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 29/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 

 

 ( ޤާނޫނު  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ) 32/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   3 އަށް 

 

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

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  4ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .1

 

ފިކުރެއް   (1) )ހ( . 4  ހަރުކަށި  ނުވަތަ  ދީނީ  ނުވަތަ  ސިޔާސީ  ވަކި 

 އަދި ؛ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  22 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .2

 
އަމުރަކާ ނުލައި  ކޯޓު  

 ހައްޔަރުކުރުން 
ަވނަ މާއްދާއާިއ    12ވަނަ ާމއްދާާއއި    7ވަނަ މާއްދާާއއި    6މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 22

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ   14

ފަރާތަކާމެދު ވަުގތުން ފިޔަަވޅު ނާޅައިފިނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއްެގ މަްއޗަށް  

ޤަބޫލުކުރެޭވ   ބުއްދިއަށް  ބެލުމަށް  ކޮށްފާނެކަމަށް  ކުށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

އެމީހަކު   ނުލައި  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ހުރެއްޖެނަމަ،  ސަބަބުތަކެއް  އެކަށީެގންވާ 

 ހައްޔަރުކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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އްަގއި، އެ ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި ހިނދެ  6މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(  

ނުލައި  ައމުރަކާ  ކޯޓު  ފަރާތެްއ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  ކުރި  ކުށް 

 ހައްޔަރުކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ޤާނޫނުެގ   )ނ(   ކަމަށް   16މި  ކުރި  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ނުލައި   އަމުރަކާ  ކޯޓު  ފަރާތެއް،  ބާރު ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހަްއޔަރުކުރުމުެގ 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނުވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަންވާނީ،   )ރ(  

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ރޭންކުން ފެށިެގން މަތީ ރޭންކެއްެގ  

 އޮފިސަރެްއެގ ހުއްދައާ އެކުަގެއވެ. 

)ށ( ނުވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުަގާއއި،  މި މާއްދާެގ )ހ(،   )ބ(  

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ    2016/12ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހުަގިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއާއި،    42ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އަދި )ޅ( އާއި،    40ޤާނޫނު( ެގ  

މާއްދާއާިއ،    43 މާއްދާއާއި،    44ވަނަ  މާއްދާަގއި    45ވަނަ  ަވނަ 

 ކޮށްފަިއވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. ބަޔާން

މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނުަވތަ )ނ( ެގ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު،   )ޅ(  

ނުލައި   އަމުރަކާ  ބަންދުަގިއ    48ކޯޓު  ަގޑިއިރަށް  )ސާޅީސްއަށެއް( 

 ލިބިެގންވެެއވެ. ށް ޚިދުމަތަ ފުލުހުންެގ ދިވެހިބެހެއްޓުމުެގ ބާރު 

މީހާ  )ކ(    ހައްޔަރުކުރެވޭ  ހައްޔަރުކުރުމުަގއި،  މީހަކު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެހައި 

އެހިނދަކަށް  ޮގތުން  ރައްކާތެރިކަުމެގ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،  ެގއްލުންތަކެއް 

ފި ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނު  އެންމެހައި  ފުލުހުން އަޅަންޖެހޭ  ޔަވަޅުތައް 

 އަޅަންވާނެއެެވ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނުވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި  )އ(   

ހައްޔަރުކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ މީހަކު ހުރީ އަމިއްލަ ތަނެއްަގއި 

އެމީހަކު   ޙާލަތުަގއި،  ލިބިފައިވާ  ހެކި  އެކަށީެގންާވ  ބެލުމަށް  ކަމަށް 

އެތަނަކަށް ަވނުމާއި އެކަން   ،ރުމަށްޓަކައި، ކޯޓު ައމުރަކާ ނުލައިހައްޔަރުކު

ކުރަން އެކަށޭނަ މިންވަރެްއެގ ވަުގތަކަށް އެތަނެްއަގއި މަޑުކުރުމުެގ، ނުވަތަ  

 ތިބުމުެގ ބާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މީހުން   )ވ(    ތަނަކީ،  އަމިއްލަ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )އ(  މާއްދާެގ  ދިރިނޫޅޭ، މި 

ފަޅުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަނެއް ކަމަށްވެފަިއ، އެތަނުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(،  

ޤަބޫލުކުރުމަށް  ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއް ހުރި ކަމަށް  )ށ( ނުވަތަ )ނ( 

އެކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފަިއވާނަމަ، އެފަރާތެްއ ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި، ކޯޓު  

މާއި، އެކަން ކުރަން އެކަށޭނަ މިންވަރެއްެގ  އެތަނަކަށް ަވނު  ،އަމުރަކާ ނުލައި

ވަުގތަކަށް އެތަނެއްަގއި މަޑުކުރުމުެގ، ނުވަތަ ތިބުމުެގ ބާރު، ފުލުހުންނަށް  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ވަނުމުަގިއ،   )މ(   ތަންތަނަށް  އަމިއްލަ  ފުލުހުން  ދަށުން  މާއްދާެގ  ޤާނޫނު މި 

ވަނަ މާއްދާެގ    30ެގ  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު(    2016/12ނަންބަރު  

އިޖުރާއަތުތަކަށް   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ވ(  އަދި  )އ(،  )ކ(،  )ޅ(،  )ރ(، 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  1-22 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .3

 
ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު  
އަމިއްލަ ތަންތަން  
 ބަލައި ފާސްކުރުން 

( ެގ ދަށުން، އެ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(  އވަނަ މާއްދާެގ ) 22މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( . 22-2

ހައްޔަރުކުރާ   ތަނަކުން  އަިމއްލަ  ފަރާތެއް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ނ(  ނުވަތަ 

ވަނަ    12ވަނަ މާއްދާާއއި    7ަވނަ މާއްދާއާއި    6ޙާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުެގ  

މާއްދާާއއި    14މާއްދާއާއި   ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    16ވަނަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
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އެތަނު ހެކި  އެކަށީެގންާވ  ކުށަކާުގޅޭ  ޤަބޫލުކުރުމަށް  ހުރިކަމަށް  ަގިއ 

ސަބަބެއްވާނަމަ، އެ ެއއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އަދި އެކަން ކުރަން އެކަށޭނަ 

ބަލައި  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  މި  އެތަނެއް  ަވުގތަކަށް،  މިންވަރެއްެގ 

 ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ. 

އަމިއްލަ   )ށ(   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފާސްކުރެވޭނީ،  މި  ބަލަިއ  ތަނެއް 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއްެގ މަްއޗަށް  

ބިނާކޮށް، ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއާވ ފަރާތް ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުނެްގ އޮފިސަރަށް  

ރޭންކުން  އޮފިސަރުންެގ  އެްގޒެކެޓިވް  ފުލުހުންެގ  ޙާލަތުަގއި،  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެއްެގ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ފެށިެގން 

އެ ކުށާ ުގޅިެގން ހޯދަން ބޭނުންވާ ހެއްކެއް އެތަނުަގއި ާވކަމަށް   (1)   

 އަދި؛ ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް އޮތުން

ޮގތުަގިއ    (2)    ހެކީެގ  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ކުށް  އެ  ހެްއކަކީ  އެ 

ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް   އެްއޗެއް  ބޭނުންތެރިވެދާނެ  ހުށަހެޅުމަށް 

 އަދި؛ ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް އޮތުން

ހެކި   (3)    ކުށާުގޅޭ  އެ  ފާސްނުކޮށްފިނަމަ،  ބަލައި  އެަވުގތު  އެތަން 

 ފޮރުވަފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ނަްއތާލަފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ނެތިެގން

ހެއްކަށް ބަދަލުެގނެސްދާނެ ކަމަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ެއ  

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއކަށީެގންވާ ސަބަބެއް އޮތުން. 

ފާސްކުރުމަށް  )ނ(   ބަލައި  އެ  ފާސްކުރަންވާނީ،  ބަލައި  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ބެލުމުެގ  އޮފިސަރުެގ  އެ  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  އޮފިސަރަކު  ޒިންމާވާނެ 

 ދަށުންނެވެ.

އެތަނެްއެގ   )ރ(   ފާސްކުރާިއރު  ބަލައި  ތަނެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ވެރިފަރާތް އެތަނުަގއި ހުރިނަަމ، އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަންާވނީ، އެފަރާތުެގ  
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ހާޒިރުަގެއވެ. އެތަނުެގ ވެރިފަރާތް އެ ތާނަގއި ހާޒިރުވެ ނެތް ޙާލަތެއްަގިއ  

ލަޙަތު ޙިާމޔަތްކޮށްދެވޭނެ  އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ، އެފަރާތުެގ މަޞް

 އެހެން ފަރާތެއްެގ ހާޒިރުަގެއވެ. 

އެތަނުަގިއާވ   )ބ(   ފާސްކުރެވޭނީ،  ބަލައި  ތަނެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ކަމަށް ބެލެވޭ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާފަދަ ހެއްކެއް ހޯދުމަށްޓަކައި،  

މިންަވރެއްެގ ަވުގތަކަށެވެ. އަދި އެފަދައިން ހިންާގ އެކަން ކުރަން އެކަށޭނަ  

 )ހަެއއް( ަގޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުެވެގންނުވާނެެއވެ.  6ބަލައި ފާސްކުރުމެއް، 

މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ވަުގތަށްވުރެ އިތުރަށް މި މާއްދާެގ ދަށުން  )ޅ(  

އެދޭނަމަ،   ފާސްކުރަން  ބަލައި  ތަނެއް  ކޯޓު އަމިއްލަ  ކުރަންވާނީ  އެކަން 

 އަމުރަކާ ެއކުަގއެެވ. 

ފުލުހުންގެ   )ކ(    ފާސްކުރާ  ބަލައި  ތަނެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

 އޮފިސަރުންނަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެެއވެ. 

އެތަނުަގިއ    (1)    އެްއޗެއް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ 

އަދި އެ ެއްއޗެއް ފޮރުވުުމެގ ފުރުޞަތު ނުވަތަ  ހުރިކަމަށްވާނަމަ،  

ބަދަލުެގނައުމުެގ   ެއއްޗަކަށް  އެ  ނުަވތަ  ފުރުޞަތު  ނައްތާލުމުެގ 

ެއ   ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ޮއފިސަރަކަށް  އެ  އޮތްކަމަށް  ފުރުޞަތު 

 ؛އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓުން

އަދި/ނުވަތަ   (2)    ފޮޓޯ  އެއްޗެހީެގ  ކަމާބެހޭ  ހުރި  އެތަނުަގއި  އެތަނާއި 

 ވީޑިއޯ ނެުގން. 

މި މާއްދާެގ )ކ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒުެގ ދަށުަގިއާވ   )އ(   

ޤާނޫނެްއެގ   ެއއްޗެއްސާއި،  ދަށުަގިއވާ  އިމްތިޔާޒުެގ  ޤާނޫނީ  އެްއޗެއްސާއި، 

ދަށުން އިމްތިޔާޒު ލިބިެގންވާ ެއނޫންވެސް ެއއްޗެހި ހިފެހެއްޓުުމެގ ނުވަތަ އެ  
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ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގނެްއ  މުެގ  އަދި/ނުވަތަ ީވޑިއޯ ނެުގއެްއޗެހީެގ ފޮޓޯ  

 ނުވެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުން ހިފަހައްޓާ މުދަލުެގ އިންވެންޓަރީއެްއ، ބަލަިއ   )ވ(   

ފުލުހުންެގ  ކުރަންވާނީ،  ފާސްކުރާ އޮފިސަރު އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. އެކަން 

ެވރިފަރާތް ނެތް  އެހެން އޮފިސަރަކާިއ، ތަނުެގ ވެރިފަރާތުެގ ނުވަތަ ތަނުެގ  

ފަރާތެއްެގ  ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  މަޞްލަޙަތު  ވެރިފަރާތުެގ  ޙާލަތެއްަގއި 

ހާޒިރުަގެއވެ. އަދި އެ އިންވެންޓަރީެގ ކޮޕީއެްއ، ތަނުެގ ވެރިފަރާތަށް، ނުވަތަ  

އޭނާ ނެތް ޙާލަތެްއަގއި ވެރިފަރާތުެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް 

 ވާނެއެވެ. ފުލުހުންެގ އޮފިސަރު ދޭން

ޙަވާލުވެހުރި   )މ(   ފާސްކުރުާމ  ބަލައި  ތަނެއް  އަމިއްލަ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ލިޔުމުން   މަޢުލޫމާތު  ފާސްކުރުމާުގޅޭ  ބަލައި  އެ  އޮފިސަރު،  ފުލުހުންެގ 

ރެކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ. ެއޮގތުން ރެކޯޑުކުރުމުަގއި، ބަލައި ފާސްކުރާ ތަނަށް 

ތިބި މީހުންނާއި، ބަލައި ފާސްކުރުމަށް   ވަން ވަުގތާއި، އެތަނުަގއި ހާޒިރުވެ

ބަލައި   އޮފިސަރުންނާއި،  ފާސްކުރި  ބަލައި  އޮފިސަރާިއ،  ޒިންމާވި 

ފާސްކުރެވުނީ ކޮން ބާވަތެްއެގ ހެއްކެއް ހޯދަން ކަމާއި، ބަލައި ފާސްކުރެޭވ 

ތަން  ނެުގނު  ެއއްޗެއް  އެ  ތަފްޞީލު،  އެްއޗެްއެގ  ކޮންމެ  ނެޭގ  ތަނުން 

 ރަންާވނެއެވެ. އެނޭގނެ ޮގތަށް ބަޔާންކު

މި މާއްދާެގ )މ( ެގ ދަށުން ރެކޯޑުކުރާ މަޢުލޫމާތުެގ ތެރޭގައި، މި މާއްދާެގ  )ފ(  

ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުެގ ނަމާިއ  

މަޤާމާއި އެ ހުއްދަ ދިން ަވުގތާއި، އެ އޮފިސަރު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ބަލަިއ  

ބަލަިއ   ރެކޯޑުަގއި  އެ  އަދި  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ދާއިރާ  ފާސްކުރުމުެގ 

އޮފިސަރު  ދިން  ހުއްދަ  އެކަމަށް  އިތުރުން،  އޮފިސަރުންެގ  ފާސްކުރި 

 ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )މ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު، އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް   )ދ(  

ތަން   ރެކޯޑުކޮށް  ނިންމައި،  ލިޔުމުން  ކުރިން  ދިޔުމުެގ  ދޫކޮށް 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާެގ އަރިމަތީ ސުރުޚީ، އަދި އެ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި    26 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .4
 .)ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

 
ބަންދުގައި  

ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް  
 ނިންމުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނުވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން   22މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 26

ފަރާތެއް   ހަމަތަކުެގމަތިންތޯ ހައްޔަރުކުރެވޭ  ޤާނޫނީ  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 

ިގނަެވެގން   ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  އެމީހަކު    48ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ، 

ކުރިމައްޗަށް   ފަނޑިޔާރެއްެގ  ތެރޭަގިއ  ަގޑިއިރުެގ  )ސާޅީސްއަށެއް( 

 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

މާއްދާއާިއ  ވަނަ    12ވަނަ މާއްދާއާއި    7ވަނަ މާއްދާއާިއ    6މި ޤާނޫނުެގ   )ށ( 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށްތައް ފިޔަަވިއ    16ވަނަ މާއްދާާއއި    14

ތުހުމަތުަގިއ  ކުރިކަުމެގ  ކުށެްއ  އެހެން  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ހަމަތަކުެގމަތިންތޯ  ޤާނޫނީ  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތެއް  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

ހައްޔަރުކުރެވޭތާ އެމީހަކު    24ިގނަެވެގން    ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ، 

ކުރިމައްޗަށް   ފަނޑިޔާރެްއެގ  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރުެގ  )ސަުއވީސް( 

 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށެްއެގ ތުހުމަތުަގއި ހަްއޔަރުކޮށްފައިާވ   )ނ( 

މީހެއްެގ ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށް އޭނާ ފަނޑިޔާރެއްެގ ކުރިމައްޗަށް  

ހާޒިރުކުރެވުާމއެކު، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތިންތޯ 

ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ އޭނާ  މައްޗަށް ކަނޑައެޅުުމަގިއ،  އޭނާެގ   

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުމަށް ބުއްދިއަށް  
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ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެެގންތޯ ބެލުމާެއކު، ފުލުހުން  

ފަނޑިޔާރު  ޮގތުެގމަތިންތޯ  އެއްޮގތްވާ  އިޖުރާއަތުތަކާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

އަންނަ  އަދި  އޭނާ ބަލަންވާނެއެެވ.  ވުޖޫދުަގިއާވނަމަ،  ޙާލަތްތައް  ނިވި 

 ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ހިނާގފާނެ   (1)  

ޙާލަތެއްަގިއ،  ލިބިފައިވާ  ފުލުހުންނަށް  އިންޓެލިޖެންސް  ކަމުެގ 

ހުއްޓުވުމަށް   ތުހުމަތުގައިާވ  އެކަން  މަޢުލޫމާތެއް،  ބޭނުންވާ 

ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވާނަމަ

 

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ހިނާގފާނެ   (2)  

ލިބިފައިވާ   ފުލުހުންނަށް  އިންޓެލިޖެންސް  ޙާލަތެއްަގިއ، ކަމުެގ 

އަދި ެއ ޢަމަލު ރޭވިކަުމެގ ހެކި ލިބެން އޮތީ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއާވ  

ހެކި  ތަޙްޤީޤަށް  ފުލުހުންެގ  ކަމަށް  ސުވާލުކޮށްެގން  މީހާއާ 

 ނުވަތަ ؛ ލިބިފައިވާނަމަ

 

ޓެރަރިޒަމްެގ   (3)   ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  މީހާ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ 

ހެކި   އެފަދަ ޢަމަލަކާުގޅޭ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ފޮރުވަފާނެ 

ނުފޫޒެްއ   މީހަކަށް  ދޭންހުރި  ހެކިބަސް  މައްސަލަެއއްަގއި 

ފުލުހުންެގ   ބެލުމަށް  ކަމަށް  ކޮށްފާނެ  މަސައްކަތް  ފޯރުވުމަށް 

 ނުވަތަ؛ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ

 
ފުލުހުނެްގ  ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ފިލާފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް    (4)  

 ނުވަތަ؛ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ



 

 

 

 

 

 

 9 

 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،   (5)   ބަންދުން  މީހާ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ 

ކުރިމަތިވެދާނެކަަމށް  ނުރައްކަލެއް  ސަލާމަތަށް  މުޖުތަމަޢުެގ 

 ބެލުމަށް ފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ. 

 

ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ ައކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުެގ  މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ   )ރ( 

ވަނަ    27ތެރެއިން ޙާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ، އަދި މި ޤާނޫނުެގ  

( ެގ  )ހ(  ކަންކަން 7މާއްދާެގ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ަވނަ   )

ފުލުހުންެގ  އެީއ،  ރިޕޯޓެއް  ިއންޓެލިޖެންސް  ފުލުހުންެގ  ފުރިހަމަވެފައިވާ 

 ށް ލިބިފައިވާ އެކަށީެގންވާ ހެއްކެއް ކަުމަގއި ބެލޭނެެއެވ.ތަޙްޤީޤަ

 

ކޯޓުން  )ބ(  ވުޖޫދުަގިއވޭތޯ  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

މަދަނީ   މިންަގނޑަކީ  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ  ކޯޓުން  ކަނޑައެޅުުމަގއި 

ކަންކަމަށް މިންަގނޑެވެ. ެއޮގތުން، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ، ފުލުހުން ހުށަހަޅާ  

ވުޖޫދުަގިއ   ޙާލަތް  އެ  އޮތުން  ވުޖޫދުަގއި  ޙާލަތެއް  ެއއިން  ބަލާއިރު، 

 ނެތުމަށްވުރެ ާގތްތޯ ބެލުމުެގ މައްޗަށެވެ. 
 

 .ވަނަ މާއްދާެގ )މ( އަދި )ފ( ައންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  26 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .5

 
ބަންދުެގ މުއްދަތު  (މ) . 26  މީހެްއެގ  ދަށުން ބަލާ މައްސަލައެްއަގއި  މި މާއްދާެގ 

ނަމަ، ބަންދެުގ މުއްދަތު   ފަނޑިޔާރު އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ، ފުރަތަމަ ފަހަރު 

އިތުރުނުވާނެ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. އަދި މި މާއްދާެގ  )ހަތެއް( ދުވަހަށްވުރެ    7

ދަށުން މީހެއްެގ ބަންދުެގ މުްއދަތު އެންމެ ިގނަެވެގން އިތުރުކޮށްދެވޭނީ،  

 )ސާދަ( ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ.  14ޖުމްލަ 

މި މާއްދާެގ )މ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އެ  (ފ)  

ހެކި   އެކަށީެގންވާ  މިންވަރަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުރިކަމަށް  ކުށް 

ލިބިފައިވާނަމަ، އަދި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ވަނަ މާްއދާެގ )ށ(   60)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ    2016/12

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަށް ހުރި 4( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށެިގން )1ެގ )

ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ  

ޝަރީޢަތް   އޭނާެގ  ޙާލަތެްއަގިއ،  ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ  ފަނޑިޔާރަށް  ކަމަށް 

 މުރުކުރަންވާނެެއވެ.ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުަގއި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު އަ
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ފ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު އަކުރު އިތުރުކުރުން.   26 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .6

 
މި މާއްދާެގ )ފ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގިއ، ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިވާ ފަރާތް   )ދ( . 26 

އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފައި 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ    2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނެތް ޙާލަތެއްަގއި،  

ންބަރުން ފެށިެގން ( ވަނަ ނ1ަވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  60ެގ  ޤާނޫނު(  

ބަޔާންކުރާ  4) ނަންބަރުތަކުަގިއ  ހުރި  ނިޔަލަށް  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

ެއ   މައްޗަށް  އޭނާެގ  އަދި  އޮތްނަމަ،  ސަބަބެއް  ތެރެއިން  ސަބަބުތަކުެގ 

ހެކި   މިންވަރެއްެގ  ކޮންމެވެސް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްސަލަިއަގއި 

ޤާނޫނުެގ   އެ  ބަޔާން  59ހުރެއްޖެނަމަ،  މާއްދާަގއި  ކޮށްފަިއާވ  ވަނަ 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   ފަނޑިޔާރު  ދުވަހަށްވުރެ    15ކަންކަމަށް  )ފަނަރަ( 

ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުަގއި  އޭނާ  ޮގތުެގމަތިން  އިތުރުނުވާނެ 

 އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

ެއ   (ތ)  ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައިވެސް  މި މާއްދާެގ )ދ( 

ދަށުން   ބެހެއްޓުމަށް މާއްދާެގ  ބަންދުަގއި  އިތުރަށް  މީހާ،  ބަންދުކުރެޭވ 

ފުލުހުން ބޭނުންނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން އޭނާ ފަނޑިޔާރެްއެގ  

ހާޒިރުކުރުމުން ބަންދުަގިއ    ، ކުރިމައްޗަށް  އޭނާ  މުއްދަތަކަށް  އިތުރު 

ލިބިެގންެވއެވެ.   ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  ދިނުުމެގ  ހުއްދަ  ބެހެއްޓުމުެގ 
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ެއކަށީެގންވާ މިންވަރެްއެގ    ހެންނަމަވެސް، އޭނާއާ އެއެ ުގޅުވައިދޭ  ކުށާ 

އިތުރުކޮށްދޭ   އެފަދައިން  ލިބިފައިނުވާނަމަ،  އެހާތަނަށްވެސް  ހެއްކެއް 

 )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެެގންނުވާނެެއވެ.  15މުއްދަތު، 

 

އޭނާ   (ލ)  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ތ(  މާއްދާެގ  ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށް،  މި 

ހެކި   ެއކަށީެގންވާ  މިންވަރަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުރިކަމަށް  ކުށް  ެއ  އޭނާ 

)ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް، ނުވަތަ    15ލިބިއްޖެނަމަ، އޭނާ  

ފަނޑިޔާރު  ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުަގއި  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް 

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ނިމެންދެން   )ގ(   ޝަރީޢަތް  ދަށުން  ެގ  )ލ(  ނުވަތަ  )ފ(  މާއްދާެގ  މި 

)ޖިނާއީ   2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްެގ މަްއޗަށް  

ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އެއް ނުހިނާގނެެއވެ.    60ެގ  އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު(  

ބަހައްޓަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުަގއި  

ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އަދި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މުޖުތަމަޢުެގ 

ކަމަށް،   ނެތް  ފުރުޞަތެްއ  ކުރިމަތިވުމުެގ  ނުރައްކަލެއް  ސަލާމަތަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ކަންކަމަށް  އެންމެހަިއ  މައްސަލަިއެގ 

ޝަރީ އޭނާ  ހިނދެއްަގއި،  ފެނިއްޖެ  ނިމެންދެން  ޖެނެރަލަށް  ޢަތް 

ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް  

 ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ. 
 

  ެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާ 1-28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
މި މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ެއ   (ރ) . 28-1 

ދެ އަކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ މީހެއްެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށާިއ 

މުއްދަތުެގ   ބަޔާންކުރާ  އަކުރުަގއި  ދެ  އެ  ެއއީ  ބާވަތުން،  މައްސަލަިއެގ 
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ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ ތަޙްޤީޤު  މަްއސަލަިއެގ  އެ  މައްސަލަެއްއ   ތެރޭަގއި 

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކަިއ   ތަޙްޤީޤު  މަްއސަލައިެގ  އެ  ކަމުގައިނުވާނަމަ، 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  އެދި  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތު 

ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

މާއްދާ މި  މުއްދަތު،  އިތުރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ޖެނެރަލް  ެގ  )ހ(   45ެގ 

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާެގ 

( ދުވަހަށްވުރެ  ހެއް)ހަތްދިހަފަ  75)ށ( ެގ ދަށުން އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު،  

 އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ. 

 
 އަންނަނިވި ފަދައިން ފަސް ައކުރު އިތުރުކުރުން. ެގ )ޅ( ެގ ފަހަތަށް  ަވނަ މާއްދާ 1-28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 
ެއ   ( ކ) . 28-1  މުއްދަތުަގއިވެސް  އިތުރުކޮށްދޭ  ދަށުން  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

އެފަދައިން   އަދި  ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާނަމަ،  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލަިއެގ 

ކަެމއް   ބާރުނުފޯރުވޭ  ފުލުހުންެގ  ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވަނީ  ތަޙްޤީޤު 

މެދުވެރިވުމުެގ ސަބަބުން ކަުމަގއިވާނަމަ، އިތުރު އެްއ ފަހަރު އެ މުއްދަތު  

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި  

ސަބަބަށް  ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުާވ  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލައިެގ  ެއ  އެފަދައިން 

އިތުރު  15ރިޢާޔަތްކޮށް،   ދުވަހަށްވުރެ  ޮގތުެގމަތިން  )ފަނަރަ(  ނުވާނެ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

އިތުރުކޮށްދޭ   ( އ)   މުއްދަތު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ  ދަށުން  ެގ  )ކ(  މާއްދާެގ  މި 

ަގިއ   )ޅ(  މާއްދާެގ  މި  ުގޅޭޮގތުން  އުފުލުމާ  ދަޢުވާ  ޙާލަތުަގިއވެސް، 

 އެވެ. ބަޔާންކުރާ މުއްދަތާއި އިޖުރާައތު ހިނާގނެ

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

ފުރިހަމަކޮށް   ތަޙްޤީޤު  މީހެއްެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  ނުވަތަ  )ހ( 
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އެމީހެއްެގ ަމއްޗަށް ދަޢުވާ ުއފުލާފައިނުވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )މ( ަގިއ  

ދަޢުވާ  މަްއޗަށް  އޭނާެގ  މެނުވީ  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ 

 .  ލައިެގންނުވާނެެއވެއުފު

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

ފުރިހަމަކޮށް   ތަޙްޤީޤު  މީހެއްެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  ނުވަތަ  )ހ( 

އެމީހަކާމެދު  އުފުލާފައިނުވިނަމަވެސް،  ދަޢުާވ  ަމއްޗަށް  އެމީހެއްެގ 

ެއ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ހެކި  އާ  މަްއސަލައިަގއި  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހުަގއި  އަލުން  މައްސަލަެއއް 

 ފަރާތުެގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހު ދަޢުވާ އުފުލާ މި މާއްދާެގ )މ( ެގ ދަށުން އަލުން   )ފ(  

ތަޙްޤީޤުކޮށް  މައްސަލަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މަްއޗަށް  އެފަރާތުެގ  ޙާލަތުގައި، 

ުގޅޭޮގތުން މި މާއްދާެގ )ހ( އިން ފެށިެގން )ޅ( ެގ   ދަޢުވާ އުފުލުމާ 

ިއޖުރާއަތުތަްއ   މުއްދަތުތަކާއި  ބަޔާންކުރާ  އަކުރުތަކުަގިއ  ހުރި  ނިޔަލަށް 

 ހިނާގނެއެވެ. 

 
 ެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާ 4-28ވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ބުނެ .9

 
ޢަމަލެއް   (ރ) . 28-4  ޓެރަރިޒަްމެގ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ުގޅިެގން  ހިނުގާމ  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

 ދިވެހިހިންަގންޖެހޭ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަކާުގޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ،  

ކުށުެގޚިދުމަތު  ފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި  އެޮގތުން،  ވެށި    ންނެވެ. 

އެނޫންވެސް   ރަްއކާތެރިކުރުމާިއ،  ހެކި  ހޯދުމާއި  ހެކި  ރައްކާތެރިކުރުާމއި 

ޮގތުެގމަތިން   ޤާނޫނުަގިއވާ  ހައިސިްއޔަތުން  އިދާރާއެއްެގ  ތަޙްޤީޤީ  
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ފިޔަަވޅުތަްއ،   ން ޚިދުމަތު  ފުލުހުންގެ   ދިވެހިއަޅަންޖެހޭ 

 އަޅަމުންެގންދިޔުމަކަށް މި މާްއދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

 ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.ަވނަ މާއްދާ 4-28 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .10

 
ޖިނާއި އިޖުރާއަތުގެ  

ޤާނޫނަށް  
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތު 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށަކާ ުގޅޭޮގތުން ތަޙްޤީޤު ހިންުގމުަގއާިއ، މީހުން  . 28-5

ޤާނޫނުަގިއ   މި  ުގޅޭޮގތުން  ދަޢުވާއުފުލުމާ  ބަންދުކުރުާމއި،  ހައްޔަރުކޮށް 

ބަޔާންކޮށްފައިނުާވ   މުއްދަތުތަކެްއ  ނުވަތަ  އިޖުރާައތުތަކެއް  ަވކި  ކަނޑައެޅިެގން 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ    2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަންކަމުެގ ަމއްޗަށް ހިނާގނީ  

 ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކުރާ ުމއްދަތުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކެވެ. 
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 
ތުހުމަތުކުރެވޭ  

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް  
މޮނިޓަރކޮށް  

ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  
 ފިޔަވަޅު ހިންގުން 

ފަރާތަކީ   . 45 ތުހުމަތުކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ނުފުރޭ    18މި  އަހަރު  )އަށާރަ( 

ވީނަމަވެސް ކަމުަގއި  ކުއްޖަކަށް    ، ކުޑަކުއްޖެއް  އަހަރު    15ެއ  )ފަނަރަ( 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ޤާނޫނުަގިއ  މި  މައްޗަށް  ކުއްޖެްއެގ  އެ  ފުރިފައިވާނަމަ، 

 ށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ފިޔަވަޅުތައް ހިންޭގނެެއވެ. މޮނިޓަރކޮ
 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ އަށްވަނަ ބާބު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. .12

 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް 

 

 އަނބުރާ އަންނަ 
ހަނގުރާމަވެރިންގެ  

ބާބުގައިވާ  މި   މައްޗަށް 
 އުސޫލުތައް 
 ހިނގުން 

ބައިެވރިވުމަށްފަހު  )ހ( . 60-3 ހަނުގރާމަެއއްަގއި  ހިނާގ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ސަރަޙައްދަކަށް   ހަނުގރާަމވެރި  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ 

ހަނުގރާމަވެރިންނާމެދު  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަނބުރާ  ދިޔުމަށްފަހު 
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އެްއޮގތްާވ   އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގިއ  މި  ޢަމަލުކުރާނީ، 

 ތުެގމަތިންނެވެ. ޮގ

 

އަންނަނިިވ   )ށ(  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ހަނުގރާމަވެރިން"  ބާބުަގއި  މި 

ދާ   ދޫކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި  ތެރެއިން  މަޤްޞަދުތަކުެގ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

އެފަދަ   (1)   ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކުން  ޓެރަރިސްޓް  ޤައުމެްއަގިއ  ބޭރު 

ހިނާްގ  ޖަމާޢަތަކަށް   ޓެރަރިސްޓުން  ނިސްބަތްނުވާ 

 ؛ހަނުގރާމައެްއގައި ބައިވެރިވުަމށް

 

ނުަވތަ   (2)   ރޭވުމަށް،  ހިންަގން  ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަމްެގ 
ތައްޔާރުވުމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލު ހިންުގމުަގއި ބަިއވެރިވުމަށް 

 ؛ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް

 
ހިމެނޭޮގތަށް    (3)   ޢަމަލުތަްއ ހަނުގރާމަކުރުން  ޓެރަރިޒަމްެގ 

 ހިންުގމަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ލިބިަގތުމަށް.

 

ިމ  )ނ(  ފަރާތްތަކަކީ  އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ސާބިތުނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން 

ބާބުެގ އަދި މި ޤާނޫނުެގ ނުވަވަނަ ބާބުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ހަނުގރާމަވެރިން 

 ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

 

ހަނުގރާމައެްއަގިއ    (1)   ހިނާގ  ބޭރުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބައިވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ހަނުގރާމަެވރި 

ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަށްފަހު ައނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ 

އަންނަ  ސަރަޙައްދަކުން  އެފަދަ  އެމީހުންނާއެކު  ފަރާތްތަކާއި، 

 ؛ބަރުން އެމީހުންެގ ޢާއިލާެގ މެން

 

ހަނުގރާމަވެރި ސަރަޙައްދެއް ހިމެނޭ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ   (2)  

ހަނުގރާމަެވރި  ދެވޭނެ،  ެއްއަގމުމަުގން  ސަރަޙައްދަކަށް 

ސަރަޙައްދު ނިސްބަތްވާ ޤައުާމ އިންވެެގންވާ އެހެން ޤައުމަކަށް 
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މަޑުކޮށްފަިއާވ   ތަނެއްަގިއ  ެއފަދަ  އެފަރާތުން  ދިޔުމަށްފަހު، 

 ؛ދެވޭ ފަރާތްތައްޞައްޙަ ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށްނު

 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ތަނަކަށް 2މި އަކުރުެގ )  (3)  

ހުރުމާއެކު،   ސަބަބުތައް  އެހެން  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކަމަށް  ދިޔަ 

އެފަރާތުެގ ރަސްމީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ނެތުން ނުވަތަ އެފަދަ 

ހަމަުވމަށްފަހުގައިވެސް އެ ޑޮކިއުމަންޓް ޑޮކިއުމަންޓެއްެގ މުއްދަތު  

 އާކޮށްފައިނުވުން ނުވަތަ ެއކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވުން. 

 

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ހަނުގރާމަވެރިންެގ މާނަިއެގ ތެރޭަގއި   )ރ( 

 )ފަނަރަ( އަހަރަށްވުރެ ދަށުެގ ކުދިންނެއް ނުހިމެނެއެވެ.  15މުރުން ޢު

 

އަންނަ  އަނބުރާ  
ހަނގުރާމަވެރިންނާމެދު  

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 60-4 ހަނުގރާމަވެރިޔަކު    3-60މި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ބައިެވރިވުމަށްފަހު  ހަނުގރާމަެއއްަގއި  ހިނާގ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ސަރަޙައްދަކަށް   ހަނުގރާަމވެރި  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ 

ދިޔުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެއނބުރި އަތުެވއްޖެނަމަ، އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު 

 ވި ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ައޅަންވާނެއެވެ. އަންނަނި

 
ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމާއެކު، މި   22މި ޤާނޫނުެގ    (1)  

 ނުވަތަ؛ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރުން 26ޤާނޫނުެގ 

 
މޮނިޓަރކޮށް   (2)   ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގިއ  ހަވަނަ  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ނުވަތަ ؛ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ފިޔަވަޅުތަްއ ހިންުގން

 
ރީހެބިލިޓޭޝަން   (3)   ދަށުން  ބާބުެގ  ނުވަވަނަ  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ނުވަތަ ؛ ޕްރޮްގރާމެްއގައި ބަިއވެރިވާން ލާޒިމުކުރުން

 ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރުން. 6-60މި ޤާނޫނުެގ   (4)   
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ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ، މި މާއްދާެގ )ހ( މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި   )ށ( 

( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން  1ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކާމެދު އެ އަކުރުެގ )

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިން، 4)

 އެއް ފިޔަވަޅަށްވުރެ ިގނަ ފިޔަވަޅު ެއޅިދާނެެއވެ. 

 

( ވަނަ 1މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކާމެދު އެ އަކުރުެގ )މި   )ނ( 

ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ފިޔަަވޅު އަޅަންވާނީ، އެފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުަގިއ  

އެފަދަ  ނުަވތަ  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  ކުރި  ކުށެްއ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބަޔާންކުރާ 

 މަެއވެ. ކުށެއް ކުރުުމގައި ބައިވެރިވި ފަރާތެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނަ

 

( ވަނަ 4މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކާމެދު އެ އަކުރުެގ ) )ރ( 

ވަނަ   6-60ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަަވޅު އަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތަކާމެދު އެ އަކުރުެގ 

(  1ފިޔަވަޅު ައޅާ ޙާލަތުަގިއ، އެ ައކުރުެގ )( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން  4)

ެއފަރާތަކާމެދު  ފިޔަވަޅެއް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

 އަޅަިއެގންނުވާނެެއވެ. 

 

) )ބ(  އަކުރުެގ  އެ  ފަރާތެއް،  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 1މި   )

ނިންމައިފިނަމަ، އެފަރާތެްއ  ނަންބަރުެގ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރަން  

ބަންދުަގއި ބަހައްޓަންވާނީ، ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ ފަރާތްތައް ބަންދުކުރުމަށް 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ޤާނޫނު(   2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ރިމާންޑް  ނުވަތަ  ކަސްޓޯޑިއަލް  ކަނޑަައޅާފައިވާ  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ 

 ޖަލެއްަގެއވެ. 

 
( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއް ކޯޓު  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ޅ( 

އަމުރެްއެގ ދަށުން ބަންދުކުރާ ޙާލަތުގައި ފިޔަަވއި އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގިއ،  
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  48މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ތަނެއްަގއި ބަންދުަގއި ބެހެްއޓޭނީ،  

 )ސާޅީސްއަށެއް( ަގޑިއިރުވަންދެނެވެ. 

 

( ެގ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއެގ ބަންދާމެދު ޮގތެްއ ޅމާއްދާެގ )މި   )ކ(  

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ، އެ ައކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން 

 އޭނާ ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްެގ   )އ(   ެގ  ހާޒިރުކުރެޭވ  މި މާއްދާެގ )ކ(  ކުރިމައްޗަށް 

ޤާނޫނުެގ   މި  މައްޗަށް،  ބަޔާންކުރާ    26މީހުންެގ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 އުސޫލުތައް ހިނާގނެއެވެ. 

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތަކާމެދު އެ އަކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ  )ވ(  

ފަރާތެއް  ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަަވޅެއް އެޅުމުެގ އިތުރުން، އެފަދަ  

ޑީ އިންޓެލިޖެންސް  އެފަރާތަކާުގޅޭ  އައުާމއެކު،  ބްރީފިންގ -ދިވެހިރާއްޖެ 

 އެއް ފުލުހުން ހަދަންވާނެއެވެ. 

 

  ހަނގުރާމަވެރި 
  ސަރަޙައްދުގައި 

  ކުދިންގެ   އުފަންވާ 
  އުފަންވުން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ސަރަޙައްދެއްަގއި   )ހ( . 60-5 އުފަންވެފަިއާވ ހަނުގރާމަވެރި  ދިވެހިރަްއޔިތުންނަށް 

ކުދިންެގ އުފަންވުން، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާނަމަ، ެއކުދިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އައުުމެގ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   އުފަންވުން  އެކުދިންެގ  ކުރިން، 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެެއވެ. 

 

އުފަންވުން ހަ )ށ(  ކުއްޖެްއެގ  އުފަންވެފަިއވާ  ސަރަޙައްދެްއަގއި  ނުގރާމަވެރި 

ލިޔެކިޔުން  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  ކަމާބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެ ކުއްޖެއްެގ އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ، ެއ  

ން އެއް ފަރާތް ކުއްޖަކީ، އެ ކުއްޖެްއެގ މައިންބަފައިން ނުވަތަ އޭެގ ތެރެއި

ޮގތެްއ   ދަރިއަކުކަމާމެދު  އުފަން  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ބުނާ  ކަމަށް 
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މައްސަލަ  ކޯޓަށް  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  މި  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ، 

އުފަންވުމާމެދު ކުއްޖެްއެގ  އެ  ޮގތެްއ    ހުށަހަޅައި،  ކޯޓުން 

 ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. 

 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ، އެ ކުއްޖާެގ  މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކޯޓަށް )ނ( 

ބެލެނިވެރިޔާ، ނުވަތަ ބެލެނިެވރިޔާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް މެދުވެރިކޮށް 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. 

 

ެއ   )ރ(  މައްސަލަެއއްަގއި،  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ ޭއެގ  މައްސަލަ ނިސްބަތްާވ ކުއްޖަކީ، އެ ކުއްޖެްއެގ  

އުފަން  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ބުނާ  ކަަމށް  ފަރާތް  އެއް  ތެރެއިން 

ދަރިއަކުކަމާމެދު ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ އަންނަނިވި ބާވަތުެގ  

 ހެއްކަކީ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުަގއި ބަލަންވާނެއެވެ. 

 

އިލާއި ކުއްޖާެގ މަންމަ ކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާެގ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފަ  (1)  

މެޓަރނިޓީ  ހަދާފައިާވ  އަޅަިއކިޔަިއ  ޑީ.އެން.ޭއއާ  ފަރާތުެގ 

 ނުަވތަ؛ ޑީ.އެން.އޭ އެނަލިސިސް 

 

ބުނާ   (2)   ކަމަށް  ބައްޕަ  ޕްރޮފައިލާއި ކުއްޖާެގ  ޑީ.އެން.އޭ  ކުއްޖާެގ 

ޕެޓަރނިޓީ  ހަދާފަިއވާ  އަޅަިއކިޔައި  ޑީ.އެން.އޭއާ  ފަރާތުެގ 

 ނުަވތަ؛ ޑީ.އެން.އޭ އެނަލިސިސް 

 

ކުއްޖާެގ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ކަމުަގއި ބުނާ ފަރާތް ދުނިޔޭަގިއ   (3)  

ޢާއިލާެގ   ކުއްޖާެގ  ޕްރޮފައިލާއި  ޑީ.އެން.ޭއ  ކުއްޖާެގ  ނެތްނަމަ، 

ހަދާފައިާވ   ައޅަިއކިޔައި  ޑީ.އެން.އޭއާ  މެންބަރެއްެގ  އެހެން 

 އަދި ؛ ޑީ.އެން.އޭ އެނަލިސިސް 

 
ނެތްނަމަ،   (4)   މަންމަ  ކުއްޖާެގ  ނުވަތަ  ބަޔާން  މަންމަެގ  ކުއްޖާެގ 

ނުަވތަ  މަންމަ  ކުއްޖާެގ  ނުވަތަ  ބަޔާން  ބައްޕަެގ  ކުއްޖާެގ 
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ޙަވާލުވެހުރި  ބެލެނިވެރިކަމާ  ކުއްޖާެގ  ނެތްނަމަ  ބައްޕަވެސް 

 އަދި ؛ ފަރާތުެގ ބަޔާން

 
ފަރާތެއް    (5)   އިތުރު  ހެކިކޮށްދޭނެ  އުފަންވުން  ހުރިނަމަ، ކުއްޖާެގ 

 އެފަރާތެްއެގ ބަޔާން. 

 

ިމ  )ބ(  ަމއްސަލަެއއްަގއި،  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

މައްސަލަ  ެއ  އިތުރުން،  ހެކީެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ 

ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކީ އެ ކުއްޖެއްެގ ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ ޭއެގ ތެރެއިން  

ފަރާތް   ދަރިއަކުކަން  އެއް  އުފަން  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ބުނާ  ކަމަށް 

ޤާނޫނު   މި  ބަލައިަގތުމަކަށް  ކޯޓަށް  ހެކި  އިތުރު  ސާބިތުކޮށްދޭ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

(  1)  ައކުރުެގ  އެ  ،ތެރެއިން  ހެކީެގ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ( 

 ހުރި   ނިޔަލަށް  ނަންބަރުގެ   ވަނަ(  3)  ފެށިެގން  ނަންބަރުން  ވަނަ

  ދައުލަތުގެ   ތަްއޔާރުކޮށްފައިވަނީ   ހެކި  ބާވަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުތަކުގައި

  ޞައްޙަކަން   ހެްއކެްއެގ  އެފަދަ  ،ކަމުަގިއނުވާނަމަ  އިދާރާއަކުން  ކަމާބެހޭ

 . ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ކޯޓުން

 

  ކޯޓަށް   ،މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ކ(  

 ަމްއސަލައާމެދު  އެ  ،ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ(  ސާދަ)  14  ިގނަވެެގން  ހުށަހެޅޭތާ

 . ނިންމަންާވނެއެވެ ކަނޑަައޅައި ޮގތެއް

 

  ހެއްކެއްގެ   ހުށަހަޅާ  ދަށުން   ެގ(  ބ)  ނުވަތަ/އަދި(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )އ(  

  ކަށަވަރުކުރަންޖެހިއްޖެ   ކޯޓުން  ދަށުން  ެގ(  ޅ)  މާއްދާެގ  މި  ޞައްޙަކަން

 މައްސަލަ  މުޅި   މުއްދަތާއެކު  ހިނާގނެ  ކުރުމަށް   އެކަން  ،ޙާލަތެއްަގއި

  ބަޔާންކުރާ  ަގއި (  ކ)  މާއްދާގެ   މި  ،މުއްދަތު  ހިނާގނެ  ނިންމުމަށް
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  ިއތުރުކުރުމުގެ   މުއްދަތު   އެ  ،ބެލެވޭނަމަ  އިތުރުވާނެކަމަށް   އްދަތަށްވުރެމު

 . ލިބިެގންެވެއވެ ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު

 

 ހިމެނޭ  މައްސަލަތަކުަގއި  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ގެ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ވ(  

 ކުދިން  ތިބި  ޙާލަތްތަކެްއަގއި   އިސްތިސްނާ  ޚާއްޞަ  ،ކުދިންނަކީ

( ބ)  ނުވަތަ/ އަދި(  ރ)  މާއްދާެގ  މި  މައްސަލަތަކުަގއި  އެފަދަ  ،ކަމުަގިއވާތީ

  ޮގތެއް   މައްސަލަތަކާމެދު  އެ  ަވޒަންކޮށް  ހެކި  ބަޔާންކުރާ  ގައި

 މަޞްލަޙަތު  ކުދިންެގ  އެ  ،އިސްކަންދޭންވާނީ  ކޯޓުން  ކަނޑައެޅުުމގައި

 . ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ

 

ޅޭ މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެ )މ( 

ކުއްޖަކީ، މި މާއްދާެގ )ރ( ައދި/ނުވަތަ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ހެއްކަށް 

ބިނާކޮށް، ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް އުފަންވެފަިއވާ ދަރިައކު ކަުމަގއި މަދަނީ  

މިންަގނޑުން ސާބިތުކުރެވޭނަމަ، ެއކަން އެފަދައިން ކަނޑަައޅައި ކޯޓުން 

 މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

 ނިސްބަތްވާ   މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ފ( 

 މާއްދާެގ  މި  ކަުމގައި  ދަރިއަކު  ުއފަންވެފައިވާ  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  ކުއްޖަކީ

  ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ(  ހަތެއް)  7  ،ކަނޑައެޅުމާެއކު  ކޯޓުން  ދަށުން  ެގ(  މ)

  އުފަންދުވަހުގެ   ،ކަމާއިކަން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ  އުފަންވުން  ކުއްޖެއްެގ  އެ

 ފަރާތްތަކުން   ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ކަންކަން  ހެއްދުމާުގޅޭ  ސެޓްފިކެޓް

 . ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ

 

  ، ކަންކަމާއި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ  އުފަންވުން  ދަށުން   ެގ(  ފ)  މާއްދާެގ  މި )ދ( 

 ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ކަންކަން  ހެއްދުމާުގޅޭ  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުެގ

 ޤާނޫނު  ،އުސޫލު   ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ފަރާތްތަކުން

 ވަނަ  3  ައށް(  ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުެގ  ޓެރަރިޒަމް)  2015/32  ނަންބަރު
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( ތިރީސް)  30  ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު

  ެގޒެޓުަގއި   ދިވެހިސަރުކާރުގެ   ،ހަދައި  ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ

 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ 

 

 ބުނެފައި  ކަމަށް"  ޤާނޫނު  ކަމާބެހޭ"   ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ތ( 

  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި   ުގޅޭޮގތުން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ  އުފަންވުން  ،އެވަނީ 

 . ޤާނޫނަށެވެ ޢަމަލުކުރެވޭ

 
މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،   )ލ( 

 ފެމިލީ ކޯޓަށެވެ. 

 

ެގ   )ގ(   ބޭނުަމށްޓަކައި، "ބެލެނިވެރިޔާ" ކަަމށް ބުނެފައި މި މާއްދާެގ )ނ( 

ބެލެނިވެރިކަާމ   ކުއްޖާެގ  މައިންބަފައިންނާއި،  ކުއްޖާެގ  އެވަނީ، 

 ޤާނޫނީޮގތުން ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ. 

 

މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާ" ކަމަށް  )ޏ( 

އެވަނީ،   އެނަލިބުނެފައި  ހުއްދަކޮށްފައިާވ  ޑީ.އެން.ޭއ  ހެދުމަށް  ސިސް 

 ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކަށެވެ. 

 

އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ  
ގޮތުން ބަންދުގައި  

 ބެހެއްޓުން 

ވަނަ ާމްއދާަގިއވާ ފަރާތަކީ، ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް    4-60މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 60-6

ކުރި ކަމަށް ނުވަތަ ކުރުމުަގއި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތެއް 

ޢަމަލުތަކަށް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ފަރާތަކީ،  އެފަދަ  ކަމުގައިނުވިނަމަވެސް، 

އެފަރާތެްއ   ބަލަިއ،  ކަުމަގިއ  ފަރާތެއް  އޮތް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގ 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ތަމަޢަމުޖު ކުރިން  ރުޖޫޢަވުމުެގ  އަނބުރާ  ށް 

ޕްރޮްގރާމްތައް  ރީއިންޓަްގރޭޝަން  އަދި  ރީހެބިލިޓޭޝަން 

ށް ރުޖޫޢަވުމުެގ ކުރިން ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، އެފަރާތް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަ

އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުެގ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާަގިއާވ  
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މިނިސްޓަރަށް  ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދެއްަގއި  އިދާރީ  އެފަރާތް  ޮގތުެގމަތިން 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  

 

ހިނާގ   )ށ(  ބޭރުަގއި  ބައިެވރިވުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހަނުގރާމަެއއްަގއި 

ސަރަޙައްދަކަށް   ހަނުގރާަމވެރި  ބޭރުެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ 

ހަނުގރާމަވެރިންނާެއކު   އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަނބުރާ  ދިޔުމަށްފަހު 

ޢުމުރުން   އަންނަ  ސަރަޙައްދަކުން  އެފަދަ  އެނޫންޮގތަކަށް   15ނުވަތަ 

ކުދިންވެސް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން )ފަނަރަ( އަހަރުން ދަށުެގ ކުޑަ 

 އިދާރީ ބަންދެއްަގއި ބެހެއްޓުަމށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 

ފަރާތެްއ   )ނ(  ެއއްެވސް  ދަށުން  ެގ  )ށ(  ނުވަތަ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ    7-60ބަންދުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

 މަރުކަޒެްއަގއެވެ. ބަންދުެގ 

 

އިދާރީ ބަންދުގެ  
 މަރުކަޒު 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 60-7 ބަންދުަގިއ    6-60މި  މީހުން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ބަންދުކުރުމުެގ   ފުރިހަމަވާ  ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ބޭތިއްބުމަށްޓަކަިއ، 

 މަރުކަޒުތައް މިނިސްޓަރު ޤާއިުމކުރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދެުގ މަރުކަޒު   (1)   

 ؛އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދުެގ މަރުކަޒު   (2)   

 ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދުެގ މަރުކަޒު.   (3)   

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތައް ވާންވާނީ، އަނބުރާ އަންނަ  )ށ(  

ކުށުެގ   ތެރެއިން  ފިޔަަވިއ  ހަނުގރާމަވެރިންެގ  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުަގއިވާ 

ަމރުކަޒުތަކެްއ   އެހެން ފަރާތްތައް ބަންދުަގއި ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ 

 ކަމުަގެއވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތަކުަގއި ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ނ(  

 ނުވާނެެއވެ.  ފަރާތްތައް ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިެގން

ޢިމާރާތެއްަގިއ   )ރ(   ެއއް  މަރުކަޒުތަްއ،  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެފަދަ  އެހެންނަމަެވސް،  ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.  ޤާނޫނު  މި  ހުރުމަކަށް 

މަރުކަޒުތައް ހުންނަންވާނީ، ެއއިން ކޮންމެ މަރުކަޒެއްަގއި ތިބޭ މީހުން،  

 ކަށެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދިާމެވ، މުޢާމަލާތު ނުކުރެވޭނެ ޮގތަ

މަޞްލަޙަތަށް   )ބ(   ކުއްޖާެގ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢުމުރުން   ކުޑަކުދިން    15ރިޢާޔަތްކޮށް،  ދަށުެގ  އަހަރުން  )ފަނަރަ( 

ބޭތިއްބުމަށް  މަރުކަޒެްއަގއި  އެފަދަ  އެކުަގއި  ބެލެނިވެރިައކާ  އެކުދިންެގ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތަކުން ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ޅ(  

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

އިދާރީ ބަންދުގައި  
ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ  

 ޙައްޤުތައް 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 60-8 ތިބޭ   6-60މި  ބަންދުަގއި  އިދާރީ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން ހޯދައި ލިބިަގތުުމެގ ޙައްޤާިއ  ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ  

ޮގތުެގމަތިން   ބާބުަގިއވާ  މި  ޙައްޤު،  ބައްދަލުކުރުމުެގ  ޢާއިލާއާ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކަށްފަހު އެނޫން ޮގތަކަށް  )ށ(  

ޤާނޫނުެގ   މި  އިދާރީ   6-60ކަނޑައެޅެންދެން،  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަކީލާ  ޤާނޫނީ  ޢާއިލާއާއި  އެމީހުންެގ  ފަރާތްތަކަށް  ތިބޭ  ބަންދުަގއި 

މުަވއްޒަފުން މަރުކަޒުެގ  ލިބިދެވޭނީ،  ފުރުޞަތު  ެގ  ބައްދަލުކުރުމުެގ 

 ހާޒިރުަގެއވެ. 
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ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ  
 ޚާއްޞަ އުސޫލު 

ޢުމުރުން   )ހ( . 60-9 ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ހަނުގރާމަވެރިންެގ  އަންނަ   15އަނބުރާ 

މަޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންެގ  ދަށުެގ  އަހަރުން  )ފަނަރަ( 

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އެކުދިން އެކުދިންެގ މައިންބަފައިންނާ ވަކިކޮށް، 

ދައުލަތުެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގނައުމުެގ އިޚްތިޔާރު، ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ  

ރައްކާތެރިކުރުުމެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާއަށް  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

އެންމެ  )ށ(   ނެުގމުަގއި  ދައުލަތަށް  ކުއްޖާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ދޭންވާނީ އެ ކުްއޖާެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ. އަދި އިސްކަމެއް  

ދަށަށް ކުއްޖާ   ބެލުުމެގ  ދައުލަތުެގ  ވަކިކޮށް،  ކުއްޖާެގ މައިންބަފައިންނާ 
ޮގތް  ފައިދާހުރި  އެންމެ  މަޞްލަޙަތަށް  ކުއްޖާެގ  ެއއީ،  ނަަގންވާނީ، 

 ކަމުަގިއވާނަމަެއވެ. 
އަހަރުން    15ޢުމުރުން   )ނ(   ކުއްޖެްއެގ  )ފަނަރަ(  ެއ  ކުޑަކުއްޖަކު  ދަށުެގ 

ޮގތް  ފަިއދާހުރި  އެންމެ  ކުއްޖާއަށް  އެއީ  ވަކިކުރުން  މައިންބަފައިންނާ 

ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ދައުލަތުެގ  ކުއްޖަކު،  އެ  ޙާލަތުަގއި،  ކަމުަގިއވާ 

މެންބަރެއްެގ   އެހެން  ޢާއިލާެގ  ކުއްޖާެގ  ެއ  ެގނައުމާެއކު،  ވަުގތީޮގތުން 

ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެްއެގ ބެލުމުެގ    ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ ނުވަތަ

 ދަށުަގއި އެ ކުއްޖާ ބެހެއްޓުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކު އެ ކުއްޖާެގ ޢާއިލާެގ މެންބަރަކާ  )ރ(  

  ޙަވާލުކުރެވޭނީ، އެ ކުއްޖަކާުގޅޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކަށްފަހު، ކުއްޖާ 

އެ ދަށުން،  ނިޒާމެްއެގ  ކުރެވޭނެ  ދޭންޖެހޭ    މޮނިޓަރ  ކުއްޖާއަށް 

ދެމުންެގންދިޔުމަށް  ފަރުވާ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ރީހެބިލިޓޭޝަން 

 ޝަރުޠުކުރުމާ އެކުަގެއވެ. 
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އިލާެގ މެންބަރަކާ ޢާމި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކު ެއ ކުއްޖާެގ   )ބ(  

ކުރިން  ޙަ ހަދާފައި ވާލުކުރުމުެގ  އެސެސްމަންޓެްއ  ެއފަރާތެއްެގ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

ރިސްކް  
 އެސެސްމަންޓް ހެދުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 60-10 ފަރާތްތައް   6-60މި  ބަންދުކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށާއި،  

މުޖުތަމަޢައެއިން   ކިބައިން  ނުރައްކަލަކީ  ފަރާތެްއެގ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ށް 

ގަވާއިދުަގިއާވ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ދެނެަގތުމަށްޓަކައި،  ކޮބައިތޯ 

 ޮގތުެގމަތިން އެމީހުންެގ ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންވާނެެއވެ. 

ރިސްކް   )ށ(   ހަދާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ހަދާނީ، މި  ެއސެސްމަންޓް 
 ފުލުހުންނެވެ.

ޤާނޫނުެގ   )ނ(   ފަރާތަކާ   6-60މި  ބަންދުކުރެޭވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 7-60ުގޅޭޮގތުން ހަދާ ފުރަތަމަ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް، މި ޤާނޫނުެގ  

  30ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ަމރުކަޒެްއަގއި އެފަރާތް ބަންދުކުރެވޭތާ  

 ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދަންވާނެއެެވ. )ތިރީސް( 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކާއި،   )ރ(  

އެސެސްމަންޓްތަކަށްފަހު  ރިސްކް  ހަދާ  މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެކި 

ގަވާއިދުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް،  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

އިދާރީ ބަންދާމެދު  
 ގޮތެއް  ކަނޑައެޅުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 60-11 މީހަކު   6-60މި  ބަންދުކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އެފަދައިން   ކަމަށްވާނަމަ،  ދަށުން  އަމުރެއްެގ  ކޯޓު  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ، 

ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު، ކޯޓު އަމުރުަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ  
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ބަންދުަގިއ    60-7 މަރުކަޒެއްަގއި  ފަދަ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 އެވެ. ބެހެއްޓިދާނެ

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   މީހަކު   6-60މި  ބަންދުކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބަންދުކޮށްފައިވަނީ، ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން ކަމުގައިނުވާނަމަ، އެފަދައިން  

އޭނާ   ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ޮގތެއް  ބަންދާމެދު  މީހެއްެގ  ބަންދުކުރެވޭ 

ތެރޭގައި  24ބަންދުކުރާތާ   ަގޑިއިރުެގ  ފަނޑިޔާރެްއެގ    )ސައުީވސް( 

 ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް، އެމީހެއްެގ ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންަމންވާނެެއވެ. 

ފަނޑިޔާރެ )ނ(   ދަށުން  ެގ  ހާޒިރުކުރެޭވ  އްމި މާއްދާެގ )ށ(  ކުރިމަްއޗަށް  ެގ 

އެއިން  ފަރާތަކީ، ނުަވތަ  ޮގސްފަިއވާ  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނުގރާަމވެރި 

ހުރެފައި ައނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ފަރާތެްއ  ސަރަޙައްދެްއަގއި  

ކަމުަގިއވާތީ، އެމީހަކީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން 

މުޖުތަމަޢުެގ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  ނުލައި  ފުރިހަމަކުރުމަކާ  ޕްރޮްގރާމެއް 

ބަލައި،   ކަމުަގއި  މީހެއް  ކުރިމަތިކޮށްފާނެ  ނުރައްކަލެއް  ސަލާމަތަށް 

ބަންދުަގިއ    30 ެގންިގނަވެ  އެމީހަކު  މުއްދަތަށް  ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 

 ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތެއް  )ރ(   ބަންދުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ެގ  )ނ(  ނުވަތަ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުެގ އިތުރަށްވެސް އެފަރާތުެގ މަްއޗަށް ހިންަގންޖެހޭ 

ބަންދުަގިއ  ރީހެބިލިޓޭ އެފަރާތް  ހިންުގމަށްޓަކަިއ  ޕްރޮްގރާމް  ޝަން 

ބަންދުެގ   އެފަރާތެްއެގ  ކަމުަގއިވާނަމަ،  ކަމެްއ  މުހިންމު  ބެހެއްޓުމަކީ 

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.  

މުއްދަތު   )ބ(   ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ބެލުމުެގ   މަްއސަލަތައް  ޖިނާއީ  ހުށަހަޅަންވާނީ،  އެދި  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް 

 ލިބިދީފައިވާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓަކަށެވެ.  ޞާޞްއިޚްތި
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މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ  
 ދޫކުރުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 60-12 ފަރާތްތަކުން   6-60މި  ބަންދުކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްތައް ފުރިހަމަކޮށް، ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ  

ރުޖޫޢަވުމަށް ތައްޔާރުވެފަިއާވކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހަދާ  މުޖުތަމަޢަށް 

އެްއވެސް   އެއިން  މެނުވީ،  ހެދުމަށްފަހުަގއި  އެސެސްމަންޓެއް  ރިސްކް 

 ފަރާތެއް، އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ދޫކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. 

 މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ، ފުލުހުންނެވެ.މި  )ށ(  

މުޖުތަމަޢަށް   )ނ(   ފަރާތެއް  ބަިއވެރިވާ  ޕްރޮްގރާމެއްަގއި  ރީހެބިލިޓޭޝަން 

ހެދުމުަގއި  އެސެސްމަންޓް  ހަދަންޖެހޭ  ކުރިން  ދޫކުރުމުެގ  އަނބުރާ 

ކަންކަމާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ    ،ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ކަމާުގޅޭޮގތުން 

ަގާވއިދުަގިއ    ،އިޖުރާއަތުތައް  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

އިދާރީ ބަންދުގައިވާ  
ފަރާތަކީ ކުށުގެ  
ތުހުމަތުކުރެވޭ  
 ފަރާތަކަށްވުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އިދާރީ ބަންދެއްގައިވާ ފަރާތަކީ ކުށުެގ    6-60މި ޤާނޫނުެގ   . 60-13

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހަދާ    10-60ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ  

ރިސްކް ެއސެސްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެނޫން ޮގތަކުން ފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤަށް ލިބޭ  

އެމީ ޙާލަތެއްަގއި،  ދެނެަގނެވިއްޖެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މަޢުލޫމާތަކުން  ކުށުެގ  ހަކީ 

(  1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  4-60ފަރާތެއް ކަމުަގއި ކަނޑައަޅައި، މި ޤާނޫނުެގ  

 ( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. 2ވަނަ ނަންބަރާއި )

 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 14-60 ކުށް ސާބިތުނުވުން  ކުރިކަމުެގ    16މި  ކުށެްއ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ސާބިތުނުވި  ކުށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ަމއްޗަށް  ފަރާތެއްެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ައއިސްފަިއާވ   ސަރަޙައްދަކުން  ހަނުގރާމަވެރި  އެފަރާތަކީ  ނަމަވެސް، 

ހުށަހެޅުމުެގ  ޢަމަލުތަކަށް  ޓެރަރިޒަމްެގ  އެީއ  ކަމުަގިއވާތީ،  ފަރާތެއް 
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ޤާނޫނުަގިއ   ިމ  އެމީހަކު،  ބަލައި،  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  އޮތް  ފުރުޞަތު 

ބަޔާންކުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމް ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމުވާ ކަުމަގިއ  

 ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް  )ށ(  

ޤާނޫނުެގ މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  ފަރާތްތަކާމެދު  ކަނޑައަޅާ    ފަނޑިޔާރު 

އެްއޮގތްާވ    60-6 އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

  

 .ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ނުަވވަނަ ބާބު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން .13

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އިންޓަގްރޭޝަން - ރީ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި  

 
ރީހެބިލިޓޭޝަން  

 އެންޑް  

އިންޓަގްރޭޝަން  - ރީ 
 ކޮމިޓީ 

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް  )ހ( . 60-15

ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތް ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުެގމަތިން  

ރީހިންަގންޖެހޭ   އަދި  ޕްރޮްގރާމްތަްއ  -ރީހެބިލިޓޭޝަން  އިންޓަްގރޭޝަން 

ދެނެަގތުމަށާއި، އެފަދަ ރީހެބިލިޓޭޝަންެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާއިރު 

އަނބުރާ  ފަރާތްތައް  ބަންދެއްަގިއވާ  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ފިޔަވަޅުތަްއ   އަޅަންޖެހޭ  ކުރިން  ރުޖޫޢަވުމުެގ  މުޖުތަމަޢަށް 

ފަރާތްތަކުެގ  ދެނެަގތުމަ ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ށްޓަކައި، 

އިންޓަްގރޭޝަން ކޮމިޓީެއްއ - މައްޗަށް ެއކުލެޭވ ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ރީ

 މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީަގއި އެކުލެވިެގންވާނީ އަންނަނިިވ   )ށ(  

 ފަރާތްތަކެވެ. 
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 ؛މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްރީެގ މުވަްއޒަފެއް   (1)   

ެގ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޚިދުމަތު  ފުލުހުންެގ  ދިވެހި  (2)   

 ދިވެހި ބަލާ ޑިވިޜަންަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ހިމެނޭޮގތުން،  

ސަރވިސްެގ  ޚިދުމަތު  ފުލުހުންެގ އެ  ކަނޑައަޅާ  )ދޭއް(    2ން 

 ؛އޮފިސަރުން

މުވަްއޒަފުންެގ   (3)    ޖަސްޓިސްެގ  ޖުވެނަިއލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ؛ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއްތެރެއިން މިނިސްޓަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްެގ   19މި ޤާނޫނުެގ   (4)   

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިން 

 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

ޖެންޑަރ  (5)    އޮފް  ސޯޝަލް   ،މިނިސްޓްރީ  އެންޑް  ފެމިލީ 

 ސަރވިސަސްއިން ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްރީެގ މުަވއްޒަފެއް. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ިމނިސްޓަރު އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީން، އަންނަނިިވ   )ނ(  

 ކަންކަން ކަނޑައަޅަިއ، މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނުެގ    (1)    ދަށުން    6-60މި  މާއްދާެގ  ބަންދަުގިއ  ވަނަ  އިދާރީ 

މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެކި  ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައެޅޭ  ބެހެއްޓުމަށް 

ިގންތި  ބާވަތާއި  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ދޭންޖެހޭ 

 ؛ކަނޑައެޅުން 

ޤާނޫނުެގ    (2)    ބަންދަުގިއ    6-60މި  އިދާރީ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކަނޑަެއޅޭ   މަރުޙަލާތަކުަގިއ  ބެހެއްޓުމަށް  އެކި  ކުޑަކުދިންނަށް 

ިގންތި  ބާވަތާއި  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ދޭންޖެހޭ 

 ؛ކަނޑައެޅުން 
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ތުހުމަތުަގިއ    (3)    ކަުމެގ  ކުރި  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ދޭންޖެހޭ   މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެކި  ފަރާތްތަކަށް  ބަންދުކުރެވޭ 

 ؛ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ބާވަތާއި ިގންތި ކަނޑައެޅުންރީހެބިލިޓޭޝަން 

މި ޤާނޫނުެގ ހަވަނަ ބާބުެގ ދަށުން މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ   (4)   

އަމުރެއް ނެރެފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް އެކި މަރުޙަލާތަކުަގއި ދޭންޖެހޭ  

 ؛ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ބާވަތާއި ިގންތި ކަނޑައެޅުން

ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރި ކަމަށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމް މި    (5)   

ދޭންޖެހޭ  މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެކި  ފަރާތްތަކަށް  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ބާވަތާއި ިގންތި ކަނޑައެޅުން.

ދަށުން މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީން މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ   )ރ(  

މީހުންެގ  ބަލަންވާނީ،  ކަނޑައެޅުުމަގއި  ކަންކަން  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

ޙާލަތް ނަފްސާނީ  އަދި  ޞިްއޙީ  ޖިންސާއި،  އެކި  ޢުމުރާއި،  ތައްފަދަ 

މީހުންެގ ނާޒުކު ޙާލަތްތަކަށާިއ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  

ރިޢާޔަތްކޮ މިންަގނޑުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާިއ  އެކި   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ށް، 

ދެވޭނެ   މަރުޙަލާތަކުަގއި  އެކި  މީހުންނަށް،  ތިބޭ  ޙާލަތްތަކުަގިއ 

ކޮންމެ  ެއިއން  އަދި  ިގންތި،  ބާވަތްތަކާއި  ފަރުާވެގ  ރީހެބިލިޓޭޝަންެގ 

 ިގންތިެއއްެގ ދަށުން ދެވޭނެ ފަރުވާެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ކަނޑަެއޅުމަށެވެ. 

މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން   މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީން މި )ބ(  

ރީ ައދި  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ޕްރޮްގރާމްތަްއ  -ކަނޑައަޅާ  އިންޓަްގރޭޝަންެގ 

ހިނދުން   ބަންދުކުރެޭވ  ފަރާތްތައް  ބަޔާންކުރާ  ައކުރުަގއި  އެ  ވާންވާނީ، 

މުޖުތަމަޢަ ނިމި  ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމް  އަދި/ނުވަތަ  އަނބުރާ ފެށިެގން  ށް 

މޮނިޓަރކޮށް  ަމއްޗަށް  އެފަރާތްތަކުެގ  ނުވަތަ  ހަމައަށް،  ރުޖޫޢަވުމާ 

އަމުރު  އެ  ފެށިެގން  ހިނދުން  ނެރެވޭ  އަމުރެއް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ 
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ށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުމާ ހަމައަށް  ތަންފީޛުކޮށް ނިމި އެފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢަ

 ތަކެއް ކަމުަގެއވެ. މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެވޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމް

 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި 
އިންޓަގްރޭޝަން  - ރީ 

ޕްރޮގްރާމްތައް  
 ހިންގުން 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީން އެ މާއްދާެގ   15-60މި ޤާނޫނުެގ   . 60-16

ރީ  އަދި  ރީހެބިލިޓޭޝަން  ކަނޑަައޅާ  ދަށުން  ެގ  އިންޓަްގރޭޝަންެގ  -)ނ( 

މައްޗަށް ޕްރޮްގރާމްތައް   މީހުންެގ  ވަކިވަކި  ޕްރޮްގރާމްތައް،  އެ  ކަނޑަެއޅުމުން، 

ޮގތުެގމަތިން،   ގަވާއިދުަގިއވާ  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ހިންާގނީ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި 
އިންޓަގްރޭޝަން  - ރީ 

ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ  
 ގަވާއިދު 

އިންޓަްގރޭޝަންެގ ޕްރޮްގރާމްތަްއ  -ލިޓޭޝަން އަދި ރީބިމި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ރީހެ . 60-17

ަގާވއިދުަގއި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތަްއ،  ޮގތުެގ  ހިންާގނެ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   64ޤާނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ .14

 

 

ބުނެފައި ެއވަނީ، ޢާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް "ޮގވާތަކެތި" ކަމަށް   ( ވ) . 64

ހުއްދަ  ސަރުކާރުެގ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  މަނާކުރެވިފަިއވާ 

ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެހީެގ ތެރެއިން، ނުވަތަ ޢާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރެޭވ  

ޭގހެްއ   ނުަވތަ  މަޢުދަނެއް  ނުވަތަ  ކެމިކަލެއް  އެްއވެސް  ތަކެއްޗާއި 

ށްެގން އުފައްދާ އެްއޗެހީެގ ތެރެއިން، ަވކި ވަުގތެއް ޖެހުމުން ޮގާވ  އެްއކޮ

ޮގތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާިއ، ގޮވާނެ ވަކި ޮގތެއް ރޭިވފައި ހުންނަ  

ބަޔަލޮޖިކަލް  މަރުވެދާފަދަ  މީހުން  ޭގހާއި،  ވިހަ  ވިހައާިއ،  ތަކެއްޗާއި، 

މާއްދާތަ ރޭޑިއޯއެކްޓިވް  މާއްދާތަކާއި،  ކެމިކަލް  ހިމެނޭޮގތުން، ނުވަތަ  އް 

 އޭެގ ޒާތުަގއި ޮގވާ ކޮންމެ ަވސީލަތަކަށެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާެގ    15-60)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ    30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ   .15

 އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. )ހ( ެގ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ، މިނިސްޓަރު 

 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި    30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ   .16

 ަގާވއިދުތައް ހަދަިއ، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ދީޤުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞް  .17

 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

 

 

 


