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  ވަނަ   2  އަށް (  ޤާނޫނު   މަނާކުރުމުގެ   ޓެރަރިޒަމް )   32/ 2015  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު 
 

 .ެގނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިިވ އަށް( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުެގ ޓެރަރިޒަމް) 2015/32 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 
 

 ށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ނަނިިވ ޮގތަމާއްދާ އަން ަވނަ 4 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .1

  

  ޓެރަރިޒަމް 
 މާނަކުރުން 

 އަންނަނިިވ ެއަވނީ، ބުނެފައި ކަމަށް" ޓެރަިރޒަމް" ޤާނޫނުގައި މި )ހ( .4
 ގައި( ށ) މާއްދާެގ މި ޮގތުން، ކުރުމުެގލުހާސި މަޤްޞަދުތައް

 .ކުުރމަށެެވ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ
 ފިކުރެއް ދުފަހަނައަޅާފަިއާވއްހަ ތަނުަވ ދީނީ ުނަވތަ ިސޔާސީ ކިަވ  .1   

 އަދި  ؛ކުރިއެުރުވމަށްޓަކައި 
ށް ުނަވތަ ނުކޮށް ަވިކ ކަމެްއ ކުރުމަ ލަތުން ނުަވތަ ސަުރކާރުން އުދަ  .2   

 ނުަވތަ ޢާންމުންނަށް ތަނުަވ ކޮށްލުމަށް މަޖުބޫރުކުރުުވމަށްދޫ
 .ގައި ބިރުެވރިކަން އުެފއްދުމަށްްއެގ މެދުންެގ ބައެޢާންމު

އް ރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެޓެޢަމަލަކީ  ަވކި )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ެގދާމާއް މި )ށ(  
 އްދުތަމަޤްޞަެއ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ަގިއާވނީ، ކަމު
މަލެއް  ރެިއން ޢަކުެގ ތެ ޢަމަލުތައަންަނނިިވ މަށްޓަކައިކުރުލުހާސި

 ކުރުމަށެެވ.
 ؛ަގނޑަށް ބޮޑު ައނިޔާއެއް ދިނުންމީހެއްެގ ހަށި .1   

މީހެއްެގ ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެްއ މީހާ ފިޔަވައި އެެހން ރާ ކު ށްކު .2   
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 ؛ކުރުުވންކުރިމަތި
ތަ ރަހީނެއްެގ ޮގތުަގއި ަގދަކަމުން މީހަކު ފޮރުުވން ނުަވ .3   

 ؛އްޓުންހިފެހެ
 ؛ޑެތި ެގއްލުން ދިނުންށް ބޮމުދަލަ .4   

 ؛ން ކްކުރުއުޅަނދެއް ހައިޖެއުފުލާ ތަ މުދާ ނުަވފަސިންޖަރުން  .5   

ިޞއްޙަތަށް ނުަވތަ ޢާންމުންނަށް ނުަވތަ ޢާންމުންެގ ބަެއްއެގ  .6   
 ؛ތިކުރުުވންފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަވާ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް  ތަށްސަލާމަ

ނުަވތަ  ންދިނު މެއްލުގެއްޑު ބޮށް ަވސީލަތަކަ  މުހިންމު ޢުމްރާނީ  .7   
 ން.ާވލުމެދުކަނޑު މަތެއް ދުޚިއަސާސީ 

ރުަގިއ ( ަވަނ ނަންބ2ަރާއި )( ަވނަ ނަންބ1ަ) ެގ )ހ(ދާެގ މި މާއް )ނ(  

( ށ) މި މާއްދާެގ ،ނަމަެވސް ދަކަްށޓަކައި ނޫން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަޤްޞަ

، ހަނުގރާމަެވރި ީގޢަމަލެއް މީހަކު ހިން ކުރާ ޓެރަިރޒަމްގެ ޔާން ބައިަގ

ލަކީ،  ޢަމަނަމަ، އެކަމުަގިއާވ ބޭނުންކޮށްެގން ތިޔާރެއް ނުަވތަ ޮގާވތަކެތިހަ

މާނަިއެގ ތެރޭަގއި ޒަްމެގ ޓެރަރި ،ަމށްޓަކައިބޭނު ެގ )ހ( ެގދާމާއްމި 

 ކެެވ.ޢަމަލެހިމެނޭނެ 

އެހެން އޮތްނަމެަވސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ަވނަ 7ެގ )( ށމި މާއްދާެގ ) )ރ(  

 ތް ުނަވަތ މަސައްކަކުރުުމެގ ސަބަބުން ޙާލަތުަގއި، ހަޅުތާެލއް ރާކުދަހުއް

 އެްއުވުމެގ ސަބަބުންރިކަމާެއކު ެވޙަލްނުަވަތ ޞު ހުއްޓާލުމުެގ ސަބަބުން

އްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޢާންމު ޚިދުމަތެއް މެދުކެނޑުމަކީ، މި މާ

 .ެވ ޢަމަލެއް ކުރުން ކަމުަގެއއް ނުބެލެޭވެނއެޓެރަރިޒަމްެގ

ކަމަށް  "ލަތެއްމްރާނީ ަވސީމު ޢުމުހިން"މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )ބ(  

ޖޭެގ ަޤއުމީ ފިނަމަ، ިދެވހިރާއްއްލުމެއް ދީގެ  އަށްަވނީ، އެ ބުނެފައި އެ 

އަސަރެއް ކުުރާވފަދަ ކޮންމެ އެސެޓެްއ  ސަލާމަތަށް އެއްެވސް ނޭދެވޭ 
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މާއްީދ  ،ަގއި ތެރޭ  ެގސިސްޓަމެްއ ނުަވތަ ނެޓްަވރްކއަކަެށެވ. އޭ ނުަވތަ 

ފަސޭހަތައް  ތަާކއި ކްޗަުރެގ ަވސީލަތްއިންފްރާސްްޓރަ ަވސީލަތްތަާކއި

 އެެވ.ހިމެނެ

 ބުނެފައި ަކމަށް  "ސީ ޚިދުމަތެއް ސާއަިއ، "ބޭނުމަށްޓަކަމާއްދާެގ  މި )ޅ(  

ޞަލާތީ ާވށާއި، މުނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްތަކަ ފެނާއި  ކަރަންޓާއި، އެަވނީ 

 ކަށެެވ.ެގ ޚިދުމަތްތަފަތުރުދަތުރު  މުޚިދުމަތްތަކަށާއި ޢާން

 
 .ންރުޞްލާޙުކުނިިވ ޮގތަށް އި ނައަން މާއްދާ ަވނަ 5 ޤާނޫނުެގ ނެިވދިޔަބު .2

 

  ޓެރަރިޒަމްގެ 
 ހިންގުން   ޢަމަލެއް 

، ފިަޔަވއި ން ޮގތަކަށް މާނަކޮށްފަިއާވ ޙާލަތުގައި ނޫމި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއެިޅެގން އެ .5

ަވނަ ދެޤާނޫނުެގ އެަވނީ، މި  ނެފައިބުށް ކަމަ "ހިންުގން އްެގ ޢަމަލެޓެރަރިޒަމް"

ޮގތުން، ހިމެނޭ ންރުކު  ކުށެއް ތެރެއިންެގ ކުށްތަުކެގމް ޒަރަރިއި ބަޔާްނކުރާ ޓެބާބުަގ

 . ެއްއެވސް ޢަމަލެްއ ހިންުގމަށެެވޒަމްެގޓެރަރި

 

 ޙުކުރުން.އަންނަނިިވ ޮގަތށް އިޞްލާ ެގ )ހ(މާއްދާ ަވނަ 6 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .3

 

 ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަްމެގ ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ަވނަ 4 ޤާނޫނުެގ މި (1) )ހ( .6 ކުށް   ޓެރަރިޒަމްގެ 

 .ެވކެ ކުށެ ކުރުމަކީ

 ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަްމެގ ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ަވނަ 4 ޤާނޫނުެގ މި (2)   

 އެހީތެރިެވދިނުމަކީ  ރުމުަގއިކު ކަމެއް އެފަދަ  ނުަވތަ  ކީ ޅުމައު ކުރަން

 .ކުެށކެެވ ބައިެވިރުވމަކީ ސިަފއެްއަގއި  އެްއެވސް ނުަވތަ

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ިވނިނައަން ބަރުންނަ ަވނަ ( 1) ެގ( ނ) މާއްދާެގ ަވނަ  11 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .4
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ހަނުގރާމަެވރި ހަތިޔާރު ނުަވތަ ޮގާވތަކެތި ުނަވތަ ފަނާކުރަނިިވ  (1) (ނ) .11 

އުެފއްދުން އެްއޗެްއ   ެއއްފަދަނޭ އެްއޗެްއ ނުަވަތ ެއއާމާއްދާ ހިމެ

 ؛ނުަވތަ ބޭނުންކުރުން

 

 . އިޞްލާުޙކުރުންށްތަޮގ ިވައންނަނިސުރުޚީ  ދާެގ އަރިމަތީ މާއްަވނަ  12 ނުެގނޫޤާ ބުނެިވދިޔަ .5

 
 

  ހަނގުރާމަވެރި 
  ގޮވާ   ހަތިޔާރާއި، 
  ތަކެއްޗާއި 

  ފަނާކުރަނިވި 
  ހިމެނޭ   މާއްދާ 

  ވިއްކުމާއި   އެއްޗެއް 
  އެއް   އުފެއްދުމާއި 

  އަނެއް   ތަނުން 
  ށް ތަނަ 

  ގެންދިޔުމާއި 
 ގެންގުޅުން 

12.   

 

 .ޞްލާޙުކުރުންއަންނަނިިވ ޮގތަށް އި( ެގ )ހަވަނ މާއްދާ 12 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .6

 

ެގ މަށް ނުަވތަ ރޭުވމަށް ުނަވތަ މަުގފަހިކުރުމުކުރު އްޒަމްެގ ޢަމަލެޓެރަރި )ހ( .12 

ނިިވ ނާކުރަަވަތ ފަކެތި ނުާވ ތަތިާޔރު ނުަވތަ ގޮ ޮގތުން، ހަނުގރާމަެވރި ހަ

ޅުާމއި، ިވްއކުމާއި އެހެްނ ުގދުމާއި، ެގންފެއްއެއް ހިމެނޭ ެއއްެޗއް އު އްދާމާ

ކުރުމަީކ އި އެއިން ިވޔަފާރިމާޔުށް ެގންދިކަތަނަ ހެން، އެއިމީހަކަށް ދިނުމާ

 ކުށެކެެވ.
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 .އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން ަވަނ މާއްދާ 16ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 

  ހަނގުރާމައަށް 
  ދިޔުމާއި 

  ހަނގުރާމަވެރި 
  ސަރަޙައްދަކަށް 

 ދިޔުން 

ނުީވ، ން މެއްޞަ ހުއްަދއެއް ލިިބެގ ޚާރުެގ ފަރާތުންދިެވހިސަރުކާ )ހ( .16

 ެށކެެވ. ކުރުމަކީ ކުއްމެުމެގ ތެރެއިްނ ކަކަނިިވ ކަންނައަން

 ؛ހަނުގރާމައަށް ދިޔުން (1)  

 ނުަވަތ އެފަދަ  ންޔުދިަދކަށް އްޙަހަނުގރާމަެވރި ސަރަ (2)   

 ؛ްއަގއި ހުރުންދެއްޙަސަރަ

 .ކެެވކުށެ  ކުރުމަކީ ކަމެއް ތެރެއިން  ކަންކަުމެގ އަންނަނިިވ )ށ(  

 ؛ނުުވންފޮ ކުމީހަށް އަމަުގރާހަނ (1)   

މީހަކު ފޮނުަވްނ މަސައްކަތްކުރުން ުނަވތަ ެއކަމަށް ށް އަހަނުގރާމަ (2)   

 ނުން.ހިތްަވރުދި

 ކުރަން އި ބަޔާްނކުރާ ކުށެއްރުަގންބަނަ( ަވނަ 1 )( ެގއްދާެގ )ހމާ މި )ނ(  

 ކުްށ އެ ަވތަނު ުވމަކީ އެހީތެރިެއ ކުށް ކުރުމަށް ުނަވތަ ކީ މައުޅު

 ެވ.ަބއިެވިރުވމަކީ ކުެށކެ އިަފއެްއަގސި އެްއެވސްމުގައި ކުރު

ން ކުރަގައި ބަޔާްނކުރާ ކުށެއް ( ަވނަ ނަންބަރ2ުމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ރ(  

ތަ އެ ކުްށ ހީތެރިުވމަީކ ނުވަ އެށް ކުރުމަ ތަ ެއ ކުށްަވޅުމަކީ ނު އު

 ެވ.ކުެށކެ ިރުވމަކީމުގައި އެްއެވސް ސިަފއެްއަގއި ަބއިެވރުކު

ނެފައި ނުގރާމައަށް ދިޔުން" ކަަމށް ބުޓަަކއި "ހަށްމަމާއްދާެގ ބޭނު މި )ބ(  

ިއ އަންނަނިިވ މަްޤޞަދުތަކުެގ ތެެރއިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައެަވީނ، 

 ެވ.މަށެޔުދި ދޫކޮށް ޖެދިެވހިރާއް

ދަ ޖަމާޢަތަކުން ނުަވތަ އެފަ ޓްަގއި ޓެރަރިސްބޭރު ޤައުމެއް (1)   

ިއ ރާމައެްއަގުގނާގ ހަޓުން ހިންާވ ޓެރަރިސްސްބަތްނުތަކަށް ނިޖަމާޢަ

 ؛ބައިެވިރުވމަށް
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ނުަވތަ ތައްޔާުރުވމަށް،  ެގ ޢަމަލުތައް ހިންަގން ރޭުވމަށްޓެރަރިޒަމް (2)   

ަވތަ މަށް ނުރިުވިއެވގައި ބަ ހިންުގމު އްތަލުއެފަދަ ޢަމަނުަވތަ 

 ؛މަށްހީތެރިުވއެ

ށް  ދިނުމަރުކޮށްމްރީނު ފޯމަށް ތަޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ިހންުގ (3)   

 .ބިަގތުމަށްލި ނުަވތަ

ކަމަށް  "ހަނުގރާމަެވރި ސަރަޙައްދެއްމި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި " )ޅ(  

ން  ތަކުޖަމާޢަ ރިސްޓް ޓެރަ ގައި،އިން ބޭރުދިެވހިރާއްޖެ އެަވނީ،  ބުނެފައި

އް ބަތްނުާވ ޓެރަރިސްޓުން ހަނުގރާމައެސް ނިމާޢަތަކަށް އެފަދަ ޖަނުަވތަ

ަވނަ މާއްދާެގ  18 މި ޤާނޫނުެގ ންތެރެއިދުތަކުެގ ސަރަޙައް ަގމުންދާހިން

 ށެެވ.ސަރަަޙއްދަ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ

 އި( ގަ އ)މި މާއްާދެގ އެހެން ޮގތަކަްށ ސާބިތުނުާވހާ ހިނދަކު،  )ކ(  

ަހނުގރާމަެވިރ ްއގައި ތެލަ ޙާއި އެނޫންފިޔަވަ  ަގއިލަތުރާ ޙާބަޔާންކު

އެފަދަ ޓަކައި ނުގރާމައަށް ދިޔުމަށް ހައްދަކަށް ދިޔުމަީކ ޙަސަރަ

 ނެެއެވ.އް ަކމުަގއި ބެލޭ ދާ ދިޔުމެކަށްޙައްދަރަސަ

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، އަންނަނިިވ މަޤްޞަދުތަކުެގ  )އ(  

ޔުމަކީ ދި ށްކައްދަސަރަޙަރާމަެވރި ނުގިއ ހަށްޓަކަމަޤްޞަދަކަ އިންތެރެ

 .ނެެއެވޭވުނބެލެ ކުށެއް ކަމުަގއެއް މަކީނުަވތަ އެފަދަ ސަރަޙައްެދއްަގިއ ހުރު

 ޖެހިފައިާވ ބަޔަކަށް އިަގސަބަބުްނ ޙާލު މައިެގުގރާހަނ (1)   

 ؛މަށްފޯރުކޮށްދިނު ތެރިކަންއެހީއިންސާނިއްޔަުތކަމުެގ 

 ؛މަށްރުކުޛު ތަންފީ އަމުރެއް ޓުކޯ (2)   

 ؛ކުުރމަށް ސަރުކާރަކުްނ ޙަާވލުކުރާ މަސަްއކަތެއްއުމެްއެގ  ޤަހެންއެ (3)   

ރާ މަސަްއކަތެއް ާވުލކުސީއަކުން ޙަން ެގ އޭޖެތަ އ.ދނުަވއ.ދ  (4)   
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 ؛ރުމަށްކު

 ؛ކުރުމަށްނޫސްެވރިކަުމެގ މަސައްކަތެއް ހުއްދަކޮށްފަިއާވ  (5)   

 ހުއްދަދޭސަރުކާރުން  ކުންޖަމާޢަތަ ުނަވތަކުން އަޖަމްޢިއްޔާ  ލައަމިއް (6)   

 ؛ކުރުމަށް  މަސައްކަެތއްޚާއްޞަ 

 .މަށްކުރު ކަމެއްއެނޫންެވސް  ރުން ހުއްދަ ދޭކާސަރު (7)   

( 6) ަވނަ ނަންބަރާއި (5)ބަރާއި ނަން ަވނަ (1ެގ )( އމި މާއްދާެގ ) )ވ(  

 މަޤްޞަދެއްކޮށްފަިއާވ ޔާންއި ބަަގަވނަ ނަންބަރު( 7) ނަންބަރާއި ަވނަ

ްށ ދަކައްޙަެވިރ ސަރަހަނުގރާމަެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ޓަކައި، ކުރުމަށްހާސިލު

އަށް ެއކަުމެގ ހުއްދަ ،ކުެރޭވނީޑުމަްއދެއްަގއި ރަޙަސަ އެފަދައަދި  ،ދެޭވނީ

 .ހޯދުމަށްފަހަުގެއެވއްދަ ހުހުށަހަޅަިއ، ލިޔުމުން  ރީއަށްމިނިސްޓްއެދި 

ނޭަޝނަލް ޑިފެންސް  ްވސްމޯލްޑި( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ވ )ދާެގ މާއްމި  މ()  

ެއ ޮއފިސަރަކު ެގ ސް ްސ ޕޮލިސް ސަރިވނުަވތަ މޯލްިޑްވ ެގފޯސް

ކުރުމަށްޓަކައި  ކަެތއްމަސައް ރަސްމީެގ ރާދާ އިނިސްބަްތާވ އް ފިސަރެއޮ

އްދެްއަގިއ ތަ އެފަދަ ސަރަޙަމަށް ނުަވދަކަްށ ދިޔުއްޙަރާމަެވރި ސަރަނުގހަ

 ހުްއދަ ހޯދާކަށް ޔާްނކުރާ( ަގއި ބަވ  މާއްދާެގ )ޓަކަިއ މިޑުކުރުމަށްމަ

 ނުޖެހޭނެއެެވ.

ކޮށްފި  އްށެކުއި ަބޔާންކުރާ ަގރުނަންބަަވނަ ( 1)ެގ  ()ހ މި މާއްދާެގ )ފ(  

 ެގައހަރާ ދެމެދު (ބާރަ) 12އަހަރާއި  (ނުަވެއއް) 9 ،ކީ ބައްެގ އަދަމީހެ

 .ެވމުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެ

ކޮށްފި  ކުށެއް ޔާންކުރާގައި ބަ ނަންބަރުަވނަ ( 2)ެގ  )ހ(މި މާއްދާެގ  )ދ(  

ދުެގ މެދެ އަަހރާ (ހަެތއް) 7 ހަރާއިއަ ްއ(ފަހެ) 5 ،މީހެއްެގ އަދަަބކީ

 .ށްލުމެެވލަތަކަށް ޖަމުއްދަ
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 10 ،އަދަބަކީ މީހެއްެގ ކޮށްފި ކުށެއް ބަޔާްނކުރާ ގައި( ށ) މާއްދާެގ މި )ތ(  

 މުއްދަތަކަށް ދެމެދުެގ ރާހައަ( ފަނަރަ) 15 އަހަާރއި( ދިހައެއް)

 .ޖަލަށްލުމެެވ

ބަީކ، ދައަެގ އި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއް ަގ )ނ(މި މާއްދާެގ  )ލ(  

 ތަކަށް ދުެގ މުއްދަދެމެ ( އަހަރާހަތެއް) 7 އި( އަހަރާއްފަހެ) 5

 ޖަލަށްލުމެެވ.

 ،އަދަބަކީ ްއެގމީހެ ކޮށްފި  ކުެށއް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ަގއި ( ރ) ެގދާމާއް މި )ގ(  

 މުއްދަތަކަށް ދެމެދުެގ  އަހަރާ( ފަހެއް) 5 އަހަރާއި( ތިނެއް) 3

 .ޖަލަށްލުމެެވ

  މަށްފަހު  ދިޔުއަކަށްުގރާމަނފަދަ ހަ ރާގައި ބަާޔންކު (ހ)މި މާއްދާެގ  )ޏ(  

ރާއްޖެ  އެނބުރި ދިެވހިށްފަހުމަދިޔުކަށް ރަޙައްދަނުަވތަ ހަނުގރާމަެވރި ސަ

 ފިޔަަވޅުތައް  ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގއި އަށްަވނަ ެގނުޤާނޫ  މި މީހާއާމެދުއަންނަ 

 ނުެގނޫޤާ މި މަްއޗަށް  ފަރާތެްއެގ އެފަދަ ،އިތުރުން ޭއެގ. އަޅަންާވެނއެވެ 

 .ެއޅިދާނެެއެވ ަވޅުަތއްޔަފި ޔާްނކުރާބަ ބާބުގައި ހަަވނަ

 

 .ންުކރުއިތުރު މާއްދާއެއް ފަދައިން އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާެގ ަވނަ  16 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .8

 

  ޓެރަރިސްޓް 
  ޖަމާޢަތަކަށް 
 ތާއީދުކުރުން 

ކުރަީނ  އެ މީހާ ޢަމަލުކުރާ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަުކަގިއ، އަންނަނިިވ )ހ( 16-1

 .ވެ ކުށެކެ

އީދުުކރުމަށް ތާ  ނުަވތަ ތާއީދުކުރުންށް ޖަމާޢަތަކަ ޓެރަރިސްޓް (1)  

 ؛ންލުޮގާވ

 ޢަމަލުަތކަކީ ފަދައެ ށްޢުކޮފާދި އްޢަމަުލތަ ތެއްެގޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަ (2)  

ީކ ތިމާއަ ުނަވތަ ؛ަވކާލާތުކުރުން އްކަމަށް ޢަމަލުތަކެ ސަބަބުެވރި
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 ހަާވދޭ ންއްކަދުކުރާ މީހެއީަކށް ތާ ޖަމާޢަތަސްޓްޓެރަރި ަވކި

 ަރއްދުވާ  ިޚޔާލު ފާޅުކުރާ އެފަދައިން ،ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާެއކު ފަދައިން

 މާޢަތަކަށްޖަ ޓެރަރިްސޓް ،ބަރޯސާެވ ޚިޔާލަށް އެ ފަރާތުން

 ފަރުާވލެއް  ކަމާމެދު ހިތްަވރުލިބިަގނެދާނެ ތާއީދުކުރުމަށް އެފަރާތުން

 ؛ޚިޔާލުފާޅުކުރުން  އެ ،ނެތި

މަށް އީދުުކރުރަިރސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާޓެ ަވކި ަބއްދަލުުވމަީކ، (3)   

ްއ ތައި، ުނަވތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްެގ ޙަރަކާތްލުމަށްޓަކަ ޮގާވ

ތްާވ ޢަތަކަށް ނިްސބަޓް ޖަމާޓެރަރިސް ށްޓަކަިއ، ުނަވތައެުރުވމަކުރި

 ނާސްބަތްާވކަމަށް ބުރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ނިޓެނުަވތަ  ރާތަކަށްފަ

ުދކުރާ އީގައި ތާޖަމާޢަތަކަށް ފާޅު ނުަވތަ ޓެރަރިސްޓްތަކަށް ރާފަ

ޞަތު ތަޤްރީރުކުރުމުެގ ފުރުއްކުުމެގ ނުަވތަ ާވހަކަދެށް ފަރާތަކަ

އެނިގހުރެ، ެއފަދަ  ަބއްަދލުުވމެއްކަްނ ްއާވބާ ކައިށްޓަދިނުމަ

 ރޭުވމުަގއި ރުން ނުަވތަ އިންތިޒާމްކުތަ ނުަވ ންދަލުުވމެއް ޭރުވބައް

 ؛ނުންދިމްކުރުުމގައި ެއހީތެރިެވތިޒާއިން ނުަވތަ

ދުުކރުމަށް ިރސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީަވކި ަބއްދަލުުވމަީކ، ޓެރަ (4)   

 އްެގ ޙަރަކާތްތައް ތެ ޖަމާޢަރަރިސްޓްތަ ޓެުނަވ ަކއި،ޮގާވލުމަށްޓަ

ން އެނިގހުރެ، ެއ ްއކަުވމެއި ާބއްާވ ބައްދަލުކަކުރިއެުރުވމަށްޓަ

 ؛ނުަވތަ ތަޤްރީރުކުރުން ކުންއްުވމުަގއި ާވަހކަދެބައްދަލު

 ިރސްޓްރަޓެއްެގ މެންބަރެއްކަމަށް ނުަވތަ  ޖަމާޢަތެޓެރަރިސްޓް (5)   

 އަންނަުއނެއް ދަ ދޭހަާވފަރާ މީހެއްކަމަށް ތާއީދުކު ތަކަށްޖަމާޢަ

ަވތަ ޔުމެއް ނުީށެގންާވ ލި އެކަން ުވދޭހައެއް ތަ އެފަދަ ލުން، ނުަވ

 ބޭނުންކުރުން. ތަަވނު ެގންުގޅުންފޮޓޯެއއް  ަވތައް ނުކުރެހުމެ



 

 

 

 

 

 

 

 10 

 ،ންބަރާއިަނ ނަަވ (2އި، )ރާނަންބަ ( ަވނ1ައްދާެގ )ހ( ެގ )މާ މި )ށ(  

ކުށެްއ  ންކުރާަބޔާ  ( ަވނަ ނަންބަުރގައ4ި) ަވނަ ނަންބަރު އަދި( 3)

އަހަާރ  (ހެއްފަ) 5 ( އަހަރާއިތިނެއް) 3އަދަބަކީ،  ެގހެއް މީފިކޮށް

 ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެެވ.

ކުށެއް ކޮށްިފ  ބަޔާްނކުރާ ރުގައިނަންބަ ( ަވނ5ަ )މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )ނ(  

( އަަހރާ ދެމެދުގެ ތިނެއް) 3( އަހަރާއި ެކއް އެ) 1، ކީ މީހެއްެގ އަދަބަ

 .މެެވލުއްދަތަކަށް ޖަލަށްމު

 

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ިވނަނިއަން މާއްދާ ަވނަ  18 ޤާނޫނުެގ ިވދިޔަނެބު .9

 

 ޓެރަރިސްޓް 
  ޖަމާޢަތްތަކާއި 
  ހަނގުރާމަވެރި 
  އް ސަރަޙައްދުތަ 
 ކަނޑައެޅުން 

ަވަނ ނަންބަރުެގ  (3)ެގ  (ށަވނަ މާއްދާެގ ) 15މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .18

 ގެ  (ޅ)ާދެގ ަވނަ މާއް 16ެގ ނުޤާނޫ މި އަދި ބޭނުމަށްޓަކައި،

އްދުތަްއ ޙަހަނުގރާމަެވރި ސަރައި ކާތަމާޢަތްޓެރަރިސްޓް ޖަނުމަށްޓަކައި، ބޭ

 ން ތިމަ ެގރާމަޝްަވ ހުެގމަޖިލީ  މަތާބެހޭލާސަ ަޤއުމީ ކަނޑައަޅާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއެވ.

ރަރިސްްޓ ( ެގ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑައޅާ ޓެދާެގ )ހމި މާއް )ށ(  

ލިސްުޓ،  ެގއްދުަތކުޙަ ސަރަނުަވތަ ހަނުގރާމަެވރި ލިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުެގ

 ހަރު ފަ (އްކެ އެ) 1)ބާރަ( މަހަކުން  12ކޮންމެ މަދުެވެގން 

 .ެވންާވނެއެރާޖަޢާކުރަމު

 ިލސްޓު  ތްތަކުެގޢަމާޓް ޖަރަރިސްޓެ ންކުރާޔާ ަގއި ބަ )ހ( މި މާއްދާެގ  )ނ(  

( ެގ ށ، މި މާއްދާެގ )ލިސްޓު ނުަވތަ ހަނުގރާމަެވރި ސަރަޙައްދުތަކުެގ

ލީހުެގ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖި މީޤައު ،މަށްފަހުރުޖަޢާކުދަށުން މުރާ

 ރުއުނިއިތުރު ެގަނއުމުެގ ބާކަށް އެ ލިްސޓުތަާއއެކު މަޝްަވރާ
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 ންެވެއެވ.ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބގެ ރައީސު

ޓެރަރިސްްޓ ޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަ ެގ ދަށުން )ހ(  އްދާެގމި މާ )ރ(  

މި މާއްދާެގ ، އިލިސްޓާ  ތަުކެގދުއްޙަުގރާމަެވިރ ސަރަނހަ އިކާތަޖަމާޢަތް

ިދެވހިސަރުކާރުެގ  ،ރުއިތުށް ެގނެޭވ އުނިތަކައެ ލިސްޓު)ނ( ެގ ދަށުން 

 ޢުކުރަްނާވނެެއެވ.އިޝާަގއި ޓު ގެޒެ

 

 ން.ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ބާބެއް އިތުުރކުރުބުނަ ބާ ަވދެެގ ޤާނޫނު ޔަބުނެިވދި .10

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 

 ކުރުން ޞާ އް ޙި ންޓެލިޖެންސް  މަކުރުމާއި އި ހާ   ތު މާ ލޫ ގުޅޭ މަޢު ރިޒަމާ ރަ ޓެ 
 

  ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ 
  މަޢުލޫމާތު 
 ހާމަކުރުން 

 ްއެވސްމުެގ އެ ުއޅޭކަ ން ހިންަގލެއްރާ ޓެަރރިޒަމްެގ ޢަމަބަޔާންކު މި ޤާނޫނުގައި .19-1

 ލިސްމޯލްޑިްވސް ޕޮ ،އެްއެވސް ފަރާަތކަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެކަން  ،މާތެއްމަޢުލޫ

 19-3މަޢުލޫމާތަކީ، މި ޤާނޫނުެގ  އެދި އަ ެއެވ.ނެާވަގންން އަ ށްރިވްސއަސަ

ހޭ އްޞާކުރަންޖެ ޙިކާއަ ދާރާ އިންޓެލިޖެންސް އިެވސްއް  އެ ދަށުންަވނަ މާއްދާެގ

ްސ ، މޯލްޑިްވސް ޕޮލިތެއްޢުލޫމާ މަ، އެނަމައިާވއް ކަމުަގމަޢުލޫމާތެ

 ތަކާ ޙިްއޞާކުރަންާވނެެއެވ.އިން އެފަރާސަރިވސް 

 

  ޓެރަރިޒަމާ 
  ގުޅުންހުރި 

  ސް އިންޓެލިޖެން 
 ދާރާތައް އި 

ރި ހުންރާތަކަކީ ެޓރަރިޒަމާ ުގޅުިވ އިދާމި ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަންނަނި .19-2

 ެވ.އި ބެލޭނެއެ ކަުމަގޖެންސް އިދާރާތައް ންޓެލިއި

 ؛ސްލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯމޯ )ހ(  

 ؛ސަރިވސް  ސްލިމޯލްޑިްވސް ޕޮ )ށ(  
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 ؛މްސް ސަރިވސްްސޓަމޯލްޑިްވސް ކަ ()ނ  

 ؛މޯލްޑިްވސް އިިމްގރޭޝަން ()ރ  

 .ޖެންސް ޔުނިޓްލިފައިނޭންޝަލް އިންޓެީޓެގ އޮތޯރި މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ )ބ(  
 

  ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ 
  އިންޓެލިޖެންސާއި 

  މަޢުލޫމާތު 
  ބަދަލުކުރުމުގެ 
 އޮނިގަނޑު 

ކަމާެއުކ ކާތެރި ރައް މަޢުލޫމާތު ޓެރަރިޒަމާ ުގޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި ހ() .19-3

ން ށުމި ޤާނޫުނެގ ދަ ،އޮނިަގނޑެއް  މާުގޅޭ ، ކައިމަށްޓަކަކުރުދަލުބަ

ޒަމާުގޭޅ ެޓރަރިނިަގނޑާ ެއއްޮގތަށް އޮ އެކުލަާވލަިއ، އެ މިނިސްޓަރު 

ހިނަގމުންާދ ލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ޢުއި މަޖެންސާއިންޓެލި

 ެވ.ނެއެ ދަންާވން ެގންމުޮގތް ބަލައި މޮނިޓަރކުރަ

 ޤާނޫނުެގ މި ާވލާ އޮނިަގނުޑަގއި،ލައެކު ށުންެގ ދަ)ހ( މި މާއްދާެގ  )ށ(  

 ރިޒަމާ ަތކަށް ލިބޭ ޓެރަރާދާއިަގއި ަބޔާންކުރާ ާމއްދާ ަވނަ 2-19

ރު ޤައުމުތަާކިއ ލޫމާތުެގ ތެރެއިން ބޭމަޢުއި ސާޓެލިޖެންުގޅުންހުރި އިން

ސާިއ ންޓެލިޖެހޭ އިން ންޖެކުރަޞާއްޙިާކ ާވމީ އިދާރާތަބައިނަލްއަޤް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގްތ  އިމަުގކުރުޞާއްޙި މަޢުލޫމާތު

 ެއެވ.ންާވނެބަޔާންކުރަ

ރި ހުޓެރަރިޒަާމ ުގޅުންަގއި ބަޔާންކުރާ އްދާމާ  ނަަވ 2-19މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

އެކުަލާވާލ ެގ ދަށުން ދާެގ )ހ( މާއްމި ސް އިދާރާތަކުން، ޖެންޓެލިންއި

މު  ރިޒަމާ ުގޭޅ މުހިންރަޓެ ންޮގުތެގމަތިއޮނިަގނާޑ ެއއްޮގްތާވ 

 ެއެވ.ނެބަދަލުކުރަްނާވ އިަގމާތު، އެ އިދާރާތަކުެގ ެމދުލޫމަޢު

އެފަަދ  އްކުރުާމއިއި އެހޯދުމާ އިންެޓލިޖެންސް ރިހުޓެރަރިޒަމާ ުގޅުން )ރ(  

ަވަނ  2-19މި ޤާނޫނުެގ ، ކަންޤާބިލުރުމުެގ ކުސާރާޖެންސް ދިލިޓެންއި

 އިދާރާތަކުަގއި  ޖެންސްއިންޓެލިގައި ަބޔާންކުާރ މާއްދާ

 ންާވެނއެެވ.ރަމުކުޤާއި
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 ސްޖެންޓެލިއިން ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގއިަވނަ މާއްދާ 2-19މި ޤާނޫނުެގ  ()ބ  

މަސައްކަުތެގ  އްެގރާއެ ދާއިެގ ެއްއެވސް ތުރުން، ދައުަލތުއި ތަކުގެ ދާރާއި

ނަމަ، ޖެދާއިރާއިން ޓެރަރިޒަމާ ުގޭޅ މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއް

ރާ އިދާރާތަުކެގ ކުންޔާަގއި ބައްދާމާ އެ ،މަޢުލޫމާތެއް އެ ،ށްލަސްނުކޮ

 ެއެވ.ނެާވަރންކުޞާ އްޙި ުޅންހުރި އިދާރާއަކާ ުގތަކާތެރެއިން އެ މަޢުލޫމާ

 

 އަންނަނިިވ ޮގަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ރުޚީސު ބުެގބާ ތިންަވނަ ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ .11

 

 ބާބު   ހަތަރުވަނަ
 

 ބާރުތައް   ހުއްޓުވުމުގެ   ޢަމަލުތައް   ޓެރަރިޒަމްގެ 
 

 .ރުންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުއަން ަވަނ މާއްދާ 20 ެގނުޤާނޫ ިވދިޔަބުނެ .12
 

  ޤާނޫނުއަސާސީން 
  ބައެއް   ލިބިދޭ 

  ޤުތައް އް ޙަ 
 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ނަ ބާބުަގިއ ހިމެނޭ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިްނ ކުށެްއެގ ަވދެނުެގ މި ޤާނޫ )ހ( .20

ެރޭވ މީހާއަށް ޔަރުކު ހައްތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެޭވ ނުަވތަ

ުކެގ ތެރެއިން، ިމ ބާބުަގިއ ބިދޭ ޙައްޤުތަން ލިސާސީޤަނޫނޫއަ

ބަާޔންކޮށްފައިާވ  ަގއިކުތަތަްއ، އެ މާއްދާށްފަިއާވ ޙައްޤުކޮންބަޔާ

 ެވ.އެެގންވެ ހެއްޓިމިންަވރަށް ހިފެ

 ބާބުެގ ދަށުން ހިފެހެއްޓިފަިއާވ ައސާސީ ަޙއްޤުތައް ހިފެހެްއޓިފައިަވނީ މި  )ށ(  

 ށުންނެެވ.ެގ ދަ)ހ( ަވނަ ާމއްދާެގ  16ސާސީެގ ނޫނުއަޤާ

 ނީ ަވންއް ެއ މިންަވރަށް ހިފެހެްއޓިެގތަަޙްއޤު ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ މި )ނ(  

 އިާވ ޮގުތެގމަިތންތޯ ކޯޓުންަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަ  16ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ަގިއ  16ކަނޑައެޅުުމަގިއ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ 
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ނޫނުެގ ދަށުން، ެއ  ޤާ، މި)ހަެއއް( ނުކުތާއަށްެވސް 6 ފަިއާވށްބަޔާންކޮ

 ްނގެ ށް ހިފެހެއްޓުމުގައި، ރައްޔިތުންަވރައަސާސީ ޙައްޤުަތއް އެ މި

 ން ބަލަންާވނެެއެވ.ޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިާވ ކަމަށް ކޯޓުމަ
 

 .ރުންނިކުއު ަވނަ ާމއްދާ 21، ތިީރަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިާވ ިވދިޔަ ޤާނޫނުެގބުނެ .13
 

ށް  ރުމުން ކު ހު ނު ހަ 
ށް  މަ ސާބިތުކުރު 

 ދޭ ޙާލަތް ބި ލި ރު  ބާ 

 ންކަކު ކާ )ނ( ެގ ދަށުން ތިމާައކީ އްދާެގމާ ަވނަ  48ސާސީެގ ޤާނޫނުއަ )ހ( .21

 ނުދީ މަޢުލޫާމތެއް ެވސްއްއެ  ، އިތުރުދިނުން ފިޔަަވއިއަންަގއި

ުޤ ޙައް ެގ އަދި ހަނުހުރުމުބިދީފައި ީވނަމަެވްސ، ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ލި

ހުރި މީހާ ކުށެްއ  ަގއިމަތުެގ ތުހުެގ ޒާތުަގިއ ކުށުއޭ ކުރުމަކީ، ންބޭނު

ލައިަގިއ ސައް މަ ކަމުގައި ުނިވނަމަެވްސ، ެބއް ބަސަ ލެޭވނެކަމަށް ބެކުރީ 

ރު، ކުެށްއ ދަނަށް ބަލާއި ހެކީެގ ބުރަ ާވށް ހުށަހެޅިފައިކަޝަރީޢަތަ

ހުންނަ  ނުާނ ހަ، އޭމަޭވނަށް ޤަބޫލުކުރެެއކަށީެގްނާވ މިންަވރަކަކުރިކަމަށް 

 ެވ.ިވދާނެއެކަމެއް ކަމުގައި ެބލެދޭ ލިބި ާބރުއިތުރު މަކީ، އެކަމަށް ރުހު

ްއ ކުީރ ކަމުަގިއ ށެކު ނާއޭީކެގ ބުރަދަން މިްސރާބުޖަހަނީ ހެ، އެއީ 

ކަްނ ލިބިދޭ ފުރުޞަުތަގއި، އެަގއިާވހިނދު، އޭނާއަށް މުކަ ބެލެޭވ ޮގތަށް

 ކައެެވ.ޓަމަށްހުރިކަނުހަ ބިތުކޮށްނުީދ،އެހެން ޮގތަކަށް ސާ

އެްއ ތަށް ދޭހަން ޝަރީޢަ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުގައިެގ )ހ( މި މާއްދާ )ށ(  

 އެެވ.މަނަާވމަ، އަންނަނިިވ ޝަރުުޠތައް ފުރިހަރެޭވނީކު

ާމއި، ިއުވެދިވފަންކޮށްެގންާވކަން ބަޔާޤު ލިބިއްޙަ ހަނުހުރުމުެގ (1)   

 ކަން އަކީ ކޮބައިތީޖާ ނަހަނުހުރެފިނަމަ އޭެގ

 .ިވފަިއުވންދެކޮށްޔާންބަ

، އިރުބަލާނަށް ދަޖުމްލަ ބުރަ ޅިފައިާވ ހެކީެގހުށަހެ ތަށްޝަރީޢަ (2)   
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ންަވރެްއެގ މި ާވންކަށީެގ މިސްރާބު ޖަހަނީ އެބުރަދަންހެކީެގ 

 ން.އިުވކުށް ސާބިުތުވމަށް ކަމުގަ  އެ ޝައްެކއްނެތި
 

 ރުން.ލާޙުކުއަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްދާ ަވަނ މާއް 22 ޤާނޫނުެގ ޔަބުނެިވދި .14
 

މުރަކާ  ކޯޓު އަ 
  އި ނުލަ 

 ހައްޔަރުކުރުން 

 މި  ކޮށްފަިއީވނަމަެވސް،ހެންޮގތަކަށް ަބޔާންއެއި ގަ ނެއްއެހެން ޤާނޫ )ހ( .22

ަވަނ މާއްދާއާިއ  11ދާއާއި ަވނަ މާއް 7އާއި އްދާ މާަވނަ 6ޤާނޫނުެގ 

 ކުެށއް ކުރަން  ރާދާގައި ބަޔާންކުމާއްަވނަ  14ދާއާއި ަވނަ މާއް 12

ަވުގތުން ފިޔަަވޅު ނާޅައިފިނަމަ،  ރާތަކާމެދުފަ ތުކުރެޭވތުހުމަުމެގ އުޅޭކަ

  ށް މަމަށް ބެލު ކުށް ކޮށްފާނެކަތުކުރެޭވތުހުމަ ށްމައްޗަ ެގތެއްރާ ފައެފަދަ

، ނުަވަތ ާވ ސަބަބުތަކެްއ ހުރެއްެޖނަމަކަީށެގންކުެރޭވ އެއްދިއަށް ޤަބޫލުބު

ތުކުރެޭވ ުހމަލައި ތުރަާކ ނު، ކޯުޓ އަމުއި ކަ ލަފާނެ ކަމަށްޓައްތާކި ނަހެ

 ެވ.އެރުކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންެވރާތް ހައްޔަފަ

 އްޭވ ފަރާތްތައްޔަރުކުރެ( ެގ ދަށުން ހަމި މާއްދާެގ )ހ )ށ(  

އި، ެއ ެގ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަ ހަމަތަކުނީ ޤާނޫނީފައިަވދުކޮށްންބަ

( ަގިޑއިުރެގ ީވސްސައު ) 24ން ެގެވނަ ިގެރޭވތާ ޔަރުކުހައްހަކު މީ

 .ެވފަނިޑޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިުރކުރަންާވނެއެ  އިތެރޭަގ

 ނީ، ސަބްކުރަންވާ ން މީހަކު ހައްޔަރުއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުމި މާ )ނ(  

ކުން ފެިށެގން މަތީ ރޭންކެްއެގ ްސެގ ރޭންއޮފް ޕޮލި ޕެކްޓަރސްންއި

 ހުއްދައާ އެުކއެެވ.ސަރެްއެގ އޮފި

މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުަގާއއި،  )ހ( ެގ ދަށުން ެގދާއްމާ މި ()ރ  

)ޖިނާީއ  2016/12ރު ނޫނު ނަންބަފަހުަގިއ، ޤާ ހައްޔަރުކުރުމަށް

 42އާިއ،   )ޅ(ދިއަ (ބަވނަ މާއްދާެގ ) 40 ތުެގ ޤާނޫނު( ެގއިޖުރާއަ
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 45، އި ާމއްދާއާ ަވނަ 44 ނަ މާއްދާއާިއ،ަވ 43ދާާއއި، ަވނަ މާއް

ން  ފުލުހު ާރއަތުތަކަށް ށްފައިާވ އިޖުކޮޔާން ގައި ބަަވނަ މާއްދާ

 ޢަމަލުކުރަންާވނެއެެވ. 

މީާހ  ރުުކރެޭވއި، ހަްއޔަގަ ން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުެގ ދަށުމި މާއްދާ )ބ(  

ލިބިދާނެކަަމށް ބެލެޭވ  ޒަމްެގ ޢަމަލުންރި ރަޓެ  ބެލެޭވކޮށްފާނެކަމަށް

ްނ ެގ ޮގތުމުރިކަ ތެަކއި، ރަްއކާޓަކުރުމަށްތަެކއް ުކޑައި ެގއްލުންއެންމެހަ

ްއ ްނމެހައި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ފިޔަަވޅުތަ ޅަންޖެހޭ އެނދަކަށް އައެހި

 ެވެއެވ. ލިބިެގންށްއެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަ

  ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކު ރުުކރުމުެގ ބާރު ޔައްހަދަށުން  މި މާއްދާެގ )ޅ(  

ިއ ށްޓަކަމަރުކު ރުމީހަކު ހަްއޔަ އެނަމަ، ްއަގިއ ހުރިއަމިއްލަ ތަނެ

 ނަކަށް ަވނުުމެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންެވެއެވ.އެތަ

ޤާނޫުނ  ިއ،ށް ަވނުުމަގލަ ތަންތަނަމިއްމި މާއްދާެގ ދަށުން ފުލުހުން އަ )ކ(  

ކުާރ ބަޔާންަގިއ ( ރާއަތުެގ ޤާނޫނުޖިނާީއ އިޖު) 2016/12 ބަރުނަން

ިއ ންަނ ޙާލަތުަގަވމިއްލަ ތަންތަނަށް އަ  ލައިާކ ނުކޯޓު އަމުރަ

 އެެވ.ންާވނެލުކުރަމަށް ޢަތުތަކައަރާޖުއި ޖެހޭޢަމަލުކުރަން
 

 .އިތުރުުކރުން މާއްދާއެއް ފަދައިން ވި އަންނަނި ފަހަތަށް މާއްދާެގ ަވނަ  22 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .15
 

ޓު އަމުރަކާ  ކޯ 
  ނުލައި މީހުން 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 

ިއީވނަމަެވސް، ިމ ަބޔާންކޮށްފަ ށްކަތަންޮގ އެހެނޫނެއްަގއިއެހެން ޤާ )ހ( .22-1

ރިޒަމްެގ ކުށެްއެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ ށްފަިއާވ ޓެރަޔާންކޮބަ އިަގނޫނުޤާ

މަށް އް ކުރުބަޔާންކުރާ ކުށެ  އިނުަގަގިއ، މި ޤާނޫފަރާތެއްެގ އަތު 

ފަދަ ކުށެްއެގ ެހއްެކްއެގ ޮގތުަގިއ ެއއްެޗއް ުނަވތަ އެ ދާނެިވރެބޭނުންކު

 ށް އްޗަ ީށެގންާވ ސަބަުބެގ މަކަމަށް އެކަޮއތް އްްއޗެ ރެިވދާނެ އެންކުނުބޭ
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މަ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި އެފަަދ ފަރާތެއް ހުމަތުކުރެޭވނަކޮށް ތުނާބި

 ެއެވ.ެގންެވބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބި ފާސްކުރުމުެގ ބަލައި

  ޮގުތން ޤާނޫނު ބަލައި ފާސްކުރާ މީހަކާ ުގޅޭމާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  މި )ށ(  

ަނ ވަ  38ެގ ޤާނޫނު( ެގ ީއ އިޖުރާއަތު ނާޖި) 2016/12ނަންބަރު 

ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް   އި ބަޔާންުކރާޅ( ގަ ެގ )އްދާމާ

 ެވ.ލިބިެގންެވއެ

ޗަްށ ެގ މައް ތުރާސްކުރާ ފަލައި ފާން ބަދާެގ )ހ( ެގ ދަށު މާއްމި  )ނ(  

 ަގއި ަގނޑު ރެޭވ ކުށާ ުގޭޅ ެއއްެޗއް އޭނާެގ ަހށިތުހުމަތުކު

 ނަމަ،ތް އޮއް ސަބަބެ ގައި އެކަީށެގްނާވ ޤަބޫލުކުރުމު މަށްކައިވާ ފޮރުާވފަ

ކްޓަރ އޮްފ ޕޮލިސްެގ ރޭންކުްނ ފެށިެގން މަީތ ސަބް އިންސްޕެ

 ގެ ުނލައި އޭނާމުރަކާޓު އަހުއްދަާއއެކު، ކޯ ެގރެއް ކެއްެގ އޮފިސަރޭން

ުރ ޮގތަށް ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާ ުގނަަވން ހާމަވާ  ޖިންސީ

 ެވ.ވެއެންބިެގންނަށް ލިލުހުފު

ނޫނު ނަންބަރު  ކުރުމުަގިއ، ޤާފާސް ލައި ބަދަށުން  އްދާެގ )ހ( ެގމި މާ )ރ(  

ކ( ދާެގ ) މާއްަވނަ 38ނު( ެގ )ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތެގ ޤާނޫ 2016/12

 ާވނެއެެވ.ލުކުރަންމަޢަ އަށް ފުލުހުން )ވ( އ( އަދިއާިއ، )
 

 .ޙުކުރުންށް ިއޞްލާނިިވ ޮގތަަވަނ މާއްދާ އަންނަ 23 ެގނޫނުޤާ ބުނެިވދިޔަ .16
 

  ވަކީލެއްގެ   ޤާނޫނީ 
  ހޯދުމުގެ   އެހީ 
 ޤު ޙައް 

ންބަރު މީހާއަްށ، ޤާނޫުނ ނަހައްަޔރުކުރެޭވ  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން )ހ( .23

)ހ(  ެގަވނަ މާއްދާ 42އިޖުރާއަުތެގ ޤާނޫނު( ެގ އީ ނާ)ޖި 2016/12

 ެލްއގެ ކީއޭާނއަށް ޤާނޫީނ ަވ  ދީ،ޒާރުޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންންެގ ދަށުން ދޭ

 ެވ.ންަގންާވނެއެ ެގންާވކަން އަ ކަން ލިބިއެހީތެރި
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ކަމުގައިާވނަމަ، އޭާނާއ  ބޭނުން ެގ ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާހުންފުލު ()ށ  

ނޫނީ ަވކީލު އޭނާއާ އެުކަގއި ހުރުމަށް  ޤާލުކުެރޭވ ަވުގތު އޭާނެގސުާވ

، ޭއނާ އެކަމަށް . އަދިއެެވއަްށ ލިބިެގންވެ އޭނާ މުެގ ޙައްުޤ، ދުއެ

  ލުހުންފުިތން ާވ ޮގތުެގމަބަޔާންކޮށްފައި  ނުަގއި މި ޤާނޫ، ފިނަމަދެއެ

 ދޭންާވނެއެެވ.ފުރުޞަތު އެ ށް އައޭނާ

ިއ، އަިދ ދިނުމަށްފަހުަގ ޤާނޫނީ އިންޒާރުހުން ދޭ ހައްޔަރުކުެރވޭއިުރ ފުލު )ނ(  

އަށް ފަހުމްވެއްޖެަކން ކަށަަވުރ ނާ ކަންކަން އޭނޭމެއެ އިންޒާުރަގއި ހި

ށް ާވކަމަންނުތު ބޭނު ެގ ފުރުޞަކީެލއް ނޫީނ ަވޤާ ސްވެ ގައިފަހުކުރުމަށް

ފުލުހުންނަށް ސުާވުލ ޮކށްލައިފި މީހަކާ ތު ދޫރުޞަ، އެ ފުބުނެ

 ކުރެިވދާނެެއެވ.

  ނީ މާއްދާެގ ދަށުން ޤާނޫން އޮތްނަމަެވސް، އެމި މާއްދާެގ )ށ( އެހެ )ރ(  

ުރ )ބާރަ( ަގިޑއި 12އްސަންދޭ ފުރުޞަތުަގިއ، ޖަަވކީލަުކ ހަމަ

ލު ަވކީ ނީޤާނޫ ލައިނު އެކަީށެގްނާވ ސަބަބަކާްސ، ރުެވާވއިފާއިތު

ނާއާ ސުާވލުކުރުަމއިެގން ކުރިއަްށ އިުނާވނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭެވފަހާޒިރު

 ދެިވދާނެއެެވ.

 ށްހާއަ މީހުރި އިގަ އެހެން ޮއތްނަމަެވސް، ހައްޔަރު ( ރދާެގ )މާއްމި  )ބ(  

 ުކރާ އްޔަން ޢަނާއޭއި، ތުަގފުރުޞަދޭ  ން އްސަޤާނޫނީ ަވކީލު ހަމަޖަ

ފައިނުަވީނ، ެވޒިރު ހާއިުރެވސް އިތުާވއިުރ ފާޑި ( ަގބާރަ) 12ަވކީލު 

ެލްއ ަވކީ ކީލުެގ އިހުމާލުން ކަމުަގއިާވނަމަ، އެެހންވަ އެ

 (އް )ހައެ 6މަށް އިތުރު ފަހު އެ ަވީކލު ހާޒިރުުވޢައްޔަންކުރުމަށް

 . އަދި ެވއެންާވނެށް ދޭމީހާއަިއާވ ިވފަެގ ފުރުޞަެތއް ހަްއަޔރުކުރެަގިޑއިރު

ާކ ބަސަބަާވ ެއކަށީެގން ، ރުެވސްތުާވއި)ހައެއް( ަގިޑއިރު ފާއި 6އެ 
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ނަށް އޭނާާއ ލައި ޤާނޫނީ ަވކީލު ހާިޒރުެވފައިުނާވނަމަ، ފުލުހުންނު

 ެއެވ.ެގން ކުިރއަށް ދެިވދާނެސުާވލުކުރުމައި 

ސަބަެބްއ އެކަީށެގންާވ  ،ބޭނުމަށްޓަަކއި)ބ( ެގ އި )ރ( އާ  ެގދާއްމި މާ )ޅ(  

، ަގއި ާވ ޙާލަތެއްނު ގައިން ކަމުަވކީލުެގ އިހުމާލުއެަވނީ،  ބުނެފައި ށްކަމަ

ްއ ސަބަބެާހޒިރުުވމަށް އުޒުުރެވރިާވ ފަދަ ަފިއާވ ަވުގތަށް އެޅިނޑަކަ

 މަށެެވ.ފައި އޮތުމެދުެވރިެވ
 

 ކުރުން.ޮގތަށް ިއޞްލާޙުިވ އަންނަނި ދާއްަނ މާަވ 24 ެގޤާނޫނު ދިޔަބުނެިވ .17
 

  ޤާނޫނީ ވަކީލާ 

 ން ކުރު ބައްދަލު 
 މީހާއަށް  ރެޭވކުރުޔައް ދަށުން ހަނޫނުެގ، މި ޤާއަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުަގއި )ހ( .24

 މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ  ބައްދަލުެވ ެއކަހެރިކޮށް ަވކީާލއެކު ޤާނޫނީ އޭނާެގ

 ދުަވުހގެ ( ހަތެއް) 7 ންެގފެށި  ަވުގތުން ހައްޔަުރކުރާ  އޭނާ ،ފުރުޞަތު

 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެެވ ނުދީ މުއްދަތަށް

ްށ ކޮރި އެކަހެ ޤާނޫނީ ަވކީލާެއކު ޭއނާެގ އަށް ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާ (1)   

ޤާނޫނުެގ ފިނަމަ، މި ފުރުޞަތު ދީތުކުރުމުެގ މަލާޢާމުެވ ބައްދަލު

 އި  ކޮށްފައިާވކަމުެގ ތުހުމަތުގަ ށެއްކުރާ ކު ންގައި ބަޔާބާބުަވނަ ދެ

ށް އިންޒާުރ ތަކަރާދަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަލުހުން ހޯފު

 ؛ންސަބަބުތަެކއް ހުރުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ެއަކށީެގންާވ ފާނެކޮށް

ކޮްށ ކީލާެއކު އެކަެހރިޭއނާެގ ޤާނޫނީ ަވ އަށް ހާމީ ރިއި ހުހައްޔަރުގަ  (2)   

 ނުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫ ެގ ކުރުމުތުމުޢާމަލާލުެވ ބައްދަ

 ނައްތާލަފާނެަކމަށް ްއެގ ހެކި ރާ ކުށެޔާންކުނަ ބާބުަގއި ބަ ަވދެ

 ީށެގންާވބޫލުކުރެޭވ ެއކަހެއްކަށް ނުފޫޒުފޯުރަވާފނެކަމަށް ޤަ ތަނުަވ

 ؛ންރު ހުތަކެއްބުބަސަ
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ކޮްށ  އެކަެހރިލާެއކުޭއނާެގ ޤާނޫނީ ަވކީ އަށް ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާ (3)   

ޤާނޫނުެގ ފިނަމަ، މި ދީ ތުފުރުޞަ މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ އްދަލުެވބަ

ލު ހިނާގފާނެކަމަށް މައި ބަޔާްނކުރާ ކުށެްއެގ ޢަަވނަ ބާބުަގދެ

 ؛ރުންއް ހުތަކެަބބުށީެގްނާވ ސަޤަބޫލުކުރެޭވ ެއކަ

 ކޮށް ޭއނާެގ ޤާނޫނީ ަވކީލާެއކު އެކަެހރި އަށް ހުރި މީހާ ރުަގއިޔައްހަ (4)   

 ށްކަހަނަމަ، މީ ތު ދީފިފުރުޞަމުެގ ކުރުލާތުމުޢާމަ ބައްދަލުެވ

ާވ ށް ޤަބޫލުކުރެޭވ އެކަީށެގން ޖިސްމާނީ އަނިޔާެއއް ލިބިދާނެކަމަ

 ތަ ނުަވ؛ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން

ަވކީލާެއކު އެކަެހރިކޮްށ  ނޫނީޤާ ޭއނާެގ އަށް ހާ މީހުރި އިގަ ހައްޔަރު (5)   

ޤާނޫނުެގ  ، މި މަނަތު ދީފިޞަފުރު މުޢާމަލާތުކުރުމުެގބައްދަލުެވ 

 އްލެހޯދާފަިއާވ މުދަ  ކޮްށެގން އްށެކު  ރާަގއި ަބޔާންކުަވނަ ބާބުދެ

 ށީެގންވާ ލުކުރެޭވ އެކަމަށް ޤަބޫދާނެކަޅިއަނބުރާ ހޯދުމަށް ހުރަސްއެ

 ހުރުން. ސަބަބުތަކެއް

ްށ މީހާއާިއ ޭއނާެގ ޤާނޫނީ ަވކީާލއެކު އެކަހެރިކޮ  ޭވރެ ރުކުހައްޔަ )ށ(  

 ދަށުން ެގ( ހ) މާއްދާެގ މިފުރުޞަތު ެގ މުރުތުކުމުޢާމަލާ ލުެވބައްދަ

 އެއަށްުވރެ  ނުަވތަ ޕޮލިސް އޮފް އިންސްޕެކްޓަރ ސަބް ،ނީއްޓޭހެހިފަ

 .ދަށުންނެެވ ހުއްދައެްއެގ ދޭ ިލޔުމުން އޮފިސަރަކު ރޭންކެއްެގ މަތީ

 އެކަހެރިޮކށް  ަވކީާލއެކު ޤާނޫނީ ޭއނާެގ އި މީހާއާ ހައްޔަރުކުެރޭވ )ނ(  

 ށުންދަ ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި ފުރުޞަތު ކުރުމުެގތުލާމުޢާމަ ބައްދަލުެވ

 ދީނު ތުފުުރޞަ އެ ތެރޭަގއިެވސް މުއްދަތުެގ އޮންނަ ހިފަހައްޓާފައި

 ތުޞަރުފު އެ ،ފެިނއްޖެނަމަ ާވކަމަށްޮގްސފައި ފިލައި ސަބަބު ހިފެހެއްޓި

 .ެވނެއެ ދޭންާވ އަނބުރާ އަލުން
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 އެކަހެރިކޮށް  ަވކީލާެއކު ޤާނޫނީ ޭއނާެގ މީހާއަށް ހައްޔަރުކުެރޭވ )ރ(  

 އެކަމުގެ  ހިފަހައްޓާނަމަ  ނުދީ ފުރުޞަތު ެގމުރުކުމުޢާމަލާތު ބައްދަލުެވ

 ލިޔުމުން ަވކީލަށް  ކޮށްފަިއާވންޢައްޔަ އެމީހާ  ،އެމީހާއަށާއި  ސަބަބު

 .ވެ ދޭންާވނެއެ

 އެކަހެރިޮކށް  ަވކީާލއެކު ޤާނޫނީ ޭއނާެގ މީހާއާއި  ހައްޔަރުކުެރޭވ ބ()  

 ންދަށު ެގ( ހ) މާއްދާެގ މި ފުރުޞަތު ކުރުމުެގތުމަލާޢާމު ބައްދަލުެވ

 ،ނަމަފެނިއްޖެ ފުލުހުންނަށް އޮތްކަމުަގއިދެމި  ޙާލަތު ހިފެހެއްޓި ދީނު

 ،ޅުމުންހުށަހެ ޖެނެރަލަށް ރޕްރޮސިކިއުޓަ ބަޔާންކޮށް ސަބަބު

 މުއްދަތު އެ  ހުއްދައާއެކު ޖެނެރަލްގެ  ރޮސިކިއުޓަރޕް

 މުއްދަތު އެ  ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ،ންެއޮގތު. އިތުރުކުެރިވދާނެއެވެ 

  ފަހަރަކު ކޮންމެ ،ބެލުމަށްފަހު އޮތްތޯދެމި ޙާލަތު  އެ ،ނީންާވދޭއިތުރުކޮށް

 .ެވމުއްދަތަށެ ދުަވުހެގ( ހަތެއް) 7 ެގންވެ ިގނަ

 ޤާނޫނީ ފަރާތުެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ ،ަގާވއިދުަގއި ހަދާ  ން ދަށު ެގނުޤާނޫ މި )ޅ(  

 ދަށުން  މާއްާދެގ މި ޙައްޤު ުލކުރުމުެގދަބައް އެކަހެރިކޮށް ަވކީލާ

 .ބަޔާންކުރަްނާވނެެއެވ ިއޖުރާއަތުތައް ކުރާނެލުމަޢަ އިަގހިފެއްޓުމު
 

 ން.އުނިކުރުަވނަ ާމއްދާ  25 ިއ ނަކަލުކޮށްފައިާވނޫނުެގ، ތިީރަގޔަ ޤާބުނެިވދި .18
 

  ޙައްޤުތައް 
  ހިފެހެއްޓުމުގައި 
  ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

  ވަނަ   16
  މާއްދާއަށް 

 ން ރިޢާޔަތްކުރު 

 މައަށްހަ އާ ދާއްމާނަ ަވ 24ަވނަ މާއްދާާއއި  21ޤާނޫނުެގ މި  )ހ( .25

 ،އިަވނީ އްޓިފަތައް ހިފެހެއަސާީސ ޙައްޤުާވ އި ބަޔާންކޮށްފަ

 ެވ.ެގ )ހ( ެގ ދަށުންނެަވނަ ާމއްދާ 16ސީެގ ޤާނޫނުއަސާ

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ ަޙްއޤުތައް ެއ މިންަވރަށް ހިފެހެްއޓިެގންަވީނ  )ށ( 

 ންޓުތޯ ކޯަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ޮގުތެގމަިތން 16ސީެގ ނޫނުއަސާޤާ



 

 

 

 

 

 

 

 22 

މާއްާދެގ )ނ( ަގިއ ަވނަ  16 ަގިއ، ޤާނޫނުއަާސސީެގނޑައެޅުމު ކަ

 ، އެ ެގ ދަށުންެވސް، މި ޤާނޫނުނުކުތާއަށް)ހަެއއް(  6ކޮށްފަިއާވ ޔާންބަ

އަސާސީ ޙައްޤުަތއް އެ މިންަވރަށް ހިފެހެއްޓުމުގައި، ރައްޔިތުްނެގ 

 .ށްފައިާވ ކަމަށް ކޯޓުން ބަލަންާވނެެއެވޢާޔަތްކޮލީހުން ރިމަޖި
 

 ން.ކުރުޮގތަށް ިއޞްލާޙު ދާ އަންނަނިިވަނ މާއްަވ 26 ެގނުޤާނޫ ޔަދިނެިވބު .19
 

އި  ގަ ބަންދު 
 ހެއްޓުން ބެ 

ންކުރާ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެްއެގ ޔާ ބަނަ ބާބުގައިަވދެޤާނޫނުެގ  މި )ހ( .26

 24އި މުރަކާ ނުލަކު، ކޯޓު އަކުެރޭވ މީހަގައި ހައްޔަރުތުހުމަތު

  މޯލްޑިްވސް ެގ ބާރު މު އްޓުހެގައި ބެަގިޑއިރަށް ަބންދު (ސަުއީވސް)

 ެއެވ.ށް ލިިބެގްނެވއަސްޕޮލިސް ސަރިވ

މީހަކު އެ  އި ބަހައްޓާދުަގެގ ދަށުން ބަންހ( ެގ )އްދާމާ މި ށ()  

ޖެހިއްޖެަނމަ، އެފަދަ   ބަަހއްޓަންއިތުރަށް ބަްނދުގައިރެ ުވތަށްއްދަމު

( ރެގ )ދާމާއްޙާލަތްތައް ކަމަށް މި ޖެހޭ ހައްޓަންގައި ބަމީހަކު ބަންދު

މި   ،މަނަޙާލަތެއް ުވޖޫދުަގިއވާ ން ތްތަކުެގ ތެރެއިރާ ޙާލަބަޔާންކު ގައި

ެގ ށު، ކު ހަމަުވމުެގ ކުރިންއްދަތު މުބަޔާްނުކރާ ގައި މާއްދާެގ )ހ(

ތު ެގ މުއްދަެގ ބަންދުމީހާޭވ ރެ ރުކުތުހުމަތުގައި ހަްއޔަ

 ޓަށް އެދި ކޯެގ އަމުރަކަށް ންދުަގއި ބެހެއްޓުމުބަ ،ަކއިކުރުމަށްޓައިތުރު

 ާވނެއެެވ.ންޅަށަހަހު

އެިދ ބެހެއްޓުުމެގ އަމުރަކަށް  ގައިބަންދު ެގ ދަށުން ެގ )ށ( މި މާއްދާ )ނ(  

ޖެހޭ  ނޯޓިސް ދޭންމީހާއަށް  އިާވތުަގކުށުެގ ތުހުމަ ނެ ޮގތާއިހަޅާށަހު

ލުކުރާނެ މަޢަ ންކޯޓު އެފަދަ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގައިތާއި ޮގ

ަގިއ ދުާވއިަގ ހަދާ ންށުެގ ދައިޖުރާއަތުތަްއ، މި ޤާޫނނު
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 ާވނެެއެވ.ބަޔާންކުރަން

 ޮގތެއް  މެދުސަލައަކާ ހުށަހެޅޭ މައްށުން ( ެގ ދަ )ށމި މާއްދާެގ  ރ()  

ހެޅުން  ެއ ހުށަމަ، ަގިއާވނައް ުވޖޫދުތްތަލަޙާ  ިވއަންނަނިނިންމުމުގައި، 

ުރ ޓުމަށް ފަނޑިޔާއި ބެހެއް ދުަގަބންމީހާ ނިސްބަތްާވ 

 .އަމުރުކުރަންާވެނއެެވ

ގައި ހިނާގފާނެ އްބަލެތަޤުއް ދުރުނޫން މުސްލެމަޢަ ެގމްޒަޓެރަރި (1)   

ލަތެްއަގއި، ޙާއިާވ ލިބިފަ ށްނަންހުލިޖެންސް ފުލުންޓެ އިކަމުެގ

ާވ ތުަގއިތުހުމަ ،އްމަޢުލޫމާތެްނާވ ނުބޭ މަށްުޓުވއެކަން ހުއް

 ހެކިށް ެގ ތަޙްޤީޤަފުލުހުން މަށްބެލުށް ފައިާވ ކަމަރާތަށް ލިބިފަ

 ތަ ަވނު؛ ނަމަާވލިބިފައި

ފާނެ ގާ ނބަލެއްގައި ހިތަޤުން މުސްއް ދުރުނޫލެޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަ (2)   

 އި،ޙާލަތެްއގަ  ލިބިފައިާވ ށްންނަހުޖެންސް ފުލުެގ އިންޓެލިކަމު

ކުުށެގ   ލިބެން އޮތީކިހެކަމުެގ ލު ރޭވި ޢަމައެ އަދި 

ެގ ފުލުހުން ކަމަށް ެގން ާވލުކޮށްމީހާއާ ސުގައިާވ ތުތުހުމަ

 ނުަވތަ ؛މަނަާވއިފަލިބި ހެކިށް ތަޙްޤީޤަ

ޓެރަރިަޒމްެގ ފިނަމަ، ކޮށްލައިަގއިާވ މީާހ ދޫކުށުެގ ތުހުމަތު (3)   

ފަދަ އެ މަށް ނުަވތަފާނެ ކަފޮރުަވ ކިކާުގޅޭ ހެލަމަޢަ

ްއ  ނުފޫޒެންހުރި މީހަކަށްދޭަގއި ހެކިބަްސ ލަެއއްމައްސަ

ެގ ފުލުހުން ބެލުމަށް  ތް ކޮށްާފނެ ކަމަށްކަސައްމަށް މަފޯރުުވ

 ނުަވތަ؛ ނަމައިާވފަބިލި ހެކި ށްޤީޤަތަޙް

ެގ ފުލުހުންބެލުމަށް ނެ ކަމަށް ލާފާފި ތުަގިއާވ މީހާތުހުމަ ކުށުެގ (4)   

 ނުަވތަ؛ ނަމަލިބިފައިާވ ހެކިށް ޤަޙްޤީތަ
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ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ބަންދުން އިާވ މީހާހުމަތުގަ ކުށުެގ ތު (5)   

 ށްަކމަނެކުރިމަތިެވދާތަމަޢުެގ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެްއ ޖްމު

 .ނަމައިާވލިބިފަ ހެކިށް  ެގ ތަޙްޤީޤަފުލުހުންށް މަބެލު

 ކޯުޓން  ތޯޭވުވޖޫުދގައި  ކުރާ ޙާލަތެއް( ަގއި ބަާޔންރ )އްދާެގމާ މި )ބ(  

ންާވނެ މިންަގނަޑީކ މަދަނީ  ތްކުރަޓުން ިރޢާޔައެޅުުމގައި ކޯކަނޑަ

ހުށަހަޅާ  ޯކޓުން ބަލަންާވނީ، ފުލުހުން ޮގތުން، ޑެެވ. އެ ނމިންަގ

  ޙާލަތް   އެތުން ުވޖޫދުގައި އޮ ، އެއިްނ ޙާލަތެއްރުބަލާއި ށްންކަމަކަ

 ެވ.ށެޗަލުމުެގ މައްާގތްޯތ ބެ ނެތުމަށްުވރެއި ުވޖޫދުގަ 

 ނިންމުމަށްޓަކައި  ޮގތެއް ބަންދާމެދު ންދަށު މާއްދާެގ މި )ޅ(  

 2 މަުދެވެގން ަވުގތުެގ ރުކުރާޒިހާ ކޯަޓށް މީހާ ބަންދުކުރެިވފަިއާވ

  ބަންދާމެދު ،އެންުގމުން އަކުންޓީސި ޓަށްކޯ ކުރިން ރުަގިޑއި)ދޭއް( 

 ހޭންޖެހަމަޖައްސަ މަށްޔުެގންދި ކުރިއަށް މަޖިލިސް ނިންމާ ޮގތެއް

 .ާވެނއެެވއްސަންހަމަޖަ ޯކޓުން ަގޑި ާމއިކަންކަ ދާރީއި އެންމެހައި

 ކޯޓުަގއި  ައޑުއެހުން  ންމުމުެގނި ޮގތެއް  މެދުބަންދާ ދަށުން މާއްދާެގ މި ކ()  

 މަޖިލިސް ެގމުނިންމު ޮގތެއް ބަންދާމެދު އިކަ މަށްޓަޔުެގންދި ރިއަށްކު

 ންއިދާރީޮގތު ންއެހެނިހެ ފޯމުތަކާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ށްޓަކޯ ބޭއްުވމަށް

 ރުކުރާިއރު ޒިހާ ކޯޓަށް ފަރާތް ފައިާވރުކޮށްހަްއޔަ  ކިޔުންތައްޔެލި ބޭނުންާވ

 މޯލްޑިްވސް  ބާރު އިޚްތިޔާރުކުރުމުެގ ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް އެކުއާ އޭނާ

 .ލިިބެގްނެވެއެވ ރިވސްއަށްސަ ސްލިޕޮ

 ކޯޓަށް ހާމީ ހުރި ބަންދުަގއި ޓަކައިމަށް ނިންމު ޮގތެއް ބަންދާމެދު )އ(  

 އޭނާ  ަވުގތުން ޑިެއއްގަ އެ ،ަކނޑައެޅުމުން ޑިގަ  ކޯޓުން ށްރުކުރުމަޒިހާ

 .ންަގންާވނެެއެވއަ ފުލުހުން ަވކީލަށް ކޮށްފަިއާވންޢައްޔަ
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 ކޯޓުަގއި  އަުޑއެުހން ނިންމުމުެގ ޮގތެއް ދުމެ ދާބަން ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި )ވ(  

  ޅާހުށަހަ ޓުމަށްބެހެއް ބަންދުގައި ށްަޓކައި މަޔުެގންދި ކުރިއަށް

 އިދާރީ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތުން ެގލުަވކީ  އޭާނެގ ،އިފަރާތުންނާ

  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަުތގެ  ަވުގތު ާގހިނ ުޑއެހުން އަ ކޯުޓެގ ލިޔުންތައް

 .ޅިދާނެއެެވހެށަހު

މީހެއްެގ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއަގިއ ( ެގ ދަށުން ށެގ )ދާއްމާ މި )މ(  

  ،މަނަމަ ފަހަރުތަފުރަ، ނީާވންދޭއިތުރުކޮށްރު ފަނޑިޔާދުެގ މުއްދަތު ންބަ

 ނުާވނެިއތުރުށްުވރެ ހަދުަވ( ތެއް)ހަ 7ބަންދުެގ މުއްދަތު 

އްދަުތ ެގ ބަންުދެގ މުމި މާއްދާެގ ދަށުން މީހެއް ެވ. އަދިމަތިންނެެގތުޮގ

ދުަވހުެގ  ދަ()ސާ 14 އިތުރުކޮްށދެޭވނީ، ޖުމްލަ ނަެވެގންިގމެ ންއެ

 ދަތަށެެވ.މުއް

ުތހުމަތުގައިާވ  ެގކުށު  އިތުރުން،ަކންކަމުެގ ރާގައި ބަޔާންކުއްދާމާ މި )ފ(  

 އީޖިނާ) 2016/12 ނަންބަރު ޤާނޫނުދާ ުގޭޅޮގތުްނ ތްތަކުެގ ބަންފަރާ

ެރއިްނ ތަުކެގ ތެތުއަޖުރާ އިންމު ރާ ޢާކުިއ ބަޔާންަގ( އަތުެގ ޤާނޫނުއިޖުރާ

ޗަްށ މައްކުރެޭވ މީހެއްެގ ނުެގ ދަށުން ބަންދުޤާނޫމި  އްއިޖުރާއަތެ

އެހެންނަމަެވސް، ެއ  .ެއެވނާޅަުނ ހުރަހެއްމި ޤާނޫކަށް ތަންފީޛުކުރުމަ

 .ކެެވ ަބޔާންކުރާ އުސޫލުތަ ހިނާގނީ އެ ޤާނޫނުގައިޙާލަތުަގއި 

 
 އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށްިވނިންނައަެގ )ހ( އްދާމާަވަނ  27ެގ ނުބުނެިވދިޔަ ޤާނޫ .20

 

ތަށް  ޝަރީޢަ 
  ބޫލުކުރެވޭނެ ޤަ 
 ކި ހެ 

 ގައި ހޯދޭ ީޤޤު ތަޙްެގ ކުެށއްެގންކޮށްފަިއާވ ޓެރަރިޒަމްގައި ބަޔާމި ޤާނޫނު )ހ( .27

ޝަރީޢަތަށް ޢުާވގައި  ކުށުެގ ދައްކަީކ، އެހެ  ބާަވުތެގއަންނަނިިވ

 .ެވއި ެބލޭނެއެގަ ރެޭވނެ ހެކި ކަމުބޫލުކުޤަ
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ބަހުން، ނުަވތަ ރިކަމަށް ެއއްބަސްެވ މީހަކު އަނަގކު އްށެކު (1)   

ޢަތުެގ  ޮގތަކުްނ، ޝަރީނުަވތަ އެނޫންެވސް، ޔުމުންލި

 ؛ުޤރާރުއި އިރާފާ ތިއިާވ އިޢުމަޖިލީހުަގ

 ކަށް ާބރުރި ޙަޤީޤަތަާވާއ ުގޅުންހުން، ދަޢުމުުވހަކު މަރުމީ (2)   

 ؛ެޗއްއްއެ  ނާއޭނާ ބު ގައިތީނާެގ ަމރުމައޭ ބައިދޭ ޮގަތކަށް،ލިއް

 ހާޒިުރަގއި، ެގަވކީލު  ެރޭވ މީހާެގ ޤާނޫނީކުށުެގ ތުހުމަތުކު (3)   

 ެވސް ށް، އެއް ޭވ ޮގތަރެޯކޑުކުރެ ިޑއޯ އަިދ ީވޑިއޯ އޯ

، އަމިއްަލ ރެޭވ މީހާކުތުެގ ތުހުމަ ނެތި، ކުށުރުކަމެއްބޫޖުމަ

 ؛ންދޭ ބަޔާ ޚްތިޔާުރގައިއި

ޔަެތއް ުމެގ ނިުވކުރުކަެމއް މެދުެވރި  ކިަވމަލާުގޅޭ ޢަކުށުެގ  (4)   

ުވމަށް ކުުށެގ ެވރިކުރުފަދަ ަކމެއް މެދުއެއޮތްކަން ނުަވތަ 

 ސްއްވެ  އެހަކޮށްދޭރެޭވ މީހާ ތައްޔާރުިވކަން ދޭހުމަތުކުތު

 ؛ތެއްެގ މަޢުލޫމާޢަމަލެއް

 ؛ފޮރެންސިކް ހެކި (5)   

 ؛ރަސްމީ ލިޔުން (6)   

 ންެގހުލު ހަމަެވފައިާވ ފުރިރުޠުތަްއ ފުޝައަންނަނިިވ  (7)   

 ؛ލިޖެންސް ރިޕޯޓުއިންޓެ

    i.  ްިއ ެއޮގުތަގ ންތައްަތއްކަ ވާ ކޮށްފައި ރިޕޯޓުގައި ަބޔާނ

ްށުވރެ ތުމަނެ ގައިްއ ުވޖޫދުމެ ުވޖޫދުަގއި އޮތުން އެފަދަ ކަ

 ، އެއް ދައްކުަވއިދޭ ށްމުެގ މައްޗަ ލުތްކަމަށް ބެާގ

 ން.އިުވފަަގއި ހިމެނިޓުކަންަތއްތައް ރިޕޯިގނަ ކަމަށްުވރެ 

    ii.  ޯރު ށް ބާރުލިބިދޭ އިތުޔާންކޮށްފަިއާވ ަކންކަމަ ބަ އިަގޓުރިޕ
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 .ކު ހިމެނިފައިުވންރިޕޯޓާއެ އް ތަކެޤަރީނާ

ަގިއ އެއް ުގރާމަނހަ ތްރާތުކުެރޭވ ފަކުށުެގ ތުހުމަ (8)   

ްއެގ ހެެގޮގތުްނ، އެމީ އަންަގއިދިނުމުެވފަިއާވކަންރި ބައިެވ

 ންކު ރަޔާހަތި ނުގރާމަެވރިކީ ހައައިާވ އަނިޔާ ފަހަށިަގނޑަށް ލިބި

 ؛ޕޯޓު ރިކަލްން ބަާޔންކުރާ މެޑިލިބިފައިާވ އަިނޔާެއއްކަ

 ، ނަުވތަ އިޢުކޮށްފަިއާވ ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފޮޓޯޝާ (9)   

ިއާވ ލިޔުމާިއ، ކޮށް ފޮނުާވފަރިއް މެުދެވލަތެސީަވ ތީލާމުާވޞަ

 ؛ދަ އެްއޗެއް ފައޯ ުނަވތަ ީވިޑއޯ، ޯއޑިކުރެހުމާއި، ފޮޓޯ

އުަފއްދާނެޮގުތެގ، ުނަވތަ އާލާެތއް  ޔާރެއްތި ހަރިރާމަެވހަނުގ (10)   

 ތަމްރީނު ނުންކުރާނެޮގތުެގބޭ ްއޗެއް ފަދަ އެނުަވތަ އެ

 ތައޯިޑއޯ ނުވަ  ކިޔުމާިއ،ޔެނެ ލިނުންކުރެިވދާލިބިަގތުމަށް ބޭ

ަވަތ އް ނު ިލޔުމެ ނެ އެނޭގްއކާކޮށްަފއިާވކަންީވިޑއޯ ރަ

 ؛އްރިޕޯޓެ

އިާވ އި ބަޔާންކޮށްފަނޫނުަގޤާ މި ންފަރާތު ތުހުމަތުކުރެޭވ ެގކުށު (11)   

 ޅޭކަމަށް، ނުަވތަކުރަން އުނުަވަތ  ކަންިއާވފަކުށެއް ކޮށް

 ުގުޅން  ޢާއިލީތުެގ  ފަރާހަމަތުކުރެޭވތުދާކަމަށް ބުނެ، ކުރަމުން

 ައދި އޯިޑއޯ ބަޔާނުެގ ފައިާވދީ އިދާރާއަށް ޤީޤީޙްތަ މީހަކު އޮތް

 ؛ރެކޯޑިްނގ  ީވިޑއޯ

ނެ ނގޭ ށްފައިާވކަން އެދަތުރުކޮ ކަށް ދައްޙަރަސަހަނުގރާމަެވރި  (12)   

 ؛ޔުމެއް ލިރަސްމީ

 ؛ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންެގ ހެކީެގ ބަޔާން (13)   

ްނމެ ހެކީެގ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރެޭވ ކޮ ަގއިޤާނޫނުއެނޫންެވސް  (14)   
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 .އެްއޗެއް

 
 .ކުރުންޙުލާ ޞްއި ށްޮގތަ އަންނަނިިވށޭ ޢިބާރަތް ެގ ފެ (ނ) މާއްދާެގ ަވނަ  27 ޤާނޫނުެގ ޔަބުނެިވދި .21

 

މަށްޓަަކއި "ރަސްީމ ރުެގ ބޭނުަވނަ ނަންބަ (6)ެގ  )ހ( މި މާއްދާެގ (ނ) .27 

ދިެވހި އްެގ ުނަވތަ އުމެ ރު ޤަބޭ ެއަވނީ، ބުނެފައި ލިޔުން" ކަމަށް

އިން ލަތްތަުކެގ ތެރެއަންނަނިިވ ަވސީ ުކންތަންފީޛީ އިދާރާއަ ދައުލަތުެގ 

 މަޢުލޫމާތެްއ ގެ އްަވތެ ބާމެދުެވރިކޮށް، އެްއެވްސ  ަވސީލަތެއް 

ފްތަރުކޮށްފައިާވ ކޮންެމ ތަ ދަުނަވ ފައިާވަވަތ ހިމަނާއުފައްދާފަިއާވ ނު

 .އެްއޗަކަެށެވ

 
 .ންއިތުރުކުރު  އްތަ ކުރުއަ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިިވ ަވަނ މާއްދާެގ 27ެގ ޤާނޫނު ދިޔަނެިވބު .22

 

ކުެށްއ  ާވަފއިށްބަޔާންކޮ ޒަމްެގ ކުށެއް ކަމަށްމި ޤާނޫނުގައި ޓެރަރި (ރ) .27 

ތްތަކުެގ ރާނަނިިވ ފަކައި، އަންދިނުމަށްޓަސާބިތުކޮށް ންމީހަކު ކޮށްފިކަ

ޅަށް ހެކީެގ  މީހަކާ ެދކޮ އެ ީކ، ހެއްކަލިބޭ ކަށްން ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަ ކިބައި

ީކ ދި، އެފަަދ ހެއްކަެވ. އައެްއޗެއްސެ  ނެިވދާޮގތުަގއި ބޭނުންކުރެ

އި ފަނޑިޔާުރ ަގ ކަމު ކި ހެޭވއަިދ ޤަބޫލުކުރެ ބަލައިަގންނަ ޝަރީޢަތަށް

 ާވނެއެެވ.ންބަލަ

ޤީ ރާއެއް ނުަވތަ ތަޙްޤީ ޓެލިޖެްނސް އިދާާވމީ އިންއިނަލްއަޤްބަ (1)   

 ؛ެއއްރާއިދާ

ީޤޤީ ޙް ތަތަނުަވ ބޭރު ޤައުމެއްެގ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާެއއް (2)   

 އަދި ؛ ެއއްދާރާއި

ނުަވތަ  އްރެބަންޭވ މީހާެގ ޢާއިލާެގ މެހުމަތުކުރެކުށުެގ ތު (3)   
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 އް.އެޙުަމތްތެރިއް ނުަވތަ ރަާގތްތިމާެގ މީހެ

 ން ތުޮގ ުގޅޭ ކުރުމާޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގައި ޤާޫނނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލު (ބ)  

ލަތުަގިއ ާވ ޙާއި ެވފަ މެއްުވބަސް އެއް ރުންކާ ެއކު ދިެވހިސަރު ބޭރު ޤައުމަކާ

 ަވނަ  (1) )ރ( ގެ މި މާއްާދެގ ، ަގއިތަކު ޔަވައި އެނޫން ޙާލަތްފި

ބޭރުެގ  ވާ އިންކޮށްފަ ގައި ަބޔާަވަނ ނަންބަރު( 2ދި )އަ ންބަރުނަ

ރާތެްއެގ ކިަބިއްނ ، އަިދ އެފަދަ ފަހޯދުމުގައި ބައިން ެހކިކި ރާތެއްެގފަ

 ށުން ެގ ދައް ބަްސުވމެެވޭވ އެއްކަމާުގޅޭޮގތުން  ،އިގަ ލައިަގތުމުހެކި ބަ

ނު  ނޫދަށުން އެ ހެކި ހޯދުމަކަށް މި ޤާ ތަެކއްެގތުއަރާއިޖު ކަނޑައެޅޭ

 .ެވއެޅަހުރަހެއް ނާ

 މަެވސް، މި ށްފަިއީވނަ ންކޮތަކަށް ބަޔާއި އެހެން ޮގއެހެން ޤާނޫނެއްަގ (ޅ)  

ްއޗަްށ ެގ މައް މީހެ ެގންކާ ުގޅިމްެގ ކުށަ ިރޒަޓެރަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ

ކީެގ ބޭނުންާވ ހެމަށް ސާބިތުކުރުާވ ދަޢު ާވެއއްަގއި، އެއުފުލޭ ދަޢު

އުފުލާ ދަޢުާވ  އެ ،ހެކި ލިބިފައި ނެތް ނދުލާ ހި، ދަޢުާވ އުފުތެރެއިން

ނު ހުރަހެްއ ށް މި ޤާނޫށަހެޅުމަކަ ހުމަރުޙަލާަގއި ޝަރީޢަތުެގ  ފަހުން،

 ނާޅައެެވ.

 
 . އިތުރުުކރުންއްފަދައިން މާއްދާއެތަށް އަންނަނިިވ ެގ ފަހަމާއްދާަވަނ  27ެގ ިވދިޔަ ޤާނޫނުނެބު .23

 

ކީެގ ނުންާވ ހެބޭ ރުމަށްކުކުށް ސާބިތު އީނެއްަގިއ، ޖިނާ ޤާނޫއެހެން 1-27 ތް ގެ ނިސްބަ ހެކީ 

ތްކަމަށް އެހެން ހެކީެގ ބާަވޤަބޫލުކުރާ ށް ކަމަށް ނުަވތަ ަޝރީޢަތަޑުމިންަގނ

ބޭނުމަށްޓަކައި ުނަވތަ މި ނުެގ ނޫޤާމި ެވސް، ނަމަިއީވބަޔާްނކޮށްފަޮގތަކަށް 

ަވނަ ބާބުަގިއ ދެމި ޤާނޫނުެގ ާވެއއްަގއި، ޢުށުން އުފުލޭ ދަ ދަޤާނޫނުެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(  27މި ޤާނޫުނެގ  ށްޓަކައި،ތުކުރުމަ ބިރާ ކުެށއް ސާބަޔާންކު
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ެގ ތެއްރު ބާަވެގން ހަތަ މަދުެވެގ ހެކީެގ ތެރެއިންއިާވ ބާަވތު ޔާންކޮށްފަ ގައި ބަ

ދާެގ ަވނަ މާއް 51މަށްާވނަމަ، ެއ ހެއްކަކީ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ ކައްޖެ ހުރެހެކި

ށީެގްނާވ ކަން އެކަކުށެއް ކޮށްފިމީހަކު  އިާވ ފަދައިން، ބަޔާންކޮށްފަ )އ( ގައި

ންަވރަްށ ތުކުރުމަށް ބޭނުންާވ މިްއކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިޝަމިންަވރެއްެގ 

 އެެވ.ލޭނެ ކަުމގައި ބެ ލިބިފައިާވ ހެކި

 
 ން.މާއްދާ އަންނަނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރު ަވނަ  28 ނޫނުެގޤާ ނެިވދިޔަބު .24

 

ތަކެތި  
 ހިފެހެއްޓުން 

 ތަކެިތ ދޭމެނޭ ކުށެއްެގ ތަޙްޤީުޤގައި ހޯހި ަވނަ ބާބުަގއިދެެގ މި ޤާނޫނު )ހ( .28

 .މުެގ ބާރު ުފލުހުންނަށް ލިބިެގންވެއެެވއަތުލައި ހިފެހެއްޓު

ކޮންމެހެން ަވުގތުން ނައްތާލަންޖެހޭ ަޓކައި ކާތެރިކަމަށްސަލާމަތާއި ރައް (ށ)  

ތުލެޭވ ެގމަިތން އަމި މާއްާދެގ )ހ( އާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތުތަކެތި ފިޔަަވއި، 

ރީޢަތުން އެކަާމމެދު ޮގތެްއ އްޓޭ ތަކެތި ނަްއތާލަންާވނީ ޝަފެހެނުަވތަ ހި

 ެވ.ނޑައެޅުމުންނެ ކަ

  ހިފެހެއްޓޭަވތަ ޭވ ނު ތިން އަތުލެމި މާއްދާެގ )ހ( ާއ ެއއްޮގްތާވ ޮގތުެގމަ (ނ)  

މި ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަދާ   ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތް

 ާވނެެއެވ.ަގާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަން

 
 ން.އް އިތުރުކުރުދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައްަވަނ މާ 28ޔަ ޤާނޫނުެގ ިވދިނެބު .25

 

ޙްޤީޤުކުރުމާއި  ތަ 
  ދަޢުވާކުރުމުގެ 
 މުއްދަތުތައް 

ެވސް، ިމ ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވަނމައި އެހެން ނޫނެއްަގޤާން ހެއެ )ހ( 28-1

ކީ މި ތަލިބޭ ފަރާ ވާ ެގ ދަޢުނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ ޓެރަިރޒަމްެގ ކުށެއް ޤާ

އިަވީނ ބަންދުޮކށްފަ ންދުކުރެިވފައިާވ މީހެއްނަމަ، އޭނާބަ ދަށުން ޤާނޫނުެގ
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ްއެގ ރެޔާަކއި ފަނޑިޑައެޅުމަށްޓަތޯ ކަނމަތަކުެގ މަތިންޤާނޫނީ ހަ

ަވަނ  26ޤާނޫނުެގ  ނުަވތަ މި ރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެޭވތާކު

ޓަްށ މައްސަަލ ކޯ ށް އެދިދިނުމަޓައިއި ބަހައްގަ މާއްދާެގ ދަށުން ބަންދު

މަްއސަލައެްއެގ  އެއި ދުަވހުެގ ތެރޭަގ ސާޅީސްފަހެއް() 45 ތާހުށަހެޅޭ

އޮފީހަްށ  ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 ހަށް އެންާވނެއެެވ. އަދި ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޮއފީށަހަޅަހު

އޭާނެގ   ތެރޭަގއި)ފަނަރަ( ދުަވހުެގ 15މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ 

 ރަލް ދަޢުާވ އުފުލަންާވނެެއެވ.ނެޗަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެމައް

، ިމ ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއީވަނމަެވސްއި އެހެން ޤާނޫނެއްަގއެހެން  (ށ)  

ތަކީ ރާާވ ލިޭބ ފަޔާންކުރާ ޓެރަިރޒަމްެގ ކުެށއްެގ ދަޢުގައި ބަނޫނުޤާ

އިާވ ދޫކޮށްލާފަ ރުމަށްފަހުހާޒިރުކު ރިަމއްޗަްށ ފުރަތަމަޔާރެްއެގ ކުފަނޑި

 ހަފަހެއް()ހަްތދި 75 ރަތަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެުވނުތާފު އޭނާމީހެއްނަމަ، 

ަޓރ ސިކިއުރޮ ޕް ނިންމައިމައްސަަލއެްއެގ ތަޙްޤީޤު  އެދުަވހުެގ ތެރޭަގއި 

ދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަނާްވނެެއެވ. އަ

 ރަ( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި )ފަނަ 15ތާ އް ހުށަހެޅޭމައްސަލައެ  އޮފީހަށް އެ

 ލް ދަޢުާވ އުފުލަންާވނެއެެވ.ނާެގ މަްއޗަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރައޭ

 މުއްދަތުތަްއ ަފއިާވއަޅާކަނޑަ އި މި މާއްދާެގ )ހ( އާިއ )ށ( ގަ  (ނ)  

ސް، އެ މުއްދަުތ ހަމަުވމުެގ އެފަދައިން ކަނަޑއަޅާފަިއީވނަމަެވ

ލަަތުކެގ ތަޙްޤީޤު އެފަދަ މައްސަ ަވހަކަށްކުރިންެވސް، ީވ އެންމެ އަ 

 ނުަވންފޮ ލަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަ މައި،ންނި

އުަޓރ ައދި މައްސަލައެްއގައި ޕްޮރސިކި ާވނެެއެވ.މަސައްކަތްކުރަން 

ުވމުެގ ލް ދަޢުާވ އުފުލުމަށް ކަނޑަައޅާފަިއާވ މުއްދަުތ ހަމަރަޖެނެ
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ްށ ޢުާވ އުފުލުމަގައި ދަކުރިންެވސް، ީވ އެންމެ ައަވހަކަށް އެ މައްސަަލއި 

 ސައްކަތްކުރަްނާވނެެއެވ.ލް މަރަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

 ސް،ޮއތްނަމަެވ ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާެގ މި (ރ)  

 ތުހުމަތުކުރެިވފަިއވާ  މައްޗަށް މީހެއްެގ ބަޔާންކުރާ  ކުރުަގއިއަ ދެ އެ

 ތުގެ މުއްދަ ންކުރާ ަބޔާ އިއަކުުރަގ ދެ އެ ާބަވތުން، މައްސަަލއިެގ ކުށާއި

 އްސަލަެއއް މަ ފުރިހަމަކުރެިވދާނެ ަތޙްޤީޤު ސަަލއިެގމައް އެ ތެރޭގައި

ިއ ކަ މަށްޓަމަކުރުޤީޤު ފުރިހައެ މަްއސަލައިެގ ތަޙް ކަމުގައިުނާވނަމަ،

ޓަރ ޕްޮރސިކިއުދިނުމަށް އެދި ސަބަބު ބަޔާްނކޮށް އިތުރުކޮށް މުއްދަތު

 އެފަދައިން ނަމަެވސް، ހެޅިދާނެއެެވ. އެހެންށް ހުށަ ޖެނެރަލަ

 )ހ( ެގ މި މާއްާދެގތު، އިުތރުކޮށްދޭ މުއްދަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ދި ިމ އަ .)ތިރީސް( ދުަވަހށްުވރެ އިތުުރެވެގންނުާވނެެއެވ 30ދަށުން 

 ހަށްުވރެ ސްފަހެއް( ދުަވސާޅީ ) 45 ދަށުްނ ( ެގއްދާެގ )ށމާ

 ނުާވެނއެެވ.އިތުރުެވެގން

 ުނމަށް އެދިކޮށްދިމުއްދަތު އިތުރުށުން ެގ ދަ މި މާއްދާެގ )ރ(  (ބ)  

ނޫނު ތަންފީޛުކުާރ ްށ ހުށަހަޅާނީ، ޤާލަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

 އްދަތުމުފަދައިްނ އެއިދާރާއިންނެެވ. އަދި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 .ން ބަޔާންކުރަންާވނެެއެވރުކޮށްދޭނަމަ، ެއކަން، ލިުޔމުއިތު

 އިތުރުކޮށްދޭ  މުއްދަތު މުެގކުރު ޤުޤީޙްތަ ،ެގ ދަށުންމި މާއްދާެގ )ރ(  (ޅ)  

 15 ިގަނެވެގން  ފެށިެގން ތާރީޚުން ހަމަާވ މުއްދަތު އެ  ،ލަތުަގިއެވސްޙާ

 ޮރސިކިއުަޓރޕް މައްޗަށް އެމީހެއްގެ  ތެޭރަގއި  ދުަވހުެގ( ފަނަރަ)

 ،އުފުލާއިރު ދަޢުވާ  ިމޮގތުން އަދި. އުފުލަންާވެނއެެވ ދަޢުާވ ޖެނެރަލް

  ، ނަމައިތުރުޮކށްދީފި ލްޖެނެރަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ މުެގ މުއްދަތުޤީޤުކުރުޙްތަ
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ކުރާ ިލޔުމެއް، ެއ ބަބު ބަޔާންރުކޮށްދޭންޖެހުނު ސަމުއްދަތު އިތުއެ 

 މާއްާދގެ  މި  އަދި .ނެއެވެ ާވހުށަހަޅަންށް މައްސަލަިއެގ ދަޢުާވއާެއކު ކޯޓަ 

 ދަޢުވާއެއް  ކޯޓަށް ފަހުން މުއްދަތުެގ ބަޔާްނކުރާ ގައި( ށ) އާއި( ހ)

 .ޅަންާވނެއެެވހުށަހަ ކޯޓަށް ންލިޔުމު ސަބަބު ކަމުެގއެ ހުށަހަޅާނަމަ

 

ތުގެ ދަށުން  ކަފާލާ 
 ވުން ދޫނުކުރެ 

ރެޭވ ކުތުހުމަތު ންކޮްށފައިާވ ޓެރަރިޒަްމެގ ކުެށްއެގބަޔާ މި ޤާނޫނުގައި 28-2

ސޫލުން ދުލެއް ފާލާުތެގ އުމީހަކު ކަ ންދުކޮށްަފއިާވއްސަލަތަކުަގއި ބަމަ

 ެވ.ނުކުރެޭވނެއެ 

 

  މާއި މަޢާފް ނުދެވު 
ބު  އަދަ 
 ވުން އިނުކުރެ ލު 

ިމ ީވަނމަެވސް، ށްފައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮއެހެން ޤާނޫނެއްގައި  (ހ) 28-3

ށްތަްއ ކު މެނޭަގއި ހިަވނަ މާއްދާ 13 ަވނަ މާއްދާާއއި  9ނޫނުެގ ޤާ

ަވަނ  16-1ން އިން ފެށިެގަވނަ މާއްދާ 6ޤާނޫނުެގ  މި ،ފިޔަަވއި 

 ށްތަަކކީ މެނޭ ކުއި ހިލަށް ހުިރ މާއްދާތަކުގަ ނިޔަ މާއްދާެގ

ާވެނ ކޮށްެދިވެގންނުލުއިއަދަބު ިވެގން ނުާވނެ ނުަވތަ މަޢާފްކޮށްދެ

 ކުށްކުށެެވ.

 މި  ،ީވަނމަެވސްށްފައި ބަޔާންކޮ ޮގތަކަށް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން (ށ)  

 މާއްދާ ަވނަ 14 މާއްދާއާއި ަވނަ 7 ،މާއްދާާއއި ަވނަ 6 ޤާނޫނުެގ

 އެ  ުކށްތަކަކީ ކުރާބަޔާން ގައި( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާެގ ަވނަ 16 ދިއަ

 ބުގެ އަދަ ނުަވތަ ނުާވނެ ިވެގންކުރުކޮށްދެ މުއްދަތު ދަބުެގއަ ކުށްތަކުެގ

 .ެވކުށްކުށެ ުނާވނެ  ލުއިކޮށްެދިވެގން ބާަވތް
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ހަނގުރާމަވެރި  
ޔާރު ނުވަތަ  ހަތި 
ވާތަކެތި  ގޮ 

ން  ބޭނުންކޮށްގެ 
  ގާ ހިން 

ޓެރަރިޒަމްގެ  
މަލުތައް  ޢަ 

 ހުއްޓުވުން 

ެޓރަރިޒަމްެގ ކޮށްެގން ޮގާވތަކެތި ބޭނުން ަވތަތިޔާރު ނުރާމަެވރި ހަހަނުގ (ހ) 28-4

 ުނަވތަ އް ހިންަގން ުއޅޭކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، ލެޢަމަ

 ެގ ސަބަބުންއެ ޢަމަލު ޙާލަތެއްަގިއ،ގައިފި ހިންލެއް މަޢަދަ އެފަ

  ޢު މަތަޖްމުނުރައްކަލަކުްނ ނެ ތަމަޢަށް ކުރިމަތިެވދާ ޖްމު

 އެޅުމުަގއި  ތައްަވޅުފިޔަސަލާމަތީ ޖެހޭ ޅަންއަ ޓަަކއި ކުރުމަށްތެރިރައްކާ

 ޑިފެންސް ޙަރަކާތްތެިރާވނީ، މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް އިސްެވ

 އިންނެެވ.ފޯސް

ރިޒަމްެގ ެޓރަޭގ ހިން ލަތުގައި ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ޙާ)ހ ެގދާއްމާ މި (ށ)  

ން އުޭޅ އިގެ ޢަމަލެއް ހިނިގޔަ ނުދިޔުަމށްޓަކައި ުނަވތަ ހިނގަ 

ނުރައްާކ ާވ މަތިެވފައިކުރިެގ ސަބަބުން މަލެއްޢަމްެގ ޓެރަރިޒަ

ަތްއ ފިޔަަވޅުސަލާމަތީ ެއކަމާ ުގޭޅޮގތުން އަޅަންޖެހޭ ، ނައްތާލެެވންދެން

 އިންނެެވ.ނަލް ޑިފެންސް ފޯސްޝަްވސް ނޭލްޑިމޯޅާނީ އަ

ޢަމަލެްއ  ްމެގޓެރަރިޒަރާ ފަދަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކު މި (ނ)  

ފެންސް ނޭޝަނަލް ޑިމޯލްޑިްވސް  ުވުމަގއިތެރިތްކާޙަރަ ހުއްޓުުވމަށް

ޙަރަކާތްެތރިާވންޖެހޭ  ެގންުގޅި ލިްސ ސަރިވސް މޯލްިޑްވސް ޕޮ އާއިފޯސް

ްނ ުނެގ ދަށުމި ޤާނޫަނލް އޮނިަގނޑެްއ، ޕަރޭޝައޮ ރާޮގތް ބަޔާްނކު

 ލަންާވނެެއެވ.އެކުަލާވ

ިޅެގްނ ކާ ުގލަމްެގ ޢަމަރިޒަރަޓެއޮތްނަމަެވސް،  އެހެން( ހ)މި މާއްދާެގ  (ރ)  

 ނީ،ކުރާ އި ކަންކަން އެންމެހަ ުގޅޭތަކާ ތަޙްޤީޤު ޖިނާއީ ންަގންޖެހޭހި

ަކިއ ޤީޤަށްޓަޙް ތަން، ޮގތުއެ  އިންނެެވ.މޯލްޑިްވސް ޕޮލިްސ ސަރިވސް

ކުރުމާިއ، ތެރިރައްކާ ކިހެމާއި ދުހެކި ހޯ އި ރުމާތެރިކުށުެގ ެވށި ރަްއކާކު

 ނޫނުަގިއވާ ޤާ ިސއްޔަތުންެގ ހައިއިާދރާއެއް  ތަޙްޤީޤީެވސް އެނޫން
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ސް ޕޮލިސް މޯލްިޑވް  ،ން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއްޮގތުެގމަތި

 .ނާޅައެެވ އްހެމި މާއްދާ ހުރަ ށްއަޅަމުންެގންިދުޔމަކައިން ސަރިވސް 

 
 .ންލާޙުކުރުށް އިޞްއަންނަނިިވ ޮގތަ ޚީރުސުބާބުެގ  ަވނަ ހަތަރު ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ .26

 

 ބާބު   ވަނަފަސް 
 ޞަ އިޖުރާއަތު އް ރުމާބެހޭ ޚާ ށް ކޮންޓްރޯލްކު މޮނިޓަރކޮ 

 

 .ކުރުންއުނިބަރު ( ަވނަ ަނނ1ްެގ )( ހ) ނަކަުލކޮްށފައިާވ ތިީރގައި ،މާއްދާެގ ަވނަ  31 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .27
 

؛ ބެހެއްޓިފައި ުނަވަތ ހައްޔަރުކުެރިވފައި ނުާވ މީެހއްގައި ބަންދު (1) (ހ) .31 

 އަދި

 
 .ކުރުންއިޞްލާޙު ށްތަގޮ  އަންނަނިިވ( ށ) މާއްދާެގ ނަ ަވ 31 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .28

 

  ނިކޮންމޮ މައްޗަށް ފަރާތެއްެގ ބަޔާންކުރާފަދަ ގައި( ހ) އްދާެގމާ މި (ށ) .31 

 ތިރީގައިވާ  ށަހެޅޭނީހު މިނިސްޓަރަށް އެދި ނުމަށްނެރެދި އަމުރެއް

 .ާވނަމައެެވ ފުރިހަމަ ކަންކަން

 ކުރެވޭ  ތުތުހުމަ ބިނާކޮށް މަްއޗަށް ކަމެއްެގ ކުރާ ތުހުމަތު (1)   

 ުނަވތަ  ؛ތުންއޮ ރިޯޕޓެއް ންސްޖެޓެލިއިން އާުގޅޭމީހާ

 ޤާނޫނު  ރެކޯެޑއް ކުށުެގ ޖިނާއީ މީހާެގ ކުރެޭވ ތުހުމަތު (2)   

 .އޮތުން ތެްއގައިފަރާ އެްއެވސް ކުރާޛުތަންފީ

 

 ން.ަވަނ މާއްދާެގ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިާވ )ނ( އުިނކުރު 31ޤާނޫނުެގ  ބުނެިވދިޔަ .29
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 ފަރާތެއްގެ  ދަ ބަޔާންކުރާފަ ނަ ނަންބަރުގައި( ވަ 3 )ގެ ( ހ) މާއްދާެގ މި (ނ) .31 

 ހުށަހެޅޭނީ  ށް މިނިސްޓަރަ އެދި ނެރެދިނުމަށް އަމުރެއް މޮނިކޮން މައްޗަށް

 ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު ެރކޯެޑއް ކުށުެގ އީޖިނާ މީހާެގ ރެޭވކު ތުހުމަތު

 .މައެެވފަރާތެްއގައި އޮތްނަ އެްއެވސް

 
 އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ރުޚީސުބާބުެގ  ަވނަ ފަސް ެގނޫނުނެިވދިޔަ ޤާބު .30

 

 ބާބު   ހަވަނަ 
 ވަޅުތައް މުގެ ފިޔަ ށް ކޮންޓްރޯލްކުރު ޓަރކޮ މޮނި 

 
 ކުރުން.އުނިާމއްދާ  ަވނަ 52ކޮށްފައިާވ  ނަކަލުތިީރަގއި  ،ނުެގޤާނޫ ިވދިޔަނެބު .31

 

މިނިސްޓަރު  
ކަނޑައަޅާ  

ރިހެބިލިޓޭޓިވް  
އްގައި  ޕްރޮގްރާމެ 

 ވުން ވެރި ބައި 

ޢަށް  ޭވ ފަރާތް މިފަދަ ކުށް ކުރުމުން ދުރުކޮށް އެފަރާތް މުޖްތަމަ ތުހުމަތުކުރެ .52

ްވ ޓިބިލިޓޭހެރި ޑަައޅާރު ކަނޓަމިނިސްދުގައި އަނބުރާ ެގނައުމުެގ މަޤްޞަ 

 ިގދާނެއެެވ.ރާމެްއގައި ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތް ބައިެވރިުވމަށް އެން ޕްރޮްގ

 

  އިޞްލާޙުކުރުން.ތަށް ޮގ އަންނަނިިވ ސުރުޚީ ާބބުެގަވނަ ހަ ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .32
 

 ވަނަ ބާބު ތް ހަ 
 އެހެނިހެން ކުށް 

 
 .ރުކުރުންއިތު ތައްދާއްނިިވ މާނައަންށް ހަތަފަދާެގ ަވަނ މާއް 60ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .33
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އިންޓެލިޖެންސް  
ދޭންވާ  މަޢުލޫމާތު  
ފަރާތަކަށް  
 ނުދިނުން 

ާލ ާވދަށުްނ އެކުލަ  ެގެގ )ހ( މާއްދާ ަވނަ  19-3ޤާނޫނުެގ  މި )ހ( 60-1

ލުކުރުމުެގ އި މަޢުލޫމާތު ބަދަޓެލިޖެންސާމާ ުގޅުންހުރި އިންރަރިޒަޓެ

ންޖެހޭ  ރަކުބަދަލު ސްލިޖެންޓެއިންޅޭ ޒަމާުގޓެރަރި އޮނިަގނޑާ ެއްއޮގތަށް

، ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް ހުއްޓުުވމަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ،ޙާލަތެއްަގއި

ހެން ނުަވތަ އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން މި ރަން ޞާކުއްޙިމާތެއް އެ މަޢުލޫ

ސަބަބުން  މުެގ ނުކުރުފަރާތަކާ  ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ

ލޫމާތު  ދައިްނ މަޢުފައެމަ، ނައްޖެވެ ެވރިދު މެލެއް ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަ

 ކުރަނީ ކުށެކެެވ. ހާމަނުކުރި ފަރާތުން އެ

 ޮގތުްނ ޖާެއްއެގނަތީެގ ކުށު ންކޮށްފައިާވމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާ  (ށ)  

 7އި އަހަރާ)ފަހެއް(  5 އަދަބަކީ،ެގ އެ ުކށު، ރުވެއްޖެނަމަމީހަކު މަ

 ެވ.މެލުޖަލަށްތަކަށް ދައަހަރާ ދެމެދުެގ މުއް )ހަތެއް( 

ނަތީޖާެއްއެގ ޮގތުްނ ކުށުެގ  ންކޮށްފައިާވ ބަޔާ )ހ( ަގއި މާއްދާެގ މި (ނ)  

 އަދަބަކީ، ގެ ށު ެއ ކު ،މަޖެނަަގނޑަށް ބޮޑު ެގްއލުމެއް ލިބިއްމީހެއްެގ ހަށި

ދަތަކަށް އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްއް( ފަހެ) 5އި އަހަރާއް( ތިނެ) 3

 މެެވ.ޖަލަށްލު

ޮގތުްނ  ޖާެއްއެގނަތީެގ ށުކުފައިާވ ށްންކޮަގއި ބަޔާ ެގ )ހ( މި މާއްދާ (ރ)  

އެ ކުށަށް އަދަބު ަކނޑައެޅޭީނ، ެގއްލުމެއް ލިބިއްެޖނަމަ،  ކަށްމުދަލަ

 ންނެެވ.މަތި ޮގުތެގއަންނަނިިވ

)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްުވރެ  500,000/-ުގ މުދަލުެގ އަ (1)   

( ތިެނއް ) 3ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ  ށްއެ ކުމަތިާވނަމަ، 

ދަތަަކށް ދުެގ މުއްހަރާ ދެމެއަ( ފަހެއް) 5 ރާއިއަހަ

 ޖަލަށްލުމެެވ.



 

 

 

 

 

 

 

 38 

)ެއއްލައްަކ( ރުފިޔާާއިއ  100,000/-މުދަލުެގ އަަގކީ،  (2)   

ެގ ޢަދަދެއްަނމަ، ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުސްލައްކަ )ފަ -/500,000

 1އަހަރާއި  (ދޭއް) 2ކޮށްފި މީހެއްެގ ައދަބަކީ  އެ ކުށް

 ެވ.މެލަށްލުށް ޖަތަކަމުްއދަމެދުެގ ( އަހަރާ ދެއެެކއް)

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާއި  50,000/- އަަގީކ، މުދަލުެގ (3)   

 އެ މަ، ޢަދަދެއްނަ)ެއއްލަްއކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  -/100,000

 6އި ( އަހަރާެއކެއް) 1ެގ އަދަަބކީ ކޮށްފި މީހެއް ކުށް

 ެވ.މެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެދެދުަވހާ  )ހައެއް( މަސް

ދުަވހަށްުވެރ  )ހައެއް( މަސް 6 އަދަބަކީ އެ ކުުށެގ ލަތުގައިން ޙާއެނޫ (ބ)  

 ލުމެެވ.އްދަތަކަށް ޖަލަށްމުދިުގ ނޫން 

 

ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ  
  ލޫމާތު ޢު މަ 

 ރުން ހާމަނުކު 

ޅޭކަުމެގ އް ހިންަގްނ އުރިޒަމްެގ ޢަމަލެގައި ބަޔާންކުރާ ެޓރަޤާނޫނު މި (ހ) 60-2

ހޭ  ކަމާބެ، ހުމަށްފަ ބު ލިކަށް ފަރާތައެްއެވސްއެްއެވސް މަޢުލޫމާތެއް 

ެއ  ެގ ފުުރޞަތުއޮެވ،ކުރުމުޞާއްޙިތު  އެ މަޢުލޫމާތުެގ އިދާާރއަކާދައުލަ

 .ކުރުމަކީ ކުށެެކވެ ށް ސިއްރުނުކޮޞާ އްޙިމަޢުލޫމާތު ޤަޞްދުަގއި 

ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަަބީކ ފައިާވ ކުށެއް ގައި ަބޔާންކޮށް (ހމި މާއްދާެގ ) (ށ)  

މުއްދަތަކަށް  ދުެގމެދެ( އަހަރާ އްހަތެ) 7ހަރާއި ( އަފަހެއް) 5

 ެވ.ޖަލަށްލުމެ

 

 .ތުރުކުރުންއި ދެ ބާބުތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ހަަވނަ ާބބުެގ ފަހަ ޤާނޫނުެގ ދިޔަބުނެިވ .34
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 ވަނަ ބާބު އަށް 
 ތައް ޞަ އިޖުރާއަތު ރިންނާގުޅޭ ޚާއް  އަންނަ ހަނގުރާމަވެ އަނބުރާ 

 އަނބުރާ އަންނަ 
ގެ  ވެރިން ހަނގުރާމަ 
 މައްޗަށް 

ބާބުގައިވާ    މި 
 އް ލުތަ ސޫ އު 

 ހިނގުން 

އިެވިރުވމަށްފަހު ނުަވތަ ުގރާމަެއއްަގއި ބަ ގައި ހިނާގ ހަނއްޖެއިން ބޭރު ދިެވހިރާ 60-3

 އަނބުރާ  ދަކަށް ިދުޔމަށްފަހުހަނުގރާމަެވރި ސަރަޙައް ޖެއިން ބޭުރެގހިރާއްދިެވ

ކު އަންނަ ހުްނނާއެންނަ ހަނުގރާމަެވރިންނާިއ، އެމީރާއްޖެއަށް އަދިެވހި

އުސޫލުތަާކ  އި ބަާޔންކުރާ ޢަމަލުކުރާނީ، މި ބާބުަގމެދުއާލާހުންެގ ޢާއިއެމީ

 ތިންނެެވ.ްއޮގތްާވ ޮގުތެގމައެ

 

، އަންނަނިިވ އެަވނީ މަށް ބުނެފައިކަ "ނުގރާމަެވރިންހަ" އިަގބާބުމި  (ހ) 4-60 ހަނގުރާމަވެރިން 

ާދ ޖެ ދޫކޮށް ެވހިރާއްތެރެއިން މަްޤޞަދަކަށްޓަކަިއ ދި ޤްޞަދުތަކުެގމަ

 .ެވރާތްތަކަށެފަ

ފަދަ ކުން ނުަވތަ އެޢަތަރިްސޓް ޖަމާބޭރު ޤައުމެްއަގިއ ޓެރަ (1)   

 ނާްގހި ށް ނިސްބަތްނުާވ ޓެރަރިސްޓުންޖަމާޢަތަކަ

 ؛ްއަގއި ަބއިެވިރުވަމށްއެހަނުގރާމަ

، ނުަވތަ ަގން ރޭުވމަށްޢަމަލުތައް ހިން ޓެރަރިޒަމްެގ (2)   

މުަގއި ންުގ ހި ޢަމަލު އެފަދަތައްޔާުރުވމަށް، ނުަވތަ

 ؛ނުަވތަ އެހީތެިރުވމަށް ށްިރުވމަެވއިބަ

މްެގ ޢަމަލުތައް ނޭޮގތަށް ޓެރަރިޒަމަކުރުން ހިމެުގރާހަނ (3)   

 .މަށްނުމަށް ނުަވތަ ލިބިަގތުކޮށްދި ނު ފޯރުތަމްރީ ހިންުގމަށް

ފަހު ނުގރާމަެއއްަގއި ބަިއެވިރުވމަށްަގއި ހިނާގ ހަރާއްޖެއިން ބޭރުދިެވހި (ށ)  

ރާމަެވރި ސަަރޙައްދަކަްށ ހަނުގ ެގބޭރު ެޖއިންރާއްެވހިަވތަ ދިނު

ހަނުގރާމަެވރިންނާއެުކ  އްޖެއަށް އަންނަނބުރާ ދިެވހިރާ  އަދިޔުމަށްފަހު
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ެގ މެންބަރުންނަކީ، ންނަ އެމީހުންެގ ޢާއިލާން އަޙައްދަކު ސަރައެފަދަ

ކަމުަގއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން   ަގއިާވ ަބެއއްއެނޫން ޙާލަތެއް

 ހަނުގރާމަެވރިްނ ޓަކައިށްނުމަނުެގ ބޭޤާނޫ ، މިންދެންނޑައެޅެކަ

 . ބެލޭެނއެެވއިކަމުަގ

އިނުާވހާ ްށފަކޮެގްނ އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާން ނުގައި ކަނަޑއެޅި މި ޤާނޫ (ނ)  

ިއ ނުގރާމަެވރިން ކަމުަގކުޑަކުދިންނަީކ ހަދަކު، ހިނ

 ބަލައިެގންނުާވެނެއެވ.

 
 އަނބުރާ އަންނަ 

ހަނގުރާމަވެރިން  
ތުން  ވަގުތީގޮ 

 ރުން ކު ންދު ބަ 

 މަެއއްަގއި ބަިއެވިރުވމަށްފަހުއި ހިނާގ ހަނުގރާޖެއިން ބޭރުގަ ރާއްދިެވހި (ހ) 60-5

އްދަކަްށ ޙަެވރި ސަރަ ުގރާމަނުަވތަ ދިެވހިރާއްެޖއިން ބޭރުެގ ހަނ

އި، އަށް އަންނަ ހަނުގރާމަެވރިންނާއަނބުރާ ދިެވހިރާއްޖެދިޔުމަށްފަހު 

، ރުންނަކީންބަ މެޢާއިލާގެ ހުންެގ އެމީހުންނާއެކު އަންނަ ެއމީ

 މިންަވރަކަްށ ރުމުގައި ެއްއެވސްޢަމަލުތައް ކު މްެގރިޒަރަޓެ

 އި  ކުރުމުގަ ލުތައްާވ ބަެއއްތޯ ބެލުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަބައިެވިރެވފައި 

ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު  އެަފދަ ޢަމަލުތަކަށް ސީދާ ބައިެވރިުނިވޔަސް 

ށް  ކުރުމަ ލުތައްބައެއްތޯ ބެލުމަށާިއ، އެފަދަ ޢަމައޮތް 

ށުެގ ކު  ފަރާތްަތކަކީއެ ،މަށާއިލުބެ އްތޯ ބައެ  ާވއިފަރީނުލިބިމްތަ

ބުާރ  އަނށް ތަމަޢަޖްއެމީހުން މު ،ލައިއެއްޯތ ބަޝިކާރައަކަްށެވފަިއާވ ބަ 

ށްޓަަކއި، އެމީހުްނ  ފިޔަަވޅުަތއް އެޅުމަމުެގ ކުރިން އަޅަންޖެހޭޢަުވރުޖޫ

 6-60 ޤާނޫނެުގ މި ށްފަހު،ހަްއޔަރުކުރުމަ އްޖެ އައުާމއެކު،ރާދިެވހި

އެމީހުން ރުަކޒެްއަގިއ ުކރާ ަވުގތީ މަބަޔާން އިގަ ދާމާއް ަވނަ

 .ބަންދުކުރަންާވނެެއެވ
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  ޝިކާރަައަކށްެވފަިއވާ ެގެވސް، ކުށު ނަމަމި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތް (ށ)  

ންކުރާ މަރުކަޒަްށ ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 6-60ެގ ކުޑަކުދިން މި ޤާނޫނު

 ލައެެވ.ނުރުމަާކ ރުކު، ހަްއޔަެގންދަންާވނީ

ނާިއ ނަ ހަނުގރާަމެވރިންއަން އަނބުރާ )ހ( ެގ ދަށުން މާއްދާެގމި  (ނ)  

، މި ނީބައިތިއްބާ  އިކޮށްފަބަންދު ހުންެގ ޢާއިލާެގ މެންބަރުންއެމީ

ކުރާ ރިސްކް އެެސސްމަންޓް ނަ މާއްާދގައި ަބޔާންަވ 11-60ޤާނޫނުެގ 

 .ެވއެެޅންދެނެއް ކަނޑަ ޮގތެންނާމެދުދައި، އެ މާއްާދެގ ދަށުން ެއމީހުހަ

 

  ދުކުރުމުގެ ބަން 
 ޒު ވަގުތީ މަރުކަ 

 ދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުަގިއވާ ަވނަ މާއް  5-60މި ޤާނޫނުެގ  (ހ) 60-6

ކުރަން ފަށާތާ  ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުއި ބޭތިއްބުމަށްޓަކައިަގހުން ބަންދުމީ

ެގ ބާަވތު  ( ުދަވުހެގ ތެޭރަގިއ، އަންނަިނވި )ފަސްދޮޅަސް 60

 ން ފެއާޒު ރީ އޮފް ހޯމް އެމިނިސްޓްތައް ކަޒު ރުމަ ުގތީެގ ަވމުންދުކުރުބަ

 ޤާއިމުކުރަންާވެނއެެވ.

 ބޮެޑތި ރެޭވހުމަތުކުށް ތުޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހިންިގކަމަ (1)   

 ؛ކުރާ މަރުކަޒުމީހުން ބަންދު

ންުގމުަގއި ބައިެވިރިވ ކަަމށް ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހި (2)   

 ؛ކަޒުމަރު ރާކުދުންން ބަކުދިުކޑަޭވ، ރެހުމަތުކުތު

ްނެގ މަލުތައް ހިްނިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ މީހުޓެރަރިޒަމްެގ ޢަ (3)   

ށްެވަފިއާވ ރަައކަ ިޝކާ ކުށުެގންތެެރއި ޢާއިލާެގ މެންބަރުންެގ 

 ބައިިތއްބާ މަރުކަޒު.ހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށް ބެލެޭވ އަން

ރުަގިއ ންބަ ނަ ނަަވ( 2އި )ބަރާަވނަ ނަން( 1( ެގ )ެގ )ހދާމި މާއް (ށ)  

ތައް ާވްނާވނީ، އަނބުާރ އަންަނ ކަޒު މަރުބަޔާންކުރާ ބަންދުކުރާ



 

 

 

 

 

 

 

 42 

ުރކަޒުތަެކްއ ރެޭވ މަޞަކުށް ޚާއްމައްބުބޭތިބަންދުގައި ނުގރާމަެވރިން ހަ

 ެއއްެވސް ާޙލެއްަގއި، އެފަދަ މަރުކަޒެްއަގއި، އެހެން ކަމުަގެއެވ. އަދި

ަގިއ ދުބަންއް ތަތްޭވ ފަރާރެކު ބަންދުއިހުމަތުގަ ެގ ތުށުކުށްކު

 ެއެވ.ބައިތިއްަބއިެގންުނާވނެ

ްއ ތަކަޒު ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ަމރު( ަވނ3ަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )މި (ނ)  

ްށ ތުހުމަތުކުރެޭވ މީހުންެގ ޒަްމެގ ޢަމަުލތައް ހިންިގކަމަ، ޓެރަރިނީާވންާވ

ކަމަްށ ާވ ށްެވަފއި ކަޝިކާރައަ ށުެގ ކު ޢާއިލާެގ މެންބަރުންެގ ތެެރިއން

ބޭތިއްބުމަށް ޚާްއޞަކުރެޭވ ނުންނާއި ުކޑަކުދިން ހެއަންޭވ ލެބެ

ހެން އި، އެޒެއްގަ ެކއް ކަމުަގެއެވ. އަދި އެފަދަ މަރުކަމަރުކަޒުތަ

  ފަރާތްތައް ބައިތިއްަބއިެގންުނާވނެެއެވ.ކުށުެގ ިޝކާރަައކަށްެވަފއިވާ ށްކު

ަގިއ އްތެމާރާޢި އްތަްއ، އެ ޒުކަްނކުރާ މަރުއި ބަޔާ)ހ( ގަ ެގ މި މާއްދާ (ރ)  

ދަ ނު ހުރަހެއްނާޅަެއެވ. އެހެންނަމަެވސް، އެފަހުރުމަކަށް މި ޤާނޫ

އި ިތބޭ މީހުން، ގަ ކަެޒއްރު މަން ކޮންމެމަރުކަޒުތައް ހުންނަންާވނީ، ެއއި

 ޮގތަަކށެެވ.ނުކުރެޭވނެ  ެވ، މުޢާމަލާތުއަެނއް ބަޔަކާ ދިމާ  އެއްބަަޔކު

 

  ންނާއި ންހެނު އަ 
  ނަކީ ކުޑަކުދިން 
ކުށުގެ  

ފަ ވެ ށް އަކަ ކާރަ ޝި 
 އިވާ 

އް  ފަރާތްތަ 
 އި ބެލުން ކަމުގަ 

އްދާެގ ދަށުން ހަދާ ރިސްކް ނަ މާަވ 11-60މި ޤާނޫނުެގ  (ހ) 60-7

މެނުީވ، އްަގިއ ަކށް ކަނޑައަަޅއިފި ހިނދެޮގތައެނޫން  ަގއިސްމަންޓުއެސެ

 ގެ ެވރިންނުގާރމަހަންކުރާ ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާ 3-60މި ޤާނޫނުެގ 

ކުދިންނަކީ، ނޭ އަންހެނުންނާއި ކުޑަމެހި އި ަގ ތެރޭބަރުންެގންޢާއިލާެގ މެ

މީހުން ކަމުގައި ބަލައި، އެމީހުން  ކުށުެގ ޝިކާަރއަކަްށެވފަިއާވ 

( 3)ހ( ެގ )ަވނަ މާއްދާެގ  6-60ނުެގ ޤާނޫ، މި ނީ ންާވއިތިއްބަބަ

 .ކަޒެއްަގެއެވަވނަ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކުރާ ފަދަ މަރު
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، އްބާ މަރުކަޒުތަުކަގއި ތިއިބަ ންމީހު ިއވާ ެވފަށް ެގ ޝިކާަރއަކަކުށު (ށ)  

، މި ޤާނޫނުެގ ަދށުން ހަދާ މަިއަގނޑު ޚިދުމަތްތައްފޯރުކޮށްދޭންާވނެ 

 .ެއެވންާވނެރަކުަގއި ބަޔާން ަގާވއިދު

 

ހު މަށްފަަގއި ބަިއެވިރުވދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހިނާގ ހަނުގރާމަެއއް (ހ) 8-60 ކުޑަކުދިން 

ރި ސަަރޙައްދަކަްށ ެވމަރާުގހަނެގ  ބޭރުންެޖއިތަ ދިެވހިރާއްނުަވ

 ހަނުގރާމަެވރިންނާއެުކ ޔުމަށްފަހު އަނބުރާ ދިެވހިާރއްޖެއަށް އަންނަދި

ކީ، އްދަކުން އަންނަ ުކދިންނަރަޙަފަަދ ސައެ ންޮގަތކަށްނުަވތަ އެނޫ

ފަދަ ަވތަ އެިރެވފަިއާވ ނުޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހިްނުގމުަގއި ބަިއެވ

ލަތުަގިއ ބައެއް ކަުމަގިއާވ ޙާ ާވއިފަބިލިރީނު ތަމް ށްުގމަމަލުތައް ހިންޢަ

ިއ ޝިކާރައަކަްށެވފަިއާވ ކުދިްނ ކަމުގަ މެނުީވ، ކުަޑކުދިންނަކީ، ކުށުެގ 

ރައްކާތެރިކަްނ   ޤާނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭމި ށްދިންނަކުއެބަލައި، 

 ލިބިދޭންާވނެއެެވ.

، ނީބަލަންާވން ންކުެރެވންދެޤީކަން ޔަެޖއް ކުއްކުޑަ ކުއްޖަީކ ަވކި  (ށ)  

ކުރާ ަރްއކާތެރިކަްނ ގައި ަބޔާންކީ މި ާމއްދާެގ )ހ( އަޖާއްއެކު 

 އްޖެއް ކަުމަގެއެވ.ލިބިެގންާވ ކު 

ްނބަފައިންނާ ދިން، ެއކުދިންެގ މައި، ކުޑަކުޮގތުން ޢާންމު އުސޫލެއްެގ (ނ)  

 ެނެއެވ.ކިކޮްށެގންނުާވަވ

 މެހައިކީ އެންދިންނަެވސް، ކުަޑކުމަޮއތްނަ ހެންމި މާއްދާެގ )ނ( އެ (ރ)  

އަނިޔާއިން ރަްއާކތެރިުވމުެގ ނަފްސާނީ  ެގ ޖިސްމާނީ އަދިއް ތެބާަވ

ފައިާދ  ޖާިއޒްލިބިެގްނާވ، އަޅާނުުލމާއި، އިހުމާލުުވމާއި، ނާ ޙައްޤު

ންމެހައި ހުރަސްއެޅޭެނ އެެހދިބޮޑުުވމަށް  ނެުގން ފަދަ ކުއްާޖެގ
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ކުދިން  ެގްނާވޙައްޤު ލިބިެގ ލިބުމު ކަން ޝިކާރަތަކުން ރައްކާތެރި 

ންެގ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ުގރާމަެވރިއަްނނަ ހަނ އަނބުރާ، ތީިއާވކަމުަގ

ްނެގ އެކުދި މަޞްލަޙަތު ރަްއކާތެރިކުރުމަށްޓަކަިއ، އެކުދިންކުޑަކުދިްނެގ 

 ެގނައުުމެގ ބެލުމުެގ ދަށަށްްށ، ދައުލަތުެގ އިންބަފައިންނާ ވަކިކޮމަ

 ޔަތު އޫލިއް ުމެގ މަސްކުރު ރައްކާތެރިތައްޙަްއޤު ްނެގއިޚްތިޔާރު، ުކޑަކުދި

 ޒާރާއަށް ލިބިެގްނެވެއެވ.ކާުރެގ ވު ލުކޮށްފަިއާވ ސަރުާވޙަ

ންމެ ިއެވސް އެުގމުަގ( ެގ ދަށުން ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ނެރ މާއްދާެގ )މި (ބ)  

މާޔަތްކުރުމަށެެވ. އަިދ  މަޞްލަޙަތު ޙިާވނީ އެ ުކއްާޖެގއިސްކަމެއް ދޭން 

ކުއްޖާ  ށްެގ ދަށަލުމުލަތުެގ ބެ، ދައުނާ ަވިކކޮށްންންބަފައިމައިކުއްޖާެގ 

ހުރި ޮގްތ އްާޖެގ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާ، ެއއީ، ކުނަަގންާވނީ

 ކަމުަގިއާވނަމަެއެވ.

 

  ލުމުގެ ދައުލަތުގެ ބެ 
 ދަށަށް 

 ނެވޭ ކުޑަކުދިން ގެ 

ށަށް ލަތުެގ ބެލުުމެގ ދަެގ ދަށުން ދައުާމްއދާަވނަ  8-60ޤާނޫނުެގ މި  (ހ) 60-9

ނަނިިވ ކަންކަމަށް ންއަ ،ާވނީރަންކުޢަމަލު ދުނާމެކުދިންނެޭވ ކުޑަ ެގ

 ެވ.އިސްކަންީދެގންނެ

 ރެމުރަށްވު ޢު ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަގއިމި (1)   

 ؛ންކުދިންެގ މަންމައާ ަވކިުނކުރު ކުދިން، އެ ެގރުމުޢުހަުގ 

ްނމެ ޖާއަށް އެކުއްއީ ަވިކކުރުން އެޖާ ުކއްެގ މަންމައާ ކުއްޖާ (2)   

 ޙާލަތުގައި، ުކއްޖާ ދައުލަތުެގ ާވއި ަގ ކަމުޮގތް ހުރިއިދާފަ

ެގ ެގ ޢާއިލާ ުގތީޮގތުްނ ެގނެސް، ކުއްޖާ ދަށަށް ަވބެލުމުެގ

 ؛ންޙަާވލުކުރު ންނާތަ މެންބަރުނުަވއެހެން މެންބަރަކާ 

ތެއްަގއި، ބަރަކު ނެތް ޙާލަނެ ޢާއިާލެގ މެންކުއްޖާއާ ަޙާވލުާވ (3)   
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ްއޖާ ކު ްއަގއިކަޒެމަރުތުެގ ދަުއލަލަހައްޓާ ދިން ބަކުޑަކު

ރާަތކާ ޅާ އެހެން ފަބެހެއްޓުން ނުަވތަ ދައުލަތުްނ ކަނޑައަ 

 ޙަާވލުކުރުން.

ކަށް، ޚާއްަޞ ށްަފއިާވ ކުއްޖަ ތުން ވަކިކޮތީ ގޮ ލާެގ މާޙައުލުން ަވުގޢާއި (ށ)  

 ކޮށްދޭންާވނެެއެވ.ދައުލަތުން ފޯރުއި އެހީތެރިކަން ރައްކާތެރިކަމާ 

 
ތެއް  ދާމެދު ގޮ ބަން 
 ން ޅު ނޑައެ ކަ 

 މީހަކު  ބަންދުކުރެޭވ ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ  60-5 ޤާނޫނުެގ މި (ހ) 60-10

 ން އެފަދައި ،މަާވނަކަމަށް ދަށުން އަުމރެއްެގ ކޯޓު ،ބަންދުކޮށްފައިަވނީ

 މުއްދަތަކަށް  ުދަވހުެގ( ތިރީސް) 30 ިގަނެވެގން ،މީހަކު ބަންދުކުރެޭވ

 ްއަގއި ކަޒެމަރު ފަދަ ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި ަވނަ 60-6 ޤާނޫނުެގ މި

 .ބެހެއްޓިދާނެެއެވ ންދުގައިބަ

 ކު މީހަ ބަންދުކުރެޭވ ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ  60-5 ނޫނުެގޤާ މި (ށ)  

 ،ކަމުަގިއނުާވނަމަ ދަށުން ރެްއެގއަމު ކޯޓު ،ނީަވބަންދުކޮށްފައި

 ޮގތެއް  ބަންދާމެދު  މީހެއްެގ ބަންދުކުރެވޭ  އެފަދައިން

 ަގިޑއިުރގެ  (ސްސައުީވ) 24 ދުކުރާތާބަން އޭނާ ،ކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި 

  ބަންދާމެދު އެމީހެއްެގ ،ހާޒިުރކޮށް ަމއްޗަށްކުރި ފަނިޑޔާރެްއެގ ތެރޭގައި

 .ނިންމަންާވނެެއެވ ޮގތެއް

 ާހޒިރުކުެރވޭ  ކުރިމަްއޗަށް ފަނޑިޔާރުގެ  ންދަށު ގެ ( ށ) ދާެގމާއް މި (ނ)  

 ރާ ބަޔާންކު ަގއި ( އ) ާމއްދާެގ ަވނަ 16 ޤާނޫނުގެ  މި ،ފަރާތަކީ

 ހަނުގރާމަެވރި  ޙާލަތެއްގައި އެނޫން ވައިޔަ ފި ތަކުގައިޙާލަތް

 އެއިން  ނުަވތަ ،ިއާވނަމަކަމުަގ މީހެއް ޮގސްފަިއާވ ސަރަޙައްދަކަށް

 މީހެއް  އައިސްފައިާވ ދިެވހިރާއްޖެ ައނބުރާ ރެފައިހު ޙައްދެްއގައިސަރަ
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 ނުރައްކަލެއް  ސަލާމަތަށް ތަމަޢުެގޖްމު އެމީހަކީ ،ކަމުަގިއާވނަމަ

-60 ޤާނޫނުެގ މި މީހަކީ އެ ،ބަލައި ަގއި މުކަ މީހެއް ނެކުރިމަތިެވދާ

  ހެދުމަކާ އެސެސްމަންޓް ރިސްކް ހަދަންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ 11

 ރިހެބިލިޓޭޝަން ރިހަމަކުރަންޖެހޭފު ަދށުން ނޫނުެގޤާ މި އަދި ލައިނު

 ހެއް މީ ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ތަމަޢަށްޖްމު އަނބުރާ ނުލައި ފުރިހަމަކުރުމަކާ

  މުއްދަތަށް ދުަވހުެގ (ތިރީސް) 30 ެވެގން ނަިގ ،ބަލައި  ކަމުގައި

 .އަމުރުކުރަންާވެނެއެވ ފަނޑިޔާރު އްޓުމަށް ބެހެ ބަންދުގައި އެމީހަކު

 ދަށަށް  ބެުލމުެގ ފުލުހުންެގ މީހުން ބަންދުުކރެޭވ ދަށުން ެގމާއްދާ މި (ރ)  

 ދަށުން ދާެގމާއް ަވނަ 60-12 ޤާނޫނުެގ މި ފެށިެގން ަވުގތުން ެގންނަ

 ަވކީެލއްގެ  ޤާނޫނީ މުއްދަތުަގއި ހޭދަވާ  މެދުދެ މާކުރުިގންތި

. ެއެވނެލިބިދޭނާްވ އެމީހަކަށް ޙައްޤު ލިބިަގތުމުެގ ހޯދައި އެހީތެރިކަން

 ޮގތުެގމަތިން ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދުަގއި ހެދޭ ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި އަދި

 .ލިބިދޭންާވނެއެެވ ޙައްޤު  ބައްދަލުކުރުުމެގ ޢާއިލާއާ

 ެއހީތެރިކަން  ަވކީލެްއެގ ޤާނޫނީ ދަށުން ެގ (r) އްދާެގމާ މި (ބ)  

 ބަޔާންކުރާ  އްދާަގއިމާ ަވނަ 24 ޤާނޫނުެގ މި ލިބިދިނުމުގައި

 .ނާޅައެެވ ހުރަހެއް ާމްއދާ އެ ހިންުގމަށް އްއުސޫލުތަ

 

ރިސްކް  
އެސެސްމަންޓް  

 ހެދުން 

، ތަކަކީަފރާތްކުރެޭވ ދާެގ ދަށުން ބަންދު ާމއްަވނަ 60-5މި ޤާނޫނުެގ  (ހ) 60-11

ކަްށ ްއެވސް މިންަވރައެ ގައި ޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ކުރުމުރިރަޓެ

ކުރުމުަގިއ  އްމަލުތަޢައެފަދަ  ބައިެވިރެވފަިއާވ ބަެއއްތޯ ބެލުމަށާއި،

ްސ އެަފދަ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ިވޔަދާ ބައިެވރިނު ސީ

ރުމަށް  ދަ ޢަމަލުތައް ކު، އެފަތް ބައެއްތޯ ބެލުމަށާއި އޮ
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ްށެވފަިއާވ ކަަރއައެއްޯތ ނުަވތަ ކުށުެގ ިޝކާބަ ާވފައިލިބިނުތަމްރީ

ިއ ަގ މާއްދާަވނަ  60-16އްތޯ ބެލުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުެގ ބައެ

ކް އެެސސްމަންޓެްއ ރިސް ، ެއމީހުންެގކުރާ ކޮމިޓީންޔާންބަ

 ހަދަންާވނެއެެވ.

ފަރާތް  ށުން ބަންދުކުރެޭވ މާއްދާެގ ދަަވނަ  60-5ނޫނުެގ މި ޤާ (ށ)  

މި  ،ޭރަގއި ެގ ތެ)ތިރީސް( ދުަވހު 30ެގން ެވނަ ިގ ޭވތާކުރެދުބަން

 ެވ.ާވނެއެ ން ނިންމަހަދައި  ަބޔާންކުރާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓްމާއްދާގައި

ހެދުމާުގޅޭ ުއސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ޓް އެސެސްމަން ސްކްރި (ނ)  

 ެއެވ.ންކުރަްނާވނެަގވާއިުދަގއި ަބޔާހަދާ 

 

 ހެދޭ  ެއސެސްމަންޓް ރިްސކް ދަށުން މާއްދާެގ ަވނަ 60-11 ނޫނުެގޤާ މި 12-60 ން ގިންތިކުރު 

 ،މަށްފަހުކުރުިގންތި ޮގަތކަށް ތެރެއިން ޮގްތތަކުެގ އަންނަނިިވ ފަރާތްތައް

 މާއްދާއާއި  ަވނަ 60-13 ޤާނޫނުެގ މި ،ޮގތެއް  މަލުކުރެޭވނެޢަ ހުންނާމެދުއެމީ

 ތިންެގމަޮގތު  އްދާަގއިާވމާ ަވނަ 60-15 މާއްދާާއއި  ަވނަ 60-14

 .ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ

 ނުަވތަ ؛އް  ފަރާތެކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ (ހ)  

 ަރއަކަްށާވ ފަރާތެްއ.ކުށުެގ ޝިކާ (ށ)  

 
  ކުށުގެ 
  ވޭ ރެ މަތުކު ތުހު 

 ފަރާތްތައް 

ްކ ސްަވނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ފަރާތެއްެގ ރި 60-5ެގ ނުމި ޤާނޫ (ހ) 60-13

ަވނަ ާމއްދާެގ ދަށުން  60-11ުނެގ ނޫމި ޤާ ،އެސެސްމަންޓް

ކަމަްށ  ާވ މީހެއް ލަތުަގއި އަންނަނިިވ ޙާހަކީ މީ އެ ފަހު،މަށްދުހެ

ިރިވ ކަމަްށ ިއެވބަ ގައި ރުމުކުކީ، ޓެރަރިަޒމްެގ ޢަމަލުނަމަ، އެމީހަޭވބެލެ
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 ކަނޑައަޅަްނާވނެެއެވ.ހެއް ކަމުަގއި ތުހުމަތުކުރެޭވ މީ

ަވތަ ކުރުުމަގިއ ނު އިާވޮކށްފަމްެގ ޢަމަލުތައް ޓެރަރިޒަ (1)   

 ؛ންބައިެވިރިވ މީހު

  މީހުން.ލިބިފައިާވ  ތަމްރީނުމަށްންގު ރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހިޓެ (2)   

ބަޔާންކުާރ ފަރާތެއްެގ ރިސްްކ  ދާަގއި ާމއްނަަވ 60-5މި ޤާނޫނުެގ  (ށ)  

ދަށުން ަވނަ ާމއްދާެގ  60-11ސްމަންޓް، މި ޤާނޫުނެގ އެސެ

 ކުރާ ަވނަ ބާބުގައި ބަޔާންދެޤާނޫނުެގ  ކީ، މި މީހަހެދުމަށްފަހު، އެ

 ކުުށގެ މަ، އެމީހަީކ، ބެލެޭވނަ ށްަފއިާވ މީހެއް ކަމަށްކޮ އްށެކު

 .ެވާވނެއެ އަޅަން ހެއް ކަމުަގއި ކަނޑަމަތުކުރެޭވ މީތުހު

ެގ ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަިއެވިރިވ ކަމަްށ މްަވކި މީހަކީ، ޓެރަިރޒަ (ނ)  

ެގ )ހ( ެގ ދަށުން އްދާ މާރެޭވ މީހެއް ކަުމަގއި މިމަތުކުތުހު

 ަވނަ  60-6އެމީހަކު މި ޤާނޫނުެގ  ،އިއްގަ ނދެ ހިކަނޑައަަޅއިފި

، ޔާރު ތިންދުކުރުމުެގ އިޚްކަޒެްއަގއި ބަމާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ މަރު 

 ންނަށް ލިބިެގންވެއެެވ.ހުފުލު

އްަޗށް ޖިނާއީ ހެއްެގ މަ( ެގ ދަށުން ބަންދުކުރެޭވ މީނ މާއްދާެގ )މި (ރ)  

ދުަގިއ ންބަކު މީހަ، އެޝަރީޢަތް ިހންގައި ނިމެންދެން ިއ،ފުލަދަޢުާވ އު

 ެވ.، ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންެވއެ ޚްިތޔާރުބެހެއްޓުމުެގ އި

  ކުރިކަމަށް ުނަވތަ ކުރުމުަގއި ތައްލުަޢމަ ގެ ޒަމްކި މީހަކީ ޓެރަރިަވ (ބ)  

ނުަވތަ އެފަަދ  ނަމަެވސް،ނުބެލެުވނުބައިެވިރިވ ފަރާތެއް ކަުމަގިއ 

 މުަގއި  ކަތެއްހޯދާފައިާވ ފަރާ ށް ތަމްރީނުކުރުމަ ޢަމަލުތައް

 (އ) ެގަވނަ ާމްއދާ 16 ޤާނޫނުެގ މީހަީކ މިނުނަމަެވސް، އެބެލެުވނު

ނޫން ޙާލަތެއްަގިއ އެ އިަޔވަ  ފިގައިްނކުރާ ޙާލަތްތަކު ގައި ބަޔާ
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 ަގއިާވނަަމ،ކަމުމީހެއް  ސަރަޙައްދަކަްށ ހިނގައްޖެ ރިހަނުގރާމަެވ

ިއ މުގަ  ކަކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތެއްން ށުއެމީހަކީ، މި މާއްދާެގ ދަ

)ނ( ެގ ދަށުން ބަންދުަގިއ  )ށ( އަދިއަަޅއި، މި މާއްދާެގ ޑަނކަ

 ރާތެކެެވ.ހެއްޓިދާނެ ފަބެ

 

  ކުށުގެ 
  ވޭ ރެ މަތުކު ހު ތު 

 ކުޑަކުދިން 

 އޮތްނަމަެވސް، މި އެހެން  ެގ )ނ(ަވނަ ާމއްދާ 60-4ެގ ނުމި ޤާނޫ (ހ) 60-14

  ބަޔާންކުރާ ހަނުގރާަމެވރިންނާގައިދާަވނަ މާއް  60-5ޤާނޫނުެގ 

ކުުށެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ އްޖަކީ ކުދިންެގ ތެރެއިން ކުޑަ ކު ިއާވުކަގއެ

ށުްނ ދަ ެގއްދާ  މާނަަވ 60-13ނޫނުެގ ކަުމގައި މި ޤާކުއްޖެއް 

ަވަނ  60-6 މަ، އެުކއްޖަކު، މި ޤާނޫނުެގނަކަނޑައެިޅއްޖެ ކަުމަގިއާވ

ޔާންުކރާ ފަދަ  ބަ ގައި( ަވނަ ނަންބަރ2ު( ެގ ))ހ ެގމާއްދާ

ނަށް  ުފލުހުންޓުމުެގ އިޚްތިޔާރު، އްހެއި ބެދުގަ ބަންމަރުކަޒެްއަގިއ 

 ލިބިެގންެވއެެވ.

 ބޭތިއްބުމުަގިއ ަގއި ދު  ބަންންކުދިކުޑަށުްނ ދާެގ )ހ( ެގ ދަމި މާއް (ށ)  

ބަޔާންކުާރ  ެގ ޤާނޫުނގައިުކޑަކުދިްނެގ ޢަދުލުާވނީ، ޢަމަލުކުރަން

 .އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތަށެެވ

 

ގެ  ކުށު 
ޝިކާރައަކަށްވާ  

 ފަރާތްތައް 

ބަޔާންކުާރ ފަރާތެއްެގ ރިސްްކ  އްދާަގއިަވނަ މާ  60-5ނޫނުެގ ޤާ މި (ހ) 60-15

ދަށުން  ދާގެ އްނަ މާ ަވ 60-11ެގ ންޓް، މި ޤާނޫނު އެސެސްމަ

މަލުތައް ކުރިކަމަްށ ނުަވތަ ކީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަހެދުމަށްފަހު، އެ މީހަ

، ަގއި ނުބެލެޭވ ކަުމަގއިާވނަމަކަމު އްގައި ަބއިެވިރިވ ފަރާތެ ކުރުމު

ހޯދާފައިާވ ފަރާތެްއ ތަމްރީނުމަލުތައް ކުރުމަށް ޢަ ދަ އެފަަވތަނު
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 މީހެްއ ިއާވފަކަްށެވަރއަޝިކާ މީހަކީ، ކުށުެގކަމުގައިުނާވނަމަ، އެ

 ާވެނއެެވ.ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން

 ސް، ަވކި މީހަކީ، ކުުށގެ މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެްނ އޮތްނަމަެވ (ށ)  

)ހ( ެގ ދަށުްނ  ެގ ާމއްދާއި މިަގއަކަްށެވފަިއާވ ފަރާތެްއ ކަމުޝިކާރަ

 ހެއްކެްއެގ ަވނިކޮށް، ފަހުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތައަޅާަފއި ކަނޑަ

 ހަދައި، އެ  ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ދެަވނަ  ެގއްއެމީހެން، ބަބުސަ

 ގެ  ބަޔާންކުރާ ާޙލަތްތަކުަގއިަވނަ މާއްދާ 60-13މި ޤާނޫނުެގ މީހަކީ 

، އެ މީހަކީ އެ މަނަބެލެޭވ ގައިމުން ޙާލަތެއްަގިއާވ މީހެްއ ކަތެރެއި

 ތެއް ކަމުަގއި ން ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާށުެގ ދަދާމާއް

 ެވ.އެކަނޑައެޅިދާނެ 

 

ޓަރ  ން ކައު 
ރިސްކް  މް  ޓެރަރިޒަ 

ޓް  އެސެސްމަން 
 ކޮމިޓީ 

ނާއެުކ ީމހުންއެ  ހަނުގރާމަެވރިންނާއި،ދިެވހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އަންނަ (ހ) 60-16

އް  ޢަމަލުތަކީ، ޓެރަރިޒަމްެގ ނަންމެންބަރުެގ އިލާއަންނަ އެމީހުންެގ ޢާ

  ށްލުމަޯތ ބެ ބަެއއްެވފަިއާވކުރުމުގައި އެްއެވސް މިންަވަރކަށް ބައިެވރި 

ރިނުިވަޔސް އެފަދަ އި ސީދާ ބަިއެވޢަމަލުތައް ކުުރމުަގ އެފަދަ ނުަވތަ

 ބެލުމަށް ނުަވތައްތޯ ބައެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތް ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެ

  ، ށްބެލުމައެއްޯތ މްރީނުލިބިފައިާވ ބަތަ ކުރުމަށްއް ލުތައެފަދަ ޢަމަ

 ،އިލަތޯ ބަބަެއއް  ފަިއާވއަކަްށެވކުށުެގ ޝިކާރަ ނުަވތަ އެ މީހުންނަކީ

ކުރިން އަޅަންޖެހޭ  ށް ރުޖޫޢަުވމުެގތަމަޢަޖްއަނބުރާ މު އެމީހުން

 30ރަން ފަށާތާ މަލުކުށް ޢަމަށްަޓކައި، މި ޤާނޫނަފިޔަަވޅުަތއް އެޅު

ރިސްކް  އުންޓަރ ޓެރަިރޒަމް ކަ ތެޭރަގއިެގ ަވހު)ތިރީސް( ދު

 އުަފއްދަންާވނެެއެވ. އެސެސްމަންޓް ކޮމިޓީެއއް
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ކޮމިޓީަގިއ  ންކުރާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ަބޔާއިހ( ގަ )ދާެގ މާއް މި (ށ)  

 .ެލިވެގްނާވނީ އަންނަނިިވ ަފރާތްތަކެެވއެކު

 ؛އެފެއާުޒން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ހޯމް އޮފް  މިނިސްޓްރީ (1)   

  ؛އަޅާ ފަރާތެއްން ކަނޑަ ްވސް ޕޮލިސް ސަރިވްސއިޑިލްމޯ (2)   

 ޅާއަ ކަނޑަ ންއިމޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ިޑފެންސް ފޯސް (3)   

 ؛ރާތެއްފަ

އުްނޓަރ މާއްދާެގ ދަށުން ކަ  ަވނަ 19މި ޤާނޫނުެގ  (4)   

ރިްއޔާ ހޫއީސުލްޖުމްމްެގ މަަސއްކަތް ކުރުމަށް ރަޒަޓެރަރި

 ؛އިން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއްޑައަޅާ އިދާރާކަނ

ލް މިލީ އެންޑް ސޯޝަފެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  (5)   

 ؛އިން ކަނަޑއަޅާ ފަރާތެއްސަސް ރިވސަ

 ؛ރީ އޮފް ހެލްތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް ނިސްޓްމި (6)   

 އަިދ،؛ އް ރާތެުނން ކަނޑައަޅާ ފައުކޭޝަޑި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ (7)   

 .އްއަޅާ ފަރާތެނޑައޮފީހުން ކަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ (8)   

 

ވާ  ށް ދަޢު ކޮ ޤު ތަޙްޤީ 
 އުފުލުން 

ންެގ ެރޭވ މީހުކުންދުން ބަަވަނ މާއްދާެގ ދަށު 60-5ޤާނޫނުެގ  މި (ހ) 60-17

  ނުެގމި ޤާނޫތައް ކަމުގައި، ެގ ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތްތެރެއިން ކުށު

ތަޙްޤީުޤ ޖިާނއީ އި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މީހުންެގ ަގަވނަ މާއްދާ  13-60

 ބަޔާންކުރާ  އްާދަގއި މާ ަވނަ 28-1ެގ ޤާނޫނު މި ،ކޮށްރިހަމަފު

 ެއެވ.ންާވނެފުލައުދަޢުާވ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނެރަލް  އިދަތުަގމުއް

ެގ ލުޢަދުދިންެގ ކުަޑކުސް، ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަެވމި މާއްދާެގ )ހ (ށ)  

ސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ޢުމުރު ކަމަށް  މަޖިނާއީ ނޫނުގައި ޤާ
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މައްޗަްށ ުކޑަކުދިންެގ  ެގުވެރ ހަުގ ޢުމުރުޅާަފިއާވ ޢުމުރަށްކަނޑައަ

ކުްނ ަވރަ ދި ވީ އަ ނެެއެވ.އެއް އުފުލަިއެގންނުާވާވޢުނާއީ ދަޖި

ެގ މައްޗަށް ދަޢުާވ އުފުލުމުެގ ބަދަލުަގިއ އް އްޖެ، ކުޑަކު ބަލަންާވނީ

ޒާމުެގ ްނެގ ނިޝަަވރބަޔާންކުރާ ޑައި ަގއި ޤާނޫނުޑަކުދިްނެގ ޢަދުލުެގ ކު

 އެޅުމަށެެވ.މެދު ފިޔަަވޅުކުދިންނާ އެ ދަށުން

 

  މީހެއްގެ ށްފައިވާ ން ބަންދުކޮަވނަ މާއްދާެގ ދަށު 60-5ެގ ނޫނުޤާ މި (ހ) 18-60 ކުށް ސާބިތުނުވުން 

، ކީހަ، އެމީމަެވސް ކުްށ ސާބިތުނުިވ ނަތުހުމަތުކުރެޭވ ށް މައްޗަ

ިއާވީތ، ާވ ފަރާތެއް ކަުމަގަފއިސްކުން އައިއްދަ ޙަހަނުގރާމަެވރި ސަރަ

ހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ޮއތް މީހެއް މަލުތަކަްށ ހުށައެމީހަކީ އެފަދަ ޢަ

ލިޓޭޝަން ހެބި ރި  ބަޔާންކުރާއިއި، އެމީހަުކ، މި ޤާނޫނުަގބަލަ  އިަގކަމު

ޔާރު  ފަނޑިފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމުާވ ކަމުަގއި  މްޕްރޮްގރާ

 އަޅަްނާވނެެއެވ.ނޑަކަ

ކަމަށް ޓޭޝަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ދަށުން ރިހެބިލިގެ ހ(  ) މާއްދާެގމި (ށ)  

މި ޤާނޫނުެގ  ނީ،ާވންކަނޑައަޅާ ފަރާްތތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަ ފަނޑިޔާރު

ާވ ޮގތް  އުސޫލުތަާކ އެއް ންކުރާާދަގިއ ބަޔާއްަވނަ މާ 60-21

 ޮގތުެގމަތިންނެެވ.

 

  ދާ ހަނގުރާމައަށް 
ގެ  ތަކު ފަރާތް 

ސަބަބުން  
ނެ  ވެދާ މަތި ކުރި 
  ށް ކަ ކާތަ އް ނުރަ 

 ތައްޔާރުވުން 

ރާއްެޖ ދިެވހިއަނބުރާ ށްފަހު ަޙއްދަކަްށ ދިޔުމަހަނުގރާމަެވރި ސަރަ (ހ) 60-19

ކަލަުކްނ ނުރައް މަތިެވދާނެރިކުތަމަޢަށް ޖްމު ސަބަބުން ްއެގއެބަ އަންނަ

ަވަނ  19ެގ ޤާނޫނު މި ،ށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއްުވމަސަލާމަތް

ރުމަށް މްެގ މަަސއްކަްތ ކުރިޒަރަރ ޓެއުންޓަން ކަ  ދަށުމާއްދާެގ
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 އަޅަންާވނެެއެވ.ތުން ޔާ ކަނަޑއަާޅ ފަރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ކައި، ިމ ށްޓަކުރުމަހާސިލު ހ( ަގިއ ބަޔާްނކުރާ މަޤްޞަދު )ެގދާމި މާއް (ށ)  

ިދ އަ ޓޭޝަންލިަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން ހިންޭގ ރިހެބި 60-21 ޤާނޫނުެގ

، އެފަަދ ންކުެރިވފަިއަވނީ ޓައް ބަާރމްތައްްގޕްރޮ  ޓަްގރޭޝަންއިން-ރީ

 ަތއްާޔރުާވންޖެހޭރުޖޫޢަުވމަށްޓަކައި  ށް އަނބުރާޢަމަތަޖްމު އްފަރާތްތަ

ިމ  މަތިންކަންްއެގޭވނެ ޮގތެ ވެ ފުރިހަމަ މިންަވރަށް ތައްޔާރު  މެންއެ

 މްގެ ރަރިޒަަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން ކައުންޓަރ ޓެ  19 ނުެގޤާނޫ

ން  ކަނޑައަާޅ ފަރާތު އްޔާރިލްޖުމްހޫސުރައީ އްކަތް ކުރުމަށްމަސަ

 ކަށަަވރުކުރަްނާވނެެއެވ.

 

 މްކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަެގ ދަށުން ދާއްމާ ަވނަ 60-12މި ޤާނޫނުެގ  (ހ) 20-60 ޅުން ޝަކުވާ ހުށަހެ 

ަގިއ  ނިންމުންތަކުނިންމާކޮމިޓީން  އެެސސްމަންޓްރިސްކް 

ހަދާފައިާވ  ށުން މި ޤާނޫނުެގ ދަޤާނޫނާއި ފުރިހަމަާވންޖެހޭކަމަށް މި

ޅާފައިާވ އިޖުރާީއ ކަންކަްނ އިދެްއަގއި ކަނަޑއަ ަގވާ 

އިޖުރާީއ  ސަލަ އް މަ އެ، ބޫލުކުރެޭވނަމަމަށް ޤަފައިނުާވ ކަފުރިހަމަކުރެިވ

ށް އެދި  ނުމަނިންމައިދި މެދު ޮގތެއްމައްަސލައާ ޮގތުން ބަލައި، އެ

 ނެއެެވ.ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާ

ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭ ެވހިރާއްޖޭެގ ަހއިދިން )ހ( ެގ ދަށު  ދާެގމި މާއް (ށ)  

ޒަްމ އުންޓަރ ޓެރަރިކަ އިާވ ހުށަހެޅިފަ ޝަުކާވ ،މައްސަލަެއއްަގއި

އި، ތުން ބަލައުޟޫޢީ ޮގމަން ެގ ނިންމުސެސްމަންޓް ކޮމިޓީ އެކްރިސް

ޞައްޙަަކން ޖުޑީޝަލް ރިިވޔުެގ އުސޫލުްނ  މުެގމުއެ ނިން

ްށ ޓަކޯރާއްޖޭެގ ހައިެވހިއިޚްތިާޞޞް ދި ޑައެޅުުމެގނކަ
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 ެވ.ލިބިެގންނުެވއެ 
 

 ވަނަ ބާބު ނުވަ 
 ޕްރޮގްރާމްތައް އިންޓަގްރޭޝަން  -ރީ   އަދި ހެބިލިޓޭޝަން  ރި 

 
ން  ބިލިޓޭޝަ ހެ ރި 

-އަދި ރީ 
އިންޓަގްރޭޝަން  

 އް ތަ ގްރާމް ރޮ ޕް 

ށް ނުަވތަ އެފަދަ ޢަމަލުތަކަ ޢަމަލުތައް ހިންާގ ފަރާތްތައް ޓެރަރިޒަމްެގ (ހ) 60-21

ށް  ޢަތަމަޖްމު ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް، އެަފދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކޮށް، 

އަނބުރާ ރުޖޫޢަުވމަށްޓަކަިއ، ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްަތްއ 

ދަށުން ހިންޭގ ެގ އްދާމިނިސްޓަރު ހިންަގންާވނެއެެވ. އަދި މި މާ

ުތެގ ރާމްތައް ހިްނޭގނެ ޮގޝަން ޕްރޮްގރާމްތަާކއި، އެ ޕްޮރްގބިލިޓޭރިހެ

ތަފްޞީލުތައް، މި ޤާޫނނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންާވނެެއެވ.

ރާމްތައް، ޕްރޮްގ ހެބިލިޓޭޝަންރި ށުން ހިންޭގމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަ (ށ)  

 ދާނެއެެވ.ހިންިގ ަޗށްަމއް އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކުެގ

ހެްއެގ އަމުރެއް އެމީ ކޮންމޮނި ޔާންކުރާމި ޤާނޫނުގައި ބަ (1)   

 ؛އްންމެ މީހެކޮނެރެފަިއާވ  މައްޗަށް

ދަ ޔާންކުރާ ފަބަަވނަ މާއްދާގައި  60-3މި ޤާނޫނުެގ  (2)   

 ؛ންބަރުމެންެގ ލާންނާއި އެމީހުންެގ ޢާއިެވރިހަނުގރާމަ

އި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރިަކން ބުަގ  ބާނަަވދެނޫނުެގ ޤާ މި (3)   

 ން. ދާ މީހުސާބިތުެވ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުަރމުން

ފަރާތެްއ   ަވކި މެްއަގއިްގރާޓޭޝަން ޕްރޮހެލިބިރިމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  (ނ)  

، އަިދ އެފަރާތަކުން މަށް ކަނޑައަޅާނީާވންޖެހޭ ކަބައިެވރި 

 ތައް ޞީލުންެގ ބާަވާތއި ތަފްހެބިލިޓޭޝަރިހޭ ިރާވންޖެބައިެވ
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ަވނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކުރާ  16-60ޤާނޫނުެގ ނޑައަޅާީނ، މި ކަ

 ެވ.ންނެމިޓީކޮ

 

ތަމަޢަށް  ޖް މު 
 އަނބުރާ ދޫކުރުން 

 ހެބިލިޓޭޝަންރި ދާެގ ދަށުންމާއް ަވނަ 60-21 ނުެގމި ޤާނޫ (ހ) 60-22

ަތްއ ްގރާމްޕްރޮން، އެ  ބަިއެވރިާވ ފަރާތްތަކުޕްރޮްގރާމެްއގައި

ކަްނ ެވފަިއާވޖޫޢަުވމަށް ތައްޔާރުރު ށް މަޢަތަޖް، މުރިހަމަކޮށްފު

ހެދުމަށްފަހުގައި މެނުީވ، ިމ ޓެއް މަންެސސްކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި ހަދާ އެ

އެްއެވްސ  ކުރާއި ބަޔާން( ަގ)ށ މާްއދާެގަވނަ  60-21ެގ ޤާނޫނު

 އެެވ.މަޢަށް ދޫކޮށްެގންނުާވނެ ތަޖް، އަނބުރާ މުފަރާތެއް

  މަންޓް ހަދާނީ، މި ސްއެސެރާ ކު )ހ( ގައި ބަޔާންެގމި މާއްދާ (ށ)  

 .ނެެވމިޓީން ކޮަވނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ 60-16ޤާނޫނުެގ 

  ތަމަޢަށް ޖްމު ފަރާތެއް ބަިއެވރިވާ  ޕްރޮްގރާމެްއަގއި  ހެބިލިޓޭޝަންރި (ނ)  

 އި ހެދުމުަގ އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭ ކުރިން  ދޫކުރުމުގެ  އަނބުރާ

 މަލުކުރަންޖެހޭޢަ ންތުޮގކަމާުގޅޭ ،ންކަމާއިކަ ތްކުރަންޖެހޭރިޢާޔަ

 އިުދަގއި ަގާވ ހަދާ  ދަށުން ޤާނޫނުެގ މި ،އިޖުރާއަތުތައް 

 .ބަޔާންކުރަންާވނެެއެވ

 
 .އިތުރުކުރުން މާއްދާ އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާެގ ަވނަ  63 ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ .35

 

  ތަންފީޛީ 
  އަޅާ   އިދާރާތަކުން 

  ޅޭ ގު   ތަކާ ފިޔަވަޅު 
 ޓު ރިޕޯ   ސިއްރު 

  ުގޅޭ ކާން ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން އަޅާ ފިަޔަވޅުތަދަށުެގ ނުމި ޤާނޫ )ހ( 63-1

ލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މަހަކުން ރައީސުއް( ހައެ) 6ންމެ ކޮ، ޕޯޓެއްސިއްރު ރި

ޖީ ރިޚާ އިސަލާމަތާހުެގ ޤައުމީ ެގ މަޖިލީަރއްޔިތުން އޮފީހަށާއި،

ހަޅަންާވނެެއެވ. މިޮގތުން ހުށަރު ޓަިމނިސްށް ީޓއަމިކޮ ޅުންތަުކެގުގ
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 މާތު ހިމެނެންާވނެއެެވ.މަޢުލޫއަންނަނިިވ ަގއި ޓުޕޯރި ހުށަހަޅާ

ެގ ހަްއޔަރުކުެރުވނު މީހުން ތުހުމަތުގައި ށުންދަެގ ޤާނޫނުމި  (1)   

 .ދަދުޢަ

ރާތްތަކުެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތު ކުރެުވނު ފަރެުވނު ތުހުމަތު ކު (2)   

 .ޞާޚުލާކުށުެގ 

 ީކލާ  ަވނީަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޤާނޫ 24ނުެގ ޤާނޫމި  (3)   

ެގ ތަކުތްއެކަހެރިކޮށް ަބއްދަލުކުރުމުެގ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުނު ފަރާ

ޖެހުނު ސަބަބާއި، ނިންމަންޢުލޫމާތާއި، އެކަން އެޮގަތށް މަ

 ެގ މަޢުލޫމާތު.  ފަރާތުއެކަމަށް ހުއްދަދިން

ޢަދަދާއި،  ެގހުންމީހައްަޔރުކުރެުވނު ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި  (4)   

އެކަމަށް ހުއްދަ ދިން އި ތަނާންތަރެުވނު ފާސްކު ބަލައި

 .މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަކުެގ 

ެގ ސްކުެރުވނު މީހުންއި ފާލަބަ  ހާމަާވޮގތަށް ނަަވންންސީ ުގޖި (5)   

 ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު.  އެކަމަށް ހުއްދަދިންދަދާއި، ޢަ

، އިދަދާ ޢަކުެގ ފަރާތްތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  (6)   

 އިާވ ނިންމުމުެގ ތަފްޞީލު. މާފަނިން ޓުންއެކަމާމެދު ކޯ

ންޓް ހެުދނު ސްކް އެސެސްމަމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރި  (7)   

 ތް.ތްތަކާއި، އެފަރާތްަތކާމެދު ނިންމި ޮގރާފަ

ހިންުގނު  ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްދަށުން ނޫނުެގ މި ޤާ (8)   

 .ތަފްޞީލު ފަރާތްތަކުެގ

 ދެކޭ ޮގތް. މެދުރާަވިމން ޓެރަރިޒަމްެގ ނުރަްއކާ އޮތް (9)   

ތްތަުކެގ މައްޗަށް ރާތްތަކާއި، އެފަމި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދަޢުާވކުރެޭވ ފަރާ (ށ)  
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ާޅ އިދާރާއަކުން އަ  ތަންފީޛީާވތަާކއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޢުކުރެޭވ ދަ

  ން ަވނަ ބާބުދެފިޔަަވޅުތަުކެގ ސަބަބުްނ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ނުަވަތ ހިފެހެއްޓޭނަމަްއ އްޤެސީ ޙަ ސް އަސާެއއްވެ ރުކޮށްދީަފއިާވ ކަށަަވ

ކުްނ އަންފީީޛ އިދާރާިއ އެ ތަހަނިކުރެޭވނަމަ، އެ ޙާަލތުަގ

 އް()ހައެ 6 ކޮށް ކޮންމެދެކޭޮގތް ބަޔާން މެދުޢަމަލުކޮށްފައިާވ ޮގތާ

ިދ އަރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށާއި،  އި،އަށާއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަހަކުން ރަ

ރު ސްޓަމިނި އްޓެ ރިޕޯރައިޓްސް ޮކމިޝަނަށް މަންހިއު

 ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.

 އްަގއި ރިޕޯޓެ ާވށްފައި ބަޔާްނކޮގައި މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(  (ނ)  

ތެއް ލޫމާޢުމަފަދަ މަ، އެނަހިމެނޭތެއް މަޢުލޫމާޤަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ތަޙްޤީ

 ެއެވ.ޅަނާމާއްދާ ހުރަހެއް ނުމަށް މިހިމެނު

 
 ށް އިޞްލާޙުކުރުން.ޮގތަ  ިވނަނިންޚީ އަހަތްަވނަ ބާބުެގ ސުރު ޤާނޫނުެގ ނެިވދިޔަބު .36

 

 ވަނަ ބާބު ދިހަ 
 އެހެނިހެން 

 
 ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 64 ޤާނޫނުެގ ިވދިޔަބުނެ .37

 

ިދ ށް ބުނެފައި އެަވނީ، އޮޓޮެމޓިކް އަ" ަކމަ ހަތިޔާރުނުގރާމަެވރި"ހަ ()ހ .64 

އިެގ ޢާންުމ އާދަ  ންެއއިން، ަބޑިާއއި ޮގާވަތެކތި ހިމެނޭޮގތު ންެވސްނޫއެ

ެގ ތެެރިއން މީހަކު ޗެހީއްހުއްދަ ބޭނުމެއް ކުރެެވން ނުހުންނަ އެ

މުެގ ރާލުޮގތަށް ފަރުާމކޮށްފައި ހުންނަ ނުަވަތ މީހަކު މަމަރާލެިވދާ ފަދަ 
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 ހަތިޔާރަށެެވ. މެކޮން ކަން ހުރިޤާބިލު

 

 .ރުންކުލާޙުއިޞްމާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް ަވަނ  64 ނޫނުެގޤާ ބުނެިވދިޔަ .38
 

މު ބޭނުންތަކަްށ ންޢާ، "ޮގާވތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ  (ވ ) .64 

ބޭނުންކުރުމަށް މަނާކުރެިވފައިާވ ނުަވތަ އެ ބޭނުންުކރުމަށްޓަކަިއ 

 ަވިކ ަވުގެތއް  ،ްއޗެހީެގ ތެެރއިންހޭ އެހޯދަންޖެދަ ރުެގ ުހއްރުކާސަ

 ޮގެތްއ ކިަވނެ ާވ، ގޮ ތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްާޗއިޮގާވ ޮގ ޖެހުމުން

ާހިއ، މީހުން ޭގ ިވހަރޭިވފައި ހުންނަ ތަެކއްާޗިއ، ިވަހއާިއ، 

ްވ ލޮޖިކަލް ނުަވތަ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި، ރޭޑިޯއއެކްޓި ޔޮމަރުެވދާފަދަ ބަ

 .ތަކަށެެވކޮންމެ ަވސީލަ ޭއެގ ޒާތުަގއި ޮގާވ ތުން،ޮގހިމެނޭ  މާއްދާތައް

 
 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަޮގުތެގމަތިން ންކޮށްފައިާވ ޔާ ބަ އި( ަގ )ހދާެގމާއްަވނަ  18ިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބުނެ .39

މަލުކުރަން  ޢަ ޤާނޫނަށްމި  ،ލިސްޓް  އްދުތަކުެގޙަކާއި ހަނުގރާމަެވރި ސަރަ ޓެރަރިްސޓް ޖަމާޢަތްތަޑައަޅާ ނކަ
 .ެވނެއެ ންާވޢުކުރައި ަގއި ޝާ ކާރުެގ ގެޒެޓު ހިސަރުވެ ދި ަގއި( ދުަވހުެގ ތެރޭ)ފަނަރަ 15 ށިެގންން ފެފަށާ ތާރީޚު

 

ގެޒެުޓަގއި ިދެވހިަސރުކާރުެގ ކޮށް، ދީޤުތަޞްެވ، މި ޤާނޫނު ފާސް ކުރަން ފަށާނީ،ނޫނަށް ޢަމަލުޤާ މި .40
 ޝާއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިެގްނނެެވ.

 

 


