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 ( ޤާނޫނު  ހުއްޓުވުމުގެ   ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން )   12/ 2013ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  2)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 
 އެއްވަނަ ބައި 

 ފެށުން 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 
 

  މީހުން  މެދުވެރިކޮށް   ދިވެހިރާއްޖެ  ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިއީ، )ހ(   .1 ޢާރުފާއި ނަން ތަ 

 އަދަުބ   ކުށާއި  ޓްރެފިކްކުރުމާގުޅޭ   ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ފިކްކުރުންރެޓް

  ފަރާތްތަކަށް   ލިޭބ  ގެއްލުން  ސަަބުބން  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   ކަނޑައެޅުމާއި،

 ންވެސް އެނޫ  އެކަށައެޅުމާއި،  ނިޒާމެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ   ރައްކާތެރިކަން

 . ޤާނޫނެވެ ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ކަމާގުޅޭ

 ކިޔާނީ، "މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" އެވެ.ނަށް މި ޤާނޫ )ށ(   

 

 އަންނަނިވި މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ. ޭބނުމަކީ، ޤާނޫނުގެމި   .2 މަޤްޞަދު 

 ؛ކަނޑައެޅުން ކަމުގައި ކުށެއް ޓްރެފިކްކުރުމަކީ މީހުން )ހ(   

 މީހުން  ހިންގޭ  ކޮށްވެރިމެދު  ދިވެހިރާއްޖެ  ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ށ(   

 ؛މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޢަމަލުތައް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ

 ؛ދިނުން  އަދަުބ އެކަށީގެންވާ ކަމާ މީހުންނަށް ކުށްކުރާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ނ(   

 ގޮތުގައި   އެކަށީގެންވާ   މައްސަލަތައް  މީހުންގެ  ކުށްކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ރ(  

 އުސޫލުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ދަޢުވާކުރެވޭނެ  މައްޗަށް  އެމީހުންގެ  ތަޙްޤީޤުކުރެވި،

 ؛ކަނޑައެޅުން

  މީހުންނަށް   ވެދާނެ  ޝިކާރައަކަށް   އަދި  ޝިކާރައަކަށްވާ   ޓްރެފިކްކުރުމުގެ )ބ(   

 މީހުންގެ  އެފަދަ  އަދި  ނުންފޯރުކޮށްދި  އެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަމާއި

 ؛ރުވުންރައްކާތެރިކު ކުރިއަރުވައި، ޙައްޤުތައް އިންސާނީ

 ޓްރެފިކްކުރުން   މީހުން  މެދުވެރިކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ  ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ޅ(  

  ޖަމާޢަތްތަކާއި،   ޖަމްޢިއްޔާ  ތެރިވާހަރަކާތް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި
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 .މަސައްކަތްކުރުން ގުޅިގެން ޖަމާޢަތްތަކާ ޢިއްޔާތަކާއިމްޖަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ
 

  ޙައްޤުތަކަށް 

  އަދި   ސަރުނުކުރުން އަ 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

  އުސޫލުތަކަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުން 

 ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި  މި   .3

  އްޔާގެޖުމްހޫރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔަންވާނީ،  ޤާނޫނު  މި  ހިނދަކު،

 އިޙައްޤުތަކާ  އަސާސީ   ކަށަވަރުކޮށްދޭ  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  އަސާސީންޤާނޫނު

  އަދި .  ގޮތުގެމަތިންނެވެ   ނާންނާނެ  ހަނިކަމެއް  އެއްވެސް  މިނިވަންކަމަށް

 އުސޫލުތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ކޯޓުތަކުން  ޝަރުޢީ

 މަށް ންކަމިނިވަ  ހަމަހަމަކަމާއި  ޝަރަފާއި  އިންސާނީ  މާނަކުރުމުގައި،

 ޤަޫބލުކުރާ  ންމުޖުތަމަޢުތަކު  ދީމިޤްރާޠީ  ހުޅުވިގެންވާ  އުފެދިފައިވާ،  ބިނާކޮށް

 އެކު،ނެގެހެއްޓުމާ  އުސޫލުތައް  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،   އުސޫލުތަކަށް

 މުޢާހަދާތަކުގައިވާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ަބއިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން

 .ވެނެއެރިޢާޔަތްކުރަންވާ އުސޫލުތަކަށް ކަމާގުޅޭ

 

މި ޤާނޫނުގެ    ،އްމި ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު މަފްހޫމުތަ )ހ(   .4 ރަދީފު 

 ދެވަނަ ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

  މާނަ،  ޢިާބރާތްތަކުގެ  ލަފުޒުތަކާއި  މައިގަނޑު  ހިމެނިގެންވާ  ޤާނޫނުގައި  މި ( ށ)  

 . ވަނީއެވެއެ ަބޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 71 ޤާނޫނުގެ މި

 

ބާބު   ދެވަނަ   

 ރަދީފު   މަފްހޫމްތަކުގެ 

  މި  ަބޔާންކޮށްފައިއެވަނީ،  ާބުބގައި  މި  މަފްހޫމުތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  .5 އަސާސް   މަފްހޫމްތަކުގެ 

  ޤާނޫނުގެ   މި  ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  އެގޮތުގައި  އަސްލުތައް  އެކުލެވިގެންވާ  ޤާނޫނުގައި

 މި.  ޭބނުމުގައެވެ  މަގުފަހިކުރުމުގެ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  އިފުޅާމިނުގަ  އެންމެ  މަޤްޞަދު

 ހަނިކަމެއް  މަފްހޫމުތަކަށް  އެ  ކިޔަންވާނީ،  މާއްދާއެއްވެސް  ކޮންމެ  ހަމަ  ޤާނޫނުގެ

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ ނާންނާނެ

 

ޓްރެފިކްކުރުން ނުވަތަ  

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޢަމަލެއް  

ނުވަތަ    .6 ކަމަށް "ޓްރެފިކްކުރުން"  ހިންގުން"  ޢަމަލެއް  "ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ޢަމަ ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން  ޤާނޫނުގެ  ބުނެފައިއެވަނީ،  މި  ކަމަށް  ވަނަ    12ލެއް 
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އިމާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ނޫނުޤާ ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 1
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އިދާ މާއްމި  ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 2

ޢަމަ 1ހިންގުން  ތެރެއިން  ޢަމަލުތަކުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކުޑަކުދިން މާއްދާގައި  ނުވަތަ  ލެއް، 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ  14ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  

 ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ. 

 

  ހިންގާ   ޢަމަލެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން  ނީ،އިއެވަުބނެފަ  ކަމަށް"  މީހާ  ޓްރެފިކްކުރާ"  .7 މީހާ   ޓްރެފިކްކުރާ 

 .މީހާއަށެވެ

 

 ޢަމަލެއްގެ   ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް "  މީހާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ"  .8 މީހާ   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 .މީހާއަށެވެ ޝިކާރައަކަށްވާ

 

  މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 މީހާ   ވޭ ބެލެ   ކަމަށް 

 ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  މީހާ  ބެލެވޭ  ށްކަމަ  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ"  .9

  ޤާނޫނުގައި   މި  ހިނގައިފިކަމަށް   ނުވަތަ  ހިނގާކަމަށް  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ޢަމަލެއް

 މައްޗަށް  ހެކީގެ  ންވާ ށީގެއެކަ  ފަރާތަކަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .މީހަކަށެވެ ކޮންމެ ޫބލުކުރެވޭޤަ  ބިނާކޮށް

 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  

 ޢަމަލު 

ޤާނޫނުގެ    .10 މި  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ޢަމަލު"  ވަނަ    13"އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް، މީހަކާމެދު ހިންގުމަށެވެ. އޭގެ 

 2ލެއް ހިންގުންވެސް ހިމެނެއެވެ.ތެރޭގައި، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އެފަދަ ޢަމަ
 

  ޚިލާފު   ޤާނޫނާ 

  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް 

 ކުރިމަތިކުރުވުން 

 :ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް" ކުރިމަތިކުރުވުން މަޖުޫބރުކުރުވުމެއް ޚިލާފު ނޫނާޤާ"  .11

 ނުވަތަ  ؛ިބރުދެއްކުމަށް މީހަކަށް ހ( ) 

 ނުވަތަ  ؛ބޭނުންކުރުމަށް ާބރުގެ ދެކޮޅަށް މީހަކާ )ށ(  

 ؛ާބރުފޯރުވުމަށް  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  ނަފްސާނީގޮތުން  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީގޮތުން ނ( ) 

 ނުވަތަ 

 ނުވަތަ  ؛ކުރިމަތިކުރުވުމަށް މަޖުޫބރުކަމެއް މީހަކަށް )ރ(  

 ނުވަތަ  ؛އޮޅުވާލުމަށް މީހަކަށް )ބ(   

 ނުވަތަ  ؛ނިގުޅައިގަތުމަށް ވެށިން އޭނާގެ މީހަކު )ޅ(  

 ނުވަތަ  ؛ބޭނުންކުރުމަށް ނަހަމަގޮތުގައި ޒުނުފޫ ާބރާއި މަޤާމުގެ )ކ(   
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އިމާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 3

 ސަަބަބކަށްޓަކައި  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ވީތީ  މަސައްކަތްތެރިއަކަށް  ިބދޭސީ )އ(   

 ؛ހިފުމަށް  ނަހަމަގޮތުގައި  ބޭނުން  ނިކަމެތިކަމެއްގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  މީހަކަށް

 ނުވަތަ 

 ނުވަތަ  ؛ޭބނުންހިފުމަށް ނަހަމަ ނިޒާމެއްގެ ޤާނޫނީ )ވ(   

 ނުވަތަ  ؛ހެދުމަށްރުމަކަ މީހަކަށް )މ(   

  ދިނުމަށް  ފައިސާ   ކަށްހަމީ   އެހެން  ނުފޫޒުފޯރުވިދާނެ  މައްޗަށް  މީހެއްގެ )ފ(   

 . ހޯދައިދިނުމަށް މަންފާއެއް ނުވަތަ

 

 ބައި   ދެވަނަ 

 ކުށާގުޅޭ 

 ބާބު   ތިންވަނަ 

 ގޮތް   ޤަބޫލުކުރާ   ޤާނޫނު 

 

ކަންކަމުގެ   )ހ(   .12 3ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން   ކުރުމައަންނަނިވި  ކަމެއް  ޓްރެފިކްކުރުން ތެރެއިން  މީހުން  ކީ، 

 ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރާނެ   (1)    ާބރުގެ  ނުވަތަ  ޭބނުންކޮށްގެން  ާބރުގެ  މީހަކާމެދު 

މަކަރު  ނުވަތަ  އޮޅުވާލައިގެން  ނުވަތަ  ިބރުދައްކައިގެން  ކަމުގެ 

ން ހަދައިގެން ނުވަތަ އިތުާބރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގެ ނަހަމަ ބޭނުންކޮށްގެ

ނުވަތަ  ނިކަމެތިކަމެއް  ކުރިމަތިވެފައިވާ  މީހަކަށް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ ނުކު ފައިސާ  ނުވަތަ  ހިފައިގެން  ބޭނުން  ޅެދުންތެރިކަމެއްގެ 

ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ދީގެން  މަންފާއެއް  އެނޫންވެސް 

ކުރި އަންނަނިވި މަޖުޫބރުކުރުވުމެއް  އޭނާއާމެދު  މަތިކުރުވައިގެން 

 ؛އް ކުރުންކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެ

    i.    ަނުވަތ ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޤައުމަކުން  ޭބރު 

ޤައުމަކަށް   ޭބރު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ަބދަލުކުރުން 

 ނުވަތަ؛ ފޮނުވުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން

    ii.    ްއެއ ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަނަށް  އަނެއް  ން ދިޔުންތަނުން 
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އިމާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  4ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 4

 ނުވަތަ ؛ ތަ ބަދަލުކުރުން ނުވަ

    iii.    ާދަށުގައި ޙަވާލުވުމީހަކ ެބލުމުގެ  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ން 

 ނުވަތަ ؛ ެބހެއްޓުން 

    iv.  ްރެކްރޫޓްކުރުނ މަސައްކަތަކަށް  ނުވަތަ  ؛ ވަޒީފާއަކަށް 

 އަދި

އެމީހާއާމެދު    (2)    ކުރީ،  ޢަމަލެއް އެކަން  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

 ކަމަށްވުން. ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

ހިންގޭ މީހާ،    ރާ ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކު  )ށ(   

ނަންަބ1)  މާއްދާގެއެ   ވަނަ   )( ފެށިގެނiްރުގެ  އިން   )  (iv)    ަވަނ

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ނަންަބރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކަންކަމަށް   ރުހުންދިން 

( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ހޯދާފައިވަނީ،  ނަންަބރުގައި 1ރުހުން  ވަނަ   )

ޢަމަލުތައް   މީހާ ަބޔާންކުރާ  ހިންގާ  ޢަމަލު  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ހިންގައިގެން 

ކަމުގައި  ހިންގީ  ޢަމަލު  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި 

 ނެއެވެ. ެބލޭ

)މި   )ނ(    ގެ  )ހ(  ޭބނުމަށްޓަކައި،  2މާއްދާގެ  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

މި   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  ހިންގުން  ޢަމަލެއް  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

ޢަމަލު   13ނުގެ  ޤާނޫ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 މީހަކާމެދު ހިންގުމަށެވެ. 
 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  

 4ޢަމަލެއް ހިންގުން 

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، މީހަކާމެދު އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއް  )ހ(   .13

 ނެއެވެ. ހިންގުން ކަމުގައި ެބލޭ

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީހަކަށް   ރުމަށް ނުވަތަމަސައްކަތެއް ކު  (1)  

އަދި އޭނާ ލައްވާ އެ މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ނުވަތަ ؛ ލާޒިމުކުރުން

ޝަރުޠުކުރުވުމަށް  ކަމަކަށް  ވަކި  ފޯރުކުރުވަނީ  ޚިދުމަތެއް  އެ 

ކަމަށްވުން ޤާނޫނާ ؛ ފަހުގައި  ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ  އޭނާއަށް  އަދި 

 އްގެ ސަަބުބން އޭނާއަށް އެ ޙާލަތު ނުވަތަޚިލާފު މަޖުޫބރުކުރުވުމެ



 ދާރާ ލީހުެގ އިތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2013/12 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 8-12-2013

  
 

6 

 

 ނުވަތަ ؛ ޝަރުޠު ަބދަލުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތުން އެ 

އޭނާ   (2)    އެއްަބސްވުމެއްގައި  އުފުލަންޖެހޭ  އިލްތިޒާމެއް  ޤާނޫނީ 

ލާޒިމުކުރުން އެ ؛ ަބއިވެރިވާން  އޭނާ  އެފަދައިން  އަދި 

ވަކި ލާޒިމުކުރަނީ،  ަބއިވެރިވުމަށް  ކަމަކަށް އެއްަބސްވުމުގައި   

ކަމަށްވެ ކުރުވުމަށްފަހުގައި  އޭނާއަށް ޝަރުޠު  ފައި، 

ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޖުޫބރުކުރުވުމެއްގެ ސަަބުބން 

ަބދަލުކުރުމުގެ  ޝަރުޠު  އެ  ނުވަތަ  އެއްަބސްވުން  އެ  އޭނާއަށް 

 ނުވަތަ ؛ މިނިވަންކަން ނެތުން

ލާޒިމުކުރުވު  (3)    ކައިވެނިކުރުމަށް  މީހަކާ  އެފަދައިން ވަކި  އަދި  ން، 

ކައިވެނިކުރުމަށް ޝަރުޠު   އޭނާ  ކަމަކަށް  ވަކި  ލާޒިމުކުރުވަނީ، 

ކުރިމަތިކުރުވާފައިވާ  އޭނާއަށް  ކަމަށްވެފައި،  ކުރުވުމަށްފަހުގައި 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޖުޫބރުކުރުވުމެއްގެ ސަަބުބން އޭނާއަށް އެ ޝަރުޠު 

ކަަބދަލުކުރު އޭނާގެ  ނުވަތަ  ނެތުން  މިނިވަންކަން  އިވެނީގެ މުގެ 

 ނުވަތަ ؛ އިސިއްޔަތު ަބދަލުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތުން ހަ

 ވަކި  ފަރާތުން  މީހެއްގެ  ދަށުގައިވާ  ާބރުގެ   އޭނާގެ  ނުވަތަ  އޭނާ  (4)   

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ  ކުރުވުމަށް  މަސައްކަތެއް

 އެ   ވަނީ  އޭނާ  އެއްަބސްވުން  އެ   އަދި  އެއްަބސްކުރުވުން

 އުފެދޭކަމަށް   ނުވަތަ  އުފެދޭ  ފަހުގައި   ށްވުމަ  އެއްަބސްވުން

 އެ  ކަމަށްވެފައި،  މުޤާިބލުގައި  ދަރަންޏެއްގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ

 ދަރަންޏެއްކަން  ޢަދަދެއްގެ  ޮބޑު  ނިސްބަތުން  ދަރަންޏަކީ

 ނުވަތަ   މަސައްކަތަކާ  އެ  ނުވަތަ  އޮތުން  އެނގެން  ކަނޑައެޅިގެން

 ގައިރުމުއަދާކު  ދަރަނި  އެ  އަގެއް   އެކަށީގެންވާ  ޚިދުމަތަކާ

، ޚިދުމަތަކީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކީ  އެ  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅާފައިނުވުން

 ނުވަތަ   މުއްދަތެއް  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ާބވަތް  އޭގެ

 ޚިދުމަތެއް   ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ޮބޑުމިނެއް

 ނުވަތަ  ؛ކަމުގައިވުން

ނު  (5)    މަޖުޫބރުކުރުވުން  ހިންގުމަށް  ޢަމަލު  ޖިންސީ ޖިންސީ  ވަތަ 
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އިމާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާއިން  5ގެ  ނޫނުގެ ޤާއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 5

ަބއިވެރި  ހިންގުމުގައި  ހަށިވިއްކަން ޢަމަލެއް  ނުވަތަ  ކުރުވުން 

 ނުވަތަ ؛ މަޖުޫބރުކުރުވުން

ނެގުމަށް   (6)    ނުވަތަ  ނެގުން  ގުނަވަނެއް  ހަށިގަނޑުގެ  އޭނާގެ 

 ނުވަތަ ؛ މަޖުޫބރުކުރުވުން

 މިނޫނަސް، މިފަދަ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން.   (7)   

ދެކޮޅަށް ކަމުގައިވާ ލޮއިޓޭއެކްސްޕް )ށ(    ކުޑަކުއްޖަކާ  ޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގެނީ 

( ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ަބޔާންކުރާ  1ޙާލަތުގައި،  ނަންަބރުގައި  ވަނަ   )

ތެރެއިން ކަންކަމުގެ   ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި  ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  އިތުރުން، 

 ނެއެވެ.ކަމެއް ކުރުމަކީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ެބލޭ

ފަދަ   (1)    ނުރައްކާވެދާނެ  ސަލާމަތަށް  ނުވަތަ  ޞިއްޙަތަށް  ކުއްޖާގެ 

ނުވަތަ  ލާޒިމުކުރުން  ކުރުވުމަށް  ލައްވާ  ކުއްޖާ  އެ  މަސައްކަތެއް 

 ނުވަތަ ؛ އެފަދަ ޚިދުމަތެއް އެ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހޯދުން

ޤާނޫނު   (2)    ކުރުވުމަށް  ލައްވާ  ކުއްޖާ  އެ  ގޮތުން  އުމުރުގެ  ކުއްޖާގެ 

އެފަދަ މަނާ ނުވަތަ  ކުރުވުން  ލައްވާ  އޭނާ  މަސައްކަތެއް  ކުރާ 

 އެ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހޯދުން. ޚިދުމަތެއް 
 

  ކުޑަކުދިން 

 5ޓްރެފިކްކުރުން 

ކަމުގައި   )ހ(   .14 ޓްރެފިކްކުރުން  ކުޑަކުއްޖަކު  ކުރުމަކީ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ބެލޭނެއެވެ. 

ތެރެ  (1)    ޢަމަލުތަކުގެ  އަންނަނިވި  ޢަމަލެއް ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  އިން 

 ހިންގުން: 

    i.    ަނުވަތ ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޤައުމަކުން  ޭބރު 

ޤައުމަކަށް   ޭބރު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ަބދަލުކުރުން 

 ނުވަތަ؛ ފޮނުވުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން

    ii.  ްތަނަށ އަނެއް  ތަނުން  އެއް  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ   ންދިޔުން 

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން 

    iii.   ިދަށުގައ ެބލުމުގެ  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ޙަވާލުވުން  ކުއްޖަކާ 
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 ނުވަތަ؛ އެފަދަ ކުއްޖެއް ެބހެއްޓުން

    iv.  ްރެކްރޫޓްކުރުނ މަސައްކަތަކަށް  ނުވަތަ  ؛ ވަޒީފާއަކަށް 

 އަދި

އެ   (2)    ކުރީ،  ޢަމަލެއް ކުއްޖާއާމެދު    އެކަން  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 

 ކަމަށްވުން. ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު  )ށ(    މީހަކު  ޢަމަލެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

އެ ޢަމަލު  އެ  ސާިބތުކުރުމުގައި،  ހިންގުމުގައި   ހިންގިކަން  ކުއްޖާއާމެދު 

ނުވޭތޯ   ނުވަތަ  ކުރިމަތިކުރުވާފައިވޭތޯ  މަޖުޫބރުކުރުވުމެއް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ 

އަދި ވަކި މީހަކު މި މާ ( 1އްދާގެ )ހ( ގެ )ބެލުން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. 

 މާއްދާގެ ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް، އެ  

ނަންަބރުގައ2ި) ވަނަ  ދެކޮޅަށް   (  ކުޑަކުއްޖަކާ  މަޤްޞަދުގައި  ަބޔާންކުރާ 

ޓްރެފިކްކުރީ   ކުޑަކުއްޖަކު  އެމީހަކު  ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ،  ކުރިކަން 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 

) )ނ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ޭބނުމަށްޓަކައި،  2މި  ނަންަބރުގެ  ވަނަ   )

ކަމަށް   ހިންގުން  ޢަމަލެއް  މި  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  ބުނެފައިއެވަނީ، 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއް   13ޤާނޫނުގެ  

 ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ހިންގުމަށެވެ.
 

 މަށް ކަ  ކުށެއް  ޤާނޫނުގައި  މި  ކުޑަކުއްޖަކު،  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ  މި  .15 ރުހުން 

 އެއްކަމުގަ  ދިން  ރުހުން   ހިންގުމަށް  ދެކޮޅަށް  އޭނާއާ  ޢަމަލެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ

 

 ޢަމަލެއް   ޮބންޑޭޖްގެ  ޑެޓް  ޢަމަލަކީ  ންގޭ ހި  ފުރިހަމަވާގޮތަށް  ޙާލަތްތައް  އަންނަނިވި  .16 ބޮންޑޭޖް   ޑެޓް 

 . ބެލޭނެއެވެ ކަމުގައި

 އެހެން   ދަށުގައިވާ   ާބރުގެ  މީހެއްގެ  ވަކި  ނުވަތަ  ފަރާތުން  މީހެއްގެ  ވަކި )ހ(   

 ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ   މަށްކުރު  މަސައްކަތެއް  ވަކި  ފަރާތުން  މީހެއްގެ

 ހިންގޭ  ޤަޞްދުގައި  އެމީހަކާމެދު  ނުވަތަ  އެއްަބސްކުރުވުން   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 މެދުވެރިވުން  ވުމަށް  ހަކުއެމީ  އެއްަބސްވުމެއް  އެފަދަ  ނަތީޖާއަކީ  ޢަމަލެއްގެ
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  6ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 6

 އަދި  ؛މާލުވުންއިހު ކަމާމެދު

 ފައިވާ ންޖެހިއަދާކުރަ  އޭނާ  ވަނީ  އެއްަބސްވުން  އެ   އެމީހަކު  އެފަދައިން )ށ(   

 އެ  ނުވަތަ  ދަރަންޏެއްގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  އަދާކުރަންޖެހިފައިވާ  ނުވަތަ

 ތުހުމަތުކުރެވޭ  އުފެދޭކަމަށް   ނުވަތަ  އުފެދޭ  ފަހުގައި  ވުމަށް  އެއްަބސްވުން

 އަދި  ؛ކަމަށްވުން އިމުޤާިބލުގަ ދަރަންޏެއްގެ

  ނިސްބަތުން  އިރުަބލާއަޅާ  ޚިދުމަތާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތާ  އެ  ދަރަންޏަކީ  އެ )ނ(   

 ނުވަތަ  ؛އޮތުން އެނގެން ޅިގެންކަނޑައެ ދަރަންޏެއްކަން ޢަދަދެއްގެ ޮބޑު

 ދަރަނި   އެ  ގެއްއަ  އެކަށީގެންވާ  ޚިދުމަތަކާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކާ  އެ )ރ(  

 ނުވަތަ  ؛ޅާފައިނުވުންކަނޑައަ އަދާކުރުމުގައި

 ނުވަތަ ؛އިނެތުންއެޅިފަކަނޑަ ޢަދަދެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ގޮތުގައި ދަރަނީގެ )ބ(   

 ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ާބވަތް  އޭގެ  ޚިދުމަތަކީ،  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކީ  އެ )ޅ(  

 ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް   ނުވާކަނޑައެޅިފައި  ޮބޑުމިނެއް  ނުވަތަ  މުއްދަތެއް

 .މުގައިވުންކަ ޚިދުމަތެއް

 

ބާބު   ހަތަރުވަނަ   

 އަދަބު   ކުށާއި 

 

  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   މީހުން 

 ކުށް 

 .ކުށެކެވެ ޓްރެފިކްކުރުމަކީ މީހުން )ހ(   .17

ޓްރެފިކްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި   ( ށ) 

 6ދާގައި ަބޔާންކުރާ ޢަމަލު ހިންގުމަށެވެ. ވަނަ މާއް 12މި ޤާނޫނުގެ 

 10  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ  ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު (ދިހައެއް)
 

  ކުޑަކުދިން 

 ކުށް   ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

 .ކުށެކެވެ ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުޑަކުދިން )ހ(   .18

މާ )ށ(   ކުޑަކުދިން  އްދާމި  ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ  )ހ(  ކަމަށް ގެ  ޓްރެފިކްކުރުން 

ޤާނޫނުގެ   މި  ޢަމަލު   14ބުނެފައިއެވަނީ،  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 



 ދާރާ ލީހުެގ އިތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2013/12 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 8-12-2013

  
 

10 

 

 
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  7ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ބަނަން ޤާނޫނު 7
 ކުރެވިފައި އިތުރު އަކުރު މި  ވަނަ މާއްދާއިން  8ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 8
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި ރު އަކުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  9ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 9

 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 10ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 10

 7ހިންގުމަށެވެ. 

 15ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަަބކީ،  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކުށެއް   )ނ(   

 8ލަށްލުމެވެ. )ފަނަރަ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަ
 

ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުން  

ނުވަތަ  

ޓްރެފިކްކުރުމުގައި  

 ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް 

ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުމަކީ،  މީހުން   )ހ(   .19

ނުވަތަ މީހުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި 

 9ވެ.ަބއިވެރިވުމަކީ ކުށެކެ

 7  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(  

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ހަތެއް)
 

ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމާއި  

 އަމުރުކުރުމުގެ ކުށް 

މީހުން ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމަކީ ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމަކީ  )ހ(   .20

ކުރުމަކީ  ނުވަ އަމުރު  ޓްރެފިކްކުރަން  ކުޑަކުދިން  ނުވަތަ  މީހުން  ތަ 

 10ކުށެކެވެ.

 7  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(  

 . ޖަލަށްލުމެވެ ށްމުއްދަތަ  ދުވަހުގެ އަހަރު( ހަތެއް)

 

  ޙާލަތަށް   ކުރާ   ކުށް 

  އަދަބު   ބިނާކޮށް 

 އިތުރުވުން 

  އަންނަނިވި  ކުރިއިރު،  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި   ވަނަ  17  ގެނޫނުޤާ  މި )ހ(   .21

 މީހާގެ  ކުރި   ކުށް  އެ  ވުޖޫދުގައިވާނަމަ،  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ

 . ޖަލަށްލުމެވެ ށްމުއްދަތަ ދުވަހުގެ  އަހަރު( ފަނަރަ) 15 އަދަަބކީ،

 ކު މީހަ  އެހެން  ނުވަތަ   މީހާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ސަަބުބން  ކުށުގެ  އެ  (1)   

 މީހަކަށް   އެހެން  ނުވަތަ  މީހާއަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ނުވަތަ  މަރުވުން

 ؛ހާނީއްކައެއްވުން ނުރައްކާތެރި

 ފަރުވާލެއްނެތް  ހިންގީ  ޢަމަލު  އެ  މީހާ  ޓްރެފިކްކުރާ  (2)   

 ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ނުވަތަ  ކަމަށްވުން  އެކު ދެއްކުމާ  އަނިޔާވެރިކަމެއް

 ކަނޑައެޅިގެން   މާތަށްރާކަ  ޤަދަރާއި  މީހެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  މީހާގެ

 ؛ކަމަށްވުން ނުލައި ބެހެއްޓުމަކާ ފަރުވާތެރިކަމެއް
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 މީހެއް  ޭބނުންވާ   އަޅާލުމެއް  ޚާއްޞަ   މީހަކީ،  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (3)   

 ؛ކަމުގައިވުން

 ؛ބޭނުންކުރުން އްހަތިޔާރެ ކުރުމުގައި ކުށް  (4)   

 ވާކާރައްނު  ފުރާނައަށް  މީހާގެ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ސަަބުބން  ކުށުގެ  އެ  (5)   

 ؛ފަހިވުން ފުރުޞަތު ޖެހުމުގެ ަބއްޔެއް ފަދަ

 ޖިސްމާނީ   ނުވަތަ  ނަފްސާނީ  މީހާއަކީ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (6)   

 ؛ކަމުގައިވުން މީހަކު ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

 ؛ކަމުގައިވުން އްޖެއްކުޑަކު ޓްރެފިކްކުރެވުނީ  (7)   

 ؛ވުންކަމުގައި މީހުން ގިނަ އެކަކަށްވުރެ ޓްރެފިކްކުރެވުނީ  (8)   

 ؛ކަމުގައިވުން ޖަމާޢަތަކުން ކުށްކުރާ ކުށްކުރީ، އެ  (9)   

 މީހާއަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ހިންގާފައިވަނީ،  ޢަމަލު  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (10)   

 ؛މުގައިވުންކަ ދީގެން ޭބހެއް އެހެންވެސް ނުވަތަ މަސްތުވާއެއްޗެއް

 ؛ަބއިވެރިކުރުން  ކުޑަކުއްޖަކު  ކުރުމުގައި ކުށް އެ  (11)   

 މައްޗަށް  އޭނާގެ  ކުށެއް  އެފަދަ  ންވެސްކުރި  ފަރާތަކީ  ކުރި  ކުށް  (12)   

 ؛ކަމުގައިވުން މީހެއް ސާބިތުވެފައިވާ

 މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ފަރާތަކީ  ކުރި  ކުށް  (13)   

 މުވައްޒަފެއް   އިދާރާއެއްގެ  ރާ ތަންފީޛުކު  ޤާނޫނު  ނުވަތަ

 ؛ކަމުގައިވުން

 މީހާ   ކާވެނިކޮށްގެންއުޅޭ  މީހާއާ  ވޭކުރެ ޓްރެފިކް  ފަރާތަކީ،  ކުރި  ކުށް  (14)   

 ؛ކަމަށްވުން

 ގެންދެވޭ  ޤައުމަކަށް  އެހެން  ޤައުމުން  އެއް  މީހާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (15)   

 އަނެއް   ތަނުން  އެއް  ނުވަތަ  ގެންދިޔުމަށްފަހު،   ނުވަތަ  ހިނދު

 އެހެން  އޭނާއާމެދު  ގެންދިޔުމަށްފަހު  ނުވަތަ  ހިނދު  ގެންދެވޭ  ތަނަށް

 އެނގިހުރެ   ހިންގާނެކަން  ޢަމަލެއް  ންގެޓޭޝައެކްސްޕްލޮއި  މީހަކު

 ؛ކުރުން އެކަން

 އިތުާބރުކުރަންޖެހޭ  މީހާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ފަރާތަކީ،  ކުރި  ކުށް  (16)   

 .ކަމުގައިވުން މީހަކު ހުރި މަޤާމެއްގައި
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 11ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 11

މައްޗަ )ށ(    މީހެއްގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި އުފު  ދަޢުވާށް  މި  ޙާލަތުގައި،  ލާ 

( ވަނަ ނަންަބރުގެ  16ންަބރުން ފެށިގެން )( ވަނަ ނަ 1މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ށް ހުރި ނަންަބރުތަކުގައި ަބޔާންކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ނިޔަލަ

ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވި ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ   ކުރި   17އޭނާ 

 20ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    19ވަތަ  ވަނަ މާއްދާ ނު  18ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  

މާއްދާގައި އޭނާގެވަނަ  ކުށެއް  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ަބޔާންކުރާ  މައްޗަށް    

އޭނާއަށް  އަދަުބ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުށަށް  އެ  ޙާލަތުގައި،  ސާިބތުވާ 

 11ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

  ޓްރެފިކްކުރުމަށް   މީހުން 

  އެހީތެރިކަން   މާއްދީ 

 ކުށް   ރުކޮށްދިނުމުގެ ފޯ 

  ގޮތަށް،   ހިވާނެފަމަގު  ޓްރެފިކްކުރުމަށް  ނުވަތަ   އިޓްރެފިކްކުރުމަށްޓަކަ )ހ(   .22

 ފޯރުކޮށްދޭ  ވަސީލަތްތައް  އެހީތެރިކަމާއި  މާއްދީ  ޖަމާޢަތަކަށް   ނުވަތަ   މީހަކަށް

 .ކުށެކެވެ އެކުރަނީ މީހާ

 7  ދަަބކީ،އަ  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ހަތެއް)

 

  މާއްދީ   ގައި ޓްރެފިކްކުރުމު 

  ލިބިގަތުމުގެ   މަންފާއެއް 

 ކުށް 

 ހިންގުމުގައި   ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ހިންގައިގެން  ޢަމަލެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ )ހ(   .23

  އެ  ފާއެއްމަން   އެފަދަ  ނުވަތަ  ލިިބގަތުމަކީ،  މަންފާއެއް  އެއްވެސް  މީހަކު

 .ކުށެކެވެ ކީ،ޅުމަގެންގު ނިޔަތް ލިިބގަތުމުގެ ޢަމަލުން

 7  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  ދާގެއްމާ  މި )ށ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ހަތެއް)

 

  ކުރުމަށް   މަސައްކަތް 

  ޚިދުމަތް   ނުވަތަ 

  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

  ޙާލަތު   ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ކުށް   އޮޅުވާލުމުގެ 

 ަބދަލުކުރުމަށް  ނުވަތަ  މަށްގެންދިޔު  ޤައުމަށް  އަނެއް  އުމުންޤަ  އެއް  މީހަކު )ހ(   .24

  ނުވަތަ   ރާވައި،  ޤަޞްދުގައި  ޙަވާލުވުމަށް  ނުވަތަ  ެބލެހެއްޓުމަށް  ނުވަތަ

 އެމީހަކު  އަދި  ؛މަގުފަހިކުރުވައި  ޤަޞްދުގައި  ކުރުމަށް  ކަމެއް  އެއިން

 ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އޭނާ  ޤައުމުގައި  ގެންދެވޭ

 ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި  އަދި  ހިފައިވާނަމަ،ޖެ ހަމަ  މުއިންތިޒާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

 އެ  ގޮތުން  ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ  އެއްޗެއް  ވަކި  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ތެރެއިން
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 ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް  ތަމްސީލުކުރާ  އޭނާ  ނުވަތަ  މީހާއަށް  ގެންދެވޭ  ޤައުމަށް

 އޭނާ  އަދި  ދީފިނަމަ،  މާތެއްމަޢުލޫ  ޤަޞްދުގައި  މުވައްޒަފަކަށް  ދައުލަތުގެ

  އެއީ   ަބއެއް  ޮބޑު  ނިސްބަތުން  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުގެ  އެ   ކުރީ  ންއެކަ

  މީހާ   ކުރި  އެކަން  ކަމުގައިވާނަމަ،  އެނގިހުރެ  މަޢުލޫމާތުކަން  ނޫން  ރަނގަޅު

 .ކުށެކެވެ އެކުރީ

 މަސައްކަތުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ރުމަށްކު  މީހާ  ގެންދެވޭ  ޤައުމަށް  އެ  (1)   

 ޒާތާ   ނުވަތަ  ާބވަތް  ގެމަތުޚިދު  ހަމަޖެހިފައިވާ  ރުކޮށްދޭންފޯ  ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ؛ގުޅޭގޮތުން

 މަސައްކަތުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  މީހާ  ގެންދެވޭ  ޤައުމަށް  އެ  (2)   

 ޝަރުޠުތަކާ  ޚިދުމަތުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފޯރުކޮށްދޭން  ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ؛ގުޅޭގޮތުން

 މަސައްކަތަށް  ފައިވާހަމަޖެހި  ށްކުރުމަ  މީހާ  ގެންދެވޭ   ޤައުމަށް  އެ  (3)   

 ދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފޯރުކޮށްދޭން  ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ؛ގުޅޭގޮތުން އުޖޫރައާ ނުވަތަ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރާއިރު  އޭނާ  ޤައުމުގައި  އެ  (4)   

 ންވަރާއި ފެ  ތަނުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިރިއުޅެން  އޭނާ  އިރުފޯރުކޮށްދޭ

 ތަ ވަނު ؛ގުޅޭގޮތުން ޙާލަތާ

 ނުވަތަ  މުއްދަތު  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  މީހާ  ގެންދެވޭ  ޤައުމަށް  އެ  (5)   

 ނުވަތަ  ؛ގުޅޭގޮތުން މުއްދަތާ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް

  އުސޫލުތަކާ   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އޭނާ  ހުސްވަގުތުގައި  ލިޭބ  އޭނާއަށް  (6)   

 ނުވަތަ  ؛ގުޅޭގޮތުން

 ހުއްޓާލަން   ރުކޮށްދިނުންފޯ  ޚިދުމަތް  ތަނުވަ  ކުރުން  ތްއްކަމަސަ  އެ  (7)   

 ؛ެބހޭގޮތުން  ގޮތާ  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ޙާލަތެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ

 ނުވަތަ 

 ވަނަ(  7)  ފެށިގެން  ނަންަބރުން  ވަނަ(  1)  އަކުރުގެ  މި  (8)   

 ތެރެއިން   ކަންކަމުގެ  ކުގައިވާނަންަބރުތަ  ހުރި  ނިޔަލަށް  ނަންަބރުގެ

 ނުވަތަ   މެދުކަމާ  ަބދަލުކުރެވިދާނެ  އޭނާއަށް  ކަމެއް  އެއްވެސް
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 .ގުޅޭގޮތުން މިންވަރާ  ަބދަލުކުރެވޭނެ ަބދަލުކުރެވޭނަމަ،

 7  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 . ލުމެވެޖަލަށް މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ހަތެއް)

 

 .ކުށެކެވެ އެކުރީ ހާމީ ހިންގައިފި ޢަމަލެއް ޑޭޖްގެންޮބ ޑެޓް )ހ(   .25 ކުށް   ބޮންޑޭޖްގެ   ޑެޓް 

 7  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ހަތެއް)

 

  އުފުލާ   މުދާ   އަދި   މީހުން 

 ކުށް   ކުރާ   ފަރާތްތަކުން 

 އެ   ނުވަތަ  އޭޖެންޓެއް  ނުވަތަ  މާސްޓަރެއް  ތަނުވަ  ވެރިފަރާތް  އުޅަނދެއްގެ )ހ(   .26

  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  އޮޕަރޭޓްކުރާ  ނުވަތަ  ޗާޓަރުކުރާ  އުޅަނދެއް

 ނުވަތަ  މީހެއް   މަސައްކަތްކުރާ  އުފުލުމުގެ  މީހުން  ނުވަތަ  މުދާ  ބޭނުމަށް

 މީހަކު   ދުގައި، ޤަޞް  އޭޖެންޓަކު  ގެފަރާތެއް  އެއިން  ނުވަތަ  ފަރާތެއް،

 އެތެރެކުރަން  ނުވަތަ  އެތެރެކޮށްފިނަމަ،  އަށްދިވެހިރާއްޖެ

  އަދި  މެދުވެރިކުރުވައިފިނަމަ،  އެތެރެކުރަން  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ،

  ކަމަށްވާނަމަ،   ވުޖޫދުގައިވަނިކޮށް  ޙާލަތުތައް  އަންނަނިވި  ކުރީ،  އެކަން  އޭނާ

 . ކުށެކެވެ އެކުރީ މީހާ ކުރި ކަންއެ

 ކަންނޫން  ދިވެހިރައްޔިތެއް  މީހާއަކީ  އެތެރެކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  (1)   

 އަދި  އެތެރެވުމަށް،  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކަމަށްވެފައި،  އެނގިހުރެ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަދި  ހުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އެތެރެވުމަށްފަހު

 ޓްރެވަލް  ތަވަނު  ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  ޭބނުންވާ  ޭބރުވުމަށް

 ކިަބއިގައި  އޭނާގެ  ޓެއްރމިޕާ  ވާރކް  ނުވަތަ  ކިއުމަންޓެއްޑޮ

 އަދި ؛ކަމަށްވުން  އެނގިހުރެ ންނެތްކަ

 ޚިލާފު   ޤާނޫނާ  މީހާއަށް  އެތެރެކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  (2)   

 ކޮށްފާނެކަން   ނުވަތަ  ކުރިމަތިކޮށްފިކަން  މީހަކު  މަޖުޫބރުކުރުވުމެއް

 ހިންގައިފިކަން   ޢަމަލެއް  ގެއިޓޭޝަންއެކްސްޕްލޮ  އޭނާއާމެދު  ވަތަނު

 އަދި  ؛ކަމަށްވުން އިހުމާލުވެހުރެ ންގަފާނެކަމާމެދުހި ނުވަތަ

 ވާކަން   މީހަކު  އެފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  އުޅަނދެއްގައި  އެ  (3)   

 . ނާންގައިހުރުން ސަރވިސްއަށް   ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް
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 އެތެރެކުރެވޭ  ޖެއަށްރާއްދިވެހި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާގެ  މި ( ށ)  

  ޭބނުންވާ   އެތެރެވުމަށް  ށްދިވެހިރާއްޖެއަ  ލިޔެކިޔުމަކީ،  ވާކިަބއިގައި  މީހެއްގެ

 މި  ިބނާކޮށް  މައްޗަށް  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ  ކަމަށް،  ލިޔެކިޔުން  ރަސްމީ

 ފަރާތަކަށް   ނުވަތަ  މީހަކަށް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ

 ފަހުގެ  އެންމެ   އައުމަށްޓަކައި  އްޖެއަށްދިވެހިރާ  ނުވަތަ  މަ،ޤަޫބލުކުރެވޭނަ

  ހުރިކަމަށްވާނަމަ،   ލިޔެކިޔުން  އެފަދަ  ކިަބއިގައި  އޭނާގެ  ފުރިއިރު  ންަބނދަރު

( ހ)  މާއްދާގެ  މި  މެދުވެރިވީ  އެތެރެވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެމީހާ  ނުވަތަ

 ކަމެއްގެ  ޭބރުގައިވާ   ާބރުން   ފަރާތެއްގެ  ނުވަތަ   މީހެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި

 އެތެރެކުރެވުނީ،   ށްދިވެހިރާއްޖެއަ  އޭނާ  ނުވަތަ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ންސަަބުބ

 މި  ޙާލަތުގައި  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ސަލާމަތްކުރުމަށްފަހު  އޭނާ  ކަނޑުމަތިން

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައެއް ކުށްވެރިވީ މީހަކު ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ

 7  އަދަަބކީ  މީހެއްގެ  ށްފިކޮ  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި ނ( )  

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ހުގެވަދު އަހަރު( ހަތެއް)

 

  ކުރުވާ   މަޖުބޫރުން 

  ބޭނުން   މަސައްކަތުގެ 

 ކުށް   ހިފުމުގެ 

  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   ނުވަތަ  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ޢަމަލުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ )ހ(   .27

 މަސައްކަތެއް   ދޭށްކޮ  މީހަކު  ރެވޭޓްރެފިކްކު  ތެރޭގައި  ހިންގުމުގެ  ޢަމަލު

  ފިނަމަ،އިހިފަ  މީހަކު   އެއްވެސް  ބޭނުން  އްގެޚިދުމަތެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ނުވަތަ

  ދޭ   ނުވަތަ  އްކަތަކުންމަސަ  ކުރާ  މީހާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ޙާލަތުގައި  އެ  ނުވަތަ

 ނުވަތަ   ހޯދައިފިނަމަ  މީހަކު  ފައިދާއެއް  އެއްވެސް   ޚިދުމަތަކުން

 .ކުށެކެވެ ރީއެކު މީހާ ކުރި އެކަން ލިިބގަނެއްޖެނަމަ،

 1  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ކުރާންަބޔާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއް)

 ޢަމަލުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

  ގައި(  ހ )  ދާގެމާއް  މި  ގައިވާނަމަ،ކަމު  ކުޑަކުއްޖެއް   ޝިކާރައަކަށްވީ

 ދުވަހުގެ   އަހަރު(  ފަހެއް)  5  ކީ،އަދަަބ  މީހާގެ  ކުރި   ކުށް  ަބޔާންކުރާ

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް

 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .28ލިޔެކިޔުން   ނުވަތަ    12މި  މާއްދާ  ަބޔާންކުރާ    14ވަނަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 12ގެ  ނޫނުގެ ޤާއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 12
 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 13ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 13

ތައްޔާރުކުރުމާއި  

 ބަދަލުކުރުމުގެ ކުށް 

ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ގެ ކާކުކަން  މީހެއް

ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ އިދާރާއަކުން 

ދޭނެކަން  ނުވަތަ  ދިންކަން  ވަޒީފާއެއް  މީހަކަށް  ނުވަތަ  ހުއްދައެއް  ދޫކުރާ 

ތައްޔާރުކު ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ލިޔުމެއް  ނުވައަންގައިދޭ  ތަ ރުމަކީ، 

އުފެއްދުމަކީ، ނުވަތަ ަބދަލުކުރުމަކީ، ނުވަތަ އެއިން އެއްޗަކަށް އުނިއިތުރު 

 12ގެނައުމަކީ ކުށެކެވެ.

 5  ،އަދަަބކީ  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ ށްމުއްދަތަ  ދުވަހުގެ އަހަރު( ފަހެއް)

 

ރު  ލިޔެކިޔުމާގުޅޭ އިތު 

 ކުށް 

ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .29 ނުވަތަ    12މި  މާއްދާ  ަބޔާންކުރާ    14ވަނަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި 

ޑޮކިއުމަންޓެއް  ޓްރެވަލް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން  މީހެއްގެ 

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް  އިނުވަތަ  ކަމާެބހޭ  ދޫކުރާ    ދާރާއަކުން 

ހުއްދައެއް ނުވަތަ މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ދިންކަން ނުވަތަ ދޭނެކަން އަންގައިދޭ 

އެއްޗެއް   އެއްވެސް  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނަހަމަގޮތުގައި  ލިޔުމެއް 

ފޮރުވުމަކީ  ނުވަތަ  ނައްތާލުމަކީ  ނުވަތަ  ގަތުމަކީ،  ނުވަތަ  ހޯދައިދިނުމަކީ 

ނު ނެގުމަކީ  ހިފެހެއްނުވަތަ  ނުވަތަ ވަތަ  ަބދަލުކުރުމަކީ  ނުވަތަ  ޓުމަކީ 

ނަކަލުކުރުމަކީ، ނުވަތަ އަތުގައި ެބހެއްޓުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް  

ކުރުމަށް ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވެވޭ އެއްަބސްވުމަކީވެސް  

 13ބާޠިލު އެއްަބސްވުމެކެވެ. 

 5  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  ކުށެއް  ކުރާަބޔާން  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ ށްމުއްދަތަ  ދުވަހުގެ އަހަރު( ފަހެއް)

 

  ގެ މީހުން   ކުރެވޭ ޓްރެފިކް 

  ހެކީންގެ   ވަތަ ނު 

  ހާމަކުރުމުގެ   މަޢުލޫމާތު 

 މަޤާމުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ   އޭނާ  މީހަކީ،  ވަކި )ހ(   .30

 ކުށަކާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ހެއްމީ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ހައިސިއްޔަތުން
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 ކަމުގައިވެފައި،   މީހެއް  އެނގޭ  މަޢުލޫމާތު  މީހެއްގެ   ދޭ  ހެކިަބސް  ގުޅިގެން ކުށް 

  ގޮތަކަށް  އެނޫން   ފިޔަވައި  ގޮތެއް  ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނު  ތުލޫމާމަޢު  އެ

 .ކުށެކެވެ އެކުރަނީ  ކުއެމީހަ ހާމަކޮށްފިނަމަ،

 5  އަދަަބކީ،  މީހެއްގެ   ކޮށްފި  އްށެކު  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ފަހެއް)

 މުވައްޒަފެއް   ދައުލަތުގެ  ކުރީ  ކުށެއް  ކުރާޔާންަބ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 ދުވަހުގެ އަހަރު ( ހަތެއް)  7 އަދަަބކީ، މީހާގެ ކުރި ކުށް އެ ކަމުގައިވާނަމަ،

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަށް

 

 ބައި   ތިންވަނަ 

 ރައްކާތެރިކަން   ލިބިދޭ   މީހުންނަށް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 ބާބު   ފަސްވަނަ 

 އެޅުން   ފިޔަވަޅު   ތަމަ ފުރަ  ގުޅޭގޮތުން   މީހުންނާ   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 

  މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 މީހުން   ބެލެވޭ   ކަމުގައި 

 ކަމަށްހިންގައިފި  ނުވަތަ   ހިނގާކަމަށް  ޢަމަލެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   ހަކާމެދުމީ  ވަކި  .31

 ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ  ފަރާތަކަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަނިވި  ޤަޫބލުކުރުމުގައި

 މީހާއަކީ،  ހިންގޭ  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ޢަމަލު  އެ  މަ،ވޭނަ ކުރެޤަޫބލު  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް

 .މީހެކެވެ ެބލެވޭ ކަމުގައި ހެއްމީ ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 ؛އޮފިސަރެއް އެމިގްރޭޝަންގެ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް )ހ(   

 ؛އޮފިސަރެއް  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް )ށ(   

 ؛އޮފިސަރެއް ގެވިސްސަރ  ކަސްޓަމްސް ވްސްމޯލްޑި )ނ(   

 ؛އްމުވައްޒަފެ އިދާރާއެއްގެ އެނޫންވެސް ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު )ރ(  

 ؛މުވައްޒަފެއް ކަމާެބހޭ ހެލްތުގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ )ބ(   

 ؛މުވައްޒަފެއް ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީގެ ރިސޯސަސް ހިއުމަން ޅ()  

 ޙައްޤުތަކާގުޅޭ   ންގެކުޑަކުދި  ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީ  ޙައްޤުތަކާގުޅޭ  އިންސާނީ )ކ(   

 ؛އޮފިސަރެއް ކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީގެ

 ؛މަސައްކަތްތެރިއެއް ޞިއްޙީ ނުވަތަ ޝަނަރެއްޕްރެކްޓި މެޑިކަލް )އ(   

 ؛ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ނުވަތަ އްވާރކަރެ ސޯޝަލް ( )ވ  
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  ށްދިނުމަށް ފޯރުކޮ  އެހީތެރިކަން  ރާތްތަކަށްފަ  ޝިކާރައަކަށްވާ  ކުށުގެ )މ(   

 ؛މުވައްޒަފެއް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މިއްލައަ ރާމަސައްކަތްކު

 އެނޫންވެސް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދުގައިގަވާއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ފ(   

 .ފަރާތެއް
 

  ން މީހު   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  މީހުންގެ   ބެލެވޭ   ކަމުގައި 

 ހުށަހެޅުން   މަޢުލޫމާތު 

 މި   ށްމަކަ   މީހެއް  ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  މީހަކީ،  ވަކި ހ( )  .32

 ށްފަރާތަކަ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  31  ޤާނޫނުގެ

  ސަލަ އްމަ  އެމީހެއްގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ހަތެއް)  7  ޤަޫބލުކުރެވުމުން،

 އެކަމުގެ  ލަރަށް ކޮންޓްރޯ  ހުށަހަޅައި،  ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް

 . ދޭންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ނޯޓިސް

 ސަރވިސްއަށާއި   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ(  ހ)  ގެދާމާއް  މި )ށ(   

  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އެންގުމަށްފަހު،   ކޮންޓްރޯލަރަށް

  ނިންމާނެ   ޢަމަލުކުރަން  އެކަމުގައި  އޭނާ  އަންގައި،  ލިޔުމުން  ންކައެ  މީހާއަށް

 މުއްދަތުގައި  އެ  އި،މާކަ  ދެވޭނެ  ފުރުޞަތު  އަށްއޭނާ  ވިސްނުމަށް  ގޮތަކާމެދު

 އަށް ނާއޭ  ލިިބގެންވާކަން  އޭނާއަށް  ޙައްޤު  ހުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 . އަންގަންވާނެއެވެ އެފަރާތުން

 ދަށުން  ގެ (  ށ)  މާއްދާގެ   މި  މީހަކަށް  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ނ(   

 ގޮތަކާމެދު  ނިންމާ   ކުރިއަށްދާން  އޭނާ  އަންގައިފިނަމަ،  އެންގުމެއް

 ފުރުޞަތެއް  ދުވަހުގެ(  ނުވަދިހަ)  90  މަދުވެގެން  އޭނާއަށް  މަށްނުވިސް

 :ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ އަދި. ދޭންވާނެއެވެ

 ތަޙްޤީޤެއްގައި  ހިންގޭ  ންގުޅިގެ  ކުށަކާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (1)   

 ގޮތެއް  އޭނާ  ދިނުމާމެދު  އެއްާބރުލުން  އިދާރާއަށް  ތަޙްޤީޤުކުރާ

 އަދި ؛މަންވާނެއެވެ ނިން

 41  ޤާނޫނުގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ދެނެގަތުމާ   މީހުން  ކްކުރެވޭފިޓްރެ  (2)   

 މޯލްޑިވްސް  އިޖުރާއަތުތައް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ

 . ނިންމަންވާނެއެވެ ރިހަމަކޮށްފު ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް

 ގޮތަކާމެދު  ނިންމާ  ކުރިއަށްދާން  މީހާ  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ރ(  
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 މުއްދަތުގައި  ދޭ  ދަށުން  ގެ(  ނ)  މާއްދާގެ  މި   އޭނާއަށް  ށްނުމަވިސް

 . ލިިބގެންވެއެވެ  އްޤުތައްޙަ އަންނަނިވި އޭނާއަށް

 އަދި  ؛ޙައްޤު ހުރުމުގެ ގައިދިވެހިރާއްޖޭ އޭނާ މުއްދަތުގައި އެ  (1)   

 ޙައްޤުތައް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ާބުބގައި  ހަވަނަ  ޤާނޫނުގެ  މި  އޭނާއަށް  (2)   

 އަދި  ؛އްޤުޙަ ލިިބދިނުމުގެ

 ތަންފީޛުނުކޮށް  ނިންމުން  އެ  ނިންމާފައިވާނަމަ،  ޑީޕޯޓްކުރަން  އޭނާ  (3)   

 އަމުރެއް   ޑީޕޯޓްކުރުމަށް  އޭނާ  ނުވަތަ ؛ސްކުރެވުންފަ

 .ފަސްކުރެވުން ތަންފީޛުކުރުން އަމުރު އެ ނެރެފައިވާނަމަ،

  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   މުއްދަތުގައި،  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

 .ގެންދެވިދާނެއެވެ ކުރިއަށް ތަޙްޤީޤު ގުޅޭމަލާޢަ
 

 ބާބު   ހަވަނަ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން   އެހީތެރިކަން   މީހުންނަށް   ބެލެވޭ   ކަމުގައި   މީހުން   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 
 

 ދަށުން  ާބުބގެ  މި  މީހުންނަށް  ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހުން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ހ(   .33 ޙާލަތު   ރުކޮށްދޭނެ ފޯ   އެހީ 

  އެމީހުން   ލިިބގަތުމަށް   އެހީ  އެފަދަ  ނީ، ންވާ ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީތެރިކަން

 . ޤަބޫލުވާނަމައެވެ

 ދަށުން  ާބުބގެ   މި  މީހަކަށް  ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހަކު  ވޭޓްރެފިކްކުރެ )ށ(   

 : ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ އެހީތެރިކަން

 ހައިސިއްޔަތަށް  ޤާނޫނީ  އެތެރެވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އޭނާ  (1)   

 ނުވަތަ  ؛ނެތި ެބލުމެއް

 ނުވަތަ   ތަޙްޤީޤެއްގައި  ހިންގޭ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލާ  ގެރުމުކްކުރެފިޓް  (2)   

 މިންވަރަށް   ޭބނުންވާ  އޭނާ  ަބއިވެރިވާން  ގައިއެއްދަޢުވާ  އުފުލިފައިވާ

 ހުރި   ކިަބއިގައި  އޭނާގެ  މަށްރުކު  އެކަން  ނުވަތަ

 .ނެތި  ެބލުމެއް ކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

 އޭނާ  މީހަކަށްވީތީ  ެބލެވޭ  ގައިކަމު  މީހަކު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  މީހަކީ،  ވަކި )ނ(   

 އެތެރެވެފައިވާ  ޖެއަށްދިވެހިރާއް  އޭނާ  ނުވަތަ.  ނުވާނެއެވެ  ހިފަހައްޓައިގެން

 . ންނުވާނެއެވެޓައިގެހިފަހައް އޭނާ ގުޅިގެން ހައިސިއްޔަތާ ޤާނޫނީ
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 ކަމުގައި   މީހުން   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ގަވާއިދުގައި،  ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ރ(  

 އުސޫލުތައް   ޢަމަލުކުރާނެ  ލުމުގައިެބ  މައްސަލަތައް  ގުޅޭމީހުންނާ  ެބލެވޭ

 . ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

  މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި   ކަށްހަމީ  ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހަކު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ހ(   .34 ލިބިދިނުން   މާތު ލޫ މަޢު 

 . ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ޤާނޫނުގެ  މި   މީހަކަށް  ެބލެވޭ  ގައިކަމު  މީހަކު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (1)   

 ؛މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ލިެބންހުރި ދަށުން

 މަދަނީ  ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީތެރިކަން  މީހުންނަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (2)   

 ؛މަޢުލޫމާތު އެހީގެ  ހުރި ލިެބން ޖަމާޢަތްތަކުން

 ޤައުމުގެ  ނިސްަބތްވާ  މީހާ  ެބލެވޭ  ކަމުގައި   މީހަކު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (3)   

 އިދާރާއަކާ  ރަސްމީ  ޤައުމެއްގެ  އެ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ަބސީމްއެ

 ؛ންކައޮތް ޙައްޤު ގުޅުމުގެ

 މައްޗަށް  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ހިނގަމުންދާނަމަ  ތަޙްޤީޤެއް  އޭނާއާގުޅޭ  (4)   

 .މަޢުލޫމާތު އެކަމާގުޅޭ އުފުލިފައިވާނަމަ، ދަޢުވާ

  ޕޮލިސް   ވްސްލްޑިމޯ  މީހަކަށް  ެބލެވޭ  ކަމުގައި   މީހަކު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ށ(   

 ބަހަކުން  ފަހުމްވާ   އޭނާއަށް  ދިނުމުގައި،  ލޫމާތުމަޢު  ސަރވިސްއިން

  ދި އަ.  މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ  ވީވަރަކުން  ކިޔައިދިނުމަށް  ކަންކަންއެ

  މަޢުލޫމާތު   އެ  އޭނާއަށް  މީހެއްނަމަ،  ނޭނގޭ  ލިޔަންކިޔަން  އޭނާއަކީ

 . ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ އަނގަބަހުން
 

 ތައް ޚިދުމަތް  އަންނަނިވި  މީހުންނަށް  ެބލެވޭ  ކަމުގައި   މީހުން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  .35 ނުން ދި ލިބި   ޚިދުމަތްތައް 

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ލިިބދެވޭނެ

  ހުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  32  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   

 ؛ނުންހޯދައިދި އޭނާއަށް އްތަނެ އެކަށީގެންވާ ދިރިއުޅުމަށް މުއްދަތުގައި

 އޭނާއަށް  ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(   

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން އިންތިޒާމު ލިިބދެވޭނެ

 ކައުންސެލިންގގެ  އޭނާއަށް  ގޮތެއްގެމަތިން،  ހާމަނުވާނެ  މަޢުލޫމާތު  އޭނާގެ )ނ(   
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 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް

  ހޯދިދާނެ  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  ނިވިންނައަ )ރ(  

 :ދިނުން  އޭނާއަށް މާތުލޫމަޢު ގޮތުގެ

 ނުވަތަ   ތަޙްޤީޤެއްގައި  ހިންގޭ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (1)   

 އޭނާއަށް  ޝަރީޢަތެއްގައި  ޖިނާއީ  ޢަމަލާގުޅޭ  އެ

 ؛އެހީތެރިވެދިނުމުގައި

 އް، ހުއްދަތަ  ޭބނުންވާ  ޤާނޫނީގޮތުން  އެތެރެވުމަށް  ށްޖެއަދިވެހިރާއް  (2)   

 ؛ހޯދައިދިނުމުގައި އޭނާއަށް

 އިޙާލަތެއްގަ  ކަނޑައެޅިއްޖެ  މީހެއްކަން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އޭނާއަކީ  (3)   

 .އުފުލުމުގައި ދަޢުވާ މަދަނީ ަބދަލުހޯދުމުގެ

 އެހީ   ގެނެއްޖަމާތަރު  ހޯދުމަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަން  ލިިބދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ބ(   

 . ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެފަދަ ޭބނުންވާނަމަ،

 

  މީހުން   ރެފިކްކުރެވޭ ޓް 

  މީހުންނާ   ބެލެވޭ   ކަމުގައި 

 އިންޓަރވިއުކުރުން 

  މީހަކު   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ތަޙްޤީޤެއްގައި  ހިންގޭ  ގުޅިގެން  ކުށަކާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  .36

  މަޢުލޫމާތު   ޒާތީ  އޭނާގެ   ނީ،ކުރަންވާއިންޓަރވިއު  މީހަކާ  ެބލެވޭ  ކަމުގައި

 ޚަަބރުފަތުރާ  ޢާންމުންނަށާއި  އަދި  ގޮތެއްގެމަތިން،  ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ  ރިކޮށްރައްކާތެ

 .ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ ހާމަނުވާނެ ލޫމާތުޢު މަ އޭނާއާެބހޭ ވަސީލަތްތަކަށް

 

  މީހުން   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  ބެލެވޭ   ކަމުގައި 

  ޙިމާޔަތް   މީހުންނަށް 

 ދިނުން 

 ސަލާމަތަށް   މީހެއްގެ   ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހަކު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ހ(   .37

 އަޅަންޖެހޭ  ދިނުމަށްޓަކައި  ޙިމާޔަތް  އޭނާއަށް   އްޖެނަމަ،ނުރައްކާވެ

  ޚާއްޞަ .  އަޅަންވާނެއެވެ  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  ފިޔަވަޅުތައް

 އްގެމީހެ  ދަޢުވާލިޭބ  ޝަރީޢަތެއްގައި  ކުށަކާގުޅޭ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ގޮތެއްގައި

 އޭނާ   ޢަމަލަކުން  ކުމުގެިބރުދެއް  ކުރިމަތިވެދާނެ   ފަރާތުން

 .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ ތްކޮށްދިނުމަށްސަލާމަ

 ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  މީހުންނަށް  ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހުން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ށ(   

 ޢަމަލުކުރާނެ  ދިނުމުގައި  ޙިމާޔަތް  ދާއިރާއާއި،  ލިިބދެވޭނެ  ޙިމާޔަތް

 މިނިސްޓްރީން  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  ތުތައް،އިޖުރާއަ

 .ންވާނެއެވެކަނޑައަޅަ
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  ކަމަށް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  ދިވެހިރައްޔިތުން   ބެލެވޭ 

 ގެނައުން   ރާއްޖެ 

  ކަމަށް   ހިނގަމުންދާ  ޢަމަލެއް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ޭބރުގައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން )ހ(   .38

 އަދި  ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ،  މިނިސްޓްރީއަށް  ހިނގައިފިކަމަށް  ނުވަތަ

  ދިވެހިރައްޔިތެއް   ކީމީހާއަ  ެބލެވޭ  ކަމުގައި  ހެއްމީ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 ނާގެއޭ  އަދި  ނެތި،  ލަސްކުރުމެއް  އެކަށީގެންނުވާ   ކަމުގައިވާނަމަ،

  ލިިބދޭންޖެހޭ   އޭނާއަށް  އެނޫންވެސް  ޞިއްޙަތަށާއި،  އޭނާގެ  ޙައްޤުތަކަށާއި

 ގެނައުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އޭނާ  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު،  ރައްކާތެރިކަމަށް

  ކުރުމުގައި  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގެނައުމަށްޓަކައި  އޭނާ  އެއްަބސްވެ،

 . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން މިނިސްޓްރީން

)ށ(   

9

9 

  މީހަކީ،   ގެނެވޭ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި

 ނެތް  ކިަބއިގައި  އޭނާގެ  ކިޔުންލިޔެ  ޭބނުންވާ  އެތެރެވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ   ނުވަތަ  މަތިންއެދުމުގެ  އޭނާގެ   ކަމުގައިވާނަމަ،  ހެއްމީ

 ނާއޭ  އެދުމުން،  ޤައުމުން  ގެންދެވިފައިވާ  އޭނާ  ގުޅިގެން  ޢަމަލާ

 ހުއްދަތައް   އެނޫންވެސް  ލިޔެކިޔުމާއި  ޭބނުންވާ  އެތެރެވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ންޓްރޯލަރކޮ ލިިބދިނުމަށް އޭނާއަށް

  ދިވެހިރައްޔިތެއް   މީހަކީ  ެބލެވޭ  އިކަމުގަ   މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ނ(   

 އޭނާއާގުޅޭ  އެދެފިނަމަ، އައުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޭނާ އަދި ކަމުގައިވާނަމަ،

  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ޭބނުންކުރުމަކީ،  ނުވަތަ  ރައްކާކުރުމަކީ  މަޢުލޫމާތު

 ކަމެއް   ވެދާނެ މަގުފަހި  ކަންކަމަށް  ވިއަންނަނި  ކުރުމަކީ،ހާމަ  ފަރާތަކަށް

  އެއްވެސް  އިދާރާއެއްގެ   ދައުލަތުގެ  ކަމެއް   އެއިން  މަ،ކަމުގައިވާނަ

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ މީހަކުވިޔަސް އެހެން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު

 ؛ހުރަސްއެޅުން ފުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އޭނާ  (1)   

 ؛ހުރަސްއެޅުން ޤާނޫނީގޮތުން ދިޔުމަށް ޤައުމަކަށް އެހެން އޭނާ  (2)   

 މީހަކަށްވީތީ،  ެބލެވޭ  ކަމަށް  ހެއްމީ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އޭނާއަކީ  (3)   

 ؛ފަހިވުން ފުރުޞަތު ތަފާތުކުރުމުގެ އޭނާއާމެދު

 . ނުރައްކާވުން ސަލާމަތަށް އޭނާގެ  (4)   

 ލެވޭެބ  ކަމުގައި  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ(  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 މެދުވެރިވި  އަންނަން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އޭނާ  ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  މީހަކާެބހޭ
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 ކަމުގެ   މީހެއް   ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އޭނާއަކީ،   ސަަބާބއި،

 . ހިމެނެއެވެ މަޢުލޫމާތު

 

  ލިޔެކިޔުން   މަޢުލޫމާތާއި 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 

 މަޢުލޫމާތެއް  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި )ހ(   .39

 ދިވެހި  ފަރާތުން  ކަމާެބހޭ  ގެޤައުމެއް  ޭބރު  އެދި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް

 ކަމާެބހޭ  ސަރުކާރުގެ   އެކަންކަން  ހިނދެއްގައި،  ހުށަހަޅައިފި  ސަރުކާރަށް

 .ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އިދާރާއިން

 ؛އްޔިތެއްކަންދިވެހިރަ މީހަކީ ެބލެވޭ ކަމަށް މީހަކު ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (1)   

 ދިވެހި   ކިޔުމަކީ،ލިޔެ  ެބލެވޭ  ކަމަށް  ބޭނުންކުރި  ޓްރެފިކްކުރުމުގައި  (2)   

 ލިޔުމެއްގެ  އެ  ލިޔުމެއްނަމަ،  ދޫކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި  ސަރުކާރުގެ

 .ޞައްޙަކަން

 އެތެރެވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މީހަކީ،  ެބލެވޭ  މީހެއްކަމަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ށ(   

 ކަމުގައިވާނަމަ،  މީހެއް  ނެތް  ކިަބއިގައި  އެމީހެއްގެ  ލިޔެކިޔުން  ޭބނުންވާ

 ކޮންޓްރޯލަރ  ލިޔެކިޔުން  ޭބނުންވާ  އެތެރެވުމަށް  ޖެއަށްދިވެހިރާއް  އޭނާ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 

  ބޭރު   ކްކުރެވޭ ޓްރެފި 

  މީހުން   ތަކުގެ ޤައުމު 

  ޤައުމަށް   އަނބުރާ 

 ފޮނުވާލުން 

  ރައްޔިތެއް   ޤައުމެއްގެ  ޭބރު  މީހަކީ،  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ހ(   .40

 ވަގުތު ެބލެވޭ  ކަމަށް ހިނގި  ޢަމަލު ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ނުވަތަ  ކަމުގައިވާނަމަ،

 އެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ރަށްވެއްސެއް  ދާއިމީ  ޤައުމެއްގެ  ޭބރު  އޭނާއަކީ

 ޤައުމަށް  އެ  އޭނާ  އެދިއްޖެނަމަ،  ދިޔުމަށް  އެނުބރި  އޭނާ  ޤައުމަކަށް

 މިނިސްޓްރީން  އިންތިޒާމުތައް  އިދޭންޖެހޭހަމަޖައްސަ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި

 . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ޤައުމަށް  އެ   މީހަކު  ފޮނުވޭ  ޤައުމަކަށް  ޭބރު  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 އޭނާއަށް  ހުއްދަތައް   އެނޫންވެސް  ލިޔެކިޔުމާއި  ޭބނުންވާ  މަށްޓަކައިގެންދިޔު

 .ނެއެވެހަމަޖައްސައިދޭންވާ ކޮންޓްރޯލަރ އިންތިޒާމު ލިޭބނެ

 އޭނާގެ   ދަށުން   މާއްދާގެ  މި  މީހާ  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ނ(   

 ލުޢަމަ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ފޮނުވާލައިފިނަމަ  އަނުބރާ  ޤައުމަށް

 އޭނާ  ޤައުމަކަށް  އޮތް  ރަށްވެހިކަން  ދާއިމީ  އޭނާގެ  ހިނގިއިރު
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 އޭނާއަށް  ކަށާއި ޙައްޤުތަ  އޭނާގެ  ފޮނުވާލެވެނީ،  އޭނާ  ފޮނުވާލައިފިނަމަ،

 ދަޢުވާއެއް  އްވެސްއެ  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ރައްކާތެރިކަމަށާއި،   ލިިބދޭންޖެހޭ

  ދި އަ  އެކުގައިކަން  ރިޢާޔަތްކުރުމާ  އެކަމަށްވެސް  އުފުލިފައިވާނަމަ،

 އެއްގޮތްވާ  މުޢާހަދާތަކާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ަބއިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން

 .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތުން ެބހޭކަމާ ސަރުކާރުގެ ގޮތުގެމަތިންކަން

 އޭނާގެ  ރައްޔިތަކު  ޤައުމެއްގެ  ޭބރު  ެބލެވޭ  ކަމުގައި  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ރ(  

  މަޢުލޫމާތު  އޭނާއާގުޅޭ  އެދެފިނަމަ،  ދިޔުމަށް   އަނުބރާ  ޤައުމަށް

 ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުމަކީ،  ނުވަތަ  ރައްކާކުރުމަކީ

 މުގައިވާނަމަ،ކަ  ކަމެއް  މަގުފަހިވެދާނެ  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ހާމަކުރުމަކީ،

 އެހެން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް   އިދާރާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ކަމެއް  އެއިން

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ ސްމީހަކުވިޔަ

 ؛ކަމެއް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އޭނާ  (1)   

 ހުރަސްއެޅިދާނެ  ޤާނޫނީގޮތުން  ޔުމަށްދި  ޤައުމަކަށް  އެހެން  އޭނާ  (2)   

 ؛ކަމެއް

 މީހަކަށްވީތީ،  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ރެވޭޓްރެފިކްކު  އޭނާއަކީ  (3)   

 ؛ހިވުންފަ ފުރުޞަތު ތަފާތުކުރުމުގެ އޭނާއާމެދު

 . ނުރައްކާވުން ސަލާމަތަށް އޭނާގެ  (4)   

 ެބލެވޭ   ގައިކަމު  މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ (  ރ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

 ދިޔުމަށް  އަނުބރާ   އޭނާ  ޤައުމަށް  އޭނާގެ  ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  މީހަކާެބހޭ

 ެބލެވޭ  ކަމުގައި   މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އޭނާއަކީ،   ސަަބާބއި،  މެދުވެރިވި

 .ހިމެނެއެވެ  މަޢުލޫމާތު މީހެއްކަމުގެ

 ޤައުމަށް   ވާއެދިފައި  ފޮނުވުމަށް  މީހާ  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ޅ(  

  ކަމަށް   ފާނެއަނިޔާކޮށް  އޭނާއަށް  ޤައުމެއްގައި  އެ  ގެންގޮސްފިނަމަ،  އޭނާ

 ދުއޭނާއާމެ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ދީފާނެ  އަދަެބއް  އަނިޔާވެރި  އޭނާއަށް  ނުވަތަ

 ހެކި  އެކަށީގެންވާ  ެބލުމުގައި  ކަމަށް  ޢަމަލުކޮށްފާނެ  ގޮތަކަށް  ލާއިންސާނީ

  އަނުބރާ   ޤައުމަށް   އެ  އެމީހަކު   ންދަށު  މާއްދާގެ  މި  ކަމުގައިވާނަމަ،  ހުރި

 އެކަންކަމަށް   ،ނިންމަންވާނީ   ސަރުކާރުން  ފޮނުވާލުމަށް



 ދާރާ ލީހުެގ އިތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2013/12 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
  . މ 8-12-2013

  
 

25 

 

 .ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 މިންވަރަކުން،   ލިިބފައިހުރި  މަޢުލޫމާތު  އެ  ތަކަށްއިދާރާ  ކަމާެބހޭ  ސަރުކާރުގެ )ކ(   

 ކަމުގައިވާނަމަ،  ގޮތް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ޙާލަތުގައި  އެ  އެއީ  އަދި

 އޭނާގެ  ރައްޔިތަކު  ޤައުމުގެ  ޭބރު  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 ޤައުމުގެ  އެ ،  ފޮނުވާލުމުގައި   އަނުބރާ  ދަށުން   މާއްދާގެ  މި  ޤައުމަށް

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު، ެބހޭފަރާތްތަކާ  ތަންތަނާއި އަންނަނިވި

 ؛އިދާރާތައް ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު  (1)   

 ؛އިދާރާތައް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން މީހުންނަށް ރެވޭޓްރެފިކްކު  (2)   

 ؛ލުންވަކީ ޤާނޫނީ  (3)   

 ؛ކައުންސެލަރުން  (4)   

 .އެޖެންސީތައް ވެލްފެއަރ ސޯޝަލް  (5)   
 

 ބު ބާ   ހަތްވަނަ 

 ކަނޑައެޅުން   މީހުން   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 
 

  ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 ދެނެގަތުން   މީހެއްކަން 

 ޓްރެފިކްކުރެވޭ   ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  މީހަކީ  ލެވޭެބ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ހ(   .41

  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  ކުރާނީ،  ކަންކަން  އެންމެހައި  ޅޭދެނެގަތުމާގު  މީހެއްކަން

 .ސަރވިސްއިންނެވެ

  މި   ކަމުގައި  މީހެއް  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  މީހަކީ  ވަކި )ށ(   

 މީހަކާ  ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  31  ޤާނޫނުގެ

  ގެމަތިން ގޮތު  އެއްގޮތްވާ  އުސޫލުތަކާ  މާއްދާގައިވާ   މި  ގުޅޭގޮތުން،

  އެކަން   ސަރވިސްއިން   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  އަދި.  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 މުއްދަތުގެ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  32  ޤާނޫނުގެ  މި  ންވާނީ،ކުރަ

 ަބޔާންކުރާ   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ނޫނުގެޤާ  މި  އަދި  ތެރޭގައި

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާ

 ދެނެގަތުމުގައި  މީހުން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ގޮތުގެމަތިން   ގައިވާމާއްދާ  މި )ނ(   

 ޖަމާޢަތްތަކާއި  އަމިއްލަ  ފޯރުކޮށްދޭ  އެހީތެރިކަން  ންނަށްމީހު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 .ހޯދިދާނެއެވެ އެހީ އިދާރާތަކުގެ
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  މީހުން   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  ނެގަތުމާގުޅޭ ދެ 

 ކަނޑައެޅުން   އުސޫލުތައް 

 ޓްރެފިކްކުރެވޭ   ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  މީހުންނަކީ   ެބލެވޭ  ކަމަށް   މީހުން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  .42

  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އުސޫލުތަކާއި  އެކަށައަޅަންޖެހޭ  އި ދެނެގަތުމަށްޓަކަ  މީހުންކަން

  ތެރޭގައި،  ވަހުގެދު(  ތިރީސް)   30  ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  އިޖުރާއަތުތައް،

 ކޮމިޓީން  ކުރާވިލަރެސް  ޤާއިމުކުރާ  އްދާއިންމާ  ވަނަ  60  ޤާނޫނުގެ  މި

 . އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

  ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  މީހެއްކަން 

  މުއްދަތު   ކަނޑައެޅުމުގެ 

 އިތުރުކުރުން 

  މި   ކަމުގައި  މީހެއް  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  މީހަކީ  ވަކި )ހ(   .43

 ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ   ަބޔާންކުރާ  އްދާގައިމާ  ވަނަ  32  ޤާނޫނުގެ

  އިތުރުކުރުމުގެ   މުއްދަތު  ަބޔާންކުރާ  ދާގައިމާއް  އެ  ކަނޑަނޭޅިއްޖެނަމަ،

 .ލިިބގެންވެއެވެ އަށްސަރވިސް  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  އިޚްތިޔާރު

 މުއްދަތު  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  މީހަކީ   ވަކި  މިނިސްޓްރީއަށާއި،  ކޮންޓޯލަރަށާއި،  އިތުރުކޮށްފިނަމަ،

 ވަނަ  31  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަމުގައި  މީހެއް  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އަދި  ފަރާތަށް  ކަނޑައެޅި  ދަށުން  މާއްދާގެ

 .ވާނެއެވެއަންގަން އެކަން މީހާއަށް ެބލެވޭ
 

  ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  ނުވަތަ   މީހެއްކަން 

 ކަނޑައެޅުން   ނޫންކަން 

 މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  ހަކީމީ  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  .44

  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  ާބުބގެ  މި   ކަމުގައި  ނޫން  މީހެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަމުގައި

 ވަކި   ށާއި،މިނިސްޓްރީއަ  ކޮންޓޯލަރަށާއި،  އެކަން،  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ސަރވިސްއިން

  ވަނަ   31  ޤާނޫނުގެ  މި  އިކަމުގަ  މީހެއް  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  މީހަކީ

  މީހާއަށް   ެބލެވޭ   ކަމަށް  ހެއްމީ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ފަރާތަށާއި  ކަނޑައެޅި  ދަށުން  މާއްދާގެ

 . އަންގަންވާނެއެވެ
 

  ކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފު 

 ޙައްޤު 

 ޓްރެފިކްކުރެވޭ   ޙަޤީޤަތުގައިވެސް  މީހަކީ  ެބލެވޭ  ކަމަށް   މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  .45

 ވަނަ  44  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަމުގައި  ނޫން  މީހެއް  ކުރެވޭޓްރެފިކް  ނުވަތަ  މީހެއްކަން

 ކަނޑައަޅާ   ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  ޑިވްސްމޯލް  ގޮތުގެމަތިން   މާއްދާގައިވާ

  މިނިސްޓްރީގައި   ނިންމުން   އެ،  ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ  އެމީހަކަށް  ކަނޑައެޅުން

 . ލިިބގެންވެއެވެ އެމީހަކަށް ޙައްޤު އުނާފުކުރުމުގެއިސްތި
 

 ޓްރެފިކްކުރެވޭ   ޤަތުގައިވެސްޙަޤީ  މީހަކީ  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ ހ( )  .46  މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 
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  މީހަކީ   ބެލެވޭ   ކަމަށް 

  ރާއްޖެ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

  މީހެއް   އެތެރެވެފައިވާ 

 ށްވުން ކަމަ 

 ކަނޑައެޅުމުގައި،   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  44  ގެ ޤާނޫނު  މި  ކަމުގައި  މީހެއް

 ިބދޭސީއެއް  އެތެރެވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  އޭނާއަކީ

  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  ބިނާކޮށް  ޗަށްމައް  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ  ކަމުގައި

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  އެއީ،  ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ،  ސަރވިސްއަށް

  މީހުންނާމެދު  އެފަދަ  ކަނޑައަޅައި،  ކަމުގައި  ިބދޭސީއެއް  އިވާއެތެރެވެފަ

 އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަށްޢަމަލުކުރު

  ލިސް ޕޮ  މޯލްޑިވްސް   އިޚްތިޔާރު  ޢަމަލުކުރުމުގެ  މެދުއޭނާއާ  ގޮތުގެމަތިން

 .ލިިބގެންވެއެވެ ސަރވިސްއަށް

 ރާއްޖެއަށް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  މީހާ  ެބލެވޭ  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ށ(   

  ސަަބުބން  ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ  ޢަމަލެއްގެ  ރުމުގެޓްރެފިކްކު  އެތެރެވެފައިވަނީ

  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ގެ(  ހ)  ގެ މާއްދާ  މި   އެއީ  ކަމުގައިވާނަމަ،

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ މުގައެއްކަ ިބދޭސީއެއް އެތެރެވެފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 

  މީހުން   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  މީހުންނަށް   ބެލެވޭ   ކަމަށް 

  ން ރައްކާތެރިކަ   ލިބިދޭ 

  ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 ލިބުން   މީހުންނަށް 

  މޯލްޑިވްސް   ދަށުން  ާބުބގެ  މި  މުގައިކަ  މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  މީހަކީ  ވަކި ހ( )  .47

 ޓްރެފިކްކުރެވޭ   ޤާނޫނުގައި  މި  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ންސަރވިސްއި  ޕޮލިސް

 ޙައްޤުތަކާއި  އެންމެހައި  ލިިބދޭ  މީހުންނަށް  ެބލެވޭ  ގައިކަމު  މީހުން

  އަންނަނިވި   ތެރޭގައި  އޭގެ.  ލިިބގެންވެއެވެ  އެމީހަކަށް  ންރައްކާތެރިކަ

 .އެވެހިމެނިގެންވެ ޙައްޤުތައް

 މާއްދާގެ  ވަނަ  34  ޤާނޫނުގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ލިިބދިނުމާ  މަޢުލޫމާތު  (1)   

 ؛ޙައްޤު ލިިބދޭ ދަށުން

 ޚިދުމަތްތައް   ލިިބދެވޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  35  ޤާނޫނުގެ  މި  (2)   

 ؛ޙައްޤު ލިިބދިނުމުގެ

 މި  ހާމަނުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އޭނާއާެބހޭ  އިންޓަރވިއުކުރުމުގައި  (3)   

 ؛ޙައްޤު ލިިބދޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 36 ޤާނޫނުގެ

 ޙިމާޔަތް  ލިިބދޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  37  ޤާނޫނުގެ  މި  (4)   

 ؛ޤުޙައް ލިިބދިނުމުގެ

 މި   ކަމުގައިވާނަމަ،  ދިވެހިރައްޔިތެއް  މީހަކީ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (5)   
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 އައުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  38  ޤާނޫނުގެ

 ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  އައުމަށްޓަކައި  ރާއްޖެއަށްދިވެހި  އަދި   ޙައްޤު

 ޒިންމާގެ  އޮންނަ  ސަރުކާރަށް  އިދިނުމަށް ހަމަޖައްސަ  އިންތިޒާމު

 ؛ޙައްޤު

 . ޤުޙައް ޒިންމާގެ އޮންނަ ދައުލަތަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު  (6)   

 އެހީތެރިކަން  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި   މީހަކަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ށ(   

 . ޤަބޫލުވާނަމައެވެ  އެކަމަށް އޭނާ ކޮށްދޭންވާނީ،ފޯރު
 

  ވިޒާ   ސްޕެޝަލް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

  ހަމަވުމުން،  މުއްދަތު  ަބޔާންކުރާ  ގައިމާއްދާ  ވަނަ  32  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .48

  ފުރިހަމަވާނަމަ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ންގުޅޭގޮތު  މީހަކާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

  ވިޒާއެއް   ސްޕެޝަލް   ންޓްރޯލަރަށްކޮ  ހުރުމަށްޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޭނާ

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

 ހިންގޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅޭގޮތުން  މަލާޢަ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (1)   

 އޭނާ  ފަރާތަށް  ތަޙްޤީޤްކުރާ  ތަޙްޤީޤެއްގައި

 ދިނުމަށް   އެއްާބރުލުން  އެފަދަ  ނުވަތަ   ،އެއްާބރުލުންދެމުންދާނަމަ 

 ؛އެއްަބސްވެފައިވާނަމަ

 ޖިނާއީ  ހިންގޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅޭގޮތުން   ކުށަކާ  މުގެޓްރެފިކްކުރު  (2)   

 އޭނާ  ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ  ޝަރީޢަތެއްގައި

 ދިނުމަށް   އެއްާބރުލުން  އެފަދަ  ނުވަތަ   ދާނަމަ،އެއްާބރުލުންދެމުން

 .އެއްަބސްވެފައިވާނަމަ

(  ތިނެއް)  3  މުއްދަތު،  ވިޒާއެއްގެ   ދޫކުރެވޭ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 މަސް(  ާބރަ )  12  އަދި.  ކުރުވެގެންނުވާނެއެވެ  ދުވަހަށްވުރެ  މަސް

 . ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ ށްވުރެދުވަހަ

  ދޫކޮށްފިނަމަ،   ވިޒާއެއް  ސްޕެޝަލް  މީހަކަށް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 ޖިނާއީ   ހިންގޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލާ  އެ  ގެޓްރެފިކްކުރުމު

 ަބލާ   މައްސަލަ  ނުވަތަ  އެދިއްޖެނަމަ  ފަރާތުން  ކުރާދަޢުވާ  ޝަރީޢަތެއްގައި

 ކޮންޓްރޯލަރ  މުއްދަތު  ވިޒާގެ  އެ  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަނޑިޔާރު
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 . ދޭންވާނެއެވެއިތުރުކޮށް

 އިމިގްރޭޝަންގެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

  ން ގޮތުގެމަތި  އެއްގޮތްވާ  ޤާނޫނާ  އެ  ޙާލަތުގައި،   ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނު

 ދޫކުރުމަށް  ވިޒާއެއް  ާބވަތެއްގެ  އެހެން  ށްމީހަކަ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 ހަނިކަމެއް  ސްއެއްވެ   އިޚްތިޔާރަކަށް  ލިިބގެންވާ  ކޮންޓްރޯލަރަށް

 . އެވެނާންނާނެ

 އެދިއްޖެނަމަ،   ވިޒާއަކަށް  ހުރުމުގެ  ޖޭގައިދިވެހިރާއް   މީހަކު  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ބ(   

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ސަަބުބން  ޢަމަލެއްގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  އޭނާއަކީ

 ނުވަތަ  އެތެރެވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މީހަކަށްވީތީ  އެތެރެވެފައިވާ

 ނެތް  ކިަބއިގައި  އޭނާގެ  ލިޔެކިޔުން  ބޭނުންވާނެ  ރުމަށްހު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 . ހިފަހައްޓައިގެންނުވާނެއެވެ ދޫނުކޮށް ވިޒާ ނާއަށްއޭ ކަމަށްޓަކައި
 

  ރާއްޖެ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

  އައުމަށް   ސްފައިވާ އައި 

  ޙިމާޔަތް   ޤާނޫނީގޮތުން 

 ލިބިގެންވުން 

 މާއްދާގައިވާ   ނަވަ  44  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަމަށް  މީހެއް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ހަކީމީ  ވަކި  .49

 އެތެރެވުމުގައި  ހިރާއްޖެއަށްދިވެ  އޭނާ  މީހެއްނަމަ،  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން

 ޤާނޫނާ  ދެމިހުރީ  ޖޭގައިދިވެހިރާއް  އޭނާ  ނުވަތަ  ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ،  ޤާނޫނާ

 ދަޢުވާއެއް   އެއްވެސް  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ށްޓަކައިސަަބަބ  އެ  ޚިލާފަށްކަމުގައިވާނަމަ،

 . ނެއެވެކޮށްގެންނުވާ
 

  މީހާއަށް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  ނިމުމަކަށް   އެހީ   ލިބިދޭ 

 އައުން 

 މި  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުގެ  އަންނަނިވި ހ( )  .50

 މީހަކަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ   ދަށުން  ާބުބގެ  މި   އަދި  ާބުބ  ހަވަނަ   ޤާނޫނުގެ

 . އަންނާނެއެވެ ނިމުމަކަށް ލިިބދިނުން އެހީ ލިިބދެވޭ

 41  ޤާނޫނުގެ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ދެނެގަތުމާ   މީހުން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (1)   

 ސަރވިސްއިން   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  އްދާގެމާ  ވަނަ

 ؛ނިމުމުން ޢަމަލުކޮށް  އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 44  ޤާނޫނުގެ  މި  ކަމަށް  ނޫން  މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އޭނާއަކީ  (2)   

 ސަރވިސްއިން   ޕޮލިސް  ވްސްމޯލްޑި   ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ

 .ކަނޑައެޅުން

 ހުއްޓާލުމުގައި  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  އެހީ  ލިިބދެވޭ   މީހަކަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ށ(   
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 ގަވާއިދުގައި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އިޖުރާއަތުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ

 . ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ
 

  މީހުންގެ   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  މީހުންނަށް   ޢާއިލާގެ 

 ރައްކާތެރިކަން   ލިބިދޭ 

 މާއްދާގައިވާ   ވަނަ  44  ގެޤާނޫނު  މި  މީހެއްކަން  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  މީހަކީ  ވަކި )ހ(   .51

  ހުރީ   ކުމެންަބރަ  ޢާއިލާގެ  އޭނާގެ  ކަނޑައެޅުނުއިރު،   ގޮތުގެމަތިން

 35  ޤާނޫނުގެ  މި  މީހާއަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ނަމަ،ކަމަށްވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 މީހުންނަށްވެސް  ޢާއިލާގެ  އޭނާގެ  ތައް،ޙައްޤު  ލިިބދޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ

 . ލިިބގެންވެއެވެ

 ދަށުން  ގެ(  ހ )  މާއްދާގެ  މި  މީހުންނަށް  ޢާއިލާގެ   މީހުންގެ  ކްކުރެވޭޓްރެފި )ށ(   

 ޝަރީޢަތެއްގައި  ޖިނާއީ  ކުށުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ކާތެރިކަން،ރައް  ލިިބދެވޭ

 . ންވެއެވެލިިބގެ މެންަބރުންނަށްވެސް ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ދޭ ހެކިަބސް
 

ބާބު   އަށްވަނަ   

 ޔަތް ޙިމާ   ލިބިދޭ   ކުޑަކުދިންނަށް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ 
 

  ޚާއްޞަ   ކުޑަކުދިންނަށް 

  ރައްކާތެރިކަމެއް 

 ލިބިދިނުން 

  މީހެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ނުވަތަ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާތަކުގެ  އެހެން  ޤާނޫނުގެ  މި  .52

  އިތުރުން،   ލިުބމުގެ  ރިކަންރައްކާތެ  ލިިބދޭ  މީހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ެބލެވޭ  ކަމަށް

 .ލިިބގެންވެއެވެ ރައްކާތެރިކަން އަންނަނިވި ކުޑަކުދިންނަށް ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 ލިިބދިނުމުގައި،  ރައްކާތެރިކަން  ލިިބދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   

 ؛ލިިބދިނުން ރައްކާތެރިކަމެއް އަދި ސަމާލުކަމެއް ޚާއްޞަ ކުޑަކުއްޖަކަށްވީތީ

 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  ޔަޤީންނުކުރެވޭ  އުމުރު  މީހެއްގެ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ )ށ(   

 ހެކި  އެކަށީގެންވާ  ެބލުމުގައި  ކަމުގައި  ކުޑަކުއްޖެއް  އީއެ  އަދި

  ކުޑަކުއްޖެއް  އެއީ  ންކުރެވެންދެންޔަޤީ  އުމުރު  އޭނާގެ  ލިިބފައިވާނަމަ،

 ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި   މި  ގުޅޭގޮތުން  ކުޑަކުއްޖަކާ   ަބލައި،  ކަމުގައި

 ؛ޢަމަލުކުރުން އޭނާއާމެދު ސޫލުންއު

 ނުވާ  ޙަވާލުގައި  މީހެއްގެ  ޒިންމާވާނެ  އޭނާއަށް  ކުޑަކުއްޖަކީ،  ޓްރެފިކްކުރެވޭ ( )ނ  

  ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި   ޓްރީންމިނިސް  ކަމުގައިވާނަމަ،  ކުއްޖެއް

 :ޢަމަލުކުރުން

 އް ބަލަދުވެރިއެ  ޤާނޫނީ   ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި  މަޞްލަޙަތު  އެކުއްޖާގެ  (1)   
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 ؛ޢައްޔަންކުރުން

 ކާކުކަން   ކުއްޖާއަކީ  އެ  ނިސްަބތާއި  ޤައުމީ  އެކުއްޖާގެ  (2)   

 ؛އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

 ޢާއިލާ  އޭނާގެ  ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  ޞްލަޙަތަށްމަ  އެކުއްޖާގެ  (3)   

 ކުރެވެންހުރި  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޢާއިލާ  އޭނާގެ  ކަމުގައިވާނަމަ،   ހޯދުން

 ؛ކުރުން މަސައްކަތެއް

 އެކުއްޖާއަށް  ދޭއިރު،  މަޢުލޫމާތު  ކުޑަކުއްޖާއަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (4)   

 ލޫމާތު މަޢު  ަބހުރުވައަކުން  ދޭހަވާ  އޭނާއަށް  އަދި  ބަހަކުން  އެނގޭ

 ؛ދިނުން

 އޭނާ  ނުވަތަ  ސުވާލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ  ކުޑަކުއްޖަކާ   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (5)   

 އެފަދަ   ގުޅޭގޮތުން  ކުޑަކުދިންނާ  މަ، ޖެހިއްޖެނަ  ފާސްކުރަން  ަބލައި

 އަދި  މެދުވެރިކޮށް،  ަބޔަކު  ޚާއްޞަ  ލިިބފައިވާ  ތަމްރީނު  ކަންކަމަށް

 އެނގޭ   އޭނާއަށް  މާޙައުލެއްގައި،  އެކަށީގެންވާ  ކުޑަކުއްޖަކަށް

 އޭނާގެ   އަދި  ަބހުރުވައަކުން  ދޭހަވާ   އޭނާއަށް  އަދި  ންަބހަކު

 އޭނާގެ  ނުވަތަ   ަބލަދުވެރިޔާ  ޤާނޫނީ   ނުވަތަ   ެބލެނިވެރިޔާ

 ޒިރުގައި ހާ  މީހެއްގެ  އެހެން  ކަނޑައެޅޭ  ދިފާޢުކުރުމަށް  މަޞްލަޙަތު

 .ކުރުން އެކަން
 

  ގުޅިގެން   ޝަރީޢަތާ 

  ލިބިދޭ   ކުޑަކުދިންނަށް 

 ޙިމާޔަތް 

  ކުޑަކުއްޖަކު   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ޝަރީޢަތެއްގައި  ހިންގޭ  ގުޅިގެން   ކުށަކާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  .53

  ޢާންމުންނަށް   ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ،  އަޑުއެހުންތައް  މައްސަލައެއްގެ  އެ  ހިމެނޭނަމަ،

  ކުޑަކުއްޖަކު   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  އަދި.  މަޖިލީހެއްގައެވެ  ޝަރީޢަތުގެ  ވާހުޅުވާލެވިފައިނު

 ހެކިަބސް  އެކުއްޖާގެ  ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  ހެކިަބސް  ތެއްގައިޝަރީޢަ  އެފަދަ

 .ފަދައަކުންނެވެ ނެނުފެންނާ  އޭނާ ފަރާތަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ   ކުށުގެ ނަގަންވާނީ،
 

  ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  އަދި   ކުޑަކުދިން 

  ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

  ކަމުގައި   ކުޑަކުދިން 

 ކުދިން   ބެލެވޭ 

 ތެރޭގައި  މާނައިގެ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ާބުބގެ  މި  .54

  ކުޑަކުއްޖެއް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ކުދިންނާއި  ެބލެވޭ  ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 .ހިމެނެއެވެ ކުދިން ކަނޑައެޅޭ ކަމުގައި
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ބާބު   ނުވަވަނަ   

 ރައްކާތެރިކަން   ލިބިދެވޭ   ރުޙަލާގައި މަ   ޝަރީޢަތުގެ 
 

  މަރުޙަލާގައި   ޝަރީޢަތުގެ 

  މުގެ ހާމަކުރު   ރައުޔު 

  ފުރުޞަތު 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

 އެ  ޝަރީޢަތެއްގައި،  ޖިނާއީ  ހިންގޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކުށަކާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ )ހ(   .55

 ފުރުޞަތު  ހާމަކުރުމުގެ  ރައުޔު  މީހާގެ  ޓްރެފިކްކުރެވުނު  ލައިގައިމައްސަ

 ދަޢުވާ  ކުށުގެ  ފުރުޞަތު،  ދިފާޢުކުރުމުގެ  މަޞްލަޙަތު  އޭނާގެ  ނުވަތަ

 ތެއްގެމަތިން ގޮ  ނާންނާނެ  އުނިކަމެއް  ޙައްޤުތަކަށް  ގެފަރާތު  އުފުލިފައިވާ

 .ވާނެއެވެފޯރުކޮށްދޭން ފަނޑިޔާރު ަބލާ މައްސަލަ މީހާއަށް ޓްރެފިކްކުރެވޭ

  މީހާ   ފިކްކުރެވޭޓްރެ  ފުރުޞަތެއްގައި  ދެވޭ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  ފަނޑިޔާރު   ހަކައަށްވާ  ދައްކާ  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތަށް  ހާމަކުރާ

 .ޔަތްކުރަންވާނެއެވެރިޢާ

 މީހާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ޝަރީޢަތެއްގައި،  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

  ޤާނޫނީ   ނުވަތަ   ފަރާތެއް  ޢައްޔަންކުރާ  ަބދަލުގައި   ތަނުވަ  އަމިއްލައަށް

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ަބޔާން އޭނާގެ ކޮށްމެދުވެރި ވަކީލެއް
 

  ޝަރީޢަތުގެ 

  ލިބިދޭ   އަޑުއެހުމުގައި 

 ތެރިކަން ރައްކާ 

  ޓްރެފިކްކުރެވޭ   ޝަރީޢަތަކަށް  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  55  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .56

 ކަންކަން   އަންނަނިވި  ފަނޑިޔާރަށް  އި،ަބޔާންދިނުމުގަ  ހާޒިރުވެ  މީހާ

 .ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ

 ؛ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ޢާންމުނުކޮށް  އަޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތުގެ  (1)   

 ނުވަތަ 

 ރެކޯޑިންގ   ވާހަކަތަކުގެ  ދައްކާ  އަޑުއެހުންތަކުގައި   ރީޢަތުގެޝަ  (2)   

 ނުވަތަ ؛ސިއްރުކުރުމަށް

 އޭނާ   މީހާއަށް  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށުގެ  ން،ަބޔާ  މީހާގެ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (3)   

 ގޮތަށް   ނޭނގޭނެ   ކާކުކަން  އަކީއޭނާ   ނުވަތަ  ގޮތަށް  ނުފެންނަ

 ނުވަތަ  ؛ނެގުން

 އޭނާގެ  ޙަވާލާދިނުމުގައި  މީހާއަށް  ކްކުރެވޭޓްރެފި  ޝަރީޢަތުގައި  (4)   

 ނުވަތަ ؛ބޭނުންނުކުރުން ނަން ޙަޤީޤީ

 ފަނޑިޔާރެއްގެ   އި،މަރުޙަލާގަ  ތަޙްޤީޤު   މީހާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (5)   
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 ޝަރީޢަތަށް   އެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ަބޔާނެއް  ދީފައިވާ  ކުރިމަތީގައި

 . ަބލައިގަތުން

  ސުވާލު   އަދަބީ ޭބ  ނުވަތަ  ނެތް  ގުޅުމެއް  މައްސަލައާ  ަބލަމުންދާ )ށ(   

  ފަނޑިޔާރު   ަބލާ  މައްސަލަ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ   މީހާއާ  ޓްރެފިކްކުރެވޭ

 . ދީގެންނުވާނެއެވެ
 

  ހުންނަށް މީ   ހެކިބަސްދޭ 

 ޙިމާޔަތް   ލިބިދޭ 

 ޝަރީޢަތެއްގައި  ޖިނާއީ  ންގޭ ހި  ގުޅޭގޮތުން  ކުށަކާ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ހ( )  .57

  ޤާނޫނުގެ  މި  މީހާއަށް  ހެކިަބސްދޭ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ތުގެފަރާ  ދަޢުވާކުރާ

  ޙައްޤު   ލިިބދިނުމުގެ  ޙިމާޔަތް   ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  56

 . ލިިބގެންވެއެވެ

 ހެކިަބސްދޭ  އޭނާ  މީހަކަށް،  ހެކިަބސްދޭ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  ގެމާއްދާ  މި )ށ(   

 .ދޭންވާނެއެވެ ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މަޢުލޫމާތު މައްސަލައިގެ

  މަޢުލޫމާތު  ޒާތީ  އޭނާގެ  އިންޓަރވިއުކުރަންވާނީ،  ކާމީހަ  ހެކިަބސްދޭ )ނ(   

  ށާއިޢާންމުންނަ  އަދި  ގޮތެއްގެމަތިން،  ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ  ރައްކާތެރިކޮށް

  ހާމަނުވާނެ  މަޢުލޫމާތު   އޭނާއާެބހޭ  ވަސީލަތްތަކަށް   ޚަަބރުފަތުރާ

 . ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ

  ޙިމާޔަތް   އޭނާއަށް  ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ،  ސަލާމަތަށް  މީހެއްގެ  ހެކިަބސްދޭ )ރ(  

 ސަރވިސްއިން   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ދިނުމަށްޓަކައި

 ކުށަކާގުޅޭ   ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  ތެއްގައިގޮ  ޚާއްޞަ.  އަޅަންވާނެއެވެ

 ިބރުދެއްކުމުގެ  ކުރިމަތިވެދާނެ  ފަރާތުން  އްގެމީހެ  ދަޢުވާލިޭބ  ޝަރީޢަތެއްގައި

 .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ މަށްސަލާމަތްކޮށްދިނު  އޭނާ ޢަމަލަކުން
 

  ބަދަލު   ގެއްލުމުގެ 

  މަދަނީ   ހޯދުމަށް 

 ދަޢުވާކުރުން 

 ލިުބނު  މީހާއަށް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ގުޅިގެން  ކާކުށަ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން )ހ(   .58

 .ގެންވެއެވެލިިބ އޭނާއަށް ޙައްޤު ދަޢުވާކުރުމުގެ ށްހޯދުމަ ަބދަލު ގެއްލުމުގެ

  ނުވަތަ  އޮތުމަކީ،  އުފުލިފައި  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާއީ  ށަކާގުޅޭކު  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ )ށ(  

  ގެ (  ހ)  ދާގެ މާއް  މި  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލާ  އެ   ކުރިއަށްދިޔުމަކީ،  ޝަރީޢަތެއް

 އެއް ކަމުގަ  ހުރަހެއް  އޮތް  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާއެއް  މަދަނީ   ދަށުން

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އި މާއްދާމި  ވަނަ މާއްދާއިން 14ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ންބަނަ ޤާނޫނު 14
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން 15ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ގެހުއްޓުވުމު ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 3/ 2021ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 15

ވަނަ   19ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    18ނުވަތަ  ވަނަ މާއްދާ    17މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .59 14ބަދަލު ނަގައިދިނުން 

ަބޔާންކުރާ   21ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    20މާއްދާ ނުވަތަ   ވަނަ މާއްދާގައި 

ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާިބތުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް މި 

އަދަެބއްގެ އިތުރުން، ޓްރެ ފިކްކުރެވޭ މީހާއަށް  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ 

މާއް ޓްރެފިކްކުރާ  މި  ގޮތުގެމަތިން  ޝަރީޢަތުން  މީދާގައިވާ  އަތުން  ހާގެ 

 ަބދަލު ނަގައިދޭންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ  )ށ(    މި  ގޮތުގައި  ަބދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ  ލިޭބ  މީހާއަށް  ޓްރެފިކްކުރެވޭ 

 ނަގައިދެވޭނެއެވެ. ދަށުން އަންނަނިވި ާބވަތުގެ ަބދަލު 

 ؛އޭނާއަށް ލިބެންޖެހި ނުލިިބވާ އުޖޫރަ  (1)   

 ؛ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުޖޫރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތައް  (2)   

ނުވަތަ   (3)    އެޖެންސީއަކަށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

 ؛ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީއަކަށް ދައްކާފައިވާ ރެކްރޫޓްމަންޓް ފީ

 ؛ތައުދީީބ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އުޖޫރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދު  (4)   

މެދުވެރިވެފައިވާ   (5)    ސަަބުބން  ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 

ޞިއްޙީ ޙާލަތެއްގެ ސަަބުބން ހޯދަންޖެހުނު ޭބސްފަރުވާއަށް ހިނގި 

 ؛ޚަރަދު

 ަބދަލު. ސީދާގޮތުން ލިބުނު އެނޫންވެސް ގެއްލުމުގެ   (6)   

މީހާ )ނ(    ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ނަގައިދިނުމުގައި،  ަބދަލު  ދަށުން  މާއްދާގެ  އަށް  މި 

ނަގައިދޭނީ، ކޮން ާބވަތެއްގެ ަބދަލެއް، ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ކަނޑައަޅާނީ، 

 މި މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، ކޯޓުންނެވެ.
 

  މުދާ   ހޯދާ   ކުށްކޮށްގެން 

 15ނެގުން   ދައުލަތަށް 
މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އަދި ކުށުގެ ޢަމަލުން   )ހ(  . 59-1

 އި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ. ހޯދާފައިވާ މުދަލާ

ނެގުމުގައި މި   )ށ(    ދައުލަތަށް  ފައިސާ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ 

އުސޫލުތަކާ  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާއީ  ޢަމަލުކުރާނީ، 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
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 ޞްލާޙުކުރެވިފައި އަކުރު އި މި ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށް   (ޤާނޫނު ހުއްޓުވުމުގެ ކްކުރުންޓްރެފި މީހުން) 2/ 2020ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 16

 

 ބައި   ނަ ހަތަރުވަ 

 ހުއްޓުވުމާގުޅޭ   ޓްރެފިކްކުރުން   މީހުން 

 ބާބު   ވަނަ ދިހަ 

 ކޮމިޓީ   ވިލަރެސްކުރާ 
 

  ޓްރެފިކްކުރުމާގުޅޭ 

  ވިލަރެސްކުރާ   ކަންކަން 

 ކޮމިޓީ 

  ހިނގަމުންދޭތޯ  އިއެގޮތުގަ  ކަންކަން  ޖެހޭހިންގަން   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .60

 އިދާރާތަކުން  އެކިއެކި  ދައުލަތުގެ  ންދަށު  ޤާނޫނުގެ  މި  ބެލުމަށާއި،

  ގޮތުގެމަތިން  ންވެގެންވާ ަބޔާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަމުންދާ

  ވިލަރެސްކުރާ   ކަންކަން  ޓްރެފިކްކުރުމާގުޅޭ  ެބލުމަށްޓަކައި،  އަޅަމުންދޭތޯ

 .އުފައްދަންވާނެއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި ކޮމިޓީއެއް،

  އަންނަނިވި  އެކުލެވިގެންވާނީ،  ކޮމިޓީ  އުފައްދާ   ދަށުން   މާއްދާގެ  މި 16)ށ(   

 .މައްޗަށެވެ މެންަބރުންގެ( ދިހައެއް) 10 ޔަންކުރެވޭޢައް ދާއިރާތަކުން

 ؛މުވައްޒަފެއް މިނިސްޓްރީގެ އެ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން  (1)   

 ؛ވަކީލެއް ޤާނޫނީ އޮފީހުގެ  އެ ކަނޑައަޅާ ޖެނެރަލް އެޓަރނީ  (2)   

 ؛ޒަފެއްމުވައް އިމިގްރޭޝަންގެ މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާ ޓްރޯލަރކޮން  (3)   

 އެ  ކަނޑައަޅާ   ސަރވިސްއިން  ޓަމްސް ކަސް  މޯލްޑިވްސް  (4)   

 ؛މުވައްޒަފެއް ސަރވިސްގެ

 ގެ ސަރވިސް  އެ  ކަނޑައަޅާ  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް   މޯލްޑިވްސް  (5)   

 ؛އޮފިސަރެއް

 ޓީގެ އޮތޯރި  އެ  ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ރިލޭޝަންސް  ލޭަބރ  (6)   

 ؛މުވައްޒަފެއް

 އެ  ކަނޑައަޅާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  (7)   

 ؛މުވައްޒަފެއް މިނިސްޓްރީގެ

 މިނިސްޓްރީގެ  އެ  ކަނޑައަޅާ  އެފެއާޒުން  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  (8)   

 ؛މުވައްޒަފެއް

 ސޯޝަލް  އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  (9)   
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 ؛މުވައްޒަފެއް މިނިސްޓްރީގެ  އެ އަޅާކަނޑަ ސަރވިސަސްއިން

 އަމިއްލަ  ސައްކަތްކުރާމަ  ވުމަށްހުއްޓު   ކުރުން   ޓްރެފިކް  މީހުން  (10)   

 . މެންަބރެއް  ޖަމްޢިއްޔާގެ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

  މެންަބރުން  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ކޮމިޓީއަށް  ށުންދަ  ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  މި ( ނ)  

 ކުރަންޖެހޭ  މަށްޙާޞިލުކުރު  މަޤްޞަދުތައް  ކޮމިޓީގެ  ވާންވާނީ

 . ކަމުގައެވެ ަބއެއް ޤާިބލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް

 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ކޮމިޓީ،  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  އްދާގެމާ  މި (ރ)  

 .ންވާނެއެވެޢައްޔަންކުރަ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ފަށާތާ
 

 .މެންަބރެވެ ތަމްސީލުކުރާ ސްޓްރީމިނި ކޮމިޓީގައި ރައީސަކީ، ކޮމިޓީގެ )ހ(   .61 ރައީސް   ކޮމިޓީގެ 

 އިންތިޒާމުކުރާނީ  ަބއްދަލުވުންތައް ގެކޮމިޓީ  ރާވައި، މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ )ށ(   

 . ރައީސެވެ ކޮމިޓީގެ
 

  ކޮމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ކޮމިޓީގެ   އްދާއުފަ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  60  ޤާނޫނުގެ  މި ހ( )  .62

 .ހިމެނެއެވެ ކަންކަން ނަނިވިއަން ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

 އެކި  އިހުއްޓުވުމަށްޓަކަ  ޢަމަލުތައް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (1)   

 ެބހޭގޮތުން   ފިޔަވަޅުތަކާ  އަޅަންޖެހޭ  ޙާލަތްތަކުގައި  މުއްދަތުތަކުގައާއި

 ؛ންލަފާދިނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ސަރުކާރުން   ގުޅޭގޮތުން  ހުއްޓުވުމާ  ޢަމަލުތައް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (2)   

 އިދާރާތަކުން   ސަރުކާރުގެ  ސިޔާސަތުތައް،  ކަނޑައަޅާ

 ؛ދިޔުންަބލަމުން  ތަންފީޛުކުރަމުންދޭތޯ

 ޤައުމީ  ގޮތުން  ހުއްޓުވުމުގެ  ޢަމަލުތައް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (3)   

 ކޮަބއިކަން  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  ޖެހޭ ހިންގަން  ފެންވަރުގައި

 ޭބނުންވާ   ޙާޞިލުކުރަން  ޕްރޮގްރާމްތަކުން  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި،

 ގޮތުގެ   ހިންގާނެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެ  ކަނޑައެޅުމާއި،  އަމާޒުތައް

 ؛ޅުންކަނޑައެ ހަމަތައް

 މަސައްކަތްކުރާ   ހުއްޓުވުމުގެ  ޢަމަލުތައް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މީހުން  (4)   

 ޕްރޮގްރާމްތައް  އްޖޭގައިދިވެހިރާ  ގުޅިގެން،   އިދާރާތަކާ  ޭބރުގެ
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 މަޢުލޫމާތާއި   ންގެއެމީހު  ޙިއްޞާކުރުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ހިންގުމާއި،

 ދުމަށް ހޯ  އެހީ  މަންފާއާއި  ފައިދާއާއި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތަޖުރިާބއިން

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

 ޖޭގައިދިވެހިރާއް  ގޮތުން  ހުއްޓުވުމުގެ  ޢަމަލުތައް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (5)   

 ކަމާެބހޭ  ަބލައި،  ގޮތް  ހިނގާ  ޕްރޮގްރާމްތައް   އެކިއެކި  ހިންގާ

 ؛ވިލަރެސްކުރުން މަސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުގެ އެންމެހައި

 މަސައްކަތުގައި   ރަންޖެހޭކު  ހުއްޓުވުމަށް  ޢަމަލުތައް  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  (6)   

 ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ހޯދުމާއި،  އެއްާބރުލުން  ފަރާތްތަކުގެ  އަމިއްލަ

 ދީ،  ލަފާ  އެހީތެރިކަމާއި  ބޭނުންވާ  ށްމަސައްކަތްތަކަ  ކުރާ

 ؛ކުރުންމަސައްކަތް ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކާ

 މަސައްކަތުގައި   ކުރަންޖެހޭ  ހުއްޓުވުމަށް   ޓްރެފިކްކުރުން  (7)   

 މެދުގައި   ފަރާތްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ގައިމުޖުތަމަޢު

 ގުޅިގެން   އިދާރާތަކާ  ހާހުރި  ކަމާެބހޭ  އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން

 .ސައްކަތްކުރުންމަ

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  (ހ)  މާއްދާގެ  މި  ކަމަށް  މަޤްޞަދުތައް  ކޮމިޓީގެ )ށ(   

 ކޮމިޓީއަށް  ރުާބ  ކުރުމުގެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން

 . ލިިބގެންވެއެވެ

 

  ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޢަދަދު   ޤާނޫނީ 

 ޖުމްލަ   ކޮމިޓީގެ   ޢަދަދަކީ  ޤާނޫނީ  ަބއްދަލުވުމެއްގެ  ކޮމިޓީގެ )ހ(   .63

 .އެވެ( އިންސައްތަ އެކެއް ފަންސާސް) 51% މެންަބރުންގެ

 ކޮމިޓީގެ  ެބލޭނީ،   ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  ނިންމުމެއް   ނިންމާ   ކޮމިޓީން )ށ(   

 .ފާސްވެއްޖެނަމައެވެ އެކަމެއް އަޣްލަިބއްޔަތުން ންގެމެންަބރު

 

  ޓްރެފިކްކުރުން 

  ޤައުމީ   ހުއްޓުވުމާގުޅޭ 

 ޕްލޭން   އެކްޝަން 

 އަހަރަކު   ޕްލޭނެއް،   އެކްޝަން  ޤައުމީ  ހުއްޓުވުމާގުޅޭ  ޓްރެފިކްކުރުން ( )ހ  .64

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީން އްފަހަރުއެ

  މި   ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  މަސް (  ހައެއް)  6  ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ށ(  

 ޕްލޭން  އެކްޝަން   ފުރަތަމަ  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ

 . ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ އެކުލަވާލައި، ންކޮމިޓީ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،   ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ރާކު  ކޮމިޓީން  .65 ރިޕޯޓް   އަހަރީ 

 ކޮމިޓީން  ކުރިން  ނިމުމުގެ  މަސް  ޖުލައި  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  މަޖިލީހަށް،  ރައްޔިތުންގެ

 ރައްޔިތުންގެ  އަށާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޓްރިޕޯ  އެ  އަދި .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ރިޕޯޓެއް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ޢާންމުކޮށް ރިޕޯޓް އެ ކޮމިޓީން ހު،ހެޅުމަށްފަ ހުށަ މަޖިލީހަށް

 

 ބައި   ފަސްވަނަ 

 ހެން އެހެނި 

 

  މެދުގައި   އިދާރާތަކުގެ 

  އެއްބާރުލުން 

 ޤާއިމުކުރުން 

  ނޫނުގައިޤާ  މި  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،  މަޤްޞަދުތައް  އަންނަނިވި )ހ(   .66

 ވުމާހުއްޓު  ކުށްކުރުން  ދެނެގަނެ  މީހުން  ކުށްކުރާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

  ލިިބދިނުމާ   ރިކަންރައްކާތެ  މީހުންނަށް   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ގުޅޭގޮތުންނާއި،

  ކަމާގުޅޭ  އެނޫންވެސް  އިދާރާތަކާއި،  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ގޮތުންގުޅޭ

  މަޢުލޫމާތު   ދީ،  ރުލުންއެއްާބ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ފަރާތުން  އެއް  އިދާރާތަކުން

 .ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ

 ؛ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މީހުން ޓްރެފިކްކުރެވޭ ނާއިމީހުން ޓްރެފިކްކުރާ  (1)   

 ާބވަތެއްގެ   ކޮން  ޭބނުންކޮށްއުޅެނީ  އިޓްރެފިކްކުރުމަށްޓަކަ  މީހުން  (2)   

 ؛ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއްކަން ޓްރެވަލް

 އަދި   ވަސީލަތްތަކަކީ  ބޭނުންކުރާ  ރުމަށްޓަކައިޓްރެފިކްކު  މީހުން  (3)   

 ؛ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކޮަބއިކަން ގޮތަކީ ކޮށްއުޅޭ އެކަން

 އިނަލްއަޤްވާމީ ަބ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ރެފިކްކުރުންޓް  މީހުން  (4)   

 ؛ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރެވޭ ފެންވަރުގައި

 މީހުން  ސްދޭހެކިަބ  މީހުންނާއި،   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  (5)   

 އެހީތެރިކަން   އެމީހުންނަށް  ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށާއި

 . ށްދިނުމަށްޓަކައިފޯރުކޮ

 އް ސިޔާސަތުތަ  ޅޭގޮތުންގު  ހުއްޓުވުމާ  ޓްރެފިކްކުރުން  މީހުން ( )ށ  

 މީހުން  ގުޅޭގޮތުންނާއި،   ތަންފީޛުކުރުމާ  ސިޔާސަތުތައް  ކަނޑައެޅުމުގައާއި

 ހިންގޭ   ފިޔަވަޅުތަކާއި   ޅޭއެ  ގޮތުން  ހުއްޓުވުމުގެ  ޓްރެފިކްކުރުން

 ރާތަކުންއިދާ  ސަރުކާރުގެ  ހިންގުމުގައި  ޕްރޮގްރާމްތައް
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 ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާޢަތްތަކާއި  އަމިއްލަ  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،

 .ގުޅިގެންނެވެ އްޔާތަކާޖަމްޢި

 

 ބާބު   އެގާރަވަނަ 

 މާއްދާތައް   ޢާންމު 

 

 ޢަމަލެއް   އެއްވެސް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުގައިކަ  ކުށެއް  ޤާނޫނުގައި  މި )ހ(   .67 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ޤާނޫނު 

  ޙާލަތެއްގައި   ތެރެއިން  ލަތުތަކުގެޙާ  އަންނަނިވި   ހިނގާފައިވަނީ

 .ހިނގާނެއެވެ ޗަށްމައް ޢަމަލެއްގެ އެ ޤާނޫނު މި ކަމުގައިވާނަމަ،

 ތެރޭގައި   ސަރަޙައްދުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިނގާފައިވަނީ  ޢަމަލު  ކުށުގެ  (1)   

 ؛ކަމަށްވުން

 ކުރުމަށް   ކުށް  ނުވަތަ  ހިނގާފައިވަނީ  ޢަމަލު  ކުށުގެ  (2)   

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ރާއްޖޭގައިދިވެހި  ޭބނުންކޮށްފައިވަނީ

 ؛ކަމަށްވުން އުޅަނދެއްގައި

 ދިވެހިރައްޔިތެއް  ފަރާތަކީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުރިކަމަށް  ކުށް  (3)   

 .ކަމުގައިވުން

 ކުރީ   ކުށެއް  އެއްވެސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމުގައި  ކުށެއް  ޤާނޫނުގައި  މި )ށ(   

  އަންނަނިވި  ކުރީ  ކުށް  އެ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ޭބރުގައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ޢަމަލުގެ  އެ  ނޫނު ޤާ  މި  ކަމުގައިވާނަމަ،  ޙާލަތެއްގައި   ތެރެއިން  ޙާލަތުތަކުގެ

 . ހިނގާނެއެވެ މައްޗަށް

 ދިވެހިރައްޔިތެއް  ފަރާތަކީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުރިކަމަށް  ކުށް  (1)   

 ؛ވުންކަމުގައި

 ދިވެހިރައްޔިތެއް  ފަރާތަކީ،  ލިުބނު  ގެއްލުން  ސަަބުބން  ކުށުގެ  (2)   

 .ކަމުގައިވުން

 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ބޭރުގައި   ސަރަޙައްދުން 

 ޢަމަލު   ހިންގާ 

 ޢަމަލެއް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ޤާނޫނުގައި  މި  ކަމަށް  ކުށެއް  ފިކްކުރުމުގެޓްރެ ( )ހ  .68

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީހަކު  ވޭތުހުމަތުކުރެ  ކުރިކަމަށް  ޤައުމެއްގައި  އެހެން

 ކަމާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އަދި،  ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ،  ހުރިކަމަށް  ސަރަޙައްދުގައި

 އެމީހަކު  ިބނާކޮށް  ތަށް މަޢުލޫމާ  އިންޓެލިޖެންސް  ލިިބގެންވާ   ފަރާތްތަކަށް
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 އެމީހަކަށް  ނުވަތަ  ަބހައްޓަންޖެހޭކަމަށް  ަބންދުގައި  ހައްޔަރުކޮށް

  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ   އޭނާ  ފަދައިން  ނުދެވޭނެ  ންފުރައިގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  އަޅަންޖެހޭކަމަށް  އޭނާއާމެދު  ނުވަތަ  ކަމަށް،

 ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ެބހެއްޓުން ރާއްޖޭގައި އޭނާ އެޅެންދެން ޅުތައްފިޔަވަ

 ޅުފިޔަވަ  އޭނާއާމެދު   އެފަދައިން  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  މިނިސްޓަރަށް

 .އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ މިނިސްޓަރު  ފުލުހުންނަށް އެޅުމަށް

  އޭނާގެ   އޭނާ   އަޅާނީ،  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާ  ދަށުން  ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  ޤާނޫނުގެ   މި  ނުވަތަ  މިންވަރަށް  ޭބނުންވާ  ފޮނުވާލުމަށް  އަނުބރާ  ޤައުމަށް

  ންވާ ޭބނު  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  އޭނާއާމެދު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދަށުން

 .މިންވަރަށެވެ

 

  ހަދައި   ގަވާއިދު 

 ހިންގުން 

  ހިނދަކު،   ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  އެހެންގޮތަކަށް  ޑައެޅިގެންކަނ  ޤާނޫނުގައި  މި )ހ(   .69

  ހިންގާނީ،   ހަދައި  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ކައިހިންގުމަށްޓަ  ޤާނޫނު  މި

 . މިނިސްޓްރީންނެވެ

 ޢަމަލުކުރަން   ޤާނޫނަށް  މި  ތައް،ގަވާއިދު  ަބޔާންކުރާ   ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ހަދައި،  މިނިސްޓްރީން  ގައިތެރޭ  ދުވަހުގެ  މަސް(  ތިނެއް)  3  ފަށާތާ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ

 

 ދިވެހި  ތަޞްދީޤުކޮށް،  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް   މި  .70 ޢަމަލުކުރުން   ޤާނޫނަށް 

 . ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ޓުގައިގެޒެ ސަރުކާރުގެ

 

  ކަނޑައެޅިގެން   ގޮތުން   އޮތް  ބޭނުންކޮށްފައި  ޢިާބރާތެއް   އެ  ޤާނޫނުގައި  މި  .71 މާނަކުރުން 

 :ހިނދަކު  ހާދޭހަނުވާ  އެހެންގޮތަކަށް

 ދިވެހިރައްޔިތެއް  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ރައްޔިތެއް  ޤައުމެއްގެ  ޭބރު"   

 .ކަށެވެމީހަ ކޮންމެ ނުވާ ކަމުގައި
 

 ހުއްޓުވުމާގުޅޭ   ންޓްރެފިކްކުރު  މީހުން  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  މިނިސްޓްރީ"   

 ވާޙަވާލުކޮށްފައި  އެއިރަކު   ޒިންމާ  ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ސިޔާސަތުތައް

 . ވުޒާރާއަށެވެ ސަރުކާރުގެ
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 2007/1  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ވަނީ،ުބނެފައިއެ  ކަމަށް"  ކޮންޓްރޯލަރ"   

 ކޮންޓްރޯލަރ  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ޤާނޫނު  އިމިގްރޭޝަންގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 . އެމިގްރޭޝަނަށެވެ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް
 

  ނަންަބރު   ޤާނޫނު   ުބނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ޤާނޫނު  އިމިގްރޭޝަންގެ"   

  ޤާނޫނަށް   އެ  އާއި،(  ޤާނޫނު   އިމިގްރޭޝަންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2007/1

 . ންނެވެގޮތު  ހިމެނޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެވޭ
 

  18  މުރުންއު  ގޮތުން  މީލާދީ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ކުޑަކުއްޖެއް"   

 .ކުޑަކުއްޖަކަށެވެ ނުފުރޭ އަހަރު( އަށާރަ)
 

 ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ލިޔުން  ހިމެނޭ  ޢުލޫމާތުމަ  އަންގައިދޭ  ކާކުކަން"   

 ވާނިސްަބތް  އެމީހަކު  ގޮތުން،  އިދިނުމުގެއަންގަ  ކާކުކަން  މީހަކީ  ވަކި

 .ލިޔުމަކަށެވެ ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން ރަސްމީ ޤައުމެއްގެ
 

  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   60  ޤާނޫނުގެ   މި  ުބނެފައިއެވަނީ،   ކަމަށް"  ކޮމިޓީ"   

 .ކޮމިޓީއަށެވެ ވިލަރެސްކުރާ ކަންކަން ރެފިކްކުރުމާގުޅޭޓް އުފައްދާ،
 

 ރާއްޖޭގެދިވެހި  ުބނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ޖަމާޢަތެއް  ކުށްކުރާ"   

 .މާނައިގައެވެ ދީފައިވާ ޢިާބރާތަށް  އެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގައި
 

  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ   ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  އެތެރެވުން"   

 .އެތެރެވުމަށެވެ ސަރަޙައްދުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހަކު ނަމަވެސް ށްއެއްގޮތަ
 

 ވައިގެ   އުޅަނދާއި  ދުއްވާ  ކަނޑުގައި  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  އުޅަނދު"   

 . ގޮތުންނެވެ ހިމެނޭ އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ މަގުން
 

  އެއްވެސް   ދައުލަތުގެ   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  މުވައްޒަފެއް  ދައުލަތުގެ"   

 .މުވައްޒަފަކަށެވެ ދާރާއެއްގެއި
 

  ދާއިރާގެ   ޞިއްޙީ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ހެލްތު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ"   

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  އެއިރެއްގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހެއްޓުމުގެެބލެ  ކަންކަން
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 23.5.2021: ތާރީޚު ޕްޑޭޓްކުރެވުނުއަ

 . ވުޒާރާއަށެވެ ސަރުކާރުގެ
 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  މިނިސްޓްރީ  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން"   

  އެއިރަކު   ޒިންމާ   ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ސިޔާސަތުތައް  ފަރާތްތަކާގުޅޭ

 .ވުޒާރާއަށެވެ ސަރުކާރުގެ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
 

 ކައިޭބނުމަށްޓަ  އްޙީޞި  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ޓެސްޓެއް  މެޑިކަލް"   

  ރޭ -އެކްސް  ތަޙްލީލުތަކާއި،  އެނޫންވެސް  ޓެސްޓުތަކާއި،  ލެޯބޓަރީ  ހަދަންޖެހޭ

 ހެދުން  ޕްރޮސީޖަރުތައް   ފަދަ  އޮޕަރޭޝަންކުރުން  ސްކޭންކުރުމާއި،  ގުމާއިނެ

 . ހިމެނޭގޮތުންނެވެ
 

 ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާއެއްގެ  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު"   

  ޤާނޫނުން   މި  ާބރު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ  ކުށެއް  ންކުރާަބޔާ  ޤާނޫނުގައި  މި

 .މުވައްޒަފަކަށެވެ އިދާރާއެއްގެ ދީފައިވާލިިބ ޤާނޫނަކުން އެހެން ނުވަތަ
 

 ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް"  ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް"   

 ކަމާެބހޭ   ކުރުމަށް  ތުރުފަތުރުކަނޑުދަ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  އިގެދަތުރުފަތުރުވަ

 ވަގުތީ  ނުވަތަ   ޕާސްޕޯޓް  ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން   ރަސްމީ  ޤައުމެއްގެ

 ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި  ނުވަތަ   ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް

 .ލިޔުމަށެވެ އެނޫންވެސް ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުން
 


