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             ދައުރުގެ  ދެވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އާދީއްތަ ވި  6މަހުގެ ސެޕްެޓންބަރު  ވަނަ އަހަުރގެ 2020
 ވަނަ  3 އަށް( ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  33

       2020 ސެޕްޓެންބަރު 22،ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން 92ާޤނޫނުއަސާސީެގ ، ބިލު ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު
 ،ިމ ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ްނގާރައަ( ވި 1442ޞަފަރު  5)

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.
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 2020/21 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

                 އަށް ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ) 2016/12 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  3

 
 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު)ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ  2016/12ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 8ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 
"ޙުކުމްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯަޓކުން ޖިނާއީ  8. ޙުކުމްކުރުން 

ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ައވަސް ނިާޔއިްނ ދަޢުވާއެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހު، 
 ބެލުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގައި ަބޔާންކުރާ ކުށް، ދަޢުވާ ލިބޭ ަފރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިުތވާ

            ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި، ުނވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ކަމަށް ނުވަތަ ސާބިތުނުވާ 

        ނުޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަަޅިއ،އެ މައްސަަލއިަގއި ޖިނާީއ މަސްއޫލިއްޔަުތ އުފުލަން
 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމަށެވެ. 154މި ޤާނޫނުގެ 

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ 9 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 
ކުރިކަުމގެ  "ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް 9. ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ 

ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ވަގުތަކު ތަޙްޤީޤު 
ހިންގެމުންދާ، ނުވަތަ ހިންގުމަށްފަހު އެ ވަގުަތކާ ހަމައަށް އެ ުކށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިުނާވ 

ންދިއުމަށް މީހާއަށެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ، އެީމހެއްގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤު އިތުަރށް ކުރިއަށް ނުގެ
ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުއުފުލުމަށް ނިންމޭ މީހާއަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްކަމަށް 

 ބަލައިގެންނުވާެނެއވެ.
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 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  14 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3
 

އެވަނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވިަފއިާވ "މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި  14. މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން 
ދަޢުވާ އޭނާއަށް ސާފުވެފަިއޭވތޯ ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާ ގޮެތއް 
ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަިއގެން ުކރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ބާއްވާ އިބްތިދާއީ 

ކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތުގަިއ   ތަނެއް ނެތްއަުޑއެހުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާައިއގެން ކުިރއަށްދާނެ
 އެ ދަޢުވާ ކުިރއަށްގެންެދވެން ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި މަްއސަލަ ބާޠިލުކުރާ ކުރުމަށެވެ.

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  16 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .4
 

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުިރަކމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު "ދަޢުވާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  16. ދަޢުވާކުރުން 
ކަމަށް ޤަބޫުލުކރުމުގައި އެކަީށގެންާވ ހެކި ިލބިފައިވާ ޙާލަުތގަިއ، ކަުމގެ  އެ ކުށް ކުރި

ކުށުެގ  އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ޯކޓެްއގައި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަްއޗަށް އެ
 ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށެވެ.

 
 .ިއޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ  18 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 
"ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ުފލުހުން ހިމެނޭގޮތުން، ޖިނާއީ  18. ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ 

ކުށް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަުޅއެުޅމުގެ ބާރު، ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ 
 ކޮންމެ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަެށވެ.

 
 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

"ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޖިނާއީ މައްސަލަަތއް ބެލުމުެގ  19. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 
ުކރިމަތީގައި ޭބއްޭވ ކޮންމެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ޯކޓެއްަގއި ފަނިޑޔާރެްއގެ 

އަުޑއެހުމަކަށެވެ. ޭއގެ ތެރޭގަިއ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއާވ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 
ޭބއްޭވ އަުޑއެހުމާއި، އިބްތިާދއީ  ،ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަްށ ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށް

ތަކާިއ، މަްއސަލަިއެގ އަުޑއެހުމާއި، ޝަރީޢަުތގެ ކުިރން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ައޑުއެހުން
ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތަކާިއ، ޙުކުމްކުރުމަށާއި އަދަބު ކަނަޑެއޅުމަށް ބާއްވާ ައޑުއެހުންތަްއ 
ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. އަދި، ޯއިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ެއއް 

، ފަނޑިޔާެރއްެގ މާލަމަށްވުރެ ގިނަ މާލަން ގުުޅވާލަިއގެން ބޭްއވޭ ކޮންމެ އަުޑއެހުމަކީވެސް 
 ކުރިމަތީގައި ޭބއްވޭ ޝަރީޢަުތެގ މަޖިލީހެކެވެ.
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 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
 

 "ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެްއ" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ުކށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުަށކަށެވެ. 22. ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށް 
 މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް؛ )ހ(  
 ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް؛ )ށ(  
 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާުކރުމުގެ ކުށްތަްއ؛ )ނ(  
 ؛ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްަތކާއި ޓެރަިރޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުްށތައް )ރ(  
 މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކުށްތައް؛ )ބ(  
 ؛ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށްތައްމީހުން  )ޅ(  
 ؛މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ކުށްތައް )ކ(  
)ެއއްލަްއކަ( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން   -/100,000ތެރެއިން އަންނަނިވި ކުށްކުުށގެ  )އ(  

 މަތީގެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހިމެނޭ ކުށްތައް؛
     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތު( ގެ 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   

 ؛ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުާރ ކުށްތައް 210
)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާިއ މަނާކުރުމުގެ  2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)   

ޤާނޫުނ ނަންބަރު ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ރިޝްވަތުގެ ކުށްކުާށއި، 
)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވ  2014/9

 .ކުށްަތއްކޮރަޕްޝަންގެ 
)ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިާދރީ ޤާނޫނު( ގަިއ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ވ(  

         ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޓެކްްސ ދެއްކުމުން ެއއްކިާބވުމުގެ ުކށްތަކުގެ ތެެރއިން،
)ފަސްލަްއކަ( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހިމެނޭ  500,000/-

 ކުށްތައް؛
ގުަނވަނެއް ނެތިދާަފދަ ގޮތަކަށް ތޫނު ެއއްެޗްއ ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް މީހެއްގެ  )މ(  

ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންުގމުގެ ކުާށއި، މީހަކަށް ނުަރއްާކތެރި ހާނިއްކަެއްއވާ 
ގޮތަށް ތޫނު ެއއްެޗއް ނުވަަތ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮްށގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުެގ 

 ކުށްތައް؛
ވަަނ  610)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ފ(  

 ؛ވަނަ މާއްާދަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށްަތއް 611މާއްދާއާއި 
ވަނަ  1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ(  

ވަނަ ދަރަަޖއިގެ ޖިނާޔަެތއް ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށްތަްއ  2ދަރަޖައިގެ އަދި 
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)ދިހައެްއ( އަހަރަްށވުެރ ދިގު މުއްދަަތކަށް  10ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެްއަގއި 
 ކޮންމެ ކުށެއް.ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިަފއިވާ 

  
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 23ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މީހަުކ ކުށެއް ކޮށްފިކަން  )ރ( 23. 

ނުވަތަ ކުެށއް ކުރަމުންދާކަމުެގ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޭޅކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހުށަނޭޅިނަމަވެސް، ޖިނާއީ ކުށެއް ޮކށްފިކަން ނުވަތަ 

ކަމަށް އެފަދަ މައްސަލަތަްއ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ  ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުރަންުއޅޭ
ބާރު ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ތުހުމަތުކުރެވުމުން ނުވަަތ 

   ިއސްނެގުމުގެ މަތިން، އެ މަްއސަލައެއް ބެލުމަކަށް އެނގުމުން، އެ އިދާރާގެ 
 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 
ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 26. މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް އެންގުން 

މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުަމށްފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުެގ ތެރެއިން ގޮަތކަްށ 
 އެ މައްސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަްނވާނެެއވެ.

 
 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10
 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަައޅާފައި ުނވާހާހިނދަކު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  28. ޢާންމު ތަންތަނަށް ވަނުން 
އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަުމންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ުގޅިގެން ޢާންމު ތަނަކަށް 
ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، އެތަނަކަްށ ވަނުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނު 

 ރާައަކށް ލިބިގެންވެެއވެ.ތަންފީޛުކުރާ ކޮންމެ އިދާ
 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައި ނުވާހާހިނދަކު،  )ހ( 29. އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ވަނުން 
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުިޅގެްނ 
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ަގއި 
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އެަތނެއްގެ ވެރިފަރާތުެގ  ،އެތަނަކަށް ، ޔަަވއިބަޔާންެވގެންވާ ޙާލަތްތަުކަގިއ ފި
 ރުހުމަކާ ނުލައި ވަދެވޭނީ، ކޯުޓ އަމުރަކާ އެުކަގއެވެ.

 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 
ކޯޓު އަމުރަކާ ، ކުރުމަށްަޓކައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ކަންކަން  )ށ( 29. 

އަިމއްލަ ތަނަކަށް ަވނުމާއި އެކަންކަން ކުރަން ެއަކށޭނަ މިންވަރެއްގެ  ،ނުލައި
ވަގުަތކަށް އެތަެނއްަގއި މަުޑކުރުމުގެ، ުނވަތަ ތިބުމުެގ ބާރު، ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 .ޞްލާޙުކުރުންވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އި 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13
 
އަމިއްލަ ތަނަކީ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ، ފަޅުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަެނއް ކަމުގަިއވެަފއި،  )ނ( 29. 

އެތަނުަގއި ކުށެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފައިވާަކމަށް ޤަބޫލުކުރުމަށް 
ުހއްޓުުވމަށްޓަކައި ނުވަަތ އެކަީށގެންވާ ސަބަބުަތކެއް ހުިރނަމަ، އެ ކުށް ކުރުން 

އިތުރު ކުށެއް ކުރިޔަނުދިނުަމށްޓަކައި ނުވަތަ ކުށް ކުރަުމންދާ ނުވަތަ ކުރި 
ެއތަނަކަށް ވަނުމާއި،  ،ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި 

އެކަންކަން ކުރަން އެކަށޭނަ ިމންވަރެްއގެ ަވގުތަކަށް އެތަެންއގައި މަޑުކުރުުމގެ، 
 ވަތަ ތިބުމުގެ ބާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ނު

  

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14
 

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި އަިމއްަލ ތަނަކަށް ވަނުމަށް މި މާއްާދގެ ދަށުން ޤާނޫނު  )ޅ( 29. 
       ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކަށް ިލބިދޭ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި، އެތަނަކަްށ 
އެ އިދާާރއެްއގެ އޮފިސަަރުކ ވަނީ ކޮން މަޤްޞަދެްއގަިއ ކަމާމެދު އެތަނުެގ 

ޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަކުން ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަ
( ވަނަ ނަންބަާރިއ 1ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އޭނާ އެތަނަށް ވަނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތްތަކުެގ 3)
 ތެރެއިން ކޮން ޙާލަތެއްަގއިކަްނ ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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 ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިން 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15
 
ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒު ނުަވތަ ސަރަޙައްދީ މަރުަކޒެއް ޤާިއމުކުރެވިފަިއވާ ރަެށްއ  )ވ( 29. 

ފިޔަވަިއ އެހެން ރަެށްއގައި ސަބް އިންސްޕެްކޓަރ ރޭންުކން ފެށިގެން މަީތ 
          އޮފިސަރަކު ނެތްނަމަ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ދޭނީ،

 އެ ރަށެްއގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގެ ސްޓޭޝަން ިއންޗާޖެވެ.
 

      ވަނަ ާމއްދާ ކަމުަގއި ހަމަޖައްސައި، އެ ޤާނޫނުގެ  29ަވނަ މާއްދާ އެީއ އެ ޤާނޫުނެގ  30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16
 ވަނަ މާއްދާ ކަމުަގިއ ހަމަޖެއްސުން. 30ވަނަ މާއްދާ ެއއީ އެ ޤާޫނނުގެ  29
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.5ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17
 
 ެނގުން؛ އެތަނާއި އެތަުނގަިއވާ އެްއޗެހީގެ ފޮޓޯ އަދި/ނުވަތަ ވީިޑއޯ (5) )ށ( 30. 
 

 .ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 4މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ( 30. 

އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، 
ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާްނކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި،  38އެކަން ކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ 
ން، ފުލުހުންނަށާއި، މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ އެ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުެގމަތި

 ބާރު ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެިޅގެްނ ދީފައިވާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އިދާރާތަކަށެވެ.
 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.9ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19
 އެއްޗެީހގެ މަޢުލޫމާތު؛ހޯދަން ބޭނުންވާ  (9) )ށ( 31. 

 

ތިން ނަންބަރު  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިނ12ްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20
 އިތުރުކުރުން.

 
އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ، ކުށް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  (13) )ށ( 31. 

 ކަމަްށވާަނމަ، އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު؛ވަކި މީހަކާ ުގޅިގެން 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 200އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

9 

ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ަތނަކީ ކުށްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ މީހާގެ  (14)   
ބާރުގެ ދަށުަގއިވާ ުނވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ތަނެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، 

 އެކަން؛
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ  (15)   
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 31ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21
 
ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޭޅގޮތުން  )ނ( 31. 

އެދޭ ޤާނޫނު  ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަްށ، އެ އަުމރަށް
 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރ ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ.

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22
 
 ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަުނގެ ވެިރފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ (4) )ހ( 32. 
 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.7މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަަނ  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

 
 ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެީހގެ މަޢުލޫމާތު؛ (7) )ހ( 32. 
 

ތިން ނަންބަރު  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިނ12ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24
 އިތުރުކުރުން.

އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ، ކުށް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  (13) )ހ( 32. 

 ވަކި މީހަކާ ުގޅިގެން ކަމަްށވާަނމަ، އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު؛
ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ަތނަކީ ކުށްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ މީހާގެ  (14)   

ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ތަން ކަުމގަިއވާނަމަ، ބާރުގެ ދަށުަގއިވާ ުނވަތަ އޭނާ 
 އެކަން؛

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު. (15)   
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25
 
ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ މަޤްޞަދު ެގއްލިދާނެ ކަމަށް ބެލެޭވ ާޙލަތެއްަގއި މެނުީވ،  )ނ( 32. 

އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްުކރުމުގެ ހުއްދަ ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނީ އެފަދަ ތަނެްއ 
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ބަލައި ފާސްކުރަން ެއކަށީގެްނވާ ަވގުެތއްަގެއވެ. އެނޫން ަވގުތެްއގަިއ އެތަނަްށ 
އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަންއެދޭ ކަންކަމަށް ބަލާއިުރ، ވަނުމުގެ ހުއްަދ ދޭންވާނީ، ެއ 

އެއިން ަވގުތެްއަގއި އެތަނެްއ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދެއް އޮތް ކަމަްށ 
 ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް، އަންނަނިވި ފަދައިން ައކުރެއް އިތުރުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26
 
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ''އެކަީށގެްނވާ ވަގުެތްއގަިއ'' ކަމުގައި ބުނެފައި  )ކ( 32. 

 އާ ދެމެދު ހިނގާ ވަގުތަެށވެ. 09:00އާިއ ރޭގަނޑު  06:00އެވަީނ، ހެނދުނު 
 
 .އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ  33ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .27
 

އަމުރު  ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 
 ތަންފީޛުކުރުން 

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ަތނެއް، ެއ އަމުރުަގިއ  )ހ( 33.
ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަުތގައި ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމަންވާެނއެވެ. އެ އަމުރުަގިއ 
       ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮްށ ނިންމޭނެ ކަމަށް 

        އެ އަމުރަށް އެދުނު ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ބެލެވެން ނެތްނަމަ، 

އެ އަމުުރގައި ަބޔާންކުރާ ުމއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ، ެއ އަމުރުގެ މުއްދަުތ 
 އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ.

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.މާއްދާގެ )ރ(  ވަނަ  33 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .28
 
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، ބަލަިއ  )ރ( 33. 

ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމުެގ 
އަންގަންވާނެެއވެ. ކުރިން، އެތަނުަގއި ތިބި ބަޔަކަށް އެތަނަށް ވަންނަކަްނ 

އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަ ތަަނކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އެތަނުަގއި ތިބި ބަޔަކަށް 
އަންގާ އެންގުްނ ދުރާލާ ެއންގުން ލާޒިމެްއ ނޫނެވެ. އެތަނަށް ވަނުުމެގ 
ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން އެކަން އެްނގުމުން އެ މާއްދާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވީ ކަމުަގއި 

 ބެލެވޭނެެއވެ.
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. 33ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ .29
މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަމިއްލަ ތަނަކަްށ ވަނުމުގެ ކުރިްނ  )ވ( 33. 

އެތަނުަގއި ތިބި ބަޔަކަށް އެތަަނށް ވަންނަކަން އަްނގައިފިނަމަ ަބލައި ފާސްކުރުމުގެ 
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މަޤްޞަދު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، އެތަުނގައި ތިބި ބަަޔކަްށ 
އެންގުމަކާ ނުލައި އެތަނަށް ވަނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ، ބަލައި ފާސްކުރާ އަމުރު 

 ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
ރުމުގެ އަމުރެްއ މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ވ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ބަލައި ފާސްކު )މ(  

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރގެ ކަާމބެހޭ އޮފިސަރުން 
އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނައިރު، ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކު ހުރެފައި، އެ އޮފިސަުރން އެތަން ބަލަިއ 

ކުރިން ނުވަތަ އެއަށްފަހު ެއއިން ފަރާތަކުން އެތަން  ފާސްކުރަން ފެށުމުގެ
ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެނަމަ، ެއއިން ފަރާތެއްގެ ހާޒިުރގައި ަބލައި ފާސްކުރުމަށް 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤު ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބަލައި، ބަލައި 

ރިފަރާތަްށ ފާސްކުރުމައިގެން ކުިރއަށްދެިވދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ތަނުގެ ވެ
ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކަށް ކޮންމެ 
ވަގުެތްއގަިއވެސް އަނބުރާ ައއިސް، އޭާނގެ ހާޒިރުަގއި ބަލައި ފާސްކުރުން 

 ކުރިއަްށގެންދިއުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންެވއެވެ.
 
 ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ 4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30
 
އެތަނާއި އެތަނުަގއި ހުރި ކަާމބެހޭ އެއްޗެީހގެ ފޮޓޯ އަދި/ުނވަތަ ީވޑިޯއ  (4) )ހ( 34. 

 ނެގުން؛
 
 .ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31
 
ކަނަޑއަޅާފައި ނުާވހާހިނދަކު ކޯޓު  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް )ރ( 35. 

އަމުރަކާ ނުލައި، އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ، އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކުގެ 
ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގަިއވާކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަަބބެއްގެ މަްއޗަްށ 

 ބިނާކޮށް، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޙާލަތުގަެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 36ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .32
 

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން އަިމއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުުމގަިއ، ހެކީގެ ގޮތުަގއި  )ހ( .36 މުދާ ހިފެހެއްޓުން 
ބޭނުންކުރުމަށް އެ އަމުރުން ހިފެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރާ ެއްއޗެްއގެ، ުނވަތަ 
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަީށގެންވާ ހެކި  ލިބިފައިވާ 
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ތަ ީވޑިއޯ ެނގުމުގެ ުނވަތަ ެއ ެއްއޗަކުން ސާމްޕަލް އެްއޗެްއގެ ފޮޓޯ އަދި/ނުވަ
ނެގުމުގެ ނުވަތަ އެ ެއއްަޗކުން ބައެއް ނުވަތަ އެ ެއއްެޗއް އެުކގަިއ 
ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާެގ އޮފިސަރުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 
 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް  36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33
 
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބަލައި ފާސްކުރުުމެގ  )ނ( 36. 

އަމުރެއް ތަންފީުޛކުރުމުަގއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާުޒގެ ދަުށގަިއާވ 
އެްއޗެއްާސއި، ޤާނޫނީ އިމްތިޔާުޒގެ ދަށުގަިއވާ އެްއޗެްއާސއި، ޤާނޫނެއްެގ 

ންވާ ެއނޫންވެސް އެްއޗެހި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ދަށުން އިމްތިޔާޒު ލިބިގެ
 ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެނެއް ނުެވެއވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34
 
މުދަލުގެ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު ައމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހިފަހައްޓާ  )ރ( 36. 

އިންވެންޓަީރއެްއ، ކޯޓު އަމުުރ ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު އެުކލަވާލަންވާނެެއވެ. 
އެކަން ކުރަްނވާނީ، ޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާާރގެ އެހެން އޮިފސަރަކާިއ، ތަނުެގ 
ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ތަނުެގ ވެރިފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުެގ 

  ފަރާތެއްގެ ހާޒިުރގަެއވެ.މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35
 
މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެންޓަީރގެ ކޮޕީެއއް، ތަނުެގ  )ބ( 36. 

މަޞްލަޙަތު ވެރިފަރާތަށް، ނުވަތަ އޭާނ ނެތް ޙާލަތެއްަގއި ވެރިަފރާތުގެ 
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަްށ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރު 

 ދޭންވާނެއެެވ.
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. 36ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .36
 
މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯުޓ  )ތ( 36. 

އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރު ތަނުގެ ނުވަތަ މުދަުލގެ ވެރިަފރާތް ނުވަތަ ެއއިްނ 
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     ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހާިޒރުވެ ހުރުމަށްފަހު،
ރާ މުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ އެުކލަވާލާއިރު ހާޒިުރެވ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކު 

ހުންނަން ބޭނުންނުވެ، އެތަން ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެނަމަ، އެއިން ފަރާތެއްެގ 
ހާޒިރުގައި މުދަލުގެ އިްނވެންަޓރީ ނެގުމަށް މި މާއްދާގެ )ރ( އިން ލިބިދޭ ޙައްޤު 

ކަށް، ކޮންމެ ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބެލޭނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން މީހަ
ވަގުެތްއގަިއވެސް އަނބުރާ ައއިސް، އޭނާގެ ާހޒިރުަގއި މުަދލުގެ އިްނވެންޓަރީ 

 ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަްށގެްނދިއުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންެވއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ތ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުގައި މުދަލުގެ އިންވެްނޓަރީ ނެގުމަށްފަހު،  )ލ(  

އެތަނުަގއި ފަސޭހައިން ެފންނާނެ ފަދައިން ، އެ އިްނވެންޓަީރގެ ކޮޕީ 
 ހަރުކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )އ( އުނިކުރުން. 38ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .37
 

 އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ވަނަ  38 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .38
 
ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއާވ މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި  )ވ( 38. 

މީހާއާ އެއް ޖިންސުގެ އޮފިަސރަކު އެތަނުަގއި ނެތްނަމަ، ޭއނާއާ އެއް ޖިންސުެގ 
މީހަކު އެތަނަށް ހާޒިރުކުރުވަިއ، އެމީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ 
ބަލައި ފާސްކުެރވިދާނެއެެވ. ެއ ޙާލަތުގައި މީހަކު ބަަލއި ާފސްކުރެޭވއިރުެވސް 

ަގއި ތިބެންވާނީ، ބަލަިއ ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެއް ިޖންސެއްގެ މީހުން އެތާނ
 އެކަންޏެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .39
 
މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަްނވާނީ، ސަބް ިއންސްޕެކްޓަރ އޮފް  )ރ( 40. 

ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްަދއާެއކު، ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން 
ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެެކވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޮއފިސަރަކު މީހަކު 
ހައްޔަރުކުާރއިރު އޭނާ ހުރީ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ކަމުަގިއނުވާނަމަ، އޭނާައކީ 

އަންަގއިދޭ ރަސްމީ  ކާކުކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްަފހު އޭނާއަކީ ފުލުހެއްކަން
 ލިޔުމެއް، ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހާައށް ދައްކަންވާެނއެވެ.
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 ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ވަނަ  40 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .40
 
( ވަަނ 1މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ވ( 40. 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2)ނަންބަރާއި 
ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުުމގަިއ، އެމީހާ ހައްޔަުރކުރުމުެގ ކުރިން، ސަބް 
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންެކއްގެ އޮފިސަެރއްެގ 

ން ެއއްެވސް ހުއްދަ ހޯދުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއި
ނަންބަރެއްގަިއ ބަޔާންކުާރ ޙާލަތުގަިއ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު މީހަުކ 
ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ެއކަން ުކރުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ ައވަަހކަށް، ެއ ރޭންކުެގ 

 އޮފިސަރަކަށް ެއކަން އަްނގަންވާނެެއވެ.
 
   ދާގެ )ހ( ކަުމގައި ހަމަޖައްސައި، އެ ާމއްދާގެ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އެީއ އެ މާއް ވަނަ 42ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .41

( ވަަނ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1)ހ( އިން ފެށިގެން )ރ( ެގ ނިޔަލަށް ހުރި ައކުރުތަކަީކ، އެ މާއްާދގެ )ހ( ގެ )
( ވަނަ ނަންބަރު ކަުމގައި ހަމަޖައްސައި، އެ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )3ނަންބަރާއި )

 ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުުރން.
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަުރކުރުމުަގއި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ  )ށ( 42. 
 އިޖުރާއަތުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ގަވާއިުދގަިއ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން، މީހުން )ށ( ގެ ދަށުން ހަދާ 

ހައްޔަރުކުރުމުަގއި ފުލުހުްނ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުެގ އިޖުރާއަތުަތއް 
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި މާބަނޑު މީހުންނާއި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ  (1)   
ޚާއްޞަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެނޫންވެސް

ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ީމހުން ހައްޔަރުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންީވ 
 އިޖުރާއަތު؛

ބިޑި އަޅުަވއި ނެއްޓުުމގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި، ބިޑިއަޅުވާަފިއ  (2)   
 ބެހެއްޓޭނެ ގޮތާިއ، ބިޑި ައޅުާވފައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ގިނަ ވަގުުތ؛

ހައްޔަރަށް ދެކޮޅުހަދާ ޙާލަތުގައި، ބާރުގެ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ  (3)   
 ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރާއި ގޮްތ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 42ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .42
 
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާހާހިނދަކު،  )ނ( 42. 

 ؛ބިޑިއެުޅވުން ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާގެ ަގިއގައި
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 42ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .43
 
ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ހައްޔަރަްށ ދެކޮޅުހަދާ ޙާލަތުގަިއ، އޭާނ ހައްޔަރުކުރުމަްށ  )ރ( 42. 

 ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން.
 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.5ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 44ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .44
 
އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެީހތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިިބެގންވާކަން؛  (5) )ށ( 44. 

 އަދި
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .45
 

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް 

މީހަކު  ،ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ނަމަވެސް )ހ( 45.
ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމުަގއިވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް އޭާނ 
ގެންދަންވާނެެއވެ. އަދި ޭއނާ އިތުރަށް ބަންދުަގއި ބަހައްޓަން ކޯޓުން 
ނިންމައިފިނަމަ، ލަސްނުކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް ފެިސލިޓީއަކަށް އޭާނ 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.
 
 އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ވަނަ  45 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .46
 
ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެނައުާމއެުކ، އޭނާގެ މަޢުލޫމާތު  )ށ( .45 

ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ ވަގުުތ އެ މަރުކަޒުަގއި ހުރި އިްސ އޮފިސަރު އޭނާެގ 
 ހައްޔަރާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ.

 
 އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ވަނަ  46 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .47

 
އޭނާއާ  ،ހައްޔަރުަގއި ބަަހއްޓަިއގެން ުފލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުާރ ާޙލަތުގައި  )ށ( .46 

ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެކުރިން، އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ތިާމެގ 
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ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކަށް މީހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު 
ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ، އޭނާ ހުރިތަނެއް ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ދޭންވާނެއެެވ.
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .48
 
ނުވާހާިހނދަކު، މި މާއްދާގެ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ބ( .46 

)ސާޅީްސ  48)ނ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ަވކީލަކު ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުަގއި، 
އަށެއް( ަގޑިއިރު ާފއިތުާވއިރުެވސް އެކަީށގެްނވާ ސަބަބަކާ ުނލައި ޤާނޫނީ ަވކީުލ 
ހާޒިރުވެފައިުނވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމަިއގެްނ 

 .ކުރިއަށްދެވިދާެނއެވެ
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 46ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .49
 
މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހައްޔަުރަގއި ުހރި މީހާއަށް ޤާނޫނީ  )ޅ( 46. 

ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ެދވޭ ފުރުޞަތުަގއި، އޭނާ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ 

އޭނާގެ ަވކީލު ހާޒިރުނުެވއްެޖނަމަ، އަދި ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގަިއވެސް 
ހާޒިރުވެފައިުނވަނީ، ހަްއޔަުރކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަށް ެއންގުމަކާ ނުލަިއ 

)ބާރަ( ގަިޑއިުރެގ  12ކަމުގަިއވާނަމަ، އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަްނކުރުމަށް، 
އިރު )ބާރަ( ގަޑި 12އިތުރު ފުރުޞަތެއް، އޭާނއަްށ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ 

ފާއިތުާވއިރުވެްސ، ެއކަށީެގންވާ ސަބަބަކާ ނުލަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލު 
ހާޒިރުވެފައިުނވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމަިއގެްނ 

 ކުރިއަށްދެވިދާެނއެވެ.
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .50
 

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ ސުވާލުކުެރވޭ މީހާއަށް، ތިމާއަކީ ކާުކކަްނ  )ހ( 47. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 
އަންަގއިދިނުން ފިޔަަވއި އިތުރު އެހެން ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ 
ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއިެވސް އިޚްތިޔާުރުކރެވިދާނެެއވެ. އަދި 

އެ ޙައްޤު އޭނާ އިޚްިތޔާުރކޮށްފިކަން ފާޅުގަިއ  އެ ޙައްުޤގެ ބޭނުންހިފާނަމަ،
 ބުނަންވާނެއެވެ. އަދި ެއކަން، ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާެނެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .51
 
މަޢުލޫމާތެއް  ތިމާއަކީ ކާުކކަން އަންަގއިދިުނން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެްއވެސް )ނ( 47. 

     ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެްއކަން ެއމީހަކަށް އަންގަިއ،
އެ ޙައްުޤ ލިބިގަތުމުެގ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާެނއެެވ. އަދި އެފަދައިްނ 
އޭނާއަށް އެްނގުމަށްފަހު އޭނާ ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކަެއއްެވސް އޭނާއާ ދެކޮޅަްށ 

 އި ބޭނުންކުެރވިދާނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.ހެއްކެްއގެ ގޮތުގަ 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .52
 
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަުކން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފާނެ މަޢުލޫމާތަކީ، ކުށުގެ  )ރ( 47. 

ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެކޮަޅށް ކުށެއް 
 ،މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ އިދާރާއަށް ނުދީ، އެ ޙާލަތުގައި 

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު، އޭނާއަށް ލިބިދެއެވެ.
 
 އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .53
 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުްނ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ( 47. 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ ކަނޑައަޅާފަިއާވ 
)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9ޖިނާއީ ކުށްތަާކއި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  611މާއްދާާއއި  ވަނަ 610ވަނަ މާއްދާާއއި  110ގެ 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ކުށްތަުކގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަުމގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކާ 
ސުވާލުކުެރވޭ ހިނދު، އޭނާ ހަނުހުރުން އެއީ ޭއގެ ޒާުތގައި ޭއނާ އެ ކުށެއް ކުީރ 
ކަމުގައި ޤަބޫުލކުރެވޭނެ ސަަބބެއް ކަމުަގއިނުވިނަަމވެސް، އެ މައްސަަލއިަގިއ 
ހޯދިފައިވާ ހެކި ހުރީ އެ ކުށުގެ ޢަމަލާ އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބެލުމަށް ބުރަވެވޭ 
ގޮތަށް ކަުމގަިއވާނަމަ، ަޖވާބުދާރީވުމަށް އޭާނއަށް ލިބިދޭ ފުުރޞަތުގަިއ ެއކަން 
އެހެންގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްިދނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަާކ ނުލައި އޭނާ 

ހުރުމަކީ އެ ކުށަކާ އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ހަނުހުރެއްޖެނަމަ، އޭނާ ހަނުހުންނަ 
 ބެލުމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބެއް ަކމުގައި ފަނޑިޔާރަށް ބެލިދާނެެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .54
 
ހައްޔަުރކުރެޭވ މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ކުެށްއގެ ތުހުމަތުަގއި  )ނ( 48. 

މީހެއްގެ އަތުލިޔުމުެގ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިީލގެ ނިޝާނެއް ނުަވަތ 
ހަށިގަނޑުެގ ބޭރުން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަިށގަނުޑގެ ތެެރއިން ނެޭގ 
ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށް އޭނާ ިއންކާރުކޮށްފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފަިއާވ 

ށުން އެ އެއްޗެހި ހޯދައި، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު އަމުރެްއެގ ދަ
 ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުުރމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

  
ނަންބަރެއް   ( ވަަނ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިނ4ްވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .55

 އިތުރުކުރުން.
 
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުާރ އޭނާ  (5) )ށ( 50. 

 ކޮން ކުށަކާ ުގޅިގެްނކަން.
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .56
 
ހައްޔަރުކުރުމަށް ުނވާގޮތުން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ބަހައްަޓއިެގްނ  )ކ( 50. 

އޭނާއާ ުސވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން،  ،ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ޙާލަތުގައި 
އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު 
ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެނޫންވެްސ ފަރާތަކަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

 އަދި އޭނާ ހުރިތަނެއް ބަޔާންުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެެވ.
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 51ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .57
 

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ަވކީުލން ޢައްޔަންކޮށްދޭ  )ކ( .51 
ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ، މައްަސލައެްއގައި ުސވާލުކުެރވޭ ަފރާތެއްގެ ޤާނޫނީ 
ވަކީެލއްގެ ގޮުތގައި ަޢއްޔަންުކރެވިފަިއވާ ފަރާތެއް، ހަމަ ެއ މައްސަލަިއގަިއ 

ްއގެ ގޮުތަގއި ޢައްޔަެންއނުކުރެވޭނެެއވެ. ސުވާލުކުެރވޭ އެހެން ފަރާތެއްެގ ވަކީލެ
ހަމަ އެފަދައިން، މައްސަަލއެްއގައި ސުވާުލކުރެވޭ ެއއް ފަާރތުގެ ވަކީލަކަްށ 
ޢައްޔަންވުމަށްފަހު، އޭާނގެ ަވކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވެ، ހަމަ އެ މައްސަލައިަގިއ 
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ސުވާލުކުެރވޭ އެހެްނ ފަރާތެއްގެ ަވކީލެްއގެ ގޮުތގަިއވެްސ 
 ވޭެނއެެވ.ޢައްޔަނެއްުނވެ

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. 51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .58
 
މި މާއްދާގެ )ނ( ާއއި )ކ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ަކންކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ  )އ( .51 

ގަވާއިދުަގިއ ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ ަވކީލުންގެ ގޮުތގައި ހާޒިުރވެވޭެނ މީހުންގެ  (1)   
 ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން؛

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީާހއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ ެއކަހެރިކޮށް  (2)   
 ބައްދަލުކުރެވޭނެ ވަގުތުަތއް ަކނޑައެޅުން.

މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުަތއް ކަނަޑއަޅަންވާީނ، ކުުށެގ މި  )ވ(  
ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުގެ ބޭނުން 
އޭނާއަށް ހިފޭނެ ގޮތުގެމަތިންެނވެ. އަދި ެއްއވެސް ޙާެލއްަގއި، އެފަދަ އުސޫލުަތއް 

ނުން ހެޔޮގޮތުަގއި ނުހިފޭ ިމންވަރަށް ކަންކަްނ ކަނޑައެޅުުމގަިއ، އެ ަޙއްޤުެގ ބޭ
 ހަނިކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .59
 

ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ ބަލައި 
 ފާސްކުރުން 

ފާސްކުރުމުެގ  ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހަކު ބަލައި )ހ( .53
 ބާރު، މި ބާބުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، ައންނަނިވި ފަދައިން  )ށ(  
 އޭނާ ބަލައި ފާސްކުެރވިދާނެެއެވ.

 އޭނާ ލައިގެން ހުރި އަންަނއުނުގެ ބޭރުން ބަލައި ފާސްކުރުން؛ (1)   
ފުލުހުންގެ ކަސްޓޯިޑއަލް ފެިސލިޓީއެްއގަިއ ބަންދުކޮށްފައި ުހރި މީހެއްެގ  (2)   

 ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހެދުން.
( ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ސްޓްރިޕް ސަރޗް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

ުނވަތަ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ އަންަނއުނު ހިއްލައިގެން 
 ބާލުވަިއގެން، އޭާނގެ ހަށިގަނުޑ ބަލައި ފާސްކުރުމަށެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސްޓްރިޕް ސަރެޗއް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  
ހަދަންވާނީ، ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްެޗއް، އޭނާެގ 

ޤަބޫލުކުރުމުގަިއ ެއަކށީގެންވާ ސަބަބެއް ހަށިގަނޑުަގއި ފޮުރވާފަިއވާ ކަމަށް 
 އޮެވގެންނެވެ.

، ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހެދުމަށ2ްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަެރްއގެ 
 ލިޔުމުން ރެޯކޑުކުރަންވާެނއެވެ. ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ެއކަން، ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، ބަލައި ފާސްކުެރވޭ މީހާގެ ގަިއަގއި  )ޅ(  
އަތްލާންވާނީ، އަދި، އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭހިނދު އެތާނގައި ތިބެންވާނީ، 

 ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ އެްއ ޖިންސެއްގެ މީހުން އެކަންޏެެވ.
މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކުށުެގ މި  )ކ(  

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ެއއް ޖިންސުގެ އޮފިސަރަކު އެތަނުަގިއ ނެތްނަމަ، ކުށުގެ 
ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ އޭނާއާ ެއއް ޖިންސުގެ އޮފިސަރަުކ 

ފިސަރަކު މެުދވެރިކޮެށވެ. އެ ޙާލަތުގައި މީހަކު އެތަނަށް ހާޒިރުކުުރވަިއގެން، އެ އޮ
ބަލައި ފާސްކުެރވޭއިުރވެސް ެއތާނގައި ތިބެްނވާނީ، ބަަލއި ފާސްކުރެވޭ މީހާާއ 

 އެއް ޖިންސެްއގެ މީހުން އެކަްނޏެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސްޓްރިޕް ސަރެޗއް ހަދާނަމަ، ހާމަ ތަނެއްގަިއ،  )އ(  

ކުރިމަތީގައި އެކަން ކޮްށގެންނުާވނެއެވެ. ްސޓްރިްޕ ނުވަތަ ގިނަ ަބއެްއގެ 
ސަރޗެްއ ހަދާއިރު، އެތާނަގއި ތިބެންވާީނ، ބަލަިއ ފާްސކުރެވޭ މީހާާއ ެއއް 
ޖިންސުގެ އޮފިސަރުްނގެ ތެރެިއން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އެންމެ މަދު 

އަްށ މިންވަރެއްގެ އޮފިސަރުންނެވެ. އަދި ބަލައި ފާސްކުެރވޭ މީހާ އަމިއްލަ
އެކަންކުރަން ެދކޮޅުހަދާ ޙާލަުތގަިއ މެނުވީ އޭނާެގ ަގިއގަިއ ެއއްވެްސ މީހަކު 
އަތްލަިއގެންނުވާނެެއވެ. އަދި އެފަދައިން މީހެއްގެ ަގއިަގިއ އަތްލަންޖެހިއްޖެ 
ޙާލަތެއްަގއިވެސް އެކަން ކުަރންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ.ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސްޓްރިޕް ސަރޗެްއ 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ވ(  

ހެދުމުގައި، ެއއްެވސް ޖިންސީ ގުނަވަނެްއގެ އިްނވޭިސވް ސަރޗެްއ 
ވަނަ މާއްާދގަިއ  55ހަދަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ުކރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

ކޯޓު އަމުރެއްެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޯޓު އަމުރަކާ އެުކަގއެވެ. އެފަދަ
ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގަިއ، އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންެވގެްނވާ ގޮެތްއގެމަތިން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ  55ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން، މި ޤާނޫނުގެ 
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އިޖުރާއަތުތަާކއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުުރ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއގޮތަށް

 

( ވަަނ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ ނަންބަރު 4ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .60
 އިތުރުކުރުން.

 
 އެމީހެއްގެ އިސްޮކޅާއި ބަރުދަްނ ބަލައި ރެކޯޑުކުރުްނ؛ (5) )ހ( .55 
ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަްށ ހައްޔަރުކުެރވުނުއިުރ، ނުވަަތ  (6)   

 .ގެނެވުުނއިރު ެއއްވެސް އަނިާޔއެއް ލިބިފަިއވޭތޯ ބެލުން
  

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .61
 
ތަޙްޤީެޤއްގެ ބޭނުމަށްޓަަކިއ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ  )ށ( .55 

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވޭީނ، ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން، އެ އަމުރެްއަގއިާވ 
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .62
 
ކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓު  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރ1ާމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ( .55 

 އަމުރަކަށް އެެދވޭނީ، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުަގއި ެއކަންޏެވެ.
ރޭޕްކުރުމުގެ ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހެއް ބަލަިއ  (1)   

 ފާސްކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛ ނުވަތަ 
ކުށާުގޅޭ އެްއޗެްއ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  (2)   

އޭނާގެ ހަށިގަނޑުަގއި ފޮރުވާަފއިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި ެއކަށީގެްނވާ 
 ސަބަބު އޮެވގެން ބަލައި ފާސްުކރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )މ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .63
"ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" ކަމަށް  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )މ( .55 

ބުނެފައި އެވަނީ، ހަށިގަނުޑެގ ޕިއުބިކް ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން ހިސާބުތަކުން 

ނެގޭ އިސްތަށްާޓއި؛ ނިޔަަފއްާޗއި ނިޔަފަތީގެ ދަށުން ނެގޭ ްސވަބް ސާމްޕަލާއި؛ 
ށިގަނޑުގެ ޖިންސީ ގުނަވަނާއި އެ ގުަނަވނުގެ ވަށަިއގެންވާ ސަރަަޙއްދު ނޫން ހަ

އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން ނެގޭ ސްވަބް ސާމްޕަލާިއ؛ އަނަގއިން ނެގޭ ްސވަްބ 
ހަިށގަނުޑގެ ؛ ކުަޑކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާްމޕަލާއި؛ ސާމްޕަލާއި؛ ކުުޅގެ ސާމްޕަާލއި
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ހަމުގައި ފެންނަން ހުންނަ ތަފާތު ނިޝާންތަކުގެ ސާމްޕަލަށެވެ. މި މާނައިެގ 
ނގަ ފިަޔވައި ހުުޅވިފައި ހުްނނަ ގުނަވަންތަކުން ތެރޭގައި އިނގިީލގެ ނިޝާނާއި އަ
 ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުހިމެނެއެވެ.

 

 ފަދައިން ތިން އަކުުރ އިތުރުކުރުން. މާއްދާގެ )މ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ވަނަ  55 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .64
 

ކޯުޓ ( ަވނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ ަކމެއް ކުރުމަށް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ފ( .55 
އަމުރަކަށް އެދެވޭީނ، ޖިންސީ ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއަޔރުކުރެވޭ މީހުންނާ 

 ގުޭޅގޮތުން އެކަންެޏވެ.
( ަވނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ ަކމެއް ކުރުމަށް ކޯުޓ 3މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ދ(  

އަމުރަކަށް އެެދވޭނީ، ޖިނާީއ ބޮޑެތި ކުށްކުުށގަިއ ހައްަޔރުކުރެވޭ މީހުންާނ 
 ގުޭޅގޮތުން އެކަންެޏވެ.

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހެްއގެ އިނގިލީެގ ނިޝާން ނެުގމަށް އޭނާ  (1) )ތ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، 2ރުހުން ނުދީފިނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގެ 5( ވަނަ ަނންބަރުން ފެށިގެން )2އަދި މި މާއްާދގެ )
ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެމަތިން ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކު

 ފުލުހުންނަށް އޭނާގެ އިނގިީލެގ ނިޝާން ނެގިދާނެއެވެ.
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު މީހެއްގެ 1މި މާއްދާގެ ) (2)   

ވަނަ މާއްދާގަިއ  44އިނގިީލގެ ނިޝާން ަނގަންާވނީ، މި ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ އިްނޒާުރ އިްއވުމަށްފަހުަގއެވެ. އަިދ އިނގިީލގެ 

އެކަްނ ނިޝާން ނަގާ ބޭނުމާއި، ެއކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާކަާމއި 
   ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ގޮތާއި، އެފަދައިން ނެގޭ އިނގިލީެގ ނިޝާން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި އޭާނއާ  48މި ޤާނޫނުގެ 
ދެކޮޅަށް ހެއްެކއްގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަުމެގ އިންޒާރު 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ އިނގިީލގެ ނިޝާން 1މި މާއްދާގެ ) (3)   

ނަގަންވާނީ، ސަބް އިންސްޕެްކޓަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ ރޭންކުްނ ފެށިގެން 
        މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަެރްއގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެ ހުއްދަ 

ނިޝާން  އެ އޮފިސަރު ދޭްނވާނީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީާހގެ އިނގިލީގެ 
ނެގުމަކީ އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވުުނ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް 

 ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.
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( ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބަޔާންކުރާ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި )2މި މާއްދާގެ ) (4)   
ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ ައވަހަކަްށ ލިޔުމުން 

 ނެެއވެ.ރެކޯޑުކުރަްނވާ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ އެއްވެސް އިނގިީލގެ ނިޝާނެްއ، ކުށުެގ  (5)   

ވަނަ  48ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެޮކޅަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 
 މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުާރ އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތންނެވެ.

އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިުނމަށް އޭނާ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހެްއގެ  (6)   
ރުހުން ދޭ ޙާލަތުގައި، އެ ރުހުން ދީފައި އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. 
އަދި ކުށުެގ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ ރުހުމާއެކު އިނގިީލގެ ިނޝާން ނަގާ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން 2ޙާލަތުގަިއވެސް މި މާއްދާގެ )
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 
 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ވަނަ  60 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .65
 
މި މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ކ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި  )ވ( .60 

)ތިރީސް(  30ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން، ކޮްނމެ 
މުރާޖަޢާކުރަންވާނެެއވެ. އަދި، އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ދުވަހަކުން 

ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ ފަރާތުން، އޭނާ ކޯޓަްށ 
 ހާޒިރުކުރަންވާެނއެވެ.

 
 ތުރުކުރުން.ފަދައިން ދެ އަކުރު އި މާއްދާގެ )ވ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ވަނަ  60 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .66
 
މި މާއްދާގެ )ވ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، އެ މާއްާދގަިއ ބަާޔންކުރާ މުއްދަތުެގ  )މ( .60 

، ކުރިންވެސް، މި މާއްާދގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު

އޭނާގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަްށ 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންުދކޮށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުކޮްށފައިވަނީ ޤާނޫނާ  )ފ(  

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނަޑއެުޅމަށްޓަކައި ކޯޓަްށ 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ އުސޫުލތަކާއި، އެފަދަ މައްސަލަަތްއ ބެލުމުގައި ކޯޓުން 

 ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަާކއި، ޝަރީޢަތް
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     ،އަމުރުކޮށްފަިއވާ މީހުންގެ ބަންދުގެ އަމުރު މުރާޖަޢާކުރުމާގުޅޭ ުއސޫލުތައް
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 
 ިއތުރުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް 64ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .67
 
މި މާއްދާގެ )ރ( ާއއި )ބ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ަޝރުޠުތަކާ އެްއގޮްތާވ  )އ( .64 

ގޮތުގެމަތިން ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާ ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަަކއި 
އޭނާއަށް ޖާމިނުވާ ފަރާތުން ކުރެވެން ހުރި އެންމެހައި މަސައްކަެތއް 

 ކުރަންވާނެެއވެ.
 
 ފަދައިން ތިން އަކުުރ އިތުރުކުރުން. މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ވަނަ  71 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .68
 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރަންވާނީ،  )ބ( .71 

 )ސަުއވީސް( ގަިޑއިރުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 24
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވިއދުގަިއ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ހާޒިރުވުމަށް  )ޅ(  

ލިޔުން ޙަވާލުކުރެވޭ މީހާ، ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކުރާ ލިޔުމާ ަޙވާލުވުމަށްފަހު، މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް  )ކ(  

މެދުވެރިެވގެން، ހާޒިރުނުެވވޭަނމަ، ހާޒިރުވުމަށް އަންގާަފއިާވ ގަޑި ޖެހުމުގެ 
 )ޭދއް( ަގޑިއިުރގެ ކުރިން ހާޒިރުނުެވވޭ ސަބަބު އަންގަންވާެނއެެވ. 2ލަސްވެގެން 

 
 ގެ ގޮތުަގއި މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. 71-1ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  71ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .69
 

ޝަރުތުކޮށް ހާޒިރުވުމަށް 
 ދޫކުރުން 

ޖިނާއީ ކުށެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު، ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ނުަވތަ ވަގުތެްއަގއި  )ހ( .71-1
ފުލުހުންގެ ވަކި މަރުކަަޒކަްށ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޝަުރޠުކުރުމުގެ ބާރު 

 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފުލުހަކު އަންާގއިރު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން  )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބަލަންާވނެއެވެ.
 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނާއި، ނުރަްއކާތެރިކަން؛ (1)   
 ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތައް؛ (2)   
ުމދަލަކަށް އެމީހާގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މީހެއްގެ  (3)   

 ލިބިދާނެ ގެއްލުން؛ އަދި 
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 އެމީހަކު، އެހެން ކުަށކަށް އަަރއިގެންފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މިންަވރު. (4)   
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މީހަކު ހާޒިރުވުމަްށ  )ނ(  

 އަންގަްނވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.
 
( ވަަނ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ ނަންބަރު 6ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .70

 އިތުރުކުރުން.
 
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2014/9ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ާޤނޫނު ނަންބަރު  (7) )ހ( .74 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ުނވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން ާޤނޫނެއްަގއި 
 ؛ޖިނާއީ ކުށްުކށްކަނޑައަޅާަފިއވާ 

 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާުކރުމުގެ ކުށް. (8)   
 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.5ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .71
 
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ހުްއދަކުރާ ސަރވެއިލަންސް ިހންގުމުަގއި  (5) )ރ( .74 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އިސް އޮފިސަުރގެ ނަމާއި  ޒިންމާއުފުލާނެ ޤާނޫނު

 މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.
 
( ަވނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް 5ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .72

 އިތުރުކުރުން.
 މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް.އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިްލކުރަން ބޭނުންވާ  (6) )ރ( .74 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .73
 
( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާްނކުާރ ޒާތީ މުޢާމަލާތް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ބ( .74 

މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ސަރވެއިްލކުރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، މި 
 ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުުރން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .74
 
ބޭނުންކުރާނެ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންެސއް ހިންގުމަށް  (1) )ބ( .74 

 ސަރވެއިލަންސް ޑިަވއިސް ުނވަތަ ިޑވައިސްަތކުގެ ާބވަތް؛
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 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .75
 
އެ އަމުުރގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ުމވާސަލާީތ  (3) )ބ( .74 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް އެނގޭނަމަ، އެ ފަރާތް؛ވަސީލަތުގެ 
 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.4ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .76
 
އެ އަމުުރގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ުމވާސަލާީތ  (4) )ބ( .74 

މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއްނަމަ، ނުވަތަ ވަސީލަތަކީ ަވކި ތަނެއްަގއި ހުރި 
ވަކި ތަނަކަށް ވަދެގެން ެމނުވީ ވާސިލުުނވެވޭނެ ވަީސލަތެއްނަމަ، 

 އެތަނެއް.
 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.3ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .77
 

 ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބާވަތް؛އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިްލކުރަން  (3) )ކ( .74 

 
 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.5ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .78
 
އެ އަމުރުގެ ދަށުން ހުްއދަކުރާ ސަރވެއިލަންސް ިހންގުމުަގއި  (5) )ކ( .74 

އޮފިސަުރގެ ނަމާއި ޒިންމާއުފުލާނެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އިސް 
 މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު؛

 

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް 7ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .79
 އިތުރުކުރުން.

އެ އަމުުރގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ުމވާސަލާީތ  (8) )ކ( .74 
ަވކި ތަނެއްަގއި ހުރި މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއްނަމަ، ނުވަތަ ވަސީލަތަކީ 

ވަކި ތަނަކަށް ވަދެގެން ެމނުވީ ވާސިލުުނވެވޭނެ ވަީސލަތެއްނަމަ، 
 .އެތަނެއް

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 75ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .80

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ އެ އަމުރު ނެރޭ  )ބ( .75 
ތާރީޚުގަިއ، ެއ އަމުުރގެ ކޮޕީއެްއ މޯލްޑިްވސް އިިމްގރޭޝަނަށް ޤާނޫނު 
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ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ފޮނުަވންވާނެެއވެ. އަދި ހަމަ ެއއާ ެއކުއެީކަގއި، އެކަްނ 
 މީހާއަށް އަްނގަިއ، އެ އަމުުރގެ ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް، އެ އަުމރު ނިސްބަތްވާ

)ތިރީސް ހައެއް( ަގޑިއިުރގެ ތެރޭގައި އޭާނއަށް  36ކޮޕީއެއް އެންމެ ލަސްެވގެން 
 ދޭންވާނެއެެވ.

 
 ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ވަނަ  75 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .81
 
 75-1. 

 
މަރުވެަފއިވާ މީހަކު މަުރވި ސަބަބު ދެެނގަތުމަށްޓަކަިއ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުިޅގެން  )ހ(

އަދި ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ަޙޤީގަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަުރވެފަިއވާ މީހާގެ 
މޯޓަމްެއއް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް -ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓް

 ލިބިގެންެވއެވެ.
މޯޓަމްއެްއ -ހަދާ ޕޯސްޓްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން  )ށ(  

ހަދަންވާނީ، މެޑިކަލް ޑޮްކޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ފޮރެންސިކް 
 ޕެތޮލޮޖިސްޓެއްގެ އެހީތެިރކަމާ އެުކގަެއވެ.

-މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މަރުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެްނ ހަދާ ޕޯސްޓް )ނ(  
ޓުްނ މޯޓަމް ރިޕޯޓު، އެ މައްސަލައިގެ ހެްއކެްއގެ ގޮުތގައި ކޯ

 ޤަބޫލުކުރަންވާނެެއވެ.
މޯޓަމް ހެދުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ -މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ޕޯސްޓް )ރ(  

އިޖުރާއަތުތައް ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެުކ 
 އެކުަލވާލައި، ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރަްނވާެނއެވެ.

 
 ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ވަނަ  79 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .82
 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން 
ދޭ ހުއްދަ ލިޔުމުން އޮތުމާއި 

 ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއެްއގެ އޮިފސަރެއް ނުވަަތ  )ހ( .79-1
ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެްއ، ަވކި ަކމެއް ކުރުމުަގއި، އޭނާއަްށވުރެ މަތީ ރޭންކެއްެގ 
   އޮފިސަރެްއގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ، 

ން ނޫން ގޮތަކަށް އެ ހުއްދަ އެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. ލިޔުމު
ދިނުމަށް މި ޤާނޫނު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަުކަގއި، އެ ހުްއދަ ހޯދުމަށްފަހު، 
އެކަމެއް ކޮށް ނިންމައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ެއަކން ލިޔުމުން 

 ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 200އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

28 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ހުއްދަ ލިޔުމުން ދޭއިރު، ުނވަތަ ލިޔުމުން  )ށ(  
  ނޫން ގޮތަކަށް ދޭ ހުއްދަ ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރާއިުރ، އަންަނނިވި ކަންކަން 

 އެ ލިޔުމުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާެނއެވެ.
 ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން ޢަމަލުގެ ތަފްޞީލު؛ (1)   
 އޮފިސަރުގެ ނަމާިއ ރޭންކާއި ޕޯސްޓް؛ހުއްދަ ދިން  (2)   
 ހުއްދަ ދިން ތާރީޚާއި ވަގުުތ؛ (3)   
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު. (4)   
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 83ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .83
 
ސާބިުތކުރަން ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ތެރޭގައި ޝަފަހީ ހެކި ދައުލަތުން ދަޢުވާއެއް  )ނ( .83 

   ހިމެނޭނަމަ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތްދިނުމަށް އެދޭ ޙާލަތުގައި މެނުީވ،
އެ ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ ތަފްޞީލު ދަޢުވާ ފޯމުގައި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 
 ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި  84ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .84
 

ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާ ލިބޭ 
 ފަރާތަށް ދިނުން 

      ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަުޢވާ، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯޓަށް ބަލަިއގެންފިނަމަ، .84
)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް  5އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެެގން 

އެކަން އަްނަގއި، އެ ދަޢުވާާއިއ ދަޢުވާާއގުޅޭ އެންމެހައި ިލޔެިކޔުމުގެ ކޮީޕ، ދަޢުވާ ލިޭބ 
 ފަރާތަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 
 އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ  86 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .85
 

މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ކޮންމެ ޖިނާއީ ކުށަކަްށ ވަކި ދަޢުާވެއްއ  )ހ( .86 ވަކި ކުށްކުށަށް ވަކި ދަޢުވާކުރުން 
އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކުާރ  ,ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގައި ފިަޔަވިއ،  88ޙާލަތުގަާއއި، މި ޤާނޫނުގެ 
އެއިން ކޮންމެ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯެޓއްަގިއ 

 އުފުލަންވާނީ، ވަކި ދަޢުވާަތކެްއގެ ގޮުތގަެއވެ.
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 އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ވަނަ  90 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .86

 
އެއް ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން ދެން 

 ހުރި ދަޢުވާ ދޫކޮށްލުން 
މީހެއްގެ މައްޗަށް އެއް ދަުޢާވއަށްވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ އުފުލިަފއިވާ ޙާލަެތއްަގއި،  )ހ( .90

ކުށް އޭނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ކުރެިވފައިވާ ެއއް ކުށް ނުވަތަ ެއައށްވުރެ ގިނަ 
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އޭާނގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ދެން ހުރި ކުށްތަކުގެ 
ތެރެއިން ކުށެްއގެ، ނުވަތަ އެ ހުރިހާ ކުށެއްގެ ދަޢުާވ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އަނބުރާ ގެންެދވިދާނެެއވެ.

 
 ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. ފަހަތަށް ައންނަނިވިމާއްދާގެ )ނ( ގެ  ވަނަ  90 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .87

 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމުަގިއ  )ރ( .90 

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 
 )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާގެ 91ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .88

 
އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގެ ކުރިްނ، އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ެއކަށީގެްނވާ ނޯޓިސް  )ހ( .91 ދަޢުވާއަށް ބަދަލު ގެނައުން 

ލިބޭގޮތަށް، ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ދަޢުވާގައި 
އިޚްިތޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލއަށް ލިބިގެންެވެއވެ. އިތުރު ކުށް ހިމެނުމުގެ 

އެހެންނަމަވެސް، އެފަަދއިން އިތުރުކުެރވޭ ކަންކަން ބިނާވެަފއި އޮންނަންވާނީ، 
ދަޢުވާަގއި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ބިާނވެފަިއވާ ޢަމަލުެގ 

 މައްޗަށެެވ.

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(  91ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .89

 
އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުން ފެށުމަށް ފަހުގައި، ދަޢުވާަގިއ އިތުރު ކުށް  )ށ( .91 

ހިމަނައިގެންނުވާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯުޓގެ ހުއްދަާއއެކު ދަޢުވާ އެ މަްއޗަްށ 
ބިނާވެފައިވާ ކަންކަން، ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބަދަލު 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 91ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .90
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުކުރުމަށް  )ނ( .91 
ޖެނެރަލް ނުވަތަ ދަޢުވާަގއި އިތުރު ކުށް ހިމެނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދަޢުވާއަްށ ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކއި ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތަށް 
 އެކަީށގެންވާ ނޯޓިސް ދޭންވާެނއެވެ.

 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 92ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .91
 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާެއއް އަނބުރާ މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ނ( .92 

ގެންގޮސްފިނަމަ، އެފަދައިން އެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިަޔ ސަބަބު ލިޔުމުން 
 ކޯޓުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 93ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .92
 

ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، އަންނަނިިވ އެހެން  )ހ( .93 ދަޢުވާ ބާޠިލުވުން 
ޙާލަތްތަކުގައި މީހެްއގެ މަްއޗަށް ކުރެވިފަިއވާ ޖިނާީއ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ 

 ބާޠިލުވާނެެއވެ.
 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ މަރުވުން؛ (1)   
އިހުމާލެއްނެތި، ކޯޓުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ، ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހު (2)   

މައްސަލަ ކުރިއަށްނުގެްނޮގސް އެކަށީގެްނވާ ދިުގ މުއްދަތެއް 
ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ ، ފާއިތުވެފަިއވުމުގެ ސަބަބުން 

 ޖެނެރަލް އެދުމުން؛
އަލުން ދަޢުވާކުރެވޭ ގޮތަށް ދަޢުވާެއއް އަނބުރާ ގެންދިއުމަްށފަހު އަލުން  (3)   

ނުކޮށް ވަނިކޮށް، ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވ  ދަޢުވާ
 މުއްދަތު ހަމަވުން؛

ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް ބާޠިުލވާނެ ޙާލަތެއް ކަމަށް އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ  (4)   
 .ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވުން

ކަމެއް މެދުވެރިވުމުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  )ށ(  
ސަބަބުން ދަޢުވާއެއް ބާޠިުލެވްއޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން ކޯޓުތަކުން ހަދާ ަގާވއިދުގަާއއި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ގަާވއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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 ލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞް 94ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .93
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  60ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ަފރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .94 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ  58ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ މި ޤާނޫނުގެ 
)ތިރީސް(  30ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްެގ ކުރިަމއްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުެރވޭާތ 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލައެްއގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އޭނާގެ މައްޗަްށ  10އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ 
 ޢުާވ އުފުލަންވާނެެއވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  60ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ަފރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރުމަްށފަހު އެ މާއްދާގެ 
)ނ( ނުވަތަ )ރ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ފަނޑިޔާރުގެ 

          )ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  45ކުރިމައްޗަށް ާހޒިރުކުެރވޭާތ 
އެ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 

ރަލްގެ އޮފީަހށް އެ މައްސަލައެްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އޭާނގެ މަްއަޗށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  10ހުށަހެޅޭތާ 

 ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއ ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ުމއްަދތުތައް އެފަދައިން  )ނ(  

ހަމަވުމުގެ ކުރިްނވެސް، ވީ އެންމެ ކަނޑައަޅާަފިއވީނަމަވެސް، ެއ މުއްދަތު 
އަވަހަކަށް އެފަދަ މައްސަަލތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ. އަިދ މައްސަލަެއއްަގއި 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުާވ އުފުލުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ުމއްދަތު ހަމަވުމުެގ 

ވީ އެންމެ ައަވހަކަށް އެ މައްސަލަިއގައި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ، ކުރިންވެސް 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ނ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  )ރ(  
ބަޔާންކުރާ މީހަކު ކުރިކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުެށއް 
ކަމުގަިއވެފަިއ، އެ މައްސަަލިއގެ ބާވަތުން އެ ައކުރުަގއި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ 

ހަމަކުރެވިާދނެ މައްސަލަެއއް ތެރޭގަިއ އެ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙްޤީޤު ފުރި
ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ މައްަސލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަުތ 
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ަސބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 
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ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަަދއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
 )ިތރީސް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުުރެވެގންނުވާނެއެެވ. 30، އްދަތުއިތުރުކޮށްދޭ މު

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގިއ  )ބ(  
ބަޔާންކުރާ މީހަކު ކުރިކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުެށއް 

ައކުރުަގއި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ކަމުގަިއވެފަިއ، އެ މައްސަަލިއގެ ބާވަތުން އެ 
ތެރޭގަިއ އެ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިާދނެ މައްސަލަެއއް 
ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ މައްަސލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަުތ 
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ަސބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 

ވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަަދއިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހެޅިދާނެއެ
 )ާސޅީސްފަހެއް( ދުވަހަްށވުރެ އިތުުރވެގެންުނވާނެެއވެ. 45އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، 

މި މާއްދާގެ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި  )ޅ(  
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާނީ، ޤާނޫނު 

އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭނަމަ، އެކަން، 
 ލިޔުމުން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުއްދަތު  )ކ(  
އިތުރުކޮށްދޭންޖެހުނު ސަބަބު ބަޔާންކުރާ އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ، އެ ުމްއދަތު 

 ލިޔުމެއް، އެ މައްސަަލިއގެ ދަޢުވާާއއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި މި
މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ ފަހުން ކޯޓަށް ދަޢުވާެއްއ 

 ހުށަހަޅާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު ލިޔުމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 
 ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.3ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .94
 

 ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރުމުގެ ަޙއްޤު އޭނާއަށް ލިިބގެންާވކަން އެންގުން؛ (3) )ނ( .107 
 
 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވ4ިަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .95

 

ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ  (4) )ނ( .107 
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއަާޅފައިވާ ދާއިާރގެ ތެރޭގައި އެަކށީގެންާވ 
ވަގުާތއި ވަސީލަތްތައް ލިބުުމގެ ޙައްުޤ، އޭާނއަށް ލިބިެގންވާކަން 

 އެންގުން؛
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 ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.6ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .96
 

 އޭނާގެ ހާޒިުރގައި ޝަރީޢަތްކުެރވުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންވާކަން ެއންގުން؛ (6) )ނ( .107 
 
 އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންބަރު 10ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 107ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .97

 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުށަށް 1އޭނާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (10) )ނ( .107 

  އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ، އޭާނެގ މައްސަލަ ފޮނުވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ
ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން އަވަްސ ނިާޔއިން ބެލުމަށް ަކމުގައި  162

 އެންގުން.
 
 ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 108ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .98

 

އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ  )ށ( .108 
ވަނަ ބާބުަގިއވާ  17މައްޗަށް ކޮށްަފއިާވ ދަޢުވާެގ ޝަރީޢަތް، މި ޤާނޫނުގެ 

       ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން  23މި ޤާނޫނުގެ  ގޮތުގެމަތިން ހިންގުމަކާ ނުލައި،
އެ މައްސަލަ ައވަސް ނިޔާިއން ނިންމުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެްއ 

 ބޭއްވޭނެ ކަުމގައި ދަުޢވާ ލިބޭ މީހާއަށް ފަނޑިޔާރު އަންގަްނާވނެއެވެ.
 

 އަކުުރ އިތުރުކުރުން.ަވނަ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ  108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .99
 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ވާ އިޢުތިރާފަކީ، އެްއވެްސ  )މ( .108 

މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ނުވަތަ ބިރުދެްއކުމަކާ ނުލައި، ބުއްިދ 
ސަލާމަތުން ހުރެ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގަިއވާ އިޢުތިާރފެއް ނޫން ކަމަށް 

ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ އިޢުތިރާފަކީ ޙަޤީޤަތެްއގެ މަްއަޗށް ބިނާވެގެްނވާ ކޯޓަށް 
އިޢުތިރާފެއްކަން، ހުށަހެޅިފަިއވާ ދަޢުވާާއއި ހެްއކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ 
ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުނުކުރެވިއްެޖނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ިއޢުތިރާފު ކޯޓުން 

 ބަލައިގަެނގެންނުވާނެެއވެ.
ލިބޭ މީހާ ވާ އިޢުތިރާފު ބަލައިނުގަތުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ  )ފ(  

ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އެ މައްސަލަިއގައި ދެން ޢަމަލުކުރާނީ، ދަޢުވާއަށް 
 އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ މައްސަަލތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ.
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 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  114ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .100
 

މައްސަލަިއގެ އިބްތިދާއީ ައުޑއެހުމަށް ދައުލަތުން ހާޒިރުވާިއރު ދަޢުވާ ލިބޭ  )ހ( .114 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 
ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް 

 އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ.
 
 ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .101
 
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު، އެ ހުށަހެޅުމަށް  )ރ( .118 

 ތާއީދުކުރާ ލިޔެިކޔުންތައް ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ.
 
 އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ(  118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .102
 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން އަެންއ  )ޅ( .118 

)ދޭއް( ދުވަސް  2ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް، ައޑުއެހުން ބޭްއވުމުގެ 
 ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.ަވނަ މާއްދާގެ  128ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .103
 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ަނާގ  .128 ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 
، ހެްއކާބެހޭ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، ހެކިބަސް ނުވަތަ އެ ހެކިބަުހގެ ބަެއއް

ޙާލަތުތަކުންކުރެ ާޙލަތެއްަގއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި، ޝަރީޢަތުަގއި ހެީކގެ އަންނަނިވި 
 ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާެނއެވެ.

 
 ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.1ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) 129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .104

 
ަތއްޔާރުކުރުުމގަިއ ދަޢުވާ ލިޭބ ފަރާތަށް އެ ެއްއޗެއްަސކީ، ދިފާޢު  (1) )ބ( .129 

 މުހިންމު އެއްޗެހި ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ
  

 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 137ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .105
 

ހުއްދަކުރެވިގެންނުވާ ހެކި 
 ހާމަކުރުމުން އިސްތިސްނާނުވުން 

ހާމަކުރަން އެދޭ ހެއްކަކީ ހެްއކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގައި ޤަބޫލުނުކުރެޭވ  .137
ހެއްކަކަްށވުން ެއއީ މި ބާުބެގ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމަށް އޮންނަ މަސްއޫިލއްޔަތު 
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އަދާކުރުމަށް އޮތް ޢުޛުރެއްޫނނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެަފދަ ހެކި ހާމަކުރެވުނު 
 ހެކި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ހެއްކާބެހޭ ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، އެފަދަ

 ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 
 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 138 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .106
 

ހުށަހެޅޭނީ، އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން ބޭްއވުމަްށފަހު، ޝަރީޢަތަށް  .138 ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެ މައްސަލަތައް 
ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ މީހުްނގެ މައްސަލަަތކާިއ، އިބްތިާދީއ އަުޑއެހުމަށް ހާޒިރުނުވާ 

 މީހުންގެ މައްސަލަތަކެވެ.
 
 

 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 139ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .107
 

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ 
 މައްސަލަތައް މީހުންގެ 

ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން އިބްތިދާއީ އަުޑެއހުމުގައި ކުށަށް  108މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .139
ވަނަ  162އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ ަމއްަސލަތައް ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

 މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ައަވސް ނިޔާއިންނެވެ.
އިބްތިދާއީ އަުޑެއހުމުގައި ކުށަށް ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން  108މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން ބާއްާވ  ،އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަުކގައި 
)ފަހެއް( ދުވަހުެގ  5ވަގުތުން ފެިށގެން ގިަނވެގެްނ ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

 ތެރޭގަިއ، އެ މައްސަަލއެްއގެ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާްއަވންވާނެެއވެ.
 
 ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 142ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .108

 
           ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި )ށ( .142 

 އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގަންވާނެެއވެ.
 
 އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުުރ އިތުރުކުރުން.ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް  142ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .109

 
މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޝަރީޢަތް ހިންގުން  )ނ( .142 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިާނއީ މައްސަލަެއްއގެ ދަޢުވާ ުއފުލޭ ހިސާބުން 
ފެށިގެން އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ނިމި ޙުކުމް ކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމާ 

ނޑަައޅާފަިއާވ މުއްދަތުތަކުެގ ހަމައަށް ހިނގާ މަރުޙަލާތައް، މި ޤާނޫނުގައި ކަ
ތެރޭގައި ކުިރއަށްގެންެދވޭނެ ގޮތަށް ބާރުއަަޅއި، ެއކަށީގެްނނުވާ ލަސްވުމަާކ 
ނުލައި ކުރިއަްށގެންދިއުމަެށވެ. އަދި ެއކަމަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ޝަރީޢަތުގެ 
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     އަުޑއެހުންތަކުގެ ދެމެދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ނުހިނގާނެ ގޮތުގެމަތިން
އެ އަުޑއެހުންތައް ތާަވލުކުރެވި، ޝަރީޢަުތެގ އަޑުއެހުންތަްއ 

 ކުރިއަްށގެންދިއުމަށެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ާއއި )ނ( ގެ މަޤްޞަދުތައް ާޙޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  )ރ(  

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތަކުެގ ދެމެދުގައި ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ނުހިނގާެނ 
ކުރެިވ، ޝަރީޢަތުެގ އަުޑއެހުންތައް ގޮތުގެމަތިން ެއ ައޑުއެހުންަތއް ތާވަލު 

ކުރިއަްށގެންދިއުމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް،  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 
 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ަވނަ 143 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .110
 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ޢާންމުކޮށް 
 ބޭއްވުން ހުޅުވާލައިގެން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތައް ިފޔަަވއި އެހެްނ  )ހ( .143
ޙާލަތްތަކުގަިއ، ޖިނާއީ ަމއްަސލަތަކުގެ ޝަރީޢަުތގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްެވސް 

 ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއގެންނެވެ.
 
 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(  145ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .111

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ހެކި ހުށަހެޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ  )ނ( .145 

 ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 
 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 148ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .112

 
ވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ ނުވަތަ 

ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގަންވާީނ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރުކޮށްގެން  )ހ( .148
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެްސ،  147ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

އެހެން ރަށެއްގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން 
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ުނވަތަ ހައިކޮމިޝަެނއް ޤާއިމުވެަފއިާވ 
ބިދޭސީ ޤައުމެއްަގއި ކަމަްށވެފައި، އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަށް 

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް  ،ދިގުމުއްދަތެއް ނެގުުމގެ ސަބަބުން
ރެިވއްޖެ ހިނދެއްގައި، ެއމީހަކީ ކާކުކަން އެޅޭކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކު

ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު  އޭނާގެ ހެކިބަސް، ޯއޑިއޯ އަދި ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސް 

 މެދުވެރިކޮށް ނެގުމުގެ އިޚްތިާޔރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި  )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޯއިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ  ،މަކަމަށްވާނަ

ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ އެ ރަށެްއގެ ކޯޓަށް އެމީހާ 
ހާޒިރުކޮށް، އެމީހަކީ ާކކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީަގިއ 

ރާއްޖޭެގ އެމްަބސީއެްއ ނުވަތަ ހުވައިކުރުމަށްފަހުެއވެ. އެމީހަުކ ހުރީ ދިވެހި
ހައިކޮމިޝަނެއް ޤާއިމުވެަފިއވާ ޤައުމެްއގައިނަމަ، އެމީހަކު އެތަނަކަށް 
ހާޒިރުކޮށް އެމީހަކީ ކާކުކަްނ ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު  އެމްބަސީ ނުވަތަ 
ހައިކޮމިޝަންގެ ފަސްޓް ެސްކރަޓަރީގެ މަޤާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއްަގއި ހުރި 

 ަވއިކުުރމަށްފަހުއެވެ.މީހެއްގެ ކުރިމަތީަގއި ހު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  )ނ(  

    މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގާއިރުވެްސ، ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިން ފެށިގެން )މ( ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަުކގަިއ  147

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  )ރ(  

       މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ަނަގންވާނީ ެއކަމަށް ބޭނުންާވ ވަސީލަތްތަްއ، 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވިއދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ާޤއިމުވެަފއިވާ ޙާލަތުަގއި 

 އެކަންޏެވެ.
 
 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 149ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .113

 
ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތާއި 

ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

  ހެކިބަސް ނަގަްނވާނީ ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިުރކޮށްގެން ކަމަށް  )ހ( .149
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮްށފައިވީނަމަވެްސ،  147މި ޤާނޫނުގެ 

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ޙާލަތްތަުކގަިއ، އަިދ އެ ޤާނޫނުގައި 
ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ޙިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެިރކުރެވޭނެ ގޮތަށް ެހކިބަސް ނެގުމަށް 

ކަށް ހެކިބަސް ެނގުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮތްަތކުގެ ެތރެއިން ގޮތަ 
 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 
 ަވނަ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 152ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .114

 
ފަނޑިޔާރަށް ޝަރީޢަތް 

ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ ޙާލަތެއް 
 މެދުވެރިވުން 

ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ނުވަތަ ޝަރީޢަުތގެ އަުޑއެހުން ނިމި، ޙުކުްމ  .152
އިްއވަންވެަފއި ވަިނކޮށް ފަނޑިޔާރު ބަލިެވއްޖެނަމަ ނުވަަތ މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމުެގ ދައުރު ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ަޝރީޢަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިްނ 
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އެ ފަނިޑޔާރެްއގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  ،ނގިފައިނުވާ މެދުވެރިވެފައިުނވާ ނުވަތަ އެ 
ކަމެއް މެދުވެރިވުުމގެ ސަބަބުން އެ ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ފަނޑިޔާރަކު 

ނުވަތަ ެއ ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް އެނޫންވެސް ގޮަތކުން  ،ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ
ވާ އުސޫލުތަާކ ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނޑައަޅާަފއި

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، އަްނނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް އެ މައްސަލަިއަގއި ކޯޓަށް 
ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ެއގޮތުން ކަނޑަައޅާ ގޮތް، ަސބަބާއެކު މައްސަލަިއަގއި 

 ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް، އެ ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަނޑިާޔރަކު އަންގަްނވާނެެއވެ.
  

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 152ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .115
 
އެހެން ފަނޑިޔާރަކު އެ ަމއްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ކުިރއަށްގެންދިއުމަްށ  )ހ( .152 

 ނުވަތަ  ؛ކަނޑައެޅުން 
 
 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 159ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .116
 

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މަްއޗަްށ ކުށް ސާބިުތވާކަމަށް ފަނިޑޔާރު ކަނަޑއަާޅ  )ހ( .159 އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މަްއޗަށް އަދަބު ކަނޑައަަޅންވާނީ، ޤާނޫުނ 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށަާކ  2014/9ނަންބަރު 

އެ ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބައިަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގުޭޅގޮތުންނަމަ، 
   ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެނޫން ާޤނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށަާކ ގުޭޅގޮތުންނަމަ،

 އެ ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 
 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 161ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .117
 

ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލާ އަދަބު 
 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގައި ޢަމަލުކުރަްނވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .161
)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށަކާ ުގޅޭގޮތުންނަމަ،  2014/9

ވާ އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ އަސާީސ އެ ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާްނވެގެން 
މިންގަނޑާއި، އަދަބު ކަނޑަެއުޅމުގެ އުސޫލާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ. ދަޢުވާ ލިބޭ 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  2014/9ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ބު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ ކުށަށް އަދަ

ކަނޑައެޅުުމގަިއ ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނީ، އެ ކުށް ކަނަޑއަާޅ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ 
 އުސޫލަށެވެ.
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 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 163ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .118
 

މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޝަރީޢަތުގެ 
 އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން 

ވަނަ މާއްާދަގިއ  142ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުންތަްއ ފެށުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .163
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެ އިންތިޒާމު، 

 މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

 
 އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް 163-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .119

 
މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ްޑރަގް ކޯުޓގަިއ  )ކ( 163-1 

ކުރިއަްށގެންދާ ޝަރީޢަތްތައް އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ ޮކންފަރެންސިންގ 
 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަްށގެންދިއުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

 މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ަވނަ  169ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .120
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ ލިޔެކިޔުންަތއް ބެލުމުަގއާިއ، ކޮޕީނެގުމުަގއާިއ،  )ރ( .169 
ރެކޯޑިންގަތއް ައޑުއެހުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުަތްއ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.ދަށުން އެކުލަވާލާ ގަާވއިދުަގއި 
 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ަވނަ 170 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .121
 

 )ދިހަހާސް( ރުފިާޔއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން. 10,000/- )ނ( .170 
 

ކަުމގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްާދއަްށ  ަވނަ މާއްދާގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އެއީ އެ މާއްދާގެ )ހ( 183ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .122
 އަކުެރއް އިތުރުކުރުން 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުްނ ކުރާ އަމުރު  )ށ( .183 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ، ކޯޓުން ޙުކުމް އިްއވާފަިއވާ މީހާއާ ޙަވާލުވުމަށް، އަދަުބ 
އިދާރާއިން ަވގުތުން އެމީހަކާ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ކޯޓުން އެންގުމާއެކު އެ 

ޙަވާލުވާްނވާނެެއވެ. އަދި އެަފދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ކުރީ އަަދބު ތަންފީޛުކުރާ 
އިދާރާ ޤާއިމުވެަފއިނެތް ރަށެްއގައިނަމަ، ކޯޓުން ޙުކުމް އިްއވާފަިއވާ މީހާާއ 
ޙަވާލުވުމަށް ފުލުހުންނަށް ކޯުޓން އެންގުމާެއކު، ފުލުހުން ެއމީހަކާ ވަގުތުްނ 

ެވ، ީވ އެންމެ އަވަަހކަށް އަދަބު ތަންފީޛުކުާރ ިއދާރާއާ އެމީހަުކ ޙަވާލު
 ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ.
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 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 187 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .123
 

ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެޯކޑު ބަަލހައްޓާނެ އިދާރާެއއް، މި  )ހ( .187 ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް  30ފަށާތާ 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެކޯޑު ބަލަަހއްޓާނެ އިދާރާެއއް  )ށ(  

)ަހއެއް( މަްސދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، މަރުަކޒީކޮްށ ކުށުގެ ރެޯކުޑ  6ކަނޑައަޅާތާ 
 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް، އެ އިާދރާއިން ޤާއިމުކުރަންވާެނެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމަީކ، ޖިނާއީ ޢަުދލުގެ ނިޒާމުަގިއ  )ނ(  
 ހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށް ވާސިލުެވވޭނެ ނިޒާމެއް ކަމުަގއިވާްނވާނެެއވެ.

        މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެކޯުޑ ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތަްއ،  )ރ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިްނ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
 
 ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުން. 188ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .124

 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 191 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .125
 

ކުށް ސާބިތުނުވާ ޙާލަތުގައި 
 ބަންދުން ދޫކުރުން 

އެމީހަކީ ، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މަްއޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޯޓުްނ ޙުކުމްކުރާއިރު  .191
އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 

ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ އިދާރާއަށް ކޯޓުން ަވގުތުން އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެމީހަކީ، 
ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތުރުފަުތރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެނޫްނވެސް ރަސްމީ ލިޔުމެއް 

ާވ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެ ެއއްެޗއް ދޫކުރުމަށް އެ އެްއޗެއް ހިފަހައްޓާަފއި
 އިދާރާއަށް ކޯޓުން ވަގުތުން ައންގަންވާނެެއވެ.

 
 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާ އަންނަނިވި ަވނަ 198 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .126

 
މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ުކށް ކަނޑަެއޅުމުގެ ޤާނޫނެްއަގއި އެހެން ގޮތަކަްށ  )ހ( .198 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ުޙކުމެއް، ނުވަަތ 
ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ުނވަަތ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

ނިންމުމެއް، ޤާނޫނުއަސާސީާއ ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯަޓުކން ނިންމާފައިވާ 
ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެިވގެން، 
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އެކަން ފާހަަގކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެ ުޙކުމެއް ުނވަތަ އަމުރެއް ުނވަަތ 
 ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުެރވިދާނެެއވެ.

ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެއް، އެ ޙުކުމް ކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަކުން  )ށ(  
)ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހުގެ ތެޭރަގިއ  60ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނވެެގން 

 އިސްތިއުނާފު ކުެރވިދާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޯކޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ުނވަތަ ޝަރީޢަތުގެ  )ނ(  

ގައި ކޯަޓުކން ނިންމާފައިވާ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ
އެ އަމުރެއް ނެރޭ، ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، ނިންމުމެއް
 )ދިހަެއއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެެއވެ. 10ގިނަެވގެން 

 

     މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެްސ، މި މާއްާދގެ )ރ(  
)ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ ަޝރީޢަތުގެ ކުރިން 
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯޓަކުްނ ނިންމާފައިވާ 

ދައުލަތުގެ ފަރާުތން އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ، ެއ އަމުރެއް ނެރޭ، ، ނިންމުމެއް
)ސާޅީސް އަެށއް(  48ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނިންާމ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި އިސްިތއުނާފު ކުރަންވާނެެއވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކޯޓަކުން ނެރޭ އަމުރެއް  )ބ(  
ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، ިއސްތިއުނާފު ކުރާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ އެ އަމުރާމެދު )ހަތެއް(  7ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
 ނުވަތަ އެ ނިންމުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

 
 ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 204ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .127

 
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ  )ހ( .204 ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު 

އިދާރާތަކަށް ނުކުެރވޭނެ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމަގއި، އެ އަމުރު 
ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަާވއިދެއް، އަންނަނިވި އުސޫލުތަްއ އެކުެލވޭގޮަތްށ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި، ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
 

 

ޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނުަވތަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް  (1)   
ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ކޯޓަކުން، ޯކޓު އަމުރު ދޫކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގިއ 
އެ ކޯޓެްއގެ ވަކި ފަނޑިޔާަރަކށް ނުވަތަ ވަކި ފަނޑިޔާރުްނތަކަކަށް 

ށް، ޚާއްޞަެވގެންނުވާ ގޮުތގެމަތިން އެ ކޯެޓއްގެ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަ
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ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުގެ ބާރުިލބިދޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްުސން؛ އަދި 
މިގޮތުން އިޚްތިޞާޞް ލިިބެގންވާ ކޯެޓއްަގއި، ަވކި ފަނޑިޔާރަުކ 
ނުވަތަ ވަކި ފަނޑިޔާރުންތަެކއް ބަލާ މައްސަލައެއް ނަމަ، ކޯޓު އަމުރު 

 ދޫކުރަންވާނީ އެ ފަނޑިޔާރު ުނވަތަ އެ ފަނޑިޔާރުްނކަން؛
އެއިން ފަނޑިޔާރަކު ކޯޓު ައމުރު ދޫކުރުމަށް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގަިއ  (2)   

 ޚާއްޞަވާންޖެހޭ ދުވަސް ކަނަޑއެޅުން؛
 

ވިދިވިިދގެން ދެ ދުވަހު ެއއް ފަނޑިޔާރަކު ކޯޓު އަމުރު ދޫނުކުރެވޭެނ  (3)   
 ގޮތްވުްނ؛

 

ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ދައުރުވާ އުސޫލަުކން ކޯޓު  (4)   
 އަމުރު ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ހަަމޖެހުން؛

 

އެ ފަނޑިޔާރަކު ދޫކުރާ ކޯޓު އަމުރަކީ، އެ ފަނޑިޔާަރކު ނިސްބަތްާވ  (5)   
 ކޯޓަކުން ދޫކުރާ ކޯޓު އަމުރެްއކަމުގައި ބެލުން؛

 

ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމަކީ، ަފނޑިޔާރަކު ހުންނަ ތަނަކަްށ ޤާނޫނު  (6)   
ގޮސް، އެކަާމގުޭޅ ލިޔުން ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮިފސަރުން 

ހުށަހެޅުމުން، އެ އަމުރު ދޫކުުރމާއި ދޫނުކުރުމާމެދު އެ ަވގުުތ ގޮތެްއ 
 ކަނޑައަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮންނަަކމަކަށްވުން.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު އެކުލަާވލާނީ ސުޕްރީމް  )ށ(  
 ކޯޓުންނެވެ.

 

( ވަަނ 2ފަނޑިޔާރެއް ނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ކޯޓެްއގައި ހުރީ އެންމެ  )ނ(  
( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބުނާ އުސޫލުތަްއ 4( ވަނަ ނަންަބރާއި، )3ނަންބަރާއި، )

 އެ ކޯޓަކަށް ނުހިނގާެނއެވެ.
 

އެއް ފަނިޑޔާރަށްވުރެ ގިނަ ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުާރ ކޯޓެއް ނަަމ،  )ރ(  

އަމުރަކާ ގުިޅގެން ހައްޔަރުކުެރވުުނ  ހައްޔަރު އަމުރެއް ނެރުނު ފަނޑިޔާރު، އެ
މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮެތއް ކަނޑައެޅުުމގެ މަްއަސލަ ބެލުމުގަިއ 

 ބައިވެިރެވގެންނުވާނެެއވެ.
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 ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ަވނަ 212 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .128
 
ާޚްއޞަ ޤާނޫނެއްގައި ަވކި ކަމެއް ކުރުމުގެ ޚާއްަޞ  ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ )ނ( .212 

އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަައޅައިދީަފއިވާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަަވއި، މި ޤާނޫނަށް 
        ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކަންކަުމގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ
ވާ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަުކަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

 
 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ލ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 213ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .129
 

"ކުށުެގ ވެށި" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކުެށއް ހިނގާ ިހނދު، އެ ކުާށ  )ލ( .213 
ގުޅުންހުރި ވާޤިޢާެއއް ނުވަތަ މާއްދީ ހެއްކެއް ނުވަތަ ެއއްެޗއް ހުރި ކޮންމެ 

 ތަނަކަށެވެ.
 
 ފަދައިން ހަތް އަުކރު އިތުރުކުރުން. މާއްދާގެ )ޏ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ަވނަ 213 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .130

 
        "ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ސ( .213 

)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާހާ ހިނދަކު އެ ޤާނޫނާއި،  76/24
ހެއްކާ ުގޅޭގޮތުން ޖިނާއީ ަމއްސަލަތަުކގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާިއ 
     އުސޫލުތައް ަބޔާންކޮށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކާިއ 

 ްއވެސް ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަ
"ހުއްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ަހއްޔަރަްށވެސް ަބންދަށްވެސް އަިދ  )ޑ(  

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްވެސް ނުވާގޮތަށް ސުވާލުކުރުމަށްަޓަކއި ނުވަތަ ބަލައި 
ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ހުއްޓުވާ ހުްއޓުވުމަެށވެ. އެ ާޙލަތުގައި އޭާނެގ 
މިނިވަންކަން ނިމުމަކަށް އައީ ކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނީ އިންާޒރުދީ، ވަކީެލްއެގ 

 އެހީތެރިކަން ދީ ހަދާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
    "ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި (1) )ޒ(  

 ދެ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގަިއވާ މީހާ ހުރި ޙާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
    i.   ްހައްޔަރަށް ނުވާގޮތަށް ނުަވތަ ބަންދުކުރުމަށް ނުވާގޮަތށ

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރުމަށްޓަަކއި ފުލުހުންގެ 
މަރުކަޒަކަށް ގެަނއުމަށްފަހު ނުވަތަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ހިނގާ 
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)ހަތަރެއް( ގަިޑއިރުގެ ަވުގތު އެތަނުަގއި ހޭދަކުރާ ކުރުްނ؛  4
 ނުވަތަ

    ii.   ެހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ނުވަަތ ބަންދުކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހައްޔަުރގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި އޭނާ ހުންނަ 

 ހުރުން.
ކުށުގެ ތުހުމަތެއްަގއި ނޫންގޮތަށް ސުވާލެއްކުރުމަށް ނުވަތަ މަުޢލޫމާތެއް  (2)   

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަހެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 
ހާޒިރުވާ މީހާ އެހުރީ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ 
ދަށުގައި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުެގ 

 ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނީ އިްނޒާރުީދ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ދޭނެއެވެ.
ބުެނފައި އެވަީނ، މީހެއްގެ މިނިވަންކަން "ހައްޔަރުކުރުން" ކަމަށް  (1) )ޓ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  44ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، މި ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމާއެކު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ 

 ދަށަށް އޭނާ ގެނައުމަށެވެ.
ފުލުހުންގެ ހައްޔަުރގައި މީހަުކ ހުންނާނީ އޭނާ ފުލުހުންގެ ބަންދަށް  (2)   

ބަދަލުވުމާ ހަމައަށެވެ. ފުލުހުންގެ ހައްޔަުރގައި ހުންނަ މީހާ ފުލުހުންގެ 
ބަންދަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްަމންޓްގެ 
އިސްވެިރެއއް އޭާނ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑަެއޅުމުން ނުވަތަ 

 ނެވެ.ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުން
ވަނަ މާއްދާަގއި  44ހައްޔަރުަގއި މީހަކު ހުންނަ ވަުގތު، މި ޤާނޫނުގެ  (3)   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ އިންޒާރުަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ޙައްޤުތައް 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

"ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މީހަކު ހައްޔަުރުކރުމަށްފަހު އޭނާ  )ޔ(  
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ޙާލަތަށެވެ. ބަންދުގެ މުއްދަތުަގއި އޭާނ ފުލުހުންގެ 

ހުންނާނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ަކސްޓޯިޑއަލް ޖަލެްއަގއެވެ. ބަންދުގަިއ 
ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ޤާނޫނީ  44ހުންނަ ވަގުތު މި ޤާނޫނުގެ 

ގައި ހުންނަ މީހާއަށް އިންޒާުރގައި ަބޔާންެވގެންާވ ޙައްޤުތައް ބަންދު 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

"ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، އަމިއްލަ ތަަނކާ ގުޭޅގޮތުންނަމަ،  )ޕ(  
އެތަނެްއގެ ވެރިފަރާތަށެވެ. ުކއްޔަށްދީފަިއވާ ތަނަކާ ގުޭޅގޮުތންނަމަ، އެތަން 

ކުއްޔަށް ހިފާފަިއވާ ފަރާތަށެވެ. އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ވަކި ޔުނިޓެއް ނުވަަތ 
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 ވެރިފަރާތަެށވެ. އަދި އެއިން ެއއްެވްސ ބައެއްނަމަ، އެ ޔުނިެޓއް ނުވަތަ ބައެއްގެ
ފަރާތެއް އެއިން ތަެނއްަގިއ ނެތް ޙާލަތެއްަގއިނަމަ ނުވަތަ އެނޫްނ 
ޙާލަތެއްަގއިނަމަ، އެތަނެްއގަިއ ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އެތަނަކާ އެ ވަގުަތުކ 

 ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތްވެސް ހިމެޭނގޮތުންނެވެ.
މަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށަކާ "މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަ )ޖ(  

ގުޭޅގޮތުން ުސވާލުކުެރވެމުންދާ މީހާ ނުވަތަ ކުުށގެ ތުހުަމތުގަިއވާ މީހާެގ 
)އަށާރަ(  18މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ކަނަޑއަާޅ، ޢުމުރުން 

 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.
 
ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުާރ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  .131

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

_______________________ 
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