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  2020/21  ނަންބަރ    ބިލ  

 

 ވަނަ  3 އަށް ( ޖިނާއީ އިޖ ރާއަތ ގެ ޤާނޫނ  ) 12/ 2016 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  

 ބިލ   ގެނައ މ ގެ  އިޞްލާޙ  
 

 . ެގނައ ން އިޞްލާޙ ތައް  އަންނަނިވި އަށް( )ޖިނާއީ އިޖ ރާއަތ ެގ ޤާނޫނ  2016/12ނަންބަރ   ޤާނޫނ 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.  8ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .1

 

"ޙ ކ މްކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ކަމ ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންާވ   8. ޙ ކ މްކ ރ ން 
އެފަދަ   ނ ވަތަ  ހިންގ މަށްފަހ ،  ޝަރީޢަތް  ދަޢ ާވއެްއެގ  ޖިނާއީ  ކޯޓަކ ން 

ދަޢ ވާަގއި ބަޔާންކ ރާ ކ ށް،  މައްސަލަެއއް ައވަސް ނިޔާއިން ބެލ މަށްފަހ ، އެ  

ކަމަށް   ކަމަށް ނ ވަތަ ސާބިތ ނ ވާ ދަޢ ވާ ލިބޭ ފަރާތ ެގ މައްޗަށް ސާބިތ ވާ
ޖިނާީއ   މައްސަލައިަގއި  އެ  ފަރާތް  ލިބޭ  ދަޢ ާވ  ނ ވަތަ  ކަނޑައަޅައި، 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ކަނޑައަޅައި،  ކަމަށް  އ ފ ލަންނ ޖެހޭ    154މަސްއޫލިއްޔަތ  
 ކ މަށެވެ. ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ރާ ޙ  

 

 .ިއޞްލާޙ ކ ރ ން ޮގތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ 9 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .2

 

ކ ށެްއ   9. ކ ށ ގެ ތ ހ މަތ ގައިވާ މީހާ  ޖިނާއީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  މީހާ"  ތ ހ މަތ ަގއިވާ  "ކ ށ ެގ 
ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ  މި  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ތ ހ މަތ ކ ރެިވެގން  އެ  ކ ރިކަމ ެގ 

 ހިންގ މަށްފަހ  އެ ވަގ ތަކާ ހަމައަށްތަޙްޤީޤ  ހިންެގމ ންދާ، ނ ވަތަ  ވަގ ތަކ   
މީހާއަށެވެ. އ ފ ލިފައިނ ވާ  ދަޢ ވާ  ކ ށ ެގ  އެމީހެްއެގ    އެ  ތެރޭަގއި،  މީެގ 

ދަޢ ވާ  ނ ވަތަ  ނ ެގންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  އިތ ރަށް  ތަޙްޤީޤ   މައްޗަށް 
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މީހެއްކަމަށް  ތ ހ މަތ ަގިއާވ  ކ ށ ެގ  މީހާއަކީ  ނިންމޭ  ނ އ ފ ލ މަށް 
 ބަލައިެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

 .ިއޞްލާޙ ކ ރ ން ޮގތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  14 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .3

 

މީހާެގ  14. މައްސަލަ ބާޠިލ ކ ރ ން  ލިބޭ  ދަޢ ވާ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ބާޠިލ ކ ރ ން"  "މައްސަލަ 
މައްޗަށް ކ ރެވިފަިއވާ ދަޢ ވާ ޭއނާއަށް ސާފ ވެފަިއވޭތޯ ބެލ މަށާއި، ދަޢ ާވއަށް  

ކ ރިައށްދާނެ ތަނެއް އޭނާ ޖަވާބ ދާރީވާ ޮގތެއް ބެލ މަށާއި، ދަޢ ވާައއިެގން  
ދަޢ ވާއަިއެގން   އެ  އަޑ އެހ މަށްފަހ ،  އިބްތިދާއީ  ބާއްވާ  ބެލ މަށް  އޮތްތޯ 

ނެތް ތަނެއް  ދަޢ ާވ  ކ ރިއަށްދާނެ  އެ  ޙާލަތ ަގއި  ފެންނަ  ކަމަށް 
 ކ ރިއަށްެގންދެވެން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ަމއްސަލަ ބާޠިލ ކ ރާ ކ ރ މަށެވެ. 

 

 .ިއޞްލާޙ ކ ރ ން ޮގތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  16 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .4

 
ކ ރިކަމ ެގ   16. ދަޢ ވާކ ރ ން  ކ ށެއް  ޖިނާއީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ދަޢ ވާކ ރ ން" 

ކ ރި ކ ށް  މީހަކ  އެ  ޤަބޫލ ކ ރ މ ަގިއ އެކަށީެގންާވ   ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކަމަށް 
އިޚްތިޞާޞް   ކަމ ެގ  ޙާލަތ ަގއި،  ލިބިފައިވާ  ކޯޓެްއަގިއ  ހެކި  ލިބިެގންވާ 

އެ މައްޗަށް  ޭއނާެގ  ޖެނެރަލް  ދަޢ ވާ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ޖިނާއީ  ކ ށ ެގ 
 އ ފ ލ މަށެވެ. 

 

 .ިއޞްލާޙ ކ ރ ން ޮގތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ   18 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .5

 

ބ ނެފައި   18. ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާ  ކަމަށް  އިދާރާ"  ތަންފީޛ ކ ރާ  ފ ލ ހ ން "ޤާނޫނ   ެއަވނީ، 
ބާރ ،   ފިޔަަވޅ އެޅ މ ެގ  ތަޙްޤީޤ ކޮށް،  ކ ށް  ޖިނާއީ  ހިމެނޭޮގތ ން، 
 ޤާނޫނ އަސާސީންނާއި ޤާނޫނ ން ލިބިދީފައިވާ ކޮންމެ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަށެވެ. 
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާ  19ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .6

 
މައްސަލަތަްއ   19. ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލިސް  ޖިނާއީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް  މަޖިލިސް"  "ޝަރީޢަތ ެގ 

ކ ރިމަތީަގިއ  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ކޯޓެްއަގއި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ 
ބޭއްވޭ ކޮންމެ އަޑ އެހ މަކަށެވެ. އޭެގ ތެރޭަގިއ، ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއވާ މީހާ 

ބޭްއޭވ    ،ފ ރަތަމަ ހާޒިރ ކޮށް  ހައްޔަރ ކ ރ މަށްފަހ  ފަނޑިޔާރެއްެގ ކ ރިަމއްޗަށް
ހ ށަހަޅާ   ކ ރިން  ޝަރީޢަތ ެގ  ައޑ އެހ މާއި،  އިބްތިދާއީ  އަޑ އެހ މާއި، 

ޝަރީޢަތ ެގ   ެގހ ށަހެޅ ންތަކ  މައްސަލަިއެގ  އަޑ އެހ ންތަކާއި، 
ބާއްާވ  ކަނޑައެޅ މަށް  އަދަބ   ޙ ކ މްކ ރ މަށާއި  އަޑ އެހ ންތަކާއި، 

ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. ވީޑިޯއ   އަޑ އެހ ންތައް  އަދި  އޯޑިއޯ  އަދި، 
މާލަން   ިގނަ  މާލަމަށްވ ރެ  އެއް  މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ 

އެހ މަކީވެސް، ފަނޑިޔާރެއްެގ ކ ރިމަތީަގިއ  ގ ޅ ވާލަިއެގން ބޭއްވޭ ކޮންމެ ައޑ 
 ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހެކެެވ.

 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާ  22ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .7

 
ކ ށްތަކ ެގ  22. ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކ ށް  އަންނަނިވި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމ ަގއި  ކ ށެއް"  ބޮޑ   "ޖިނާއީ 

 ކ ށަކަށެވެ. ތެރެއިން 
 ؛މީހަކ  މެރ މ ެގ ކ ށް )ހ(  
 ؛ރޭޕްކ ރ މ ެގ ކ ށް )ށ(  
 ؛މ ެގ ކ ށްތައް ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކ ރ  )ނ(  
 ؛ތައްޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކ ރ މ ެގ ކ ށް  ތަކާއިޓެރަރިޒަމްެގ ކ ށް )ރ(  
 ؛ކ ށްތައްމަނީ ލޯންޑްރިންގ  )ބ(  
 ؛ތައްޓްރެފިކްކ ރ މ ެގ ކ ށްމީހ ން  )ޅ(  
 ؛ތައްމަސްތ ވާތަކެތި ޓްރެފިކްކ ރ މ ެގ ކ ށް )ކ(   
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ކ ށްކ ށ ެގ   )އ(    )ެއއްލައްކަ(     -/100,000ތެރެއިންއަންނަނިވި 
 ؛ރ ފިޔާއިން ފެށިެގން މަތީެގ ފައިސާެގ ޢަދަދ  ހިމެނޭ ކ ށްތައް 

ނަންބަރ     (1)    )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2014/9ޤާނޫނ  
ެގ   ބަޔާންކ ރާ   210ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  ބާބ ަގއި  ވަނަ 

 ؛ތައްކ ށް
ނަންބަރ     (2)    ހ އްޓ ވ މާިއ    2000/2ޤާނޫނ   )ކޮރަޕްޝަން 

ރިޝްވަތ ެގ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  ޤާނޫނ (  މަނާކ ރ މ ެގ 
ނަންބަރ   ކ ށްކ ށާިއ،   )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2014/9ޤާނޫނ  

  ކޮރަޕްޝަންގެ   ކަނޑައަޅާފައިވާަގއި  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  
 . ތައްކ ށް

)ޓެކްސް ނެގ މާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނ (   2010/3ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ވ(   
ކ ށްތަކ ެގ  ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކ މ ން އެއްކިބާވ މ ެގ  

ލައްކަ( ރ ފިޔާއިން ފެށިެގން މަތީެގ  ފަސް )  500,000/-ތެރެއިން،  
 ؛ކ ށްތައް ފައިސާެގ ޢަދަދ  ހިމެނޭ

ގ ނަވަނެއް   )މ(   ނ ވަތަ މީހެއްެގ  އެްއޗެއް  ތޫނ   ޮގތަކަށް  ނެތިދާފަދަ 
މީހަކަށް  ކ ށާއި،  ހިންގ މ ެގ  މާރާމާރީ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ހަތިޔާރެއް 
ނ ރައްކާތެރި ހާނިއްކަެއއްާވ ޮގތަށް ތޫނ  އެްއޗެްއ ނ ވަތަ ހަތިޔާރެްއ  

 ؛ބޭނ ންކޮށްެގން މާރާމާރީ ހިންގ މ ެގ ކ ށްތައް 
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( ެގ    2014/9ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ފ(  

މާއްދާާއއި    610 ކަނޑައަޅާފައިާވ    611ވަނަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
 ؛ތައްކ ށް

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( ަގއި    2014/9ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ދ(  
ވަނަ ދަރަޖައިެގ ޖިނާޔަތެއް ކަމ ަގިއ    2ވަނަ ދަރަޖައިެގ އަދި    1

ކ ށް ޤާނޫނެއްަގިއ    ތައްކަނޑައަޅާފަިއވާ  އެހެން    10ނ ވަތަ 
އަދަބ  ދިހައެއް) ޖަލަށްލ މ ެގ  މ އްދަތަކަށް  ދިގ   އަހަރަށްވ ރެ   )

 ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކޮންމެ ކ ށެއް. 
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ )ރ( ވަނަ މާއްދާ  23ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .8

 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން، މީހަކ  ކ ށެއް  މި މާއްދާެގ )ހ(   )ރ( 23. 
ކ ރަން  ކ ށެއް  ނ ވަތަ  ކ ރަމ ންދާކަމ ެގ  ކ ށެއް  ނ ވަތަ  ކޮށްފިކަން 
ހ ށަނޭޅިނަމަވެސް،   ފަރާތަކ ން  އެއްެވސް  މަޢ ލޫމާތ   އ ޅޭކަމ ެގ 
 ޖިނާއީ ކ ށެއް ކޮށްފިކަން ނ ވަތަ ކ ރަމ ންދާކަން ނ ވަތަ ކ ރަންއ ޅޭ

މައް  އެފަދަ  ލިބިދީފައިާވ  ކަމަށް  ބާރ   ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ  ސަލަތައް 
ނ ވަތަ  ތ ހ މަތ ކ ރެވ މ ން  އިދާރާއަކަށް  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ  
އެނގ މ ން، އެ އިދާރާެގ އިސްނެގ މ ެގ މަތިން، އެ މައްސަލައެްއ  

 ބެލ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.ބާރާތް ެގ )ހ( ެގ ފެށޭ ޢިވަނަ މާއްދާ  26ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .9

 

ޤާނޫނ ެގ   (ހ) 26. މައްސަލަ ނިމ ނ  ގޮތް އެންގ ން  ތަޙްޤީޤ ކ ރާ   23މި  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާްއދާެގ  ވަނަ 
ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށްފަހ ،  މަްއސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  އިދާރާއަކަށް 

އެ   ޮގތަކަށް  ތެރެިއން  ޮގތްތަކ ެގ  ަމއްސަލަާއމެދ   އަންނަނިވި 
 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާ  28ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .10

 
ނ ވާހާހިނދަކ ، ޤާނޫނ    އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި 28. ޢާންމ  ތަންތަނަށް ވަނ ން 

ތަޙްޤީޤ ކ ރަމ ންދާ ޖިނާއީ ކ ށަކާ ގ ޅިެގން ޢާންމ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާައކ ން  
ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓ  އަމ ރަކާ ނ ލައި، އެތަނަކަށް ވަނ މ ެގ  

 ބާރ ، ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ހ( ވަނަ މާއްދާ  29ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .11

 
 އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ކަނޑަެއޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ހ( 29. އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވަނ ން 

އިދާރާއަކ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ   ނ ވާހާހިނދަކ ، 
ތަނަކަށް  އަިމއްލަ  ގ ޅިެގން  ކ ށަކާ  ޖިނާއީ  ތަޙްޤީޤ ކ ރަމ ންދާ 
ަގއި   )ނ(  އަދި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، 

އެތަނަކަށް ފިޔަވައި،  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އެތަނެއްެގ    ،ބަޔާންެވެގންވާ 
 ވެރިފަރާތ ެގ ރ ހ މަކާ ނ ލައި ވަދެވޭނީ، ކޯޓ  އަމ ރަކާ އެކ ަގއެވެ. 

 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.ެގ )ށ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް ވަނަ މާއްދާ  29ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .12

 

ކ ރ މަށްޓަކައި (ށ) 29.  ކަންކަން  ައންނަނިވި  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  ، އަންނަނިވި 
އަިމއްލަ ތަނަކަށް ވަނ މާިއ ެއކަންކަން ކ ރަން   ،ކޯޓ  އަމ ރަކާ ނ ލައި 

އެކަށޭނަ މިންވަރެްއެގ ަވގ ތަކަށް އެތަނެއްަގއި މަޑ ކ ރ މ ެގ، ނ ވަތަ 
 ތިބ މ ެގ ބާރ ، ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ )ނ( ވަނަ މާއްދާ  29ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .13

 

އަމިއްލަ ތަނަކީ، މީހ ން ދިރިނޫޅޭ، ފަޅ ކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަނެއް  (ނ) 29. 
ކަމ ަގިއވެފަިއ، އެތަނ ަގއި ކ ށެއް ކ ރަމ ންދާ ކަމަށް ނ ވަތަ ކ ށެްއ  
ކޮށްފައިާވކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރ މަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބ ތަކެއް ހ ރިނަމަ، 

ކ ށެއް  އިތ ރ   ނ ވަތަ  ހ އްޓ ވ ަމށްޓަކައި  ކ ރ ން  ކ ށް  އެ 
ކ ރި  ކ  ނ ވަތަ  ކ ރަމ ންދާ  ކ ށް  ނ ވަތަ  ރިޔަނ ދިނ މަށްޓަކައި 

އެތަނަކަށް   ،ފަރާތްތައް ހައްޔަރ ކ ރ މަށްޓަކައި، ކޯޓ  އަމ ރަކާ ނ ލައި
ަވގ ތަކަށް  މިންވަރެްއެގ  އެކަށޭނަ  ކ ރަން  ެއކަންކަން  ވަނ މާއި، 
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ފ ލ ހ ންނަށް  ބާރ ،  ތިބ މ ެގ  ނ ވަތަ  މަޑ ކ ރ މ ެގ،  އެތަނެްއަގއި 
 އެވެ. ލިބިެގންވެ 

  

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ )ޅ(  ވަނަ މާއްދާ  29ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .14

 

ކޯޓ  އަމ ރަކާ ނ ލައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނ މަށް މި މާއްދާެގ ދަށ ން  )ޅ( 29. 
ބޭނ ން  ބާރެްއެގ  ލިބިދޭ  އިދާރާއަކަށް  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ  
ކޮން  ވަނީ  އޮފިސަރަކ   ިއދާރާއެްއެގ  އެ  އެތަނަކަށް  ހިފ މ ގައި، 
މަޤްޞަދެއްަގއި ކަމާމެދ  އެތަނ ެގ ވެރިފަރާތ ން ނ ވަތަ އެ ފަރާތ ެގ  

ތ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކ ން ސ ވާލ ކޮށްފިނަމަ، އޭނާ މަޞްލަޙަ
( 3)  ނަންބަރާއި   ވަނަ(  1)  ެގ(  ށ)   މާއްދާެގ  މިއެތަނަށް ވަނީ،  

ބަޔާންކ ރާ   ނިޔަލަށް  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ ނަންބަރ ތަކ ަގއި  ހ ރި 
 ޙާލަތްތަކ ެގ ތެރެއިން ކޮން ޙާލަތެއްަގއިކަން ސާފ ކޮށްދޭންާވނެއެވެ. 

  

 ައކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  ވަނަ މާއްދާެގ )އ( ެގ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިން  29ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .15

 

މަރ ކަޒެްއ   ( ވ) 29.  ސަރަޙައްދީ  ނ ވަތަ  މަރ ކަޒ   މައި  ފ ލ ހ ންެގ 
ސަބް  ރަށެްއަގއި  އެހެން  ފިޔަަވއި  ރަށެއް  ޤާއިމ ކ ރެވިފައިވާ 

އޮފިސަރަކ  ނެތްނަމަ، މި އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކ ން ފެށިެގން މަތީ  
މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ހ އްދަ ދޭނީ، އެ ރަށެއްަގއި ހ ންނަ  

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްެގ ސްޓޭޝަން އިންޗާޖެވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާ ކަމ ަގއި ހަަމޖައްސައި، އެ    29އެއީ އެ ޤާނޫނ ެގ    ވަނަ މާއްދާ 30ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .16
 . ވަނަ މާްއދާ ކަމ ަގއި ހަމަޖެއްސ ން  30ވަނަ މާއްދާ ެއއީ އެ ޤާނޫނ ެގ  29ޤާނޫނ ެގ 
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 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ޮގތަށް ( ވަނަ ނަންބަރ   5ެގ )ށ( ެގ ) ވަނަ މާއްދާ 30 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .17

 

 އެތަނާއި އެތަނ ަގިއވާ އެްއޗެހީެގ ފޮޓޯ އަދި/ނ ވަތަ ވީޑިއޯ (5) )ށ( 30. 

 ؛ނެގ ން
 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ )ނ( ވަނަ މާއްދާ  30ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .18

 

) (ނ) 30.  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ޤާނޫނ  4މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )
މީހަކ   ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  ބާރ   ލިބިދޭ  އިދާރާތަކަށް  ތަންފީޛ ކ ރާ 

 38ބަލައި ފާސްކ ރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ކ ރެވޭނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ަގއި، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ 
ބާރ   ފާސްކ ރ މ ެގ  ބަލައި  މީހަކ   ފ ލ ހ ންނަށާއި،  ޮގތ ެގމަތިން، 
ތަންފީޛ ކ ރާ   ޤާނޫނ   ދީފައިވާ  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނަކ ން 

 އިދާރާތަކަށެވެ. 
 

 

 ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.( 9ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  31ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .19

 ؛ހޯދަން ބޭނ ންވާ އެއްޗެހީެގ މަޢ ލޫމާތ  (9) )ށ( 31. 
 

 ފަދައިން  އަންނަނިވި( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް،  12ެގ )ށ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  31ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .20
 އިތ ރ ކ ރ ން. ނަންބަރ ތިން 

 

ބަލައި ފާސްކ ރަން ބޭނ ންވަނީ، ކ ށް ކ ރި ކަމަށް އެތަން   (13) )ށ( 31. 
ކަމަށްވާނަމަ،  ގ ޅިެގން  މީހަކާ  ވަކި  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

 ؛އެމީހެއްެގ މަޢ ލޫމާތ 
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ކަމަށް   (14)    ކ ށްކ ރި  ތަނަކީ  ބޭނ ންާވ  ފާސްކ ރަން  ބަލައި 
އޭނާ   ނ ވަތަ  ދަށ ަގިއވާ  ބާރ ެގ  މީހާެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

 ؛ކަމ ަގިއވާނަމަ، ެއކަން ދިރިއ ޅެމ ންެގންދާ ތަނެއް
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ    (15)   

 މަޢ ލޫމާތ . 
 

 ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިން ައކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  ެގ )ށ( ެގވަނަ މާއްދާ  31ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .21

 

ދަށ ން   (ނ) 31.  ާމއްދާެގ  މި  އެދި  އަމ ރަކަށް  ހ ށަހެޅ މަކާ ކޯޓ   ހ ށަހެޅޭ 
ެއ   ސ ވާލ ތަކަށް،  ބޭނ ންވާ  ސާފ ކ ރަން  ފަނޑިޔާރ   ގ ޅޭޮގތ ން 
އޮފިސަރ  އިދާރާެގ  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ   އެދޭ  އަމ ރަށް 

 ޖަވާބ ދޭންވާނެެއވެ. 

 

 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް  4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .22

 

 ؛ބަލައި ފާސްކ ރެވޭ ތަނ ެގ ވެރިފަރާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ  (4) )ހ( 32. 
 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.7ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .23

 

 ؛ހޯދަން ބޭނ ންވާ އެއްޗެހީެގ މަޢ ލޫމާތ  (7) )ހ( 32. 
 

 

 ފަދައިން  އަންނަނިވި( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް،  12( ެގ )ހެގ )ވަނަ މާއްދާ  32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .24
 އިތ ރ ކ ރ ން. ނަންބަރ ތިން 

އެތަން ބަލައި ފާސްކ ރަން ބޭނ ންވަނީ، ކ ށް ކ ރި ކަމަށް  (13) )ހ( 32. 
ކަމަށްވާނަމަ،  ގ ޅިެގން  މީހަކާ  ވަކި  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

 ؛އެމީހެއްެގ މަޢ ލޫމާތ 
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ކަމަށް   (14)    ކ ށްކ ރި  ތަނަކީ  ބޭނ ންާވ  ފާސްކ ރަން  ބަލައި 
އޭނާ   ނ ވަތަ  ދަށ ަގިއވާ  ބާރ ެގ  މީހާެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

 ؛ދިރިއ ޅެމ ންެގންދާ ތަން ކަމ ަގއިވާނަމަ، އެކަން
މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ    (15)   

 މަޢ ލޫމާތ . 
 

 )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ ވަނަ މާއްދާ  32ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .25

 

ފާސްކ ރ  )ނ( 32.  ބެލެވޭ ބަލައި  ކަމަށް  ެގއްލިދާނެ  މަޤްޞަދ   މ ެގ 
ޙާލަތެއްަގއި މެނ ވީ، އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކ ރ މ ެގ ހ އްދަ 

ބަލައި ފާސްކ ރަން ެއކަށީެގންާވ  ފަނޑިޔާރ  ދޭންވާނީ އެފަދަ ތަނެއް  
ހ އްދަ  ވަނ މ ެގ  އެތަނަށް  ަވގ ތެއްަގއި  އެނޫން  ވަގ ތެްއަގެއވެ. 
ބަލާއިރ ،   ކަންކަމަށް  ކ ރަންއެދޭ  ދަށ ން  އަމ ރ ެގ  އެ  ދޭންވާނީ، 
އެއިން ަވގ ތެއްަގއި އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކ ރ މ ެގ މަޤްޞަދެްއ އޮތް 

 . ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަެއވެ
 

 

 )ޅ( ެގ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިން ައކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. ެގ ވަނަ މާއްދާ  32 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .26

 

'  ( ކ) 32.  ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ  ަވގ ތެއްަގއި' 'މި މާއްދާެގ )ނ(    'ެއކަށީެގންވާ 
 09:00ާއއި ރޭަގނޑ     06:00ކަމ ަގިއ ބ ނެފައި ެއވަނީ، ހެނދ ނ   

 އާ ދެމެދ  ހިނާގ ވަގ ތަށެވެ. 
 

 . އިޞްލާޙ ކ ރ ން ޮގތަށް މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ  33ޤާނޫނ ެގ  ބ ނެވިދިޔަ .27

 
ބަލައި ފާސްކ ރ މ ގެ އަމ ރ   

 ތަންފީޛ ކ ރ ން 
ކޯޓ  އަމ ރެއްެގ ދަށ ން ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް ހ އްދަދެވޭ ތަނެްއ، ެއ   )ހ( 33.

ފާސްކޮށް  ބަލަިއ  މ އްދަތ ަގއި  ކަނޑައަޅާފައިާވ  އަމ ރ ަގއި 
ތެރޭަގިއ   މ އްދަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  އަމ ރ ަގއި  އެ  ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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އެދ ނ   އަމ ރަށް  އެ  ކަމަށް  ނިންމޭނެ  ފާސްކޮށް  ބަލައި  އެތަނެއް 
ޛ ކ ރާ އިދާރާއަށް ބެލެވެން ނެތްނަމަ، އެ އަމ ރ ަގިއ  ޤާނޫނ  ތަންފީ

މ އްދަތ   އަމ ރ ެގ  އެ  ކ ރިން،  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ 
 އިތ ރ ކ ރ މަށް އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

 )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. މާއްދާެގ  ވަނަ  33 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .28

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނ ވާހާހިނދަކ ،   )ރ( 33. 
ައމިއްލަ  ޮގތ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  އަމ ރެްއ  ފާސްކ ރ މ ެގ  ބަލައި 
ެއތަނަށް  ބަޔަކަށް  ތިބި  އެތަނ ަގއި  ކ ރިން،  ވަނ މ ެގ  ތަނަކަށް 
ވަންނަކަން އަންަގންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަ ތަނަކަށް 

ެގ ކ ރިން އެތަނ ަގިއ ތިބި ބަޔަކަށް އަންާގ އެންގ ން ދ ރާލާ ވަނ މ 
އެންގ ން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ެއތަނަށް ވަނ މ ެގ ހިނދ ކޮޅެއް ކ ރިން 
ކަމ ަގިއ   ޙާޞިލ ވީ  މަޤްޞަދ   މާއްދާެގ  އެ  އެންގ މ ން  އެކަން 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 
 

 ފަދައިން ދެ އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން. ައންނަނިވި ެގ ފަހަތަށް (  އެގ )ވަނަ މާއްދާ  33 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .29

 

މި މާއްދާެގ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނ މ ެގ  ( ވ) 33. 
ކ ރިން އެތަނ ަގއި ތިބި ބަޔަކަށް އެތަނަށް ވަންނަކަން އަންަގިއފިނަމަ  

ކަމަށް   ެގއްލިދާނެ  މަޤްޞަދ   ފާސްކ ރ މ ެގ  ފެނިއްޖެ ބަލައި 
ޙާލަތެއްަގއި، އެތަނ ަގއި ތިބި ބަޔަކަށް އެންގ ަމކާ ނ ލައި ެއތަނަށް 

ތަންފީޛ ކ ރާ   އަމ ރ   ފާސްކ ރާ  ބަލަިއ  އިޚްތިޔާރ ،  ވަނ މ ެގ 
 އޮފިސަރ ންނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބަލައި  )މ(   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ވ(  އާއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 
މަށްޓަކައި ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ  ފާސްކ ރ މ ެގ އަމ ރެއް ތަންފީޛ ކ ރ 

އިދާރާެގ ކަމާބެހޭ އޮފިސަރ ން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނައިރ ، ތަނ ެގ 
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ވެރިފަރާތް ނ ވަތަ އެ ފަރާތ ެގ މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން 
މީހަކ  ހ ރެފައި، އެ އޮފިސަރ ން އެތަން ބަލައި ފާސްކ ރަން ފެށ މ ެގ 

އެ އެއަށްފަހ   ނ ވަތަ  ދޫކޮށްފައި ކ ރިން  އެތަން  ފަރާތަކ ން  އިން 
ހިނގައްޖެނަމަ، ެއއިން ފަރާތެއްެގ ހާޒިރ ަގއި ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް 
މި މާއްދާެގ ދަށ ން ލިބިދޭ ޙައްޤ  ދޫކޮށްލީ ކަމ ަގއި ބަލައި، ބަލައި 
ތަނ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރިއަށްދެިވދާނެއެވެ.  ފާސްކ ރ މައިެގން 

ފަރާތ  އެ  ނ ވަތަ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ވެރިފަރާތަށް  މަޞްލަޙަތ   ެގ 
އެހެން މީހަކަށް ކޮންމެ ވަގ ތެްއަގިއވެސް އަނބ ރާ ައއިސް، ޭއނާެގ 

ކ ރިއަށްެގންދި ފާސްކ ރ ން  ބަލައި  ޙައްޤ  އ ހާޒިރ ަގއި  މ ެގ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.4)  ( ގެ ހެގ )ވަނަ މާއްދާ 34 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .30

 

ފޮޓޯ  (4) )ހ( 34.  އެއްޗެހީެގ  ކަމާބެހޭ  ހ ރި  އެތަނ ަގއި  އެތަނާއި 
 ؛އަދި/ނ ވަތަ ވީޑިއޯ ނެގ ން

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ( ރެގ )ވަނަ މާއްދާ  35ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .31

 

ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަައޅާފައި ނ ވާހާހިނދަކ  އެހެން   (ރ) 35. 
ކޯޓ  އަމ ރަކާ ނ ލައި، އ ޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކ ރެވޭނީ، އަންނަނިވި 
އެކަށީެގންާވ   ވ ޖޫދ ަގއިާވކަމަށް  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކ ެގ 
އިދާރާއަށް  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ   ބިނާކޮށް،  މަްއޗަށް  ސަބަބެއްެގ 

  ޙާލަތ ަގއެެވ. ޤަބޫލ ކ ރެވޭ
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 )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ ވަނަ މާއްދާ  36ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .32

 

ފާސްކ ރ މ ަގިއ،   (ހ) . 36 މ ދާ ހިފެހެއްޓ ން  ބަލައި  ތަނެއް  އަމިއްލަ  ދަށ ން  އަމ ރެްއެގ  ކޯޓ  
ހިފެހެއްޓ މަށް ހ އްދަކ ރާ ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ މަށް އެ އަމ ރ ން  

ކަމަށް  މ ދަލެއް  ހޯދާފައިވާ  ކ ށްކޮށްެގން  ނ ވަތަ  އެްއޗެްއެގ، 
ބެލ މ ަގއި ެއކަށީެގންވާ ހެކި  ލިބިފައިވާ އެްއޗެްއެގ ފޮޓޯ އަދި/ނ ވަތަ  
ވީޑިއޯ ނެގ މ ެގ ނ ވަތަ ެއ ެއއްޗަކ ން ސާމްޕަލް ނެގ މ ެގ ނ ވަތަ 

ެއކ ަގއި ހިފެހެއްޓ މ ެގ އެ އެްއޗަކ ން ބައެއް ނ ވަތަ އެ އެްއޗެއް  
 ބާރ ، ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާެގ އޮފިސަރ ންނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

 

 )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ެގ ވަނަ މާއްދާ 36ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .33

 

ަގިއ އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބަލައި މި މާއްދާެގ (ނ) 36.  ާއއި )ށ(   )ހ( 
ފާސްކ ރ މ ެގ އަމ ރެއް ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ، ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒ ެގ  
ދަށ ަގއިާވ   އިމްތިޔާޒ ެގ  ޤާނޫނީ  ެއއްޗެއްސާިއ،  ދަށ ަގިއވާ 
އެްއޗެއްސާއި، ޤާނޫނެްއެގ ދަށ ން އިމްތިޔާޒ  ލިބިެގންވާ އެނޫންވެސް  
އެްއޗެހި ހިފެހެއްޓ މ ެގ ބާރ  ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އޮފިސަރ ންނަށް 

 ެގނެއް ނ ެވެއވެ. ލިބި
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ( ރެގ )ވަނަ މާއްދާ  36 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .34

 

ހިފަހައްޓާ  (ރ) 36.  ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި  ައމ ރެއް  ބަލައި ފާސްކ ރ މ ެގ ކޯޓ  
އޮފިސަރ   ތަންފީޛ ކ ރާ  އަމ ރ   ކޯޓ   އިންވެންޓަރީެއއް،  މ ދަލ ެގ 
ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ   ކ ރަންވާނީ،  އެކަން  އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 
އިދާރާެގ އެހެން އޮފިސަރަކާިއ، ތަނ ެގ ވެރިފަރާތ ެގ ނ ވަތަ ތަނ ެގ 
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މަޞްލަޙަތ  ވެރިފަ ވެރިފަރާތ ެގ  ޙާލަތެއްަގއި  ނެތް  ރާތް 
 ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެްއެގ ހާޒިރ ަގެއވެ. 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ( ބެގ )ވަނަ މާއްދާ  36 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .35

 

މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން ހިފެހެއްޓޭ މ ދަލ ެގ އިންވެންޓަރީެގ   (ބ) 36. 
ޙާލަތެއްަގއި   ނެތް  އޭނާ  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތަށް،  ތަނ ެގ  ކޮޕީއެްއ، 
ޤާނޫނ   ފަރާތަށް  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  މަޞްލަޙަތ   ވެރިފަރާތ ެގ 

 ދޭންވާނެއެވެ.  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާެގ އޮފިސަރ 
 

 

 އިތ ރ ކ ރ ން. ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކ ރ   ( ދެގ )ވަނަ މާއްދާ  36 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .36

 

ބަލައި  (ތ) 36.  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ބ(  ާއއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 
ފާސްކ ރ މ ެގ ކޯޓ  އަމ ރެއް ތަންފީޛ ކ ރަމ ންދާއިރ  ތަނ ެގ ނ ވަތަ 
މަޞްލަޙަތ   ފަރާތެއްެގ  އެއިން  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތް  މ ދަލ ެގ 

ހ ރ މަށްފަހ ، މި މާއްދާެގ )ރ( ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހާޒިރ ވެ  
ހާޒިރ ެވ   އެކ ލަވާލާއިރ   ިއންވެންޓަރީ  މ ދަލ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 
ހިނގައްޖެނަމަ، އެއިން   ދޫކޮށްފައި  އެތަން  ބޭނ ންނ ވެ،  ހ ންނަން 
ފަރާތެއްެގ ހާޒިރ ަގއި މ ދަލ ެގ އިންވެންޓަރީ ނެގ މަށް މި މާއްދާެގ  

ކަމ ގަ  ދޫކޮށްލީ  ޙައްޤ   ލިބިދޭ  އިން  ބެލޭނެއެވެ.  )ރ(  އި 
ވަގ ތެްއަގިއވެސް   ކޮންމެ  މީހަކަށް،  އެއިން  އެހެންނަމަވެސް، 

ރީ ނެގ މ ެގ ޓައަނބ ރާ އަިއސް، އޭނާެގ ހާޒިރ ަގއި މ ދަލ ެގ އިންވެން

 މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއވެ. އ ކަންކަން ކ ރިއަށްެގންދި
އިންވެންޓަރީ މި މާއްދާެގ )ތ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގއި މ ދަލ ެގ   )ލ(  

ފަސޭހައިން  އެތަނ ަގއި  ކޮޕީ،  އިންވެންޓަރީެގ  އެ  ނެގ މަށްފަހ ، 
 ފެންނާނެ ފަދައިން ހަރ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އ ނިކ ރ ން.   38ޤާނޫނ ެގ  ބ ނެވިދިޔަ .37

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ޮގތަށް މާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިވި ވަނަ  38 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .38

 

ކ ށ ެގ  މި   ( ވ) 38.  ޢަމަލ ކ ރ މ ަގއި  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ  )ކ(  މާއްދާެގ 
އެތަނ ަގިއ   އޮފިސަރަކ   ޖިންސ ެގ  ެއއް  މީހާއާ  ތ ހ މަތ ގައިވާ 
ނެތްނަމަ، އޭނާއާ ެއއް ޖިންސ ެގ މީހަކ  އެތަނަށް ހާޒިރ ކ ރ ވަިއ،  
ބަލައި  މީހާ  ތ ހ މަތ ގައިވާ  ކ ށ ެގ  މެދ ވެރިކޮށް  އެމީހަކ  

އެ  ބަލައި   ފާސްކ ރެވިދާނެެއވެ.  މީހަކ   ޙާލަތ ަގއި 
ފާސްކ ރެޭވ   ބަލައި  ތިބެންވާނީ،  އެތާނަގއި  ފާސްކ ރެޭވއިރ ވެސް 

 މީހާއާ އެއް ޖިންސެްއެގ މީހ ން އެކަންޏެވެ. 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ރ( ވަނަ މާއްދާ  40ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .39

 

މީހަކ    (ރ) 40.  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ސަބް މި  ހައްޔަރ ކ ރަންވާނީ، 
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ރޭންކ ން ފެށިެގން މަތީ ރޭންކެްއެގ  
އޮފިސަރެްއެގ ހ އްދައާއެކ ، ފ ލ ހ ންެގ އޮފިސަރެކެވެ. މި މާއްދާެގ  
ދަށ ން ފ ލ ހ ންެގ އޮފިސަރަކ  މީހަކ  ހައްޔަރ ކ ރާއިރ  އޭނާ ހ ރީ  

ޔ ނީ ކަމ ގައިނ ވާނަމަ،  ފ ލ ހ ންެގ  ކާކ ކަން ފޯމ ަގއި  އޭނާައކީ 
އޭނާއަކީ   ރަސްމީ   ފ ލ ހެއްކަންބަޔާންކޮށްދިނ މަށްފަހ   އަންގައިދޭ 

 ލިޔ މެއް، ހަްއޔަރ ކ ރެވޭ މީހާައށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 
  

 ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން. ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވިއމާއްދާެގ ) ވަނަ  40 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .40

 

( 1މި މާއްދާެގ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ) ( ވ) 40. 
( 4( ވަނަ ނަންބަރާިއ )3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2ވަނަ ނަންބަރާއި )

އެމީހާ  ހައްޔަރ ކ ރ މ ަގއި،  މީހަކ   ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ 
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ޕޮލިސްެގ   އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ސަބް  ކ ރިން،  ހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ 
މަތީ ފެށިެގން  ހޯދ ން  ރޭންކ ން  ހ އްދަ  އޮފިސަރެްއެގ  ރޭންކެްއެގ   

ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއިން ެއއްވެސް ނަންބަރެއްަގިއ  
މީހަކ   އޮފިސަރަކ   ފ ލ ހ ންެގ  ޙާލަތ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ 
ހައްޔަރ ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ކ ރ މަށްފަހ ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އެ 

 ންވާނެެއވެ. ރޭންކ ެގ އޮފިސަރަކަށް ެއކަން އަންަގ
 

މާއްދާެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އެއީ އެ މާއްދާެގ )ހ( ކަމ ަގއި ހަމަޖައްސައި، ެއ    ވަނަ  42ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .41
( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އެ  ައކ ރ ތަކަކީ،  ހ ރި  ނިޔަލަށް  ެގ  )ރ(  ފެށިެގން  އިން  )ހ(  ވަނަ 1މާއްދާެގ   )

( ވަނަ ނަންބަރ  ކަމ ަގިއ ހަމަޖައްސައި، ެއ  4ނަންބަރާއި ) ( ވަނަ  3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2ނަންބަރާއި )
 މާއްދާެގ )ހ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކ ރ  ިއތ ރ ކ ރ ން.

 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން މީހަކ  ހަްއޔަރ ކ ރ މ ަގއި ފ ލ ހ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ  )ށ( 42. 
ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ަގާވިއދ ަގިއ  އިޖ ރާއަތ ތަްއ، 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނ ވާހާހިނދަކ ،  )ނ(  

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި، އަންނަނިވި ކަންކަން 
ޢަމަލ ކ ރަންީވ  ފ ލ ހ ން  ހައްޔަރ ކ ރ މ ަގއި  މީހ ން  ހިމެނޭޮގތ ން، 

 އިޖ ރާއަތ ތައް ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ޮގތ ެގ  
ނ ވަތަ  (1)    ނަފްސާނީ  މީހ ންނާއި  މާބަނޑ   ކ ޑަކ ދިންނާއި 

މީހ ންނާއި   ހ ންނަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން  ޖިސްމާނީ 
މީހ ން   ބޭނ ންވާ  ރައްކާތެރިކަން  ޚާްއޞަ  އެނޫންވެސް 

 ؛ހައްޔަރ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންވީ އިޖ ރާއަތ  
ޮގތާއި،  ބިޑި   (2)    ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ނެއްޓ މ ަގިއ  އަޅ ވައި 

ބިޑިއަޅ ވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ޮގތާިއ، ބިޑި އަޅ ވާފައި ބެހެއްޓޭނެ  
 ؛އެންމެ ިގނަ ަވގ ތ 
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ހައްޔަރ ކ ރެވޭ މީހާ ހައްޔަރަށް ދެކޮޅ ހަދާ ޙާލަތ ަގިއ، ބާރ ެގ   (3)   
 ބޭނ ންކ ރެވޭނެ މިންވަރާއި ޮގތް.

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ނ( ވަނަ މާއްދާ  42ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .42

 

ނ ވާހާހިނދަކ ،   އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  (ނ) 42. 
 ؛ހައްޔަރ ކ ރެވޭ މީހާެގ ަގިއަގއި ބިޑިއެޅ ވ ން

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ރ( ވަނަ މާއްދާ  42ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .43

 

އޭނާ  (ރ) 42.  ޙާލަތ ަގއި،  ދެކޮޅ ހަދާ  ހަްއޔަރަށް  މީހާ  ހައްޔަރ ކ ރެވޭ 
ކޮންމެހެން   ބާރ ެގ ހައްޔަރ ކ ރ މަށް  މިންވަރަށް  ބޭނ ންވާ 

 .ބޭނ ންކ ރ ން
 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.( ވަނަ ނަންބަރ   5ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  44ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .44

 

ޙައްޤ   (5) )ށ( 44.  ހޯދ މ ެގ  ެއހީތެރިކަން  ަވކީލެްއެގ  އޭނާއަށް ޤާނޫނީ 
 އަދި ؛ ލިބިެގންވާކަން 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   45ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .45

 
ހައްޔަރ ކ ރ މަށްފަހ   
 އިޖ ރާއަތ ތައް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  

 ،ކޯޓ  އަމ ރެްއެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ކޯޓ  އަމ ރަކާ ނ ލައި ނަމަެވސް (ހ) 45.
ފ ލ ހ ންެގ  ލަސްނ ކޮށް،  ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ހައްޔަރ ކޮށްފި  މީހަކ  

އަދި އޭނާ އިތ ރަށް ބަންދ ަގިއ    މަރ ކަޒަކަށް އޭނާ ެގންދަންވާނެއެވެ. 
ކަސްޓޯޑިއަލް   ލަސްނ ކޮށް  ނިންމަިއފިނަމަ،  ކޯޓ ން  ބަހައްޓަން 

 ފެސިލިޓީއަކަށް އޭނާ ެގންދަންވާނެެއވެ. 
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 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ޮގތަށް އްދާެގ )ށ( އަންނަނިވިމާ ވަނަ  45 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .46

 

ޭއނާެގ  (ށ) . 45  ެގނައ މާއެކ ،  މަރ ކަޒަށް  ފ ލ ހ ންެގ  މީހާ  ހައްޔަރ ކ ރެވޭ 
މަރ ކަޒ ަގއި ހ ރި އިސް    މަޢ ލޫމާތ  ރެކޯޑ ކ ރ މަށްފަހ ، އެ ވަގ ތ  އެ

 އޮފިސަރ  އޭނާެގ ހައްޔަރާމެދ  ޮގތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ. 
 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ޮގތަށް މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ވަނަ  46 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .47

 

 ، އްޔަރ ަގއި ބަހައްޓަިއެގން ފ ލ ހ ން މީހަކާ ސ ވާލ ކ ރާ ޙާލަތ ަގއި ހަ (ށ) . 46 
ަވކީލަށް  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  ފެށ މ ެގކ ރިން،  ސ ވާލ ކ ރަން  އޭނާއާ 
މަޞްލަޙަތ   އޭނާެގ  ނ ވަތަ  މީހަކަށް  ތިާމެގ  އޭނާެގ  ނ ވަތަ 
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކަށް ފޯނ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދީ، އޭނާ 

 ހ ރިތަނެއް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެއެވެ. 
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ( ބެގ )ނަ މާއްދާވަ  46ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .48

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނ ވާހާހިނދަކ ،  (ބ) . 46 
ހަމަޖައްސަން ދޭ   ދަށ ން ޤާނޫނީ ވަކީލަކ   ެގ  މި މާއްދާެގ )ނ( 

( ަގޑިއިރ  ފާއިތ ވާއިރ ވެސް  ޅީސް އަށެއް)ސާ  48ފ ރ ޞަތ ގައި،  
އެކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނ ލައި ޤާނޫނީ ވަކީލ  ހާޒިރ ވެފައިނ ާވނަމަ، 

 ނަށް އޭނާއާ ސ ވާލ ކ ރ މައިެގން ކ ރިއަށްދެވިދާނެެއެވ.ފ ލ ހ ން
 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ޅ(  ވަނަ މާއްދާ  46ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .49

 

ހ ރި  (ޅ) 46.  ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހަްއޔަރ ަގއި  މި މާއްދާެގ )ބ( 
މީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ހަމަޖައްސަން ދެވޭ ފ ރ ޞަތ ަގއި، އޭނާ 
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ވަކީލ    އޭނާެގ  ޢަްއޔަންކ ރ މަށްފަހ ގައިވެސް  ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ 
ހާޒިރ ވެފަިއނ ވަނީ،   ވަކީލ   އަދި  ހާޒިރ ނ ވެއްޖެނަމަ، 

ފަ ކަމ ަގއިާވނަމަ، ހައްޔަރ ކ ރެވިފަިއވާ  ނ ލައި  އެންގ މަކާ  ރާތަށް 
ަގޑިއިރ ެގ    ބާރަ()  12އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ޢަްއޔަންކ ރ މަށް،  

 ބާރަ()   12އިތ ރ  ފ ރ ޞަތެއް، އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެ  
ަގޑިއިރ  ފާއިތ ާވއިރ ވެސް، ެއކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނ ލައި ޤާނޫނީ 
އޭނާާއ   ފ ލ ހ ންނަށް  ހާޒިރ ވެފައިނ ވާނަމަ،  ވަކީލ  

 ސ ވާލ ކ ރ މަިއެގން ކ ރިއަށްދެިވދާނެއެވެ. 
 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ހ( ވަނަ މާއްދާ  47ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .50

 
ތިމާއަކީ   (ހ) 47. ހަނ ހ ރ މ ގެ ޙައްޤ   މީހާއަށް،  ސ ވާލ ކ ރެވޭ  ތ ހ މަތ ަގިއ  ކ ށެްއެގ  ޖިނާއީ 

ެއްއވެސް   އެހެން  އިތ ރ   ފިޔަަވއި  އަންގައިދިނ ން  ކާކ ކަން 
ކޮންމެ   ހިފ މަށް  ބޭނ ން  ޙައްޤ ެގ  ހަނ ހ ރ މ ެގ  ނ ދީ  މަޢ ލޫމާތެއް 

ޙައްޤ ެގ  ވަގ ތެްއަގިއވެސް   އެ  އަދި  އިޚްތިޔާރ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 
ފާޅ ަގިއ   ބޭނ ންހިފާނަމަ، އިޚްތިޔާރ ކޮށްފިކަން  އޭނާ  ޙައްޤ   އެ 

 ބ ނަންވާނެއެވެ. އަދި ެއކަން، ލިޔ މ ން ރެކޯޑ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ނ( ވަނަ މާއްދާ  47ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .51

 

ތިމާއަކީ ކާކ ކަން އަންގައިދިނ ން ފިޔަަވއި އިތ ރ  އެހެން ެއްއވެސް   (ނ) 47. 
މަޢ ލޫމާތެއް ނ ދީ ހަނ ހ ރ މަކީ އެމީހަކަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤެއްކަން  

އެމީހަކަށް އަންަގއި، އެ ޙައްޤ  ލިބިަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެީމހަކަށް 
އްކާ  ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެފަދައިން އޭނާއަށް އެންގ މަށްފަހ  އޭނާ ދަ

ޮގތ ަގިއ   ހެއްކެްއެގ  ދެކޮޅަށް  އޭނާއާ  ވާހަކަެއއްެވސް  ކޮންމެ 
 ބޭނ ންކ ރެވިދާނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 
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 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ރ( ވަނަ މާއްދާ  47ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .52

 

ޝަރީޢަތަށް   (ރ) 47.  އިދާރާއަކ ން  ތަންފީޛ ކ ރާ  ހ ށަހަޅާފާނެ ޤާނޫނ  
ކ ށެްއ   ދެކޮޅަށް  މީހާއާ  ތ ހ މަތ ަގިއވާ  ކ ށ ެގ  މަޢ ލޫމާތަކީ، 
ެއ   ކަމ ަގިއވާނަމަ،  މަޢ ލޫމާތެއް  ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ  ސާބިތ ކ ރ މަށް 

ޙާލަތ ަގއި  އެ  ނ ދީ،  އިދާރާއަށް  އެ  ހަނ ހ ރ މ ެގ   ،މަޢ ލޫމާތެއް 
 ޙައްޤ ، އޭނާއަށް ލިބިދެެއވެ. 

 

 

 އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން. ފަދައިންައންނަނިވި ެގ )ބ( ެގ ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާ  47ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .53

 

ނަންބަރ    (ޅ) 47.  ޤާނޫނ   ގ ޅޭޮގތ ން  ސަލާމަތާ   2014/9ޤައ މީ 
އެހެން  ކަމާބެހޭ  ނ ވަތަ  ަގިއ  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ކ ށްތަކާއި، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ޤާނޫނެއްަގއި  
ެގ    2014/9 ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  ވަނަ    110)ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މާއްދާާއއި    610މާއްދާއާއި   މާއްދާަގިއ    611ވަނަ  ވަނަ 
ކ ރިކަމ ެގ   ކ ށެއް  ތެރެއިން  ކ ށްތަކ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ހަނ ހ ރ ން އެީއ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ މީހަކާ ސ ވާލ ކ ރެވޭ ހިނދ ، އޭނާ  
އޭެގ ޒާތ ަގއި އޭނާ އެ ކ ށެއް ކ ރީ ކަމ ަގއި ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެ ސަބަބެއް 
ކަމ ގައިނ ވިނަމަވެސް، އެ މަްއސަލައިަގއި ހޯދިފައިވާ ހެކި ހ ރީ އެ 
ބ ރަވެވޭ ޮގތަށް  ކ ށ ެގ ޢަމަލާ އޭނާއާ ގ ޅ ންހ ރި ކަމަށް ބެލ މަށް 

ލިބި އޭނާއަށް  ޖަވާބ ދާރީވ ަމށް  ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ދޭ 

ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ މަކާ ނ ލައި   ކަށްއެކަން އެހެންޮގތަ
 ކާ ޭއނާއާކ ށަ   އޭނާ ހަނ ހ ރެއްޖެނަމަ، އޭނާ ހަނ ހ ންނަ ހ ރ މަކީ އެ

ގ ޅ ންހ ރި ކަމަށް ބެލ މަށް ބ ރަވެވޭ ސަބަބެއް ކަމ ަގއި ފަނޑިޔާރަށް 
 ބެލިދާނެއެވެ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 21 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   48ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .54

 

ތ ހ ަމތ ަގިއ   (ނ) 48.  ކ ށެއްެގ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
ހައްޔަރ ކ ރެވޭ މީހެއްެގ އަތ ލިޔ މ ެގ ސާމްޕަލެއް ނ ވަތަ އިނިގލީެގ  
ނ ވަތަ   ނެޭގ ސާމްޕަލެއް  ބޭރ ން  ހަށިަގނޑ ެގ  ނ ވަތަ  ނިޝާނެއް 

ސާމްޕަލެއް   ނެޭގ  ތެރެއިން  އޭނާ ހަށިަގނޑ ެގ  ނެގ މަށް 
ޮގތ ެގމަތިން މި  އިންކާރ ކޮށްފިނަމަ،   ހ އްދަކޮށްފަިއވާ    ޤާނޫނ ަގއި 

ދަށ ން އަމ ރެއްެގ  ދެކޮޅަށް  ކޯޓ   އޭނާއާ  ހޯދައި،  އެްއޗެހި   ެއ 
 ބޭނ ންކ ރ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއްނާޅައެވެ.  ހެއްކެްއެގ ޮގތ ަގއި

  

 

  ފަދައިންއަންނަނިވި  ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް  4ެގ )ށ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  50ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .55
 ނަންބަރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. 

 

އޭނާ ފ ލ ހ ންެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ެގނެވ ނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގިއ   (5) )ށ( 50. 
 .ބަޔާންކ ރާ ކޮން ކ ށަކާ ގ ޅިެގންކަން

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ކ(  ވަނަ މާއްދާ  50ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .56

 

ދަށ ަގިއ   )ކ(  50.  ބެލ މ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ނ ާވޮގތ ން،  ހައްޔަރ ކ ރ މަށް 
ޙާލަތ ަގއި  ސ ވާލ ކ ރާ  މީހަކާ  ފ ލ ހ ން  އޭނާާއ    ،ބަހައްޓަިއެގން 

ނ ވަތަ  ވަކީލަށް  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  ކ ރިން،  ފެށ މ ެގ  ސ ވާލ ކ ރަން 
އޭނާެގ ތިމާެގ މީހަކަށް ނ ވަތަ އޭނާެގ މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ 

ފަރާތަކަށް ގ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ   އެނޫންވެސް
 ހ ރިތަނެއް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެއެވެ. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 22 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ކ(  ވަނަ މާއްދާ  51ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .57

 

ވަކީލ ން މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށ ން ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ދިފާޢީ   )ކ(  . 51 
ކޮށްދޭ ޙާލަތ ގައި ފިޔަަވއި، މައްސަލަެއްއގައި ސ ވާލ ކ ރެވޭ  ންޢައްޔަ

ޢަްއޔަ ޮގތ ަގއި  ވަކީލެްއެގ  ޤާނޫނީ  ކ ރެިވފައިވާ  ންފަރާތެއްެގ 
ފަރާތެއް، ހަމަ އެ މައްސަލައިަގއި ސ ވާލ ކ ރެވޭ އެހެން ފަރާތެއްެގ  

އެފަދައި ހަމަ  ޢައްޔަނެއްނ ކ ރެވޭނެެއވެ.  ޮގތ ަގއި  ން،  ވަކީލެއްެގ 
ވަކީލަކަށް  ފަރާތ ެގ  ެއއް  ސ ވާލ ކ ރެވޭ  މައްސަލަެއއްަގއި 
އެ  ހަމަ  ތަނާޒ ލ ެވ،  ވަކީލ ކަމ ން  އޭނާެގ  ޢައްޔަންވ މަށްފަހ ، 
ވަކީލެއްެގ   ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ސ ވާލ ކ ރެޭވ  މައްސަލަިއަގއި 

 ޮގތ ަގިއވެސް ޢައްޔަނެއްނ ެވޭވނެއެވެ. 
 

 މާއްދާެގ )ކ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން. ވަނަ   51ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .58

 

މި މާއްދާެގ )ނ( އާއި )ކ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ކަންކަމާ  ( އ) . 51 
ގ ޅޭޮގތ ން ފ ލ ހ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތަްއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި 
ޮގތ ަގިއ  (1)    ވަކީލ ންެގ  މީހާެގ  ތ ހ މަތ ަގިއވާ  ކ ށ ެގ 

 ؛ހާޒިރ ެވވޭނެ މީހ ންެގ ޢަދަދ  ކަނޑައެޅ ން 
ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގއިވާ މީހާާއިއ އޭނާެގ ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް   (2)   

 ބައްދަލ ކ ރެވޭނެ ވަގ ތ ތައް ކަނޑައެޅ ން. 
ެގ   )ވ(    )އ(  މާއްދާެގ  އ ސޫލ ތައް މި  ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން 

ކަނޑައަޅަންވާނީ، ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއވާ މީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ  
ހިފޭނެ   އޭނާއަށް  ބޭނ ން  ޙައްޤ ެގ  ލިބިދޭ  ހޯދ މަށް  އެހީ 
އ ސޫލ ތައް  އެފަދަ  ޙާލެއްަގިއ،  އެްއެވސް  އަދި  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 ނ ހިފޭ މިންވަރަށް ކަނޑައެޅ މ ަގިއ، އެ ޙައްޤ ެގ ބޭނ ން ހެޔޮޮގތ ަގއި
 ކަންކަން ހަނިކޮށްެގންނ ވާނެއެެވ.
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 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ޮގތަށް   ވަނަ މާއްދާ  53ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .59

 
ބަންދ ގައި ހ ންނަ މީހާ ބަލައި  

 ފާސްކ ރ ން 
ފ ލ ހ ން ހައްޔަރ ކޮށް ބަންދ ަގއި ބަހައްޓާފައި ހ ންނަ މީހަކ  ބަލަިއ  (ހ) . 53

ފ ލ ހ ންނަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ަގިއވާ  މި  ބާރ ،  ފާސްކ ރ މ ެގ 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ފާސްކ ރ މ ގައި،   )ށ(   ބަލައި  މީހަކ   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
 އަންނަނިވި ފަދައިން އޭނާ ބަލައި ފާސްކ ރެވިދާނެއެެވ. 

ބަލައި  (1)    ބޭރ ން  އަންނައ ނ ެގ  ހ ރި  ލައިެގން  އޭނާ 
 ؛ފާސްކ ރ ން

ބަންދ ކޮށްފަިއ   (2)    ފެސިލިޓީއެްއަގއި  ކަސްޓޯޑިއަލް  ފ ލ ހ ންެގ 
 ހ ރި މީހެއްެގ ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހެދ ން.

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ބޭނ މަށްޓަކަިއ ސްޓްރިޕް 2މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  )ނ(  
އަންނައ ނ  ެއވަނީ، މީހަކ  ލައިެގން ހ ންނަ    ސަރޗް ކަމަށް ބ ނެފައި

ބަލައި  ހަށިަގނޑ   އޭނާެގ  ބާލ ަވިއެގން،  ނ ވަތަ  ހިއްލައިެގން 
 ފާސްކ ރ މަށެވެ. 

)  )ރ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ފަދަ 2މި  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ހަތިޔާރެއް ނ ވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހަދަންވާނީ،  
މ ދަލެއް ނ ވަތަ އެއްޗެއް، އޭނާެގ ހަށިަގނޑ ަގއި ފޮރ ވާފަިއވާ ކަމަށް 

 ޤަބޫލ ކ ރ މ ަގއި އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ޮއވެެގންނެވެ. 
)މި   )ބ(   )ށމާއްދާެގ  ެގ  ސްޓްރިޕް 2(  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ހެ ޕޮލިސްެގ  ދ މަށްސަރޗެްއ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ސަބް   ،
، ީވ  ރޭންކަށްވ ރެ މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެްއެގ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ 

 އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ލިޔ މ ން ރެކޯޑ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
ފާސްކ ރެވޭ   )ޅ(   ބަލައި  ފާސްކ ރ މ ަގިއ،  ބަލައި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

މީހާެގ ަގިއަގއި އަތްލާންވާނީ، އަދި، އޭނާ ބަލައި ފާސްކ ރެޭވހިނދ   
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އެތާނަގއި ތިބެންވާނީ، ބަލައި ފާސްކ ރެވޭ މީހާއާ އެއް ޖިންސެްއެގ  
 މީހ ން އެކަންޏެވެ. 

ަގިއާވ   )ކ(    )ޅ(  މާއްދާެގ  ބަލައި މި  މީހަކ   ޮގތ ެގމަތިން 
ޖިންސ ެގ   ެއއް  މީހާއާ  ތ ހ މަތ ގައިވާ  ކ ށ ެގ  ފާސްކ ރ މަށްޓަކައި 
އޮފިސަރަކ  އެތަނ ަގއި ނެތްނަަމ، ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއވާ މީހާ ބަލައި 

ޖިންސ ެގ  ރަންވާނީ  ފާސްކ  ެއްއ  ެއތަނަށް   އޮފިސަރަކ އޭނާއާ 
އެ ޙާލަތ ަގިއ  ެވ.  ެގން، އެ އޮފިސަރަކ  މެދ ވެރިކޮށެހާޒިރ ކ ރ ަވއި 

ތިބެންވާނީ، ބަލައި   އެތާނަގއިމީހަކ  ބަލައި ފާސްކ ރެވޭއިރ ެވސް  
 ފާސްކ ރެވޭ މީހާއާ ެއއް ޖިންސެއްެގ މީހ ން ެއކަންޏެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން މީހެއްެގ ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހަދާނަމަ، ހާމަ   )އ(   
ބައެްއެގ   ިގނަ  ނ ވަތަ  އެކަން  ތަނެއްަގއި،  ކ ރިމަތީަގއި 

އެ ހަދާއިރ ،  ސަރޗެއް  ސްޓްރިޕް    ތާނަގއި ކޮށްެގންނ ވާނެއެެވ. 

ތިބެންވާނީ، ބަލަިއ ފާސްކ ރެވޭ މީހާއާ އެްއ ޖިންސ ެގ އޮފިސަރ ންެގ 
ތެރެއިން ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެންމެ މަދ  މިންވަރެއްެގ  

މީހާ   ފާސްކ ރެވޭ  ބަލަިއ  އަދި  އަމިއްލައަށް އޮފިސަރ ންނެވެ. 
އެކަންކ ރަން ދެކޮޅ ހަދާ ޙާލަތ ަގއި މެނ ވީ އޭނާެގ ަގއިަގއި އެްއވެސް  

ަގއިަގިއ    މީހަކ  އަތްލަިއެގންނ ވާނެެއވެ.  އަދި އެފަދައިން މީހެްއެގ 
އަތްލަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއެވސް އެކަން ކ ރަންވާނީ މި ޤާނޫނ ެގ 

އި، އެ ަގވާިއދ ަގިއ  ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ގަ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

) )ވ(    ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ސްޓްރިޕް 2މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )
ސަރޗެއް ހެދ މ ަގއި، ެއއްެވސް ޖިންސީ ގ ނަވަނެއްެގ އިންޭވސިވް  

 55ސަރޗެއް ހަދަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ކ ރަންވާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  
ައމ ރަކާ  ކޯޓ   ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ކޯޓ  އަމ ރެއްެގ ދަށ ން ބަލައި ފާސްކ ރ މ ަގިއ،    އެކ ަގެއވެ. އެފަދަ
ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ޮގތެްއެގމަތިން  ބަޔާންެވެގންވާ  އަމ ރ ަގއި  އެ 
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ޤާނޫނ ެގ   މި  ބަޔާންކ ރާ   55އިތ ރ ން،  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
އިޖ ރާއަތ ތަކާއި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ 

 ވެ. އެޢަމަލ ކ ރަންވާނެ އިތ ރ  އިޖ ރާއަތ ތަކާ ެއއްޮގތަށް 
 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ 4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  55ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .60
 ނަންބަރ  އިތ ރ ކ ރ ން.

 

 ؛ކ ރ ން ޑ ކޯރެއެމީހެއްެގ އިސްކޮޅާއި ބަރ ދަން ބަލައި  (5) )ހ( . 55 
ހައްޔަ (6)    ނ ަވތަ  ކ ރ މަށްފަހ  ރ ހައްޔަރ ކ ރެވ ނ އިރ ، 

އަނިޔާެއްއ   ެއއްެވސް  ެގނެވ ނ އިރ   މަރ ކަޒަށް  ފ ލ ހ ންެގ 
 .ލިބިފައިވޭތޯ ބެލ ން

  

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ޮގތަށް  ެގ )ށ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް ވަނަ މާއްދާ  55ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .61

 

)ހ(   (ށ) . 55  މާއްދާެގ  ތަޙްޤީޤެއްެގ  މި  ޖިނާއީ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން 
އަމ ރެއްެގ   ކޯޓ   ކ ރެވޭނީ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ބޭނ މަށްޓަކައި 

 ދަށ ން، އެ އަމ ރެްއަގއިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ނ( ވަނަ މާއްދާ  55ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .62

 

( ަވނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަމެއް  1)މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ   (ނ) . 55 
ޙާލަތްތަކ ަގިއ   އަންނަނިވި  އެދެވޭނީ،  އަމ ރަކަށް  ކޯޓ   ކ ރ މަށް 

 އެކަންޏެވެ. 
މީހެްއ  (1)    ހަްއޔަރ ކ ރެވޭ  ތ ހ މަތ ަގއި  ކ ށ ެގ  ރޭޕްކ ރ މ ެގ 

 ނ ވަތަ ؛ ބަލައި ފާސްކ ރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި
ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއވާ މީހާ ކ ރިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ކ ށާގ ޅޭ  (2)   

ކަމަށް   ފޮރ ވާފައިވާ  ހަށިަގނޑ ަގއި  އޭނާެގ  އެްއޗެއް 
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ބަލަިއ   ޮއެވެގން  ސަބަބ   އެކަށީެގންާވ  ޤަބޫލ ކ ރ މ ަގއި 
 ފާސްކ ރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި. 

 

  އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާެގ )މ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  55ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .63

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި "ހަށިަގނޑ ެގ ބޭރ ން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް"   )މ( . 55 
ޕިއ ބިކް ސަރަޙައްދ  ނޫން   ހަށިަގނޑ ެގ  ބ ނެފައި އެވަނީ،  ކަމަށް 

ނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަތީެގ ؛ އެހެން ހިސާބ ތަކ ން ނެޭގ ިއސްތަށްޓާއި
ޖިންސީ ގ ނަވަނާއި އެ ގ ނަަވނ ެގ ؛ ދަށ ން ނެޭގ ސްވަބް ސާމްޕަލާއި 

ނޫންވަށައި  ސަރަޙައްދ   އެހެނިހެން    ެގންވާ  ހަށިަގނޑ ެގ 
އަނަގއިން ނެޭގ ސްވަބް   ؛ހިސާބ ތަކ ން ނެޭގ ސްވަބް ސާމްޕަލާއި

؛ ތީެގ ސާމްޕަލާއިކ ޑަކަމ ދާ ތަކެ؛ ެގ ސާމްޕަލާއި ކ ޅ   ؛ސާމްޕަލާއި
ނިޝާންތަކ  ތަފާތ   ހ ންނަ  ފެންނަން  ހަމ ަގއި  ެގ  ހަށިަގނޑ ެގ 

އަނަގ  އި  ަގއި އިނިގލީެގ ނިޝާނާ. މި މާނައިެގ ތެރޭސާމްޕަލަށެވެ
ސާމްޕަލެއް  ނެޭގ  ގ ނަވަންތަކ ން  ހ ންނަ  ހ ޅ ވިފައި  ފިޔަވައި 

 ނ ހިމެނެއެވެ.
 

 އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން. ތިންފަދައިން  ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވިމމާއްދާެގ ) ވަނަ 55 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .64

 

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަމެއް  ( ަވނަ  2މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) (ފ) . 55 
ކ ރ މަށް ކޯޓ  އަމ ރަކަށް އެދެޭވނީ، ޖިންސީ ކ ށްކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއ  

 ހައްޔަރ ކ ރެވޭ މީހ ންނާ ގ ޅޭޮގތ ން އެކަންޏެވެ. 
( ަވނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަމެއް  3މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ދ(  

ެއދެވޭނީ،   އަމ ރަކަށް  ކޯޓ   ކ ށްކ ށ ަގިއ  ކ ރ މަށް  ބޮޑެތި  ޖިނާއީ 

 ހައްޔަރ ކ ރެވޭ މީހ ންނާ ގ ޅޭޮގތ ން އެކަންޏެވެ. 
ނިޝާން   (1) )ތ(   އިނިގލީެގ  މީހެއްެގ  ތ ހ މަތ ަގިއވާ  ކ ށެްއެގ 

ނެގ މަށް އޭނާ ރ ހ ން ނ ދީފިނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  
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  ވަނަ (  2)   މާއްދާެގ  މި  އަދި( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން،  2)
ހ ރި   ނިޔަލަށް   ނަންބަރ ެގ  ވަނަ (  5)  ފެށިެގން  ނަންބަރ ން

ނަންބަރ ތަކ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ފ ލ ހ ންނަށް  
 އޭނާެގ އިނިގލީެގ ނިޝާން ނެިގދާނެެއވެ. 

   (2) ( މާއްދާެގ  ފ ލ ހ ންެގ 1މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )
އޮފިސަރަކ  މީހެްއެގ އިނިގލީެގ ނިޝާން ނަަގންވާނީ، މި 

ބަޔާންކ ރާ ޤާނޫނީ އިންޒާރ  ވަނަ މާއްދާަގއި    44ޤާނޫނ ެގ  
ނަާގ   ނިޝާން  އިނިގލީެގ  އަދި  އިްއވ މަށްފަހ ަގެއވެ. 
ބޭނ މާއި، ެއކަން ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ލިބިފަިއވާކަމާއި އެކަން  
ކ ރ މ ެގ ބާރ  ލިބިދޭ ޮގތާއި، އެފަދައިން ނެޭގ އިނިގލީެގ  

ޤާނޫނ ެގ   މި  ަގިއ   48ނިޝާން  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ނާއާ ދެކޮޅަށް ހެއްކެްއެގ ޮގތ ަގިއ  ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގއި އޭ

 ބޭނ ންކ ރެވިދާނެކަމ ެގ އިންޒާރ  ދިނ މަށްފަހ ގައެވެ. 
މީހެއްެގ  1)  މާއްދާެގ  މި (3)    ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

އިންސްޕެކްޓަރ   ސަބް  ނަަގންާވނީ،  ނިޝާން  އިނިގލީެގ 
ރޭންކެްއެގ   މަތީ  ފެށިެގން  ރޭންކ ން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް 
އޮފިސަރެްއެގ ހ އްދަ ލިބިެގންނެވެ. އެ ހ އްދަ އެ އޮފިސަރ   
ދޭންވާނީ، ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގއިާވ މީހާެގ އިނިގލީެގ ނިޝާން 

އޭ ތަޙްޤީޤަށް  ނެގ މަކީ  ކ ށ ެގ  ހަްއޔަރ ކ ރެވ ނ   ނާ 
 އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަެއވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ 3)  ނަންބަރާއި  ވަނަ(  2)  މާއްދާެގ  މި (4)   
އެންެމ   ވީ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ ،  ކަންކަން  ބަޔާންކ ރާ 

 އަވަހަކަށް ލިޔ މ ން ރެކޯޑ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާެގ ދަށ ން ނެޭގ އެްއެވސް އިނިގލީެގ ނިޝާނެްއ،   (5)   

ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގއިވާ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނ ންކ ރަންވާނީ، ިމ  
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ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލާ    48ޤާނޫނ ެގ  
 އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

އިނިގލީެގ   (6)    މީހެއްެގ  ތ ހ މަތ ަގިއވާ  ނިޝާން  ކ ށެްއެގ 
ދީފައި އެ ރ ހ ން  ޙާލަތ ގައި،  ދޭ   ދިނ މަށް އޭނާ ރ ހ ން 
ތ ހ މަތ ަގއިާވ   ކ ށ ެގ  އަދި  ލިޔ މ ންނެވެ.  އޮންނަންވާނީ 
މީހާެގ ރ ހ މާއެކ  އިނިގލީެގ ނިޝާން ނަާގ ޙާލަތ ަގއިެވސް 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން 2)  މާއްދާެގ  މި
 ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  މާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިވި ވަނަ  60 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .65

 

މި މާއްދާެގ )ށ( ނ ވަތަ )ކ( ެގ ދަށ ން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  ( ވ) . 60 
އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ފަނޑިޔާރ   ބަހައްޓަން  ބަންދ ަގއި  މީހަކ  

މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެއެވެ.  )ތިރީސް( ދ ވަހަކ ން    30ނިންމ ން، ކޮންމެ  
އޮތްތޯ  ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެްއ  ބަންދ ަގއި  އިތ ރަށް  އޭނާ  އަދި، 
ކޯޓަށް  އޭނާ  ފަރާތ ން،  ހައްޔަރ ކޮށްފައިވާ  އޭނާ  ބެލ މަށްޓަކައި، 

 ހާޒިރ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
 

 އިތ ރ ކ ރ ން.   އަކ ރ  ދެފަދައިން  މާއްދާެގ )ވ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ވަނަ  60 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .66

 

މާއްދާެގ )ވ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ މި   (މ) . 60 
ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  މ އްދަތ ެގ ކ ރިންވެސް، މި މާއްދާެގ ދަށ ން 

، އޭނާެގ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދ ަގިއ  މީހަކ ބަންދ ކޮށްފައިވާ  
ސަބަބެއް   ޖެނެރަލަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނެތްކަމަށް 
ހިނދެއްަގިއ، ކޯޓަށް   ފެނިއްޖެ  އެދި  ބާޠިލ ކ ރ މަށް  އަމ ރ   އެ 

 ހ ށަހެޅ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅަެއވެ. 
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ބަންދ ކޮށްފަިއވަނީ  (ފ)   މީހަކ   ބަންދ ކޮށްފައިވާ  ތ ހ މަތ ަގއި  ކ ށެްއެގ 
އެއްޮގތްވާ   ނޫންކަން ޤާނޫނާ  ނ ވަތަ  ޮގތ ެގމަތިންކަން 

އ ސޫލ ތަކާއި،   ހ ށަހަޅާނެ  މައްސަލަ  ކޯޓަށް  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި 
ޮގތ ެގ   ޢަމަލ ކ ރާނެ  ކޯޓ ން  ބެލ މ ަގއި  މައްސަލަތައް  އެފަދަ 

ބެހެއްޓ މަށް އ ސޫލ ތަ ބަންދ ަގއި  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  ކާއި، 
މ ރާއަ އަމ ރ   ބަންދ ެގ  މީހ ންެގ  ޖަޢާކ ރ މާގ ޅޭ  މ ރ ކޮށްފަިއވާ 

ގަވާއިދ ަގިއ  އ ސޫލ ތައް  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި   ،
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 

 ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.ައންނަނިވި ( ެގ ފަހަތަށް ކެގ )ވަނަ މާއްދާ  64ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .67

 

ކަނޑައަޅާ   ( އ) . 64  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ެގ  )ބ(  އާއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 
މީހާ   ދޫކޮށްލާ  ބަންދ ން  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ޝަރ ޠ ތަކާ 
ޖާމިނ ވާ  އޭނާއަށް  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަން 

 ކ ރެވެން ހ ރި އެންމެހައި މަސައްކަތެއް ކ ރަންވާނެެއވެ.  ންފަރާތ 
 

 ފަދައިން ތިން އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން.  ައންނަނިވިެގ ފަހަތަށް  ( ރމާއްދާެގ ) ވަނަ  71 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .68

 

މީހަކ   (ބ) . 71  އިދާރާއަށް  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 
ނޯޓިހެްއ   24ހާޒިރ ކ ރަންވާނީ،   ަގޑިއިރ ެގ  )ސައ ީވސް( 
 ދިނ މަށްފަހ ގައެވެ. 

ދަށ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާިއދ ަގިއ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ   )ޅ(  

ހާޒިރ ނ ެވްއޖެނަމަ   މީހާ،  ޙަވާލ ކ ރެވޭ  ލިޔ ން  ހާޒިރ ވ މަށް 
 ޢަމަލ ކ ރާނެ ޮގތް ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ލިޔ މާ ޙަވާލ ވ މަށްފަހ ، މަޤްބޫލ   )ކ(   
ހާޒިރ ވ މަށް ޢ ޛ  ހާޒިރ ނ ވެވޭނަމަ،  މެދ ވެރިވެެގން،  ރެއް 
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)ދޭއް( ަގޑިއިރ ެގ ކ ރިން   2އަންާގފަިއވާ ަގޑި ޖެހ މ ެގ ލަސްެވެގން  
 ހާޒިރ ނ ވެވޭ ސަބަބ  އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

 ެގ ޮގތ ަގއި މާއްދާެއއް އިތ ރ ކ ރ ން. 71-1ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް   71ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .69

 
ހާޒިރ ވ މަށް ޝަރ ތ ކޮށް  

 ދޫކ ރ ން 
ފަހ ެގ ތާރީޚެްއަގއި ނ ަވތަ އް ހިނަގމ ންދާ ަވގ ތ ،  ޖިނާއީ ކ ށެ (ހ) .71-1

ވަގ ތެްއަގއި ފ ލ ހ ންެގ ވަކި މަރ ކަޒަކަށް ހާޒިރ ވ މަށް އަންާގ  
 ޝަރ ޠ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ފ ލ ހަކ  މި  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ 
 އަންާގއިރ ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ. 

 ؛ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ކ ށ ެގ ކ ޑަބޮޑ ިމނާއި، ނ ރަްއކާތެރިކަން (1)   
 ؛ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދ މަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ ދަތިތައް (2)   
މީހެއްެގ   (3)    އެހެން  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ  އެމީހާެގ  ފ ރާނައަށް 

 އަދި ؛ މީހެއްެގ މ ދަލަކަށް ލިބިދާނެ ެގއްލ ން
ބެލެޭވ   (4)    ައރައިެގންފާނެކަމަށް  ކ ށަކަށް  އެހެން  އެމީހަކ ، 

 މިންވަރ .
މީހަކ   )ނ(   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 އަންަގންވާނީ ލިޔ މަކ ންނެވެ. ހާޒިރ ވ މަށް 
 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ 6ެގ )ެގ )ހ(  ވަނަ މާއްދާ  74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .70
 ނަންބަރ  އިތ ރ ކ ރ ން.

 

ނަންބަރ   ޤައ މީ   (7) )ހ( . 74  ޤާނޫނ   ގ ޅޭޮގތ ން    2014/9ސަލާމަތާ 
ކަމާބެހޭ  ނ ވަތަ  ަގއި  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖިނާއީ ކ ށްކ ށް
 ކ ޑަކ ދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކ ރ މ ެގ ކ ށް.  (8)   
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 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.5ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ )  74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .71

 

ސަރެވއިލަންސް  (5) )ރ( . 74  ހ އްދަކ ރާ  ދަށ ން  އަމ ރ ެގ  އެ 
ހިންގ މ ަގއި ޒިންމާއ ފ ލާނެ ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާެގ 
 އިސް އޮފިސަރ ެގ ނަމާއި މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރ . 

 

 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން 5ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ )  74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .72
 ނަންބަރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. 

އެ އަމ ރ ެގ ދަށ ން ސަރވެއިލްކ ރަން ބޭނ ންވާ މ ޢާމަލާތ ެގ   (6) )ރ( . 74 
 . ބާވަތް

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ެގ )ބ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް ވަނަ މާއްދާ  74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .73

 

) (ބ) . 74  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ޒާތީ  2މި  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )
މ ޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކ ރ މ ެގ ހ އްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާއިރ ،  

އަންނަނިވި މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޢ ލޫމާތ ެގ އިތ ރ ން  
 މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ( ވަނަ ނަންބަރ   1ެގ )ބ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ 74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .74

 

ހިންގ މަށް  (1) )ބ( . 74  ސަރވެއިލަންސެއް  ދަށ ން  އަމ ރ ެގ  އެ 
ނ ވަތަ   ޑިަވއިސް  ސަރވެއިލަންސް  ބޭނ ންކ ރާނެ 

 ؛ޑިަވއިސްތަކ ެގ ބާވަތް 
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 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ( ވަނަ ނަންބަރ   3ެގ )ބ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ 74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .75

 

އެ އަމ ރ ެގ ދަށ ން ސަރެވއިލަންސެއް ހިންގ މަށް ބޭނ ންާވ   (3) )ބ( . 74 
ލާތީ ވަސީލަތ ެގ ޚިދ ަމތްދޭ ފަރާތް އެނޭގނަމަ، ެއ  ވާސަމ 

 ؛ފަރާތް
 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ( ވަނަ ނަންބަރ   4ެގ )ބ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ 74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .76

 

އެ އަމ ރ ެގ ދަށ ން ސަރެވއިލަންސެއް ހިންގ މަށް ބޭނ ންާވ   (4) )ބ( . 74 
ލާތީ ވާސަލާތީ ވަސީލަތަކީ ވަކި ތަނެއްަގއި ހ ރި މ ވާސަމ 

މެނ ީވ   ވަދެެގން  ތަނަކަށް  ަވކި  ނ ވަތަ  ވަސީލަތެއްނަމަ، 
 ލ ނ ެވވޭނެ ަވސީލަތެއްނަަމ، އެތަނެއް. ސިވާ

 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ( ވަނަ ނަންބަރ   3ެގ )ކ( ެގ ) ވަނަ މާއްދާ 74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .77

 

ބޭނ ންވާ މ ޢާމަލާތ ެގ  އެ އަމ ރ ެގ ދަށ ން ސަރވެއިލްކ ރަން   (3) )ކ(  . 74 
 ؛ބާވަތް

 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ( ވަނަ ނަންބަރ   5ެގ )ކ( ެގ ) ވަނަ މާއްދާ 74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .78

 

ސަރެވއިލަންސް  (5) )ކ(  . 74  ހ އްދަކ ރާ  ދަށ ން  އަމ ރ ެގ  އެ 
ހިންގ މ ަގއި ޒިންމާއ ފ ލާނެ ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާެގ 

 ؛އޮފިސަރ ެގ ނަމާއި މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރ އިސް 
 

 

ފަދައިން އަންނަނިވި  ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ފަހަތަށް  7ެގ )ކ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  74ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .79
 ނަންބަރެއް އިތ ރ ކ ރ ން. 
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އެ އަމ ރ ެގ ދަށ ން ސަރެވއިލަންސެއް ހިންގ މަށް ބޭނ ންާވ   (8) )ކ(  . 74 
ލާތީ ވާސަވަސީލަތަކީ ވަކި ތަނެއްަގއި ހ ރި މ ލާތީ  ވާސަމ 

މެނ ީވ   ވަދެެގން  ތަނަކަށް  ަވކި  ނ ވަތަ  ވަސީލަތެއްނަމަ، 
 .ލ ނ ެވވޭނެ ަވސީލަތެއްނަަމ، އެތަނެއްސިވާ

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   75ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .80

 

އަމ ރެއް ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި އެ ައމ ރ  މި މާއްދާެގ ދަށ ން ނެރޭ   (ބ) . 75 
ނެރޭ ތާރީޚ ގައި، އެ އަމ ރ ެގ ކޮޕީއެއް މޯލްޑިވްސް އިިމްގރޭޝަނަށް 
ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާިއން ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. އަދި ހަމަ އެއާ  
އެކ އެކީަގިއ، އެކަން ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް، އެ އަމ ރ  ނިސްބަތްވާ 

 36އަމ ރ ެގ ކޮޕީއެްއ އެންމެ ލަސްެވެގން  މީހާއަށް އަންަގއި، ެއ  
 ހައެއް( ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭަގއި އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.  )ތިރީސް

 

 ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތ ރ ކ ރ ން. މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ވަނަ  75 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .81

 

 75-1 . 

 
ސަބަބ   (ހ) މަރ ވި  މީހަކ   މަރ ވެފަިއވާ  ގ ޅިެގން  ކ ށަކާ  ޖިނާއީ 

ޙަޤީަގތް  މަރ ތަކ ެގ  ޮގތްނޭނޭގ  އަދި  ދެނެަގތ މަށްޓަކައި 
ޕޯސްޓްދެނެަގތ މަށްޓަކައި   ހަށިަގނޑ ެގ  މީހާެގ  -މަރ ވެފަިއާވ 

 ހެދ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އް އެމޯޓަމް
ެގ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ޕޯސްޓް މި  ހަދާ  ލިބިެގން  ބާރ   -ދަށ ން 

މޯޓަމްއެއް ހަދަންވާނީ، މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެްއެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ން 

 ފޮރެންސިކް ޕެތޮލޮޖިސްޓެއްެގ އެހީތެރިކަމާ އެކ ަގެއވެ. 
ގ ޅިެގންމާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ    މި )ނ(    ފަދަ މަރ ެގ މައްސަލަތަކާ 

ހެއްކެއްެގ ޮގތ ަގއި   މައްސަލަިއެގމޯޓަމް ރިޕޯޓ ، އެ  -ހަދާ ޕޯސްޓް
 ކޯޓ ން ޤަބޫލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
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މޯޓަމް ހެދ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ -މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޕޯސްޓް )ރ(  
އިޖ ރާއަތ ތައް ބަޔާންކ ރާ ަގާވއިދެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން 

ދިވެހިސަ އެކ ލަވާލަިއ،  ެގޒެޓ ަގިއ  ފެށ މާއެކ   ރ ކާރ ެގ 
 ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

 

 ޮގތަށް މާއްދާެއއް އިތ ރ ކ ރ ން. މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ވަނަ  79 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .82

 
ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާތަކ ން  

ދޭ ހ އްދަ ލިޔ މ ން އޮތ މާއި  
 ލިޔ މ ން ރެކޯޑ ކ ރ ން 

ޤާނޫނ    (ހ) . 79-1 ޤާނޫނ ަގއި  އޮފިސަރެްއ މި  އިދާރާެއއްެގ  ތަންފީޛ ކ ރާ 
ކ ރ މ ަގިއ،  ކަމެްއ  ވަކި  އޮފިސަރެއް،  ފ ލ ހ ންެގ  ނ ވަތަ 
އޭނާއަށްވ ރެ މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެްއެގ ހ އްދަ ބޭނ ންާވނެ 
ހޯދަންވާނީ  ހ އްދަ  އެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް 

ދަ ދިނ މަށް މި ލިޔ މ ންނެވެ. ލިޔ މ ން ނޫން ޮގތަކަށް އެ ހ އް
ޤާނޫނ  ހ އްދަކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި، އެ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ ، 
އެކަމެއް ކޮށް ނިންމައި، ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް ެއކަން ލިޔ މ ން 

 ރެކޯޑ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
ދޭއިރ ،  )ށ(   ލިޔ މ ން  ހ އްދަ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނޫން   ލިޔ މ ން  ލިޔ މ ން ނ ވަތަ  ހ އްދަ  ދޭ  ޮގތަކަށް 

ލިޔ މ ަގިއ  ެއ  ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ރެކޯޑ ކ ރާއިރ ، 
 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ކ ރ މަށް ހ އްދަ ދިން ޢަމަލ ެގ ތަފްޞީލ  (1)   
 ؛ހ އްދަ ދިން އޮފިސަރ ެގ ނަމާިއ ރޭންކާއި ޕޯސްޓް (2)   
 ؛ހ އްދަ ދިން ތާރީޚާއި ވަގ ތ   (3)   
ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އިތ ރ   މި   (4)   

 މަޢ ލޫމާތ . 
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ )ނ( ވަނަ މާއްދާ  83ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .83
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ތެރަޭގިއ   (ނ) . 83  ހެކީެގ  ހ ށަހަޅާ  ސާބިތ ކ ރަން  ދަޢ ވާއެއް  ދައ ލަތ ން 
މީހާއަށް ޙިމާޔަތްދިނ މަށް ޝަފަހީ ހެކި ހިމެނޭނަމަ، ހެކިބަސް ދޭ  

ނ ވަތަ މީހ ންެގ  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  އެ  މެނ ވީ،  ޙާލަތ ަގއި  އެދޭ 
 ތަފްޞީލ  ދަޢ ވާ ފޯމ ަގއި ހިމަނަންވާނެއެެވ. 

 

 

 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ޮގތަށް   ވަނަ މާއްދާ  84ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .84

 
ދަޢ ވާގެ ލިޔެކިޔ ން ދަޢ ވާ ލިބޭ  

 ފަރާތަށް ދިނ ން 
ކޯޓަށް   . 84 ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ކަމ ެގ  ދަޢ ވާ،  ކ ށެްއެގ  ޖިނާއީ 

)ފަހެއް( ދ ވަހ ެގ    5ބަލައިެގންފިނަމަ، އެ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ލަސްެވެގން  
ތެރޭަގއި ދަޢ ވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެކަން އަންަގިއ، އެ ދަޢ ވާާއިއ ދަޢ ވާއާގ ޅޭ  

 ޓ ން ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. އެންމެހައި ލިޔެކިޔ މ ެގ ކޮޕީ، ދަޢ ވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯ
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ޮގތަށް މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ  86 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .85

 
ވަކި   (ހ) . 86 ވަކި ކ ށްކ ށަށް ވަކި ދަޢ ވާކ ރ ން  ކ ށަކަށް  ޖިނާއީ  ކޮންމެ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  މައްޗަށް  މީހެއްެގ 

މާއްދާެގ   މި  ައދި  ކ ރަންވާނެއެވެ.  )ނ(ދަޢ ވާއެއް  އަދި   ,)ށ(، 
ޤާނޫނ ެގ   މި  ޙާލަތ ަގާއއި،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  ވަނަ   88)ރ( 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގއި ފިޔަވަިއ، ެއއިން ކޮންމެ ކ ށެއްެގ  
ދަޢ ވާ، ކަމ ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓެްއަގއި އ ފ ލަންވާނީ،  

 ވަކި ދަޢ ވާތަކެްއެގ ޮގތ ަގއެވެ. 
 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ޮގތަށް މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ  90 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .86

 
އެއް ދަޢ ވާ ސާބިތ ވ މ ން ދެން  

 ހ ރި ދަޢ ވާ ދޫކޮށްލ ން 
އ ފ ލިފައިާވ   (ހ) . 90 ދަޢ ވާ  ިގނަ  ދަޢ ާވއަށްވ ރެ  ެއއް  މައްޗަށް  މީހެއްެގ 

ޙާލަތެއްަގއި، އޭނާެގ މަްއޗަށް ދަޢ ވާ ކ ރެވިފަިއވާ އެއް ކ ށް ނ ވަތަ 
ދަޢ ވާ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ކ ށް ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ،  ިގނަ  އެއަށްވ ރެ 
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އ ފ ލިފައިވާ ދެން ހ ރި ކ ށްތަކ ެގ ތެރެއިން ކ ށެްއެގ، ނ ަވތަ ެއ 
ފެނިއްޖެ ހ  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ދަޢ ވާ،  ކ ށެއްެގ  ރިހާ 

 ހިނދެއްަގިއ، އަނބ ރާ ެގންދެވިދާނެެއވެ. 
 

 

 ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން. މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ވަނަ  90 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .87

 

ޖެނެރަލް   (ރ) . 90  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  އަނބ ރާ މި  ދަޢ ވާ 
މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތައް، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  އ ެގންދި

 ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ހ( ވަނަ މާއްދާ  91ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .88

 
ފަރާތަށް އިބްތިދާއީ   (ހ) . 91 ދަޢ ވާއަށް ބަދަލ  ގެނައ ން  ލިބޭ  ދަޢ ވާ  އަދި  ކ ރިން،  އަޑ އެހ މ ެގ 

އެކަށީެގންވާ ނޯޓިސް ލިބޭޮގތަށް، ދަޢ ާވަގއި ހިމެނޭ ތަފްޞީލ ތައް 
ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ނ ވަތަ ދަޢ ވާަގއި އިތ ރ  ކ ށް ހިމެނ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  
އެހެންނަމަވެސް،   ލިބިެގންވެެއވެ.  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

އިތ ރ ކ ރެ  އޮންނަންވާނީ،  އެފަދައިން  ބިނާވެފައި  ކަންކަން  ވޭ 
ބިނާެވފައިާވ   ކ ށްތައް  ނ ވަތަ  ކ ށް  ހިމެނ ނ   ފ ރަތަމަ  ދަޢ ވާަގއި 

 ޢަމަލ ެގ މައްޗަށެެވ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   91ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .89

 

ފެށ މަށް   )ށ( . 91  ައޑ އެހ ން  ކ ށް އިބްތިދާއީ  އިތ ރ   ދަޢ ާވަގއި  ފަހ ގައި، 
ހިމަނައިެގންނ ވާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓ ެގ ހ އްދަާއއެކ  ދަޢ ވާ 
އަޑ ެއހ މ ެގ  އިބްތިދާއީ  ކަންކަން،  ބިނާވެފައިވާ  މަްއޗަށް  އެ 

 މަރ ޙަލާގައި ބަދަލ  ކ ރެވިދާނެއެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 37 

 ވި ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނި  91ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .90

 

ތަފްޞީލ ތަްއ  (ނ) . 91  ހިމެނޭ  ދަޢ ވާަގއި  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ހިމެނ މަށް   ކ ށް  އިތ ރ   ދަޢ ވާަގއި  ނ ވަތަ  ބަދަލ ކ ރ މަށް 
ދަޢ ވާއަށް   ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ 

ލިބޭ   ދަޢ ވާ  ފަރާތަށް އެކަށީެގންވާ ނޯޓިސް ޖަވާބ ދާރީވ މަށްޓަކައި 
 ދޭންވާނެއެެވ. 

 

 ފަދައިން އަކ ރެއް ިއތ ރ ކ ރ ން.ައންނަނިވި ( ެގ ފަހަތަށް ށެގ )ވަނަ މާއްދާ  92ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .91

 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢ ވާއެއް އަނބ ރާ  (ނ) . 92 
ެގންޮގސްފިނަމަ، އެފަދައިން ެއ ދަޢ ވާ އަނބ ރާ ެގންދިޔަ ސަބަބ  

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ލިޔ މ ން ކޯޓ ަގއި 
 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ  93ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .92

 
ނ ވާހާހިނދަކ ،   އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  (ހ) . 93 ބާޠިލ ވ ން ދަޢ ވާ  

ޖިނާީއ  ކ ރެވިފަިއވާ  މަްއޗަށް  މީހެއްެގ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 
 ކ ށެްއެގ ދަޢ ވާ ބާޠިލ ވާނެއެވެ. 

 ؛ދަޢ ވާ ލިބޭ މީހާ މަރ ވ ން (1)   
  ، ދަޢ ވާ ލިބޭ ފަރާތ ެގ އިހ މާލެއްނެތި، އ ފ ލ މަށްފަހ ދަޢ ވާ  (2)   

ކ ރިއަށްނ ެގންޮގސް   މައްސަލަ  ދިގ   ކޯޓ ަގއި  އެކަށީެގންވާ 
ސަބަބ ންފާއިތ ވެފަިއވ   މ އްދަތެއް އަނބ ރާ  ،  މ ެގ  ދަޢ ވާ 

 ؛ެގންދިއ މަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އެދ މ ން
ޮގތަށް   (3)    ދަޢ ވާކ ރެވޭ  އަނބ ރާ  އަލ ން  ދަޢ ވާއެްއ 

ދަޢ ާވ  އ ެގންދި ވަނިކޮށް،  ނ ކޮށް  ދަޢ ވާ  އަލ ން  މަށްފަހ  

 ؛އ ފ ލ މަށް ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ މ އްދަތ  ހަމަވ ން 



 

 

 

 

 

 

 38 

އެހެން  (4)    ކަމަށް  ޙާލަތެއް  ބާޠިލ ވާނެ  ދަޢ ވާެއއް  ޖިނާއީ 
 .ޤާނޫނެއްަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން

ކަމެއް  މި   )ށ(   ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 
މެދ ވެރިވ މ ެގ ސަބަބ ން ދަޢ ވާެއއް ބާޠިލ ވެއްޖެނަމަ ޢަމަލ ކ ރާނެ 
ހަދާ ގަވާއިދ ަގާއިއ   ކޯޓ ތަކ ން  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  އ ސޫލ ތަްއ، 
 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ  94ޔަ ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދި .93

 
ޤާނޫނ ެގ   (ހ) . 94 ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ މ އްދަތ ތައް  މި  ފަރާތަކީ  ލިބޭ  ދަޢ ވާ  ކ ށެްއެގ  ވަނަ   60ޖިނާއީ 

މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ބަންދ ކ ރެވިފަިއވާ މީހެއްނަމަ، ޭއނާ މި  
ދަށ ން    58ޤާނޫނ ެގ   ފަނޑިޔާރެްއެގ ކ ރިަމްއޗަށް ވަނަ މާއްދާެގ 

ހާޒިރ ކ ރެވޭތާ   އެ   30ފ ރަތަމަ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ    )ތިރީސް( 
ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނިންމައި  ތަޙްޤީޤ   މައްސަލަެއއްެގ 
ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  އަދި  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޮފީހަށް 

އެ ހ ށަހެޅޭތާ    އޮފީހަށް  ދ ވަހ ެގ  ދިހައެއް)  10މައްސަލައެއް   )
ދަޢ ވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ތެރޭަގއި 

 އ ފ ލަންވާނެެއވެ. 
ޤާނޫނ ެގ   (ށ)   މި  ފަރާތަކީ  ލިބޭ  ދަޢ ވާ  ކ ށެްއެގ  ވަނަ   60ޖިނާއީ 

ފ ރަތަމަ  ކ ރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ 
ދަށ ން  ެގ  )ރ(  ނ ވަތަ  )ނ(  މާއްދާެގ  އެ  ހާޒިރ ކ ރ މަށްފަހ  
ކ ރިމައްޗަށް   ފަނޑިޔާރ ެގ  އޭނާ  މީހެއްނަމަ،  ދޫކޮށްލާފައިވާ 

ެއ    45ހާޒިރ ކ ރެވޭތާ   ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ސާޅީސްފަހެއް( 
ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނިންމައި  ތަޙްޤީޤ   މައްސަލަެއއްެގ 

އަ ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ދި 
އެ ހ ށަހެޅޭތާ    އޮފީހަށް  ދ ވަހ ެގ  ދިހައެއް)  10މައްސަލައެއް   )
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ދަޢ ވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ތެރޭަގއި 
 އ ފ ލަންވާނެެއވެ. 

މ އްދަތ ތައް  )ނ(   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަގއި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ހަމަވ މ ެގ  އެފަދައިން   މ އްދަތ   އެ  ކަނޑަައޅާފަިއވީނަމަވެސް، 

ކ ރިންވެސް، ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް އެފަދަ މައްސަލަތަކ ެގ ތަޙްޤީޤ  
ފޮނ ވަން  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ނިންމައި، 
ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މައްސަލަެއއްަގއި  އަދި  މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ކަނޑައަޅާ އ ފ ލ މަށް  ދަޢ ވާ  ހަމަވ މ ެގ  ޖެނެރަލް  މ އްދަތ   ފަިއވާ 
ދަޢ ވާ  މައްސަލަިއަގއި  އެ  ައަވހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ކ ރިންވެސް، 

 އ ފ ލ މަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ނ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ   )ރ(  

ކ ރިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ކ ށަކީ ޖިނާއީ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މީހަކ   

ބޮޑ  ކ ށެއް ކަމ ަގިއވެފައި، އެ މައްސަލަިއެގ ބާވަތ ން އެ އަކ ރ ަގިއ  
ތަޙްޤީޤ   މައްސަލަިއެގ  ެއ  ތެރޭަގިއ  މ އްދަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ 
ފ ރިހަމަކ ރެވިދާނެ މައްސަލައެްއ ކަމ ގައިނ ވާނަމަ، އެ މައްސަލައިެގ  

ފ ރިހަމަކ ރ މަށްޓަ އެދި ތަޙްޤީޤ   އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް  މ އްދަތ   ކައި 
ސަބަބ  ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  
އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އިތ ރ ކޮށްދޭ 

 )ތިރީސް( ދ ަވހަށްވ ރެ އިތ ރ ެވެގންނ ވާނެއެެވ. 30މ އްދަތ ، 
މި މާއްދާެގ )ށ( އާއި )ނ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ   )ބ(  

)ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މީހަކ  ކ ރިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ކ ށަކީ ޖިނާއީ 
ބޮޑ  ކ ށެއް ކަމ ަގިއވެފައި، އެ މައްސަލަިއެގ ބާވަތ ން އެ އަކ ރ ަގިއ  
ތަޙްޤީޤ   މައްސަލަިއެގ  ެއ  ތެރޭަގިއ  މ އްދަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ 

ހަމަކ ރެވިދާނެ މައްސަލައެްއ ކަމ ގައިނ ވާނަމަ، އެ މައްސަލައިެގ  ފ ރި
އެދި  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް  މ އްދަތ   ފ ރިހަމަކ ރ މަށްޓަކައި  ތަޙްޤީޤ  
ސަބަބ  ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  
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އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް އިތ ރ ކޮށްދޭ 
ދ ވަހަށްވ ރެ    45އްދަތ ،  މ  )ސާޅީސްފަހެއް( 

 އިތ ރ ެވެގންނ ވާނެއެވެ. 
މި މާއްދާެގ )ރ( ނ ވަތަ )ބ( ެގ ދަށ ން މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް   )ޅ(  

އެދި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްައށް ހ ށަހަޅާނީ، ޤާނޫނ  ތަންފީޛ ކ ރާ 
އެފަދައިން މ އްދަތ  އިދާރާއިންނެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް 

 އިތ ރ ކޮށްދޭނަމަ، ެއކަން، ލިޔ މ ން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާެގ )ރ( ނ ވަތަ )ބ( ެގ ދަށ ން ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް  )ކ(   

އިތ ރ ކޮށްދޭންޖެހ ނ    މ އްދަތ   އެ  އިތ ރ ކޮށްދީފިނަމަ،  މ އްދަތ  
މައްސަލަިއެގ ދަޢ ާވއާެއކ  ކޯޓަށް ސަބަބ  ބަޔާންކ ރާ ލިޔ މެއް، އެ  

މި އަދި  ަގިއ   ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ 
ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ ެގ ފަހ ން ކޯޓަށް ދަޢ ވާއެއް ހ ށަހަޅާނަމަ އެކަމ ެގ  

 ސަބަބ  ލިޔ މ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 
 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި  ނަންބަރ   ( ވަނަ  3ެގ )ނ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  107ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .94

 

ދަޢ ވާއަށް އިންކާރ ކ ރ މ ެގ ޙަްއޤ  އޭނާއަށް ލިބިެގންވާކަން   (3) )ނ( . 107 

 ؛އެންގ ން
 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި  ( ވަނަ ނަންބަރ   4ެގ )ނ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  107ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .95

 

މި  (4) )ނ( . 107  ަމސައްކަތްކ ރ މަށްޓަކަިއ  ބަރީޢަވ މަށް  ދަޢ ވާއިން 
ޤާނޫނ ަގއި ނ ވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ 
ވަސީލަތްތައް   ަވގ ތާއި  އެކަށީެގންވާ  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ 

 ؛ލިބ މ ެގ ޙައްޤ ، އޭނާއަށް ލިބިެގންާވކަން އެންގ ން 
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 ޮގތަށް ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި  ( ވަނަ ނަންބަރ   6ެގ )ނ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  107ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .96

 

ޙައްޤ    (6) )ނ( . 107  ޝަރީޢަތްކ ރެވ މ ެގ  ހާޒިރ ަގއި  އޭނާެގ 
 ؛ލިބިެގންވާކަން އެންގ ން

 

 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ( ވަނަ ނަންބަރ   10ެގ )ނ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  107ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .97

 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން  1އޭނާ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) (10) )ނ( . 107 
ކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ވެއްޖެނަމަ، ޭއނާެގ މައްސަލަ ފޮނ ވޭނީ، 

ޤާނޫނ ެގ   އަވަސް    162މި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
 ނިޔާއިން ބެލ މަށް ކަމ ަގއި ެއންގ ން.

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ށ( ަވނަ މާއްދާ  108ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .98

 

ކ ށަށް  )ށ( . 108  މީހާ  ލިބޭ  ދަޢ ވާ  އަޑ އެހ މ ަގިއ  އިބްތިދާއީ 
ދަޢ ވާެގ   ކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  އޭނާެގ  އިޢ ތިރާފ ވެއްޖެނަމަ، 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ޮގތ ެގމަތިން   17ޝަރީޢަތް،  ބާބ ަގއިވާ  ވަނަ 
މި ޤާނޫނ ެގ   އެ   23ހިންގ މަކާ ނ ލައި،  ދަށ ން  ބާބ ެގ  ވަނަ 

ނިންމ މަށްޓަކަ ނިޔާއިން  އަވަސް  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަ  އި 
އަޑ އެހ މެއް ބޭްއވޭނެ ކަމ ަގިއ ދަޢ ވާ ލިބޭ މީހާއަށް ފަނޑިޔާރ  

 އަންަގންވާނެެއވެ. 
 

 ފަދައިން ދެ އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ( ެގ ފަހަތަށް ވެގ )ަވނަ މާއްދާ  108ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .99

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ދަޢ ވާ ލިބޭ މީހާ ވާ އިޢ ތިރާފަކީ،   (މ) . 108 
އެްއވެސް މަޖ ބޫރ ކ ރ މެއް ނ ަވތަ ނ ފޫޒެއް ނ ވަތަ ބިރ ދެއްކ ަމކާ 
ނ ލައި، ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރެ އޭނާެގ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާރ ަގިއވާ  
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އެ  ނ ވަތަ  ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  ނޫން  އިޢ ތިރާފެއް 
ޙަޤީޤަތެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާވެެގންވާ އިޢ ތިރާފެއްކަން، އިޢ ތިރާފަކީ  

ހ ށަހެޅިފައިވާ ދަޢ ވާާއއި ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ  ފަނޑިޔާރަށް 
ޤަބޫލ ނ ކ ރެވިއްޖެނަމަ، ދަޢ ާވ ލިބޭ ފަރާތ ެގ އިޢ ތިރާފ  ކޯޓ ން 

 ބަލައިަގނެެގންނ ވާނެެއވެ. 
މަށް މި މާއްދާެގ )ށ( ދަޢ ވާ ލިބޭ މީހާ ވާ އިޢ ތިރާފ  ބަލައިނ ަގތ  )ފ(  

ދެން  މައްސަލަިއަގއި  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ެގ 
ޢަމަލ ކ ރާނީ، ދަޢ ވާއަށް އިންކާރ ކ ރާ މީހ ންެގ މައްސަލަތަކ ަގއި 

 ޢަމަލ ކ ރާ އ ސޫލ ންނެވެ. 
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ޮގތަށް އަންނަނިވި  ެގ )ހ( ަވނަ މާއްދާ  114ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .100

 
ހާޒިރ ާވއިރ   (ހ) . 114 ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ޢައްޔަންކ ރ ން  ދައ ލަތ ން  ައޑ އެހ މަށް  އިބްތިދާއީ  މައްސަލަިއެގ 

ދަޢ ވާ ލިބޭ ފަރާތ ން ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ޢައްޔަންކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 
 ވަކީލަކ  ޢައްޔަންކ ރ މަށް އޭނާއަށް ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެެއވެ. 

 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ( ރެގ )ަވނަ މާއްދާ  118ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .101

 

ޝަރީޢަތް ފެށ މ ެގ ކ ރިން ހ ށަހަޅާ ކޮންމެ ހ ށަހެޅ މަކާއެކ ، އެ  (ރ) . 118 
 ހ ށަހެޅ މަށް ތާއީދ ކ ރާ ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންވާނެއެެވ. 

 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ( ޅެގ )ަވނަ މާއްދާ  118ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .102

 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަށް ރައްދ ދިނ މ ެގ ޮގތ ން  (ޅ) . 118 
އަނެއް ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާ ލިޔެކިޔ ންތަްއ، އަޑ އެހ ން ބޭއްވ މ ެގ 

 )ދޭއް( ދ ވަސް ކ ރިން ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  2
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 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް ަވނަ މާއްދާ  128ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .103

 
ޝަރީޢަތ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ފަހ ން ހެކިބަހ ެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކަިއ   . 128 ހެކީގެ ގޮތ ގައި ބޭނ ންކ ރ ން 

ޤާނޫނާ އެްއޮގތްާވ  ހެއްކާބެހޭ  ، ނަާގ ހެކިބަސް ނ ވަތަ ެއ ހެކިބަހ ެގ ބަެއއް
ޝަރީޢަތަށް ، ޮގތ ެގމަތިން ޙާލަތެއްަގއި  ޙާލަތ ތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި 

 ހ ށަހަޅައި، ޝަރީޢަތ ަގއި ހެކީެގ ޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރެވިދާނެެއވެ. 
 

 ިއޞްލާޙ ކ ރ ން.ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ( ވަނަ ނަންބަރ   1ެގ )ބ( ެގ )ވަނަ މާއްދާ  129ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .104

 

ލިބޭ  (1) )ބ( . 129  ދަޢ ވާ  ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގއި  ދިފާޢ   އެްއޗެއްސަކީ،  އެ 
 ނ ވަތަ ؛ ފަރާތަށް މ ހިންމ  އެއްޗެހި ކަަމށްވ ން

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ަވނަ މާއްދާ  137ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .105

 
ހ އްދަކ ރެވިގެންނ ވާ ހެކި  

 އިސްތިސްނާނ ވ ން ހާމަކ ރ މ ން  
ޝަރީޢަތ ަގިއ   . 137 ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ހެއްކާބެހޭ  ހެއްކަކީ  އެދޭ  ހާމަކ ރަން 

ޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭ ހެއްކަކަށްވ ން އެއީ މި ބާބ ެގ ދަށ ން ހެކި ހާމަކ ރ މަށް  
އޮންނަ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މަށް އޮތް ޢ ޛ ރެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

ހާމަކ ރެވ ނ  ކަމ ަގިއވީނަމަވެސް، އެފަދަ ހެކި ޝަރީޢަތަށް އެފަދަ ހެކި  
 ޤަބޫލ ކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 138 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .106

 
އިބްތިދާއީ ައޑ އެހ ން ބޭްއވ މަށްފަހ ، ޝަރީޢަތަށް ހ ށަހެޅޭނީ، އިބްތިދާީއ   . 138 ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެ މައްސަލަތައް 

މަްއސަލަތަކާއި،   މީހ ންެގ  އިންކާރ ކ ރާ  ދަޢ ވާއަށް  އަޑ އެހ މ ަގިއ 
 އިބްތިދާއީ ައޑ އެހ މަށް ހާޒިރ ނ ވާ މީހ ންެގ މައްސަލަތަކެވެ. 
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 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ަވނަ މާއްދާ  139ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .107

 
ކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ވެފައިވާ  
 މީހ ންގެ މައްސަލަތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އިބްތިދާއީ އަޑ އެހ މ ަގިއ    108މި ޤާނޫނ ެގ   (ހ) . 139
ކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ވާ މީހ ންެގ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  

 ނިޔާއިންނެވެ.  ޮގތ ެގމަތިން އަވަސްވަނަ މާއްދާަގިއވާ  162
ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އިބްތިދާއީ އަޑ އެހ މ ަގިއ    108މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

އިބްތިދާއީ   ،ކ ށަށް އިޢ ތިރާފ ވެފަިއވާ މީހ ންެގ މައްސަލަތަކ ަގއި
ރަސްމީ  ިގނަެވެގން  ފެށިެގން  ަވގ ތ ން  ބާްއވާ  އަޑ އެހ ން 

)ފަހެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ، އެ މައްސަލައެްއެގ    5ބަންދ ނޫން  
 ޝަރީޢަތ ެގ އަޑ އެހ ން ބާްއަވންވާނެެއވެ. 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ށ( ަވނަ މާއްދާ  142ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .108

 

ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްެގ ދަޢ ވާ އ ފ ލ މަށްފަހ ، މެދ ކެނޑ މެއްނެތި  (ށ) . 142 
 އެ މައްސަލަިއެގ ޝަރީޢަތް ހިންަގންވާނެެއވެ. 

 

 ފަދައިން ދެ އަކ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން. އަންނަނިވި ެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ަވނަ މާއްދާ  142ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .109

 

ެގ   (ނ) . 142  )ށ(  މާއްދާެގ  ނެތި މި  މެދ ކެނޑ މެއް  ބޭނ މަށްޓަކައި 
ބ ނެފައި ކަމަށް  ހިންގ ން  ޖިނާީއ   ޝަރީޢަތް  އެވަނީ، 

މައްސަލަެއއްެގ ދަޢ ވާ އ ފ ލޭ ހިސާބ ން ފެށިެގން އެ މަްއސަލަިއެގ  
ޝަރީޢަތް ނިމި ޙ ކ މް ކޮށް، ައދަބ  ކަނޑައެޅ މާ ހަމައަށް ހިނާގ  

މ އްދަ ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  ތ ތަކ ެގ  މަރ ޙަލާތައް، 
ެއކަށީެގންނ ވާ  ބާރ އަޅައި،  ޮގތަށް  ކ ރިއަށްެގންދެވޭނެ  ތެރޭަގއި 

ކ ރިއަށްެގންދި ނ ލައި  އެކަަމށް އ ލަސްވ މަކާ  އަދި  މަށެވެ. 

ިގނަ  ދެމެދ ަގއި  ައޑ އެހ ންތަކ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ރިޢާޔަތްކޮށް 
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އަޑ އެހ ންތަްއ  އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ނ ހިނާގނެ  ދ ވަސްތަކެއް 
 މަށެވެ. އ ޢަތ ެގ އަޑ އެހ ންތައް ކ ރިއަށްެގންދިތާވަލ ކ ރެވި، ޝަރީ

މަޤްޞަދ ތައް  )ރ(   ެގ  )ނ(  އާިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
ދެމެދ ަގިއ   އަޑ އެހ ންތަކ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކައި 
ައޑ އެހ ންތައް  އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ނ ހިނާގނެ  ދ ވަސްތަކެއް  ިގނަ 

ާމގ ޅޭ އ އަޑ އެހ ންތައް ކ ރިއަށްެގންދިތާވަލ ކ ރެވި، ޝަރީޢަތ ެގ  
ގަވާއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތަްއ،  

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ަވނަ 143 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .110

 
ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލިސް ޢާންމ ކޮށް  

 ހ ޅ ވާލައިގެން ބޭއްވ ން 
މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވަިއ ެއހެން   (ހ) . 143

ހ ރިހާ  ޝަރީޢަތ ެގ  މަްއސަލަތަކ ެގ  ޖިނާީއ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ، 
ޢާންމ ކޮށް  ކ ރިައށްެގންދަންވާނީ  މަރ ޙަލާއެއްެވސް 

 ހ ޅ ވާލަިއެގންނެވެ. 
 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ނ( ަވނަ މާއްދާ  145ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .111

 

ހ ށަހެޅ މ ަގިއ   (ނ) . 145  ހެކި  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ޤާނޫނ ަގިއ  ހެއްކާބެހޭ  ޢަމަލ ކ ރާނީ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ަވނަ މާއްދާ  148ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .112

 
ނ ވަތަ ވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ  

ކޮންފަރެންސް މެދ ވެރިކޮށް  
 ހެކިބަސް ނެގ ން 

ހެކީން  (ހ) . 148 މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  ނަަގންވާނީ  ހެކިބަސް  ހެކީންެގ 
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   147ހާޒިރ ކޮށްެގން ކަމަށް މި ޤާނޫނ ެގ  

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހ ރީ ޝަރީޢަތް 
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ހިނަގމ ންދާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި ނ ވަތަ ދިވެހިރާްއޖޭެގ 
ނ ވަތަ   ބިދޭސީ އެމްބަސީެއއް  ޤާއިމ ވެފަިއވާ  ހައިކޮިމޝަނެއް 

ހާޒިރ ވ މަށް  ޝަރީޢަތަށް  އޭނާ  ކަމަށްވެފައި،  ޤައ މެްއަގއި 
ސަބަބ ން ނެގ މ ެގ  އިންޞާފ    ޢަދ ލ   ،ދިގ މ އްދަތެއް 

ޤާއިމ ކ ރ މަށް ހ ރަސް އެޅޭކަަމށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލ ކ ރެވިްއޖެ 
އޭނާެގ   ޔަޤީންކ ރ މަށްފަހ    ކާކ ކަން  އެމީހަކީ  ހިނދެއްަގިއ، 

ޯއޑިއޯ   މެދ ވެރިކޮށް   އަދިހެކިބަސް،  ކޮންފަރެންސް  ީވޑިއޯ 
 ނެގ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ފަނޑިޔާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހ ރީ ޝަރީޢަތް ހިނަގމ ންދާ ރަށްނޫން އެހެން  )ށ(  
ކަމަށްވާނަމަ ބ ނެފައިާވ    ،ރަށެއްަގއި  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދ ވެރިކޮށް ހެކިބަސް   އަދިފަދައިން އޯޑިއޯ  
އެ އެމީހަކީ   ނަަގންވާނީ  ހާޒިރ ކޮށް،  އެމީހާ  ކޯޓަށް  ރަށެްއެގ 

ކ ރިމަތީަގިއ  ކާކ ކަން   ފަނޑިޔާރެއްެގ  ޔަޤީންކ ރ މަށްފަހ  
ހ ވައިކ ރ މަށްފަހ ެއވެ. އެމީހަކ  ހ ރީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމްބަސީއެްއ  
ނ ވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ޤާއިމ ވެފަިއވާ ޤައ ެމއްަގއިނަމަ، އެމީހަކ  

ހާޒިރ ކޮށް ޔަޤީންކ ރ މަށްފަހ     އެތަނަކަށް  ކާކ ކަން  އެމީހަކީ 
ހައި ނ ވަތަ  ސެކްރަޓަރީެގ  އެމްބަސީ  ފަސްޓް  ކޮިމޝަންެގ 

ކ ރިމަތީަގިއ   މީހެއްެގ  ހ ރި  މަޤާމެއްަގއި  މަތީ  މަޤާމަށްވ ރެ 
 ހ ވައިކ ރ މަށްފަހ ެއވެ. 

ީވޑިއޯ    އަދިމި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ޯއޑިޯއ   )ނ(  
ނަާގއިރ ެވސް،  ހެކިބަސް  މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ިއން   147ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  
ފެށިެގން )މ( ެގ ނިޔަލަށް ހ ރި އަކ ރ ތަކ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
ީވޑިއޯ    އަދިމި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ޯއޑިޯއ   )ރ(  

އެކަަމށް  ނަަގންވާނީ  ހެކިބަސް  މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް 
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ބޭނ ންވާ ވަސީލަތްތަްއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއިާވ  
 ޮގތ ެގމަތިން ޤާއިމ ވެފަިއވާ ޙާލަތ ަގއި އެކަންޏެވެ. 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ހ( ަވނަ މާއްދާ  149ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .113

 
ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތާއި  

ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް  
 ހެކިބަސް ނެގ ން 

ހެކީން  (ހ) . 149 މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  ނަަގންވާނީ  ހެކިބަސް 
މާއްދާެގ )ހ( ވަނަ    147ހާޒިރ ކޮށްެގން ކަމަށް މި ޤާނޫނ ެގ  

ޤާނޫނ ަގިއ   ހެއްކާބެހޭ  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް،  ަގއި 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި، އަދި އެ ޤާނޫނ ަގއި ހެކިބަސް ދޭ 
މީހ ން ޙިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކ ރެވޭނެ ޮގތަށް ހެކިބަސް ނެގ މަށް 
 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޮގތްތަކ ެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށް ހެކިބަސް ނެގ މ ެގ

 އިޚްތިޔާރ  ފަނޑިޔާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 

 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން.އަންނަނިވި ޮގތަށް ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް ަވނަ މާއްދާ  152ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .114

 
ތް  ޢަ ފަނޑިޔާރަށް ޝަރީ 

ކ ރިއަށްނ ގެންދެވޭނެ ޙާލަތެއް  
 މެދ ވެރިވ ން 

ނ ވަތަ ޝަރީޢަތ ެގ   . 152 ދަނިކޮށް  ހިނަގމ ން  ނިމި، ޝަރީޢަތް  ައޑ އެހ ން 
ނ ވަތަ  ބަލިވެއްޖެނަމަ  ފަނޑިޔާރ   ވަނިކޮށް  އިއްވަންވެފައި  ޙ ކ މް 
މަރ ވެއްޖެނަމަ ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރ ެގ މަޤާމ ެގ ދައ ރ  ހަމަވެއްޖެނަމަ ނ ވަތަ 
ނ ވަތަ   މެދ ވެރިވެފައިނ ވާ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޝަރީޢަތެއް  އެ 

ފ ށ އަ   ،އެނިގފައިނ ވާ މަޞްލަޙަތ   ފަނޑިޔާރެްއެގ  ކަމެއް އެ  ރާ 
ފަނޑިޔާރަކ    ހިންގ މަށް  ޝަރީޢަތެއް  ެއ  ސަބަބ ން  މެދ ވެރިވ މ ެގ 

ނ ވަތަ އެ ޝަރީޢަތެއް ހިންގ މަށް އެނޫންވެސް ޮގތަކ ން    ،ނ ކ ޅެދިއްޖެނަމަ

ނ ކ ޅެދިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ  
ޮގތ ެގަމތިން، އަންނަނި ޮގތަކަށް  އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތްވާ  ިވ ދެޮގތ ންކ ރެ 

އެ މައްސަލަިއަގއި ކޯޓަށް ޢަަމލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. އަދި ެއޮގތ ން ކަނޑައަޅާ  
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ޮގތް، ސަބަބާއެކ  މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް، އެ ކޯޓ  ހިންގ މާ 
 ޙަވާލ ވެހ ރި ފަނޑިޔާރަކ  އަންަގންވާނެއެވެ. 

  

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ންނަނިވި  އަެގ )ހ( ަވނަ މާއްދާ  152ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .115

 

ޝަރީޢަތް  )ހ( . 152  މައްސަލަިއެގ  ެއ  ފަނޑިޔާރަކ   އެހެން 
 ނ ވަތަ  ؛ކ ރިއަށްެގންދިއ މަށް ކަނޑައެޅ ން

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ހ( ަވނަ މާއްދާ  159ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .116

 
ލިބޭ   (ހ) . 159 އަދަބ  ކަނޑައެޅ ން  ފަނޑިޔާރ  ދަޢ ވާ  ސާބިތ ވާކަމަށް  ކ ށް  މައްޗަށް  މީހާެގ 

އަދަބ   މައްޗަށް  މީހާެގ  ލިބޭ  ދަޢ ާވ  ޙާލަތ ަގިއ،  ކަނޑައަޅާ 
ނަންބަރ    ޤާނޫނ   )ދިވެހިރާްއޖޭެގ   2014/9ކަނޑައަޅަންވާނީ، 

އެ  ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ،  ކ ށަކާ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( 
ބަޔާންކޮށް ބައިަގއި  ތިންވަނަ  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  ޤާނޫނ ެގ  ފަިއވާ 

ެއ  ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ،  ކ ށަކާ  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނެްއަގއި  އެނޫން 
 ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ަވނަ މާއްދާ  161ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .117

 
އަދަބ  ކަނޑައެޅ މ ގެ އ ސޫލާ  

 ޢަމަލ ކ ރ ން އެއްގޮތަށް  
ދަޢ ވާ ލިބޭ މީހާެގ މައްޗަށް އަދަބ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،   . 161

ނަންބަރ    ަގިއ    2014/9ޤާނޫނ   ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ (  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ބައިަގއި   ތިންވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  އެ  ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ،  ކ ށަކާ  ބަޔާންކ ރާ 
އަދަބ  މިންަގނޑާއި،  އަސާސީ  ކަނޑައެޅ މ ެގ  އަދަބ    ބަޔާންެވެގންވާ 
ކަނޑައެޅ މ ެގ އ ސޫލާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ. ދަޢ ވާ ލިބޭ ފަރާތ ގެ 

ކ ށަކީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ    )ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2014/9މައްޗަށް ސާބިތ ވާ 
ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( ަގއި ހިމެނޭ ކ ށެއް ކަމ ަގއިނ ވާނަމަ، އެ ކ ށަށް އަދަބ  
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ކަނ ކ ށް  އެ  ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނީ،  ޤާނޫނ ަގިއ  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ  ޑައަޅާ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އ ސޫލަށެވެ. 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ހ( ަވނަ މާއްދާ  163ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .118

 
މެދ ކެނޑ މެއް ނެތި ޝަރީޢަތ ގެ  
 އަޑ އެހ ންތައް ކ ރިއަށްގެންދިއ ން 

ަވނަ   142ޤާނޫނ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ ައޑ އެހ ންތަްއ ފެށ މަށްފަހ ، މި   (ހ) . 163
މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން، މެދ ކެނޑ މެއްނެތި އެ ޝަރީޢަތް 
ފަނޑިޔާރ   ބަލާ  މައްސަލަ  އިންތިޒާމ ،  ހިންޭގނެ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ފަހަތަށް އަކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން.  163-1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .119

 

މާއްދާެގ )ރ( ަގިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ޑްރަްގ  މި   )ކ(  163-1 
ވީޑިޯއ  އަދި  އޯޑިއޯ  ޝަރީޢަތްތައް  ކ ރިއަށްެގންދާ  ކޯޓ ަގއި 
ކޮންފަރެންސިންގ މެދ ވެރިކޮށް ކ ރިއަށްެގންދިއ މަކަށް މި ާމއްދާ 

 ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ެގ )ރ( ަވނަ މާއްދާ  169ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .120

 

ބެލ މ ަގާއއި،   (ރ) . 169  ލިޔެކިޔ ންތަްއ  ޝަރީޢަތ ެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 
ޢަމަލ ކ ރާނެ  އަޑ އެހ މ ަގއި  ރެކޯޑިންގތައް  ކޮޕީނެގ މ ަގއާިއ، 
ޮގތ ެގ އ ސޫލ ތަްއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ަގާވއިދ ަގިއ  

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިވި ަވނަ 170 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .121

 

ޢަދަދަކ ން   10,000/- (ނ) . 170  ބޮޑ ނޫން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ  )ދިހަހާސް( 
 ޖޫރިމަނާކ ރ ން.

 

 

އެ    މާއްދާެގ )ހ( ކަމ ަގއި ހަމަޖައްސައި،ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް ެއީއ އެ  ަވނަ މާއްދާ 183ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ   .122
 މާއްދާއަށް ައކ ރެއް އިތ ރ ކ ރ ން

 

އަމ ރ   (ށ) . 183  ކ ރާ  ކޯޓ ން  ޮގތ ެގމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
މީހާާއ  ިއއްވާފައިާވ  ޙ ކ މް  ކޯޓ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، 

އެންގ ާމއެކ   ޙަވާލ ވ މަށް، އަދަބ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާއަށް ކޯޓ ން  
އެ އިދާރާއިން ަވގ ތ ން އެމީހަކާ ޙަވާލ ވާންވާނެއެވެ. އަދި ެއފަދަ 
އަމ ރެއް ކޯޓ ން ކ ރީ އަދަބ  ތަންފީޛ ކ ރާ އިދާރާ ޤާއިމ ވެފަިއނެތް 
ރަށެއްަގއިނަމަ، ކޯޓ ން ޙ ކ ްމ އިްއވާފަިއވާ މީހާއާ ޙަވާލ ވ މަށް 

އެމީހަ ފ ލ ހ ން  އެންގ ާމއެކ ،  ކޯޓ ން  ވަގ ތ ން   ކާފ ލ ހ ންނަށް 
އިދާރާާއ  ތަންފީޛ ކ ރާ  އަދަބ   ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ޙަވާލ ެވ، 

 އެމީހަކ  ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 187 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .123

 
ބަލަހައްޓާނެ އިދާރާއެްއ، މި ޤާނޫނަށް މަރ ކަޒީކޮށް ކ ށ ެގ ރެކޯޑ    (ހ) . 187 ކ ށ ގެ ރެކޯޑ  ބެލެހެއްޓ ން 

)ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެޓަރނީ   30ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  
 ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ. 

ރެކޯޑ    )ށ(   ކ ށ ެގ  މަރ ކަޒީކޮށް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
)ހަެއއް( މަސްދ ވަހ ެގ    6ބަލަހައްޓާނެ އިދާރާެއއް ކަނޑައަޅާތާ  
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ތެރޭަގިއ، މަރ ކަޒީކޮށް ކ ށ ެގ ރެކޯޑ  ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާެމއް، ެއ 
 އިދާރާއިން ޤާއިމ ކ ރަންވާނެެއެވ.

ޤާއިމ ކ ރާ ނިޒާމަކީ، ޖިނާީއ ޢަދ ލ ެގ މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން   )ނ(  
ލ ވެވޭނެ ނިޒާމެްއ ސިނިޒާމ ަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ިއދާރާތަކަށް ވާ

 ކަމ ަގިއވާންވާނެެއވެ. 
އެންމެހަިއ  )ރ(   ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ  ރެކޯޑ   ކ ށ ެގ  މަރ ކަޒީކޮށް 

އ ސޫލ ތަްއ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާ އިދާރާިއން، 
 ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. މި 

 

 ެގ )ރ( އ ނިކ ރ ން. ަވނަ މާއްދާ  188 ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ .124

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 191 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .125

 
ކ ށް ސާބިތ ނ ވާ ޙާލަތ ގައި  

 ބަންދ ން ދޫކ ރ ން 
، މީހާެގ މައްޗަށް ކ ށް ސާބިތ ނ ވާކަމަށް ކޯޓ ން ޙ ކ މްކ ރާއިރ ދަޢ ވާ ލިބޭ   . 191

ދޫކޮށްލ މަށް  ބަންދ ން  އެމީހަކ   މީހެއްނަމަ،  ހ ރި  ބަންދ ަގއި  އެމީހަކީ 
އެމީހަކ  ބަންދ ަގއި ބަހައްޓާފަިއ ހ ރި ތަނ ެގ އިދާރާއަށް ކޯޓ ން ވަގ ތ ން  

ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މަށް އަންަގންވާނެެއވެ. އަދި އެމީހަކީ، ޕާސްޕޯޓ  ނ ވަތަ  
ެގންގ ޅޭ އެނޫންވެސް ރަސްމީ ލިޔ މެއް ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހެއްނަމަ، ެއ  
ކޯޓ ން   އިދާރާައށް  ހިފަހައްޓާފައިާވ  ެއްއޗެއް  ެއ  ދޫކ ރ މަށް  އެްއޗެްއ 

 ވަގ ތ ން އަންަގންވާނެެއވެ. 
 

 އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ޮގތަށް   މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 198 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .126

 
މި ޤާނޫނ ަގއި ނ ވަތަ ޖިނާއީ ކ ށް ކަނޑައެޅ މ ެގ ޤާނޫނެއްަގިއ  (ހ) . 198 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން 

ކޯޓަކ ން  ނ ވާހާހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން 
ނ ވަތަ   އަމ ރެްއ  ނެރެފައިާވ  ނ ވަތަ  ޙ ކ މެްއ،  ކޮށްފައިާވ 
ޝަރީޢަތ ެގ ކ ރިން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއ 
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ނިންމާފައިވާ   ނ ަވތަ ކޯޓަކ ން  ޤާނޫނ އަސާސީއާ  ނިންމ މެއް، 
ޝަރ ޢީ އ ސޫލަކާ ނ ވަތަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފ ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވިެގން، 

ފާހަަގކޮށް،   ފަރާތަކ ން  އެކަން  ނ ަވތަ ކަމާބެހޭ  ޙ ކ ެމއް  އެ 
 ކ ރެވިދާނެއެވެ.  އަމ ރެއް ނ ވަތަ ނިންމ މެއް ިއސްތިއ ނާފ 

ކޯޓަކ ން ކޮށްފައިާވ ޙ ކ މެްއ، ެއ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން   )ށ(  
)ފަސްދޮޅަސް(   60ޙ ކ މް ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  

 ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ިއސްތިއ ނާފ  ކ ރެވިދާނެެއވެ. 
ނެރެފައިވާ އަމ ރެއް ނ ވަތަ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކޯޓަކ ން   )ނ(  

ހ ށަހެޅ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއ ޝަރީޢަތ ެގ ކ ރިން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ން  
، އެ އަމ ރެއް ނެރޭ، ނ ވަތަ ެއ ކޯޓަކ ން ނިންމާފައިވާ ނިންމ މެއް

)ދިހަެއއް(    10ނިންމ މެއް ނިންމާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ިގނަވެެގން  
 ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ިއސްތިއ ނާފ  ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް،  )ރ(   އެހެން  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި    މި 
ނެރެފައިާވ އަމ ރެއް ނ ަވތަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކޯޓަކ ން  

ޝަރީޢަތ ެގ ކ ރިން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅ މ ެގ މަރ ޙަލާަގިއ 
ނިންމ މެއް ނިންމާފައިވާ  ފަރާތ ން ކޯޓަކ ން  ދައ ލަތ ެގ   ،

އިސްތިއ ނާފ ކ ރާނަމަ، އެ އަމ ރެއް ނެރޭ، ނ ވަތަ އެ ނިންމ މެްއ 
ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ނިންމާ  ަގޑިިއރ ެގ    48  އަށެއް(  )ސާޅީސް 

 ތެރޭަގއި އިސްތިއ ނާފ  ކ ރަންާވނެއެވެ. 
މި މާއްދާެގ )ނ( އަދި )ރ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ކޯޓަކ ން ނެރޭ  )ބ(  

ކ ރ މ ން،  އިސްތިއ ނާފ   ނިންމ މެއް  ނިންމާ  ނ ވަތަ  އަމ ރެއް 
ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  )ހަތެއް(    7ިގނަެވެގން  އިސްތިއ ނާފ  ކ ރާ 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ އަމ ރާމެދ  ނ ވަތަ އެ ނިންމ މާމެދ  ކޯޓ ން 
 ޮގތެއް ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. 
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 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. އަންނަނިވި  ަވނަ މާއްދާ  204ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .127

 
ކޯޓ    (ހ) . 204 ކޯޓ  އަމ ރ  ދޫކ ރ މ ގެ އ ސޫލ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ޤާނޫނ  މި  މެނ ވީ  ހޯދައިެގން  އަމ ރެއް 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ކަމަށް  ނ ކ ރެވޭނެ  އިދާރާތަކަށް  ތަންފީޛ ކ ރާ 
ކަންކަމ ަގއި، އެ އަމ ރ  ދޫކ ރ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ަގވާއިދެއް،  
އަންނަނިވި އ ސޫލ ތައް އެކ ލެޭވޮގތަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދައި،  

 ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
  ކ ރ މ ގެ   ނާފ އ އިސްތި  ނ ވަތަ  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ  އީޖިނާ (1)   

  މ ރ އަ  ކޯޓ   ކޯޓަކ ން،   ކޮންމެ  ލިބިެގންވާ  ޞްއިޚްތިޞާ
  ވަކި   ކޯޓެްއެގ  އެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި   ދޫކ ރަންޖެހޭ
  ފަނޑިޔާރ ންތަކަކަށް  ަވކި  ނ ވަތަ  ފަނޑިޔާރަކަށް

 ކޮންމެ  ކޯޓެްއެގ  އެ  ންތި ޮގތ ެގމަ  ޚާއްޞަެވެގންނ ވާ
 ބާރ ލިބިދޭ   ދޫކ ރ މ ެގ  މ ރ  އަ  ކޯޓ ،  ފަނޑިޔާރަކަށް
  ޞް އިޚްތިޞާ  މިޮގތ ން  ައދި ؛ހަމަޖެއްސ ން   އިންތިޒާމެއް
  ަވކި  ނ ވަތަ  ފަނޑިޔާރަކ   ވަކި   ކޯޓެްއަގއި،  ލިބިެގންވާ

 މ ރ އަ  ކޯޓ   ނަމަ،  މައްސަލައެއް  ބަލާ  ފަނޑިޔާރ ންތަކެއް

 ؛ފަނޑިޔާރ ންކަން  އެ  ނ ވަތަ  ފަނޑިޔާރ   އެ  ދޫކ ރަންވާނީ
އެއިން ފަނޑިޔާރަކ  ކޯޓ  އަމ ރ  ދޫކ ރ މަށް ހަފްތާއެއްެގ  (2)   

 ؛ތެރޭގައި ޚާއްޞަވާންޖެހޭ ދ ަވސް ކަނޑަެއޅ ން
ވިދިވިދިެގން ދެ ދ ވަހ  ެއއް ފަނޑިޔާރަކ  ކޯޓ  އަމ ރ    (3)   

 ؛ދޫނ ކ ރެވޭނެ ޮގތްވ ން
ދޫކ ރ މ ަގިއ   (4)    އަމ ރ   ދައ ރ ާވ  ކޯޓ   ފަނޑިޔާރ ން 

 ؛އ ސޫލަކ ން ކޯޓ  އަމ ރ  ދޫކ ރ މ ެގ އ ސޫލ  ހަމަޖެހ ން
އެ ފަނޑިޔާރަކ  ދޫކ ރާ ކޯޓ  އަމ ރަކީ، އެ ފަނޑިޔާރަކ    (5)   

އަމ ރެއްކަމ ަގއި   ކޯޓ   ދޫކ ރާ  ކޯޓަކ ން  ނިސްބަތްވާ 
 ؛ބެލ ން
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ތަނަކަށް ކޯޓ  އަމ ރ  ދޫކ ރ މަކީ، ފަނޑިޔާރަކ  ހ ންނަ   (6)   
ޮގސް،   އޮފިސަރ ން  އިދާރާެގ  ތަންފީޛ ކ ރާ  ޤާނޫނ  
ދޫކ ރ ާމއި   އަމ ރ   ެއ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ލިޔ ން  އެކަމާގ ޅޭ 
ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭޮގތަށް   ަވގ ތ   ދޫނ ކ ރ މާމެދ  އެ 

 އޮންނަކަމަކަށްވ ން. 
އެކ ލަވާލާނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދ    )ށ(  

 ސ ޕްރީމް ކޯޓ ންނެވެ. 
ކޯޓެްއަގިއ ހ ރީ އެންމެ ފަނޑިޔާރެއް ނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ   )ނ(  

(2( ނަންބަރާއި،  ވަނަ   )3( ނަންބަރާއި،  ވަނަ  ަވނަ 4(   )
 ނަންބަރ ގައި ބ ނާ އ ސޫލ ތައް އެ ކޯޓަކަށް ނ ހިނާގނެއެވެ. 

ފަނޑިޔާރ ން މަސަްއކަތްކ ރާ ކޯޓެްއ  އެއް ފަނޑިޔާރަށްވ ރެ ިގނަ   )ރ(  
އަމ ރަކާ  އެ  ފަނޑިޔާރ ،  ނެރ ނ   އަމ ރެއް  ހައްޔަރ   ނަމަ، 

ޮގތެްއ   ބަންދާމެދ   މީހެއްެގ  ހައްޔަރ ކ ރެވ ނ   ގ ޅިެގން 
 ކަނޑައެޅ މ ެގ މައްސަލަ ބެލ މ ގައި ބައިވެރިެވެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

 ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ރާތް އަންނަނިވިމާއްދާެގ )ނ( ެގ ފެށޭ ޢިބާ ަވނަ 212 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .128

 

ކަެމއް  (ނ) . 212  ވަކި  ޤާނޫނެއްަގއި  ޚާއްޞަ  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ކ ށް  ޖިނާއީ 
ޙާލަތ ަގިއ  ކަނޑައަޅައިދީފަިއވާ  އ ސޫލ ތަކެްއ  ޚާއްޞަ  ކ ރ މ ެގ 
އަންނަނިިވ  ފެށ މަށްފަހ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފިޔަވަިއ، 

ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކަންކަމ ަގއި  
 ހަދާ ގަވާއިދ ތަކ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
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 ކ ރ ން. ޙ ަވނަ މާއްދާެގ )ލ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާ  213ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .129

 

 ކ ށެއް ހިނާގ ހިނދ ،"ކ ށ ެގ ވެށި" ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ،   (ލ) . 213 
ހެއްކެއް ނ ަވތަ  ާމއްދީ  ގ ޅ ންހ ރި ވާޤިޢާެއްއ ނ ވަތަ  ކ ށާ  އެ 

 އެްއޗެއް ހ ރި ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ. 
 

 

 އިތ ރ ކ ރ ން.ފަދައިން ހަތް އަކ ރ    މާއްދާެގ )ޏ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ވަނަ  213 ޤާނޫނ ެގ ބ ނެވިދިޔަ .130

 

"ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   (ސ) . 213 
)ހެްއކާބެހޭ ޤާނޫނ ( އަށް ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާހާ ހިނދަކ   76/24

މައްސަލަތަކ ަގިއ   ޖިނާއީ  ގ ޅޭޮގތ ން  ހެއްކާ  ޤާނޫނާއި،  އެ 
ބަޔާންކޮށް ރަްއޔިތ ންެގ ޢަމަލ ކ ރާނެ މިންަގނޑ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް  

މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރާ ޤާނޫނ ތަކާއި އެ ޤާނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ން ހަދާ  
 ަގާވއިދ ތަްއވެސް ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. 

ބ ނެފައި )ޑ(    ކަމަށް  ހަްއޔަރަށްެވސް   "ހ އްޓ ވ ން"  އެވަނީ، 
ެގނައ މަށްެވސް ނ ާވޮގތަށް  ދަށަށް  ބެލ މ ެގ  ބަންދަށްވެސް އަދި 
މީހަކ   ފާސްކ ރ މަށްޓަކައި  ބަލައި  ނ ވަތަ  ސ ވާލ ކ ރ މަށްޓަކައި 
މިނިވަންކަން  އޭނާެގ  ޙާލަތ ަގއި  އެ  ހ ްއޓ ވ މަށެވެ.  ހ އްޓ ވާ 
ނިމ މަކަށް އައީ ކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނީ އިންޒާރ ދީ، ވަކީލެްއެގ  

 އެހީތެރިކަން ދީ ހަދާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ. 
ދަށަށް   (1) )ޒ(    ބ ނެފައި"ބެލ މ ެގ  ކަމަށް  އެވަނީ،    ެގނައ ން" 

ހ ރި  މީހާ  ޙާލަތެއްަގއިވާ  ޙާލަތ ންކ ރެ  ދެ  އަންނަނިވި 
 ޙާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. 

    i.    ްބަންދ ކ ރ މަށ ނ ަވތަ  ނ ާވޮގތަށް  ހައްޔަރަށް 
ތ ހ މަތ ަގއި  ކ ށެއްެގ  ނ ވާޮގތަށް 
މަރ ކަޒަކަށް   ފ ލ ހ ންެގ  ސ ވާލ ކ ރ މަށްޓަކައި 
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ހިނގާ   ހާޒިރ ކ ރ މަށްފަހ   ނ ވަތަ  ެގނައ މަށްފަހ  
އެތަނ ަގިއ    4 ވަގ ތ   ގަޑިއިރ ެގ  )ހަތަރެއް( 

 ނ ވަތަ ؛ ހޭދަކ ރާ ކ ރ ން
    ii.     ބަންދ ކ ރ މަށްފަހ ނ ވަތަ  ހައްޔަރ ކ ރ މަށްފަހ  

ފ ލ ހ ންެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި ހައްޔަރ ަގއި ނ ވަތަ  
 ބަންދ ަގއި އޭނާ ހ ންނަ ހ ރ ން.

ކ ށ ެގ ތ ހ މަތެއްަގއި ނޫންޮގތަށް ސ ވާލެްއކ ރ މަށް ނ ވަތަ  (2)   
ހެކިބަހެއް  ނ ވަތަ  ސާފ ކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތެއް 
މީހާ   ހާޒިރ ވާ  މަރ ކަޒަކަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ހޯދ މަށްޓަކައި 
އެހ ރީ މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ފ ލ ހ ންެގ ބެލ މ ެގ  
ދަށަށް  ބެލ މ ެގ  ނ ބެލެޭވނެއެވެ.  ކަމަކަށް  ދަށ ަގއި 
ަވކީލެްއެގ   އިންޒާރ ދީ  ޤާނޫނީ  ޙާލަތ ަގއި،  ެގނައ މ ެގ 

 އެހީތެރިކަން ދޭނެއެވެ. 
ބ ނެފައި (1) )ޓ(   ކަމަށް  މީހެއްެގ    "ހައްޔަރ ކ ރ ން"  އެވަނީ، 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ެގނެސް،  ހ އްޓ މަކަށް    44މިނިވަންކަން 
އިންޒާރ    ޤާނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
އޭނާ  ދަށަށް  ބެލ މ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިނ މާއެކ ، 

 ެގނައ މަށެެވ. 
ހ ންނާނީ އޭނާ ފ ލ ހ ންގެ  ފ ލ ހ ންެގ ހައްޔަރ ަގއި މީހަކ    (2)   

ބަންދަށް ބަދަލ ވ މާ ހަމައަށެވެ. ފ ލ ހ ންެގ ހައްޔަރ ަގިއ  
ހ ންނަ މީހާ ފ ލ ހ ންެގ ބަންދަށް ބަދަލ ކ ރެވޭނީ، އޭނާެގ  

ެގ އިސްވެރިއެއް އޭނާ  ޓްމައްސަލަ ތަޙްޤީޤ ކ ރާ ޑިޕާޓްަމން
ނ ވަތަ   ކަނޑައެޅ މ ން  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ބަންދަށް 

ބަން އޭނާ  ބެހެއްޓ މަށް  ފަނޑިޔާރަކ   ދ ަގއި 
 އަމ ރ ކ ރ މ ންނެވެ. 
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ޤާނޫނ ެގ   (3)    މި  ަވގ ތ ،  ހ ންނަ  މީހަކ     44ހައްޔަރ ަގއި 
އިންޒާރ ަގިއ   ޤާނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ބަޔާންެވެގންވާ ޙައްޤ ތައް ލިބިެގންެވއެެވ. 
ބ ނެފައި )ޔ(    ކަމަށް  މީހަކ    "ބަންދ ކ ރ ން"  އެވަނީ، 

ހ ންނަ  ދަށ ަގއި  ބެލ މ ެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ހައްޔަރ ކ ރ މަށްފަހ  އޭނާ 
ފ ލ ހ ންެގ  ހ ންނާނީ  އޭނާ  މ އްދަތ ަގއި  ބަންދ ެގ  ޙާލަތަށެވެ. 
ބެލ މ ެގ ދަށ ަގިއވާ ކަސްޓޯޑިައލް ޖަލެއްަގެއވެ. ބަންދ ަގއި ހ ންނަ 

ޤާނޫނީ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    44ވަގ ތ  މި ޤާނޫނ ެގ  
ޙައްޤ ތައް   ބަޔާންވެެގންާވ  ހ ންނަ ބަންދ ަގއި  އިންޒާރ ަގއި 

 މީހާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
ތަނަކާ  )ޕ(   އަިމއްލަ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ވެރިފަރާތް" 

ކ ްއޔަށްދީފަިއާވ   ވެރިފަރާތަށެވެ.  އެތަނެއްެގ  ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ، 

ކ ްއޔަށް   ގ ޅޭޮގތ ންނަމަ، އެތަން  ފަރާތަށެވެ.  ތަނަކާ  ހިފާފައިވާ 
އެ  ބަެއއްނަމަ،  ނ ވަތަ  ޔ ނިޓެއް  ަވކި  ޢިމާރާތެއްެގ  އެއްމެދ  
ޔ ނިޓެއް ނ ވަތަ ބައެްއެގ ވެރިފަރާތަށެވެ. އަދި ެއއިން އެްއެވސް 
ފަރާތެއް ެއއިން ތަނެްއަގއި ނެތް ޙާލަތެއްަގއިނަމަ ނ ވަތަ ެއނޫން 

އެތަ ނ ވަތަ  ދިރިއ ޅޭ  އެތަނެްއަގިއ  އެ ޙާލަތެއްަގއިނަމަ،  ނަކާ 
 ވަގ ތަކ  ޙަވާލ ވެހ ރި ފަރާތްެވސް ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.

އެަވނީ،  )ޖ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ  "މަޞްލަޙަތ  
ޖިނާއީ ކ ށަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ސ ާވލ ކ ރެވެމ ންދާ މީހާ ނ ވަތަ ކ ށ ެގ  

ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ޭއނާ ތ ހ މަތ ގައިާވ މީހާެގ މަޞްލަޙަތ   
ޢ މ ރ ން   ކޮންމެ    18ކަނޑައަޅާ،  މަތީެގ  އަހަރ ން  )އަށާރަ( 

 މީހަކަށެވެ. 
 

ފަށާނީ،   .131 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ެގޒެޓ ަގިއ  މި  ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ  ތަޞްދީޤ ކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި 
 ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ. 

 


