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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ސަލާމަތ  ގެންދިއުމަށް  ަބލަމުން  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  ޚިދުމަތްތައް  ސަލާމަތ   ކޮމިޓ އަކ ، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިޔާސ  ޕާޓ ތަކުން   241ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫއަސާސ ގެ  

މަ ރައްޔިތުންގެ  އުފައްދާފައިވާ  ހިމަނައިގެން  ކޮމިޓ އެވެ.  މެންަބރުން  ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ސަލާމަތ   ކޮމިޓ ގެ ޖިލ ހުގެ  މި 

މަސައްކަތް    ަޤއުމ  ދިފާޢ  ބާރާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މަސްއޫލިއްޔަތަކ ،  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އެއްގޮތަށްކަން    ގަވާއިދުތަކާ  ،ާޤނޫނުތަކާއި  ،ާޤނޫނުއަސާސ އާއިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކުރަމުންގެންދަނ  

އެ ކަންކަމާ ޖަވާބުދާރ ކުރުވުމާއި،    އިދާރާތައް   ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ހިންގާ  އިދާރާތަކުން  އެ  ބައްދަލުކޮށް،  އިދާރާތަކާ  އެ 

ކުރަ ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  އެ  ސުވާލުކޮށް،  ހޯދައި،  މަޢުލޫމާތު  ބަލައި،  ބެހޭގޮތުން  މުންގެންދާގޮތް 

އެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ަޝކުވާތަކާއި  އަދި  އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި، ލަފާދިނުމާއި،  

ަޤއުމ  ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރެކޯޑަކ     އަދި ހަމައެހެންމެ،  ވެ.މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމެ

ވެސް އެ ކޮމިޓ ގެ މެންޑޭޓްތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މ ގެއިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ ކަން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްއިބަކޮ

ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓ ގެ އިޚްތިާޞްޞގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން    119މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. ކޮމިޓ އާ މަތިކުރެވިފައިވާ އެ
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 

  މެންބަރުން ކޮމިޓ ގެ 

 އަސްލަމް   މުޙައްމަދު 
 ދާއިރާ އުތުރު ހިތަދޫ

 )މުޤައްރިރު( 

 ޝަހ މް    ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ދެކުނު ހެންވޭރު

 )މުޤައްރިރުގެ ނައިބު( 

 هللاޢަބްދު   އ ވާ 
 ދާއިރާ  އުތުރު ގަލޮޅު

 

 ޢާޡިމް   ޢަލ  
 ދާއިރާ މެދުހެންވޭރު

 ނިޔާޒް  ޢަލ  
 ދާއިރާ ހުޅުމާލެ

 

 ލަޠ ފް   ޙަސަން 
 ދާއިރާ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު

 މޫސާ   ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
 ދާއިރާ ހަނިމާދޫ

 

 ލަބ ބު   އިލްޔާސް 

 ދާއިރާ ހުޅުދޫ

 ޝަރ ފް   އާދަމް 
 ދާއިރާ  މަޑުއްވަރި

 ޙިސާން ޙުސައިން 
 ތުޅާދޫ ދާއިރާ 

 މައުމޫން   ޣައްސާން   މުޙައްމަދު 
 ދާއިރާ ގުރައިދޫ. ތ

 ޢަލ  ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ކެންދޫ

  މުޙައްމަދު   ސިޔާމް   އަޙްމަދު 
 ދާއިރާ މ ދޫ
 

 އަޙްމަދު އުޝާމް 
 ވިލިމާލެ ދާއިރާ

 
  

 
 ޙުސައިން   ސަޢުދު 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
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ދިރާސާކުރި  -   1-ޖަދުވަލު މަނާކުރުމުގެ) 32/2015 ނަންަބރު "ޤާނޫނު  ކޮމިޓ ން  އިޞްލާޙު   އަށް( ޤާނޫނު ޓެރަރިޒަމް 

 " ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްގެނައުމުގެ ިބލު

    ހާޒިރ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓ ގެ  -  2-ޖަދުވަލު
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 ފް ތަޢާރު  .1

  19  ދައުރުެގ  ދެވަނަ  އަހަރުެގ  ވަނަ  2021  މަޖިލ ހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އޮތް  ަގއި  2021  ޖުލައި   06  ،ރިޕޯޓަކ   މި

ޓެރަރިޒަމް  )  32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  "  ފޮނުއްވާފަިއވާ  ކޮމިޓ އަށް  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތ   ، ޖަލްސާަގއި  ވަނަ

  ހިމަނާފައިވާ   ރިޕޯޓުގައި  މި.  ރިޕޯޓެވެ  ޮގތުެގ  މިނިން  ދިރާސާކޮށް  "ބިލު  ( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގމަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު

   . ބަެއކެވެ ރިޕޯޓުެގ މި ޖަދުވަލުތަކަކ 

ފަރާތުން،    ހުށަހެޅުއްވ   މަޖިލ ހަށް  ތުންެގރައްޔި  ބިލު  މި މަޖިލ ހުެގ  ސަރުކާރުެގ  ދާއިރާެގ  ރައްޔިތުންެގ  ކުރެންދޫ 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނ  ޢަބްދުލް ޙަކ މެވެ.  

)ޓެރަރިޒަމް    32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު    ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރި މި  ެއވަނ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  ބިލު "  ރިޕޯޓުގައި  މި

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އެވަނ   ބުނެފައި   ކަމަށް"  ކޮމިޓ "  އަދިބިލަށެވެ.    މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ެގނައުމުެގ

 ނުހިނާގޮގތް  ހިނާގ  ޚިދުމަތްތައް  ސަލާމަތ   ،ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ  241  ޤާނޫނޫއަސާސ ެގ  ޖުމްހޫރިއްޔާެގ

  ސަބް "  އަދި  .އަށެވެ"  ކޮމިޓ އްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުެގ  ރަ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތ "  އުފައްދާފައިވާ  ބަލަމުންެގންދިއުމަށް

އިޞްލާޙު  )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް    32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު   އެވަނ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  ކޮމިޓ 

 . ކޮމިޓ އަށެވެ ސަބް  އެކުލަވާލިން ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރެްއުވމަށްބިލު  ެގނައުުމެގ

 ގޮތް ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރި  .2

  ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ  32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  

އަދި ބިލާ  ެގ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިެވެއވެ.  ންުގޅޭޮގތުން ޢާންމު   އެ ބިލާ  ،ުގޅިެގން   ފޮނުްއވުމާ  ކޮމިޓ އަށް

ލިޔުމުން ދެންނެވިފައިެވެއވެ.    އި މަދަނ  ޖަމްޢިއްޔާައކަށްުގޅޭޮގތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ކަާމުގޅޭ މުައއްސަސާތަކަށާ 

 އެއ :  

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  -1

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް  -2

 ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް  -3
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 ޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފ ސް ޕްރޮސިކިއު -4

 މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  ޔުހި -5

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -6

 މޯލްޑިސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސް  -7

 މޯލްޑިވްސް އިިމްގރޭޝަން   -8

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސިލް   -9

 ޓްރާންސްޕޭރަންސ  މޯލްޑިވްސް  -10

 

ތް ކުރުމަށްޓަކަިއ  ބިލާުގޅޭޮގތުން ކަާމުގޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުެގ ޚިޔާލުތައް ލިބުމުން، ބިލު ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަ

ބައްދަލުވުމުަގިއ  ަގިއ    2021ނޮވެންބަރު    15 ެއ  އަދި  ބޭްއވިފަިއެވެއވެ.  ކުރެވުނު    ކޮމިޓ ަގއިބައްދަލުވުެމއް 

ެއއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޓ ން ސަބް ކޮމިޓ    ކުރުމަށްޓަކައިމަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުެގ  ބިލު  މި   މަޝްވަރާތަކުެގ އަލ ަގއި،

ރަ  ނިންމިއެވެ. ަގާވއިދުެގ  އަދި  މަޖިލ ހުެގ  މާއްދާ  153އްޔިތުންެގ  ބިލު ކޮމިޓ ޮގތުެގމަތިން،    ަގިއވާވަނަ  ން 

ެގ ެއއ  މި ބިލު   2021ނޮވެންބަރު    25  އެޮގތުން،އެޅިެއވެ.   ކަނޑަ ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ސުންަގޑި

ސުންަގޑި  ކޮމިޓ މަސައްކަތް   ނިންމާނެ  ނިންމަން  ކޮމިޓ ން  ކޮމިޓ ންކަުމަގއި  ސަބް  ދިރާސާކޮށް    އި  ބިލު  މި 

   އެވެ.ނިންމިން ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމަށްވެސް  ކޮމިޓ  ކުރިން  ެގ 2021 ނޮވެންބަރު 23ފަހު ނިންމުމަށް

ޮގތާ ުގޅޭޮގތުން    ކުރިއަށްެގންދާނެ  މަސައްކަތް  ،ކުރިން  ފެށުމުގެ   މަސައްކަތްތައް  ދިރާސާކުރުމުެގ ބިލު  ސަބް ކޮމިޓ ން

ުގޅޭޮގތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތާކުންނާއި މަދަނ  ޖަމްޢިއްޔާއިން ފޮނުވާފަިއވާ  ބިލާމި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ިމޮގތުން 

 ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ.  ސަބް    މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އެޓަރނ  ޖެނެރަލްެގ އޮފ ހާ ބައްދަލުކުރުމަށް  ޚިޔާލުތަކާ ުގޅޭޮގތުން

ހަނުގރާމަވެރި ސަރަޙައްދުަގއި އުފަންވާ ކުދިންެގ އުފަންވުން    ހާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުަގއި،އެޓަރނ  ޖެނެރަލްެގ އޮފ 

އިޞްލާހު    އްވާއިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިެގން، އެ އޮފ ހުން ހުށަހަޅުބިލުަގއި ހިމަނަ  މާުގޅޭ މާއްދާެއްއ މިރަޖިސްޓަރ ކުރު

ޮއފ ހުން އެދިވަޑަިއަގންނަާވ    ެގނަމަެވސް، އެޓަރނ  ޖެނެރަލް  ކޮމިޓ އާ ޙިއްސާކުރެްއވިެއވެ.  ވ  ޮގތް ސަބްންއޮންނަ
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

ފޮނު ކޮމިޓ މާއްދާއަކ ،   ބިލު  ކޮމިޓ އަށް  ސަބް  ބިލުަގިއ  އިރު  ވިން  މާއްދާ  ެއ  މާއްދާައކަށްނުވާތ ،  ހިމެނިފައިވާ 

   މަށް ސަބް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. ނުހިމެނު

އޮފ ހުެގ    ެގުގޅޭޮގތުން އެޓަރނ  ޖެނެރަލް   ބިލާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓ އަށް ލިބިފަިއވާ އެންމެހައި ޚިޔާލުތަކާ މ ެގ އިތުރުން

 ފައިެވއެވެ.  މަޝްވަރާ ހޯދާ

ަގއި ބޭއްވުނު ސަބް ކޮމިޓ ެގ    2021  ނޮވެންބަރު  24  އިޞްލާޙުތަކާއެކު  އިެގނަ  ށްބިލަސަބް ކޮމިޓ ން    ،އެއަށްފަހު

  ހަޅާފައިވާއަދި ސަބް ކޮމިޓ ން ހުށަބިލު ފާސްކުރިެއވެ.    ން ޤުއިއްތިފާމެންބަރުންެގ  ކޮިމޓ ެގ    ،ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި  4

ދިރާސާކުކޮމިޓ   ބިލު ހުށަހުކޮމިޓ ފަހު،  ރުމަށް ން  ބޭްއވުނު    2021ނޮވެންބަރު    25އިޞްލާޙުތަކާއެކު    ޅި ން  ަގއި 

 ބިލު ފާސްކުރިއެވެ. ޔަތުން އަޣުލަބިއްވަނަ ބައްދަލުުވމުަގއި ކޮމިޓ ެގ މެންބަރުންެގ    136ެގ ކޮމިޓ 

 ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  .3

އިޞްލާޙުތަްއ    ތިރ ަގިއވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ދާއިރާއެްއގައި  ފުޅާ  މެދުގައި  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޓ ެގ  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ

   ފާސްކުރިެއވެ.  ކޮމިޓ ން ބިލަށް ެގނައުމަށް

  ސަބް   އުނިކުރަން  (ޅ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  60-4  އަދި  (ހ )  މާއްދާެގ  ވަނަ  26  އިއާ(  ޅ )  ާމއްދާެގ  ވަނަ  22  ބިލުެގ

އެ މާއްދާތަކާއި، ެއ  މާފައިވެެއވެ.  ން އެ މާއްދާތައް ބިލުަގއި ހިމެނުމަށް ކޮމިޓ ން ނި،  ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް   ކޮމިޓ ން

 މާއްދާތައް ބިލުަގއި ހިމެނުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ސަބަބު ތިރ ަގއި އެވަނ އެވެ.  

މާއްދާެގ    22 ވަނަ 

 )ޅ( އޮތްޮގތް 

މ ހަކު، ކޯޓު އަމުރަކާ   ހަްއޔަރުކުރެވޭމި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނުަވތަ )ނ( ެގ ދަށުން  

)ސާޅ ސްއަށެއް( ަގޑިއިރަށް ބަންދުަގއި ބެހެްއޓުމުެގ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   48ނުލައި  

 .  ސަރވިސްއަށް ލިބިެގންެވެއވެ

މާއްދާެގ    26 ވަނަ 

 )ހ(

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލަިއ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނުވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން    22މި ޤާނޫނުެގ  

ތެއް ބަންދުކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނ  ހަމަތަކުެގމަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާ
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ިގނަެވެގން   ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  މ ހަކު  ތެރޭަގއި    48އެ  ަގޑިއިރުެގ  )ސާޅ ސްައށެއް( 

 ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެެވ. 

ވަނަ މާއްދާެގ    60-4

 )ޅ(

ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއް ކޯޓު އަމުރެްއެގ ދަށުން ( ވަނަ ނަންބަރ1ުމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

ބަންދުކުރާ ޙާލަތުގައި ފިޔަަވއި އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގިއ، މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ  

 )ސާޅ ސްއަށެއް( ަގޑިއިރުވަންދެނެެވ.  48ތަނެއްަގއި ބަންދުގައި ބެހެްއޓޭނ ، 

އިޞްލާޙު   ސަބަބު ޢަސަބަބަކ ،  މައިަގނޑު    ެގނައިމި  ޓެރަރިޒަމް  މަލުތަކ  ޢާންމުޮގތެްއަގއި 

 24މަށްފަހު  ރޭވިެގން ހިންާގ ކުށްތަކަކަށްާވތ ، އެފަދަ ކުށަކާުގޅިެގން މ ހަކު ހައްޔަރުކުރު

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުެގ ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރެއްެގ    ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި

ހާޒިރުކުރުމު  ޮގކުރިމައްޗަށް  ކޮމިޓ އަށް ހުންޖެހުންތަކެއް  ަގއި  ންނަކަން 

އެޮގތުންފާހަަގކުރެވިފައިާވކަ ޢަމަލުތަކާ،  މެވެ.  ބަ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ލާފާސްކުރާ  ުގޅިެގން 

ަމސައްކަތް   ފާސްކުރުމުެގ  މ ހެއްެގ    ނުނިމޭކަމާއި، ަގޑިއިރުތެރޭަގއި    24ތަންތަން 

ކ ވެސް ޝަރ ޢަތުެގ މަޖިލ ހަކަށްވާއިރު އެ މަޖިލ ހަށް ބަންދާުގޅޭޮގތުން ބާއްާވ ައޑުެއހުމަ

ެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް  ތައް ތައްޔާރުކުރުާމއި، ބަންދުހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން

ސަބަބުތަކާއި ހުށަހަޅާ  ސަބަބުތައް  އެދި  ހެކި  އެ  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކުރުމަށް  ހޯދައި   

ކުރެިވފައިެވއެވެ. އަދި ފާއިތުވިތަނުަގއި، ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތަކާ  ންޖެހޭކަން ފާހަަގޅަހުށަހަ

ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަށް    24ުގޅިެގން ހައްޔަރުކުރެޭވ ފަރާތްތައް  

ފަހައްޔަރުކުރުާމއި    ހާޒިރުކުރާއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުރިމަްއޗަށް  ރާތް  ފަނޑިޔާރެްއެގ 

އެކަށ ެގންވާ ޮގތަކަށް ތައްޔާރުނުވެޭވތ ، ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ދެމެދު    ތާވަުގ  ހާޒިރުކުރާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދި  ކޯޓުން ދޫކުރާ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިާވކަން ފާހަަގކުރެވިފައިެވއެެވ.  

ޤާނޫނުއަސާސ ެގ   ތުހުމަތުަގިއ    45ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ކުށެްއެގ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޤާނޫނުެގ ހަމަތަކުެގ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް، ެއ  ންދުކޮށްފައިވަނ   ބަންދުކޮށްފައިވާ މ ހާ ބަ

ތެރޭަގިއ،   ަގޑިއިރުެގ  ސަުއވ ސް  ިގނަވެެގން  ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ  ފަނޑިޔާރެްއެގ  މ ހަކު 

ޤާނޫނުއަސާސ ެގ   ނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފައިވ   ހާޒިރުކުރަންވާނެކަމަށް    16ކުރިމައްޗަށް 
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، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުން ފާސްކުރާ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިންެގ )ށ( ަގއި  ވަނަ މާއްދާ 

ހަނިކުރުމަށް   ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ޙައްޤެއް  އަސާސ   ޤާނޫނުއަސާސ  ޤާނޫނަކުން 

ކުށެްއެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގިއ  ޢަމަލަކާުގޅިެގން  ޓެރަރިޒަމްެގ  ހުރަސްނާޅާތ ، 

ފަރާތްތަތު ހައްޔަރުކުރެވޭ  ބަންދުަގއި    48އް  ހުމަތުަގއި  އަމުރަކާނުލައި  ކޯޓު  ަގޑިއިރަށް 

 ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް ކޮމިޓ ން ދެކެެއވެ.  

 

 

ބިލުަގއި ހިމެނުމަށް   އެ މާްއދާ  ނިންމާފައިވ ނަމަވެސް،  ކޮމިޓ ން  ސަބް  ންއުނިކުރަ(  ށ )  މާއްދާެގ  ވަނަ  26  ބިލުެގ

 ހިމެނުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ސަބަބު ތިރ ަގއި ެއވަނ ެއވެ. ބިލުަގއި  ކޮމިޓ ން ނިމާފައިވެެއވެ. އެ ާމއްދާ

 

ވަނަ    14ވަނަ މާއްދާއާިއ    12ވަނަ ާމއްދާާއއި    7ވަނަ ާމއްދާާއއި    6މި ޤާނޫނުެގ   ިބލުގައި އޮތްގޮތް 

ބަޔާންކުރާ ކުށްތައް ފިޔަވަިއ މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާަގިއ    16މާއްދާއާއި  

ބަންދުކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނ  އެހެން ކުށެއް ކުރިކަުމެގ ތުހުމަތުަގއި ހަްއޔަރުކުރެވޭ ފަރާތެްއ  

ިގނަެވެގން   ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  މ ހަކު  އެ  ކަނޑައެޅުަމށްޓަކައި،    24ހަމަތަކުެގމަތިންތޯ 

 )ސަުއވ ސް( ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ުގޅިެގން  ަވނަ މައްދާެގ )ހ( އަށް    26މި މާއްދާަގިއ ބިލުެގ   ސަަބބު 

މާއްދާެއއްކަމުަގއި  ާމއްދާ  ތ ،  ވާއިޞްލާޙުކުރެވިފަިއވާ  ކޮމިޓ ން އެ  ހިމެނުމަށް  ބިލުަގއި 

ބިލުެގ   ކަމެއްކަމުަގއި    26ނިންމުމާުގޅިެގން  މުހިންމު  އޮތުަމކ   )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ޤަބޫލުކުރެެވެއވެ.   ކޮމިޓ އަށް
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 ން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އިޞްލާޙުކުރު   28- 1މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ޓެރަރިޒަމް  

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވ ނަމަވެސް، އެ ދެ އަކުރުަގއި   ޤާނޫނުގައި އޮތްގޮތް 

ބަޔާންކުރާ މ ހެއްެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށާއި މަްއސަލައިެގ ބާވަތުން، ެއއ  ެއ  

ރުަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ ދެ އަކު

މައްސަލަެއއް ކަމުަގއިނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައިެގ ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު 

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، މި މާއްދާެގ  

)ތިރ ސް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުެވެގންނުވާނެެއވެ. އަދި މި މާއްދާެގ    30)ހ( ެގ ދަށުން  

މުއްދަތު،   އިތުރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ެގ  ދުވަހަށްވުރެ  ހެއްފަސާޅ ސް)  45)ށ(   )

 އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރަން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވ ނަމަވެސް، އެ ދެ އަކުރުަގއި  

ބަޔާންކުރާ މ ހެއްެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށާއި މަްއސަލައިެގ ބާވަތުން، ެއއ  ެއ  

މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ ދެ އަކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ  

މައްސަލަެއއް ކަމުަގއިނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައިެގ ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު 

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ދައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، މި މާއްދާެގ  އެހެންނަމަވެސް، އެފަ

ދަށުން   ެގ  މި   45)ހ(  އަދި  އިތުރުވެެގންނުވާނެެއވެ.  ދުވަހަށްވުރެ  )ސާޅ ސްފަހެއް( 

މުއްދަތު،   ިއތުރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  ދުވަހަށްވުރެ ފަހެއް)ހަތްދިހަ  75މާއްދާެގ   )

 އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ. 

ޓެރަރިޒަމް ފަދަ ރޭވިެގން ހިންާގ ބޮޑެތި  މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅާ ސަބަބަކ ،   ސަަބބު 

އަދި    ނޫންކަމަށާއި،  ުމއްދަތެއްދުވަހަކ  އެކަށ ެގންވާ    30  ކުށްތަްއ ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށް   އ ޖިނާ

މިފަދަ   ހޯދުމާއި،  ލިޔުންތައް  ލިބެންޖެހޭ  ބޭރުން  ރާްއޖެއިން  މައްސަލަތަކުަގއި  މިފަދަ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ    ހެކިތައް މާއްދ  ހެްއކާިއ، ޑިޖިޓަލް  އްސަލަތަކުަގއި ހުށަހެޅޭ ބަެއއްމަ
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އެ ުމއްދަތުެގ    ،ހޭދަވާތ ތެއް  މުއްދަ  ދިުގކުރުމަށް  ތަކަށް ފޮނުވަިއެގން ތަޙްލ ލުރަޓަރ ލެބޯ

ންނަކަމަށް ދިވެހި  ތެރޭަގއި މިފަދަ ތަޙްޤ ޤުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް ހު

ފަރާތުން   ޚިދުމަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފާހަަގފުލުހުންެގ  ޤާނޫނުަގއި  މި   ކޮށްފަިއވާތ ، 

 ެގ މަޤްޞަދުަގެއވެ.  ހިންުގމަށް އެކަށ ެގންވާ ަވުގތު ދިނުމު ކުށްތަކާުގޅިެގން ތަޙްޤ ޤު

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް ފަސް އަކުރު އިތުރުކުރުން.    28- 1ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  

ހުށަހަޅާ އިތުރުކުރަން  

  އަކުރުތައް

މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތުަގިއވެސް އެ މައްސަލައިެގ   ( ކ)

ތަޙްޤ ޤު ތަޙްޤ ޤު   އެފަދައިން  އަދި  ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާނަމަ، 

މެދުވެރިވުމުެގ   ކަމެއް  ބާރުނުފޯރުވޭ  ފުލުހުންެގ  ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވަނ  

ސަބަބުން ކަމުަގިއވާނަމަ، އިތުރު އެއް ފަހަރު އެ ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް 

އެފަ އަދި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ެއ އެދި  ދައިން 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   ސަބަބަށް  ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާ  ތަޙްޤ ޤު    15މައްސަލަިއެގ 

ޮގތުެގމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ 

 އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

މުއްދަތު   )އ(  ތަޙްޤ ޤުކުރުމުެގ  ދަށުން  ެގ  )ކ(  މާއްދާެގ  އިތުރުކޮށްދޭ މި 

ޙާލަތުަގިއވެސް، ދަޢުވާ އުފުލުމާ ުގޅޭޮގތުން މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ  

 މުއްދަތާއި އިޖުރާއަތު ހިނާގނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ކ( އަދި )އ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތަކުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(   )ވ( 

ފުރިހަމަކޮ ތަޙްޤ ޤު  މ ހެއްެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މ ހެއްެގ ނުވަތަ  އެ  ށް 

ބަޔާންކުރާ   ަގއި  )މ(  މާއްދާެގ  މި  އުފުލާފައިނުވާނަމަ،  ދަޢުވާ  މައްޗަށް 

 ޙާލަތުަގއި މެނުވ  އޭނާެގ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަިއެގންނުވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ކ( އަދި )އ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތަކުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(   )މ(

)ށ(  ބަޔާ   ނުވަތަ  މ ހެއްެގ  ަގިއ  ެއ  ފުރިހަމަކޮށް  ތަޙްޤ ޤު  މ ހެއްެގ  ންކުރާ 
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ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ   މ ހަކާމެދު  އެ  އުފުލާފައިނުިވނަމަވެސް،  ދަޢުވާ  މައްޗަށް 

އަލުން  މަްއސަލައެއް  އެ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ހެކި  އާ  މައްސަލަިއަގއި 

މައްޗަ ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  ދަޢުާވ  ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށްފަހުަގއި  ށް 

 އުފުލުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

އުފުލާ   )ފ( ދަޢުވާ  ތަޙްޤ ޤުކުރުމަށްފަހު  އަލުން  ދަށުން  ެގ  )މ(  މާއްދާެގ  މި 

ޙާލަތުގައި، އެ ފަރާތުެގ ަމއްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ ތަޙްޤ ޤުކޮށް ދަޢުވާ 

ެގ ނިޔަލަށް ހުރި އިން ފެށިެގން )ޅ(   އުފުލުމާ ުގޅޭޮގތުން މި މާއްދާެގ )ހ(

 އަކުރުތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ މުްއދަތުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ހިނާގނެެއވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ    28-1ބިލުެގ    ބޭނުމަކ ،މި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުމުެގ މައިަގނޑު   ސަަބބު 

ފުރިހަމަވެފައި ތަޙްޤ ޤު  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  ތަޙްޤ ޤުކުރާ  ފުލުހުންެގ    ދަށުން  ނުވަނ ، 

ބާރުނުފޯރުވޭ ކަމެއް މެދުވެރިުވމުެގ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ، އިތުރު މުއްދަތު ދިނުމުގެ  

ޮގތުންނާއި،   ދިނުމުެގ  އެޮގތަށް  ފުރުޞަތު  ތަޙްޤ ޤު އަދި  މުއްދަތުަގިއ  އިތުރުކުރެވޭ 

ނަމަވެސް އެ  ންނެނެވެ. ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ދަޢުާވނުކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކުރުމުެގ ޮގތު

މައްސަލައާ ުގޅިެގން އާ ހެއްކެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މަްއސަލައެއް އަލުން ތަޙްޤ ޤުކުރުުމެގ 

ތަޙްޤ ޤުކުރިއަށް  ފުރުޞަތު   ުގޅިެގން  ހެއްކާ  ލިބުނު  އަލަށް  އަދި  ކަމާއި،  އޮންނާނެ 

 މެވެ.  ބަޔާންކުރުތައް ެގންދެވޭނެ މުއްދަތު

 

 . އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ގޮތަށް   އަންނަނިވި (  ހ)   މާއްދާގެ   ވަނަ   60- 4  ޤާނޫނުގެ   މަނާކުރުމުގެ   ޓެރަރިޒަމް 

  ދިވެހިރާއްޖެއިން   ހަނުގރާމަވެރިޔަކު  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ  3-60  ޤާނޫނުެގ  މި   އޮތްގޮތް ިބލުގައި

  ބޭރުގެ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ބަިއވެރިވުމަށްފަހު  ހަނުގރާމަެއއްަގއި  ހިނާގ  ބޭރުގައި

،  އަތުވެއްޖެނަމަ  އެނބުރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ދިޔުމަށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް   ހަނުގރާމަވެރި

 ެއޅިދާނެއެެވ.  ފިޔަަވޅެއް ތެރެއިން ފިޔަވަޅުތަކުެގ އަންނަނިވި ފަރާތަކާމެދު އެފަދަ



 /M19/SKH/2021 16:  ނަންބަރު   ރިޕޯޓު 

 13 

 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅާގޮތް 

  ދިވެހިރާއްޖެއިން   ހަނުގރާމަވެރިޔަކު  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ  3-60  ޤާނޫނުެގ  މި

  ބޭރުގެ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ބަިއވެރިވުމަށްފަހު  ހަނުގރާމަެއއްަގއި  ހިނާގ  ބޭރުގައި

،  އަތުވެއްޖެނަމަ  އެނބުރި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ދިޔުމަށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް   ހަނުގރާމަވެރި

 . ައޅަންވާނެެއވެ ފިޔަަވޅެއް ތެރެއިން ފިޔަވަޅުތަކުެގ އަންނަނިވި ފަރާތަކާމެދު އެފަދަ

އަ ސަަބބު  ސަރަޙައްދަކުން  ފަރާތްތަކާނހަނުގރާމަވެރި  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެައށް  މެދު ބުރާ 

އްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  އެ މާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން،    "އެޅިދާނެ  "ފިޔަވަޅެއް

 އޮތުމުންނެވެ. އެްއވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އެފަރާތެއް މުޖުތަމަޢަށް ދޫވުމުެގ ިއހްތިމާލު 

 

 

 .  އިތުރުކުރުމަށް   އަކުރެއް   ފަހަތަށް   ގެ (  އ )   ގެ މާއްދާ   ވަނަ   06- 4  ޤާނޫނުގެ   މަނާކުރުމުގެ   ޓެރަރިޒަމް 

 ހުށަހަޅާ  އިތުރުކުރުމަށް

 އަކުރު

  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  އަކުރުަގއި  އެ  ފަރާތަކާމެދު  ބަޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި

  އައުމާެއކު،   ދިވެހިރާއްޖެ  ފަރާތެއް  އެފަދަ  އިތުރުން،  އެޅުމުގެ   ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން

 . ހަދަންވާނެއެވެ  ފުލުހުން ެއއް ބްރ ފިންގ -ޑ   އިންޓެލިޖެންސް އެފަރާތަކާުގޅޭ

ބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާ ުގޅޭ ފުރިހަމަ ނހަނުގރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކުން އަ ސަބަބު

އުޅެފައިާވޮގތާިއ   ސަރަޙައްދެްއަގއި  ހަނުގރާމަވެރި  ފަރާތެއް  އެފަދަ  މަޢުލޫމާތާއި، 

ނުރައްކަލެްއެގ  ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރު، ައދި އެފަދަ މ ހުންެގ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ  

މިންވަރު އެފަދަ މ ހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމާެއކު ލަސްކުރުމެއްނެތި ދެނެަގނެވިފައި  

 ަގިއވާތ ެއވެ.  ކަމު އޮތުމަކ  މުހިންމުކަމެއް

 

 .  އިތުރުކުރުމަށް   އަކުރެއް   ފަހަތަށް   ގެ (  ރ )   ގެ މާއްދާ   ވަނަ   60- 8  ޤާނޫނުގެ   މަނާކުރުމުގެ   ޓެރަރިޒަމް 

 

 ހުށަހަޅާ  އިތުރުކުރުމަށް

 އަކުރު

 ހަވާލުކުރުުމެގ  މެންބަރަކާ  ާއއިލާގެ  ކުއްޖާެގ  އެ   ކުޑަކުއްޖަކު  ދަށުން  ގެ (  ރ)  މާއްދާެގ  މި

 . އޮންނަންވާނެއެވެ ހަދާފައި އެސެސްމަންޓެއް ފަރާތެްއެގ އެ ކުރިން
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

ޢާއިލާެގ   ސަަބބު  ފަރާތުންނާއި،  ދައުލަތުެގ  ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަކ   މުޖުތަމަޢުެގ  ފަރާތުންނާއި 

ޚާއްޞަ އެހ ތެރިކަާމއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުެގ ޙަްއޤު ލިބިެގންވާ ބަެއއްކަުމަގިއ  

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތ އާއި  35ޤާނޫނުއަސާސ ެގ 

ވަނަ ާމއްދާެގ    2ނޫނު( ެގ  )ކުޑަކުދިންެގ ޙަްއޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާ  2019/19

ބެހޭޮގތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމ    ކުރުމާ)ހ( ަގއި ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި

އ.ދ. ެގ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް   ،މުޢާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތ އާއި

މުޢާހަދާެގ   ކުޑަކުދިން   39ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  ޙާލަތްތަކުަގއި  ެއކިެއކި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ރ އިންޓަްގރޭޓް ކުރާއިރު، ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުެގ ޒިންމާ 

 ނެރެވޭ މާޙައުލަކ  ރަްއކާތެރި،  ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި އޮންނަންޖެހޭނެކަމާ އެކުއްޖާ އަނބުރާ

ކަށަވަރުކުރުމަކ    ވުޒާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ  މާޙައުލެއްކަން  ނާރޗަރިން 

 މުހިންމުކަމެއްކަމުަގިއވާތ ެއވެ.  

 

 .  އިތުރުކުރުމަށް   އަކުރެއް   ފަހަތަށް   ގެ (  ރ )   ގެ މާއްދާ   ވަނަ   60- 10  ޤާނޫނުގެ   މަނާކުރުމުގެ   ޓެރަރިޒަމް 

 

 އިތުރުކުރުމަށް

 އަކުރު ހުށަހަޅާ

 އެދި   އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުްއދަތު  މަތިން  ޮގތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ރ)  މާއްދާެގ  މި

  ސުޕ ރިއަރ   ލިބިދ ފައިވާ  އިޚްތިސާސް   ބެލުމުެގ  މައްސަލަތައް  ޖިނާއ   ،ހުށަހަޅަންވާނ 

 . ކޯޓަކަށެވެ

 އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުެގ  ހޯދުމަށް   އަމުރު  ކޯޓު  ުގޅިެގން   މައްސަލަތަކާ  އެކި ސަބަބު

  އެނެގން  ސާފުކޮށް  ކޯޓު  ލިބޭ   އިޚްތިޞާޞް  ުގޅޭ  މަްއސަލައަކާ  އެ،  މަސައްކަތްކުރާއިރު

،  އެހެންކަމުން.  ފާހަަގކުރެވިފަިއވެެއވެ  ހުންނަކަން  ޮގންޖެހުންތައް  ސަބަބުން  މުެގނެތު

  އަނބުރާ   މުޖުތަމަޢުއަށް  ފަރާތްތައް  އޮތް   ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގ  ޢަމަލުތަކަށް  ޓެރަރިޒަމްެގ

 މްޕްރޮްގރާ  ރ އިންޓަްގރޭޝަން  އަދި  ރ ހެބިލިޓޭޝަން  ކުރިން  ރުޖޫޢަވުމުެގ

 ހޯދަން  އަމުރު  ކޯޓަށް   މަށްޓަކައިބެހެއްޓު  ބަންދުގައި  އިދާރ    ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

  އޮތުމަކ   ބަޔާންކޮށްފައި  ސާފުކޮށް  ކޯޓު  ލިބިފައިވާ  އިޚްތިޞާޞް  ކަމުެގ  އެ  ހުށަހަޅާއިރު

 . ކަމެކެމެވެ މުހިންމު

 

 

 . އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ގޮތަށް   އަންނަނިވި (  ރ )   މާއްދާގެ   ވަނަ   60- 14  ޤާނޫނުގެ   މަނާކުރުމުގެ   ޓެރަރިޒަމް 

 

  އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅާޮގތް

 ންޖެހޭ ކަނޑައަޅަ  ދަށުން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި   ކޮމިޓ ން  ބަޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި

  އަދި  ޞިއްޙ   ،ޖިންސާއި  ، ޢުމުރާއި  މ ހުންެގ  ،ބަލަންވާނ   ކަނޑައެޅުުމގައި  ކަންކަން

  ޙައްޤުތައް   އިންސާނ   ، ޙާލަތްތަކަށާއި  ނާޒުކު  މ ހުންެގ  އެކި   ޙާލަތުތައްފަދަ  ނަފްސާނ 

   އެކި   ،ރިޢާޔަތްކޮށް  މިންަގނޑުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމ   ރައްކާތެރިކުރުުމެގ

 ފަރުާވެގ  ރ ހެބިލިޓޭޝަންެގ  ދެވޭނެ   މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެކި   ،މ ހުންނަށް  ތިބޭ  ޙާލަތްތަކުަގއި 

  ފަރުވާގެ   ދެވޭނެ  ދަށުން  ިގންތިެއއްގެ   ކޮންމެ  އެއިން  އަދި  ، ިގންތި  ބާވަތްތަކާއި

 . ކަނޑައެޅުމަށެވެ ޕްރޮްގރާމްތައް

 

އަދި  ރ  ސަބަބު ޕްރޮގްރާމްހެިބލިޓޭޝަން  މިފަދަ  އެކުލަވާލާއިރު  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތައް ރ އިންޓަގްރޭޝަން 

ކުރުމަކ  މުހިންމު  ރިޢާޔަތް  ށްފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢުމުރާއި ޖިންސު އަދި ނަފްސާނ  ޙާލަތަ 

 ށްވާތ އެވެ. ކަމެއްކަމަ

 

 . އިޞްލާޙުކުރުމަށް   ގޮތަށް   އަންނަނިވި (  ވ )  މާއްދާގެ   ވަނަ   64  ޤާނޫނުގެ   މަނާކުރުމުގެ   ޓެރަރިޒަމް 

 

  މަނާކުރެވިފައިވާ   ބޭނުންކުރުމަށް  ބޭނުންތަކަށް  ޢާންމު،  އެވަނ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  ޮގވާތަކެތި" އޮތްޮގތް  ޤާނޫނުގައި

  ވަކި،  ތެރެއިން   އެްއޗެހ ެގ  ހޯދަންޖެހޭ  ހުއްދަ  ސަރުކާރުެގ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި   އެ  ނުވަތަ

  ރޭވިފައި  ޮގތެއް  ކިވަ  ގޮވާނެ،  ތަކެއްޗާއި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ޮގތަށް   ގޮވާ  ޖެހުމުން  ވަުގތެއް
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

  ކެމިކަލް  ނުވަތަ  ބަޔޮލޮޖިކަލް  މަރުވެދާފަދަ  މ ހުން،  ޭގހާއި   ިވހަ،  ވިހަާއއި،  ތަކެއްޗާއި  ހުންނަ

 ކޮންމެ  ޮގވާ  ޒާތުގައި  ޭއެގ،  ޮގތުން  ހިމެނޭ  މާއްދާތައް  ރޭޑިއޯެއކްޓިވް،  މާއްދާތަކާއި 

 .  ކަށެވެވަސ ލަތަ

  އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅާޮގތް

  މަނާކުރެވިފައިވާ   ބޭނުންކުރުމަށް  ބޭނުންތަކަށް  ޢާންމު  ،އެވަނ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  ޮގވާތަކެތި"

  ނުވަތަ  ،ތެރެއިން  އެއްޗެހ ެގ  ހޯދަންޖެހޭ  ހުއްދަ  ސަރުކާރުެގ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ

 މަޢުދަނެއް  ނުވަތަ   ކެމިކަލެއް  އެްއވެސް   ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންކުރެވޭ  ބޭނުންތަކަށް  ޢާންމު

  ޮގވާ   ޖެހުމުން  ވަުގތެއް  ަވކި  ،ތެރެއިން   އެްއޗެހ ެގ  ުއފައްދާ  ެއއްކޮށްެގން  ޭގހެއް  ނުވަތަ

  ، ތަކެްއޗާއި  ހުންނަ  ރޭވިފައި  ޮގތެއް  ަވކި  ޮގވާނެ  ،ތަކެއްޗާއި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ޮގތަށް

  ،މާއްދާތަކާއި   ކެމިކަލް  ނުަވތަ  ބަޔަލޮޖިކަލް  މަރުވެދާފަދަ  މ ހުން  ،ޭގހާއި   ވިހަ  ،ވިހަާއއި

 . ވަސ ލަތަކަށެވެ ކޮންމެ  ޮގވާ ޒާތުަގއި  ޭއެގ ،ހިެމނޭޮގތުން މާއްދާތައް ރޭޑިޯއއެކްޓިވް

އާންމު ބޭނުންތަކުަގއި ބޭނުން ކުރެވޭ ތަކެތިން ބޮން ހަދާ މިހާރު  ޮގވާތަކެތި ހެދުމުަގއި   ސަބަބު

އަދި އެފަދަ މެނުއަލްތައް ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ހަރުކަށި ފިކުރުެގ  ޮގްއވާ  

ފެންނަމުން އަތުން  ފަރާތްތަކުެގ  މަނާކުރުމުެގ ދާތ އާއި،  އެކިއެކި  ޓެރެރިޒަމް  މިހާރު 

ޤާނޫނުަގއި މަނާކޮށްދ ފައިވާ ޮގތުން "ޢާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރެވިފައިާވ  

ންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުެގ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި" މިޮގތަށް ހިމަނާފައިވާތ  ނުވަތަ ބޭނު

ދަތިތަކާ   ކުރުމަށް  ސާބިތު  ކުށް  އަމަލެްއެގ  ޓެރެރިޒަމްެގ  ހިންަގފާނެ  މުސްތަޤުބަލުަގއި 

ބޭނުންތަކަުގއި ބޭނުން ކުރާ ތަކެތިން   އަދި    އެވެ.  ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ފެނެ އާންމު 

ލިބޭނަމަ ހަޮގވާތަކެތި   ެގއްލުމެއް  ބޮޑު  ނުވަތަ  އަނިޔާެއއް  ބޮޑު  މ ހަކަށް  ދައިެގންވެސް 

މާނަކުރެވިފަިއ އޮތުމަކ     "ޮގވާތަކެތި" ދާނެ ޮގތަށް، ޤާނޫނުަގިއ  ޮގވާތަކެތ ެގ ޮގތުަގިއ ބެލި

 ބޫލުކުރެވެެއވެ.  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ޤަ
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 ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ  ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލ ހުެގ 

 : ނިންމުން   ކޮމިޓ ގެ  .4

ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓ އަށް  އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލާ  އަށް( ޤާނޫނު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ) 32/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު

ކޮމިޓ ެގ މެންބަރުންެގ ހަޅާފައިވާކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ށާއި އެޓަރނ  ޖެނެރަލްެގ އޮފ ހުން ހުށަ ކަލިބިފައިވާ ޚިޔާލުތަ

މި ބިލު ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ޮގތަށް ބިލާމެދު   އިޞްލާޙުތަކާއެކު   ެގނައި  ކޮމިޓ ންމެދުަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  

 2021  ނޮވެންބަރު  25ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލ ހަށް ފޮނުވުމަށް،  

  މެންބަރުންެގ  ބައިވެރިވި  ޯވޓުަގއި   ހާޒިރުވެ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ވަނަ  136  ކޮމިޓ ެގ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ސަލާމަތ   އޮތް  ގައި

 ފާސްކޮށްފައެވެ.   ވަނ ޔަތުން  އަޣުލަބިއް

އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ    އަށް( ޤާނޫނު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ) 32/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނުކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރި،  

 " ެގ ޮގތުަގއި އެވަނ ެއވެ.  1-މި ރިޕޯޓުެގ "ޖަދުވަލު ބިލު

ކޮމިޓ ެގ   ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ދިރާސާކުރުމަށް ސަލާމަތ   ބިލު  ހާޒިރުވި ނިޞްބަތް އަދި  މެންބަރުން  ބައްދަލުވުންތަކަށް 

 " ެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާފައި ެއވަނ ެއވެ. 2-އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ހާޒިރ ެގ ތަފްޞ ލު "ޖަދުވަލު

އިޞްލާޙު   އަށް( ޤާނޫނު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ) 32/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނުވ މާ، ކޮމިޓ ން ފާސްކޮށްފައިާވ  

 ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ ޮގތެްއެގމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ.  މަޖިލ ހަށް ެގނައުުމެގ ބިލު

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2021 ނޮވެންަބރު 25

 

   އުތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ތަދޫ  ހި 

 މުޤައްރިރު   ކޮމިޓ ގެ 
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 ޖަދުވަލު  2

 

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ    ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް ) 32/2015  ޤާނޫނު ނަންބަރު "
ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ  ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަލާމަތ  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން   " ބިލު 

 ހާޒިރ  ރިޕޯޓް 

 

 

 

  ިވަޑައިނުގަންނަވާ  - ވަޑައިގެންނެވ S ިސަލާމުގައ O  ރަސްމ J ިމަޖިލ ހުގެ ރިޔާސަުތގައ 

25.11.2021 136 1:27      O    -   O - 

15.11.2021 133 0:25   S   J   O     - 
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ވަނަ    ... އަށް ( ޤާނޫނ   ޓެރަރިޒަމް މަނާކ ރ މ ގެ ) 32/2015 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  
 އިޞްލާޙ  ގެނައ މ ގެ ބިލ  

 
 ޤާނޫނ ( އަށް އަންނަނިވި ިއޞްލާޙ ތައް ެގނައ ން. ޓެރަރިޒަމް މަނާކ ރ މ ެގ ) 2015/32 ޤާނޫނ  ނަންބަރ 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރ  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )   ވަނަ   4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .1

 

ނ ވަތަ    (1) )ހ( . 4  ދީނީ  ނ ވަތަ  ސިޔާސީ  ފިކ ރެްއ    ހަރ ކަށިވަކި 
 އަދި ؛ ކ ރިއެރ ވ މަށްޓަކައި 

 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވަނަ މާއްދާ   22  ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .2

 
ކޯޓ  އަމ ރަކާ ނ ލައި  

 ކ ރ ން ހައްޔަރ 
ވަނަ މާއްދާާއިއ    12  ވަނަ މާއްދާއާއި  7  ވަނަ މާއްދާާއއި  6މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 22

ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ   14 އ ޅޭކަމ ެގ  ކ ރަން  ކ ށެއް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
ަމއްޗަ ފަރާތެއްެގ  އެފަދަ  ނާޅައިފިނަމަ،  ފިޔަވަޅ   ވަގ ތ ން    ށް ފަރާތަކާމެދ  

ކޮށްފާނެކަމަ ކ ށް  ޤަބޫލ ކ ރެޭވ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ބ އްދިއަށް  ބެލ މަށް  ށް 
ނ ލައި   އަމ ރަކާ  ކޯޓ   ހ ރެއްޖެނަމަ،  ސަބަބ ތަކެއް  އެމީހަކ   އެކަށީެގންވާ 

 ހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 

  
ެއ  ކ ށެއް ކޮށްފި ހިނދެއްަގއި،  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ    6މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(

ތ ހ ކ ށް   ކަމަށް  ފަރާކ ރި  ައމ ރަތެމަތ ކ ރެވޭ  ކޯޓ   ނ ލައި ްއ،  ކާ 

1ޖަދ ވަލ     



2 

 

 ހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
 

  
ޤާނޫނ ެގ   )ނ( ކަމަށް   16މި  ކ ރި  ކ ށެްއ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ބާރ    ހަްއޔަރ ކ ރ މ ެގ  ނ ލައި  އަމ ރަކާ  ކޯޓ   ފަރާތެއް،  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 
 ވެ. ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެ

 
)ނ(   (ރ)   ނ ވަތަ  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  މީހަކ  މި  ދަށ ން  ެގ 

ރޭންކ ން   ޕޮލިސްެގ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ސަބް  ހައްޔަރ ކ ރަންވާނީ، 
 ެއވެ.  ަގފެށިެގން މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެއްެގ ހ އްދައާ ެއކ  

 
މާއްދާެގ   (ބ)   )ނ(މި  ނ ވަތަ  )ށ(  މީހަކ    )ހ(،  ދަށ ން  ެގ 

ނަންބަރ  ހައްޔަރ ކ ރ މ ގަ  ޤާނޫނ   ހަްއޔަރ ކ ރ މަށްފަހ ަގިއ،  ާއއި، 
ެގ    2016/12 ޤާނޫނ (  އިޖ ރާައތ ެގ  )ބ(    40)ޖިނާއީ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ    44ވަނަ މާއްދާާއއި،    43ވަނަ މާއްދާއާިއ،    42އަދި )ޅ( އާިއ،  
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖ ރާއަތ ތަކަށް ފ ލ ހ ން    45މާއްދާއާިއ،  
 ންވާނެއެވެ. ޢަމަލ ކ ރަ

 
    
ދަށ ން   (ޅ)   ެގ  )ނ(  ނ ަވތަ  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  މީހަކ ،    ހައްޔަރ ކ ރެވޭމި 

ނ ލައި   އަމ ރަކާ  ަގޑި   48ކޯޓ   ބަންދ ަގިއ  އި)ސާޅީސްއަށެއް(  ރަށް 
 ބެހެއްޓ މ ެގ ބާރ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 
މީހާ   ( ކ)   ހަްއޔަރ ކ ރެވޭ  ހައްޔަރ ކ ރ މ ަގިއ،  މީހަކ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ބެލެޭވ   ލިބިދާނެކަމަށް  ޢަމަލ ން  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބެލެވޭ  ކޮށްފާނެކަމަށް 
ކ ޑަކ ރ  ެގއްލ ންތަކެއް  ޮގތ ން  މައެންމެހައި  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  ށްޓަކައި، 

ޅ ތައް ފ ލ ހ ން  އެހިނދަކަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނ  ހ އްދަކ ރާ ފިޔަވަ
 އަޅަންވާނެއެެވ. 

 

Deleted :)ޅ(

Deleted : މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނ ވަތަ )ނ( ެގ
މީހަކ ، ލަސްނ ކޮށް، ފ ލ ހ ންެގ  ހައްޔަރ ކ ރެވޭދަށ ން 

¶މަރ ކަޒަކަށް ެގންދަންވާނެެއވެ. 

Deleted :ކ

Deleted :އ
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މާއްދާެގ   ( އ)   ދަށ ންމި  ެގ  )ނ(  ނ ވަތަ  )ށ(  ނ ލަިއ    )ހ(،  އަމ ރަކާ  ކޯޓ  
ލަ ތަނެްއަގިއ  އްހައްޔަރ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިދޭ މީހަކ  ހ ރީ އަމި

އެމީހަކ    ޙާލަތ ަގއި،  ލިބިފައިާވ  ހެކި  އެކަށީެގންާވ  ބެލ މަށް  ކަމަށް 
ކަން  އެތަނަކަށް ަވނ މާއި    އެ  ،ކޯޓ  ައމ ރަކާ ނ ލައިހައްޔަރ ކ ރ މަށްޓަކައި،  

ކ ރަން އެކަށޭނަ މިންވަރެްއެގ ވަގ ތަކަށް އެތަނެއްަގއި މަޑ ކ ރ މ ެގ، ނ ވަތަ  
 ލިބިެގންެވއެވެ.  ށްތިބ މ ެގ ބާރ ، ފ ލ ހ ންނަ

 
) ( ވ)   މާއްދާެގ  ބަޔާންކ ރާ  އމި  ަގއި  ދިރިނޫޅޭ، (  ީމހ ން  ތަނަކީ،  އަމިއްލަ 

)ހ(،  މި މާއްދާެގ  ވެފައި، އެތަނ ަގއި  ށްފަޅ ކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަނެްއ ކަމަ
)ނ(   ނ ވަތަ  ކަމަށް  )ށ(  ހ ރި  ފަރާތެއް  ބަޔާންކ ރާ  ޤަބޫލ ކ ރ މަށް  ަގއި 

ލިބިއެކަށީެގންވާ   ކޯޓ     އެފަރާތެއްނަމަ،  ވާފައިހެކި  ހައްޔަރ ކ ރ ަމށްޓަކައި، 
ނ ލައި އެކަން  ،އަމ ރަކާ  ވަނ މާއި،  އެކަށޭނަ   އެތަނަކަށް  ކ ރަން 

ބާރ ،   ތިބ މ ެގ  މަޑ ކ ރ މ ެގ، ނ ވަތަ  ަވގ ތަކަށް އެތަނެއްަގއި  މިންވަރެއްެގ 
 ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 
އަމި (މ)   ފ ލ ހ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނ މ ަގިއ،  އްލަ  މި  ޤާނޫނ  ތަންތަނަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ    30ެގ  )ޖިނާީއ އިޖ ރާއަތ ެގ ޤާނޫނ (    2016/12ނަންބަރ   
)ވ(   އަދި  )އ(،  )ކ(،  )ޅ(،  އިޖ ރާއަތ ތަކަށް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ރ(، 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 
 ދާއެއް އިތ ރ ކ ރ ން. މާއް   އިން ފަދަ އަންނަނިވި    ގެ ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާ   22-1  ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ  .3

 
ހައްޔަރ ކ ރ މަށްފަހ   

ބަލައި   ންއަމިއްލަ ތަންތަ
 ފާސްކ ރ ން 

)ހ(، )ށ(  ( ެގ ދަށ ން، އެ މާއްދާެގ  ކވަނަ މާއްދާެގ )  22މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( 2-22
)ނ(   އަމިއްނ ވަތަ  ފަރާތެއް  ބަޔާންކ ރާ  ތަނަަގއި    ހައްޔަރ ކ ރާ  ކ ން ލަ 
ވަނަ    12ވަނަ މާއްދާއާއި    7އާއި  މާއްދާ  ަވނަ  6  ެގމި ޤާނޫނ ޙާލަތ ގައި،  
ާމއްދާއާއި    14މާއްދާއާއި   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   16ވަނަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ހެކި   އެކަށީެގންވާ  ތަނ    އެކ ށަކާގ ޅޭ  ޤަބޫލ ކ ރ މަށް  ހ ރިކަމަށް  ަގއި 
ކަން ކ ރަން އެކަށޭނަ އެއަދި  ޓަކައި،  އެ ެއއްޗެއް ހޯދ މަށް  ނަމަ،ވާސަބަބެއް

Deleted :ވ

Deleted :މ

Deleted :ވ

Deleted :ފ

Deleted :1-22

Deleted :2-22

Deleted :ވ
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ޮގތ ެގމަތިން  އެތަނެއް  ،ކަށްަވގ ތަރެއްެގ  ވަމިން މާއްދާަގިއވާ  ބަލައި    މި 
 ފާސްކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 
  

ތަނެއް   )ށ( އަމިއްލަ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފާސްކ ރެވޭނީ،  މި  ބަލައި 
ޙާލަތްތަ ަމއްޗަށް  އަންނަނިވި  ެއކަށީެގންވާ ސަބަބެއްެގ  ްއ ވ ޖޫދ ަގއިާވކަމަށް 

އްޔަރ ކ ރި ފ ލ ހ ނެްގ އޮފިސަރަށް  ރާތް ހަިއާވ ފަަގކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ބިނާކޮށް،  
ޙާލަތ ަގ ރޭންކ ން  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  އޮފިސަރ ންެގ  ެއްގޒެކެޓިްވ  ފ ލ ހ ންެގ  ިއ، 

 ން މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެއްެގ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ ގައެވެ. ފެށިެގ
 

   
ގ ޅިެގން ހޯދަން ބޭނ ންވާ ހެއްކެއް އެތަނ ަގއި ވާކަމަށް   ކ ށާއެ   (1)

 އަދި؛ އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް އޮތ ންމަށް ބޫލ ކ ރ ޤަ
 

   
ހެއްކަކީ   (2) ޮގތ ަގިއ  އެ  ހެކީެގ  ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި  ކ ށް  އެ 

ކަމަށް  އެްއޗެއް  ބޭނ ންތެރިވެދާނެ  ހ ށަހެޅ މަށް   ޝަރީޢަތަށް 
 އަދި ؛ޤަބޫލ ކ ރ މަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް އޮތ ން

 
   

ފާއެަވގ ތ   ން  އެތަ (3) ހެކި ފިނަމަސްނ ކޮށްބަލައި  ކ ށާގ ޅޭ  އެ   ،
ކަމަށް   ކަމަށް  ފޮރ ވަފާނެ  ނައްތާލަފާނެ  ނ ވަތަ ނ ވަތަ 

ކަަމށް   ހެްއކަށް ނެތިެގންހިނަގއިދާނެ  އެ  ނ ވަތަ 
ކަމަށް   ސަބަބެއް ބަދަލ ެގނެސްދާނެ  އެކަށީެގންާވ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ 

 .އޮތ ން
 

  
ބަލަ )ނ( އެ  ފާސްކ ރަންވާނީ،  ބަލައި  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ފާސްކ އިމި   ރ މަށް  

އޮފިސަރަ  ބެލ މ ެގ  ކ   ޒިންމާވާނެ  އޮފިސަރ ެގ  އެ  ކަނޑައެޅ މަށްފަހ ، 
 ދަށ ންނެވެ.

 
  

ތަނެއް   (ރ) އަމިއްލަ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ފާސްކ މި  އެތަނެްއެގ  ރާިއރ   ބަލައި 
އެ   ފާސްކ ރަންވާނީ،  ބަލައި  އެތަން  ހ ރިނަމަ،  އެތަނ ަގއި  ވެރިފަރާތް 
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އެ ހާޒިރ ަގއެެވ.  ވެތަފަރާތ ެގ  ނެތް ރިފަރާނ ެގ  ހާޒިރ ވެ  ތާނަގއި  އެ  ތް 
މަޞްލަޙަތ   ފަރާތ ެގ  އެ  ފާސްކ ރަންވާނީ،  ބަލައި  އެތަން  ޙާލަތެއްަގއި 

 ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއްެގ ހާޒިރ ަގއެވެ.  
 

  
ދަށ ން   (ބ) މާއްދާެގ  ތަނެއް  މި  ފާސްކ ރެވޭނީ،  އަމިއްލަ  އެތަނ ަގިއވާ  ބަލައި 

މި   ބެލެވޭ،  ގަ އްދާެގ  މާކަމަށް  ހެއްކެއް )ހ(  ބަޔާންކ ރާފަދަ    އި 
ަވގ ތަކައެހޯދ މަށްޓަކައި،   މިންވަރެއްެގ  އެކަށޭނަ  ކ ރަން  އަދި  ކަން  ށެވެ. 

ފާސްކ ރ މެއް، ބަލައި  ހިންާގ  ަގޑިއިރަށްވ ރެ  )ހައެ  6  އެފަދައިން  އް( 
 އިތ ރ ެވެގންނ ވާނެއެވެ. 

 
  

ދާެގ ދަށ ން   މާއްތ ރަށް މިމި މާއްދާެގ )ބ( ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ަވގ ތަށްވ ރެ އި )ޅ(
ކޯޓ   ކ ރަންވާނީ  އެކަން  އެދޭނަމަ،  ފާސްކ ރަން  ބަލައި  ތަނެއް  އަމިއްލަ 

 އަމ ރަކާ ެއކ ަގއެެވ. 
 

  
ތަނެއް   ( ކ) އަމިއްލަ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ފ ލ ހ ންގެ  ފާސްކ ރާ    ބަލައިމި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކ ރެވިދާނެެއވެ. އޮފިސަރ ންނަށް 
 

   
ޮގތ   (1) ބޭނ ަގހެކީެގ  އެްއޗެއްންކ ރެއި  އެތަނ ަގިއ    ވިދާނެ 

އެ ެއއްޗެއް ފޮރ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނ ވަތަ   އަދިހ ރިކަމަށްވާނަމަ،  
ފ ރ ޞަތ    އެއްޗަކަށް  ނ ވަތަ  ނައްތާލ މ ެގ  ބަދަލ ެގނައ މ ެގ  އެ 

ެއ ފ ރ ޞަތ    ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ،  ޮއފިސަރަކަށް  އެ  އޮތްކަމަށް 
 ؛ންއެްއޗެއް ހިފެހެއްޓ 

 
   

އަދި/ނ ވަތަ ނ ަގއިއެތަ  ނާއިއެތަ (2) ފޮޓޯ  އެއްޗެހީެގ  ކަމާބެހޭ  ހ ރި   
 . ވީޑިއޯ ނެގ ން

 
  

މާއްދާެގ ( އ) )މި  އިމްތިޔާޒ ެގ  ކ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން   )
އެްއޗެްއސާިއ،  ދަށ ަގިއާވ  އިމްތިޔާޒ ެގ  ޤާނޫނީ  ެއްއޗެއްސާއި،  ދަށ ަގިއވާ 
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އެ ލިބިެގންާވ  އިމްތިޔާޒ   ދަށ ން  ހި  ެއއްޗެ  ނޫންެވސްޤާނޫނެއްެގ 
ބާރ  މ ެގ  އަދި/ނ ވަތަ ވީޑިޯއ ނެގ ނ ވަތަ އެ ެއްއޗެހީެގ ފޮޓޯ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ  

 ލިބިެގނެއް ނ ވެެއވެ.  ށްނަފ ލ ހ ން
 

  
( ެގ ދަށ ން ހިފަހައްޓާ މ ދަލ ެގ އިންވެންޓަރީއެްއ، ބަލައި ކމި މާއްދާެގ ) ( ވ)

ކ ރަ ެއކަން  އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ.  އޮފިސަރ   ންގެ ފ ލ ހ ންާވނީ،  ފާސްކ ރާ 
އެހެން އޮފިސަރަކާއި، ތަނ ެގ ވެރިފަރާތ ެގ ނ ވަތަ ތަނ ެގ ެވރިފަރާތް ނެތް  
ފަރާތެއްެގ   ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  މަޞްލަޙަތ   ވެރިފަރާތ ެގ  ޙާލަތެއްަގއި 
ވެރިފަރާތަށް،  ތަނ ެގ  ކޮޕީއެްއ،  އިންވެންޓަރީެގ  އެ  އަދި  ހާޒިރ ަގެއވެ. 

ޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  ެގ މަރިފަރާތ ވެނ ވަތަ އޭނާ ނެތް ޙާލަތެްއަގިއ  
 އޮފިސަރ  ދޭންވާނެއެެވ.  ފ ލ ހ ންެގފަރާތަށް 

 
ތަނެއް   (މ)   އަމިއްލަ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ފާސްކ މި  ޙަވާލ ވެހ ރިބަލައި    ރ ާމ 

ލިޔ މ ން  ފ ލ ހ ންެގ   މަޢ ލޫމާތ   ފާސްކ ރ މާގ ޅޭ  ބަލައި  އެ  އޮފިސަރ ، 
ެއޮގތ ން  ފާސްކ ރާ  އި،  ރ މ ގަ ރެކޯޑ ކ   ރެކޯޑ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ތަނަށް ބަލައި 

ބަލައި ފާސްކ ރ މަށް  ތިބި މީހ ންނާއި،  ތަނ ަގއި ހާޒިރ ވެއެ  ވަގ ތާއި،    ންވަ
އޮފިސަރާިއ،   ފާސްކ ރިޒިންމާވި  ބަލަިއ  އޮފިސަރ ންނާއި،    ބަލައި 

ބަލައި ފާސްކ ރެވޭ  ހެއްކެއް ހޯދަން ކަމާިއ،  ބާވަތެްއެގ  ފާސްކ ރެވ ނީ ކޮން  
ނެޭގ ތަން  އެއްޗެކޮންމެ    ތަނ ން  ނެގ ނ   އެްއޗެްއ  އެ  ތަފްޞީލ ،  ްއެގ 

 އެނޭގނެ ޮގތަށް ބަޔާންކ ރަންާވނެއެވެ. 

 

( ެގ ދަށ ން ރެކޯޑ ކ ރާ މަޢ ލޫމާތ ެގ ތެރޭަގއި، މި މާއްދާެގ  މމި މާއްދާެގ ) (ފ)  
ނަމާއި   އޮފިސަރ ެގ  އެްގޒެކެޓިވް  ދިން  ހ އްދަ  ފާސްކ ރ މަށް  ބަލައި  ދަށ ން 

ހ އް އެ  ދިން  މަޤާމާއި  ބަލައި  ަވގ ތާދަ  ހ އްދަކޮށްފައިވާ  އޮފިސަރ   ެއ  ިއ، 
ބަލައި  ރެކޯޑ ަގއި  އެ  އަދި  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  ދާއިރާ  ފާސްކ ރ މ ެގ 
އޮފިސަރ   ދިން  ހ އްދަ  އެކަމަށް  ިއތ ރ ން،  އޮފިސަރ ންެގ  ފާސްކ ރި 

 ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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) (ދ)   މާއްދާެގ  ބަޔާންކ ރާ  މމި  ަގއި  އެތަޢ ލޫމާތ މަ(  ފާސްކޮށް ،  ބަލައި  ނެއް 
ކ ރިން ދިޔ މ ެގ  ދޫކޮށް  ތަން  ރެކޯޑ ކޮށް    ނިންމައި،  ލިޔ މ ން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 
  ( ރ )   ، )ނ(   ، )ހ(، )ށ( އަރިމަތީ ސ ރ ޚީ، އަދި އެ މާއްދާގެ  ގެ  ވަނަ މާއްދާ   26 ޤާނޫނ ގެ  ބ ނެވިދިޔަ  .4

 ކ ރ ން. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ    އަދި )ބ( 

 
ދ   ޓ މާމެބެހެއް އިގަބަންދ  

 ގޮތެއް ނިންމ ން 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ( . 26 ދަށ ން    22މި  ެގ  )ނ(  ނ ވަތަ  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހަމަތަކ ެގމަތިންތޯ  ޤާނޫނީ  ބަންދ ކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތެްއ  ހައްޔަރ ކ ރެވޭ 
ިގނަވެެގން   ހައްޔަރ ކ ރެވޭތާ  މީހަކ   ެއ   48ކަނޑައެޅ މަށްޓަކަިއ، 

ތެރޭަގގެ ަގޑިއިރ    ސާޅީސްއަށެއް() ފަނ  ކ ރިމައްޗަށް  އި  ޑިޔާރެްއެގ 
 ހާޒިރ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާާއިއ    12ވަނަ މާއްދާއާއި    7ވަނަ މާއްދާއާއި    6މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  
ބަޔާންކ ރާ ކ ށްތައް ފިޔަަވއި ިމ  ަވނަ މާއްދާަގއި    16ވަނަ މާއްދާއާއި    14

ރ ކ ރެޭވ  ހައްޔަ  މަތ ަގއިޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ އެހެން ކ ށެއް ކ ރިކަމ ެގ ތ ހ 
ކަނޑައެޅ މަށްޓަކަިއ،   ހަމަތަކ ެގމަތިންތޯ  ޤާނޫނީ  ބަންދ ކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތެއް 

)ސައ ވީސް( ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭަގިއ    24އެ މީހަކ  ހައްޔަރ ކ ރެވޭތާ ިގނަވެެގން  
 ފަނޑިޔާރެްއެގ ކ ރިމަްއޗަށް ހާޒިރ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

 

  ހައްޔަރ ކޮށްފައިވާ   ތ ހ މަތ ަގއި  ެގކ ށެއް   ވާބަޔާންކޮށްފައި   ޤާނޫނ ަގއި  މި (ނ)  
ނިންމ މަށް  ބަ  މީހެއްެގ ޮގތެއް  ކ ރިމައްޗަށް އޭނާ  ންދާމެދ     ފަނޑިޔާރެްއެގ 

މަތިންތޯ   އޭނާހާޒިރ ކ ރެވ ާމއެކ ،   ހަމަތަކ ެގ  ޤާނޫނީ   ހައްޔަރ ކޮށްފަިއވަނީ 
ހައްޔަ   ކަނޑައެޅ މ ަގިއ، އޭނާެގރ ކޮށްފައޭނާ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ   ށް މައްޗަ  އިވަނީ 

ނ ވަތަ  ކ ށް ބ   ކ ރިކަމަށް  ބެލ މަށް  ޤަބޫލ ކ ރެޭވ  ކޮށްފާނެކަމަށް  އްދިއަށް 
ހ ރެ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ    ެގންތޯއެކަށީެގންވާ ސަބަބ ތަކެއް  ފ ލ ހ ން  ބެލ މާއެކ ، 

ޮގތ ެގމަތިންތޯ އެްއޮގތްވާ  އަދި    .ވެންވާނެއެ ބަލަ ފަނޑިޔާރ     އިޖ ރާއަތ ތަކާ 
ބެހެއްޓ މަށް   ބަންދ ަގއި  އޭނާ  ވ ޖޫދ ަގިއވާނަމަ،  ޙާލަތްތަްއ  އަންނަނިވި 

Deleted : މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މީހެއްެގ
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 ރަންވާނެެއެވ.ފަނޑިޔާރ  އަމ ރ ކ 
 

ހިނާގފާނެ   (1)    މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި  ދ ރ ނޫން  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ 
ކަމ ެގ އިންޓެލިޖެންސް ފ ލ ހ ންނަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތެްއަގިއ، އެކަން  

ފަރާތަށް ނ ންވާ  ބޭހ އްޓ ވ މަށް   ތ ހ މަތ ަގއިވާ  މަޢ ލޫމާތެއް، 

ތަޙްޤީޤަށް   ފ ލ ހ ންެގ  ބެލ މަށް  ކަމަށް  ހެކި ލިބިފައިވާ 
 ނ ވަތަ ؛ ލިބިފައިވާނަމަ

 

ހިނާގފާނެ   (2)    މ ސްތަޤ ބަލެއްަގއި  ދ ރ ނޫން  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ 
އަދި   ޙާލަތެއްަގިއ،  ލިބިފައިވާ  ފ ލ ހ ންނަށް  އިންޓެލިޖެންސް  ކަމ ެގ 

ރޭިވކަމ ެގ ހެކި ލިބެން އޮތީ ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއވާ މީހާއާ ޢަމަލ     އެ
ފ ލ ހ ން ކަމަށް  ލިބިފައިވާނަމަސ ވާލ ކޮށްެގން  ހެކި  ތަޙްޤީޤަށް  ؛ ެގ 

 ނ ވަތަ
 

ޓެރަރިޒަމްެގ    (3)    ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  މީހާ  ތ ހ މަތ ަގއިާވ  ކ ށ ެގ 
ިއ  ލައެްއަގސަޢަމަލަކާގ ޅޭ ހެކި ފޮރ ވަފާނެ ކަމަށް ނ ވަތަ އެފަދަ މައް

މަސައްކަތް   ފޯރ ވ މަށް  ނ ފޫޒެއް  މީހަކަށް  ދޭންހ ރި  ހެކިބަސް 
؛ ފ ލ ހ ންެގ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިާވނަމަކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލ މަށް  

 ނ ވަތަ
 

ފ ލ ހ ންެގ   (4)    ބެލ މަށް  ކަމަށް  ފިލާފާނެ  މީހާ  ތ ހ މަތ ަގިއވާ  ކ ށ ެގ 
 ނ ވަތަ؛ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ

 

މަތ ަގިއވާ މީހާ ބަންދ ން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މ ޖ ތަމަޢ ެގ  ތ ހ ކ ށ ެގ  (5)   
ކ  ނ ރައްކަލެއް  ފ ލ ހ ންެގ ސަލާމަތަށް  ބެލ މަށް  ރިމަތިވެދާނެކަމަށް 
 ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ.

އެ ައކ ރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތްތަކ ެގ މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި،   )ރ(  
އަދި    ޙާލަތެއް  ތެރެއިން ބަޔާންކ ރާ،  ކަމަށް  ޤާނޫނ ެގ  އޮތް  ވަނަ    27މި 
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( ެގ  )ހ(  ނަންބަރ ަގއ7ިމާއްދާެގ  ވަނަ  ކަންކަން    (  ބަޔާންކ ރާ 
ރިޕޯޓެއް އިންޓެލިޖެންސް  ފ ލ ހ ންެގ  ފ ލ ހ ންެގ  ެއއީ،    ފ ރިހަމަވެފައިވާ 

 ކަމ ަގއި ބެލޭނެެއެވ. އްކެއްހެލިބިފައިވާ އެކަށީެގންވާ ތަޙްޤީޤަށް 
 

މާއް (ބ)   ަގއިނ)ދާެގ  މި  ވ ޖޫދ ަގއި  (  ޙާލަތެްއ  ކޯޓ ން  ބަޔާންކ ރާ  ވޭތޯ 

ރިޢާޔަތް ކޯޓ ން  މަދަނީ ކަނޑައެޅ މ ަގއި  މިންަގނޑަކީ  ކ ރަންވާނެ 
ކަންކަމަށް  ހ ށަހަޅާ  ފ ލ ހ ން  ބަލަންވާނީ،  ކޯޓ ން  ެއޮގތ ން،  މިންަގނޑެވެ. 

ވ ޖޫ ޙާލަތް  އެ  އޮތ ން  ވ ޖޫދ ަގއި  ޙާލަތެްއ  އެއިން  ަގިއ  ދ ބަލާއިރ ، 
 ތ މަށްވ ރެ ާގތްތޯ ބެލ މ ެގ މައްޗަށެވެ. ނެ

 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   )ފ(   )މ( އަދި ވަނަ މާއްދާގެ    26 ޤާނޫނ ގެ  ބ ނެވިދިޔަ  .5

 
މ އްދަތ    )މ( . 26  ބަންދ ެގ  މީހެްއެގ  މައްސަލަެއއްަގއި  ބަލާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ފަހަރ  ފ ރަތަމަ  އިތ ރ ކޮށްދޭންވާނީ،  ބަފަނޑިޔާރ   މ އްދަތ   ނަމަ،    7ންދ ެގ 
މާއްދާގެ  މި  ައދި  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  އިތ ރ ނ ވާނެ  ދ ވަހަށްވ ރެ   )ހަތެއް( 
އިތ ރ ކޮށްދެވޭނީ،  ިގނަވެެގން  އެންމެ  މ އްދަތ   ބަންދ ެގ  މީހެއްެގ  ދަށ ން 

 )ސާދަ( ދ ވަހ ެގ މ އްދަތަށެވެ.  14ޖ މްލަ 
 

އެ ކ ށް    ތ ކ ރެވޭ މީހާމަ ތ ހ ެގކ ށ  މި މާއްދާެގ )މ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،   )ފ(  
ނަމަ، ައދި  ކ ރިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ   ބަންދ ން  ނަންބަރ   އޭނާ  )ޖިނާއީ   2016/12ޤާނޫނ  
( ވަނަ ނަންބަރ ން 1ެގ )ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(    60ެގ  އިޖ ރާއަތ ެގ ޤާނޫނ (  

( ބަޔާންކ ރާ  ންބަރ ެގނަ( ވަނަ  4ފެށިެގން  ހ ރި ނަންބަރ ތަކ ަގއި   ނިޔަލަށް 
މެދ ވެރިވެދާޙާލަތް ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރަށް ތަކ ެގ  ކަމަށް  ނެ 

އޭނާެގ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދ ަގިއ  ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި،  
 ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރ  އަމ ރ ކ ރަންވާނެެއވެ.  

ފަހަތަށް    )ފ( ގެ  މާއްދާ ވަނަ    26 ޤާނޫނ ގެ  ބ ނެވިދިޔަ  .6 އަކ ރ     ހަތަރ  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ގެ 
 އިތ ރ ކ ރ ން. 
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 ކ ށ ެގ ތ ހ މަތ ަގިއވާ ފަރާތްއްދާެގ )ފ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ގައި،  މި މާ )ދ( . 26 
ހެކި   ެއކަށީެގންާވ  މިންވަރަށް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކ ރިކަމަށް  ކ ށް  ލިބިފައި އެ 

ނަޙާލަތެއްަގިއ،    ނެތް އިޖ ރާއަތ ެގ    2016/12ންބަރ   ޤާނޫނ   )ޖިނާއީ 
)ވަނަ    60ެގ  ޤާނޫނ (   ެގ  )ށ(  ނަންބ1ަމާއްދާެގ  ވަނަ  ފެށިެގން (  ރ ން 

ބަޔާންކ ރާ  4) ނަންބަރ ތަކ ަގއި  ހ ރި  ނިޔަލަށް  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )
ސަބަބެއް   ތެރެއިން  އަދި  ސަބަބ ތަކ ެގ  ެއ  އޮތްނަމަ،  މައްޗަށް  އޭނާެގ 

ތ ހ  ހ ރެއްޖެނަމަ،  މަތ ކ ރެމައްސަލަިއަގިއ  ހެކި  މިންވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް  ޭވ 
ބަޔާންކޮށް  59ޤާނޫނ ެގ    އެ މާއްދާަގއި  ފަނޑިޔާރ  ވަނަ  ކަންކަމަށް  ފައިވާ 

އޭނާ   15ރިޢާޔަތްކޮށް،   ޮގތ ެގމަތިން  އިތ ރ ނ ވާނެ  ދ ވަހަށްވ ރެ  )ފަނަރަ( 
 ބަންދ ަގއި ބެހެއްޓ މަށް އަމ ރ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

މާއްދާ )ތ(   )މި  ބަޔާންކ ރާަގ(  ދެގ  ހަމަވ މަށްފަހ   އި  ެއ    ަގއިެވސްމ އްދަތ  
މީހާ،   ބަންދ ކ ރެވޭ  ދަށ ން  ބެހެއްޓ މަށް އިމާއްދާެގ  ބަންދ ގައި  ތ ރަށް 

ފަނޑިޔާރެްއެގ    ފ ލ ހ ން ޭއނާ  ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   އެ  ބޭނ ންނަމަ، 
ހާޒިރ ކ ރ މ ން ބަންދ   ، ކ ރިމައްޗަށް  ޭއނާ  މ އްދަތަކަށް  ަގިއ  އިތ ރ  

ފަނބެހެ އިޚްތިޔާރ   ދިނ މ ެގ  ހ އްދަ  ލިބިެގންވެެއވެ.  އްޓ މ ެގ  ޑިޔާރަށް 
އެކ ށާ ގ ޅ ަވއިދޭ އެކަށީެގންވާ މިންވަރެްއެގ ހެއްކެްއ    އެހެންނަމަވެސް، އޭނާއާ

މ އްދަތ ،   އިތ ރ ކޮށްދޭ  އެފަދައިން  ލިބިފައިނ ވާނަމަ،   15އެހާތަނަށްވެސް 

 ނެެއވެ. ވާ)ފަނަރަ( ދ ވަހަށްވ ރެ އިތ ރ ެވެގންނ 
 

މި މާއްދާެގ )ތ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އޭނާ ބަންދ ކޮށްފަިއވަނިކޮށް، އޭނާ   )ލ(  
ކ ރިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ މިންވަރަށް ެއކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ،   އެ ކ ށް
ޝަރީޢަތް   15އޭނާ   ނ ވަތަ  މ އްދަތަކަށް،  ދިގ   ދ ވަހަށްވ ރެ  )ފަނަރަ( 

 ފަނޑިޔާރ  އަމ ރ ކ ރަންާވނެއެވެ.  އްޓ މަށްނިމެންދެން ބަންދ ަގއި ބެހެ
 

ދަށ ން   )ގ(    ެގ  )ލ(  ނ ވަތަ  )ފ(  މާއްދާެގ  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  މި 
ަމްއޗަމީހެބަންދ ކޮށްފައިވާ   ނަންބަރ   ށް  ްއެގ  )ޖިނާީއ    2016/12ޤާނޫނ  
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ޤާނޫނ (   ނ ހިނާގނެއެވެ.    60ެގ  އިޖ ރާއަތ ެގ  ެއއް  )ވ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢަތްޝަރީ  އޭނާ  އެހެންނަމަވެސް، ބަންދ ގައި  ނިމެންދެން   

ނެތްކަމަށް   އޭނާސަބަބެއް  ދޫކޮށް  އަދި  މ ޖ ތަމަޢ ެގ ބަންދ ން  ލައިފިނަމަ، 
ކ ރިމަތި ނ ރައްކަލެއް  ފ ރ ޞަތެއް ސަލާމަތަށް  ކަމަށް،    ވ މ ެގ  ނެތް 

ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ،   ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މައްސަލަިއެގ 
އޭނާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދ ކޮށްފަިއ   ނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،ލަށް ފެރަޖެނެ

ރ  ބާޠިލ ކ ރ މަށް އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މަކަށް މި  އަމ ބެހެއްޓ މަށް ކޮށްފައިވާ  
 މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

 
  އިޞްލާޙ ކ ރ ން. ވި ޮގތަށްއަންނަނި)ރ( ެގ ަވނަ މާއްދާ 28-1ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .7

 
 

 )ހ( އަދި )ށ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، އެ ދެ އްދާެގމި މާ (ރ) 1-28
ކ ށާިއ   ތ ހ މަތ ކ ރެވިފަިއވާ  ަމއްޗަށް  މީހެއްެގ  ބަޔާންކ ރާ  އަކ ރ ަގއި 

ބާވަތ ން،މައްސަލައި  މ އްދަތ ެގ   އެއީ   ެގ  ބަޔާންކ ރާ  އަކ ރ ަގއި  ދެ  އެ 
މައްތެރޭަގއި އެ  ފ ރިހަމަކ ރެވިސަލައިގެ   ތަޙްޤީޤ   މައްދާ  ސަލަެއްއ  ނެ 

މައް  އެ  މ އްދަތ  ކަމ ަގއިނ ވާނަމަ،  ފ ރިހަމަކ ރ ަމށްޓަކައި  ތަޙްޤީޤ   ސަލައިެގ 
ޖެ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބ   އެދި  ނެރަލަށް  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް 

ޕްރޮސިކިއ   އެފަދައިން  އެހެންނަމަެވސް،  ޖެނެހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  ރަލް  ޓަރ 
މާ އިތ  މި  މ އްދަތ ،  )ހއްރ ކޮށްދޭ  ދަށ ން  ދާެގ  ެގ  )ސާޅީސްފަހެއް(    45( 
ދަށ ން ދ ވަ ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  އަދި  އިތ ރ ެވެގންނ ާވނެއެވެ.   ހަށްވ ރެ 

މ އްދަތ ،  ދ ވަ  75  އިތ ރ ކޮށްދޭ  ހަށްވ ރެ  )ހަތްދިހަފަސް( 
 ނ ވާނެއެވެ. އިތ ރ ެވެގން

 
ޤާނޫނ ެގ   .8 ާމއްދާވަނަ 28-1ބ ނެވިދިޔަ  އަންނަނިވި  ެގ    ފަހަތަށް  ެގ  ައކ ރ     ފަސް  އިން ފަދަ)ޅ( 

 އިތ ރ ކ ރ ން.  
 

 
އެ މައްސަލަިއެގ  އިތ ރ ކޮށްދޭ މ އްދަތ ަގިއވެސް    މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން ( ކ) 1-28

ފ ރިހަމަކ ރެވިފަިއނ  ތަޙްޤީޤ    ވާނަމަ،ތަޙްޤީޤ   އެފަދައިން  އަދި 
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ފ ލ ހ  ބާރ ފ ރިހަމަކ ރެވިފައިނ ވަނީ  މެދ ވެރިވ މ ެގ  ނ ފޯރ ވޭންެގ  ކަމެްއ   
އެ މ އްދަތ  ިއތ ރ ކޮށްދިނ މަށް އިތ ރ  އެއް ފަހަރ   ވާނަމަ،  ކަމ ަގއި   ސަބަބ ން
ޕް ޖެނެރަލައެދި  އަދި  ރޮސިކިއ ޓަރ  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  ެއ  ށް  އެފަދައިން 

ފ ރިހަމަކ ރެމައްސަލައި  ތަޙްޤީޤ   ރިޢާޔަތްކޮށް،  ެގ  ސަބަބަށް    15ވިފައިނ ވާ 
ރ ޖެނެރަލަށް ސިކިއ ޓަރޮރެ އިތ ރ ނ ވާނެ ޮގތ ެގމަތިން ޕްވަހަށްވ ނަރަ( ދ )ފަ

 ދާނެއެވެ. އެ މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށްދެވި
 

އިތ ރ ކޮށްދޭ މި   )އ(    މ އްދަތ   ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ  ދަށ ން  ެގ  )ކ(  މާއްދާެގ 
ަގިއ  ،  ޙާލަތ ަގިއވެސް )ޅ(  މާއްދެާގ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  އ ފ ލ މާ  ދަޢ ވާ 
 އިޖ ރާައތ  ހިނާގނެއެވެ.   އިއްދަތާބަޔާންކ ރާ މ 

 

ަގއި މި މާއްދާެގ ތަކ ަގއި ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ   އަދި )އ(  (ދާެގ )ކމި މާއް )ވ(   
މީހެއްެގ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  ނ ވަތަ  ފ ރިހަމަކޮށް)ހ(  އެ   ތަޙްޤީޤ  

މައްމީހެއް )ފައިނ ވާނަމަ،  އ ފ ލާދަޢ ވާ  ޗަށް  ެގ  މާއްދެާގ  ަގިއ  މމި   )
 ެއވެ. ނެންނ ވާިއެގއ ފ ލަ  އޭނާެގ މަްއޗަށް ދަޢ ވާއި މެނ ވީ  ޙާލަތ ގަ  ޔާންކ ރާބަ
 

ަގއި މި މާއްދާެގ ތަކ ަގއި ބަޔާންކ ރާ މ އްދަތ އަދި )އ(  މި މާއްދާެގ )ކ(   (މ)  
މީހެއްެގ ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  ނ ވަތަ  ފ ރިހަމަކޮށް  )ހ(  އެ   ތަޙްޤީޤ  

އ ފ ލާފައިނ ވިމީހެއްެގ   ދަޢ ާވ  މީނަމަެވސްމަްއޗަށް  އެ  ހަކާމެދ  ، 
ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަެއްއ  އާ ހެކި    ފައިވާ މައްސަލަިއަގއިތ ހ މަތ ކ ރެވި

މައްޗަށް   ފަރާތ ެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ކ ށ ެގ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ ަގިއ  އަލ ން 
  މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. ދަޢ ވާ އ ފ ލ މަކަށް މި

 

) (ފ)   މާއްދާެގ  އަމމި  ދަށ ން  ެގ  ތަ(  އ ފ ލާ ޙްޤީޤ ކ ލ ން  ދަޢ ވާ  ރ މަށްފަހ  
ފަރާތ  ޙާލަތ ަގއި އެ  މައްޗަެގ،  މައް  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ތަޙްޤީޤ ކޮށް ށް  ސަލަ 

ގ ޅޭޮގތ ން   އ ފ ލ މާ  )ހ(ދަޢ ވާ  މާއްދާެގ  ެގ   މި  )ޅ(  ފެށިެގން  އިން 
އަކ  ހ ރި  މ އްދަތ ތަކާިއ  ނިޔަލަށް  ބަޔާންކ ރާ  އިޖ ރާއަތ ތަްއ  ރ ތަކ ަގިއ 
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 . ހިނާގނެއެވެ

 
 ޙ ކ ރ ން. ތަށް އިޞްލާ ގޮ ގެ )ރ( އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްދާ  28-4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .9

 
 

ޢަމަލެްއ   (ރ) 4-28 ޓެރަރިޒަމްެގ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ޓެރަރިޒަ ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން  ހ އްޓ ވ މަށްޓަކައި  ހިނގ މާ  ޢަމަލެއް  މްެގ 

ކ ރާނީ،   ކަންކަން  އެންމެހައި  ތަޙްޤީޤ ތަކާގ ޅޭ  ޖިނާއީ  ހިންަގންޖެހޭ 
ސަރިވސްއިން ޕޮލިސް  ތަނެމޯލްޑިވްސް  އެޮގތ ން،  ކ ށ ެގ  ވެ.  ޙްޤީޤަށްޓަކައި 

ވެށި ރަްއކާތެރިކ ރ މާިއ ހެކި ހޯދ މާއި ހެކި ރައްކާތެރިކ ރ މާއި، އެނޫންެވސް  
އެްއެގ ހައިސިއްޔަތ ން ޤާނޫނ ަގިއވާ ޮގތ ެގަމތިން އަޅަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤީ  އިދާރާ

ޕޮލިސް ސަރވިސް ފިޔަވަޅ  މޯލްޑިވްސް  އަޅަމ ންެގންދިޔ މަކަށް  ތައް،   މި އިން 
  ނާޅައެވެ. މާއްދާ ހ ރަހެއް

 
 އިތ ރ ކ ރ ން. ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް ެގަވނަ މާއްދާ 28-4ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ެގ  .10

 
އަތ ގެ  ޖިނާއި އިޖ ރާ

ށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ޤާނޫނަ
 ޙާލަތ  

ބަޔާން  5-28 ޤާނޫނ ަގއި  ކ ކޮށްފައި މި  ގ ޅޭޮގތ ންށަ ވާ  ހިންގ މ   ކާ  ން މީހ   އި، ަގއާ ތަޙްޤީޤ  
ބަންދ ކ ރ ާމއި،  ހައްޔަރ ކޮ ކަނޑަެއޅިެގން    ޮގތ ންގ ޅޭ  ދަޢ ވާއ ފ ލ މާށް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

މ އް ނ ވަތަ  އިޖ ރާއަތ ތަކެއް  ބަޔާވަކި  ކަންކަމ ެގންކޮށްފަިއނ ވާދަތ ތަކެއް  މަްއޗަށް    
ަގިއ ބަޔާންކ ރާ    ރާއަތ ެގ ޤާނޫނ (ނާީއ އިޖ )ޖި  6201/12ޤާނޫނ  ނަންބަރ     ހިނާގނީ

  އަތ ތަކެވެ. ތ ތަކާއި އިޖ ރާ ދަމ އް
 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.  ވަނަ މާއްދާ  45ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ   .11
 

ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  
އްޗަށް  ކ ޑަކ ދިންގެ މަ
މޮނިޓަރކޮށް  

ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ގެ  
 ފިޔަވަޅ  ހިންގ ން 

 ކ އްޖެއް ކ ޑަ ރޭ  ފ )އަށާރަ( އަހަރ  ނ   18ކ ރެވޭ ފަރާތަކީ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ތ ހ މަތ  . 45
ކ އްޖަކަށް    ،ސްވީނަމަވެކަމ ަގއި   ފ ރިފައިވާނަމަ،  ފަނަރަ)  15އެ  އަހަރ   އެ ( 

މަްއޗަށް   ބަޔާން ކ އްޖެްއެގ  ޤާނޫނ ަގއި  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ  މި  މޮނިޓަރކޮށް  ކޮށްފަިއވާ 
 ފިޔަވަޅ ތައް ހިންޭގނެެއވެ. 

Deleted :4-28
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 ލާޙ ކ ރ ން. ޞް ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ އަށްވަނަ ބާބ  އަންނަނިވި ގޮތަށް އި  .12

 

 ނަ ބާބ  ވަ އަށް 
 އަނބ ރާ އަންނަ ހަނގ ރާމަވެރިންނާގ ޅޭ ޚާއްޞަ އިޖ ރާއަތ ތައް 

 
 އަނބ ރާ އަންނަ 

 ހަނގ ރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް 
 މި ބާބ ގައިވާ އ ސޫލ ތައް

 ހިނގ ން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގިއ ހިނާގ ހަނގ ރާމަެއްއަގއި ބަިއވެރިވ މަށްފަހ   )ހ( 3-60
ދި ބޭރ ވެނ ވަތަ  ސަރަޙައްދަކަށް  ެގ  ހިރާއްޖެއިން  ހަނގ ރާމަވެރި 

ނާމެދ   ދިޔ މަށްފަހ  އަނބ ރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ހަނގ ރާމަެވރިން
ބާ މި  އެްއޮގތްާވ  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  އ ސޫލ ތަކާ  ބަޔާންކ ރާ  ބ ަގިއ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 
 

ންނަނިވި  މި ބާބ ަގއި "ހަނގ ރާަމވެރިން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، އަ )ށ(  
ދޫކޮށް ދާ ދ ތަމަޤްޞަ މަޤްޞަދަކަށްޓަކަިއ ދިވެހިރާއްޖެ  ތެރެއިން  ކ ެގ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 
 

ޖަމާ (1)    ޓެރަރިސްޓް  ޤައ މެއްަގއި  އެފަދަ  ބޭރ   ނ ވަތަ  ޢަތަކ ން 
ހިންާގ ޓެރަރިސްޓ ން  ނިސްބަތްނ ވާ   ޖަމާޢަތަކަށް 

 ؛ހަނގ ރާމައެްއަގއި ބައިވެރިވ ަމށް
 

ޢަމަލ ތަޓެރަރިޒަމް (2)    ހި ެގ  ނ ވަތަ  ންަގއް  ރޭވ މަށް،  ން 
ހިންގ މ ަގިއ  ތައްޔާރ ވ  ޢަމަލ   ެއފަދަ  ނ ވަތަ  މަށް، 

 ؛ބައިވެރިވ މަށް ނ ވަތަ އެހީތެރިވ މަށް
 

ޢަމަލ ތައް  (3)    ޓެރަރިޒަމްެގ  ހިމެނޭޮގތަށް  ހަނގ ރާމަކ ރ ން 
 ތަމްރީނ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ނ ވަތަ ލިބިަގތ މަށް.ހިންގ މަށް 

 

މި   އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަކީދަކ ،  އެނޫން ޮގތަކަށް ސާބިތ ނ ވާހާ ހިނ (ނ)  

Deleted :60-3
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ބާބ ބާބ  ނ ވަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  އަދި  ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ  ެގ 
  ކަމ ަގއި ބެލޭނެއެވެ. ހަނގ ރާމަވެރިން

 

ހަނ (1)    ހިނާގ  ބޭރ ަގިއ  ގ ރާމަެއއްަގިއ ދިވެހިރާއްޖެއިން 
ދިވެހިރާއްޖެއި ނ ވަތަ  ބޭރ ެގ  ބައިވެރިވ މަށްފަހ   ން 

އަނބ ރާ  ދިޔ މަށްފަހ   ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނގ ރާމަވެރި 
އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި، އެމީހ ންނާއެކ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ  

 ؛އިލާެގ މެންބަރ ންސަރަޙައްދަކ ން އަންނަ އެމީހ ންެގ ޢާ
 

ސަރަ (2)    ނ ވަތަ ހަނގ ރާމަވެރި  ޤައ މަކަށް  ހިމެނޭ  ޙައްދެްއ 
ސަރަޙައްދަކަށް  ދެޭވނެ،   އެފަދަ  އެްއަގމ މަގ ން 

ހަނގ ރާމަވެރި ސަރަޙައްދ  ނިސްބަތްވާ ޤައ މާ އިންެވެގންާވ  
އެ ދިޔ މަށްފަހ ،  ޤައ މަކަށް  އެފަދަ އެހެން  ފަރާތ ން   

ޞައްޙަ   މަޑ ކޮށްފަިއާވ   ސަބަބެއް ތަނެއްަގއި 
 ؛ވޭ ފަރާތްތައްބަޔާންކޮށްނ ދެ

 

)އަކ ރ  މި   (3)    ވަނ2ަެގ  ބަޔާންކ ރާ  ނަ   (  ފަދަ  ންބަރ ަގއި 
ދިޔަ ސަބަބ ތަްއ ތަނަކަށް  އެހެން  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ކަމަށް   

ޑޮކިއ މަންޓެްއ   ޓްރެވަލް  ރަސްމީ  އެފަރާތ ެގ  ހ ރ މާއެކ ، 
މ އްދަތ  ނެ ޑޮކިއ މަންޓެްއެގ  އެފަދަ  ނ ވަތަ   ތ ން 
ާއކޮވ މަށްފަހ ަގއިހަމަ ޑޮކިއ މަންޓް  އެ   ށްފައިނ ވ ންވެސް 

 ނ ވަތަ އެކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިނ ވ ން. 
 

) ()ރ   މާއްދާެގ  މާނައިެގ  ނމި  ހަނގ ރާަމވެރިންެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ   )
އ މ ރ ން   ދަށ ެގ  15ތެރޭަގއި  އަހަރަށްވ ރެ  ކ ދިންނެއް   )ފަނަރަ( 

 ނ ހިމެނެއެވެ.
 

އަނބ ރާ އަންނަ  
ހަނގ ރާމަވެރިންނާމެދ   

ޤާނޫނ ެގ   (ހ) 4-60 ހަ  60-3މި  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ރިޔަކ   ނގ ރާމަވެވަނަ  Deleted :60-4

Deleted :3-60
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ަގިއ ހިނާގ ހަނގ ރާމަެއްއަގއި ބަިއވެރިވ މަށްފަހ   ފިޔަވަޅ އެޅ ން 
ހަނގ  ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ސަރަޙައްދަކަށް  ނ ވަތަ  ރާމަވެރި 

އެދިޔ މަށްފަހ    އަތ ެވއްޖެނަމަ،  އެނބ ރި  ފަދަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
ފި ތެރެއިން  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި    ޔަވަޅެއް ފަރާތަކާމެދ  

 . ޅަންވާނެއެވެ އަ
 

ެގ ދަށ ން ހައްޔަރ ކ ރ މާއެކ ،  ވަނަ ާމއްދާ  22މި ޤާނޫނ ެގ   (1)   
ޤާނޫނ ެގ   މާއްދާ  26މި  ދަށ ވަނަ  ބަންދ ކ ރ ންެގ   ؛ން 

 ނ ވަތަ
 

ބަޔާން (2)    ބާބ ަގއި  ހަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މޮނިޓަރކޮށް  މި  ކ ރާ 
 ތަ ނ ވަ ؛ންކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ ފިޔަވަޅ ތަްއ ހިންގ 

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން   (3)    ދަށ ން  ބާބ ެގ  ނ ވަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި 
 ނ ވަތަ  ؛ަގއި ބަިއވެރިވާން ލާޒިމ ކ ރ ންޕްރޮްގރާމެއް 

 

 .ވަނަ މާްއދާެގ ދަށ ން ބަންދ ކ ރ ން 60-5ނޫނ ެގ މި ޤާ (4)   
 

މާއް )ށ(   )މި  މާއްދާެގރދާެގ  ިމ  މެނ ވީ،  ޙާލަތ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި   ) 
( ވަނަ ނަންބަރ ން  1ޔާންކ ރާ ފަރާތަކާމެދ  އެ އަކ ރ ެގ ))ހ( ަގއި ބަ
( ބަޔާންކޮށްފައިާވ  4ފެށިެގން  ނިޔަލަށް  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ތެ ފިޔަވަޅަށްވ ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  އެއް  ފިޔަވަޅ   ރެއިން،  ިގނަ  ރެ 
 އެޅިދާނެެއވެ. 

 

( ވަނަ  1ެގ ) މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތަކާމެދ  އެ އަކ ރ   )ނ(  
މި  އެފަރާތަކީ  އަޅަންވާނީ،  ފިޔަވަޅ   ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި 

ކ ރި ކ ށެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބަޔާންކ ރާ  ކަމ ަގިއ    ޤާނޫނ ަގއި  ފަރާތެްއ 
ކަމ ަގއި  ނ  ފަރާތެްއ  ބަިއވެރިވި  ކ ރ މ ަގއި  ކ ށެއް  އެފަދަ  ވަތަ 
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 ވޭނަމައެވެ. ބެލެ

( ވަނަ  4އަކ ރ ެގ ) ތަކާމެދ  އެ  ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާމި މާއްދާެގ )ހ(   (ރ)  
ބަޔާން  ފިޔަވަޅ   ނަންބަރ ަގއި  ޤާނޫނ ެގ  ކ ރާ  މި    60-5އަޅަންވާނީ، 

އެ  އެފަދަ ފަރާތަކާމެދ   އަދި  ޙާލަތ ަގެއވެ.    ބަޔާންކ ރާ  ވަނަ މާއްދާަގއި
އެ  ފިޔަވަޅ  އަޅާ ޙާލަތ ަގިއ،  ދަށ ން  ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  4)އަކ ރ ެގ  

ފިޔަަވޅެއް އެފަރާތަކާމެދ  ަގއި ބަޔާންކ ރާ  ( ވަނަ ނަންބަރ 1އަކ ރ ެގ )
 އަޅަިއެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

( ވަނަ  1މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތެއް، އެ އަކ ރ ެގ )  (ބ)  
ބަންދ ނަންބަރ  ހައްޔަރ ކޮށް  ދަށ ން  އެ ެގ  ނިންމައިފިނަމަ،  ކ ރަން 

ތ ހ މަތ ަގިއވާ  ތެއް  ފަރާ ކ ށ ެގ  ބަހައްޓަންވާނީ،  ފަރާތްތައް ބަންދ ަގއި 
ނަންބަރ   ކ ރ މަށް  ބަންދ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ    2013/14ޤާނޫނ  

ޕެރޯލް ކަނޑައަޅާފަިއވާ  (  ޤާނޫނ   ެގޖަލ ތަކާއި  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ 
 ޖަލެއްަގެއވެ. ނ ވަތަ ރިމާންޑް   ކަސްޓޯޑިއަލް

 

)ހ(   (ޅ)   މާއްދާެގ  )މި  ނަންބަރ 1ެގ  ވަނަ  ފަރާތެއް  (  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 
އަމ ރެއްެގ ބަންދ ކ ކޯޓ   ދަށ ން  އެނޫން   ފިޔަަވިއ  ޙާލަތ ަގިއ  ރާ 
)ޙާލަތްތަކ ަގިއ،   މާއްދާެގ  ތަނެއްަގއި ބމި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި   )

 އް( ަގޑިއިރ ވަންދެނެވެ. ޅީސްއަށެ )ސާ 48ބަންދ ަގއި ބެހެއްޓޭނީ، 
 

) ( ކ)   މާއްދާެގ  ދަށ ންބމި  ެގ  ބަންދާމެދ     ކޮށްފައިވާ ބަންދ   (  ފަރާތެްއެގ 
ކަނޑައެޅ  އަމަށްޓަކައި،  ޮގތެއް  މ އްދަތ  ަގިއ  ކ ރ  އެ  ބަޔާންކ ރާ 

ކ ރިމައްޗަށް   ފަނޑިޔާރެއްެގ  ޭއނާ  ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ 
 ހާޒިރ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ެގ ދަށ ން ފަނޑިޔާރެްއެގ ކ ރިމަްއޗަށް ހާޒިރ ކ ރެވޭ (  ކެގ )މި މާއްދާ ( އ)  
ޤާނޫނ ެގ  ެގމީހ ން މި  މައްޗަށް،  ބަޔާންކ ރާ   26  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 
 ވެ. ލ ތައް ހިނާގނެއެއ ސޫ
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އަކ ރ ަގިއ   (  ވ)   އެ  ފަރާތަކާމެދ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ތެރެއި ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  އިތ ރ ން،  ބަޔާންކ ރާ  އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅެއް  ން 

ފަރާތެ އެ  ދިވެހިރާއްޖެއް  އެފަދަ  ގ ޅޭ  ކާރާތަފަ އައ ާމއެކ ، 
 ންވާނެއެވެ.  ފ ލ ހ ން ހަދަބްރީފިންގ އެއް -ޑީ އިންޓެލިޖެންސް

 
ޅެއްގެ ގޮތ ން  ދާރީ ފިޔަވައި

 ބަންދ ގައި ބެހެއްޓ ން 
ޤާނޫނ ެގ   )ހ( 5-60 މާއްދާަގއިވާ    60-4މި  ޓެރަރިވަނަ  މްެގ  ޒަފަރާތަކީ، 

ކަމަށް ޢަމަ ބަިއވެރިިވ  ކ ރ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ކަމަށް  ކ ރި  ލެއް 
ކަމ ަގއިނ  ހ ތ  ފަރާތެއް  ފަރާތަކީވިނަމަވެސް،  މަތ ކ ރެވޭ  ، އެފަދަ 
އޮތް  ޢަމަލ ތަ  ރަރިޒަމްެގޓެ ފ ރ ޞަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ފަރާތެއް ކަށް 

ރ ޖޫޢަވ މ ެގ   އެފަރާތެއް   ބަލަިއ،  ކަމ ަގއި އަނބ ރާ  މ ޖ ތަމަޢ އަށް 
ރީހެބިލިޓޭޝަން  ފ ރިހަކ ރިން   ރީއިންޓަްގރޭޝަން  މަކ ރަންޖެހޭ  އަދި 
ފ ރިހަމަކ ރ ރާޕްރޮްގ މ ޖ މްތައް  އަނބ ރާ  އެފަރާތް  ށް ތަމަޢ އަމަށާއި، 
އަރ  ކ ރިން  ފިޔަވަޅ ތަްއ  ޅަންޖެޖޫޢަވ މ ެގ  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  ހޭ 
ޮގތ ެގމަތިން  ޓަކައި،  މަށްއެޅ  މާއްދާަގއިވާ  އިދާރީ   އެފަރާތް މި 
 އްޓ މަށް މިނިސްޓަރަށް ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ. ަގއި ބެހެ ދެއްބަން
  

 ފަހ  އްޖެއިން ބޭރ ަގިއ ހިނާގ ހަނގ ރާމަެއްއަގއި ބަިއވެރިވ މަށްރާދިވެހި )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަޙައްދަކަށް  ނ ވަތަ  ހަނގ ރާމަވެރި  ބޭރ ެގ  އިން 

ދިޔ މަށްފަހ  އަނބ ރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ހަނގ ރާމަެވރިންނާއެކ   
އެނޫ އަންނަ  ނ ވަތަ  ސަރަޙައްދަކ ން  އެފަދަ   15ޢ މ ރ ން  ންޮގތަކަށް 

ދަށ ެގނަ)ފަ އަހަރ ން  ެގ  ކ ޑަކ ދިން   ރަ(  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ވެސް 
 ބެހެއްޓ މަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  އިދާރީ ބަންދެއްަގއި ށ ންދަ
 

)ހ(   (ނ)   މާއްދާެގ  )ށ(  މި  ދަށ ން  ނ ވަތަ  ފަރާތެއްެގ    ެއއްެވސް 
ޤާ މި  ބަޔާންކ ރާ   60-6ނޫނ ެގ  ބަންދ ކ ރަންވާނީ،  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 މަރ ކަޒެްއަގެއވެ.  ެގފަދަ ބަންދ 
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ޤާނޫ ()ހ 60-6 މަރ ކަޒ   ގެބަންދ  އިދާރީ  ާމއްދާގަ   60-5ނ ެގ  މި  ބަންދ ަގއި  ވަނަ  މީހ ން  ބަޔާންކ ރާ  އި 
އަންނަނިިވ   ފ ރިހަމަވާބޭތިއްބ މަށްޓަކަިއ،  ބަންދ ކ ރ މ ެގ    ކަންކަން 

 ޤާއިމ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ރ ޓަމަރ ކަޒ ތައް މިނިސް

 

 ؛ނަށް ޚާއްޞަ ބަންދ ެގ މަރ ކަޒ  ންފިރިހެނ  (1)   

 

 ؛ދ ެގ މަރ ކަޒ  އްޞަ ބަންއަންހެނ ންނަށް ޚާ (2)   
 

 ކ ދިންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދ ެގ މަރ ކަޒ . ކ ޑަ (3)   
 

އަނބ ރާ  )ށ(   ވާންވާނީ،  މަރ ކަޒ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ހަ ތ ހ މަތ ަގއި ނގ ރާމަވެރިންއަންނަ  ކ ށ ެގ  ތެރެއިން  ފަރާތްތައް ވާެގ   

ފަރާތްތައް އެހެން  ބޭތިއް  ފިޔަވައި  ޚާބަންދ ަގއި  އްޞަކ ރެޭވ  ބ މަށް 
 މ ަގެއވެ. މަރ ކަޒ ތަކެއް ކަ

 

މަރ ކަޒ ތަ )ނ(   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ކ ށ ެގ  މި  ކ ަގއި 
 އްބަިއެގންނ ވާނެެއވެ.  ފަރާތްތައް ބަންދ ަގއި ބައިތި ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ

 

ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަރ ކަޒ ތަްއ، ެއއް ޢިމާރާތެއްަގއި    ހ(މި މާއްދާެގ ) (ރ)  
މި  ހ ރ މަ އެހެކަށް  ހ ރަހެއްނާޅަެއވެ.  އެފަދަ ޤާނޫނ   ންނަމަވެސް، 

ތިބޭ  މަރ ކަޒެްއަގިއ  ކޮންމެ  ެއއިން  ހ ންނަންވާނީ،  މަރ ކަޒ ތަްއ 
ދިމާ ބަޔަކާ  އަނެއް  އެއްބަޔަކ   ނ ކ ރެވޭނެ  މީހ ން،  މ ޢާމަލާތ   ެވ، 

 ޮގތަކަށެވެ. 
 

އޮތްނަމަވެސް، ބ()   އެހެން  )ރ(  މާއްދާެގ  ަމޞްލަޙަތަ  މި  ށް ކ އްޖާެގ 
ކ ޑަކ ދިން )ފަނަރަ  15ޢ މ ރ ން    ތްކޮށް،ރިޢާޔަ ދަށ ެގ  އަހަރ ން   )

އެކ ަގއި އެފަދަ މަރ ކަޒެްއަގއި ބޭތިއްބ މަށް   ބެލެނިވެރިއަކާއެކ ދިންެގ  
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 
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ބަޔާން )ޅ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މަކ މި  ލިބިދެވޭނެ ރާ  ރ ކަޒ ތަކ ން 
ދަ ޤާނޫނ ެގ  މި  ހަދާޚިދ މަތްތައް،  ަގވާއިދ ަގއި  ށ ން   

 ނެެއވެ. ބަޔާންކ ރަންވާ
 

އިދާރީ ބަންދ ގައި ތިބޭ  
 ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ ތައް 

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ( 7-60 ތިބޭ    60-5މި  ބަންދ ަގއި  އިދާރީ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ވަކީ ޤާނޫނީ  އެހީތެރިލެފަރާތްތަކަށް  ލިބިަގތ މ ެގ  ްއެގ  ހޯދައި  ކަން 

 މަތިންެގ ޙައްޤ ، މި ބާބ ަގިއވާ ޮގތ ެގއްދަލ ކ ރ މ ޤާއި ޢާއިލާއާ ބަޙައް
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

އެނޫން  (ށ)   އެސެސްމަންޓަކަށްފަހ   ރިސްކް  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ން ށ ވަނަ މާއްދާެގ ދަ  60-5ިމ ޤާނޫނ ެގ  ޮގތަކަށް ކަނޑައެޅެންދެން،  

ބަންދ ަގ ޢާއިލާއާއިދާރީ  އެމީހ ންެގ  ފަރާތްތަކަށް  ތިބޭ  ޤާނޫނީ  އި  ިއ 
ލިބި  ކީލާވަ ފ ރ ޞަތ   މަރ ކަޒ ެގ  ދެވޭނީ،  ބައްދަލ ކ ރ މ ެގ 

 ހާޒިރ ަގެއވެ.  މ ވަްއޒަފ ންެގ
 

ނާގ ޅޭ ޚާއްޞަ  ކ ޑަކ ދިން
 އ ސޫލ 

ހިމެނޭ   (ހ) 8-60 ތެރޭަގއި  ހަނގ ރާަމެވރިންެގ  އަންނަ   15  ންޢ މ ރ އަނބ ރާ 
އަހަރ ން މަޞްލަޙަތ  ދަށ ެގ    )ފަނަރަ(  ކ ޑަކ ދިންެގ 

މައިންބަފަކާތެރިކ ރ މަށްޓަރައް އެކ ދިންެގ  ެއކ ދިން  އިންނާ ކައި، 
ިއޚްތިޔާރ ،   ެގނައ މ ެގ  ދަށަށް  ބެލ މ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ވަކިކޮށް، 

ަމސްއޫލިްއޔަތ   ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ  ޙައްޤ ތަްއ  ކ ޑަކ ދިންެގ 
 ެގންވެެއވެ. ރ ެގ ވ ޒާރާއަށް ލިބިކާޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ސަރ 

 

) (ށ)   މާއްދާެގ  ކ އްޖާ(  ހމި  ދަށ ން  އެންމެ   ެގ  ނެގ މ ަގއި  ދައ ލަތަށް 
މެއް ދޭންވާނީ އެ ކ އްޖާެގ މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކ ރ މަށެވެ. އަދި  އިސްކަ

ކ އްޖާެގ މައިންބަފައިންނާ ަވކިކޮށް، ދައ ލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދަށަށް ކ އްޖާ  
އެ މަޞްލަޙަތައީ ނަަގންވާނީ،  ކ އްޖާެގ  ޮގތް ،  ފައިދާހ ރި  އެންމެ  ށް 

 ނަމަެއވެ. ކަމ ަގިއވާ
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ދަށ   15ޢ މ ރ ން   (ނ)   އަހަރ ން  ކ އްޖެްއެގ  )ފަނަރަ(  އެ  ކ ޑަކ އްޖަކ   ެގ 
ޮގތް   މައިންބަފައިންނާ ފައިދާހ ރި  އެންމެ  ކ އްޖާއަށް  އެއީ  ވަކިކ ރ ން 

ދައ  ކ އްޖަކ ،  ެއ  ޙާލަތ ަގިއ،  ދަށަށް ލަކަމ ަގިއވާ  ބެލ މ ެގ  ތ ެގ 
ން މެންބަރެއްެގ  ެގ ޢާއިލާެގ އެހެެއ ކ އްޖާނައ މާއެކ ،  ވަގ ތީޮގތ ން ެގ

ނ   ދަށ ަގއި  ފަރާތެއްެގ  ވަތަ  ބެލ މ ެގ  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ދައ ލަތ ން 
 ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި އެ ކ އްޖާ ބެހެއްޓ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

) (ރ)   މާއްދާެގ  ދަށ ނމި  ެގ  ޢާއިލާެގ  ން(  ކ އްޖާެގ  އެ  ކ ޑަކ އްޖަކ    
ޙަވާލ ކ ރެމެ ކ އްޖަކާވޭނީ،  ންބަރަކާ  ރިސްކް އެ  ގ ޅޭ 

އްޖާ މޮނިޓަރ ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެްއެގ ދަށ ން،  ކ  އެސެސްމަންޓަކަށްފަހ ،  
ރީހެބިލިޓޭޝަން   ދޭންޖެހޭ  އެނޫންވެސް  އެކ އްޖާއަށް  ފަރ ވާ ނ ވަތަ 

 . އެކ ަގެއވެ ދިޔ މަށް ޝަރ ޠ ކ ރ މާދެމ ންެގން
 

މާއްދާެގ )ބ(   ކ އްޖާ  މި  އެ  ކ ޑަކ އްޖަކ   ދަށ ން  ެގ  އާއިލާެގ)ރ(   ެގ 
ފަރާމެން އެ  ކ ރިން  ހަވާލ ކ ރ މ ެގ  އެސެސްމަންޓެއް ބަރަކާ  ތެްއެގ 

 ންނަންވާނެެއވެ.  ހަދާފައި އޮ
ޤާނޫނ ެގ   )ހ( 60-9 ން ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދ   ބަން  60-5މި  ދަށ ން  މާއްދާެގ   އްރާތްތަފަ  ދ ކ ރެވޭވަނަ 

ހ ށަހެ  ޓެރަރިޒަމްެގ މިންވަޢަމަލ ތަކަށް  ކޮބައިތޯ  ޅިފައިވާ  ރަކީ 
މ ޖ ތަމަބެލ މަ ކިބައިން  ފަރާތެްއެގ  ކ ރިމަތިވެދާނެ ށާއި، އެއިން  ޢ އަށް 

ކޮބައިތޯ   ހަދާ  މަށްޓަކައި،  ދެނެަގތ  ނ ރައްކަލަކީ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 
ޮގތ ެގމަތިން   އެއެމީހ ންެގ  ަގާވއިދ ަގިއވާ  ސްމަންޓެއް ސެރިސްކް 

 ހަދަންވާނެއެވެ. 
 

ދަށ  )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އެސެމި  ރިސްކް  ހަދާ  ހަދާނީ، ން  ސްމަންޓް 
 ފ ލ ހ ންނެވެ.

 
ޤާނޫނ ެގމި )ނ(   ފަރާތަ  5-60    ބަންދ ކ ރެވޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ކާ  ވަނަ 

ހަދާ ޤާނޫނ ެގފ ރަތަމަ    ގ ޅޭޮގތ ން  ިމ  ެއސެސްމަންޓް،     ރިސްކް 
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މަރ ކަޒެްއަގިއ  މާ  ވަނަ  6-60 ބަޔާންކ ރާ  އެފަރާތް އްދާަގިއ 
 ންވާނެެއވެ. ހަދަރޭަގއި )ތިރީސް( ދ ވަހ ެގ ތެ 30 ބަންދ ކ ރެވޭތާ

 
ދަށ ން ރިސްކް ެއސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭ މަރ ޙަލާތަކާއި،  މި މާއްދާެގ   )ރ(  

އެސެސްމަންޓްތަކަށްފަހ   ރިސްކް  ހަދާ  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  އެކި 

ަގވާއިދ ަގިއ  ސޫއ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ   ހަދާ  ދަށ ން  މި ޤާނޫނ ެގ  ލ ތައް، 
 ވާނެެއވެ.  ބަޔާންކ ރަން

 
ދާމެދ  ގޮތެއް   އިދާރީ ބަން 
 ކަނޑައެޅ ން 

ޤާނޫ )ހ( 10-60 މީހަކ    60-5ނ ެގ  މި  ބަންދ ކ ރެޭވ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
އެފަދައިން   ދަށ ން ކަމަށްވާނަމަ،  ކޯޓ  އަމ ރެއްެގ  ބަންދ ކޮށްފައިވަނީ، 

މީހަކ ،  ންދ ކ ބަ މ އްދަތަކަށްރެވޭ  ބަޔާންކ ރާ  އަމ ރ ަގއި  މި   ކޯޓ  
މާ   60-6ޤާނޫނ ެގ   މަރ ކަޒެްއަގއި  ވަނަ  ފަދަ  ބަޔާންކ ރާ  ްއދާަގއި 
 ބެހެއްޓިދާނެެއވެ. ބަންދ ަގއި 

 
ޤާނޫނ ެގ   )ށ(   މީހަކ    60-5މި  ބަންދ ކ ރެޭވ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އަމ  ކޯޓ   ކަރެބަންދ ކޮށްފައިވަނީ،  ދަށ ން  މ ަގިއނ ވާނަމަ، ްއެގ 
މީ ބަންދ ކ ރެޭވ  ޮގތެްއ  އެފަދައިން  ބަންދާމެދ   ހެއްެގ 

ެގ  )ސައ ވީސް( ަގޑިއިރ   24އެޅ މަށްޓަކަިއ، އޭނާ ބަންދ ކ ރާތާ  ކަނޑަ
ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރެްއެގ ކ ރިމައްޗަށް ހާޒިރ ކޮށް، އެމީހެްއެގ ބަންދާމެދ   

 ޮގތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ. 
 

މާ )ނ(   ދައްމި  ެގ  ހާޒިރ ކ ރެވޭ ދާެގ )ށ(  ކ ރިމަްއޗަށް  ށ ން ފަނޑިޔާރ ެގ 
ސަރަޙަ ފަރާތަކީ، އެއިން  ހަނގ ރާމަވެރި  ނ ަވތަ  ޮގސްފައިވާ  އްދަކަށް 

ހ ރެ އަިއސްފައިާވ  ސަރަޙައްދެްއަގިއ  ދިވެހިރާއްޖެ  އަނބ ރާ  ފައި 
ކަމ ަގިއވާތީ،   ކަނޑައެޅޭ  ީމހަކީ    އެފަރާތެއް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ފ ރިހަމަކ ރ މަކާ ނ ލައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ    ޕްރޮްގރާމެއްންރީހެބިލިޓޭޝަ
މީހެްއ ކަމ ަގއި   ކޮށްފާނެކަލެއް ކ ރިމަތިތަމަޢ ެގ ސަލާމަތަށް ނ ރައްޖ މ 

ިގނަވެެގ އެމީހަކ    30 ންބަލައި،  މ އްދަތަށް  ދ ވަހ ެގ  )ތިރީސް( 
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 ބަންދ ަގއި ބެހެއްޓ މަށް ފަނޑިޔާރ  އަމ ރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
 

ތަ )ނ( ެގ ދަށ ން ބަންދ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ދާެގ )ހ( ނ ވައްމި މާ )ރ(  
އި މ އްދަތ ެގ  މައްޗަށް  ބަންދ ކޮށްފައިވާ  އެފަރާތ ެގ  ތ ރަށްވެސް 

ރީހެބިލިޓޭޝަ އެފަރާތް ހިންަގންޖެހޭ  ހިންގ މަށްޓަކަިއ  ޕްރޮްގރާމް  ން 

ބަންދ ަގއި ބެހެއްޓ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގިއވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްެގ  
 ނެއެވެ. ކޯޓ  އަމ ރެއް ހޯދަންވާ އިތ ރ ކ ރ ަމށްޓަކައި  ދ ެގ މ އްދަތ ންބަ
 

މާ )ބ(   މ އްދަތ  އްދާެގ  މި  މަތިން  ޮގތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ރ( 
ލ މ ގެ ލަތަްއ ބެސައީ މައްޖިނާ  ،ންވާނީޅަށް އެދި ހ ށަހަށްދިނ މަކޮއިތ ރ 
 ށެވެ. ކޯޓަކަ ރޕީރިއަސާސް ލިބިދީފައިވާ ސ ތިޚްއި
  

 ފަރާތްތަކ ންރެވޭ  ބަންދ ކ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން    60-5މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ( 60-11 ތަމަޢަށް އަނބ ރާ ދޫކ ރ ން ޖ މ 
ރީހެބިލިޓޭޝަން ކަނޑައެޅޭ  ރްޮގރާމްތައް  ޕް  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް 

މ  ތަޖ ފ ރިހަމަކޮށް،  ރ ޖޫޢަވ މަށް  އްޔާރ ވެފަިއވާކަން  ތަމަޢަށް 
ހަދާ   ހެދ ަމށްފަހ ަގއި  ކް  ސްރިކަނޑައެޅ މަށްޓަކަިއ  ެއސެސްމަންޓެއް 

މ ޖ ެއްއވެ  ެއއިންމެނ ވީ،   އަނބ ރާ  ފަރާތެއް،  ތަމަޢަށް  ސް 
 ދޫކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ. 

 
ބަޔާންކ ރާ )ށ(   ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  ހަދާނީ،    މި  އެސެސްމަންޓް 

 ނެވެ.ފ ލ ހ ން
 

ޕްރޮްގރާމެލިޓޭޝަރީހެބި )ނ(   މ ން  ފަރާތެއް  ބަިއވެރިވާ  ޢަށް  މަތަޖ އްަގއި 
ހެ އެސެސްމަންޓް  ހަދަންޖެހޭ  ކ ރިން  ދޫކ ރ މ ެގ  ދ މ ަގއި އަނބ ރާ 

ކަންކަ ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ   ،މާއިރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ  ކަާމގ ޅޭޮގތ ން 
ޤާނޫ  ،އިޖ ރާއަތ ތައް  ގަވާއިދ ަގއި  މި  ހަދާ  ދަށ ން  ނ ެގ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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ދާރީ ބަންދ ގައިވާ ފަރާތަކީ  އި
  ވޭކ ށ ގެ ތ ހ މަތ ކ ރެ 

 ފަރާތަކަށްވ ން 

ކީ ކ ށ ެގ  ދާެގ ދަށ ން އިދާރީ ބަންދެްއަގއިވާ ފަރާތަ ވަނަ މާއް   60-5މި ޤާނޫނ ެގ   12-60
އްދާެގ ދަށ ން ހަދާ  ވަނަ މާ  60-9މި ޤާނޫނ ެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ ފަރާތެއް ކަމަށް  

ޮގތަކ ން  ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކ ން ނ ވަތަ އެނޫން ބޭ ލިފ ލ ހ ންެގ ތަޙްޤީޤަށް   
ޙާލަތެއްަގިއ،   ދެނެަގނެވިއްޖެ  މީހަކީ  މަޢ ލޫމާތަކ ން  ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ  އެ  ކ ށ ެގ 

ކަމ ަގއި ޤާނޫނ ެގ  ކަނޑަ  ފަރާތެއް  މި  މާއްދާެގ    60-4ައޅަިއ،  ެގ  ވަނަ  )ހ( 
ނަންބަރ1ާ) ވަނަ   ) ( ނަންބަރ ެގ  2އި  ވަނަ  އެމީހަކާމެދ  (  ދަށ ން 

 ނެއެވެ. ޢަމަލ ކ ރެވިދާ
 

ޤާނޫނ  )ހ( 60-13 ކ ށް ސާބިތ ނ ވ ން  ކ   16ެގ  މި  ބަޔާންކ ރާ  ާމއްދާަގއި  ކ ރިކަމ ގެ ވަނަ    ށެއް 
މަ ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ   ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ފަރާތެއްެގ  ސާބިތ ނ ވި ްއޗަށް  ކ ށް 
އެ ައިއސްފައިާވ  ހަނގ ރާމަވެރި  ފަރާތަކީ  ނަމަވެސް،  ސަރަޙައްދަކ ން 

ކަމ ަގިއވާތީ،   ހ ށަހެޅ މ ެގ   ޢަމަލ ތަކަށް  ޓެރަރިޒަމްެގ  އެއީފަރާތެއް 
އޮތް   އެމީފަރާތެފ ރ ޞަތ   ބަލައި،  ކަމ ަގއި  ޤާނޫނ ަގިއ  އް  މި  ހަކ ، 
ލާޒިމ ވާ ލިޓޭޝަންރީހެބިބަޔާންކ ރާ   ފ ރިހަމަކ ރ ން  ޕްރޮްގރާމް   

 ވެ. ކަމ ަގއި ފަނޑިޔާރ  ކަނޑައަޅަންވާނެއެ 
ދަށ ން   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފ ރިރީހެބިމި  ހަމަކ ރަންޖެހޭ ލިޓޭޝަން 

ފަ ިމ  ނޑިކަމަށް  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،  ފަރާތްތަކާމެދ   ކަނޑަައޅާ  ޔާރ  
އ ސޫ  60-5ެގ  ޤާނޫނ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  އެްއޮގތްާވ  ވަނަ  ލ ތަކާ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 
 . ބ ނެވިދިޔަ ޤާނޫނ ގެ ނ ވަވަނަ ބާބ  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން  .13
 

 ނ ވަވަނަ ބާބ  
 ން ޝަ ގްރޭ އިންޓަ -ން އަދި ރީ ރީހެބިލިޓޭޝަ 

 
ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް  

ޝަން  އިންޓަގްރޭ -ރީ
 ކޮމިޓީ 

ފަރާތްތަކަށާ  (ހ) 14-60 ހ ށަހެޅިފައިވާ  ޢަމަލ ތަކަށް  ޢަމަލ ތަކަށް ޓެރަރިޒަމްެގ  އެފަދަ  އި 
ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގއިވާ  މި  ފަރާތްތަކަށް  އޮތް  ފ ރ ޞަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ 
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ރީ  ހެބިލިޓޭޝަން ރީހިންަގންޖެހޭ   ޕްރޮްގރާމްތައް ރޭޝަން  ްގޓައިން-އަދި 
ދަ ރީހެބިލިޓޭޝަންެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ފ ރިހަމަކ ރާއިރ  މި އެފަ  ،މަށާއިދެނެަގތ 

  ތަމަޢަށް މ ޖ   އަނބ ރާކ ރާ ބަންދެއްަގއިވާ ފަރާތްތައް  ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ އްދަ
އްދާެގ މި މާ  ،މަށްޓަކައިދެނެަގތ   ފިޔަވަޅ ތައް  ައޅަންޖެހޭ  ކ ރިން  ރ ޖޫޢަވ މ ެގ

ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ބަޔާންކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަށް ެއކ ލެވޭ    ަގއި)ށ(  
 . ެއވެވާނެމިނިސްޓަރ  އެކ ލަވާލަން   ކޮމިޓީއެއްއިންޓަްގރޭޝަން -ރީ
 

މާއްދާެގ )ށ(   ބަޔާންކ ރާ  މި  ަގއި  )ހ(  އަންނަނިިވ    ެއކ ލެިވެގންވާނީ  ކޮމިޓީަގއި 
 ފަރާތްތަކެވެ. 

 
 ؛ނިސްޓްރީެގ މ ވަްއޒަފެއް މިއެ ކަނޑައަޅާ   ންމިނިސްޓްރީ (1)   

 
ޕޮލިސް  މޯލްޑިވް (2)    ޢާއިލީ ސަރވިސްެގ  ސް  ކ ޑަކ ދިންނާއި 

މަސަ ޑިވިޜަންަގއި  ބަލާ  ފަރާތެމައްސަލަތައް   އްއްކަތްކ ރާ 
އެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކަނޑަައޅާ    ހިމެނޭޮގތ ން،
 ؛ )ދޭއް( އޮފިސަރ ން 2ސަރވިސްެގ 

 
އޮޑި (3)    މ ަވްއޒަފ ންެގ ޖ   ފްޕާޓްމަންޓް  ޖަސްޓިސްެގ  ވެނަިއލް 

 ؛ން މިނިސްޓަރ  ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއްތެރެއި
 

 ކައ ންޓަރ ޓެރަރިޒަމްެގ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  19މި ޤާނޫނ ެގ   (4)   
މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިން 

 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް
 

އޮފް  މިނި (5)    ސޯޝަލް ޑަޖެންސްޓްރީ  އެންޑް  ފެމިލީ  ރ 
 އެ މިނިސްޓްރީެގ މ ަވއްޒަފެއް. އަޅާ  ސަރވިސަސްއިން ކަނޑަ 

 
ކޮމިޓީން، އަންނަނިިވ  ލާ  ރ  އެކ ލަވާމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަ )ނ(  
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 ކަންކަން ކަނޑައަޅަިއ، މިނިސްޓަރަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

ޤާނޫނ ެގ   (1)    މާއްދާވަނަ  60-5މި  ބަންދ ަގިއ  ދަެގ    އިދާރީ  ށ ން 
ކަނޑައެ ފަރާތްތަކަށް  ބެހެއްޓ މަށް  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  ޅޭ  އެކި 

ބާ ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ިގންތި ދޭންޖެހޭ  ވަތާއި 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 
 

ޤާނޫނ ެގ   (2)    ބަންދ ަގިއ    60-5މި  އިދާރީ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ކަނޑައެޅޭ   މަރ ޙަލާތަކ ަގިއ    ށްންނަކ ދިކ ޑަ ބެހެއްޓ މަށް  އެކި 

ރީހެބިލިޓޭ ިގންތި ދޭންޖެހޭ  ބާވަތާއި  ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ  ޝަން 
 ؛ކަނޑައެޅ ން 

 
ބަޔާންކ ރާމި   (3)    ތ ހ މަތ ަގިއ    ޤާނޫނ ަގއި  ކަމ ެގ  ކ ރި  ކ ށެއް 

ދޭންޖެހޭ   މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  އެކި  ފަރާތްތަކަށް  ބަންދ ކ ރެވޭ 
 ؛ ިގންތި ކަނޑައެޅ ންއިވަތާ  ބާރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ

ޤާނޫނ ެގ   (4)    ދަށ ން  މި  ބާބ ެގ  މޮނިޓަރކޮށް ހަވަނަ 
ފަރާތްތަކަށް    އަމ ރެއް   ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ އެކި  ނެރެފައިވާ 

ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ   ރީހެބިލިޓޭޝަން  ދޭންޖެހޭ  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި 
 ؛ބާވަތާއި ިގންތި ކަނޑައެޅ ން

 
އް ކ ރި ކަމަށް ސާބިތ ވެ، ޙ ކ މް ށެ ކ ކ ރާމި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާން (5)   

ދޭންޖެހޭ  ތަންފީޛ ކ  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  އެކި  ފަރާތްތަކަށް  ރަމ ންދާ 
 ބާވަތާއި ިގންތި ކަނޑައެޅ ން. ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ

 
ދަށ ން  )ރ(   ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ކޮމިޓީން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަލަންވާނީ،  ންކަކަން  ންޖެހޭކަނޑައަޅަ ޢ މ   ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ރާއި،  މީހ ންެގ 
ޙާލަތ ތައްފަދަ  ،ޖިންސާއި ނަފްސާނީ  އަދި  ނާޒ ކ    ޞިއްޙީ  މީހ ންެގ  އެކި 

ރަްއކާތެރިކ ރ ޙާލަތްތަކަށާ ޙައްޤ ތައް  އިންސާނީ  ބައިނަލްއަޤްާވީމ  އި،  މ ެގ 
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މި ރިޢާޔަތްކޮށްޤާނޫނ ތަކާއި  ތިބޭ    ަގއިޙާލަތްތަކ   ެއކި    ، ންަގނޑ ތަކަށް 
ދެވޭ މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  އެކި  ފަރ ާވެގ  މީހ ންނަށް،  ރީހެބިލިޓޭޝަންެގ  ނެ 

ދަ ިގންތިއެްއެގ  ކޮންމެ  އެއިން  އަދި  ިގންތި،  ދެވޭނެ  ބާވަތްތަކާިއ  ށ ން 
 ފަރ ވާެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ކަނޑައެޅ މަށެވެ. 

 
މާއްދާެގ )ބ(   ދަށ މި  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ކޮމިޓީން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(   ން 

ރީކަ އަދި  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ޕްރޮްގރާމްތަްއ  އިންޓަްގރޭ -ނޑައަޅާ  ޝަންެގ 
ހިނދ  ބަންދ ކ ރެވޭ  ފަރާތްތައް  ބަޔާންކ ރާ  އަކ ރ ަގއި  އެ  ން  ވާންވާނީ، 

އަނބ ރާފެށިެގން   މ ޖ ތަމަޢ އަށް  ނިމި  ތަންފީޛ ކޮށް  ޙ ކ މް   އަދި/ނ ވަތަ 
ހަމައަށް،   މަްއޗަށް ރ ޖޫޢަވ މާ  އެފަރާތްތަކ ެގ  ޓަރކޮށް ނިމޮ  ނ ަވތަ 

ނެރެވޭ އަމ ރެްއ  ފެށިެގން    ކޮންޓްރޯލްކ ރ މ ެގ  އަމ ރ  ހިނދ ން  އެ 
ޢަވ މާ ހަމައަށް އެފަރާތްތަްއ މ ޖ ތަމަޢ އަށް އަނބ ރާ ރ ޖޫ ތަންފީޛ ކޮށް ނިމި  

 ކަމ ަގެއވެ.  މެދ ކެނޑ މެއްނެތި ދެވޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްތަކެއް
 

 އަދި  ރީހެބިލިޓޭޝަން 
  އިންޓަގްރޭޝަން-ރީ
 ހިންގ ން  ގްރާމްތައްރޮްޕ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކޮމިޓީން އެ މާއްދާެގ )ނ(   60-41މި ޤާނޫނ ެގ   15-60
ރީހެ ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން  ރީ  ބިލިޓޭޝަންެގ  ޕްރޮްގރާމްތަްއ  އިންޓަްގރޭޝަން-އަދި  ެގ 

 މި ޤާނޫނ ެގ ނީންާގރޮްގރާމްތައް، ވަކިވަކި މީހ ންެގ މަްއޗަށް ހިކަނޑައެޅ މ ން، އެ ޕް
 މިނިސްޓްރީންނެވެ. މަތިން، ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގ

 އަދި ރީހެބިލިޓޭޝަން 
އިންޓަގްރޭޝަން  -ރީ

ކާގ ޅޭ  ްޕރޮގްރާމްތަ 
 ދ  ގަވާއި 

ރީ 16-60 އަދި  ރީހެލިބިލިޓޭޝަން  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ަގއި  ޕްރޮްގރާމްތަްއ    ެގއިންޓަްގރޭޝަން-މި 
އ ސޫ ޮގތ ެގ  ގަވާއިދ ަގިއ  އްލ ތަ ހިންާގނެ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި   ،

 ވާނެެއވެ. ބަޔާންކ ރަން
 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން.   ެގ )ވ(ވަނަ މާއްދާ  64ޤާނޫނ ެގ  ދިޔަބ ނެވި .14

 
ބ ނެފައި  ( ވ) . 64  ކަމަށް  ބޭނ ންކ ރ މަށް   "ޮގވާތަކެތި"  ބޭނ ންތަކަށް  ޢާންމ   ެއވަނީ، 

ބޭނ ންމަނާކ  ނ ވަތަ  ހޯދަންޖެހޭ  ރ ކ ރެވިފަިއވާ  ހ އްދަ  މަށްޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ 
ތެ ތަކެްއޗާިއ ޢާންނ ވަތަ    ރެއިން،އެްއޗެހީެގ  ބޭނ ންކ ރެވޭ  ބޭނ ންތަކަށް  މ  

Deleted :  ިއެކ

Deleted :15-60

Deleted :14-60

Deleted :16-60



28 

 

  ފައްދާ ދަނެއް ނ ވަތަ ޭގހެއް އެއްކޮށްެގން އ ޢ އެްއވެސް ކެމިކަލެއް ނ ވަތަ މަ 
ތެރެއިން، ޖެހ މ ން  އެްއޗެހީެގ  ަވގ ތެއް  ހަދާފައި  ަވކި  ޮގތަށް  ގޮވާ    ނަހ ން 

ިވހަ  އްޗާއި، ވިހައާިއ،  ޮގވާނެ ވަކި ޮގތެްއ ރޭވިފައި ހ ންނަ ތަކެކެއްޗާއި،  ތަ
މާއްދާތަކާ ކެމިކަލް  ނ ވަތަ  ބަޔަލޮޖިކަލް  މަރ ވެދާފަދަ  މީހ ން  އި،  ޭގހާއި، 

މާއް ހިމެނޭރޭޑިޯއއެކްޓިވް  ކޮންެމ  ދާތައް  ގޮވާ  ޒާތ ަގިއ  އޭެގ  ޮގތ ން، 
 ވަސީލަތަކަށެވެ. 

 

ވަނަ    60-14ނ ގެ  ޤާނޫ   ބ ނެވިދިޔަ )ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި،    30ފަށާތާ    ރަން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ   .15
 ވާލަންވާނެއެވެ. އެކ ލަ ރ  މިނިސްޓަ   ، ކޮމިޓީ   ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލަންޖެހޭ ފ ރަތަމަ (  ހ މާއްދާގެ ) 

 

ފަށާތާ   .16 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ހަދަ   30މި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ތެރޭގައި،  ދ ވަހ ގެ    ހޭ ންޖެ )ތިރީސް( 
 ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. އެންމެހައި ގަވާއިދ ތައް ހަދައި، ދިވެހި ސަރ ކާރ ގެ  

 

ޤާނޫނ   .17 މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ތަޞް   މި  ގެޒެޓ ގައި  ކޮ ދީޤ ފާސްވެ،  ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ  ށް، 
 ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެންނެވެ. 
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