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 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕްރޮސި

 މާލެ،        
 .ދިވެހިރާއްޖެ     

 

 ގަވާއިދު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ 

 ފުރަތަމަ ބައި 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

ނޫނީ )ޖިނާއީ ަމއްސަލަތަުކގަިއ ޤާ 2015/2މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު:   )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ބޭރު ޤައުމުތަާކިއ 
ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގައި ެއހީތެރިކަން 
ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެ ތަފުސީލީ އިޖުރާއަތުތަްއ 
ބަޔާންކުރުމަށާއި، ކަާމގުޅޭ ފޯމުތައް ކަނޑައެޅުމަށް އެކުަލަވއިލައިފަިއާވ 

 ާވއިދެެކވެ.ގަ
 

ގަވާއިދު އެކުަލަވއިލައިފަިއއެވަީނ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ  މި  )ށ(  
ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިން  54އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ާޤނޫނުގެ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.
 

ިއ ޤާނޫނީ ެއހީތެރިކަން މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޖިނާީއ މައްސަލަތަުކގަ  )ނ(  
 ބަދަލުކުރުމުގެ ަގވާއިދު" އެެވ.

 

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި   )ހ(  .2 ފޯމުތައް 
       ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައަަޅއިފަިއވާ ފޯމުތަކުެގ ނަމޫނާ  މި
 ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލުތަުކަގއި އެވަީނއެވެ. މި
 

މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނަމޫާނ ފޯމުތައް  މި  )ށ(  
ބޭނުންކުރުމުގައި ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަދަލު 

 ަގާވއިދު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. ގެނައުމަކަށް މި
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ނޫނީ ގަވާއިުދގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާަހއި ހިނދަކު، ޤާ މި  )ހ(  .3 ތު އަ ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާ 
އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ ިއދާރާތަކުން 
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުތަކަށެެވ.
 

މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބޭރު ޤައުމަުކން ޖިނާީއ  މި  )ށ(  
ލަެއއްަގއި އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މައްސަ

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި އެ ުހށަހެޅުމަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން 
ކަނޑައެިޅގެން ަވކި އިޖުރާައތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ޤައުމަކުްނ 

ާކ އެދިއްޖެ ހާލަތެްއގަިއ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާިއ ަގވާއިދުތަ 
ތަޢާރަޟުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން، އެ ޤައުމަކުން އެދުނު ިއޖުރާއަތަްށ 

 ޢަމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.
  

 ދެވަނަބައި 
 ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 
ލްއަޤްވާީމ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިނަ   )ހ(  .4 ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅުން 

 ވެ.ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލެ އެދޭނީއެހީއަށް 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅަން   )ށ(  
ބޭނުންވަނީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާައކުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މަްއސަލައަާކ 

އިދާރާއަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ  ގުިޅގެން ކަމަށްވާނަމަ، އެ
ތުތަކާއި ލިޔެކިޔުާމއެކު ހުށަހަޅާނީ ޕްޮރސިކިއުޓަރ މަޢުލޫމާ

ޖެނެރަލަށެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުންނަންވާނީ 
ހާދިސާއާ ގުުޅވައިެލޭވ  ހިނގައިފަިއވާ ހާދިސާ އެނޭގނެ މިންވަރަށް އެ

މިންވަރަށް ތަފުސީލުކޮށެވެ. އަދި އެފަދައިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގަިއ 
 އިދާާރއެްއގެ އެންމެ އިްސވެރިެޔެކވެ. އެސޮއިކުރަްނވާނީ 

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްެޖިއން ބައިނަލްއަްޤވާމީ އެހީތެރިަކމަށް އެދި   )ނ(  
ގަިއވާ  1މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލު ، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމާއެކީަގެއވެ.
 

 ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުމާއި 
ތަކެތި  އެހެނިހެން 

 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ 
 ކުރިން އެންގުން 

ހެކި ނުވަތަ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބާބުގަިއ     .5
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެްއޗެއް ހޯުދމަށް އެދި ބޭރު ޤައުމަކަށް ހުށަހެޅުމަށް 

   ހުށަހެޅުން ުހށަހެޅުމުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިްނމައިފިނަމަ، އެ
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)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުިރން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  3
އަންނަނިިވ  ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ުހއްދަ ދީފަިއވާ ފަރާތަކުން

 އަންގަްނވާނެެއވެ. ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެކަން
 

އެހީއަށް އެދެނީ ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤެއްގެ ބޭނުމަކަށްނަމަ،   )ހ(  
 ތަށް؛ އަދި/ނުވަތަތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާ

 

، ބޭނުމަކަށްނަމައެހީއަށް އެދެނީ ހިނގަމުންދާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތެއްގެ   )ށ(  

 .ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބޭ
 

ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމަށް 
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

)ށ( ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ 5ގަވާއިުދގެ  މި  )ހ(  .6
ސްދޭ ފަރާތާ ވީޑިޯއ ލިންކެއް ފަރާތުން ހެކިބަ ފަިއވާއިއަންގަ އެންގުމެއް 

ނުވަތަ އިންޓަނެޓް ލިންެކއް މެދުވެރިކޮށް ސުވާުލކުރަން ޭބނުންނަމަ، 
އޭނާއަށް އެ އެންގުން އެްނގި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަްސމީ ބަންދު 

)ތިނެއް( ުދވަހުެގ ތެރޭަގިއ  3ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަްށ 
ނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

 ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ެއަކން ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ.
 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތާ ވީޑިއޯ ލިންކެއް ނުވަތަ އިންޓަނެްޓ ލިންކެްއ   )ށ(  
ތުހުމަތުކުރެޭވ ނުވަަތ  ،މެދުވެރިކޮށް ުސވާލުކުރުމަްށ އެދޭކަން 

ކާ ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަ ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަންަގއިފިނަމަ
އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ެއފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއްެގ ޤާނޫނީ 

ބޭުރ  ،ވަކީލަށް ހެކިންނާ ުސވާލުކުުރމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް އެދޭކަން
ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ 

 ހުށަހެޅުމުގައި ހިމަނަންވާނެއެެވ.
 

ރާއްޖެ ގެނެވޭމީހާ 
 ހެއްޓުން ބަންދުގައި ބެ 

ޤާނޫނުގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ހުށަހަޅާ   )ހ(  .7
 ،ހުށަހެޅުމަކަށް ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ބަންދުގައި ހުިރ މީހަކު

ހެކިބަސްދިނުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްަގއި ެއހީތެރިކަން 
ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގނައުމަށް އެދޭނަމަ، ކޮމިަޝނަރ އޮފް 

ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ގެނެސް،  ލިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޭނާ އެޕޮ
އޭނާ ހާޒިރުކުރި ބޭނުން ފުރިހަމަވެއްޖެކަމަށް ކަމާބެހޭ ިއދާރާއަކުްނ 
ނުވަތަ ކޯަޓކުން ނިންމަންދެން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސެގ ބެލުމުގެ 

ކޮމިޝަަނރ އޮފް  ،ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޭއނާ ބެހެއްޓުމަށް
ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް  ،ސްއަށް އިރުޝާދުދިުނމަށްޕޮލި

 ނިންމިދާނެއެވެ.
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ބަންދުގައި ބަހައްަޓއިގެން ިދެވހިރާއްޖެއަށް ގެނައި މީހާ ގެަނއި ބޭނުން   )ށ(  
ފުރިހަމަވެއްޖެކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާައކުން ނުވަަތ ކޯޓަުކްނ 

ރަލް ނިންމުމުން، އަންނަނިވި ޮގތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 އަދި ؛ން ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާައށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގު (1)   

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެމީހާ ބޭުރ ޤައުމަށް  (2)   
ަޤއުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން  ވުަމށް އެވާލު ހަގެންގޮްސ އޭާނއާ 

ވާުލކުރުމަށް ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޙައޭނާ ކަނޑައަަޅއިފަިއވާ އިދާރާާއ 
 ޕޮލިސްއަށް އިރުޝާދުދިނުން.

 

ބޭުރ ޤައުމުގެ ުހއްދަދީފައިާވ އޮިފސަރެއްެގ  ،ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު  )ނ(  
ހާޒިރުގައި ިދވެހިރާއްޖެ ގެެނސް، އޭނާ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހުންނަ 

ޖޭަގިއ ހުއްދަދީފަިއވާ އޮފިސަރު އޭނާާއއެކު ދިވެިހރާއް ،މުއްދަތުގައި 
 ގަާވއިދު ހުަރހެއް ނާޅަެއވެ. މި މަޑުކުރުމަކަށް

 

ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވޭ މީހާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 މަޑުކުރުމަށް އެންގުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގންނަ މީހަކު  20ޤާނޫނުގެ     .8
ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްަގއި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ޖިނާއީ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ  ނުވަތަ  ދިނުމަށްޓަކައިހެކި
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންާދ ތަޙުޤީޤެއްަގއި އެހީތެރިވެިދނުމަށްޓަކައި 
ދިވެހިރާއްޖެ ގެންނަ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަޑުކުާރ ހާލަތުގަިއ 

   ޖަދުވަލުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ައންގާ އެްނގުން އޮންނަންވާީނ 
 އެްއގޮތަށެވެ.ނާއާ ގަިއވާ ފޯމުަގއިވާ ނަމޫ 2
 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ 
ތަކެތި ބޭރު ޤައުމަށް 

 ރައްދުކުރުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާްއޖެއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން   )ހ(  .9
ހެކީގެގޮުތަގއި ެއއްވެސް އެްއޗެއް ފޮނުަވއިފަިއވާނަމަ، އެ  އެއްެޗްއ 

ން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ރައްދުކުރުމަށް ބޭރު ޤައުމުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތު
 ޖެނެރަލަށް އެންގިދާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ެއއްެޗއް ރަްއދުކުރުމަށް    )ށ(  
އެއްެޗްއ  އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އަންގައިފަިއވާނަމަ، އެ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެަނއި ބޭނުން ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން، އެ އެްއޗެްއ 
ފޮނުވުމުގެ އިންިތޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަނބުރާ
 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ. ،ޖެނެރަލް
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 ތިންވަނަ ބައި 
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހެޅުން 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 އާންމުބައި

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

 )ހ(  .10
 
 

ނޫނީ އެހީތެިރކަމަށް އެިދ ބޭރު ޤައުމަކުން ޖިނާީއ މަްއސަލައެްއގަިއ ޤާ 
 ގައިވާ ފޯމުެގ ނަމޫނާއާ 3ޖަދުވަލު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅަންވާީނ 

 ށެވެ.ލަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮތްވާ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި   )ށ(  
އި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގަ  2ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި ޖަދުވަލު 

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ޤައުމެްއެގ 
އެމްބަސީ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒ ނުވަތަ 
   ރަޖިސްޓަރޑް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަކަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

އެހެްނ ޤައުމަކުން ިދވެހިރާއްޖެައށް ޤާނޫނީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން   )ނ(  
   އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ، ޖަދުވަލު

 ފޯމާއެީކގަެއވެ. އެ ،ގަިއވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 1
 

ބޭރު ޤައުމަކުން ފަހުން 
އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމުގެ 

 ޔަގީންކަން ދިނުން 

ހިާރއްޖޭގެ އެހީތެރިކަމަށްއެިދ ހުށަހަޅާ ބޭރު ޤައުމަކުން ދިވެ    .11
ހުށަހެޅުމެއްގެ އަސާަސކީ ިދވެހިރާއްޖެ ބަިއވެރިވާ ަބއިަނލްއަޤްވާމީ 
މުޢާހަދާއެއް ނުވަތަ އެ ަޤއުމަކާ ދިވެހިރާއްެޖއާ ދެމެދު ވެފަިއވާ 
އެއްބަްސވުމެއް ނޫންނަމަ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ދިވެިހރާއްޖެއިްނ 

ެއ ޤައުެމއްެގ ެއހީތެރިކަން  ،ިދއްޖެނަމައެފަދަ އެހީތެރިކަމަކަްށ އެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެަކމުގެ ަޔގީންކަން އެ ަޤއުމެްއެގ ކަމާބެހޭ 

 ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.
 

އެހީތެރިކަން  އެދިފައިވާ 
ބޭނުން ނުވާކަން 

 އެންގުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމެްއގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ     .12
      އްގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން އިތުރަށް ބޭނުންނުވާނަމަ، ހުށަހެޅުމެ

ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަގުތުން  އެ
 އެކަން އަްނގަންވާެނއެވެ.

 

ތަކެތި ރާއްޖެއަށް 
 ރައްދުކުރުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ހެކީގެ     .13
އި ފޯރުކޮށްދޭ ެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަނބުރާ ގޮތުގަ 

ަޤއުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެްނުގމުގެ ބާުރ  ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެ
 .އުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންެވއެވެ ޕްރޮސިކި
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 ދެވަނަ ބާބު 
 ހެކި ހޯދުން 
 

 ބަޔާން ނުވަތަ ހެކިބަސް 
 ނެގުން 

ަނ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ ( ވ1ަވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 11ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .14
ހުރި މީހެއްގެ ބަޔާން ނުވަތަ ހެކިބަްސ ނެގުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފިނަމަ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް 
ނުވަތަ އޭނާ ކަނަޑއަޅާ ފުުލހުންގެ އޮފިސަރަުކ އެމީހެްއެގ ބަޔާން 

 ދަށުން އެމީހަުކ ނެގުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ބެލުމުގެ
ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލް އިރުޝާދުދޭންވާނެއެެވ.
 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދަ  މި  )ށ(  
 ނަމޫނާއާ ެއްއޮގތަށެވެ. ިއވާގަިއވާ ފޯމުގަ 4ޖަދުވަލު  ،އޮންނަންވާނީ

 

 ކިޔުމާއި އެހެނިހެން ލިޔެ 
 ތަކެތި ހޯދުން 

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 11ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .15
އެދި ބޭރު  އެްއޗެއް ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއިވާ ލިޔުެމއް ނުވަތަ

ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްަގއިވާ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 
އްދަ ދީފިނަމަ، ކަމުގެ އިްޚތިޞާޞް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހު 

ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްެޗްއ  ލިބިފައިވާ ކޯެޓއްގެ އަމުެރއްެގ ދަށުން އެ
ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދަ  މި  )ށ(  
 ގަިއވާ ފޯމުގަިއވާ ނަމޫނާއާ ެއްއޮގތަށެވެ. 4ޖަދުވަލު  ،އޮންނަންވާނީ

 

ކޯޓަކުން ނެރޭ އަމުރެްއގެ ދަށުން ހޯދާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްެޗްއ   )ނ(  
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ،ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސް ،ލިބުމާއެކު

ަޤއުމަށް ހެކި ފޮނުވުުމގެ ހުއްަދ  އެކަން އަންގަްނވާނެެއވެ. އަިދ އެ
ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސްގެ  ،ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ިދނުމުންޕްރޮސި

 ޤައުމަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ތަކެތި އެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ
 

ހެކި 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 ދެވޭ ހުއްދަ 

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 11ޤާނޫނުގެ     .16
ގަިއާވ  5ޖަދުވަލު  ،ހުއްދަ އޮންނަންވާނީ ދޭޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 ފޯމުގެ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 
 ފާސްކޮށް ހިފެހެއްޓުން  އި ބަލަ 

 
ފާސްކޮށް  އި ބަލަ 
އްޓުމުގެ އަމުރަކަށް ހެ ހިފެ 

 އެދުމަށް އެންގުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  16ޤާނޫނުގެ     .17
ގަިއާވ  6މި ަގާވއިދުެގ ޖަދުވަުލ  ،އޮންނަންާވނީއަންގާ އެްނގުން 

 ފޯމުގެ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.
 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ހުރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި 

ށް މަ މީހަކު ހާޒިރުކުރު 
 އެދުން 

ންދުގައިވާ މީހަުކ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުން ބަ 29ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .18
މާއްދާެގ  ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ބޭރު ޤައުމަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު މި

)ށ( ގެ ބޭނުމަށް ޕޮރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލާ ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރުމަށް 

ގަިއާވ  7 ޖަދުވަުލ ަގާވއިދުގެ  މި ،އަންގާ އެްނގުން އޮންނަންާވނީ
 ފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަެށވެ.

 

ވަނަ ާމއްދާގެ ބޭނުމަށް، ބޭރު ޤައުމަކުން  28ޤާނޫނުގެ   )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މީހަކު އެ ޤައުމަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން، 
ހާޒިރުކުރަން އެދިފައިވާ ީމހާ ޕޮރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ނުވަތަ 

ރ ޖެނެރަލް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކާ ަބއްަދލުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ
މީހާއަްށ ައންގަިއ، އެ ަޤއުމަކަށް ދަުތރުކުރުމަށް  ހާޒިރުވުމަށް އެ

 އެމީހާގެ އިޢުތިރާެޟއް އޮތްތޯ ޔަގީންކުރަްނވާނެެއވެ.
 

މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް  މި  )ނ(  
ެޖނެރަލް ހުއްދަ ދީފައިާވ ފަރާތަާކ  ނުވަތަ ޕޮރޮސިިކއުޓަރ

ބައްދަލުކުރުމަށް އަްނގައިަފއިާވ ތާރީޚާއި ަވގުތަށް އެމީހާ ާހޒިރުވުމުްނ 
ނުވަތަ ހާޒިރު ކުެރވުމުން، ެއމީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހުރިަނމަ ޤާނޫނީ 

ޤައުމަށް ދަތުރުކޮށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް  އެމީހާ އެ  ،ވަކީުލގެ ހާޒިުރގައި 
މުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ މަްއސަލައިަގިއ ނުވަތަ ހުށަހެޅު

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރުހޭކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ، އަންނަނިިވ 
ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން، ެއމީހަކަށް އެކަމާ ގުިޅގެން ލިބިދެވޭނެ 
އެންމެހައި ޙައްޤުތަާކއި ުއފުލަންޖެހޭނެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަްނ 

 ަވއިދޭންވާެނއެވެ.ކިޔައިދީ އޮޅުންފިލު
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އެމީހަކާ ގުޅުންހުރި މިންވަަރކަށް ބޭރު ޤައުމަށް އޭނާ ަދތުރުކުރަން  (1)   
 ؛ހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުީސލު

 

ބޭރު ޤައުމުަގއި އޭނާ ަމޑުުކރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގައި އޭާނ  (2)   
 ؛ތަފުސީލު ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ 

 

ބޭރު ޤައުމުަގއި އޭނާ މަުޑކުުރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަުތގަިއ އޭނާއަްށ  (3)   
ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޚަރަދެއް ާވނަމަ އޭގެ  ނުވަތަލިބެންޖެހޭ ފީއެއް 

 ؛ތަފުސީލު
 

ނބުރި ައުއމުގައްާޔއި،        ގައްާޔއި، އެއޭނާ އެ ަޤއުމަށް ދިުއމު (4)   
މަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުަގއި އޭާނެގ އެ ޤައުުމގައި އޭނާ މަޑުކުަރން ހަ

ގުޅޭގޮތުން ެއއްެވސް ޚިދުމަތެއް  ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެިރކަމާ 
 ؛ތަފުީސލުފޯރުކޮށްދޭނަމަ އެކަމުގެ 

 

ގުޅޭ ކަންކަުމގަިއ ހެކިބަްސ  ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މައްސަލައާ (5)   
ވޭނެ ޙައްޤުތަކާިއ ދިނުމުގައި ނުވަތަ އެހީތެިރުވމުގައި އޭާނއަށް ލިބިދެ

 އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް؛
  

 ސަބަބުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ  ންދިނުމުގެރުހު މަށްއޭނާ އެކަ (6)   
 .ކަންތައްތަާކއި ކުރާނެ އަސަރު

 

މަތިން ހާޒިރުކޮށްދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ  މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ޮގތުގެ މި  )ރ(  
، ކަންކަން އެމީހަކަށް ކިޔައިދީ ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ، ައންނަނިވި 

 ށް އޮޅުންިފލުވައިދޭންވާެނެއވެ.މީހަކައެކަންކަން އެ
 

ބޭރު ޤައުމުގެ ބަންދަށް އޭނާ ބަދަލުކުރުމުން އޭނާގެ ބަންދަށް ކުރާނެ  (1)   
 އަސަރު؛

 

ބަދަލުކުރެޭވ ޤާނޫނީގޮތުން އޭނާ ވާނީ ބޭރު ޤައުމުެގ ބަންދަށް  (2)   
 މީހެއްކަމުގަިއކަން؛

 

      ބޭރު ޤައުމުގެ ބަންދުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އޭނާެގ މައްޗަށް (3)   
 ން.ކަހިނގާނެޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް  އެ
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށް މީހެއްގެ ރުހުން ދޭންވާނީ އެމީހަކު   )ބ(  
 ލިޔުމުންނެވެ.ރުހުން ދޭންވާނީ އަމިއްލަޔަެށވެ. 
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ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން  28ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .19  ޤައުމަށް ދިޔުން ބޭރު 
ބޭރު ޤައުމަށް ދިޔުމަށް އެ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަރާތުން 

 ރުހުން ދީފިނަމަ އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
 

އިންތިޒާމްތަކާ ގުޭޅ އެންމެހައި ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  (1)   
 އަދި ކުރުން؛ވާލުހަ ލިޔެކިޔުންތައް ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާއާ

 

ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުމުން ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އިްނތިޒާމްތަާކ  (2)   
ހުށަހެޅުމުގަިއ  ،އެްއގޮތަށް އެމީހަކު ެއ ޤައުމަކަށް ގޮސް 

 ފުިރހަމަކުރުން؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން 
 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެއްަގިއ  28ޤާނޫނުގެ   )ށ(  
ކޮމިޝަނަރ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ

އޮފް ޕޮލިސް ހުއްދަދީފަިއވާ ޮއފިސަރަކު އޭނާާއއެކު އެ ަޤއުމަށް ގޮްސ، 
އޭނާއާެއުކ އެ ޤައުމުަގއި އޭނާ ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި 

ވަނަ މާއްާދެގ )ށ( ެގ  20މަޑުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މި ގަާވއިދުގެ 
 ،ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލް އަންގާ އެންގުން ެއންގުމުން

ބަންދުގައި ހުރި މީާހއާެއކު ދިވެހިާރއްޖެއަްށ އެނބުރި 
 އަންނަންވާނެެއވެ.

 

ބަންދުގައިހުރި މީހަކު 
 ގެނައުން އަނބުރާ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ހުށަހެޅުމަކަށް ބޭރު  28 ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .20
ޤައުމަކަށް މައްސަލަެއއްަގިއ ހެކިބަސް ދިނުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ 

މައްސަލަެއއްަގއި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ބަންދުގައިހުިރ މީހަކު  
އޭާނ ެއ ބޭނުމަކަށް ބޭރު ޤައުމަށް ާހޒިރުުކރި ބޭނުން  ،ފޮނުވާނަމަ
ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ ނުވަތަ ކޯޓުން  އިވާކަމަށް އެފުރިހަމަވެފަ

ނިންމުމުން، އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
 ޖެނެރަލަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.

 

ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން  ގައިވާ ގޮުތެގމަތިންމި މާއްދާގެ )ހ(   )ށ(  
ޖެނެރަލް، އެމީހާ ބޭރު ޤައުުމގެ ކަމާބެޭހ  ޕްޮރސިކިުއޓަރއެންގުމުން، 

ބަންދުން ރާއްޖެއަްށ އަނބުރާ ގެނައުމަށް އަންަގއި، އޭނާ  ފަރާތުގެ
ޤައުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ހުރި ބަންދު  އްޖެއަށް ގެނެސް އޭނާ އެރާ

 ތަންފީޒުކުރުމަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.
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 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ޓްރާންޒިޓް ކުރުމާބެހޭ ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ރާއްޖޭގައި  

 
ބަންދުގައިހުރި މީހަކު 
ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓް 

 ކުރުމާބެހޭ 

 )ހ(  .21
 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ޕްޮރސިކިއުަޓރ  33ޤާނޫނުގެ  
ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ލިިބގެން، ބަންދުަގއިހުރި މީހަކު ރާއްޖޭަގިއ 

ދަންދެން ޓްރާންޒިޓްކުރާ ހާލަުތގަިއ ެއމީހާގެ ދަތުރު ކުިރއަށް ެގން
ނުވަތަ އެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލަންދެން އެމީހަކު ބަހައްޓަންވާީނ 

 ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގަެއވެ.

ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިްޓކުރުގެ ހުއްަދ ހޯދުމަށް   )ށ(  
ޭދ އެދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ހުއްދަައށް އެ

ގެންާދ ، އެފަރާތް ގެންދާ ޤައުާމއި ،ޤައުމަކުން، އެފަރާތުގެ ވަނަަވރާއި
ބޭނުމާއި، އެފަރާތުގެ ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތާއި ތަފުސީލު 

 ގަިއވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ. 8ޖަދުވަލު  ،އެނޭގގޮތަށް
 

 )ނ(  
 

 ެއިދ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ާރއްޖޭގަިއ ޓްރާންޒިޓްކުރުުމގެ ހުއްަދއަށް 
ހުށަހެޅި ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ިއދާރާއެްއގެ  ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގައި، އެ 

ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަލިބިފަިއވާ ފަރާތެްއގެ ނަމާއި، ސޮިއ 
އި ފައިޖަހަވެސް  އެ ިއދާރާއެްއގެ ތަްއގަނޑު އަދިއޮންނަންވާނެެއވެ. 
 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 

ޓްރާންޒިޓްކުރުުމގެ ހުއްަދއަށް ެއިދ  ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ާރއްޖޭގައި   )ރ(  
    ،އްބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމާ ގުިޅގެން ނިންމާ ނިންމުމެ

   ޖަދުވަލު  ،ހުށަހެޅި ޤައުމަކަާށއި މޯްލޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް  އެ
ަގއިާވ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  9

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
 

 ހަވަނަ ބާބު 
 ލަތަށް މުދާނެގުމަށް ކުރެވޭ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުން އު ދަ 

 
 

ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ 
 ފަރާތުން ދޫކުރާ ސެޓުފިކެޓު 

  ނުވަތަ ފައިސާ ދައުލަތަށް ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން މުދާ 37ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .22
ންކޮށްފަިއާވ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނީ، ތިރީގައި ަބޔާ އެދި ނެގުމަށް
އެފަރާތް ނުވަތަ  ފަރާތުންކަމާބެހޭ  އުމުގެ ބޭރު ޤަ ގޮތަށް،ހިމެނޭ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަާކއެުކަގއެވެ. ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން
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ބޭރު ޤައުމުން ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިާވ އަމުރަީކ  (1)   
 ނޫންކަން؛  އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ އިޙްތިމާްލ އޮތް އަމުރެއް

 

ހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި ބޭރު ޤައުމުން ދިވެ (2)   
ހުށަހަޅައިފައިވާ އަމުރުަގއި ަދއުލަތަށް ނެގުމަށް ކަނޑައަަޅިއފައިވާ މުާދ 

 ނުވަތަ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަަގއިފައިނުާވކަން؛
 

އަމުރު ނެރުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޝަރީޢަތެްއ އެގޮތަށް  (3)   
 އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންއެ ޤައުުމގެ ޤާނޫނުތަކާ  ،ހިނގައިފަިއވާކަން 

 އަންގަންޖެހޭ ފަރާތެއް ހުރިނަމަ އަންަގއިފަިއވާކަން.
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުދަލަކުން ނުވަތަ ފައިސާއަުކްނ  37ޤާނޫނުގެ   )ށ(  
ތިރީަގިއ  އެދި ހުށަހަޅާނީ، މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް

ކަމާބެހޭ  ގެ ބޭރު ޤައުމު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް،
ދޫކޮށްފަިއާވ  އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުންނުވަތަ  ފަރާތުން

 ލިޔުމަކާއެުކެއވެ.
 

މުދަލާ ނުވަތަ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ޝަރީޢަތް ބޭރު ޤައުމުަގިއ  (1)   
އަިދ  ،އެ ޝަރީަޢތް އަދި ނިމުމަކަށް ނާންނަކަމާއި ،އިާވކަމާއި ފަފަށައި

 ؛އިވާނަމަ ފަށާނެކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚުޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފަ
  

ންޭގ ލަތްތަކުަގއި، އެ ޤައުުމގަިއ ހިހާޖެހޭ އެކަމަށް ބޭނުން (2)   
ލަތަށް ެނގުމުެގ އަމުރެްއ އުދަ ުނަވތަ ފައިސާ އެ މުދާޝަރީޢަތަކުން، 

 ނެރޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތަްއ؛
 

   ގެ ތަފުސީލާއި، ނެރެފައިވާ އަމުރު ނިސްބަތްާވ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ (3)   
 މުދާ ނުވަތަ ފައިާސގެ ައސްލު ވެރިޔަކީ ކޮބަިއކަން؛ އެ
 

ނެރެފައިވާ އަމުރު ނިސްބަްތވާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާާއއި، އެ ޤައުމުަގއި  (4)   
 ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތާ އޮތް ގުޅުން؛ހިންގާ ޝަރީޢަތުގައި 

 

ަފއިވާ ދަޢުވާލިބޭ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށ4ްމާއްދާގެ ) މި (5)   
ފަރާތާ ދެކޮޅަށް، މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެދިފަިއވާ ުމދާ ނުވަތަ 
ފައިސާއާ ުގޅިގެްނ، އެ ޤަުއމުގެ ކޯޓުތަކުން ނެރެފައިވާ އެންމެހައި 

އަމުރުތައް ެނރެންޖެހުނު  ކޯޓު އަމުރުތަކުގެ ތަފުީސލާއި، އެ
 މާތު.ސަބަބުތަކާއި މަސްދަރުތަުކގެ ބަޔާންތަކާއި މަޢުލޫ
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ޤައުމަކުން އަމުރު ބޭރު 
 ނެރެފައިވާކަމުގެ ހެކި 

        )ށ( އާިއ،  ،ާއއި  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 37ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .23
ނެރެފަިއވާަކމުގެ ހެިކ  ބޭރު ޤައުމަކުން އަމުރު ،)ނ( ގެ ބޭނުމަށް

ބަލައިގަތުމުަގއި، ބޭރު ޤައުެމްއގެ ކޯަޓކުން ނެރޭ އަމުރެއް ުނވަތަ ކުާރ 
އެ ކޯުޓގެ ިސއްަކ ޖަހައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އަުމރު ނެރުނު  ޙުކުމެއްަގއި

ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރެއް ުނވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޮއފިސަރެްއ 
ކޯޓަކުން ޖަހައިފަިއާވ  ެއއީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް އެ ،ސޮއިކޮށްފަިއވާނަމަ

ބުނެވުނު ފަރާތަކުްނ ކޮށްފައިާވ  ސިއްަކއެްއކަން ނުވަތަ ިއސްވެ
ައދި ބޭރު  .ށް އިތުރު ހެތްކެއް ނެތި ގަބޫލުކުރަންވާެނއެވެ ސޮއިކަމަ

ޤައުމެްއގެ ކޯޓަކުން ނެރެފައިާވ އަމުރެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްެގ 
ޤައުމުެގ  އަސްލާ ެއްއގޮތް ޞައްޙަ ކޮޕީއެްއކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ 

ކުރާ މީހަކު ސޮއިކޮށް ތަްއގަނޑު ަޖހައިފައިާވ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަމްސީލު
ކެްއ ނެތި ބަލަންވާނީ އަސްލާ އެއްގޮްތ ތްޔުމެއް އިތުރު ހެލި

 ލިޔުމެއްކަމަށެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް، ލިޔުމެއް ޞައްޙަކަމުަގިއ ބެލޭނީ،   )ށ(  
އަމުރު ނެރުނު ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރެްއގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ނުވަަތ 

ކޯޓު ޮއފިސަރެއްެގ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ މަޤާމުަގއި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ 
ޤައުމުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތް  މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ުނވަތަ އެ 

 ތަމްސީލުކުރާ މީހަކު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހައިަފއިވާނަަމއެވެ.
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި 
ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ 

އަމުރެއް 
 ރީކުރުން ޓަ ރަޖިސް 

ވެހިރާއްޭޖގަިއ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ބޭރު ޤައުމަކުން ދި   )ހ(  .24
ކޯޓަށް  އަމުރެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަްށ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ހުށަހަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިާވކަމަށް 
 ކުރެވޭނަމަެއވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ގަޫބލު

 

އަިދ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޙްިތމާލް ނެތް  އަމުރަކީ ދެމިއޮތް އެ (1)   
 އަމުރަކަށްވުްނ؛

 

އަމުރު ނެރުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި  އެ އަމުރަކުން އަސަރުކުރާ ީމހާ އެ (2)   
ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެފައިނުާވނަމަ، އޭނާ ދިފާޢުވުމަށް އެކަީށގެންާވ 

 އިވުން؛ ޝަރީޢަތް ހިންގާނެކަން އޭނާއަށް އަންަގިއފަ ވަގުތުލިޭބގޮތަށް އެ
 

ފުެގ ޞާއިން އެ އަމުރު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ތަންފީޒުކުރުމުން ޢަދުލު (3)   
 ހަމަތަކާ ޚިލާފުނުވުން.

 

ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފަިއވާ އަމުރުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުދާ   )ށ(  
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ނުވަތަ ފައިާސ ެއ އަުމރު ރައްދުާވ މީހާ މުދާ އަނބުާރ 
ނުވަތަ ފައިސާ ދައްަކއި ޚަލާްޞކޮށްފައިވާނަަމ،  ،މަހަވާލުކޮށްފަިއވާނަ
ނުވަަތ  ،ކޮށްަފއި ޛުދަލުަގއި ަޖލު ޙުކުމެއް ތަންފީނުވަތަ ޭއގެ ބަ

އެނޫންވެސް ޢުޤޫބާތެއް ލިބިަފއިވާނަމަ، މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ އަުމރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާިޠލުކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް
 

( ވަނަ ަނންބަރުގަިއ 1ވަނަ ާމއްދާެގ )ބ( ގެ ) 37ޤާނޫނުގެ   )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތަށް ޭބރު ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ ހުށަހަޅާ އަމުރެްއ، ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ 

އިާވ ތިޞާޞް ލިބިފަޚްކަމުގެ އި ،ޢަމަލުުކރާނީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި
ކޯޓަކުން ކަނޑަައޅައިފަިއވާ އުސޫލެްއގެ ދަށުންނެވެ. އަިދ އެފަަދ 
އަމުރުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭީނ އަދި އެފަދަ އަމުރުތައް ބާޠިލުކުރެވޭީނ 
އަދި އެފަދަ އަމުރުތައް އިްޞލާޙުކުރެވޭނީ، އެފަދަ އަމުރެްއ ހުށަހަޅާ 

 ކޯޓަކުން ކަނަޑއަަޅއިފަިއވާ ުއސޫލާ އެްއގޮތަށެވެ.
 

 ދަލާއި ނެގޭ މު  ލަތަށް އު ދަ 
 ފައިސާގެ މިލްކުވެރިކަން 

ކުށް ކޮށްގެން ހޯދައިފައިާވ މުދަލެއް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ބޭރު     .25
ޤައުމަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރެްއ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަްށ 
ލިބޭ  މުދަލެއް ނުވަަތ ފައިސާެއއް ނުވަތަ ޭއެގ ބައެްއގެ 

ްނމެހައި ފަރާތެއްގެ ޙައްަޤކުން ނުވަަތ މިލްކުވެރިކަން އެހެން އެ
ދިވެހި ދައުލަތަށް ބަދަލުވާނެެއވެ.  ،މަޞްލަޙަތަކުން މިނިވަންވެ

އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން ބާޠިލްނުވާޮގތަށް ހެޮޔ 
ނިޔަތުގަިއ އެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ފައިާސއަކަށް އަގުހުިރ ބަދަލެްއ 

މުދަލަކުން ހޯދައިފައިވާ ޙައްެޤްއ  އެ ންދިނުމަށްފަހު އެހެން ފަރާތަކު 
 ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް އިސްިތސްނާވާނެެއވެ.

 

ނިޔަތުގައި މުދަލުން ހެޔޮ
ފައިވާ އި ޙައްޤު ހޯދަ 

ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތު 
 މާޔަތްކުރުން ޙި

ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަުށން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވި މުދަލެއްގެ     .26
ވަަތ ދައުލަތަށް ނެގި މުދަލެއްގެ ނުވަަތ ނުވަތަ ފައިސާެއއްގެ ނު

 ،ފައިސާެއއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮްތކަމަށް ބަޔާންކޮށް ތިންވަނަ ަފރާތަކުން
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އަމުެރްއ ހޯދުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

އޭނާ އެ މުދަލެއް ުނވަަތ ފައިސާެއއް ނުވަަތ ޭއެގ ބައެްއ   )ހ(  
 ޔޮ ނިޔަުތގަިއކަމަށް ކަނޑައެޅުމަްށ؛ އަދި/ުނވަތަ ހޯދައިފައިވަނީ ހެ

 
ނުވަތަ އޭގެ ަބއެއް އަނބުާރ އޭނާއަްށ  އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިާސއެއް   )ށ(  
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 ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް.
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޝަރުޢީ ލިޔުން ރައްދުކުރުން 

 
ޝަރުޢީ ލިޔުން 

 ރައްދުކުރުމަށް އެންގުން 
ޔުން ރައްދުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ލި  )ހ(  .27

ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެެނރަލަށް ފޮނުވާ ޝަރުޢީ ލިޔެިކޔުންތައް،  ،ގުިޅގެން
ހުށަހެޅުމުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް އަނބުރާ ަރްއދުކުރުމަށް  އެ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ެއންގިދާނެއެެވ.
 

އްދުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރުޢީ ލިޔުން ރަ  )ށ(  
     ޕޯސްޓުގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮތަކުްނ  ،ގުިޅގެން

ލިޔުން ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް  އެ
މަނާނުކުރާ ގޮތެްއގެމަތިން، ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
 

ޝަރުޢީ ލިޔުން ރައްދުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ނ(  
ލިޔުން ރައްުދކުެރވުނުކަމުެގ  ހުށަހެޅުމެއްގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާގޮތަށް އެ

ލިޔުން  ހެކި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރައްދުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ
ބޭުރ ޤައުމަށް  ،ނުވާނަމަ، ަރއްދުނުކުރެވުނު ސަބަބު ރައްދުކުރެވިަފއި
 .އަންގަްނވާނެެއވެ

 
 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ންމުބައި އާ 
 

ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަކންކަން ހިމެނޭގޮތުން، ޤާނޫނުގެ ދަށުން     .28 ރަޖިސްޓަރީ 
ުގޭޅ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީއެްއ  ބަދަލުކުރާ އެހީއާ

މި ރަޖިސްޓަރީ  ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެ  ،ޤާއިމްކޮށްގެން 
 ނީ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.ޤާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓާ

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ހުށަހަޅައިފަިއާވ   )ހ(  
 ހުށަހެޅުންތައް؛

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ހުށަހަޅައިފަިއާވ   )ށ(  
 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ނަތީޖާ؛
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އްެޖއިން ބޭރު ޤައުމަކަށް ހުށަހަޅައިފަިއާވ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާ  )ނ(  
       ،ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ަތކެތީެގ ަތފުސީލާއި

އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުަގއި، 
 ؛ރައްދުކޮށްފަިއވާ ތަކެީތގެ ތަފުސީލު

 

 ،ހެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުށަ  )ރ(  
 ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތަފުސީލު؛

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމުގެ އަމުރެްއ   )ބ(  
ތަންފީޛުކުރުމުގެގޮތުން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމަށް ޓްރޭސްކުރާ 

 މުދަލާއި، ހިފަހައްޓާ މުދަލާއި، ހޯދާ މުދަލުގެ ތަފުސީލު؛
 

 ނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުށަހެޅުމަށް ހޯދާ މީހުންގެ ތަފުސީލު؛ޤާ  )ޅ(  
 

ބޭރު ޤައުމެްއަގިއ  ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމަށް  )ކ(  
 ؛ރައްދުކޮށްފަިއވާ ޝަރުޢީ ލިުޔންތަކުގެ ތަފުސީލު

 

ިއާވ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަަހޅައިފަ  )އ(  
 ހުށަހެޅުންތައް؛

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަަހޅައިފަިއާވ   )ވ(  
 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ނަތީޖާ؛

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤަުއމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުަށހަޅައިފަިއވާ   )މ(  
ހިރާއްޖެއަްށ ދިވެ  ،ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން ހިފެހެއްޓި ތަކެތީގެ ތަފުސީާލއި

ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަިއ، ރައްދުކޮށްފަިއވާ ތަކެީތގެ ަތފުސީލާއި، 
ބޭނުންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެތަކެީތގެ ވެރިފަރާތަށް ރައްުދކޮށްފަިއވާ ތަކެީތގެ 

 ތަފުސީލު؛
 

ޤައުމަށް  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމެްއގެ ހުށަހެޅުމަށް އެ   )ފ(  
ކުާރ މީހުންނާއި، ބަންދުގަިއ ބަހައްޓަިއގެްނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަތުރު

 ތަފުސީލު؛ފޮނުވާ މީހުންގެ 
 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމުގެ އަމުރެްއ   )ދ(  
ތަންފީޛުކުރުމުގެގޮތުން ބޭރު ޤައުމެްއގެ ހުށަހެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އާމެދު އެ ،ހަްއޓާ މުދަލާއި، ހޯދާ މުދަލާއިޓްރޭސްކުރާ މުދަލާއި، ހިފަ
 ؛ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ ތަފުސީލު
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ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަުކން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ހޯދޭ މީހުންެގ   )ތ(  
 ؛ތަފުސީލު

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   )ލ(  
 އަދި ؛ރައްދުކޮށްފަިއވާ ޝަރުޢީ ލިުޔންތަކުގެ ތަފުސީލު

 

މުކަމަށް ފެންނަ އެހެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަްށ މުހިން  )ގ(  
 މަޢުލޫމާތުތައް.

 

ގަާވއިދުަގއި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހައި ހިނދަކު،  މި    .29 މާނަކުރުން 
ލަފުޒުތަކާިއ  އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ

 މާނަކުރުމެވެ.ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއާވ 
 

 2015/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީ އެ ކަމަށް ބުނެފައި "ޤާނޫނު"    
( )ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގައި ޤާޫނނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުެގ ޤާނޫނު

 އަށެވެ.
 

އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ނުވަތަ  ކަމަށް ބުނެފައި "ޖިނާއީ މައްސަލަ"    
ިޅގެން ހިންގާ ޖިާނއީ ތަޙުޤީޤެއް ބޭރު ޤައުމެްއގައި ހިނާގ ކުަށކާ ގު

ނުވަތަ އެފަދަ ތަޙުޤީޤަކާ ނުވަަތ  ނުވަތަ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތެއް
 ޝަރީޢަތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަަކށެވެ.

 

ކަުމގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިފައިާވ  ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި "ކޯޓު"    
 ކޯޓަށެވެ.

 

ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،އެވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި "ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް"    
ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ  52)ފުލުހުންގެ ޤާޫނނު( ގެ  2008/5

 ޢައްޔަންކުެރވޭ ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕޮލިހަށެވެ.
 

 ފުލުހުންެގ ޔުނީފޯމު ،ެއވަނީ ނެފައިކަމަށް ބު "ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއް"    
 އެޅި ހުރިހާ ރޭންކެްއގެ ފުލުހުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

 

ފޮރިން  ،ެއަވނީ ކަމަށް ބުނެފައި"މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް"     
އެފެއާުޒގެ ކަންކަން ިހންގުމާއި، ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަުތ 
ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އެއިެރއްަގއި ހަވާުލކޮށްފަިއާވ 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާާރއަށެެވ.
 

ބިދޭސީން ިދވެހިންނާިއ  ،އެވަނީ  ކަމަށް ބުނެފައި "މީހެއް"     
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ކޮންމެ  ،ހިމެނޭގޮތަށް، އިންސާނީ ނަސްލު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި
 އިންސާނަކަށެެވ.

 

ކޮންމެ  ފޮތް، ލިޔެިކޔުން ނުަވތަ ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައިއެއްޗެއް" "    
 ެއއާ ، ރެޯކޑުކޮށްފަިއވާ މެޓީރިއަލްތަާކއި ސިފައެްއގައިނަަމވެސް 

 ްއޗަށެެވ.ހުރި ތަކެގުޅުން
 

 މި ގަާވއިދު ހަދައި ހިންގާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.    .30  ހިންގުން ގަވާއިދު ހަދައި 

   މަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓަގިއ ޢަގަާވއިދަށް  މި    .31 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 މި ގަާވއިދު ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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  1ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކަވަރ ނޯޓު ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދި 

 )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް(

  

 މައްސަލަ: .1
 މައްސަލަ ނަންބަރު: .2
 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަން: .3

 ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ގުޅާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

 އޮގަނައިޒޭޝަން: .1
 ތަން: .2
 ޤައުމު: .3
 ނަން: .4
 މަސައްކަތް: .5
 ވާހަކަދައްކާ ބަސް: .6
 ބަރު:ފޯނު ނަން .7
 ފެކްސް ނަންބަރު: .8
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: .9

 މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:

 މި ރިކުއެސްޓަކީ އަވަސް )އަރޖެންޓް( ރިކުއެސްޓެއް.

 ނުން އެދޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚު:މި ރިކުއެސްޓާ ގުޅިގެން ހޯދަން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދި 

 ވަކި މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ސަބަބު:

 ތާރީޚު:

 ސޮއި:
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 އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 

 )ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ޤައުމުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް(

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

 ތާރީޚު:

 ހުށަހެޅުން ލިބުނު އިދާރާ:

 އޮގަނައިޒޭޝަން: .1
 އުމު:ތަން:                        ޤަ .2
 ނަން: .3
 މަސައްކަތް: .4
 ވާހަކަދައްކާ ބަސް: .5
 ފޯނު ނަންބަރު: .6
 ފެކްސް ނަންބަރު: .7
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: .8

 ނެ ފަރާތުގެ ތަފުސީލު:ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ގުޅާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް:   މަތީގައި

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް:  

 އޮގަނައިޒޭޝަން: .1
 ތަން: .2
 ޤައުމު: .3
 ނަން: .4
 ސައްކަތް:މަ .5
 ވާހަކަދައްކާ ބަސް: .6
 ފޯނު ނަންބަރު: .7
 ފެކްސް ނަންބަރު: .8
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: .9
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 :މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި:

 ނިންމޭނެކަމަށް ފެނޭ:  

 :ނިންމޭނެކަމަކަށް ނުފެނޭ

 ސަބަބު:

 ތާރީޚު:

 ސޮއި:

 ފެކްސް ުނވަތަ އީެމއިލްކޮްށދިނުމަށް އެދި( ،މި މަޢުލޫމާތު ފުިރހަަމކުރުމަށްފަހު  ،ުބމުން)ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަަހޅައިަފއިވާ ހުަށހެޅުން ލި 
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  2ޖަދުވަލު 

( ގެ ދަށުން ii( )2) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 21ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 އުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގާ އެންގުން ޕްރޮސިކި 

 ވީ ފަރާތް:ލިބެން

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  21ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

(2( )iiްގެ ަދށުން، އަހުރެންނަށް ިލބިދޭ ބާރުގެ ދަށުނ )، ............... ،ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ،އަހުރެނ

 ށްދެމެވެ:އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރުކޮ ،ޖެނެރަލް

ހިރާއްޖޭގައި )ހ( ...............)ކުށުގެ ތަުފސީލު( އާ ގުޅުންހުރި ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤެއް/ *ޝަރީޢަތެއް ދިވެ 

 ފެށިފައިވާތީއާއި،

)ށ( ުބނެވިދިޔަ ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤުގައި/ *ޝަރީޢަތުގައި *ބަާޔން/ *ހެކިބަސް/ *އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް  

 ،.............. )ނަމާއި، މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް( ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުން މުހިންމުކަމަށްވާތީ.................. ގައި ހުރި ..§

ޤީޤުގައި/ )ނ( ...............)ނަން( ަވނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެިތ ބުނެވިދިޔަ ޖިނާއީ *ތަޙު 

.....)މުއްދަތު( ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައުމަށް *ޝަރީޢަތުގައި *ބަޔާން/ *ހެކިބަސް/ *އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ................

)..................( )ިހނގަމުންާދ ނުވަތަ ކުރިޔަށް ތާވަލްކޮްށފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ތަފުސީލު(  ،އެއްބަސްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން

ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ގައި ..................... )ނަން( ހެކިބަސް ދިނުން މުހިންމުކަމަށްާވތީ، އެ

  މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ.

 ޚު:ތާރީ

  ސޮއި:

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 އުނިކުުރމަށް ިޢބާރާތްބޭނުންނުވާ  *

 ން ޤައުމުގެ ނަ ބޭރު §
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3 ޖަދުވަލު   

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިބެންވީ ފަރާތް: 

 ގެ މައި އިދާރާ އިދާރާގެ ނަން/ ހުށަހަޅާ ަޤއުމުބޭރުޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ  ފޮނުވާ ފަރާތް:

 ހުށަހެޅުން  މަށް އެދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަ 

 ފު ތަޢާރަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ މަްއސަލައާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން ނުހަުނ   .1
ޒިންމާ ނެގުމަްށ  )ހުަށހަޅާ ބޭރުޤައުމުގެ ނަްނ( ގެ ފަރާުތން، މި ،އްޔަތު(ހައިސި މު،އިޙްތިރާމާއެކު އަހުރެން )ނަން، މަޤާ

( ިޖނާއީ ޤުޤީޙުހަވާލުވެހުރި ފަރާތުގެ ހައިިސއްޔަތުންނާއި )ޒިންމާ ބަޔާންކުރުމަށް، މިސާލު: ޖިނާއީ ަދޢުވާ، ތަ
އްޔަތުން، )ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ނަން( ފަރާތުން މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީއަށް އެދުމަށް ހުއްދަ ލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ ހައިސި

 އެހީތެރިކަމަށް އެދޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ.

 ހުށަހެޅުން 

)ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫީނ  2015/2)ހުށަހަޅާ ބޭރުޤައުމުގެ ނަން( ގެ ފަރާތުން ޤާޫނނު ނަްނބަރު:  .2
ހުށަހެޅުން،  ިދނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި މިއެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުން އެްއބާރުލުން 

)ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިަކން ބަދަލުކުރުމުެގ  2015/2ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ޤާޫނނު ނަްނބަރު: 
 އޭގެ ދަށުން ހަދަިއފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ،އިޤާނޫނު( އާ

 ށަހެޅުމުގެ ބާވަތް ހު

ކަމަކަށްކަން(  ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައިފައިވަީނ )ޖިނާއީ މައްސަލަ( ގެ )ޖިނާއީ މައްސަލަ ބިނާވެފައިވަނީ ކޮން މި 3.1
 ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިފައިަވނީ )ޮކން އިދާރާއެއްކަން ބަޔާންކުރޭ/ތަފުސީލު ކުރޭ(.

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަސާސްގެ ތަފުސީލު: ހުށަހެޅުން ބިނާކޮށްފައިވާ 

 )ބައިލެޓަރަލް ޓްީރޓީ ނުވަތަ މަްލޓިލެޓަރަލް ކޮންވެންަޝން ނުވަަތ ސްކީމްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް(

 ހުށަހެޅުން ބިނާވެފައިވާ ަފރާތުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. 3.2 

 ނަން/ތަފުސީލު:

 ޚު:އުފަން ތާރީ

 އުމުރު:
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 ތް:މަސައްކަ

 ޤައުމީ ނިސްބަތް:

 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

 އެޑްރެސް/ތަން:

ޓްރޭސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ/ ހިފެހެއްޓުމަްށ ބޭުނންވާ/ ދަުއލަތަށް ނެޭގ މުދަލުގެ ަތފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ.  3.3
 )ބޭނުންާވނަމަ ފުރުމަށް(:

 ސިފަ:

 ތަން:

 މު ތަފުސީލު:މިނޫންވެސް މުހިން

މުދާ ވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ސަބަބުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.  އެފަރާތް ނުވަތަ އެދިވެހިރާއްޖޭގައި  3.4
 )ބޭނުންާވނަމަ ފުރުމަށް(:

 ފައިވާ ގޮތުގެ ބަޔާން އި ކަންހިނގަ 

)ޖިނާއީ މައްސަލައިގެ ވަޤާއިޢު ތަފުސީލުކޮށް، ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ހޯދޭ އެހީތެރިކަމާއި މައްސަލައާ  .4
 ފައިވާގޮތާއި، ބޭރުޤައުމުގައި ހިނގާ ޖިނާއީ މައްސަލައާއި ރާއްޖެއިން ހޯދޭ ހެއްކާ ހުރި ގުޅުން(ގުޅި

 ޖިނާއީ ކުށްތައް/ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނު/ އަދަބު 

ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނުން އެ  ،ކުށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ އަސާސްތަކާއި ،)ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުްށތަކާއި 5.1
 ، ތުހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު/ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަާރތުގެ ވަނަވަރު، އެނގޭނަމަ(ތަކާއިދަބުއަ

 )ނުވަތަ(

ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމުގެ އަމުރެއް )ނެރެފައިވަނީ/ ނެރެެވނީ( )ބޭރުޤައުމުގެ ނަން( ހިނާގ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ.  5.1
 ރޭ(.)ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމުގެ އަމުުރ ނެރެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކު

ކުށުގެ  ބޭރުގެ ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމުގެ އަމުރުނެރެވެނީ )ބޭރުގެ ދައުލަތުގެ ނަން( ހިނގި )ކޮން ކުށެއްކަން ބަޔާންކުރޭ( މި
 ން ޤާނޫނަުކންކަން ަބޔާންކުރޭ(.އަދަބަކީ )ކުށަށްދެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަބާއި، ކޮ

ކޮޕީއެއް "އެޓޭޗްމަންޓް އޭ" ނަމުގައި އެއްކަރުދާސް ބައިގެ  ހުށަހެޅުމާއެކު ބަޔާންކުރި ޤާނޫނުގެ ގުޅުންހުރި 5.2
 ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދު 

މިސާލު: ދަޢުާވ ރައްދުވާފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކާފީ ހެކި ހޯދުމަށް،  .ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ )ބޭުނން ބަޔާންކުރޭ މި .6
 މަށް(މަތީގައި ބަޔާންކުރި، ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރު

 ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ޔަގީންކަން 

 މި ހުށަހެޅުމާއެކު އަންނަިނވި ކަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ. 7.1

ހިންގި ނުވަތަ ހިންގިކަމަށް ދަުޢވާކުރާ ޖިނާއީ ކުށަކީ ސިޔާސީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ، ހުށަހެޅުން ގުޅިފައިވާ )ހ( މި
 ތަޙުޤީޤަކަށް، ދަޢުވާއަކަށް ނުވާަކމަށް؛

ަށހެޅުން ބިނާވެފައިަވީނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގިނަމަ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ކުށަކަށް އަދި )ށ( ހު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާންމު ޖިނާއީ ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން އެއީ ކުށެްއކަމަށް ބަޔާންވެފައިނުވާ ކުށަަކްށ ނުވަތަ އިހުމާލަކާ 

 ނުވާކަމަށް؛ އަކަށް ނުވަތަ އަދަބު ިދނުމަކަށް ކަމުގައިނުަވތަ ދަޢުވާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ތަޙުޤީޤަކަށް

ުނވަތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ އުަފންވީ ޤައުމަށް ނުވަަތ ސިޔާސީ  ނުަވތަ ކުލަޔަށް )ނ( ުހށަހެޅުން ުހށަހަޅަނީ މީހެްއގެ ނަސްލަށް
އަަދބުދިނުމަކަށް ކަމުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާއަކަށް ނުވަތަ  ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތުކުުރމުގެގޮތުން ހިންގޭ ތަޙުޤީޤަކަށް

 ނުވާކަމަށް؛

 ނީ އަންނަނިިވ ހާލަތުގައި ަދޢުވާއަކީ ުނވަތަ އަދަބު ިދނުން ގުޅިފައިވަ  ނުވަތަ ޤީޤަކީޙުއިވާ ތަ)ރ( ހުށަހެޅުްނ ިބނާވެފަ

 ؛ނޫންކަމަށް

(i ަތުހުމަތުކުރެވޭ/ ދަޢުވާ ިލބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުށް ސާިބތުވާކަމަށް، ނުަވތަ ނުވާކަމަށް ކ ) ެނޑައެޅިފައި ނުވަތަ އޭނާގ 
 ދެވިފައި؛  ފުމައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް މަޢާ

(iiުތުހުމަތުކުރެވޭ/ ދަޢ )ެޢަމަލަށް ބިނާކޮށް  ވާ ލިބޭ މީހާ ކުރި ޢަމަލަށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަށް ނުވަތަ އ
 އިކަން.އެހެން ކުށަކަށް )ބޭރު ޤައުމުގެ ނަން( ގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އަދަުބ ދީފަ

)ބ( ކުށްވެރިޔާ ކުރިކަމަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލައިފައިވާ ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤާނޫނުގައިވެސް ކުށެއްކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން.

 -( ިއތުރަށް ކަށަވަރުކޮށްދެނީބޭރު ޤައުމުން)ހުށަހަޅާ  7.2

 ހަވާާލދީަފއިވާ ޖިނާއީ މައްސަލަ ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލައެއްގައި ބޭނުންުނކުރާނެކަން؛ ، ތަކެތިއެދިފައިވާ)ހ( 

ޖިނާއީ މައްސަލަ ނިމުަމށްފަހު، ިޖނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ހުަށހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ހޯދޭ ތަކެިތ  )ށ(
 ކުރުމަށް؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދިއްޖެނަމަ ރައްދު
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 )ނ( )ބޭރު ޤައުމުގެ ނަން( އަްށ ހާޒިރުވާ )މީހާގެ ނަން( ފަރާތާެމދު އަންނަވިގޮތަށް ޢަމަލުޮކށްގެން ނުވާނެކަމަށް:

(i ( އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކަށް )ހުށަހެޅުން ހުށަހެިޅ
 އަދަބުދިނުން؛، ދަޢުވާކޮށް ނުގެ ދަުށން ދަޢުވާ އުފުލައިފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން، ހައްޔަރުކޮށް، ބޭރުގެ ޤައުމު( ގެ ޤާނޫ

(ii ްއޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ ދަޢުވާއެއ )
 ކުރުން؛

(iiiޫދ )ްއޭާނ )ބޭރު ޤައުމުގެ ަނން( އަްށ ދިޔަ ބޭުންނ  ،ޮކށް ދިއުމުގެ ފުރުސަުތ ލިބި( އޭނާއަށް )ބޭރު ޤައުމުގެ ނަނ
ނޫން އެހެން ބޭނުމަަކށް މަޑުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ފިޔަވައި އެހެން ހާލަތްތަކުގައި، )ޭބރު ޤައުމުގެ ނަން( އިން 

 ގުޅިގެން ހެކިދިުނމަށް ނުވަތަ އެއްބާރުުލން ކުށަކާ ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އިތުރަށް އެހެން
 ޤައުމުގައި އޭނާގެ ކިބައިން އެދުން. ދިނުމަށް އެ

ހުށަހެޅުމުގައިވާ ޖިނާއީ  ،ކަނޑައިލުން ނުވަތަ ދޮގުހެކިދިުނން ިފޔަވައި އެހެން ކުށަކާ ގުޅިގެން )ރ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
 ނަން( މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގައި ކޯޓުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން )މީހާގެ ނަން( ދޭ ހެިކބަހެއް )މީާހގެ

 ކުާރނެކަމަށް؛ބޫލުނުކުރާނެކަމަށާއި ާބޠިލުގަ

 )ބ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެއްބަސްވާ އުސޫލަކުން )މީހާގެ ނަން( ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަްށ؛ 

  އެހެނިެހން ކަންކަން(ކަމަށް ކަނޑައަޅާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހިންމު)ޅ( )

 އެދިފައިވާ އެހީގެ ތަފުސީލު 

 ހުށަހަޅަމެވެ. . އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަަމކުރުމުގެގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށ8ް

 ؛ނެގުމަށް ބަޔާން މީހެއްގެ)ހ( 

  xއަލްފާޟިލް  :މިސާލު

 ލިމިޓެޑް  މްޕެނީހށނ ކޮ

 )އެޑްރެސް(

 ކޮށް ބަޔާން ނެގުަމށް:ގުޅިގެން އިންޓަވިއު ނަނިވި ކަންކަމާއަން

 )ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު/ ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ ބަޔާންކުރި މީހާގެ ކިބައިން ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ކަންކަން/ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި 
 ސުވާލުތަކުގެ ލިސްޓެއް ދިނުން(
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 ؛ބަސް ނެގުމަށް)ށ( ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައިދޭ ހެކި 

  xއަލްފާޟިލް  :ސާލުމި

 ލިމިޓެޑް  މްޕެނީހށނ ކޮ

 )އެޑްރެސް(

 ހުވާކޮށްގެން ހުރެ އަންނަނިވި ަކންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ދިުނމަށް:

)ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު/ ޝަރީޢަަތށް ބޭނުންވާ ބަޔާންކުރި މީހާގެ ކިަބއިން ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ކަންކަްނ/  

 ނުން(ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކުގެ ލިސްޓެއް ދި

 ލިޔުން ނުވަތަ އެްއޗެއް ކޯޓަށް ގެނައި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް(؛)އަދި ލިޔުން ނުވަތަ އެއްޗެއް ޯހދުމަށް )ނ(  

 ޑިރެކްޓަރ  :މިސާލު

 ލިމިޓެޑް  މްޕެނީހށނ ކޮ

 )އެޑްރެސް( 

        އިޑް ކޮޕީސް"( މިސާލު: "ސަރޓިފަ .ލުއަންަނނިވި ލިޔުްނ ނުވަތަ އެއްޗެއް )ހެކީގެ ބާވަތުގެ ތަފުސީ ،ބޭނުންވާ
 ގައި )މުއްދަތު ބަޔާްނކުރުމަށް(:މުއްދަތު މި

 ()ލިޔެކިޔުންތައް ބަޔާންކުރުމަށް

     މަތީގައި ބަޔާންކުރި  ،ލިޔުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ދެނެގަތުމަށާއި، އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް
 ފުކުރުމަށް:)މީހާގެ ނަން( ގެ ކިބަިއން އަްނނަނިވި ކަންކަން ސާ

 )ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބަޔާންކުރޭ(

 )މިސާލު(

ކުންފުނީގައި އޭނާގެ މަޤާމަކީ ކޮބައިކަން ޔަގީންކޮށްދިނުން/ އޮފީސް އަދި އޭނާއާ 
 ހުރި ލިޔުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އޭނާ ބަލަހައްޓާތޯ؛ގުޅުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު/ ތަޙުޤީޤާ

 ތޯ؛ދަށުން ބަޔާންދިނުމުގެ ހުއްދަ ިލިބފައިވާ މީހަކަށްވޭ  ޤާނޫނުގެބޭރު ޤައުމުގެއެމީހަކީ 

 ކަންތައްތަކާބެހޭ ރިކޯޑުތަކަށް ވަދެުވމުގެ ޔަގީންކަން ދޭތޯ؛ އެމީހަކަށް ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރި

 ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭތޯ؛
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 ؛ލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭތޯލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އާންމު އުސޫ

  ބަަލއި ފާސްކުރުމަށް؛ތަންަތން )ރ( މީހުންނާއި/ 

 ލިމިޓެޑް )އެޑްރެސް( މްޕެނީކޮ ހށނމިސާލު: 

 އަމުރެއްގެ ދަށުން ކުންފުނީެގ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަްނތައްަތއް ބަލައިފާސްކުރުން:ކޯޓު 

 ލު ދިނުން()ބަލައިފާސްކުރަން ބޭުނންވާ ަތކެތީގެ ތަފުސީ 

 )ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ހޯދުަމށްޓަކަިއ އެ ތަކެތި ހޯދަން އެދޭ ސަބަބާެއކު ބަޔާންކުރުން( 

 މަށް؛އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ދަތުރުކުރާ މީހެއްގެ ދަތުރުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސު އެއްގައި)ބ( ޖިނާއީ މައްސަލަ

 ންހަމަޖެއްސު އަށް ދަތުރުގެ ކަންތައް × އަލްފާޟިލްމިސާލު: 

 )އެޑްރެސް( 

ށް އަންނަނިވި ޤައުމުގެ ނަން( އަށް ދަތުރުކުރުމަ )ބޭރު އެހީތެރިވެދިނުމަށް ،( ގައި)ޖިނާއީ މައްސަލަ 
 ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް:

 )ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަމުގެ ތަފުސީލު( 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުން(

ނާޔަތްަތކާއި، އެމީހެއްގެ ހުރުމާއި ޢިމަކުން އެދިގެން އެމީަހކު ހުންނަ މުއްދަތުގައި އެމީހަަކށް ލިބެންެޖހޭ އިތުރު )ބޭރުޤައު
 ސެކިއުރިޓީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން(

 ށް؛މުދަލުން މުޢާމަާލތްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުމަ ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމަށް/ ޤައުމަކުން )ޅ( ބޭރު

 )ބޭރުޤައުމުން ތަންީފޛުކުރަން ޭބނުންވާ އަމުރުގެ ތަފުސީލު / މިހާރުގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރުން( 

 )ކ( ޝަރުޢީ ލިޔުން ރައްދުކުރުމަށް؛

 ×މިސާލު: މިސްޓަރ 
 )އެޑްރެސް(

 :އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަެހޅުމަށް

 )ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ލިޔުންތަކުެގ ތަފުސީލު(

 (ރައްދުކުރާނެ މުއްދަތު ،ރާނެ ގޮތާއިލިޔުން ރައްދުކު)
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 ން އެނގޭނެ ހެތްކެއްގެގޮތުގައި ބޭުނންވަނީ ޮކން އެއްޗެއްކަން()ލިޔުން ރައްދުކުރިކަ

 ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުން:

 )ހ( ސިއްރުހިފެހެއްޓުން 

ެއންމެހައި ކަންތަްއތައް ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަަކއި ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ މިންަވރަށް ފިޔަވައި ހުށަހެޅުމާެބހޭ   9.1
ސިއްރުކުރަން އެދެމެވެ. އެއީ )ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް: މިސާލު:  ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަިއފާނެކަމަށްޓަކައި/ ހެކި 

 ނެއްތައިލައިފާނެކަމަްށޓަކައި(
 

 ،ން އެދެމެވެ. އެހެނީހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މީހާގެ ހެކިބަސް ބަންދުކޮށްަފއިވާ މަޖިލީހެއްގައި ނަގައިދިނު  9.2
ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް މަޞްލަޙަތު އެންމެ ރަނގަޅީ ބަންދުކޮށްފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި އޭނާގެ ހެކިބަސް ނެގުންކަމުގައި 
ގަބޫލުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ސަަބބުތަކެއް ހުރީމައެވެ. އެއީ )ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް( ހުޅުވައިލެިވފައިވާ މަޖިލީހެއްގައި 

ތީއެވެ. ލޭ ބެވޭ އަސަރެއް ުކރާނެކަމަށް އިފިނަަމ، ހުަށހެޅުމާ ގުޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލައަށް ެއކަށީގެންވާ ނޭދެހެކިބަސް ނަގަ
 އެއީ )ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް( 

 )ށ( ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް 

 ރުން އެދެމެވެ.އަންނަނިވި އިޖުރާއަތަށް ޢަމަލުކު ،ހުށަހެޅުމުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި .10

 )ހެކި ހޯދާނެ އިޖުރާއަތުގެ ތަުފސީލާއި ހޯދޭ ހެކި ބޭރު ޤައުމަށް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ަތފުސީލު( 

 )ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް( 

 ހުށަހަޅާ މީހާގެ ހެކިބަސް ނަގަން )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެޭހ ފަާރތް ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހާިޒރުގައި ހެކީގެގޮތުގައި 
 ތަމްސީލުކުރާ މީހާގެ މަޤާމް ބަޔާންކުރުމަށް( ،އެދޭނަމަ

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު ހުށަހެޅުން )ނ( 

ހުށަހެޅުމުގައިވާ ކަންކަން ވީހައިވެސް އަވަހަކަށް ފުރިހަމަކޮށްދިނުން އެދެމެވެ./ މި މުއްދަތުގައި )މުއްދަތު  .11
ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ބޭރު  :މުއްދަތުގަިއ ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބުަތއް ބަޔާންކުރުމަށް. މިސާލު ށާއި، އެބަޔާންކުރުމަ

ޤައުމުގައި ބާއްވާ އަޑުއެހުމެއްގެ ތާރީޚު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތާރީޚެއް ބަޔާންކުރުމަށް( ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަކޮށްދިނުން 
 އެދެމެވެ.

 ފޯރުކޮށްދިނުން ތަކެތި މަޢުލޫމާތާއި  ލިބިފައިވާ )ރ( 

 .ފޮނުވަންވާނީ އަންނަނިވި އެޑްރެހަށެވެ އެއްޗެހި ،ބަާޔންތަކާއި ،ލޫމާތާއިޢުލިޔުންތަކާއި، މަ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހޯދޭ 12.1

 )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް(
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 (މަށްއިލް އެޑްރެސް ބަޔާންކުރުއިލް/ އީމެކްސްމެ)ފޯނުނަްނބަރު/ފެ

އެ ޤައުމުގެ )ހެކި ހޯދުމަށް ބޭރު ޤައުމުގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތުގަިއ އެދުުނ  ތަކެތި ޤައުމުެގ ކަމޭބެހޭ ފަރާތުން( ބޭރު) 12.2
 އިދާރާ( އަށް ފޮނުވާނެއެވެ. 

 )ބ( ޢިނާޔަތްތަކާއި، ހުރުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ސެކިއުރިޓީގެ ތަފުސީލު )ބޭނުންނުވާނަމަ އުނިކުރުމަށް(

 :ބޭ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި)މީހާގެ ނަން( އަށް ލި  13.1

 )ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލު( 

 :)މީހާގެ ނަން( އަށް ިލބޭ ސެކިއުރިޓީގެ ތެރޭގައ13.2ި 

 ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލު( )ސެކިއުރިޓީގެ 

 ތެރޭގައި: )މީހާގެ ނަން( ހުރުމުގެ ިއންތިޒާމްތަކުގ13.3ެ 

 (ލު )ހުރުމުގެ އިންތިޒާމުގެ ތަފުސީ 

 ލިއޭސަން 

 :)ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ަފރާތުގެ ނަން( ގެ ކޭސް އޮފިސަރަކީ 14.1

 އީމެއިލް އެޑްރެސް( ،ފެކްސްމެއިލް ނަންބަރާއި ނަްނބަރާއި، )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުެގ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި، ފޯނު 

     ،ހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާނަމަ)ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެޭހ ފަރާތުގެ ނަން( ގެ އޮފިސަރަކަށް ދިވެ 14.2
 އެ އޮފިސަރަކީ )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ އޮފިސަރުގެ ނަްނ(

 ގުޅޭ އިތުރު ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމާ 

)ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އިން ބޭުނންވާ ހާލަތްތަކުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު . 15
 ހީތެރިކަމަކަށް އެދި ހުށަހަޅައިާފނެއެވެ.އެ

 ޔަގީންކަން  ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީއަށް އެދުމުން އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ 

     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ެއއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި )ޭބރު ޤައުމުގެ ނަން( އަށް . 16
ޟުނުާވ އްގައި އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދިއްެޖނަމަ، )ބޭރު ޤައުމުގެ ނަްނ( ގެ ޤާނޫނުތަކާ ަތޢާރަމި ބާވަތުގެ ކުށާ އެއްޮގތް ކަމެ

 ގޮތަށް )ބޭރު ޤައުމުގެ ނަްނ( ިއން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަްނ ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމެވެ.

 ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ އޮފިސަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން)ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އިން  ،އަހުރެން )މީހާގެ ނަން(. 17
)ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އަށް )ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ނަމާއި މާއްދާތައް( އިން ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުްނ، 
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ރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުެގ )ބޭ ،ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުޤައުމުތަކުން އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން
ހުށަހެޅުމުގައިާވ  ނަން( އިން ކަނޑައަޅައިފައިވާގޮތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅަމެވެ.

 

 

 ސޮއިކޮށްފައިވަނީ:

 --------------------ނަން

 ------------------އޮފީސް:

 ------------------:ޚުތާރީ
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 4ޖަދުވަލު 

 ދޭ ހުއްދަ  ހެކި ނެގުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ލިބެންވީ ފަރާތް:

     (.................. ގެ ................... )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އިން ................... )ކުށުގެ ތަފުސީލު §)ހ( 
ޤީޤަކަށް/ *ޝަރީޢަތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ހެކި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވީ ންހުރި ޖިނާއީ *ތަޙުގުޅު އާ

 ހިނދު؛

ހެކިހުރި )މީހާގެ  ބުނެވިދިޔަ ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤަށް/ *ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ ހެކީގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ނުވަތަ އެ )ށ( 
 ވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރި ހިނދު؛ ނަން(....................... ދި

..................... ¥................... )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އިން ބުނެވިދިޔަ މީހާގެ ކިބައިން   )ނ(
 ނދު:*ސާފުކޮށްދިނުމަށް/ *ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވީ ހި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަހުރެން....................،  11ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ތުގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ގުޅުންހުރި  ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤުގެ/  އާ (.................. އަށް ބުނެވިދިޔަ ................... )ކުށުގެ ތަފުސީލު §މަތިން ބުނެވިދިޔަ ހެކި، 
 *ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ.  

 

....................... 

 )ތާރީޚު(

....................... 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ބޭނުންނުވާނަމަ ފުހެލުމަށް  *

 ޤައުމުގެ ނަން  ބޭރު §

 ހެކީގެ ތަފުސީލު  ¥
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 5ޖަދުވަލު 

 ހުއްދަ  ދޭ  ހެކި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ލިބެންވީ ފަރާތް:

 ( އާ ހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އިން ................... )ކުށުގެ ތަފުސީލު .................. ގެ ................... )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެ §)ހ( 
 ގުޅުންހުރި ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤަކަށް/ *ޝަރީޢަތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ހެކި ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވީ ހިނދު؛

..................... ¥ނެވިދިޔަ މީހާގެ ކިބައިން ބު( އިން ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން  )ބޭރު )ށ( ...................
 *ސާފުކޮށްދިނުމަށް/ *ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވީ ހިނދު؛

އިވީ )ނ( ބުނެވިދިޔަ *ހެކި/ *ހެކީގެ ބައެއް ނަގައިފައިވާކަމަށް ..................... )ތާރީޚު( ގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަންގަވައިފަ
 ހިނދު:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަހުރެން....................،  11އްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޖިނާއީ މަ
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ގުޅުންހުރި  ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤުގެ/  ( އާ.................. އަށް ބުނެވިދިޔަ ................... )ކުށުގެ ތަފުސީލު §ނެވިދިޔަ ހެކި، މަތިން ބު
 *ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފީމެވެ.  

........................... 

 )ތާރީޚު(

.................... 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ނަމަ ފުހެލުމަށް ބޭނުންނުވާ *

 ޤައުމުގެ ނަން  ބޭރު §

 ހެކީގެ ތަފުސީލު  ¥
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 އަންގާ އެންގުން  އަމުރަށް އެދުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  *ހިފެހެއްޓުމުގެ  /ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ *

 ( އާ ފަރާތުގެ ނަން( އަށް ................... )ކުށުގެ ތަފުސީލު  .................. ގެ ................... )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ§)ހ(  
 އެކަށީގެންވާ ..................... ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިކަމަށް¥ގުޅުންހުރި ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤަކަށް/ *ޝަރީޢަތަކަށް ބޭނުންވާ 

އްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެތަކެތި *ބަލައި ފާސްކުރުމަށް/ *ހިފެހެއްޓުމަށް ޖިނާއީ މަ ތީލޭބެ ގޮތެއްގައި 
 ޤައުމުން އެދި ހުށަހަޅައިފައިވީ ހިނދު؛  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ 16ޤާނޫނުގެ 

..................... އަކީ .................. *)މީހާގެ ނަން( ގެ ބެލުމުގެ ¥)ށ( ބުނެވިދިޔަ ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤަކަށް/ *ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ 
    އި/ *)ތަނުގެ ނަން( ގައި ހުރި ތަކެތިކަމަށް ބެލޭނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހިނދު؛ދަށުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަހުރެން....................،  16ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
..................... *ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ/ *ހިފެހެއްޓުމުގެ ¥.................. އިން އެދިފައިވާ § ،ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮ

 ވޭ ފަރާތުގެ ނަން( އަށް އަންގަމެވެ.ދެ ދައް ........................ )ހުއަމުރަކަށް އެދި އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ..

 

..................... 
 )ތާރީޚު(

...................... 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ބޭނުންނުވާނަމަ ފުހެލުމަށް  *

 ޤައުމުގެ ނަން  ބޭރު §

 ހެކީގެ ތަފުސީލު  ¥
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 އަންގާ އެންގުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ންދުގައި ހުރި މީހާ ހާޒިރުކުރުމަށް ބަ

 އެހެންކަމުން:

.................. ގައި § ގުޅުންހުރި ޖިާނއީ *ތަޙުޤީޤެއް/ *ޝަރީޢަތެއް  އާ (............ )ުކށުގެ ތަފުސީލު....... )ހ(
    ފަށައިފައިވީ ހިނދު؛

( ގައި ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރުމުން .................... )ތަނުގެ *.................. ކޯޓުން ..................... )ތާރީޚު )ށ(
ގެ ތުހުމަތުގައި  (ގައި އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ/ * ..................... )ކުށުގެ ތަފުސީލުނަން( 

.........................)ތަނުގެ ަނން( ބަްނދުކޮށްފައިވާ .................. )މީހާގެ ނަްނ( އަކީ ބުނެވިދިޔަ ޖިނާީއ 
..... *އެީހތެރިކަން/ *ހެކިބަސް ދެވޭނެ ީމހެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެޭވ ................¥*ތަޙުޤީޤަށް/ *ޝަރީޢަތަްށ ބޭުނންވާ 
  އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ހުރި ިހނދު؛

.................. އަށް ބުނެވިދިޔަ §................... )ބޭރު ަޤއުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އިން ބުނެވިދިޔަ މީހާ  )ނ(
.................. އަށް ވަގުތީގޮތުން §*އެހީތެރިކަން/ *ހެކިބަސް  ދިނުމަށް  ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤުގައި/ *ޝަރީޢަތުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން  28ފޮނުވައިދިނުމަށް އެިދ ޖިނާއީ ަމއްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެީހތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ާޤނޫނުގެ 
  އެދި ހުށަހަޅައިފައިވީ ހިނދު:

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ  29ވަނަ މާއްދާއާއި  28ކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރި
ޤައުމަްށ ދިއުމަށް  އެ   .................. އިން އެދިފައިވާގޮަތށް §........................... )މީހާގެ ަނން(  ،ބާރުގެ ދަށުން

.................. )ގަޑި( އަށް ...................... )ތަނުގެ ަނން(  ގެ  (ރުހޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ..................... )ތާރީޚު
.................. އަށް §އަށް ........................... )މީހާގެ ނަން( ހާޒިރުކުރުމަށާއި، ........................... )މީހާގެ ނަން( 

ާޒމް ހަމަޖެއްސުމަށް އަހުރެން ............................... ޤައުމަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތި އޭނާ އެ ،ދިއުމަށް ރުހޭނަމަ
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަމެވެ.

........................... 

 )ތާރީޚު(

........................... 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ބޭނުންނުާވނަމަ ފުހެލުމަށް  *

 ޤައުމުގެ ނަން  ބޭރު §

  ތަފުސީލުހެކީގެ ¥
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 މު ފޯ ޅާ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަ ރި މީހަކު ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓް ބަންދުގައި ހު 

 އުމުރު: ...................      :.............................ބަންދުގައި ބަހައްޓައިެގން ގެންަނ މީހާގެ ނަން 

 ............ޖިންސް: ..............  ޤައުމު: ................................ ........................އުފަން ތާރީޚު:

 :....................................ބަންދުގައި ބަހަްއޓައިގެން ގެންދާ ޤައުމު

 .....................................................................................................ބަންދުގައި ބަހަްއޓައިގެން ގެންދާ ބޭނުން:

 ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ބަންދުގައި ހުންނަންޖެުހނު ސަބަބު: ................................................

 ................ށްއަ ޓްރާންޒިޓްކުރެވޭ މުއްދަތު: ....................... އިން ...............................

 

 ގެންނަ އުޅަނދުގެ ތަފުސީލު: ،ރާއްޖެ ގެންނަ ގޮތާއި

 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 ގެންދާ އުޅަނދުގެ ތަފުސީލު: ،ރާއްޖެއިން ގެންދާ ގޮތާއި

 

.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  މީުހންގެ ނަމާއި މަޤާމް:ވާލުވެގެން އަންނަ ހަބަންދުގައި ބަހަްއޓައިގެން ގެންނަ މީހާއާ 

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 ........................................... ސޮއި: .........................ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމް: ..

 :()ސީލް ބެޭހ ރަސްމީ އިދާރާގެ ތައްގަނޑުހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމުގެ ކަމާ
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 ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުން 

 ވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް( )ހުށަހެޅި ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ( އަށް.)މޯލްޑި  ލިބެންވީ ފަރާތް:

 އާ  (.................. ގެ ................... )ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ނަން( އިން ................... )ކުށުގެ ތަފުސީލު §)ހ(  
ންދުގައި ހުރި މީހާގެ ޤައުމާއި ނަން( ރާއްޖޭގައި ގުޅުންހުރި ޖިނާއީ *ތަޙުޤީޤަކަށް/ *ޝަރީޢަތަކަށް ބޭނުންވާ )ބަ 

 ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވީ ހިނދު؛
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