މީރާއިން މެދުކެނޑުމެއްނެިތ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހަކާ )ހ( .19
ފަސްދޮޅަސް( މިނެޓަށެވެ. ސުވާލުކުާރ ) 60 ސުވާލުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން

މިނެޓު ސުވާލުކުރުމަށްފަހު، މަދުވެގެްނ  )ފަސްދޮޅަސް( 60މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 މީހަކަށް ދޭންވާނެއެެވ. )ދިހައެއް( މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެ 10

 އޮތް ަނމަވެސް، ާހޒިރުކުރެވޭ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި ެއހެން  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ނަަމ، މި މާއްދާެގ  މީހާއާ ސުވާލުކުރާއިރު ހުސްވަގުތު ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފި

 ލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.ސޫއުގައިވާ  )ހ(

ގަޑިއިރުެގ )ދޭއް(  2ގިނަވެގެން  ،ދަށުން ސުވާލުކުރެވޭނީގެ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
 ވެ.މުއްދަތަށެ



 ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދި            R-108/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              238 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

12 

 

ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ 
ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ނާާއ އޭސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ،  މީރާއަށް ހާޒިރުކުރާ ކޮންމެ މީހަކާ )ހ( .20
 ސާފުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ސުވާލުކުރެވޭ ސަބަބު، މީރާއިން އޭނާއަށް

  ފެށުމުގެ ކުރިްނ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރަން މީރާއަށް ހާޒިރުކުރާ ކޮންމެ މީހަކާ )ށ(  
ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާއާ އެކުގައި ހުރުަމށް އެދުމުގެ 

ަނމަ، އެކަްނ  އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި، އޭނާ އެކަމަށް އެދިއްޖެ ޙައްޤު
 ގެ މައްޗަށް ލާިޒމުވެގެންވެއެވެ.މީރާ އެގޮތަށް ކޮށްދިނުން

 ޤީޤުގައި ކުށަށްޙުތަ
  ތިރާފުވުން އިޢު

 

ޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާން ބޭނުންކަމަްށ ޙުކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ތަ )ހ( .21
            ހަމައަްށ  ނަަމ، އެ ވަގުތާ  އްޖެނަމަ، ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވެ ބުނެފި

ެއ މަްއސަލައާމެުދ  ފައި،އެ މައްަސލައިގައި ހޯދައިފައިވާ ހޯދުންތައް ރިވިއުކޮށް
 .ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ނިްނމިދާނެއެވެ އަންނިވި

 ؛ކުރުންޤީޤުޙުލަ އިތުރަށް ތަސައްމަ (1)   

ޓަކަިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލުމަށްއި (2)   
 ؛ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވުން

 .ގެ މަދަނީ އަދަބު ކަނޑައެުޅމަށްފަހު މައްސަަލ ނިންުމންއިލަސައްމަ (3)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިްނމުން، ކުށުގެ ތުުހމަތުގައިާވ  )ށ(  
ހުެގ )ފަހެއް( ދުވަ 5ިގނަވެގެން  ،ތިރާފުވާ ވަގުތުން ފެށިގެންޢުހާ ކުށަށް އިމީ

 ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިިވ  ،މެދު ގޮތެއް ނިްނމާއިރުކާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައަ )ނ(  
 .ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

ުގޅޭ  ލައިގައި ިހމެޭނ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ޓެކުހާސަމައް (1)   
 ؛އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު )ކޮމްޕްލަޔަންްސ ލެވެލް(

 ؛މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ޓެކްްސ ދައްކާ ފަރާތުގެ ކުޑަބޮޑުމިން (2)   

 ؛ފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާދައިއްސަލައިގައި ހޯމަ (3)   

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިތުރަށް ދައްކަންެޖހޭ  މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ  (4)   
 .ދަދުއަޓެކުހުގެ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ކުށަށް  )ރ(  
ނަަމ،  އްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭއިޢުތިރާފުވި ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މަ

   ނުވަތަ އިޢުތިރާފުވި ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އިޢުތިރާފުން 
 ޤީޤު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ޙުނަަމ، އެ ފަދަ މަްއސަލަތަކުގެ ތަ ރުޖޫޢަވެއްޖެ

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ިއޢުތިރާފުގެ  )ބ(  
ޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް   އެކުލަވައިލުމަށްއެއްބަސްވުމެއް

     ތެރޭގަިއ  ހުގެ)ފަހެއް( ދުވަ 5ނަވެގެްނ ގި ،ފޮނުވަން ނިްނމާ މައްސަލަތައް
 އެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ޙުތަ
ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން 

 ތައްޔާރުކުރުން 

ޤީޤުތަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ދޭ ޖަވާބުތަކަށް ޙުތަ ށްގެންދާޔަމީރާއިން ކުރި )ހ( .22
ޤީޤުކުރާ އޮފިސަރަށް ޙުބިނާކޮށް، ލިޔުމުްނ ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭކަމަްށ ތަ

ނަމަ، ާހޒިރުކުރެވޭ މީހާއަށް އެކަން އެންުގމަށްފަހު، އެ މީާހގެ ބަޔާނެްއ  ފެންނަ
 ޔުމުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.ލި

ޢުލޫމާތުތަްއ މަ ވިއަންނަނި ،ލިޔުމުގައި ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާންމި މާއްދާގެ  )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ބަޔާންދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ (1)   

 ؛ޞާބަޔާންނެގި މައްސަލައިގެ ޚުލާ (2)   

 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަން؛ނު ޢައްޔަ ލަކުޤާނޫނީ ވަކީ (3)   

 ހަނުހުުރމުގެ ޙައްޤު ލިބުނުކަން؛މަ، ނަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް (4)   

 ޤީޤަށް ދިން މަޢުލޫމާތު؛ޙުހާޒިރުކުރެވުނު ފަރާތުން ތަ (5)   

 ން ވާބަޔާންދިން ފަރާތު ،ޤީޤަށް ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށްޙުތަ (6)   
 އިޤުރާރު؛

 ގަޑި؛ ،ނެގި ތަނާއި، ތާރީޚާއި ބަޔާން (7)   

ބަޔާންދިންއިރު  ޤީޤުކުރި އޮފިސަރާއިޙުތަދިން ފަރާތާއި  ބަޔާން (8)   
އިނގިލީެގ ނިޝާނާއި  ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ

 ސޮއި.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޔާނުގައި، ބަޔާންދިން ފަރާތުން  )ނ(  
ްށ ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރާަނމަ ނުވަަތ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމަްށ މީރާއަ
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ހާޒިރުވުމަށް އެންުގމުްނ ހާޒިރުނުވެްއޖެނަަމ، އެކަްނ ބަޔާންކޮށް، ޮސއިކުރުމަްށ 
އިންކާރުކުރިކަމަށް ނުވަތަ ބަޔާނުގަިއ ސޮއިކުރުމަްށ ހާޒިރުނުވިަކމަށް ހެކިާވެނ 

 .ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި އެ ބަޔާނުގައި ހިަމނަންާވނެއެވެ )ދޭއް( 2

ންމު އާގުޅޭ  ސުވާލުކުރުމާ
 ލު އުސޫ

 

އުޭޅ ބަހުން ނުވަަތ އޭނާއަްށ  ކައިްނމުކޮށް ވާހަކަދައްއާސުވާލުކުރެވޭ މީާހ  )ހ( .23
ބަހަކުްނ މީރާއަށް އޭނާާއ ސުވާލުކުރަން ނޭނގޭނަމަ،  އެނގޭ އެނޫންވެސް

        އޭނާއަްށ ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެ މީހަުކ ހޯދައި،  މީރާއިން ކުާރ ސުވާލުތައް 
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. ައދި، އޭާނ  ން އެ ތަރުޖަމާނުެގ ޚިދުމަތް މީރާއި

ނަމަ، މީރާއާ ެއ މީހަާކ ދެމެދު ކުރެޭވ މުޢާމަލާްތ  ވާހަކަދައްކަނީ އިޝާރާތުން
މީހަކަށް ކިޔައިދެވޭނެ ފަރާތެއް އޭނާއާ އެއްހާޒިރުގަިއ  އިޝާރާތުގެ ބަހުން އެ

 މީރާއިްނ ހިފަންވާނެއެވެ. ފަދަ މީހެއްގެ ބޭނުން އ  ، ގެންބަހައްޓައި

    ަނމަ، އެ ކުްއޖަކާ ސުވާލުުކރަންވާނީ،  ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވަނީ ކުޑަކުްއޖެއް )ށ(  
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. ބެލެނިވެރިއަކަށް ހާޒިރުެވވެން ނެްތ  ގެއެ ކުއްޖާ

އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  ލަތުގައި އެ ކުްއޖެއްގެހާ
 ހާޒިރުގައެވެ.

ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކާ މީރާއިން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދޭ ޤާނޫީނ  ކުށުގެ )ނ(  
           ކުރާ ސުވާލާއި،  އެއަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބާއި، މީރާއިން އިންޒާރާއި،

ތަ ވީޑިޯއ ނުވަ  ރިކޯޑު  އޯޑިއޯ  އެ ސުވާލުތަކަށް އޭާނ ދޭ ޖަވާބު 
 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

       ، ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ރިކޯޑުކުރެވޭ ތަކެއްޗަކީޤީޤުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަޙުތަ )ރ(  

ޤީޤުގައި އެގޮތަށް ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަކަމަްށ ޙުތަ އެ މީހަކު
ކޯޓުްނ ގޮތުގައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅނެ ައދި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހެކީގެ

 ބަލައިގަންނާނެ ހެއްކެވެ.

ނުވަަތ ތެއްގެ ޤާނޫީނ ވަކީލެްއ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާ )ބ(  
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިުރގައި އޯޑިޯއ  ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ

ޤީޤު އިންޓަވިއުއާއި، ަމއްސަލައެްއ ޙުކުރެވޭ ތަ ކޯިޑންގއާއެކުނުވަތަ ވީޑިއޯ ރި
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ނެގުމަށް ސުވާލުކުރެޭވ 

ނދު، އަޑުއަާހ މީހެއްެގ ގޮތުގަިއ އިތުރު ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ެނިތ ހި
 ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޤީޤު ޙުއިންޓަވިއުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަ
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އެހީ ލިބިގަތުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 
 ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ޙުންދާ ތަށްގެޔަމީރާއިން ކުރި )ހ( .24
ފަރާތަށް  ކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން، އެ ނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ހާޒިރުކުރެޭވ  ތުހުމަތުގައިކުށުގެ  ޤީޤަކާ ގުޅިގެންޙު ށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ށ(  
ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޭ ޤާނޫީނ  ،ފަރާތާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން

މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާކަްނ  އިންޒާރުގައިވާ ގޮތުގެ
 މުވައްޒަފު ސާފުކުަރންވާނެއެވެ. ފަރާތާ ސުވާލުކުރާ މީރާގެ ނުވަތަ ނޫންކަން އެ

ން ޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކުޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގަިއ ތަޙުމީރާއިން ތަ )ނ(  
        ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ވަގުތަކުްނ ފެށިގެން

 )ާސޅީްސ އަށެއް( ގަޑިއިާރ ދެމެދުގެ  48ިއ ގަޑިއިރާ)ސައުވީސް(  24
 ފަހު އަލުން ާހޒިރުވުމަށް ކުުރމަށް ނުޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ ގެ ތެރޭގައިމުއްދަތެއް

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތުއެ ފަރާތަކަށް 

ބޫުލ މަޤް ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި )ރ(  
ނު ނަމަ، އަދި ވަކީލަކު ޢައްޔަ ވާނު ކޮށްފައިނު އުޒުރަކާހެދި ވަކީލަކު ޢައްޔަ

ކުުރމަށް ދިްނ  ވަކީލަުކ ޢައްޔަނު ،ކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ބޭނުންވާނަމަ
ލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އިތުރު ުފރުޞަތަކަށް "ވަކީ، މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން

 ރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ެއ ފޯމުގައި ފޯމު ފު (MIRA 920)އެދުން" 
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެްނމެހައި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެުކ މީރާއަށް 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން  )ބ(  
          ނަމަ، އެދުމުން، އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަމަށް މީރާއަށް ފެްނނަ

)ސައުވީސް(  24އިތުރު  ގިނަވެގެން ކުރުމަށް ނު އެ ފަރާތަކަށް ވަކީލަކު ޢައްޔަ
 އިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.ގަޑި

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މި މާއްދާެގ   ޅ()  
ކުރުމަށް އިތުރު ނު މަތިން ވަކީލަކު ޢައްޔަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެގައި )ރ( 

ަނމަ ނުވަތަ މި މާއްާދެގ  ނުވާ  މުއްދަތެއް ބޭނުންވާކަމަށް މީރާއަށް އަންގައިފައި
ނު ޢައްޔަ ލަކުނޫނީ ވަކީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޤާ)ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ނޫންކަމަްށ  ކުރަން ބޭނުންނު ފަރާތުން ވަކީލަކު ޢައްޔަ އެ ،ނަމަ ނުވާ ކޮށްފައި
 ތިޔާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ށްގެންދިޔުމުގެ އިޚްޔަ ޤީޤު ކުރިޙުބަލައި ތަ

 ސުާވލުކުރުމުްނ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މީރާއިން  )ކ(  
ޤީޤުގެ ޙުޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުން ނުވާކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފިނަމަ، ތަ

      ވެްސ އެ ފަރާތް ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ލާއެއްގައިޙަކޮންމެ މަރު
ކުުރމުެގ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަްނ ނު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ
  ފެށިދާނެއެވެ.ސުވާލުކުރަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އޭނާއާ

ޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ޙުމީރާއިން ތަ )އ(  
ނުވާކަމަްށ ބުނެފިނަމަ، ވަކީލަުކ  ކުރަން ބޭނުން ނުޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ

 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ދިންކަމަށާއި، އެ ފަރާތަުކން ވަކީލަކު ނު ޢައްޔަ
ގޮތަކަށް ީމރާއިން ދޭ  ކުރަން ދިން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީކަން އެނގޭނެނު ޢައްޔަ

 ފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއްގައި އެ

 ކުރުން ނު ވަކީލަކު ޢައްޔަ

 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދޭ ފުރުޞަތުގައި އެ ފަރާތުން  )ހ( .25
       އެކަްނ މީރާއަްށ އަންގައި، ،ނަމަ ކޮށްފިނުޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަ

ފޯމު  (MIRA 919)"ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން" 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެްނމެހައި މަޢުލޫމާތާިއ  ރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެ ފޯމުގައިފު

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މީރާއަށް

ތިރީގަިއ  ،ކުރެޭވ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީނު ޔަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައް )ށ(  
 ރިހަމަވާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ފު އްތަ ޠުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

 ؛ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން (1)   

، ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ދައުރެއްނު އެ ވަކީލަކު ޢައްޔަ (2)   

 ؛ގައި ނުވުންބައިވެރިވުމެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމު ނުވަތަ

ަނމަ،  ކަތްކޮށްފައިވާ މީހެއް އްމީރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގަިއ ަމސަ (3)   
ތާރީޚުން  މީރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރާ 

 ހަރުދުވަސް ފުރިހަމަވެފައިވުން.އަ )ދޭއް( 2ފެށިގެން 

       ވަކީލަީކ ިމ މާއްދާގެ ކުރި ނުޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވުނު ފަރާތުން ޢައްޔަޙުތަ )ނ(  
ނަަމ،   ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާޠު)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު
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    ވަކީލަުކ  ،އަންގައިއެކަން ކުރި ފަރާތަށް ސަބަބާއެކު ނުވަކީލު ޢައްޔަ
 އިރުގެ މުހުލަތެއް ޭދންވާނެއެވެ.ގަޑި)ސައުވީސް(  24ކުރުމަށް އިތުރު ނު ޢައްޔަ

 ،ވަކީލު ޤާނޫނީ 
 ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންކަން 

 

        ޤީޤެއްގައި ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޙުށްގެންދާ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ހ( .26
ޤީޤެއްގައި އޭނާގެ ުމވައްކިލާއެކު ޙުޤާނޫނީ ވަކީލަކު، މީރާއިްނ ހިންަގމުންދާ ތަ

  ަކންކަން ކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.ހާޒިރުވެ ހުންނައިރު، އަންނަނިވި

ޤީޤުކުރާ އޮފިސަރު ސުވާލުކުރަން ޙުތަ ،ޤީޤުކުރާ ކޮޓަރީގައިޙުތަ (1)   
 ؛ފެށުމަށްފަހު، އެ އޮފިސަރުގެ ހުއްދަނެތި ވާހަކަދެއްކުން

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާފުގެ ބަސް، އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ  (2)   
 ؛ފަރާތުން ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ދިނުން

 ؛ލުތަކަށް ދޭންވާ ޖަވާބު ބުނެދިނުންމީރާއިން ކުރާ ސުވާ  (3)   

ކުރެވޭެނ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑުއަޑާިއ ަމންޒަުރ ރިކޯ  ނާއި،ފ  ، ހާއިދަބަ (4)   
      ޤީޤުކުރާ ކޮޓަރީގައި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ޙުތަ ،އެއްވެސް އެއްޗެއް

 ؛ޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިއަށް ވެއްދުންޙުއެއްޗެއް ތަ ފަދަ އެ

ދިނުން މެދުކަނޑައިލެވިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ސުވާލުކުރުމާއި ޖަވާބު (5)   
ޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިން ޙުތަ ،ފިޔަވައި، މުވައްކިލާ ސުވާލުކުރެެވމުން ދަނިކޮށް

 ؛ނުކުމެގެން ދިއުން

މަށް ހުރަސްއެޅޭ ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނު ،ޤީޤުކުރާ ކޮޓަރީގައިޙުތަ (6)   
 ޢަމަލެއްކުރުން.

      އޮތް ނަމަވެްސ، މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައި ން އެހެގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ކުރާ ވަކި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަްށ ޤާނޫނީ ވަކީުލ އޭނާގެ މުވައްކިލަްށ 

 ނީ ވަކީލަށް ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.ނަސޭހަތްތެރިވުމަކީ، ޤާނޫ

ޤީޤުގައި މީރާއިން ސުވާލު ކުރަމުންދާ ހިނދެއްގައި، ޤާނޫނީ ވަކީާލ ޙުތަ )ނ(  
ނަމަ،  ރާކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަްށ ސުވާލުކުރެޭވ ފަރާތުން ބަޔާންޮކށްފިމަޝްވަ

މަތިން، ާޤނޫނީ ވަކީާލ  ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނުމަށް ހުރަސްޭނޅޭނެ ގޮތެއްގެ
 މީރާއިން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ނަމަ،  ުކ ޮކށްފިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެްއ ޤާނޫނީ ވަކީލަ )ރ(  
ޤީޤުން ބޭރުކޮށް، އެ ވަކީލަކާމެދު އަޅަްނެޖހޭ ފިޔަވަުޅ ޙުތަ ،އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
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ތިޔާރު މީރާއަްށ ޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެުޅމުގެ އިޚް އެޅުމަށް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިއަށް ޙުތަ
ވަދެވޭނެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ 

 ދަދުއަ

 

ކުރުމަްށ ކުށުގެ ތުުހމަތުކުރެވޭ ީމހަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުެގ ނު ނޫނީ ވަކީލަުކ ޢައްޔަޤާ .27
ވިޔަސް،  ުކރިކަމުގައިނު ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުްނ ޢައްޔަ )އެކެއް( 1ދަށުން، އޭނާ 

ލުްނ އެއް ަވގުތެއްގައި ވަދެވޭީނ ސޫއު ންމު އާޤީޤުކުރާ ކޮޓަރިއަށް ޙުއޭނާއާ އެކުގަިއ ތަ
ޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނުގެ ޖާގައާިއ ޙު)އެކެއް( ވަކީލަކަށެވެ. ތަ 1 އޭނާ ކަނޑަައޅާ

)ތިނެއް( ވަކީުލންނަށްވުރެ އިތުރު  3ލަތްތައް ހުރި މިންވަރަކުން ިގނަވެގެން ސީވަ
 ޤީޤެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ޙުނުވާގޮތަށް ތަ

 ނާޅައެވެ.

 ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވާ
 ވަކީލުން 

ފަރުދަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ  .28
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ 

އެގޮތަްށ  ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ ލާނުއިޢުންމުކޮށް އާކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއިން 
ދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ވަކީލެއްގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތުގައި، ސުވާލުކުރެޭވ ހުއް

 އޭނާ ބަލައެްއ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ިމ ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޤީޤު ޙު ގުޅިގެން ހިންގާ ތަ

ޤީޤު ހިންގުމަށް ޙުގުޅިގެން ތަ
 އްބަސްވުން ލެވޭ އެއިއެކުލަވަ

      2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު މީރާއިން ބަލަމުންދާ މައްަސލައެއްގައި  )ހ( .29
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ  76ގެ ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

ޤީޤު ހިންގުމަްށ ޙުޤީޤީ އިދާރާއަކާ ނުވަތަ އިދާރާތަކަކާ ގުޅިގެން ތަޙުއެހެން ތަ
ޓަކައި އެ އިދާރާއަކާ ނުވަަތ  ކަމަށް ، އެކަން ކުރާނީ އެ މީރާއިން ބޭނުންވާަނމަ
 ރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.އިދާރާތަކަކާއެކު ސޮއިކު

ާލ އެއްބަސްވުމެއްގައި، އަންނަނިިވ އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކުލަވަ )ށ(  
ޤީޤީ ޙުލުތަކަށް މީރާއާއި މީރާއާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ ތަސޫއުުގޅޭ  ކަންކަމާ

 ތަކުން އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާ

 ؛މައްސަލައިގެ ދާއިރާ (1)   

 ؛ގޮތް ޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ ދައުރު ވަކިވެގެންދާނެޙުތަ (2)   

 ؛ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞް (3)   
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ުމގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާެނ މަޢުލޫމާތަށް ާވސިލުވު (4)   
 ؛ލުތައްސޫއު

 ؛ލުތައްސޫއު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ  (5)   

 ؛ލުތައްސޫއު މަޝްވަރާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރާނެ  (6)   

 ؛ލުސޫއުްނމުކުރެވޭ މަޢުޫލމާތު ހާމަކުާރ އާމައްސަލައާ ުގޅިގެން  (7)   

ގުޭޅ މަޢުލޫާމތު  މައްސަލައާ އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް  (8)   
 ؛ލުސޫއުބަދަލުކުރުމުގެ 

 މައްސަލައާ ުގޅިގެން ތުުހމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަާޔން (9)   
ނުވަތަ މަޢުލޫމާުތ ދެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން  ނެގޭ ފަރާތްތަކާ
 ލު.ސޫއުބަޔާންނެގުމުގެ 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން 

ޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ޕާސް
    ނެރޭ އަމުރުގެ ކޮޕީ 
ފަރާތަށް  އެ އަމުރު ރައްދުވާ 

 ފޮނުވުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  75ެގ ( ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  .30
ނަމަ، ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ  ދަށުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

 ނިވި ގޮތްތަކުންުކރެ ގޮތަކަށެވެ.އަންނަ  މީހަކަށް ރައްދުކުރާނީއަމުރުގެ ކޮޕީއެއް އެ

ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް، ެއ އަމުރު ރައްުދވާ  )ހ(  
 ؛ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން

ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް، އެ ައމުރު ރައްުދވާ ފަރާތް  )ށ(  
 ؛ފުދިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކުުރން ގައި އުޅޭ ތަޞައްރުފުދިރިއުޅޭ އެޑްރެހު

އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާްތ ، ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަމުރުެގ ކޮޕީއެއް )ނ(  
 ؛ބޭނުންކުރާ އީމެއިލް އެޑްރަހަްށ ފޮނުވުން

ރާުޒ ތިއުރައްދުވާ މީހާ އި އެ އަމުރު ،ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަމުރުގެ ކޮޕީ )ރ(  
ނަންބަރަށް ފޯނު ނުކުރާނަމަ އެ މީހާގެ ނަމުގައި ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ މޯބައިލް 

 ؛ފޮނުވުން

 ؛ލަކާ އެއްގޮތަށް ފޮނުވުންސޫއުލަތްތަކުގައި މީރާއިން ކަނޑައަާޅ ހާޚާއްޞަ  )ބ(  
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަކުންކުރެ  )ހ( އިން ފެށިގެން )ބ( ގެ ނިޔަލަށްމާއްދާގެ މި  )ޅ(  
        ަނމަ، އަމުުރ ރައްދުވާ މީހާެގ  ނުކުރެވުނު  ކަށް އަމުރު ރައްދުގޮތަ

 ކުރުން.ޕޯސްޓު ދާއިމީ އެޑްރެހަށް

ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް 
 ،ނެރޭ އަމުރުގެ ކޮޕީ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް 
 ފޮނުވުން 

  ވަނަ މާއްދާގެ  75ެގ ( ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  .31
 ،ަނމަ، ެއ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދަށުން ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުްނ ނެރެފި

         މޯްލޑިވްސް ިއމިގްރޭޝަނުްނ ކަނޑައަޅައިފައިާވ  ،އިންރީޢާއީމެއިލްގެ ޒަ
 ކަށް މީރާއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ފޯކަލް ޕޮއިންޓަ

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 

 މާ ބަލައި ފާސްކުރު
ގުޅޭގޮތުން މީރާއަށް ލިބިދޭ 

 އިތުރު ބާރުތައް

ާފސްކުރުމަްށ  ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ައމުރެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރު، ބަލައި )ހ( .32
އޮފިސަރުެގ ބެލުމުެގ  ހުއްދަދީފައިވާ ތަން ހުންނާނީ އެކަމާ ހަވާލުވެހުރި

އްގައި ކޮންމެހެްނ ތަނެ އަދި އެކުމެ އުޅެވޭނީ ނުތަނަކަށް ވަދެ އެދަށުގައެވެ. އަދި 
 ަމސައްކަތެއް ވަގުތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރަްނޖެހުނުަނމަވެސް، އެ

 އެކުގައެވެ.ޔާއޮފިސަރުގެ ހުއްދަ ކަމާ ހަވާލުވެހުރިކުރަންވާނީ 

ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ އަމުރުެގ ދަށުން މީރާއިްނ ބަލަިއ ފާސްކުރަުމންދަނިކޮށް  )ށ(  
ފާސްކުރުމަށް ދަތިކޮށް ނުވަތަ ހުރަސްއަޅައިފިނަމަ،  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަލައި

ހަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަށް  ކަމާ ،ތަނުން ބޭރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަރާތެއް އެ އެ
ޤީޤަށް ދަތިކޮށް ނުވަތަ ހުރަސްއަޅަްނ ޙުލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މީރާގެ ތަ
   ލައި، މަްއސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަ ވަކި ،މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ މަްއސަލަ

       ގެ( ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) 3/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 ޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކާމެދު ދަޢުވާކުރުމަށް ޙުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަ 64

ތިޔާރު މީރާއަްށ ޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ހެއްޓުން ފާސްކުރުމުގައި ތަކެތި ހިފެ އި ބަލަ

ޤީޤުގައި ޙުތަ
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެންމެހައި 

 މީރާގެ  ،ތަކެތި ހިފަހައްޓައި
 ބެހެއްޓުން  ބެލުމުގެ ދަށުގައި

 ކަމަށް ބޭނުންވާ ޤީޤަށްޙުތަށްގެންދާ ބަލައި ފާސްކުރުމެއްގައި ޔަކުރިމީރާއިން  )ހ( .33
ވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްވާ އެންމެހަިއ ނުވަތަ ބޭނުންވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ

ކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ކައުފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ރައް އެ ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ތަށް ހުށަހަޅަްނ ޢަހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީ  ދަލާއި،ލަތްތަކާއި މުސީވަ
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މީރާެގ  ،މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ،ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެންމެހައި ތަކެތި
 ޓިދާނެއެވެ.ބެހެއްއެ ތަކެތި ގެ ދަށުގައި ބެލުމު

ޤީޤަށް ޙުލަތެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތަީކ ތަސީއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ )ށ(  
ނުވަތަ ބޭނުންވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްވާ  ކަމަށްބޭނުންވާ

ދެވޭނެ ގޮތަކަްށ ކިޔަްނ އެނގޭެނ އަިދ ފަސޭހައިްނ ގެން ،ަނމަ މަޢުލޫމާތެއް
ދިނުމަށް ަވއިނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ޕްރިންޓްކުރުމަށްފަހު، ެއ މަޢުލޫމާތު ފޯރު

 ކުރާ އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތަންފީޛުއެންގުމުގެ ބާރު، ައމުރު 

ނަމަ،  ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓައިފި )ނ(  
ޗެއް ސީލްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހިފެހެއްޭޓ އެއްޗަކީ، ލަސްނުކޮށް ެއ އެއް

ަނމަ، ެއ އެއްޗެްއ ހިފެހެއްޓި  ވާ ކަމުގައި  ސީލްނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއް
 ތެރިކުރަންވާނެއެވެ.ކައުބޭނުން ނުގެއްލޭނެގޮތަށް ރައް

ްސ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އެވިޑެން )ރ(  
 ބަރު ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.އެ ނަން ،ދީ ނަންބަރެއް

ނަމަ،  ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓައިފި )ބ(  
ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަީޑ ފުރިހަމަކޮށް، ެއ އެއްޗަކާ އެޓޭޗްކުރަންވާެނއެވެ. އަދި 

 ނެއެވެ.ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ 

 ތަނުން އަނެއް  ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއްެގ ދަށުން ހިފަހެއްޓޭ ތަކެތި އެއް )ޅ(  
ނަމަ،  ތަނަށް ގެންދާނަމަ، ނުވަތަ އެކަކު އަތުން އަނެކެއްގެ އަތަށް ބަދަލުކުރާ

 އެ އެއްޗަކާ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަކުރަންާވނެއެވެ.

މަތިން މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް   )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ކ(  
ޤީޤަށް ނުވަތަ ފޮރެންސިކް ޙުށްގެންދާ ތަޔަގެނެވޭ ތަކެއްޗަކީ، މީރާއިްނ ކުރި

ލީލަކަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްގައި ކުށެއްގެ ޤަރީނާއެއްގެ ގޮތުގަިއ ހުތަ
 ކުން ފުދޭނެ އެއްޗެއްނުވަތަ ކޮޕީއަ އަކުންބޭނުންކުރުމަށް، އެ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ

ފަދަ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްެގ ފޮޓޯ ނެގުމަްށ  ނަމަ، އެ 
ލީލުކުރުމަށް ހޭދަވާ ހުނުވަތަ ފޮޓޯ ކޮޕީ ހެދުމަށް ނުވަތަ ފޮރެންސިކް ތަ

 އް ހިފަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.ވަގުތަށްވުރެ އިތުރަށް އެ އެއްޗެ

ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި، ބެލުމުެގ ފާސްކުރުމުގައި މީރާ ބަލައި )އ(  
ފަދަ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް ނެގުމަްށ  ހުއްދައަށް ނުވަތަ އެ
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ކުން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަނުފަރާތުން ޢައްޔަ އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަަތ އެ 
 އެދެންވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 
ދަށަށް  ގެ ބެލުމުގެ މީރާ

ގެނޭވޭ ތަކެތީގެ 
 ޓު ރީ ލިސްއިންވެންޓަ

 

         ނަމަ،  އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓައިފި އިބަލައި ފާސްކުރުމުގަ )ހ( .34
 ،ބަލައި ފާސްކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި އޮފިސަރާއި، މީރާގެ އެހެން އޮފިސަރަކާއި

ތެއްގައި ެވރިފަރާތުގެ ލަހާވެރިފަރާތް ނެތް ތަނުެގ ގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ނުތަ
ތަނަކުން ނެގި ތަކެތީގެ  މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި އެ

ބަލަިއ ފާސްކުރެވުުނ  ،ގެ ކޮޕީއެއްރީއިންވެންޓަެއ  ،އް ހަދައިރީއެއިންވެންޓަ
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  މަޞްލަޙަތުތަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ  ތާވެރިފަރާ ތަނުގެ

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަ ފަރާތަކާ

ވި މަޢުލޫާމުތ އަންނަނި ،ލެވޭ ިލސްޓުގައިއިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވަ )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ ،ނަމަ ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭ (1)   

  ތަކެތީގެ އެވިޑެންސް ނަންބަރު؛ހިފެހެއްޓޭ (2)   

 ؛ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ބާވަތް (3)   

 ؛ދަދުއަހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ  (4)   

 ؛ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުނު ތާރީޚާއި، ތަން (5)   

ރީ ތައްޔާރުކުރެވުނުއިރު ޓްތަކެތި ހިފެހެއްޓި އޮފިސަރާއި، އިންވެން (6)   
 ރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި.ޒިހާ

 ރީޓްރީގައި، ިއންވެންޓްން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިންވެންމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށު )ނ(  
 ،ލަތެއްގައިހާތައްޔާރުކުރެވުނުއިރު ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް 

 ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް 
ކަމަްށ އިންކާރުކުރާނަމަ، އެކަްނ ބަޔާންކޮށް، ސޮއިކުރުމަށް އިންކާުރ ކުރި

 .ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ  )ދޭއް(  2 ހެކިވާނެ

 ،ލުމަށްފަހުއި ރީ އެކުލަވަޓްބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެން )ރ(  
             ބަލަިއ ފާްސކުރެވުނުތާ ކޮޕީއެއް،ިލސްޓުގެ ރީގެ ޓްއެ އިންވެން

ވެރިފަރާތަށް ނުވަަތ  ގެތަނުގެ ތެރޭގައި ެއ )ސާޅީްސ އަށެއް( ގަޑިއިރު 48
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ކޮށްދެވޭނެ  ލަޙަތު ޙިމާޔަތްޞްލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަހާވެރިފަރާތް ނެތް 
 .ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 އްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރަ 

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 
ހެއްޓޭ ތަކެތި ހިފެ

 ބެލެހެއްޓުން 

ގެނެވޭ ތަކެތި ބަހައްޓާނީ ނުވަަތ  ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، މީރާގެ ބެލުމުގެދަށަށް )ހ( .35
 ނެރަލް ކަނޑަައޅާ ތަނެއްގައެވެ. ރައްކާކުރާނީ، ކޮމިޝަނަރ ޖެ 

އެ ތަކެތި  ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ )ށ(  
 އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައެވެ. ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެތެރިކައުރައް

 މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
 ތަރުފުބަހައްޓާ ތަކެތީގެ ދަ

 ބެލެހެއްޓުން 

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނުގަިއ  )ހ( .36
 .ންވާނެއެވެޤާއިމްކޮށްފައި އޮންނަ ތަރެއްފުރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ ދަ

އަންނަނިިވ  ،ތަރުގައިފުމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވޭ ދަ )ށ(  
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތުތައް

ތަކެތި މީރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ތަނުެގ މަޢުލޫމާތު ނުަވތަ  (1)   
 ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭ

 ސް ނަންބަރު؛ކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ އެވިޑެންރައް (2)   

 ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ ބާވަތް؛ (3)   

  ؛ދަދުއަރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ  (4)   

 ކެތި ގެނެވުނު ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ރައްކާކުރާ ތަނަށް ތަ (5)   

 އި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި؛ރައްކާކުރާ ތަނަށް ތަކެތި ގެނަ (6)   

ޤީޤުގެ ޙުތަކެތި ތަހިފެހެއްޓޭ 
ބޭނުމަށް ރައްކާކޮށްފައިވާ 

ތަކެތި  ތަނުން ނެގުމާއި އެ
ގުޅޭ  އަނބުރާ ބެހެއްޓުމާ 

 ލު ސޫއު

 ތަނަށް ވަނުމުގެ  އެ ،ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ )ހ( .37
 ވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންޏެވެ.ހުއްދަ ލިބިފައި

ޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުްނ ޙުދަށުގައިވާ އެއްޗެއް ތަ މީރާގެ ބެުލމުގެ  )ށ( 
 ަނމަ، ައންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑުކޮށް  ނަގަން ޖެހިްއޖެ
 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
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 ކެތި ނެގި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުން ތަ (1)   

 މަޢުލޫމާތު؛ ނުން ނެގި ތަކެތީގެރައްކާކޮށްފައިވާ ތަ (2)   

 އިވާ ތަނުން ތަކެތި ނެގި ބޭނުން؛ރައްކާކޮށްފަ (3)   

 ނުން ތަކެތި ނެގި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަ (4)   

  އަނބުރާ ގެނައި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނަށް ތަކެތި (5)   

 ،ނަމަ އްޗެއް ނަގައިފިމަތިން ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުން އެ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  36މި ގަވާއިދުގެ ، އަދި އަނބުރާ ގެނަުއމުން

 .ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ ކަން ތަރުގައި އެފުބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަ 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިުރ  24ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުގައި  )ރ(  
އިލަންސް ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ކުރެވެމުންދާ ގޮތަށް ސަވަ އޮޕަރޭޓް

)ސާޅީްސ  45މަދުވެގެްނ  ،އަދި ިމ ކެމެރާެގ ރެކޯޑިން ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި 
 ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުން 

ރ ޖެނެރަލްެގ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރައްކާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ޕްރޮސިކިއުޓަ )ހ( .38
ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ  އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ

ފައިވާ ނުވަތަ ރައްކާކޮށްފައިވާ އެއްޗެްއ ޓައިބެލުމުެގ ދަށުގައި ބަހައް މީރާގެ
 މަށް އެދެންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. ދޫކުރު

ވާ އެއްޗެއް ަވގުތީގޮތުން މަތިްނ ހިފެހެއްޓިފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެ  )ށ(  
 ވާނެއެވެ.ަނންދޫކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ިހމަ

 އްޗެހި ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތް؛ހިފެހެއްޓޭ އެ (1)   

 ދޫކުރުމަށް އެދޭ އެއްޗެހި؛ (2)   

 ދޫކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު؛ (3)   

 .ނެ މުއްދަތުދޫކުރެވުނު ބޭނުމަށް ހޭދަވާ (4)   

       މަތިން ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރެވޭ އެއްޗެއް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
މުއްދަތު  ކޮށްފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ4ްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
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ނަށް އަނބުާރ އެއްޗެހި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަ ،ކުރިން ހަމަވުމުގެ
 ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ރިމަތިން ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރެވޭ އެްއޗެއް ދޫކު މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މި  )ރ(  
     ބޭނުްނ ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ، ރިމުއްދަތު ހަމަވާއިރު، އެ އެއްޗެއް ދޫކު

 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ލިޔުމަކުން  ،ފައިވާ ފަރާތުންކޮށްއެ އެއްޗެއް ދޫ
 .އެދެންވާނެއެވެ

 ޗާމެދު ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއް
 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

ނިުމމަކަށް އައުމާއެކު،  ފައިވާ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުން ޓައިމީރާއިން ހިފަހައް )ހ( .39
ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަްށ  އެ އެއްޗަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކުންކުރެ

 .ން ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެމީރާއި

 ވާލުކުރުން؛ހަތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ތަކެތި  (1)   

 ލުން؛ތައިތަކެތި ނައް (2)   

 ތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން؛ތަކެތި ދައުލަ (3)   

  ަގއި ( ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)   
                 މަތިން  ގެތެއްގޮ ގުޭޅ އެހެން ޤާނޫނެއްގައިވާ  ނުވަތަ ކަމާ 

 .ކުރުންއެ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލު

      ،ނަމަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗަކާމެދު ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފި )ށ(  
 .އެ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ މަތިންނެވެ

މަތިން ހިފެހެއްޓިފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
ޖެނެރަލްެގ  ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމުގެ ކުރިްނ މީރާއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެއްޗަކާމެދު

 ލަފާ ހޯދިދާނެއެވެ.

ވެރިފަރާތާ  ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި
 ވާލުކުރުން ހަ

 ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި ެއ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީއެްއ ނުވަތަ، ފޮޓޯއަކުން )ހ( .40
 ުތ ރައްކާކުރެވޭ އެއްޗެއް ފުދޭނެ އެއްޗެއް ނަމަ، ނުވަތަ، އެ އެއްޗަީކ މަޢުލޫމާ

 ޤީޤަށް ބޭނުންވަނީ އެ އެއްޗެއްގައިވާ މަޢުލޫާމތު އެކަނި ޙުވެފައި، ތަ ކަމުގައި
 ކަމުގައި  ަނމަ، އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ ނަކަލުކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާެތއް ވާ ކަމުގައި

   ެއ މަޢުޫލމާތުތަކަށް ވާޞިލުވެ، އެ މަޢުލޫމާތު ނަކަލުުކރުމަށްފަހު،  ނަަމ، ވާ
 .ވާލުކުރަންވާނެއެވެހައެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ  ،އެއްޗެއް އެ
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ވާލުކުރަންވާީނ ހަވެރިފަރާތާ އެ އެއްޗެއްގެ ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް  )ށ(  
ފައި ކޮށްވާލުކުރާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތުތައް ރެކޯޑުހަ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 ންބަރު؛އްޗަކަށް ދެވިފައިވާ އެވިޑެންްސ ނަތަކެތީގެ ނަމާއި، އެ އެ (1)   

 ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް؛ (2)   

 ވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި؛ހަތަކެއްޗާ  (3)   

 ވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި؛ހަތަކެތި  (4)   

 ދިން އިސްވެރިޔާގެ ނަމާިއ ސޮއި؛ ވާލުކުރަން ހުއްދަހަތަކެތި  (5)   

 ރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛ވާލުކުހަތަކެތި  (6)   

 .ލަތުހާތަކެތި ދޫކުރެވުނުއިރު މުދަލުގެ  (7)   

   ،ވާލުުކރުމަށްފަހުހަމަތިން އެއްޗެއް އޭގެ ވެރިފަރާތާ  މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  

ތަރުގައި ފުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަ  36މި ގަވާއިދުގެ 
 .ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ އެކަން

ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ،ލުން ޢަމަލުކުރާނީސޫ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުމި )ރ(  
 ައމުރުކޮށްފައި އެއްޗެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމާބެޭހ ކޯޓަކުން

 .ނުވާނަމައެވެ

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 
 އްޗާހިފެހެއްޓޭ ތަކެ

 ހަވާލުނުވުން  ންވެރިފަރާތު 

ފައިވާ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަަތ ސްރާގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެނެބަލައި ފާސްކުރުމުގައި މީ .41
އެއްޗެއް އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން، އޭެގ 

ނަަމ،  ނަމަ ނުވަތަ ހަވާލުނުވެއްޖެފިވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗަކާ ހަވާލުވާން ދެކޮޅުހަދައި 
ގެ ފަހުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހު 60އެ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން 

 ލެވިދާނެއެވެ.ތައިއެ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް މީރާއަށް ނައް ،ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 
ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ 

 ލީލުކުރުން ހު ފޮރެންސިކް ތަ

ނުވަަތ  ގެޔުމެއްފައިވާ ލިޔެކިސްބަލައި ފާސްކުރުމުގައި މީރާގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެނެ . 42
ަނމަ، ޯމލްޑިވްސް ޕޮިލްސ  ލީލުކުރަްނ ބޭނުންވެއްޖެ ހުއެއްޗެއްގެ ފޮރެންސިކް ތަ

 ތިޔާރު މީރާއަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުުރމުގެ އިޚް
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 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ން އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓު ،ބޭންކް އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި

ވަަނ  72ެގ ( ޖިނާިއ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .43 އެކައުންޓު މޮނިޓަރކުރުން 
ގުޅިގެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ބޭންްކ  މާއްދާގެ ދަށުން ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކާ

އެކައުންޓާއި އެ އެކައުންޓުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ އަމުރަކަްށ 
ުގޅޭ ޖިނާއީ ޮބޑު ކުށެއްގެ ޢަަމލުން މަންފާއެްއ  ޓެކުހާ ،މީރާއަށް އެދެވޭނީ

 ލަތުގައެވެ.ހާމީހަކުވާ  ލިބިގަތުމުގެ މަގުމަތީގައި

ގުޅޭ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެްއގެ ޢަމަލުްނ  ޓަކައި ޓެކުހާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭުނމަށް )ށ(  
 ލަތްތައް ިހމެިނގެންވެއެވެ.ހާމަންފާއެއް ލިބިގަތުންކަމަށް ބެލުމުގައި އަންނަނިވި 

އްޙަނޫން ޞަޓެކްސް ބަޔާންތަކުގައި  ،ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމުގެ ނިޔަތުގައި (1)   
ަދދު އަމަޢުލޫމާތު ހިަމނައި ނުވަަތ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ފުރިހަމަ 

އާމްދަނީ، ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ލިބޭނެ ފަރާތުގެ  އެ  ،މީރާއަށް ނުދައްކައި
 އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ބޭންކު ކުވަކި ބޭންއާމްދަނީ 

މަޢުލޫާމތު  ކޮށްފާނެކަމަށްޖަމާ މަށް ނުވަތަކުރާކައެކައުންޓަށް ޖަމާ
 ލިބުން؛

އްޙަނޫން ޞަޓެކްސް ބަޔާންތަކުގައި  ،ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމުގެ ނިޔަތުގައި (2)   
ަދދު އަހަމަ މަޢުލޫމާތު ހިަމނައި ނުވަަތ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ފުރި

އާމްދަނީ، ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ލިބޭނެ ފަރާތުގެ  އެ  ،މީރާއަށް ނުދައްކައި
 މަްށ ނުަވތަ ނުކުރާކައެކައުންޓަކަށް ަޖމާ ވަކި ބޭންކު އާމްދަނީ 

  ލިބުން؛މަޢުޫލމާތު ނުކޮށްފާނެކަމަށްޖަމާ

 އްޙަނޫންޞަޓެކްސް ބަޔާންތަކުގައި  ،ޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމުގެ ނިޔަތުގައި (3)   
މީރާައށް ދަދު އަމަޢުލޫމާތު ހިަމނައި އަދި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުގެ ފުރިހަމަ 

 ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީން އެެހނިހެން ވިޔަފާރިތައް ،ނުދައްކައި
ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ަކމަކަށް ބޭނުންކުަރމުންދާކަަމށް  

 މަޢުލޫމާތު ލިބުން؛

އްޙަނޫން ޞަޓެކްސް ބަޔާންތަކުގައި  ،ޔަތުގައިޓެކުހަށް މަކަރުހެދުމުގެ ނި (4)   
ަދދު އަމަޢުލޫމާތު ހިަމނައި ނުވަަތ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ފުރިހަމަ 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީން މުދާ ނުވަތަ  ،މީރާއަށް ނުދައްކައި
 ޚިދުމަތް ގަނެފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ގަންނަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުން؛
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އްޙަނޫން ޞަޓެކްސް ބަޔާންތަކުގައި  ،ކުހަށް މަކަރުހެދުމުގެ ނިޔަތުގައިޓެ (5)   
ަދދު އަމަޢުލޫމާތު ހިަމނައި ނުވަަތ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހުެގ ފުރިހަމަ 

އަްސލު އެ ފަރާތުގެ އާމްދަނީގެ  ،މީރާއަށް ނުދައްކައި
އޮޅުވައިލައިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ އަސްލު އޮޅުވައިލަން 

 ލިބުން؛ ކަމަށް މަޢުޫލމާތުމަސައްކަތްކުރަމުންދާ

އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ 
 ހިފެހެއްޓުން 

ޤީޤުތަކުގައި ލިބޭ އަދި/ނުވަތަ ހޯދާ ޙުށްގެންދާ ޖިނާއީ ތަޔަމީރާއިން ކުރި )ހ( .44
މަޢުލޫމާތަކުން ނުވަތަ ކޯޓުްނ ނެރޭ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ައމުރެްއގެ ދަށުން 

ޤާނޫުނ ަނމަ،   ކުށެއް ފާހަގަވާގުޅޭ ޖިނާއީ ބޮޑު  ބަލަމުންދާ ބެލުންތަކުން ޓެކުހާ
ވަަނ މާއްދާއަްށ  73ގެ ( ޖިނާީއ އިޖުރާތުެގ ޤާނޫނު) 2016/12ނަންބަރު 

ހަވާލާދީ، ެއ އެކައުންޓުގައިވާ ފައިާސ ހިފެހެއްޓުމާއި، ެއ ފައިސާއިން 
މުޢާމަލާތްކުރުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަްށ މީރާއަްށ 

 އެދެވިދާނެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު، އަންނަނިިވ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ (1)   

އުޅޭަކަމށް  ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން (2)   
 ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާ ނުވަތަ ފަރާތް، ެއ ކުށް ކޮށްފައިވާކަަމށް  (3)   
 ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން ުއޅޭކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުްނވާ  (4)   
 ޢުލޫމާތު؛ބޭންކް އެކައުންޓް ނުވަތަ އެކައުންޓްތަކުގެ މަ

އެ އަމުރުެގ ދަށުން އެކައުންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މުާޢމަލާތްކުރުން  (5)   
 ހުއްޓުވުމަށް އެދޭ މުއްދަތާއި ތާރީޚުތައް.

 ރަވަނަ ބާބު ބާ 

 މުޢާމަލާތް އަޑުއެހުމާއި ބެލުން  ޒާތީ

ޒާތީ މުޢާމަލާތް އަޑުއެހުމާއި 
 ން ބެލު

ކުރުމުގައި އެއްެވްސ ޤީޤުޙުބޮޑެތި ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަ ުގޅޭ ވެގެން ިހންގާ ޓެކުހާއިންތިޒާމު .45
ަނމަ،  މީހެއްގެ ޒާތީ މުޢާަމލާތް އަޑުއެހުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް ޭބނުންވެއްޖެ
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ކޯޓުއަމުރާކާއެކު އެކަން ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ރަވަނަ ބާބު ތޭ 

 ތައް ންމު މާއްދާއާ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ިމ ގަވާއިުދ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ،  ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓގައި  .46
 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ ޝާއިޢުކުރާ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުމުގެ ކުރީގެ ކަންކަން 

ށް މި ގަވާއިދު ރައްދެއް  މައްސަލަތަކަހިނގަމުންދާ ށާއިރުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ .47
  ނުވާނެއެވެ.

      މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  .48 މުއްދަތު ގުނުން 
މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ަބންދު ދުވަސްތަކާއި  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ނުހިމަނައެވެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް

 ވަނަ ބާބު ސާދަ

 މާނަކުރުން 

ޤީޤުކުރުމުެގ ޙުމީރާއަށް ތަ ،ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ" ގުޭޅ ކުށްތައް ޓެކުހާ" )ހ( .49 މާނަކުރުން 
   ބިދީފައިވާ ޖިނާއީ ކުށްތަކަށެވެ.ބާރުލި

ގުޭޅ ިއލްތިޒާމްތަްއ  "ރިސްކް އެަނލިސިްސ" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޓެކުހާ )ށ(  
ނުރަނގަުޅ ަކންތައްތަކެއް  އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ހަމަކުރުމުގައިފުރި

 ،ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް މީރާއަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް
 ލީލަށެވެ. ހުކުރާ ތަ އެ ކަމެއް އިތުރަށް ބަލައި ވަޒަންކުުރމުގެގޮތުން

 
______________________ 
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