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 20/ 2022ބިލު ނަންބަރު  
 

 

ވަނަ    4)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް    12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

 . ެގނައުން އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( އަށް 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ   68ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ބަންދުން ދޫކުރާއިރު  
 ފުރުން މަނާކުރުން 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން    65ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ނުވަތަ    64މި ޤާނޫނުެގ   (ހ) . 68

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަމުރެއް ކުރުމާ އެކުެއކީަގިއ، އެ މީހެއްެގ    66ނުވަތަ  

ވަުގތަކު    ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު، ނުވަތަ ޭއނާ އެޕާސްޕޯޓު  

ފުރަިއެގންދި ރަށަކަށް  އެހެން  ނޫން  ރަށް  ނުވަތަ  އުހުރި  މަނާކުރުމުެގ  ން 

ބޭރަށްދި ފަނޑިޔާރަށް އުދިވެހިރާއްޖެއިން  އިޚްތިޔާރު  މަނާކުރުމުެގ  ން 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބޭނުމަށްޓަކަިއ "ޕާސްޕޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކަމާބެހޭ މި މާއްދާެގ   )ށ(  

ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ަވކި ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ޕާސްޕޯޓާއި ދަތުރުކުރުމަށް 

 ޞައްޙަވާ އެނޫންވެސް ރަސްީމ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. 

 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް    75ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

މީހަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުށެްއ   )ހ) . 75 ފުރުން މަނާކުރުން 

ކުރަން އުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަަމ، އަދި އޭނާ 
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ފިލައިެގން ދާންއުޅޭ ކަމަށް ބެލުމުަގއި އެކަށީެގންާވ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ، 

ފުރުން   އޭނާ  ދަށުން  އަމުރެްއެގ  ޤާނޫނު ކޯޓު  އިޚްތިޔާރު،  މަނާކުރުމުެގ 

ލިބިެގންވެެއވެ އިދާރާއަށް  ޖެނެރަލްެގ .  ތަންފީޛުކުރާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަދި 

އެދެންވާނީ   އަމުރަށް  އެ  ަމއްސަލަެއއްނަމަ،  ބަލައިަގނެފަިއވާ  އޮފީހަށް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެއވެ. 

 މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި:  )ށ(  

ވަނަ ާމއްދާެގ    68"ޕާސްޕޯޓް" އަށް ދީފައި ެއަވނީ، މި ޤާނޫނުެގ    (1)   

 ޒަށް ދީފަިއާވ މާނަކުރުމެވެ.ފް)ށ( ަގއި އެ ލަ

މާްއދާަގއި    (2)    މި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  މަނާކުރުން"  "ފުރުން 

މީހާ   ތުހުމަތުަގއިާވ  ކުށުެގ  ޙާލަތްތަކުަގިއ  ބަޔާންކުރާ 

 ން ހުއްޓުވުމަށެވެ. އުފުރަިއެގންދިދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ކޯޓަށް   )ނ(   އެދި  މަނާކުރުމަށް  ފުރުން  މީހަކު  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ފުރުން މަނާކުރަން ބޭނުންވާ މީހާެގ ނަމާއި އެޑްރެހާިއ، ޕާސްޕޯޓެއް   (1)   

 ؛ޕާސްޕޯޓުެގ މަޢުލޫމާތުއޮތްނަމަ، 

ކުރަންއުޅޭ    (2)    ނުވަތަ  ކުރަމުންދާކަމަށް  ނުވަތަ  ކޮށްފައިާވކަމަށް  އޭނާ 

 ؛ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް

 ؛އޭނާއާ އެ ކުށާ ުގޅުަވއިދޭ ހެކީެގ މަޢުލޫމާތު  (3)   

އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލަިއެގން ދާންއުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބު،   (4)   

 ؛ވަތަ ހެކިމަޢުލޫމާތު ނު ެގ އިންޓެލިޖެންސްލިބިފައިވާއަދި 

 ؛އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުވަންޖެހޭ ސަބަބު  (5)   

 އެ އަމުރުެގ ދަށުން އޭނާ ފުރުން މަނާކުރަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު.  (6)   

ކޯޓު   )ރ(   ދަށުން ނެރޭ  މާއްދާެގ  މި  މަނާކުރުމަށް  ފުރުން  އަމުރެއްަގއި މީހަކު 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާެގ ނަާމއި ެއޑްރެހާއި، ޕާސްޕޯޓެއް އޮތްނަމަ،   (1)   

 ؛ޕާސްޕޯޓުެގ މަޢުލޫމާތު

ކުރަންއުޅޭ    (2)    ނުވަތަ  ކުރަމުންދާކަމަށް  ނުވަތަ  ކޮށްފައިާވކަމަށް  އޭނާ 

 ؛ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް

 ؛އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުވަން ބޭނުންވާ ސަބަބު  (3)   

 ؛އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު  (4)   

އެ    (5)    ކަމާއި،  ހިފެހެއްޓޭ  ޕާސްޕޯޓު  އޭނާެގ  ދަށުން  އަމުރުެގ  އެ 

ފުރައިެގންދި ދިވެހިރާއްޖެއިން  އޭނާ  ން އުމުއްދަތުަގިއ 

 ؛މަނާކުރެވޭކަން

ތާރީޚާއި    (6)    ނެރޭ  ނަމާއި އަމުރު  ފަނޑިޔާރުެގ  ދޭ  ހުއްދަ  ަގޑިާއިއ، 

 ސޮއި، އަދި ކޯޓުެގ ތަްއަގނޑު. 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓު އަމުރެްއ   )ބ(  

ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަމުރު ފަނޑިޔާރު ނެރެދޭންވާނީ، އަންނަނިވި  

 މަވާނަމައެވެ. ކަންކަން އެ މީހަކާ ުގޅޭޮގތުން ފުރިހަ

އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ކުރިކަމަށް ބުނާ ކުށާ އޭނާއާ ުގޅުވައިދޭ    (1)   

 ނުވަތަ؛ ހެކި ލިބިފައިވުން

ކަމަށް   (2)    ފަރާތެއް  ކުރަންއުޅޭ  ކުށެއް  ފަރާތަކީ  ނިސްބަތްވާ  އަމުރު 

  ން އިންޓެލިޖެންސްެގ މަޢުލޫމާތު ުގޅޭޮގތު  ބެލެވޭ ފަރާތެއްނަމަ، ކަމާ

 އަދި؛ ލިބިފައިވުން

ދާންުއޅޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ    އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިެގން  (3)   

 އަދި؛ އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް އޮތުން

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތުން.   (4)   

ހުށަހެޅޭ   )ޅ(   ކޯޓަށް  ދަށުން  މާއްދާެގ  )ސަުއވީސް(    24ހުށަހެޅުމަކާމެދު،  މި 

 ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ކޯޓުން ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެެވ. 
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އަމުރު  )ކ(    އެ  ވަުގތު،  ނެރޭ  އަމުރެއް  ކޯޓުން  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން އެ އަމުރަށް 

ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އިދާރާއަށް  އެދުނު އިދާރާއާ ކޯޓުން އެ އަުމރު ޙަ

އެ އަމުރު ލިބުމާއެކު ލަސްކުރުމެއްނެތި، އެ އަމުރުެގ ކޮޕީެއްއ މޯލްޑިވްސް  

 އިމިްގރޭޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން މީހަކު ފުރުން މަނާކުރުމަށް ނެރޭ އަމުރެްއެގ މަޢުލޫމާތު،  )އ(   

މީހަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ައމުރުެގ ކޮޕީއެްއ  ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ެއ  

ލަސްެވެގން   އެ  24އެންމެ  ތެރޭަގިއ  ަގޑިއިރުެގ  މީހަކަށް   )ސައުވީސް( 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ނެރޭ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް މި  )ވ(   

މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވެއްޖެނަމަ،  މާއްދާެގ ދަށުން މީހަކު ފުރުން މަނާކުރުމުެގ  

އެ އަމުރަށް އެދުނު އިދާރާއިން، ލަސްނުކޮށް އޭނާެގ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި 

ިއމިްގރޭޝަނަށް  މޯލްޑިވްސް  ެގނައުމަށް  ނިމުމަކަށް  ހިފެހެއްޓުން 

އަންަގންވާނެެއވެ. އަދި ެއ އަުމރަށް އެދުނު އިދާރާއިން، އެ ައމުރު ރައްދުާވ  

 ކަން އަންަގންވާނެއެެވ. މީހާއަށްވެސް ލަސްނުކޮށް އެ 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  94ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 
ބަންދުގައިވާ މީހުންގެ  

  ދަޢުވާކުރުމުގެ މައްޗަށް  
 މުއްދަތު 

އެނޫން   )ހ( . 94 ފިޔަަވއި  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ަވނަ    60ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުެގ     ދަޢުވާ ލިބޭކުށެއްގެ ޙާލަތްތަކުަގިއ، ޖިނާއީ  

ވަނަ   58މާއްދާެގ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ މި ޤާނޫނުެގ  

 30މާއްދާެގ ދަށުން ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ  

ނިންމައި  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލަެއއްެގ  އެ  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 

ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޭއނާެގ މައްޗަށް  ޕްރޮ

ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އުފުލާނަމަ،  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 



 

 

 

 

 

 

 5 

)ފަނަރަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއ    15އޮފީހަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭތާ  

 ދަޢުވާއެއް އުފުލަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   60ކުށެއްެގ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުެގ  ޖިނާއީ   )ށ(  

އެ   ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު  ފުރަތަމަ  ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްެގ  ދަށުން  ެގ 

މާއްދާެގ )ށ( ނުވަތަ )ކ( ެގ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ  

ޅީސްފަހެއް(  )ސާ  45ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމަްއޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ  

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި، އެ މަްއސަލައެްއެގ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާެގ މަްއޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

އެ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އުފުލާނަމަ،  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް 

ހުށަހެޅޭތާ   ދަޢުވާެއއް    )ފަނަރަ(  15މައްސަލަެއއް  އެ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ 

 އުފުލަންވާނެެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   60ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުެގ   )ނ(  

ެގ ދަށުން ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު އެ މާއްދާެގ )ނ(  

އޭ ނުވަތަ  މީހެއްނަމަ،  ދޫކޮށްލާފައިވާ  ދަށުން  ެގ  )ރ(  ނާ  ނުވަތަ 

ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ ބަންދުން  

މައްސަލަެއއްެގ    45ދޫކޮށްލާތާ   އެ  ތެރޭަގއި،  ދުވަހުެގ  )ސާޅީސްފަހެއް( 

ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  

ޖެނެރަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މަްއޗަށް  އޭނާެގ  އުފުލާނަމަ، އަދި  ދަޢުާވ  ލް 

ހުށަހެޅޭތާ   މައްސަލައެއް  އެ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ   15ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 )ފަނަރަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއ ދަޢުވާއެއް އުފުލަންވާނެެއވެ. 

މުއްދަތުތައް އެފަދައިން  ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ނ( ގައި މި )ރ(  

ހަމަވުމުެގ ކުރިންެވސް، ވީއެންމެ   ެއ މުއްދަތު ވީނަަމވެސް، ކަނޑައަޅާފައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ަމއްސަލަތަކުެގ އެފަދަ އަވަހަކަށް  ނިންމައި،  ތަޙްޤީޤު 

ަމްއސަލައެްއަގިއ   ޖެނެރަލްއަށް އަދި  މަސަްއކަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ފޮނުވަން 
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ޖެނެރަލް ކަނޑަައޅާފައިވާ  ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ    މުއްދަތު  އުފުލުމަށް 

ކުރިންވެސް، އެ ީވެއންމެ ހަމަވުމުެގ  ދަޢުވާ   ަމއްސަލައިަގއި އަވަހަކަށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ޖެނެރަލް   އުފުލުމާމެދު 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

 މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ މި އޮތްނަމަވެސް،  މާއްދާެގ )ހ( އެހެން މި )ބ(  

 ބޮޑު ކުށެއް ކަމުަގިއވެފައި،  ޖިނާއީ  ކުށަކީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުރިކަމަށް  މީހަކު

 ތެރޭގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ އަކުރުަގއި  އެ  ބާވަތުން މައްސަލަިއެގ އެ

މައްސަލަެއއް  ތަޙްޤީޤު މައްސަލަިއެގ އެ ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ 

 ތު މުއްދަ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަްއސަލައިެގ އެ ކަމުގައިނުވާނަމަ،

 ޖެނެރަލްއަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެދި  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

އެހެންނަމަެވސް،  ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެފަދައިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މުއްދަތު،   ދުވަހަށްވުރެ   60އިތުރުކޮށްދޭ  )ފަސްދޮޅަސް( 

ިއތުރުކޮށްދެވޭނީ  އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ.   އިތުރުކޮށްދޭއިރު،  މުއްދަތު  އަދި 

 )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިުގނުވާނެ ޮގތަށެވެ.  15ފަހަރަކު 

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށުން މުއްދަތު   )ޅ(  

އަދި  ލްއަޖެނެރަ އިދާރާިއންނެވެ.  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅާނީ،  ށް 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ެއކަމާމެދު ނިންމާ ޮގތެއް، ސަބަބާެއކު، ލިޔުމުން  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

މުއްދަތުަގއި ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ   )ކ(   

ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކަިއ ހުށަނޭޅިްއޖެނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ މިންވަރަށް ހެކި  

އެ އިދާރާއިން  ތަޙްޤީޤީ  ބަންދުން   ލިބިފައިނުވާނަމަ،  މީހަކު 

 ދޫކޮށްލަންވާނެެއވެ. 
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ދޫކޮށްލާއިރު، މި ޤާނޫނުެގ މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުން މީހަކު ބަންދުން   )އ(   

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އެ މީހަކު ފުރުން މަނާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްވާނަމަ،    75

 އެކަމަށް އެދި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާިއން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުަގއި ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާެގ   )ވ(   

ފުލުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ލިބިފައިނެތުމުެގ ސަބަބުން ތަޙްޤީޤު މައްޗަށް ދަޢުާވ އު

ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ޙާލަތުަގއި ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލި  

ނަމަވެސް، އެ މަްއސަލަެއއްަގއި ފަހުން އާ ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ާއ  

ާވކުރުމަކަށް ިމ މީހެްއެގ މަްއޗަށް ދަޢު  ހެއްކާެއކު ެއ މައްސަލައެްއަގިއ އެ

 މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ވ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި "އާ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެ   )މ(  

އެކަށީެގންާވ   އިދާރާއިން  ތަޙްޤީޤީ  ހިންިގއިރު،  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލަެއއްެގ 

ެއ   ހެއްކާއި،  ލިބިފައިނުވާ  މަސައްކަތްކޮށްެގންވެސް  މިންވަރަށް 

މައްސަލަެއއްެގ ތަޙްޤީޤު ހިންގިއިރު އެ ހެކި ވުޖޫދުަގއިވީ ނަމަވެސް، ެއ  

 ލުެވވިފައިނުވުމުެގ ސަބަބުން ހާމަވެފައިނުވާ ހެްއކަށެވެ. ސިހެއްކަށް ވާ

އާ ހެކި ލިބުމާ ުގޅިެގން މި މާއްދާެގ )ވ( ެގ ދަށުން މީހެއްެގ މަްއޗަށް   )ފ(  

ންކުރާ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއި  ދަޢުވާ އުފުލާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާ

އެ މައްސަލަެއްއެގ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ  

އެ ެއ    މުއްދަތުަގއި  އަދި  އުފުލަންވާނެެއވެ.  ދަޢުވާ  ަމއްޗަށް  މީހެއްެގ 

ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   ދަޢުވާެއއް  އެފަދަ    2014/9ޙާލަތުަގިއވެސް 

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ ޮގތުެގމަތިން،    61ޤޫބާތު( ެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢު

 8ޖިނާޔަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުށްކުށުަގއި، ކުށް ކުރި ވަުގތުން ފެށިެގން  

)އަށެއް( އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ ޖުނަޙުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުށްކުށުަގއި، ެއ  

ފެށިެގން   ވަުގތުން  ކުރި  ދުވަސް    3ކުށް  އަހަރު  )ތިނެއް( 

 ވާނަމަެއވެ. ފާއިތުވެފައިނު 
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މި މާއްދާެގ )ފ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ކީރިތި ޤުރުއާނުަގިއ   )ދ(  

ޙައްދު ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކުށްތަކާއި، މީހެއްެގ މަރާ ުގޅިެގން ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ދަޢުވާކުރުމަށް  ލިބިެގން  ހެކި  އާ  މައްސަލަތަކުަގއި، 

 ެގންެވއެވެ. މުއްދަތުން އިސްތިސްނާވެ 

މައްޗަށް   )ތ(   މީހެްއެގ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ދަށުން  ެގ  )ވ(  މާއްދާެގ  މި 

ހުއްދަކުރާ  ބަންދުކުރަން  މީހަކު  ޤާނޫނުަގއި  މި  ޙާލަތުަގއި،  ދަޢުވާކުރާ 

ސަބަބެއް އޮތްކަުމަގިއވާނަމަ، އެ މީހަކު ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް ތަޙްޤީޤީ  

 އެދެވިދާނެެއވެ. އިދާރާއަށް 

 

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން.  96ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  .4

 
ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ  
މީހުންގެ މައްޗަށް  

ދަޢުވާނުކޮށް  
ދޫކޮށްލުމާއި އަދަބު  
ލުއިކޮށްދިނުމަށް  

 ހުށަހެޅުން 

އިޢުތިރާފުވާން ބޭނުންކަމަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހަކު ތަޙްޤީޤުަގއި ކުށަށް   ))ހ . 96

ތެރެއިން  ެއއްބަސްވުންތަކުެގ  ބާވަތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ބުނެފިނަމަ، 

ށް ލްއައެއްބަސްވުމެްއ އޭނާއާެއކު ވުުމެގ އިޚްތިޔާރު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ؛ެއއްބަސްވުމެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  100މި ޤާނޫނުެގ   (1)   

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ެއއްބަސްވުމެްއ.  104މި ޤާނޫނުެގ   (2)   

ތުހުމަތުގައިާވ   )ށ(   ކުށުެގ  އެއްބަސްވުމެއް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އިޚްތިޔާރުަގިއ   އަމިއްލަ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިުއޓަރ  ވުމަށް  މީހާއާއެކު 

މީހާއަށްވެސް   ތުހުމަތުަގއިާވ  ކުށުެގ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހަކު ތަޙްޤީޤުަގއި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާން ބޭނުންކަމަށް  )ނ(  

މަޖިލީހަށް   ެއ  ސުވާލުކުރެވެމުންދާއިރު  ތަޙްޤީޤުަގއި  އޭނާއާ  ބުނެފިނަމަ، 
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އޭނާާއ   ބެލުމަށް  އިޢުތިރާފުވޭތޯ  ކުށަށް  މީހާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހާޒިރުވެ، 

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ވާހަކަދެްއކުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

މި މާއްދާެގ )ނ( ގައިވާ ޮގތުެގމަތިން ވާހަކަދައްކާއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ  )ރ(  

ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިާވފަދަ  ތިރީަގިއ  ބެލުމަށް  އިޢުތިރާފުވޭތޯ  ކުށަށް 

ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ިއޚްތިޔާރު  ހުށަހެޅުމުެގ  އޭނާއަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ؛އޭނާެގ މަްއޗަށް އިތުރު ދަޢުާވއެއް ނުކުރުން   (1)   

 ؛ން އުއޭނާެގ މަްއޗަށް ކޮށްފަިއވާ ބަެއއް ދަޢުވާ އަނބުރާ ެގންދި  (2)   

ލުއިކޮށްދެިވދާނެ   (3)    އަދަބު  އެދޭނަމަ،  ލުއިކޮށްދޭން  އަދަބު  ކުށުެގ 

 ޮގތްތައް. 
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާ   101ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 
ނިންމާ  . 101 އިތުރު ކުށެއް ކުރުން  ނަސޭހަތްދީ  ބަދަލުަގިއ  ދަޢުވާކުރުމުެގ  ދަށުން  ބަިއެގ  މި  ޤާނޫނުެގ  މި 

ތާރީޚުން   ނިންމާ  މައްސަލަ  އެ  ބާވަތުން،  މައްސަލަެއއްެގ  އެ  މައްސަލަެއއް، 

  6ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ،  ފެށިެގން، ނަސޭހަތުެގ ެއއްބަސްވުމުަގއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

ނަސޭހަތް ، )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހާ ދެމެދުެގ މުއްދަތެއްަގއި  3)ހައެއް( މަހާއި  

ދެވުނު މީހާ އިތުރު ކުށެްއ ކޮށްފިނަމަ، އޭނާެގ ަމއްޗަށް ެއ ކުށުެގ ދަޢުާވއާެއކު،  

 އެ ކުށާ ުގޅިެގން ނަސޭހަތް ދެވުނު ކުށުެގ ދަޢުވާވެސް ކުރަންވާނެެއވެ. 
 

 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   104ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 
އިޢުތިރާފުގެ  
 އެއްބަސްވުން 

ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިވާ މީހަކު، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި، ނުވަތަ އޭނާެގ   )ހ( . 104

ނިމުމުެގ  ައޑުއެހުން  އިބްތިދާއީ  ޙާލަތުަގއި  އުފުލޭ  ދަޢުވާ  މައްޗަށް 

ބަޔާންކުރާ   މާއްދާަގއި  މި  އިޢުތިރާފުެވްއޖެނަމަ،  ކުށަށް  ކުރިން 
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ތިޔާރު  ޮގތުެގމަތިން އޭނާާއއެކު އިޢުތިރާފުެގ ެއއްބަސްވުމެއް ވުުމެގ އިޚް

 ށް ލިބިެގންެވއެވެ. ލްއަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ   )ށ(  

މީހާއާއެކު ވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުަގއި  

މީހާއަށްވެސް   ތުހުމަތުަގއިާވ  ކުށުެގ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ހެޅިދާނެއެވެ. ހުށަ

ކުށަށް  )ނ(   މީހަކު  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ެއއްބަސްވުމެއް   އިޢުތިރާފުެގ  ޭއނާއާއެކު  ޙާލަތުަގިއ،  އިޢުތިރާފުވާ 

 ވާންވާނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 

ާވ    (1)    މީހާ  ތުހުމަތުަގއިާވ  ހުރިހާ ކުށުެގ  ކުށުެގ  އިޢުތިރާފަކީ، 

ޮގތެއްަގިއވާ  ތަފްޞީލީ  ޢުންޞުރުތަކަށް،  ރުކުންތަކާއި 

 އަދި ؛ އިޢުތިރާފެއްކަމަށްވުން 

އެހާތަނަށް   (2)    ކަންކަމާއި،  ހިމެނޭ  އިޢުތިރާފުަގއި  އެ  އޭނާެގ 

ތަޙްޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާއި ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކާ 

 އަދި ؛ ނިސްބަތަކަށް ދިާމވުންއެކަށީެގންވާ 

ތަޙްޤީޤަށް އެހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ހެކި އޭނާ އިޢުތިރާފުވާ ކުށް   (3)   

 އަދި ؛ އޭނާެގ މަްއޗަށް ސާބިތުކުރުމަށް ވާިގވެރިވުން

ދިނުމަށް   (4)    ދައުލަތުން  ދަށުން  ެއއްބަސްވުމުެގ  އިޢުތިރާފުެގ 

ލުއިތަކަކީ  ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ  ފަ  ،  ފޯރުކޮށްދޭ ރާތުން  ލިބޭ 

ވަޒަންހަމަވާ   ނަތީޖާއާ  އުފައްދައިދޭ  މަޢުލޫމާތުން 

 ލުއިތަކަކަށްވުން. 

ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހަކު ތަޙްޤީޤުަގއި ކުށަށް އިޢުތިރާފުެވްއޖެނަމަ،  )ރ(  

ިގނަެވެގން   އަދި  ައވަހަކަށް،  ީވއެންމެ  )ސައުވީސް(   24އެކަން، 

ނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ތެރޭަގއި ޤާ  ެގަގޑިއިރު
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ބަޔާންކުރާ ށް އަންަގންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  ލްއަޖެނެރަ

އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުގައިާވ މީހާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  

ިއދާރާއިން  ެއ  ހުށަހެޅުން،  އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  އިދާރާއަށް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ައންަގންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ރ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ިއދާރާއިން  )ބ(  

ތުހުމަތުކުރެވޭ   ކުށުެގ  އެންުގމުން،  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

މަޝްވަރާކުރެވި،   ދެމެދު  ޖެނެރަލްއާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ިމ  މީހާއާއި 

ބިނާކޮށް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމެގ މައްޗަށް  ަގއި  މާއްދާެގ )ޅ( 

ތިރާފުެގ އެއްބަސްވުމެއް ެވވިދާނެެއވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުަގއި  އިޢު

 ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެެއވެ. 

މި  )ޅ(   މަޝްވަރާަގއި،  ކުރާ  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

ތިރީަގއި   ހިމެނުމަށްޓަކައި،  އެއްބަސްވުމުަގއި  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ހުށަހެޅުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

މަްއޗަށް   (1)    އޭނާެގ  ފުރިހަމަވާނަމަ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

ކަންކަމުގެ  ހިމެނޭ  ޢަމަލުަގއި  ކުށުެގ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ވަކިވަކި ދަޢުވާ އުފުލިދާނެ އެހެން ޢަމަލުތަކާ ުގޅިެގން ތެރެއިން  

ދަޢުާވއެްއ  ކުށެއްެގ  އެހެން  ނުވަތަ  ނުކުރުމަށް  ދަޢުވާއެއް 

ނުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާެގ މަްއޗަށް ކޮށްފައިވާ އެހެން ދަޢުާވއެއް 

 ؛އަނބުރާ ެގނައުމަށް

    (i)    ަކުށަކަށްވެފައި، އެ ކުށުެގ  ކުށުެގ ބާވަތުން އެ ކުށަކީ ކުޑ

ދަޢުވާ އޭނާެގ މަްއޗަށް އުފުލުުމަގއި ޙާޞިލުވާނެ ޢާންމު 

 ނުވަތަ ؛ މަޞްލަޙަތެއް ނެތުން
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    (ii)   ،ީނަތީޖާއަކ ކުށުެގ  އެ  ނުވަތަ  އަދަބަކީ  ކުށުެގ  އެ 

ކުށް   ނިސްބަތްވާ  ެއއްބަސްވުން  އިޢުތިރާފުެގ 

ަވރުަގދަކަމެއް   އިތުރު  ެގނެސްދޭ ސާބިތުކުރުމަށް 

 ނުވަތަ ؛ ކަމަކަށްނުވުން

    (iii)    އެ ކުށުެގ ދަޢުާވެގ ޝަރީޢަތް އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެްއެގ

ލިބޭ   ތެރޭަގއި ނިމުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަވުާމއެކު، ދަޢުވާ

ނަތީޖާެގ   އެއްބަސްވުމުެގ  އިޢުތިރާފުެގ  ވާ  ފަރާތާއެކު 

އަދަބު ބޭރުން، އޭނާއަށް އިތުރު ކުށެްއެގ ދަޢުވާ އުފުލައި  

ލިބުމަކީ، އޭނާ ޖަވާބުދާރީކުރުުވމަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ  

މުހިންމު   ކޮންމެހެން  ދެމެހެއްޓުމަށް  ރައްކާތެރިކަން 

 ކަމަކަށްނުވުން. 

ކުށުެގ އަދަބު ލުއިކޮށްދޭން ެއދޭނަމަ، އަދަބު ލުއިކޮށްދެވިދާނެ   (2)   

 ޮގތްތައް. 

އިޢުތިރާފުެގ އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން އަދަބު މި މާއްދާެގ ދަށުން ވެވޭ   )ކ(   

 ލުއިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޮގތުެގމަތިންނެވެ.

 2014/9އިޢުތިރާފުެގ ެއއްބަސްވުމެްއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    (1)   

ކުށަކާ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަދަބު،   ،ުގޅިެގންނަމަ އެއްބަސްެވވޭ  ކުށަށް  ެއ 

ހިމެނޭ،   1002  ޢުޤޫބާތުެގޤާނޫނުލް މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އެ  ތާވަލުަގއި  ބަޔާންކޮށްދޭ  މިންަވރު  އަދަބުެގ  ކަނޑައެޅޭނެ 

ދަރަޖައިެގ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަބަށްުވރެ 

 ކުޑަެވެގންނުވާނެެއވެ. 

 2014/9އިޢުތިރާފުެގ ެއއްބަސްވުމެްއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    (2)   

ކުށަކާ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
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އަދަބު،   އެ   ،ުގޅިެގންނަމަ އެއްބަސްެވވޭ  ކުށަށް 

ހިމެނޭ،   1005ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ   މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ންކުރާ ޮގތަށް އަދަބުތަކުެގ މިންވަރު ދައްކުަވިއދޭ ތާވަލުަގއި ބަޔާ

 ބަދަލުކޮށް، ެއޮގތުެގމަތިން ެއްއބަސްވުމުަގއި ހިމެނިދާނެއެވެ. 

ކަނޑައެޅުުމެގ    (3)    ކުށް  ޖިނާއީ  ެއއްބަސްވުމެްއަވނީ  އިޢުތިރާފުެގ 

އެ  ުގޅިެގންނަމަ،  ކުށަކާ  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނެްއަގއި  ޚާއްޞަ 

އަދަބުެގ   ކުޑަ  އެންމެ  ކަނޑަެއޅިފައިާވ  ޤާނޫނުަގއި  ކުށަކަށް 

ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަށްވުރެ އަދަބު ކުޑަެއއް ނުކުރެވޭނެއެެވ. އަދި 

ޤާނޫނުަގއި އެ ކުށަށް ކުޑަ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަމަ، އެ 

އެއްބަޔަށްުވރެ  ދެބަިއކުޅަ  އަދަބުެގ  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ކުށަށް 

 ކުޑަނުވާނެ އަދަބަކަށް ެއއްބަސްވެވިދާނެއެވެ. 

ަގިއ   )އ(    )ބ(  މާއްދާެގ  މި  ވުމަށްޓަކަިއ،  ެއއްބަސްވުމެއް  އިޢުތިރާފުެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޝްވަރާތަްއ ފެށޭއިރު، ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ 

ވަކީލެއް  ޤާނޫނީ  ޢަްއޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ވަކީލެއް  ޤާނޫނީ 

ޭއނާއަށް އޮތްކަން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ   ޢައްޔަންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު 

ރާއިން އޭނާއަށް އަންަގންާވނެއެވެ. އަދި ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ އިދާ

ބުނެފިނަމަ، ޤާނޫނީ  ބޭނުންކަމަށް  ޢައްޔަންކުރުަމށް  ޤާނޫނީ ވަކީލެއް 

ޢައްޔަ ޤާނޫނު ން ވަކީލެއް  ފުރުޞަތެއް  އެކަށީެގންވާ  ކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އޭނާައށް ދޭންވާނެއެވެ. 

މާއްދާެގ )އ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއްަގިއ އެހެން މި   )ވ(   

ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ  ނުވާހާހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފަިއ  ޮގތަކަށް 

މީހާ  ންޢައްޔަ ތުހުމަތުގައިާވ  ކުށުެގ  ފުރުޞަތު  ލިބޭ  ކުރުމަށް 

އިޢުތިރާފުެގ  ނުލައި  އެހީތެރިކަމާ  ވަކީލެްއެގ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 

 ކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަ
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މީހާއާއި،   )މ(   ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  ޮގތުެގމަތިން،  މާއްދާަގިއވާ  މި 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެެމދު އިޢުތިރާފުެގ ެއއްބަސްވުމެްއ ވުމަށް 

)ފަހެއް( ދުވަހުެގ    5މީހަކު ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާތާ    ނިންމައިފިނަމަ، އެ

ފުލުމަށްޓަކަިއ މައްސަލައިަގއި އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ  ތެރޭަގއި ދަޢުވާ އު

އެންމެހައި ހެއްކާެއކު މައްސަލައިެގ ލިޔުންތައް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  

ފޮނުވަންާވނެއެވެ.   އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިދާރާއިން 

ޤާނޫނުެގ   މި  މީހާއަކީ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ވަނަ    94ނަމަވެސް، 

މީހެްއެގ މައްޗަށް    ންކުރާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ މުއްދަތު އެމާއްދާަގއި ބަޔާ

)ފަހެއް(   5ހިނާގ މީހެއް ކަމުަގިއވެފައި، އޭނާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާތާ  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ    94ދުވަސް ހަމަވުމުެގ ކުރިން މި ޤާނޫނުެގ  

ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  އެ  ހަމަވާނެނަމަ،  މުއްދަތު 

މައްސަލަ   އެ  އިދާރާއިން  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެެވ. 

އެއްބަސްވުމެްއ   )ފ(   އިޢުތިރާފުެގ  ހަދާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތަޞްދީޤުކުރާ  ޤާނޫނު  މި  އިޖުރާއަތުތައް،  ތަފްޞީލީ  ހެދުމާުގޅޭ 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ    3ތާރީޚުން ފެށިެގން  

 ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 
 ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   (10)ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ   107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 
)   (10) )ނ( . 107  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ދަށުން  1އޭނާ  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

އޭނާެގ މައްސަލަ މި ޤާނޫނުެގ ، ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަަވސްނިޔާއިން ބެލޭނެކަން ނުވަތަ    162

ާމއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން އިބްތިދާއީ ވަނަ    108 މި ޤާނޫނުެގ

 އަޑުއެހުމުަގއި ނިންމޭނެކަން ެއންުގން.
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 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 
އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ދަޢުާވ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ،  )ށ( . 108 

މަްއޗަށް   ޤާނޫނުެގ  އޭނާެގ  މި  ދަޢުވާެގ ޝަރީޢަތް،    17ކޮށްފަިއވާ 

  23މި ޤާނޫނުެގ  ، ވަނަ ބާބުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ހިންުގމަކާ ނުލައި

ވަނަ ބާބުެގ ދަށުން އެ މައްސަލަ އަވަސްނިޔާއިން ނިންމުމަށްޓަކައި  

ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްޭވނެ ކަމުަގއި ނުވަތަ މި މާއްދާެގ )ރ( 

ައޑުއެހުމުަގއި މަްއސަލަ ބަލައި ނިންމޭނެކަން   ެގ ދަށުން އިބްތިދާއީ 

 ލިބޭ މީހާއަށް ފަނޑިޔާރު އަންަގންވާނެެއވެ.  ދަޢުވާ

 
 ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 

ެއހާތަނަށް   (ރ) . 108  އެއްބަސްވުމަކީ،  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

މައްސަލަިއަގއި ލިބިފަިއވާ ހެްއކަށް ބަލާއިރު، ނުވަތަ މައްސަލައިަގއި  

ކަން ހިނާގފަިއވާ ޮގތަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ މުހިންމު  

އެކަށީެގންާވ   ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ކަންކަމަށް  މިންވަރަކަށް 

އަލުން ހުށަހަޅާފައި ެއއްބަސްވުމާމެދު  އެ  ެއއްބަސްވުމެްއނަމަ،  ވާ 

ވިސްނުމަށް އެންުގުމެގ ބާރު، ނުވަތަ ެއއްބަސްވުން ބަލައިނުަގތުމަށް 

ލިބިެގންވެެއވެ.   ފަނޑިޔާރަށް  ބަލާ  މައްސަލަ  ބާރު،  މި ނިންމުމުެގ 

އިޢުތިރާފުެގ  ނިންމުމަކީ  ނިންމާ  ކޯޓުން  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ 

ށް ބަލައިަގތުންނަމަ، އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަކާ  އެއްބަސްވުން ކޯޓަ

ނުލައި، ެއ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގއި އޭނާެގ ަމއްޗަށް އެއްބަސްވުމުަގއި  

ކަނޑައަޅަިއ،   އަދަބު  ފަނޑިޔާރު  ޮގތުެގމަތިން  އެއްބަސްވެފަިއވާ 

 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ. 
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާެގ )އ(    108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ ޙާލަތުގައި، އެ އިޢުތިރާފާއި މި   )އ(  . 108 

ސާފުކޮށްދޭ   107ޤާނޫނުެގ   ފަނޑިޔާރު  ދަށުން  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

މެދުެވރިކޮށް،   އޯޑިއޯ  ނުވަތަ  ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  ލިޔުމުން  ކަންކަން، 

 ރެކޯޑުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ، ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިވާ )ވ( އުނިކުރުން.   108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 

އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ދަޢުާވ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ،  )ވ(  . 108 

ައވަސްނިޔާިއން   މައްސަލަ  ޝަރީޢަތުގެ އެ  ނިންމުމަށްޓަކައި 

 އަޑުއެހުމެއް ބާްއވަންވާނެއެވެ. 

 

 . އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ަވނަ 109 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .12

 
ވަނަ މާްއދާަގއި ބުނާ އަޑުއެހުމުަގިއ ދަޢުވާ ލިބޭ   107މި ޤާނޫނުެގ   )ށ( . 109 

ދަޢުވާއަށް   ރުޖޫޢަވާ ފަރާތުން  އިޢުތިރާފުން  ނުވަތަ  އިންކާރުކުރާ، 

އެއްބަސްވުމެްއ   އިޢުތިރާފުެގ  ބަލައި،  މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް  ޙާލަތެއް 

ޭއނާއާމެދު  ހުށަހަޅާއިރު،  ކޯޓަށް  މައްސަލައެއް  ހިމެނޭ 

ފުރިހަމަކުރުމުެގ   އިތުރަށް  ތަޙްޤީޤު  ކުށުެގ  ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ބޭނުންވާކަން ދައުލަތުން  ބަޔާންކޮށް    ފުރުޞަތު  ނޫންކަން  ނުވަތަ 

ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމުން 

ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އަދި 

ލިޔުމުން  އެފަދައިން  ދައުލަތުން  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  މި 

ފުރި ިއތުރަށް  ތަޙްޤީޤު  ފުރުޞަތު އެދިފައިވާނަމަ،  ހަމަކުރުމުެގ 

 ފަނޑިޔާރު ދައުލަތަށް ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 
ޮގތުެގމަތިން  )ށ( . 118  މާއްދާގައިވާ  މި  ފަރާތަކުން  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 

ހުށަހަޅާ   ކުރިން  ފެށުމުެގ  ކޯޓަށް ޝަރީޢަތް  ހުށަހެޅުމެއް 

ވީއެންމެ   ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ހުށަހެޅުމަކާމެދު  އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

 އަވަހަކަށް ކޯޓުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެެއވެ. 

 
 ަވނަ މާއްދާެގ )ކ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެއް އިތުރުކުރުން.   118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

 

މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި، ޝަރީޢަތުެގ މި   ( އ) . 118 

ިގނަ   ހުށަހެޅުމަށްވުރެ  އެްއ  ޮގތުަގއި  ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހަޅާ  ކުރިން 

ެއންމެހައި  އެ  ޙާލަތެއްަގއި،  ހުށަހެޅިއްޖެ  ޝަރީޢަތަށް  ހުށަހެޅުން 

ޮގތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެއް އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަ ށް  ހުށަހެޅުމަކާމެދު 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

 ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 5ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  119ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 
 ؛ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ އަމުރަކަށް އެދުން  (5) )ހ( . 119 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  144ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .16

 
ޝަރީޢަތުގެ  
މަރުޙަލާގައި  
އިޢުތިރާފުގެ  

 އެއްބަސްވުމެއްވުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 144-1 އަޑުެއހުން    138މި  އިބްތިދާއީ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މައްސަލައެްއަގިއ،   ހުށަހެޅިފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް  ނިންމައި 

މީހާ،  އުފުލިފައިާވ  ދަޢުވާ  ކުށުެގ  ޖެނެރަލްާއއި،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 150އިޢުތިރާފުެގ ެއއްބަސްވުމެއް ާވން ބޭނުންނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ  

ޚު ދަށުން  މާއްދާެގ  ޝަރީޢަތުެގ ވަނަ  ހުށަހެޅުމުެގ  ބަޔާން  ލާޞާ 
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ވުމަށް  ެއއްބަސްވުމެއް  އިޢުތިރާފުެގ  ކުރިން،  ފެށުމުެގ  މަޖިލިސް 

 ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  އެދި، އެ

އެކަމުަގިއ   )ށ(   ހުށަހެޅުމުން،  ޮގތުެގމަތިން  ަގއިާވ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނިންމުމަށް،   ޮގތެއް  ދުވަހުެގ    )ފަނަރަ(  15މަޝްވަރާކޮށް 

ފަނޑިޔާރަށް  ބަލާ  މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ދިނުމުެގ  ފުރުޞަތެއް 

މައްސަލައެއްަގއިވެސް   ކޮންމެ  މިފަދައިން  ލިބިެގންެވއެވެ. 

މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެްއ ނިންމުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެއް ފަހަރުއެވެ.  

އެ ފުރުޞަތު ނުދޭން ފަނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންުމމަކީ 

 ކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އިސްތިއުނާފު

އަންނަނިިވ  )ނ(   އެއްބަސްވުުމަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ކަންކަމަށް އެއްބަސްެވވިދާނެެއެވ.

ދަޢުވާތަކުެގ    (1)    ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްޗަށް  މީހާެގ  ލިބޭ  ދަޢުވާ 

ބަެއއް   ދަޢުވާތަކަކަށް ނުވަތަ  ހުރިހާ  ދަޢުވާތަކަށް  ތެރެއިން 

 ؛އިޢުތިރާފުވުން

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާެގ ފަރާތުން، އޭނާެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ    (2)   

މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ އެހެން ބައެްއެގ މަްއޗަށް ހެކިބަސް  

ދިނުމަށް، ނުވަތަ ކުށް ކޮށްފަިއވާ ޮގތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު،  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ހެކި،  ޤަބޫލުކުރެޭވ  ނުވަތަ  ޖެނެރަލްއަށް 

 ؛މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ޤާނޫނުެގ    (3)    )  104މި  ެގ  )ޅ(  މާއްދާެގ  ވަނަ  1ވަނަ   )

އޭނާެގ   ފުރިހަމަވާނަމަ،  ކަންކަން  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި 

ބަެއްއ  ތެރެއިން  ދަޢުވާތަކުެގ  ހުށަހަޅާފަިއވާ  މައްޗަށް 

 ؛ން އުދަޢުވާތައް އަނބުރާ ެގންދި

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ދެވޭނެ އަދަބާ ބެހޭޮގތުން އެއްބަސްވުން.   (4)   
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މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއް ވުުމެގ ކުރިން، މި  )ރ(  

ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން   104ޤާނޫނުެގ  

 ފުރިހަމަވާކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެެވ.

ކޯޓުން  )ބ(   ބަލައިަގތުމަށް  ެއއްބަސްވުެމއް  ވެވޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ނިންމައިފިނަމަ، އެ އެއްބަސްުވމުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް 

 މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމުވާނެެއވެ. 

ބަލަިއަގތުމަށް ނުވަތަ މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ އެއްބަސްވުމެއް   )ޅ(  

ހުށަ އިސްތިއުނާފަށް  ނިންމުމަކީ،  ނިންމާ  ޅޭނެ ހެބަލައިނުަގތުމަށް 

އެއްބަސްވުމަކާމެދު ޝަރީޢަތުެގ  އެފަދަ  އަދި  ނޫނެވެ.  ނިންމުމެއް 

ނުވަތަ  ސަބަބުން،  ޚިޔާލެްއެގ  ފާޅުކުރި  ފަނޑިޔާރު  މަޖިލީހުަގއި 

އްޗަށް ބިނާކޮށް،  ދެއްކި ވާހަކަެއއްެގ ސަބަބުން ހަމައެކަނި އެކަުމެގ މަ

އުފަންކޮށް  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރުެގ  އެ 

 ހުށަހަޅައިެގންނުވާނެއެވެ.  

އެހާތަނަށް  )ކ(    އެއްބަސްވުމަކީ،  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

މައްސަލަިއަގއި ލިބިފަިއވާ ހެްއކަށް ބަލާއިރު، ނުވަތަ މައްސަލައިަގިއ  

ބަލާިއރު، މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ މުހިންމު  ކަންހިނާގފަިއވާ ޮގތަށް  

ކަންކަމަށް އެކަށީެގންވާ ވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ހުށަހަޅާފައިާވ  

ވިސްނުމަށް  އަލުން  ެއްއބަސްވުމާމެދު  އެ  އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، 

އެންުގުމެގ، ނުވަތަ ެއއްބަސްުވން ބަލައިނުަގތުމަށް ނިންމުމުެގ ބާރު، 

  ލިބިެގންެވއެވެ. މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް

މި މާއްދާެގ ދަށުން ހަދާ އެއްބަސްވުން ބަލައިނުަގތުމަށް ފަނޑިޔާރު  )އ(   

އެ  ޝަރީޢަތުން  ޮގތުެގމަތިން  ޤާނޫނުގައިވާ  މި  ނިންމައިފިނަމަ، 

ޮގތެްއ   ަމއްސަލައާމެދު  އެ  ކުރިއަށްެގންޮގސް  މައްސަލަެއއް 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަވނަ   149 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .17

 

ހެކިބަސްދޭ މީހާ  
ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  
 އަމުރަށް އެދުން 

ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްަގއި ހިންޭގ ޝަރީޢަތެްއަގއި ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ  )ހ( . 149

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ސަބަބަށްޓަކައި ޙިމާޔަތް ލިބިދޭންޖެހޭ  

މީހާ   ހެކިބަސްދޭ  ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ،  ދައުލަތަށް  ކަމަށް  މީހެއް 

 ވާނެއެވެ.  ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ އަމުރަކަށް އެދި ދައުލަތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން

ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ   )ށ(   މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ދިނުމުގެ  ހެކިބަސްދޭ  އޭނާ  ހުށަހެޅޭނީ،  ކޯޓަށް  އެދި  އަމުރަކަށް 

ސަބަބުން އޭނާެގ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުުމެގ ިއޙްތިމާލު  

ސަބަބުތަކުެގ   ެއކަށީެގންާވ  ބުރަވެ އޮތްކަމުަގއި  މަްއޗަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ހެކިބަސްދޭ މީހާެގ ސަލާމަތަށް   )ނ(  

އޭނާެގ   ތެރޭަގއި  އޮތުމުެގ  ިއޙްތިމާލެއް  ކުރިމަތިވުުމެގ  ނުރައްކަލެއް 

ހަށިަގނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ އޭނާެގ ޢާއިލާެގ  

ަގނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ެގއްލުމެްއ  މީހެއްެގ ހަށި

 ލިބިދާނެ ޙާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މި  )ރ(   ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  މީހެއް  ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ  މީހަކީ  ހެކިބަސްދޭ 

ެއ   ހުށަހަޅާއިރު،  ކޯޓަށް  ދައުލަތުން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ލުވި ސަބަބު ސިނިންމުމަށް ވާ

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުެގ ސަބަބުން އޭނާެގ ސަލާމަތަށް   )ބ(  

އޭނާއަށް   އޮތްކަމުަގިއ  އިޙްތިމާލު  ކުރިމަތިވުމުެގ  ނުރައްކަލެއް 

ކަމަށް  މީހެއް  ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ  އޭނާއަކީ  ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ހުށަހެޅުމަށް   ކޯޓަށް  އެދި  ކިބައިން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ދައުލަތުެގ 

 އެދުމުެގ ޙައްޤު، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށްވެސް ލިބިެގންެވއެވެ. 
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( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން  5ވަނަ މާއްދެާގ )ހ( ެގ )  119މި ޤާނޫނުެގ   )ޅ(  

ކަމަށް  މީހެއް  ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ  ީމހަކީ  ހެކިބަސްދޭ  އޮތްނަމަވެސް، 

ފެށުމުެގ ފަހުން ކަމުަގިއވާނަމަ،  ދެނެަގނެވުނީ މައްސަލަިއެގ ޝަރީޢަތް  

މި  ހުށަހެޅުމަކަށް  ފަހުން  ފެށުމުެގ  ޝަރީޢަތް  ހުށަހެޅުމެއް،  އެފަދަ 

 ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ އަމުރަކަށް އެދެނީ، މި މާއްދާެގ   )ކ(   

ކޯޓަށް   ހުށަހެޅުމެްއ  އެފަދަ  ކަުމަގިއާވނަމަ،  ދަށުން  ެގ  )ޅ( 

ހުށަހެޅި ހުށަހަ ފަހުން  ފެށުމުެގ  ޝަރީޢަތް  ހުށަހެޅުން  އެ  ޅާއިރު، 

 ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.   149ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .18

 
ހެކިބަސްދޭ މީހާ  

 ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރު 
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ދައުލަތުން ކޯޓަށް   149މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 149-1

ބެލުމަށްފަހު،   ހުށަހެޅުމެއް  )ހުށަހަޅާ  މާއްދާެގ  ަގށމި  ިއ  ( 

ީމހާއަކީ   ހެކިބަސްދޭ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޙިމާޔަތް ލިބިދޭންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ  

، އޭނާއަށް ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، އޭނާ ހިނދެއްަގއި 

ކަމާ  މައްޗަށާިއ  ޚިދުމަތުެގ  ފުލުހުންެގ  ދިވެހި   ޙިމާޔަތްކުރުމަށް 

ުގޅުންހުރި ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުެގ ަމއްޗަށް އަމުރު ނެރުމުެގ ބާރު 

 ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ގައިާވ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  މީހަކު  މި  ހެކިބަސްދޭ  ޮގތުެގމަތިން 

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ނެރެދިނުމުގައި،  އަމުރެއް  ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ 

 ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނުެގ    (1)    ބަޔާންކުރާ    149މި  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ސަބަބުތަކުެގ ތެރެއިން، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ 
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ޭއެގ  ސަބަބުތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ދައުލަތުން  ކަމަށް  ސަބަބު 

 ؛ތަފްޞީލު

ލިބޭ ފަރާތުން ކުރި ކުށުެގ ތަޙްޤީޤު ހިންިގ ފަރާތުން   ދަޢުވާ  (2)   

 ؛ކަންކަންހުށަހަޅާ 

ހެކިބަސްދޭ    (3)    އޭނާ  ޙިމާޔަތްދިނުމުން،  މީހާއަށް  ހެކިބަސްދޭ 

ހިންުގމަށް   އިންޞާފުވެރިކަމާެއކު  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަިއެގ 

 ؛އެހީތެރިވެދޭނެ މިންވަރު

ހެކިބަސްދޭ މީހާެގ ހެކިބަސް، އެ ހެކިބަސްދޭ މައްސަލަައކަށް    (4)   

 ؛މުހިންމުވާ މިންވަރު

ހަމަޖެހިފައިވާ ހެކިބަސްދޭ    (5)    ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  މީހާެގ 

މައްސަލަިއެގ ބާވަތުން ޢާންުމ މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ  

 މިންވަރު.

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމެުގ އަމުރު ތަންފީޛުކުރާނީ ދަުއލަތުެގ  )ނ(  

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ުގޅިެގން، ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުންނެވެ. 

ދަށުން  )ރ(   މާއްދާެގ  މި  އަމުރެއް  ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ  މީހަކު  ހެކިބަސްދޭ 

ދިވެހި  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ިމ  ޙާލަތުަގއި،  ކުރާ  ކޯޓުން 

ީމހާއަށް   ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމުގައި، އެ

ޙިމާޔަތްދޭންޖެހޭ މިންވަރާއި ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި،  

ސް އެ މީހަކަށް ޙިމާޔަތްދިނުމާުގޅޭ ތަފްޞީލީ އުސޫލުތައް،  އެނޫންވެ

ގަވާިއދުަގިއ   ހަދާ  ޚިދުމަތުން  އެ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މި ގަވާއިދު މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ 

ފެށިެގން   ތެރޭަގިއ    3ތާރީޚުން  މަސްދުވަހުެގ  )ތިނެއް( 

 އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. 
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ންގެ  ކީ ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ހެ 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

ޝަރީޢަތުެގ  )ހ( . 149-2 ނަަގންވާނީ  ހެކިބަސް  މައްސަލަތަކުަގއި  ޖިނާއީ 

ވަނަ   147މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރުކޮށްެގން ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ  

މީހާ   ހެކިބަސްދޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(   1-149ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ އަމުރެއް މި ޤާނޫނުެގ  

ތުަގިއ، އެފަދަ ފަރާތެއްެގ ހެކިބަސް ނަަގންވާނީ،  ެގ ދަށުން ނެރޭ ޙާލަ

މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ޮގތުެގމަތިން،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  މި 

 ޙިމާޔަތްކޮށް، ރަްއކާތެރިކުރެވޭނެ ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ   1-149ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ މި ޤާނޫނެުގ   )ށ(  

ކުށުެގ   މީހެއްނަމަ،  އަމުރުކޮށްފައިވާ  ޙިމާޔަތްދިނުމަށް  ދަށުން 

ތުހުމަތުަގިއާވ   ކުށުެގ  ނުވަތަ  ހާޒިރުަގއި  މީހާެގ  ތުހުމަތުގައިވާ 

ޮގތަކަށް  އެނިގދާނެފަދަ  ކާކުކަން  ފަރާތަކީ  ހެކިބަސްދޭ  މީހާއަށް 

އެްއވެސް   މީހާއާ  ހެކިބަސްދޭ  މަޖިލީހުަގއި  ސުވާލެްއ  ޝަރީޢަތުެގ 

 ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރު ދީެގންނުވާނެެއވެ. 

ެއްއޮގތަށް  )ނ(   އުސޫލު  ބަޔާންެވެގންވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  1-149ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުެގ  

ހެކިބަސް  މީހުންެގ  އަމުރުކޮށްފައިވާ  ޙިމާޔަތްކުރުމަށް  ދަށުން 

ނެުގމުަގއި، އަންނަނިވި ޮގތްތަކުެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ 

 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

އަޑު    (1)    އޭނާެގ  ހާމަނުވާޮގތަށް  ކާކުކަން  މީހާއަކީ  ހެކިބަސްދޭ 

ފޮނުަވއިދޭ  ައޑު  ނުވަތަ  އޯޑިއޯ  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު 

އޭނާެގ  ޒަރީއާ ވަސީލަތެްއެގ   ސުވާލުކޮށް،  ޭއނާއާ  އިން 

 ؛ނެުގން ހެކިބަސް
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މީހަކީ ކާކުކަން ހާމަނުާވޮގތަށް މަންޒަރު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު   އެ  (2)   

ހެކިބަސް ޒަރީއާ ވީޑިއޯެގ    އިން އޭނާއާ ސުވާލުކޮށް، އޭނާެގ 

 ؛ނެުގން

ކޯޓަށް    (3)    ހެކިބަސް  ނަާގފަިއވާ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  ޝަރީޢަތް 

 ؛އިްއވުން

ޮގތަކަށް  ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާއާ އެއް ހާޒިރެްއަގއި ނޫން    (4)   

 ހެކިބަސް ނެުގން. 

ދަށުން  )ރ(   ޤާނޫނުެގ  މި  ަވކީލު،  ޭއނާެގ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ލިބޭ  ދަޢުވާ 

ކުރާ  މީހަކާ  ހެކިބަސްދޭ  އަމުރުކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން  ޙިމާޔަތްދޭން 

ސުވާލެްއ   ހާމަވެދާނެ  ކާކުކަން  އޭނާައކީ  ތެރޭަގއި  ސުވާލުތަކުެގ 

އޭނާ   ސުވާލުތަކަށް  އެފަދަ  ކަމަށް ހިމެނޭނަމަ،  ޖަވާބުދޭންނުޖެހޭ 

 ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެެވ.

ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ ކާކުކަން އެނޭގނެ މަޢުލޫމާތާއި އަދި އޭނާއަށް  )ބ(  

ޮގތުން އޭނާ ވަކި ތަނެްއަގއި ބެހެއްޓިފަިއާވނަމަ،   ޙިމާޔަތްދިނުމުެގ

ނެރުނު  އަމުރު  ޙިމާޔަތްކުރުމުެގ  ޭއނާ  މަޢުލޫމާތު،  ތަނެްއެގ  އެ 

ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ބަޔަކަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްެވސް ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ. 

ުގޅޭޮގތުން  )ޅ(   އޭނާއާ  ހާމަނުކުރުމަށް  ކާކުކަން  މީހާއަކީ  ހެކިބަސްދޭ 

އަދި  މަރުޙަލާަގިއވެސް،  ތަޙްޤީޤު  މަޢުލޫމާތު،  ސިއްރުކުރާ 

މަރުޙަލާ ނިންމުމުެގ  ޮގތެއް  ސިއްރުެގ  ދަޢުވާކުރުމާމެދު  ގައިެވސް 

ޮގތުަގއި ދަމަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި މައްސަލަ ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް  

 އެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުެގ ޮގތުަގއި ދަމަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
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 . އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި  (8)މާއްދާެގ )ށ( ެގ  ަވނަ 156 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .19

 
ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާެގ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު، މި ޤާނޫނެުގ   (8) )ށ( . 156 

ވަނަ މާއްދާަގއި   144-1ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ    104

ޮގތުެގމަތިން ލުއިކޮށްދޭނަމަ،  ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުެމއްަގިއވާ 

 ؛އެކަން
 

 ރ( އުނިކުރުން.ވަނަ މާއްދާެގ ) 162ޤާނޫނުެގ، ތިރީަގިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  ބުނެވިދިޔަ .20

 

ފަރާތަކީ )ރ( . 162  ލިބޭ  ޤާނޫނުެގ    ،ދަޢުވާ  ދަށުން    104މި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އެކު އިޢުތިރާފުެގ އެއްބަސްވުމެްއ ވެފަިއވާ  ލްއާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

އަޑުެއހުމުަގއި   އިބްތިދާއީ  އެްއބަސްވުމަކީ  އެ  އަދި  ފަރާތެއްނަމަ، 

ބަލައިެގންފަިއވާ   މައްޗަށް  ފަނޑިޔާރު  އޭނާެގ  އެއްބަސްވުމެއްނަމަ، 

އެއްބަސްވެފަިއާވ   އެއްބަސްވުުމަގއި  ެއ  ކަނޑައަޅަންވާނީ،  އަދަބު 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަދި )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  168ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .21

 
ޝަރީޢަތްތަކުަގިއ، މައްސަލައިަގިއ ހިމެނޭ  ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ   )ށ( . 168 

ޚަޞްމުންނާއި، ހެކީންނާއި، ޚަބީރުން އަނަގބަހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުެގ  

އަޑު ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރު ރެކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މަްއސަލައިެގ  

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ޮގތުެގ ރިޕޯޓާއެކު، އެ ރިޕޯޓުެގ ބައެްއެގ ޮގތުަގއި  

 ނާފައި އޮންނަންވާނެއެެވ. އެ ރެކޯޑިންގ ހިމަ

ހިމެނޭ   )ނ(   މައްސަލަިއަގއި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚަޞްމުންނާއި، ހެކީންނާއި، ޚަބީރުން އަނަގބަހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުެގ  

އެދިއްޖެނަމަ،  ޚަޞްމަކު  މައްސަލަިއެގ  ހޯދުމަށް  ލިޔުމުން  ރެކޯޑެްއ 
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ިގނަެވެގން   އެދޭތާ  އެ  30އެކަމަށް  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ    )ތިރީސް( 

ެއކަމަށްޓަކަިއ  ފަރާތަކަ އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.  ރެކޯޑު  އެ  ލިޔުމުން  ށް 

 އެކަށޭނަ ފީެއއް ކަނޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   169ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .22

 
މައްސަލައިގެ  

ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި  
ބެލުމުގެ  ބަޔާންތައް  
 ފުރުޞަތު 

ޝަރީޢަތުަގއި ހިނަގމުންދާ މައްސަލަތަކުަގއި ދައުލަތުން ނުވަތަ ދަޢުވާ  )ހ( . 169

ލިބޭ ފަރާތުން އެދެފިނަމަ، ޝަރީޢަތުެގ ައޑުއެހުންތަކުެގ ރެކޯޑިންގ  

ކޯޓުން   ފަރާތަކަށް  ެއ  ފުރުޞަތު  ބެލުމުެގ  އަދި/ނުވަތަ  އަޑުއެހުމުެގ 

އެ   އަދި  އެއިން ދޭންވާނެއެެވ.  ހޯދުމަށް  ކޮޕީއެއް  ރެކޯޑިންގެގ 

އެ  ކޮޕީއެްއ  އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ފަރާތަކަށް   ފަރާތަކުން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   170ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .23

 
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް  

 ކެނޑުން 
މަރުޙަލާެއއްަގއި ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ހިނަގމުންދާ ޝަރީޢަތެއްެގ އެއްވެސް   . 170

ފަރާތަކާމެދު، ޤާނޫނު   ކޯޓުެގ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަަމލެއް ހިންަގއިފިނަމަ، އެ 

ދަށުން    2010/22ނަންބަރު   ެގ  ޤާނޫނު(  ކޯޓުތަކުެގ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު މަްއސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ރ( އަދި )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  198ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .24

 
މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ   )ރ( . 198 

ފަރާތުން   )ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރެްއ ދައުލަތުެގ 

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ނެރޭ  ައމުރެއް  އެ   48އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ، 

 )ސާޅީސްއަށެއް( ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި އިސްތިއުނާފުކުރަންވާނެއެވެ. 
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ނެރޭ  )ބ(   ކޯޓުން  ޮގތުެގމަތިން  ަގއިާވ  )ރ(  ނުވަތަ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، ެއފަދައިން އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއް  

)ސާދަ( ދުވަހުެގ    14އިސްތިއުނާފުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  

ޮގތެއް   ކޯޓުން  ނިންމުމާމެދު  އެ  ނުަވތަ  އަމުރާމެދު  އެ  ތެރޭަގއި 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 
 

 ފަދައިން ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި   198ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .25

 
މަރުޙަލާަގއި   )ޅ( . 198  ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ޝަރީޢަތުެގ 

މަރުޙަލާަގއި   ނުވަތަ ޝަރީޢަތުެގ  ނިންމުމެއް  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓަކުން 

ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މި މާއްދާެގ )ނ( 

ެގ   )ރ(  އެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެްއަގިއ،  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށުން 

 ފަނޑިޔާރަކަށް އެ މަްއސަލައާެމދު ޮގތެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 

ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ    ،ތަޞްދީޤުކޮށް  ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .26
 .ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ

 

 

 


