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 ޖިދާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު
 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 
 

މިއީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުަގިއ ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ދަޢުވާ ކުރުމާގުޅޭ 
ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރަްނވީ ތަފްޞީލީ އިޖުރާއަތުތަްއ 
ބަޔާންކުރުމަށާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ 

ޙައިޘިްއޔަތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ  
ނަޑއަޅަންޖެހޭ ތަފްޞީލީ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ   ގަާވިއދެވެ. ކަ

 

 ތަޢާރުފާއި ނަން   .1 )ހ( 

 2016/12މިގަާވއިދު އެކުަލވާލާފަިއެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  211)ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުންނެވެ. 2)
 

   )ށ( 

 މިގަާވއިދަށް ކިޔާނީ "ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ަގާވއިދު" ެއވެ.
 

   )ނ( 

ޖަދުވަލަކީ ގަވާއިދުގެ   .2   މި ގަާވއިދާއެކު ހިމަނާފަިއވާ ޖަދުވަލުތަކަކީ މިަގާވއިދުގެ ަބއެެކވެ. 
ބައެއް ކަމުގައި 

ނޑައެޅުން   ކަ
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
 

 ޕްރޮިސކިއުޓަރ ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތަުކގައި ޖިނާއީ
 ތަްނފީޛުކުރާ ހުށަޅަންވާނީ މަްއސަލަ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ

 އިދާރާއަކުންެނވެ.
 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން   .3 )ހ( 
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މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ 
 އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤްކޮށްފަިއވާ މައްސަލަެއްއގެ ތަޙްޤީޤް

ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭީނ، ކުށުގެ އުންޞުރުތަާކއި، ކުށުެގ 
ނިޔަތާ ގުޭޅގޮތުން ފުރިހަމަވުމަށް ކުށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގަިއ 

 ކޮށްފައިވާނަމަެއވެ.ތަްޙޤީޤް  ކަންކަންބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
 

   )ށ( 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤްކުރާ މައްަސލައެްއ 
ެއ  ބަލަިއގަންނާނީ، އޮފީހަށް ޖެނެރަްލގެ  ޓަރޕްރޮސިކިއު

 ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.  ތަޙްޤީޤް މައްސަލަެއއްގެ
 

   )ނ( 

ަޓކައި، ކުުށގެ ތުހުމަތުކުރެޭވ ަފރާތަށް މަށްބޭނު މިމާއްދާގެ )ނ( ގެ
ވަނަ  50، އި ވަނަ ބާބާ 40ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ޢާންމު ދިފާޢެއް ވަނަ ބާބުަގއި  60، އިބާބާ
 މަށްއެދިފާޢާ ުގޅޭގޮތުްނ ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަްނކަ ،ލިބޭނަމަ

 އޮންނަންވާެނެއވެ. ރިޢާޔަތްކޮށްފައި
 

   )ރ( 

ތުހުމަތުކުރެޭވ  ނަމަވެސް، އޮތް އެެހން )ނ( ގައި މިމާއްދާގެ
ތިރާފުެގ ފަރާތާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު، އިޢު

ވާނަމަ، އެމައްސަަލއެއް ބެލުުމގެ އިޚްިތޞާްޞ ވެަފއިއެއްބަްސވުމެްއ 
ތަޙްޤީޤްކުރާ އިާދރާއިްނ ލިބިގެންވާ ކޯަޓކަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

އެމަްއސަލައެްއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

   )ބ( 

 ހުށަހެޅޭ  ފަދައިން ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި( ބ) މިމާއްދާގެ
ވަނަ މާއްދާާއިއ  109ތުގެ ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަ ޖިނާއީ  މައްސަލައަކީ

ފުރިހަމަވެފައިވާ މައްސަލައެްއ  ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ތަޙްޤީޤް 80
 ކަމުގައި ބަލަްނވާނެެއވެ.

 

   )ޅ( 

އެދި ހުށަހެޅޭ  ންކޮށްދިނު ކުރާ އިދާރާައަކށް ތަޙްޤީޤްޛުޤާނޫނު ތަންފީ
މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން އެ ިއދާރާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެދު 
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަމުެގ ޝަކުާވ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

 ( ހ) 
 

ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން   .4
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 



3 
 

ުހށަހެޅޭނީ  ެއއްގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިވާފަދަ ަޝކުވާ ( ހމިމާއްދާގެ )
 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގެއވެ.

 

   )ށ( 

ްއސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއިން ެއ މަ އިދާރާއަށް ތަޙްޤީޤްކުރާ
 ނުަވތަ ؛މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުން 

 

(1)    

 ތަޙްީޤޤްކުރާ ގޮެތއްަގއި ެއަކށީގެންވާ ތަޙްޤީޤް މައްސަލަިއގެ
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުވާކަމަށް ގެންގޮްސފައި ކުރިއަށް އިދާރާއިން
 ޤަބޫލުކުރެވުން. ފަރާތަށް

 

(2)    

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަުކާވ ވަނަ މާއްދާ 4މިގަާވއިދުގެ 
 ހުށަހަޅަންވާނީ މިގަވާއިުދގެ ގެ އޮފީހަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 މެދުެވރިކޮށެވެ.  ގަިއވާ ފޯމު 1ޖަދުވަލު 
 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު  .5  

ަޝކުާވއެްއ  ދަގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާފަވަނަ މާއްދާ 4ގަވާއިުދގެ މި 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ ޝަކުާވ 
  ބަލައިގަތްކަުމގެ ލިޔުމެއް ަޝުކވާ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

ޝަކުވާ ބަލައިގަތްކަމުގެ   .6 )ހ( 
 ދޫކުރުން ލިޔުން 

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

 

   )ށ( 

ޝަކުާވާއ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ  4މިގަާވއިދުގެ 
އެ ޝަކުާވާއ  ،ގުޭޅގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު

 ން ރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުގުިޅގެން ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެ
 ދޭންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން

 

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން   .7 )ހ( 
 ނިންމާ ނިންމުން 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ޝަކުާވއެްއ  6މިގަާވއިދުގެ 
ބަލައިގެންފިނަމަ، ެއޝަުކވާެއއް ބަލަިއގަންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެަޝކުާވއެްއ  7ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ. 

  

   )ށ( 

ނަންބަރުެގ ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 4މިގަާވއިދުގެ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާެއްއ  ދަށުން

ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން   .8 )ހ( 
ނިންމާ ނިންމުން 

 ތަންފީޛުކުރުން 
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ބެލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައަކީ ތަޙްޤީޤްކުރަންެޖހޭފަދަ 
ނޑައަަޅއިިފނަމަ،  މައްސަލަެއއްކަމަށް ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް އެ މަްއސަލަެއްއ  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު މަްއސަލަ
  އިދާރާއަށް އަމުރުުކރަންވާނެެއވެ. ހުށަހެޅުނު

 
( ވަނަ ނަންބަރުެގ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 4މިގަާވއިދުގެ 

ުޓަރ ޖެދެރަލްގެ އޮފީހަފް ހުފަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ޕްރޮސިކިއ ދަށުން

ރަދގަޅުކުރަދްޖެހޭ ކަމެއް އެ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅިގެދް ، ބެލުމަފްފަހު

ޖެނެރަލަށް ފެންނަނަމަ، އެކަންކަން  އޮތްކަމަފް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
އެ ަމއްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނު އިާދރާއަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 
 އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ. 

 

   )ށ( 

 ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުން 
 

ފާސްކުރުމުގަިއ، ހެީކގެ ޮގތުަގިއ ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި 
ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާކަމަށް ބެލެވޭ 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޤާނޫނު  ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު
 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

 

ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުގެ   .9  
 ބާރު

ފާސްކުރުމުގައި އެްއެޗްއ  އިދާރާތަކުން ބަލައި ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު
އެެއއްެޗްއ ލަސްނުކޮށް ސީލްކުރަންާވނެއެވެ.  ،ހިފަހައްޓައިފިނަމަ

ވާނަމަ، ެއެއއްެޗއް  އަދި ސީލްނުކުރެޭވ ބާވަުތގެ އެްއޗެްއކަމުަގއި
 ހިފެހެއްޓި ބޭނުން ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް ރައްކާތެިރކުރަންވާެނއެެވ. 

 

ސީލްކުރުމާއި އެވިޑެންސް   .11 )ހ( 
 ނަންބަރު ދިނުން 

ރެއްދީ އެަނންބަރު ހިފެހެއްޓޭ ކޮންމެ ެއއްޗަކަްށ އެިވޑެންސް ނަންބަ
 ވާނެެއވެ.ރެކޯޑުކުރަން 

 

   )ށ( 

އެްއެޗްއ  ފާސްކުރުމުގައި  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލައި
ޗެއިން އޮްފ ކަސްޓަީޑ ފުރިހަމަކޮށް، ެއެއއްަޗކާ  ހިފަހައްޓައިފިނަމަ

 ޓޭްޗކުރަންވާެނއެވެ.އެ
 

 ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ   .11 )ހ( 

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  ތަކެތީގެހިފެހެއްޓޭ 
 އިދާރާތަކުން ރަނގަޅަށް ބަލަަހއްޓަންވާެނއެވެ.

   )ށ( 
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ނުވަަތ ، ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 

ރާނަމަ، އެެއއްަޗާކ އަތަށް ބަދަލުކު ގެއްއެކަކު އަތުން އަނެކެ 
 ެޗއިން އޮފް ަކސްޓަޑީ ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ. ފަިއވާށްއެޓޭްޗކޮ

 

   )ނ( 

ތެޭރގަިއ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ ދޭންޖެހޭ  ތަކެތީގެހިފެހެއްޓޭ 
ފަދަ ބާވަތުގެ ެއްއޗެްއވާނަމަ، ެއއެްއޗެްއގައި އެކަން އެނޭގނޭ

 ނިޝާނެއް ޖަހަންވާނެއެވެ. 
 

ސަމާލުވުމުގެ ނިޝާން   .12  
 ޖެހުން

ހިފެހެއްޓޭ  ފާސްކުރުުމގައި ބަލައި  އިދާރާަތުކން ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު
އެކަްނ  އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. އެްއޗެހީގެ އިންވެންޓްީރއެއް 

ކުރަންވާނީ އިންވެންޓްރީ ެއުކލަވާލާ އޮފިސަރުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު 
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އެހެން އޮފިސަރަކާިއ، ތަކެީތގެ ެވރިފަރާތް 
ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްަގއި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 

 .ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެްއގެ ޙާޟިރުގަެއވެ
 

އިންވެންޓްރީ   .13 )ހ( 
 ބެލެހެއްޓުން 

ީހގެ ިއންވެންޓްރީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެ
 އިދާރާތަކުން ރައްކާތެިރކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

 

   )ށ( 

އިްނވެންްޓރީގަިއ މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާެލވޭ 
 ވާނެއެވެ.ހުންނަން ފުރިހަމަވެފައިލޫމާތުތައް ޢުއަންނަނިވި މަ

 

   )ނ( 

 ؛ގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެރިފަރާުތގެ މަޢުލޫމާތުތަކެތީހިފެހެއްޓޭ 

 
(1)    

 ؛ގެ ެއވިޑެންްސ ނަންބަރުތަކެތީހިފެހެއްޓޭ 

 
(2)    

 ؛ގެ ބާވަތް ތަކެތީހިފެހެއްޓޭ 

 
(3)    

 ؛ގެ ޢަދަދު ނުަވތަ ބަރުދަންތަކެތީހިފެހެއްޓޭ 

 
(4)    

 ؛ތާރީޚާއި ަވގުތުތަކެތި ހިފެހެއްޓުނު 

 
(5)    

    (6) ؛ހުރި ޙާލަތުތަެކތި  އެތަކެތި ހިފެހެއްޓުނުއިރު 



6 
 

 
އި، އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުެރުވނުއިރު އޮފިސަރާތަކެތި ހިފެހެއްޓި 

 .މަުޢލޫމާތާއި ސޮއި ޙާޟިރުވެތިބި ފަރާތްތަކުގެ
 

(7)    

އިންވެންްޓރީގަިއ، މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ތައްޔާރުކުެރވޭ މި
އިންވެންޓްރީ ަތއްޔާރުކުެރވުނުިއރު ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ނުވަަތ ވެިރ 
ފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްގަިއ ވެރި ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ، އެކަްނ 

 ސޮއި ކުރުމަށް އިންކާރު ކުރިކަމަށް ހެިކވާނެ ދެ  ،ބަޔާންކޮށް
 ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

   )ރ( 

އިންވެންޓްރީ އެކުަލވާލުމަށްފަހު އެ  މުދަލުގެހިފެހެއްޓޭ 
ަގޑިއިުރގެ  48ފާސްކުެރވުނުތާ އި ބަލަ ، އިންވެންޓްީރގެ ކޮީޕއެއް 

ވެރިަފރާތަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް  އެމުދަލުގެތެރޭގައި 
ޙާލަތެއްަގއި ވެރިފަރާތުގެ މަްސލަޙަތު ހިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ.
 

   )ބ( 

ހިފެހެއްޓޭ  ފާސްކުރުުމގައި  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާަތުކން ބަލައި
ތަކެތި އަންނަނިވި ބޭނުްނތަކަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ 

 އިދާރާަގއި  ރައްާކކުރެވިދާެނެއވެ.
 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި   .14  
 ރައްކާކުރުން 

 ؛ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީޤެްއގައި ބޭނުންކުރުމަށް

 
   )ހ( 

 ؛ބޭނުންކުުރމަށްޖިނާއީ ކުށެްއގެ ޝަރީޢަތުަގއި ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި 

 
   )ށ( 

އެ އެްއޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ކުށެއްކޮްށގެން ހޯދާފައިާވ 
އެްއޗެއް ކަުމގައި ބެލުުމެގ އެކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، 

 އެެއއްެޗއްގެ ޙަޤީޤީ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް.
 

   )ނ( 

ހިފެހެއްޓޭ  ފާސްކުރުުމގައި  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާަތުކން ބަލައި
މަތިން ޤާނޫނު ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެތަކެތި ރައްކާކުރާނީ މި

ނޑަައޅާ ތަނެްއގަެއވެ.   ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެިރޔާ ކަ
 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި   .15 )ހ( 
 ރައްކާކުރާ ތަން 
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ރައްކާތެިރކަމާއެުކ  ތަކެތިރައްކާކުަރންވާނީ އެ ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 
ތަކެިތ ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ ެއކަށީެގންވާ ތަނެްއަގއެވެ. އަދި އެ 

ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ 
 ވާނެއެެވ.ޤާއިމުކޮށްފައި ހުްނނަން އިދާރާަގއި

 

   )ށ( 

 މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ތަން ހުންނަންވާނީ
ނޑައަާޅ  އެއިދާާރއެްއގެ އެންމެ އިްސވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 ބެލުމުގެ ދަށުަގެއވެ. ފަރާތެއްގެ
 

   )ނ( 

ހިފަހައްޓާ  ފާސްކުރުުމގައި  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާަތުކން ބަލައި
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން  ތަކެތި، އެތަކެތި ހިފެހެއްޓި 

 ތަކެތި ެއވެ. ހިފެހެއްޭޓ ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބަލަހަްއޓަންވާނެ
ބާވަތަށް ބަލަންާވނެއެވެ.  ،ެގ ޒާތަށާއިތަކެތީ ރައްކާކުރުުމގައި އެ 

ެއއްެޗއް ހިފެހެއްިޓ ބޭނުން  ަރއްާކކުރުމުގަިއ އެ ތަކެތިއަދި ެއ 
ަރއްާކކުރުމަށް  އެ އެްއޗެއްގެއްިލގެން ނުދާނޭ ގޮތެްއެގމަތިން 

 ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާެނއެވެ.
 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި   .16 )ހ( 
ރައްކާތެރިކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ޭއގެ އަސްލަށް ރައްާކކޮްށ ތަރުތީބުކުރަންވާނީ  ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 
 ވަިކވަކިންނެެވ.ބަދަލެއް ނާންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް 

 

   )ށ( 

ެއއްތަުނން އަނެއްތަނަށް ގެންދަންާވނީ އެ  ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 
ކަމާއެުކ ގެއްލުެމއް ނުވާނޭފަދައިން އެކަީށގެންވާ ރަްއކާތެރި  ތަކެއްޗަށް
 ަގެއވެ.ލަތެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކީ ޚާއްަޞކުރެވިަފއިވާ ަވޞީއެކަމަށް 

 

   )ނ( 

ަރްއކާކުރެޭވ  ،ރައްާކކޮްށ ބަލަހައްޓާ ތަނުަގއި ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 
 އޮންނަންވާެނއެވެ.  ށްފައިތީގެ ދަފްތަރެއް ޤާއިްމކޮތަކެ
 

ރައްކާކުރެވޭ ތަކެތީގެ   .17 )ހ( 
 ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން 

ވޭ ދަފްތަރުަގއި އަންނަނިިވ މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ލޫމާތުތައް ޢުމަ
 

   )ށ( 

ެވރިފަރާތް އެނގޭނަމަ ވެިރފަރާތުގެ  ތަކެީތގެ ރައްކާކުެރވޭ
 ؛މަޢުލޫމާތު

 

(1)    
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 ؛ެއވިޑެްނސް ނަންބަރު ތަކެީތގެ ރައްކާކުެރވޭ

 
(2)    

 ؛ބާވަތް  ތަކެީތގެ ރައްކާކުެރވޭ

 
(3)    

 ؛ޢަދަދު ނުވަތަ ބަރުދަން ތަކެީތގެ ރައްކާކުެރވޭ

 
(4)    

 ؛ތު ގުގެެނވުނު ތާރީޚާއި ވަ  ތަކެތި ތަނަށް ރައްކާކުރާ
 

(5)    

  ؛ހުރި ޙާލަތު ތަކެތިގެެނވުނުއިރު އެ ތަކެތި ތަނަށް ރައްކާކުރާ
 

(6)    

 ؛މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި  ފަރާތުގެގެަނއި  ތަކެތި ތަނަށް ރައްކާކުރާ
 

(7)    

 ގެ މަޢުލޫމާތާއި ސޮއި.ފަރާތު  ަޙވާލުވި ތަެކއްޗާ ތަނުން ރައްކާކުރާ
 

(8)    

އަންނަނިވި ކަންތައްތަްއ ދަފްތަރުކުރާ ފަރާތުން ރައްކާކުެރވޭ ތަކެތި 
 ޔަޤީްނކުަރންވާނެެއވެ. ފުރިހަމަވެފައިވާކަން

 

   )ނ( 

ީދ ނަމްބަރެއް ެއވިޑެންސް  ތަފާތު ވަކި  އެްއޗަކަށް  ކޮންމެ
  ލޭބަލްކުރެވިފަިއވާކަން؛

 

(1)    

 ؛ބަންދުކޮށް، ސީލްކުރެވިފަިއާވކަން ތަކެތި ރަނގަޅަށް

 
(2)    

މަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަތަކެތި ގެންގުޅުުމގައި 
 މަލުކޮށްފައިވާކަން.ޢަ

(3)    

ރަްއކާކޮްށ ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުަގއި ފިންގަރ  ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 
ރޑް ީރޑާރ ބޭނުންކޮށްގެން  ވަެދ އެތަނަށް ޕްރިންޓް ނުވަތަ ކާ

 ށްފައިޤާއިމުކޮނިޒާމެއް  ފަދަ އެކްސެްސ ކޮންޓްރޯލް ނިކުމެވޭނެ
  ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި   .18 )ހ( 
ރައްކާކުރާ ތަންތަނަށް 

 ވަދެ ނިކުތުން 

ރައްާކޮކށް ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށް ވަދެވޭީނ  ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 
އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ިލބިފައިވާ މުަވއްޒަފުންނަށް އެަކންޏެވެ. 

އެަތނަކަށް  ވެސްމުވައްޒަފަކު ޮކންމެ އަދި ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ 
 ވަންނަންވާނީ ކާޑު ުނވަތަ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ބޭނުންކޮށްގެންެނވެ.

   )ށ( 
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ރަްއކާކޮްށ ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ވަެދނިކުމެާވ  ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތުތައް
 ކޮށް ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.ކޯޑު ރެ އިދާރާތަކުން

 

   )ނ( 

 ؛ތަކެތި ރައްާކކޮށްފައިވާ ތަނަށް ވަތް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 
(1)    

 ؛ގަޑި  ތާރީޚާއި ވަތް

 
(2)    

 ؛ގަޑި  ތާރީޚާ ނިކުތް

 
(3)    

ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނުގައި މިމާއްދާެގ )ހ(  ތަކެތިހިފެހެއްޓޭ 
ޓްރޯލް ނިޒާމެްއ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ އެކްސެސް ކޮން

އެނިާޒމަށް މައްސަލައެއް ިދމާވެއްެޖ  ރިނަމަވެސްޤާއިމުކު
ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު ލަތެއްަގއިވެސް އެތަނަށް ވަދެނުކުމެވާ ޙާ

 ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.
 

   )ރ( 

)ަސުއވީސް(  24ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ަރއްކާކޮްށފައިވާ ތަނުަގއި 
ގަިޑއިރު އޮޕަރޭޓް ކުެރވެމުންދާ ގޮތަށް ސަވައިލަންސް ކެމެރާ 
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރެކޯޑްކުެރޭވ 

)ސާޅީސް ފަހެއް( ުދވަހުެގ  45އިދާރާއެްއގައި މަޢުލޫމާތު އެ
 މުއްދަތަކަށް ރައްާކކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެެވ. 

 

   )ބ( 

ެގ ސެިކއުރިޓީ ތަނުެގ  ހިފެހެއްޓޭ އެްއޗެހި ަރއްކާޮކށް ބަލަހައްޓާ
ބަލަްނވާނެެއވެ. އަދި މައްސަލަެއއް ފާހަގަ ަގވާއިދުން ކަންތައްތައް 

ކަމާބެހޭ އިްސވެރިަޔކަްށ އެކަްނ ކުރެިވއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް 
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 

   )ޅ( 

( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފަދައިން ިއސްވެިރޔަކަްށ ޅމާއްދާގެ )މި
އްުލކުރުމުެގ ޙަރިޕޯޓު ކުރެިވއްޖެނަމަ، ލަްސނުކޮށް އެމަްއސަލަެއއް 

 ކުރަްނވާނެެއވެ.މަސައްކަތް އިްސވެިރޔާ 
 

   )ކ( 

ކަންކަމުގެ މަްޤޞަދު ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މި  ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން   .19  
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ކުރުމަށްޓަކައި އަްނނަނިވި ލިޔެިކޔުންތައް ޤާނޫނު ޙާޞިލު
 ވާނެެއވެ.ކުރާ އިދާރާތަކުން ބަަލހައްޓަންތަންފީޛު

 
ެދ ނަށް ވަތަންތަ ބަލަހައްޓާ ރައްާކކޮށް އެްއޗެހި ހިފެހެއްޓޭ

 ؛މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަކުގެ  ދޭ ހުއްދަނިކުތުމަށް 

 

   )ހ( 

ނަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ތަންތަ ބަލަހައްޓާ ރައްާކކޮށް  އެއްޗެހި ހިފެހެއްޓޭ
 ؛މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަކުގެ 

 

   )ށ( 

ނިޑ  ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރައްކާތެިރކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނުގެ ތަޅުދަ
 .މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަުކގެ 

 

   )ނ( 

ތަންފީޛުކުާރ ެއއްެޗއް ޤާނޫނު ށުން ރައްކާކޮްށފައިވާ ދަގަާވއިދުގެ މި
ނުވަތަ  ތުގެ ބޭނުމަށް ޝަރީޢަނުވަތަ  ގެ ބޭނުމަށްއިދާރާއިން ތަޙްޤީޤް

ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ގެ އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ދޫކުރުމަށް އެދޭނީ އެކަމަށް  ރައްކާކޮށްަފއިވާ ެއއްެޗއް 

ނަޑއަޅާ  ނެވެ.ފޯމަކުން ފަިއވާކަ
 

ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި   .21 )ހ( 
 ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރުން 

 ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެްއޗެއް މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން 
ދޫކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަްނނަނިވި ވަގުީތގޮތުން 
 ވާނެއެވެ.ނަންފުރިހަމަވެފައި އޮންމަޢުލޫމާތުތައް 

 

   )ށ( 

 ؛ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތް ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި

 
(1)    

 އެްއޗެހި؛ އެދޭ ދޫކުރުމަށް
 

(2)    

 ؛ރުމަށް އެދޭ ސަބަބުދޫކު

 
(3)    

 ސޮއި އަދި ަސރވިސް  ،ހުއްދަދިން ފަރާތުގެ ނަމާއިދޫކުރުމަށް 
 ؛ނަންބަރު ނުވަތަ ރެކޯޑް

 

(4)    

 .ދޫކުރެވުނު ބޭނުމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު
 

(5)    



11 
 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ  (5)ެގ  މިމާއްދާގެ )ށ(އެްއޗެްއ، 

ރަްއކާކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަނަށް ެއއްޗެހި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 
 ރައްދުކުރަންވާެނއެވެ. 

 

   )ނ( 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ 
އެެއއްެޗއް ދޫކުރެވުުނ  ،ދޫކުެރވުނު މުއްދަތު ހަމަވާއިރުއެްއޗެއް 

ޫދކުރެވިފަިއާވ އެ އެްއޗެއް  ،ބޭނުން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ
 ލިޔުމަކުން އެދެންވާނެެއވެ.ށްދިނުމަށް ފަރާތުން މުއްދަތު އިތުރުކޮ

 

   )ރ( 

 އެްއޗެއް  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ހިފަހައްޓާފައިވާ
އެ ެއއްަޗކާމެދު ތިރީގަިއ  ،ހިފެހެއްޓި ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމާެއކު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަކުންކުެރ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު 
ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އިްސެވރިޔާ ކަ

 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާމެދު   .21 )ހ( 
ނޑައެޅުން   ގޮތެއް ކަ

 ؛ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާ ތަކެތި ޙަާވލުކުރުން

 
(1)    

 ؛ތަކެތި ނައްތާލުން

 
(2)    

 ؛ތަކެތި ދައުލަތަށް ނެގުން

 
(3)    

ކަާމގުޭޅ އެހެން  ޤާޫނނުގައި ނުވަތަ އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ
 ޢަމަލުކުރުން.އެްއޗަކާމެދު މަތިން އެ ވާ ގޮތުގެޤާނޫނެއްގައި 

 

(4)    

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން 
ނޑައެ  ޅުމުަގއި އަންނަނިިވ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުދަލަކާމެދު ގޮތެއް ކަ

 ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނެއެވެ.
 

   )ށ( 

އެްއވެސް ޤާނޫނަކުން ރާއްެޖއަށް ގެަނއުން ނުވަތަ ރާްއޖޭގަިއ 
 މަނާ މުދާ؛ގެންގުޅުން 

 

(1)    

 ކުށެއް ކޮްށގެން ނުވަތަ ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ މުދާ.
 

(2)    
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ޝަރީޢަތުން ވަިކގޮތެްއ  އެްއޗަކާެމދުހިފެހެއްޓިފައިވާ 
ނަޑއަަޅއިފިނަމަ އެ މުދާލާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޝަރީޢަތުން  ކަ

ނަޑއަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިންނެވެ.   ކަ
 

   )ނ( 

މަތިން ހިފެހެއްޓިފައިާވ ޮކށްފައިވާ ގޮުތގެގައި ބަޔާންމާއްދާގެ )ހ( މި
ނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން އެްއޗަކާމެދު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ  ގޮެތއް ކަ
 ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން

 

   )ރ( 

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  (1)ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  21ގަާވއިދުގެ މި
ނޑަެއޅިގެން އެނގޭަނމައެވެ. ޢަމަލުކުރާނީ  އެއެްއޗެްއގެ ވެިރފަރާތް ކަ

 

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި   .22 )ހ( 
 ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން 

ެއ ތަކެތީެގ  ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ަތކެތީެގ ެވރިފަރާތް ނޭނގޭނަމަ
ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. މިޮގތުން އެ 
އިޢުލާނުގަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު އެމުދަލުގެ ވެރިފަރާތެްއ 
ހޯދިފައިނުވާނަމަ އެމުދަލެއް ނައްތާލުން ނުވަތަ ދައުލަތަށް ެނގުމުެގ 

 ެއވެ.އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެ
 

   )ށ( 

ގެ ހިފެހެއްޓިފަިއވާ މުދަލުނަމަވެސް، އޮތް އެހެން މާއްދާގެ )ހ( މި
ތެރެއިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ާބވަތުގެ މުދާ އެމުދަލުެގ ވެރި 

 ވާލުކޮށްގެން ނުވާެނެއވެ.ޙަފަރާތާ 
 

   )ނ( 

އެްއވެސް ޤާނޫނަކުން ރާއްެޖއަށް ގެަނއުން ނުވަތަ ރާްއޖޭގަިއ 
 ؛މަނާ މުދާގެންގުޅުން 

 

(1)    

 ކުށެއް ކޮްށގެން ނުވަތަ ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ މުދާ.
 

(2)    

ހިފެހެއްޓޭ އެްއޗަކީ ހަމަެއަކނި އެ ެއއްެޗްއގެ ކޮީޕއެއް ނުވަތަ، 
ފޮޓޯއެއް  އޮތުމުން ފުދޭނެ އެއްެޗއް ކަމަްށވާނަމަ، ނުވަތަ، 

ެއއްެޗއްކަުމގަިއވެފަިއ، ަތޙްޤީޤަށް އެެއއްަޗކީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާުކރެވޭ 
ވާނަމަ، އަދި އިވާ މަުޢލޫމާތު އެކަނި ކަމުަގއި ބޭނުންވަނީ އެްއޗެްއގަ 

ނަމަ، އެމަޢުލޫމާތަކީ ނަކަލުކުރެިވދާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމުގަިއވާ 
ވެ، އެމަޢުލޫމާތު ނަކަލުކުރުމަށްފަހު، ެއ އެމަޢުލޫމާތުތަކަށް ވާޞިލު 

 ޙަވާލުކުރަންވާެނއެވެ.  އެްއޗެއް އެެއއްެޗްއގެ ވެރިފަާރތާ

   )ރ( 
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ހިފެހެއްޓިފައިވާ ެއއްެޗްއ ވެރި ފަރާތާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ 

ވާލުުކރާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތުތައް ޙަލިޔުމުންނެވެ. އަދި 
 ރެކޯޑުކުެރވިފައި ހުންނަންވާނެެއވެ.

 

   )ބ( 

 ؛މުދަލުގެ ނަމާއި، މުދަލަށްދެވިފައިވާ އެިވޑެންސް ނަންބަރު

 
(1)    

 ؛މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް

 
(2)    

 ؛ވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި ޙަމުދަލާ 

 
(3)    

 ؛ވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި ޙަމުދާ 

 
(4)    

 ވާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެިރާޔގެ ނަމާއި ސޮިއ؛ޙަ މުދާ
 

(5)    

 ؛ވާލުކުރި ތާރީޚާއި ަގޑިޙަމުދާ 

 
(6)    

 .ޙާލަތުމުދާ ދޫކުރެވުނުއިރު މުދަލުގެ 
 

(7)    

މިމާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެްއޗެްއ ޭއގެ ވެިރ ފަރާތާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  17 ގަވާިއދުގެޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، މި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދަފްތަރުގައި އެކަން ރެޯކޑުކުރަންވާެނއެެވ.
 

   )ޅ( 

ެއްއެވސް ޤާނޫނަކުން ރާއްޖެއަށް ެގނައުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ެއއްަޗކީ 
ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ގެންުގޅުން މަނާ އެއްެޗއް ކަުމގަިއވާަނމަ، ެއ 
އެްއޗެއް ހިފެހެއްިޓ ބޭނުން ނިމުމުން، އެ ެއއްެޗްއ 

 ނައްތާލަންވާނެެއވެ.
 

ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި   .23  
 ނައްތާލުން 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިާދރާއިން ެއއްެޗއް ހިފަހައްާޓފައިވަީނ 
ޚިލާފަށްކަމަށް އެ އެްއޗެްއެގ  ގަާވއިދާމި ، ޤާނޫނާއި ކަމާގުޅޭ 

ވެރިފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިުޔމަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން   .24 )ހ( 

ދަށުން ޝަކުާވއެއް ހުށަހެޅި، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ގެ މި މާއްދާގެ )ހ(     )ށ( 
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ޤާނޫނާިއ، މިަގާވއިދުަގިއ ކަާމގުޅޭ  ބަލާިއރު،ޖެނެރަލް އެޝަުކވާެއއް 
ލުކުރަމުންދާނަމަ، އެކަމެްއ ބަޔާންކޮށްފައި ހަމަތަކާ ޚިާލފަށް ޢަމަ

 ެގ މައްޗަށްކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިޞްލާޙް
 ޓަރ ޖެނެރަލަށް އަުމރުކުރެވިދާނެެއވެ.  ޕްރޮސިކިއު

 
މިަގވާިއދާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ  ،ޤާނޫނާއިކަމާގުޅޭ 

އިދާރާއިން ހިފެހެއްޓޭ ެއްއޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ަސބަބުން 
އެެއއްަޗކަށް ެގއްލުމެއް ލިބިަފއިވާނަމަ، މަދަނީ ގޮތުން ެގއްލުމުެގ 

 މިގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.ހޯދުމަކަށް ބަދަލު 
 

   )ނ( 

 ދަޢުވާ އިޞްލާޙްކުރުމާއި އަނބުރާ ގެނައުން 
 

ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ  މައްސަލައެްއގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް
އަުޑއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެމައްސަަލއެއް އަނބުރާ ގެަނއުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން   .25 )ހ( 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްަސލައެްއ  މި
 އަނބުރާ ގެނެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެެއވެ.

 

   )ށ( 

 ފާަހގަކުެރވޭ  ހުރިކަމަށް ދަޢުވާެއއްަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް
 ޙަޤީޤަތަކާ ހިމެނޭ އެމައްސަާލގައި ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ،

ބުްނ، އެަމއްަސލާގަިއ ސަބަ ުކށެއްގެ ުގޅޭ ކަަމކާ ގުޅިފަިއވާ
ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުާވއަށް ަބދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ، 

 ފެނިއްޖެނަމަ؛ާވއެއް ކުަރންޖެހޭކަމަށް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢު
 

(1)    

 ފާަހގަކުެރވޭ  ހުރިކަމަށް ދަޢުވާެއއްަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް
ކާ ޙަޤީޤަތަ ހިމެނޭ އެމައްސަާލގައި ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ،

ގުޅިފަިއވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ކުށެްއގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޤާނޫުނ ނިާޔ 
ކުރާ ސަބަބެއް ޮއވެގެން، ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ސަބަބަާކ ހުރެ، 

 ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ؛އެދަޢުވާެއއް ކުިރއަށް ގެންެދެވން 
 

(2)    

ކޯޓު  ލިބިގެްނވާ  އިޚްތިޞާޞް  ައޞްލީ މަްއސަލަިއގެ ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް  އެހެން ކޯޓަކަށް ނޫން

(3)    
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 ފެނިއްޖެނަމަ؛
 

 ދަޢުވާ ބަލާއިރު  ޒާތަށް ބާވަތާއި މައްސަލަިއގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ
 ށް ޖެެނރަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭކަމަށް އިތުރަށް

 ފެނިއްޖެނަމަ.
 

(4)    

 މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓަށް ވަނަ  25މިގަާވއިދުގެ 
 ިއތުރަށް ދަޢުވާ އަނބުރާގެނައުާމއި މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިފައިވާ

 ޤާނޫނަކުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެހެން ބާރު ގެންިދއުމުގެ ކުރިއަށް
 ލިބިދީފައިވާނަމަ އެފަދަ މައްސަލަެއއް އަނބުރާ ށްޖެނެރަލަ

 ނާޅައެވެ.ގެނައުމަށް އެ މާއްދާ ހުރަހެއް 
 

ދަޢުވާއެއް އަނބުރާ   .26  
ގެނައުމަށް އެހެން 

ޤާނޫނަކުން 
 ބާރުލިބިދިނުން 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  26އާއި ވަނަ މާއްދާ 25 މިގަާވއިދުގެ
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެްނނައިރު،

އުޓަރ ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮސިކި ވާޢުއެ މައްސަލަެއްއގައި ފަހުން ދަ
 ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެެވ. ކަންދުކުރާޞްޖެނެރަލް ގަ

 

ފަހުން ދަޢުވާ   .27  
ހުށަހަޅާނަމަ އެކަން 

 ބަޔާންކުރުން 

ޝަރީޢަުތގެ ައޑުއެހުން  މަްއސަލައެްއގެ ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް
 މައްޗަށް މީހެއްގެ ފެށުމަށްފަހު މައްސަލައެއް ައނބުރާ ގެނެވޭީނ 

 ދެން ސާބިތުވުމުން، ެއއްދަޢުވާ ތެެރިއން ކުށްތަުކގެ ކުރެވޭ ދަޢުވާ
 ދަޢުވާ  ކުށެއްގެ ހުރިހާ ުނވަތަ ކުށެއްގެ ތެރެއިން ކުށްތަކުގެ ހުރި

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޞްލަޙަތެއް ެނތްކަމަށް 
ފެންނަ ޙާލަތުގައި ކޯުޓެގ  ށްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

 އިޒުަނއާއެުކަގއެވެ.
 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން   .28  
ފެށުމަށްފަހު މައްސަލަ 

 އަނބުރާ ގެނައުން 

ވަނަ ާމއްދާ އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ކުށް  28ގަާވއިދުެގ މި
ސާބިތުވާކަމަށް ަކނަޑއަޅަިއ ކޮށްފައިާވ ޙުކުމް އިްސތިއުނާީފ 

އަލުްނ ކޯޓަށް  ދަޢުވާ ކޯޓަކުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، ައނބުރާ ގެނެވުނު 
 އްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ހުށަހެޅުމަށް މިމާ

 

 އަލުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން   .29  

 ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަުތގެ ޖިނާއީ މައްަސލައަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް
 ނިންމާލާފައިވާ  އަުޑއެހުންތައް ަޝރީޢަތުގެ ދަށުން ބާބުގެ ވަނަ 20
ފަދަ މައްސަލަެއއް އަނބުރާ ެގނައުމުގެ ސަލަެއއްނަމަ، އެމައް

ދަޢުވާ އަނބުރާ   .31  
 ނުގެނެވޭނެ ޙާލަތް 
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  ނުެވއެވެ.ނެއްލިބިގެ ލަށްޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަޚްތިޔާރު އި
 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއްގެ ދަޢުވާ ފޯުމގައި ިތރީގަިއ 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ކުށެއް ޮއތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ޯކޓުން ެއ 

ފޯމުން  މައްސަލަެއއް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ބަދަލުަގއި ދަޢުވާ
ށް ތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލައެކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ިއޚް

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

ދަޢުވާ އަނބުރާ   .31 )ހ( 
ނުގެނެސް 

 އިޞްލާޙްކުރުން 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކުރުމުގައި އަދި/ުނވަަތ ކުށް 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާަގއި ކުެށއް އޮތުން؛ އަދި/ނުވަތަ 

 

(1)    

ގުޅޭ ތަފްޞީލެއް ބަޔާންކުރުމުަގއި ކުށެއް އޮތުން؛ ދަޢުވާއާ 
 އަދި/ނުވަތަ 

 

(2)    

ގުޅޭ ތަްފޞީލެއް ޔާންކުރުމުަގއި ނުވަތަ ދަޢުވާއާ ކުށް ބަ
ނުހިމެނި  ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއްބަޔާންކުރުމުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ 

 އޮތުން.
 

(3)    

 ،ފޯމުން ދަޢުވާ ފަދަ ކުެށއް، އި ބަޔާްނޮކށްފައިވާމާއްދާގެ )ހ( ގަ މި
ފާހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ އެކަމެްއ އިޞްލާޙްކުރާނީ، އެ މަްއސަލައަާކ 

ޖް ނުވަތަ ޕްޮރސިކިއުޓަރ އޯވަރއޯްލ އިންޗާގުޅޭ ޔުނިުޓގެ 
 ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުްނނެވެ.

 

   )ށ( 

 ދަޢުވާފަދަ ކުށެއް ދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާމާއްމި
ފޯމުގައިާވކަން ފާހަގަކުރެުވނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ 

ކުރުމަށްޓަަކއި ޝަރީޢަތް އެކުށް އިޞްލާޙްކަމަށްވާނަމަ، 
ނިޑޔާުރގެ ކިބައިްނ  ނޑާލަ ދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ބަލާ ފަ މެދުކަ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެދެންވާނެެއވެ.
 

   )ނ( 

ގެނެޭވ  ދާގެ )ހ( ގަިއ ބުނާފަދައިން އިޞްލާޙްމާއްމި
ގެންނަ ޕްރޮސިިކުއޓަރަކު،  ޙާލަތްތަކުގަިއ، އިޞްލާޙް 

ނޑާލުމަށްފަހު، ޞްލާޙްއި ކުެރވުނުތަން އެްއ ރޮނގުން ކަ
ކުރަންވާެނއެވެ. އަިދ އިޞްލާޙްކުެރވުނުތަނުގެ ކަިއރީގައި ސޮއި 

   )ރ( 
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ގެންނަން ލަފާ ހޯދި  އިޞްލާޙްގެންނަންޖެހުނު ސަބަބާއި  އިޞްލާޙް
 އިގެ ލޮުގގައި ހިމަނަންވާެނއެވެ. ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ

 
ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ތިރީގަިއ  ދަޢުވާ ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގެ 

ަގިއ ދަުޢވާބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން ފުރިހަމަވާ ޙާލަތްތަކުަގއި 
ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، ދަޢުވާ ފޯމުގައި ދަޢުވާކުާރ 

 ށް ހިމެނިދާނެއެވެ.ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށްތައް އިތުރު ކު
 

ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުތަކަށް   .32 )ހ( 
 ބަދަލުގެނައުން 

 އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުގެ ކުރިން؛
 

(1)    

 ؛ލިބޭފަރާތަށް އެކަށީގެްނވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުގައި ދަޢުވާ
 

(2)    

ަގއި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ބިނާވެފަިއާވ ދަޢުވާ
 ޢަމަލުގެ މައްޗަށް އިތުުރކުރެވޭ ކަންކަން ބިނާވެފައި އޮތުން. 

 

(3)    

މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތ ނަމަވެސް، އިބްތިދާީއ އަުޑއެހުމުެގ މި
އެުކ ބިނާވެަފއިވާ ކަްނކަން ކޯޓުގެ ހުްއދައާ ދަޢުވާމަރުޙަލާގައި 

 ށް ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ
 

   )ށ( 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ ނިންމުން 
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ކުށަށް  100ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް ދަޢުާވކުރުމުގެ ަބދަލުގަިއ 

މައްސަލަ ނިންމާ ޙާލަތުގައި، އެކަންުކރާނީ، ނަޞޭޙަތްދީ 
ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާއިން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްފަހު 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 
 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި   .33  
ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ 

 ނިންމުން

ަނޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ ނިންމާނީ، އެީއ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި 
 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމުަގިއވާނަމަެއވެ. 

ނަޞޭޙަތްދީ މައްސަލަ   .34 )ހ( 
ނިންމުމަކީ ޢާންމު 
މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ 
ފައިދާހުރި ގޮތް 

 ކަމުގައިވުން 
 

ނޑައަޅާީނ މަޞްލަޙަތަޢާންމު  ށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތް ކަ    )ށ( 
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 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮށްގެންނެވެ.
 

 ކީ ކުޑަ އަދަބެްއަކމުގަިއވުން؛ކުށުގެ އަދަބަ 
 

(1)    

 ކީ ބޮޑު ެގއްލުމެއްކަުމގައިުނވުން؛ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމަ
 

(2)    

 ؛ކުށްކުރި މީހަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށްކުރި މީހެއްކަމުަގިއވުން
 

(3)    

އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ މީހެއް ކުށްކުރި މީހަކީ 
 ވުން؛ނު ކަމުގައި

 

(4)    

  ؛ކީ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފަިއވާ މީހެއްކަުމގަިއވުންކުށްކުރި މީހަ
 

(5)    

 ކުށް ކުރީ ކުޑަ ކުއްެޖއް ކަމުަގއިވުްނ؛
 

(6)    

ބަަލމުންދާ ޒިންމާދާރުަކމާއެކު ޢާއިލާެއއް  ކުށް ކުރީ
 ؛މީހެއްކަމުގަިއވުން

 

(7)    

 ؛ދީފައިވުން ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމަށް ބަދަލު
 

(8)    

ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ކުށުެގ  ( ަވނަ ނަންބަރުގ1ެ)ށ( ގެ ) މިމާއްދާގެ
އަހަރު  1އަދަބަކީ ކުޑަ އަދަބެްއކަމުަގިއ ބަލާނީ، ކުެށއްެގ އަދަުބ 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތަަކށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެްއ 
 ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައި ުނވާަނމައެވެ. 

 

   )ށ( 

ބޭނުމަށް، ކުށުެގ  ( ވަނަ ނަންބަރުގ2ެ)ށ( ގެ ) މިމާއްދާގެ
ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަީކ މާލީ ގެއްލުެމއްނަމަ، ެއީއ ބޮުޑ 

ނޑަައޅާނީ ެއގެއްލުމަކީ  50,000.00 ގެއްލުމެއްނޫްނކަން ކަ
)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުެރ ކުަޑ 

 ގެއްލުމެްއކަމުަގިއވާނަމައެވެ.
  

   )ނ( 

ކުށުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ 
ނަފްސާނީ ގެއްލުމެްއ ހިމެނޭ ގެއްލުމެްއ ކަމުަގިއވާނަމަ، 

   )ރ( 
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 އެެގއްލުމެްއގެ ކުޑަޮބޑު މިނަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.   
 

ބޭނުމަށް، ޢުމުރުން  ( ަވނަ ނަންބަރުގ5ެ)ށ( ގެ ) މިމާއްދާގެ
އަހަރު  65ދުވަސްވީ މީހެްއކަމުަގއި ބަލާނީ އެމީހަކަށް 

 ފުރިފައިވާނަމަެއވެ. 
 

   )ބ( 

ބޭނުމަށް، ކުށް ކުރީ  ( ަވނަ ނަންބަރުގ7ެ)ށ( ގެ ) މިމާއްދާގެ
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢާއިލާެއއް ބަލަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ބަލާނީ، 
އެމީހަކީ މާލީގޮތުން އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ޚަރަދުކުަރމުންދާ 

 މީހެއްކަމުގަިއވާނަމަެއވެ. 
 

   )ޅ( 

ބަޔާންކުާރ މަްއސަލަ  ވަނަ މާއްދާގައި  33 ާވއިދުގެ ގަމި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެމައްސަލައެްއ 
ދިރާސާކުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރަކަްށ އެމައްސަލައަކީ ޖިނާއީ އިޖުާރއަތުެގ 

ވަނަ މާއްދާއަްށ  99ވަނަ ާމއްދާާއއި،  98ޤާނޫނުގެ 
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ދަޢުވާކުުރމުގެ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ 

ލެވިދާނެ ބާވަތު ަމްއސަލައެްއކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަްނ ދޫކޮށް
ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ެއކޮމިޓީގެ 

 ސެކްރެޓޭރިއޭޓާ ަޙވާލުކުރަްނާވނެއެވެ.
  

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީ   .35 )ހ( 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ަނޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވިދާނެ ާބވަތުެގ 
މައްސަލަެއއްކަމަށް ޕްރޮސިިކުއޓަރަށް ފެންނަނަމަ، އެގޮުތެގމަތިން 
ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެންނަ ކަމަްށ މައްސަލަ ބަލާ ފޯމުގައި ަބާޔންކޮށް، 

)ތިނެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  3މައްސަލަ ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ެސކްރެޭޓރިއޭޓާ އަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަަކއި ކޮމިީޓގެ ކޮމިޓީ

 ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ.
 

   )ށ( 

ކޮމިޓީއަށް ކިޔާނީ 'ދަޢުވާުކރުމުގެ މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންުކރާ 
ނަޑއަ ެޅމުގަިއ ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ ދޫޮކށްލުމުގައި ގޮތެއް ކަ

 އެވެ. ކޮމިޓީ'  ލަފާދޭ
 

   )ނ( 

ބަދަލުގައި ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލުމުގައި ގޮތެްއ 'ދަޢުވާކުރުުމގެ 
ނަޑއަ އެކުެލިވގެންވަނީ އަްނނަނިވި ޮކމިޓީ'  ޅެމުަގއި ލަފާދޭކަ

ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ   .36  
 ގޮތް 
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 ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަެށވެ. 
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލެގ އޮފީހުަގއި ޤާއިްމކޮްށފައިވާ 
 ؛ހެޑުންޕްރޮސިކިއުޝަނާބެހޭ ޔުނިޓުތަުކގެ ޯއވަރއޯލް 

 

   )ހ( 

ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު ޔުނިޓުެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ
 ހެޑު.
 

   )ށ( 

 މެންބަރުންނެވެ.  5މަދުވެގެން  ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީކޮމިޓީގެ 
 

 ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު   .37  

ފަހަރު  1މަހަކުން  3ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ކޮންމެ 
 ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލެކެެވ.ބަދަލުވާގޮތަށް ޑެިޕއުޓީ 

 

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން   .38  

ަކނަޑއަޅާީނ  ތުވަގު އިދުވަހާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތައް ބާްއވާނެ
އަދި މިގޮތުން  ންނެވެ.ފަރާތު ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހަްއޓާ

ނަޑއެ ބަްއދަލުވުން  3ޅުމުަގއި ހަފްތާައުކ މަދުވުގެން ކަ
 ބާއްވަްނވާނެެއވެ. 

 

ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ   .39  
 އެންމެ މަދު ޢަދަދު 

ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަާވއިދު ހަދާނީ ކޮމިޓީންނެވެ. އަދި އެ ަގވާއިަދީކ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ އެޕްރޫްވކޮށްފައިވާ ަގވާއިދަކަްށ 

 ވާންވާެނއެވެ.
  

 ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު   .41  

ނަޑެއޅުމުގަިއ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާގުިޅގެން  ގޮެތއް ކަ
މައްސަލަާއގުޅޭ ފަރާތްތަްއ ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުކޮށް، އަދި 
ޙާޟިރުނުކޮށްވިަޔސް އެފަރާެތއްގެ ކިބައިން ސާފުކުރަން ޭބނުންވާ 

 ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ސާފުކުެރިވދާނެއެވެ.
 

ކޮމިޓީއަށް މީހުން   .41  
 ޙާޟިރުކުރުން 

)ތިނެއް(  3ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލެއއް ކޮމިީޓއަށް ހުށަހެޅޭތާ 
ދިރާސާޮކށް، އެމައްސަަލއަކާ ގުިޅގެްނ ދުވަސްތެރޭަގއި 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލުމާމެދު ކޮމިޓީގެ ލަފާ 
ލިޔުމުން ދޭންވާނެެއވެ. އަިދ މިގޮތުން ދޭ ލަފާގެ ަމއްޗަށް ިބނާކޮށް، 

ގެ ަމއްޗަށް ދަޢުާވނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެމީހެއް
އި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަމަ، 

 ކޮމިޓީގެ ލަފާ   .42  
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ޖެނެރަލާމެދު އެއްބަސްވުމެްއަގއި ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ. އަިދ އެކަން 
 ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާއާ ިޙއްޞާުކރަންވާނެެއވެ. 

 
ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަްސވުން ޮއންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މިގަވާއިުދެގ 

 ގައި ެއވަނީެއވެ. 3ޖަދުވަލު 
 

ނަޞޭޙަތުގެ   .43  
 އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ 

އެކުަގިއ  ކުަޑކުއްޖަކާ  ނަޞޭޙަތުގެ އެއްބަްސވުްނ ވެވެނީ
ކުއްޖާގެ ބެލެިނވެރިެއްއ ނުވަތަ ުކއްޖާާއއެުކ  ކަމަށްވާނަމަ،

ޙާޟިރުވެ  ފަރާތެއް ށްދެވޭނެމާޔަތްކޮޙިތު ޙަމަޞްލަ
ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ުކްއޖާގެ އިތުރުން އެފަރާތަކުންެވސް އެ 

 އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުރަންާވނެއެވެ. 
 

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު   .44  
ނަޞޭޙަތުގެ 

އެއްބަސްވުމުގައި 
 ސޮއިކުރުން 

 މީހެއްގެ މަްއޗަށް ހުށަހެޅިަފއިާވ މައްސަަލއާ ގުިޅގެން، ޢާންމު 
މަޞްލަހަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދަޢުވާކުރުން ކަމުގަިއ 
ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާ ކަންތައްތައް ތިރީަގއިެއވަނީެއވެ. އަދި ެއގޮތުްނ 

ކަންކަމަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާކުރަން ނިންމަންވާނީ އެ 
 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެެވ.

 

ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ   .45 )ހ( 
 ބަދަލުގައި ދަޢުވާކުރުން 

 ؛ކުށުގެ އަދަަބކީ ބޮޑު އަދަެބއް ކަމުގަިއވުން
 

(1)    

ކުށް ކުރުމުަގއި ހަތިޔާރެްއ ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ޮގތުގަިއ 
 ؛ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެްއޗެއް ބޭުނންކޮށްފައިވުން 

 

(2)    

ކުށް ކުރުމުަގއި މީހަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވުން ނުވަތަ ހަމަލާ 
 ؛ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދައްކާފަިއވުން

 

(3)    

ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަެފއްގެ ަރސްމީ މަސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުްނ ހިންގި 
 ؛ޢަމަލަކަށްވުން

 

(4)    

ކުށް ކުރި މީހަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްަގިއ ހުރި 
 މީހެއް ކަމުގަިއވުން؛

 

(5)    

ކުށް ކުރީ ޖަމާޢަތެއް ހަދަިއގެން ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާައީކ އެކަން  (6)    
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 ؛މީހާ ކަމުގަިއވުންރޭވި 
 

 ؛ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުަޑކުއްަޖކާ ދެކޮޅަށް ކަމުަގިއވުން
 

(7)    

 ؛ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުަޑކުއްެޖއް ބަިއވެރިކޮްށގެން ކަމުަގއިުވން
 

(8)    

 ؛ކުޑަުކއްޖެްއގެ ކުރިމަތީަގއި ކުިރ ކަމަކަށްވުން
 

(9)    

ނުވަތަ ަޤއުމީ ނިސްބަތް ނުވަަތ މީހެއްގެ ނަސްލު ނުވަަތ ޖިންސު 
މީހެއްގެ ކިަބިއގައިހުިރ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ  އެ

މީހަކާމެދު ހިންގުނު ޢަމަލެއް  ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން އެ
 ؛ކަމުގަިއވުން

 

(10)    

 ؛ކުށް ކުރުމުަގއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް އެކުލެިވގެްނވުން
 

(11)    

 ކުށެއް ކަުމގަިއ ނުވިނަމަެވސް އެ  ކުށަކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި ބޮޑު  އެ
 ؛ކުށް ކުރުން ޢާންމުވެފައިވުން 

 

(12)    

ކުށުގެ ސަބަބުން މީހަކަްށ ގެއްލުމެއް ލިބިަފއިވާނަމަ، ދަޢުވާ 
ނޑަެއޅިެގން އިޢުތިރާޟުކުރުން.  ނުކުރުމާމެދު އޭނާ ކަ

 

(13)    

ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުށުެގ ައދަބަކީ  (1)މިމާއްދާގެ )ހ( ެގ 
އަހަރު  1ބޮޑު އަދަބެއް ކަމުަގއި ބަލާނީ، ކުށެއްގެ އަދަބު 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތަަކށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެްއ 
ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގަިއވާނަމަ އަދި އެކުށަކީ ޖިނާއީ އިުޖރާއަތުެގ 

ކުރާ ކުށެއް ުކރުމުެގ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  22ޤާނޫނުގެ 
 ސަބަބުން ލިބޭ އަދަބެއް ކަމުަގއިނުވާނަމަެއވެ. 

 

   )ށ( 

 އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން 
 

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެޭވ ފަރާތަކީ، ޖިނާީއ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނުެގ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކުރާ އިޢުތިރާފުގެ އެއްަބސްވުމެްއ  104

އެފަރާތާއި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނެރަލާދެމެދު ވެވިދާނެ ފަރާތެއްކަމަްށ 

ރާފުގެ އިޢުތި  .46 )ހ( 
އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ސޮއިކުރަން ހުށަހަޅަންވީ 
 ގޮތް 
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ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއިން ޑިުއޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަްނގެ ތެރެއިްނ 
އެފަރާތެްއެގ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާއަްށ ލިބިފައިވާ ހެއްާކިއ ޤަރީނާ 
ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތަާކ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ފަރާތުން 
ވާހަކަ ަދއްަކއި، އިޢުތިރާފުެގ ެއއްބަސްވުެމއްަގއި ޮސއިުކރުމަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 

މިމާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން އިޢުިތރާފުގެ 
އެއްބަްސވުމެއް ހެދުމާމެދު މަޝްވަރާއަށް ގެންނަ މަްއސަލަތަްއ 
 ޑިއުޓީ ޕްރޮސިިކއުޝަނަށް ގެންނާނީ އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 

 

   )ށ( 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަަލއިަގއި ބަންދެއްަގިއ 
ނިޑޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް ެއމީހަކު  ހުރި މީހެއްނަމަ، ފަ

)ދިހައެއް( ދުވަހުެގ  10ޙާޟިރުކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން 
 ތެރޭގައި.

 

(1)    

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަަލއާ ގުިޅގެްނ އޭނާގެ 
ނިޑޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަްށ  ނަޑއެޅުަމށްޓަކައި ފަ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަ
ޙާޟިރުކުރުމުން އޭނާ ބަންދެއްަގއި ބެހެއްޓުމަށް ނުފެންަނކަމަށް 
ނިޑާޔރެއްެގ  ނަޑއަޅާަފއިާވ މީހެއްނަމަ، ފަ ނޑިޔާރު ކަ ފަ

 15އެމީހަކު ޙާިޟރުކުރެވުނު ުދވަހުން ފެށިގެްނ  ކުރިމައްޗަށް
 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި.  

 

(2)    

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ތުުހމަތު ކުރެވޭ ަމއްސަލަާއ ުގޅިގެްނ 
އެްއވެސް އިެރއްަގއި ބަންދެއްަގއި ހުރި މީހެއްކަމުގައިުނވާނަމަ، 

ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިިކއުޓަރއެމީހެއްގެ ަމއްސަލަ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއިން 
)ދިހައެއް( ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި އެީމހަކާއެުކ  10 އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ

އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުމެްއ ވެވިދާނެކަން ުނވަތަ ނޫންކަން 
ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.   ކަ

 

(3)    

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގަިއ  46މިގަާވއިދުގެ 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މީހަކުްނކުރެ މީހަކާެއކު އިުޢތިރާފުގެ 
އެއްބަްސވުމެްއގަިއ ސޮިއކުަރން ފެންނަ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

އިޢުތިރާފްގެ   .47  
އެއްބަސްވުމުގައި 

ސޮއިކުރުމުން ދަޢުވާ 
އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ 



24 
 

ނޑައަަޅއި، އިުޢތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއް އެީމހަކާއެުކ  ޖެނެރަލް ކަ
ފުލުމަށްޓަކަިއ ސޮއިކުެރވިއްޖެނަމަ، އެމީހެްއގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އު

ވަނަ  94ބޭނުންވާނެ ލިޔެކިޔުްނ ޖިނާީއ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގައި ތަޙްޤީޤީ ިއދާރާއިން 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާ  47މިގަާވއިދުގެ 
އުފުލުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއިން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމުން، 

އި ެއމީހެއްެގ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ  5އެލިޔުންތައް ލިބޭތާ 
 މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުަލއި ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

އިޢުތިރާފުގެ   .48  
އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ދަޢުވާ 
ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވީ 

 މުއްދަތު

 ެއކުކަމަްށާވނަމަ، ުކޑަުކއްޖަކާ އިޢުތިރާފްގެ ެއއްބަްސވުން ެވވެނީ
ތު ޙަކުއްާޖގެ ެބލެނިވެރިެއއް ނުވަތަ ަމޞްލަކުއްޖާާއއެކު 

ޙާޟިރުވެ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި  ފަރާތެއް ށްދެވޭނެމާޔަތްކޮޙި
ކުއްޖާެގ އިތުރުން އެފަރާތަކުންވެސް އެ ެއއްބަްސވުމުަގިއ 

 ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ. 
 

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު   .49  
އިޢުތިރާފުގެ 

 އެއްބަސްވުމެއްވުން

މައްޗަްށ އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަސްވުެމއްަގިއ ސޮއިކުރުމަށްފަހު މީހެއްގެ 
ދަޢުވާ އުފުލާފަިއވަނިކޮށް، ޭއނާ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަްށ ދެވޭ 
ފުރުޞަތުގައި އޭނާ ވެފަިއވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަެވްއޖެނަމަ 

ނެެއވެ. އަދި އްބަްސވުްނ ނިމުމަކަށް އަންނާއިޢުތިރާފުގެ އެ
މިޙާލަތުގައި އޭާނއާމެދު ުތހުމަތުކުރެވިފައިާވ ކުުށގެ ތަޙްޤީޤު 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނަމަ، އެކަން ޕްރޮސިިކއުޓަރ  އިތުރަށް
 ހާމަކުރަންވާނެއެެވ. 

 

އިޢުތިރާފުގެ   .51  
އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭ 
ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނިކޮށް 

 އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުން 

 4އިޢުތިރާފްގެ އެއްބަްސވުން ޮއންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ޖަދުަވލު 
 ގައި އެވަީނއެެވ. 

 

އިޢުތިރާފުގެ   .51  
އެއްބަސްވުން އޮންނާނެ 

 ގޮތުގެ ނަމޫނާ 

 ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުން 
 

 ކުށުގެ އަމަލު ހިނގިަތނުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް
ނެތްކަމުގަިއވާނަމަ، އަދި އޭާނ ދިފާޢެއް ގޮތުަގއި އެކަން ނަގަން 

ވަނަ މާއްދާާއ  122ބޭނުންވާނަމަ، ޖިނާއީ އިޖުާރައތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި   .52 )ހ( 
ކަމުގެ ތަނުގައި ނެތް 

 ދިފާޢު 
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ލާގައި އެމަޢުލޫމާތު ތްާވގޮުތގެމަތިން ތަޙްޤީޤު މަރުޙައެްއގޮ
 ހާމަކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.

  
ކުށުގެ އަމަލު ހިނގިތަުނގަިއ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ެނތްކަން 
 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ހުރިކަން

މަރުޙަލާގެ ފަހުން އެހެންނަމަވެްސ  އޭނާއަށް އެނގިފަިއވަނީ ތަހްޤީޤް
ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ުކރިންކަމުގަިއވާނަމަ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ 
ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތުން 
އެ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުންވެްސ 

މުގައި ބެލެވޭެނއެެވ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ދުރާލާ ހާމަކުރެވުނީ ކަ
މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހަޅާނީ މި ަގާވއިދުގެ ޖަދުވަުލ 

 ގަިއވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮެށވެ.   5
 

   )ށ( 

ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަުޢލޫމާތު  )ހ( ުނވަތަ )ށ( ގެމާއްދާގެ މި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބުމުން، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 
ކަންތައްތަާކއި، ަމއްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤުން ފެންނަންހުރި ކަންތައްތަްއ 
ބެލުމަށްފަހު، ދަޢުވާ އުުފލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލް 

ޢު ދުރާލާ ހާމަކުރިކަްނ ނިންމައިފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ ދިފާ
 އެނގޭނެ ލިޔުންތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

    

 އެހެނިހެން ކަންކަން 
 

އިން  2017ޖުލައި  2މިގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 
 ފެށިގެންނެވެ.

  

 ޢަމަލުކުރަންފެށުން   .53  

މިގަާވއިދުަގއި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، 
އަންނަނިވި ލަފުޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެލަުފޒުތަކާިއ 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއާވ މާނަކުރުމެވެ. 
 

ލަފުޒުތަކާއި   .54  
 ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 

ުފލުހުން ެއވަނީ، "ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރ" ކަމަށް ބުނެފައި
ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށްކުށް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ ބާރު، 
 ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި، ޤާނޫުނން ލިބިދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. 
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ނެގޭ ތަޙްޤީޤަްށ  ،"ޗެއިން އޮފް ކަްސޓަޑީ" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނީ 
ނަގުުލވަމުންދާގޮްތ  ހެކި އެކަކު އަތުން އަނެކެްއގެ އަތަށް

 ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމަށެވެ.
 

    

ގެ ބޭނުމަށް " ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ތަޙްޤީޤް"ސީލްކުރުން
ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ެއވިޑެްނސް ބޭްގގައި ަރއްކާތެރިަކމާއެުކ 

 ބަންދުކުރުމަށެވެ.
 

    

"ހިފެހެއްޓޭ އެްއޗެހި" ުނަވތަ "ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި" ނުވަތަ 
ވާ ގޮުތގެމަތިން ޤާނޫނުަގއި  ،މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ"ހިފެހެއްޓޭ 

ކުރާ އިދާރާިއން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، ހެކީެގ ޤާނޫނު ތަންފީޛު
 ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ހިފެހެއްޓޭ ތަކެްއޗަެށވެ.

 

    

ކުރާތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، "ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި ރަްއކާ 
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ތަނެއް  މަތިންޤާނޫނު ގައިވާ ގޮުތގެ

ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، ހެކީގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ހިފެހެއްޭޓ 
އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުން ނިމެންދެން، އެއެްއޗެްއ 
ރައްކާކުރުމަށްަޓކައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އެންެމ އިސް 

ނޑައަޅާ ތަަނކަށެވެ.  ފަރާތުން ކަ
 

    

އެމުދަލެއްެގ މައްޗަްށ  ،"މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ 
ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ގޮތުން ތަޞައްރަފްކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިާވ 

 ފަރާތަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

c 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް  ޝަކުވާ 

 އިދާރާއަކަށް ޖިނާއީ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ.މިފޯމް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ތަޙްޤީޤީ 

 މަޢުލޫމާތު:ފަރާތުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި  .1
 ..................:ނަންބަރު ...................   އައިޑީ ކާޑުފުރިހަމަ ނަން:.................................

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

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

 
 މަ:މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އޮފީހެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުންނަ .2

 އޮފީސް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ނަން:
 އެޑްރެސް:

 ގުޅޭނެ ފަރާތެްއގެ ނަމާއި ޙަިއޘިއްޔަތު:
 ފޯނު ނަންބަރު:

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ: .3
  ީތަޙްޤީޤް އިދާރާއިން މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިުނވާތ 
  ިޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކުރިއަށް ގެްނގޮސްފައިުނވާކަަމށް  ތަޙްޤީޤް އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައ 

 
 ޝަކުވާ ަރއްދުވާ ތަޙްޤީޤީ އިާދރާގެ ނަން: .4

 
 ޝަކުވާ: .5

 .ޙާދިޘާ ހިނގި ތާީރޚާއި ތަުނގެ ިއތުރުްނ އެކަމުަގއި ޝާމިްލވާ ފަރާތްތަުކގެ މަުޢލޫމާތު އެނގޭނަމަ ިހމެުނއްުވމަށް -

 އެޓޭޗްކުެރްއވުމަށް. އިތުރަށް ތަފްޞީލުުކރެްއވުަމށް އެޭދނަމަ އިތުރު ލިޔުެމއް މި ފޯާމއެކު -

CrPC-01 
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .6
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:                                     

 ތާރީޚް:
 ށްަފއިވާނަމަ:ކޮޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢަްއޔަން

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

 ތައް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  .7
  ެތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާއިން މައްސަލަ ބަލައި ނުގަެނގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއްނަމަ، މަްއަސލަ ބަލައިނުގަތްކަމުގ

 ލިޔުން 
 ްަޝކުާވ ހުށަހަޅާނަމަ، ތަޙްޤީޤީ  ކުރިއަށް ގެްނގޮސްފައިުނވާކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ަތޙްޤީޤ

 އިދާރާަގއި މައްސަލަ ރަޖިސްަޓރީކުރިކަމުގެ ލިޔުން 
 

 ބޭނުމަށް އޮފީހުގެ
 މަޤާމް: ަނން:  މުވަްއޒަފުގެފޯމު ބަލައިގަތް 
 ސޮއި: ތާރީޚާއި ގަިޑ: 
    /CrPC-01ފޯމް ނަންބަރު: 
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 2ޖަދުވަލު 

c 

 

 

                                                          

           CrPC-02 

 

 ޝަކުވާ ފޯމް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުދް

 

 ................................................. ޝަކުވާ ހުފަހެޅި ފަރާތުގެ ދަދް:

 ................................... :ޝަކުވާ ހުފަހެޅި ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ދަދްބަރު

 ............................................... ޝަކުވާ ހުފަހެޅި ފޯމުގައިވާ ތާރީޚް:

 ............................................... ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ދަދް: ފޯމު

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

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

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

c 

 

 

  

CrPC-03 

 

 ގެ އެއްބަސްވުން ނަޞޭޙަތު

 

ފަރާތުގެ ނަމާިއ  ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ)ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު ޖިނާއީއީ، މި
 ނަޞޭޙަތުގެއާ ެދމެދު ވެވޭ މީގެ ފަހުން "ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތް"  އެޑްރެސް އަދި ައއިޑީ ާކޑު ަނންބަރު(

 އެއްބަްސވުމެެކވެ. 

 މު މާއްދާތައް ން އާ
 

ތަޙްޤީޤުަގއި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ ތެރެއިްނ ކުދިކުދި ކުްށ ނަޞޭޙަތުގެ ެއއްބަްސވުމެއް ވެވޭީނ،  .1
ނަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ންމީހު އެ ކުރާ މީހުން އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން

މަށް ގެންވާ ރަނގަޅު ދިރިުއޅުމެއް އުޅުދީ، މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވެ، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށުން ދުރުހެލިވެ
 އެވެ. މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކަ

ތްދީ، މައްސަލަ ޞޭޙަ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރާފަދަ މީހުން 1 .2
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލަނިންމުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަ

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ  ނީ ތްދީ މައްސަލަ ނިންމާޞޭޙަނަ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި  .3
 ަލަ ދިދްމުދް ކަމުގައިވާދަމައެވެ.އެގޮތަށް އެ މައްސ

މައްސަލަ ދިދްމޭދީ ތިރީގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކަދްކަދް ފުރިހަމަވާ ، ތްދީޞޭޙަދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދަ .4

 މައްސަލަތަކުގައެވެ.

 ައދި؛ އިޢުތިރާފުވެފަިއވުންކުށަށް  )ހ(
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ނޑައަާޅ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއާވ  )ށ( ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
 އަދި ؛ މީހާ ޤަބޫލުވުން

)އެެކއް( އަަހރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  1އިޢުތިރާފުވާ ކުށަކީ  ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް )ނ(

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުަގއި ނުުވން.

ދިނުމަކީ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަން  ތްޞޭޙަނަ ޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ދަ .5
ނަޑއެޅުމުަގއި  އަންނަނިވި ކަންކަމަެށވެ. ރިޢާޔަތްކުރާީނ  ކަ

 ؛ކުށުގެ އަދަބަކީ ކުޑަ އަދަބެއް ކަމުަގއިވުން )ހ( 

 ؛ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ޮބޑު ެގއްލުމެއް ކަުމގައިުނވުން )ށ(
 ކުށް ކުރި މީހަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށް ކުރި މީހެއް ކަމުގަިއވުން؛ )ނ(
 ކުށެްއގެ ދަޢުވާ އުފުލިަފއިވާ މީހެއް ކަުމގައިުނވުން؛ކުށް ކުރި މީހަކީ އެހެން ޖިނާއީ  )ރ(
 ؛ކުށް ކުރި މީހަކީ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފަިއވާ މީހެއް ކަުމގަިއވުން )ބ(
 ؛ކުށް ކުރީ ުކޑަ ުކއްޖެއް ކަމުގަިއވުން )ޅ(
 ކުށް ކުރީ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢާއިާލއެއް ބަލަމުންދާ މީހަކު ކަމުަގއިވުްނ؛ )ކ(
 ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދީފައިވުން.ކުުށގެ ސަބަބުން  )ވ(
 

ނޑަައޅާ ޝަރުޠުތަްއ  .6 ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ަފރާތުގެ މަްއޗަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
 ތިރީގަިއއެވަީނއެެވ.

   
 ތުހުމަތުގައި ތަޙްޤީޤީ އިދާާރއަކުންނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއި އިތުރު ކުށެްއެގ  )ހ(

  އެމީހަކު ހައްޔަރުނުކުރުން. ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް  3
ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާްތ ކުރި ކުުށގެ ސަބަބުން ިޖސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ެގއްލުމެއް  )ށ(

ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ހުރެ، އެފަރާތަކުން ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާއެްއ 
 އޮފީހަށް ހުށަހާނެފަދަ ޢަމަލެއްނުކުރުން. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

ްއވެސް ަޑިއވަރޝަްނ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އެޫނންވެސް ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތަކީ އެ )ނ(
  . ގްރާމެއް ފުރިހަމަކުުރންރޮރާތެއްަނމަ، އެޕްަގއި ބަިއވެރިވާންޖެހޭ ފަރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް

 

ްސވުމުަގއި ސޮއި ކުރާ ތާރީޚުން މި އެއްބަ، ްނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތމި އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން  .7
ވަނަ  6އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއް ޮކށްފިނަމަ ނުވަތަ މި އެއްބަްސވުމުގެ  3ފެށިގެން 

ިއ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ޝަރުަޠކާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ މި އެްއބަސްވުން ބާޠިލުވާެނއެވެ. ައދި އެޙާލަތުގަ 
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އެކުފާ ގުޅިގެދް ދަޞޭޙަތް ދެވުދު ކުފުގެ ، ް އެކުފުގެ ދަޢުވާއާއެކުނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތުގެ މަްއޗަށ

 ދަޢުވާވެސް ކުރެވޭދެއެވެ.   

އެކަން ލަސްނުކޮށް ބަދަލު ވެއްޖެނަމަ  ނަޞޭހަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު  .8
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާެނއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ނަޞޭހަތްދީ ދޫކޮށްލެވެނީ ުކޑަކުއްެޖއްނަމަ، ުކއްޖާެގ ފަރާުތން މި އެއްަބސްވުުމގަިއ ސޮިއކުރާ ބެލެނިވެރިާޔ   .9
ބަދަލު ވެއްޖެނަމަ  މާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރުޙި މަޞްލަޙަތުނުވަތަ ކުއްާޖގެ 
 ކޮށް ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންގަންވާެނއެވެ.އެކަން ލަސްނު

 

އަމިއްލަ  ،މަޖުބޫރުކަމެއްނެތިނުފޫޒެއްނެިތ، ސޮިއޮކށްފައި މިވަނީ އެއްެވސް ފަރާތެއްގެ  ބަްސވުމުަގއިމިއެއް    
 ބުއްދި ސަލާަމތުންހުރެއެވެ.  ،އިޚްތިޔާުރގައި 

 )ތާރީޚް(

 
 ނަޞޭޙަތްދީ ދޫކޮށްލެވޭ ފަރާތުެގ ނަން:

 ސޮއި:
 އިނގިީލގެ ނިޝާން

 
 އަހަރުން ދަށުގެ ުކއްޖެއްަނމަ: 18

 ބެލެނިވެރިޔާ/މަޞްލަޙަތު ޙިމާަޔތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
 ސޮއި:

 އިނގިީލގެ ނިޝާން:
 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ަފރާތުން:
 ނަން:
 މަޤާމް:
 ސޮއި:

ނޑު:  އޮފީހުގެ ތަްއގަ
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 4ޖަދުވަލު 

c 

 

 

 

CrPC-04 
 

 އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން 

 

ގެ ދަށުން ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްާއއި ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތެގ ޤާނޫނު) 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މިއީ،
މީގެ ފަހުދް "އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތް" ( އެޑްރެސް އަދި އައިޑީ ކާޑު ދަދްބަރު، ަމަ ދަދްފުރިހ)އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ 

  އެއްބަސްވުމެކެވެ.އާ ދެމެދު ވެވޭ އިޢުތިރާފްގެ 

 މު މާއްދާތައް އާން 

 
 މިއެއްބަްސވުމުަގއި ސޮިއކުރިަކމުގަިއވީ ނަމަވެސް، އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ުކރެވޭނެެއވެ.  .1
އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށް ބިާނވެފަިއވާ ދަޢުވާ ނުވަަތ މި އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ިލބެންޖެހޭ ލުޔެއް ލިބޭނީ  .2

 ދަޢުވާތަކަށް އެކަންެޏވެ. 
މި އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން ިދނުމަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ ލުއިަތއް ދެވޭނީ މި ެއއްބަްސވުން ބަލައިގަންނަކަން  .3

ނޑިޔާރު ހާމަކުރުމުންނެވެ.   ފަ
ނޑައެޅިަފއިާވ އެންމެ ުކޑަ ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ އަަދބު ލުއިކޮށްެދވޭނީ ެއކުށަ .4 ކަްށ ޤާނޫނުގައި ކަ

ނަޑެއޅިފައިނުވާނަމަ،  އަދަބަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ އަދަބަކަށެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ެއކުށަށް ކުޑަ އަދަބެއް ކަ
 އެކުށަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ އަަދބުގެ ދެބައިކުަޅެއއްބަޔަްށވުރެ ުކޑަނުވާނެ އަދަބަކަެށވެ. 

ށް ދެވޭ ފުރުޞަތުަގއި އިޢުތިރާފްާވ ފަރާތުން ވެފަިއވާ އިޢުތިާރފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާީރވުމަ .5
 ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންެވެއވެ. 

އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވީއިރު އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތަީކ މިއެްއބަސްވުމުަގއި ޮސއިކޮށްަފއިާވ ފަރާތެއްނަމަ،  .6
ފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، މިއެްއބަސްވުމުަގިއާވ އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުން ވި ިއޢުތިރާ

 ކަންކަން އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭެނއެވެ.  
 އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުން ބަލައިގަތުމަށް ނުވަތަ ބަަލއިނުގަުތމަށް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމާނެެއވެ.  .7
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ގަތުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އިޢުތިރާފުގެ އެއްަބސްވުން ބަލައި .8
 ޙުކުމްކޮށް، އަދަބު ަކނަޑއަޅާީނ މިއެއްބަްސވުމުަގއިވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ. 

އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުން ަބލައިނުގަތުމަށް ކޯޓުްނ ނިންމައިފިނަމަ، އިޢުތިރާފްާވ ފަާރތުގެ މަްއޗަށް  .9
ށް ިއޢުތިރާފްވާ ފަރާތުން ވެފަިއާވ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމަށް ކޯުޓން ފުރުޞަތު ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ ކުށަ

 ދޭނެއެވެ. 
މި  ހިނދެއްަގއި ވެއްޖެޢަތިރާފުން ރުޖޫޢުކުރުމަށްފަހު އިއެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއިމިތިރާފްވާ ފަރާތުން ޢުއި .10

 އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަށް އަްނނާނެއެވެ.
ން މިއެއްބަްސވު ހިންގުމަށް  މަްއސަލަތަކުގެ ތަހްޤީޤު ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެން ަމއްޗަށް  ފަރާތުގެ އިޢުތިރާފްވާ .11

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

     

 ޚާއް ޞަ  މާއްދާތައް 

މައްޗަށް ކުރާ ަދޢުވާއަކީ )ދަުޢވާގެ ާބވަތް( ދަޢުވާެއވެ. މި ގެ އިޢުތިރާފުވާ ކުށާ ުގޅިގެން )ނަން(  .1
 )ޤާނޫނުގެ ނަްނ( ގެ )ނަންބަރު( މާއްދާގެ ދަުށންނެވެ.  .....ދަޢުވާކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: ....

 
 )އަދަބު ބަޔާންކުރުމަށް( ކުށުގެ އުޤޫބާެތއްގެ ގޮތުން ަކނޑަެއޅޭނެ އަދަބަކީ:މި .2

 
 އިޢުތިރާފުވުމުގެ ސަބަބުން ަކނޑައެޅޭނެ އަދަބަކީ:  .3

 
   ެއަދަބުޤާނޫނުގައި ކުށަށް ަކނަޑއެިޅފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަބަްށވުެރ ދަށްނުވާނ 
   ުނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަބުގެ ދެބައިުކޅަެއއްބަޔަްށވުރެ ކުަޑނުވާނެ އަދަބ  ކުށަށް ކަ

 

  ނޯޓު: ފާހަގަ ޖަހާ ގޮޅީގެ ތަްފޞީލު ހިމެނުމަށް:

 : ލުޞީދަލުދޭން އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ ތަފްބަބަދަލު ލިބިދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ  .4
 

 :ލުޞީމުގެ ތަފްބަދަލު ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ ެއކަ .5
 

ޮސއިކޮްށފައި މިވަނީ އެްއވެްސ ފަރާތެއްގެ ނުޫފޒެއްނެތި، މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި، އަމިއްަލ  ބަްސވުމުަގއިމިއެއް
 އިޚްތިޔާުރގަިއ، ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެއެވެ. 

 )ތާރީޚް(
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 އިޢުތިރާފްވާ ފަރާތުގެ ނަން:
 ސޮއި:

 އިނގިީލގެ ނިޝާން
 
 އަހަރުން ދަށުގެ ުކއްޖެއްަނމަ: 18

 ބެލެނިވެރިޔާ/މަޞްލަޙަތު ޙިމާަޔތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
 ސޮއި:

 އިނގިީލގެ ނިޝާން:
 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ަފރާތުން:
 ނަން:
 މަޤާމް:
 ސޮއި:

ނޑު:  އޮފީހުގެ ތަްއގަ
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 5ޖަދުވަލު 

c 

 

 

CrPC-05 
 

 ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިތަނުގައި ނެތްކަމުގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ތުހުމަތުކުރެވޭ   .8
 ..................: ނަންބަރު އައިޑީ ކާޑުފުރިހަމަ ނަން:....................................................   

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

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

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

 
 ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ )މިބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް(  އަހަރުން  18ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ  .9

ފުރިހަމަ ގެ / މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުބެލެނިވެރިޔާ
  .................................................................:ނަން

ރި ުގޅުން: ކުއްޖާއާ ހު
.................................................................................................................... 
ދާއިމީ 

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

.............................................................................................................. 
 ....................ނަންބަރު:......................... ..................... ގުޭޅނެއަިއޑީ ކާޑު ނަންބަރު:....................

 
 މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ: )އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ބޭނުންވާނަމަ ވަކި ޝީޓެއް ހިމެނުމަށް( .10

ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚް: 
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............................................................................................................... 
ހާދިސާ ހިނގި ތަން: 

.................................................................................................................. 
މައްސަލަިއގެ ބާވަތް: 

.................................................................................................................. 
ތަފްޞީލުތައް: އިތުރު އެހެން 

........................................................................................................ 
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިތަނުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ތަފްޞީލް:  .11

 މަ ވަކި ޝީޓެއް ހިމެނުމަށް()އިތުރު ތަފްޞީލު ހިމަނަން ބޭނުންވާނަ 
 

 
 

 
 ހެކީގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:

 ފުރިހަމަ ނަން:
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 
 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާގައި ހެކި ހާމަކޮށްފައިނުވާ ސަބަބު: .12
 
 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ: .13
 ސޮއި:                                     

 ތާރީޚް:
 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްނަމަ:  18ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ  .14

 ސޮއި:                                     ބެލެނިވެރިޔާ/މަޞްލަޙަތު ޙިމާަޔތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ 

 ތާރީޚް:
 ލިޔުންތައް އިތުރު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .15

 ޭައއިޑީ ާކޑުގެ ކޮޕީ ފަރާތުގެ  ތުހުމަތުކުރެވ 
  ީއަހަރުން ދަށުގެ ކުއްެޖއްަނމަ، ކުއްޖާގެ ބެލެިނވެރިޔާ ނުަވތަ މަޞްލަޙަތު  18ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކ

 ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ައއިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ 
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 ބޭނުމަށް  އޮފީހުގެ 
 މަޤާމް: ަނން:  މުވަްއޒަފުގެފޯމު ބަލައިގަތް 
 ސޮއި: ތާރީޚާއި ގަިޑ:
      /CrPC-05 ފޯމް ނަންބަރު:

 

 


