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ލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިހު ދުވަ ޯހމަވި  30މަހުގެ  ސެްޕޓެންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2019
 ެޓރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ) 2015/32ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ފާސްކުެރއްވި ވަަނ ޚާއްަޞ ަޖލްސާއިން  3 ބޭއްެވވި

     ،މަތިންވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،  2ޤާނޫނު( އަށް 

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު  ދުވަހު ބުރާސްފަތި( ވި 1441 ޞަފަރު 11) 2019 އޮކްޓޫބަރު 10
 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2019/15 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

    ވަނަ 2 އަށް ( ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް) 2015/32 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް) 2015/32 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 

 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

  
 ޓެރަރިޒަމް 
 މާނަކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި "ޓެރަރިޒަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަްއ  )ހ( .4
 ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމަެށވެ.ކުރުމުގެ ގޮތުން، މި ާމއްދާގެ )ށ( ހާސިލު

 ފިކުެރއް  ހައްދުފަހަނައަޅާފަިއވާ ނުވަތަ ދީނީ ުނވަތަ ސިޔާސީ ކިވަ  .1   
 އަދި  ؛ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި 

ދައުލަތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް   .2   
ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބައެއްގެ މެދުަގއި މަޖުބޫރުކުރުވުމަށް ނުވަތަ 
 ބިރުވެރިކަން އުެފއްދުމަށް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޭބނުމަށްޓަކައި، ވަކި ޢަމަލަީކ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެްއ  )ށ(  
ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިިވ ހާސިލުކަމުގަިއވާނީ، އެ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް 

 ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރުމަށެވެ.ޢަމަލުތަކުގެ 
ނޑަށް ބޮޑު ައނިޔާއެއް ދިނުން؛ .1     މީހެއްގެ ހަށިގަ

ކުށް ކުރާ މީހާ ފިޔަަވިއ އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކަެލްއ  .2   
 ކުރިމަތިކުރުވުން؛

 ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނެއްގެ ގޮތުަގއި ހިފެހެއްޓުން؛ .3   

 މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިނުން؛ .4   

 ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ މުދާ އުފުލާ އުޅަނދެއް ހައިޖެކްކުރުްނ؛ .5   

ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބައެްއގެ ޞިއްޙަތަށް ނުަވތަ ސަލާމަތަށް ބޮޑު  .6   
 ނުރައްކަލެްއވާފަދަ ޙާލަތެއް ުކރިމަތިކުރުވުން؛
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ދިނުްނ ނުވަތަ އަސާީސ  މެއްވަސީލަތަކަށް ބޮޑު ެގއްލުމުހިންމު ޢުމްރާނީ  .7   
ނޑުވާލުން.  ޚިދުމަތެއް މެދުކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

މި މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަްމެގ  ،މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ނޫން ނަމަވެސް

ހިންގީ، ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރެއް ުނވަތަ ގޮވާތަކެތި ބޭނުންކޮްށގެްނ  ޢަމަލެއް މީހަކު

ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޢަމަލަީކ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ޭބނުމަށްޓަކައި، ޓެރަރިޒަމްެގ 

 މާނައިގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ ޢަމަލެކެވެ.

( ަވނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނު ހުއްދަކުާރ 7މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

ޙާލަތުގައި، ހަޅުތާލެއް ކުރުުމގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑުމަކީ،   ނުވަތަ ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު ެއއްވުުމގެ ސަބަބުން ޢާންމު ޚިދުމަތެއް މެދުކެ

ަގއި ަބާޔންކުރާ ފަދަ ޓެރަރިޒަމްގެ ަޢމަލެއް ކުރުން ކަމުަގެއއް މި މާއްދާގެ )ހ( 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، "މުހިންމު ޢުމްރާނީ ވަސީލަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  )ބ(  

އެއަށް ގެއްލުެމއް ދީފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ަސލާމަތަށް އެއްެވސް ނޭދެޭވ 

ވާފަދަ ކޮންމެ އެސެޓެްއ ނުވަތަ ިސސްޓަމެްއ ނުވަތަ ނެޓްވަރކްައކަށެެވ. އަސަރެއް ކުރު 

އޭގެ ތެޭރަގއި، މާއްދީ ަވސީލަތްތަކާއި އިންފްރާސްޓްަރކްޗަުރގެ ަވސީލަތްތަކާިއ 

 ފަސޭހަތައް ހިމެނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، "އަސާސީ ޚިދުމަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކަރަންާޓިއ  )ޅ(  

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަަކށާއި ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.
 

 ިއޞްލާޙުކުރުން.މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ 5 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 

 ޓެރަރިޒަމްގެ 
 ހިންގުން  ޢަމަލެއް 

ނަޑއެިޅެގން އެނޫން ގޮތަކަށް މާނަކޮށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި ފިަޔަވއި،  .5 މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ވަނަ ބާބުގައި ދެ"ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންުގން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ތެރެއިން ކުށެއް ުކރުން ހިމެނޭގޮތުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުްށތަކުގެ 

 އެްއވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެެވ.
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 މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 

 ކުރުމަކީ  ޢަމަލެއް ޓެރަރިޒަްމގެ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ މި (1) )ހ( .6 ކުށް  ޓެރަރިޒަމްގެ 

 .ކުށެކެވެ 

 ކުރަން ޢަމަލެއް ޓެރަރިޒަްމގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 4 ޤާނޫނުގެ މި (2)   

 އެްއވެސް  ނުވަތަ އެހީތެިރވެދިނުމަކީ  ކުރުމުަގއި ކަމެއް  އެފަދަ ުނވަތަ އުޅުމަކީ

 .ުކށެކެވެ ަބއިވެިރވުމަކީ ސިފައެްއގައި

 

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ނަންބަރު ވަނަ ( 1) ގެ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  11 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4
 

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ނުވަަތ ގޮވާަތކެތި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ  (1) )ނ( .11 

 އެްއޗެއް ުނވަތަ ެއއާ ެއއްފަދަ އެްއޗެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ޭބނުންކުރުން؛

 

 އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ  12ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .5
 

 ހަނގުރާމަވެރި 
   ހަތިޔާރާއި،

 ތަކެއްޗާއި  ގޮވާ 
 ފަނާކުރަނިވި 

 ހިމެނޭ  މާއްދާ 
 ވިއްކުމާއި  އެއްޗެއް 

   އުފެއްދުމާއި 
 ތަނުން  އެއް 

 ތަނަށް  އަނެއް 
 ގެންދިޔުމާއި 
 ގެންގުޅުން 

12.   

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(  12ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .6

 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ުނވަތަ މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން،  )ހ( .12 

އްާދއެއް ހިމެޭނ ނާކުރަނިވި މާވަތަ ފަހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ނުަވތަ ގޮާވ ތަކެތި ނު 

 އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި، އެހެންއެްއޗެއް އުފެއްދުމާިއ، ގެްނުގޅުމާއި، ވިްއކުމާއި 

 ކުރުމަކީ ކުށެެކވެ.މާއި އެއިން ވިޔަފާރިޔުތަނަކަށް ގެންދި
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 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  16 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
 

 ހަނގުރާމައަށް 
 ދިޔުމާއި 

 ހަނގުރާމަވެރި 
 ސަރަޙައްދަކަށް 

 ދިޔުން 

ާޚްއޞަ ހުއްދައެއް ލިިބގެން މެނުވީ، އަންނަނިވި ކަްނކަމުެގ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  )ހ( .16

 ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެެކވެ.

 ހަނގުރާމައަށް ދިޔުން؛ (1)  

 ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުން ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަޙަްއދެއްަގއި ހުރުން؛ (2)   

 .ކުރުމަކީ ކުެށކެވެ އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް  )ށ(  

 ؛ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވުން (1)   

ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ޮފނުވަން މަސަްއކަތްކުރުްނ ނުވަތަ އެކަމަށް  (2)   

 ހިތްވަރުދިނުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުާރ ކުށެއް ކުރަން ުއޅުމަކީ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

އެހީތެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެ ުކށް ކުރުމުގައި ެއއްެވްސ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް 

 ސިފައެްއގައި ަބއިވެިރވުމަކީ ުކށެކެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުާރ ކުށެއް ކުރަން ުއޅުމަކީ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  

ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަކީ ނުވަތަ އެ ުކށް ކުރުމުގައި ެއއްެވްސ 

 ަބއިވެިރވުމަކީ ުކށެކެވެ. ސިފައެްއގައި

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ "ހަނގުރާމައަށް ދިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ބ(  

އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަުކެގ ތެރެއިން މަޤްޞަދަކަށްަޓކައި ިދވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް 

 ދިޔުމަށެވެ.

ޖަމާޢަތަކަށް  ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޓެރަރިްސޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ (1)   

 ނިސްބަތްނުވާ ޓެރަރިސްޓުން ހިންގާ ހަނގުރާމަެއއްަގއި ބަިއެވރިވުމަށް؛

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިްނަގން ރޭވުމަށް ނުވަތަ ަތއްޔާުރުވމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ  (2)   

 ޢަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ބަިއެވރިވުމަށް ނުވަތަ އެހީތެރިވުމަްށ؛

ޢަމަލުތައް ިހންގުމަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ  (3)   

 ލިބިގަތުމަށް.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދެްއ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ޅ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމާޢަތަކަށް 
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ން ހަނގުރާމައެއް ހިންގަމުންދާ ސަރަޙައްދުތަުކގެ ތެރެއިްނ ނިސްބަތްނުވާ ޓެރަރިސްޓު

ނަޑއެޅޭ ސަރަަޙްއދަށެވެ. 18މި ޤާނޫނުގެ   ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކަ

އެހެން ގޮތަކަްށ ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާެގ )އ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަުތަގިއ  )ކ(  

ސަރަޙައްދަަކށް ދިޔުމަކީ ހަނގުރާަމއަްށ ފިޔަވަިއ އެނޫން ޙާލަެތްއގަިއ ހަނގުރާމަވެރި 

 ދިޔުމަށްޓަކައި އެފަދަ ސަރަަޙްއދަކަށް ދާ ދިޔުމެއް ކަމުަގއި ެބލޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިިވ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިްނ  )އ(  

 މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ހަނގުާރމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ

 ސަރަޙައްދެްއގައި ހުރުމަކީ ކުެށއް ކަމުަގއެއް ނުބެެލވޭނެެއވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޙާުލގައި ޖެހިފަިއވާ ބަަޔކަށް ިއންސާނިއްޔަތުކަުމެގ  (1)   

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް؛

 ކުރުމަށް؛ޛު ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީ (2)   

 ޙަވާލުކުރާ މަސަްއކަތެއް ކުުރމަށް؛އެހެން ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރަކުްނ  (3)   

 އ.ދ ނުވަތަ އ.ދގެ އޭޖެންީސއަކުން ޙަވާުލކުރާ މަސައްކަެތްއ ކުރުމަށް؛ (4)   

 ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ނޫސްވެރިކަުމެގ މަސައްކަތެްއކުރުމަށް؛ (5)   

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާައކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ ޚާއްަޞ  (6)   

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް؛

 ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭ އެނޫންވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް. (7)   

          ( ވަނަ ނަންބަރާިއ 5( ވަނަ ނަންބަރާިއ )1މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ) )ވ(  

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދެްއ 7( ވަނަ ނަންބަރާއި )6)

ފަރާތަކަށް ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް ދެވޭނީ،  ކުރުމަށްޓަކައި، އެްއެވސްހާސިލު

އަދި އެފަދަ ސަރަޙައްދެްއަގއި މަޑުކުރެވޭނީ، އެކަުމގެ ހުއްަދއަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަްށ 

 ހުށަހަޅައި، ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ފޯސްެގ މި މާއްދާގެ )ވ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް  )މ(  

ނުވަތަ މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިްސގެ އޮފިސަރަކު ެއ އޮފިސަރެްއ ނިސްބަތްާވ 

އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސަްއކަތެްއ ކުރުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމަވެިރ ސަރަޙައްދަކަށް ދިޔުމަްށ 

ނުވަތަ އެފަދަ ސަރަޙައްދެއްަގއި މަޑުކުރުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންުކާރ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ހުއްދަ ހޯދާކަށް
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ކޮށްފި މީހެއްެގ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ ކުށެއ1ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ފ(  

މުއްދަތަކަްށ  )ބާރަ( އަަހރާ ދެމެދުގެ 12)ނުަވެއއް( އަހަރާއި  9އަދަބަކީ، 

 .ޖަލަށްލުމެވެ

މީހެއްެގ ކޮށްފި  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުާރ ކުށެއ2ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ދ(  

 .)ހަތެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ 7)ފަހެއް( އަހަރާިއ  5އަދަބަކީ، 

)ދިހަެއއް(  10މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  )ތ(  

 )ފަނަރަ( އަހަާރ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

)ފަހެްއ(  5މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ، މި  )ލ(  

 )ހަތެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 7އަހަރާއި 

)ތިނެއް(  3މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  )ގ(  

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. )ފަހެއް( އަހަރާ 5އަހަރާއި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ހަނގުރާމަައަކށް ދިޔުމަށްފަހު ނުވަތަ  )ޏ(  

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްަދކަްށ ދިޔުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ މީހާއާމެދު 

ންވާނެެއވެ. ޭއގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ބާުބގަިއ ބަޔާންކުރާ ފިޔަަވޅުތައް އަޅަ 

އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގަިއ ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުތަްއ 

 އެޅިދާނެެއވެ.

 

 .އިތުރުުކރުން މާއްދާއެއް ފަދައިން އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  16 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .8
 

 ޓެރަރިސްޓް 
 ޖަމާޢަތަކަށް 
 ތާއީދުކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ )ހ( 1-16

 ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުން ނުވަތަ ތާއީދުކުރުމަށް ގޮވާލުން؛ (1)  

 ސަބަބުވެރި ޢަމަލުތަކަކީ އެފަދަ ޢުކޮށްފާދި ޢަމަލުތައް ތެއްގެޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަ (2)  

ތިމާއަކީ ވަކި ޓެރަރިސްްޓ  ނުވަތަ ވަކާލާުތުކރުން؛ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށް

ދުކުރާ މީހެއްކަން ދޭހަވާ ފަދައިން ިޚޔާލުފާޅުކުރުމާއެުކ، އީޖަމާޢަތަކަށް ތާ

 ،ބަރޯސާވެ  ޚިޔާލަށް އެ ފަރާތުން ރައްދުވާ ިޚޔާލު ފާޅުކުރާ އެފަދައިން

 ހިތްވަރުލިބިގަނެދާނެ ތާއީދުކުރުމަށް އެފަރާތުން ޖަމާޢަތަކަށް ޓެރަރިސްޓް

 ؛ޚިޔާލުފާޅުކުރުން އެ ،ނެތި ފަރުވާލެއް ކަމާމެދު
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ވަކި ބައްދަުލވުމަކީ، ޓެރަރިްސޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ގޮވާލުމަށްޓަަކއި،  (3)   

ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަަރކާތްތަްއ ކުރިއެުރުވމަށްޓަކައި، ުނވަަތ 

ބަތްވާ ފަރާތަކަށް ުނވަތަ ޓެރަރިސްްޓ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ނިސް

ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްވާކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް 

ފާޅުގަިއ ތާއީދުކުާރ ފަރާތަަކށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ުނވަަތ ތަޤްރީރުކުރުމުގެ 

ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ބައްދަުލވުމެްއކަން ެއނގިހުރެ، އެފަދަ 

ދަލުވުމެއް ޭރވުން ނުވަަތ އިންތިޒާމްކުރުން ނުވަތަ ރޭވުމުަގއި ނުވަަތ ބައް

 އިންތިޒާމްކުރުމުަގއި އެހީތެިރެވދިނުން؛

ވަކި ބައްދަުލވުމަކީ، ޓެރަރިްސޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ގޮވާލުމަށްޓަަކއި،  (4)   

ކުިރއެރުުވމަށްޓަކައި ބާްއވާ ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަރަކާތްަތއް 

ބައްދަލުވުމެްއކަން އެނގިހުރެ، އެ ބައްދަުލވުމުަގއި ވާަހަކދެއްކުން ނުވަތަ 

 ތަޤްރީރުކުރުން؛

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ެމންބަރެއްކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަިރސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް  (5)   

އެފަދަ  ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމަށް ދޭަހވާފަދަ އަންނައުެނއް ލުން، ނުވަތަ

ދޭހައެއްވުްނ ެއކަށީގެްނވާ ލިޔުމެއް ނުވަަތ ކުރެހުމެްއ ނުވަތަ ފޮޯޓއެްއ 

 ގެންގުޅުން ުނވަތަ ބޭނުންކުރުން.

( ވަަނ 3( ވަަނ ނަންބަރާއި، )2( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

އަދަަބކީ، ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެއްގެ 4ނަންބަރު އަދި )

 )ފަެހއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަަކށް ޖަލަށްލުމެވެ. 5)ތިނެއް( އަހަރާއި  3

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުާރ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

)ތިނެއް( އަހަާރ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް  3)ެއކެއް( ައހަރާއި  1އަދަބަކީ، 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ  18 ޤާނޫނުގެ ދިޔަބުނެވި .9

 ޓެރަރިސްޓް 
ޖަމާޢަތްތަކާއި 
ހަނގުރާމަވެރި 
ސަރަޙައްދުތައް 

 ކަނޑައެޅުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، އަިދ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ެގ ) 15މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .18

ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކާއި ( ގެ ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 16މި ޤާނޫނުގެ 

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަަޙއްދުތައް ަކނަޑއަޅާނީ ޤައުީމ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ 

 ން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެއވެ.ތިމަޝްވަރާގެ މަ
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ނަޑއަޅާ ޓެރަރިސްްޓ  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ވަތަ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ލިސްޓު، މަދުެވގެން ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު ނު

 )އެެކއް( ފަހަރު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެެއވެ. 1)ބާރަ( މަހަކުން  12ކޮންމެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާަޢތްތަކުގެ ލިސްުޓ ނުވަަތ  )ނ(  

( ގެ ދަށުްނ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަަޙއްދުތަކުގެ ިލސްޓު، މި ާމއްާދގެ )ށ

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާާއއެކު އެ ލިސްޓުތަކަްށ 

 އުނިއިތުރު ގެަނއުމުގެ ބާރު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.
ނަޑއަޅާ ޓެރަރިސްްޓ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ރ(   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

       ޖަމާޢަތްތަކާއި ހަނގުރާމަެވރި ސަރަޙައްދުތަުކގެ ިލސްޓާއި، މި މާއްދާެގ 

)ނ( ގެ ދަށުން އެ ލިސްޓުތަކަށް ގެނެވޭ އުިނއިތުރު، ިދވެހިސަރުކާުރގެ ގެެޒޓުަގއި 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
 

 ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ބާބެއް އިތުުރކުރުން.ވަނަ ާބބުގެ ދެބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 

 ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި އިންޓެލިޖެންސް ޙިއްޞާކުރުން 
 

 ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ 
 މަޢުލޫމާތު 
 ހާމަކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޓެަރރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގަން ުއޅޭކަމުގެ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެްއ،  .1-19

އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ލިބިއްޖެނަމަ، ެއކަން، މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސައށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19-3އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ، މި ޤާނޫނުގެ 

    ޖެންސް އިދާރާއަކާ ިޙއްޞާކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާަނމަ، އެްއވެސް އިންޓެލި

 އެ މަޢުލޫމާތެއް، މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިްސއިން އެފަރާަތކާ ޙިއްޞާކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 ޓެރަރިޒަމާ 
 ގުޅުންހުރި 

 އިންޓެލިޖެންސް 
 އިދާރާތައް 

ޓެރަިރޒަމާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެްނސް  މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި އިދާރާތަަކކީ .2-19

 އިދާރާތައް ކަުމގައި ބެލޭނެެއވެ.

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް؛ )ހ(  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސ؛ )ށ(  
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 މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް؛ )ނ(  

 މޯލްޑިވްސް އިިމގްރޭޝަން؛ )ރ(  

 ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް.ީޓެގ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރި )ބ(  

 
 ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ 

 އިންޓެލިޖެންސާއި 
 މަޢުލޫމާތު 

 ބަދަލުކުރުމުގެ 
 އޮނިގަނޑު 

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާެއކު  )ހ( .3-19

ނޑެްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މިނިސްޓަރު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، ކަާމގުޭޅ އޮނިގަ

އެކުަލވާލައި، އެ އޮނިަގނޑާ އެްއގޮތަށް ޓެރަރިޒަާމގުޅޭ އިްނޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު 

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރކުރަމުން 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.

ނޑުަގއި، ިމ ޤާނޫނުގެ  )ށ(    ވަނަ 19-2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ އޮނިގަ

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ އިދާާރތަކަށް ލިބޭ ޓެރަރިޒަމާ ގުުޅންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި 

މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަާކ 

ޙިއްޞާކުރަންޖެހޭ އިންޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ގޮތް ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި  2-19މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ނާޑ  އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކުަލވާލާ އޮިނގަ

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެަރރިޒަމާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު، އެ އިދާރާތަކުެގ 

 މެދުގައި ބަދަލުކުރަންވާެނއެވެ.

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި އިންޓެިލޖެންސް ހޯދުމާއި އެއްކުރުމާއި އެފަދަ އިންޓެލިޖެންސް  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ  2-19ދިރާސާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން، މި ޤާނޫނުގެ 

 އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުަގއި ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ.

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިްނޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުގެ  2-19މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

އިތުރުން، ދައުލަުތގެ ެއްއެވސް އިދާރާެއްއގެ މަސަްއކަތުގެ ދާއިާރއިން ޓެރަރިޒަާމ 

       ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮްށ، އެ މަޢުލޫމާތެއް، 

ެރއިން އެ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅުންހުރި އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އިދާރާތަކުގެ ތެ

 އިދާރާއަކާ ިޙއްޞާކުރަްނވާނެެއވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބުގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .11

 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ

 

 ބާރުތައް  ހުއްޓުވުމުގެ  ޢަމަލުތައް  ޓެރަރިޒަމްގެ 
 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ  20ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .12
 

 ޤާނޫނުއަސާސީން 
 ބައެއް  ލިބިދޭ 

 ޙައްޤުތައް 
 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ވަނަ ބާބުގަިއ ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ދެމި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .20

ޙައްޤުތަކުެގ ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަުރކުރެވޭ މީހާއަށް ޤަނޫނޫއަާސސީން ލިބިދޭ 

ތެރެއިން، މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތަްއ، އެ މާއްދާތަކުގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓިގެންެވެއވެ.

މި ބާބުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓިފަިއވާ އަސާސީ ަޙއްުޤތައް ހިފެހެއްޓިފަިއވަނީ  )ށ(  

 ެވ.ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުންނެ 16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއ ޙައްޤުތަްއ ެއ މިންވަަރށް ހިފެހެއްޓިގެންވަީނ  )ނ(  

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ޯކޓުން  16ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނަޑއެޅުމުަގއި، ޤާނޫނުައާސސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  16ކަ

     އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ )ހައެއް( ުނކުތާއަްށވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ެއ  6

އެ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓުމުަގިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ ކަމަްށ 

 ކޯޓުން ބަލަންވާނެެއވެ.
 

 ވަނަ މާްއދާ އުނިކުރުން. 21ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފަިއވާ ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .13
 

ހަނުހުރުމުން ކުށް 
ސާބިތުކުރުމަށް 

 ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތް 

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ތިމާއަކީ ކާކުކަްނ  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ( .21

އަންަގއިދިނުން ފިޔަަވއި، އިުތރު އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް، އަިދ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަކީ، ޭއގެ ޒާުތގަިއ 

ހާ ކުށެއް ކުރީ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމުަގއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރި މީ

ނުވިނަމަވެސް، ަމއްސަލަިއަގއި ޝަރީޢަތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެީކގެ ބުރަދަނަްށ 
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ބަލާއިރު، ކުެށއް ކުރިކަމަްށ އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަކަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އޭާނ 

ކަމުގައި ބެެލވިދާނެެއވެ.  ހަނުހުންނަ ހުރުމަކީ، އެކަމަްށ އިތުރު ބާރު ލިބިދޭ ކަމެއް

އެީއ، ހެީކގެ ބުރަދަން މިްސރާބުޖަހަނީ އޭނާ ކުށެްއ ކުީރ ކަމުަގއި ބެެލވޭ ގޮތަށް 

ކަމުގަިއވާހިނދު، އޭނާއަްށ ލިބިދޭ ފުރުޞަތުގައި، އެކަން އެހެން ގޮތަކަްށ 

 ސާބިތުކޮށްނުދީ، ހަނުހުރިކަމަށްޓަކަެއވެ.

އުސޫލުން ޝަރީޢަތަށް ދޭހައެއް ކުރެވޭީނ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  )ށ(  

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާނަމައެވެ.

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްދެވިފަިއވުމާއި، ހަނުހުރެފިނަމަ  (1)   

 އޭގެ ނަތީޖާައކީ ކޮބަިއކަން ބަާޔންކޮށްދެވިފަިއވުން.

ޖުމްލަ ބުރަދަނަށް ބަލާއިރު، ހެީކގެ  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީގެ (2)   

ބުރަދަން މިސްރާބު ޖަހަނީ އެކަށީގެްނވާ މިންވަރެްއގެ ޝަްއކެއްނެތި އެ ކުްށ 

 ން.ސާބިތުވުމަށް ކަމުަގއިވު
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 22ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .14
 

ކޯޓު އަމުރަކާ 
ނުލައި 

 ހައްޔަރުކުރުން 

     އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .22

ވަނަ މާއްދާއާިއ  12ވަނަ މާއްދާާއއި  11ވަނަ މާއްދާއާއި  7ވަނަ މާއްދާއާއި  6

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކާމެދު  14

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް  ށްނާޅައިފިަނމަ، އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަ ވަގުތުން ފިަޔވަޅު 

ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުމަށް ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ެއަކށީގެންވާ ސަބަބުތަެކްއ 

ހުރެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހެކި ނައްތާލަފާނެ ކަމަށްޓަކައި، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލިއ 

 ހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހައްޔަުރކުރުމުގެ ބާރު ފުލު

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހައްޔަރުކުެރވޭ ފަރާތްތައް ަބންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫީނ  )ށ(  

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު ަހްއޔަރުކުރެވޭާތ ގިަނވެގެްނ   ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކަ

ނިޑޔާރެްއގެ ކުރިމައްަޗްށ  24 )ސައުީވސް( ގަިޑއިރުގެ ތެރޭަގއި ފަ

 ރުކުރަންވާެނއެވެ.ހާޒި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަްނވާނީ، ަސބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮްފ  )ނ(  

 ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެްއގެ ުހއްދައާ ެއކުެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުަގއާިއ، ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހުގަިއ،  )ރ(  

ވަނަ މާއްދާގެ  40)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަވަނ  44ވަނަ މާއްދާއާިއ،  43ވަނަ މާއްާދއާިއ،  42)ބ( އަދި )ޅ( ާއއި، 

ންކޮށްފަިއވާ ިއޖުރާއަތުތަކަށް ފުލުހުން ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާ 45މާއްދާއާިއ، 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުަގއި، ަހއްޔަރުުކރެވޭ މީހާ ކޮށްފާނެކަމަށް  )ބ(  

ބެލެވޭ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެހައި ގެއްލުންތަކެްއ 

ރަްއކާތެިރކަމުގެ ގޮތުން އެހިނދަކަްށ އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި، 

 ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ފިޔަވަޅުަތްއ އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހައްޔަރުުކރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތުގަިއ ހުރި މީހަކު އަމިއްަލ  )ޅ(  

ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި ެއތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު ތަނެއްަގއި ހުރިނަމަ، އެ މީހަކު 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ޤާނޫނު ނަންބަރު މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުން އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވަނުމުގަިއ، )ކ(  

 ލައިކޯޓު އަމުރަކާ ނުބަޔާންކުާރ )ޖިނާއީ އިޖުާރައތުގެ ޤާނޫނު( ގައި  2016/12

ންނަ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކަށް އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

 .އިތުރުުކރުން މާއްދާއެއް ފަދައިން އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  22 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .15
 

ކޯޓު އަމުރަކާ 
ނުލައި މީހުން 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގައި  )ހ( .1-22

     ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓެރަރިޒަްމެގ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުެރޭވ ފަރާތެއްެގ އަުތގަިއ، 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ކުެށއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުެރވިދާނެ އެްއޗެްއ ނުވަތަ އެފަދަ 

ގޮތުަގިއ ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްެޗްއ އޮތްކަމަށް އެކަީށގެންާވ ކުށެްއގެ ހެއްެކއްގެ 

ބިނާކޮްށ ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، ކޯުޓ އަމުރަކާ ނުލައި އެފަދަ  ށްސަބަބުގެ މަްއޗަ

 ފަރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރާ މީހަާކ ގުޭޅޮގތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

         ވަނަ މާއްދާެގ  38)ޖިނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12

 )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކަްނކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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ފާސްކުރާ ފަރާތުެގ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަލައި  )ނ(  

ނޑުަގއި ފޮރުވާފަިއވާކަމަށް ޤަޫބލުކުރުމުގައި އެކަީށގެންާވ  ގުޅޭ ެއއްެޗއް އޭާނގެ ހަށިގަ

ސަބަބެއް އޮތްނަމަ، ސަބް ިއންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ 

ނުލައި ޭއނާގެ ޖިންސީ ގުަނވަން ރޭންކެއްެގ އޮފިސަެރއްެގ ހުއްަދއާެއކު، ކޯޓު އަމުަރކާ

 .ހާމަވާގޮތަށް ބަލައި ފާސްކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުަގިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  

  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އާިއ،  38)ޖިނާއީ އިޖުރާައތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12

 )ވ( އަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. )އ( އަދި 
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 23ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .16
 

 ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ 
 ހޯދުމުގެ  އެހީ 

 ޙައްޤު 

)ޖިނާީއ  2016/12މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހައްޔަުރުކރެވޭ މީހާއަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .23

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ  42އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

އޭާނއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންާވކަްނ ، ދީއިންޒާރު 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާ ބޭނުން ކަމުގައިވާނަަމ، އޭނާއާ ުސވާލުކުެރޭވ ފުލުހުންގެ  )ށ(  

ވަގުުތ އޭާނގެ ޤާނޫނީ ަވކީުލ އޭނާއާ އެުކަގއި ހުރުމަށް ެއދުމުގެ ޙައްޤު، އޭާނއަށް 

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި، އޭނާ އެކަމަށް އެދެފިނަމަ، މި ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ. ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުން އޭނާއަްށ އެ

       ހައްޔަރުކުެރވޭއިުރ ފުލުހުން ދޭ ޤާނޫނީ އިްނޒާުރ ދިނުމަށްފަހުގައި، އަދި  )ނ(  

އެ އިންޒާުރަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން އޭނާއަށް ަފހުމްވެއްޖެކަން ކަަށވަރު 

     ކުރުމަށްފަހުގައިެވސް ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ، 

 ރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ ފުލުހުންނަށް ސުވާލު ކުރެިވދާނެއެވެ.އެ ފު

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، އެ ާމއްދާގެ ަދށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  )ރ(  

)ބާރަ( ގަިޑއިރު ފާއިުތާވއިރުވެްސ، އެކަީށގެންާވ  12ހަމަޖައްސަންދޭ ފުރުޞަތުގައި، 

ާހޒިރުވެަފއިނުވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާާއ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 ސުވާލުކުރުމަިއގެން ކުިރއަށް ދެވިދާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ހަްއޔަުރގައި ހުރި މީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީުލ  )ބ(  

)ބާރަ( ގަިޑއިރު  12ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުަގއި، އޭނާ ޢަްއޔަންކުރާ ވަކީުލ 

ސް ހާޒިުރވެފަިއނުވަނީ، ެއވަކީުލގެ އިހުމާލުން ކަމުގަިއވާނަމަ، އެހެން ފާއިތުާވއިރުވެ

)ހައެއް( ގަިޑއިުރގެ  6ވަކީެލއް ޢައްޔަްނކުރުމަށްފަހު އެ ަވކީލު ހާޒިުރވުމަށް އިތުުރ 

)ަހއެއް(  6ފުރުޞަތެއް ހައްޔަުރކުރެވިަފިއވާ މީހާއަށް ދޭްނވާނެެއވެ. އަދި ެއ 

ށީގެްނވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު ގަިޑއިރު ފާއިތުާވއިރުެވސް، އެކަ

ހާޒިރުވެފައިުނވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާުލުކރުމައިގެން ކުިރއަށް 

 ދެވިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެކަީށެގންވާ ސަބަބެއް ކަމަށް  )ޅ(  

ނޑަެއޅިފަިއވާ ބުނެފައި އެވަީނ، ަވކީލުގެ ިއހުމާލުން ކަމުގައިނުވާ  ޙާލަެތްއގަިއ، ކަ

 ވަގުތަށް ހާޒިުރވުމަށް ުއޒުރުެވރިވާ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިެވފައި އޮތުމަށެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 24 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .17
 

ޤާނޫނީ ވަކީލާ 

 ބައްދަލުކުރުން 
ދަށުން ހައްޔަރުުކރެވޭ މީހާއަށް އޭނާެގ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .24

ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު ެއކަހެރިޮކށް ބައްދަލުވެ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، އޭނާ 

)ހަެތއް( ުދވަހުގެ މުއްދަތަށް ނުީދ  7ހައްޔަރުކުރާ ަވގުތުން ފެިށގެން 

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ވަކީލާެއކު އެކަެހރިކޮށް ބައްދަލުެވ ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ  (1)   

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ކުެށއް ކޮށްަފއިާވކަމުގެ ތުހުމަތުަގއި ފުލުހުން ހޯދަން 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް އިންޒާރު ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ 

 އް ހުުރން؛އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކެ 

ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާެއކު އެކަެހރިކޮށް ބައްދަލުެވ  (2)   

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ކުށެްއގެ ހެިކ ނައްތާލަފާނެކަމަށް ނުވަތަ ހެއްކަްށ 

 ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބުތަެކްއ ހުރުން؛ ނުފޫޒުފޯރުވަފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާެއކު އެކަެހރިކޮށް ބައްދަލުެވ  (3)   

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ކުެށއްެގ ޢަމަލު ހިނގާފާނެކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ އެކަީށގެންާވ 

 ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛

ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާެއކު އެކަެހރިކޮށް ބައްދަލުެވ  (4)   

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާެއއް 

 ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުްނ؛ ނުވަތަ 

ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާެއކު އެކަެހރިކޮށް ބައްދަލުެވ  (5)   

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ކުެށއް ކޮްށގެްނ ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ައނބުރާ ހޯދުމަށް 

 ބުތަެކއް ހުރުން.ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެއކަށީގެްނވާ ސަބަ

ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއާއި ޭއނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަުލެވ  )ށ(  

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިފަހެއްޓޭނީ، ސަްބ 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރަުކ 

 އްދައެއްގެ ދަުށންނެވެ.ލިޔުމުން ދޭ ހު

ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއާއި ޭއނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަުލެވ  )ނ(  

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހިފަހައްޓާފައި އޮންނަ ތުމުޢާމަލާ

ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފެހެއްޓި ސަބަބު ފިލައި  މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއިެވސް އެ 

 ތު އަލުން އަނުބރާ ދޭންވާނެއެވެ.ޞަގޮސްފަިއވާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ފުރު

ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއަށް ޭއނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާެއކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަުލވެ  )ރ(  

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ހިފަހައްޓާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު އެމީހާއަށާއި، 

 ަވކީަލށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.ކޮށްފަިއވާ ންއެމީހާ ޢައްޔަ

ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއާއި ޭއނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަުލެވ  )ބ(  

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނުދީ ހިފެހެއްޓި ޙާލަތު ތުމުޢާމަލާ

ކިުއޓަރ ދެމިއޮތްކަމުގައި ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސި

ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ުހއްދަާއއެކު އެ ުމއްދަތު 

އިތުރުކުެރވިދާނެއެެވ. ެއގޮުތން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލް އެ މުއްދަތު 
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   އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ، އެ ާޙލަތު ދެމިއޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، ކޮންމެ ފަހަރަކު 

 މުއްދަތަށެވެ.)ހަތެއް( ދުވަުހގެ  7ގިނަެވގެން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީާލ  )ޅ(  

އެކަހެރިކޮށް ބައްދަުލކުރުމުގެ ޙައްޤު މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ 

 އިޖުރާއަތުތައް ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
 

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން. 25ނަކަލުކޮށްފައިވާ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ  .18
 

 ޙައްޤުތައް 
 ހިފެހެއްޓުމުގައި 
 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ވަނަ  16
 މާއްދާއަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  24ވަނަ މާއްދާއާއި  21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .25

  ވަނަ މާއްދާެގ  16އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ، ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

 )ހ( ގެ ދަށުންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއ ޙައްޤުތަްއ ެއ މިންވަަރށް ހިފެހެއްޓިގެންވަީނ  )ށ( 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ޯކޓުން  16ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނަޑއެޅުމުަގއި، ޤާނޫނުައާސސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  16ކަ

     އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ )ހައެއް( ުނކުތާއަްށވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ެއ  6

އެ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓުމުަގިއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ ކަމަްށ 

 ކޯޓުން ބަލަންވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 26 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .19
 

ބަންދުގައި 
 ބެހެއްޓުން 

ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަްމެގ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ވަނަ ދެމި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .26

)ސައުވީްސ( ގަޑިއިރަށް ބަންދުަގއި  24ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހަކު، ކޯޓު ައމުރަކާ ނުލައި 

 ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިިބގެްނވެެއވެ.

މީހަކު ެއ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްޓާ  )ށ(  

ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހިްއޖެނަމަ، އެފަދަ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ 

( ަގއި ަބޔާންކުރާ ޙާލަްތތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެްއ ރޙާލަތްތައް ކަމަށް މި މާއްާދެގ )

މުގެ ކުރިން، ވުޖޫދުަގއިވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވު

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ަހއްޔަރުުކރެވޭ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްަދތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއ، 

 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުަރކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުުމގެ އަުމރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ  )ނ(  

ގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާއަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ގޮތާއި އެފަދަ މައްސަލަަތއް ގޮތާއި ކުށު

ބެލުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުުކރާނެ އިޖުރާއަތުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެުދ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، )ރ(  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ވުޖޫދުަގއިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ މީހާ ބަންދުގައި 

ނޑިޔާރު އަމުުރކުރަންވާނެެއވެ.  ބެހެއްޓުމަށް ފަ

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި ހިނގާފާނެ ކަމުެގ  (1)   

އެަކން ހުއްޓުވުމަށް އިންޓެލިޖެންސް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތެްއަގއި، 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް، ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތަށް ލިބިފަިއވާ ކަމަށް ބެލުމަށް 

 ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި ހިނގާފާނެ ކަމުެގ  (2)   

ޙާލަެތއްަގއި، އަދި އެ ޢަމަުލ  އިންޓެލިޖެންސް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ

ރޭވިކަމުގެ ެހކި ލިބެން އޮީތ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީހާާއ ސުވާލުކޮްށގެން 

 ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ؛ ުނވަތަ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކާގުޅޭ ހެކި  (3)   

ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލަެއއްަގއި ހެިކބަސް ދޭންހުރި ފޮރުވަފާނެ 

މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ެބލުމަށް ފުލުހުންގެ 

 ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ިފލާފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް  (4)   

 ލިބިފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ  ހެކި

ތަމަޢުގެ ޖްކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީާހ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މު (5)   

ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުިރމަތިވެދާނެކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށް 

 ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ.

ނަޑއެޅުމުަގއި  )ބ(   މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައި ވޭތޯ ކޯޓުން ކަ

ނޑެވެ. އެގޮތުްނ، ކޯޓުން  ނަޑކީ މަދަނީ މިންގަ ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ިމންގަ

ބަލަންވާނީ، ފުލުހުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެިއން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގަިއ 
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 ަގއި ެނތުމަށްވުރެ ގާތްތޯ ބެލުމުގެ މަްއޗަށެވެ.އޮތުން އެ ޙާލަތް ވުޖޫދު
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބަންދުކުރެވިފަިއވާ މީހާ  )ޅ(  

)ދޭްއ( ގަިޑއިރު ުކރިން ކޯޓަށް ސިޓީއަކުްނ  2ރުކުރާ ަވގުުތގެ މަދުވެގެން ޒިކޯޓަށް ހާ

މަށް ޔުމަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއެންގުމުން، ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމާ 

 ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަމާއި ަގޑި ކޯޓުން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އަުޑެއހުން ކޯޓުގައި ކުިރއަށް  )ކ(  

ބޭއްވުމަށް ކޯޓަްށ މަށްޓަަކއި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލިސް ޔުގެންދި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރީގޮތުން ޭބނުންވާ ލިޔެިކޔުންތަްއ 

ެއކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އާރުކުރާއިރު އޭނާ ޒިހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ ފަރާތް ޯކޓަށް ހާ

 އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ރުކުރުމަށް ޒިދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ކޯޓަށް ހާބަންދާމެ )އ(  

ނަޑއެޅުމުން، އެަގޑިެއއް ަވގުތުން އޭނާ ަޢްއޔަ ކޮށްފަިއވާ ވަކީލަްށ ންކޯޓުން ަގޑި ކަ

 ފުލުހުން އަންގަންވާނެެއވެ.

ކުރިއަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އަުޑެއހުން ކޯޓުގައި  )ވ(  

މަށްޓަަކއި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނާއި، އޭނާގެ ވަކީުލެގ ޔުގެންދި

ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ލިޔުންތައް ކޯޓުގެ އަުޑއެހުން ހިނގާ ވަގުުތ 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މައްސަލައެއްަގއި މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ށމި މާއްދާގެ ) )މ(  

ނޑިޔާރު އިތުުރކޮށްދޭންވާނީ، ފުރަތަމަ ފަހަރުނަމަ، ބަންދުގެ މުއްދަތު  )ހަތެއް(  7ފަ

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ޮގތުގެމަތިންނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެްއެގ 

)ސާދަ( ދުވަުހެގ  14މްލަ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެންމެ ގިަނވެގެން އިތުރުކޮށްެދވޭނީ، ޖު

 މުއްދަތަށެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަކންކަމުގެ އިތުރުން، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތްތަުކެގ  )ފ(  

)ޖިާނއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ަގިއ  2016/12ބަންދާ ގުޅޭގޮތުްނ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ްއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ ޢާންމު އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިން އިޖުރާއަތެ 

ބަންދުކުރެވޭ މީހެްއގެ މަްއަޗށް ތަންފީޛުކުރުމަކަށް މި ާޤނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 އެހެންނަމަވެސް، އެ ޙާލަުތގަިއ ހިނގާނީ އެ ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކުރާ އުސޫލުތަެކވެ.
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 މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  27 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .20
 

ޝަރީޢަތަށް 
ޤަބޫލުކުރެވޭނެ 

 ހެކި 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޓެރަރިޒަމްެގ ކުށެްއގެ ތަޙްީޤޤުގައި ހޯދޭ އަންނަނިިވ  )ހ( .27

ބާވަތުގެ ެހއްކަީކ، އެ ކުުށެގ ދަޢުވާަގއި ޝަރީޢަތަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުަގއި 

 ބެލޭނެއެވެ.

އަނގަބަހުން، ނުަވތަ ލިޔުމުން،  ކުށެއް ކުިރކަމަށް އެއްަބސްެވ މީހަކު (1)   

ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ގޮތަކުްނ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއިާވ އިޢުތިރާފާިއ 

 އިޤުރާރު؛

މީހަކު މަރުވުމުން، ދަޢުވާާއ ގުޅުންހުރި ޙަޤީޤަތަކަށް ބާރު ލިއްބައިދޭ  (2)   

 ގޮތަކަށް، އޭނާގެ މަރުމަތީަގއި އޭނާ ބުނާ އެްއޗެްއ؛

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ހާޒިރުަގިއ، އޯޑިއޯ ައިދ ކުށުގެ  (3)   

ވީިޑއޯ ރެކޯުޑކުރެވޭ ގޮތަްށ، އެއްެވސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި، ކުށުެގ 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގައި ދޭ ބަޔާން؛

ޮއތްކަން ނުވަަތ ކުށުގެ ޢަމަލާގުޅޭ ަވކި ކަމެއް މެދުވެރިކުރުވުުމގެ ނިޔަތެއް  (4)   

އެފަދަ ކަމެްއ މެދުވެރިކުުރވުަމށް ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީާހ ތައްޔާުރވިކަްނ 

 ދޭހަކޮށްދޭ އެއްެވސް ޢަމަލެއްެގ މަޢުލޫމާތެއް؛

 ފޮރެންސިކް ހެކި؛ (5)   

 ރަސްމީ ލިޔުން؛ (6)   

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުަތއް ުފރިހަމަވެފައިވާ ފުލުހުންެގ އިންޓެލިޖެންސް (7)   

 ރިޕޯޓު؛

    i.   ްރިޕޯޓުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަކންތައްތައް ެއގޮތުަގއި ވުޖޫުދަގއި އޮތުނ

 ށް އެފަދަ ކަމެއް ވުޖޫުދގައި ނެުތމަށްވުރެ ގާތްކަމަށް ބެލުމުގެ މައްޗަ

ކަމަށްުވރެ ގިނަ ކަންތައްަތއް ިރޕޯޓުަގިއ  ދައްކުަވއިދޭ، ެއއް

 ހިމެނިފައިވުން.

    ii.   ިަބޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަމަށް ބާރުލިބިދޭ އިތުުރ ރިޕޯޓުގައ

 ޤަރީނާތަކެއް ރިޕޯޓާެއކު ހިމެނިފައިވުން.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1130 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 22 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހަނގުރާމައެއްަގއި ބަިއވެރިވެަފއިާވކަްނ  (8)   

ނޑަށް ލިބިފަިއވާ އަނިާޔއަީކ  އަންަގއިދިނުމުގެގޮތުްނ، އެީމހެއްގެ ހަށިގަ

  ލިބިފައިވާ އަނިާޔއެްއަކން ބަޔާންކުާރ  ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރަކުން 

 މެޑިކަލް ރިޕޯޓު؛

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

ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފަިއވާ ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފޮޓޯ، އޯިޑޯއ 

 ނުވަތަ ވީިޑއޯފަދަ ެއއްެޗއް؛

ހަތިޔާެރއް ނުަވތަ އާލާތެްއ އުަފއްދާނެގޮުތގެ، ނުވަތަ އެަފަދ ހަނގުރާމަވެރި  (10)   

އެްއޗެއް ބޭނުންކުރާެނގޮތުެގ ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާެނ 

ލިޔެކިޔުމާިއ، އޯިޑއޯ ނުވަތަ ވީިޑއޯ ރަްއކާކޮށްފަިއާވކަން ެއނގޭނެ ލިޔުެމްއ 

 ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް؛

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާުތން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުެށްއ  (11)   

ކޮށްފައިާވކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް، ނުވަތަ ކުރަމުްނދާކަމަށް ބުނެ، 

 އިދާރާއަށް  ޤީޤީޙްތަ މީހަކު އޮތް ގުޅުން ޢާއިލީތުހަމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ 

 ؛ރެކޯޑިްނގ ވީިޑއޯ އަދި ޯއޑިއޯ ބަޔާުނގެ ދީފައިވާ

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަަޙއްދަކަްށ ދަތުރުކޮށްފައިާވކަން އެނގޭނެ ރަސްީމ  (12)   

 ލިޔުމެއް؛

 ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ހެކީެގ ބަޔާން؛ (13)   

 އެނޫންވެސް ޤާނޫނުަގއި ހެީކެގ ގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ އެްއޗެއް. (14)   

 .އިޞްާލޙުކުރުން ގޮތަށް ގެ ފެށޭ ޢިބާރަތް އަންނަނިވި (ނ) މާއްދާގެ ވަނަ  27 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .21
 

 ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ "ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމަށް( 6)ެގ  )ހ(މި މާއްދާގެ  (ނ) .27 

 ތަންފީޛީ އިދާރާއަކުން ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ ބުނެފައި އެވަނީ، 

މެދުވެިރޮކށް، ެއއްެވސް ބާވަެތްއގެ  އަންނަނިވި ވަސީލަތްތަުކގެ ެތރެއިން ވަސީލަެތއް

ނުވަތަ ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  މަޢުލޫމާތެއް އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ހިމަނާފައިވާ

 .އެްއޗަކަެށވެ 
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 .ރުކުުރންވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި އަކުރުަތއް އިތު 27ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

މި ޤާނޫނުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ުކށެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް މީހަކު ކޮށްފިކަްނ  (ރ) .27 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަްނނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިްނ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް 

އެްއޗެްއސެެވ. ލިބޭ ހެއްކަކީ، އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހެކީގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

އަދި، އެފަދަ ހެއްކަކީ ޝަީރޢަތަށް ބަލައިގަންނަ އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ކަމުަގއި 

ނޑިޔާރު ބަލަންވާެނއެވެ.  ފަ

 އިނަލްއަޤްވާމީ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާެއއް ނުވަތަ ތަޙްޤީީޤ އިދާރާއެްއ؛ބަ (1)   

   ބޭރު ޤައުމެއްެގ އިންޓެިލޖެންސް އިދާރާއެއް ުނަވތަ ތަޙްޤީޤީ  (2)   

 އިދާރާެއއް؛ އަދި 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެއް ނުވަތަ ާގތްތިމާގެ މީހެއް  (3)   

 ނުވަތަ ރަޙުމަތްތެރިއެއް.

       ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގަިއ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުްނ  )ބ(  

ބޭރު ޤައުމަކާެއކު ިދވެހިސަރުކާރުން ެއއްބަސްވުެމއް ވެފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ފިަޔަވިއ 

         ވަނަ ނަންބަރު ( 1އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، ިމ މާއްދާގެ )ރ( ގެ )

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބޭރުެގ ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ހެިކ ަގިއ ވަނަ ނަންބަރު( 2އަދި )

އަދި އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ކިަބއިން ހެކި ބަލައިަގތުމުގައި، ކަާމގުޭޅގޮތުން  ހޯދުމުގައި،

ނަޑއެޅޭ އިޖުާރއަތުތަެކއްގެ ދަށުން އެ ހެިކ  ވެވޭ އެއްަބސްވުެމއްގެ ދަުށން ކަ

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. ހޯދުމަކަށް 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް، މި ޤާނޫނުގައި  )ޅ(  

 ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަްމގެ ކުށަާކ ގުިޅގެން މީހެއްގެ ަމއްޗަްށ އުފުލޭ ދަޢުވާެއްއގަިއ، 

އެ ދަޢުވާ ސާބިުތކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކީެގ ތެރެއިން، ދަުޢާވ އުފުލާ ހިނދު ލިބިފައި 

   ވާ އުުފލާ ފަހުން، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަކަށް ނެތް ހެކި، އެ ދަޢު

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 27ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

ނުޑކަމަށް ނުަވތަ  27-1 ހެކީގެ ނިސްބަތް  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި، ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ހެކީގެ މިްނގަ

   ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރާ ހެކީގެ ބާވަތްކަމަށް އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެްސ، 
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ނުގެ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފުލޭ ދަޢުވާއެްއގަިއ، މި ޤާނޫ

ވަނަ މާއްދާގެ  27ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ުކށެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދެ

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބާވަތުގެ ެހކީެގ ތެރެއިން ަމދުވެގެން ހަތަރު ާބވަތެްއގެ ހެކި 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ަގިއ  51ހުރެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، އެ ހެއްކަީކ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން، މީަހކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ެއކަށީެގންވާ މިންވަރެްއގެ ަޝއްެކއްެނތި ބަޔާ

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިބިފައިވާ ހެކި ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ.

 
 މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  28 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .24

 

ތަކެތި 
 ހިފެހެއްޓުން 

ވަނަ ބާުބގަިއ ހިމެނޭ ކުށެއްެގ ތަޙްޤީޤުަގިއ ހޯދޭ ތަކެތި އަތުލަިއ ދެމި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .28

 .ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްަޓކައި ކޮންމެހެން ވަގުތުްނ ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި  )ށ(  

އާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ައތުލެވޭ ނުވަަތ ހިފެހެއްޓޭ  ފިޔަވަިއ، މި ާމއްދާެގ )ހ(

 ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ ޝަރީަޢތުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ަކނަޑއެޅުމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެްއގޮްތާވ ގޮުތގެމަތިން އަތުލެޭވ ނުވަަތ ހިފެހެއްޓޭ ތަކެްއޗާމެދު  )ނ(  

 ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި 
ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 މުއްދަތުތައް 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް، މި ޤާނޫނުގައި  )ހ( 1-28

ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުެށއްގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަީކ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ބަންދުކުރެވިފަިއވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ބަންދުކޮށްފަިއވަނީ ާޤނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ 

ނޑި ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ފަ   ާޔރެއްެގ ކުރިމަްއޗަށް ފުރަތަަމ ހާޒިރުކުެރވޭތާ ނުވަަތ ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބަހައްަޓއިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަްށ  26މި ޤާނޫނުގެ 

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަަލއެްއެގ  45މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ 

ށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ

)ފަނަރަ(  15މައްސަލައެއް ހުަށހެޅޭތާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް އެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އޭާނގެ މަްއޗަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ.
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ޤާނޫނުގައި އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީަނމަވެސް، މި  )ށ(  

ނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމައްޗަްށ  ބަޔާންކުރާ ޓެރަރިޒަްމގެ ކުެށްއގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަީކ ފަ

ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ފުރަތަމަ ކޯޓަްށ 

)ހަތްދިހަފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީުޤ  75ހާޒިރުކުރެވުނުތާ 

އި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ ނިންމަ

)ފަނަރަ(  15މައްސަލައެއް ހުަށހެޅޭތާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހަށް އެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އޭާނގެ މަްއޗަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ.

ަކނަޑއަޅާފަިއވާ މުއްދަތުތައް އެފަަދއިން މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ަގއި  )ނ(  

ނަޑއަޅާފަިއވީނަމަވެްސ، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނވެްސ، ވީ އެންމެ ައވަހަކަްށ  ކަ

ފޮނުވަން  ލަށް އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ. އަިދ މައްސަލައެްއގައި ޕްރޮސިިކުއޓަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ުމއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނވެސް، ވީ އެންމެ ައވަހަކަްށ  އުފުލުމަށް ކަ

އެ މައްސަލަިއގައި ަދޢުވާ އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

        އޮތްނަމަވެސް، ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ކުާށއި ތުުހމަތުކުރެވިފަިއވާ މަްއޗަށް މީހެއްގެ ބަޔާްނުކރާ ައކުރުަގއި ދެ އެ

       ތެޭރގައި  މުއްދަތުގެ ަބޔާންކުރާ  އަކުުރގައި ދެ އެ  ބާވަތުްނ، މައްސަލަިއގެ

     ކަމުަގއިނުވާނަމަ، އްަސލައެއްމަ ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ ތަޙްޤީޤު  މައްސަަލިއގެ އެ

ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެިދ އެ މައްސަލަިއގެ 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮިސިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

އެފަދައިން ޕްރޮސިިކއުޓަރ ެޖނެރަލް އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ 

  ެވގެންނުވާނެެއވެ. އަދި މި މާއްާދެގ )ތިރީސް( ުދަވހަށްވުރެ އިތުރު  30 ދަށުން

 )ސާޅީްސފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުުރެވެގންނުވާނެއެެވ. 45)ށ( ގެ ދަށުން 

މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުަމށް އެދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ  )ބ(  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ. އަދި 

ޖެނެރަލް އެފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭނަމަ، އެކަން، ިލޔުމުން 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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 އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު ކުރުމުގެ  ޤީޤުޙްތަ ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން )ޅ(  

( ފަނަރަ) 15 ިގނަވެގެން ފެށިގެން ތާރީޚުން ހަމަވާ މުއްދަތު އެ  ،ޙާލަތުގަިއވެސް

 ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިިކއުަޓރ މައްޗަށް އެމީހެްއގެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

 ޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތުޙްތަ  ،އުފުލާއިރު ދަޢުވާ ިމޮގތުން އަދި. އުފުލަންވާނެެއވެ

މުއްަދތު އިތުރުކޮށްދޭންޖެހުނު އެ  ،ިއތުރުކޮށްދީފިނަމަ ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ސަަލިއެގ ދަޢުވާއާެއކު ކޯޓަށް ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ލިުޔމެއް، އެ މައް

 މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކުރާ ަގއި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި އަދިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ކޯޓަށް ލިޔުމުން ސަބަބު އެކަމުގެ ހުށަހަޅާނަމަ ދަޢުވާއެއް  ކޯޓަށް ފަހުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކަފާލާތުގެ ދަށުން 
 ދޫނުކުރެވުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުަގއި މި ޤާނޫނުގައި  2-28

 ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަފާލާުތގެ އުސޫލުން ދުލެއް ނުކުެރޭވނެއެވެ.

މަޢާފް ނުދެވުމާއި 
އަދަބު 

 ލުއިނުކުރެވުން 

    އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 3-28

  މި ޤާނޫނުގެ ،ވަަނ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ކުށްތައް ފިޔަވައި  13ވަނަ މާއްދާާއއި  9

ވަނަ މާއްދާގެ ނިަޔލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި  16-1ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެްނ  6

ދެވިގެން ުނވާނެ ނުވަތަ އަދަުބ ލުއިކޮށްދެިވގެންނުވާެނ ހިމެނޭ ކުށްތަކަކީ މަޢާފްކޮށް

 ކުށްކުށެވެ.

     ޤާނޫނުގެ  މި  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް ގޮތަކަށް  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން )ށ(  

 މާއްާދގެ  ވަނަ 16 އަދި މާއްދާ ވަނަ 14 މާއްދާއާއި  ވަނަ 7 ،ާމއްދާާއއި ވަނަ 6

 މުއްދަތު  އަދަބުގެ ކުށްަތކުގެ އެ ކުށްތަކަކީ ބަާޔންކުރާ ަގއި( ށ) އަދި( ހ)

 .ކުށްކުށެވެ ނުވާނެ ުލއިކޮށްެދވިެގން ބާވަތް އަދަބުގެ ނުވަތަ  ނުވާނެ ކުރުކޮށްދެިވގެން

ހަނގުރާމަވެރި 
ހަތިޔާރު ނުވަތަ 

ގޮވާތަކެތި 
ބޭނުންކޮށްގެން 

ހިންގާ 
ޓެރަރިޒަމްގެ 
ޢަމަލުތައް 
 ހުއްޓުވުން 

ުނަވތަ ޮގވާތަކެތި ބޭނުންކޮްށގެްނ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް  ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު )ހ( 4-28

ހިންގަން އުޅޭކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް 

ތަމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ޖްހިންގައިފި ޙާލަތެްއަގއި، ެއ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މު

އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް  ތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައިޖްނުރައްކަލަކުން މު

އެޅުމުަގއި އިްސވެ ޙަރަާކތްތެރިވާނީ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް 

 ފޯސްއިންނެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގައި ހިންގޭ ޓެރަިރޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިނގިޔަ  )ށ(  

ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ނުދިޔުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހިނގަިއގެން އުޅޭ ޓެރަިރޒަމްެގ 

ކުރިމަތިވެފަިއވާ ނުރަްއކާ ނަްއތާލެވެންދެން، އެކަމާ ގުޭޅގޮުތން އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ 

 ފިޔަވަޅުަތއް އަޅާނީ މޯލްިޑވްްސ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ޓެރަރިޒަްމެގ ޢަމަލެއް ހުއްުޓވުމަށް  )ނ(  

ވުމުަގއި މޯލްޑިވްްސ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ޙަރަކާތްތެރި

ސަރވިސް ުގޅިގެން ޙަަރކާތްތެރިވާންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އޮޕަރޭޝަނަލް 

ނޑެއް   މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ.، އޮނިގަ

ުގޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ޓެރަިރޒަމްގެ ޢަމަަލކާ  )ރ(  

ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤުތަކާގުޅޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ކުރާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 

ސަރވިްސއިންނެވެ. ެއގޮތުން، ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި ކުށުގެ ވެިށ ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހެިކ 

ހޯދުމާއި ހެކި ރައްކާތެިރކުރުމާއި، އެނޫންވެސް ތަޙްޤީޤީ އިާދރާއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

ނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޤާ

 ސަރވިްސއިން އަޅަމުންގެންިދުޔމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ން.ހަތަރުވަަނ ބާބުގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރު ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .26

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު މޮނިޓަރކޮށް 

 

 .( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުނ1ްގެ )( ހ) ނަކަުލކޮްށފައިވާ ތިީރގައި ،މާއްދާގެ ވަނަ  31 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .27
 ބަންދުގައި ބެހެއްޓިފައި ުނވަަތ ހައްޔަރުކުެރވިފައި ނުވާ މީެހއް؛ އަދި  (1) )ހ( .31 

 އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް އަންނަނިވި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  31 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .28

 އަމުރެއް  މޮނިކޮން މަްއޗަށް ފަރާތެްއގެ ަބޔާންކުރާފަދަ ަގއި( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ) .31 

 ފުރިހަމަ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓަރަށް އެދި ނެރެދިނުމަށް

 .ވާނަމަެއވެ
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 މީހާއާގުޅޭ  ކުރެވޭ ތުހުމަތު ބިނާކޮށް މަްއޗަށް ކަމެއްގެ ކުރާ ތުހުމަތު (1)   

 ނުވަތަ  ؛އޮުތން ރިޕޯޓެއް ންސްޖެއިންޓެލި

 ކުރާ ޛުތަންފީ ޤާނޫނު ރެކޯެޑއް ކުުށގެ ޖިނާއީ މީހާގެ ކުރެވޭ ތުހުމަތު (2)   

 .އޮތުން ފަރާތެްއގައި އެްއވެސް

 އުިނކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ، ތިީރގައި ނަކަުލކޮްށފައިވާ )ނ(  31ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .29
 

 ަމއްޗަށް  ފަރާތެއްގެ ބަޔާްނކުާރފަދަ ( ވަނަ ނަންބަރުަގއ3ިެގ )( ހ) މާއްދާގެ މި (ނ) .31 

 ކުރެވޭ ތުހުމަތު  ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓަރަށް އެދި ނެރެދިނުމަށް އަމުރެއް މޮނިކޮން

ފަރާތެްއަގިއ  އެްއވެސް ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު ރެޯކޑެއް ކުުށގެ ޖިނާއީ މީހާގެ

 .އޮތްނަމައެވެ

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ފަސްވަަނ ބާބުގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. .30

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 
 ާމއްދާ އުނިކުރުން. ވަނަ 52ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  ބުނެވިދިޔަ .31

މިނިސްޓަރު 
ކަނޑައަޅާ 

ރިހެބިލިޓޭޓިވް 
ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް މިފަދަ ކުށް ކުރުމުން ދުރުކޮށް އެފަރާތް މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ  .52

ނަޑއަާޅ  ވް ޕްރޮގްރާެމއްަގއި ޓިބިލިޓޭހެރި ގެނައުުމގެ މަޤްޞަދުަގއި މިނިސްޓަރު ކަ

 އެންގިދާެނއެވެ.ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ބައިވެިރވުމަށް 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ާބބުގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. .32

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކުށް 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. 60ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33
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އިންޓެލިޖެންސް 
މަޢުލޫމާތު ދޭންވާ 

ފަރާތަކަށް 
 ނުދިނުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި  19-3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 1-60

ނޑާ ެއއްގޮތަށް ޓެރަިރޒަމާުގޭޅ  އިންޓެލިޖެންސާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮިނގަ

އިންޓެލިޖެންސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްަގއި، ޓެރަިރޒަމްެގ ޢަމަލެއް ހުއްޓުވުމަްށ 

މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްޞާކުރަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ 

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ާލޒިމުކުރާ ފަރާތަކާ ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން ޓެރަރިޒަމްެގ 

ކުރަނީ  ޢަމަލެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދައިން މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރި ފަރާތުން އެ

 ކުށެކެެވ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން މީހަުކ  މި )ށ(  

)ހަތެއް( އަހަރާ  7)ފަހެއް( އަހަާރއި  5މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ކުުށގެ އަދަބަކީ، 

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

މީހެއްެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން  )ނ(  

ނޑަށް ޮބޑު ގެއްލުެމްއ ލިބިއްޖެނަމަ، ެއ ކުުށގެ އަދަބަކީ،  )ތިނެްއ(  3ހަށިގަ

 )ފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 5އަހަރާއި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން މުދަލަކަށް  )ރ(  

ނޑައެޅޭނީ، އަންނަނިިވ ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެނަމަ، އެ  ކުށަށް އަދަބު ކަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  )ފަސްލައްކަ( ރުފިާޔއަށްުވރެ މަތިވާނަމަ،  500,000/-މުދަލުގެ އަުގ  (1)   

)ފަހެއް( އަހަާރ  5)ތިނެއް( އަހަރާއި  3އެ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 -/500,000)އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާާއިއ  100,000/-އަގަީކ، މުދަލުގެ  (2)   

)ފަސްލައްކަ( ރުފިާޔއާ ދެމެުދގެ ޢަދަދެއްނަމަ، އެ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްެގ 

)އެކެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ  1)ދޭއް( އަހަރާިއ  2އަދަބަކީ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 -/100,000)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާިއ  50,000/-މުދަލުގެ އަަގކީ،  (3)   

)އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ، އެ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްެގ 

)ަހއެއް( މަްސ ދުވަހާ ދެމެދުެގ  6)އެެކއް( އަހަާރއި  1އަދަބަކީ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.
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ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން )ހަެއއް( މަސް  6އެނޫން ޙާލަތުގައި އެ ކުުށގެ އަދަބަކީ  )ބ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ 
މަޢުލޫމާތު 
 ހާމަނުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ެޓރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެްއ ހިންގަްނ އުޭޅކަމުގެ އެްއވެްސ  )ހ( 2-60

   މަޢުލޫމާތެއް އެްއވެސް ފަރާަތކަށް ލިބުމަށްފަހު، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ އިދާާރއަާކ 

އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުުރމުގެ ފުރުޞަތުޮއވެ، އެ މަޢުލޫމާތު ޤަޞްދުގައި 

 ޙިއްޞާނުކޮށް ިސއްރުކުރުމަކީ ކުށެކެެވ.

       މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ކޮްށފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  )ށ(  

 ޖަލަށްލުމެވެ.)ހަެތއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަަކށް  7)ފަހެއް( އަހަރާއި  5

 ހަވަނަ ާބބުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ ބާބު އިތުރުކުރުން. ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .34

 އަށްވަނަ ބާބު 
 އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް 

 އަނބުރާ އަންނަ 
ހަނގުރާމަވެރިންގެ 

 މައްޗަށް 
މި ބާބުގައިވާ 

 އުސޫލުތައް 
 ހިނގުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގަިއ ހިނގާ ހަނގުރާމަެއއްަގއި ބަިއވެިރވުމަށްފަހު ނުވަަތ  3-60

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަަޙއްދަަކށް ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާިއ، އެމީހުންނާއެކު އަންނަ އެމީހުންެގ 

 ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. ޢާއިލާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، މި

 
މި ބާބުގައި "ހަނގުރާމަެވރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އަންނަނިވި  )ހ( 60-4 ހަނގުރާމަވެރިން 

 މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެ ޫދކޮށް ދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޤައުމެްއގަިއ ޓެރަރިސްްޓ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަަދ ޖަމާޢަތަކަށް ބޭރު  (1)   

 ނިސްބަތްނުވާ ޓެރަރިސްޓުން ހިންގާ ހަނގުރާމަެއއްަގއި ބަިއެވރިވުމަށް؛

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންަގން ރޭވުމަށް، ނުވަތަ ތަްއޔާުރވުމަށް، ނުވަަތ  (2)   

 ނުވަތަ އެހީތެރިވުަމށް؛އެފަދަ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބަިއވެރިވުމަށް 

ހަނގުރާމަކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިްނުގމަށް ތަމްރީނު  (3)   

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް.
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހިނގާ ހަނގުރާމައެްއގައި ަބިއވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ  )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްަދކަށް ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާެއކު އެފަދަ ސަރަޙައްދަކުން އަންނަ 

    ކީ، އެނޫން ޙާލަތެްއގަިއވާ ބަެއއް ކަމުަގިއ އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަުރންނަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަކނޑަެއޅެންދެން، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ 

 ހަނގުރާމަވެރިން ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  )ނ(  

 ހަނގުރާަމވެރިން ކަމުގައި ބަަލއިގެންުނވާނެެއވެ.ކުޑަކުދިންނަކީ 

 އަނބުރާ އަންނަ 
ހަނގުރާމަވެރިން 

ވަގުތީގޮތުން 
 ބަންދުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހިނގާ ހަނގުރާމައެްއގައި ަބިއވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ  )ހ( 5-60

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްަދކަށް ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާިއ، އެމީހުންނާއެކު އަންނަ އެމީހުންގެ 

ރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގަިއ އެއްވެސް މިންވަރަކަްށ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަކީ، ޓެރަ

        ބައިވެިރވެފަިއވާ ބަެއއްޯތ ބެލުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގަިއ 

ސީދާ ބައިވެރިުނވިޔަސް އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ބަެއއްޯތ 

  ލުމަށާއި، ބެބިފައިވާ ބައެއްތޯ ބެލުމަށާއި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ތަމްރީނުލި

ތަމަޢަށް ޖްއެ ފަރާތްތަކަކީ ކުުށގެ ޝިކާަރއަކަްށވެފަިއވާ ބަެއއްތޯ ބަލައި، އެމީހުން މު

އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުމުގެ ކުރިްނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށްޓަކައި، އެމީހުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  6-60ދިވެހިރާއްޖެ އައުމާެއކު، ހައްަޔރުކުރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ަވގުތީ މަރުކަެޒްއަގއި އެމީހުން ބަންދުކުރަންވާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ކުުށގެ ިޝކާރަައކަށްވެފަިއވާ ކުޑަކުދިްނ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދަންވާނީ،  6-60މި ޤާނޫނުގެ 

 ހައްޔަރުކުރުމަކާ ނުލަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އެމީހުންެގ  )ނ(  

ވަނަ  11-60ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާނީ، މި ާޤނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ރިްސކް އެސެސްމަންޓް ހަދައި، އެ މާއްދާގެ ދަށުްނ 

ނަޑެއޅެންދެނެވެ.  އެމީހުންނާމެދު ގޮތެއް ކަ
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ބަންދުކުރުމުގެ 
 ވަގުތީ މަރުކަޒު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުގައިވާ މީހުން  5-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 6-60

)ފަސްދޮޅަސް(  60ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އަންނަިނވި ބާވަުތގެ ބަންދުކުރުމުެގ ވަގުތީ މަރުަކޒުތަްއ 

 ެއވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާުޒން ޤާއިމުކުރަންވާނެ

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ިހންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޮޑެތި މީހުން  (1)   

 ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު؛

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމުަގއި ބައިވެިރވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ،  (2)   

 ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރާ މަރުކަުޒ؛

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ޢާއިާލެގ  ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގިކަމަށް (3)   

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކުުށގެ ިޝކާރައަކަްށވެފަިއވާ ކަމަށް ބެެލޭވ 

 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބަިއތިއްބާ މަރުކަޒު.

( ވަނަ ަނންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ 2( ަވނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ވާްނވާނީ، އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިން ބަންދުގަިއ ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތައް 

ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ަމރުކަޒުތަެކއް ކަމުަގއެެވ. އަދި އެއްެވސް ޙާލެއްަގއި، 

އެފަދަ މަރުކަޒެްއގަިއ، އެހެްނ ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކުރެވޭ ފަރާތްތައް 

 ބަންދުގައި ބައިިތއްބަިއގެންނުާވނެއެވެ.

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ މަރުކަޒުތައް ވާްނވާނީ، 3މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) މި )ނ(  

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ 

ތެރެއިން ކުށުގެ ިޝކާރަައކަްށވެފަިއވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އަްނހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން 

ވޭ ަމރުކަޒުތަެކއް ކަުމގަެއވެ. އަިދ އެފަދަ މަރުކަެޒްއގައި، ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަކުރެ 

 އެހެން ކުށްކުށުގެ ިޝކާރަައކަްށވެފަިއވާ ފަރާތްތައް ބައިިތއްބަިއގެންނުވާނެެއވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކުރާ މަރުކަޒުތަްއ، ެއއް ޢިމާރާތެއްގައި ހުރުމަކަްށ  )ރ(  

އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ މަުރކަޒުތައް ހުންނަންވާނީ، މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

އެއިން ކޮންމެ މަރުކަޒެްއަގިއ ތިބޭ މީހުން، އެއްބަަޔކު އަނެއް ބަަޔކާ ދިމާެވ، 

 މުޢާމަލާތު ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަެށވެ.
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އަންހެނުންނާއި 
ކުޑަކުދިންނަކީ 

ކުށުގެ 
 ޝިކާރައަކަށް 

 ވެފައިވާ 
ފަރާތްތައް 

 ކަމުގައި ބެލުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންުޓގަިއ  11-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 7-60

ނަޑއަަޅއިިފ ހިނދެއްގައި މެނުީވ، މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  3-60އެނޫންގޮތަކަށް ކަ

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހަނުގރާމަވެރިންގެ ޢާއިާލގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކާރަައކަށްވެަފިއވާ މީހުން ކަމުަގއި އަންހެނުންނާއި ކުަޑކުދިންނަީކ، ކުުށގެ ޝި 

     ވަނަ މާއްދާގެ  6-60ބަލައި، އެމީހުން ބައިތިއްަބންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މަރުކަެޒްއގަެއވެ.3)ހ( ގެ )

 ކުށުގެ ިޝކާރަައކަށްވެަފއިވާ މީހުން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުަތުކގަިއ، ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ  )ށ(  

ނޑު ޚިދުމަތްތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ  މައިގަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހިނގާ ހަނގުރާމައެްއގައި ަބިއވެރިވުމަށްފަހު ނުވަތަ  )ހ( 60-8 ކުޑަކުދިން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްަދކަށް ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ަހނގުރާމަވެރިންނާެއކު ނުވަަތ އެނޫންގޮަތކަށް އެފަދަ 

ސަރަޙައްދަކުން އަންނަ ުކދިންނަކީ، ޓެރަރިޒަްމގެ ަޢމަލުތައް ހިންގުމުަގއި 

ބައިވެިރވެފަިއވާ ނުވަތަ އެަފދަ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ބައެްއ 

ޑަކުދިންނަީކ، ކުށުގެ ޝިާކރައަކަްށވެފަިއވާ ކުދިން ކަމުގަިއވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ، ކު

ކަމުގައި ބަަލއި، އެކުދިްނނަށް މި ޤާނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

    ވަކި ުކއްޖަކީ ކުޑަުކއްޖެްއަކން ޔަޤީންކުރެވެންދެން ބަލަންވާނީ، ެއކުއްާޖއަީކ  )ށ(  

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެްނވާ ކުއްޖެއް ކަމުަގއެވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރާ 

ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮުތން، ކުޑަކުދިން، ެއކުިދންގެ މައިންބަފައިންނާ  )ނ(  

 ވަކިކޮްށގެންނުވާެނެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުަޑކުދިންނަީކ އެންމެހައި ާބވަތެްއގެ  )ރ(  

އަނިޔާއިން ރަްއކާތެރިވުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ 

އަޅާނުލުމާއި، އިހުމާލުވުމާއި، ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުން ފަދަ ކުއްޖާގެ ހެދިބޮުޑވުމަްށ 

ހުރަސްއެޅޭނެ އެންމެހައި ޝިކާރަތަކުން ރައްކާތެރިކަން ލިުބމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންާވ 

ްނގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރި ކުދިން ކަމުަގއިވާީތ، އަނބުރާ
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ކުޑަކުދިްނގެ މަޞްލަޙަުތ ރައްކާތެިރކުރުމަށްޓަކަިއ، އެކުދިން އެކުދިްނގެ 

މައިންބަފައިންނާ ވަކިކޮށް، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުުމގެ އިޚްތިޔާރު، 

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ މަސްއޫިލްއޔަތު ޙަވާލުކޮށްަފއިާވ 

 ޒާާރއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.ސަރުކާރުގެ ވު

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ެނގުމުަގިއެވސް އެންމެ ިއސްކަމެްއ  )ބ(  

ދޭންވާނީ އެ ކުއްާޖގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށެވެ. އަދި ުކއްޖާެގ 

މައިންބަފައިންނާ ވަކިކޮްށ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުްއޖާ ނަގަންވާނީ، ެއއީ، 

 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމުަގއިވާނަަމއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ 
 ދަށަށް 

 ގެނެވޭ ކުޑަކުދިން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ  8-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 9-60

 ކުޑަކުދިންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންާވނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ިއސްކަންދީގެންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ޢުުމރަށްވުރެ ހަުގ  (1)   

 ؛ޢުމުރުގެ ކުދިން، އެކުދިްނގެ މަންމައާ ވަކިނުކުރުން 

ކުއްޖާގެ މަންމައާ ކުއްޖާ ަވކިުކރުން އެއީ ުކއްޖާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮްތ  (2)   

ކަމުގަިއވާ ޙާލަުތގަިއ، ކުއްާޖ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ވަގުީތގޮތުްނ 

ގެނެސް، ކުއްާޖގެ ޢާއިާލެގ އެހެން މެންބަރަކާ ނުވަަތ މެންބަރުންނާ 

 ޙަވާލުކުރުން؛

ޙަވާުލވާނެ ޢާއިލާެގ މެންބަރަކު ނެތް ޙާލަތެއްގައި، ކުަޑކުދިްނ ކުއްޖާއާ  (3)   

ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މަރުކަެޒއްަގއި ކުއްޖާ ބެހެއްޓުން ނުަވތަ ދައުލަތުން 

ނަޑއަޅާ އެހެން ފަރާތަކާ ަޙވާލުކުރުން.  ކަ

ޢާއިލާގެ މާޙައުލުން ަވގުީތ ގޮތުން ަވކިކޮށްަފއިވާ ކުއްޖަކަށް، ޚާއްަޞ  )ށ(  

 ރައްކާތެރިކަާމއި އެހީތެރިކަން ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއެވ.

ބަންދާމެދު ގޮތެއް 
 ކަނޑައެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ،  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 10-60

ގިަނެވގެން ކޯޓު އަމުެރއްެގ ދަށުން ކަމަްށވާނަމަ، އެފަދައިން ބަންދުކުެރވޭ މީހަކު، 

ވަނަ މާއްދާަގއި  60-6)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ުމއްދަތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ  30

 ބަޔާންކުރާ ފަދަ މަރުކަޒެްއގަިއ ބަންދުގައި ބެހެއްޓިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ،  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
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ަކމުގައިުނވާނަމަ، އެފަަދއިން ބަންދުކުރެވޭ މީހެްއގެ ކޯޓު އަމުެރއްެގ ދަށުން 

ނޑައެުޅމަށްޓަކައި، އޭނާ ބަންދުކުާރތާ  )ސަުއވީސް(  24ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަ

ނޑިޔާެރއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކޮށް، އެމީހެއްގެ ބަންދާމެދު  ގަިޑއިރުގެ ތެރޭަގއި ފަ

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

ނޑިޔާރުގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތަކީ،  )ނ(     މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަ

ވަނަ ާމްއދާގެ )އ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގަިއ ފިަޔވަިއ  16މި ޤާނޫނުގެ 

އެނޫން ޙާލަތެއްގައި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްަދކަްށ ގޮސްފައިވާ މީހެއް 

ްއަގއި ހުރެފައި އަނބުރާ ދިވެހިރާއްެޖ ކަމުގަިއވާނަމަ، ުނވަތަ އެއިްނ ސަރަޙައްދެ

ތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެްއ ޖްއައިސްަފއިާވ މީހެއް ކަުމގަިއާވނަމަ، އެމީހަކީ މު

          ކުރިމަތިވެދާނެ މީހެއް ކަމުގައި ބަލައި، އެ މީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

ނުލައި  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ރިސްކް އެސެްސމަންޓް ހެދުމަކާ 11-60

އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަކާ 

     ތަމަޢަށް ދޫކޮށްނުލެވޭނެ މީހެއް ކަމުަގއި ބަލައި، ގިަނވެގެްނ ޖްނުލައި އަނބުރާ މު

ނޑިޔާުރ  30 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަ

 އެވެ.އަމުރުކުރަންވާނެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަ  )ރ(  

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ގިންތިކުރުމާ ދެމެދު  60-12ވަގުތުން ފެށިގެން މި ޤާނޫނުެގ 

ހޭދަވާ މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީތެިރކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤ 

އެމީހަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ. ައދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުާރ 

 ވާނެެއވެ.ގޮތުގެމަތިން ޢާއިާލއާ ބައްދަލުުކރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭން

    ( ެގ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީެލއްެގ އެހީެތރިކަން ލިބިދިނުމުގަިއ rމި މާއްދާގެ ) )ބ(  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުތަްއ ހިންގުމަށް އެ މާއްދާ  24މި ޤާނޫނުގެ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

ރިސްކް 
އެސެސްމަންޓް 

 ހެދުން 

ވަަނ މާްއދާގެ ދަށުން ބަންދުކުެރވޭ ފަާރތްތަކަކީ، ޓެރަރިޒަމްެގ  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 11-60

ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައި އެްއވެްސ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެަފއިާވ ބައެއްތޯ ބެލުމަށާއި، 

އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގަިއ ސީދާ ބައިވެރިުނވިޔަްސ އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް 
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ބައެއްތޯ ބެލުމަށާިއ، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް 

ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ބައެއްޯތ ނުވަތަ ކުށުގެ ޝިކާަރއަކަްށވެފަިއވާ ބައެއްޯތ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީން،  60-16ބެލުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ 

 އެމީހުންގެ ރިސްކް ެއސެސްަމންޓެއް ހަދަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުެރޭވ ފަރާތް ބަންދުކުރެވޭތާ  60-5ޤާނޫނުގެ މި  )ށ(  

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ރިސްކް  30ގިނަެވގެން 

 އެސެސްމަންޓް ހަދައި ނިންމަންވާނެެއވެ.

ސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާގުޅޭ އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ރި )ނ(  

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ިރސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދޭ ފަރާތްަތްއ  60-11މި ޤާނޫނުގެ  60-12 ގިންތިކުރުން 

އަންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ގޮތަކަށް ގިންތިކުރުމަށްފަހު، އެމީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ 

          ވަނަ މާއްާދއާިއ  60-14ވަނަ މާއްދާާއިއ  60-13ގޮތެްއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއެވ.ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  15-60  ޮގތުގެމަތިން ކަ

 ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެްއ؛ ނުވަތަ )ހ(  

 ކުށުގެ ޝިކާަރއަކަްށވާ ފަރާތެްއ. )ށ(  
 

ކުށުގެ 
ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ފަރާތްތައް 

ަވނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ފަރާތެއްގެ ިރސްްކ  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 13-60

    ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ހެދުމަށްފަހު،  60-11އެސެސްމަންޓް، މި ޤާނޫުނެގ 

އެ މީހަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގަިއވާ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އެމީހަކީ، 

ތުކުރެވޭ މީހެއް ކަމުގަިއ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުކުރުމުގަިއ ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

 ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްަފއިވާ ުނވަތަ ކުރުމުަގއި ބަިއެވރިވި މީހުން؛ (1)   

 ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންުގމަށް ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން. (2)   

ފަރާތެއްގެ ިރސްްކ ަވނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ހެދުމަށްފަހު،  60-11އެސެސްމަންޓް، މި ޤާނޫުނެގ 

އެމީހަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދެވަަނ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށް 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ބެލެވޭނަމަ، އެމީހަކީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ކަމުަގއި ކަ
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ވަކި މީހަީކ، ޓެރަިރޒަމްެގ ޢަމަލުކުރުމުގަިއ ބަިއވެރިިވ ކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެްއ  )ނ(  

     ކަމުގަިއ މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުން ަކނަޑއަޅައިިފ ހިނދެއްގަިއ، އެމީހަުކ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މަރުަކޒެްއގައި ބަންދުކުރުުމގެ  60-6މި ޤާނޫނުގެ 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު، 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާ  )ރ(  

އުފުލައި، ޝަރީޢަތް ހިންގައި ނިމެންދެން، އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ަޢމަލުތައް ކުރިކަމަށް ނުވަަތ ކުރުމުގަިއ ބަިއވެރިިވ ވަކި މީހަކީ ޓެރަިރޒަމްގެ  )ބ(  

ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވުނުަނމަވެސް، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ތަމްރީނު 

ވަަނ  16ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުބެލެވުނުނަމަވެސް، އެމީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

ަޔވަިއ އެނޫން ޙާލަތެއްގަިއ ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިއމާއްދާގެ )

    ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްަދަކށް ހިނގައްޖެ މީހެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، އެމީހަކީ، 

     މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަިއ، 

 މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބެހެއްިޓދާނެ ފަރާތެކެވެ.

ކުށުގެ 
ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ކުޑަކުދިން 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  60-4މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 14-60

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަާޔންކުރާ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ެއކުަގއިާވ ުކޑަކުދިންެގ  5-60

     ތެރެއިން ކުއްޖަކީ ކުުށެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖެއް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުެގ 

ނަޑއެިޅއްޖެ ކަުމަގއިވާނަމަ، ެއކުއްޖަުކ،  13-60           ވަނަ މާއްާދގެ ަދށުން ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ 2ދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ މާއް 60-6   މި ޤާނޫނުގެ

ފަދަ މަރުކަޒެއްަގއި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިްޚތިޔާރު، ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުދިން ބަންދުގައި ބޭިތއްުބމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  )ށ(  

 ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަށެވެ. ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުަގއި

ކުށުގެ 
ޝިކާރައަކަށްވާ 

 ފަރާތްތައް 

ަވނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ފަރާތެއްގެ ިރސްްކ  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 15-60

    ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ހެދުމަށްފަހު،  60-11އެސެސްމަންޓް، މި ޤާނޫުނެގ 

އެ މީހަކީ ޓެރަިރޒަމްގެ ޢަމަުލތައް ކުިރކަމަށް ނުވަތަ ކުރުމުގަިއ ބަިއވެރިިވ ފަރާތެްއ 
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ކަމުގައި ނުބެެލވޭ ކަމުަގިއވާނަމަ، ނުވަތަ އެފަަދ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް 

ތަމްރީނުހޯދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުަގއިނުވާނަމަ، އެމީހަކީ، ކުށުެގ 

 އަޅަންވާެނއެެވ.ޝިކާރައަކަްށވެފަިއވާ މީހެއް ަކމުގައި ަކނޑަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ވަކި މީހަީކ، ކުުށެގ ޝިކާރަައކަށްވެަފއިާވ  )ށ(  

ނަޑއަޅާަފިއވަނިކޮށް، ފަހުން ލިބޭ  ފަރާތެއް ކަމުަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ

ރިްސްކ  ދެވަނަމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ހެއްެކއްެގ ސަބަބުން، އެމީހެއްެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި  60-13އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި، ެއ މީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

    ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެްއގަިއވާ މީހެްއ ކަމުގައި ބެެލވޭނަމަ، 

އެ މީހަކީ އެ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަ

ކައުންޓަރ 
ރަރިޒަމް ރިސްކް ޓެ 

އެސެސްމަންޓް 
 ކޮމިޓީ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ައންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި، އެމީހުންނާއެކު އަންަނ  )ހ( 16-60

އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަކީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައި އެްއވެްސ 

އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގަިއ މިންވަރަކަށް ބަިއވެރިވެަފއިާވ ބައެއްތޯ ބެލުމަށް ނުވަތަ 

ސީދާ ބައިވެރިުނވިޔަސް އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ބަެއއްޯތ 

ބެލުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ބައެއްތޯ ބެލުމަށް، 

މީހުން ނުވަތަ އެ މީހުންނަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވެަފިއވާ ބައެްއތޯ ބަލައި، އެ

ތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމަށްޓަަކއި، ޖްއަނބުރާ މު

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ަކއުންޓަރ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް އެެސސްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާެނއެވެ.

ބަޔާންކުރާ ރިސްްކ ެއސެސްމަންޓް ކޮމިޓީަގިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  

 އެކުެލވިގެްނވާނީ އަންނަނިވި ަފރާތްތަކެވެ.

ނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛ (1)     މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާުޒން ކަ

ނަޑއަޅާ ފަރާތެްއ؛ (2)      މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން ކަ

ނޑައަޅާ ފަާރތެއްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން  (3)     ؛ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްެގ  19މި ޤާނޫނުގެ  (4)   

ނަޑއަާޅ އިދާރާއިްނ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނަޑއަޅާ ފަރާތެްއ؛  ކަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަްސއިްނ  (5)   

ނަޑއަޅާ ފަރާތެްއ؛  ކަ

ނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛ (6)     މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ކަ

ނޑަައޅާ ފަރާތެއް؛ އަދި، (7)     މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަުނން ކަ

ނޑައަޅާ ފަރާެތއް (8)     .ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކަ
 

ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާ 
 އުފުލުން 

ދަށުން ބަންދުކުެރވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުުށެގ ވަނަ މާއްދާގެ  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 17-60

ވަަނ މާއްދާަގިއ  60-13  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ަކމުގައި، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  28-1ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މީހުންގެ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް، މި ޤާނޫނުގެ 

ވާ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުަގއި ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢު

 އުފުލަންވާނެެއވެ.

ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުަޑކުދިންގެ  )ށ(  

ނޑައަޅާފަިއވާ ޢުމުރަށްވުރެ  ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުަލންޖެހޭ ޢުމުރު ކަމަށް ކަ

އަިދ ަމއްޗަށް ޖިނާއީ ދަުޢވާެއއް އުުފލައިގެންނުވާެނެއވެ. ހަގު ޢުމުރުގެ ކުަޑކުދިންގެ 

ވީ ވަރަކުން ބަލަންވާީނ، ުކޑަކުއްެޖއްެގ މައްޗަްށ ދަޢުާވ އުފުލުމުގެ ބަދަލުަގިއ 

   ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކުރާ ޑަިއވަރަޝންގެ ނިޒާުމގެ ދަށުންކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ 

 އެ ކުދިންނާމެދު ފިޔަވަުޅއެޅުަމށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްަފއިާވ މީހެއްގެ ަމއްޗަްށ  60-5މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 60-18 ސާބިތުނުވުން ކުށް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ސާބިތުނުވި ނަމަވެސް، އެމީަހކީ، ހަނގުރާމަވެިރ 

ސަރަޙައްދަކުން ައއިސްފަިއވާ ފަރާތެއް ކަމުގަިއވާތީ، އެމީހަކީ އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް 

ފުރުޞަތު އޮތް މީހެއް ކަމުަގއި ބަލަިއ، އެމީހަކު، މި ޤާނޫނުަގިއ ހުށަހެޅުމުގެ 

ނިޑޔާރު  ބަޔާންކުރާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ްޕރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިުމވާ ކަުމގަިއ ފަ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

ނޑިޔާރު  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފަ

ނަޑއަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދގަިއ  60-21ކަ

 ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
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ހަނގުރާމައަށްދާ 
ފަރާތްތަކުގެ 
ސަބަބުން 
ނެ ކުރިމަތިވެދާ 

ނުރައްކާތަކަށް 
 ތައްޔާރުވުން 

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަްށ ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ބައެްއެގ  )ހ( 19-60

ތަމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުްނ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ ޖްސަބަބުން މު

ކައުންޓަރ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާ ފަރާތުން  ޓެރަރިޒަމްގެ މަަސއްކަތް ުކރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަ

 އަޅަންވާެނއެެވ.

ކުރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުެގ ހާސިލުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މަޤްޞަދު  )ށ(  

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހިންގޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ 21-60

ށް އަނބުރާ ޢަތަމަޖްޕްރޮގްރާމްތައް ބައްޓަްނކުރެވިަފއިވަީނ، އެފަދަ ފަރާތްތައް މު

ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި ތަްއޔާރުާވންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރަށް ތައްޔާުރެވވޭެނ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްެގ  19ގޮތެްއގެމަތިންކަން މި ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަާޅ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމަްށ ރަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަ

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންަޓރ ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް  60-12މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 60-20 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

      އެސެސްމަންޓް ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް 

ނަޑއަޅާަފއިާވ  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ  ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިެދއްަގއި ކަ

އިޖުރާއީ ކަންކަން ފުރިހަމަުކރެވިފައިުނވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ މައްސަަލ 

އިޖުރާއީ ގޮތުން ބަލަިއ، އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއަގއި، މި މާއް )ށ(  

ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަިއވާ ކައުްނޓަރ ޓެރަރިޒަމް ރިސްކް ެއސެސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ 

ނިންމުން މައުޟޫޢީ ގޮތުން ަބލައި، އެ ނިންމުމުގެ ަޞއްޙަަކން ޖުޑީޝަލް ރިިވޔުެގ 

ނޑައެޅުުމގެ އިޚްިތޞާޞް ދި  ވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯަޓށް ލިބިގެންނުވެެއވެ.އުސޫލުން ކަ
 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް -ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ 

 

ރިހެބިލިޓޭޝަން 
-އަދި ރީ 

އިންޓަގްރޭޝަން 
 ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހުށަހެޅިދާނެ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް  )ހ( 21-60

ށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި، ޢަތަމަޖްފަރާތްތައް، އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކޮށް، މު
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ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަްއ މިނިސްޓަރު ހިންގަންވާެނެއވެ. އަދި މި މާއްާދގެ 

ދަށުން ހިންގޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ، އެ ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގޭނެ ގޮުތެގ 

 ޞީލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.ތަފް

ހެބިލިޓޭޝަން ޕްޮރގްރާމްތައް، އަންނަނިިވ ރިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހިންގޭ  )ށ(  

 ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިްނގިދާނެއެވެ.

މަްއޗަށް ނެރެފައިާވ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މޮނިކޮން އަމުރެއް އެމީހެްއގެ  (1)   

 ކޮންމެ މީހެއް؛

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ހަނުގރާމަވެރިންނާިއ  60-3މި ޤާނޫނުގެ  (2)   

 ؛އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން 

ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުެށއް ކުރިކަން ާސބިތުވެ، ޙުކުްމ ދެމި ޤާނޫނުގެ  (3)   

 ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުން.

ރިހެލިބިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ަވކި ފަރާތެއް ބައިވެިރވާންޖެހޭ  ދަށުން  މި ޤާނޫނުގެ )ނ(  

ނޑައަޅާީނ، އަދި އެަފރާތަކުން ބަިއވެރިވާންޖެހޭ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ބާވަާތިއ  ކަމަށް ކަ

ނަޑއަޅާީނ، މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ  16-60ތަފްޞީލުތައް ކަ

 ކޮމިޓީންނެވެ.

ތަމަޢަށް ޖް މު 
 އަނބުރާ ދޫކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްަގއި  60-21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 22-60

ތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ޖްބައިވެިރވާ ފަރާތްތަކުން، ެއ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކޮށް، މު 

ތައްޔާުރވެފަިއވާކަން ަކނަޑެއޅުމަށްޓަކައި ހަދާ އެސެސްަމންޓެއް ހެދުމަށްފަހުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ އެްއވެްސ  60-21މެނުވީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ތަމަޢަށް ދޫކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.ޖްފަރާތެއް، އަނބުރާ މު

     މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބާޔންކުރާ ކޮމިޓީންނެވެ. 16-60

 އަނބުރާ  ތަމަޢަށްޖްމު ފަރާތެއް  ަބއިވެިރވާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހެބިލިޓޭޝަންރި )ނ(  

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ހެދުމުގައި އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭ ކުރިން ދޫކުރުމުގެ

 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ،އިޖުރާއަތުތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމާގުޭޅގޮތުން ،ކަންކަމާއި

 .ަބޔާންކުރަްނވާނެެއވެ ގަވާއިުދގައި ހަދާ

 .މާއްދާ އިތުރުކުރުން އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  63 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .35
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 ތަންފީޛީ 
 އަޅާ  އިދާރާތަކުން 
 ގުޅޭ  ފިޔަވަޅުތަކާ 

 ޓު ރިޕޯ  ސިއްރު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން އަޅާ ފިޔަަވޅުތަާކ ގުޅޭ ސިއްރު ރިޕޯޓެއް،  )ހ( 1-63

)ހައެއް( މަހަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި، ރަްއޔިތުންެގ  6ކޮންމެ 

މިނިސްޓަުރ  ޓީއަށްމިމަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަުކގެ ކޮ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރކުރެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދު. (1)   

 ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުުށގެ ޚުލާޞާ. (2)   

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަީކލާ އެކަހެރިޮކްށ  24މި ޤާނޫނުގެ  (3)   

ބައްދަލުކުރުމުގެ ަޙއްޤު ހިފެހެއްޓުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތާއި، ެއކަްނ 

އެގޮތަށް ނިންމަންޖެހުނު ސަބަބާއި، އެކަމަށް ހުއްަދދިން ފަރާތުގެ 

 މަޢުލޫމާތު.

 ަހްއޔަރުކުރެވުނު މީހުންގެ ޢަދަާދއި، ބަލައި ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި  (4)   

 ފާސްކުރެވުނު ތަންތަނާއި ެއަކމަށް ހުއްދަ ދިން ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

ސްކުރެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދާއި، އި ފާޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަްށ ބަލަ (5)   

 އެކަމަށް ހުއްދަދިން ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު.

ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދާއި، ެއކަމާމެދު ބަންދުގައި  (6)   

 ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ތަފްޞީލު.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިްސކް އެެސސްމަންޓް ހެދުނު ފަރާތްތަކާއި،  (7)   

 އެފަރާތްތަކާމެދު ނިންމި ގޮތް.

 ހިންގުުނ ފަރާތްތަކުގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (8)   

 ތަފްޞީލު.

 ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރަްއކާ އޮތް ިމންވަރާމެދު ދެކޭ ގޮތް. (9)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުާވކުރެވޭ ފަރާތްތަާކއި، އެފަރާްތތަކުގެ ަމއްޗަށް ކުރެޭވ  )ށ(  

ދަޢުވާތަކާިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަންފީޛީ އިދާރާއަކުްނ އަޅާ ފިަޔވަޅުަތުކެގ 

ވަނަ ބާބުން ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާ އެްއވެސް އަސާީސ ދެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ހަނިކުރެވޭނަމަ، އެ ޙާލަތުގައި އެ ތަންފީީޛ  ޙައްޤެއް ހިފެހެއްޓޭނަމަ ނުވަތަ

)ހައެއް(  6ޮކށް ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ޢަމަލުކޮށްފަިއާވ ގޮތާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާން
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މަހަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، އަދި ހިއުމަން 

 .މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓެއް 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ރިޕޯޓެއްަގއި ތަޙްޤީޤަށް  )ނ(  

ހުރަސްއެޅޭފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭނަމަ، އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުހިމެނުމަށް މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ން.ޤާނޫނުގެ ހަތްވަނަ ބާބުގެ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރު ބުނެވިދިޔަ .36

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 64ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .37

"ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އޮޓޮެމޓިކް އަދި އެނޫންވެްސ  )ހ( .64 

ބޭނުމެއް ކުރެވެްނ ބަޑިއާއި ޮގވާތަކެތި ހިމެނޭގޮތުން، އެއިން އާަދއިގެ ޢާންމު ހުއްދަ 

ނުހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެެރއިްނ މީހަކު މަރާލެވިދާ ފަދަ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ 

 ނުވަތަ މީހަކު މަރާލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ކޮންމެ ހަތިޔާރަށެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 64ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .38

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

މަނާކުރެވިފަިއވާ ނުވަތަ އެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާުރގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ 

އެްއޗެހީގެ ތެެރއިން، ވަކި ވަގުެތއް ޖެހުމުން ޮގވާ ޮގތަށް ހަދާފައި ހުންނަ 

ފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ވިހަާއއި، ވިހަ ގޭހާިއ، ތަކެއްާޗއި، ގޮވާނެ ަވކި ގޮތެްއ ރޭވި

މީހުން މަރުވެދާފަދަ ބަޔޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެިމކަލް މާއްާދތަކާއި، ޭރޑިޯއއެކްިޓްވ 

 މާއްދާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޭއެގ ޒާތުަގއި ޮގވާ ކޮންމެ ަވސީލަތަކަށެވެ.

ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނަޑައޅާ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .39

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަަޙއްދުތަުކެގ ލިސްޓް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ. 15

ކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލު .40
 .ފެށިގެންނެވެ
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