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 ތިްނަވނަ  ައހަރުގެ  ަވނަ  2021 ަމޖިލީުހގެ  ަރއްޔިުތންގެ  ޭބއްެވވި  ދުަވހު  ހޯމަ  ވި  2021 ޮނވެންަބރު 29
 ޓެރަރިޒަްމ ަމާނކުރުުމގެ) 2015/32 ަނންބަރު  ޤާޫނނު " ފާްސކުޅަ ޖަލްާސއިން  ަވނަ  44 ދައުުރގެ 
 ،ންަމތީވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮުތގެ 92 ާޤނޫުނއަސާސީގެ "ބިލުަވނަ ިއޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ  3އަށް ( ޤާޫނނު
ުދވަހު ަރއީސުލްޖުްމހޫރިްއޔާ ަތޞްދީުޤ  ބުދަ( ިވ 1443 ޖުާމދަލްއޫލާ 11) 2021 ޑިސެންބަރު 15

 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިްއޖެެއވެ. ،މި ބިލު ާޤޫނނަކަްށވެ ،ކުރެްއވުުމން
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 2021/31 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

  އަށް ( ޤާނޫނު  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ) 2015/32 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3

 

 .އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން އަށް( ެޓރަރިޒަމް މަނާުކރުމުގެ ޤާނޫނު) 2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 
 

ވަކި ސިޔާސީ ނުވަތަ ދީނީ ުނވަތަ ަހރުކަށި ފިކުެރއް ކުިރއެުރުވމަށްޓަކައި؛   (1) )ހ( .4

 އަދި

 
 އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ  22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 
ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި 

 ހައްޔަރުކުރުން 

     ވަނަ މާއްދާއާއި  12ވަނަ މާއްދާާއއި  7ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .22

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ކުެށއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުކުެރޭވ  14

ފަރާތަކާމެދު ވަގުތުްނ ފިޔަވަުޅ ނާޅައިފިނަމަ، އެފަަދ ފަރާތެއްެގ މައްޗަްށ 

ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުމަްށ ބުއްދިއަްށ ޤަބޫލުުކރެވޭ އެކަށީގެންާވ 

އަމުރަކާ ުނލައި އެމީހަުކ ހަްއޔަރުކުރުުމގެ ާބުރ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ކޯޓު 

 ފުލުހުންނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އެ ކުްށ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ކުރި ކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ ަފރާތެއް، ޯކޓު އަމުރަކާ ނުަލއި ހަްއޔަރުކުރުުމގެ ާބުރ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.ފުލުހުންނަށް 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ކުށެްއ ުކރި ަކމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  16މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ފަރާތެއް، ކޯޓު އަމުރަކާ ުނލައި ހައްަޔރުކުރުުމގެ ބާރު ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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 މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( ނުވަަތ )ނ( ެގ ދަށުން މީހަުކ ަހއްޔަރުުކރަންވާނީ، )ރ(  

ސަބް އިންސްޕެކްަޓރ އޮްފ ޕޮލިްސގެ ރޭންކުން ފެިށގެްނ މަތީ ރޭންކެއްެގ 

 އޮފިސަރެއްެގ ހުއްަދއާ ެއކުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( ުނވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން މީހަކު ަހއްޔަރުުކރުމުގައާއި،  )ބ(  

)ިޖނާއީ އިޖުރާއަުތެގ  2016/12ހައްޔަުރކުރުމަށްފަހުަގއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ މާއްދާާއއި،  42ވަަނ މާއްާދގެ )ބ( އަދި )ޅ( ާއއި،  40ޤާނޫނު( ެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  45ވަނަ މާއްާދއާއި،  44ވަނަ މާއްދާއާއި،  43

 އިޖުރާއަތުތަކަށް ުފލުހުން ޢަަމލުކުރަްނވާނެއެވެ.

ހަކު، ކޯުޓ މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( ުނވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން ހައްަޔރުުކރެވޭ މީ )ޅ(  

)ސާޅީސްއަށެއް( ގަޑިިއރަްށ ބަންދުގަިއ ބެހެއްޓުުމގެ ާބުރ  48އަމުރަާކ ނުލަިއ 

 ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތަްށ ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ހަްއޔަރުުކރުމުގައި، ަހއްޔަުރކުރެވޭ މީހާ ކޮށްފާނެކަމަްށ  )ކ(  

ބެލެވޭ ެޓރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެެލވޭ އެންެމަހއި ގެްއލުންތަކެްއ 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ރައްކާެތރިކަމުެގ ގޮތުްނ ެއހިނދަކަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެަހިއ 

 ޔަވަޅުތަްއ ފުލުހުްނ އަޅަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނު ހުއްދަކުާރ ފި

މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ނުވަަތ )ނ( ެގ ދަށުން ކޯުޓ އަމުަރކާ ުނލަިއ  )އ(  

ހައްޔަުރކުރުމުގެ ާބރު ފުުލހުންނަށް ލިބިދޭ މީަހކު ުހރީ އަމިްއލަ ތަނެއްގައި ކަމަްށ 

ހަްއޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި، ބެލުމަށް އެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތުަގއި، އެމީހަކު 

އެތަނަކަށް ވަނުމާއި އެކަން ކުރަން އެަކށޭނަ މިންވަރެއްެގ  ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި

ވަގުތަކަށް އެތަނެއްގަިއ މަޑުކުރުމުގެ، ުނވަތަ ތިބުމުެގ ާބރު، ފުލުހުންނަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ދިރިނޫޅޭ، ފަޅުކޮށް މި މާއްދާެގ )އ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ އަމިްއލަ ތަނަކީ، މީހުްނ  )ވ(  

ދޫކޮށްލާފައިވާ ތަނެްއ ކަމަށްވެފައި، އެތަުނގައި މި މާއްާދގެ )ހ(، )ށ( ނުވަަތ 

)ނ( ގައި ބަޔާންކުާރ ފަރާތެއް ހުރި ކަމަށް ޤަޫބލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ެހިކ 

 ،ލިބިފައިވާނަމަ، އެަފރާތެއް ހައްަޔރުކުރުމަށްޓަަކއި، ކޯުޓ އަމުރަކާ ުނލައި

މާއި، އެކަން ކުރަން އެކަށޭނަ މިންަވރެއްގެ ވަުގތަކަށް އެތަނެއްގަިއ އެތަނަކަށް ވަނު

 މަޑުކުރުމުގެ، ނުވަތަ ތިބުމުެގ ބާރު، ުފލުހުންނަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
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    ޤާނޫނު މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުުލހުން އަމިްއލަ ތަންތަނަށް ަވނުމުގައި،  )މ(  

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(،  30ގެ )ޖިނާއީ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނު(  2016/12ނަންބަރު 

)ޅ(، )ކ(، )އ(، އަިދ )ވ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ އިޖުރާއަތުަތކަްށ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަިނވި ފަދައިން މާއްާދއެއް އިތުރުުކރުން. 1-22ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 
އަމިއްލަ ތަންތަން 

 ފާސްކުރުން ބަލައި 

ވަނަ މާއްާދގެ )އ( ގެ ދަށުން، އެ ާމްއދާގެ )ހ(، )ށ(  22މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .22-2

ނުވަތަ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކުާރ ަފރާތެްއ އަމިްއލަ ތަނަުކން ހަްއޔަރުުކާރ 

ވަަނ  12ވަަނ މާްއދާއާއި  7ވަނަ މާއްާދއާއި  6ޙާލަތުގައި، ިމ ޤާނޫނުެގ 

ްށފައިވާ ކުށަާކގުޅޭ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 16ވަނަ މާއްާދއާއި  14މާއްދާއާއި 

      ހެކި އެތަނުގައި ހުރިކަމަށް ޤަޫބލުކުރުމަށް ެއކަށީގެންވާ ސަބަބެއްވާނަމަ، 

އެ އެއްެޗއް ހޯދުމަށްޓަަކއި، އަދި އެކަްނ ކުރަން އެކަޭށނަ މިންވަރެއްެގ 

 ވަގުތަކަށް، އެތަނެްއ މި މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ަބލައި ާފސްކުރެވިދާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަނެއް ަބލައި ފާސްކުެރވޭނީ، އަންނަނިިވ މި  )ށ(  

ޙާލަތްތައް ވުޖޫދުަގއިވާކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކުށުގެ 

ތުހުމަތުގައިާވ ފަރާްތ ަހއްޔަރުުކިރ ފުލުހުްނގެ އޮފިސަަރށް ޤަބޫލުުކރެޭވ 

އޮފިސަރުްނގެ ރޭންކުްނ ފެށިގެން މަތީ  ޙާލަތުގައި، ފުލުހުްނގެ އެގްޒެކެިޓވް

 ރޭންކެއްެގ އޮފިސަެރއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގަެއވެ.

 

 

އެ ކުށާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވާ ހެއްެކއް އެތަުނގައި ވާކަމަްށ   (1)   

 ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީގެންާވ ސަބަބެއް އޮތުން؛ އަދި 

ހެކީގެ ގޮުތގައި ަޝރީޢަތަްށ އެ ހެްއކަކީ އެ ކުށް ސާބިތުުކރުމަށްޓަކައި   (2)   

ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންތެރިވެދާނެ އެއްެޗއް ކަމަށް ޤަބޫުލކުރުމަްށ 

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން؛ އަދި 

އެތަން އެަވގުތު ަބލައި ފާސްނުކޮށްފިނަމަ، އެ ކުށާގުޅޭ ެހކި ޮފރުވަފާެނ   (3)   

ހިނަގއިދާނެ ކަމަްށ  ކަމަށް ނުވަތަ ނައްާތލަފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ނެތިގެން
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ނުވަތަ އެ ެހއްކަށް ބަދަުލގެނެސްދާނެ ކަމަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ އެަކށީގެންާވ 

 ސަބަބެއް އޮތުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްުކރަންވާނީ، އެ ބަލައި ފާސްުކރުމަށް ޒިންމާވާެނ  )ނ(  

 އޮފިސަރަކު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ އޮފިަސރުގެ ެބލުމުެގ ދަށުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަނެއް ބަަލއި ފާސްުކރާިއރު އެަތނެއްގެ ެވރިފަރާްތ  )ރ(  

އެތަނުގައި ހުރިނަމަ، އެތަްނ ބަލަިއ ފާސްކުރަްނވާނީ، އެފަރާުތގެ ހާޒިުރގައެވެ. 

އެތަނުގެ ެވރިފަރާްތ އެ ތާނގައި ހާޒިރުެވ ނެތް ާޙލަތެއްގަިއ އެތަން ަބލަިއ 

މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ެއހެން ފަރާތެއްެގ ފާސްކުރަންވާނީ، އެފަރާތުގެ 

 ހާޒިރުގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމިްއލަ ތަނެއް ަބލައި ފާސްުކރެވޭނީ، ެއތަނުގައިވާ ކަމަްށ  )ބ(  

ބެލެވޭ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާފަދަ ެހއްކެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެކަްނ 

ކަެށވެ. އަދި އެފަދައިްނ ހިންގާ ބަލަިއ ކުރަން އެކަށޭނަ މިންަވރެއްގެ ވަގުތަ

 )ހައެއް( ގަޑިިއރަށްވުެރ އިުތރުވެގެންނުވާެނެއވެ. 6ފާސްކުރުމެއް، 

މި މާއްދާެގ )ބ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ވަގުތަށްުވރެ އިތުރަްށ މި މާއްދާގެ ދަށުްނ  )ޅ(  

އަުމރަކާ އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރަން އެދޭނަމަ، އެކަން ކުރަްނާވނީ ކޯޓު 

 އެކުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމިްއލަ ތަނެއް ބަަލއި ފާސްުކރާ ުފލުހުންގެ އޮފިސަރުންނަްށ  )ކ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާެނއެވެ.

 

ހެކީގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންުކރެވިދާނެ އެްއޗެއް އެތަނުގައި ުހރިކަމަްށވާނަމަ،   (1)   

ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ުފރުޞަުތ އަދި އެ އެއްޗެއް ޮފރުވުމުގެ ުފރުޞަތު 

         ނުވަތަ އެ އެްއޗަކަށް ބަދަލުގެަނއުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއތްކަމަށް

 އެ އޮފިސަަރކަށް ޤަބޫުލކުރެވޭނަމަ، އެ ެއއްޗެްއ ހިފެހެްއޓުން؛
 

އެތަނާއި އެތަނުގައި ހުރި ކަމާބެހޭ އެއްެޗހީގެ ފޮޓޯ އަދި/ނުވަަތ ވީޑިޯއ   (2)   

 ނެގުން.

މި މާއްދާގެ )ކ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްިތޔާޒުގެ ދަށުގައިާވ  )އ(  

އެއްޗެއްސާއި، ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒުގެ ދަށުަގއިވާ ެއއްޗެއްސާއި، ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން 
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އިމްތިޔާޒު ލިބިގެްނވާ އެނޫންެވސް ެއއްޗެހި ހިފެެހއްޓުމުގެ ުނަވތަ އެ އެއްޗެީހގެ 

 ބާުރ ފުލުހުންނަްށ ލިބިގެެންއ ނުވެއެވެ.މުެގ އަދި/ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެގުފޮޓޯ 

މި މާއްދާެގ )ކ( ެގ ދަށުން ހިފަހައްާޓ މުދަުލގެ އިންވެްނޓަރީއެއް، ބަލަިއ  )ވ(  

ފާސްކުރާ އޮފިސަރު އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ. ެއކަން ުކރަންވާނީ، ފުލުހުންގެ އެހެްނ 

ތް ނެތް ޙާލަތެއްަގއި އޮފިސަރަކާއި، ތަުނގެ ެވރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ެވރިފަރާ

    ވެރިފަރާތުެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްެދވޭނެ ފަރާތެްއގެ ާހޒިރުގައެވެ. އަިދ 

އެ އިްނވެންޓަރީގެ ކޮޕީެއއް، ތަނުގެ ެވރިފަރާތަށް، ނުވަތަ އޭނާ ނެތް ޙާލަތެްއގަިއ 

ވެރިފަރާތުެގ މަޞްލަޙަުތ ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ަފރާތަށް ުފލުުހންގެ އޮފިސަުރ 

 އެވެ.ދޭންވާނެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަނެއް ބަަލއި ފާސްުކރުމާ ޙަާވުލވެހުރި ފުލުހުންެގ  )މ(  

އޮފިސަރު، އެ ބަަލއި ފާސްކުރުާމގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ެރޯކޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

އެގޮތުން ރެކޯޑުކުރުުމގައި، ަބލަިއ ފާސްުކރާ ތަނަްށ ވަްނ ަވުގތާއި، އެތަނުަގއި 

ތިބި ީމހުންނާއި، ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ޒިންމާިވ އޮިފސަރާއި، ބަަލއި ހާޒިރުވެ 

ފާސްކުރި އޮފިސަރުންާނއި، ބަލައި ފާސްުކރެވުނީ ކޮން ާބވަތެއްގެ ެހއްކެްއ 

ހޯދަން ކަމާއި، ަބލައި ފާްސކުރެޭވ ތަނުން ނެޭގ ކޮންމެ އެއްެޗއްގެ ތަފްޞީލު، 

 ންވާނެއެެވ.އެ އެްއޗެއް ެނގުނު ތަން އެނގޭނެ ގޮތަްށ ބަޔާންުކރަ

މި މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން ރެކޯޑުކުރާ މަުޢލޫމާތުގެ ތެޭރަގއި، މި މާއްދާގެ  )ފ(  

ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން ެއގްޒެކެޓިވް އޮިފސަރުގެ ނަމާިއ 

މަޤާމާއި ެއ ހުއްަދ ދިްނ ވަގުާތއި، ެއ އޮފިަސުރ ހުއްދަޮކށްފައިވާ ަބލަިއ 

ންުކރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ރެކޯޑުގައި ބަލައި ފާސްުކރި ފާސްކުރުމުގެ ދާިއރާ ބަޔާ

އޮފިސަރުންގެ އިުތރުން، އެކަމަށް ުހއްދަ ދިން އޮފިަސރު ސޮއިކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫމާތު، އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮްށ  )ދ(  

 ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.ނިންމައި، ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމުގެ ކުރިން 
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            ވަަނ މާއްދާގެ ައރިމަތީ ސުރުޚީ، އަދި އެ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި  26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.

 

ބަންދުގައި 
ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުން 

މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( ނުވަތަ )ނ( ެގ ދަށުން  ވަނަ 22މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26

ހައްޔަުރކުރެޭވ ފަރާތެްއ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގމަތިންތޯ 

 48ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެމީހަކު ހައްަޔރުކުެރވޭތާ ގިނަެވެގން 

)ސާޅީސްއަށެއް( ގަޑިިއރުެގ ތެރޭަގއި ފަނޑިާޔރެއްެގ ކުިރމައްޗަްށ 

 ހާޒިރުކުރަްނވާނެއެވެ.

 

      ވަނަ ާމއްދާއާއި  12ވަނަ މާއްދާާއއި  7ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

        ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްތައް ފިޔަވައި  16ވަނަ މާއްދާއާއި  14

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެހެން ކުެށއް ކުިރކަމުގެ ތުުހމަތުގަިއ 

 ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގމަތިންތޯ ހައްޔަުރކުރެޭވ ފަރާތެްއ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ

 24ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެމީހަކު ހައްަޔރުކުެރވޭތާ ގިނަެވެގން 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުެގ ތެޭރގައި ފަނޑިާޔރެއްެގ ކުިރމައްޗަްށ 

 ހާޒިރުކުރަްނވާނެއެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެްއގެ ުތހުމަތުގައި ހަްއޔަރުޮކށްފައިާވ  )ނ(  

މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމަށް އޭނާ ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުިރމައްޗަްށ 

ހާޒިރުކުެރވުމާއެކު، އޭާނ ހައްަޔރުކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫނީ ަހމަތަކުެގ 

މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި، އޭނާ ހައްަޔރުކޮށްފައިވަީނ އޭާނގެ މައްޗަްށ 

ލުމަށް ުބއްދިއަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުެރގެންތޯ ެބލުމާއެކު، ފުލުހުްނ 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންތޯ ފަނޑިޔާުރ 

ބަލަންވާނެއެވެ. އަިދ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަްއ ވުޖޫދުގަިއވާނަމަ، އޭާނ 

  އަމުރުުކރަންވާނެއެވެ.ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަްށ ފަނޑިޔާރު

 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ހިނގާފާެނ   (1)   

ކަމުގެ އިންޓެލިޖެންްސ ފުލުހުންނަްށ ލިބިަފއިާވ ޙާލަތެްއގައި، 

އެކަން ހުއްުޓވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާެތއް، ތުހުމަތުގަިއާވ 
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ތަޙްޤީޤަށް ެހިކ ފަރާތަށް ލިބިަފއިވާ ކަމަށް ެބލުމަށް ފުުލހުންގެ 

 ލިބިފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ 

 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ހިނގާފާެނ   (2)   

ކަމުގެ އިންޓެލިޖެންްސ ފުލުހުންނަްށ ލިބިަފއިާވ ޙާލަތެްއގައި، 

އަދި އެ ޢަމަލު ޭރވިކަމުގެ ެހކި ލިބެން އޮތީ ކުުށެގ 

ށް ފުލުހުްނެގ ތުހުމަތުގައިވާ މީާހއާ ސުވާުލކޮށްގެން ކަމަ

 ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ 

 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ ދޫކޮްށލައިފިނަމަ، ޓެަރރިޒަމްެގ   (3)   

ޢަމަލަކާގުޅޭ ހެކި ފޮުރވަފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެފަަދ 

މައްސަލައެްއގައި ހެކިަބސް ދޭންހުރި ީމހަކަށް ނުފޫޒެްއ 

ކަމަށް ެބލުމަށް ފުލުހުްނެގ ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެ 

 ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ 

 
ކުށުގެ ުތހުމަތުގަިއވާ ީމހާ ފިލާފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް ފުލުހުްނެގ   (4)   

 ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ 

 

ކުށުގެ ުތހުމަތުގައިާވ މީާހ ބަންދުްނ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،   (5)   

ސަލާމަތަްށ ނުރަްއކަލެްއ ުކރިމަތިވެދާނެކަމަްށ މުޖުތަމަޢުގެ 

 ބެލުމަށް ފުލުހުްނގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ.

 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ އަކުުރގައި ަބޔާންކުާރ  )ރ(  

ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ބަޔާންުކރާ، އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން 7( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 27

ފުރިހަމަވެފައިވާ ުފލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯެޓއް އެއީ، ުފލުހުންެގ 

 ތަޙްޤީޤަށް ލިބިފައިާވ އެކަށީގެްނވާ ެހއްކެްއ ކަމުގަިއ ބެލޭނެެއެވ.

 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ޙާލަެތއް ވުޖޫުދގައިވޭޯތ ކޯޓުްނ  )ބ(  

ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުްނ ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނ މިންގަނޑަީކ މަދަީނ 

މިންގަނޑެވެ. އެގޮތުން، ކޯޓުްނ ބަލަންވާނީ، ުފލުހުްނ ހުށަހަާޅ 

ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެއިން ޙާލަެތއް ވުޖޫދުގަިއ އޮތުން ެއ ޙާލަްތ 

 ވުޖޫދުގައި ނެތުމަށްުވރެ ގާތްޯތ ބެލުމުެގ މައްޗަެށވެ.
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 .ވަަނ މާއްދާގެ )މ( އަދި )ފ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަެއއްގައި ީމހެއްގެ ބަންދުގެ ުމއްދަތު ފަނޑިޔާުރ  )މ( .26

)ހަެތއް(  7އިތުރުކޮށްދޭންވާނީ، ުފރަތަމަ ފަަހރު ނަމަ، ބަންދުެގ މުްއދަތު 

އިުތރުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ މި ާމއްދާެގ ދަށުން މީހެްއެގ ދުވަހަށްވުެރ 

)ސާދަ(  14ބަންދުގެ މުއްދަތު އެންމެ ގިނަެވގެން އިުތރުކޮށްދެވޭނީ، ޖުމްލަ 

 ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )މ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުުށގެ ތުހުމަތުުކެރވޭ މީހާ ެއ ކުްށ  )ފ(  

ުތހުމަތުކުެރވޭ މިންަވރަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފަިއވާނަމަ، އަދި އޭާނ ކުރިކަމަށް 

)ިޖނާއީ އިޖުރާއަުތެގ  2016/12ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

       ( ވަަނ ނަންބަރުން ފެށިގެން 1ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) 60ޤާނޫނު( ެގ 

ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތްތަުކެގ ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިަޔލަށް ުހރި ނަންބަރުތަކ4ު)

ތެރެއިން ޙާލަތެްއ މެދުވެިރވެދާނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަްށ ޤަބޫލުކުެރވިއްެޖ 

ޙާލަތެއްގައި، އޭނާެގ ޝަރީޢަްތ ނިމެންދެން އޭާނ ބަްނދުގައި ަބހައްޓަްނ 

 ފަނޑިޔާރު އަމުރުުކރަންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ފ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ހަަތރު ައކުުރ އިތުރުުކރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
 

    މި މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުަގއި، ކުށުގެ ތުުހމަތުގައިވާ ފަރާތް  )ދ( .26

އެ ކުްށ ކުރިކަމަްށ ތުހުމަތުުކރެވޭ މިްނވަރަްށ އެކަށީގެްނވާ ެހކި ލިބިފަިއ ނެްތ 

ގެ )ޖިނާއީ އިޖުާރައތުގެ ޤާނޫނު(  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙާލަތެއްގައި، 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ 4( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 60

ނިޔަލަށް ުހރި ނަންބަރުތަުކގައި ބަޔާންުކރާ ސަބަބުތަުކގެ ެތރެއިން ސަބަބެްއ 

ުތހުމަތުުކރެވޭ ކޮންެމވެސް އޮތްނަމަ، އަދި އޭނާެގ މައްޗަްށ އެ މައްަސލަިއގައި 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  59މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ޤާނޫނުެގ 

)ަފނަރަ( ދުވަހަށްުވެރ  15ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން އޭާނ ބަންދުގަިއ ބެހެއްޓުމަށް އަމުުރކުރެވިދާނެއެވެ.
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ދާގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގަިއވެސް ެއ މާއްދާެގ މި މާއް )ތ( 

ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ ީމހާ، އިތުރަށް ބަންދުގައި ބެެހއްޓުމަށް ފުުލހުން ބޭނުންނަމަ، 

 ،އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިަމއްަޗށް ހާޒިރުކުރުމުން

ދުގައި ެބހެއްޓުމުެގ ހުއްަދ ިދނުމުގެ އިޚްތިާޔރު އިތުރު މުއްދަތަކަްށ އޭާނ ބަން

ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް، އޭނާާއ ެއ ކުށާ ގުޅުވައިޭދ 

އެކަށީގެންވާ މިންަވރެްއގެ ހެްއކެއް އެހާތަނަށްވެސް ލިބިފައިނުާވނަމަ، އެފަދައިން 

 ނުވާނެއެވެ.)ފަނަރަ( ދުވަހަްށވުެރ އިތުުރވެގެން  15އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، 

 

   މި މާއްދާގެ )ތ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އޭނާ ބަންދުކޮށްަފއިވަނިކޮށް، އޭނާ  )ލ( 

އެ ކުށް ކުިރކަމަށް ތުހުމަތުކުެރވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންާވ ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ، 

)ފަނަރަ( ދުވަހަށްުވރެ ދިގު ުމއްދަތަކަށް، ނުވަތަ ަޝރީޢަތް ނިމެންދެން  15އޭނާ 

 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަްށ ފަނޑިޔާރު އަމުރުުކރަންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ފ( ނުވަތަ )ލ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ  )ގ( 

)ޖިނާީއ އިުޖރާއަތުެގ ޤާނޫނު(  2016/12ޤާނޫނު ނަންަބރު މީހެއްގެ މަްއޗަށް 

ހެްނނަމަވެސް، އޭނާ ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އެއް ުނހިނގާނެއެވެ. އެ 60ގެ 

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހަްއޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ެނތްކަމަށް އަދި އޭނާ 

ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްަކެލއް ކުރިމަތިވުމުެގ 

ފުރުޞަތެއް ނެތް ކަމަށް، މައްަސލައިގެ އެންމެހައި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާިއރު، 

ކިއުަޓރ ޖެނެަރލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާ ަޝރީޢަތް ނިމެންދެން ޕްރޮސި

ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޮށްފައިވާ އަުމރު ބާިޠލުކުރުަމށް އެދި ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްާދ ހުަރހެއްނާޅައެވެ.

 

  އިޞްލާުޙކުރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  1-28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
 
 

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއިީވނަމަވެސް، އެ ދެ  )ރ( .28-1

އަކުރުަގއި ބަޔާންުކރާ ީމހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުުކރެވިފައިވާ ުކށާއި މައްސަަލއިެގ 

ބާވަތުން، އެއީ އެ ދެ އަކުުރގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތގެ ެތރޭގައި އެ މައްސަަލއިެގ 

މައްސަަލއެއް ކަމުަގއިނުވާނަމަ، އެ މައްސަަލއިެގ  ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުެރވިދާނެ
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ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަުކރުމަށްޓަކައި މުއްދަުތ އިތުުރކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަބަުބ 

ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ގެ )ހ( ެގ އެފަދައިން ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަލް އިތުރުކޮށްދޭ ުމއްދަތު، މި މާއްދާ

       )ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހަށްުވރެ އިތުުރވެގެްނނުވާނެއެވެ. އަދި  45ދަށުން 

)ހަތްދިހަފަހެއް(  75މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، 

 ދުވަހަށްވުެރ އިުތރުވެގެންނުވާެނއެވެ.

 

  ފަދައިން ފަްސ އަުކރު އިުތރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( ގެ ަފހަތަށް އަންނަނިވި 1-28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

  
 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުްނ އިތުރުކޮށްޭދ މުއްދަތުގަިއވެސް އެ މައްސަަލއިެގ  )ކ( .28-1

ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުެރވިފައިނުވާނަމަ، އަދި އެފަދަިއން ތަޙްޤީޤު 

ފުރިހަމަކުެރވިފައިނުވަީނ ފުލުހުްނެގ ބާރުނުފޯުރޭވ ކަމެްއ މެދުވެިރވުމުެގ 

ސަބަބުން ކަމުގަިއވާނަމަ، އިުތުރ އެްއ ފަަހރު ެއ މުއްދަތު ިއތުރުކޮށްދިނުމަށް 

           އެދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެަރލަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ. ައދި އެފަދައިން 

    އެ މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤު ފުިރހަމަކުެރވިފައިނުވާ ސަބަބަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް،

ވާނެ ގޮުތގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުަޓރ )ފަނަރަ( ދުވަހަްށވުރެ އިުތރުނު 15

 ޖެނެރަލަށް ެއ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިދާެނއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރުުމގެ މުއްަދތު އިތުރުކޮށްޭދ  )އ(  

ޙާލަތުގައިވެސް، ދަޢުވާ އުފުލުމާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްާދގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކުާރ 

 ހިނގާނެއެވެ.މުއްދަތާއި އިޖުާރއަތު 

 

 މި މާއްދާގެ )ކ( އަިދ )އ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުއްދަތުތަކުަގއި މި މާއްާދެގ  )ވ(  

)ހ( ުނވަތަ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ މީހެއްެގ ތަޙްޤީުޤ ފުިރހަަމކޮށް އެީމހެއްެގ 

މައްޗަށް ދަޢުާވ އުފުލާަފއިނުވާނަމަ، މި މާއްާދގެ )މ( ގައި ބަޔާްނކުާރ 

  މައްޗަްށ ދަޢުވާ އުފުލަިއގެންނުވާނެެއވެ. ޙާލަތުގައި މެުނވީ އޭާނގެ

 

 މި މާއްދާގެ )ކ( އަިދ )އ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ މުއްދަތުތަކުަގއި މި މާއްާދެގ  )މ(  

)ހ( ުނވަތަ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ މީހެއްެގ ތަޙްޤީުޤ ފުިރހަަމކޮށް އެީމހެއްެގ 
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ުތުހމަތުކުރެވިފައިާވ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިުނވިނަމަވެސް، އެމީހަކާމެދު 

މައްސަލައިަގއި އާ ހެިކ ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މަްއަސލައެްއ އަލުްނ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހުގަިއ ކުށުެގ ތުހުމަތުުކރެޭވ ފަރާތުެގ މައްޗަށް ދަޢުާވ 

 އުފުލުމަކަށް މި ާމއްދާ ުހރަހެއްނާޅައެވެ.

 

ދަޢުވާ އުފުާލ މި މާއްދާގެ )މ( ެގ ދަށުން ައލުން ތަޙްޤީޤުުކރުމަށްފަުހ  )ފ(  

ޙާލަތުގައި، އެފަރާތުެގ މަްއޗަށް ުތހުމަތުކުެރވޭ ަމއްސަަލ ތަްޙޤީޤުކޮށް ދަޢުާވ 

އިްނ ފެށިގެްނ )ޅ( ެގ ނިޔަލަްށ ުހިރ  އުފުލުމާ ގުޅޭގޮތުްނ މި މާއްާދގެ )ހ(

 އަކުރުތަކުަގއި ބަޔާންުކރާ މުއްދަތުަތކާއި އިޖުރާއަތުތަްއ ހިނާގނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 4-28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

 
މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަަމލެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއ  )ރ( .28-4

ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލެއް ހިނގުމާ ގުޅިގެން ހިްނގަންޖެހޭ ޖިނާއީ 

ވެިހ ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުންނެވެ. ތަޙްޤީޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ުކރާނީ، ދި

އެގޮތުން، ތަޙްޤީޤަށްޓަކަިއ ކުުށގެ ވެށި ރައްކާެތރިކުރުާމއި ެހކި ހޯދުމާިއ ެހކި 

ރައްކާތެިރކުރުމާއި، އެނޫންވެްސ ތަޙްޤީޤީ  އިާދރާއެްއެގ ހައިިސއްޔަތުން 

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުން

 އަޅަމުންގެންދިޔުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަެހއް ނާޅައެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަިނވި ފަދައިން މާއްާދއެއް އިތުރުުކރުން. 4-28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

ޖިނާއި އިޖުރާއަތުގެ 
ޤާނޫނަށް 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތު 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގައާއި، މީހުްނ  .28-5

ހައްޔަުރކޮށް ބަންދުުކރުމާއި، ދަޢުވާއުުފލުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާޫނނުގައި ކަނޑައެޅިގެްނ ވަިކ 

އިޖުރާއަތުތަކެއް ުނވަތަ މުއްދަތުތަކެއް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާ ަކންކަމުގެ މައްޗަށް ހިނގާީނ 

)ޖިނާއީ އިުޖރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތަކާިއ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޖުރާއަތުތަކެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 45ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

  

ތުހުމަތުކުރެވޭ 
ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް 

މޮނިޓަރކޮށް 
ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 

 ހިންގުން ފިޔަވަޅު 

)އަާށރަ( އަހަރު ނުުފރޭ ކުޑަކުއްެޖްއ  18މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތުހުމަތުުކރެވޭ ަފރާތަކީ  .45

)ފަނަރަ( އަަހރު ުފރިފައިވާނަމަ، އެ ކުއްޖެއްެގ  15ެއ ކުއްޖަކަްށ  ،ކަމުގައި ވީނަމަެވސް

މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މޮނިަޓރކޮށް ކޮްނޓްރޯލްުކރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަްއ 

 ހިންގޭނެއެވެ.

 
 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ބާުބ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞާލޙުކުރުން. .12

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް އަނބުރާ 
 

 އަނބުރާ އަންނަ 
ހަނގުރާމަވެރިންގެ 

މި ބާބުގައިވާ  މައްޗަށް 
 އުސޫލުތައް 
 ހިނގުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަެއއްގަިއ ބައިެވިރވުމަށްފަހު ނުވަަތ  )ހ( .60-3

ަސރަޙައްދަކަށް ިދުޔމަށްފަހު އަނބުާރ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގެ ހަނގުރާމަެވރި 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އަންނަ ހަނގުރާމަެވރިންނާމެދު ޢަމަުލކުާރނީ، މި ބާބުަގިއ 

 ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

މި ބާބުގަިއ "ހަނުގރާމަެވރިން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެަވނީ، އަންނަނިިވ  )ށ( 

ޤްޞަދަކަށްަޓކައި ދިެވހިރާްއޖެ ދޫކޮށް ާދ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 
ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ޓެަރރިސްޓް ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަާމޢަތަކަށް   (1)  

 ނިސްބަތްނުވާ ޓެަރރިސްޓުން ހިްނގާ ހަނގުރާމަެއއްގަިއ ބައިެވރިވުމަށް؛

 
ތައްާޔރުވުމަށް، ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތަްއ ހިންގަްނ ޭރވުމަށް، ނުވަަތ   (2)  

 ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލު ހިންގުުމގައި ބައިެވރިވުމަށް ނުވަތަ އެހީެތރިވުމަށް؛

 
ހަނގުރާމަުކރުން ހިމެނޭގޮތަްށ ޓެަރރިޒަމްގެ ޢަަމލުތައް ިހންގުމަށް   (3)  

 ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުނވަތަ ލިިބގަތުމަށް.

 
އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކކީ މި ބާބުގެ އަިދ އެނޫން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު،  )ނ( 

 މި ޤާނޫނުގެ ނުވަވަނަ ބާުބގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހަނގުރާަމވެރިން ަކމުގައި ބެލޭނެެއވެ.
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަެއއްގައި ބަިއވެިރުވމަށްފަހު   (1)  

ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖެއިން ބޭުރގެ ހަނުގރާމަެވރި ސަރަަޙއްދަކަްށ 

ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ ދިވެިހރާއްޖެއަށް އަންނަ ަފާރތްތަކާއި، 

އެމީހުންނާއެކު އެފަދަ ސަރަަޙއްދަކުން އަންނަ އެމީހުްނގެ ޢާއިލާެގ 

 މެންބަރުން؛

 

ހަނގުރާމަެވިރ ސަރަޙައްެދއް ހިމެނޭ ަޤއުމަކަްށ ނުވަަތ އެފަަދ   (2)  

ަސރަޙައްުދ ސަރަޙައްދަކަށް ެއއްގަމުމަގުން ދެވޭނެ، ހަނގުރާމަެވރި 

ނިސްބަތްވާ ޤައުމާ އިންވެގެންާވ ެއހެން ޤައުމަކަްށ ދިުޔމަށްފަހު، 

އެފަރާތުން އެފަަދ ތަނެއްގަިއ މަޑުކޮށްފައިާވ ޞައްޙަ ސަބަބެްއ 

 ބަޔާންކޮށްނުދެވޭ ފަރާތްތައް؛

 

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ތަނަަކށް ދިޔަ 2މި އަކުރުގެ )  (3)  

ެއހެން ސަބަބުތަްއ ުހރުމާއެކު، އެަފރާތުެގ ރަސްީމ ކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ 

ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ނެތުން ނުވަތަ އެފަދަ ޑޮކިއުމަންޓެްއގެ މުއްދަތު 

ހަމަވުމަށްފަހުގަިއވެސް އެ ޑޮކިއުމަންޓް އާކޮށްަފއިނުވުން ުނވަތަ އެކަްނ 

 ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވުން.

 

ހަނގުރާމަެވރިންގެ މާނައިގެ ތެރޭަގިއ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  )ރ( 

 )ފަނަަރ( ައހަރަށްުވރެ ދަުށގެ ކުދިންނެްއ ނުހިެމނެއެވެ. 15ޢުމުރުން 

 

އަނބުރާ އަންނަ 
ހަނގުރާމަވެރިންނާމެދު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ހަނގުރާމަެވރިޔަުކ  3-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .60-4

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަެއއްގަިއ ބައިެވިރވުމަށްފަހު ނުވަަތ 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ޭބރުެގ ހަނުގރާމަވެިރ ަސރަޙައްދަަކށް ދިޔުމަށްފަުހ 

ިވ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެނބުިރ އަތުެވއްޖެނަމަ، އެފަދަ ފަރާތަާކމެދު އަންނަނި

 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެެރއިން ފިޔަވަޅެްއ އަޅަންވާނެއެވެ.

 

 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައްަޔރުުކރުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ  22މި ޤާނޫނުގެ   (1)  

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ބަންދުުކރުން؛ ނުވަތަ  26
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މި ޤާނޫނުގެ ަހވަނަ ބާުބގައި ަބޔާންކުރާ މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްޯރްލކުރުމުެގ   (2)  

 ފިޔަވަޅުތައް ހިންގުން؛ ުނވަތަ 

 
މި ޤާނޫނުގެ ނުަވވަނަ ބާބުެގ ދަށުން ީރހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްރޮްގާރމެއްގަިއ   (3)  

 ބައިވެރިވާްނ ލާޒިމުކުރުން؛ ނުވަތަ 

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ބަންދުުކރުން. 6-60މި ޤާނޫނުގެ   (4)   

 

ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ާޙލަތުގަިއ މެނުވީ، މި  )ށ( 

( ވަަނ 4( ވަަނ ނަންބަރުްނ ެފށިގެން )1ބަޔާންކުާރ ފަރާތަކާމެުދ ެއ އަުކރުެގ )

ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ެތރެއިން، އެއް ފިޔަވަޅަށްވުެރ 

 ގިނަ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެެއވެ.

 

( ވަަނ 1އަުކރުގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ަފރާތަކާމެދު އެ )ނ( 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ، އެފަރާތަީކ މި ޤާނޫނުގަިއ 

ބަޔާންކުާރ ޓެަރރިޒަމްގެ ކުށެްއ ކުިރ ަފރާތެްއ ކަމުގަިއ ުނަވތަ އެފަަދ ކުށެްއ 

 ކުރުމުގަިއ ބައިެވރިވި ަފރާތެއް ކަމުގަިއ ބެލެވޭނަމަެއވެ.

 

( ވަަނ 4ރާ ަފރާތަކާމެދު އެ އަުކރުގެ )މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކު )ރ( 

ވަަނ  6-60ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުާރ ފިަޔވަޅު އަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫުނގެ 

    މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ާޙލަތުގަެއވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތަކާެމދު އެ ައކުރުެގ 

( ވަަނ 1( ވަަނ ނަންބަުރގެ ދަށުްނ ފިަޔވަޅު އަާޅ ޙާލަތުަގއި، އެ ައކުރުެގ )4)

 ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުާރ ފިޔަވަޅެއް އެފަރާތަކާމެދު އަޅައިގެންުނވާނެއެވެ.

 

( ވަނަ ނަންބަުރެގ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ފަރާެތއް، އެ އަކުުރގެ ) )ބ( 

ދަށުން ހައްަޔރުކޮްށ ބަންދުކުރަްނ ނިންމައިފިނަމަ، އެަފރާތެއް ބަންުދގަިއ 

ތުހުމަތުަގއިވާ ަފރާތްތައް ބަންދުުކރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަުރ ބަހައްޓަންވާނީ، ކުށުގެ 

)ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޖަލުތަާކިއ ޕެރޯްލެގ ޤާނޫނު( ަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ  2013/14

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަްލ ނުވަތަ ރިމާންޑް ޖަލެްއގައެވެ.

 

ކޯޓު އަމުެރއްެގ ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކުރާ ަފރާެތއް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ޅ( 

   ދަށުން ބަންދުކުރާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަަވއި އެނޫން ާޙލަތްތަކުަގއި، މި މާއްދާެގ 

)ސާޅީސްއަށެއް(  48)ބ( ގައި ބަޔާންުކރާ ތަނެއްަގއި ބަންދުގަިއ ބެހެއްޓޭނީ، 

 ގަޑިއިރުވަންދެނެވެ.
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ގޮތެްއ މި މާއްދާގެ )ޅ( ެގ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިާވ ފަރާތެްއގެ ބަންދާމެދު  )ކ( 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެ އަުކރުގަިއ ބަޔާންުކރާ މުއްދަތު ހަމަުވމުގެ ކުރިްނ އޭާނ 

 ފަނޑިޔާރެއްގެ ުކރިމައްޗަްށ ހާޒިރުުކރަންވާނެެއވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުްނ ފަނޑިޔާރެއްެގ ުކރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރެޭވ މީހުންެގ  )އ( 

 ަބޔާންކުރާ އުސޫުލތައް ހިނގާނެެއވެ. ވަނަ ާމއްދާގައި 26މައްޗަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ފަރާތަކާމެދު އެ އަުކރުގައި ބަޔާންުކާރ  )ވ( 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ެތރެއިްނ ފިޔަވަޅެްއ އެޅުމުގެ އިތުރުން، އެފަދަ ަފރާތެްއ 

ބްރީފިންގ ެއްއ -ދިވެހިރާއްެޖ އައުމާެއކު، އެަފރާތަކާގުޅޭ އިންެޓލިޖެންސް ޑީ 

 ފުލުހުން ހަދަްނވާނެއެވެ.

 

ހަނގުރާމަވެރި 
ސަރަޙައްދުގައި 

އުފަންވާ ކުދިންގެ 
އުފަންވުން 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ހަނގުރާމަެވރި ަސރަޙައްދެއްަގއި ދިވެިހރައްޔިތުންނަށް އުފަންވެފައިވާ ކުދިންެގ  )ހ( .60-5

އުފަންވުން، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިުނވާނަމަ، އެކުދިން ދިެވހިާރއްޖެއަށް އަނުބރާ އައުމުގެ ކުރިން، 

 އެކުދިންގެ އުފަންވުްނ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީުކރަންވާނެެއވެ.
 

 

ހަނގުރާމަެވިރ ސަރަޙައްެދއްގަިއ އުފަންވެަފއިާވ ކުއްެޖއްގެ އުފަންވުްނ  )ށ( 

ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންުކރާ ލިެޔކިޔުްނ ރަޖިސްޓަރީުކރުމަށް ކަމާބެހޭ 

        ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެ ކުއްޖެއްގެ އުފަންވުން ރަިޖސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ،

އެ ކުއްޖަކީ، އެ ކުއްެޖއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ އޭގެ ެތެރއިން އެއް ފަރާްތ 

ކަމަށް ބުނާ ިދވެިހ ަރއްޔިތަކަްށ އުފަްނ ދަރިައުކކަމާމެދު ގޮތެްއ 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް މަްއސަލަ ހުަށހަޅައި، 

 އް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.އެ ކުއްޖެްއގެ އުފަްނވުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެ
 

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް މައްަސލަ ހުަށހަޅާނީ، އެ ކުއްޖާެގ  )ނ( 

ބެލެނިވެރިޔާ، ނުވަަތ ބެލެނިެވރިާޔ ޕަވަރ އޮްފ އެަޓރީނއެއް މެދުެވރިކޮްށ 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.
 

 
މައްސަަލއެއްަގއި، ެއ މައްސަަލ މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުްނ ކޯޓަްށ ހުަށހެޅޭ  )ރ( 

ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކީ، ެއ ކުއްޖެްއގެ މައިންބަފައިްނ ނުވަަތ ޭއގެ ތެެރއިން ެއްއ 
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ފަރާތް ކަމަށް ބުނާ ދިވެިހ ރަްއޔިތަކަށް އުފަން ަދރިައކުކަމާމެދު ގޮތެްއ 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ހެްއކަކީ ޝަރީޢަތަްށ 

 ެނ ހެިކ ކަމުގަިއ ބަލަންވާެނއެވެ.ޤަބޫލުކުރެވޭ
 

 

ކުއްޖާގެ ޑީ.އެން.އޭ ްޕރޮފައިާލއި ުކއްޖާެގ މަންމަ ކަމަށް ބުާނ ފަރާތުެގ   (1)  

ޑީ.އެން.އޭއާ އަޅައިކިޔައި ހަދާފައިވާ މެޓަރނިޓީ ީޑ.އެން.އޭ 

 އެނަލިސިސް؛ ނުވަތަ 

 

ފަރާތުެގ ކުއްޖާގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިާލއި ކުއްޖާގެ ަބއްޕަ ކަމަށް ބުނާ   (2)  

ޑީ.އެން.އޭއާ އަޅައިކިޔަިއ ހަދާފަިއވާ ޕެަޓރނިޓީ ީޑ.އެން.އޭ 

 އެނަލިސިސް؛ ނުވަތަ 

 

ކުއްޖާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ކަމުގައި ބުނާ ަފރާތް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ،   (3)  

ކުއްޖާގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާއި ކުއްޖާގެ ޢާިއލާގެ ެއހެން މެްނބަރެއްެގ 

 އަޅައިކިޔައި ހަދާފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ އެަނލިސިސް؛ އަދިޑީ.އެން.އޭއާ 

 

ކުއްޖާގެ މަންމަެގ ބަޔާްނ ނުވަަތ ކުއްާޖގެ މަންަމ ނެތްނަމަ، ކުއްޖާެގ   (4)  

ބައްޕަގެ ބަޔާން ނުވަތަ ކުއްާޖގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަވެސް ނެތްނަމަ 

 ކުއްޖާގެ ެބލެނިވެރިކަާމ ޙަވާުލވެުހރި ފަރާުތގެ ބަޔާން؛ އަދި 

 
ކުއްޖާގެ އުފަންވުން ހެކިކޮށްދޭނެ އިތުރު ފަރާތެއް ުހރިނަމަ، އެަފރާތެއްެގ   (5)  

 ބަޔާން.

 

  މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުްނ ކޯޓަްށ ހުށަހެޭޅ މައްސަަލއެއްަގއި، މި މާއްާދގެ  )ބ( 

)ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ެހކީެގ އިތުރުން، ެއ މައްސަަލ ިނސްބަތްވާ ުކއްޖަީކ 

އެ ކުއްެޖއްެގ މައިންބަފައިން ުނވަތަ އޭެގ ތެރެއިްނ އެްއ ަފރާތް ކަމަްށ ބުާނ 

ދިވެހި ރައްޔިތަކަްށ އުފަން ދަިރއަކުކަްނ ސާބިތުކޮށްޭދ ިއތުރު ހެިކ ކޯޓަްށ 

 ނާޅަެއވެ.ބަލައިގަތުމަކަށް ިމ ޤާނޫނު ުހރަހެއް

 

( ވަަނ 1އެ ައކުރުެގ ) ،މި މާއްދާެގ )ރ( ގެ ދަށުްނ ހުަށހަޅާ ެހކީެގ ތެރެއިން  )ޅ( 

( ވަަނ ނަންބަުރެގ ނިޔަލަްށ ުހިރ ނަންބަރުތަުކގަިއ 3ނަންބަރުން ފެށިގެްނ )

ބަޔާންކުާރ ބާވަތުެގ ެހކި ަތއްޔާރުކޮށްަފއިވަީނ ދައުލަުތގެ ކަާމބެހޭ އިާދރާއަކުްނ 

 އެފަދަ ެހއްކެއްެގ ޞައްޙަކަްނ ކޯޓުން ކަަށަވރުކުރަންވާެނއެވެ. ،ކަމުގައިނުވާނަމަ
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭާތ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަެއއް )ކ( 

އެ މަްއސަލައާމެދު ގޮތެްއ  ،)ސާދަ( ުދވަހުގެ ެތރޭަގއި 14ގިނަވެގެން 

 ކަނޑައަޅައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

މާއްދާގެ )ރ( އަދި/ނުވަަތ )ބ( ެގ ދަށުން ހުަށހަޅާ ހެއްެކއްގެ ޞައްޙަކަްނ މި  )އ( 

އެކަްނ  ،މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށުން ކޯޓުްނ ކަަށވަރުުކރަންޖެހިއްެޖ ާޙލަތެއްގައި 

 ،ކުރުމަށް ހިނގާނެ މުއްދަތާެއކު މުޅި މައްަސލަ ނިންމުމަށް ިހނގާނެ މުއްދަތު

 ،ދަތަށްވުެރ އިުތރުވާެނކަމަށް ބެެލވޭނަމަމި މާއްދާެގ )ކ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ މުއް

 އެ މުއްދަތު އިުތރުުކރުމުގެ އިޚްިތޔާުރ ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަުކގައި ހިމެނޭ ކުދިންނަކީ )ވ( 

އެފަަދ  ،ޚާއްޞަ އިސްތިސްާނ ޙާލަތްތަެކއްގަިއ ތިބި ކުދިްނ ކަުމގައިވާތީ

އްސަލަތަކުގަިއ ިމ މާއްދާެގ )ރ( އަދި/ނުވަތަ )ބ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ހެިކ މަ

ވަޒަންކޮށް އެ މައްސަލަަތކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމުގައި ކޯޓުްނ 

 އެ ކުދިންެގ މަޞްލަޙަތު ޙިާމޔަތްކުރުމަށެެވ. ،އިސްކަންދޭންވާނީ

 

ހިމެޭނ ކުއްޖަކީ، މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކޯޓަްށ ހުަށހެޅޭ މައްަސލައެްއގަިއ  )މ( 

މި މާއްދާެގ )ރ( އަދި/ނުވަަތ )ބ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ ހެްއކަްށ ބިނާކޮށް، ިދވެިހ 

ރައްޔިތަކަށް އުފަންވެަފއިވާ ދަިރއަކު ކަމުގައި މަދަީނ މިންގަނޑުން 

ސާބިތުކުރެވޭނަމަ، އެކަން އެފަދައިން ކަނޑައަޅައި ޯކޓުން މައްސަަލ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

)ށ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލއެއް ިނސްބަތްވާ ކުއްޖަީކ  މި މާއްދާގެ )ފ( 

ދިވެހި ަރއްޔިތަކަށް އުފަްނވެފައިވާ ަދރިއަކު ކަމުގައި މި މާއްާދގެ )މ( ގެ ދަށުްނ 

)ހަތެއް( ދުަވހުގެ ެތރޭގައި އެ ކުްއޖެއްގެ އުފަންވުްނ  7 ،ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާއެކު

ފަންދުވަހުެގ ސެޓްިފކެޓް ހެއްދުމާގުޭޅ އު ،ރަޖިސްޓަރީުކރުމާބެހޭ ކަންކަާމއި

 ކަންކަން ދައުލަުތގެ ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކުްނ ހަމަޖައްސަންވާެނެއވެ.

 

 ،މި މާއްދާގެ )ފ( ގެ ދަށުން އުފަންވުން ރަޖިސްަޓރީުކރުމާބެހޭ ކަންކަމާއި )ދ( 

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާގުޅޭ ކަްނކަން ދަުއލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ 

 2015/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެކުަލވާލަންޖެޭހ އުސޫލު 

ވަަނ އިޞްލާުޙ ެގނައުމުގެ ޤާނޫނަްށ  3)ޓެރަރިޒަމް މަނާުކރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 
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ދިވެހިަސރުކާުރެގ  ،( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ހަދައި)ތިރީސް 30ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

 

 ،"ކަމާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ތ( 

އުފަންވުން ރަޖިސްޓަީރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުެރޭވ 

 ޤާނޫނަށެވެ.

 
މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ފެމިީލ މި  )ލ( 

 ކޯޓަށެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ބެލެނިެވރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ގ( 

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި، ކުއްޖާގެ ބެލެިނވެރިކަމާ ޤާނޫނީގޮުތން ޙަާވލުވެފައިާވ 

 ފަރާތަށެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، "ދަުއލަތުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާ" ކަމަްށ  )ޏ( 

ބުނެފައި އެވަނީ، ޑީ.އެން.އޭ އެަނލިސިސް ހެދުމަށް ުހއްދަކޮްށފައިވާ ދަުއލަތުެގ 

 އިދާރާތަކަށެވެ.

 

އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ 
ގޮތުން ބަންދުގައި 

 ބެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ަފރާތަކީ، ޓެަރރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުިރ  4-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .60-6

ކަމަށް ނުވަތަ ކުރުމުގައި ަބއިެވރިވި ކަމަށް ތުހުމަުތކުރެވޭ ފަރާެތްއ 

ކަމުގައިނުވިނަމަވެސް، އެފަަދ ފަރާތަކީ، ެޓރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުަތކަށް ހުށަހެޅުމުެގ 

ތަމަޢަށް އަނބުާރ ފުރުޞަތު އޮްތ ފަރާތެްއ ކަމުގަިއ ބަަލއި، އެފަރާެތއް މުޖު 

ރުޖޫޢަވުމުގެ ކުރިން ފުިރހަމަކުރަންޖެޭހ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަިދ ރީއިންޓަްގރޭޝަްނ 

ޕްރޮގްރާމްތަްއ ފުިރހަމަކުރުމަށާއި، އެަފރާތް އަނބުާރ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމުެގ 

ކުރިން އަޅަންޖެޭހ ރަްއކާތެރިކަމުެގ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުމަށްޓަކަިއ، މި މާއްދާގަިއާވ 

މަތިން އެފަރާްތ އިދާީރ ބަންދެްއގަިއ ބެެހއްޓުމަށް މިނިސްޓަރަްށ ގޮތުގެ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 

 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަެއއްގަިއ ބައިެވިރވުމަށްފަހު ނުވަަތ  )ށ( 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގެ ހަނގުރާމަެވރި ަސރަޙައްދަކަށް ިދުޔމަށްފަހު އަނބުާރ 

 އަންނަ ހަނގުރާމަެވރިންނާއެކު ުނވަތަ އެޫނންގޮތަކަށް އެފަަދ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
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)ފަނަރަ( އަަހރުން ދަުށގެ ކުޑަކުދިންވެްސ  15ސަރަޙައްދަކުން އަންނަ ޢުމުރުން 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިދާރީ ބަންދެއްގައި ބެެހއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ނުވަަތ )ށ( ެގ ދަށުން އެއްވެްސ ފަރާެތއް ބަންދުކުރަންވާނީ،  )ނ( 

 ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ބަންދުގެ މަރުކަޒެްއގައެވެ. 7-60މި ޤާނޫނުގެ 
 

އިދާރީ ބަންދުގެ 
 މަރުކަޒު 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ީމހުން ބަންދުގަިއ  6-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .60-7

ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ކަްނކަން ފުިރހަމަވާ ބަންދުުކުރމުގެ މަރުކަޒުތަްއ 

 މިނިސްޓަރު ޤާއިމުުކރަންވާނެއެވެ.

 

 ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްަޞ ބަންދުގެ ަމރުކަޒު؛  (1)   

 އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ބަންުދގެ މަުރކަޒު؛  (2)   

 ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދުެގ މަރުކަޒު.  (3)   

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ މަރުކަޒުތަްއ ވާްނވާނީ، އަނުބރާ އަންަނ  )ށ(  

ހަނގުރާމަެވރިންެގ ތެރެއިްނ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިާވ ފަރާތްތަްއ ފިޔަވަިއ ެއހެްނ 

 ފަރާތްތައް ބަންދުގަިއ ބޭތިއްބުމަށް ާޚއްޞަކުެރވޭ މަުރކަޒުތަކެްއ ކަމުގައެވެ.

 

ބަޔާްނކުރާ މަުރކަޒުތަކުގައި ކުުށގެ ތުހުމަތުކުރެޭވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ނ(  

 ފަރާތްތައް ބަންދުގަިއ ބައިތިއްަބއިގެން ނުވާެނއެވެ.

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ މަރުކަޒުތައް، އެްއ ޢިމާރާެތއްގަިއ ހުރުަމކަްށ  )ރ(  

ހުންނަްނވާނީ، މި ޤާނޫނު ހުރަެހއްނާޅައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ަމރުކަޒުަތއް 

އެއިން ކޮންމެ މަުރކަޒެއްގަިއ ތިޭބ މީހުން، އެއްބަަޔކު އަެނއް ބަޔަާކ ދިމާވެ، 

 މުޢާމަލާތު ނުކުރެވޭެނ ގޮތަކަެށވެ.

މި މާއްދާެގ )ރ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ކުއްޖާެގ މަްޞލަަޙތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  )ބ(  

ްނގެ ބެލެިނވެރިައާކ )ފަނަރަ( އަަހރުން ދަުށގެ ކުޑަކުދިްނ އެކުދި 15ޢުމުރުން 

 އެކުގަިއ އެފަދަ މަުރކަޒެއްގަިއ ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

      މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކާރ މަރުކަޒުތަކުްނ ލިބިދެޭވނެ ޚިދުމަތްތައް، )ޅ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
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އިދާރީ ބަންދުގައި 
ފަރާތްތަކުގެ ތިބޭ 

 ޙައްޤުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިދާރީ ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަްށ  6-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .60-8

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ެއހީތެރިކަްނ ހޯދަިއ ލިބިގަތުުމގެ ޙައްޤާއި ޢާއިާލާއ 

 ބައްދަލުކުރުމުެގ ޙައްޤު، ިމ ބާބުގައިާވ ގޮުތގެމަތިން ލިބިގެްނެވއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކަށްފަުހ އެނޫން ގޮތަކަްށ  )ށ(  

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުްނ އިދާީރ ބަންދުގަިއ  6-60ކަނޑައެޅެންދެން، މި ޤާނޫނުެގ 

ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ާޢއިލާާއއި ޤާނޫނީ ވަީކލާ ބައްދަުލކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ 

 ެގ ހާޒިރުަގއެވެ.ލިބިދެވޭނީ، މަރުކަޒުެގ މުވައްޒަފުން

 

ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ 
 ޚާއްޞަ އުސޫލު 

)ފަނަރަ(  15އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަެވރިންގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ޢުމުުރން  )ހ( .60-9

އަހަރުން ދަުށގެ ކުޑަކުދިންގެ މަްޞލަޙަތު ަރއްކާތެިރކުރުމަްށޓަކައި، އެކުދިްނ 

ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނައުމުެގ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންާނ ވަކިކޮށް، ަދއުލަތުެގ 

އިޚްތިޔާރު، ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިުކރުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަުތ 

 ޙަވާލުކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ ވުޒާާރއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުއްޖާ ދަުއލަތަށް ނެގުމުަގއި އެންމެ އިސްކަމެްއ  )ށ(  
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަްތކުރުމަށެވެ. އަދި ކުއްޖާެގ ދޭންވާނީ އެ ކުއްޖާގެ 

މައިންބަފައިންނާ ވަިކކޮށް، ދަުއލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް ުކއްޖާ ނަގަންވާނީ، ެއއީ، 
 ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަްށ އެންމެ ފައިާދހުިރ ގޮތް ކަމުގައިވާނަމަެއވެ.

)ފަނަރަ( އަަހރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަުކ އެ ކުއްޖެއްެގ  15ޢުމުރުން  )ނ(  

މައިންބަފައިންނާ ވަކިކުރުން ެއއީ ކުއްޖާއަށް އެންމެ ފައިދާހުިރ ގޮތް ކަމުގައިާވ 

ޙާލަތުގައި، އެ ުކއްޖަކު، ދައުލަތުެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަގުތީގޮުތން ގެނައުމާއެކު، 

އްގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުްނ އެ ކުއްޖާގެ ޢާއިާލގެ އެހެން މެންބަރެ 

       ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި އެ ކުްއޖާ ބެހެއްޓުމަކަްށ 

 މި މާއްދާ ުހރަހެއްނާޅައެވެ.

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަުކ ެއ ުކއްޖާެގ ާޢއިލާެގ މެންބަރަާކ  )ރ(  

ކުއްޖަކާގުޅޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކަށްފަހު، ކުއްޖާ މޮނިަޓރ ޙަވާލުކުެރވޭނީ، އެ 

ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން، އެ ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ރީހެިބލިޓޭޝަން ނުވަަތ 

 އެނޫންވެސް ފަުރވާ ދެމުންގެންދިޔުމަށް ަޝރުުޠކުރުމާ އެކުގަެއވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 333 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

23 

ާޢއިލާގެ މެންބަރަާކ މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖަކު އެ ކުއްޖާގެ  )ބ(  

 ޙަވާލުކުރުުމގެ ުކރިން އެަފރާތެއްެގ އެސެސްމަންޓެްއ ހަދާފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ރިސްކް 
 އެސެސްމަންޓް ހެދުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ބަންދުުކރެޭވ ފަރާްތތައް ޓެަރރިޒަމްެގ  6-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .60-10

ކޮަބއިތޯ ބެލުމަށާއި، އެއިން ފަރާތެްއެގ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންަވރަކީ 

ކިބައިން މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްަކލަކީ ކޮަބއިތޯ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ެއމީހުންގެ ރިްސްކ 

 އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންވާެނއެވެ.

 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ، ފުލުހުންނެވެ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުެރވޭ ފަރާަތކާ ގުޅޭގޮތުން ހަާދ  6-60މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންުކާރ  7-60  ފުރަތަމަ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް، މި ޤާނޫނުގެ

ދުވަހުެގ ތެޭރގަިއ )ިތރީސް(  30މަރުކަޒެއްގަިއ އެަފރާްތ ބަންދުކުރެވޭާތ 

 ހަދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ރިސްްކ އެސެސްމަންްޓ ހަދަންޖެޭހ ަމރުޙަލާތަކާއި، އެިކ  )ރ(  

މަރުޙަލާތަކުަގއި ހަދާ ރިސްކް އެސެސްމަންޓްތަކަށްަފުހ ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ 

 އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކަރންވާނެއެވެ.

 

އިދާރީ ބަންދާމެދު 
 ގޮތެއް  ކަނޑައެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުުކރެވޭ މީހަކު ަބންދުކޮށްފައިވަނީ،  6-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .60-11

ކޯޓު އަުމރެއްެގ ދަށުްނ ކަމަށްވާނަމަ، އެފަދައިްނ ބަންދުކުެރވޭ މީަހކު، ކޯުޓ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  7-60އަމުރުގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ފަދަ ަމރުކަޒެއްަގއި ބަންދުގަިއ ބެހެްއޓިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުުކރެވޭ މީހަކު ަބންދުކޮށްފައިވަނީ،  6-60މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ކަމުގައިނުވާނަމަ، އެފަދައިން ބަްނދުކުރެވޭ މީހެްއެގ 

)ސަުއވީސް(  24ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އޭާނ ބަންދުކުރާާތ ބަންދާމެދު ގޮތެްއ 

ގަޑިއިރުގެ ެތރޭގައި ފަނޑިޔާެރއްގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިުރކޮށް، ެއމީހެއްގެ ބަންދާމެުދ 

 ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
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 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިާޔރެއްގެ ުކރިމައްޗަށް ހާޒިުރކުރެވޭ ފަރާތަކީ، )ނ(  

ސަރަަޙއްދަކަށް ގޮސްަފއިވާ ނުވަތަ އެއިްނ ސަރަޙައްދެްއގަިއ ހަނގުރާމަެވރި 

   ހުރެފައި އަނބުރާ ދިެވހިާރއްޖެ އައިސްަފއިވާ ަފރާތެއް ކަުމގައިވާތީ، އެމީަހކީ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކަނޑައެޅޭ ރީހެިބލިޓޭޝަން ްޕރޮްގރާމެްއ ފުރިހަމަުކރުމަާކ 

ނުލައި ދޫކޮްށލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ަސލާމަތަށް ުނރައްކަެލްއ ކުރިމަތިކޮށްފާެނ 

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް އެމީހަުކ  30 މީހެއް ކަުމގަިއ ބަލައި، ގިނަވެގެން 

 ޑިޔާރު އަމުރުުކރަންވާނެއެވެ.ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަްށ ފަނ

މި މާއްދާގެ )ހ( ުނވަތަ )ނ( ގެ ދަށުން ބަންދުޮކށްފައިވާ ފަރާތެްއ  )ރ(  

ބަންދުކޮށްފައިވާ މުއްދަުތގެ އިތުރަށްވެްސ އެަފރާތުެގ މަްއޗަށް ހިްނގަންޖެޭހ 

ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްޮރގްރާމް ހިންގުމަށްޓަކަިއ އެަފރާތް ބަންުދގައި ބެެހއްޓުމަީކ 

 ކަމެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ަބންދުގެ މުއްދަުތ މުހިންމު

 އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ކޯުޓ އަމުެރއް ހޯދަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ  )ބ(  

ލިބިދީފައިާވ އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، ޖިނާއީ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞޞް 

 ސުޕީރިއަރ ކޯޓަކަށެވެ.

 

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ 
 ދޫކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ބަންދުުކެރވޭ ފަރާތްތަކުްނ  6-60މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .60-12

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ީރހެބިލިޓޭޝަން ޕްޮރގްރާމްަތއް ފުރިހަމަކޮށް، 

ތައްޔާރުވެފަިއވާކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހަދާ ރިްސްކ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް 

އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަުހގައި މެނުވީ، އެއިން ެއއްވެސް ަފރާތެއް، އަނބުާރ 

 މުޖުތަމަޢަށް ދޫކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ، ުފލުހުންނެވެ. )ށ(  

ރީހެބިލިޓޭޝަން ްޕރޮްގރާމެއްގައި ަބއިވެިރވާ ފަރާެތއް މުޖުތަމަޢަށް އަނބުާރ  )ނ(  

ދޫކުރުމުގެ ުކރިން ހަދަންޖެޭހ އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެޭހ 

ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ  ،ކަމާގުޅޭގޮތުން ޢަަމލުކުރަންޖެޭހ އިޖުރާއަތުތައް  ،ކަންކަމާއި

 ނެއެވެ.ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާ
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އިދާރީ ބަންދުގައިވާ 
ފަރާތަކީ ކުށުގެ 
ތުހުމަތުކުރެވޭ 
 ފަރާތަކަށްވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިާދރީ ބަންެދއްގައިވާ ަފރާތަކީ ކުށުެގ  6-60މި ޤާނޫނުގެ  .60-13

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހަދާ ރިސްްކ  10-60ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާެތއް ކަމަށް މި ޤާނޫުނގެ 

އެސެސްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ފުުލހުންގެ ތަޙްީޤޤަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކުްނ 

ދެނެގަނެވިއްޖެ ޙާލަެތއްގައި، އެމީހަީކ ކުށުެގ ތުހުމަތުުކރެވޭ ަފރާތެއް ކަމުގަިއ 

      ަބރާއި ( ވަނަ ނަނ1ްވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 4-60ކަނޑައަޅައި، މި ޤާނޫނުެގ 

 ( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުްނ އެމީހަކާމެދު ޢަަމލުކުެރވިދާނެއެެވ.2)

  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ ކުށެއް ކުރިކަުމގެ ތުހުމަތުކުެރޭވ  16މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .14-60 ކުށް ސާބިތުނުވުން 

ފަރާތެއްެގ މައްޗަްށ ތުހުމަތުުކރެޭވ ކުްށ ސާބިތުނުިވ ނަަމވެސް، އެަފރާތަީކ 

ހަނގުރާމަެވރި ަސރަޙައްދަކުން ައއިސްފައިވާ ަފރާތެއް ަކމުގައިވާތީ، އެީއ 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަަމލުތަކަށް ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ަފރާތެއް ކަމުގައި ަބލައި، 

އެމީހަކު، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ ީރހެބިލިޓޭޝަން ްޕރޮްގާރމް ފުރިހަމަކުރުްނ 

 ޑައަޅަންވާނެއެވެ.ލާޒިމުވާ ކަމުގަިއ ފަނޑިޔާުރ ކަނ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރީހެިބލިޓޭޝަން ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ ކަމަށް ފަނޑިޔާުރ  )ށ(  

ވަނަ ާމއްދާގަިއ  6-60  ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުުކރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ

 ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 .ުނވަވަނަ ބާުބ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞާލޙުކުރުންބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 
 ނުވަވަނަ ބާބު 

 އިންޓަގްރޭޝަން -ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ

 
ރީހެބިލިޓޭޝަން 

 އެންޑް 
އިންޓަގްރޭޝަން -ރީ 

 ކޮމިޓީ 

ޓެރަރިޒަމްެގ ޢަމަލުތަކަްށ ހުަށހެޅިފައިާވ ފަރާތްތަކަށާިއ އެަފދަ ޢަމަލުތަަކްށ  )ހ( .60-15

ފުރުޞަތު އޮތް ަފރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަިތްނ ހުށަހެޅުމުގެ 

އިންަޓގްރޭޝަްނ ޕްޮރގްރާމްތަްއ -ހިންގަންޖެޭހ ރީހެިބލިޓޭޝަްނ އަިދ ރީ

    ދެނެގަތުމަށާއި، އެފަދަ ީރހެބިލިޓޭޝަންެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ފުރިހަމަކުާރިއރު 

ުބރާ މުޖުތަމަޢަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ބަންދެްއގައިވާ ފަރާތްަތއް އަނ
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ރުޖޫޢަވުމުގެ ުކރިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ދެނެގަތުމަށްޓަަކއި، މި މާއްދާެގ 

)ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ަފރާތްތަކުެގ މައްޗަްށ އެުކލެޭވ ރީހެިބިލޓޭޝަން އެންްޑ 

 އިންޓަްގރޭޝަން ކޮމިޓީެއއް މިނިސްޓަުރ އެުކލަާވލަންވާނެެއވެ.-ރީ

ބަޔާންުކާރ ކޮމިޓީގަިއ އެކުެލވިގެންާވނީ އަންނަނިިވ  މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި  )ށ(  

 ފަރާތްތަކެވެ.

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ެއ މިނިސްޓްރީެގ މުވައްޒަފެއް؛  (1)   

ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާިއލީ މަްއސަލަަތއް ބަާލ   (2)   

ުފލުހުންެގ ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތެއް ހިމެނޭގޮތުން، ދިެވހި 

 )ދޭއް( އޮފިަސރުން؛ 2ޚިދުމަތުން ކަނޑައަޅާ އެ ަސރވިސްެގ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ   (3)   

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާެތއް؛

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކައުންަޓރ ެޓަރރިޒަމްގެ  19މި ޤާނޫނުގެ   (4)   

ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ކަނޑައަޅާ ިއދާރާއިްނ މަސައްކަތް ުކރުމަށް 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް؛

ފެިމލީ އެންޑް ސޯަޝލް ސަރވިަސސްއިން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  (5)   

 ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްީރގެ މުވައްޒަފެއް.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ މިނިސްޓަުރ އެުކލަާވލާ ކޮމިީޓން، އަންނަނިިވ  )ނ(  

 ކަނޑައަޅައި، މިނިސްޓަރަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ކަންކަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިާދރީ ަބންދުގައި  6-60މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ަމރުޙަލާތަުކގައި ދޭންޖެހޭ 

 ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ބާވަތާިއ ގިންތި ކަނޑައެޅުން؛

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިާދރީ ަބންދުގައި  6-60މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެކި ަމރުޙަލާތަކުަގއި ދޭންޖެހޭ 

 ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ބާވަތާިއ ގިންތި ކަނޑައެޅުން؛

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ ކުެށއް ުކރި ކަުމގެ ތުހުމަުތގައި ބަްނދުކުރެޭވ   (3)   

ފަރާތްތަކަށް އެިކ މަރުޙަލާތަުކގައި ދޭންޖެޭހ ީރހެބިިލޓޭޝަން 

 ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ބާވަާތއި ގިންިތ ކަނޑައެޅުން؛
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މި ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކޮށް ކޮންްޓރޯްލކުރުމުެގ   (4)   

އަމުރެއް ެނރެފައިވާ ަފރާތްތަކަށް އެކި މަރުަޙލާތަކުަގއި ދޭންޖެހޭ 

 ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ބާވަތާިއ ގިންތި ކަނޑައެޅުން؛ރީހެބިލިޓޭޝަްނ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރި ކަމަށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމް   (5)   

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަްށ އެިކ މަރުަޙލާތަކުގަިއ ދޭންޖެހޭ 

 ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ ބާވަތާިއ ގިންތި ކަނޑައެޅުން.

)ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކޮމިޓީން މި މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަުށްނ މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަްނވާނީ، މީުހންގެ ޢުމުރާއި، 

ޖިންސާއި، ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ާޙލަތްތައްފަދަ އެިކ މީހުންގެ ނާޒުުކ 

އަޤްާވީމ ޙާލަތްތަކަށާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ބައިނަލް

ޤާނޫނުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެިކ  ޙާަލތްތަކުގައި ތިޭބ 

މީހުންނަށް، އެިކ މަރުޙަލާަތކުގަިއ ދެވޭެނ ީރހެބިލިޓޭަޝންގެ ފަުރާވެގ 

ބާވަތްތަކާއި ގިންތި، އަދި ެއއިން ކޮންމެ ގިންތިެއއްގެ ދަށުން ދެވޭނެ ފަރުވާެގ 

 ޕްރޮގްރާމްތަްއ ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކޮމިޓީން މި މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަުށްނ  )ބ(  

އިންޓަގްރޭޝަްނެގ ޕްރޮގްރާމްަތްއ -ކަނޑައަޅާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ

ވާންވާނީ، އެ ައކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ ަފރާތްތައް ބަންދުކުރެވޭ ިހނދުން ފެށިގެްނ 

މަޢަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުާމ އަދި/ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮްށ ނިމި މުޖުތަ

ހަމައަށް، ނުވަތަ އެފަރާތްަތކުގެ މަްއޗަށް މޮނިޓަރކޮށް ޮކންޓްރޯލްުކރުމުެގ 

އަމުރެްއ ނެރެޭވ ހިނދުން ފެށިގެްނ އެ އަމުުރ ތަންފީޛުކޮްށ ިނމި އެފަރާތްަތްއ 

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުާރ ރުޖޫޢަވުާމ ހަމައަްށ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެޭވ 

 ްގރާމްތަކެްއ ކަމުގަެއވެ.ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ޕްރޮ
 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި 
އިންޓަގްރޭޝަން -ރީ 

ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުން 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކާރ ކޮމިޓީން އެ މާއްދާގެ  15-60މި ޤާނޫނުގެ  .60-16

އިންޓަްގރޭޝަންގެ ޕްޮރގްރާމްތަްއ -)ނ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ީރހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ

ކަނޑައެޅުމުން، އެ ޕްޮރގްރާމްތައް، ވަކިަވކި ީމހުންެގ މައްޗަްށ ހިންގާީނ މި ޤާނޫުނެގ 

 ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، މިނިސްޓްރީންނެވެ.
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 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދި 
އިންޓަގްރޭޝަން -ރީ 

ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ 
 ގަވާއިދު 

އިންޓަްގޭރޝަންގެ ޕްރޮްގރާމްތަްއ -މި ބާބުގައި ބަޔާންުކރާ ރީހެބިލިޓޭޝަްނ އަދި ރީ .60-17

ހިންގާނެ ގޮތުެގ އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 )ވ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. ވަަނ މާއްދާގެ 64ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

 

"ގޮވާތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ޢާންމު ބޭނުންތަކަްށ ބޭނުންކުރުމަްށ  )ވ( .64

މަނާކުރެވިފައިާވ ނުވަަތ ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި ަސރުކާުރގެ ުހއްދަ ހޯދަންޖެޭހ 

ތަކެއްާޗިއ އެއްޗެީހގެ ެތރެއިން، ނުވަަތ ޢާންމު ބޭނުންތަކަްށ ބޭނުންުކރެޭވ 

އެއްވެސް ކެމިަކލެއް ނުވަތަ މަޢުދަނެއް ނުވަތަ ގޭހެްއ އެއްޮކށްގެން އުފައްާދ 

އެއްޗެީހގެ ތެރެއިން، ަވކި ވަގުެތއް ޖެހުމުން ޮގވާ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންަނ 

ތަކެއްޗާއި، ގޮވާެނ ވަކި ގޮތެއް ޭރވިފައި ހުންނަ ތަެކއްޗާއި، ވިހައާއި، ވިަހ 

ދަ ބަަޔލޮޖިކަލް ުނވަތަ ކެމިކަްލ މާއްދާތަކާއި، ގޭހާއި، މީހުން ަމރުވެދާފަ

ރޭޑިއޯއެކްޓިްވ މާއްދާތައް ހިމެނޭގޮތުން، އޭގެ ޒާތުަގިއ ގޮވާ ކޮންެމ 

 ވަސީލަތަކަށެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  15-60)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ެތޭރގައި، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  .15

 އެކުލަާވލަންޖެހޭ ުފރަތަމަ ކޮމިޓީ، މިނިސްަޓރު ެއކުލަާވލަންވާނެއެވެ.ދަށުން 

   
 

)ތިރީސް( ދުަވހުގެ ތެޭރގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަްއ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ  .16

 ހަދައި، ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެއެވެ.

 

ށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ދުަވހުްނ މި ޤާނޫނަ .17

 .ފެށިގެންނެވެ
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