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

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

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

އާދީއްތަ   : :  2017 އޮކްޓޫބަރު  1 – 1439 މުޙައްރަމް 11ތާރީޚު 135އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ 
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އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ   
 

  ޢާންމު މާއްދާތައް
  

) ވަނ2ަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 211ގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުމިއީ،
ގުޅޭޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ދަޢުވާ ކުރުމާ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ،

ޖިނާއީ ،ބަޔާންކުރުމާއިކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ތަފްޞީލީ އިޖުރާއަތުތައް 
އްޔަތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުސިމައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ޙައި

ާއިބަޔާންކުރުމކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތަފްޞީލީ އިޖުރާއަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި 
ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ

. ޅާއުޞޫލު ކަނޑައަ    ގަވާއިދެވެ
 

  ތަޢާރުފާއި ނަން .1  (ހ)

. ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ" ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި   އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ
 

   )ށ(   

ޖަދުވަލަކީ މި ގަވާއިދުގެ ހައަދި މި ގަވާއިދާ އެކުގައި އެވާ  ގަވާއިދުގައި ޙަވާލާދީފައިވާމި 
. އަދި މި ގަވާއިދު ފުރިހަމަވާނީ އެ  .  ހަމުހިންމު ބައެކެވެ   ޖަދުވަލާ އެކުގައެވެ

  

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލަކީ  .2
ބައެއް ކަމުގައި 
  ކަނޑައެޅުން

  

  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
  

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
.ޤާނޫނު މައްސަލަ ހުށަޅަންވާނީ   ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުންނެވެ

(ހ)  މައްސަލަ ހުށަހެޅުން .3
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ޤާނޫނުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، 5ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްޤުޤީޙުތައަކުން ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ

ބެލެވޭނީ، ކުށުގެ އުންޞުރުތަކާއި، ކުށުގެ ނިޔަާތތަޙުޤީޤު ކުރެވިފައިވާކަމަށް 
ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަވުމަށް ކުށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން

.ޤުޤީޙުތަ   ކޮށްފައިވާނަމައެވެ
 

(ށ)     

މައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރކުރާ ޤުޤީޙުޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަ
މަތިންމި މާއްދާގެ (ށ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބަލައިގަންނާނީ،

.  ތަޙުޤީޤުއެ މައްސަލައެއްގެ    ފުރިހަމަވުމުންނެވެ
 

(ނ)     

މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް މި
ވަނަ ބާބުގައި 60 އަދި ވަނަ ބާބު 50 ،ވަނަ ބާބާއި 40ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
ދިފާޢާ ގުޅޭގޮތުން އެ ،ދިފާޢެއް ލިބޭނަމަ ދިފާޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

.ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި   އޮންނަންވާނެއެވެ

 

(ރ)     

މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި މި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު، އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ،

މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ
ކުރާ އިދާރާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށްޤުޤީޙުތަ މައްސަލަ

.  އެ  މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

(ބ)     

މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ މި
ފުރިހަމަވެފައިވާ ުތަޙުޤީޤވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް  80އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

.   މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ
 

(ޅ)    

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި، 
ޕްރޮސިކިއުޓަރއެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  މަށްކޮށްދިނުޤީޤުތަޙުއިދާރާއަކަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަކުވާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
 

ޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން ޙުތަ .4
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                        135 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

3 

ކުރާ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއިން އެ މައްސަލަޤީޤުޙުތަ
 ނުވަތަ ؛ބަލައިނުގަތުން

 

(ހ)    

ކުރާ އިދާރާއިން ކުރިއަށްޤީޤުއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަޙު ޤީޤުޙުމައްސަލައިގެ ތަ
.  ގެންގޮސްފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވުން

  

(ށ)    

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގ4ެގަވާއިދުގެމި
.  1ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނީ މި   ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ

 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު .5

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޝަކުވާއެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ4މި ގަވާއިދުގެ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ ޝަކުވާ ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ޝަކުވާ

. ފަރާަތށް ދޫކުރަންވާނެއެ ހުށަހެޅި   ވެ
  

(ހ) ޝަކުވާ ބަލައިގަތްކަމުގެ  .6
 ލިޔުން ދޫކުރުން

މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުން އޮންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ
  ގައި އެވަނީއެވެ.  2ޖަދުވަލު 

  

(ށ)     

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުނ4ްގަވާއިދުގެމި
އެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ،ކަންކަން ބެލުމަށްފަހުބަލަންޖެހޭ 

.   އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ
  

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ނިންމާ  .7  (ހ)
  ނިންމުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޝަކުވާއެއް ބަލައިގެންފިނަމަ،6ގަވާއިދުގެމި
) 7ޝަކުވާއެއް ބަލައިގަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު  އެ (ހަތެއް

.  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ   ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ
   

   (ށ)   

ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ(ހ) ވަނަ މާއްދާގެ 4ގަވާއިދުގެމި
ކުރަންޖެހޭފަދަޤީޤުޙުތައޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައަކީ 

މައްސަލައެއްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު
ކުރުމަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު އިދާރާއަށްޤީޤުޙުތަމައްސަލަ 

 .  އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ

(ހ) ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ނިންމާ  .8
  ނިންމުން ތަންފީޛުކުރުން
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ކުރުމަށްޤީޤުޙުތަމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  މި
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުުނު އިދާރާއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އެ
އް ކަނޑައަޅައި،ކުރުމަށް އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރެޤީޤުޙުތަމައްސަލަ  އެ
އިދާރާއަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 7

. އަދި  މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރެއް އެއަށްފަހު، އެއަންގަންވާނެއެވެ
ގެ އޮފީހަށްކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޤީޤުޙުތަމައްސަލަ  ޢައްޔަންކޮށް، އެ

ޤީޤީ އިދާރާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިންގ އޮފިސަރު ކޮންމެހުށަހެޅެންދެން ތަޙު
ރު އަންގަމުންންވަ(ފަނަރަ) ދުވަހަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރަށް ތަޙްޤީޤުކުރެވޭ މި 15

   .ގެންދަންވާނެއެވެ
  

   (ށ)   

ޓަރ ޖެނެރަލްގެދަށުން ޕްރޮސިކިއުވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 4ގަވާއިދުގެމި
ޤީޤަކާ ގުޅިގެންޙުއެ ތަ ،އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު

ޖެނެރަލަށް ފެންނަނަމަ، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު އިދާރާއަށް އެ

 .   އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ
 

 

)ނ(    

  މުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުންތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރު
  

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަތަންތަނާއި މުދާ 
ޤާނޫނުގައިވާ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު
 .  ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

 ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު .9

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެއްޗެއްޤާނޫނު 
. އަދި  އެ ،ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ހިފެހެއްޓޭއެއްޗެއް ލަސްނުކޮށް ސީލްކުރަންވާނެއެވެ

އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ސީލްނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ، އެއްޗަކީ
. ބޭނުން ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރަން  ވާނެއެވެ

 

(ހ) ސީލްކުރުމާއި އެވިޑެންސް  .10
 ނަންބަރު ދިނުން

ނަންބަރު ހިފެހެއްޓޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އެވިޑެންސް ނަންބަރެއްދީ އެ
.  ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ

(ށ)    
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އެއްޗެއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި
އެއްޗަކާ ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަކޮށް، އެހިފަހައްޓައިފިނަމަ ޗެއިން އޮފް 

.   އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ
 

(ހ)  ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ .11

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން
.   ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

(ށ)    

ނުވަތަ އެކަކު އަތުންހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ، 
ޗެއިން އޮފް އެއްޗަކާ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އަނެކެއްގެ އަތަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، އެ

.   ކަސްޓަޑީ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
 

(ނ)    

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްވާނަމަ،
.  އެ   އެއްޗެއްގައި އެކަން އެނގޭނޭފަދަ ނިޝާނެއް ޖަހަންވާނެއެވެ
 

ސަމާލުވުމުގެ ނިޝާން  .12
 ޖެހުން

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހީގެ
. އެކަން ކުރަންވާނީ  ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓުބަލައި އިންވެންޓްރީއެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

އޮފިސަރުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އެހެން އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރާ
އޮފިސަރަކާއި، ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްގައި

.  ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ

 

(ހ)  ލެހެއްޓުންއިންވެންޓްރީ ބެ .13

ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހީގެ އިންވެންޓްރީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް
.   ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

(ށ)    

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ އިންވެންޓްރީގައި އަންނަނިވި މި
.   މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 

(ނ)    

  ؛ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 

)1(     

   )2( ؛ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ އެވިޑެންސް ނަންބަރު  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                        135 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

6 

  ؛ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ބާވަތް
 

)3(     

  ؛ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ޢަދަދު ނުވަތަ ބަރުދަން
 

)4(     

  ؛ވަގުތު ތަނާއި، ،ތަކެތި ހިފެހެއްޓުނު ތާރީޚާއި
 

)5(     

  ؛ތަކެތި ހިފެހެއްޓުނުއިރު އެ ތަކެތި ހުރި ޙާލަތު
 

)6(     

ތަކެތި ހިފެހެއްޓި އޮފިސަރާއި، އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރެވުނުއިރު
.   ޙާޟިރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި

  

)7(     

އިންވެންޓްރީމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިންވެންޓްރީގައި،  މި
ފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްގައިތައްޔާރުކުރެވުނުއިރު ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރި

ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްވެރި
ކުރުމަށް އިންކާރު ކުރިކަމަށް ހެކިވާނެސޮއި ،އިންކާރުކުރާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް

.ދެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫ   މާތާއި ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ
 

(ރ)    

،ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެ އިންވެންޓްރީގެ ކޮޕީއެއް

މުދަލުގެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ(ސާޅީސް އަށެއް)  48ބަލައި ފާސްކުރެވުނުތާ 
މާޔަތްޙިވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު 

.   ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ
 

(ބ)    

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި އަންނަނިވި
ލުމުގެގެ ބެޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ ނިމެންދެން،އެ ކަންކަން ، ބޭނުންތަކަށްޓަކައި

. ދަށުގައި   ބެހެއްޓިދާނެއެވެ
 

ޤާނޫނު ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި  .14
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި 
 ބެހެއްޓުން

  ؛ޤީޤެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށްޙުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަ

 

(ހ)    

(ށ) ؛ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް    
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އެ އެއްޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ކުށެއްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި
އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތް ބެލުމުގެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އެ

.   ހޯދުމަށް
 

(ނ)    

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު މިނުވަތަ ރައްކާކުރާނީ،  ބަހައްޓާނީ

 .   ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ
 

(ހ)  ބަހައްޓާހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި  .15
 ތަން ނުވަތަ ރައްކާކުރާ

ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ ވާނީ އެބަހައްޓަންހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި 
. އަދި އެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައެވެ

.ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގައި    ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
 

(ށ)    

އިދާރާއެއްގެ އެންމެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަން ހުންނަންވާނީ އެ މި
  އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

 

(ނ)    

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހިފަހައްޓާ ތަކެތި،
ތަކެތި ހިފެހެއްޓި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެ

. ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކުރުމުގައި ނުވަތަ ބެހެއްޓުމުގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
. އަދި  ،އެ ތަކެތީގެ ޒާތަށާއި އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުންބާވަތަށް ބަލަންވާނެއެވެ

މަތިން އެ އެއްޗެއް ރައްކާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ގެއްލިގެން ނުދާނޭ ގޮތެއްގެ
.   ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ

 

(ހ) ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި  .16
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ރައްކާކޮށް ތަރުތީބުކުރަންވާނީ އޭގެ އަސްލަށް ބަދަލެއްހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި 
.   ނާންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް ވަކިވަކިންނެވެ

 

(ށ)    

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދަންވާނީ އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް
ނުވާނޭފަދައިން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

.   ވަޞަީލތެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކީގައެވެ
 

(ނ)    
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ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ ދަފްތަރެއް ،ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނުގައި
 .   ޤާއިމްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 

(ހ) ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  .17
އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 

ތަކެތީގެ ދަފްތަރު ބަހައްޓާ 
 ބެލެހެއްޓުން

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވޭ ދަފްތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް މި
 .   ހިމަނަންވާނެއެވެ

 

(ށ)  

  ؛ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 

)1(     

  ؛ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ އެވިޑެންސް ނަންބަރު
 

)2(     

  ؛ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ ބާވަތް
 

)3(     

  ؛ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޢަދަދު ނުވަތަ ބަރުދަން
 

)4(     

  ؛ރައްކާކުރާ ތަނަށް ތަކެތި ގެނެވުނު ތާރީޚާއި ވަގުތު
 

)5(     

   ؛ރައްކާކުރާ ތަނަށް ތަކެތި ގެނެވުނުއިރު އެތަކެތި ހުރި ޙާލަތު
 

)6(     

  ؛ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއިރައްކާކުރާ ތަނަށް ތަކެތި ގެނައި 
 

)7(     

.   ރައްކާކުރާ ތަނުން ތަކެއްޗާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި
 

)8(     

ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ކަންކަންއަންނަނިވި ދަފްތަރުކުރާ ފަރާތުން ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތި 
.   ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ

 

(ނ)    

ދީ ބަރެއްންތަފާތު ވަކި އެވިޑެންސް ނަކޮންމެ އެއްޗަކަށް 
  ލޭބަލްކުރެވިފައިވާކަން؛ 

 

)1(     

)2( ؛ތަކެތި ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށް، ސީލްކުރެވިފައިވާކަން     
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.   ތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން
 

)3(     

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުގައި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ނުވަތަ
ކާރޑް ރީޑާރ ބޭނުންކޮށްގެން އެތަނަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ފަދަ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް

 .   ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
 

(ހ) ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި  .18
 ހައްޓާލަރައްކާކޮށް ބަ

 ންތަނަށް ވަދެ ނިކުތުންތަ

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ
. އަދި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންޏެވެ
މުވައްޒަފަކުވެސް އެތަނަކަށް ވަންނަންވާނީ ކުާޑ ނުވަތަ ފިންގަރ ޕްރިންޓް

.ބޭނުން   ކޮށްގެންނެވެ
 

(ށ)    

ފަރާތްތަކުގެ ހަދާހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ވަދެނިކުމެ
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ރެކޯޑުކޮށް

.   ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 

(ނ)    

  ؛މަޢުލޫމާތުތަކެތި ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނަށް ވަތް ފަރާތުގެ 
 

)1(     

  ؛ވަތް ތާރީޚާއި ގަޑި
 

)2(     

  .ގަޑި އިނިކުތް ތާރީޚާ

 

)3(     

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނުގައި މި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރިނަމަވެސް

ހަދާކުމެތަނަށް ވަދެނި ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެނިޒާމަށް މައްސަލައެއް  އެ
.   ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

(ރ)    

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު އޮޕަރޭޓ24ްހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުގައި 
. އަދިކުރެވެމުންދާ ގޮތަށް ސަވައިލަންސް ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި  ހުންނަންވާނެއެވެ

(ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ 45އިދާރާއެއްގައި  މިގޮތަށް ރެކޯޑްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު އެ

(ބ)    
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 .   މުއްދަތަކަށް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
 

ގަވާއިދުން ކަންކަންހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީގެ 
. އަދި މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ކަމާބެހޭ ބަލަންވާނެއެވެ

.   އިސްވެރިޔަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ
 

(ޅ)    

މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އިސްވެރިޔަކަށް ރިޕޯޓު މި
ރުމުގެ މަސައްކަތް އިސްވެރިޔާމައްސަލައެއް ޙައްލުކު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެ

.   ކުރަންވާނެއެވެ
 

(ކ)    

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި މި
.   ލިޔެކިޔުންތައް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން .19

ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުތުމަށް ހުއްދަ ދޭހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި 
  ؛ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 

(ހ)    

ފަރާތްތަކުގެ ހަދާހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ވަދެ ނިކުމެ
  ؛މަޢުލޫމާތު

 

(ށ)    

ތަޅުދަނޑި ދޫކުރެވޭހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނުގެ 
  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

 

(ނ)    

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރައްކާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން މި
ނުވަތަ ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭނުމަށްބޭނުމަށް  ތަޙުޤީޤު

. ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް  މިގޮތުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއެއްގެދޫކުރެވިދާނެެއވެ
ރައްކާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ދޫކުރުމަށް އެދޭނީބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ނުވަތަ 
.   އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ

 

(ހ) ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ވަގުތީ  .20
 ދޫކުރުންގޮތުން 

މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވަގުތީގޮތުން މި (ށ)    
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ދޫކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވެފައި
.   އޮންނަންވާނެއެވެ

 

  ؛ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތް
 

)1(     

  އެއްޗެހި؛ދޫކުރުމަށް އެދޭ 
 

)2(     

  ؛ދޫކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު
 

)3(     

ސޮއި އަދި ސަރވިސް ނުވަތަ ،ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތުގެ ނަމާއި
  ؛ރެކޯޑް ނަންބަރު

 

)4(     

.   ދޫކުރެވުނު ބޭނުމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު
  

)5(     

މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ އެއްޗެއް، މި
) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގ5ެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( މި

 .  ކުރިން އެއްޗެހި ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ

 

(ނ)    

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ އެއްޗެއް ދޫކުރެވުނުމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މި
،އެއްޗެއް ދޫކުރެވުނު ބޭނުން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ އެ ،މުއްދަތު ހަމަވާއިރު

އެ އެއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ލިޔުމަކުން
.   އެދެންވާނެއެވެ

 

(ރ)    

ހިފަހައްޓާފައިވާ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުންޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން 
އެ އެއްޗަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކުންކުރެ ،ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު

ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ
.   ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

(ހ) ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާމެދު  .21
 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން

)1( ؛ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން     
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  ؛ތަކެތި ނައްތާލުން
 

)2(     

  ތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން؛ތަކެތި ދައުލަ
 

)3(     

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގައިވާ
. ގޮތުގެމަތިން އެ   އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރުން

 

)4(     

އެއްޗަކާމެދުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިފެހެއްޓިފައިވާ 
. ކަންކަމަށްގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި    ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 

(ށ)    

ރާއްޖޭގައިދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ދިވެހިއެއްވެސް ޤާނޫނަކުން 
  ؛އެއްޗެއްގެންގުޅުން މަނާ 

 

)1(     

  .އެއްޗެއްކުށެއް ކޮށްގެން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ 
 

)2(     

ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗަކާމެދު ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
.  އެއްޗަކާމެދުއެ    ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ
 

(ނ)    

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗަކާމެދު މި
ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ

.   ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ
 

(ރ)    

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންވަނަ ނަންބުަރ )1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (21ގަވާއިދުގެމި
  އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭނަމައެވެ. ޢަމަލުކުރާނީ އެ

 

(ހ) ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި  .22
 ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން

އެ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގޭނަމަ
. މިގޮތުން އެ އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ

ތަކެތިމުދަލުގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދިފައިނުވާނަމަ އެހިފެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތީގެ ނުވަތަ 
އިޚްތިޔާރު ދަށަށް ގެނައުމުގެ ގެ ބެލުމުގެނުވަތަ ދައުލަތު މުގެނައްތާލު މުދާނުވަތަ 

(ށ)    
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.   ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

ތެރެއިން ތިރީގައި ތަކެތީގެމާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހިފެހެއްޓިފައިވާ  މި
ވެރި ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ ތަކެތީގެ ތަކެތިބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ 

.   ނުވާނެއެވެ
 

(ނ)    

އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން
  ތަކެތި؛މަނާ 
 

)1(     

  .އެއްޗެއްކޮށްގެން ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ  ކުށްެ
 

)2(     

އެއްޗެއްގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ، ފޮޓޯއެއް  އޮތުމުންހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި އެ 
އެއްޗަކީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭ އެއްޗެއް ފުދޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ، އެ

އެއްޗެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކަނިއެ ޤީޤަށް ބޭނުންވަނީ ތަޙުކަމުގައިވެފައި، 
ނަކަލުކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައިވާނަމަ،މަޢުލޫމާތަކީ  ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އެ

މަޢުލޫމާތު ނަކަލުކުރުމަށްފަހު، އެ އެއްޗެއް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވާޞިލުވެ، އެ އެ
.  އެ   އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
 

(ރ)    

. އަދިހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވެރި ފަރާތާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ
.   ޙަވާލުކުރާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 

(ބ)    

  ؛ދެވިފައިވާ އެވިޑެންސް ނަންބަރު މުދަލުގެ ނަމާއި، މުދަލަށް
 

)1(     

  ؛މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް
 

)2(     

  ؛މުދަލާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި
 

)3(     

  ؛ނަމާއި ސޮއިމުދާ ޙަވާލުކުރި ފަރާތުގެ 
 

)4(     
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  މުދާ ޙަވާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެރިޔާގެ ނަމާއި ސޮއި؛
 

)5(     

  ؛މުދާ ޙަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި
 

)6(     

  މުދާ ދޫކުރެވުނުއިރު މުދަލުގެ ޙާލަތު.
 

)7(     

ު،ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްޗެއް އޭގެ ވެރި މި
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަފްތަރުގައި އެކަން 17ގަވާއިދުގެ މި 

.   ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ
 

(ޅ)    

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރާނީ ގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ޅ) ގައިމާއްދާ މި
ންހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމާބެހޭ ކޯޓަކު

 .   އަމުރުކޮށްފައިނުވާނަމައެވެ
  

   (ކ)  

ރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަދިވެހިހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗަކީ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން 
ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅުން މަނާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުންދިވެހި

.   ނިމުމުން، އެ އެއްޗެއް ނައްތާލަންވާނެއެވެ
 

 

ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި  .23
 ނައްތާލުން 

  އަނބުރާ ގެނައުން ތަފުޞީލުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، ދަޢުވާ ދަޢުވާގެ ،ކުރުމާއިުޙުދަޢުވާ އިޞްލާ
  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ފޯމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް
އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ

ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ބަދަލުގައި ދަޢުވާ ފޯމުން އެ
.   ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ޢުވާ އަނބުރާ ނުގެނެސް ދަ .24  (ހ)
  ކުރުންއިޞްލާޙު

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކުރުމުގައި އަދި/ނުވަތަ ކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
  މާއްދާގައި ކުށެއް އޮތުން؛ އަދި/ނުވަތަ

  

)1(       

  ތަފްޞީލެއް ބަޔާންކުރުމުގައި ކުށެއް އޮތުން؛ އަދި/ނުވަތަދަޢުވާއާގުޅޭ 
  

)2(       
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ކުށް ބަޔާންކުރުމުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާއާގުޅޭ ތަފްޞީލެއް ބަޔާންކުރުމުގައި
  ހިމަނަންޖެހޭ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ނުހިމެނި އޮތުން.

  

)3(       

،ފޯމުން މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް، ދަޢުވާ މި

ސަލައަކާ ގުޅޭ ޔުނިޓުގެކުރާނީ، އެ މައްކަމެއް އިޞްލާޙު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެފާހަގަ
  ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. ގެއިންޗާޖް އޯލްރއޯވަ
  

   (ށ)   

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް ދަޢުވާ ފޯމުގައިވާކަން މި
ކުށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެފާހަގަކުރެވުނީ 

ކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަ ދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ބަލާއިޞްލާޙު
.   ފަނޑިޔާރުގެ ކިބައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެދެންވާނެއެވެ

  

(ނ)     

ގެނެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އިޞްލާޙު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންމާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި
ނގުންތަން އެއް ރޮ ކުރެވުނުންނަ ޕްރޮސިކިއުޓަރަކު، އިޞްލާޙުގެ އިޞްލާޙު

. އަދި ކުރެވުނުކަނޑާލުމަށްފަހު، އިޞްލާޙު ތަނުގެ ކައިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
ގެންނަން ލަފާ ހޯދި ފަރާތުގެ ގެންނަންޖެހުނު ސަބަބާއި އިޞްލާޙު ޙުއިޞްލާ

. މަޢުލޫމާތު މައްސަ   ލައިގެ ލޮގުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ
  

(ރ)     

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގެނެސް،ތަފްޞީލުތަކަށް ބަދަލު ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ

  އިތުރު ކުށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހިމެނިދާނެއެެވ. ދަޢުވާގައި ނުވަތަ
 

ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުތަކަށް  .25  (ހ)
  ބަދަލުގެނައުން

  އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން؛
  

)1(       

  ؛ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުގައި
  

)2(       

ދަޢުވާގައި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ބިނާވެފައިވާ ޢަމަލުގެ
 .   މައްޗަށް އިތުރުކުރެވޭ ކަންކަން ބިނާވެފައި އޮތުން

  

)3(       

އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެގައި މާއްދާގެ (ހ)  މި
ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވާ ހިމެނުން ފިޔަވައި، ދަޢުވާގައި އިތުރު ކުށް، މަރުޙަލާގައި

.   ކަންކަން ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

   (ށ)   
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ
މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކުރިން އެ

  ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

(ހ)  ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން  .26

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެނެވޭނީ
.   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެއެވެ

 

(ށ)    

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއެއްގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޤާނޫނީ، ޝަރުޢީ
ޙަޤީޤަތަކާ ގުޅިފައިވާވާޤިޢާއަކާ ނުވަތަ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ  ނުވަތަ އެ

މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއަށް ކަމަކާ ގުޅޭ ކުށެއްގެ ސަބަބުން، އެ
ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ، ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް

  ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ؛
 

)1(     

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއެއްގައި ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޤާނޫނީ، ޝަރުޢީކޯޓަށް 
ޙަޤީޤަތަކާ ގުޅިފައިވާވާޤިޢާއަކާ ނުވަތަ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ  ނުވަތަ އެ

ކަމަކާ ގުޅޭ ކުށެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނިޔާ ކުރާ ސަބަބެއް
އް ކުރިއަށްދަޢުވާއެ އޮވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، އެ

  ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ؛
 

)2(     

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޞްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓު ނޫން
  އެހެން ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ؛

 

)3(     

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްވާ ޙާލަތުގައި،
) ވަނަ ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،2ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( 96

ކޮށްފައިވާ ބައެއް ދަޢުވާ އަނބުރާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހާގެ މައްޗަށް
  ގެންދިއުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ؛

  

)4(     

މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޒާތަށް ބަލާއިރު ދަޢުވާ އިތުރަށްހުށަހެޅިފައިވާ 
  މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ.

 

)5(     
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އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގައިވަނަ މާއްދާގެ (ށ)26ގަވާއިދުގެމި
އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު އެހެން ގެނައުމާއި ދަޢުވާ މައްސަލައެއް އަނބުރާ

ޤާނޫނަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދީފައިވާނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް އަނބުރާ
  ގެނައުމަށް އެ މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

ދަޢުވާއެއް އަނބުރާ  .27
ގެނައުމަށް އެހެން 

 ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިދިނުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި 27ވަނަ މާއްދާއާއ26ިގަވާއިދުގެމި
މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންނައިރު، އެ މައްސަލައެއްގައި ފަހުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް

.   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގަޞްދުކުރާކަން ސާފުޮކށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

ފަހުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނަމަ  .28
 ބަޔާންކުރުން އެކަން

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމަށްފަހު މައްސަލައެއް
އަނބުރާ ގެނެވޭނީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާއެއް
ޢުވާސާބިތުވުމުން، ދެން ހުރި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ނުވަތަ ހުރިހާ ކުށެއްގެ ދަ

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޞްލަޙަތެއް ނެތްކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނަ
.ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ    ހުއްދައާއެކުގައެވެ

 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން  .29
ފެށުމަށްފަހު މައްސަލަ 

 އަނބުރާ ގެނައުން

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ގައިވަނަ މާއްދ29ާގަވާއިދުގެމި
ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އަނބުރާ ންކޯޓު މަތީ މަރުޙަލާއެއްގެކަނޑައަޅައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް 
.ގެނެވުނު ދަޢުވާ އަލުން ކޯޓަށް    ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 

 އަލުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން .30

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 20ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް އަނބުރާ

.    ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ
  

 

އަނބުރާ ނުގެނެވޭނެ ދަޢުވާ  .31
 ޙާލަތް

  ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ ނިންމުން
  

ކުށަށް އިޢުތިރާފްވާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  100ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ
ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ ނިންމާ

ކުރުމަށްފަހުޤީޤުކުރާ އިދާރާއިން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުޙާލަތުގައި، އެކަންކުރާނީ، ތަޙު

ބަދަލުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ  .32  (ހ)
ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ 

  ނިންމުން
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 .   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން
.  3ބޭނުންނަމަ ހުށަހަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު    ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ

  

   (ށ)   

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ ނިންމާނީ، އެއީ ޢާންމު
 .  މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމުގައިވާނަމައެވެ

 

(ހ) ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ  .33
ނިންމުމަކީ ޢާންމު 

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ 
  ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމުގައިވުން

ފައިދާހުރިގޮތް ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށްޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ  
.   ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ

 

(ށ)  

  ކަމުގައިވުން؛ ކުށުގެ އަދަބަކީ ކުޑަ އަދަބެއް
 

)1(     

  ނުވުން؛ ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއްކަމުގައި
 

)2(     

  ؛މީހެއްކަމުގައިވުންކުށްކުރި މީހަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށްކުރި 
 

)3(     

ކުށްކުރި މީހަކީ އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި
  ނުވުން؛

 

)4(     

   ؛ކުށްކުރި މީހަކީ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން
 

)5(     

  ކުށް ކުރީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމުގައިވުން؛
 

)6(     

  ؛ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢާއިލާއެއް ބަލަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުންކުށް ކުރީ 
 

)7(     

  ؛ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދީފައިވުން
 

)8(     

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުށުގެ އަދަބަކ1ީމާއްދާގެ (ށ) ގެ (މި )ނ(    
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އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު 1ކުޑަ އަދަބެއްކަމުގައި ބަލާނީ، ކުށެއްގެ އަދަބު
 . މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ

 

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް، ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނ2ުމާއްދާގެ (ށ) ގެ (މި
ލުމެއްނަމަ، އެއީ ބޮޑު ގެއްލުމެއްނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީގެއްލުމަކީ މާލީ ގެއް

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ކުޑަ 50,000.00ގެއްލުމަކީ  އެ
.   ގެއްލުމެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ

  

)ރ(    

ކުށުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް
ގެއްލުމެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެހިމެނޭ ގެއްލުމެއް 

   .   ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ
 

)ބ(    

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް، ޢުމުރުން ދުވަސްވ5ީމާއްދާގެ (ށ) ގެ (މި
.  65މީހެއްކަމުގައި ބަލާނީ އެމީހަކަށް    އަހަރު ފުރިފައިވާނަމައެވެ

 

)ޅ(    

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް، ކުށް ކުރީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކ7ުމާއްދާގެ (ށ) ގެ (މި
މީހަކީ މާލީގޮތުން އޭނާގެ ޢާއިލާއެއް ބަލަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ބަލާނީ، އެ
 .   ޢާއިލާއަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ

 

)ކ(    

ބަޔާންކުރާ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެވަނަ މާއްދާގައި 32ވާއިދުގެގަމި
މައްސަލައެއް ދިރާސާކުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރަކަށް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ

ވަނަ 99ވަނަ މާއްދާއާއި،  98މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  އެ
ދޫކޮށްލެވިދާނެ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ

ބާވަތު މައްސަލައެއްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް
. ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ   ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

  

(ހ)  ލަފާދޭ ކޮމިޓީ .34

މައްސަލައެއްކަމަށްދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވިދާނެ ބާވަތުގެ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރަށް ފެންނަނަމަ، އެގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެންނަ ކަމަށް

) 3މައްސަލަ ބަލާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށް، މައްސަލަ ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ތިނެއް

(ށ)    
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ
.ޙަވާލުކުރަންވާ   ނެއެވެ

 

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކިޔާނީ 'ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
 .   ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅެމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީ' އެވެ

 

(ނ)    

'ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅެމުގައި ލަފާދޭ
 .   ކޮމިޓީ' އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ

 

 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް .35

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޝަނާބެހޭ
  އަދި ؛ގެ އޯވަރއޯލް ހެޑުންޔުނިޓުތަކު

 

(ހ)    

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު ޔުނިޓުގެ ހެޑު.
 

(ށ)    

. 3ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ މަދުވެގެން  މެންބަރުންނެވެ
 

 ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު .36

ބަދަލުވާގޮތަށް ޑެޕިއުޓީފަހަރު 1މަހަކުން  3ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮންމެ
.   ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެކެވެ

 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން .37

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ވަގުތު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު
. އަދި މިގޮތުން ކަނޑައެޅުމުގައި ހަފްތާއަކު މަދުވުގެން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނެވެ

.  ބައްދަލުވުން 3   ބާއްވަންވާނެއެވެ
 

ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ  .38
 އެންމެ މަދު ޢަދަދު

. އަދި އެ ގަވާއިދަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ހަދާނީ ކޮމިޓީންނެވެ
.   ޖެނެރަލް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދަކަށް ވާންވާނެއެވެ

  

 ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު .39

ސަލަތަކާގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މައްސަލައާގުޅޭ ފަރާތްތައްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައް
ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުކޮށް، އަދި ޙާޟިރުނުކޮށްވިޔަސް އެފަރާތެއްގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން

.  ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ސާފުކުރެވިދާނެއެވެ

ކޮމިޓީއަށް މީހުން  .40
 ޙާޟިރުކުރުން
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ތެރޭގައިހުގެ(ތިނެއް) ދުވަ 3ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭތާ
ދިރާސާކޮށް، އެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލުމާމެދު
. އަދި މިގޮތުން ދޭ ލަފާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކޮމިޓީގެ ލަފާ ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ

ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަމަ،އެމީހެއް
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި

 . . އަދި އެކަން ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާއާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 

 ކޮމިޓީގެ ލަފާ .41

ގައި 4ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ބަސްވުން އޮންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މިނަޞޭޙަތުގެ އެއް
 އެވަނީއެވެ.

 

ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  .42
 ނަމޫނާ

ކުއްޖާގެނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުން ވެވެނީ ކުޑަކުއްޖަކާ އެކުގައި ކަމަށްވާނަމަ، ކުއްޖާއާއެކު 
. ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ޙާޟިރުވެ ހުންނަންވާނެއެވެ

 .  އަދި ކުއްޖާގެ އިތުރުން އެފަރާތަކުންވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ނަޞޭޙަތުގެ  .43
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ޢާންމު މަޞްލަހަތަށް އެންމެ
ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދަޢުވާކުރުން ކަމުގައި ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާ ކަންތައްތައް
. އަދި އެގޮތުން ދަޢުވާކުރާނަަމ ދަޢުވާކުރަން ނިންމަންވާނީ ތިރީގައިއެވަނީއެވެ

.އެ ކަންކަމަށް    ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ
 

(ހ) ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  .44
 ދަޢުވާކުރުން

  ؛ކުށުގެ އަދަބަކީ ބޮޑު އަދަބެއް ކަމުގައިވުން
  

)1(     

ކުށް ކުރުމުގައި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ
  ؛އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފައިވުން

  

)2(     

ދީފާނެކަމުގެދީފައިވުން ނުވަތަ ހަމަލާމީހަކަށް ހަމަލާކުށް ކުރުމުގައި 
  ؛ބިރުދައްކާފައިވުން

  

)3(     

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގި
  ؛ޢަމަލަކަށްވުން

)4(     
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ކުށް ކުރި މީހަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް
  ކަމުގައިވުން؛

  

)5(     

ކުށް ކުރީ ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާއަކީ އެކަން ރޭވި މީހާ
  ؛ކަމުގައިވުން

  

)6(     

  ؛ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުޑަކުއްޖަކާ ދެކޮޅަށް ކަމުގައިވުން
  

)7(     

  ؛ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުޑަކުއްޖެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ކަމުގައިވުން
  

)8(     

  ؛ކުރިމަތީގައި ކުރި ކަމަކަށްވުންކުޑަކުއްޖެއްގެ 
  

)9(     

މީހެއްގެ ނަސްލު ނުވަތަ ޖިންސު ނުވަތަ ޤައުމީ ނިސްބަތް ނުވަތަ
އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައިހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުމެއްގެ

  ؛ސަބަބުން އެ މީހަކާމެދު ހިންގުނު ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން
  

)10(     

  ؛ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެވިގެންވުންކުށް ކުރުމުގައި 
  

)11(     

އެ ކުށަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް އެ ކުށް
  ؛ކުރުން ޢާންމުވެފައިވުން

  

)12(     

ކުށުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ދަޢުވާ ނުކުރުމާމެދު
  އިޢުތިރާޟުކުރުން.އޭނާ ކަނޑައެޅިގެން 

  

)13(     

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުށުގެ އަދަބަކީ ބޮޑު އަދަބެއ1ްމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( މި
އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި 1ކަމުގައި ބަލާނީ، ކުށެއްގެ އަދަބު 

ކުށަކީ ޖިނާއީ ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ އަދި އެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 22އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

 .   ލިބޭ އަދަބެއް ކަމުގައިނުވާނަމައެވެ

(ށ)    
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  އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން
  

ވަނަ 104ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކުރާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް އެފަރާތާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރމާއްދާގައި 

ޤީޤީ އިދާރާއިން ޑިއުޓީޙްޖެނެރަލާދެމެދު ވެވިދާނެ ފަރާތެއްކަމަށް ތަ
ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ

ވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،ކުރާ އިދާރާއަށް ލިބިފައިޤީޤުޙްގުޅިގެން ތަ
އެފަރާތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައި، އިޢުތިރާފުގެ

 .   އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 

(ހ) އިޢުތިރާފުގެ  .45
އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ސޮއިކުރަން ހުށަހަޅަންވީ 
 ގޮތް

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް
ހެދުމާމެދު މަޝްވަރާއަށް ގެންނަ މައްސަލަތައް ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް ގެންނާނީ

 .   އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ
 

(ށ)    

އި ހުރިތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ބަންދެއްގަ
މީހެއްނަމަ، ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް އެމީހަކު ޙާޟިރުކުރެވުނު ދުވަހުން

. 10ފެށިގެން   (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 

)1(     

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ
ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް
ޙާޟިރުކުރުމުން އޭނާ ބަންދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ފަނޑިޔާރު

އެމީހަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހެއްނަމަ، ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް
.   15ޙާޟިރުކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން   (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

  

)2(     

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ނުވާނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްސަލަ އިރެއްގައި ބަންދެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި

ޤީޤީ އިދާރާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާޙްތަ
   .(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10

)3(     
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އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުން

ގައިވާ ފޯމު 3ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ ހުށަހަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
 .   މެދުވެރިކޮށެވެ

  

(ނ)    

) ވަނަ ނަންބަރުގައ2ި) ވަނަ ނަންބަރާއި (1(ށ) ގެ (ވަނަ މާއްދާގ45ެގަވާއިދުގެމި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކުންކުރެ މީހަކާއެކު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން
ފެންނަ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައި، އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް

ންވާނެއެމީހަކާއެކު ސޮއިކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢާުވ އުފުލުމަށްޓަކައި ބޭނު
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ 94ލިޔެކިޔުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

. ތެރޭގައި ތަޙުް  ޤީޤީ އިދާރާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

އިޢުތިރާފްގެ  .46
އެއްބަސްވުމުގައި 

ސޮއިކުރުމުން ދަޢުވާ 
އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ 
 ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން

ޤީޤީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި ތަޙ46ުގަވާއިދުގެމި
(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ލިޔުންތައް ލިބޭތާ  އިދާރާއިން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމުން، އެ

 .  އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލައި ކޯޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމާ  .47
ގުޅޭ ދަޢުވާ ކޯޓަށް 
 ހުށަހަޅަންވީ މުއްދަތު

އިޢުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުން ވެވެނީ ކުޑަކުއްޖަކާ އެކުކަމަށްވާނަމަ، ކުއްޖާއާއެކު ކުއްޖާގެ
. ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ޙާޟިރުވެ ހުންނަންވާނެއެވެ

. ައދި ކުއްޖާ  ގެ އިތުރުން އެފަރާތަކުންވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު އިޢުތިރާފުގެ  .48
 އެއްބަސްވުމެއްވުން

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ
ރުޞަތުގައި އޭނާ ވެފައިވާއުފުލާފައިވަނިކޮށް، އޭނާ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފު

. އަދި މި އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެއްޖެނަމަ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ
ޤީޤު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނަމަ،ޙާލަތުގައި އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ތަޙުް

 .  އެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

 

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމަކާ  .49
ގުޅޭ ދަޢުވާ 

އުފުލާފައިވަނިކޮށް 
 އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުން

ގައި 5ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ އިޢުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުން އޮންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ 
 .   އެވަނީއެވެ

  
 

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން  .50
 އޮންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                        135 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

25 

  ތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުންކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި 
  

ކުށުގެ އަމަލު ހިނގިތަނުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އޭނާ
ދިފާޢެއް ގޮތުގައި އެކަން ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ

މަޢުލޫމާތު މަރުޙަލާގައި އެޤީޤު ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ތަޙު 122
.   ހާމަކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

  

(ހ) ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި  .51
 ތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު

ކުށުގެ އަމަލު ހިނގިތަނުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް
ޤީޤުޙުވަނީ ތަތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ހުރިކަން އޭނާއަށް އެނގިފައި

މަރުޙަލާގެ ފަހުން އެހެންނަމަވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިންކަމުގައިވާނަމަ،
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން
އެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުންވެސް އެ މަޢުލޫމާތު

. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައްދުރާލާ ހާމަކުރެވުނީ ކަ މުގައި ބެލެވޭނެއެވެ
.   6ހުށަހަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު    ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ

 

(ށ)    

މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ މި
ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާއި، މައްސަލައިގެޖެނެރަލަށް ލިބުމުން، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން 

ޤީޤުން ފެންނަންހުރި ކަންތައްތައް ބެލުމަްށފަހު، ދަޢުވާ އުފުލުމަށްތަޙުް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ ދިފާޢު ދުރާލާ

 .   ހާމަކުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

 

(ނ)    

  ނިހެން ކަންކަންއެހެ
  

މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ،ފަށާނީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި
  ފެށިގެންނެވެ.ދުވަހުން 

  

52.     ޢަމަލުކުރަންފެށުން

މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި
 .   ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

53.   ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ 
 މާނަ
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އެވަނީ، ފުލުހުން ނުވަތަ ޖިނާއީ "ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި
ޤީޤްކުރުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި، ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާޙްކުށްކުށް ތަ

 .   ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ
 

  (ހ)  

ޤީޤަށް ނެގޭ ހެކި އެކަކުތަޙު ،އެވަނީ "ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ" ކަމަށް ބުނެފައި
.އަތުން އަނެކެއްގެ އަތަށް ނަގުލުވަމުންދާގޮތް    ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމަށެވެ

 

  (ށ)  

ގެ ބޭނުމަށް ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތިޤީޤުއެވަނީ، ތަޙު "ސީލްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި
.   އެވިޑެންސް ބޭގްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދުކުރުމަށެވެ

 

  (ނ)  

"ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި" ނުވަތަ "ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި" ނުވަތަ "ހިފެހެއްޓޭ މުދާ"
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ،އެވަނީ ބުނެފައިކަމަށް 

އިދާރާއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، ެހކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިފެހެއްޓޭ
.   ތަކެއްޗަށެވެ

 

  (ރ)  

އެވަނީ، ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި ރައްކާކުރާބަހައްޓާ ނުވަތަ "ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި 
ތުގެމަތިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ތަނެއް ބަލައިގައިވާ ގޮޤާނޫނު

ފާސްކުރުމަށްފަހު، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި
އެއްޗެއް ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ބޭނުން ނިމެންދެން، އެ

  ވެ.އިދާރާގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެ
 

  (ބ)  

މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ އެ ،"މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ
  ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮތުން ތަޞައްރަފްކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

 

  (ޅ)  

: "ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު
. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި އެޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙްތައްވެސް 2016/12 އަށެވެ

 .   ހިމެނޭނެއެވެ
  

   (ކ)  
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  1ޖަދުވަލު 

c 

 

  

  

  ހުށަހަޅާ ފޯމް  ޝަކުވާ 

 ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ.މިފޯމް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ 

  މަޢުލޫމާތު:ފަރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .1
  ..................:ނަންބަރު ...................   އައިޑީ ކާޑު ފުރިހަމަ ނަން:.................................

  
  .................................................  ގުޅޭނެ ނަންބަރު: .....................ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  
  ....................................................................................: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

  
  ޝަޚްޞަކުންނަމަ:މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އޮފީހެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ  .2

  އޮފީސް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ނަން:
  އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާއި ޙައިޘިއްޔަތު:
  ފޯނު ނަންބަރު:

  ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ: .3
 ތަޙްޤީޤް އިދާރާއިން މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިނުވާތީ  

 ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށް  ތަޙްޤީޤްއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  

  
  ޝަކުވާ ރައްދުވާ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާގެ ނަން: .4

  
 ޝަކުވާ: .5

 .ޙާދިޘާ ހިނގި ތާރީޚާއި ތަނުގެ އިތުރުން އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނަމަ ހިމެނުއްވުމަށް - 

  އެޓޭޗްކުރެއްވުމަށް. އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރެއްވުމަށް އެދޭނަމަ އިތުރު ލިޔުމެއް މި ފޯމާއެކު -

CrPC-01 
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  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .6

                                     :   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި

  ތާރީޚް:
  ށްފައިވާނަމަ:ކޮޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން

  ............ ނަން: ..................................ފުރިހަމަ 
  ...................................................................................................................: ގުޅޭނެ ނަންބަރު

  ތައްފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  .7
  ްތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާއިން މައްސަލަ ބަލައި ނުގަނެގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއްނަމަ، މައްސަލަ ބަލައިނުގަތްކަމުގެ ލިޔުނ  
 ްޝަކުވާ ހުށަހަޅާނަމަ، ތަޙްޤީޤީ  ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަޙްޤީޤ

  އިދާރާގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން 
  

 ބޭނުމަށް އޮފީހުގެ
 މަޤާމް: ނަން:  މުވައްޒަފުގެ ފޯމު ބަލައިގަތް 
 ސޮއި: ތާރީޚާއި ގަޑި: 
    /CrPC-01ފޯމް ނަންބަރު: 
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  2ޖަދުވަލު 

c 

 

 

                                                           

           CrPC-02 

  

  ޝަކުވާ ފޯމް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުން

 

  ................................................. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:

 ................................... :ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

  ............................................... ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފޯމުގައިވާ ތާރީޚް:

  ............................................... ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފޯމު

  ......................... ............................................. މަޤާމު:

  ....................................................................... ސޮއި:

  ތާރީޚާއި ގަޑި: ................................................................ 
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  3ޖަދުވަލު 

c 

 

  

  

  ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށްއެދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ހުށަހަޅާ ފޯމު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ 

  ހުށަހެޅޭނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށެވެ.މިފޯމް 

  މަޢުލޫމާތު: ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ .1
  ..................:ނަންބަރު ...................   އައިޑީ ކާޑު ފުރިހަމަ ނަން:.................................

  .................................................  ގުޅޭނެ ނަންބަރު: .....................ދާއިމީ އެޑްރެސް:
  ....................................................................................: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

  ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލު ނަމަ، ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: .............................................
  

  އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް އެދޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު .2

  :ކުށުގެ ބާވަތް
  :ރެފަރަންސް ނަންބަރުމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތުގެ 

  
  ހުށަހަޅަނީ: ފޯމު .3

 އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް  

 ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް  

  
  :އެއްބަސްވުމެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބު .4

  
  
  
  
  
  

CrPC-03 
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  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .5
                                     :   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި

  ތާރީޚް:
  ށްފައިވާނަމަ:ކޮޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން

  ............ ނަން: ..................................ފުރިހަމަ 
  ...........................: ........................................................................................ގުޅޭނެ ނަންބަރު

  ތައްފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  .6
 ެތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ކުށުގ   
  ްމައްސަލަ ބަލާކަމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޙްޤީޤް ކުރާ އިދާރާއިނ  
  

 ބޭނުމަށް އޮފީހުގެ
 މަޤާމް: ނަން:  މުވައްޒަފުގެ ފޯމު ބަލައިގަތް 
 ސޮއި: ތާރީޚާއި ގަޑި: 
    /CrPC-03ފޯމް ނަންބަރު: 
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  4ޖަދުވަލު 

c 

 

 

  

CrPC-04

 

  ގެ އެއްބަސްވުން ނަޞޭޙަތު 

  

ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ(ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުއީ، މި
  އެއްބަސްވުމެކެވެ.  ނަޞޭޙަތުގެ އާ ދެމެދު ވެވޭ މީގެ ފަހުން "ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތް"  އަދި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު)

  މު މާއްދާތައް ން އާ 

  

ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުދިކުދި ކުށް ކުރާ މީހުން ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެވޭނީ،  .1
ފުރުޞަތު ދީ، މުޖުތަމަޢަށް ނަށް އިތުރު ން މީހު އެ އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން

 އެވެ. މަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ރުޖޫޢަވެ، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށުން ދުރުހެލިވެގެންވާ ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅު
ތްދީ، މައްސަަލ ޞޭޙަ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މީހުން  1 .2

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލަ ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަނިންމުމުގެ ބާރު ޕްރޮ
ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ އެގޮތަށް  ނީ ތްދީ މައްސަލަ ނިންމާޞޭޙަނަ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  .3

.އެ މައްސ  ަލަ ނިންމުން ކަމުގައިވާނަމައެވެ
ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ މައްސަލަ ނިންމޭނީ ތިރީގައި ، ތްދީޞޭޙަދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަ .4

.  މައްސަލަތަކުގައެވެ

 އަދި؛ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވުން  (ހ)
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ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ   (ށ) ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

 އަދި؛ ޤަބޫލުވުން

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލުގަިއ  1އިޢުތިރާފުވާ ުކށަކީ  ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް  (ނ)

  ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ނޑައެޅުމުގައި  ތްޞޭޙަނަ ޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދަ .5  ދިނުމަކީ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަން ކަ
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ. ރިޢާޔަތްކުރާނީ 

  ؛ކުށުގެ އަދަބަކީ ކުޑަ އަދަބެއް ކަމުގައިވުން(ހ) 

  ؛ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމުގައިނުވުން  (ށ)

  ކުށް ކުރި މީހަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށް ކުރި މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ (ނ)

  ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިނުވުން؛ކުށް ކުރި މީހަކީ އެހެން ޖިނާއީ  (ރ)

  ؛ކުށް ކުރި މީހަކީ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހްެއ ކަމުގައިވުން (ބ)

  ؛ކުށް ކުރީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމުގައިވުން (ޅ)

  ކުށް ކުރީ ޒިންމާދާރުކަމެާއކު ޢާއިލާއެއް ބަލަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ (ކ)

  ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދީފައިވުން.ކުށުގެ ސަބަބުން  (ވ)

  

ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. .6  ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
   

 3 ތުހުމަތުގައި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކުންނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއްގެ   (ހ)

   އެމީހަކު ހައްޔަރުނުކުރުން. ފަހަރަށްވެުރ އިތުރަށް 

ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތް ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ   (ށ)

ފަރާތެއް ހުރެ، އެފަރާތަކުން ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާއެއް ޕްރޮސިކިއަުޓރ 

  އޮފީހަށް ހުށަހާނެފަދަ ޢަމަލެއްނުކުރުން. ޖެނެރަލްގެ

އްވެސް ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފާަރތަކީ އެ  (ނ)

  . ގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުްނރޮ ރާތެއްނަމަ، އެޕްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފަރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް

 

 3ސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި އެއްބަ، ްނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތމި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  .7
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  6އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމުގެ 

އި ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި އެޙާލަތުގަ
. ، ް އެކުށުގެ ދަޢުވާއާއެކުމައްޗަށ  އެކުށާ ގުޅިގެން ނަޞޭޙަތް ދެވުނު ކުށުގެ ދަޢުވާވެސް ކުރެވޭނެއެވެ
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ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކުށެއް ކުރީ ކަމުގައި ބަލާނީ، ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާއިން މައްސަލައެއް ގައި ވަނަ ނަންބަރު 7 .8
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައި، އެކުށަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 .     ނިންމާ ހިސާބުންނެވެ
އެކަން ލަސްނުކޮށް ބަދަލު ވެއްޖެނަމަ  އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރުނަޞޭހަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ   .9

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ނަޞޭހަތްދީ ދޫކޮށްލެވެނީ ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ، ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަަތ   .10

އެކަން ބަދަލު ވެއްޖެނަމަ  މާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ޙި މަޞްލަޙަތުކުއްޖާގެ 
 ލަސްނުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ،ތިޔާރުގައިއަމިއްލަ އިޚް ،މަޖުބޫރުކަމެއްނެތިނުފޫޒެއްނެތި، ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  ބަސްވުމުގައި މިއެއް    
  ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެއެވެ. 

  (ތާރީޚް)

  

  ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތުގެ ނަން:

  ސޮއި:

  އިނގިލީގެ ނިޝާން 

  

  އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ: 18

  ބެލެނިވެރިޔާ/މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަން:

  ސޮއި:

  އިނގިލީގެ ނިޝާން:

  

  ފަރާތުން:ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

  ނަން:

  މަޤާމް:

  ސޮއި:

  އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:
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  5ޖަދުވަލު 

c 

 

 

 

CrPC-05
  

  

 އިޢުތިރާފު ގެ އެއްބަސްވުން 

 

(އިޢުތިރާފްވާ ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ) ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މިއީ،
އާ ދެމެދު ވެވޭ މީގެ ފަހުން "އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތް" ) އަދި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު އެޑްރެސް، ަމަ ނަންފުރިހފަރާތުގެ 

.    އިޢުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ

  މު މާއްދާތައް އާން 

 

 މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވޭނެއެވެ.  .1
އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާތަކަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ލުޔެއް ލިބޭނީ  .2

 އެކަންޏެވެ. 
ނޑިޔާރު  .3 މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ލުއިތައް ދެވޭނީ މި އެއްބަސްވުން ބަލައިގަންނަކަން ފަ

 ހާމަކުރުމުންނެވެ. 
ނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަބަށްވުރެ ދަ .4 ޢުވާކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނީ އެކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ، އެކުށަށް  ދަށްނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި އެކުށަށް ކުޑަ އަދަބެއް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ކު  ޑަނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ. ކަ

ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާއަށް  .5
 އިންކާރުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ވާ ފަރާތެއްނަމަ، އިޢުތިރާފްވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވީއިރު އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތަކީ މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި  .6
ފަރާތުން ވި އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަން އިޢުތިރާފްާވ 

 ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.  
 އް ނިންމާނެއެވެ. އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ ބަލައިނުގަތުމަށް ކޯޓުން ގޮތެ .7
އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށް، އަދަބު  .8

ނޑައަޅާނީ މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.   ކަ
އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ބަލައިނުގަތުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  .9

  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމަށް ކޯޓުން ފުރުޞަތު ދޭނެއެވެ. 
މި އެއްބަސްވުން  ހިނދެއްގައި ވެއްޖެޢަ ތިރާފުން ރުޖޫޢުކުރުމަށްފަހު އިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިމިތިރާފްވާ ފާަރތުން ޢުއި .10

  ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.
ން ހުރަހެއް މިއެއްބަސްވު ހިންގުމަށް މައްސަލަތަކުގެ ތަހްޤީޤު ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެން މައްޗަށް  ފަރާތުގެ އިޢުތިރާފްވާ .11

 ނާޅައެވެ. 

     

 

 ޚާއް ޞަ  މާއްދާތައް 

މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކީ (ދަޢުވާގެ ބާވަތް) ދަޢުވާއެވެ. މި ދަޢުވާކޮށްފައިަވނީ ގެ އިޢުތިރާފުވާ ކުށާ ގުޅިގެން (ނަން)  .1
 (ޤާނޫނުގެ ނަން) ގެ (ނަންބަރު) މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.  .....ޤާނޫނު ނަންބަރު: ....

 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބަކީ:މި .2  ބަޔާންކުރުމަށް)(އަދަބު  ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ކަ
 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބަކީ:  .3  އިޢުތިރާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަ
 

  ުނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަބަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ އަދަބ   ޤާނޫނުގައި ކުށަށް ކަ
  ުނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެ އަދަބ   ކުށަށް ކަ

  

  ހިމެނުމަށް:ނޯޓު: ފާހަގަ ޖަހާ ގޮޅީގެ ތަފްޞީލު 

 : ލުޞީދަލުދޭން އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ ތަފް ބަބަދަލު ލިބިދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ  .4
 

 :ލުޞީމުގެ ތަފް ބަދަލު ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ އެކަ .5
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ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް އިތުރު ދަޢުވާއެއް ނުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މިއެއްބަސްވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުުން  .6
:މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް   ނިންމާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞީލު

 

ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި، މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި،  ބަސްވުމުގައިމިއެއް
  ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެއެވެ. 

  (ތާރީޚް)

  އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ ނަން:

  ސޮއި:

  އިނގިލީގެ ނިޝާން 

  

  އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ: 18

  ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަން:ބެލެނިވެރިޔާ/މަޞްލަޙަތު 

  ސޮއި:

  އިނގިލީގެ ނިޝާން:

  

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން:

  ނަން:

  މަޤާމް:

  ސޮއި:

  އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:

  

   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                        135 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

38 

  6ޖަދުވަލު 

c 

 

 

CrPC-06  
  

  ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިތަނުގައި ނެތްކަމުގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމް 

  މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ   .1
   ....................................................:   ..................: ނަންބަރު އައިޑީ ކާޑު ފުރިހަމަ ނަން

  
: .....................: ދާއިމީ އެޑްރެސް   ..................................................  ގުޅޭނެ ނަންބަރު

  
  ....................................................................................: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

  
  ...................................................../މުއްދަތު: ބަންދުގައި ހުރި ނަމަ ބަންދުގައި ހުރި ތަން

  
  އި ފުރިހަމަކުރުމަށް) އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ (މިބަ  18ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ  .2

   .................................................................:ނަންފުރިހަމަ ގެ / މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުބެލެނިވެރިޔާ
  ........................................................................................................ރި ގުޅުން: ............ކުއްޖާއާ ހު

  ..........................................................................................................................ދާއިމީ އެޑްރެސް:
  .............................................................................................................. :އެޑްރެސްމިހާރު ދިރިއުޅޭ 

....................:   ....................ނަންބަރު:......................... ..................... ގުޅޭނެއައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު
  

  އިގެ ޚުލާސާ: (އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ ވަކި ޝީޓެއް ހިމެނުމަށް)މައްސަލަ  .3
  .......ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚް: ........................................................................................................

......................... :   .........................................................................................ހާދިސާ ހިނގި ތަން
  ..........މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ........................................................................................................

  ........................................................................................................އިތުރު އެހެން ތަފްޞީލުތައް: 
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 ޝީޓެއް ހިމެނުމަށް)ތަފްޞީލު ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ ވަކި 

  
  

  
  

  ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
  ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާގައި ހެކި ހާމަކޮށްފައިނުވާ ސަބަބު: .5
  
  

  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ: .6
                                     :   ސޮއި

  ތާރީޚް:
  އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްނަމަ:  18ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ  .7

:                                     ބެލެނިވެރިޔާ/މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ    ސޮއި

  ތާރީޚް:
  ލިޔުންތައް އިތުރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .8
 ޭއައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީފަރާތުގެ  ތުހުމަތުކުރެވ  
  ީއަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ، ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ  18ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކ

  ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ 
  

 ބޭނުމަށް  އޮފީހުގެ 
 މަޤާމް: ނަން:  މުވައްޒަފުގެ ފޯމު ބަލައިގަތް 
 ސޮއި: ތާރީޚާއި ގަޑި:
      /CrPC-06 ފޯމް ނަންބަރު:

  

  


