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  32/ 2015  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 ޤާނޫނު ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ  
 
 ބާބު ފުރަތަމަ  

 އް ޢާންމު މާއްދާތަ 
 

ކުރާ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  މަުގފަހިވާނެހެން  ޓެރަރިޒަމަށް  ނުވަތަ  ޢަމަލުތަްއ  ޓެރަރިޒަމްެގ  މިއީ، 

ކުރުން   ޢަމަލުތައް  ުގޅުންހުރި  ޓެރަރިޒަްމާއ  ނުވަތަ  މަނާކުރުމާއި،  ޢަމަލުތައް 

ކުށްވެރިކުރުާމއި، އެ ކުށްތަކުެގ އަދަބު ކަނޑައެޅުމާއި އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް 

ހުއްޓުވުމުެގ ޮގތުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަްއ މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ 

 ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތު ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ. 

 ރުމުެގ ޤާނޫނު" އެވެ. "ޓެރަރިޒަމް މަނާކު ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 

 މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުެމވެ.   .2 މަޤްޞަދު 

 ؛ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށްތަކާއި ކުށްތަކުެގ އަދަބުތައް ކަނޑައެޅުން )ހ(  

ކުރިއަށް  )ށ(   ތަޙްޤީޤު  ކުށުެގ  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ެގންދިއުމަށް މަުގފަހިކުރުމާިއ، އެފަދަ ތަޙްޤީޤުތައް، ހަރުދަނާ ޮގތެްއަގިއ އަދި  

ޚާއްޞަ   ބޭނުންވާ  ެގންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މިނެްއަގއި  ައވަސް  އެކަށީެގންވާ 

 ؛އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުން

ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުެގ ހަރަކާތްތަކުން ޢާންމު  )ނ(  

ހައްޔަރުކޮށްފަިއ   ފަރާތްތައް  އެފަދަ  ކުރުަމށްޓަކައި،  ރައްކާތެރި  ރައްޔިތުން 

ބަހައްޓަިއެގން ތަޙްޤީޤު ކުރެޭވވަރަށް ހެކި ނެތް ޙާލަތްތަކުަގއި ނުވަތަ އެފަދަ  
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ނިމުމަ ތަޙްޤީޤު  ދެމެދު،  ފަރާތްތަކުެގ  ނިމުމާ  ޮގތެއް  ޝަރީޢަތުން  ށްފަހު 

އެފަދަ   ޙާލަތްތަކުަގއި  ނުފެންނަ  ކޯޓަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް  ހައްޔަރުކޮށްފަިއ 

ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން  މޮނިޓަރކޮށް  ބައިތިއްބަިއެގން  ދޫކޮށްފައި  ފަރާތްތައް 

 ެގންދާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން. 

 

ޤާނޫނުަގއި    .3 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން  މި  ވީނަަމވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ބަޔާންކުރާ ކުށެއްެގ ަމއްޗަށް ކުށާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުަގިއ މި ޤާނޫނަށް އިސްކަން 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

 

ޤާނޫނުަގއި  ] )ހ(  .4 ޓެރަރިޒަމް މާނަކުރުން  އަންނަނިިވ  މި  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޓެރަރިޒަމް" 

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުެގ ޮގތުން، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  

 .ޢަމަލެއް ކުރުމަށެވެ

ހައްދުފަހަނައަޅާފަިއވާ  (1)    ނުވަތަ  ދީނީ  ނުވަތަ  ސިޔާސީ  ފިކުރެއް    ވަކި 

 އަދި ؛ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

ނުކޮށް   (2)    ނުަވތަ  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ވަކި  ސަރުކާރުން  ނުވަތަ  ދައުލަތުން 

ދޫކޮށްލުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމަށް ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންމުންެގ 

 .ބައެްއެގ މެދުަގއި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް

ޢަމަލަކީ   )ށ(   ވަކި  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޢަމަލެއް މި  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ   މަޤްޞަދުތައް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  އެ  ކަމުަގިއވާނީ، 

 އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުެގ ތެރެިއން ޢަމަލެއް ކުރުމަށެވެ.
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 ؛މީހެއްެގ ހަށިަގނޑަށް ބޮޑު ައނިޔާއެއް ދިނުން .1
ނުރައްކަލެއް  .2 ފުރާނައަށް  މީހެއްެގ  އެހެން  ފިޔަަވއި  މީހާ  ކުރާ    ކުށް 

 ؛ކުރިމަތިކުރުވުން
 ؛ަގދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނެއްެގ ޮގތުަގއި ހިފެހެއްޓުން .3
 ؛މުދަލަށް ބޮޑެތި ެގއްލުން ދިނުން .4
 ؛ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދެއް ހައިޖެކްކުރުން  .5
ނުވަތަ  .6 ޞިއްޙަތަށް  ބަެއއްެގ  ޢާންމުންެގ  ނުވަތަ  ޢާންމުންނަށް 

 ؛އްކަލެްއާވފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިކުރުވުންސަލާމަތަށް ބޮޑު ނުރަ
ނުވަތަ  .7 ދިނުން  ެގއްލުމެްއ  ބޮޑު  ވަސީލަތަކަށް  ޢުމްރާނީ  މުހިންމު 

 އަސާސީ ޚިދުމަތެއް މެދުކަނޑުވާލުން.

) )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )1މި  ނަންބަރާއި  ވަނަ  ނަންބަރުަގއި 2(  ވަނަ   )

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ    ، މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ނޫން ނަަމވެސްބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ހަތިޔާރެއް   ހަނުގރާަމވެރި  ހިންީގ،  މީހަކު  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަްމެގ  ބަޔާންކުރާ 

ނުވަތަ ޮގވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގން ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ޢަމަލަކީ، މި މާއްދާެގ  

 ހިމެނޭނެ ޢަމަލެކެވެ.)ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޓެރަރިޒަމްެގ މާނަިއެގ ތެރޭަގއި 

) )ރ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ޤާނޫނު 7މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންބަރު  ވަނަ   )

މަސަްއކަތް   ނުވަތަ  ސަބަބުން  ކުރުުމެގ  ހަޅުތާލެއް  ޙާލަތުަގއި،  ހުއްދަކުރާ 

ހުއްޓާލުމުެގ ސަބަބުން ނުވަތަ ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު ެއްއވުމުެގ ސަބަބުން ޢާންމު  

ޚިދުމަތެއް މެދުކެނޑުމަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ޓެރަރިޒަމްެގ 

 ޢަމަލެއް ކުރުން ކަމުަގެއއް ނުބެލެވޭނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "މުހިންމު ޢުމްރާނީ ވަސީލަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި  )ބ(  

ޤައު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދީފިނަމަ،  ެގއްލުެމއް  ެއއަށް  ސަލާމަތަށް އެވަނީ،  މީ 

އެްއވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރުވާފަދަ ކޮންމެ އެސެޓެއް ނުވަތަ ސިސްޓަެމއް 
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ވަސީލަތްތަކާިއ   މާއްދީ  ތެރޭަގއި،  ޭއެގ  ނެޓްވަރކްައކަށެވެ.  ނުވަތަ 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުެގ ވަސީލަތްތަކާއި ފަސޭހަތައް ހިމެނެއެވެ. 

ބޭނުމަށްޓަކައި، "އަސާސީ ޚިދުމަތެްއ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  މި މާއްދާެގ   )ޅ(  

ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކަށާއި 

   ]ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުެގ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

 . ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ  1) 2019/15އިޞްލާޙު: 
  ޢަމަލެއް   ޓެރަރިޒަމްގެ 

 ހިންގުން 
ޙާލަތުަގއި    މި[   .5 މާނަކޮށްފައިވާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނުަގއި 

ިމ   ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހިންުގން"  ޢަމަލެއް  "ޓެރަރިޒަމްެގ  ފިޔަވަިއ، 

ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށެްއ  

 ]ޢަމަލެއް ހިންުގމަށެވެ. ކުރުން ހިމެނޭޮގތުން، ޓެރަރިޒަމްެގ އެްއވެސް

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( 2) 2019/15އިޞްލާޙު: 
ވަނަ މާްއދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ   4މި ޤާނޫނުެގ  .  1[ )ހ(  .6 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް 

 ކުށެކެެވ. 

ކުރަން ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް   4މި ޤާނޫނުެގ . 2

އުޅުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ކަެމއް ކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ ެއއްެވސް 

 ]ސިފައެްއގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި (3) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 25)ިވހި( އަހަރާއި    20މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކަެމއް ކުރުމުެގ އަދަބަކީ   )ށ(  

 )ފަންސަވީސް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ކަމެއް   )ނ(   އެފަދަ  ނުވަތަ  ުއޅުމުެގ  ކުރަން  ކަމެއް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގިއ  މި 

ބައިވެރިވުމުެގ   ސިފައެްއަގިއ  އެްއވެސް  ނުވަތަ  އެހީތެރިވެދިނުމުެގ  ކުރުމުަގއި 

އަހަރާއި    17އަދަބަކީ   ދެމެ  20)ސަތާރަ(  ދުެގ މުއްދަތަކަށް  )ވިހި( އަހަރާ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.
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 ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަކީ ކުށެކެވެ.  )ހ(  .7 ރޭވުން 

)ސަތާރަ(   17މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ   )ށ(  

 )ވިހި( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 20އަހަރާއި 

 

ޢަމަލެއް   ޓެރަރިޒަމްގެ 

 ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން 
ސީދާ ޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުންިވޔަސް، ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް  )ހ(  .8

 ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. 

އެަވނީ )ށ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ދިނުން"  "ހިތްވަރު  މާއްދާަގއި  ބުނާ   ،މި  މީހަކު 

ބުނުމަކުން ނުވަތަ ދޭ ބަޔާނަކުން، އެީއ ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެްއ ކުރުމަށް ނުވަތަ  

ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަުގފަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމެއް ކަމަށް ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ  

 ޢާންމުންެގ ބަޔަކަށް ފެންނަ ފެނުމަށެވެ.

ކަންތައްތަކަކީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއވާ   )ނ(   

ފެނިދާނެކަން   ބަޔަކަށް  ޢާންމުންެގ  ނުވަތަ  ޢާންމުންނަށް  ކަމަށް  ދިނުން 

 ކަނޑައެޅުުމަގއި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ ބަޔާނެއްަގއި ހިމެނޭ ކަންކަންމީހަކު ބުނާ ބުނުމެއް ނުވަތަ ދިން   (1)   

؛ އެފަދަ އެްއޗެްއ ބުނި ނުވަތަ އެފަދަ ބަޔާނެއް ދިން މަޙައްލާއި ޙާލަތް  (2)   

 އަދި

 އެފަދަ ބުނުމެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ޮގތް.   (3)   

)ދިހައެއް(   10އަދަބަކީ  މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްެގ   )ރ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

 

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ  

ލިޔެކިޔުންތައް ފެތުރުމާއި  

 ޝާއިޢުކުރުން 

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި،   )ހ(  .9 މަޤްޞަދެއް  ތެރެއިން  މަޤްޞަދުތަކުެގ  އަންނަނިވި 

 ލިޔެކިޔުންތައް ފެތުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމަކީ ކުށެކެެވ.  ޖަމާޢަތެއްެގޓެރަރިސްޓް 
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ޢަމަލެއް    (1)    ޓެރަރިޒަްމެގ  ޮގތުންވިޔަސް  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ޮގތުން  ސީދާ 

 ؛ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުަވތަ މަުގފަހިކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކުރުމަށް

 ރޭވުުމަގއި އެހީތެރިވެދިނުމަށް.ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ކުރުުމަގއި ނުވަތަ   (2)   

ފެތުރުމާއި  )ށ(   ލިޔެކިޔުންތައް  ޖަމާޢަތެއްެގ  "ޓެރަރިސްޓް  މާއްދާަގއި  މި 

އަންނަނިިވ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން    ، ޝާއިޢުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ

 ކަމެއް ކުރުމަށެވެ. 

 ؛ސަރކިއުލޭޓް ކުރުންޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްެގ ލިޔެކިޔުން ބެހުމާއި   (1)   

 ؛ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްެގ ލިޔެކިޔުން ވިްއކުމާއި ދިނުން  (2)   

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްެގ ލިޔެކިޔުން ޢާންމު ޮގތެއްަގއި މީހުންނަށް ކިޔޭނެ   (3)   

ޮގތަށް އެތަކެތި ލިބޭނެ  ައޑުއެހޭނެ ނުވަތަ ފެންނަން ހުންނާނެ  ނުވަތަ 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުންޚިދުމަތެއް 

ވަސީލަތެއް    (4)    އިލެކްޓްރޯނިކް  ލިޔެކިޔުން  ޖަމާޢަތެއްެގ  ޓެރަރިސްޓް 

 މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ލިބޭނެޮގތް ހެދުން.

ޤާއިުމވޭތޯ   )ނ(   މަޤްޞަދެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.  ،ކަނޑައެޅުުމަގއި 

ލިބުމުގެ   (1)    ލިޔެކިޔުމެްއ  އެ  ބަޔަކަށް،  ޢާންމުނެްގ  ނުވަތަ  ޢާންމުންނަށް 

ސަބަބުން އެީއ ސީދާ ޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުންވިޔަސް ޓެރަރިޒަމްެގ  

ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭުވމަށް ނުވަތަ   ހިތްވަރުދޭ ޢަމަލެއް  މަުގފަހިކުރުމަށް 

 ނުވަތަ؛ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ފެނުން ނުަވތަ ސިފަކުރެވުން

ލިބުމުގެ   (2)    ލިޔެކިޔުމެްއ  އެ  ބަޔަކަށް،  ޢާންމުނެްގ  ނުވަތަ  ޢާންމުންނަށް 

ރޭވުމަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ  އެއީ  ސަބަބުން 

 ސިފަކުރެވުން ނުވަތަ ފެނުން. ބޭނުންތެރި އެއްޗެއްެގ ޮގތުަގިއ 
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މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްެގ ލިޔެކިޔުެމްއ އެއީ ޓެރަރިސްޓް   )ރ(  

ކަންތައްތަކަށް   އަންނަނިިވ  ކޯޓުން  ކަނޑައެޅުމުަގއި،  ލިޔެކިޔުމެއްތޯ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ޝާއިޢުކުރި    (1)    ނުވަތަ  ފެތުރި  ޓެރަރިސްޓް ލިޔެކިޔުމެއް  ެއއީ  ަވުގތުަގއި 

 ؛ޖަމާޢަތަކުން ނެރުނު ލިޔެކިޔުމެއްކަން

ލިޔެކިޔުމެްއ    (2)    އެ  ކަންތައްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔެކިޔުމެްއަގއި  އެ 

 ފެތުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރި ޙާލަތް.

އަދަބަކީ   )ބ(   މީހެއްެގ  ކޮށްފި  ކުށް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  )ހަތެއް(    7މި 

 )ދިހަެއއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 10އަހަރާއި 

 

އަދި   ރޭޑިއޯ  ޓީ.ވީ، 

މެދުވެރިކޮށް   އިންޓަރނެޓް 

ހިތްވަރު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު  

 ފެތުރުން 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ކަންތަްއތަކުެގ ތެރެއިން    9ވަނަ މާއްދާއާިއ    8މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .10

ކަމެއް ޓެލެވިޜަން ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުެވރިކޮށް ކުރުމަކީ  

 ކުށެކެެވ. 

)ދިހައެއް(   10މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ   )ށ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.)ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ  15އަހަރާއި 

 

ތަމްރީން   ކުރުމާއި  ތަމްރީން 

 ލިބިގަތުން 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުނަރެްއެގ  )ހ(  .11

 ތަމްރީން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. 

ތަމްރީނެއް    (1)    ޢަމަލެއް އެފަދަ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބޭނުމަކީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

 ؛ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް

ޢަމަލެއް   (2)    ޓެރަރިޒަމްެގ  ބޭނުމަކީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ތަމްރީނެއް  އެފަދަ 

 ކުރުމުަގއި ނުވަތަ ރޭވުުމަގއި އެހީތެރިވުމަށް. 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުނަރެްއެގ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި   )ށ(  

 ތަމްރީން ލިބިަގތުމަކީ ކުށެކެވެ. 

އެފަދަ ތަމްރީނެއް ލިބިަގތުމުެގ ބޭނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް   (1)   

 ؛ނުވަތަ ރޭވުމަށް

އެފަދަ ތަމްރީނެއް ލިބިަގތުުމެގ ބޭނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެްއ ކުރުމުަގއި    (2)   

 ރޭވުމުަގއި އެހީތެރިވުަމށް.ނުވަތަ 

އަންނަނިިވ ކަންތައްތަކުެގ    ،މި މާއްދާަގިއ "ހުނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ނ(  

 ތެރެއިން ކަމަކަށެވެ. 

ހަނުގރާމަވެރި ހަތިޔާރު ނުަވތަ ގޮވާތަކެތި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ]  (1)   

އެްއޗެއް   އެއްފަދަ  ެއާއ  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ނުވަތަ ހިމެނޭ  އުފެއްދުން 

 [؛ބޭނުންކުރުން

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( 4) 2019/15އިޞްލާޙު: 

އުކުޅުތައް    (2)    ބޭނުންާވ  ރޭވުމަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

 ދަސްކުރުން.

ނުވަތަ  )ރ(   ތަނަކަށް  ކުރާ  ތަމްރީން  ޓެރަރިސްޓުން  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި 

ލިބިަގތުން   ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދިނުން  ތަމްރީން  ހާޒިރުެވ  ތަނަކަށް  އެނޫންވެސް 

 ހިމެނެއެވެ. 

)ބާރަ(   12މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ   )ބ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

 

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި،    [ 

ގޮވާ ތަކެއްޗާއި ފަނާކުރަނިވި  

އެއްޗެއް   ހިމެނޭ  މާއްދާ 

އުފެއްދުމާއި     ވިއްކުމާއި 

މަުގފަހިކުރުމުެގ  ] )ހ(  .12 ނުވަތަ  ރޭވުމަށް  ނުވަތަ  ކުރުަމށް  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ފަނާކުރަނިިވ   ނުަވތަ  ތަކެތި  ޮގވާ  ނުވަތަ  ހަތިޔާރު  ހަނުގރާަމވެރި  ޮގތުން، 

އެހެން  ވިްއކުމާއި  ެގންުގޅުމާިއ،  އުފެއްދުމާއި،  ެއއްޗެއް  ހިމެނޭ  މާއްދާއެއް 
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ތަނަށް   އަނެއް  ތަނުން  އެއް 

 ]ގެންދިޔުމާއި ގެންގުޅުން 

  ( 5)  2019/15އިޞްލާޙު:  

 ެގ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި 

 

ެގންދިޔު ތަނަކަށް  އެހެން  ދިނުމާއި،  ވިޔަފާރިކުރުމަކީ  މީހަކަށް  އެއިން  މާއި 

 [ ކުށެކެެވ.

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( 6) 2019/15އިޞްލާޙު: 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ކަެމއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާ، އެކަން ކުރަނީ  )ށ(  

ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ   ޢަމަލެއް  މަުގފަހިކުރުމަށްކަން ޓެރަރިޒަމްެގ 

 އެނިގހުރެ ކޮށްފިނަމަ، ެއކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

)ބާރަ(    12މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަކީ   )ނ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް  

ހިންގާނެކަމުގެ  

އިންޒާރުދިނުން ނުވަތަ  

 ބިރުދެއްކުން 

ޓެރަރިޒަމްެގ   )ހ(  .13 ނުވަތަ  އިންޒާރުދިނުމަކީ  ހިންާގނެކަމުެގ  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

 ޢަމަލެއް ހިންަގފާނެކަމުެގ ބިރުދެއްކުމަކީ ކުށެކެވެ. 

މުއާޞަލާތީ   )ށ(   މާނައިަގއި  ެގ  "އިންޒާރުދިނުން"  މާއްދާަގއި  ވަސީލަތެއް  މި 

ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޛަރީޢާއެއް މެދުވެރިކޮށް، ލިޔުމުން ނުވަތަ 

 އަނަގބަހުން ދެވޭ އިންޒާރު ހިމެނެއެވެ. 

)ހަތަރެއް(   4މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ   )ނ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.)ހަެއއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ  6އަހަރާއި 

 

ގޭންގު ހަދައިގެން  

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ކުރުން 
ތެރެއިން    4މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .14 މަޤްޞަދުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދަާގއި 

މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް، ޭގންުގ ނުވަތަ ްގރޫޕް  

 ކުށެކެވެ. ހަދައިެގން ކުރުމަކީ 
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މި މާއްދާަގިއ "ޭގންުގ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ތިން މީހުން ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ  )ށ(  

ިގނަ މީހުން އެކުވެެގން އުފަްއދާ، އެ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ްގރޫޕެއްެގ ަމއިަގނޑު 

 ްގރޫޕްތަކަށެެވ. ހަރަކާތެއްެގ ޮގތުަގއި ޖިނާއީ ކުށްކުރުން ހިމެނޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި 

އަދަބަކީ   )ނ(   މީހެއްެގ  ކޮށްފި  ކުށް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  )ބާރަ(    12މި 

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

 

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގައި  

 ބައިވެރިވުން 
 ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި  )ހ(  .15

 ؛ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ހިންުގމުގައި ބައިވެރިވުން  (1)   

 ؛ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްެގ މެންބަރަކަށްވުން  (2)   

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ހިންުގުމަގިއ ބަިއވެރިކުރުމަށް މީހަކު ެއ ޖަމާޢަތާ    (3)   

 ؛ުގޅުވުން

ޮގތަކުން  ޓެރަރިސްޓް    (4)    އެްއވެސް  ހަރަކާތްތައް  ޖަމާޢަތެއްެގ 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، އެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ެގންދަންިވޮގތުެގ އިރުޝާދު 

 ދިނުން.

ެއވަނީ )ށ(   ޖަމާޢަތް" ކަމަށް ބުނެފައި  އަންނަނިވި    ،މި މާއްދާަގއި "ޓެރަރިސްޓް 

 މާނައިަގެއވެ. 

ހިމެނޭ    (1)    ޖަމާޢަތުަގއި  އެއް އެ  ޢާންމު  ުގޅިފަިއވާ  މެންބަރުންނަކީ، 

ނުވަތަ  މެންބަރުން  ޖަމާޢަތުެގ  މަސަްއކަތްކުރާ،  މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި 

ޕްލޭނެއް  ެގންދެޭވ  ކުރިއަށް  ެމދުވެރިކޮށް،  މީހުން  ުގޅިފައިވާ  ޖަމާޢަތާ 

ނުވަތަ މަޤްޞަދެއްެގ ބައެްއެގ ޮގތުަގއި އަނިޔާވެރިކަން ނުވަތަ ފަނާކުރުން 

ންތަކުންކުރެ ކަމެއްެގ ބިރުދެއްކުން ހިމެނޭ ދެ ޢަމަލު  ނުވަތަ ެއ ދެ ކަ

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ ޢަމަލު ހިންާގފައިވާ ބަޔަކަށްވުން 
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ެއ    (2)    ބިރުދެްއކުމަކީ  ކުރާނެކަމުެގ  ނުވަތަ  ކުރުމަކީ،  ކުށްކުށް  އެފަދަ 

ޢާންމުކޮށް  މަޤްޞަދުކަމުަގއި  ނުވަތަ  ބޭނުންކަމުަގއި  ޖަމާޢަތުެގ 

 ނުަވތަ؛ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށްވުން

ދިވެހި ސަރުކާރުން   ،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން  18މި ޤާނޫނުެގ    (3)   

 ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޖަމާޢަތަކަށްުވން.

)ދިހައެއް(    10މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަކީ   )ނ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

 

  ދިޔުމާއި   ހަނގުރާމައަށް 

  ހަނގުރާމަވެރި 

 ދިޔުން   ސަރަޙައްދަކަށް 

ދިވެހިސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ހުއްދަެއއް ލިބިެގން މެނުވީ، އަންނަނިިވ  ] )ހ(  .16

 ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެެވ. 

 ؛ހަނުގރާމައަށް ދިޔުން  (1)   

ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުން ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަޙައްދެްއަގިއ  ހަނުގރާމަވެރި    (2)   

 ؛ހުރުން

 .އަންނަނިވި ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ )ށ(  

 ؛ހަނުގރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވުން (1)

އެކަމަށް   (2) ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރުން  ފޮނުަވން  މީހަކު  ހަނުގރާމައަށް 

 ހިތްވަރުދިނުން.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމަކީ  1މާއްދާެގ )ހ( ެގ )މި   )ނ(  

ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުަގއި ެއއްވެސް  

 ސިފައެްއގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ. 

ކުރަން އުޅުމަކީ  ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް  2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ރ(  

ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުަގއި ެއއްވެސް  

 ސިފައެްއގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ. 
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މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި "ހަނުގރާމައަށް ދިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   )ބ(  

ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް  އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރެއިން މަޤްޞަދަކަށް

 ދިޔުމަށެވެ. 

ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް  (1)

ހަނުގރާމައެްއަގިއ   ހިންާގ  ޓެރަރިސްޓުން  ނިސްބަތްނުވާ 

 ؛ބައިވެރިވުމަށް

ތައްޔާރުވުމަށް،   (2) ނުވަތަ  ރޭވުމަށް  ހިންަގން  ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ނުވަތަ ނުވަތަ   ބައިވެރިވުމަށް  ހިންުގމުަގއި  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ 

 ؛އެހީތެރިވުމަށް

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހިންުގމަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ  (3)

 ލިބިަގތުމަށް.

ބުނެފައި   )ޅ(   ކަމަށް  "ހަނުގރާމަވެރި ސަރަޙައްދެއް"  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ  އެވަނީ،  

ހިންަގމުންދާ   ހަނުގރާމައެއް  ޓެރަރިސްޓުން  ނިސްބަތްނުވާ  ޖަމާޢަތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ  18ސަރަޙައްދުތަކުެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުެގ 

 ސަރަޙައްދަށެވެ. 

ނދަކު، މި މާއްދާެގ )އ( ަގއި ބަޔާންކުރާ  އެހެން ޮގތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހި )ކ(   

ޙާލަތުަގއި ފިޔަަވއި އެނޫން ޙާލަތެއްަގއި ހަނުގރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަކީ  

ކަމުަގިއ   ދިޔުމެއް  ދާ  ސަރަޙައްދަކަށް  އެފަދަ  ދިޔުމަށްޓަކައި  ހަނުގރާމައަށް 

 ބެލޭނެއެވެ. 

އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރެއިން  މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން   )އ(   

އެފަދަ   ނުވަތަ  ދިޔުމަކީ  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނުގރާަމވެރި  މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި 

 ސަރަޙައްދެްއަގއި ހުރުމަކީ ކުށެއް ކަމުަގއެއް ނުބެލެވޭނެެއވެ. 
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ބަޔަކަށް  (1) ޖެހިފައިާވ  ޙާލުަގއި  ސަބަބުން  ހަނުގރާމައިެގ 

 ؛ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްއިންސާނިއްޔަތުކަމުެގ އެހީ

 ؛ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް (2)

 ؛އެހެން ޤައުމެްއެގ ސަރުކާރަކުން ޙަވާލުކުރާ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް (3)

މަސައްކަތެްއ   (4) ޙަވާލުކުރާ  އޭޖެންސީއަކުން  އ.ދެގ  ނުވަތަ  އ.ދ 

 ؛ކުރުމަށް

 ؛ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ނޫސްވެރިކަުމެގ މަސައްކަތެްއކުރުމަށް (5)

މްޢިއްޔާއަކުން ނުަވތަ ޖަމާޢަތަކުން ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ އަމިއްލަ ޖަ (6)

 ؛ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 

 ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭ އެނޫންވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް.  (7)

( ވަނަ  6( ވަނަ ނަންބަރާއި  )5( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާެގ )އ( ެގ ) )ވ(   

( ނަންބަރުަގއި  7ނަންބަރާއި  ވަނަ  މަޤްޞަދެއް (  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ސަރަޙައްދަކަށް   ހަނުގރާމަވެރި  ފަރާތަކަށް  ެއއްެވސް  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ދެވޭނީ، އަދި އެފަދަ ސަރަޙަްއދެއްަގއި މަޑުކުރެވޭނީ، އެކަމުެގ ހުއްދައަށް އެދި  

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

މާއްދާެގ )މ(   ޑިފެންސް   މި  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ވ( 

ފޯސްެގ ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ އޮފިސަރަކު އެ އޮފިސަރެްއ  

ހަނުގރާމަވެރި   ކުރުމަށްޓަކަިއ  މަސައްކަތެއް  ރަސްީމ  އިދާރާެގ  ނިސްބަތްވާ 

ށްޓަކައި ިމ ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަޙައްދެއްަގއި މަޑުކުރުމަ

 މާއްދާެގ )ވ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ފ(  

)ބާރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް   12)ނުަވއެއް( އަހަރާއި    9އަދަބަކީ،  

 ޖަލަށްލުމެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ  2މާއްދާެގ )ހ( ެގ )މި   )ދ(  

އަހަރާއި    5އަދަބަކީ،   މުއްދަތަކަށް    7)ފަހެއް(  ދެމެދުެގ  އަހަރާ  )ހަތެއް( 

 .ޖަލަށްލުމެވެ

އަދަބަކީ،   )ތ(   މީހެްއެގ  ކޮށްފި  ކުށެްއ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ    10މި 

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި )ދިހައެއް( 

  5މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ އަދަބަކީ،   )ލ(  

 )ހަތެއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 7)ފަހެއް( އަހަރާއި 

  3ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަކީ،  މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި   )ގ(   

 )ފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 5)ތިނެއް( އަހަރާއި 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހަނުގރާމައަކަށް ދިޔުމަށްފަހު ނުވަތަ  )ޏ(  

ސަރަޙައްދަކަށް   އަންނަ ހަނުގރާމަވެރި  ދިވެހިރާއްޖެ  އެނބުރި  ދިޔުމަށްފަހު 

ފިޔަވަޅުތަްއ   ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގއި  އަށްވަނަ  ޤާނޫނުެގ  މި  މީހާއާމެދު 

އަޅަންވާނެއެެވ. ޭއެގ އިތުރުން، އެފަދަ ފަރާތެއްެގ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނުެގ ހަވަނަ 

 [ ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅިދާނެެއވެ.

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( 7) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް  
 ތާއީދުކުރުން 

 

16-1 

 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ، ައންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ. ] )ހ(

 ؛ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުން ނުވަތަ ތާއީދުކުރުމަށް ޮގވާލުން (1)

ޢަމަލުތަކަކީ   (2) އެފަދަ  ދިފާޢުކޮށް  ޢަމަލުތައް  ޖަމާޢަތެއްެގ  ޓެރަރިސްޓް 

ނުވަތަ ތިާމައކީ ަވކި  ؛ ސަބަބުވެރި ޢަމަލުތަކެްއކަމަށް ވަކާލާތުކުރުން 

ފަދައިން  ދޭހަވާ  މީހެއްކަން  ތާީއދުކުރާ  ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް 

ތުން  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއެކު، އެފަދަިއން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު ރައްދުވާ ފަރާ

ބަރޯސާވެ ޚިޔާލަށް  އެފަރާތުން   ،އެ  ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް 
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ނެތި ފަރުވާލެއް  ކަމާމެދު  ހިތްވަރުލިބިަގނެދާނެ  އެ   ،ތާއީދުކުރުމަށް 

 ؛ޚިޔާލުފާޅުކުރުން

ތާއީދުކުރުމަށް  (3) ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ބައްދަލުވުަމކީ،  ވަކި 

ޓެރަރިސްޓް   ނުވަތަ  ޙަރަކާތްތައް  ޮގވާލުމަށްޓަކައި،  ޖަމާޢަތެއްެގ 

ނިސްބަތްވާ   ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ނުވަތަ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަިއ، 

ބުނާ   ނިސްބަތްވާކަމަށް  ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް 

ތާއީދުކުރާ   ފާޅުަގއި  ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް 

ތަޤްރީ ނުވަތަ  ވާހަކަދެްއކުމުެގ  ފުރުޞަތު ފަރާތަކަށް  ރުކުރުމުެގ 

އެފަދަ  އެނިގހުރެ،  ބަްއދަލުވުމެއްކަން  ބާއްވާ  ދިނުމަށްޓަކައި 

ރޭވުމުަގއި   ނުވަތަ  އިންތިޒާމްކުރުން  ނުވަތަ  ރޭވުން  ބައްދަލުވުމެއް 

 ؛ނުވަތަ އިންތިޒާމްކުރުުމަގއި ެއހީތެރިވެދިނުން

ތާއީދުކުރުމަށް  (4) ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ބައްދަލުވުަމކީ،  ވަކި 

ޙަރަކާތްތައް  ޮގވާލު ޖަމާޢަތެއްެގ  ޓެރަރިސްޓް  ނުވަތަ  މަށްޓަކައި، 

ެއ   އެނިގހުރެ،  ބައްދަލުވުމެްއކަން  ބާްއވާ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކަިއ 

 ؛ބައްދަލުވުމުަގއި ވާހަކަދެއްކުން ނުވަތަ ތަޤްރީރުކުރުން

ޓެރަރިސްޓް  (5) ނުވަތަ  ެމންބަރެއްކަމަށް  ޖަމާޢަތެއްެގ  ޓެރަރިސްޓް 

ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމަށް ދޭހަވާފަދަ އަންނައުނެްއ ލުން، ޖަމާޢަތަކަށް  

ނުވަތަ އެފަދަ ދޭހައެއްވުން ެއކަށީެގންވާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް 

 ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް ެގންުގޅުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން.

(  3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2( ަވނަ ނަންބަރާއި، )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެއްެގ  4ނަންބަރު އަދި )ވަނަ  

އަހަރާއި    3އަދަބަކީ،   މުއްދަތަކަށް    5)ތިނެއް(  ދެެމދުެގ  އަހަރާ  )ފަހެްއ( 

 ޖަލަށްލުމެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްެގ  5މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

މުއްދަތަކަށް    3އަހަރާއި    )ެއކެްއ(  1އަދަބަކީ،   ދެމެދުެގ  އަހަރާ  )ތިނެއް( 

 ޖަލަށްލުމެވެ.[

 . ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި (8) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި  

 ކުރާ ކުށް 
ތަނެއްަގިއ   )ހ(  .17 ކޮންމެ  ކުށެްއ،  ޓެރަރިޒަްމެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

 ވީނަަމވެސް، އެީއ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުށަކަށްވާނެ ޢަމަލެކެވެ. ކުރިކަމުަގއި 

ޤާނޫނުގައި  )ށ(   މި  ޙާލަތުަގިއ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއްއވެސް ކުށެއް ކުރުމަކީ ޭއެގ ސަބަބުން އެކަންކަމުެގ މަްއޗަށް  

 ދައުލަތަށް ލިބިެގންވާ ކަމެކެވެ. މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ދަޢުވާ އުފުލުމުެގ ބާރު 

 

 ޓެރަރިސްޓް 
ޖަމާޢަތްތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި  

 ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުން 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، 3ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ )  15މި ޤާނޫނުެގ  ] )ހ(  .18

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޓެރަރިސްޓް    16އަދި މި ޤާނޫނުެގ  

ޖަމާޢަތްތަކާއި ހަނުގރާމަވެރި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ 

 މަޖިލީހުެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

ޓެރަރިސްޓް   )ށ(   ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނުވަތަ   ލިސްޓު  ލިސްޓު،  ޖަމާޢަތްތަކުެގ  ސަރަޙައްދުތަކުެގ  ހަނުގރާމަވެރި 

ކޮންމެ   މަހަކުން    12މަދުވެެގން  ފަހަރު   1)ބާރަ(  )އެކެއް( 

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. 

 )ނ(  

 

 

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުެގ ލިސްޓު ނުވަތަ 

ދަށުން   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ލިސްޓު،  ސަރަޙައްދުތަކުެގ  ހަނުގރާމަވެރި 

ެއ   މަޝްވަރާާއއެކު  މަޖިލީހުެގ  ސަލާމަތާބެހޭ  ޤައުމީ  މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، 
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ރައީސުލް  ބާރު  ެގނައުުމެގ  އުނިއިތުރު  ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ލިސްޓުތަކަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޓެރަރިސްޓް   )ރ(   ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މްާއދާެގ         މި  ލިސްޓާިއ،  ސަރަޙައްުދތަކުެގ  ހަނުގާރމަވެރި  ޖަާމޢަްތތަކާއި 

އުނިއިތުރު،   ެގނެވޭ  ލިސްޓުތަކަށް  އެ  ދަށުން  ެގ  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  )ނ( 

 [ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

 . ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން  9)  2019/15އިޞްލާޙު: )ހ( އިން ފެށިގެން )ރ( އަށް  

 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް  

ހުއްޓުވުމުގެ އެންމެ އިސް  

 ފަރާތް 

މި    .19 ވީނަަމވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  ދެވަނަ މި  ޤާނޫނުެގ 

އެކަންކަން  ުގޅިެގން  ޢަމަލުތަކާ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބާބުަގއި 

ކައުންޓަރ   ކަމަށްވާނީ  ފަރާތެްއ  އިސް  އެންމެ  ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

 ޓެރަރިޒަމްެގ މަސަްއކަތް ކުރުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެެވ. 

 

  

 ބާބު ތިންވަނަ  
 

 ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި އިންޓެލިޖެންސް ޙިއްޞާކުރުން 
 

ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  

 ހާމަކުރުން 
ެއްއވެސް  ] 19-1 އުޅޭކަމުެގ  ހިންަގން  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

އެކަން،   ލިބިއްޖެނަމަ،  ފަރާތަކަށް  އެްއވެސް  ޕޮލިސް މަޢުލޫމާތެއް،  މޯލްޑިވްސް 

ވަނަ    19-3ސަރވިސްއަށް އަންަގންވާނެެއވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ، މި ޤާނޫނުެގ  

މާއްދާެގ ދަށުން އެްއވެސް އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާއަކާ ޙިްއޞާކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް  

އެފަރާތަކާ   ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މަޢުލޫމާތެއް،  އެ  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

 ންވާނެެއވެ. ޙިއްޞާކުރަ
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ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި  

 އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތައް 
ުގޅުންހުރި  19-2 ޓެރަރިޒަމާ  އިދާރާތަކަކީ  އަންނަނިވި  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުެގ  މި 

 އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތައް ކަުމަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

 ؛)ހ(  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް     

 ؛)ށ(  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  

 ؛)ނ(  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

 ؛)ރ(  މޯލްޑިވްސް އިިމްގރޭޝަން  

 )ބ(  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ފައިނޭންޝިއަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް.   

ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ  

ޢުލޫމާތު  އިންޓެލިޖެންސާއި މަ 

 ބަދަލުކުރުމުގެ އޮނިގަނޑު 

ރައްކާތެރިކަާމއެކު   )ހ(  19-3 މަޢުލޫމާތު  އިންޓެލިޖެންސާއި  ުގޅުންހުރި  ޓެރަރިޒަމާ 

ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާުގޅޭ އޮނިަގނޑެއް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން މިނިސްޓަރު 

ޓެރަރިޒަާމުގޅޭ   އެްއޮގތަށް  އޮނިަގނޑާ  އެ  އިންޓެލިޖެންސާިއ  އެކުލަވާލައި، 

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ހިނަގމުންދާ ޮގތް ބަލައި މޮނިޓަރކުރަމުން  

 ެގންދަންވާނެެއވެ. 

 19-2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އެކުލަވާލާ އޮނިަގނޑުަގއި، މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(  

ޓެރަރިޒަމާ   ލިބޭ  އިދާރާތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ުގޅުންހުރި  ވަނަ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޤައުމުތަކާިއ  ބޭރު  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުެގ  އިންޓެލިޖެންސާއި 

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމުަގިއ   އިދާރާތަކާ ޙިއްޞާކުރަންޖެހޭ އިންޓެލިޖެންސާއި 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނުެގ   )ނ(   ުގޅުންހުރި   2-19މި  ޓެރަރިޒަމާ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

އެކުލަވާލާ   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  އިދާރާތަކުން،  އިންޓެލިޖެންސް 

އޮނިަގނޑާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިން ޓެރަރިޒަމާ ުގޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު، އެ 

 އިދާރާތަކުެގ މެދުގައި ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ. 
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ުގޅު )ރ(   އެފަދަ ޓެރަރިޒަމާ  އެއްކުރުމާއި  ހޯދުމާއި  އިންޓެލިޖެންސް  ންހުރި 

ޤާނޫނުެގ   މި  ޤާބިލުކަން،  ދިރާސާކުރުމުެގ  ވަނަ    2-19އިންޓެލިޖެންސް 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުަގއި ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނުެގ   )ބ(   އިންޓެލިޖެންސް   2-19މި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މަސަްއކަތުެގ   އިދާރާއެްއެގ  ެއއްެވސް  ދަުއލަތުެގ  އިތުރުން،  އިދާރާތަކުެގ 

ދާއިރާއިން ޓެރަރިޒަމާ ުގޅޭ ުމހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް، 

އެ މަޢުލޫމާތަކާ   އެ މަޢުލޫމާތެއް، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އިދާރާތަކުެގ ތެރެިއން

 [ ުގޅުންހުރި އިދާރާައކާ ޙިއްޞާކުރަންވާނެެއވެ.

 ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި. )ާބުބ އިތުރުކޮށްފައި(  10) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު ] 

 [ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރުތައް 
 .ަބދަލުކޮށްފައިާބުބގެ ސުރުޚީ ( ގެ ދަށުން 11) 2019/15އިޞްލާޙު: 

   

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ  

ބައެއް ޙައްޤުތައް  

 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުަގިއ ހިމެނޭ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށެއްެގ ތުހުމަތުަގއި  ] )ހ(  .20

ލިބިދޭ  ޤަނޫނޫައސާސީން  މީހާއަށް  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ނުވަތަ  ބަންދުކުރެވޭ 

ެއ  ޙައްޤުތަކުެގ   ޙައްޤުތަްއ،  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބާބުަގއި  ިމ  ތެރެއިން، 

 މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓިެގންެވއެވެ. 

ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ   )ށ(   ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ދަށުން  ބާބުެގ  މި 

 ދަށުންނެެވ. ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ެގ   16ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ހިފެހެއްޓިެގންވަނީ   )ނ(   މިންވަރަށް  އެ  ޙައްޤުތައް  އެ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ކޯޓުން   16ޤާނޫނުއަސާސީެގ   ޮގތުެގމަތިންތޯ  ަގއިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ   ަގިއ    16ކަނޑައެޅުުމަގިއ،  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ނޫނުެގ ދަށުން، އެ އަސާސީ  )ހަެއއް( ނުކުތާއަށްވެސް، މި ޤާ  6ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ޙައްޤުތައް      އެ މިންަވރަށް ހިފެހެއްޓުމުގައި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  

 [ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

 ( ެގ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި. 12) 15/ 2019އިޞްލާޙު: 

 

 ުއނިކޮށްފައި. ވަނަ މާއްދާ  21( ެގ ދަށުން 13) 15/ 2019އިޞްލާޙު:   .21 

 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި  

 ހައްޔަރުކުރުން 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމެވސް، މި ޤާނޫނުގެ       ] )ހ(  .22

މާއްދާއާއި    6 މާއްދާއާިއ    7ވަނަ  މާްއދާއާއި    11ވަނަ  ވަނަ    12ވަނަ 

އުޅޭކަމުެގ    14މާއްދާއާއި   ކުރަން  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކާމެދު ވަުގތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ، ެއފަދަ ފަރާތެއްެގ 

ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުމަށް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ   މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް 

މަ، ނުވަތަ ހެކި ނައްތާލަފާނެ ކަމަށްޓަކައި،  އެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަ

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހައްޔަރުކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބަންދުކޮށްފައިވަނީ   )ށ(   ފަރާތްތައް  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭތާ  

)ސައުީވސް( ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ފަނޑިޔާރެއްެގ ކުރިަމއްޗަށް    24ިގނަެވެގން   

 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ. 

މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަންވާނީ، ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ  މި   )ނ(  

ހުއްދަާއ   އޮފިސަރެއްެގ  ރޭންކެއްެގ  މަތީ  ފެށިެގން  ރޭންކުން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް 

 އެކުއެވެ. 
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ހައްޔަރުކުރުމުަގއާިއ،   )ރ(   މީހަކު  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ    2016/12ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހުަގިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާާއއި،    42ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އަދި )ޅ( ާއއި،    40ޤާނޫނު( ެގ  

މާއްދާއާިއ،    43 މާއްދާއާއި،    44ވަނަ  މާއްދާަގއި   45ވަނަ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.  

މީހަކު   )ބ(   ދަށުން  މާއްދާެގ  މީހާ މި  ހަްއޔަރުކުރެޭވ  ހައްޔަރުކުރުމުަގއި، 

ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެހައި  

އެހިނދަކަށް  ޮގތުން  ރައްކާތެރިކަމުެގ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،  ެގއްލުންތަކެއް 

އިޚްތި ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅުތައް  ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނު  އެންމެހައި  ޔާރު  އަޅަންޖެހޭ 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ހަްއޔަރުކުރުމުެގ ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތުަގއި ހުރި މީހަކު އަމިއްލަ   )ޅ(  

ވަނުުމެގ   އެތަނަކަށް  ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި  މީހަކު  އެ  ހުރިނަމަ،  ތަނެއްަގއި 

 ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

ދަށުން ފުލުހުން އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވަނުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި މާއްދާެގ   )ކ(   

އަމުރަކާ    2016/12 ކޯޓު  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  ޤާނޫނު(  އިޖުރާައތުެގ  )ޖިނާއީ 

ނުލައި އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ަވންނަ ޙާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކަށް  

 [ ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި. ( 14) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި މީހުން  

 ބަލައި ފާސްކުރުން 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުަގއި  ] )ހ( 22-1

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެްއެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްެގ އަތުަގއި، މި 

ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ 

އި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެްއޗެއް އޮތްކަމަށް އެކަށީެގންާވ  ކުށެްއެގ ހެއްކެްއެގ ޮގތުގަ 
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ސަބަބުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އެފަދަ 

 ފަރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

މީހަކާ   )ށ(   ފާސްކުރާ  ބަލައި  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޤާނޫނު މި  ގުޅޭޮގތުން 

ވަނަ މާއްދާެގ    38)ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ    2016/12ނަންބަރު:  

 )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރާ ފަރާތުެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ނ(  

އެްއޗެއް އޭނާެގ ހަށިަގނޑުަގއި ފޮރުވާފަިއާވކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުަގިއ  ކުށާ ުގޅޭ  

އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ، ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ރޭންކުން  

އަމުރަކާނުލައި   ކޯޓު  ހުއްދައާެއކު،  ޮއފިސަރެއްެގ  ރޭންކެއްެގ  މަތީ  ފެށިެގން 

ފާ ބަލަިއ  ހާމަވާޮގތަށް  ުގނަވަން  ޖިންސީ  އިޚްތިޔާރު އޭނާެގ  ސްކުރުމުެގ 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

ނަންބަރު:   )ރ(   ޤާނޫނު  ފާސްކުރުމުަގއި،  ބަލައި  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަނަ މާްއދާެގ )ކ( ާއއި،    38)ޖިނާީއ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ    2016/12

 [ )އ( އަދި )ވ( އަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި.  15) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ  

 ހޯދުމުގެ ޙައްޤު 
  2016/12މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ] )ހ(  . 23

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ދޭންޖެހޭ    42)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( ެގ  

އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްެގ އެހީތެރިކަން ލިބިެގންވާކަން  ، ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދީ

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ފުލުހުންެގ ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާ ބޭނުން ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރެޭވ   )ށ(  

ޙައްޤު،   އެދުމުެގ  ހުރުމަށް  އެކުަގިއ  އޭނާއާ  ވަކީލު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  ވަުގތު 



 

 

 

 

 

 

 23 

ޤާނޫނުަގއި  މި  އެދެފިނަމަ،  އެކަމަށް  އޭނާ  އަދި،  ލިބިެގންވެެއވެ.  އޭނާއަށް 

 އޭނާއަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ފުލުހުން

ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ފުލުހުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި، އަދި އެ   )ނ(  

ކަށަވަރު   ފަހުމްެވްއޖެކަން  އޭނާއަށް  ކަންކަން  ހިމެނޭ  އިންޒާރުަގއި 

ކުރުމަށްފަހުގައިެވސް ޤާނޫނީ ަވކީލެްއެގ ފުރުޞަތު ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ، އެ 

 ރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ ފުލުހުންނަށް ސުވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ފު

މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާެގ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު   )ރ(  

ފުރުޞަތުގައި،   ފާއިތުާވއިރުވެސް،    12ހަމަޖައްސަންދޭ  ަގޑިއިރު  )ބާރަ( 

ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް  އެކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު  

 އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމަިއެގން ކުރިއަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހަްއޔަރުަގިއ ހުރި މީހާއަށް ޤާނޫނީ  )ބ(  

)ބާރަ(    12ވަކީލު ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުަގިއ، އޭނާ ޢަްއޔަންކުރާ ވަކީލު  

ފާއިތުާވއިރުވެ  އިހުމާލުން ަގޑިއިރު  އެަވކީލުެގ  ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ،  ސް 

ކަމުަގިއވާނަމަ، އެހެން ަވކީލެއް ޢަްއޔަންކުރުމަށްފަހު އެ ަވކީލު ހާޒިރުވުމަށް  

މީހާއަށް    6އިތުރު   ހަްއޔަރުކުރެވިފަިއވާ  ފުރުޞަތެއް  ަގޑިއިރުެގ  )ހަެއއް( 

ށީެގންާވ  )ހައެއް( ަގޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުެވސް، އެކަ  6ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެ  

އޭނާއާ  ފުލުހުންނަށް  ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ،  ވަކީލު  ޤާނޫނީ  ނުލައި  ސަބަބަކާ 

 ސުވާލުކުރުމަިއެގން ކުރިއަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ރ( އާއި )ބ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ކަމަށް  )ޅ(  

އިހުމާލުން   ވަކީލުެގ  ެއވަނީ،  ޙާލަތެއްަގއި،  ބުނެފައި  ކަމުަގއިނުާވ 

ސަބަބެއް  ފަދަ  ުއޒުރުވެރިވާ  ހާޒިރުވުމަށް  ަވުގތަށް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

   [މެދުވެރިވެފައި އޮތުމަށެވެ.

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން 16) 2019/15އިޞްލާޙު: 
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ޤާނޫނީ ވަކީލާ  

 ބައްދަލުކުރުން 
24 . 

 

ޙާލަތްތަކުަގިއ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެޭވ މީހާއަށް އޭނާެގ  އަންނަނިވި  ] )ހ(

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުެވ މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު، އޭނާ  

ފެށިެގން   ވަުގތުން  ނުދީ   7ހައްޔަރުކުރާ  މުއްދަތަށް  ދުވަހުެގ  )ހަތެއް( 

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ެއކަހެރިކޮށް  (1)    ވަކީލާއެކު   ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުަގއި 

ބައްދަލުވެ މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނެުގ ދެވަނަ  

ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެްއ ކޮށްފައިވާކަުމެގ ތުހުމަތުަގއި ފުލުހުން ހޯދަން  

ކޮށްފާނެ ފަރާތަކަށް އިންޒާރު  ޤަބޫލުކުރެޭވ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  ކަމަށް 

 ؛އެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން

ެއކަހެރިކޮށް  (2) ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުަގއި 

ބައްދަލުވެ މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނެުގ ދެވަނަ  

ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްެގ ހެކި ނައްތާލަފާނެކަމަށް ނުވަތަ ހެއްކަށް  

 ؛ނުފޫޒުފޯރުވަފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެްއ ހުރުން

ެއކަހެރިކޮށް  (3) ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުަގއި 

ބައްދަލުވެ މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނެުގ ދެވަނަ  

ޤަ  ހިނާގފާނެކަމަށް  ޢަމަލު  ކުށެްއެގ  ބަޔާންކުރާ  ބޫލުކުރެޭވ  ބާބުަގއި 

 ؛އެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން

ެއކަހެރިކޮށް  (4) ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުަގއި 

ބައްދަލުވެ މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މީހަކަށް ޖިސްމާނީ  

ސަބަބުތަކެްއ   އެކަށީެގންވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ލިބިދާނެކަމަށް  އަނިޔާެއއް 

 ނުވަތަ؛ ހުރުން
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ެއކަހެރިކޮށް  (5) ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއަށް  ހުރި  ހައްޔަރުަގއި 

ބައްދަލުވެ މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނެުގ ދެވަނަ  

އަނބުރާ  މުދަލެްއ  ހޯދާފައިވާ  ކޮށްެގން  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގއި 

ބަބުތަކެއް  ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއކަށީެގންވާ ސަ

 ހުރުން.

ބައްދަލުވެ   )ށ(   އެކަހެރިކޮށް  ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއާއި  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހިފަހެއްޓޭނީ، ސަބް  

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރަކު  

 ލިޔުމުން ދޭ ހުއްދައެއްެގ ދަށުންނެވެ.

ބައްދަލުވެ   )ނ(   އެކަހެރިކޮށް  ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއާއި  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައި އޮންނަ  

ފިލަ ސަބަބު  ހިފެހެއްޓި  ނުދީ  ފުރުޞަތު  ެއ  ތެރޭަގިއވެސް  ިއ  މުއްދަތުެގ 

 ޮގސްފަިއވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ފުރުޞަތު އަލުން އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުެވ   )ރ(   އެކަހެރިކޮށް  ވަކީލާެއކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއަށް  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފަހައްޓާނަމަ އެކަމުެގ ސަބަބު އެމީހާއަށާއި،  

 ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ަވކީލަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ. އެމީހާ 

ބައްދަލުވެ   )ބ(   އެކަހެރިކޮށް  ވަކީލާއެކު  ޤާނޫނީ  އޭނާެގ  މީހާއާއި  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

ހިފެހެއްޓި  ނުދީ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފުރުޞަތު  މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ 

ސަބަ ފެނިއްޖެނަމަ،  ފުލުހުންނަށް  ދެމިއޮތްކަމުަގއި  ބަޔާންކޮށް ޙާލަތު  ބު 

ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުށަހެޅުމުން،  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   އެޮގތުން،  ިއތުރުކުރެވިދާނެެއވެ.  މުއްދަތު  އެ  ހުއްދައާެއކު 

ޖެނެރަލް އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ، އެ ޙާލަތު ދެމިއޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، 

 )ހަތެއް( ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ.  7ކޮންމެ ފަހަރަކު    ިގނަވެެގން 
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މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި، ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތުެގ ޤާނޫނީ ވަކީލާ   )ޅ(  

ހިފެއްޓުމުަގިއ   ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ޙައްޤު  ބައްދަލުކުރުމުެގ  އެކަހެރިކޮށް 

 [ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް 

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން 17) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި  

ވަނަ    16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

 މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން 

 ުއނިކޮށްފައި.  ވަނަ މާއްދާ 25 ( ެގ ދަށުނ18ް) 15/ 2019އިޞްލާޙު:    .25

 

 

މި ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުަގިއ ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަްމެގ ކުށެއްެގ ތުހުމަތުަގއި  ] )ހ(  .26 ބެހެއްޓުން ބަންދުގައި  

ނުލައި   އަމުރަކާ  ކޯޓު  މީހަކު،  ަގޑިއިރަށް    24ހައްޔަރުކުރެވޭ  )ސައުީވސް( 

 ބަންދުަގއި ބެހެްއޓުމުެގ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްައށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

މުއްދަތަށްވުރެ  މި   )ށ(   މީހަކު އެ  ބަހައްޓާ  ބަންދުަގއި  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ބަންދުަގއި  މީހަކު  އެފަދަ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ބަހައްޓަން  ބަންދުަގއި  އިތުރަށް 

ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް ކަމަށް މި މާއްދާެގ )ރ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުެގ  

އްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގިއާވނަމަ، މި މާ

ހަމަވުމުެގ ކުރިން، ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއި ހަްއޔަރުކުރެވޭ މީހާެގ ބަންދުެގ މުއްދަތު 

ކޯޓަށް  އެދި  އަމުރަކަށް  ބެހެއްޓުމުެގ  ބަންދުަގއި  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މުެގ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ބަންދުަގއި ބެހެްއޓު )ނ(  

އެފަދަ   ޮގތާއި  ދޭންޖެހޭ  ނޯޓިސް  މީހާއަށް  ތުހުމަތުަގިއާވ  ކުށުެގ  ޮގތާއި 

ޤާނޫނުެގ   މި  އިޖުރާއަތުތައް،  ޢަމަލުކުރާނެ  ކޯޓުން  ބެލުމުަގއި  މައްސަލަތައް 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 
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ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުގައި،  މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ   )ރ(  

މީހާ  ނިސްބަތްވާ  ހުށަހެޅުން  އެ  ވުޖޫދުަގިއވާނަމަ،  ޙާލަތްތައް  އަންނަނިވި 

 ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެެއވެ. 

ކަމުގެ   (1) ހިނާގފާނެ  މުސްތަޤުބަލެއްަގއި  ދުރުނޫން  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ޖެންސް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތެއްަގއި، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އިންޓެލި

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް، ތުހުމަތަުގިއވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ކަަމށް ބެލުމަށް  

 ނުވަތަ ؛ ފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ

ކަމުގެ   (2) ހިނާގފާނެ  މުސްތަޤުބަލެއްަގއި  ދުރުނޫން  ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ޢަމަލު   އެ  އަދި  ޙާލަތެްއަގިއ،  ލިބިފައިވާ  ފުލުހުންނަށް  އިންޓެލިޖެންސް 

ރޭވިކަމުެގ ހެކި ލިބެން އޮތީ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާއާ ސުވާލުކޮށްެގން 

 ނުވަތަ؛ ކަމަށް ފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ

ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލަކާުގޅޭ   (3)

ހެކި ފޮރުވަފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެްއަގއި ހެކިބަސް ދޭންހުރި  

ބެލުމަށް   ކަމަށް  ކޮށްފާނެ  މަސައްކަތް  ފޯރުވުމަށް  ނުފޫޒެއް  މީހަކަށް 

 ނުވަތަ ؛ މަފުލުހުންެގ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަ

ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ފިލާފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުނެްގ ތަޙްޤީޤަށް   (4)

 ނުވަތަ  ؛ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ

މުޖްތަމަޢުގެ    (5) ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ބަންދުން  މީހާ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ 

ފުލުހުންގެ   ބެލުމަށް  ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  ނުރައްކަލެއް  ސަލާމަތަށް 

 ށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ.ތަޙްޤީޤަ

ކޯޓުން  )ބ(   ވޭތޯ  ވުޖޫދުަގިއ  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑައެޅުުމަގއި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ މިންަގނޑަކީ މަދަނީ މިންަގނޑެވެ.  

އެޮގތުން، ކޯޓުން ބަލަންވާނީ، ފުލުހުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ެއއިން  
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ަގއި ނެތުމަށްވުރެ ާގތްތޯ ބެލުމުެގ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގއި އޮތުން އެ ޙާލަތް ވުޖޫދު

 މައްޗަށެެވ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ބަންދާމެދު ޮގތެްއ ނިންމުމަށްޓަކައި ބަންދުކުރެވިފަިއވާ މީހާ   )ޅ(  

ަމދުވެެގން   ަވުގތުެގ  ހާޒިރުކުރާ  ކޯޓަށް    2ކޯޓަށް  ކުރިން  ަގޑިއިރު  )ދޭއް( 

މަޖިލިސް ނިންމާ  ޮގތެއް  ބަންދާމެދު  އެންުގމުން،  ކުރިއަށް ސިޓީއަކުން   

ކޯޓުން   ަގޑި  ކަންކަމާއި  އިދާރީ  އެންމެހައި  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ެގންދިޔުމަށް 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުެގ އަޑުއެހުން ކޯޓުަގއި ކުރިއަށް   )ކ(   

ބޭއްވުމަށް ކޯޓަށް  ެގންދިޔުމަށްޓަކައި ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުެގ މަޖިލިސް  

ލިޔެކިޔުންތައް   ބޭނުންާވ  އިދާރީޮގތުން  އެހެނިހެން  ފޯމުތަކާއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާއިރު އޭނާއާެއކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް  

 އިޚްތިޔާރުކުރުުމެގ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ދު ޮގތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބަންދުަގއި ހުރި މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބަންދާމެ )އ(   

ޢައްޔަންކޮށްފަިއާވ   އޭނާ  ަވުގތުން  އެަގޑިެއއް  ކަނޑައެޅުމުން،  ަގޑި  ކޯޓުން 

 ވަކީލަށް ފުލުހުން އަންަގންވާނެއެވެ. 

ކޯޓުަގއި ކުރިއަށް  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުެގ ައޑުއެހުން   )ވ(   

އޭނާެގ   ފަރާތުންނާއި،  ހުށަހަޅާ  ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުަގިއ  ެގންދިޔުމަށްޓަކައި 

ވަކީލުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ލިޔުންތައް ކޯޓުެގ އަޑުއެހުން ހިނގާ 

 ވަުގތު ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މަ )މ(   ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ބަންދުެގ  މި  މީހެއްެގ  އްސަލައެްއަގއި 

މުއްދަތު ފަނޑިޔާރު އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ، ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ، ބަންދުެގ މުއްދަތު 

މާއްދާެގ    7 މި  ައދި  ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  އިތުރުނުވާނެ  ދުވަހަށްވުރެ  )ހަތެއް( 
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މްލަ ދަށުން މީހެއްެގ ބަންދުެގ މުއްދަތު އެންމެ ިގނަވެެގން އިތުރުކޮށްދެވޭނީ، ޖު

 )ސާދަ( ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ.  14

ތުހުމަތުގައިވާ   )ފ(   ކުށުެގ  އިތުރުން،  ކަންކަމުެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  މި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ުގޅޭޮގތުން  ބަންދާ  )ޖިނާއީ    2016/12ފަރާތްތަކުެގ 

ތެރެއިން   އިޖުރާއަތުތަކުެގ  ޢާންމު  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  ޤާނޫނު(  އިޖުރާއަތުެގ 

މައްޗަށް   މީހެއްެގ  ބަންދުކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އިޖުރާއަތެއް 

ތަންފީޛުކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ޙާލަތުަގއި  

 [ ހިނާގނީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކެވެ.

 . ަބދަލުކޮށްފައިގެ ދަށުން ( ގެ ދަށުން 19) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  

 ހެކި 
ހޯދޭ ] )ހ(  .27 ތަޙްޤީޤުަގއި  ކުށެްއެގ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

އަންނަނިވި ބާވަތުެގ ހެއްކަކީ، އެ ކުށުެގ ދަޢުާވަގއި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ 

 ހެކި ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

ލިޔުމުން، ކުށެއް    (1)    ނުވަތަ  އަނަގބަހުން،  މީހަކު  ެއއްބަސްެވ  ކުރިކަމަށް 

ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޮގތަކުން، ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުަގިއވާ އިޢުތިރާފާއި  

 ؛އިޤުރާރު

ލިއްބައިދޭ    (2)    ބާރު  ޙަޤީޤަތަކަށް  ުގޅުންހުރި  ދަޢުާވއާ  މަރުވުމުން،  މީހަކު 

 ؛އެްއޗެއް ޮގތަކަށް، އޭނާެގ މަރުމަތީަގއި އޭނާ ބުނާ 

ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާެގ ޤާނޫނީ ވަކީލުެގ ހާޒިރުަގިއ، އޯޑިއޯ އަދި   (3)   

ކުށުެގ   ނެތި،  މަޖުބޫރުކަމެްއ  އެްއވެސް  ޮގތަށް،  ރެކޯޑުކުރެވޭ  ވީޑިއޯ 

 ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުަގއި ދޭ ބަޔާން
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މެދުވެރިކުރުވުމުެގ ނިޔަތެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ކުށުެގ ޢަމަލާުގޅޭ ވަކި ކަެމއް    (4)   

މީހާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  މެދުވެރިކުރުވުމަށް  ކަމެއް  އެފަދަ 

 ؛ތައްޔާރުވިކަން ދޭހަކޮށްދޭ ެއްއވެސް ޢަމަލެއްެގ މަޢުލޫމާތެއް

 ؛ފޮރެންސިކް ހެކި  (5)   

 ؛ރަސްމީ ލިޔުން  (6)   

ޝަރުޠުތައް    (7)    އިންޓެލިޖެންސް އަންނަނިވި  ފުލުހުންެގ  ފުރިހަމަވެފައިވާ 

 ؛ރިޕޯޓު

i.  ިރިޕޯޓުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްތައް އެޮގތުަގއި ވުޖޫދުަގއ

އޮތުން އެފަދަ ކަމެއް ވުޖޫދުަގއި ނެތުމަށްވުރެ ާގތްކަމަށް ބެލުމުެގ 

ކަންތައްތައް  ިގނަ  ކަމަށްވުރެ  ެއްއ  ދަްއކުވައިދޭ،  މައްޗަށް 

 ވުން. ރިޕޯޓުަގއި ހިމެނިފައި

ii.  ުއިތުރ ބާރުލިބިދޭ  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ރިޕޯޓުަގިއ 

 ޤަރީނާތަކެއް ރިޕޯޓާެއކު ހިމެނިފައިވުން. 

ބައިވެރިވެފަިއވާކަން     (8)    ހަނުގރާމައެއްަގއި  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ 

އަނިޔާައކީ   ލިބިފަިއވާ  ހަށިަގނޑަށް  އެމީހެއްެގ  އަންަގއިދިނުމުެގޮގތުން، 

ބަޔާންކުރާ    އަނިޔާއެްއކަން  ލިބިފައިވާ  ހަތިޔާރަކުން  ހަނުގރާމަވެރި 

 ؛މެޑިކަލް ރިޕޯޓު

މުވާޞަލާތީ   (9)    ނުވަތަ  ފޮޓޯ،  ކުރެހުމާއި،  ލިޔުމާއި،  ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ 

ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުާވފައިވާ ލިޔުާމއި، ކުރެހުމާއި، ފޮޓޯ، ޯއޑިޯއ  

 ؛ެއއްޗެއްނުވަތަ ވީޑިއޯފަދަ 

ނުވަތަ    (10)    އުފައްދާނެޮގތުެގ،  އާލާތެއް  ނުވަތަ  ހަތިޔާރެއް  ހަނުގރާމަވެރި 

ލިބިަގތުމަށް  ތަމްރީނު  ބޭނުންކުރާނެޮގތުެގ  އެއްޗެއް  އެފަދަ 



 

 

 

 

 

 

 31 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ލިޔެކިޔުމާިއ، އޯޑިއޯ ނުވަތަ ީވޑިޯއ ރަްއކާކޮށްފައިވާކަން  

 ؛އެނޭގނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް

ކުށެްއ  ކުށުެގ    (11)    ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މި ޤާނޫނުަގއި  ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކޮށްފައިާވކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް، ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެ، 

ތުހަމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ ޢާއިލީ ުގޅުން އޮތް މީހަކު ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަށް 

 ؛ދީފައިވާ ބަޔާނުެގ ޯއޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ 

ރަސްމީ   (12)    އެނޭގނެ  ދަތުރުކޮށްފައިާވކަން  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނުގރާމަވެރި 

 ؛ލިޔުމެއް

 ؛ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންެގ ހެކީެގ ބަޔާން  (13)   

 [ އެނޫންވެސް ޤާނޫނުަގއި ހެކީެގ ޮގތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ އެްއޗެއް.  (14)   

 . ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން 20) 2019/15އިޞްލާޙު: 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި "ފޮރެންސިކް ހެކި"  5މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ތަކެތި ހިމެނޭޮގތުންނެެވ.

މަޢުލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާިއ، ެއތެރެހަށީެގ އިނިގލީެގ ނިޝާނާއި، ޑީ.އެން.އޭެގ    (1)   

ހިމެނޭޮގތުން  ސާމްޕަލް  އެތެރެހަށީެގ  ސާމްޕަލާިއ،  ބޮޑީ  ފޮޓޯއާއި، 

 ؛ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޛަރީޢާއިން ހޯދޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު

 ؛މަރުވެފައިވާ މީހެްއެގ ހަށިަގނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ މަޢުލޫމާތު  (2)   

ކުރުމުަގިއ ބޭނުންކުރި ެއއްޗެއް ނުވަތަ ކުށް ކުރި ފަރާތާއި އަނިޔާ ކުށެއް    (3)   

ލިބުނު ފަރާތް އެ ކުށާ ުގޅުންހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށުެގ ވެށިން ފެންނަ  

 ކޮންމެ މާއްދީ ހެއްކެއް ތަޙްލީލު ކުރުމަށްފަހު ދެނެަގނެވޭ މަޢުލޫމާތު.

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި "ރަސްމީ ލިޔުން" 6މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )] )ނ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުެގ ޤާނޫނީ  

ތެރެއިން   ވަސީލަތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ފަރާތަކުން،  ލިބިެގންވާ  ހައިސިއްޔަތު 
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ބާވަތެ  ެއއްވެސް  މެދުވެރިކޮށް،  އުފައްދާފައިާވ  ވަސީލަތެއް  މަޢުލޫމާތެއް  އްެގ 

 [ ނުވަތަ ހިމަނާފައިވާ ނުވަތަ ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ެއްއޗަކަށެވެ.

 ( ގެ ދަށުން ަބދަލުކޮށްފައި. 21) 2019/15އިޞްލާޙު: )ނ(  
ޕްލޭނެއް   (1)    ނުވަތަ  )ޗާޓެއް  އެްއޗެއް  އޮތް  ޗާޕުކޮށްފައި  ނުވަތަ  ލިޔުމުން 

 ؛ކުރެހުމެއް ކަމުަގއިިވޔަސް(ނުވަތަ ްގރާފެއް ނުވަތަ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ    (2)    ޮގތަށް  ވާސިލުެވވޭ  ަވސީލަތަކުން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛ކޮމްޕިއުޓަރ ފައިލެއް 

 ؛ފޮޓޯ  (3)   

އަޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިާވ ޑިސްކެއް ނުވަތަ    (4)   

 ؛ޓޭޕެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ ރޯލެއް

ފިލްމެއް   (5)    ރަްއކާކުރެވިފަިއާވ  ޑޭޓާއެއް  އެހެން  އެފަދަ  ނުވަތަ  މަންޒަރު 

 ނުވަތަ ނެެގޓިވެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެއއްޗެއް. 

މީހަކު ] )ރ(   ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ކަމަށް  ކުށެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ފަރާތްތަކުެގ ކިބައިން ތަޙްޤީޤީ  ކޮށްފިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި  

އިދާރާތަކަށް ލިބޭ ހެއްކަކީ، އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހެކީެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

އަދި  ބަލައިަގންނަ  ޝަރީޢަތަށް  ހެއްކަކީ  އެފަދަ  އަދި،  އެްއޗެއްސެވެ. 

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ކަުމަގއި ފަނޑިޔާރު ބަލަންވާނެެއވެ. 

 ؛ންސް އިދާރާެއއް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާެއއްބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންޓެލިޖެ  (1)

ތަޙްޤީޤީ      (2) ނުވަތަ  އިދާރާެއއް  އިންޓެލިޖެންސް  ޤައުމެްއެގ  ބޭރު 

 އަދި ؛ އިދާރާެއއް

ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާެގ ޢާއިލާެގ މެންބަރެއް ނުވަތަ ާގތްތިމާެގ މީހެއް   (3)

 ނުވަތަ ރަޙުމަތްތެރިއެއް. 
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ގުޅޭޮގުތން        ޖިނާއީ   )ބ(   ބަަދލުުކުރމާ  އެީހތެރަިކން  ޤާޫނނީ  މައްސަަލތަކުގައި 

ބޭރު ޤައުމަކާެއކު ދިވެހިސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމެއް ވެފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަަވއި  

( ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  މި  ޙާލަތްތަކުަގއި،  ަނންބަރު          1އެނޫން  ަވނަ   )

ވާ ބޭރުެގ ފަރާތެއްެގ ކިބައިން ހެކި  ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 2އަދި )

ބަލައިަގތުމުަގއި،   ހެކި  ކިބައިން  ފަރާތެއްެގ  އެފަދަ  އަދި  ހޯދުމުގައި، 

އިޖުރާއަތުތަކެއްެގ   ކަނޑައެޅޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެްއެގ  ވެވޭ  ކަމާުގޅޭޮގތުން 

 ދަށުން އެ ހެކި ހޯދުމަކަށް  މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުަގއި އެހެން   )ޅ(  

އުފުލޭ  މައްޗަށް  މީހެްއެގ  ުގޅިެގން  ކުށަކާ  ޓެރަރިޒަްމެގ  ބަޔާންކުރާ 

ދަޢުވާއެްއަގއި،  އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީެގ ތެރެއިން، ދަޢުވާ  

ދަޢުވާ އުފު ހެކި، އެ  ލިބިފައި ނެތް  ފަހުން، ޝަރީޢަތުެގ  އުފުލާ ހިނދު  ލާ 

 [މަރުޙަލާަގއި ހުށަހެޅުމަކަށް    މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި. 22) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގިއ، ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީެގ މިންަގނޑުކަމަށް  ] 1-27 ހެކީގެ ނިސްބަތް 

ޮގތަކަށް  ނުވަތަ   އެހެން  ބާވަތްކަަމށް  ހެކީެގ  ޤަބޫލުކުރާ  ޝަރީޢަތަށް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،    މި ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  

ކުށެްއ   ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގއި  ދެވަނަ  ޤާނޫނުެގ  މި  ދަޢުވާއެްއަގއި،  އުފުލޭ 

ެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ވަނަ މާއްދާ   27ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުެގ  

ބާވަތުެގ ހެކީެގ ތެރެއިން މަދުވެެގން ހަތަރު ބާވަތެްއެގ ހެކި ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، އެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )އ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން،    51ހެއްކަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ޝައްކެއްނެތި   މިންވަރެްއެގ  އެކަށީެގންވާ  ކޮށްފިކަން  ކުށެއް  ޝަރީޢަތަށް މީހަކު 

 [ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ކަމުަގިއ ބެލޭނެއެވެ.
 ( ެގ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި. 23)  15/ 2019އިޞްލާޙު:  
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މި ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުަގއި ހިމެނޭ ކުށެއްެގ ތަޙްޤީޤުަގއި ހޯދޭ ތަކެތި އަތުލަިއ  ] )ހ(  .28 ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން 

 ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ވަުގތުން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި   )ށ(  

ނުވަތަ   އަތުލެވޭ  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފިޔަވަިއ، 

ޝަރީޢަތުން   ނައްތާލަންވާނީ  ތަކެތި  ޮގތެއް  ހިފެހެއްޓޭ  ެއކަމާމެދު 

 ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. 

ހިފެހެއްޓޭ  )ނ(   ނުވަތަ  އަތުލެވޭ  ޮގތުެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ގަވާއިދުަގިއ   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޮގތް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ތަކެއްޗާމެދު 

 [ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

  ަބދަލުކޮށްފައި. ( ގެ ދަށުން 24) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި  

 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުަގއި ] )ހ(   28-1

ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެްއެގ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި  

ހަމަތަކުގެ  ޤާނޫނީ  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ  އޭނާ  މީހެއްނަމަ،  ބަންދުކުރެވިފަިއވާ 

ފުރަތަމަ  ކުރިަމްއޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ  މަތިންތޯ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ބަންދުގައި   26ހާޒިރުކުރެވޭތާ ނުވަތަ   މި ޤާނޫނުެގ  

ކޯޓަށް   އެދި  ހުށަހެޅޭތާ  ބަހައްޓައިދިނުމަށް  )ސާޅީސްފަހެއް(    45މައްސަލަ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ނިންމައި  ތަޙްޤީޤު  މަްއސަލައެްއެގ  އެ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ 

ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިުއޓަރ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ 

)ފަނަރަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އޭނާެގ   15އޮފީހަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭތާ  

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ. މައްޗަށް

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުަގއި  )ށ(  

ފަނޑިޔާރެްއެގ   ފަރާތަކީ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ކުށެއްެގ  ޓެރަރިޒަްމެގ  ބަޔާންކުރާ 
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އޭނާ  މީހެއްނަމަ،  ދޫކޮށްލާފައިވާ  ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު  ފުރަތަމަ  ކުރިމައްޗަށް 

ތްދިހަފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއ )ހަ  75ފުރަތަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވުނުތާ  

އޮފީހަށް   ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިުއޓަރ  ނިންމައި  ތަޙްޤީޤު  މައްސަލަެއއްެގ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް އެ މައްސަލަެއްއ  

)ފަނަރަ( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އޭނާެގ ަމއްޗަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ    15ހުށަހެޅޭތާ  

 ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ.  ޖެނެރަލް

ަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތުތައް އެފަދައިން  )ނ(   ާއއި )ށ(  މި މާއްދާެގ )ހ( 

އެންމެ  ވީ  ކުރިންވެސް،  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ެއ  ކަނޑައަޅާފަިއވީނަމަވެސް، 

އަވަހަކަށް އެފަދަ މައްސަލަތަކުެގ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފޮނުވަ މައްސަލައެްއަގިއ  އަދި  މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ން 

ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ ކުރިންވެސް، 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ަމްއސަލައިަގއި  އެ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 

 ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ޮއތްަނމަވެސް،        މި   )ރ(   ބަާޔންކޮްށފަިއ  އެެހން  ަގއި  )ށ(  ައދި  )ހ(  މްާއދާެގ 

ކުށާިއ   ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ  މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ބަޔާންކުރާ  އަކުރުަގއި  ދެ  އެ 

ތެރޭަގިއ        މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  އަކުރުަގއި  ދެ  އެ  ބާވަތުން،  މައްސަލަިއެގ 

ރެވިދާނެ މައްސަލަެއއް ކަމުގައިނުވާނަމަ،     އެ މައްސަލައިެގ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކު

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު  ތަޙްޤީޤު  އެ މައްސަލަިއެގ 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  އެދި 

، އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު

)ތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެެގންނުވާނެެއވެ.    30މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  

ދަށުން   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ    މި  ދުވަހަށްވުރެ    45އަދި  )ސާޅީސްފަހެއް( 

 އިތުރުެވެގންނުވާނެއެވެ. 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ެއދި  )ބ(  

އަދި   އިދާރާއިންނެވެ.  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ހުށަހަޅާނީ،  ޖެނެރަލަށް 

އެކަން،  އިތުރުކޮށްދޭނަމަ،  މުއްދަތު  އެފަދައިން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ލިޔުމުން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ދަށުން )ޅ(   ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  އިތުރުކޮށްދޭ    ،މި  ުމްއދަތު  ކުރުމުެގ  ތަޙްޤީޤު 

)ފަނަރަ(    15އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަވެެގން    ،ޙާލަތުަގިއވެސް

ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްޗަށް  އެމީހެްއެގ  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ 

ދަތު  ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ މުއް  ،އުފުލަންވާނެެއވެ. އަދި ިމޮގތުން ދަޢުވާ އުފުލާއިރު

އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންޖެހުނު    ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ

ކޯޓަށް   ދަޢުވާާއއެކު  މައްސަލަިއެގ  އެ  ލިޔުމެްއ،  ބަޔާންކުރާ  ސަބަބު 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ  

ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް  ކޯޓަށް  ކޯޓަށް ފަހުން  ލިޔުމުން  ސަބަބު  އެކަމުެގ  ނަމަ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަފާލާތުގެ ދަށުން  

 ދޫނުކުރެވުން 
ތުހުމަތުކުރެޭވ    28-2 ކުށެއްެގ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ދުލެއް   ުއސޫލުން  ކަފާލާތުެގ  މީހަކު  ބަންދުކޮށްފައިާވ  މައްސަލަތަކުަގއި 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

މަޢާފް ނުދެވުމާއި އަދަބު  

 ލުއިނުކުރެވުން 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 28-3

މި ޤާނޫނުެގ     ،ވަނަ ާމއްދާަގއި ހިމެނޭ ކުށްތައް ފިޔަަވއި  13ވަނަ މާއްދާއާިއ    9

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގިއ    16- 1ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން    6

އަދަބު  ނުވަތަ  ނުވާނެ  މަޢާފްކޮށްދެވިެގން  ކުށްތަކަކީ  ހިމެނޭ 

 ލުއިކޮށްދެިވެގންނުވާނެ ކުށްކުށެވެ. 

ނޫނުެގ      މި ޤާ  ،އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް  )ށ(  

ވަނަ   16ވަނަ މާއްދާ އަދި    14ވަނަ މާއްދާއާއި    7  ،ވަނަ މާއްދާއާއި   6
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މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ކުށްތަކަކީ އެ ކުށްތަކުެގ އަދަބުެގ  

ލުއިކޮށްދެިވެގން   ބާވަތް  އަދަބުެގ  ނުވަތަ  ނުވާނެ  ކުރުކޮށްދެިވެގން  މުއްދަތު 

 ނުވާނެ ކުށްކުށެވެ. 

ތިޔާރު  ހަނގުރާމަވެރި ހަ 

ނުވަތަ ގޮވާތަކެތި  

ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ  

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް  

 ހުއްޓުވުން 

ހަނުގރާމަވެރި ހަތިޔާރު ނުވަތަ ޮގވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގން ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް   )ހ( 28-4

ހިންަގން އުޅޭކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް  

ކުރިމަތިވެދާނެ  މުޖްތަމަޢަށް  ޢަމަލުެގ ސަބަބުން  ެއ  ޙާލަތެްއަގިއ،  ހިންގައިފި 

ސަލާމަތީ   އަޅަންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  މުޖްތަމަޢު  ނުރައްކަލަކުން 

ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް  ޙަރަކާތްތެރިވާނީ،  އިސްވެ  އެޅުމުަގއި  ފިޔަވަޅުތައް 

 ޑިފެންސް ފޯސްއިންނެވެ. 

ޢަމަލެއް މި   )ށ(   ހިންޭގ ޓެރަރިޒަމްެގ  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  މާއްދާެގ )ހ( 

ހިނިގޔަ ނުދިޔުމަށްޓަކައި ނުަވތަ ހިނގައިެގން އުޅޭ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއްެގ  

ުގޅޭޮގތުން   ެއކަމާ  ނައްތާލެވެންދެން،  ނުރައްކާ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ސަބަބުން 

މޯލް އަޅާނީ  ފިޔަވަޅުތައް  ސަލާމަތީ  ޑިފެންސް އަޅަންޖެހޭ  ނޭޝަނަލް  ޑިވްސް 

 ފޯސްއިންނެވެ. 

ހުއްޓުވުމަށް  )ނ(   ޢަމަލެއް  ފަދަ ޓެރަރިޒަމްެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ  މި މާއްދާެގ )ހ( 

ޙަރަކާތްތެރިވުމުަގއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި މޯލްޑިވްސް  

ބަޔާންކުރާ  ޮގތް  ޙަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ  ުގޅިެގން  ސަރވިސް  ޕޮލިސް 

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. ، ޝަނަލް އޮނިަގނޑެއް އޮޕަރޭ

ުގޅިެގން   )ރ(   ޢަމަލަކާ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހިންަގންޖެހޭ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަކާުގޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ، މޯލްޑިވްސް  

ވެށި   ކުށުެގ  ތަޙްޤީޤަށްޓަކަިއ  ެއޮގތުން،  ސަރވިސްއިންނެވެ.  ޕޮލިސް 

ރުމާއި، އެނޫންވެސް ތަޙްޤީޤީ ރައްކާތެރިކުރުާމއި ހެކި ހޯދުމާއި ހެކި ރައްކާތެރިކު

އިދާރާެއއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް،  
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަޅަމުންެގންދިޔުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް  

 [ ނާޅައެވެ. 

 ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި.  25) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު ]

 [ މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތު 

 .ާބުބގެ ސުރުޚީ ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން 26) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

މޮނިޓަރކޮށް  

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އަމުރު 

 

މީހުންެގ   )ހ(  .29 ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  ކުރާކަމަށް  ކުށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

މުޖްތަމަޢަށް    ،ތެރެއިން ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ތުހުމަތެއްެގ  އެކަށީެގންވާ 

ނުރައްކަލެްއ ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ މީހުންެގ މައްޗަށް  

ކޯޓަށް   އެދި  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ކޮންޓްރޯލްކުރުުމެގ  މޮނިޓަރކޮށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ޔާނީ "މޮނިކޮން އަމުރު" މިހެންނެވެ.މިފަދަ އަމުރު ތަކަށް ކި )ށ(  

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެފިނަމަ، އެ އަމުރެްއ   )ނ(  

 ތަންފީޛުކުރާނީ ފުލުހުންނެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރެއް އެކެްއެގ ަމްއޗަށް ެއއް ފަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ފަހަރު ހިންާގކަށް  )ރ(  

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.މި ޤާނޫނު 

މި ޤާނޫނުަގއި މޮނިކޮން އަމުރަކާުގޅޭ ޮގތުން "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،   )ބ(  

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށެވެ. 
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ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި "ެއކަށީެގންވާ ތުހުމަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި   29މި ޤާނޫނުެގ    .30 އެކަށީގެންވާ ތުހުމަތު 

ސަބަބުތަކެއްެގ    ،އެވަނީ  ނުވަތަ  ހެކިތަކެްއ  އެކަށީެގންވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ބުއްދިއަށް 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތިރީަގއިވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ނުަވތަ ކަންތައްތަކެއް ހިނާގ  

 ކަމަށް ނުވަތަ ހިނާގފާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކުރެވުމަށެވެ. 

ބައިވެރިވާ މި   )ހ(   ޮގތުން  ޢަމަލީ  ކުރުުމަގއި  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޤާނޫނުަގއި 

 ؛ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވުން

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށެްއ ރާާވކަމަށް ނުވަތަ ހިންާގކަމަށް ނުވަތަ   )ށ(  

ޤަބޫލު  ކަމަށް  އެހީތެރިވެދޭ  ެއކަމަށް  ނުވަތަ  މަުގފަހިކޮށްދޭކަމަށް  އެކަމަށް 

 ން. ކުރެވު

 

ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ  

 ފަރާތްތައް 
ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރެވިެގން މޮނިކޮން    30މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .31

މާއްދާަގިއ   މި  ހުށަހަޅަންވާނީ  މިނިސްޓަރު  އެދި  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް 

 މަްއޗަށެވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްެގ 

 ( ެގ ދަށުން އުނިކޮށްފައި.  27) 15/ 2019އިޞްލާޙު:   (1)   

މި ޤާނޫނުަގއި ބުނާ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރާކަމަށް ނުަވތަ ކުރަން   (2)   

 ނުވަތަ ؛ އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ީމހެއް

ޝަރީޢަތެއް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެމީހެއްެގ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤެއް ނުވަތަ    (3)   

 ހިނަގމުންދާ މީހެއް.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާފަދަ ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް މޮނިކޮން އަމުރެއް ] )ށ(  

ފުރިހަމަ   ކަންކަން  ތިރީގައިވާ  ހުށަހެޅޭނީ  މިނިސްޓަރަށް  އެދި  ނެރެދިނުމަށް 

 ވާނަމަެއވެ. 

ބިނާކޮށް    (1)    ަމއްޗަށް  ކަމެއްެގ  ކުރާ  މީހާއާުގޅޭ  ތުހުމަތު  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު 

 ނުވަތަ  ؛އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް އޮތުން
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ތަންފީޛުކުރާ   (2)    ޤާނޫނު  ރެކޯޑެއް  ކުށުެގ  ޖިނާއީ  މީހާެގ  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު 

 [ އެްއވެސް ފަރާތެްއަގއި އޮތުން.

 ަބދަލުކޮށްފައި. ( ގެ ދަށުން 28) 2019/15އިޞްލާޙު:  
 ދަށުން އުނިކޮށްފައި. ( ެގ 29) 15/ 2019އިޞްލާޙު:  )ނ(  

 )އެކެއް( އަހަރެވެ.  1މޮނިކޮން އަމުރެއްެގ މުއްދަތަކީ  )ހ(  .32 މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ މުއްދަތު 

ޢަމަލުކުރަން   )ށ(   މަްއޗަށް  އަމުރެއްެގ  އެ  ނެރުމަށްފަހު  އަމުރެއް  މޮނިކޮން 

ހިންަގން   އަމުރެއް  އެ  ައމުރެއްަގއި  އެ  ބަލާނީ  ފަށާނެކަމަށް ފެށިއްޖެކަމަށް 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ތާރީޚުަގއެވެ. 

އަމުރެއް  )ނ(   އެ  އަމުރެއްަގިއ  އެ  ބަލާނީ  ނިމިއްޖެކަމަށް  އަމުރެއް  މޮނިކޮން 

 ނިމޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ތާރީޚުަގެއވެ. 

 

މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ މުއްދަތު  

 އިތުރުކުރުން 
އިތުރު   )ހ(  .33 މުއްދަތު  އަމުރެއްެގ  ޤަބޫލު  މޮނިކޮން  މިނިސްޓަރަށް  ކުރަންޖެހޭކަމަށް 

ުމއްދަތު   1އިތުރު  ، ކުރެިވއްޖެނަމަ އަުމރެއްެގ  އެ  އަހަރަށް  )އެކެއް( 

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ފަދަިއން މޮނިކޮން އަމުރެއްެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނެ  )ށ(  

 )ެއކެއް( އަހަރެވެ.  1މުއްދަތަކީ އެންމެ ދިުގ 

 މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުަގއި، މި ބާބުަގއިާވ ޚާއްޞަ އިޖުރާާއތު ހިނާގނެެއވެ.  )ނ(  

 

މޮނިކޮން އަމުރެއް  

ނެރެދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހަޅާ  )ހ(  .34 ކޯޓަށް  މިނިސްޓަރު  އެދި  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  މޮނިކޮން 

 ހުށަހެޅުމެއްަގއި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ތުހުމަތު ކުރާ ކުށުެގ ބާވަތް  (1)   

 ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު  (2)   

 ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ ޖިނާީއ ކުށުެގ ރެކޯޑު  (3)   
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 ؛ތުހުމަތާުގޅޭ ހެކި  (4)   

 ؛ފިޔަވަޅުއަޅަން ބޭނުންވާ   (5)   

 ހުށަހެޅުމާުގޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލު.  (6)   

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ރަޖިސްޓްރާރ   )ށ(  

ބަލައިަގންނަންވާނީ، އެ ައކުރުަގިއވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެ ހުށަހެޅުމެއްަގއި  

 ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ. 

) )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބުނެފައި (  5މި  ކަމަށް  "ފިޔަވަޅު"  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

މޮނިޓަރކޮށް   ،އެވަނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބާބުަގއި  ފަސްވަނަ  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި "ރަޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ރ(  

 ެވ.ހައިކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރާރ އަށެ

 

އަމުރެއް   މޮނިކޮން 

ހުށަހަޅާ   ނެރެދިނުމަށްއެދި 

ގުޅޭގޮތުން   ހުށެހެޅުމަކާ 

 ކޯޓުގެ ދައުރު 

، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއިާވ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބުމުން  34މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .35

ކަންތައްތަްއ   އަންނަނިިވ  ނެރެންވާނީ  އަމުރެއް  މޮނިކޮން 

 ކަނޑައެޅުމަށްފަހުަގެއވެ. 

ޤާނޫނުެގ    (1)    މި  ތުހުމަތަކީ  އެއްޮގތްާވ    30މިނިސްޓަރުެގ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ؛ ޮގތުެގމަތިން ެއކަށީެގންވާ ތުހުމަތެއްތޯ ކަނޑަެއޅުން

މިނިސްޓަރު ހިންަގން ހުށަހަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތުހުމަތާ ެއކަށީެގންވާ   (2)   

 ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ކަނޑައެޅުން. 

ހުށަހެޅުމާމެދު ކޯޓުން ޮގތެއް ނިންމާއިރު ތިރީަގއި އެވާ ުއސޫލުން މިނިސްޓަރުެގ   )ށ(  

 ކޯޓަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެެއވެ. 

 ؛ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމެއް ނެތި  (1)   
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ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް އޭނާއާމެދު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތްކަން    (2)   

 ؛އެންުގމަކާ ނުލައި 

އޭނާ    (3)    ނުވަތަ  އޭނާއަށް  އެނުގނަސް  އެކަން  ފަރާތަށް  ކުރެވޭ  ތުހުމަތު 

ފުރުޞަތު  ހާޒިރުވުުމެގ  ކޯޓަށް  ފަރާތަކަށް  ދެވަނަ  ތަމްސީލުކުރާނެ 

 ދިނުމަކާ ނުލައި.

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަިއން މިނިސްޓަރުގެ 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

އެކަށީެގންވާ ތުހުމަތެއް ނޫންކަމަށް ކޯޓަށް ބެލެިވއްޖެނަމަ، މޮނިކޮން ތުހުމަތަކީ  

 އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

މޮނިކޮން   ނެރޭ  ކޯޓުން 

ހިމަނަންޖެހޭ   އަމުރުގައި 

 ކަންކަން 

 ކޯޓުން ނެރޭ މޮނިކޮން އަމުރުަގއި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.    .36

 ؛އަމުރު ނެރެވޭ މަޤްޞަދާއި ސަބަބު  (1)   

 ؛އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުެގ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު  (2)   

 ؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުެގ ބާވަތާއި ކުށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ޤާނޫނު  (3)   

 ؛އަޅާނެ ފިޔަަވޅު ނުވަތަ ފިޔަަވޅުތައް  (4)   

ތާރީޚާއި އަމުރު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ މޮނިކޮން އަމުރު ހިންަގން ފަށާނެ    (5)   

 ؛ތާރީޚު

 ؛ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ޙުކުމްކޮށްފަިއވާނަމަ އެކަން  (6)   

 ؛ޙުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރުެގ ނަމާިއ ސޮއި  (7)   

 ؛ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  (8)   

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓުެގ ސިްއކަ.   (9)   
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ވަކި   ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމާމެދު 

ނިންމަންޖެހޭނެ  ގޮތެއް  

 މުއްދަތު 

ވަނަ މާއްދެާގ )ހ( ަގިއވާ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބޭތާ   34މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .37

އެ    24 ބާއްވަިއ،  އަޑުއެހުމެްއ  ތެރޭަގިއ،  ަގޑިއިރުެގ  )ސައުީވސް( 

 ހުށަހެޅުމަކާމެދު ވަކި ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 ، ނިންމަންވާނެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި "ވަކި ޮގތެއް   )ށ(  

މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރުމަށް ޙުކުމް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން 

 ނެތްކަމަށް ޙުކުމްކުރުމަށެވެ. 

 

އަމުރެއް   މޮނިކޮން 

 ރައްދުކުރުން 

 

 ފުލުހުންނެވެ.މޮނިކޮން އަމުރެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ ސީދާ އެ ރައްދުވާ މީހަކަށް  )ހ(  .38

މޮނިކޮން އަމުރަކާ މީހަކު ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާއި ދެ ހެކިންެގ ހާޒިރުަގއި   )ށ(  

އެ އަމުރު އެމީހަކު ހުރި ތަނެއަްގއި ބޭްއވުމުން އެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް  

 ބެލެވޭނެެއވެ. 

ހޯދާ   )ނ(   އެމީހަކު  ރައްދުކުރުމަށް  އަމުރެއް  އެމީހަކު މޮނިކޮން  ނުފެނިއްޖެނަމަ، 

ދިރިއުޅޭ ެގއެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްެގ ބޭރު ދޮރުަގއި މޮނިކޮން އަމުރުެގ ކޮޕީެއްއ 

 ތަތްކުރުމުން އެ އަމުރު އެފަރާތަކަށް ރައްދުީވކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 

 

އަމުރު   ކޯޓު 

 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 

މޮނިކޮން އަމުރު، އެ އަމުރު ނެރޭތާ ިގނަެވެގން  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނެރެޭވ   )ހ(  .39

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ރައްދުާވ    90

 ފަރާތުން ހަމަ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ެއ  )ށ(   ލިބުމުން،  ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުމެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިަގނެ މުރާޖަޢާކުރާ އަޑުއެހުމެއް ބާްއވަންާވނެއެވެ. 

ކަށަވަރު   )ނ(   ކަންތައްތައް  އަންނަނިވި  ކޯޓުން  އަޑުއެހުުމަގިއ  މުރާޖަޢާކުރާ 

 ކުރަންވާނެެއވެ. 
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ހުށަހެޅުމުަގިއ    (1)    މިނިސްޓަރުެގ  ޝަރުޠުތައް  ބުނާ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

 ؛ ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުން

 ؛ އެ ތުހުމަތު އެޮގތުަގއި ދެމިއޮތްތޯ ބެލުން  (2)   

މުޖްތަމަޢުެގ   (3)    ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ނުވަތަ  ފިޔަަވޅު  އަމުރުަގިއވާ  މޮނިކޮން 

ބޭނުންތެރި ފިޔަަވޅުތަކެއްތޯ  ރައްކާތެރިކަާމއި ސަލާމަތަށްޓަކައި ެއވަުގތަށް  

 އަދި ؛ ދެނެަގތުން

 އެ ފިޔަަވޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކުެގ ބޭނުންތެރިކަން ދެމިއޮތްތޯ ބެލުން.  (4)   

އަންނަނިވި   )ރ(   ހަމަެއކަނި  ލިބިެގންވަނީ  ކޯޓަށް  އަޑުއެހުމުަގއި  މުރާޖަޢާކުރާ 

 ބާރުތަކެވެ. 

 ؛މޮނިކޮން އަމުރު އުވާލުން  (1)   

 ؛މޮނިކޮން އަމުރުަގިއވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ުއވާލުން  (2)   

ބަދަލު    (3)    ފިޔަވަޅުތަކަށް  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅަކަށް  އަމުރުަގިއވާ  މޮނިކޮން 

 ؛ެގނައުން

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )2މި އަކުރުެގ )  (4)   

ދިނުމުެގ މަޤްޞަދުގައި، މޮނިކޮން  ެގނެވޭ ބަދަލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ލުޔެއް 

 އަމުރު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ތާރީޚަށް ބަދަލު ެގނައުން.

ނަންބަރުގައިާވ  4( ަވނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ) )ބ(   ( ވަނަ 

ޙާލަތްތަކުަގިއ   އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަކުރުަގއި  އެ  ފިޔަވަިއ،  ޙާލަތްތައް 

ހަމައަށްމޮނިކޮން   ތާރީޚާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދެމިެގން  ، އަމުރުަގއި  އަމުރު  އެ 

 ދާނެއެވެ. 

މޮނިކޮން އަމުރެއްެގ މުއްދަތުަގއި، މުރާޖަޢާކުރުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގން ވަނީ  )ޅ(  

ޤާނޫނުެގ   މި  މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  ފަހަރުެއވެ.  ވަނަ    33އެއް 

ނެރޭ   ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހަޅާ  ިމނިސްޓަރު  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 
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ނަމަ، އެ އިތުރުކުރި އިތުރު ކުރުމާބެހޭ މޮނިކޮން އަމުރުެގ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

 މުރާޖަޢާއެވެ. 

 

މޮނިކޮން އަމުރު  

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
  56މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނެރެވޭ ކޮންމެ މޮނިކޮން އަމުރަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ   )ހ(  .40

 ވަނަ މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ އަމުރެކެވެ. 

އިސްތިއުނާފު  މި   )ށ(   އަމުރެއް  މޮނިކޮން  ފަދައިން  ގައިާވ  )ހ(  މާއްދާެގ 

އަމުރު  މޮނިކޮން  މުއްދަތުަގިއ  އިސްތިއުނާފުެގ  ކުރިކަމުަގއިިވޔަސް، 

 ހިނަގމުންދާނެއެވެ. 

 

މޮނިކޮން އަމުރު  

 މުރާޖަޢާކުރަމުން ގެންދިއުން 
ޙާ )ހ(  .41 ނެރެދިން  އަމުރެއް  އެ  ހިނދަކު،  ދެމިއޮންނަހާ  އަމުރެއް  ލަތު  މޮނިކޮން 

 ދެމިއޮތްތޯ މިނިސްޓަރު ބަލަމުން ެގންދަންވާނެެއވެ. 

ދެމިއޮތުން  )ށ(   ޙާލަތު  މުރާޖަޢާކުރާއިރު،  ފަދައިން  ަގއިާވ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހުއްޓާލުމަށް   އަމުރު  މޮނިކޮން  ފެނިއްޖެނަމަ،  މިނިސްޓަރަށް  ހުއްޓިއްޖެކަމަށް 

ފަދައިން ފިޔަަވޅުތައް ލުިއކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާަގިއވާ    42ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ  

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

ބަދަލު   އަމުރަށް  މޮނިކޮން 

 ގެނައުން 

 

މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނެހެން މޮނިކޮން  )ހ(  .42

 އަމުރަކަށް ބަދަލު ެގނެވިދާނެެއވެ. 

ހުރި    (1)    އަމުރުަގއި  ނުވަތަ މޮނިކޮން  ކުރުން  ލުއި  ފިޔަވަޅުތަކެއް 

 ؛ފިޔަވަޅުތަކެއް މުޅިން ހުއްޓާލުން

މޮނިކޮން އަމުރަށް ެގނެވޭ ބަދަލަކީ ެއ އަމުރުަގިއވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ެގނެޭވ    (2)   

 ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.  ލުޔެއް ކަމަށް އަމުރު ރައްދުވާ
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މޮނިކޮން   )ށ(   ފަދައިން  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  ެގނެވޭނީ  މި  ބަދަލު  އަމުރަށް 

 މިނިސްޓަރުެގ ލިޔުމަކުންނެވެ. 

މޮނިކޮން އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް އޭނާއާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަަވޅުތަކަށް ބަދަލެއް   )ނ(  

އެކަމަށް  ލިޔުމަކުން  ފޮނުވާ  މިނިސްޓަރަށް  ބޭނުންނަމަ،  ެގންނަން 

 އެދެވިދާނެެއވެ. 

އެ ލިޔުމެްއ  ، ލިޔުމެއް މިނިސްޓަރަށް ލިބިއްޖެނަމަމި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއވާ ފަދަ   )ރ(  

ރަސްމީ   ިގނަވެެގން  އެންމެ  ެއ   7ލިބޭތާ  ތެރޭަގއި  ދުވަހެުގ  )ހަތެއް( 

ލިޔުމުން  އެފަރާތަށް  ޮގތެއް  ނިންމި  ެއ  ނިންމައި  ޮގތެއް  ހުށަހެޅުމަކާމެދު 

 އަންަގންވާނެެއވެ.  

އި ކަމުެގ ލިޔުން އެމީހަކަށް މޮނިކޮން އަމުރަށް ބަދަލު ެގނެވޭނީ އެ ބަދަލު ެގނަ )ބ(  

ރައްދުވުމަށްފަހު އެ ލިޔުުމަގއި އެ ބަދަލު ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމަށް މިނިސްޓަރު  

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ތާރީޚެްއަގެއވެ. 

 

މޮނިކޮން އަމުރެއް  

 ހުއްޓާލުން 
މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މޮނިކޮން އަމުރެއް ހިނަގހިނާގ ހުންނަ ކޮންމެ  )ހ(  .43

އަމުރެއް  މޮނިކޮން  ލިޔުމަކުން  މިނިސްޓަރުެގ  ވަުގތެްއަގިއވެސް 

 ހުއްޓާލެވިދާނެެއވެ. 

މޮނިކޮން އަމުރެއް ހުއްޓާލެވޭނީ، އެ އަމުރު ހުއްޓާލިކަމުެގ ލިޔުމުަގއި އެ އަމުރު   )ށ(  

 ހުއްޓާލާކަމަށް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުަގެއވެ. 

އަމުރު   )ނ(   ފަރާތަށްމޮނިކޮން  އަމުރު    ،ރައްދުވާ  ކޮށްފައިވާ  މައްޗަށް  އޭނާެގ 

 ހުއްޓާލުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އެކަމަށް ެއދެވިދާނެއެެވ. 

އެ ލިޔުމެްއ  ، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއވާ ފަދަ ލިޔުމެއް މިނިސްޓަރަށް ލިބިއްޖެނަމަ )ރ(  

ރަސްމީ   ިގނަވެެގން  އެންމެ  ެއ   7ލިބޭތާ  ތެރޭަގއި  ދުވަހެުގ  )ހަތެއް( 
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ލިޔުމުން  އެފަރާތަށް  ޮގތެއް  ނިންމި  އެ  ނިންމާ  ޮގތެއް  ހުށަހެޅުމަކާމެދު 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ހިންާގކަށް   )ބ(   ައލުން  އަމުރެއް  މޮނިކޮން  ހުއްޓާލެވޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

 ނުފެއްޓޭނެއެވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބު ] 

 [ މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 .ާބުބގެ ސުރުޚީ ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން 31) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 
އެޅުމުގައި   ފިޔަވަޅު 

ޢާންމު   ޢަމަލުކުރަންވި 

 އުސޫލު 

މޮނިޓަރކޮށް  )ހ(  .44 ފަރާތެއް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

މޮނިކޮން އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް  ، ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި 

މި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމެގ ބާރު 

 ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާިއން ފެށިެގން މި ޤާނޫނުގެ   46މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    59 ނިޔަލަށް  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މެދުވެރިކޮށް    ، ފިޔަވަޅުތަކަކީ އަމުރެްއ  މޮނިކޮން 

ކަމުަގއި   ފިޔަވަޅުތަކެއް  ެއޅިދާނެ  އެކުއެކީަގއި 

އެ   މަޤްޞަދަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުެގ  މި  ވީނަމަވެސް، 

 ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޭއެގ ޒާތުަގއި ަވކި ވަކި ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. 

 

ކުޑަކުދިންގެ   ތުހުމަތުކުރެވޭ 

މޮނިޓަރކޮށް   މައްޗަށް 

ފިޔަވަޅު  ކޮންޓްރޯލް  ކުރުމުގެ 

 ހިންގުން 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް،   .45

ފަރާތަކީ   ކުރެވޭ  ތުހުމަތު  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  )އަށާރަ(   18މި 

ވިޔަސް  ކުއްޖެއްކަުމަގިއ  ނުފުރޭ  ކުއްޖަކަށް    ،އަހަރު   14އެ 
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ފަިއވާ  )ސާދަ( އަހަރު ފުރިފަިއވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށް

ެއކުއްޖެްއެގ   ފިޔަަވޅުތައް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ  މޮނިޓަރކޮށް 

 މައްޗަށް ހިންޭގނެެއވެ. 

 

މޮނިޓަރކޮށް  

ދިރިއުޅޭ   ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 

 ތަން 

 

މޮނިޓަރކޮށް   )ހ(  .46 ތަން  ދިރިއުޅޭ  ފަރާތެއް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ފިޔަވަޅުތަކުެގ   ައންނަނިވި  ޮގތުން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ 

 ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ެއޅިދާނެެއވެ. 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ަވކި ތަނެއްަގއި ދިރިުއޅެން   (1)   

 ؛ އެންުގން

ުއޅޭ    (2)    ތަނެއްަގއި  ދިރިއުޅޭ  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

މަޢުލޫމާތު  ީމހުންެގ  އުޅޭނެ  ނުވަތަ  މީހުންެގ 

 ؛ދިނުމަށް އެންުގން

ސަރަޙައްދަކުން ނުވަތަ  ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ނުވަތަ    (3)   

ނުވަތަ   ފޭބުން  ވަުގތުތަކެްއަގއި  ަވކި  ރަށަކުން، 

 ނުކުތުން މަނާ ކުރުން.

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  "ަވކި  1މި  ނަންބަރުަގިއ  ވަނަ   )

އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް  އަންނަނިިވ    ،ތަނެއްަގއި" 

 ތަންތަނުެގ ތެރެއިން ތަނަކަށެެވ.

ދިރިއުޅެމުންދާ   (1)    ނުަވތަ  ެގ  އަމިއްލަ  އެމީހެއްެގ 

 ؛ތަން

އެމީހެއްެގ އަިމއްލަ ެގެއއް ނުަވތަ މައިންބަފައިންެގ   (2)   

 ؛ެގެއއް އެހެން ރަށެްއަގއި ހުރިނަމަ އެ ެގެއއް
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އެހެން  އެމީހަކާ ުގޅުމެއް އޮތް އެހެން ެގއެއް ނުވަތަ    (3)   

 ؛ރަށެއްަގއި ހުރި ެގެއއް

އެމީހަކު ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތްނަމަ މިނިސްޓަރުެގ   (4)   

 ހުށަހެޅުމުެގ މަތިން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއް. 

 

މޮނިޓަރކޮށް  

ކޮންޓްރޯލްކުރުން:  

 ދަތުރުފަތުރު 

ނުކުތުން  )ހ(  .47 ސަރަޙައްދަކުން  ވަކި  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ނުވަތަ ވަކި ރަށަކުން ފޭބުން އަދި އެ ރަށަކުން ނުވަތަ 

ކުރުން  ދަތުރުފަތުރު  ބޭރުަގިއ  ސަރަޙައްދަކުން  އެ 

 މަނާކުރެވިދާނެެއވެ.  

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ވަނުން ނުވަތަ   )ށ(  

ރަށަކަށް   އެ  ވަކި  ނުވަތަ  ރަށެްއެގ  އެ  އަދި  އެރުން 

ދަތުރުފަތުރުކުރުން  ތެރޭަގިއ  ސަރަޙައްދެްއެގ 

 މަނާކުރެވިދާނެެއވެ. 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާނަމަ   )ނ(  

މެނުވީ   ލިބިެގން  ލިޔުމުން  ހުއްދަ  މިނިސްޓަރުެގ 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކުރެވިދާނެއެެވ. 

 

މޮނިޓަރކޮށް  

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން: ފައިސާ 
މޮނިޓަރކޮށް   )ހ(  .48 ފައިސާ  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ފިޔަވަޅުތަކުެގ   ައންނަނިވި  ޮގތުން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ 

 ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ެއޅިދާނެެއވެ. 

އެކައުންޓްެގ    (1)    ބޭންކް  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ؛ދިނުމަށް އެންުގންމަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރަށް  
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އެކައުންޓް    (2)    އެނޭގނެ  ހިސާބުތައް  މާލީ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   މިނިސްޓަރަށް  ސްޓޭޓްމަންޓެއް 

 އެންުގން. 

ބޭންކް  )ށ(   ފަރާތުެގ  "ތުހުމަތުކުރެވޭ  މާއްދާަގއި  މި 

އެކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، އެމީހެއްެގ އަިމއްލަ 

އޮންނަ   އެމީހެްއެގ  ނަމުަގއި  ތަކަށާއި،  އެކައުންޓް 

ހިމެނޭ  އެކައުންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ހިނާގ  ކޮންޓްރޯލް 

 ޮގތަށެވެ. 

 

މޮނިޓަރކޮށް  

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން: މުދާ 
މޮނިޓަރކޮށް   )ހ(  .49 މުދާ  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ޮގތުން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ 

ހުރި   މިލްކުަގިއ  މަޢުލޫމާތު  އަމިއްލަ  މުދަލާބެހޭ  ހުރިހާ 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ   ބަލަން  މުދާ  އެ  އަދި  ހާމަކުރުމަށާއި 

 ދެއްކުމަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާަގއި މުދާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިރީަގއި ެއވާ   )ށ(  

 މުދާ ހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ.

 ؛އެމީހެއްެގ އަމިއްލަ މުދާ  (1)   

މައްޗަށް    (2)    ނުވަތަ  އެ  ފޯރުވޭ  ބާރު  އެމީހެްއެގ 

 މަޞްލަޙަތެއް އޮތް މުދާ.

 

މޮނިޓަރކޮށް  

ކޮންޓްރޯލްކުރުން:  

 މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް 

މުއާޞަލާތީ  )ހ(  .50 ހުރިހާ  ބޭނުންކުރާ  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ޮގތުން   ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ  މޮނިޓަރކޮށް  ވަސީލަތްތަކެއް 
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ފިޔަވަޅެްއ   ތެރެއިން  ފިޔަވަޅުތަކުެގ  އަންނަނިވި 

 އެޅިދާނެެއވެ. 

ބެލުމަށް    (1)    އާލާތް  މުއާޞަލާތީ  ބޭނުންކުރާ 

ކޮންމެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  މިނިސްޓަރު 

 ؛ސް އެ ެއއްޗެއް ދެއްކުމަށް އެންުގންވަުގތެްއަގިއވެ

މިނިސްޓަރުެގ އެންުގމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ    (2)   

އެންމެހައި މުއާޞަލާތީ ަވސީލަތްތަކެއް ައޑުއަހައި،  

 ބަލައި، މޮނިޓަރކޮށް، ރެކޯޑް ކުރުން.

( ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ޮގތަށް  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ވަުގތީ   ެއ  މިނިސްޓަރު  އެްއޗެހި،  އަތުލާ  ޮގތުން 

އެްއޗެްއަގއި ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ނެުގމަށްފަހު އެ އެްއޗެްއ  

 އަނބުރާ ދެވިދާނެެއވެ. 

ބުނެފައި   )ނ(   މާއްދާަގއި  މި  ކަމަށް  އާލާތް"  "މުއާޞަލާތީ 

ަވއްތަރުެގ   އެކި  ފޯނު،  ވައްތަރުެގ  އެކި  އެވަނީ، 

މިނޫންވެސް   އަދި  ޓެބްލެޓް  ސިމެއް  ކޮމްޕިއުޓަރު، 

ބޭނުންކޮށްެގން  އިންޓަރނެޓް  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްެގން 

ކޮންމެ  މުޢާމަލާތްކުރެވޭ  ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ 

 އެްއޗަކަށެވެ. 

 

މޮނިޓަރކޮށް  

ފުލުހުންގެ   ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 

ހާޒިރުވާން   މަރުކަޒަށް 

 އެންގުން 

ަގޑިއަކަށް  )ހ(  .51 ަވކި  ފަރާތް  ަވކި    ،ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ޮގތެއްެގ  ދުވަސްތަކެއް ަވކި  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  އަދި  ަގއި 

މަތިން ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވަމުން ެގންދިއުމަށް 
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އެންިގދާނެެއވެ. މިޮގތަށް ހާޒިރުވާއިރު، ފުލުހުން އަންާގ 

 އެންުގންތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

އަމުރު  )ށ(   ކޯޓުން  އަޅަން  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ކުރާއިރު، ފުލުހުންެގ މަރުކަޒެއް ނެތް ރަށްރަށުަގއި އެ  

ކުރުމުެގ  މިކަން  ކައުންސިލަށް  ރަށު  ރަށެއްެގ 

 ހުއްދަދެވިދާނެެއވެ. 

 

ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓަރު 

ރިހެބިލިޓޭޓިވް  

 ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން 

 ( ެގ ދަށުން އުނިކޮށްފައި. 31( )15/ 2019އިޞްލާޙު: )  .52

 

މޮނިޓަރކޮށް  

ކޮންޓްރޯލްކުރުން:  

 ވަސީލަތްތައް 

އެފަރާތް  )ހ(  .53 ދެނެަގނެ،  ޢަމަލުތައް  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ދެނެަގތުމަށާއި ތަން  ނޫޅޭ  މުއާޞަލާތީ    ،އުޅޭ  އޭނާެގ 

ުގޅުންތައް ދެނެަގތުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެހެން ކަމެްއވެސް  

ދެނެަގތުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތަކެއް އެމީހެއްެގ  

ހަށިަގނޑުަގއި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނެއްަގއި ނުވަތަ އޭނާެގ 

ހަރުކުރުމަށް  ތަނެއްަގއިެވސް  އެހެން  ފޯރާ  ބާރު 

 އެންިގދާނެެއވެ.  

ފިޔަަވޅު   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެޅުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންތެރިވާ އާލާތް ކަނޑައަޅާނީ  

ނެރޭ   ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމުން  އެދި  އެކަމަށް  މިނިސްޓަރު 

 މޮނިކޮން އަމުރުަގެއވެ. 

އާލާތް   )ނ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މޮނިކޮ ފަރާތުެގ  ހަރުކުރުމަށްޓަކައި  ރައްދުވާ  އަމުރު  ން 

 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. ީމެގ ތެރޭަގއި: 
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އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެްއަގއި ެއއްޗެއް ހަރުކުރާނަމަ   (1)   

އެތަނަކަށް ވަދެ އެ އެްއޗެއް ހަރުކުރުމަށާއި އަދި 

ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ހަރުކުރުމަށް  ެއއްޗެއް  އެ 

ފާރެއް ތެރޭަގއި  )މީެގ  ލޯަވޅެްއ  ކުރުމަށް  ަގއި 

އެޅުން  ،ތޮރުފުން މިނޫންވެސް    ، ކޭބަލްެއއް  އަދި 

 ؛މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް(

ހަރުކުރާނަމަ   (2)    ެއްއޗެއް  ހަށިަގޑުަގއި  އެމީހެއްެގ 

ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު   ނިމެންދެން  ކޮށް  އެކަމެއް 

 ؛އިނުން

ހަރުކުރާ   (3)    އެ  ބަލަހަްއޓަން  ެއއްޗެއް  ހަރުކުރެވޭ 

ފަރާތުން އަންާގ ޮގތަށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދިއުން  

ޗާޖުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެހީެގ  ބެޓެރީ  ތެރޭަގއި  )މީެގ 

ޗާޖުކުރަމުން  ހަމަތަކަކުން  އެބުނާ  ބެޓެރީ 

އެފަދަ   ،ެގންދިއުމާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ކަރަންޓު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރަމުން ެގންދިއުން(. 

މާއްދާެގ   )ރ(   ރަނަގޅުތޯ  މި  ތަކެތި  ހަރުކުރެވޭ  ދަށުން 

ބެލުމަށާއި އެތަކެތީެގ އެކިެއކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  

އެމީހެއްެގ ގެއަށް ވަންނަންޖެހޭ ވަުގތުތަކުަގއި އެެގއަކަށް  

ދިނުމަށް   ބަޔަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެ  ހުއްދަ  ވަނުމުެގ 

 ކޯޓަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

ވޭ ތަކެތީެގ މަސައްކަތްތަްއ  މި މާއްދާެގ ދަށުން ހަރުކުރެ )ބ(  

ފަރާތަކާ   އަމިއްލަ  ހުރި  ހުނަރު  މަސަްއކަތުެގ  އެ 

 ހަވާލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 



 

 

 

 

 

 

 54 

 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްެގ ެގދޮރަށް ވަދެ، ބަލައި ފާސްކުރުުމެގ    .54 ވަދެ، ބަލައި ފާސްކުރުން 

އަންނަނިވި   ފިޔަވަޅެއް ޮގތުން  ތެރެއިން  ފިޔަަވޅުތަކުެގ 

 އެޅިދާނެެއވެ. 

ހަށިަގނޑު    ،ކޮންމެ ވަުގތެްއަގިއވެސް މީހަކު ހުއްޓުަވއި )ހ(  

 ؛ބަލައި ފާސްކުރުން

އަމުރު   )ށ(   އެ  ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި  އަމުރެއް  މޮނިކޮން 

 ، ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަނަކަށް ވަދެ

 ؛އެމީހަކު ހޯދުމަށް އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުން

 ،އަމުރުަގއި ބުނެފައިވާ ެއޑްރެސް ނޫން އެޑްރެހަކަށްވެސް  )ނ(  

ތުހުމަތު   އުޅޭކަމަށް  އެތަނެްއަގއި  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ؛ވަދެ ބަލައި ފާސްކުރުން  ،ކުރެވޭނަމަ

ރައްދުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ މޮނިކޮން އަމުރެއް އެމީހަކަށް   )ރ(  

އެމީހަކު   ،ރައްދުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ހިނާގ ަވުގތުަގއި

ތަނެއް ފާސްކޮށް  ،ހުރި  ހަށިަގޑު    ،ބަލައި  އެމީހެއްެގ 

 ބަލައި ފާސްކުރުން. 

 

ހުރި   އަމުރެއްގައި  މޮނިކޮން 

ފިލައިފިކަމަށް   މީހަކު 

ވަދެ،   ތުހުމަތުކުރެވިގެން 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 

މިނިސްޓަރަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  .55 ފިލާފާނެކަމަށް  ފަރާތް   

ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބެހެއްޓިފައިވާ ެގއަކަށް ނުަވތަ 

ޢިމާރާތަކަށް ވަދެ، އެމީހަކު ހުރިތޯ ބެލުމަށާއި، އެމީހަކު ހޯދުމަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް، އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުުމެގ  

 ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެެއވެ. 
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އެއްގޮތަށް   އަމުރާ  މޮނިކޮން 

ވަދެ،   ބެލުމަށް  ޢަމަލުކުރޭތޯ 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 

ފިޔަވަޅުތަކާ   .56 އަޅާފައިވާ  މައްޗަށް  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ވަުގތެއްަގއިެވސް  ކޮންމެ  ބެލުމަށް  ޢަމަލުކުރޭތޯ  އެްއޮގތަށް 

އެމީހަކު ބެހެއްޓިފައި ހުރި ެގއަކަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް ަވދެ، 

 ފާސްކުރުކުރުމުެގ ފިޔަަވޅު އެޅިދާނެެއވެ.  ބަލައި

 

މި ބާބުެގ ދަށުން ވަދެ، ބަލަިއ ފާސްކުރުމުެގ ތެރޭަގއި،   )ހ(  .57 ތަކެތި އަތުލައި ހިފެހެއްޓުން 

ތިރީަގއި އެވާ ތަކެތި މި މާއްދާއާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން  

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ޮގތުަގއި    (1)    ކޮންމެ ހެއްކެްއެގ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

 ؛އެްއޗެއް 

 ެގއްލުވާލަފާނެ  ،ފޮރުވަފާނެކަމަށް ނުަވތަ  އެްއޗެއް  (2)   

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ  ކަމަށް  ،ބަދަލުެގނެސްފާނެކަމަށް 

ނައްތާލަފާނެކަމަށް   ނުވަތަ  ހަލާކުކޮށްލަފާނެކަމަށް 

 ؛ފެންނާތީ އަތުލެވޭ ތަކެތި

ހިންިގފަިއވާ    (3)    ނުވަތަ  ހިންޭގ  ަމއްޗަށް  އެމީހެއްެގ 

އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެކަމަށް 

 ؛ފެންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް 

އަމުރަކާ    (4)    ހިންުގނު  މައްޗަށް  އެމީހެއްެގ 

ޚިލާފުވިކަމުެގ ހެްއކެްއެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ  

 ކަމަށް ފެންނަ ކޮންމެ އެއްޗެްއ. 

ޭގެގ   )ށ(   ހިފަހައްޓަންވާނީ  ތަކެތި  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

 ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ދެ ހެކީންެގ ކުރިމަތީަގެއވެ. 
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މި މާއްދާެގ ދަށުން ހިފަހައްޓާ ތަކެތީެގ ލިސްޓެއް، ޭގެގ   )ނ(  

ފަރާތަށް  ތަމްސީލުކުރާ  އެފަރާތް  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތަށް 

ފަރާތަށް   ލިބިފަިއވާ  ހައިސިްއޔަތެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

 އެތަކެތި ހިފަހައްޓާ ަވުގތުަގިއ، ފުލުހުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 

ޕްރިންޓްއާއި   ފިންގަރ 

 އެހެނިހެން ހެކި 
ނުވަތަ   )ހ(  .58 ޕްރިންޓް  ފިންަގރ  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ހަށިަގނޑުެގ  ކުޑަކަމުދާ މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  އެްއޗެހި   

އެހެން ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް ސާމްޕަލްއެއް ފުލުހުންނަށް  

 ދިނުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ސާމްޕަލްއެއް  )ށ(   ފަދަ  ަގިއާވ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފުލުހުންެގ  އެމީހަކު  ފުލުހުންނަށް  ނެުގމަށްޓަކައި 

ހާޒިރުކުރެވިދާނެ ަވކި  އިދާރާއަކަށް  ނުވަތަ  އެވެ. 

 ަގޑިއެްއަގއި ހާޒިރުވާން އެންިގދާނެއެވެ. 

ދިނުމަށް  )ނ(   ފަދަ ސާމްޕަލްއެއް  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެމީހަކު  އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

 

އެްއޮގތްވާ    .59 ފޮޓޯ ނެގުން  މާއްދާއާ  މި  އަމުރެއްަގިއ،  ޮގތުެގމަތިން މޮނިކޮން 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުެގ ފޮޓޯ ނެުގމަށް ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއެވ. 

ކަނޑައަޅާ   )ހ(   މިނިސްޓަރު  ފޮޓޯ  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ؛ތަނެއްަގއި އަދި ކަނޑައަޅާ ަވުގތެްއަގއި ނެުގން

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަނެއްެގ ނުވަތަ ެގންުގޅޭ   )ށ(  

 ބޭނުންކުރާ އެްއޗެްއެގ ފޮޓޯ ނެުގން.ނުވަތަ 
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 ހަތްވަނަ ބާބު ] 

 [ ކުށް  އެހެނިހެން 

 .ާބުބގެ ސުރުޚީ ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން 32) 2019/15އިޞްލާޙު: 
 

 މޮނިކޮން އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން 

 
މޮނިކޮން އަމުރެއްެގ ދަށުން ފިޔަވަޅުައޅާފައި ހުރި މީހަކު،  )ހ(  .60

ސަބަބެއް   އަމުރުެގ  އެކަށީެގންވާ  މޮނިކޮން  ނެތި، 

އެކުރީ  އެމީހަކު  ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ  ފިޔަވަޅަކާ  އެްއވެސް 

 ޖިނާއީ ކުށެކެެވ. 

  18މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ކުށުެގ އަދަބަކީ ިގނަެވެގން   )ށ(  

ނުވަތަ   ޭގބަންދުކުރުން  މަސްދުވަހަށް  )އަށާރަ( 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

ަގިއ   )ނ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ކުރި  މި  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާފަދަ 

މީހެއްެގ ތަޙްޤީޤު ފެށި ޝަރީޢަތުން ޮގތެއް ކަނޑަެއޅުމާ 

މިނިސްޓަރަށް  ބަހައްޓަން  ބަންދުަގއި  އެމީހަކު  ދޭތެރޭ 

ފެނިެގން އެކަން ލިޔުމަކުން ކޯޓުަގއި އެދެފިނަމަ ކޯޓުން 

ނިމެންދެން،   ޝަރީޢަތް  ތަޙްޤީޤާއި  އިޖާބަދީ،  އެކަމަށް 

ކަނޑައަޅާ  އެމީހަކު    މިނިސްޓަރު  ތަނެއްަގއި 

 ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުެގ އަުމރެއް ނެރެންވާނެެއވެ. 

 

އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު  

 ދޭންވާ ފަރާތަކަށް ނުދިނުން 
ޤާނޫނުެގ  ] )ހ( 60-1 ދަށުން   19-3މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިންޓެލިޖެންސާއި  ުގޅުންހުރި  ޓެރަރިޒަމާ  އެކުލަވާލާ 

ެއއްޮގތަށް   އޮނިަގނޑާ  ބަދަލުކުރުމުެގ  މަޢުލޫމާތު 
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ބަދަލުކުރަންޖެހޭ   އިންޓެލިޖެންސް  ޓެރަރިޒަމާުގޅޭ 

ޙާލަތެއްަގއި، ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް ހުއްޓުވުމަށް މުހިންމު 

އް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްޞާކުރަން މި ޤާނޫނުެގ މަޢުލޫމާތެ

ލާޒިުމކުރާ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ  އެހެން  ނުވަތަ  ދަށުން 

ޢަމަލެއް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ސަބަބުން  ނުކުރުމުެގ  ފަރާތަކާ 

ހާމަނުކުރި  މަޢުލޫމާތު  އެފަދައިން  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 

 ފަރާތުން އެ ކުރަނީ ކުށެކެެވ. 

)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  ކުށުެގ  މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

ކުށުެގ   އެ  މަރުވެއްޖެނަމަ،  މީހަކު  ޮގތުން  ނަތީޖާއެއްެގ 

އަހަރާއި    5އަދަބަކީ،   އަހަރާ    7)ފަހެއް(  )ހަތެއް( 

 ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

ކުށުެގ   )ނ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ށް ބޮޑު ެގއްލުމެްއ  ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތުން މީހެއްެގ ހަށިަގނޑަ

)ތިނެއް( އަހަރާިއ    3ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ކުށުެގ އަދަބަކީ،  

 )ފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.  5

ކުށުެގ   )ރ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތުން މުދަލަކަށް ެގއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،  

ކުށަށް   އަންނަނިިވ  އެ  ކަނޑައެޅޭނީ،  އަދަބު 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

އަުގ    (1) )ފަސްލައްކަ(    500,000/-މުދަލުެގ 

ކޮށްފި  ކުށް  އެ  މަތިވާނަމަ،    ރުފިޔާއަށްވުރެ 

)ފަހެއް(    5)ތިނެއް( އަހަރާއި    3މީހެއްެގ އަދަބަކީ  

 އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.
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ައގަކީ،    (2) ލައްކަ(  )އެއް  100,000/-މުދަލުެގ 

ރުފިޔާއާ    -/500,000ރުފިޔާއާއި   )ފަސްލައްކަ( 

މީހެއްެގ   ކޮށްފި  ކުށް  އެ  ޢަދަދެއްނަމަ،  ދެމެދުެގ 

އަހަރާއި    2އަދަބަކީ   އަހަރާ    1)ދޭއް(  )އެކެއް( 

 ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 

އަަގކީ،    (3) )ފަންސާސްހާސް(   50,000/- މުދަލުެގ 

ރުފިޔާއާ    -/100,000ރުފިޔާއާއި   )އެއްލައްކަ( 

މީހެއްެގ   ކޮށްފި  ކުށް  އެ  ޢަދަދެއްނަމަ،  ދެމެދުެގ 

)ހައެއް( މަސް   6)އެކެއް( އަހަރާިއ    1އަދަބަކީ  

 ދުވަހާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

)ހަެއއް( މަސް    6އެނޫން ޙާލަތުަގއި ެއ ކުށުެގ ައދަބަކީ   )ބ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.ދުވަހަށްވުރެ ދިުގ ނޫން 

ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  

 ހާމަނުކުރުން 
މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ހިންަގން   )ހ( 60-2

ފަރާތަކަށް   ެއްއވެސް  މަޢުލޫމާތެއް  އެްއވެސް  އުޅޭކަުމެގ 

ެއ   އިދާރާއަކާ     ދައުލަތުެގ  ކަމާބެހޭ  ލިބުމަށްފަހު، 

ޙިއްޞާކުރުމުެގ ފުރުޞަތުއޮެވ، އެ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތު  

 ޤަޞްދުގައި ޙިއްޞާނުކޮށް ސިއްރުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. 

ކޮށްފި   )ށ(   ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ( 

)ހަތެއް(    7)ފަހެްއ( އަހަރާއި    5މީހެއްެގ އަދަބަކީ   

 [އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި. 33( )2019/15އިޞްލާޙު: )
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 އަށްވަނަ ބާބު ]

 އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް 

 .ާބުބގެ ސުރުޚީ ަބދަލުކޮށްފައި( ގެ ދަށުން 34) 2019/15އިޞްލާޙު: 
 

 އަނބުރާ އަންނަ 
 ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް 

 ބާބުގައިވާ އުސޫލުތައް މި  
 ހިނގުން 

ހަނުގރާމަެއއްަގިއ   60-3 ހިނާގ  ބޭރުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބައިވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ހަނުގރާަމވެރި  

ައންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަނބުރާ  ދިޔުމަށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް 

އެމީހުންެގ  ހަނުގރާމަވެރިންނާއި،   އަންނަ  އެމީހުންނާއެކު 

އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގއި  މި  ޢަމަލުކުރާނީ،  ޢާއިލާއާމެދު 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 

 

މި ބާބުަގއި "ހަނުގރާމަވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   )ހ( 4-60 ހަނގުރާމަވެރިން 

އި  އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރެއިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކަ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ   (1)   

ޓެރަރިސްޓުން   ނިސްބަތްނުވާ  ޖަމާޢަތަކަށް  އެފަދަ 

 ؛ހިންާގ ހަނުގރާމައެްއގައި ބަިއވެރިވުމަށް

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހިންަގން ރޭވުމަށް، ނުަވތަ   (2)   

ތައްޔާރުވުމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލު ހިންުގމުަގިއ  

 ؛ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަށް
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ޓެރަރިޒަމްެގ   (3)    ހިމެނޭޮގތަށް  ހަނުގރާމަކުރުން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތަމްރީނު  ހިންުގމަށް  ޢަމަލުތައް 

 ނުވަތަ ލިބިަގތުމަށް. 

ހިނާގ   )ށ(   ބޭރުަގއި  ހަނުގރާމައެްއަގއި ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބޭރުެގ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ބައިވެރިވުމަށްފަހު 

އަނބުރާ  ދިޔުމަށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނުގރާމަވެރި 

އެފަދަ  ހަނުގރާމަވެރިންނާެއކު  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ޢާއިލާެގ   އެމީހުންެގ  އަންނަ  ސަރަޙައްދަކުން 

 ކަމުަގއި     މެންބަރުންނަކީ، އެނޫން ޙާލަތެއްަގއިވާ ބަެއއް

ޤާނޫނުެގ   މި  ކަނޑަެއޅެންދެން،  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

 ބޭނުމަށްޓަކައި ހަނުގރާމަވެރިން ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

ޮގތަކަށް   )ނ(   އެހެން  ކަނޑަެއޅިެގން  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ކުޑަކުދިންނަކީ   ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 

 ބަލައިެގންނުވާނެެއވެ. ހަނުގރާމަވެރިން ކަމުަގއި 

 އަނބުރާ އަންނަ 
ހަނގުރާމަވެރިން  

 ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރުން 

ހަނުގރާމައެްއަގއި  )ހ( 60-5 ހިނާގ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބޭރުެގ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ބައިވެރިވުމަށްފަހު 

އަނބުރާ  ދިޔުމަށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނުގރާމަވެރި 

ހަނުގރާމަވެރިންނާއި،   އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ޢާއިލާެގ  އެމީހުންެގ  އަންނަ  އެމީހުންނާއެކު 

ޓެރަ ކުރުމުަގއި މެންބަރުންނަކީ،  ޢަމަލުތައް  ރިޒަމްެގ 

ބައެއްތޯ   ބައިވެރިވެފަިއވާ  މިންވަރަކަށް  އެްއވެސް 

ބެލުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމުަގއި         ސީދާ  

ހުށަހެޅުމުގެ  ޢަމަލުތަކަށް  އެފަދަ  ބައިވެރިނުވިޔަސް 
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ފުރުޞަތު އޮތް ބައެއްތޯ ބެލުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް  

ބިފައިވާ ބައެއްތޯ ބެލުމަށާިއ،   ެއ  ކުރުމަށް ތަމްރީނުލި

ބަެއއްތޯ   ޝިކާރައަކަށްވެފަިއވާ  ކުށުެގ  ފަރާތްތަކަކީ 

ރުޖޫޢަވުމުގެ  އަނބުރާ  މުޖްތަމަޢަށް  އެމީހުން  ބަލައި، 

ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމަށްޓަކައި، އެމީހުން 

މި  ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު،  އައުާމއެކު،  ދިވެހިރާއްޖެ 

ވަުގތީ    6-60ޤާނޫނުެގ   ބަޔާންކުރާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

 މަރުކަޒެްއަގއި އެމީހުން ބަންދުކުރަންވާނެެއވެ. 

ކުށުެގ   )ށ(   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 6-60ޝިކާރައަކަށްވެފަިއާވ ކުޑަކުދިން  މި ޤާނޫނުެގ  

ެގންދަންވާނީ،   މަރުކަޒަށް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 ހައްޔަރުކުރުމަކާ ނުލަެއވެ. 

އަންނަ  )ނ(   އަނބުރާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢާއި އެމީހުންެގ  މެންބަރުން ހަނުގރާމަވެރިންނާއި  ލާެގ 

ވަނަ    11-60ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާނީ، ިމ ޤާނޫނުެގ  

މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދައި، އެ  

ޮގތެއް  އެމީހުންނާމެދު  ދަށުން  މާއްދާެގ 

 ކަނޑައެޅެންދެނެވެ. 

    

ބަންދުކުރުމުގެ ވަގުތީ  

 މަރުކަޒު 
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ    5-60މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-6

މި   ބޭތިއްބުމަށްޓަކަިއ،  ބަންދުަގިއ  މީހުން  ޙާލަތުަގިއވާ 

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  )ފަސްދޮޅަސް(    60ޤާނޫނަށް 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، އަންނަނިިވ ބާވަތުެގ ބަންދުކުރުމުެގ  
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އެފެާއޒުން   ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަރުކަޒުތައް  ވަުގތީ 

 އެވެ. ޤާއިމުކުރަންވާނެ 

ހިންިގކަމަށް   (1)    ޢަމަލުތަްއ  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ބަންދުކުރާ  މީހުން  ބޮޑެތި  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ؛މަރުކަޒު

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތައް ހިންުގމުަގއި ބައިވެރިިވ   (2)   

ބަންދުކުރާ  ކުޑަކުދިން  ތުހުމަތުކުރެވޭ،  ކަމަށް 

 ؛މަރުކަޒު

ޢަމަލުތަްއ   (3)    ހިންިގކަމަށް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

މެންބަރުންެގ  ޢާއިލާެގ  މީހުންެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކަމަށް   ޝިކާރައަކަށްވެފަިއވާ  ކުށުެގ  ތެރެއިން 

ބައިތިއްބާ  ކުޑަކުދިން  އަންހެނުންނާއި  ބެލެވޭ 

 މަރުކަޒު. 

( ވަނަ 2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ބަންދުކުރާ   ބަޔާންކުރާ  މަރުކަޒުތަްއ  ނަންބަރުަގއި 

ވާންވާނީ، އަނބުރާ އަންނަ ހަނުގރާމަވެރިން ބަންދުަގއި  

ކަމުަގެއވެ.   ަމރުކަޒުތަކެއް  ޚާއްޞަކުރެވޭ  ބޭތިއްބުމަށް 

އަދި ެއްއވެސް ޙާލެއްަގއި، އެފަދަ މަރުކަޒެްއަގއި، އެހެން  

ފަރާތްތައް  ބަންދުކުރެވޭ  ތުހުމަތުަގއި  ކުށްކުށުެގ 

 ވެ. ބަންދުގައި ބައިތިއްބަިއެގންނުާވނެއެ

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ 3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  )ނ(  

ޢަމަލުތަްއ   ޓެރަރިޒަމްެގ  ވާންވާނީ،  މަރުކަޒުތަްއ 

ޢާއިލާެގ  މީހުންެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހިންިގކަމަށް 
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ޝިކާރަައކަށްވެފައިާވ   ކުށުެގ  ތެރެއިން  މެންބަރުންެގ 

ބޭތިއްބުމަ ކުޑަކުދިން  އަންހެނުންނާއި  ބެލެވޭ  ށް ކަމަށް 

އެފަދަ  އަދި  ކަމުަގެއވެ.  މަރުކަޒުތަކެއް  ޚާއްޞަކުރެވޭ 

މަރުކަޒެްއަގިއ، އެހެން ކުށްކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވެފައިާވ  

 ފަރާތްތައް ބައިތިއްބައިެގންނުާވނެއެވެ. 

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

ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ޢިމާރާތެއްަގއި ހުރުމަކަށް  މި ޤާނޫނު  

ހުންނަންވާނީ،   މަރުކަޒުތައް  އެފަދަ  އެހެންނަމަވެސް، 

އެއްބަޔަކު  މީހުން،  ތިބޭ  މަރުކަޒެްއަގއި  ކޮންމެ  އެއިން 

 އަނެއް ބަޔަކާ ދިާމވެ، މުޢާމަލާތު ނުކުރެވޭނެ ޮގތަކަށެވެ.

    

އަންހެނުންނާއި  
ކުށުގެ   ކުޑަކުދިންނަކީ 

 ޝިކާރައަކަށް 
 ވެފައިވާ 

 ފަރާތްތައް ކަމުގައި ބެލުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހަދާ ރިސްކް   11-60މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-7

ކަނޑައަޅައިފި  އެނޫންޮގތަކަށް  އެސެސްމަންޓުަގއި 

ޤާނޫނުެގ   މި  މެނުވީ،  ވަނަ    3-60ހިނދެއްަގއި 

ޢާއިލާެގ   ހަނުގރާމަވެރިންެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

އަންހެނުންނާއި   ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  މެންބަރުންެގ 

ޝިކާރައަކަށްވެފައި  ކުށުެގ  މީހުން ކުޑަކުދިންނަކީ،  ވާ 

ކަމުަގިއ ބަލައި، އެމީހުން ބަިއތިއްބަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

60-6  ( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ       ވަނަ 3ވަނަ   )

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މަރުކަޒެްއަގެއވެ. 

ބައިތިއްބާ  )ށ(   މީހުން  ޝިކާރަައކަށްވެފައިާވ  ކުށުެގ 

މައިަގނޑު   ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ  މަރުކަޒުތަކުަގިއ، 
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ގަވާއިދުަގއި   ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޚިދުމަތްތައް، 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

    

ހަނުގރާމައެްއަގއި  )ހ( 8-60 ކުޑަކުދިން  ހިނާގ  ބޭރުަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބޭރުެގ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ބައިވެރިވުމަށްފަހު 

އަނބުރާ  ދިޔުމަށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނުގރާމަވެރި 

ނުވަތަ   ހަނުގރާމަވެރިންނާެއކު  އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އަންނަ  ސަރަޙައްދަކުން  އެފަދަ  އެނޫންޮގތަކަށް 

ހިންުގމުަގއި   ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ކުދިންނަކީ، 

ހިންުގމަށް ބައިވެރިވެ ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފަިއވާ 

ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ބަެއއް ކަުމަގިއވާ ޙާލަތުަގއި މެނުީވ،  

ކުދިން   ޝިކާރައަކަށްވެފަިއވާ  ކުށުެގ  ކުޑަކުދިންނަކީ، 

ކަމުަގިއ ބަލައި، ެއކުދިންނަށް މި ޤާނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭ  

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެެވ.

ޔަޤީންކުރެވެންދެން ވަކި   )ށ(   ކުޑަކުއްޖެްއކަން  ކުއްޖަކީ 

ބަލަންވާނީ، އެކުއްޖާއަކީ     މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި 

 ބަޔާންކުރާ ރަްއކާތެރިކަން ލިބިެގންވާ ކުއްޖެއް ކަުމަގެއވެ. 

ެއކުދިންެގ   )ނ(   ކުޑަކުދިން،  ޮގތުން،  އުސޫލެއްެގ  ޢާންމު 

 ވަކިކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. މައިންބަފައިންނާ 

މި މާއްދާެގ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންނަކީ   )ރ(  

ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ބާވަތެއްެގ  އެންމެހައި 

ލިބިެގންާވ،   ޙައްޤު  ރައްކާތެރިވުމުެގ  އަނިޔާއިން 

ނެުގން   ފައިދާ  ނާޖާއިޒް  އިހުމާލުވުމާއި،  އަޅާނުލުމާއި، 
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ހެދިބޮޑުވުމަށް ކުއްޖާެގ  އެންމެހަިއ    ފަދަ  ހުރަސްއެޅޭނެ 

ޝިކާރަތަކުން ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންާވ  

ކުދިން ކަމުަގއިވާތީ، އަނބުރާ އަންނަ ހަނުގރާމަވެރިންެގ  

މަޞްލަޙަތު  ކުޑަކުދިންެގ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި 

އެކުދިންެގ   އެކުދިން  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، 

ދައުލަތުެގ ވަކިކޮށް،  ދަށަށް  މައިންބަފައިންނާ  ބެލުމުެގ   

ޙައްޤުތައް   ކުޑަކުދިންެގ  އިޚްތިޔާރު،  ެގނައުުމެގ 

ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ   މަސްއޫލިއްޔަތު  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ 

 ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ދައުލަތަށް  )ބ(   ކުއްޖާ  ދަށުން  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ކުއްޖާެގ  ނެުގމުަގއިވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ އެ  

ކުއްޖާެގ   އަދި  ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ.  މަޞްލަޙަތު 

ދަށަށް   ބެލުމުެގ  ދައުލަތުެގ  ވަކިކޮށް،  މައިންބަފައިންނާ 

ކުއްޖާ ނަަގންވާނީ، އެީއ، ކުްއޖާެގ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ  

 ފައިދާހުރި ޮގތް ކަމުަގއިވާނަަމއެވެ. 

    

 ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 
 ކުޑަކުދިން ގެނެވޭ  

ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-9 ދައުލަތުެގ    8-60މި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކުޑަކުދިންނާމެދު  ެގނެވޭ  ދަށަށް  ބެލުމުެގ 

ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

 އިސްކަންދީެގންނެވެ. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވިއދުަގއި ބަޔާންކުރާ   (1)   

ޢުމުރުެގ ކުދިން، އެކުދިންެގ   ހަުގ  ޢުމުރަށްވުރެ 

 ؛ވަކިނުކުރުންމަންމައާ 
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ެއީއ   (2)    ވަކިކުރުން  ކުއްޖާ  މަންމައާ  ކުއްޖާެގ 

ކަމުަގިއާވ   ޮގތް  ފައިދާހުރި  އެންމެ  ކުއްޖާއަށް 

ދަށަށް   ބެލުމުެގ  ދައުލަތުެގ  ކުއްޖާ  ޙާލަތުގައި، 

ވަުގތީޮގތުން ެގނެސް، ކުއްޖާެގ ޢާއިލާެގ އެހެން 

 ؛ޙަވާލުކުރުންމެންބަރަކާ ނުވަތަ މެންބަރުންނާ 

ނެތް  (3)    މެންބަރަކު  ޢާއިލާެގ  ޙަވާލުވާނެ  ކުއްޖާއާ 

ދައުލަތުެގ  ބަލަހައްޓާ  ކުޑަކުދިން  ޙާލަތެއްަގއި، 

ނުަވތަ   ބެހެއްޓުން  ކުއްޖާ  މަރުކަޒެްއަގިއ 

ފަރާތަކާ   ެއހެން  ކަނޑައަޅާ  ދައުލަތުން 

 ޙަވާލުކުރުން. 

ޮގތުން   )ށ(   ަވުގތީ  މާޙައުލުން  ަވކިކޮށްފަިއާވ  ޢާއިލާެގ 

އެހީތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަމާއި  ޚާއްޞަ  ކުއްޖަކަށް، 

 ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއެވ.

    

ބަންދާމެދު ގޮތެއް  

 ކަނޑައެޅުން 
ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ   60-5މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-10

ދަށުން  އަމުރެްއެގ  ކޯޓު  ބަންދުކޮށްފައިވަނީ،  މީހަކު 

މީހަކު،   ބަންދުކުރެވޭ  އެފަދައިން  ކަމަށްވާނަމަ، 

ިމ    30ިގނަެވެގން   މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 

ފަދަ   60-6ޤާނޫނުެގ   ބަޔާންކުރާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

 މަރުކަޒެްއގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނެެއވެ. 

ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ   60-5މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(  

ބަންދުކޮ ދަށުން މީހަކު  އަމުރެްއެގ  ކޯޓު  ށްފައިވަނީ، 

މީހެއްެގ   ބަންދުކުރެވޭ  އެފަދައިން  ކަމުގައިނުވާނަމަ، 
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އޭނާ   ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  ޮގތެއް  ބަންދާމެދު 

ތެރޭަގއި    24ބަންދުކުރާތާ   ގަޑިއިރުެގ  )ސައުީވސް( 

އެމީހެއްެގ   ހާޒިރުކޮށް،  ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ 

 ނެއެވެ. ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމަންވާ

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ފަނޑިޔާރުެގ ކުރިމަްއޗަށް  )ނ(  

ވަނަ ާމއްދާެގ    16ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ،   މި ޤާނޫނުެގ  

އެނޫން  ފިޔަަވއި  ޙާލަތްތަކުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )އ( 

ޙާލަތެއްަގއި ހަނުގރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ޮގސްފަިއވާ  

ކަމުަގިއވާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން ސަރަޙައްދެްއަގއި  މީހެއް  

މީހެްއ   އައިސްފައިވާ  ދިވެހިރާްއޖެ  އަނބުރާ  ހުރެފައި 

ސަލާމަތަށް   މުޖްތަމަޢުެގ  އެމީހަކީ  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ މީހެއް ކަމުަގއި ބަލަިއ، ެއ  

ވަނަ    60-11މީހަކީ މި ޤާނޫނުެގ            

ދަށުން އެސެސްމަންޓް   މާއްދާެގ  ރިސްކް  ހަދަންޖެހޭ 

ދަށުން   ޤާނޫނުެގ  މި  އަދި  ނުލައި  ހެދުމަކާ 

ފުރިހަމަކުރުމަކާ   ރިހެބިލިޓޭޝަން  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

މީހެއް   ދޫކޮށްނުލެވޭނެ  މުޖްތަމަޢަށް  އަނބުރާ  ނުލައި 

ިގނަެވެގން        ބަލަިއ،  )ތިރީސް(    30ކަމުަގއި 

ބަންދުގައި އެމީހަކު  މުއްދަތަށް  ބެހެއްޓުމަށް  ދުވަހުެގ   

 ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެެއެވ.

ފުލުހުންގެ  )ރ(   މީހުން  ބަންދުކުރެވޭ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގންނަ ވަުގތުން ފެށިެގން މި ޤާނޫނުގެ  

ދެމެދު    12-60 ިގންތިކުރުމާ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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އެހީތެރިކަން  ވަކީލެްއެގ  ޤާނޫނީ  މުއްދަތުަގއި  ހޭދަވާ 

  ހޯދައި ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤު ެއމީހަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

އަދި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެދޭ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ  

ޙައްޤު   ބައްދަލުކުރުމުެގ  ޢާއިލާއާ  ޮގތުެގމަތިން 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

މާއްދާެގ   )ބ(   ވަކީލެްއެގ    (ރ)މި  ޤާނޫނީ  ދަށުން  ެގ 

ވަނަ   24އެހީތެރިކަން ލިބިދިނުމުަގއި     މި ޤާނޫނުެގ  

ންުގމަށް އެ މާއްދާ  މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ހި

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

    

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް  

 ހެދުން 
ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ   60-5މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-11

ކުރުމުަގއި   ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަްމެގ  ފަރާތްތަކަކީ، 

ބައެއްތޯ   ބައިވެރިވެފަިއވާ  މިންވަރަކަށް  އެްއވެސް 

އެފަދަ   ސީދާ  ބެލުމަށާއި،  ކުރުމުަގއި  ޢަމަލުތައް 

ހުށަހެޅުމުގެ  ޢަމަލުތަކަށް  އެފަދަ  ބައިވެރިނުވިޔަސް 

ފުރުޞަތު އޮތް ބައެއްތޯ ބެލުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް  

ކުށުެގ   ނުވަތަ  ބައެއްތޯ  ތަމްރީނުލިބިފައިވާ  ކުރުމަށް 

މި  ބެލުމަށްޓަކައި،  ބައެްއތޯ  ޝިކާރައަކަށްވެފަިއވާ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީން،  ވަނަ މާއްދާ  60-16ޤާނޫނުެގ  

 އެމީހުންެގ ރިސްކް ެއސެސްަމންޓެއް ހަދަންވާނެެއވެ. 

ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ   60-5މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(  

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ    30ފަރާތް ބަންދުކުރެވޭތާ ިގނަވެެގން  
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ރިސްކް   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގިއ  މި  ތެރޭަގިއ، 

 ވާނެެއވެ. އެސެސްމަންޓް ހަދައި ނިންމަން

މި   )ނ(   އުސޫލުތައް،  ހެދުމާުގޅޭ  އެސެސްމަންޓް  ރިސްކް 

 ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ޤާނޫނުެގ   12-60 ގިންތިކުރުން  ރިސްކް   60-11މި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

އެސެސްމަންޓް ހެދޭ ފަރާތްތައް އަންނަނިވި ޮގތްތަކުެގ ތެރެިއން 

ޢަމަލުކުރެވޭނެ  އެމީހުންނާމެދު  ިގންތިކުރުމަށްފަހު،  ޮގތަކަށް 

ަވނަ   60-14ވަނަ މާއްދާއާއި    60-13ޮގތެްއ، މި ޤާނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތުެގމަތިން   60-15މާއްދާއާއި            

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

 ނުވަތަ؛ ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް  )ހ(  

 ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތެްއ.ކުށުެގ  )ށ(  

 

    

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ  

 ފަރާތްތައް 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-13 ބަޔާންކުރާ    60-5މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

-11ފަރާތެއްެގ ރިސްކް އެސެސްަމންޓް، މި ޤާނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހެދުމަށްފަހު،     އެ މީހަކީ    60

މީހެއް   ޙާލަތުަގިއވާ  ބެލެވޭނަމަ،  އަންނަނިވި  ކަމަށް 

އެމީހަކީ، ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލުކުރުމުަގއި ބަިއވެރިވި ކަމަށް 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ކަމުަގއި ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ނުވަތަ   (1)    ކޮށްފައިވާ  ޢަމަލުތަްއ  ޓެރަރިޒަމްެގ 

 ؛ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން
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ޢަމަލުތައް   (2)    ތަމްރީނު ޓެރަރިޒަމްެގ  ހިންުގމަށް 

 ލިބިފައިވާ މީހުން.

ޤާނޫނުެގ   )ށ(   ބަޔާންކުރާ    60-5މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

-11ފަރާތެއްެގ ރިސްކް އެސެސްަމންޓް، މި ޤާނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހެދުމަށްފަހު، އެމީހަކީ، މި    60

ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާ  

ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެމީހަކީ، ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ  މީހެއް  

 މީހެއް ކަމުަގއި ކަނޑަައޅަންާވނެއެވެ. 

ބައިވެރިވި   )ނ(   ޢަމަލުކުރުމުަގއި  ޓެރަރިޒަްމެގ  މީހަކީ،  ވަކި 

ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ކަމުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(  

  ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްަގއި، އެމީހަކު      މި 

ބަޔާންކުރާ   60-6ޤާނޫނުެގ   މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ފުލުހުންނަށް  އިޚްތިޔާރު،  ބަންދުކުރުމުެގ  މަރުކަޒެްއަގިއ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

މީހެއްެގ  )ރ(   ބަންދުކުރެވޭ  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ހިންަގއި   އުފުލައި، ޝަރީޢަތް  ދަޢުާވ  ޖިނާއީ  މައްޗަށް 

ބަންދުަގިއ ބެހެއްޓުމުެގ އިޚްތިޔާރު،  ނިމެންދެން، އެމީހަކު  

 ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

ވަކި މީހަކީ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަަމލުތައް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ   )ބ(  

ކަމުަގއި   ފަރާތެއް  ބަިއވެރިިވ  ކުރުމުަގއި 

ނުބެލެވުނުނަމަވެސް، ނުވަތަ ެއފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް  

ކަުމަގއި  ފަރާތެއް  ހޯދާފައިވާ   ތަމްރީނު 

ޤާނޫނުެގ   މި  އެމީހަކީ  ވަނަ   16ނުބެލެވުނުނަމަވެސް، 
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ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި ފިޔަަވއި   މާއްދާެގ )އ( 

ސަރަޙައްދަކަށް   ހަނުގރާމަވެރި  ޙާލަތެއްަގއި  އެނޫން 

ހިނގައްޖެ މީހެއް ކަުމަގިއވާނަމަ، އެމީހަކީ،     މި  

އި  މާއްދާެގ ދަށުން ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގަ 

ކަނޑައަޅައި،      މި ާމްއދާެގ )ށ( އަދި )ނ( ެގ  

 ދަށުން ބަންދުަގއި ބެހެއްޓިދާނެ ފަރާތެކެވެ. 

    

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ  

 ކުޑަކުދިން 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-14 އެހެން   60-4މި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި    60-5އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ    

ކުޑަކުދިންެގ  ބަޔާންކުރާ   އެކުަގިއވާ  ހަނުގރާމަވެރިންނާ 

ތެރެއިން ކުއްޖަކީ ކުށުެގ ތުހުަމތުކުރެވޭ ކުއްޖެްއ ކަުމަގއި  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން   60-13މި ޤާނޫނުެގ       

އެކުއްޖަކު،             ކަމުަގިއާވނަމަ،  ކަނޑައެޅިއްޖެ 

( 2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  60-6މި ޤާނޫނުެގ    

ނަންބަރުގައި މަރުކަޒެއްަގއި  ވަނަ  ފަދަ  ބަޔާންކުރާ   

ފުލުހުންނަށް  ިއޚްތިޔާރު،  ބެހެއްޓުުމެގ  ބަންދުަގއި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބަންދުަގިއ   )ށ(   ކުޑަކުދިން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢަދުލުެގ  ކުޑަކުދިންެގ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  ބޭތިއްބުމުަގއި 

 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެްއޮގތަށެވެ. 

    

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ  

 ފަރާތްތައް 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-15 ބަޔާންކުރާ    60-5މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

-11ފަރާތެއްެގ ރިސްކް އެސެސްަމންޓް، މި ޤާނޫނުެގ  
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ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހެދުމަށްފަހު،     އެ މީހަކީ    60

ކުރުމުަގއި   ނުވަތަ  ކުރިކަމަށް  ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ކަމުަގިއވާނަމަ،   ނުބެލެވޭ  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  ބައިވެރިވި 

ތަމްރީނުހޯދާފައިވާ  ކުރުމަށް  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

ކުށުެގ   އެމީހަކީ،  ކަމުަގއިނުވާނަމަ،  ފަރާތެއް 

ކަމުަގއި   މީހެއް  ޝިކާރައަކަށްވެފަިއާވ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

އޮތްނަމަވެސް، ަވކި މީހަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން   )ށ(  

މި  ކަމުަގއި  ފަރާތެއް  ޝިކާރަައކަށްވެފަިއާވ  ކުށުެގ 

މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، ފަހުން 

ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ހެއްކެއްެގ ސަބަބުން، އެމީހެްއެގ  

ދެވަނަ ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި، އެ މީހަކީ މި  

ބަޔާންކުރާ ވަނަ    60-13ޤާނޫނުެގ   މާއްދާަގއި 

ކަުމަގިއ   މީހެއް  ޙާލަތެއްަގއިވާ  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކުެގ 

ބެލެވޭނަމަ،     އެ މީހަކީ އެ މާއްދާެގ ދަށުން ކުށުެގ  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުަގިއ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

    

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް  

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް  

 ކޮމިޓީ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ އަންނަ ހަނުގރާމަވެރިންނާއި،   )ހ( 60-16

ޢާއިލާެގ  އެމީހުންެގ  އަންނަ  އެމީހުންނާއެކު 

ކުރުމުަގއި  ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަމްެގ  މެންބަރުންނަކީ، 

އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިވެފަިއވާ ބަެއއްތޯ ބެލުމަށް 

ސީދާ  ކުރުމުަގއި  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  ނުވަތަ 

ހުށަހެޅުމުގެ ބައިވެރިނުވި ޢަމަލުތަކަށް  އެފަދަ  ޔަސް 
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އެފަދަ  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  ބައެއްތޯ  އޮތް  ފުރުޞަތު 

ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ބަެއއްތޯ ބެލުމަށް، 

ޝިކާރަައކަށްވެފަިއވާ  ކުށުެގ  މީހުންނަކީ  އެ  ނުވަތަ 

މުޖްތަމަޢަށް   އަނބުރާ  އެމީހުން  ބަލަިއ،  ބައެއްތޯ 

ކުރިން ފިޔަވަޅުތަްއ  ރުޖޫޢަވުމުެގ  ައޅަންޖެހޭ   

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި   30އެޅުމަށްޓަކައި، 

ޓެރަރިޒަމް   ކައުންޓަރ  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 

 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް  )ށ(  

 ންވާނީ ައންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ. ކޮމިޓީަގއި އެކުލެިވެގ

ކަނޑައަޅާ   (1)    އެފެއާޒުން  ހޯމް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ؛ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާ   (2)    ސަރިވސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

 ؛ ފަރާތެއް

ފޯސްއިން  (3)    ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް 

 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

ޤާނޫނުެގ   (4)    ދަށުން ވަނަ    19މި  މާއްދާެގ 

ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ޓެރަރިޒަމްެގ  ކައުންޓަރ 

އިދާރާއިން   ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

އެންޑް   (5)    ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ؛ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް 

 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  (6)   
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ކަނޑައަޅާ   (7)    އެޑިުއކޭޝަނުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 އަދި، ؛ ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާ  (8)    ޮއފީހުން  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ފަރާތެއް.

 

ވަނަ މާްއދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ   60-5މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 17-60 ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުން 

ފަރާތްތައް މީހުންެގ   ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  ތެރެއިން 

ޤާނޫނުެގ މި  މާއްދާަގއި    60-13  ކަމުަގިއ،  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މީހުންެގ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް،  

ޤާނޫނުެގ   ބަޔާންކުރާ    28-1މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މުއްދަތުަގއި 

 އުފުލަންވާނެެއވެ. 

އޮތްނަމަވެސް،  މި )ށ(   އެހެން  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ   

ކުޑަކުދިންެގ ޢަދުލުެގ ޤާނޫނުަގއި ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު  

އުފުލަންޖެހޭ ޢުމުރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ޢުމުރަށްވުރެ 

ހަުގ ޢުމުރުެގ ކުޑަކުދިންެގ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުާވއެްއ  

ބަލަންވާނީ  ވަރަކުން  ވީ  އަދި  ،  އުފުލައިެގންނުވާނެެއވެ. 

ބަދަލުަގއި   އުފުލުމުެގ  ދަޢުވާ  މަްއޗަށް  ކުޑަކުއްޖެްއެގ 

ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުަގއި  ޢަދުލުެގ  ކުޑަކުދިންެގ 

ކުދިންނާމެދު   އެ  ދަށުން    ނިޒާުމެގ  ޑަިއވަރޝަންެގ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުމަށެވެ. 
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ޤާނޫނުެގ   )ހ( 18-60 ކުށް ސާބިތުނުވުން  ދަށުން   60-5މި  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ކުށް   ތުހުމަތުކުރެޭވ  ަމްއޗަށް  މީހެްއެގ  ބަންދުކޮށްފައިވާ 

ހަނުގރާމަވެރި  ެއމީހަކީ،  ނަމަވެސް،  ސާބިތުނުވި 

ކަުމަގިއވާތީ،   ފަރާތެއް  އައިސްފައިާވ  ސަރަޙައްދަކުން 

އެމީހަކީ އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތް 

ޤާނޫނުަގއި  މި  ެއމީހަކު،  ބަލަިއ،  ކަމުަގއި  މީހެއް 

ފުރިހަމަކުރުން  ބަ ޕްރޮްގރާމް  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ޔާންކުރާ 

 ލާޒިމުވާ ކަުމަގއި ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ރިހެބިލިޓޭޝަން   )ށ(   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑައަޅާ   ފަނޑިޔާރު  ކަމަށް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 60-21ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ެއްއޮގތްާވ  ވަނަ   އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

 ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

    

ހަނގުރާމައަށްދާ ފަރާތްތަކުގެ  

ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ  

 ނުރައްކާތަކަށް ތައްޔާރުވުން 

އަނބުރާ  )ހ( 60-19 ދިޔުމަށްފަހު  ސަރަޙައްދަކަށް  ހަނުގރާމަވެރި 

ސަބަބުން   ބައެްއެގ  އަންނަ  މުޖްތަމަޢަށް  ދިވެހިރާއްޖެ 

ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި  ނުރައްކަލަކުން  ކުރިމަތިވެދާނެ 

ވަނަ މާއްދާެގ    19އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ، މި ޤާނޫނުެގ  

ކުރުމަށް   މަސަްއކަތް  ޓެރަރިޒަްމެގ  ކައުންޓަރ  ދަށުން 

ފަރާތުން  ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 އަޅަންވާނެއެެވ. 

ބަޔާ )ށ(   ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މަޤްޞަދު މި  ންކުރާ 

ޤާނޫނުެގ   މި  ވަނަ    60-21ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، 
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ރީ އަދި  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ހިންޭގ  ދަށުން  - މާއްދާެގ 

ބައްޓަންކުރެވިފަިއވަނީ،   ޕްރޮްގރާމްތަްއ  އިންޓަްގރޭޝަން 

އަނބުރާ   މުޖްތަމަޢަށް  ފަރާތްތައް  އެފަދަ 

ފުރިހަމަ   އެންމެ  ތަްއޔާރުާވންޖެހޭ  ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި 

މި މިން ޮގތެްއެގމަތިންކަން  ތައްޔާރުެވވޭނެ  ވަރަށް 

ކައުންޓަރ   19ޤާނޫނުެގ   ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޓެރަރިޒަމްެގ މަސަްއކަތް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. 

    

ާމއްދާެގ ދަށުން ކައުންޓަރ ވަނަ    60-12މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( 20-60 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ނިންމާ   ކޮމިޓީން  އެސެސްމަންޓް  ރިސްކް  ޓެރަރިޒަމް 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް       މި   ނިންމުންތަކުަގއި 

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގާވއިދެްއަގއި  

ކަންކަން  އިޖުރާއީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަމަށް  އެ  ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާ   ،

މަްއސަލައާމެދު  އެ  ބަލައި،  ޮގތުން  އިޖުރާއީ  މައްސަލަ 

ޮގތެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށް  

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓަށް   )ށ(  

ހުށަހެޅިފަިއވާ  ޝަކުވާ  މައްސަލައެްއަގއި،  ހުށަހެޅޭ 

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ކޮމިޓީެގ  

ނިންމުމުގެ  އެ  ބަލައި،  ޮގތުން  މައުޟޫޢީ  ނިންމުން 
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ޞައްޙަކަން ޖުޑީޝަލް ރިވިޔުެގ އުސޫލުން ކަނޑައެޅުުމެގ 

 ޞާޞް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓަށް ލިބިެގންނުެވެއވެ.އިޚްތި

    

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް - ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ 

 

- ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ 

އިންޓަގްރޭޝަން  

 ޕްރޮގްރާމްތައް 

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތަްއ ހިންާގ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ   )ހ( 60-21

ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް، އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން 

ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި،   އަނބުރާ  މުޖްތަމަޢަށް  ދުރުކޮށް، 

މިނިސްޓަރު  ޕްރޮްގރާމްތައް  ރިހެބިލިޓޭޝަން 

ހިންޭގ   ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ހިންަގންވާނެެއވެ. 

ޕްރޮްގރާމްތައް   އެ  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި،  ރިހެބިލިޓޭޝަން 

ނެ ޮގތުެގ ތަފްޞީލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ހިންޭގ

 ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ރިހެބިލިޓޭޝަން   )ށ(   ހިންޭގ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މައްޗަށް   ފަރާތްތަކުެގ  އަންނަނިިވ  ޕްރޮްގރާމްތައް، 

 ހިންިގދާނެއެވެ. 

ޮމނިކޮން   (1)    ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  އަމުރެްއ  މި 

 ؛އެމީހެއްެގ މަްއޗަށް ނެރެފަިއާވ ކޮންމެ މީހެއް

ވަނަ މާްއދާަގއި ބަޔާންކުރާ   60-3މި ޤާނޫނުެގ   (2)   

ޢާއިލާެގ   ެއމީހުންެގ  ހަނުގރާމަވެރިންނާއި  ފަދަ 

 ؛މެންބަރުން
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މި ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެްއ   (3)   

ޙުކުމް   ސާބިތުވެ،  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ކުރިކަން 

 މީހުން. 

ރިހެލިބިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާމެްއަގއި ވަކި    ދަށުން  މި ޤާނޫނުެގ )ނ(  

އަދި   ކަނޑައަޅާނީ،  ކަމަށް  ބައިވެރިވާންޖެހޭ  ފަރާތެއް 

އެފަރާތަކުން ބައިވެރިވާންޖެހޭ ރިހެބިލިޓޭޝަންެގ ބާވަތާއި  

ވަނަ    16-60ތަފްޞީލުތައް ކަނޑަައޅާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީންނެވެ. 

    

މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ  

 ދޫކުރުން 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( 60-22 ދަށުން   60-21މި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ބަިއވެރިާވ   ޕްރޮްގރާމެއްަގއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން 

ފުރިހަމަކޮށް،  ޕްރޮްގރާމްތައް  ެއ  ފަރާތްތަކުން، 

ތައްޔާރުވެފަިއވާކަން   ރުޖޫޢަވުމަށް  މުޖްތަމަޢަށް 

އެސެސްމަންޓެއް   ހަދާ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 

ޤާނޫނުެގ  ހެ މި  މެނުވީ،  ވަނަ    60-21ދުމަށްފަހުަގއި 

ފަރާތެްއ،   އެްއވެސް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ 

 އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ދޫކޮށްެގންނުވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ،   )ށ(  

ަވނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ    60- 16މި ޤާނޫނުެގ       

 ނެވެ. ކޮމިޓީން

ފަރާތެްއ   )ނ(   ބަިއވެރިވާ  ޕްރޮްގރާމެއްަގއި  ރިހެބިލިޓޭޝަން 

ހަދަންޖެހޭ   ކުރިން  ދޫކުރުމުެގ  އަނބުރާ  މުޖްތަމަޢަށް 

 ، އެސެސްމަންޓް ހެދުމުަގއި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި



 

 

 

 

 

 

 80 

އިޖުރާއަތުތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  މި   ،ކަމާުގޅޭޮގތުން 

 [ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 . ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައ34ި) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

 ދިހަވަނަ ބާބު ]
 [ އެހެނިހެން 

 ަބދަލުކޮށްފައި.( ގެ ދަށުން 36) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

 90/10 ނަންބަރުމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު    .61 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިޒަމް ަމނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު( އުވުނީއެެވ. 

 

ފާސްވެ،   .62 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ޝާއިޢުކުރާ  ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ތަޞްދީޤުކޮށް، 

 ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. 

 

މި   )ހ( 63 ހެދުން ގަވާއިދު   ުގޅޭޮގތުން  ހުއްޓުވުމާ  މަނާކުރުމާއި  ޓެރަރިޒަމް 

ުއސޫލުތަކަށް   ބަޔާންެވެގންވާ  ޤާނޫނުގައި

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ހަދައި ހިންަގންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް މި 

ފެށިެގން   ޤާނޫނަށް ތާރީޚުން    (ހައެއް)  6ޢަމަލުކުރާ 

 .އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހަދައި

ެގ ދަށުން ހެދޭ އެްއވެސް ަގާވއިދަކީ،   ( ހ)މި މާއްދާެގ  )ށ(  

ފުށުއަރާ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުން  މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތަކާ

އިޖުރާއާތުތައް ޚާއްޞަ  ލާޒިމުކުރާ   ޢަމަލުކުރުމަށް 
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ޢަމަ އިޖުރާއާތުތަކަށް  ެއ  ނުވަތަ  ލުކުރުމަށް  ނަފީވާނެ، 

 .ެވެގންނުވާނެެއވެ ހުރަސް އެޅޭނެ ަގވާއިދަކަށް

މާއްދާެގ   )ނ(   ހަދާނީ   (ހ)މި  ަގާވއިދު  ދަށުން  ެގ 

 .  މިނިސްޓަރެވެ

 

ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން އަޅާ  

ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ސިއްރު  

 ރިޕޯޓު 

އަޅާ  ] )ހ( 63-1 އިދާރާތަކުން  ތަންފީޛީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

)ހައެއް(   6ފިޔަވަޅުތަކާ ުގޅޭ ސިއްރު ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ 

އޮފީހަށާިއ،   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  މަހަކުން 

ޚާރިޖީ  ސަލާމަތާއި  ޤަުއމީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

ުގޅުންތަކުެގ ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  

މަޢުލޫމާތު   އަންނަނިވި  ރިޕޯޓުަގއި  ހުށަހަޅާ  މިޮގތުން 

 ނެންވާނެއެވެ. ހިމެ

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ތުހުމަތުަގއި ހައްޔަރުކުރެުވނު   (1)   

 މީހުންެގ ޢަދަދު. 

ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ތުހުމަތު  (2)   

 ކުރެވުނު ކުށުެގ ޚުލާޞާ. 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޤާނޫނީ   24މި ޤާނޫނުެގ   (3)   

ެއކަހެރިކޮށް   ޙައްޤު  ވަކީލާ  ބައްދަލުކުރުމުެގ 

އެކަން   މަޢުލޫމާތާއި،  ފަރާތްތަކުެގ  ހިފެހެއްޓުނު 

އެކަމަށް   ސަބަބާއި،  ނިންމަންޖެހުނު  އެޮގތަށް 

 ހުއްދަދިން ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު. 
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ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުންެގ   (4)   

ބަލައި ތަންތަނާިއ   ޢަދަދާއި،  ފާސްކުރެވުނު 

 އެކަމަށް ހުއްދަ ދިން ފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު.

ބަލަިއ  (5)    ހާމަވާޮގތަށް  ުގނަވަން  ޖިންސީ 

އެކަމަށް   ޢަދަދާއި،  މީހުންެގ  ފާސްކުރެވުނު 

 ހުއްދަދިން ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު. 

ހުށަހެޅޭ  (6)    ކޯޓަށް  ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުަގއި 

ެއކަމާމެދު   ޢަދަދާއި،  ކޯޓުން ފަރާތްތަކުެގ 

 ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުެގ ތަފްޞީލު.

އެސެސްމަންޓް  (7)    ރިސްކް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ނިންމި   އެފަރާތްތަކާމެދު  ފަރާތްތަކާއި،  ހެދުނު 

 ޮގތް. 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮްގރާްމ  (8)   

 ހިންުގނު ފަރާތްތަކުެގ ތަފްޞީލު.

ދެކޭ ޓެރަރިޒަމްެގ   (9)    މިންވަރާމެދު  އޮތް  ނުރައްކާ 

 ޮގތް. 

ފަރާތްތަކާިއ،   )ށ(   ދަޢުވާކުރެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

އެފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާތަކާިއ، މި ޤާނޫނުެގ  

ފިޔަވަޅުތަކުެގ   އަޅާ  އިދާރާއަކުން  ތަންފީޛީ  ދަށުން 

ބާބުން   ދެވަނަ  ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ސަބަބުން 

ޙައްޤެއް   އަސާސީ  އެްއެވސް  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ 

 ހަނިކުރެވޭނަމަ، ެއ ޙާލަތުަގއި ެއ  ހިފެހެއްޓޭނަމަ ނުވަތަ

ތަންފީޛީ އިދާރާައކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޮގތާމެދު ދެކޭޮގތް  
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ކޮންމެ   މަހަކުން    6ބަޔާންކޮށް  )ހައެއް( 

މަޖިލީހަށާއި،   ރައްޔިތުންެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، 

ރިޕޯޓެއް  ކޮމިޝަނަށް  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އަދި 

 . މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ނ(   ަގއި  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މަޢުލޫމާތެއް  ހުރަސްއެޅޭފަދަ  ތަޙްޤީޤަށް  ރިޕޯޓެއްަގއި 

ހިމެނޭނަމަ، އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުހިމެނުމަށް މި މާއްދާ  

 [ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި. 35) 2019/15އިޞްލާޙު: 

 

ޤާނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، މި   64 މާނަކުރުން 

ޢިބާރާތްތަކާއި އެ  އަންނަނިވި  ެއވަނީ،  ދީފައި  ލަފްޒުތަކަށް 

ދީފަިއވާ ތިރީަގއި  ުގޅިެގން،  ލަފްޒުތަކާ   ޢިބާރާތްތަކާއި 

 .މާނަކުރުމެވެ

އެވަނީ،  ] )ހ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ހަތިޔާރު"  "ހަނުގރާމަވެރި 

ޮގވާތަކެތި   ބަޑިާއއި  އެނޫންެވސް  އަދި  އޮޓޮމެޓިކް 

ހިމެނޭޮގތުން، އެއިން އާދަިއެގ ޢާންމު ހުއްދަ ބޭނުމެއް 

ކުރެވެން ނުހުންނަ އެއްޗެހީެގ ތެރެއިން މީހަކު މަރާލެވިދާ  

މީހަކު   ނުވަތަ  ހުންނަ  ފަރުމާކޮށްފައި  ޮގތަށް  ފަދަ 

 [މަރާލުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި ކޮންމެ ހަތިޔާރަށެވެ.

 ަބދަލުކޮށްފައި.( ގެ ދަށުން 37) 2019/15ލާޙު: އިޞް
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އެވަނީ )ށ(   ބުނެފައި  ކަމަށް  މީހެްއެގ    ،"ކޮންޓްރޯލް" 

މިންތަކެްއ   ިއންތަކަކާއި  ވަކި  މިނިވަންކަމަށް 

ތެރޭަގއި  މިންތަކުެގ  އިންތަކާިއ  އެ  ކަނޑައަޅައި، 

 އެމީހެއްެގ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.  

މިނިސްޓަރ އޮފް   ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ނ(  

 ހޯމް އެފެއާޒްއަށެވެ.  

މީހަކު އުޅޭނޫޅޭޮގތް    ،"މޮނިޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  

 ބަލަމުން ެގންދިއުމަށެވެ.  

މޮނިޓަރ ކުރުމާއި   ،"މޮނިކޮން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށެވެ.  

ކަމަށް   )ޅ(   މާއްދާ"  އެވަނީ،  "ފަނާކުރަނިވި  ބުނެފައި 

ޭއެގ   ތަކެއްޗަށެވެ.  އަލިފާންރޯެވދާފަދަ  ޮގވާތަކެްއޗަށާިއ، 

ހަދާފައި  ޮގތަށް  ޮގވާ  ޖެހުމުން  ވަުގތެއް  ވަކި  ތެރޭަގއި 

ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ޮގވާނެ ވަކި ޮގތެއް ރޭވިފައި ހުންނަ 

މީހުން މަރުވެދާފަދަ  ، ތަކެއްޗާއި، ވިހައާިއ، ވިހަ ޭގހާއި

މިކަލް ާމއްދާތަކާިއ، ރޭޑިއޯެއކްޓިވް ބަޔޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެ

 މާއްދާތައް ހިމެނޭ ޮގތަށެވެ.  

ބުނެފައި   )ކ(    ކަމަށް  މަޖިލިސް"  ސަލާމަތާބެހޭ  "ޤައުމީ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  )ސިފައިންެގ    1/2008އެވަނީ، 

ެގ   ަގއި    13ޤާނޫނު(  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހަށެވެ. 

"ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   ( )އ  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ބާބުަގއި  ދެވަނަ  ޤާނޫނުެގ  މި 
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އެކަންކަން  ުގޅިެގން  ޢަމަލުތަކާ  ޓެރަރިޒަމްެގ 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްެގ މަސައްކަތް  

ފަރާތަށާިއ، މި ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ  

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުށް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ 

ތަޙްޤީޤާއި އަދި ިމ ޤާނޫނުެގ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ 

ކުރުމަށްޓަކައި   ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބާބުަގއި 

އަދި   ޚިދުމަތާއި  ފުލުހުންެގ  ދިވެހި  މިނިސްޓަރާއި، 

ތަންފީޛުކުރުމުެގ   ޤާނޫނު  ބާރު  އެނޫނަސް  ޤާނޫނީ 

ހިމެނޭ  މުއައްސަސާތައް  އެހެން  ދައުލަތުެގ  ލިބިފައިވާ 

 ޮގތަށެވެ. 

ޢާންމު ] )ވ(    ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޮގވާތަކެތި" 

ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަނާކުރެވިފަިއވާ ނުވަތަ އެ  

ހޯދަންޖެހޭ   ހުއްދަ  ސަރުކާރުެގ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި 

ތެރެއިން، ވަކި ަވުގތެއް ޖެހުމުން ޮގވާ ޮގތަށް  އެްއޗެހީެގ  

ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާިއ، ޮގވާނެ ަވކި ޮގތެއް ރޭވިފައި 

މީހުން  ޭގހާއި،  ވިހަ  ވިހައާިއ،  ތަކެއްޗާއި،  ހުންނަ 

މަރުވެދާފަދަ ބަޔޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި،  

ަގިއ  ރޭޑިޯއއެކްޓިވް މާއްދާތައް ހިމެނޭ ޮގތުން، ޭއެގ ޒާތު 

 [ ޮގވާ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަށެވެ.

 ަބދަލުކޮށްފައި.( ގެ ދަށުން 38) 2019/15އިޞްލާޙު: 
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 އިސްލާޙުތަކުގެ ލިސްޓް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށި ތާރީޚް ޤާނޫނުގެ ނަން  ޤާނޫނު ނަންަބރު 

 2015އޮކްޓޫަބރު  28 ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015/32

2016/1 
 2015/32ނަންަބރު: ޤާނޫނު 

)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 
 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  1

 2016މާރިޗު  21

2019/15 
 2015/32ޤާނޫނު ނަންަބރު: 

)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 
 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  2

 2019އޮކްޓޫަބރު  10

 ހއއ މ ދހސއކވސ ޓމ 


