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   ( ޤާނޫނު  މިނިވަނ ކަމުގެ   އެއ ވެއުޅުމުގެ   ލ ޙަވެރިކަމާއެކު ޞު )   1/ 2013  ބަރު ނ ޤާނޫނު ނަ 
 އިޞ ލާޙު ހިމެނޭގޮތަށ (  1)ޤާނޫނަށ  ގެނެވުނު 

 
 އެއ ވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

ވަނަ މާއ ދާއިނ  ލިިބދޭ ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު    32މިއީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ހ(   .1 ނަނ    ތަޢާރުފާއި 

މިނި ޙައ ޤު  އެއ ވެއުޅުމުގެ  ހަމަތައ  ވަނ ކަމުގެ   ބޭނުނ ކުރުމުގެ 

 ަބޔާނ ކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ. 

" ( ށ)   ކިޔާނީ،  ޤާނޫނަށ   މިނިވަނ ކަމުގެ ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު  މި  އެއ ވެއުޅުމުގެ 

 އެވެ.ޤާނޫނު" 

 

 ލު ކުރުމެވެ.ޞިމި ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަކީ އަނ ނަނިވި ކަނ ކަނ  ޙާ  .2 ބޭނުނ    ޤާނޫނުގެ 

ހު )ހ(    ކުރިދައުލަތުގެ  ނުލައި،  އ ދައެއ   ހޯދުމަކާ  ލ ޙަވެރިކަމާއެކު  ޞުނ  

ލިިބގެނ ވާކަމަށ   މީހަކަށ މެ  ކޮނ މެ  މިނިވަނ ކަނ   އެއ ވެއުޅުމުގެ 

ަބޔާ  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މާއ ދާގައި  އެ ވަނަ  ނ ކޮށ ފައިވީހިނދު، 

 މިނިވަނ ކަމުގެ ޙައ ޤުގެ ހަމަތައ  ަބޔާނ ކުރުނ .

ަބއިނަ  )ށ(     1 މާއ ދާގެ  ވަނަ   20ލ އަޤ ވާމީ ޤަރާރުގެ  އިނ ސާނީ ޙައ ޤުތަކުގެ 

ހަމަތައ   ޙައ ޤުގެ  މިނިވަނ ކަމުގެ  އެއ ވެއުޅުމުގެ  ލިިބދޭ  ނަނ ަބރުނ   ވަނަ 

 ޔާނ ކުރުނ . ދިވެހިރާއ ޖޭގައި އިނ ތިޒާމ ވެގެނ ވާގޮތ  ަބ

ވަނަ   21ގެ  މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައ ޤުތަކުގެ ަބއިނަލ އަޤ ވާމީ މުޢާހަދާ )ނ(   

ލިިބދޭ މިނިވަނ ކަމާއ ދާއިނ   އެއ ވެއުޅުމުގެ  ހަމަތައ    ޙައ ޤުގެ  މުގެ 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގައި އިނ ތިޒާމ ވެގެނ ވާގޮތ  ަބޔާނ ކުރުނ . 

ރައ ކާތެރިކުރުމަށ ޓަ )ރ(   މަސ ލަޙަތުތަކެއ   އެއ ވެއުޅުމުގެ  ވަކި  ކައި، 

ޙައ ޤު ޤާނޫނަކުނ   މިނިވަނ ކަމުގެ  އަދި ،  މަދަނީ  ހަނިކުރެވިދާނެކަމަށ  

ޙައ ޤުތަ މުޢާހަދާގެ  ސިޔާސީ  ަބއިނަލ އަޤ ވާމީ  މާއ ދާގަ  21ކުގެ  އި ވަނަ 

ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ( އަށ     16ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާހިނދު، ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ  

ޙާ ހަނިކުރެވިދާނެ  ޙައ ޤު  އެ  ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދީ،  މި  ލަތ ތައ  
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 ކަނޑައެޅުނ .

 

އަސާސ ތައ     .3 އަސާސ    ޤާނޫނުގެ  އަނ ނަނިވި  ބިނާވެގެނ ވަނީ  ޤާނޫނު  ދެމެހެއ ޓުމުގެ މި  ނަގަހައ ޓައި، 

 މައ ޗަށެވެ.

  ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު   ނ ގޮތުގެމަތި  ނުވާނެ  ޚިލާފު  އަސ ލަކާ  އިސ ލާމ ދީނުގެ )ހ(   

 .ޤަޫބލުކުރުނ  ކަނ ޤެއ ޙައ  އިނ ސާނީ  އަސާސީ އެއ ވެއުޅުމަކީ

އެއ ވެއުޅުމަކީ   )ށ(    ޤާނޫނީ ޠަޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު  ޝަޚ ޞުތަކަށާއި  ީބޢީ 

 ިބދޭ ޙައ ޤެއ ކަނ  ޤަޫބލުކުރުނ . ށ  ލިތަކަޝަޚ ޞު

ޝުޢޫރުތައ   )ނ(    ޚިޔާލުތަކާއި  ތަފާތު  މިނިވަނ ކަމަކީ  އެއ ވެއުޅުމުގެ 

ހާމަކުރުމަށ   ،ފާޅުކުރުމަށާއި ވިސ ނުނ ތައ   އަސާސީ  ތަފާތު  އޮތ  

 ކުރުނ . ވަސީލަތެއ ކަނ  ޤަޫބލު

ޚިޔާލުތަކާއި (ރ)   ވިސ ނުނ ތަކާއި،    ،ކާއިސަތުތަސިޔާ  ،އުސޫލުތަކާއި  ،ތަފާތު 

މުޖުތަމަޢެއ ގައި އެއ   އެކުގައި،  މީހުނ ނަށ ވެސ   ގެނ ގުޅޭ   ،އާދަތައ  

ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު   ގާއިމުކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި  މާޙައުލެއ   އެކުއުޅެވޭނެ 

ޅުމުގެ މިނިވަނ ކަމަކީ ރައ ކާތެރިކުރެވިގެނ  ވާނ ވާނެ ޙައ ޤެއ ކަމަށ  އެއ ވެއު

 ރުނ . ޤަޫބލުކު

ވާ ގޮތުގެމަތިނ  މެނުވީ، އަދި، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާނ ވެގެނ މި ޤާނޫނުގައި   )ބ(   

ޙައ ޤު   މިނިވަނ ކަމުގެ  އެއ ވެއެޅުމުގެ  މެނުވީ،  މިނ ވަރަށ   ަބޔާނ ގެނ ވާ 

 ޤަޫބލުކުރުނ .ނުވާނެކަމަށ   ހަނިކުރެވިގެނ 

 

  ޤާނޫނުގެ 

 ދާއިރާ   ރައ ކާތެރިކަމުގެ 

 އެއ ވެއުޅުމެވެ.  ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކުމި ޤާނޫނުނ  ރައ ކާތެރިކޮށ ދެނީ   )ހ(   .4

ކޮނ މެ  )ށ(   އިޝާރާތ ކުރާ  މިނިވަނ ކަމަށ   އެއ ވެއުޅުމުގެ  ޤާނޫނުގައި  މި 

އެއ ވެއުޅުމަށ  ސުލ ޙަވެރިކަމާއެކު  އިޝާރާތ ކުރަނީ،  އެ   ޙާލަތެއ ގައި 

 ކަމުގައި ަބލަނ ވާނެއެވެ. 

  ކަމުގައި   އެއ ވެއުޅުނ    ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު  ބޭނުމަށ ޓަކައި  ޤާނޫނުގެ  މި )ނ(   

  ެބލެވޭނީ،   ކަމުގައި  ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު   އެއ ވީ  ވަކިަބޔަކު  ނުވަތަ  ވޭނީ،ލެެބ

 މަޤ ޞަދެއ   ޞުލ ޙަވެރި  އެއީ،  ފަރާތުނ   އިނ ތިޒާމުކުރާ  އެއ ވުމެއ   އެ
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 ނ ކޮށ  ބަޔާ  އެއ ވުމެއ ކަމަށ   އެއ ވާ   ކައިޙާޞިލުކުރުމަށ ޓަ

 އ ވުމަކީ އެ   އެ  ދަނޑިވަޅުގައި،  ކުރިޔަށ ދާ  އެއ ވުނ   އެ  އަނ ގާފައިވުމާއެކު،

  ނުވަތަ   ކަމުގައިވާނަމަ،   އެއ ވުމެއ   ނުހިނގާ   ޢަމަލެއ   އަނިޔާވެރި

 ލިޔުނ ތަކާއި   ގޮވުނ ތަކާއި  ލިިބދޭ  ހިތ ވަރު  ޢަމަލަށ   އަނިޔާވެރި

. ކަމުގައިވާނަމައެވެ  އެއ ވުމެއ   ހިމެނިގެނ ނުވާ  ތައ ކާތ ޙަރަ  ކުރެހުނ ތަކާއި

  ކުރުމާއި  ޢަމަލެއ   ސ އެއ ވެ  ޚިލާފު  ޤާނޫނާއި  އެއ ވުމެއ ގައި  މިފަދަ  އަދި

 ހިނ ގައިގެނ   ޢަމަލެއ   އެއ ވެސ   ލިޭބ  ހިތ ވަރު  ޢަމަލަކަށ   އެފަދަ

 ގެއ ލުމެއ   އެއ ވެސ   ނުވަތަ  ހިނ ގުމަށ   މާރާމާރީ  ނުވަތަ.  ނުވާނެއެވެ

 . ވާނެއެވެނު ގެނ ގުޅެގެނ  އެއ ޗެއ  ދާނެފަދަިބލި

 . އެވެކަމުގެ މައ ޗަކަށ  ނުހިނގާނެމި ޤާނޫނު އަނ ނަނިވި ކަނ  )ރ(  

އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ     (1)    މުއައ ސަސާއަކުނ   ާބއ ވާ ދައުލަތުގެ 

 .ޖަލ ސާތަކާއި ޙަރަކާތ ތައ ަބއ ދަލުވުނ ތަކާއި 

ޤާނޫ  (2)    ދަށުނ  އެހެނ   ވާ ާބއ   ވިގެނ ރެކުޒާމުއިނ ތި  ނެއ ގެ 

 .ަބއ ދަލުވުނ ތަކާއި ޖަލ ސާތަކާއި ޙަރަކާތ ތައ 

ކުޅިވަރުގެ  (3)    ޙަރަކާތ ތަކާއި  ޙަރަކާތ ތަކާއި  ވިޔަފާރީގެ  ޤާފީ ޘަ 

 .ޙަރަކާތ ތައ 

 

މި ޤާނޫނު އެ މައ ޗަށ  ބިނާވެގެނ ވާ މައިގަނޑު މަފ ހޫމުތައ  މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .5 ރަދީފު 

 އެވަނީއެވެ.ކޮށ ފައި ދެވަނަ ާބުބގައި ަބޔާނ 
މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެނ ވާ މައިގަނޑު ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތ ތަކުގެ މާނަ،  )ށ(   

 ވަނަ މާއ ދާގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައި އެވަނީއެވެ.  61މި ޤާނޫނުގެ 

 

 ބާބު   ދެވަނަ 

 ރަދީފު   މަފ ހޫމ ތަކުގެ 
ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ    .6 އަސާސ    މަފ ހޫމ ތަކުގެ  ާބުބގައި  ާބުބމަފ ހޫމުތަމި  މި  މި  އ   ަބޔާނ ކޮށ ފައިއެވަނީ،  ގައި 

އެނ މެ މަޤ ޞަދު  ޤާނޫނުގެ  މި  ދެމެހެއ ޓުމަށާއި،  އެގޮތުގައި  އަސ ލު   ޤާނޫނުގެ 

ލުކުރުމަށ  މަގުފަހިކުރުމުގެ ޭބނުމުގައެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ހަމަކޮނ މެ  ޙާޞިފުޅާމިނުގައި  
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ހަނިކަ މަފ ހޫމުތަކަށ   އެ  ކިޔަނ ވާނީ،  ނާނ ނާމާއ ދާއެއ ވެސ   ނެ  މެއ  

 މަތިނ ނެވެ. ގޮތުގެ

 

،  "އެއ ވުނ " ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ، އެކަކަށ ވުރެ ގިނަމީހުނ ، އެއ  މަޤ ޞަދެއ ގައި  .7 އެއ ވުނ  

ގައި، ޢާނ މުތަނަކަށ ، ނުވަތަ އަމިއ ލަތަނަކަށ ، ވަގުތީގޮތުނ  ޙާޒިރުވެ ނުވަތަ  ތުގަސ 

 ފާޅުކުރުމަށެވެ.ޖަމާވެތިބެ، ސުލ ޙަވެރިކަމާއެކު، ޝުޢޫރު 

 

ގުޅުވައި  ކަމުގައި  ވަގުތީވުނ "  "  .8 ނ  ތީވު ވަގު  އަނ ނަނިވި   ަބޔާނ ކޮށ ފައިއެވަނީ،އެއ ވުމަކާ 

 ގުމިނަށ  ނުވަތަ މުއ ދަތަށެވެ. ހަމަތަކުގެމަތިނ  ކަނޑައެޅޭ ދި

ވަގުތީގޮތުނ    )ހ(    ޙައ ޤުތައ   ަބއެއ   އެހެނ   ޙަރަކާތަކީ،  އެއ ވުމެއ ގެ 

ޙައ  އެ  ޙާލަތަކަށ ވުމާއެކު،  އެހިފެހެއ ޓިގެނ ދާ  ގޮތަށ  ޤުތައ  

ކިހާ  ހި އެވަގުތަކު ފެހެއ ޓިގެނ ވާނ ވާނީ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ދިގުމިނަކަށ ކަނ  

 ތ ކުރުނ .ޢާޔަދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަށ  ރި

އެހެނ ފަރާތަކަށ    ( ށ)   ސަަބުބނ   ހިނ ގުމުގެ  ޙަރަކާތެއ   އުނދަގުލެއ  އެއ ވުމުގެ 

ގި ވީހާވެސ   ކުރިމަތިނުވާކަމަށ ވާނަމަ،  ތުރާލެއ   އެ  ނަވަގުތަނުވަތަ  ކަށ  

 ތު ދެވިގެނ ވުނ . އ ވުމުގެ ޙަރަކާތ  ކުރިޔަށ ގެނ ދިޔުމުގެ ފުރުޞައެ

 

ަބޔާނ ކޮށ ފައިއެއެއ ވުމަކާގުޅުވަކަމުގައި    ރިވުނ ""ސުލ ޙަވެ )ހ(   .9 ލ ޙަވެރިވުނ  ޞު  ، ވަނީއި 

މަޤ ޞަދެއ  އިނ ތިޒާމުއެއ ވުމެއ    ޞުލ ޙަވެރި  އެއީ،  ފަރާތުނ   ކުރާ 

އެޙާޞި އެއ ލުކުރުމަށ ޓަކައި  ބަޔާނ ކޮށ  ވުމެއ ކަމައ ވާ  ށ  

އަނ ގާފައިވުމާއެކު، އެ އެއ ވުނ  ކުރިޔަށ ދާ ދަނޑިވަޅުގައި، އެ އެއ ވުމަކީ 

ކަމުގައިވާނަމައަނިޔާ އެއ ވުމެއ   ނުހިނގާ  ޢަމަލެއ   ނުވަތަ  ، ވެރި 

ޢަމަ ގޮވުނ ތައަނިޔާވެރި  ލިިބދޭ  ހިތ ވަރު  ލިޔުނ ތަކާއި،  ލަށ   ކާއި، 

އެއ ވުހިމެނިގެނ ނު  ކުރެހުނ ތައ  މިފަދަ   ކަމުގައިވާނަމައެވެ.  މެއ ވާ  އަދި 

ލަކަށ  އެއ ވުމެއ ގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއ ވެސ  ޢަމަލެއ ކުރުމާއި އެފަދަ ޢަމަ

ނުވަތަ ނުވާނެއެވެ.  ހިނ ގައިގެނ   ޢަމަލެއ   އެއ ވެސ   ލިޭބ   ހިތ ވަރު 

އެއ ޗެއ    ލިިބދާނެފަދަ  ގެއ ލުމެއ   އެއ ވެސ   ނުވަތަ  ހިނ ގުމަށ   މާރާމާރީ 
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 . ވާނެއެވެގުޅެގެނ ނުގެނ 

  އޭގެ ޒާތުގައި،އަނ ނަނިވި ކަނ ކަނ  އެއ ވުމަކުނ  ފެނުމަކީ، އެ އެއ ވުނ  ( ށ)  

 ވީ ސަަބެބއ  ނޫނެވެ. ވުމަކަށ  ނުވާނ ޞުލ ޙަވެރި އެއ 

އެ އެއ ވުމުގައި ވަކިަބޔަކު ދައ ކާ ވާހަކައަކީ، ނުވަތަ އުޅޭގޮތަކީ   (1)   

ކަމަކަ  އެހެނ  ނަފ ރަތުކުރެވޭ  ނުވަަބޔަކަށ   އެހެނ  ށ ވުނ ،    ތަ 

އެހެނ  ނުވަތަ  ކަމަކަށ ވުނ ،  އުނދަގޫވާ  ަބޔަކު    ަބޔަކަށ  

 ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަކަށ ވުނ . 

އެއ   (2)    ފަރާތެއ ގެ ވުނ   އެ  އެހެނ   ކުރިއަށ ގެނ ދިޔުމުގައި، 

ވަގުތީގޮތުނ    ހަމައެކަނި  ޙައ ޤުތަކަކަށ   ނުވަތަ  ޙައ ޤަކަށ  

 ޔުނ .އުނދަގޫވުނ  ނުވަތަ ހުރަސ އެޅިގެނ ދި

 

ކަމަށ     .10 ހިނގުނ   "ހިނގާލުނ "  ނުވަތަ  އެއ ގަމުގައިނަމަ، "ހިނގުނ "  ބުނެފައިއެވަނީ، 

ހިނގާހިނގުމާއި ާބއ ވާ  ސަފުހަދައިގެނ   ބޭނުނ ކޮށ ގެނ   އުޅަނދުފަހަރު  ދަތުރުކުރާ   ،

ލޮރީ   ،އިސ ކަލު ުބރުތަކާއި، ސައިކަލ  ުބރުތަކާއި، ކާރު ުބރުތަކާއިހިނގާލުމާއި، ަބ

ނ ޗު ުބރުތަކާއި ދޯނި ުބރުތަކާއި ލޯ، ދި، ކަނޑުގައިނަމައަ  މެނޭގޮތުނ ނެވެ.ުބރުތައ  ހި

 . ޯބޓު ުބރުތައ  ހިމެނޭގޮތުނ ނެވެ

 

"އަނިޔާވެރި ޢަމަލު" ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއ ގެ ހަށިގަނޑަށ  ނުވަތަ ތަނަކަށ     .11 މަލު ޢަ   އަނިޔާވެރި 

ފަދަ ާބރެއ   ގެއ ލުމެއ  ލިިބދާ  ނުވަތަ މުދަލަށ  ޖިސ މާނީ އަނިޔާ އެއ  ނުވަތަ މާއ ދީ

ާބރެއ    ،ށ ކަމަ ޤަޫބލުކުރެވޭފަދަ  ވިސ ނާއިރު  ވިސ ނުމުނ   އެކަށީގެނ ވާ 

ހިނ ގާ، ޢަމަލަށެވެ. ނުވަތަ    ޖިނާއީ  ޭބނުނ ކޮށ ގެނ   ކުށެއ ގެ  މަދަނީ  ކުށެއ  ނުވަތަ 

ކުށެއ ގެ ޢަމަލުގެ ރުކުނ ތަކުގެ   ވާ ކުށެއ  ކަމަށ  ޤާނޫނެއ ގައި ކަނޑައަޅާފައި  ޖިނާއީ

ތަީބޢަވަނު، ތެރޭގައިވެސ  އެކުށުގެ  ނުވަތަ ތަ  ހަށިގަނޑަށ   މީހެއ ގެ  ތުގައިވެސ ، 

އެ އަނިޔާ  ޖިސ މާނީ  މުދަލަށ   ނުވަތަ  މާއ ދީތަނަކަށ   ނުވަތަ  ގެއ ލުމެއ    އ  

ޤަޫބލުކުރެވޭފަދަ  ވިސ ނާއިރު  ވިސ ނުމުނ   އެކަށީގެނ ވާ  ކަމަށ ،  ާބރެއ   ލިިބދާފަދަ 

 ވެ.ކުށުގެ ޢަމަލަށެ އީޖިނާމަލު ހިމެނޭ ާބރެއ  ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ހިނ ގާ ޢަ 

 

 ތިނ ވަނަ ބާބު 
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 އެއ ވުމުގެ ބާވަތ ތައ  
ޤާނޫނު  .12 ވައ ތަރުތައ    އެއ ވުމުގެ  އެމި  އަނ ނަނިވި  އ ވުމަށ ގައި  ޙާލަތެއ ގައި،  ކޮނ މެ  އިޝާރާތ ކުރާ   

 ާބވަތ ތަކުގެ އެއ ވުނ  ހިމެނިގެނ ވެއެވެ.

 ުބނ . އ ގައި ތިޭބ ތިނެއެތަޒިރުވެ، ހަމައެކަނި ހާވަކިތަނަކަށ   )ހ(   

އެހެނ ތަނަކަށ    )ށ(    ފެށިގެނ   އެތަނަކުނ   ޖަމާވުމަށ ފަހު،  ވަކިތަނަކަށ  

 ގުނ . ދިޔުމަށ ޓަކައި ހިނގާ ހިނ

 ވަކިތަނަކުނ  ފަށައިގެނ  ާބއ ވާ ހިނގާލުނ .  )ނ(   

 ޢާނ މު ތަނ ތަނުގައި އެއ ވާ އެއ ވުނ . )ރ(  

 އ ވުނ .ނުގައި އެއ ވާ އެއަމިއ ލަ ތަނ ތަ ޢާނ މުނ  އެއ ވުމަށ  ޭބނުނ ކުރެވޭ )ބ(   

 

  ބާއ ވާ   ރާވައިގެނ  

 އެއ ވުނ ތައ  

 ކޮށ ގެނ ، އެ  ނެކަނ  ދުރާލާ އިޢުލާނ ރާވައިގެނ  ާބއ ވާ އެއ ވުމަކީ، އެއ ވުނ  ާބއ ވާ  .13

އިނ ތިޒާމު ޭބއ ވުމުގެ  އެއެއ ވުނ   ހަމަޖައ ސައިގެނ ،  ނޯޓިސ     ތައ   އެއ ވުމުގެ 

 ވެ.އެއ ވުމެފުލުހުނ ގެ އިދާރާއަށ  ދީގެނ  ާބއ ވާ 

 

، އަދި  ކުރުމަކާ ނުލައި  ކުއ ލި އެއ ވުމަކީ، އެ އެއ ވުނ  ާބއ ވާނެކަނ  ދުރާލާ އިޢުލާނ   .14 އެއ ވުނ ތައ    ކުއ ލި 

އެއ ވުމުގެ ނުލައި، އެ    ވުނ  ޭބއ ވުމުގެ އިނ ތިޒާމ ތައ  ދުރާލާ ހަމަޖެއ ސުމަކާއެ އެއ 

ގުނޯޓި ކުއ ލިކަމަކާ  ދިމާވާ  ދިނުމެއ ނެތި،  އިދާރާއަށ   ފުލުހުނ ގެ  ޅޭގޮތުނ ،  ސ  

 ކުއ ލިއަކަށ  ާބއ ވާ އެއ ވުމެވެ.

 

  ބާއ ވާ   އެއ ފަހަރާ 

 އެއ ވުނ  

އެއ ވުމަކީ،  .15 ާބއ ވާ  ަބޔަކަށ ވުރެ   ، އެއ ތަނެއ ގައި  ،އެއ ވަގުތެއ ގައި  އެއ ފަހަރާ  އެއ  

އެ ާބއ ވާ  އިނ ތިޒާމ ކޮށ ގެނ ،  އަދި،  ގިނަަބޔަކު  އެއ ވުމެވެ.  ގިނަ  އެއ ވުމަށ ވުރެ  އ  

ވެ. މަކީ، ތަފާތު ަބޔަކު ތަފާތުކަމަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ާބއ ވާ އެއ ވުމެކެއެއިނ  ކޮނ މެ އެއ ވު

އެއ ގޮތ  ހަމައެކަނި  އެއ ވުނ ތަކުގެ  ނުވަތަ އެ  އެއ ތަނެއ ގައި    ކަމަކަށ ވާނީ، 

 އެއ ހިސާެބއ ގައި އެ އެއ ވުނ ތައ  ާބއ ވާކަމެވެ.

 

ދައ ކާ  .16 އ ވުނ  އެ   ރައ ދު  އެއ ވުމެއ ގައި  ހިނގަމުނ ދާ  އެއ ވުމަކީ،  ގުޅޭގޮތުނ  ރައ ދު  ވާހަކައާ 

އެއ ވު އެ  މީހުނ ،  ވިއ ދައިހިތ ހަމަނުޖެހޭ  ދައ ކާވާހަކައަށ  ، މާ  އެއ ވުމުގައި  އެ 

 ގޮތުނ  ާބއ ވާ އެއ ވުމެވެ.ދުދިނުމުގެ ޝުޢޫރުތައ  ފާޅުކުރުމުގެރައ 
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ނ  އެއ ވުނ  ބޭއ ވު 

  މިނިވަނ ކަމަށ  

 އިސ ކަނ ދިނުނ  

އެ )ހ(   .17 މިނިވަނ ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު  އަސާސީ  އ ވެއުޅުމުގެ  ކަމަކީ 

ހުރަސ ތައ  ، ޙައ ޤެއ ކަމުގައިވާތީ ހުރި  ބޭނުނ ކުރުމަށ   ޙައ ޤު  އެ 

 މި ޤާނޫނުގެ އެއ  ބޭނުމެވެ.  ،ކުނ  މަދުކުރުމަކީވީވަރަ

ބޭނުނ ކުރު )ށ(    މިނިވަނ ކަނ   ފުލުހުނ ގެ  އެއ ވެއުޅުމުގެ  ގުޅޭގޮތުނ   މާ 

މި   ،ސާއަކުނ  ކުރިމަތިކުރާ ހުރަހަކީއިދާރާއިނ  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައ ސަ

މިނ ވަރަ އެކަށޭނަ  ޙާލަތަށ   އެ  ޙާލަތެއ ގައި  ހުއ ދަވެގެނ ވާ  ށ  ޤާނޫނުގައި 

 ކުރިމަތިކުރާ ހުރަހަކަށ ވުނ  ލާޒިމެވެ.

ކަމެއ  )ނ(    މަނާވެގެނ ވާ  ކަނޑައެޅިގެނ   ކޮނ މެ ޤާނޫނުގައި  އެހެނ   ފިޔަވައި،   

ނ  މި ނ ލިިބގެނ ވާ ކަމެއ ކަމުގައި ެބލުކަމަކީ އެކަމެއ  ކުރުމުގެ މިނިވަނ ކަ

 ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރެއެވެ.

ޙާލަ )ރ(   ހުރިހާ  މާއ ދާތައ ،  ޤާނޫނުގެ  ކިޔަނ ވާނީ،  މި  ތެއ ގައިވެސ  

ކަމަށ  ކަމާއެކު އެއ ވެއުޅުމުގެ މިނިވަނ ކަމަކީ އޮތ  މިނިވަނ ކަމެއ ސުލ ޙަވެރި

މި މިނިވަނ ކަމަކީ،  އެ  އަދި  ޙާލުގައެވެ.  ޤާނޫނުގައި   އިފ ތިރާޟ ކުރާ 

ނެތ  މެނުވީ  ހުރަހެއ   ަބޔާނ ވެގެނ ވާ  އޭގެއެނ މެ ، އަދި  ،ކަނޑައެޅިގެނ  

ބޭނުނ ކުރެ އިފ ތިފުޅާމިނުގައި  ކަމުގައި  މިނިވަނ ކަމެއ   ރާޟ ކުރާ ވޭނެ 

 ޙާލުގައެވެ.

 

ޙައ ޤުއެއ ވެއުޅުމު )ހ(   .18 ޒިނ މާ   ދައުލަތުގެ  މިނިވަނ ކަމުގެ  ޢަމަލީގޮތުނ     ،ހެޔޮގޮތުގައި  ،ގެ 

ގާބޭނުނ ކު އުސޫލުތައ   ދައުލަތުގެ ރެވޭނެ  ހިފަހައ ޓައިދިނުމަކީ،  އިމުކޮށ ދީ 

 މަސ އޫލިއ ޔަތެކެވެ.

ނުވަތަ    ، ވާއިދަކީގައައ ސަސާއަކުނ  ހަދައި ހިނ ގާ  އެއ ވެސ  މުދައުލަތުގެ   )ށ(   

އެއ   ،އުސޫލަކީ ޙައ ޤަށ  ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު  މިނިވަނ ކަމުގެ  ވެއުޅުމުގެ 

 ގެނެވޭނެ އުސޫލަކަށ  ވެގެނ ނުވާނެއެވެ. އެކަށީގެނ ނުވާ ހަނިކަމެއ  

އިނ ތިޒާމު )ނ(    ޭބއ ވުމަށ   އެއ ވުމެއ   އެއ ވުނ   އެ  ފަރާތުނ   ޭބނުނ ވާ  ކުރާ 
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ކުރެވޭނެގޮ އެކަނ   ހަމަޖައ ސައިދިނުމަކީތަނެއ ގައި  ކަމާެބހޭ   ،ތ   އަދި 

ވީހާ ފޯރުކޮށ ދެވޭނެގޮތ     މަޢުލޫމާތު  ދާއިރާއެއ ގައި  ފުޅާ 

ނޫނ    ،ހަމަޖައ ސައިދިނުމަކީ ހުރަހެއ   އެކަށީގެނ ވާ  އެކަމަށ   ނުވަތަ 

ނ ވެގެނ ވާ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެނ  ަބޔާ  ،މަކީކުރިމަތި ނުކުރުވުހުރަހެއ   

މެނު މުއައ ސަސާތަކުގެ  ޙާލަތެއ ގައި  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނު  ވީ،  މި  މައ ޗަށ  

 މެކެވެ. ކަލާޒިމުކުރާ 

 

 ވަނަ ބާބު ފަސ  

 މުގައި ބައިވެރިވުމާގުޅޭ އެއ ވު 

  ގައި މެއ  އެއ ވު 

 ބައިވެރިވުނ  

 އެއ ވުމެއ ގައި މީހަކު ަބއިވެރިވާނ ވާނީ އޭނާގެ އަމިއ ލަ އިޚ ތިޔާރުގައެވެ. )ހ(   .19

ނުވަތަ   ( ށ)   ަބއިވެރިވުމަށ   މީހެއ ގެ އެއ ވުމެއ ގައި  އެއ ވެސ   ަބއިވެރިނުވުމަށ  

 ނުވަތަ ނުފޫޒެއ  ފޯރުވިގެނ  ނުވާނެއެވެ.  މައ ޗަށ  ާބރެއ 

އެއ ވުމެ )ނ(    ަބއިވެމީހަކު  އޭގެޒާތުގައިއ ގައި  އެ   ،ރިވުމަކީ،  ހަމައެކަނި 

ނުވަތަ   މަދަނީ  އޭ  ޖިނާއީސަަބަބށ ޓަކައި،  ނާ އިލ ތިޒާމެއ  

 ކަމެއ  ނޫނެވެ. އުފުލަނ ޖެހޭ

 

  ބައިވެރިނ ގެ   އެއ ވުމުގެ 

 ޙައ ޤުތައ  

 ށ  އަނ ނަނިވި ޙައ ޤުތައ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. އެއ ވުމެއ ގެ ަބއިވެރިނ ނަ  .20

އެއ ވުމުގަ )ހ(    ަބއިވެރިއެ  އެ އި  ވާހަކަދެއ ކުމާއި  އެއ ވުމުގައި  އެ  ވުމާއި 

އެއެއ ވުމުގެ   އެ  ަބއިވެރިވުމާއި  ނިނ މާ ނިނ މުނ ތަކުގައި  އ ވުނ ތަކުނ  

 ޓުދިނުނ . ކަނ ކަމުގައި ވޯ

އަމިއ  )ށ(    ަބއިވެރިވުމަށ ފަހު،  އަމިއ ލަ އެއ ވުމެއ ގައި  އިޚ ތިޔާރުގައި  ލަ 

 ވުނ .ވިސ ނުމުގައި އެ އެއ ވުމަކުނ  ވަކި

 ބޭނުނ ކުރުނ . އެކިއެކި މަޢުލޫމާތާއި ޝިޢާރު  )ނ(   

މަނާވެގެނ ނުވާ )ރ(   ކަނޑައެޅިގެނ   އެއ ޗެހި ސީވަ  ޤާނޫނުގައި  ލަތ ތަކާއި 

 ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުނ .
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މުއައ ސަ )ބ(    އެކިއެކި  ލިޔުނ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުމާއި  ޕެޓިޝަނ   ސާތަކަށ  

 ހުށަހެޅުނ . ށަހެޅުމާއި ފެނ ނަގޮތ  ހުށަހެޅުމާއި ޚިޔާލު ހު

ހުރަހަކުނ  )ޅ(   ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ  ފަރާތ ތަކުނ   ދެކޮޅު  އެއ ވުމާ   އެ 

 ރައ ކާތެރިކަނ  ލިބިގެނ ވުނ . 

މާއ ދީ   )ކ(    ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ  ފަރާތަކުނ   ދެކޮޅު  އެއ ވުމާ  ގެއ ލުމަކުނ  އެ 

 ރައ ކާތެރިކަނ  ލިބިގެނ ވުނ . 

އެ ޙައެއ ވުމުގެ   ( އ)   ހަމައެކަނި  ަބއިވެރިވިކަމަށ ޓަކައި،  ރަކާތެއ ގައި 

އެއ ވެސ    ނުވަތަ  ނ  ސަަބބަށ ޓަކައި، އޭނާގެ މައ ޗަށ  ދަޢުވާއެއ  ނުއުފުލު

 އަދަެބއ  ނުލިުބނ . 
 

  ބައިވެރިނ ގެ   އެއ ވުމުގެ 

 ޒިނ މާ 

ޝުއޫރުަބއިވެ  އެއ ވުމުގެ )ހ(   .21 އެއ ވުމުގައި  ރިއެއ ގެގޮތުނ    ފާޅުކޮށ ، 

ސުލ ޙަވެރިކަަބއިވެރިވާނ ވާނީ ޤާނޫނާއި  ،  ދާއިރާގެ ގަވާއިދުމާއެކުގައި،  ގެ 

 ތެރޭގައެވެ.
އެއ  )ށ(    ަބއިވެރިވާ  ވަޅިއެއ ވުމުގައި  ކަނޑި،  ފަރާތަކުނ   ހަނ ޖަރު، ވެސ    ،

މުގުރު،   ދަގަނޑުުބރި،  ދަނޑިުބރި،  ޕެލަކުޑިުބރި،  ޓ ރޯލ ، ބ ލީޗ ، 

ހިކިމިރުސ  މި، ކަރާސީނު،  ނުވަތަ  ތެޅިމިރުސ   ރުހުގެ ރޯމިރުސ ، 

ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރެވިދާނެ ޑ  ނުވަތަ  އެއ ވެސ  ާބވަތެއ ، އެސި

ނާއި ވާ އެއ ޗެއ ، ނުވަތަ ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއިނ އެފަދަ އެއ ޗެއ ، ނުވަތަ ގޮ

ާބރުތަކުނ  ތަނ ފީޒުކުރުމަށ ޓަކަ  ސަލާމަތީ  ޢާނ މު ޤާނޫނު  ނުވަތަ  އި 

ޤާ ބޭނުނ ކުރާ  މަސ ލަޙަތު  އެއ ޗެއ   އިމުކުރުމަށ ޓަކައި  އެއ ވެސ   ާބވަތުގެ 

 ނ ކޮށ ގެނ  ނުވާނެއެވެ. ޭބނު
ަބއިވެރިވާ )ނ(    މީހަކު  އެއ ވުމެއ ގައި  ޢާނ މުކޮއެއ ވެސ   އޭނާ  ލާއުޅޭ ،    ށ  

ނުވާ ަބޔަކަށ   މޫނު    ހާހިނދަކު،ހެދުމުގެ  ނޭނގޭގޮތަށ   ކާކުކަނ   އެއީ، 

ފޮތި  ނިވާ ބޭނުމުގައި،  އެއ ޗެއ   ކުރުމުގެ  އެހެނ ވެސ   ނުވަތަ 

 ، އެއ ވުމެއ ގައި މޫނު ނިވާކޮށ ގެނ  ހުރެގެނ ނުވާނެއެވެ.ށ ގެނ ބޭނުނ ކޮ

 
  އިނ ތިޒާމުކުރާ   އެއ ވުނ  

  ލިބިދޭ   ފަރާތަށ  

 އަނ ނަނިވި ޙައ ޤުތައ  ލިިބގެނ ވެއެވެ.އެއ ވުމެއ  އިނ ތިޒާމުކުރާ ފަރާތަށ    .22

 ނ .އެ އެއ ވުނ  ާބއ ވާނެ ތަނަކާއި ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގެ މިނިވަނ ކަ )ހ(  
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 މިނިވަނ ކަނ .ތ  ކަނޑައެޅުމުގެ އެ އެއ ވުނ  ާބއ ވާނެ ގޮ )ށ(   ޙައ ޤުތައ  

އެއ ވުމުނ    )ނ(    ކަނޑައެޅުމުގެ    ނ ވާނުޭބލުކުރަނ   ޙާޞިއެ  މަޤ ޞަދުތައ  

 މިނިވަނ ކަނ . 
 ކަނޑައެޅުނ .  މީހަކުއެ އެއ ވުމުގެ އިސ ފަރާތަކަށ  ހުނ ނާނެ  )ރ(  

 ފަރާތ  ކަނޑައެޅުނ . ވުނ  ނިނ މާއެ އެއ ވުނ  ހުޅުވާފަރާތާއި އެ އެއ  )ބ(   

ަބއިވެރި )ޅ(   އެއ ވުމުގައި  އެމީހުނ  ވާހަކަދައ ކާނެ  ނ ނާ  އެ  މީހުނ ނާއި 

ފުރުޞަތުދޭނެގޮތ     ދެއ ކުމަށ   ވާހަކައެމީހުނ   ތަރުތީާބއި  ވާހަކަދައ ކާނެ  

 ކަނޑައެޅުނ .
 އެއ ވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައ  ކަނޑައެޅުނ .އެ  )ކ(   

 ކަނޑައެޅުނ . ދިގުމިނ ނ  ކުރިއަށ ދާނެ އ ވުއެ އެ )އ(   

އެއ ވުމުގައި   )ވ(    ވަކިއެ  ތެރެއިނ   ފަރާތ ތަކުގެ  އެ ަބއިވެރިވާ  ަބޔަކަށ    

 ނ ކަނ  ހިނ ގުމުގެ މަސ އޫލިއ ޔަތު ޙަވާލުކުރުނ .އެއ ވުމާގުޅޭ އިދާރީ ކަ
 ސާގެ އެހީ ހޯދުމާގުޅޭ ކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމުކުރުނ . ފައި )މ(   

 ހަމައެކަނި އެޙަރަކާތެއ  ހިނ ގުމުގައި ދާއިމީނޫނ  ގޮތަށ ، އަދި    މުގެއެއ ވު )ފ(   

ސ ޓޭޖ  ހެދުމާއި،   ،ތުނ  ޓެނ ޓ ޖެހުމާއިއެއ ވުމުގެ ބޭނުމަށ ޓަކައި، ވަގުތީގޮ

ެބހެއ ޓުމާއި ސާމާނު  އެހެނިހެނ   ބޭނުނ ކުރާ   ، އެތުރުމާއި  ،އެއ ވުމުގައި 

 .ހަރުކުރުނ  ،ގެނ ގުޅުމާއި
ލައުޑ  ސ ޕީކަރު  ގޮތަކަށ  ަބޔާނ ކޮށ ފައި ނުވާހިނދު،  އެހެނ ގައި  މި ޤާނޫނު )ދ(   

ޭބ ވަސީލަތ ތައ   ވީޑިއޯގެ  އޯޑިއޯ  ނުނ ކުރުމާއި  ބޭނުނ ކުރުމާއި 

ފަނ  ބޭނުނ ކުރުމާއި  ވަސީލަތ ތައ   އެކިއެކި  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓުގެ  ނީ 

 ރުނ . ވަސީލަތ ތައ  ބޭނުނ ކު
މަސ ލަޙަތަ )ތ(    ނާނ   ހަމަޖެހުމަށ ށާއި  ޢާނ މު  ގޮތުގެމައުނިކަނ   ތިނ ،  ނާނެ 

 އެއ ވުމުގެ ަބއިވެރިނ ގެ ކަނ ކަނ  ހަމަޖެއ ސުނ .
ވާހަކަދަ )ލ(    އިދާރާއާ  ޢާނ ފުލުހުނ ގެ  އެއ ވުމުގެ  އެ  މަސ ލަޙަތު އ ކައިގެނ   މު 

ރައ ކާތެރިކަނ  ވެރިނ ގެ  ރައ ކާތެރިކުރެވޭނެގޮތ  ހެދުމާއި އެ އެއ ވުމުގެ ަބއި

 އެކަށައެޅުނ .
ަބއިވެ )ގ(    ގެއެއ ވުމުގެ  ލިޭބ  ކުރަނ ޖެހޭ ރިއަކަށ   ހޯދުމަށ   ަބދަލު  އ ލުމުގެ 

 ކަނ ކަނ  ކުރުނ .
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އެހެނިހެނ  ވަސީލަތ ތައ  ޭބނުނ ކޮށ ގެނ    ޑިޔާ އާ ލޫމާތު މީއެއ ވުމާގުޅޭ މަޢު (ޏ)  

 ފެތުރުނ . 

 
  އިނ ތިޒާމުކުރާ   އެއ ވުނ  

 މަސ އޫލިއ ޔަތު   ފަރާތުގެ 

އެއ ވުނ     .23 ކުރުމަކީ،  ކަނ ކަނ   ފަރާތުގެ   ރާޒާމުކުއިނ ތިއަނ ނަނިވި 

 މަސ އޫލިއ ޔަތެކެވެ.
އިނ ތިޒާމުކުރުމުގަ )ހ(    މަސ ލަ  އާއިއެއ ވުނ   ޢާނ މު  ޙަތު ޭބއ ވުމުގައި 

 ތިނ  ކަނ ކަނ  ކުރުނ .ދެމިއޮނ ނާނެ ގޮތުގެމަ
އިނ ތިޒާމުކުރާ )ށ(    އެއ ވުނ   މަގެއ ގައި  ހިނގާިބނގާވާ  ކަމަށ ވާނަމަ،    މީހުނ  

 ދުރާލާ ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއަށ  އެނ ގުނ . އެ އެއ ވުނ  ޭބއ ވޭނެ މަގުތައ 
ށ ، އެ އެއ ވުނ  ޭބއ ވުމުގެކުރިނ  ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއާ މަޝ ވަރާކޮއެއ ވުނ    )ނ(   

ރުކުރާ މީހުނ ނާއި ހިނގާިބނގާވާ މީހުނ ނަށ   ާބއ ވާކަމަށ ޓަކައި، ދަތުރުފަތު

ރެވޭނެ އެހެނ  މަގުތަކަކުނ  ދަތުރުކު  ،ކުރިމަތިވާނެ ދަތި ލުއިކުރުމަށ ޓަކައި

 ނ . ގޮތ ތަކެއ  ހަމަޖެއ ސު
ހިމެނޭޚާއ ޞަ   (ރ)   އުޅަނދުފަހަރައަދި    ،ސިފަތަކެއ   ވަކި  ށ  އެއ ަބސ ވެވޭ 

 ނ ކުރެވޭނެގޮތ  ހެދުނ . އެއ ވުމުގެ ސަރަޙައ ދު ޭބނު
ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ   އިސާފުތާހިރުކަމާ ( ބ )   ގުޅޭގޮތުނ   ރައ ކާތެރިކަމާ 

 މުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .ޒާއިނ ތި
ާބއ ވާ އެއ ވުނ ތަކުގައި ފުލުހުނ ނާއެކު އެއ ަބސ ވެވޭ  ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި   (ޅ)  

މައ ޗަށ    ގޮތުގެމަތިނ  އ ވުމުގެ  އެމިނ ވަރަކަށ ވުރެ  ގަދަނުވާނެ  އަޑު 

 އިނ ތިޒާމުތައ  ހަމަޖެއ ސުނ .
ހޮސ ޕިޓަލ ތަކާއި  ތަނުގެގޮތުނ ،    ާބއ ވާ  އެއ ވުނ  ( ކ)   މަދަރުސާތަކާއި 

ާބއ ވާ ށައިވަ  މިސ ކިތ ތަކުގެ އެއ ވުމެއ   ސަރަޙައ ދުގައި  ހިމެނޭ   ގެނ  

އެއ ަބސ ވެވޭ  ކަމުގައިވާނަމަ،   އަޑު  ަބތެނިސ   ވަކިފުލުހުނ ނާއެކު  އ ގައި 

 ސ ޕީކަރު ޭބނުނ ނުކުރުނ .  މާއި ލައުޑ ކުރެވޭނެގޮތ  ހެދު ކޮނ ޓ ރޯލ 
ޙައ ޤާއި ( އ)   ލިިބގަތުމުގެ  މިނިވަނ ކަމާއެކު  މަޢުލޫމާތު  އެއެއ ވުމަކާެބހޭ     

 ޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ޙައ ޤު ކަށަވަރުކުރުނ .މަ

 

 ވަނަ ބާބު ހަ 

 ތަނާއި ވަގުތާގުޅޭ 
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ކަނޑައަޅާފައި   )ހ(   .24 ތަނ    ބާއ ވާ   އެއ ވުނ   އެހެނ ގޮތަކަށ   ޤާނޫނުގައި  މި  ޭބއ ވޭނީ،  އެއ ވުމެއ  

 ނުވާހާހިނދަކު، ވަކިތަނެއ ގައި ކަމަށ ވުމަކީ ލާޒިމުކަމެއ  ނޫނެވެ.
އ ދުތަކަކީ، ގައި އެހެނ  އޮތ ނަމަވެސ ، އަނ ނަނިވި ސަރަޙަ  )ހ(ގެ  މިމާއ ދާ )ށ(   

ސަ ޕޮލިސ   ހުއ ދަމޯލ ޑިވ ސ   ލިޔުމުނ ދޭ  މެނުވީ، ރވިސ އިނ   އާއެކު 

ނުވަތަ އުޅަނދުުބރެއ  އެއ ވެސ  ާބވަތެއ ގެ އެއ ވުމެއ  ނުވަތަ ހިނގާލުމެއ   

ސަރަޙައ ދުތަކެވެ. މަނާކުރެވިގެނ ވާ    ޕޮލިސ   މޯލ ޑިވ ސ    ޭބއ ވުނ  

ދެނ ނެވުނު ހުއ ދަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަނ ވާނީ މޯލ ޑިވ ސ     ނ ސ އިރވިސަ

 ލަފާގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ ނެވެ.  ނޭޝަނަލ  ޑިފެނ ސ  ފޯސ އިނ  ލަފާހޯދައި އެ
ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީާބރުގެ މައި މަރުކަޒުގެ އުތުރުފަރާތު    (1)   

ކުރިމައ ޗަށ    ފެށިގެނ   ހިމެނޭ   300އިނ ފާރުނ   ފޫޓ  

ފެށިގެނ    އިނ ފާރުނ   ހުޅަނގުފަރާތު  ފޫޓ     200ސަރަޙައ ދާއި 

އިނ ފާރުނ    އިރުމަތިފަރާތު  އަދި  ސަރަޙައ ދާއި  ނ   ފެށިގެހިމެނޭ 

، އަދި ދެކުނުފަރާތު އިނ ފާރުނ   ފޫޓު ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދާއި  200

 ިބމުގެ ސަރަޙައ ދު.   ފޫޓ  ހިމެނޭ 150ފެށިގެނ  

ޚިދުމަތުގެ ދިވެހި  (2)    އުތު  ފުލުހުނ ގެ  މަރުކަޒުގެ  ރުފަރާތު  މައި 

ކުރިމައ ޗަށ  ފެށިގެނ   ހިމެނޭ     50އިނ ފާރުނ   ފޫޓ  

އަދި ފެށިހުޅަނގުފަރާތު    ސަރަޙައ ދާއި   500ގެނ   އިނ ފާރުނ  

އިނ ފާރުނ  ފޫޓ    އިރުމަތިފަރާތު  އަދި  ސަރަޙައ ދާއި  ހިމެނޭ 

ދެކުނުފަރާތު   100ފެށިގެނ    އަދި  ސަރަޙައ ދާއި،  ހިމެނޭ  ފޫޓު 

 ފޫޓ  ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު.  50 ފެށިގެނ  އިނ ފާރުނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީާބރުގެ މައި މަރުކަޒު ނޫނ  އެާބރުގެ   (3)   

ގެ އިނ ފާރުނ  ފެށިގެނ  ކޮނ މެ ނ  ކޮނ މެ މަރުކަޒެއ ގެ ގޯތީއެހެ

 ފޫޓ  ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު. 100ބިތަކަށ  

ފާރުނ   ގޯތީގެ އިނ   ރަސ މީ ގޭގެ ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ދިރިއުޅޭ  (4)   

 ފޫޓ  ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު.  250 ިބތަކަށ ކޮނ މެ ފެށިގެނ  

ދިރިއުޅޭ  (5)    ނައިުބ  ގޭގެ   ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ  ގޯތީގެ  ރަސ މީ 

ބިތަކަށ   އިނ  ކޮނ މެ  ފެށިގެނ   ހިމެނޭ    100ފާރުނ   ފޫޓ  
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 ސަރަޙައ ދު. 

އި  (6)    އިދާރާގެ  މައި  އޮތޯރިޓީގެ  މަނިޓަރީ  ނ ފާރުނ   މޯލ ޑިވ ސ  

 މެނޭ ސަރަޙައ ދު.ފޫޓ  ހި 100ފެށިގެނ  ކޮނ މެ ިބތަކަށ  

ޔަފާރި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ވިދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޓޫރިސ ޓ  ރިސޯޓ ތަކާއި،    (7)   

 ކާއި ވައިގެ ބަނދަރުތައ .ބަނދަރުތަ

އަނ ނަނިވި ސަރަޙައ ދުތަކަކީ، މިމާއ ދާގެ )ހ( ގައި އެހެނ  އޮތ ނަމަވެސ ،  ( ނ)  

ތަނަކަ ހުއެއިނ   އެއ ވެ  ތިޭބގޮތަށ   އ ޓިތިށ   އިށީނދެ  ނުވަތަ  ގޮތަށ   ޭބ 

 އެއ ވުނ  ޭބއ ވުނ ، މަނާކުރެވިގެނ ވާ ސަރަޙައ ދުތަކެވެ. 

ފު  (1)    އެޚިދުމަތުގެ  ލުހުނ ގެ  ދިވެހި  ނޫނ   މަރުކަޒު  މައި  ޚިދުމަތުގެ 

މެ އެހެނ  ކޮނ މެ މަރުކަޒެއ ގެ ގޯތީގެ އިނ ފާރުނ  ފެށިގެނ  ކޮނ 

  ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު.ފޫޓ  50ބިތަކަށ  

ތަނަކަށ     (2)    ހުރި  މިސ ކިތެއ   ކައިރީގައި  އެތަނެއ ގެ  އެއ ވަނީ، 

އިނ ފާ ގޯތީގެ  މިސ ކިތެއ ގެ  އެ  ފެށިގެނ   ކަމުގައިވާނަމަ،  ރުނ  

 ސަރަޙައ ދު. ފޫޓ  ހިމެނޭ  50ކޮނ މެ ބިތަކަށ  

ތަނަކަށ    (3)    ހުރި  މަދަރުސާއެއ   ކައިރީގައި  އެތަނެއ ގެ  އެއ ވަނީ، 

މުގައިވާނަމަ، އެ މަދަރުސާއެއ ގެ ގޯތީގެ އިނ ފާރުނ  ފެށިގެނ   ކަ

 މެނޭ ސަރަޙައ ދު. ފޫޓ  ހި 50ކޮނ މެ ބިތަކަށ  

ޝަރުޢީ  (4)    އެ  ކައިރިއަށ ކޯޓެއ ގެ    އެއ ވަނީ،  ކަމުގައިވާނަމަ،   

ފޫޓ     50ކޯޓެއ ގެ ގޯތީގެ އިނ ފާރުނ  ފެށިގެނ  ކޮނ މެ ބިތަކަށ   

 ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު. 

ކައިރިއަށ    ވަނީ،އ އެ  (5)    އޮފީސ   ރައީސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެ 

، އެ އޮފީހުގެ ގޯތީގެ އިނ ފާރުނ  ފެށިގެނ  ކޮނ މެ ކަމުގައިވާނަމަ

 އ ދު.ފޫޓ  ހިމެނޭ ސަރަޙަ  50ބިތަކަށ  

ކައިރިއަށ  ކަމުގައިވާނަމަ،   އެއ ވަނީ، ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  (6)   

  50ނ  ކޮނ މެ ިބތަކަށ    ގޯތީގެ އިނ ފާރުނ  ފެށިގެއެ މަޖިލީހުގެ

 މެނޭ ސަރަޙައ ދު.ޓ  ހިފޫ

އެ   (7)    ކަމުގައިވާނަމަ،  ކައިރިއަށ   ހޮސ ޕިޓަލެއ ގެ  އެއ ވަނީ، 
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 50ގެނ  ކޮނ މެ ބިތަކަށ   ހޮސ ޕިޓަލެއ ގެ ގޯތީގެ އިނ ފާރުނ  ފެށި

 ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު.ފޫޓ  

ޑިޕ ލޮ  (8)    ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  މެޓިކ   އެއ ވަނީ، 

ކައިރިއަށ    މިޝަނ އެއ ގެ  މިޝަނ އެއ ގެ  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ، 

ިބތަކަ ކޮނ މެ  ފެށިގެނ   އިނ ފާރުނ   ހިމެނޭ   50ށ   ގޯތީގެ  ފޫޓ  

 ސަރަޙައ ދު. 

މާއ ދާ )ރ(   )ނ(  މި  އޮތ ނަމަވެސ ،  ގައި  ގެ  ފުލުހުނ   އެހެނ   އެސަރަޙައ ދެއ  

ހިނދަކު ނުކުރާހާ  ކަ  ،ަބނ ދު  ދަތުރުކުއެތަނުގެ    ރަމުނ ދާގޮތަށ  އިރިނ  

 ހުރަހެއ  ނާޅައެވެ. މި ޤާނޫނުާބއ ވާ ހިނގާލުމަކަށ  

ގޭގެ  )ބ(    ދިރިއުޅޭ  މީހަކު  އެ  ކުރުމަށ ޓަކައި  މުޒާހަރާ  ދެކޮޅަށ   މީހަކާ  ވަކި 

ކައިރީގައި  ކައިރީގަ ތަނެއ ގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފ ލެޓެއ   ދިރިއުޅޭ  ނުވަތަ  އި 

ޭބނުނ ކޮށ   އަޑުގަދަކުރާގެ ވަސީލަތެއ   ތަނަކަށ   އެއ ވެސ   އެއިނ   ގެނ  

އެއ ވުމެއ  އެއ ވެ   ގޮތަށ   ތިޭބ  އިށީނދެ  ނުވަތަ  ގޮތަށ   ތިޭބ  ހުއ ޓި 

 ޭބއ ވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

  މޯލ ޑިވ ސ   ނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސ ،ކަ  އެހެނ ގޮތަކަށ    ޤާނޫނުގައި  މި )ޅ(  

 ފިޔަވައި،  ހުއ ދައަކާއެކު  ދޭ  ލިޔުމުނ   ސަރވިސ އިނ   ޕޮލިސ 

  އެއ ވެސ   މާލޭގައި  ކަމުގައިވާ  ރަށ   ކުރާ  ވެރިކަނ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެ

 ޭބއ ވޭނީ،  އުޅަނދުުބރެއ   ނުވަތަ  ހިނގާލުމެއ   ނުވަތަ  އެއ ވުމެއ   ާބވަތެއ ގެ

  ޢާނ މުކޮށ   ކަނޑައަޅައި  ނ އެފެއާޒ އި  ހޯމ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ

 އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  މިގޮތުނ .  އެކަނ ޏެވެ  ތަނ ތަނުގައި  އިޢުލާނ ކޮށ ފައިވާ

  ަބރުނަނ   ޤާނޫނު  ލިސ ޓ ،  ތަނ ތަނުގެ  ކަނޑައަޅާ  އެފެއާޒ އިނ   ހޯމ 

(  ޤާނޫނު  މިނިވަނ ކަމުގެ  އެއ ވެއުޅުމުގެ  ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު)  2013/1

  ފަށާތާ  ޢަމަލުކުރަނ    ޤާނޫނަށ   ގެނައުމުގެ  އިޞ ލާޙު  ވަނަ  1  އަށ 

 އެފެއާޒ އިނ   ހޯމ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  30  ގިނަވެގެނ 

 ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ   އިޢުލާނ ކޮށ    ޢާނ މުކޮށ 

 ގެނެވޭނީ   އުނިއިތުރެއ  އެއ ވެސ  ލިސ ޓަށ   އެ އަދި. ޝާއިޢުކުރަނ ވާނެއެވެ

 މިނިސ ޓ ރީ   ކުރިނ   ދުވަހުގެ  30  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަނ   އުނިއިތުރަކަށ   އެ

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  އިޢުލާނ ކޮށ   ޢާނ މުކޮށ   އެކަނ   އެފެއާޒ އިނ   ހޯމ   އޮފ 
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 ކުރެވިފައިއިތުރު އަކުރުމި  ވަނަ މާއ ދާއިނ   1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞ ލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށ    (ޤާނޫނު މިނިވަނ ކަމުގެ އެއ ވެއުޅުމުގެ މާއެކުޞުލ ޙަވެރިކަ) 20/ 2016 ނަނ ބަރު ޤާނޫނު 1

 1.ޝާއިޢުކުރުމަށ ފަހުގައެވެ ގެޒެޓުގައި

 
ކަނޑައަޅާފައި   )ހ(   .25 ވަގުތު  އެހެނ ގޮތަކަށ   ޤާނޫނުގައި  މި  ޭބއ ވޭނީ،  އެއ ވުމެއ  

 .ނޫނެވެއިވުމަކީ، ލާޒިމުކަމެއ  ވަކިވަގުތެއ ގައި ކަމުގަނުވާހާހިނދަކު، 

ޙާލަތެއ ގައި )ށ(    ޚާއ ޞަ   ވަކި  ،ވަކިވަގުތެއ ގައި  ،ވަކިތަނެއ ގައި  ،ދިމާވާ 

ކުރެވެނ ނެތ    ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނުގެ  މި  ޭބއ ވުމަކީ،  އެއ ވުމެއ  

އެ   ފެނިއ ޖެނަމަ،  އިދާރާއަށ   ފުލުހުނ ގެ  ޭބނުނ ވާ  ކަމެއ ކަމަށ   ާބއ ވަނ  

ސިފަ އެ  އެއ ވުމުގެ  އަދި  ގޮތަކަށ ،  މަޤ ޞަދު ނުގެއ ލޭނެ  އ ވުމުގެ 

ޭބއ ވޭނެ އެހެނ  ވަގުތެއ  ފުލުހުނ ގެ  ޙާޞި އެއ ވުނ   އެ  ލުވާނެ ގޮތަކަށ ، 

 ފަރާތަށ  އަނ ގަނ ވާނެއެވެ.  އިނ ތިޒާމުކުރާއެއ ވުނ   އެ އިދާރާއިނ 

ކުރިއަށ ދާ މަދަރުސާއެއ ގަ ( ނ)   އިމ ތިހާނެއ   އަދި  ގަޑީގައި  ކިޔަވައިދޭ  އި 

މަދުރަސާގެ  ގަ އެ  ާބއ ވާނަމަ،  ގައި  ކައިރީޑީގައި  ނުވަތަ އެއ ވުމެއ  

ކައިރީގައި   އެތަނަކަށ   ހޮސ ޕިޓަލެއ ގެ  ާބއ ވާނަމަ،  އެއ ވުމެއ  

މިސ ކިތެއ ގެ  ނުވާނެއެވެ.  ހުރެގެނ   އަޑު  އެއ ވުމެއ ގެ  އެ  އަޑުއިވޭވަރަށ  

މިސ ކިތަކަކައިރީގަ އެ  ގަޑީގައި  ނަމާދު  ާބއ ވާނަމަ،  އެއ ވުމެއ   ށ  އި 

އެއ ވުމުގެ މަދަރުސާއެއ ގެ  އަޑުއިވޭވަރަށ   ނުވާނެއެވެ.  ހުރެގެނ   އަޑު   

ކައިރީ ހޮސ ޕިޓަލެއ ގެ  ނުވަތަ  މިސ ކިތެއ ގެ ކައިރީގައި  ނުވަތަ  ގައި 

އެއިނ ތަނަކާ   ާބއ ވާނަމަ،  އެއ ވުމެއ   ގާތުގައި،   50ކައިރީގައި  ފޫޓު 

 އެވެ. ނ ކޮށ ގެނ  ނުވާނެޑުގަދަކުރާގެ އެއ ވެސ  ވަސީލަތެއ  ޭބނުއަ
 

ާބއ ވަނީވުއެއ   .26 އަޑު   މަނ ޒަރާއި  ކަމުގައިވާތީ،   މެއ   ކަނޑައެޅޭ ވަކިފަރާތަކަށ  ވަކި މެސެޖެއ ދިނުމަށ  

މެސެޖެ އެ  ފަރާތުނ   އެއ ވާ  އެއ ވުމެއ   އެއ ވާއިރު،  ރައ ދުކުރަނ  އެއ ވުމެއ   އ  

އި، ކައިރިމިނެއ ގައެނ މެ  އެ މަނ ޒަރު ފެނ ނާނެ އަދި އަޑުއިވޭނެ    ށ ބޭނުނ ވާ ފަރާތަ

ޤާނޫނު އެހެނ ގޮތަމި  އެއ ގައި  އެ  ނުވާހާހިނދަކު،  ކަނޑައަޅާފައި  ވުނ   ކަށ  

 ޭބއ ވެނ ވާނެއެވެ. 
 

 ވަނަ ބާބު ހަތ  
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 ނޯޓިސ  ދިނުނ  
ޭބއ ވުމަށ ޓަކައި، އެ އެއ ވުމަށ  ހުއ ދަ ހޯދުމަކީ ކުރަނ ޖެހޭ  ކި އެއ ވުމެއ ވަ )ހ(   .27 ދިނުނ    ނޯޓިސ  

 ކަމެއ  ނޫނެވެ.

)ހ(   )ށ(    މާއ ދާގެ  އޮތ ނަމަވެސ ،ގައި  މި  ާބއ ވާ   ރާވައިގެނ   އެހެނ  

ފުލުހުނ ގެ    އެއ ވުމެއ  ނޯޓިސ   ާބއ ވާކަމުގެ  އެއ ވުނ   އެ  ކަމުގައިވާނަމަ، 

 ފަރާތުނ  ދޭނ ވާނެއެވެ.  އިނ ތިޒާމުކުރާއިދާރާއަށ  އެ އެއ ވުނ  

އެއ ވުމަށ   މި މާއ ދާ ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  ނޯޓިސ  ދިނުމަކީ، އެ )ނ(   

 ވެ. އެއ  ހޯދުމެއ  ނޫނެހުއ ދަ

)ށ(   )ރ(   ގެ  މާއ ދާ  އެ މި  ބޭނުމަކީ،  ނޯޓިހުގެ  ދޭ  ގޮތުގެމަތިނ   ގައިވާ 

އެއ ވުމާ ގުޅޭގޮތުނ  އަޅަނ ޖެހޭ އަނ ނަނިވި ތައ ޔާރީ ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުމަށ ، 

 ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއަށ  އެކަށީގެނ ވާ ވަގުތު ދިނުމެވެ.

 ނ . ހަމަޖައ ސައިދިނުގޮތ  އޮމާނ ކަމާއެކު އެ އެއ ވުނ  ޭބއ ވޭނެ  (1)   

ޙިމާޔަތ ކުރެވޭނެގޮތ    (2)    ޙައ ޤުތައ   އެހެނ މީހުނ ގެ 

 ހަމަޖައ ސައިދިނުނ .

ޞުލ ޙަ   (3)    ޢާނ މު  ރައ ކާތެރިކަމާއި  ޢާނ މު 

އެޅުމަށ    ފިޔަވަޅުތައ   އަޅަނ ޖެހޭ  ދަމަހައ ޓައިދިނުމަށ ޓަކައި 

 ތައ ޔާރުވުމަށ  ވަގުތުދިނުނ . 

އެއ ވެސ   (4)    ދާއިރާގެ    ހަނިކުރުމެއ   އެއ ވުމަކަށ   ޤާނޫނުގެ  މި 

ނަނ ޖެހޭކަމަށ  ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއަށ  ފެނިއ ޖެނަމަ،  ތެރޭގައި ގެނ 

އެއ ވުނ    އެ  އެނ ގުމަށ    އިނ ތިޒާމުކުރާއެކަމެއ ،  ފަރާތަށ  

 ވަގުތުދިނުނ . 

   (5)  ( އަކުރުގެ  ނަނ ަބރުގައިވާ  4މި  ވަނަ  އަނ ގާ (  ގޮތުގެމަތިނ  

ހިތ ހަމަނުޖެހޭ ގޮތެއ   އެކަމާމެ  ފަރާތުނ ،  އެނ ގުމަކާ  ދު 

 ކަނޑައަޅައިދިނުނ  އެދި، ކޯޓަށ  ހުށަހެޅުމަށ  ވަގުތުދިނުނ . 
 

  ދެވިދާނެ   ނޯޓިސ  

 ގޮތ ތައ  

އީ  ނ އެއ ވު  .28 ނުވަތަ  ސިޓީ  ނޯޓިސ   މެސެޖ   މެއިާބއ ވާކަމުގެ  ޓެކ ސ ޓ   ނުވަތަ  ލ  

ށ  ނ ކުރުމަކައެ  ،ޒާމ  ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއިނ  ހަމަޖައ ސައިމެދުވެރިކޮށ  ދެވޭނެ އިނ ތި
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ތަފ  އިޢުލާނ     ލުޞީއޮތ   ޢާނ މުކޮށ   އިދާރާއިނ   ފުލުހުނ ގެ  އުސޫލުތައ  

 ކުރަނ ވާނެއެވެ.
 

  ހިމެނެނ ވާނެ   ނޯޓިހުގައި 

 މަޢުލޫމާތު 

 އަނ ނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަނ ވާނެއެވެ.އެއ ވުނ  ާބއ ވާކަމުގެ ނޯޓިހެއ ގައި   .29

 ލު.ގެ ތަފ ޞީއެ ނޯޓިސ  ރައ ދުކުރެވޭ ފުލުހުނ ގެ އިދާރާ )ހ(  

 މައުޟޫޢު. ާބއ ވާއެ އެއ ވުނ   )ށ(   

އެއ ވުނ    )ނ(    ދިގުދެމިގެނ ދާނެކަމަށ    ާބއ ވާއެ  އެއ ވުނ   އަދި  ވަގުތު، 

 ދިގުމިނ . ޤަޫބލުކުރެވޭ 

 އެ އެއ ވުނ  ާބއ ވާ ތަނ .  )ރ(  

 ކަމަށ ވާނަމަ، އެކަނ . އެ އެއ ވުމުގައި އެއ ވެސ  މަގެއ ގެ ބޭނުނ ކުރަނ ޖެހޭ )ބ(   

 ޒާމުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑ ރެސ . ތިއިނ  )ޅ(  

 ނަނ ަބރު. ގުޅޭނެ ފޯނު  )ކ(   

 ދިނ  ތާރީޚާއި ވަގުތު. އެ ނޯޓިސ  )އ(   
 

ދޭނީ، އެ ނޯޓިސ  ދޭ އެއ ވުނ  ޭބއ ވުމުގެ   ނޯޓިސ   އެއ ވުނ  ާބއ ވާކަމުގެ )ހ(   .30 މުއ ދަތު   ނޯޓިހުގެ 

 ގަޑިއިރު ކުރިނ ނެވެ. 36މަދުވެގެނ  

މާ )ށ(    )ހ(އ ދާގެމި  ަބޔާނ ކޮށ     މުއ ދަތު ގައި  ގޮތުގެމަތިނ   ފައިވާ 

ވާނ ޖެހޭ  ާބއ ވައިދިނުމަށ ޓަކައި  އެއ ވުނ   އެ  އެވަނީ،  ކަނޑައަޅާފައި 

އެއ ވުމާ  އެ  ދިނުމަށާއި،  ވަގުތު  އިދާރާއަށ   ފުލުހުނ ގެ  ތައ ޔާރީތައ ވުމަށ  

އިދާރާއިނ   ފުލުހުނ ގެ  ހަނިކުރުމެއ   އެއ ވެސ   ގުޅޭގޮތުނ  

ޝަރުޠެއ ށ ވާނަކަމަޑައަޅާކަނ އެ  އެއ ވުނ   މަ،  ފަރާތަށ    އިނ ތިޒާމުކުރާ  

ފަރާތުނ    އިނ ތިޒާމުކުރާއެ ޝަރުޠާ ދޭތެރޭގައި އެ އެއ ވުނ     ،އެނ ގުމަށާއި

ގުޅޭގޮތުނ    އެކަމާ  މެދުވެރިކޮށ    ޝަރުޢީހިތ ހަމަނުޖެހޭކަމަށ ވާނަމަ،  ކޯޓު 

އެއ ވުނ    އެ  ކަނޑައެޅުމަށ   ފުރުފަރާތަ  އިނ ތިޒާމުކުރާގޮތެއ    ޞަތު ށ  

 ނެވެ. ދިނުމުގެ ގޮތުނ 
 

  އެއ ވުނ ތައ    ކުއ ލި 

  ދިނުމުނ    ނޯޓިސ  

 ވަނަ މާއ ދާގައި ަބޔާނ ކުރާ ނޯޓިސ  ދިނުމުގެ އުސޫލު   27މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(   .31

 ކުއ ލި އެއ ވުމަކަށ  ނުހިނގާނެއެވެ.
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ގެ  އެއ ވުމުކަމުގައިވާނަމަ، އެއެއ ވުމަކީ، ޞުލ ޙަވެރި އެއ ވުމެއ     ކުއ ލި )ށ(   އިސ ތިސ ނާވުނ  

އެއ ވުނ  މަޢު އެ  ފެށިގެނ ،  ލިޭބވަގުތުނ   އިދާރާއަށ   ފުލުހުނ ގެ  ލޫމާތު 

 ފަހިކޮށ ދޭނ ވާނެއެވެ.  ރައ ކާތެރިކޮށ ދީ، އެ އެއ ވުނ  ޭބއ ވޭނެ މަގު

ނޯޓިސ  )ނ(    އެއ ވުނ   އުސޫލުނ     ކުއ ލި  އިސ ތިސ ނާވާކަމަށ ޓަކައި،  ދިނުމުގެ 

ކުއ ލި  ރާވައިގެނ  އެއ ވުމެއ ،  އެއ ވުމުޭބއ ވޭ  ާބއ ވައި،   ގޮތުގައި  ގެ 

އިދާ ނަގައި، ކޮނ މެ އެއ ވުމެއ  ފަ  މުގެ އުސޫލުގެ ނާޖާއިޒުނޯޓިސ  ނުދިނު

ޭބއ ވުމަކީ،   ގޮތުގައި  އެއ ވުމެއ ގެ  ޤާނޫނުކުއ ލި  ހުއ ދަކުރާކަމެއ     މި 

އެއ ވުމެއ ، ކުއ ލި  ދިމާވާ   ނޫނެވެ.  އެއ ވުމަކަށ ވަނީ،  ކުއ ލި   ކުއ ލި 

ާބއ  އެއެއ ވުމަ  ވާކަމަކާގުޅޭގޮތުނ   ވާކަމަށ ޓަކައި   އެއ ވުނ   ކަށ  

 ކަމުގައިވާތީ، ކުއ ލިއަކަށ  ދިމާވާކަމެއ  މާނަކުރަނ ވާނީ، ހަނިކޮށެވެ. 
 

  މުޒާހަރާ 

 ނ  އިނ ތިޒާމުކުރު 

 އިނ ތިޒާމުކުރާ ރާވައިގެނ ާބއ ވާ އެއ ވުނ ތައ  ޭބއ ވުމުގެ ކުރިނ ، އެއ ވުނ    )ހ(   .32

ދިނުމަށ ފަ ނޯޓިސ   އެއ ވުމުގެ  އެ  ފުލުހު ފަރާތުނ   އިދާރާއާއެކު ނ ހު،    ގެ 

 އިނ ތިޒާމީ މަޝ ވަރާތައ  ާބއ ވަނ ވާނެއެވެ.

އިނ ތިޒާމީ   )ށ(    ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  މަޝ ވަރާތައ  މި 

 އަނ ނަނިވި ކަނ ކަމުގެ މައ ޗަށެވެ. ،ިބނާކުރާނީ

އެ އެއ ވުނ  އިނ ތިޒާމ ވެގެނ ދާގޮތުގެ މައ ޗަށާއި، އެ އެއ ވުމުގެ   (1)   

ލޮޅުމަކަށ  ަބުބނ   ސަ އަތުވެދާނެ  ރައ ކާތެރިކަމަށ   ޢާނ މު 

 ފިޔަވަޅުތައ  އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުނ .ތައ ޔާރުވެ އަޅަނ ޖެހިދާނެ 

 އެއ ވުނ  އިނ ތިޒާމުކުރާ މީހުނ  ފާހަގަވެގެނ ދާނެގޮތ . އެ   (2)   

ފުލުހުނ     (3)    ފޮނުވާ  އެތަނަށ   ގުޅޭގޮތުނ   އެއ ވުމާ  އެ 

 އ ޗަށ .އިނ ތިޒާމ ވެގެނ  ތިޭބނެގޮތުގެ މަ
 

 ބާބު   ވަނަ ށ  އަ 

 އެއ ވުމުގެ ޙައ ޤު ހަނިކުރުނ  
  ޙައ ޤު   އެއ ވުމުގެ 

 ޙާލަތ ތައ    ހަނިކުރެވޭނެ 

ހަމައަކުނ  )ހ(   .33 ަބޔާނ ވެގެނ ވާ  މަސ ލަޙަތުތައ  ، ޤާނޫނުގައި  އަނ ނަނިވި  އަދި 

ބޭނުނ ތެރިވާނެ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  ޑިމޮކ ރެޓިކ   ޙިމާޔަތ ކުރުމަށ ޓަކައި 

ހަނިކުރެވިދާނެކަމަށ ، ވެއެއ ، ނިސ ބަތަށ  ޙައ ޤު  މިނިވަނ ކަމުގެ  އުޅުމުގެ 
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ވަނަ   21މީ މުޢާހަދާގެ  މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައ ޤުތަކުގެ ަބއިނަލ އަޤ ވާ

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  މަސ ލަޙަތުތައ   އެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާހިނދު،  މާއ ދާގައި 

ދާއިރާ    ،ކުރެވޭނެގޮތާއި  މާނަ މަސ ލަޙަތުތަކުގެ    ދިވެހިރާއ ޖޭގައިއެ 

 ކަނޑައެޅިގެނ ވާގޮތ  މި ާބުބގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައި އެވަނީއެވެ. 
 ނުރައ ކާވެދާނެ ކަމެއ  ކުރިމަތިވުނ .ޤައުމީ ސަލާމަތަށ    (1)   

 ޢާނ މު ރައ ކާތެރިކަނ  ދެމެހެއ ޓުނ .  (2)   

 އިމުކުރުނ . ޤާޤާނޫނުތަކާ އެއ ގޮތަށ  މުޖުތަމަޢު ހަމަޖެހުނ    (3)   

 ނ .ރުރައ ކާތެރިކު ޢާނ މު ޞިއ ޙަތު  (4)   

 ރައ ކާތެރިކުރުނ .މުޖުތަމަޢުގެ ޢާނ މު އަޚ ލާޤީ މިނ ގަނޑު   (5)   

މިނިވަނ ކަނ    (6)    ޙައ ޤުތަކާއި  ލިިބދޭ  ފަރުދުނ ނަށ   އެހެނ  

 ޙިމާޔަތ ކުރުނ .
އެގޮތުގައި  ( ށ)   މަސ ލަޙަތުތައ   ަބޔާނ ވެގެނ ވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  މި 

މަސ ލަޙަރައ ކާތެރިކުރުމަށ ޓަކައި،   އެއިނ   ޙައ ޤު  ތެއ   އެއ ވެއުޅުމުގެ 

 ރައ ކާތެރިކުރަނ ޖެހޭ ނިސ ބަތަށ  ަބލާ ހަނިކުރެވިދާނެއެވެ. 
މަސ ލަޙަތުތައ   ( ނ)   ަބޔާނ ކުރެވިގެނ ވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  މި 

ހަނިކުރުމެއ    ދަށުނ   ގެ  )ށ(  މާއ ދާގެ  މި  ރައ ކާތެރިކުރުމަށ ޓަކައި 

ވަނަ   36ވަނަ މާއ ދާގެ )ށ( ގައާއި    24ގެނެވޭނެ ގޮތ ތައ  މި ޤާނޫނުގެ  

ފެށިގެނ   މާއ ދާއި މާއ ދާތަކުގައި   41ނ   ހުރި  ނިޔަލަށ   މާއ ދާގެ  ވަނަ 

 ަބޔާނ ކޮށ ފައި އެވަނީއެވެ. 

 
  ޙައ ޤު   އެއ ވުމުގެ 

 އުސޫލުތައ    ހަނިކުރެވޭނެ 

 އެއ ވުމުގެ ޙައ ޤު ހަނިކުރެވޭނީ އަނ ނަނިވި އުސޫލުތަކުގެ މަތިނ ނެވެ.  .34

 ދަ ސަަބެބއ  އޮތުނ . ހުއ ޤާނޫނުގައި )ހ(  

ގުޅޭގޮތުނ   (1)    ގެނެވޭނީ،   އެއ ވުމަކާ  ހަނިކުރުމެއ   އެއ ވެސ  

ސާފުކޮށ   ސަަބަބކަށ   ހުއ ދަވެގެނ ވާ  އެކަނ ކުރުމަށ   ޤާނޫނުގައި 

 ޙަވާލާދިނުމާ އެކުގައެވެ.

   (2)  ( ގެ  )ހ(  މާއ ދާގެ  ސަަބުބގެ  1މި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި   )

ިބ ހަމައ ޗަށ   ޙައ ޤުތަކުގެ ނިކުރުމަކީ،  ނާކޮށ  ގެނެވޭ  އިނ ސާނީ 

 ހަމަތަކުގެ ތެރެއަށ  ފެތޭ ހަނިކުރުމަކަށ ވެސ  ވާނ ވާނެއެވެ.
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   (3)  ( ގެ  )ހ(  މާއ ދާގެ  ސަަބަބކީ،  1މި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި   )

އެއ ވުނ    އެ  އިޝާރާތ ކުރުމަށ ފަހު،   އިނ ތިޒާމުކުރާއެއަށ  

ތަކަށ  ކުރާކަމަކީ ލަކީ ނުވަތަ ވަކިގޮފަރާތަށ  އެ ފަރާތުގެ ވަކިޢަމަ

ކަމަކަށ    ދެނެގަނެވޭނެ  ސާފުކޮށ   ކަމެއ ކަނ   ފެތޭ  ސަަބަބށ   އެ 

 ވާނ ވާނެއެވެ. 

 ނިސ ަބތ  ހަމަވުނ .  )ށ(   

ގެނ ނަ އެއ ވެސ  ހަނިކުރުމަކީ، ރައ ކާތެރިކުރަނ ޖެހޭ   އެއ ވުމަކާ ގުޅޭގޮތުނ    

ނިސ ަބތާ ލާޒިމު  ރައ ކާތެރިކުރަނ   ފިޔަވަ  މަސ ލަޙަތު  ޅަކަށ   ވަޒަނ ހަމަވާ 

ޙާޞިލުކުރުމަށ ޓަކައި  މަޤ ޞަދު  އެއ ވުމުގެ  އެ  އަދި  ވާނ ވާނެއެވެ. 

އެފިޔަވަޅު   ފިޔަވަޅަކަށ ވެސ   އަޅާ  ކުޑަވާނެގޮތަކަށ   ލޮޅުނ   ވީހާވެސ  

 ނެއެވެ. ވާނ ވާ
 

 ތަފާތު ނުކުރުނ .  )ނ(   

އެނ މެނ ނަށ މެ  (1)    ޙައ ޤަކީ  މިނިވަނ ކަމުގެ  ހަމަހަމަ    އެއ ވެއުޅުމުގެ 

 ނ ކުރެވޭ ޙައ ޤަކަށ  ވާނ ވާނެއެވެ. ގޮތުގައި ޭބނު

އުސޫލަކުނ    (2)    އެއ   އެއ ވުނ ތަކާމެދު،  ާބއ ވާ  ޙާލަތުގައި  އެއ ގޮތ  

އެއ ގޮތ  ާބއ ވާ   ޢަމަލުކުރަނ ވާނެއެވެ.  ޙާލަތުގައި 

 އެއ ވުނ ތަކާމެދު، ތަފާތު އުސޫލަކުނ  ޢަމަލުކޮށ ގެނ  ނުވާނެއެވެ.

ގުޅޭގޮތުނ އެއ ވެއުޅު  (3)    މިނިވަނ ކަމާ  އިދާރާއިނ     ،މުގެ  ފުލުހުނ ގެ 

އަޅާ   މުއައ ސަސާތަކުނ   ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅަކީ،  އަޅާ 

ފިޔަވަޅަކީ، ވަކިަބޔަކު ތަފާތުކުރުމުގެގޮތުނ ، ނުވަތަ ވަކިަބޔަކަށ   

ފިޔަވަޅަކަށ   ފާހަގަވާ  ކުރާކަމެއ ކަނ   ގޮތުނ   އިސ ކަނ ދިނުމުގެ 

 ވެގެނ ނުވާނެއެވެ. 
 

  ހަނި   ޙައ ޤު   އެއ ވުމުގެ 

 ޙާލަތ ތައ    ވޭނެ ނުކުރެ 

އަނ ނަނިވި ކަނ ކަމަކީ ، މި ޤާނޫނުގައި އެހެނ ގޮތަކަށ  ަބޔާނ ކޮށ ފައި ނުވާހާހިނދަކު  .35

 އޭގެ ޒާތުގައި އެއ ވެ އުޅުމުގެ ޙައ ޤު ހަނިކުރެވޭނެ ސަަބުބތަކެއ  ނޫނެވެ. 

 އެއ ވުނ  ާބއ ވާ ތަނ .  )ހ(   

 . އެއ ވުނ  ާބއ ވާ ވަގުތު )ށ(   
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 މިނ . އެއ ވުނ  ާބއ ވާ ދިގު )ނ(   

 އެއ ވުމުގައި ަބއިވެރިވާ މީހުނ ގެ ޢަދަދު. )ރ(  

ފަރާތެއ   )ބ(    އިނ ތިޒާމުކުރާ  އެއ ވުނ   އެ  އެއ ވުމެއ ގައި،  ާބއ ވާ  ވަގުތުނ  

 ނެތުނ . 

 ދުރާލާ ރާވައިގެނ  ާބއ ވާ އެއ ވުމެއ ގެ ނޯޓިސ  ދީފައިނެތުނ .  )ޅ(  

ހިނގަމުނ ދިޔުނ     އެހެނ   އެއ ވަގުތާ )ކ(    އެއ ވުމެއ  އެއ ވުމެއ   ރައ ދު  ނުވަތަ 

 ހިނގަމުނ ދިޔުނ . 

އެހެނ    )އ(    ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ  ވަގުތު  ހިނގަމުނ ދާ  އެއ ވުމެއ  

 ރަސ މިއ ޔާތެއ  އެތަނުގައި ހިނގަމުނ ދިޔުނ .

ކުޅިވަރުގެ   )ވ(    ވަގުތު  ހިނގަމުނ ދާ  އެތަނުގައި އެއ ވުމެއ   ޙަރަކާތެއ  

 ޅުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއ  ހިނގަމުނ ދިޔުނ .ހިނގަމުނ ދިޔުނ  ނުވަތަ އުފާފާ

އެއ ވުމަކަށ ވުނ  )މ(    ާބއ ވާ  ގޮވުމަށ   އިސ ތިޢުފާއަށ   ަބއެއ ގެ  ނުވަތަ ؛ ވަކި 

ދެކެވޭ ގަވާއިދުޤާނޫނާ   ވާހަކަ  ަބދަލުކުރުމުގެ  ވެރިކަނ   ތެރެއިނ   ގެ 

 އެއ ވުމަކަށ ވުނ .

 އެއ ވުމަކަށ ވުނ .  ގުތީގޮތުނ  ބަނ ދުކުރަނ ޖެހޭމަގުތަކާއި ގޯޅިތައ  ވަ )ފ(   

އިދާރާއަށ   )ދ(    ފުލުހުނ ގެ  ރައ ކާތެރިކަނ   ދޭނ ޖެހޭ  އެއ ވުމަކަށ   އެ 

 ފުރިހަމައަށ  ދެވިފައިނުވާ އެއ ވުމަކަށ ވުނ . 
 

  ސަލާމަތަށ    ޤައުމީ 

  ނުރައ ކާވުމުގެ 

 މިނ ގަނޑު 

ތަނ ފީޒު  .36 މިނ ގަނޑު  ނުރައ ކާވުމުގެ  ސަލާމަތަށ   ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޤައުމީ  ކުރެވޭނީ، 

ނުރައ ކާވެދާނެފަދަކަމެއ    274 ސަލާމަތަށ   ޤައުމީ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ވަނަ 

އެއީ،   ކަމަކަށެވެ.  ހިނގާ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ މާނަކޮށ ދީފައިވާ 

އިސ ތިޤ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ސިޔާދަތަށ   ފުރާނައަށ   ޖިސ މާއި  މީހުނ ގެ  ނުވަތަ  ލާލަށ  

ޮބ ކުރިމުދަލަށ   ގެއ ލުނ ތަކެއ   އޭގެމަތިޑެތި  ޓެރަރިސ ޓ  ވުމެވެ.  ތެރޭގައި 

ހިމެނޭގޮތުނ ނެވެ.   ޙަރަކާތ   ޢުދުވާނީ  ހިނ ގާ  ޭބނުނ ކޮށ ގެނ   ހަތިޔާރު  ޙަމަލާތަކާއި، 

ބޭނުނ    ޙައ ޤު  ޤާނޫނީ  ލިިބދޭ  ރައ ޔިތުނ ނަށ   ކަނ ކަމަށ  އެކަމަކު،  އެކި  ކޮށ ގެނ  

ގާ ޞުލ ޙަވެރި ހިނ   ،މަށ  ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވެކުރުތާއީދު ކުރުމަށ  ނުވަތަ އިނ ކާރު  

 ޙަރަކާތ ، އޭގެ ޒާތުގައި ނުހިމެނޭގޮތުނ ނެވެ. 
 



  
 ލީހުެގ އިދާރާ ތުނ ެގ މަޖިޔިރައ  2013/1 :ބަރު ނަނ   ނުޤާނޫ

  . މ 10-1-2013
  

 

22 

 

  ރައ ކާތެރިކަނ    ޢާނ މު 

  ދެމެހެއ ޓުމުގެ 

 މިނ ގަނޑު 

މިނ ގަނޑު   .37 ދެމެހެއ ޓުމުގެ  ރައ ކާތެރިކަނ   ޢާނ މު  ހަނިކުރުމުގައި  ޙައ ޤު  އެއ ވުމުގެ 

ގުޅޭގޮތުނ   ޖިނާއީތަނ ފީޒުކުރާނީ،   ކަމާގުޅޭ    ކުށަކާ  އެޅުމަށ   ޤާނޫނުގައި ފިޔަވަޅު 

ކަމެއ ގެ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ކަނ ކަމުގެ  ލިިބދީފައިވާ  ާބރު  ފުލުހުނ ނަށ  

 މައ ޗަށެވެ.
 

  ހަމަޖެހުނ    ޢުގެ މުޖުތަމަ 

  ޤާއިމުކުރުމުގެ 

 މިނ ގަނޑު 

މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުނ  ޤާއިމުކުރުމުގެ މިނ ގަ  .38 ނޑު އެއ ވުމުގެ ޙައ ޤު ހަނިކުރުމުގައި 

ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ފިޔަވަޅު އެޅުމަށ  ޤާނޫނުގައި ފުލުހުނ ނަށ     ޖިނާއީތަނ ފީޒުކުރާނީ،  

 ާބރު ލިިބދީފައިވާ ކަނ ކަމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއ ގެ މައ ޗަށެވެ.
 

  ޞިއ ޙަތު   ޢާނ މު 

  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ 

 މިނ ގަނޑު 

ޞިއ ޙަ  .39 ޢާނ މު  ހަނިކުރުމުގައި  ޙައ ޤު  މިނ ގަތު  އެއ ވުމުގެ  ނޑު ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ 

ނުރައ ކާތެރި   ގައިނ ގަޔަށ އަރާ  ނުވަތަ  ަބލިމަޑުކަމެއ   ނުރައ ކާތެރި  ތަނ ފީޒުކުރާނީ، 

އިޢުލާނ ަބއ  ފެތުރިފައިވާކަމަށ   ކަމަކުނ   ޔެއ   އެފަދަ  ދަނޑިވަޅުގައި،  ކޮށ ފައިވާ 

ޤާ ކަމާގުޅޭ  މައ ޗަށ   ކަމެއ ގެ  ކުރަނ ޖެހޭ  ސަލާމަތ ކުރުމަށ   އ ގައިވާ ނޫނެމީހުނ  

 . ގޮތުގެމަތިނ ނެވެ
 

  އަޚ ލާޤީ   ޢާނ މު 

  މިނ ގަނޑު 

  ރައ ކާތެރިކުރުމުގެ 

 މިނ ގަނޑު 

ތަނ ފީޒުކުރާނީ،    .40 މިނ ގަނޑު  އަޚ ލާޤީ  ޢާނ މު  ހަނިކުރުމުގައި  ޙައ ޤު  އެއ ވުމުގެ 

ނަނ ަބރު   އިޖ )  2010/11ޤާނޫނު  ޢަމަލު ޢާނ މު  ޚިލާފު  މިނ ގަނޑާ  ތިމާޢީ 

 އިރާގެ ތެރޭގައެވެ.ހުއ ޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދާ
 

  ފަރާތ ތަކުގެ   އެހެނ  

  ޙައ ޤުތައ  

  ރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުމުގެ 

 ޑު ނ މިނ ގަ 

އެއ ވުމެއ ގެ ސަަބުބނ  އެހެނ  ފަރާތަކަށ  ލިިބގެނ ވާ މިނިވަނ ކަމެއ  ނުވަތަ ޙައ ޤެއ     .41

އެއ ވުމުގެ   ދިޔުމަކީ،  ހިފެހެއ ޓިގެނ   ގޮތުނ   ހިމެނޭ ޠަވަގުތީ  ބީޢަތުގައި 

ވާނ ވާނީ، ދު، އެކަނ  އެގޮތަށ  ވެގެނ ނ  މި ޤާނޫނު ޤަޫބލުކުރާ ހިނކަމެއ ކަމުގައިވާކަ

ވަކި    އެކަށޭނަ އެހެނ ކަމުނ ،  ޤަޫބލުކުރެއެވެ.  ޤާނޫނު  މި  ނިސ ަބތަކަށ ކަމުގައިވެސ  

ާބއ ވާތީ، އެ އެއ ވުމުގެ ސަަބުބނ  ޙައ ޤުތައ  ހިފެހެއ ޓިގެނ ދާ  ތަނެއ ގައި އެއ ވުނ  

ޢާޔަތ ކޮށ ، އަނ ނަނިވި  ދިމާވަމުނ ދާ ނިސ ަބތަށ  ރިފަރާތ ތަކަށ  ތަކުރާރުކޮށ  އެކަނ  

އެއ ވުނ  ކަ އެ  އިދާރާއިނ   ފުލުހުނ ގެ  ކުރުމަށ   ކަމެއ   ތެރެއިނ   ނ ކަމުގެ 

 އެނ ގުމަކީ، މި ޤާނޫނު ހުއ ދަކުރާކަމެކެވެ. ށ ފަރާތައިނ ތިޒާމުކުރާ

 އެއ ވުމުގެ ވަގުތު ކުރުކުރުނ . )ހ(   

 ގައި ހިފެހެއ ޓުނ . އެއ ވުމުގެ އަޑު ވަކިމިނެއ  ( ށ)  
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 ކުރިނ  އެއ ވުނ  ނިނ މާލުނ . ކި ވަގުތެއ ގެ ވަ ( ނ)  

 އަޑުގަދަކުރާ ޭބނުނ ނުކުރުނ .  )ރ(  

 ވަކިދާއިރާއެއ ގެ ތެރޭގައި އެއ ވުނ  ހިފެހެއ ޓުނ .  )ބ(   

 ަބސ  ޭބނުނ ނުކުރުމަށ  އެނ ގުނ . ހަޑިހުތުރު )ޅ(  

 އ ވުމަށ  އެނ ގުނ . ވަކި ވަގުތުތަކެއ ގައި އެ އެއ ވުނ  ނުޭބ )ކ(   
 

  ގެނ ނަނަމަ   ރުމެއ  ހަނިކު 

 އެނ ގުނ  

ާބއ ވާ   )ހ(   .42 ގުޅޭގޮތުނ ރާވައިގެނ   ހަނިކުރުމެއ     އެއ ވެސ   އެއ ވުމަކާ  ކަހަލަ 

ތަފ ޞީލުކޮށ   ަބޔާނ ކޮށ   ސަަބުބ  އެކަމެއ ،  ކަމަށ ވާނަމަ،  ގެނ ނަ 

ލިޭބތާ   އިދާރާއަށ   ފުލުހުނ ގެ  ނޯޓިސ   އެއ ވުމުގެ  އެ    12ލިޔުމަށ ފަހު، 

 ފަރާތަށ  އަނ ގަނ ވާނެއެވެ. އިނ ތިޒާމުކުރާނ  އެއ ވު ގަޑިއިރުތެރޭގައި، އެ
އެނ ގުމުގައި   ( ށ)   އަނ ގާ  ގޮތުގެމަތިނ   ގައިވާ  )ހ(  މާއ ދާގެ  ަބޔާނ ކުރާ މި 

ޤާނޫނާ  މިހަނިކުރުމަކީ، އެ އެއ ވުނ  އިނ ތިޒާމުކުރާ ފަރާތުނ  ދެކޭގޮތުގައި  

ކަމުގައިވާނަމަ،   ހަނިކުރުމެއ   ގޮތެއ  ޚިލާފު  ކޯޓުނ   އެކަމާމެދު 

އެދިކަނ އެ   ،ޑައަޅައިދިނުނ   ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓަށ   އެކަނ  

 ފަރާތަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. 
ހުށަހެޅިއ ޖެނަމަ،  ( ނ)   ކޯޓަށ   މައ ސަލައެއ   ދަށުނ   ގެ  )ނ(  މާއ ދާގެ  މި 

ހުށަހެޅޭތާ   މައ ސަލައެއ   އެ  އެ   12އެކަމާމެދު،  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރު 

 ގޮތެއ  ކަނޑައަޅަނ ވާނެއެވެ.ކޯޓަކުނ  
ގުޅޭގޮތުނ ކުއ ލި   (ރ)   ފުލު، އެއ ވުމަކާ  އިދާރާއިނ  ހަނިކުރުމެއ   ހުނ ގެ 

ލޫމާތު ލިޭބހިނދުނ  ފެށިގެނ  ވީ ގެނ ނަނަމަ، އެކަނ ، އެ އެއ ވުމުގެ މަޢު

އެއ ވުނ    އެ  ފުލުހުނ ގެ    އިނ ތިޒާމުކުރާއެނ މެއަވަހަކަށ   ފަރާތަށ  

އަނ ގަނ ވާނެ އެނ ގުމަކާއިދާރާއިނ   އެފަދަ  އަދި،  މެދު އެވެ. 

އެއ ވުނ   އެ  ާބރު  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓަށ   އެކަމެއ   ހިތ ހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

ފަރާތަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ. އަދި، ކޯޓަށ  އެފަދަ މައ ސަލައެއ     އިނ ތިޒާމުކުރާ

ހުށަހެޅިއ ޖެނަމަ، ވީ އެނ މެއަވަސ  ފުރުޞަތެއ ގައި، އެކަމަކު ގިނަވެގެނ  

 ގޮތެއ  ކަނޑައަޅަނ ވާނެއެވެ. ކޯޓުނ  ރޭގައި، އެކަމާމެދު އެގަޑިއިރުތެ 12

 
ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއަށ   

 ނުކުރެވޭނެ ކަނ ކަނ  

ގައި  މި ޤާނޫނު  ،ގެނ ނަ އެއ ވެސ  ހަނިކުރުމެއ  ގެނައުމުގައި  އެއ ވުމަކާ ގުޅޭގޮތުނ   .43

ަބޔާނ ކޮށ ފައި ތެރެއިނ   އަނ ނަނިވި    ،ނުވާހިނދު  އެހެނ ގޮތަކަށ   އ  ކަމެކަނ ކަމުގެ 
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 ނުކުރެވޭނެއެވެ.ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއަކަށ  

 ؛ވަކިވަގުތެއ ގައި އެއ ވުނ  ޭބއ ވުމަށ  އެނ ގުނ  ވަކިތަނެއ ގައި  )ހ(   

ހިނގާލުމެއ   ( ށ)   މެނުވީ،  ރައ ކާތެރިކަމަށ ޓަކައި  ަބއިވެރިނ ގެ  އެއ ވުމުގެ 

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގަށ  ަބދަލެއ  ގެނައުނ  މަށ ޭބއ ވު

 ؛އ ވުމުގައި ަބއިވެރިވުނ ގޮތުގައި އެ ނ ގެމުގެ ަބއިވެރިއެ އެއ ވު )ނ(   

ހުރަހެއ   )ރ(   ކުރަނ   ަބއިވެރިނ   އެއ ވުމުގެ  ކަމެއ   ހުއ ދަވެގެނ ވާ  ޤާނޫނުގައި 

 ؛ކުރިމަތިކުރުވުނ 

 ؛ގެ މަސައ ކަތަށ  ހުރަސ އެޅުނ  އާމީޑި )ބ(   

ތާއީދުކުރަނީކަނ    )ޅ(   ަބއިވެރިނ ނަށ   ދެކޮއެއ ވުމެއ ގެ  ޅުހަދަނީކަނ  ނުވަތަ 

 ؛ ކަމެއ  ކުރުނ ދޭހަވާ އެއ ވެސ 

ަބއިވެރިނ ގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދެ އެއ ވު )ކ(    ަބއިވެރިނ ގެ މެއެއ ވުމެއ ގެ  އ ގެ 

ނުވަތަ   ،މެދުގައި ހަމަނުޖެހުނ  އުފެދިދާނެ ކަމެއ  ކުރުމަށ  ހިތ ވަރުދިނުނ 

 ؛އ  ކުރުނ ހަމަނުޖެހުނ  އުފެއ ދުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރަނީކަމުގައި ެބލެވޭކަމެ

 ރޫޅާލުމުގައި ގައި ނޫނ ގޮތަކަށ  އެއ ވުމެއ ނ  އަނ ގައިދޭ ޔުނިފޯމު ފުލުހެއ ކަ )އ(   

މޫނު ؛ ޙަރަކާތ ތެރިވުނ  ނުވާގޮތުނ ،  ަބޔަކަށ   ގިޔަރގެ  ރަޔަޓ   ނުވަތަ 

 އެއ ވުމެއ  ރޫޅާލުމުގައި ޙަރަކާތ ތެރިވުނ .ނިވާކޮށ ގެނ  ތިެބ 
 

ރޫ )ހ(   .44 ރޫޅާލުނ    އެއ ވުނ   ފުލުހުނ ގެއެއ ވުމެއ   ގުޅޭގޮތުނ   ގޮތެއ ގައި ޅާލުމާ  މައިގަނޑު  ދައުރު   

ޤާނޫނުބިނާވެގެނ ދާނީ،   ހުއ ދަ މި  ރޫޅާލުމަށ   އެއ ވުނ   ދަށުނ   ގެ 

އެ   އެކަނ ކުރުމަށާއި،  ގުޅޭގޮތުނ  ޙާލަތެއ ގައި  އެއ ވެސ     އެއ ވުމަކާ 

އެ ހަނިކުރުމެއ  ތަނ ފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުނ    ހަނިކުރުމެއ  ގެނެސ ފައިވާނަމަ، 

 އެކަނ  ކުރުމަށެވެ.

އަނ ނަނިވި  އެ )ށ(    ރޫޅާލަނ ވާނީ  ޙާލަތެއ  އ ވުމެއ   ތެރެއިނ   ޙާލަތ ތަކުގެ 

 ދިމާވުމުނ ނެވެ. 

އައުނ   (1)    ޙުކުމ   ކޯޓެއ ގެ  ގެނައުމަށ   ނިމުމަކަށ   އެއ ވުނ   ؛ އެ 

 ނުވަތަ 

ހިނގައ ޖެކަމަށ     (2)    ގެއ ލިގެނ   ސިފަ  ސުލ ޙަވެރި  އެއ ވުމުގެ  އެ 
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 ނުވަތަ؛ ށ  ޤަޫބލުކުރެވުނ  ފުލުހުނ ނަ 

ނުވަތަ އެ    (3)    ހިނގާކަމަށ   ޢަމަލު  އަނިޔާވެރި  އެއ ވުމެއ ގައި 

ލިިބދެވޭގޮވުނ ތައ   ހިތ ވަރު  ހިނ ގުމަށ   ޢަމަލު  އަނިޔާވެރި 

 ނުވަތަ ؛ ހިމެނޭކަމަށ  ފުލުހުނ ނަށ  ޤަޫބލުކުރެވުނ 

ކަނ ކަނ   އެ އެއ ވުމުގައި ޢާނ މު މަސ ލަޙަތު ގެއ ލޭގޮތަށ  ހިނގާ    (4)   

ފުލުހުނ   ވަސީލަތ ތައ  މައިތިރިކުރުމަށ ޓަކައި،  ބޭނުނ ކުރާ   

ރުޖޫޢަ މަސ ލަޙަތު  ޢާނ މު    ، ނުކުރެވޭވަރަށ   ޭބނުނ ކޮށ ގެނ ވެސ  

ޤަޫބލު  އެ އެއ ވުމުގެ މަސ ލަޙަތު ގޯސ ވެއ ޖެކަމަށ  ފުލުހުނ ނަށ   

 ނުވަތަ  ؛ކުރެވުނ 

ނުވަތަ  (5)    ދިނުމަށ   ރައ ކާތެރިކަނ   އެއ ވުނ   އެ    އެއ ވުމަކަށ  

އެހެނ  ނުވަތަ  ޙައ ޤުތައ    ތަރުތީުބކުރުމަށ   މީހުނ ގެ 

އޮ އެއ ވުމެއ   އެ  ފުލުހުނ ،  ނ ނަ ރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުމަށ  

ހުރަސ  ަބހައ ޓާ  ނުވަހިސާުބގައި  ރޮނގުތައ   ތައ   ދަމާ  ތަ 

ދިއުމަށ   ގިރާކުރުމަށ  ފަހަނައަޅާ  ސަފު  ފުލުހުނ ގެ  އެ ފަހު 

ތެރެއިއެއ ވުމުގެ   މަސައ ކަތ ކޮށ ފިނަމަ، ނ   ަބއިވެރިނ ގެ  ަބޔަކު 

އެއީ ކުރިކަމެއ ކަމަށ ވުމުގެ އަދި،  ަބޔަކު  ވަކި  ހަމައެކަނި   ،

ފުލުހުނ ނަށ   ކަމުގައި  ސިފައެއ   އެއ ވުމުގެ  މުޅި  ަބދަލުގައި، 

 ނުވަތަ ؛ ޤަޫބލު ކުރެވުނ 

ވަޅި،   (6)    ކަނޑި،  ފަރާތަކުނ   އެއ ވެސ   ަބއިވެރިވާ  އެއ ވުމުގައި 

މުގުރު،  ލަކުޑިުބ، ހަނ ޖަރު ދަގަނޑުުބރި،  ދަނޑިުބރި،  ރި، 

ޕެ ނުވަތަ  ބ ލީޗ ،  އެސިޑ   ގޮތުގައި  ޓ ރޯލ ،  ހަތިޔާރުގެ 

ބޭނުނ ކުރެވިދާނެ އެފަދަ އެއ ޗެއ ، ނުވަތަ ގޮވާ އެއ ޗެއ ، ނުވަތަ  

ނުވަތަ  ތަނ ފީޒުކުރުމަށ ޓަކައި  ޤާނޫނު  އިދާރާއިނ   ފުލުހުނ ގެ 

ޤާއިމުކުރުމަށ ޓަކައި މަސ ލަޙަތު  ާބވަތުގެ ބޭނުނ   ޢާނ މު  ކުރާ 

ބޭނުނ  އެއ ޗެއ   ޙަމަލާދިނުނ   ކޮށ ގެނ އެއ ވެސ   ؛ ފުލުހަކަށ  

 ނުވަތަ 

އެއ ވުނ     (7)    ސަރަޙައ ދެއ ގައި  ހުއ ދަނޫނ   ޭބއ ވުނ   އެއ ވުނ  
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 ނުވަތަ ؛ ޭބއ ވުނ 

ޚިލާފަށ     (8)    ހަނިކުރުމަކާ  ގެނެސ ފައިވާ  ގުޅޭގޮތުނ   އެއ ވުމާ 

ަބއިވެ ކުރާ ފަރާތުނ   ނ  އިނ ތިޒާމުނުވަތަ އެއ ވުރިނ   އެއ ވުމުގެ 

 ޢަމަލުކުރުނ .

)މި   ( ނ)   ގެ  )ށ(  )1މާއ ދާގެ  ފެށިގެނ   ނަނ ަބރުނ   ވަނަ  ވަނަ 7(   )

ޙާލަތެއ   ތެރެއިނ   ޙާލަތ ތަކުގެ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ނިޔަލަށ   ނަނ ަބރުގެ 

ރޫޅާކުރިމަތިވެއ ޖެނަމަ   އެއ ވުމެއ   ފެނިގެނ   އެކަމާ   ލުމުނ ، ފުލުހުނ ނަށ  

އެއ ވުނ  ހިތ ހަމަނުޖެހޭކަމަށ ވާނަ   އެ  ފަރާތުނ   އެ   މަ،އިނ ތިޒާމުކުރާ 

ހުށަ ކޯޓަށ   ގޮތެއ  މައ ސަލަ  ނިނ މުމާމެދު  އެ  ފުލުހުނ ގެ  ހަޅައި 

އެ އެދުމުގެ  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށ   އެއ ވުނ    ކޯޓުގައި  އެ  ާބރު 

 އިނ ތިޒާމުކުރާ ފަރާތަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ.
 

ވަނަ ބާބު ނުވަ   

 ޒިނ މާ އުފުލުނ  

  ޒިނ މާ   ފުލުހުނ  

 އުފުލުނ  

ޤާނޫނުގައި   )ހ(   .45 ކަމި  އިދާރާއިނ  ަބޔާނ ވެގެނ ވާ  ފުލުހުނ ގެ  ގުޅޭގޮތުނ   މަކާ 

އެ ޒިނ މާއަށ ،  ޤާނޫނީ  ޤާނޫނުގެ    އުފުލަނ ޖެހޭ  ޖަވާުބދާރީވެ،  ފަރާތުނ  

 ކުރިމަތީގައި، ޒިނ މާ އުފުލަނ ވާނެއެވެ.

ފުލު )ށ(    ގުޅޭގޮތުނ   ކަމަކާ  ަބޔާނ ވެގެނ ވާ  ޤާނޫނުގައި  އިދާރާއިނ  މި  ހުނ ގެ 

ގުޅޭގޮތުނ ކާގުޅޭގަވާއިދުކޮށ ފައިވާ    އިޢުލާނ  އުސޫލަކާ  ނުވަތަ    ، ގޮތުނ  

ނުވަތަ ވަކިކަމަކާ ގުޅޭގޮތުނ  ފުލުހުނ  ޢަމަލުކޮށ ފައިވާގޮތުނ ، މި ޤާނޫނުގެ  

ގޮތުނ   ނަތީޖާއެއ ގެ  އެކަމުގެ  ޭބރުވާކަމަށ ވާނަމަ،  އެކަމެއ   ހަމަތަކުނ  

 ފުލަނ ވާނެއެވެ.ތައ  ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއިނ  އުއުފެދޭ ޤާނޫނީ އިލ ތިޒާމ 
 

ގުޅޭގޮތުނ  ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއިނ  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެނ ވެސ    އެއ ވުމެއ  ޭބއ ވުމާ  .46 ޚަރަދު 

ޚަރަދެއ  އުފުލާނީ  މުއައ ސަސާއަކުނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހިނގާ ހުރިހާ 

 ކުނ ނެވެ.ފަރާތައެ ފިޔަވަޅެއ  އަޅާ 
 

  ޒިނ މާގެ   ފުލުހުނ ގެ 

 މިނ ގަނޑު 

ގުޅޭގޮތުނ   .47 ކަނ ކަމަށ   ފުލު  އެއ ވުމަކާ  އަނ ނަނިވި  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު  އަޅާ  ހުނ  

 ަބލަނ ވާނެއެވެ. 
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 އަޅާ ފިޔަވަޅު ޤާނޫނުގައި ހުއ ދަވެގެނ ވުނ .  ( ހ)  

 އެވަގުތަށ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅަކަށ ވުނ . ،އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ )ށ(   

 ރައ ދަކަށ ވުނ . ކީ، އެވަގުތަކަށ  ދެވޭ ނިސ ބަތ ހަމަ އަޅާ ފިޔަވަޅަ ( ނ)  

 އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ވަކި ފަރާތެއ  ތަފާތުނުކޮށ  އަޅާ ފިޔަވަޅަކަށ ވުނ . (ރ)  
 

  މީހުނ ގެ   އެހެނ  

  އެއ ވުނ    ކިބައިނ  

 ރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުނ  

ކޮނ މެ   )ހ(   .48 ާބއ ވާ  މެނުވީ  ޙާލަތެއ ގައި  މަނާވެގެނ ވާ  ޤާނޫނުގައި  މި 

ަބއިވެރިނ   އެއ ވުމެ އަޅަނ ޖެ އ ގެ  ހުރިހާ ރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި  ހޭ 

 ފިޔަވަޅުތަކެއ  އެޅުމަކީ ފުލުހުނ ގެ އިދާރާގެ ޒިނ މާއެކެވެ. 

ޢަމަލެއ   )ށ(    އެއ ވުމެއ  ހިނގަމުނ ދާ ވަގުތުގައި، އެ އެއ ވުމުގައި އަނިޔާވެރި 

ފަރާތ ތަކާއި މަސައ ކަތ ކުރާ  ހު  ،ހިނ ގުމަށ   އެއ ވުމަށ   ރަސ އަޅާ  އެ 

ނައ ޓާލު  ،ފަރާތ ތަކާއި ތަރުތީުބނ   އެއ ވުނ   މަސައ ކަތ ކުރާ އެ  މަށ  

އެޅުމަކީ ފިޔަވަޅުތައ   އަޅަނ ޖެހޭ  އެކަހެރިކޮށ ،  އެ   ،ފަރާތ ތައ   އަދި 

ރާވައިދިނުމަކީ،   ކަނ ކަނ   ކުރިއަށ ދާނެގޮތަށ   ހުރަހެއ ނެތި  އެއ ވުނ  

 ފުލުހުނ ގެ ޒިނ މާއެކެވެ. 

 އެއ ވުމުގެ ަބއިވެރިނ   ،ކުރެވިގެނ ވާ އުސޫލާ ޚިލާފުނުވެމި ޤާނޫނުގައި މަނާ )ނ(   

ފާޅުކުރަމުނ ދާ  ަބއިވެރިނ   އެއ ވުމުގެ  އެ  ހިނދަކު،  ޚިޔާލުފާޅުކުރާ 

ޝުޢޫރަށ  ހުރަހެއ  އެޅުމަކީ ނުވަތަ ހުރަހެއ  ކުރިމަތިކުރުވުމަކީ ފުލުހުނ ގެ  

 އިދާރާއިނ  ކޮށ ގެނ ވާނެ ކަމެއ  ނޫނެވެ. 
 

އިމުކުރެވެނ ނެތ   ޤާލ ޙަވެރި އެއ ވުމެއ  ތަރުތީުބނ  ނެއ ޓި، ހަމަޖެހުނ   ޞު ( )ހ  .49 ބޭނުނ ކުރުނ    ބާރުގެ 

ޙައ ޤު  އެއ ވެއުޅުމުގެ  ނުވަތަ  ދިމާވެއ ޖެހިނދެއ ގައި،  ޙާލަތެއ  

ދިމާވެގެނ ،   ޙާލަތެއ   ަބޔާނ ވެގެނ ވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ހަނިކުރެވިދާނެކަމަށ  

ރޫޅާލަނ ފުލުހުނ    އެއ ވުނ   ޖެހިއ ޖެނަމަ،  އެ  އެއ ވުނ  ފުލުހުނ   އެ   

ފަރާތަށ  އަނ ގަނ ވާނެއެވެ. އަދި   ކުރާރޫޅާލަނ  ނިނ މާފައިވާކަނ  އިނ ތިޒާމު

ހާލަތުގައި   އިނ ތިޒާމުކުރާ  އެ  އެއ ވުނ   އެ  އިސ ކަނ ދޭނ ވާނީ  ފުރަތަމަ 

 މަށެވެ.ފަރާތާ ވާހަކަދައ ކައިގެނ  އެ އެއ ވުނ  ރޫޅާލު

)ހ(   )ށ(    މާއ ދާގެ  ޢަމަމި  ގޮތަށ   ަބޔާނ ކުރާ  ނެތ ގައި  ފުރުޞަތު    ލުކުރަނ  

އަދި   ޭބނުނ  ޙާލަތުގައި،  ޖެހިއ ޖެކޮާބރުގެ  ރޫޅާލަނ   އެއ ވުނ   އެ   ށ ގެނ  
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ާބރަކަށ   ހުއ ދަވެގެނ ވާ  ޤާނޫނުގައި  ާބރަކީ  ބޭނުނ ކުރާ  ޙާލަތެއ ގައި، 

އެގޮތަށ   ާބރު  ބޭނުނ ކުރި  ޙާލަތުގައި  އެ  ޙާލަތަކީ  އެ  އަދި  ވާނ ވާނެއެވެ. 

ޙާލަ އެކަށޭނަ  ވާނ ވާނެއެވެ.ބޭނުނ ކުރުމަށ   ބޭނުނ ކުރި   ތަކަށ   އެ  އަދި، 

 ދިފައިވާ ޙާލަތާ ނިސ ބަތ ހަމަ ާބރަކަށ ވާނ ވާނެއެވެ. ާބރަކީ، އުފެ
 

  ނަސޭޙަތާއި 

 އިނ ޒާރުދިނުނ  

އެ ޭބނުނ   ގެާބރު ( ހ)  .50 ފުލުހުނ   ޖެހިއ ޖެނަމަ،  ރޫޅާލަނ   އެއ ވުމެއ   ކޮށ ގެނ  

ަބއެއ ވުނ    އެއ ވުމުގެ  އި އިވެރިނ ނަށ  އަނ ގަރޫޅާލުމަށ  ނިނ މާފައިވާކަނ  

ަބއިވެރިނ ނަށ   ވަ  ޞުލ ޙަވެރިކަމާއެކު އެއ ވުމުނ  ކިވެ ދިއުމަށ  އެއ ވުމުގެ 

ވިދިވިދިގެނ    ގޮތުނ   މި  ވާނ ޖެހޭނެއެވެ.  ތިނ ފަހަރު، ނަސޭޙަތ ތެރި 

އެއަށ ފަހު،   އަދި،  ޭބނު ނަސޭޙަތ ތެރިވާނ ޖެހޭނެއެވެ.  ނ ކުރުމުގެ ާބރުގެ 

 ތިނ ފަހަރު ދޭނ ވާނެއެވެ.ވިދިގެނ  ކުރިނ  އެކަމުގެ އިނ ޒާރު ވިދި
ރޫ ( ށ)   ދިނުމުގައާއިއެއ ވުމެއ   ދޭނ ޖެހޭގޮތަށ   ނަސޭޙަތ   އިނ ޒާރު ، ޅާލުމުގައި 

ދުރާލާ  ދިގުމިނަކީ،  ވަގުތުގެ  ގެނ ގުޅޭ  ދިނުމުގައި  ގޮތަށ    ދޭނ ޖެހޭ 

 ވާނ ޖެހޭނެއެވެ.ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިގުމިނަކަށ  
ލާތައ  ފަށައިފިކަމަށ ވާނަމަ،  ޙަމަކުރަނ ޖެހޭ މަރުއެއ ވުމެއ  ރޫޅާލުމަށ  ފުރިހަ ( ނ)  

އެއ  އެއެ  ހިނދަކު،  ރޫޅާނުލެވޭހާ  ފުރިހަމަ   ވުނ   މަރުހަލާތައ  

 ކުރަނ ވާނެއެވެ.
ނެއ ޞު )ރ(   ތަރުތީުބނ   އެއ ވުމެއ   ަބލާއިރު، ލ ޙަވެރި    ޓިގެނ ދިޔަގޮތަށ  

މާއ ދާގެ    ލުމުގައި މި އެ އެއ ވުނ  ރޫޅާޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވަތަ  ހަމަޖެހުނ   

ފުރިހަ މަރުޙަލާތަކެއ   ަބޔާނ ކުރާފަދަ  ގައި  ނެތ  )ހ(  މަކުރެވެނ  

ޙާލަތެއ ގައިނަމަ، ނަސޭޙަތ  ދިނުމަކާނުލައި، އެކަމަކު އެއ ފަހަރު އިނ ޒާރު 

 އެކީގައި އެ އެއ ވުނ  ދިނުމަށ ފަހު، ނުވަތަ އެއ ފަހަރު އިނ ޒާރު ދިނުމާއެކު

 .  ކުރެވިދާނެކަމެކެވެފުލުހުނ ނަށ ، ރޫޅާލުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަކީ

 
  ބާރާގުޅޭ   ބޭނުނ ކުރި 

 ޒިނ މާ 

ނުރައ ކަލާ  ( )ހ  .51 ކުރިމަތިވެފައިވާ  ާބރަކީ  ބޭނުނ ކުރާ  ރޫޅާލުމުގައި  އެއ ވުމެއ  

 އެކަށޭނަ ނިސ ބަތ ހަމަ ާބރަކަށ  ވާނ ވާނެއެވެ. 
ާބރަކީ  ( ށ)   ބޭނުނ ކުރި  އެވަގުތު  ޙާލަތުގައި،  ބޭނުނ ކުރާ  ާބރުގެ  ފުލުހުނ  

ހު ޭބނުނ ކުރިޤާނޫނުގައި  ނުވަތަ  ނުވެއ ޖެނަމަ،  ާބރަކަށ    އ ދަވެގެނ ވާ 

ާބރަކަށ ވާނަމަ ޮބޑު  ވަރަށ ވުރެ  އެކަށީގެނ ވާ  ނުވަތަ   ،ާބރަކީ ނިސ ބަތުނ  
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ވާނަމަ، އެ ޢަމަލު ާބރު ބޭނުނ ކުރި ޙާލަތާ ނިސ ަބތ ހަމަ ާބރެއ ކަމުގައި ނު

އަދި   މަދަނީ  އެކަމުގައި  ފަރާތ ތަކުނ   ޒިނ މާ    ޖިނާއީހިނ ގި 

 ލަނ ޖެހޭނެއެވެ. އުފު
ދެނ ނެވިފަ ( ނ)   ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  ޚިލާފަށ   މި  ގޮތާއި  ާބރުގެ އިވާ  ފުލުހުނ  

ތިިބ  ޙާލަތުގައި  އެނ ގޭނެ  ނުކުރުމަށ   އެގޮތަށ   އެކަނ   ބޭނުނ ކުރިއިރު، 

މަ މަތީ  މީހުނ ޤާއެއަށ ވުރެ  މަ  ،މުތަކުގެ  އެކަނ   ޤާއެ  ތިބެ،  މުތަކުގައި 

ނެ އެކަށީގެނ ވާ ފުރުޞަތުއޮވެ، އެކަނ  ޓުވާއެކަނ  ހުއ އަދި،    ،ތިެބއެނގި

އަދި ފައި  ހުއ ޓުވާ މަދަނީ  ގުޅޭގޮތުނ   އެކަމާ  އެމީހުނ ވެސ   ނުވާނަމަ، 

 ޒިނ މާ އުފުލަނ ޖެހޭނެއެވެ.  ޖިނާއީ
ނުރައ ކާ  (ރ)   ހަށިގަނޑަށ   ނުވަތަ  ފުރާނައަށ   މީހެއ ގެ  މީހަކު،  ފުލުހުނ ގެ 

ތުހުމަތުކު ދީފިކަމަށ   ގެއ ލުމެއ   އިތުރު ލިޭބފަދަ  ހިނދެއ ގައި،  ރެވިއ ޖެ 

ޕޮލިސ   އެއ ވެސ  ފަރާތެއ ގެ ޝަކުވާ އެއ  ހުށަހެޅުމެއ ނެތި، އެ މައ ސަލަ 

ކޮމި ރައިޓ ސ   ހިއުމަނ   ކޮމިޝަނުނ ނާއި  ދަ އިނ ޓަރގ ރިޓީ  އޮފ   ޝަނ  

މޯލ ޑިވ ސ އިނ  ވަކިވަކި މިނިވަނ  ތަޙ ޤީޤުތަކެއ ގެ ގޮތުގައި ތަޙ ޤީޤުކޮށ ،  

ފާހަ ގުޅޭގޮތުނ   ހިނގާދިޔަތާ އެކަމާ  އެކަމެއ   ކަނ ކަނ ،  ގަކުރެވުނު 

އިޢުލާނ   14ނ   ގިނަވެގެ ތެރޭގައި  އަދި،   ދުވަހުގެ  ކުރަނ ވާނެއެވެ. 

ތަޙ ޤީ އެފަދަ  ހިނގާފައިވާކަމަށ   ދައ ކައިފިނަމަ،  އެފަދަކަމެއ   ޤަކުނ  

އަޅައި ފިޔަވަޅު  އަޅަނ ޖެހޭ  މައ ސަލަ ، ދިނުމަށ އެދިކަމާގުޅޭގޮތުނ   އެ 

 ރަލަށ  ފޮނުވަނ ވާނެއެވެ. ޓަރ ޖެނެއުޕ ރޮސެކި

 
  އިނ ތިޒާމުކުރާ   އެއ ވުނ  

  ޒިނ މާ   ރާތުނ  ފަ 

 އުފުލުނ  

ނުވަތަ   )ހ(   .52 ގުޅޭގޮތުނ   ހަމަނުޖެހުމާ  ހިނގާ  ޢަމަލާ އެއ ވުމެއ ގައި  އަނިޔާވެރި 

މީހަކަށ   ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުނ   ގެއ ލުނ ދިނުމާ  މުދަލަށ   ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުނ  

އެއ ވުނ  ގުޅޭގޮތުނ ،  ޒިނ މާ   ގެއ ލުނ ދިނުމާ  ފަރާތުނ   އިނ ތިޒާމުކުރާ 

އެކަށީގެނ ވާ   އެކަނ   ،އުފުލަނ ޖެހޭނީ އަޅަނ ޖެހޭ  ހުއ ޓުވުމަށ ޓަކައި 

ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލު   ލަތުގައެވެ.ފިޔަވަޅުތައ  އެމީހުނ  އަޅާފައިނުވާ ޙާ

ފާޅުގައި  އެއ ވުމުގައި  އެ  ދިނުމަށ   ގެއ ލުނ   މުދަލަށ   ނުވަތަ  ހިނ ގުމަށ  

 ތުނ އެއ ވުނ  އިނ ތިޒާމުކުރާ ފަރާވެސ ، އެކަނ  ހުއ ޓުވުމަށ   ގޮވަމުނ ދާއިރު

 ކުރި މަސައ ކަތެއ  ފާހަގަވާނ  ނެތ ނަމައެވެ. 
މެނުވީ  )ށ(    ދާއިރާގެތެރޭގައި  ަބޔާނ ވެގެނ ވާ  ގައި  )ހ(  މާއ ދާގެ  މި 
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އެއ ވުނ   ކަނ ތައ ތަކަށ   ކުރާ  ފަރުދުނ   ވަކިވަކި  ަބއިވެރިވާ  އެއ ވުމުގައި 

އެކަނ ކަމަށ  ފަ  އިނ ތިޒާމުކުރާ ނުޖެހޭނެއެވެ.  އުފުލާކަށ   ޒިނ މާ  ރާތުނ  

 ނ މާ އުފުލާނީ އެކަމެއ ކުރި ފަރާތަކުނ ނެވެ. ޒި
ހުރަސ އެޅުމަށ   )ނ(    އެއ ވުމަށ   ނުވަތަ  މީހަކު  ަބއިވެރިނުވާ  އެއ ވުމުގައި 

ނައ ޓާލުމަށ    ހަމައިނ   އެއ ވުނ   ނުވަތަ  މީހަކު  މަސައ ކަތ ކުރާ 

ފަރާތުނ    އިނ ތިޒާމުކުރާ ކަމަކަށ ވެސ  އެއ ވުނ   މަސައ ކަތ ކުރާ މީހަކު ކުރާ

އުފުލާޒިނ މާ   ޒިނ މާ  އެކަނ ކަމަށ   ނުޖެހޭނެއެވެ.  އެކަމެއ  އުފުލާކަށ   ނީ 

 ކުރި ފަރާތަކުނ ނެވެ.

 
އެއ ވުމެއ ގެ ތެރޭގައި ވަކިމީހަކު ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއ  ކޮށ ފިކަމަށ ވާނަމަ ނުވަތަ    .53 ޒިނ މާ   ފަރުދީ 

ހު ކުރާ  ޒިނ ޤާނޫނީގޮތުނ   އެކަމެއ ގެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ތަާބނުވި  އަމުރަކާ  މާ  އ ދަ 

 އުފުލަނ ޖެހޭނެއެވެ.އެމީހަކު ފަރުދީގޮތުނ  

 

ވަނަ ބާބު ދިހަ   

 އާގުޅޭ   އާ މީޑީ 

  މީޑިއާއަށ  

 ފުރުޞަތުދިނުނ  

ނޫސ ވެރިނ ނަ )ހ(   .54 ޙަރަކާތ ތެރިވާ  ފެތުރުމަށ ޓަކައި  މަޢުލޫމާތު  ކީ،  އެއ ވުމާގުޅޭ 

ަބ ޤާނޫނުގައި  މި  ލިިބދެވިގެނ ވާ އަދި  ފުރުޞަތުތަށ   ޔާނ ވެގެނ ވާ 

)ށ(  ނޫސ ވެރިނ ނަކީ މާއ ދާގެ  މި  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ،  ގައި 

ކުރެވިގެނ ވާ ގަވާއިދުކުރުމުގެ  އެކ ރެޑިޓު އެކ ރެޑިޓ   ގޮތުގެމަތިނ ،  ގައިވާ 

 ނޫސ ވެރިނ ނަށ  ވާނ ވާނެއެވެ. 

ޙަރަ  އެއ ވުމާ )ށ(    އެކ ރެޑި ގުޅޭގޮތުނ   ނޫސ ވެރިނ   ކުރުމުގެ ޓުކާތ ތެރިވާ 

ޤާނޫނަށ  ޢަމަލުކުރަނ ފަށާތާ    ގެ މި މާއ ދާއަށ  ޙަވާލާދީ، އަދި، މިގަވާއިދު

މޯލ ޑިވ ސ   3 ތެރޭގައި  ކޮމިޝަނުނ    މަސ ދުވަހުގެ    ބ ރޯޑ ކާސ ޓިނ ގ 

 ކުރަނ ވާނެއެވެ.  ލާނ ޢުއިހަދައި، 

ާބއ ވާ އެއ ވުމެއ    )ނ(    އެއ ވުމެއ   އެ  ގުޅޭގޮތުނ   އެކަމާ  ާބއ ވާއިރު، 

ކަނ ފަރާތ ތަ ކުރާ  ގުޅޭގޮތުނ އެ    ކަމާއިކުނ   އަޅާ  ފުލުހުނ     އެއ ވުމަކާ 

އެތަނުގައި  ރިޕޯޓުކުރުމަށ ޓަކައި  އެކަނ ކަނ   ަބލައި  ގާތުނ   ފިޔަވަޅުތައ  

ހަމަތަކުގެނޫސ ވެރިކުރެވިގެނ ވާ    އެކ ރެޑިޓ  ރަކާތ ތެރިވާ  ޙަ ޤާނޫނީ   ނ  
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މަސައ ކަތ    މީހުނ ގެ  އެ  ވަސީ މަތިނ   ގެނ ގުޅޭ  ލަތ ތަކަށ   ކުރުމަށ ޓަކައި 

އެއ ވުނ    އަދި   ނ ތިޒާމުކުރާއިފުލުހުނ ކަމުގައިވީނަމަވެސ ، 

އެއ ވުމުގެ  އަދި  ފަރާތުނ ކަމުގައިވީނަމަވެސ ، 

ގެއ ލުމެއ ދީ  ޤަަބއިވެރިއެއ ކަމުގައިވީނަމަވެސ ،   ހުރަހެއ  ސ ތުގައި 

 .އަޅައިގެނ  ނުވާނެއެވެ

ނުވަތަ   )ރ(   ރޫޅާލުމުގައި  ގުޅޭގޮތުއެއ ވުމެއ   ގެނެސ ފައިވާ   ނ އެއ ވުމަކާ 

ފުލުހު ތަނ ފީޒުކުރުމުގައި  ޙަރަކާތ ތެރިވަމުނ ދާއިރު، ހަނިކުރުމެއ   ނ  

ފުލުހުނ  ހިނ ގަމުނ ދާ ޙަރަކާތާ އެކަށީގެނ ވާ ދުރުމިނެއ ގައި، އެކަމަކު، އެ 

ބެލުމަށ    ހިނގަމުނ ދާގޮތ   ޙަރަކާތ   އެ  ނުވަތަ  ކުރުމަށ   ރިޕޯޓ   ޙަރަކާތ  

ދުރުމިނެއ ގައި  އެހުރަހަކަށ ނުވާނެ  ނޫސ ވެރިނ    ކުރެވިގެނ ވާ  ކ ރެޑިޓ  

ފުލުހު އެނ   ތިުބމަށ   ނުވަތަ  ދިނުމަކީ،  ދުރުމިނެއ ގައި އިރުޝާދު  ފަދަ 

ފުލުހުނ  އެ ނޫސ ވެރިނ  ޭބތިއ ުބމަކީ، މި މާއ ދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާނ ކުރާ  

 ާބވަތުގެ ހުރަހެއ  އެޅީ ކަމުގައެއ  ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

ޙަރަކާތ ތެރި )ބ(    ނޫސ ވެރިނ ،   އެކ ރެޑިޓ ވާ  އެއ ވުމެއ ގައި  ކުރެވިގެނ ވާ 

ދައުރު ޢަމަލުގައި އެމީހުނ ގެ  ަބއިވެރިނ ގެ  އެއ ވުމުގެ  އަދާކުރުމުގައި   

ޢަމަލެއ   އެފަދަ  ޢަމަލެއ ކޮށ ގެނ ނުވާނެއެވެ.  ފާހަގަކުރެވޭ  ަބއިވެރިވަނީކަނ  

ަބއިވެރިއެއ ކަމުގައި ަބލައި، ކުރާ ހިސާބުނ ، އެ ނޫސ ވެރިޔަކީ، އެއ ވުމުގެ  

އޭނާއާއުއެ   ފުލުހުނ ނަސޫލުނ   އިޚ ތިޔާރު  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ށ   މެދު 

 ލިިބގެނ ވެއެވެ. 
 

އެއ ވުމެއ    )ހ(   .55 ބ ރޯޑ ކާސ ޓ    ލައިވ   އެ    އިނ ތިޒާމުކުރާއެއ ވެސ   ގަނެގެނ   އެއަރޓައިމ   ފަރާތުނ  

މީޑި އެއ ވެސ   އެއ ވުނ   ލައިވ ކޮށ  އާމުޅި  އަކުނ  

ފަރާތެއ ގެ ނުވަތަ    ބ ރޯޑ ކާސ ޓ ކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެއ ވެސ   މީޑިއާގެ 

އަ އިސ ނެގުމުގައި  ލައިވ ކޮށ  އަމިއ ލަ  އެއ ވުމެއ   ނެގުމަކާނުލައި  ގެއ  

ކުރާކަމުގައިވާނަމަ،   މަދުވެގެނ     އެކަނ ބ ރޯޑ ކާސ ޓ    60ކުރަނ ވާނީ، 

 ސިކުނ ތުގެ ލަސ ކުރުމަކާއެކުގައެވެ.

ނައުމުގެ ބޭނުމަކީ، މި މާއ ދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ލަސ ކުރުނ  ގެ )ށ(   
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ނުވަތަ ވާހަކައެއ   ދެކެވޭ  ބ ރޯޑ ކާސ ޓ ކުރުމުގެ އެއ ވުމުގައި  ކުރާކަމަކީ،   

ޚިލާފުނމިނ ގަ ކަމެއ   ކަމެއ   ޑާ  ނުވަތަ  ވާހަކައެއ   އެ  ކަމުގައިވާނަމަ، 

 ތުދިނުމެވެ. ޞަބ ރޯޑ ކާސ ޓ  ނުކުރުމަށ  ފުރު

ބ ރޯ )ނ(    ބ ރޯޑ ކާސ ޓ ކުރުމުގައި،  ލައިވ ކޮށ   ޑ ކާސ ޓ ކުރުމުގެ އެއ ވުމެއ  

ނަމަ، އެ އެއ ވުނ  ބ ރޯޑ ކާސ ޓ  މިނ ގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއ  ހިނގައިފި

ޒި އެކަމެއ ގެ  ޤާނޫނުގައިވާ ނ މާ  ކުރިފަރާތުނ ،  ބ ރޯޑ ކާސ ޓ ކުރުމުގެ 

 އުފުލަނ ވާނެއެވެ. ގޮތެއ ގެމަތިނ  
 

 ވަނަ ބާބު އެގާރަ 

 ޢާނ މު އުސޫލުތައ  
ފުލުހުނ  ސިފައިނ ގެ  

 ށ  އެދުނ  އެހީތެރިކަމަ 

ގުޅޭގޮތުނ  )ހ(   .56 ޤާނޫނު، އެއ ވުމަކާ  ދާއިރާމި  ފުލުހުނ  ގެ  ތެރޭގައި  ގެ 

)ފުލުހުނ ގެ ޤާނޫނު( ގެ    2008/5ޙަރަކާތ ތެރިވުމުގައި ޤާނޫނު ނަނ ަބރު  

ސިފައިނ   އެދުމުނ ،  ފުލުހުނ   އެހީތެރިކަމަށ   ސިފައިނ ގެ  ދަށުނ  

އަދާކުރުމަށ  ދައުރު  ފުލުހުނ ގެ  ޤާނޫނުގައި ޙަރަކާތ ތެރިވާނ ވާނީ،  މި   

 ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެ.
މަސ އޫލިއ ޔަތާއި މި   ( ށ)   ސިފައިނ ގެ  ބޭނުމަށ ޓަކައި  ގެ  )ހ(  މާއ ދާގެ 

ފުލުހުނ ގެ   ޤާނޫނުގައި  މި  ދާއިރާއަކަށ ވާނީ  ާބރުގެ  ޒިނ މާއާއި 

  މަސ އޫލިއ ޔަތާއި ޒިނ މާއާއި ާބރުގެ ދާއިރާކަމުގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ދާއިރާ

 މިނ ވަރަށެވެ. އެ

 
  ހޯދާ   މަޢުލޫމާތު 

 ފަރާތ ތައ  

މުއައ ސަސާތަކާއި އެއ  )ހ(   .57 ދައުލަތުގެ  މުރާޖިޢާކުރާ  ަބލައި  ކަނ ކަނ   ވުމާގުޅޭ 

ޙައ  މަސައިނ ސާނީ  ޖަމ ޢިއ ޔާޤަށ   އަމިއ ލަ  އެ ތަކުނ   އ ކަތ ކުރާ 

ބޭނުނ ކުރުމާއި  އެއ ވުމާ ރައ ކާކުރުމާއި  އެއ ކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ެބހޭ 

ރެފެތު އަޑު  ވީޑިއޯކުރުމާއި  ފޮޓޯނެގުމާއި  ބޭނުމުގައި،  ކުރުމާއި  ކޯޑު ރުމުގެ 

އެއ ވުމެއ  އޮތ  ތަނަކަށ     އިނ ޓަރވިއު ހޯދުމާއި ސުވާލުކުރުމަށ ޓަކައި، އެ

 ފަރާތ ތަކަށ  ލިިބދޭނ ވާނެއެވެ. ހާޒިރުވެ، އެކަނ  ކުރުމުގެ މިނިވަނ ކަނ  އެ
މުއަ )ށ(    އެކިއެކި  ދަށުނ   ގެ  )ހ(  މާއ ދާގެ  ޖަމާޢަތ ތައ   މި  އ ސަސާތަކާއި 

އިކަނ  އެ މުއައ ސަސާއަކުނ  ނުވަތަ އެ މީހުނ ނަކީ ކޮބަ   ތަމ ސީލ  ކުރާނެ

 ޖަމ ޢިއ ޔާއަކުނ  ދުރާލާ، ފުލުހުނ ގެ އިދާރާއަށ  އަނ ގަނ ވާނެއެވެ. 
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  ހަދައި   ގަވާއިދު 

 ހިނ ގުނ  

އަދާކުރުމަށ  )ހ(   .58 މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ   އަދާކުރަނ ޖެހޭ  ދަށުނ   ޤާނޫނުގެ   މި 

ތެރެއިނ   ގަވާއިދުބޭނުނ ވާ   ވަކި ވަކިފަރާ  ގަވާއިދުވަކި  ތަކުގެ  ތަކުނ  

ނުވާހިނދަކު،   ލާޒިމ ކޮށ ފައި  ހެދުނ   ގުޅުނ ހުރި މުއ ދަތެއ ގައި  ކޯޓާ 

ގަވާއިދު އެނ މެހައި  ކަނ ކަމާގުޅޭ  އެހެނ   ފިޔަވައި  ހަދާނީ  ތައ   ކަނ ކަނ  

އެ   އަދި  އިނ ނެވެ.  ހޯމ އެފެއާޒ   އޮފ   ހިނ ގާނީ    ދުގަވާއިމިނިސ ޓ ރީ 

ކޯޓާގުޅޭ   ސަރވިސ އިނ ނެވެ.  ޕޮލިސ   ހަދައި ގަވާއިދުމޯލ ޑިވ ސ   ތައ  

 ހިނ ގާނީ، ކަމާގުޅޭ ކޯޓުނ ނެވެ. 
ހިނ ގާ   )ށ(    ހަދައި  ދަށުނ   ގެ  )ހ(  މާއ ދާގެ  ޤާނޫނު ގަވާއިދުމި  މި  ތައ  

ތެރޭގައި  3ގިނަވެގެނ     ތަޞ ދީޤުކުރާތާ އެ   ،ހަދައި، މަސ ދުވަހުގެ 

 ޢާނ މުކޮށ  އިޢުލާނ ކުރަނ ވާނެއެވެ.  ގަވާއިދުރާތަކުނ  އެ  ހެދި ފަ  ގަވާއިދު

 

  ޤާނޫނަށ  

 ޢަމަލުކުރުނ  

ފަށާނީ،  .59 ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ   ތަސ ދީޤުކޮށ ،  މި  ފާސ ވެ،  ޤާނޫނު  ދިވެހި   މި 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ ނެވެ. 

 

ފެށުމާއެކު  .60 ބާޠިލުވުނ   ޢަމަލުކުރަނ   ޤާނޫނަށ   ނަނ ަބރު  ،  މި  )ޢާނ މު    6/2008ޤާނޫނު 

ޤާނޫނުގަވާއިދު "އެއ ވެއުޅުމުގެ  ތަކާެބހޭ  ހިނ ގަމުނ އައި  ާބރުލިިބދީގެނ   ދަށުނ   ގެ   )

 ލުވީއެވެ. ޠިާބ" ގަވާއިދު

 

ކަނޑައެޅިގެނ     .61 މާނަކުރުނ   ޭބނުނ ކޮށ ފައިވާގޮތުނ   ލަފ ޒެއ   ނުވަތަ  ޢިާބރާތެއ   ޤާނޫނުގައި  މި 

ދޭހަނުވާހާ  އެހެނ  ލަފ ޒުތަކަށ   މާނައެއ   ޢިާބރާތ ތަކާއި  އަނ ނަނިވި  ހިނދަކު، 

ގުޅިގެނ   ،ވަނީދެވިފައި ލަފ ޒުތަކާ  ޢިާބރާތ ތަކާއި  ދީފައިވާ   ،އެ  ތިރީގައި 

 މާނަކުރުމެވެ.
ުބނެފައި )ހ(    ކަމަށ   ޙައ ޤުގެ ބޭނުނ  ހިފުނ   އެ"ހަނިކުރުނ "  އެއ ވުމުގެ  ވަނީ، 

ގޮ ނުދާނެ  ނަފީވެގެނ   ނުވަތަ  މަނާވެގެނ   ޙައ ޤާ  މުޅިނ   އެ  ތުގެމަތިނ ، 

ރޭގައި، މި ޤާނޫނުނ  ާބރު ލިބިގެނ ،  ގުޅޭގޮތުނ  މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެ

ގެނ ނަ  މުއައ ސަސާއަކުނ   ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  އިދާރާއިނ   ފުލުހުނ ގެ 

 ހަނިކަމަށެވެ.  
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ފަރާތުނ   )ށ(    އިނ ތިޒާމުކުރާ  އެއ ވުމެއ   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   "ނޯޓިސ " 

ފަރާތ  ާބއ ވާކަނ  ނުވަތަ  އެއ ވުނ   އެ  އިދާރާއަށ ،  ފުލުހުނ ގެ  ތަކުނ ، 

 ނ ގާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށެވެ. އަ

ތެރެއިނ   )ނ(    ކޯޓުތަކުގެ  މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   "ކޯޓު" 

ލިިބގެނ ވާ  ކޯޓަށާއިސިވިލ    އިޚ ތިޞާޞ   ގުޅޭ  މައުޟޫޢާ  ޤާނޫނުގެ  މި   

މެޖިސ ޓ ރޭޓ    ހައިކޯޓަށާއި ށެކަކޯޓަކޮނ މެ  މަރުޙަލާތަކުގައި  އެނޫނ   ވެ. 

 .ސުޕ ރީމ ކޯޓަށެވެ

ކަމަށ    )ރ(   ތަނ ތަނ "  އަގެއ   "ޢާނ މު  އެއ ވެސ   ބުނެފައިއެވަނީ، 

އެނ މެނަށ  ޭބނުނ ކުރެވޭގޮތަށ    މެ ދެއ ކުމަކާނުލައި،  ހަމަހަމަގޮތުގައި 

މައިދާނ ތަ ބިނ ތަކާއި،  ގޯޅިތަކާއި،  މަގުތަކާއި،  ކާއި، ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

 ޕާކުތަކާއި، ދުވާރުތައ  ހިމެނޭގޮތުނ ނެވެ. 

ބުނެފައި )ބ(    ކަމަށ   ފަރާތ "  ވަކި  "އިނ ތިޒާމުކުރާ  އެއ ވުމެއ   ވަކި  އެވަނީ، 

އެއ ވުނ   އެ  ކަނ ކަނ ކޮށ ،  ކުރަނ ޖެހޭ  ޭބއ ވުމަށ   ތަނެއ ގައި 

އެކަނ އިނ ތިޒާމުކުރު އިސ ވެކޮށ ،  ކަނ ކަނ   ޠަީބޢީ ކަމުގެ  ހަވާލުވެހުރި  މާ 

 ނ ނަށެވެ. ޞުިބޢީ ޝަޚ ޠަ ށެވެ. ނުވަތަ އެކަނ ކަމާ ހަވާލުވެތިިބ ޞަކަޚ ޝަ

"އެއ ވުމެއ ގެ ަބއިވެރިނ " ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ، އެއ ވުމެއ ގައި އަމިއ ލަ  )ޅ(  

އެއ ވުމުގެ  އެ  ފަރާތ ތަކަށެވެ.  ަބއިވެރިވާ  އެއ ވުމުގައި  އެ  އިޚ ތިޔާރުގައި 

ރަސ  ގެނެސ ދިނުމަށ ޓަކައި،  އެއ ވުނ  ޚަަބރުތައ   އެ  ހައިސިއ ޔަތުނ   މީ 

ހާޒިރުވެތިޭބ ތަނަކަށ   ކުރެވި  އޮތ   އެ  ގެނ ވާ  އެކ ރެޑިޓ   ނޫސ ވެރިނ  

ަބއިވެރި އެއ ވުމުގައި ނ އެއ ވުމުގެ  އެ  އަދި  ނުެބލެވޭނެއެވެ.  ކަމުގައެއ  

ަބޔަކާ އެ މަސައ ކަތ    އެ ރައ ކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުނ ، ވަކި 

އެފަރާތުނ     ރާއިނ ތިޒާމުކުއެއ ވުނ    އެގޮތުނ ،    ޙަވާލުކޮށ ފައިވާނަމަ، 

އަ އެވާޖިުބ  އެ  ދާކުރުމަށ ޓަކައި  މީހުނ ނަކީވެސ   ތިޭބ  އެއ ވުމުގައި   

ނުބެލެވޭނެއެވެ. ަބއިވެރިނ ކަމުގައެއ   އެއ ވުމާގުޅޭ    އެއ ވުމުގެ  އެ  އަދި 

ކަމާެބހޭ  ދައުލަތުގެ  ޙާޒިރުވެތިޭބ  އެތަނަށ   ހޯދުމަށ   މަޢުލޫމާތު 

ގެ އި އަމިއ ލަ ޖަމ ޢިއ ޔާތަކުގެ މަނ ދޫުބނ  އެއީ އެ އެއ ވުމުމުއައ ސަސާތަކާ

 ގައެއ  ނުބެލެވޭނެއެވެ. ަބއިވެރިނ ކަމު
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އެދޭަބޔަކަށ   )ކ(    އެކަމަށ   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   ތަނ ތަނ "  "އަމިއ ލަ 

ދޫކުރެވޭ  ޢާ ޭބނުނ ކުރެވޭގޮތަށ   މަތިނ   އުސޫލެއ ގެ  ނ މުކުރެވިގެނ ވާ 

ޢިމާރާތ ތަ ސ ޓޭޑިދައުލަތުގެ  އޮޑިޓޯރިއަކާއި،  ތަކާއި  އަމ ތަކާއި،  މ  

  މިއ ލަ ފަރާތ ތަކުނ  ހިނ ގާ އެފަދަ ތަނ ތަނ  ހިމެނޭގޮތުނ ނެވެ.ހޯލ ތަކާއި އަ

އެއ ވުނ    "އެކ ރެޑިޓ  )އ(    ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   ނޫސ ވެރިނ "  ކުރެވިގެނ ވާ 

ފާހަގަކުރު ނޫސ ވެރިނ ކަނ   ޙަރަކާތ ތެރިވާ  މުގެގޮތުނ ،  ރިޕޯޓ ކުރުމަށ ޓަކައި 

ވަސީލަތ ތަކަރަޖިސ ޓ ރީކުރެވިގެނ ވާ މީޑިއާގެ  އެކ ރެޑިޓ ކުރުމުގެ   ،ށ  

ގެނ ގުޅޭ ގަވާއިދު ޕާސ   އެކ ރެޑިޓޭޝަނ   ދޫކޮށ ފައިވާ  ދަށުނ   ގެ 

 ނޫސ ވެރިނ ނަށެވެ. 

މޯލ ޑިވ ސ    ( ވ)   މާލޭގައިނަމަ،  ުބނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   އިދާރާ"  "ފުލުހުނ ގެ 

ރަށެއ ގައިނަމަ، އެ ރަށެއ ގައި ހުރި  . ރާއ ޖޭގެ  ޕޮލިސ  ސަރވިސ  އަށެވެ

މަރުކަޒެއ   ފުލުހުނ ގެ ފުލުހުނ ގެ  ރަށެއ ގައި  ރާއ ޖޭގެ  މަރުކަޒަކަށެވެ.   

 ނެތ ނަމަ، އެ ރަށަކާ އެނ މެކައިރީގައި ހުރި ފުލުހުނ ގެ މަރުކަޒަކަށެވެ.

ބުނެފައިއެވަނީ،   ( މ)   ކަމަށ   މުއައ ސަސާ"  ހިނ ގުމު"ދައުލަތުގެ  ގެ ވެރިކަނ  

 ، ާބރާއިކުރުމުގެ  ނޫނު ހެދުމުގެ ާބރާއި، ޢަދުލުއިނ ސާފު ޤާއިމުޤާ  ،ާބރާއި

ޚިދުމަތ ތަކާއި،   މުސ ތަޤިއ ލު މުއައ ސަސާތަކާއި  މިނިވަނ   ސަލާމަތީ 

 މަޤާމުތަކާއި ކައުނ ސިލުތައ  ހިމެނޭގޮތުނ ނެވެ.  

ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   ( ފ)   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ   ގެ  ޖުމ ހޫރިއ ޔާ "ޤާނޫނުއަސާސީ" 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށެވެ.

ުބނެ ( ދ)   ކަމަށ   ނުވާ،ޞަީބޢީ ޝަޚ ޠަފައިއެވަނީ،  "ޤާނޫނީ ޝަޚ ޞ "   ކަށ  

އަމިއ ލަ  ޤާނޫނަކުނ  އުފަނ ކުރާ ނުވަތަ ޤާނޫނެއ ގެ ދަށުނ  އުފަނ ކުރުވާ، 

ޙައިސި ކޯޕަރޭޝަނ ތަކާއި، އ ޤާނޫނީ  ކުނ ފުނިތަކާއި،  ލިިބގެނ ވާ  ޔަތެއ  

 އ  ހިމެނޭގޮތުނ ނެވެ.  ޖަމ ޢިއ ޔާތަކާއި ޖަމާޢަތ ތަ

ޝަޚ ޠަ" ( ތ)   ުބނެ ޞ ީބޢީ  ކަމަށ   ފިރިހެނުނ "  އަނ ހެނުނ ނާއި  ، ފައިއެވަނީ، 

ހިމެނޭގޮތުނ    ިބދޭސީނ   ދިވެހިނ ނާއި  މީހުނ ،  ޮބޑެތި  ކުޑަކުދިނ ނާއި 

 ކޮށެވެ.  ނ މުޢާމީހުނ ނަށ  

ދަތުރު )ލ(     އެއ ގަމުގައިނަމަ،  ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށ    ކުރާ"އުޅަނދުުބރު" 
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_____________________________ 

  21.7.2022: ތާރީޚު ވުނުއަޕ ޑޭޓ ކުރެ

  އިސ ކަލުަބ  ،ހިނގާލުމާއި  ާބއ ވާ  ޭބނުނ ކޮށ ގެނ    އުޅަނދުފަހަރު

. ުބރުތަކަށެވެ  ލޮރީ  ުބރުތަކާއި  ކާރު  ،ުބރުތަކާއި  ސައިކަލ   ،ުބރުތަކާއި

 ބޯޓު  ުބރުތަކާއި  ލޯނ ޗު  ުބރުތަކާއި  ދޯނި   ،ކަނޑުގައިނަމަ  ،އަދި

 ުބރުތަކަށެވެ. 


