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 90 ................................................................................................................ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޙްޤީޤު  .76

 91 ........................................................................... ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅުން  .77

 91 ............................................................................................... އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން .78

 91 ..........................................................................ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުން  .79

 91 ....................................  ލިޔުމުން އޮތުމާއި ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ދޭ ހުއްދަ. 79-1

 92 .............................................................................................................................................. ތިންވަނަ ބައި

 93 ................................................................................................................................... މަރުޙަލާ ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 93 ........................................................................................................................................ ދިހަވަނަ ބާބު 

 93 .......................................................................................................................................... ދަޢުވާކުރުން 

 93 ....................................................... ދަޢުވާއެއް އުފުލޭއިރު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވުން  .80

 93 ......................................................................................................................... ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން  .81

 93 .................................................................................................................. ދަޢުވާ އޮންނަންވީ ގޮތް  .82

 94 ................................................................................................ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅުންދަޢުވާ  .83

 95 ................................................................................... ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުން  .84

 95 ..................................................................... ދަޢުވާގައިވާ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ދަޢުވާއަށް އަސަރުނުކުރުން  .85

 95 ...................................................................................................... ވަކި ކުށްކުށަށް ވަކި ދަޢުވާކުރުން  .86

 96 ...................................................... ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވުން  .87

 97 ........................................................................ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުގައި ދަޢުވާކުރުން  .88

 97 .................................. އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް އެއް ދަޢުވާ ކުރުމުން މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އައުން  .89

 97 ............................................................................ އެއް ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން ދެން ހުރި ދަޢުވާ ދޫކޮށްލުން  .90

 98 .............................................................................................................. ދަޢުވާއަށް ބަދަލު ގެނައުން  .91

 98 ................................................................................................................ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން  .92
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 100 ............................................................................................................ ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް  .94

 102 ........................................................................... ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ހުރި މައްސަލަތައް މި  .95

 102 ...................... ނުމަށް ހުށަހެޅުން ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދި .96

 103 .................................................................................................................................... އެގާރަވަނަ ބާބު 

 103 ................................................................................................................................. ނަސޭހަތް ދިނުން 

 103 ....................................................................... ބަދަލުގައި ނަސޭހަތްދީ މައްސަލަ ނިންމުން ދަޢުވާކުރުމުގެ  .97

 103 ....................................................................................................... ނަސޭހަތް ދެވޭނެ މައްސަލަތައް  .98

 104 ........................................................................ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތް ކަނޑައެޅުން  .99

 105 ............................................................................................ ނަސޭހަތް ދީ ދޫކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުން  .100

 106 ................................................................................................................... އިތުރު ކުށެއް ކުރުން  .101

 106 ......................................................................................... ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮށްލުމާގުޅޭ ގަވާއިދު ހެދުން  .102

 106 ...................................................................................................................................... ބާރަވަނަ ބާބު 

 106 .................................................................................................................. އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދުން 

 106 ................................................................................................... އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުން  .103

 107 ............................................................................................................. އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން  .104

 107 .......................................................................................................................................... ހަތަރުވަނަ ބައި 

 108 ........................................................................................................................... ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ 

 108 ...................................................................................................................................... ތޭރަވަނަ ބާބު 

 108 ............................................................................................................................. އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 108 ........................................................................................................ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުން  .105

 108 ........................................................................... އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުން ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް .106

 109 .............................................................................................................. ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން  .107

 111 .................................................................................... އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުން  .108

 113 ............................................................ އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާ މީހަކު އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުން  .109

 114 ..............................................................................................................ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން  .110

 115 .................... އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމުން ކުރިން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންނުކުރެވުން  .111

 115 .............................................................................. އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ހާޒިރުވުން  .112

 115 ...................................................................................... އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ދައުލަތުން ހާޒިރުވުން  .113

 115 ...................................................................................................... ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން  .114

 117 ................................................................................. ދަޢުވާއައިގެން ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބެލުން  .115
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 118 .......................................................................... ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުން  .116

 119 ..................................................................................................................................... ސާދަވަނަ ބާބު 

 119 ....................................................................................................... ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

 119 ........................................................................................ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިދާނެ ހުށަހެޅުން .117

 119 ..................... އެ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުން  ،ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމާއި .118

 120 ...................................................................................... ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުން  .119

 121 ............................................................................... ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުން  .120

 121 .................................................................................... ދަޢުވާ ލިބިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާކަމުގެ ދިފާޢު  .121

 122 ................................................................................ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ ދިފާޢު  .122

 124 ................................................................................................................................... ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 124 .................................................................................. ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔާން ނެގުން 

 124 .................................................................................................... ކޯޓުގެ އަމުރަށް ހެކިބަސް ނެގުން  .123

 125 ........................................................................................................................... ނޯޓިސްދިނުން  .124

 125 ........................................................................................................ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހާޒިރުވުން  .125

 126 .................................................................................................................... ހެކިބަސް ނަގާ ގޮތް  .126

 126 ....................................................................................................................... އިޢުތިރާޟުކުރުން  .127

 126 ......................................................................................................... ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  .128

 127 ..................................................................................................................................... ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 127 .................................................................................................................................... ހެކި ހާމަކުރުން 

 127 ............................................................................................................ ހާމަކުރުން ދައުލަތުން ހެކި  .129

 129 ........................................................................................................... ހާމަކުރަންނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  .130

 130 .............................................................................................................. ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު  .131

 130 ............................................................................................... ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން  .132

 131 ........................................................................................................... ހާމަކުރަންނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  .133

 131 .............................................................................................................. ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު  .134

 132 ................................................................................. ހެކި ހާމަކުރުމަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮތުން  .135

 132 ....................................................................................... ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުން  .136

 133 ...................................................................... ހުއްދަކުރެވިގެންނުވާ ހެކި ހާމަކުރުމުން އިސްތިސްނާނުވުން  .137

 133 ........................................................................................................................................... ފަސްވަނަ ބައި 

 134 .................................................................................................................................... ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 

 134 .................................................................................................................................. ސަތާރަވަނަ ބާބު 
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 134 ............................................................................................................................... ހިންގުން ޝަރީޢަތް 

 134 .................................................................................................... ޝަރީޢަތް ހިންގޭނެ މައްސަލަތައް  .138

 134 ................................................................................... ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް .139

 134 .................................................................................... ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް .140

 135 ................................................................................................................ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް  .141

 135 ............................................................... ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އަދި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޝަރީޢަތް ހިންގުން  .142

 136 ....................................................................... ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުން  .143

 137 ................................................................. ދަޢުވާއާއި ދިފާޢު ހުށަހެޅުން  ،ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމާއި .144

 138 .................................................................................................................................... އަށާރަވަނަ ބާބު 

 138 .................................................................................................................. ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ޤަބޫލުކުރުން 

 138 ...................................................................................................... ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި  .145

 138 ................................................... ޚަޞްމުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކި ފިޔަވައި އެހެން ހެކި ޤަބޫލުނުކުރުން .146
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 އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ޖިނާއީ 

 އެއްވަނަ ބައި 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

ކުުށގެ ދަޢުވާ ޖިާނއީ ކުށްމިއީ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޖިނާއީ ކުށްކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި،  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ނެ އުފުލުމާއި، އެފަދަ މައްަސލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުުމގައި ޢަމަލުކުރާ

 އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ ޤާޫނނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. )ށ(  

 ެއވަީނެއވެ.މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި   .2 މަޤްޞަދު 

އްގެމަތިން ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތެ )ހ(  

ފަަދ އެޖިނާއީ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤުތަްއ ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް މަގުަފހިކުރުމާއި، 

ިއ ތަޙްޤީޤުތައް، ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި އަދި ެއކަީށގެންވާ އަވަސް މިނެްއގަ 

 ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުން؛

އްގެމަތިން ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތެ )ށ(  

ރުދަނާ ޖިނާއީ ކުުށގެ ދަޢުވާ އުފުުލމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އެފަދަ ަދޢުވާތައް، ހަ

 ބޭނުންވާ އި ކުރިއަްށެގންދިޔުމަށްގޮތެްއގަިއ އަދި އެކަީށގެންާވ އަވަްސ މިނެްއގަ

 އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުން؛

 ޖިނާއީ މައްސަލަތަުކގެ ަޝރީޢަތްތައް ވީާހވެސް އިްނޞާފުވެރިކޮށް، އަދި  )ނ(  

 އެކަީށގެންވާ އަަވސް މިނެއްަގއި ހިންގުމަށްޓަަކއި ޭބނުންވާ އުސޫލުަތއް 

 ކަނޑައެޅުން.
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ޤާނޫނު އެމައްޗަށް 
 އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް 

 މި ޤާނޫނު އެކުލެވިގެްނވަނީ، އަންނަނިވި ބައިަތކުގެ މަްއޗަެށވެ.  .3

ނޫުނަގިއ އިބްތިދާއީ ބަިއ: ފެށުމުގެ މާްއދާތަކާއި، ޤާނޫުނގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، ޤާ )ހ(  

 އެކުެލވޭ މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު؛

ތަންތަނާިއ  ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ: ޖިނާއީ ކުށްތަކާ ގުިޅގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، )ށ(  

ަލިއ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި، މީހުން ހުއްޓުވައި ބަ

ފާސްކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރުުމގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާތަކުން 

ގޮތުން ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، ޖިނާއީ ކުށްކުށް ތަޙްޤީޤުކުރުމާ ގުޅޭ 

ޤުކުރުމުގަިއ  ދޭ ބާރުތަކާއި، އެފަދަ ކުްށކުްށ ތަޙްޤީތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބި 

 އެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް އުސޫލުަތއް؛

ކާއި، ދަުޢާވ ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ: ދަޢުާވކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ުއސޫލުތަ )ނ(  

ންދެވޭނެ ބުރާ ގެނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތްތަކާއި، އުފުލިފަިއވާ ދަޢުވާެއއް ައނ

 ޙާލަތްތަކާއި، އެކަންކަން ކުރުުމގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުަތްއ؛

ސޫލުަތކާިއ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ: ޝަރީޢަތުގެ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމާގުޅޭ އު )ރ(  

  ؛ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލުތައް

މަރުޙަލާ: ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންގުމުެގ ޝަރީޢަތުގެ  )ބ(  

ތަކާިއ، އުސޫލުތަާކއި، ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ހެކީން ހާޒިރުކުރުމާގުޭޅ އިޖުރާއަތު

 ޙުކުމްކުރުމާއި އަދަބު ކަނޑައެުޅމާގުޅޭ އުސޫލުަތއް؛

، ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ މަރުަޙލާ: ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާުގޅޭ އުސޫލުތަާކއި )ޅ(  

 އިސްތިއުނާފުކުރުާމގުޅޭ ުއސޫލުތައް؛

ފެށުމާގުޭޅ  ޢާންމު ބައި: ޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުތަކާިއ، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން )ކ(  

 ކުރުން.އުސޫލުތަާކއި، ޤާނޫނުަގއި ެއުކލެވޭ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކުެގ މާނަ
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ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާ 
 އުފުލުން 

 ދަޢުވާެއއްގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުން ކުރާ ޖިނާއީ ކޮންމެ މައްސަލައެްއެވސް  .4

ރޮިސކިއުޓަރ ގޮތުަގެއވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަަތކުަގއި ދައުލަތުގެ ނަުމގައި ދަުޢވާކުރާނީ، ޕް

 ޖެނެރަލްއެވެ.

ޖިނާއީ ކުށް 
 ތަޙްޤީޤުކުރުން 

މައްސަަލ،  ދައުލަތުން ކުރާ ކޮންމެ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެްއަގއި އެކުެލިވގެންާވ ކުށުގެ )ހ(  .5

 އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ތަޙްޤީޤުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.

ފީޛުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީުޤުކރުމުގެ ބާރު ލިބިގެްނވަނީ، ާޤނޫނު ތަން )ށ(  

 އިދާރާތަކަށެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ 
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ 

 ކޯޓުތައް 

ގެންވަނީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިޖިނާއީ މައްސަލަތައް  )ހ(  .6

 އަންނަނިވި ކޯޓުަތކަށެވެ.

 އަންނަނިވި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުަތއް:  (1)   

    (i) ކްރިމިނަލް ކޯޓު؛ 

    (ii) ޖުވެނައިލް ކޯުޓ؛ 

    (iii)  ،ީޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް ޤާނޫނަކުން ދ

ދަރަޖަިއގައި އުފައްދާފަިއވާ ޚާއްަޞ ސުޕީރިއަރ ކޯުޓގެ 

 ކޯޓުތައް.

 .މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް  (2)   

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ޖިާނއީ މައްސަަލ ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް   (3)   

 ޤާނޫނަކުން ދީފައިވާ އެނޫންެވސް ކޯޓުތައް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ކޯޓުަތކަށް ޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ  )ށ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2010/22އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެ ކޯޓުތަަކށް ކަނޑައެޅިަފިއާވ  ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނު(

އިޚްތިޞާޞްގެ ާދއިާރގެ ތެރޭަގއެވެ. އަދި ެއއިން އެްއވެސް ޯކޓަކަށް ލިބިދީފަިއާވ 

ނިކޮށްފައިވާނަމަ،އެ ކޯޓަކަށް ެއ އިޚްތިޞާޞްގެ ާދއިރާ ޤާނޫނަކުން ހަ
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އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާީނ، އެ ޤާނޫނަކުން އެ އިޚްތިާޞޞް ހަނިކޮށްފައިާވ 

 މިންވަރަކަށް ކަމުަގއި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނެެއވެ.

ގެ ދަޢުާވ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންނުވާ ަމއްސަލަތަކު  )ނ(  

ޕީރިއަރ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ ސ1ުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) ހުށަހަޅާނީ،

 ކޯޓަކަެށވެ. ކޯޓުތަުކގެ ތެރެއިން އެ މައްަސލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ިލބިގެންވާ

އީ ކުުށގެ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ޖިނާ )ރ(  

ުނވަތަ ، ގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެްނވާ ކޯޓެްއގައި ޢަމަލު ހިނގި ރަށެްއގަިއވާ، ަކމު

ާވ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ދިރިއުޭޅ ރަށެއްަގިއވާ، ކަމުެގ އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެން

ރަލްއަށް ކޯޓެްއގަިއ، އެ ކުށުެގ ދަޢުާވ އުފުލުމުގެ ޙައްުޤ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ބެުލމުގެ އިޚްތިޞާޞް  ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އިްސތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި )ބ(  

 ލިބިގެންވަނީ، ހައި ކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 
މި ޤާނޫުނެގ  ،ނީމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މަފްހޫމުތައް މި ބާބުގައި ބަާޔންކޮށްފައި ެއވަ  .7 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

އި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުޅާމިނުގަ ،އަސްލު ެއގޮތުަގއި ދެމެހެްއޓުމަށާއި

ާދއެްއެވސް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއެެވ. މި ޤާނޫުނގެ ހަމަ ކޮންމެ މާއް

 އެ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ،ކިޔަންވާނީ 

އިޚްތިާޞޞް ލިބިގެންާވ ކޯޓަކުްނ ޖިނާއީ  "ޙުކުމްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކަމުގެ   .8 ޙުކުމްކުރުން 
ދަޢުވާއެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިްނގުމަށްފަހު، ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލަެއއް ައވަސް ނިާޔިއން 

ކަަމށް  ބެލުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށް، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ
ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ މައްސަަލިއގައި ޖިނާީއ ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި، ނުވަތަ  ނުވަތަ ސާބިތުނުވާ 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  154މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންނުޖެހޭ ކަމަށް ކަނަޑއަޅަިއ، މި ޤާނޫުނގެ 
 ކުރާ ޙުކުމަށެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި ( 1: )2020/21އިޞްލާުޙ: 
 ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ 

 
9.   ުގެ "ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމ

ޤު ހިންގެމުްނދާ، ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެމީހަކާ ެދކޮޅަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއ ަވގުތަކު ތަޙްޤީ

ީމެގ މީހާއަށެވެ.  ނުވަތަ ހިންގުމަށްފަހު އެ ވަުގތަކާ ހަމައަށް ެއ ކުުށގެ ދަޢުާވ އުފުލިފައިނުވާ 

ވަތަ ދަޢުާވ ތެރޭގަިއ، އެމީހެްއގެ މަްއޗަށް ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއަްށ ނުގެންދިއުމަށް ނު

 ވާނެއެވެ.ބަލައިގެންނު ނުއުފުލުމަށް ނިންމޭ މީހާއަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހެްއކަމަށް 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (2: )2020/21އިޞްލާުޙ: 
ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ކޯޓު ލިބިގެންވާ 
އް ބެލުމުގެ "ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެްނވާ ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، ޖިނާއީ ދަޢުވާއެ  .10

 މެ ކޯޓަކަށެެވ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮން 6އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 މީހާގެ މައްަޗށް ކުށުގެ ތުުހމަތުކުރެވިފަިއވާ"އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   .11 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

ވާބުދާރީވާ ޮގތެއް ކުރެވިފަިއވާ ދަޢުވާ އޭނާއަށް ސާފުވެފަިއވޭތޯ ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަށް އޭނާ ޖަ

ކުރިއަށްުހރި  ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާައއިގެން ުކރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބަލައި، މައްސަަލއިގެ

ޓަށް ހުށަހެޭޅ މަށްޓަކައި، ކަުމގެ އިޚްތިާޞޞް ލިބިގެންވާ ކޯއަުޑއެހުންތައް ރާަވއި ތާވަލުުކރު

 ކޮންމެ މައްސަލައެްއަގއި ބާްއާވ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމަށެވެ.

އަވަސްނިޔާއިން މައްސަލަ 
 ބެލުން 

އްގެ އިބްތިާދއީ "އަަވސްނިޔާއިން މައްސަލަ ބެުލން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މައްސަލައެ   .12

ަޗށް ވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ ޙާލަތުގަިއ، އޭާނގެ މައް އަުޑއެހުމުގައި ަދޢު

 ށެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަ 162ޙުކުމްކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
 

"އިސްތިއުނާުފކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކަމުގެ އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން   .13

ޖިނާއީ ދަޢުވާެއްއގެ ޝަރީޢަްތ ހިންގުމަށްފަހު، އެ ދަުޢވާަގިއ ބަޔާންކުރާ ކުށް، ދަުޢވާ ލިބޭ 

މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިުތވާކަަމށް ނުވަތަ ސާބިތުނުާވކަމަށް ކަނޑަައޅަިއ، ކުރާ ުޙކުމް، 

ސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާަތކުން ހައިކޯުޓަގއި ިއސްތިއުާނފުކުރުމަށެވެ. ނުވަަތ ދަށު ކޯުޓގެ މައް
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ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ކަނޑަައޅާ ޙުކުމް، ެއއިްނ 

 ފަރާތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަެށވެ. 

 މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުން 
 

14.  ަކުެރވިފަިއާވ  ބާޠިލުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަުޢވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް"މައްސަލ 

ެތއް ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާ އޭނާއަށް ސާފުވެަފއިވޭޯތ ބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާ ގޮ

، އެ ހުމަށްފަހުދަޢުވާއަިއގެން ކުިރއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ބާއްވާ އިބްތިދާއީ ައޑުއެ

ކުިރއަށްގެންެދެވން  ކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި އެ ދަޢުވާ ދަޢުވާއަިއގެން ކުިރއަށްދާނެ ތަނެއް ނެތް

 ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި މަްއސަލަ ބާޠިލުކުރާ ކުރުމަށެވެ.
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި ( 3: )2020/21އިޞްލާުޙ: 

ތުގައި ެއ ޖިނާއީ މައްސަަލއެްއގެ ދަޢުވާ އުފުލާ ޙާލަ"ދައުލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،   .15 ދައުލަތް 

ދައުލަުތގެ ، ދަޢުވާއާ ުގޅޭގޮތުންނަމަ، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަެށވެ. އެނޫން ޙާލަތެއްަގއި

 ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ަފރާތަކަށެވެ.

ރެވޭ މީހަކު ެއ ގެ ތުހުމަތުކު"ދަޢުވާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޖިނާއީ ކުެށއް ކުިރކަމު  .16 ދަޢުވާކުރުން 

ތިާޞޞް ކަމުގެ އިޚް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތުގައި، ކުށް ކުރި

އީ ދަޢާުވ ކުުށގެ ޖިނާ ލިބިގެންވާ ކޯެޓއްަގއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މައްޗަށް އެ

 އުފުލުމަށެވެ.
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (4: )2020/21އިޞްލާުޙ: 

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ 
 

ެޓއްަގއި ޖިނާއީ "ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ، ކަމުގެ އިޚްތިާޞޞް ލިބިގެންވާ ކޯ  .17

 ކުށެްއގެ ދަޢުވާ އެ މީހަކާމެދު އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 
 އިދާރާ 

18.  "ާޖިނާއީ ުކށް ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ފުުލހުން ހިމެނޭގޮތުން "ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރ ،

ވާ ކޮންމެ ތަޙްޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަުޅއެޅުުމެގ ބާރު، ޤާނޫނުއަސާސީންނާިއ ޤާނޫނުން ލިބިދީފައި

 ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއަކަެށވެ.
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (5: )2020/21އިޞްލާުޙ: 

"ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ަމއްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞޞް   .19 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 

ލިބިގެންވާ ކޯޓެްއަގއި ފަނިޑޔާރެްއގެ ކުރިމަީތގައި ޭބްއޭވ ކޮންމެ އަުޑއެހުމަކަށެެވ. ޭއގެ 
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ފުރަަތމަ  ތެރޭގަިއ، ކުުށގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް

ބޭްއވޭ އަުޑއެހުމާއި، އިބްތިާދއީ ައޑުއެހުމާިއ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ  ،ހާޒިރުކޮށް

ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަޑުއެހުންތަާކއި، މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތަކާއި، ޙުކުމްކުރުމަާށިއ 

ޯއޑިއޯ އަދި ީވިޑއޯ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ބާްއވާ އަުޑއެހުންތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. އަދި، 

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ އެއް މާލަމަށްވުރެ ގިނަ މާލަން ގުޅުވާަލއިގެން ބޭްއވޭ ކޮްނމެ 

 އަުޑއެހުމަކީވެްސ، ފަނޑިޔާެރްއގެ ކުރިމަތީަގއި ބޭްއވޭ ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީހެކެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (6: )2020/21އިޞްލާޙު: 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 
 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

 

ސަަލއެްއެގ "ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މައް  .20

ިއ،        އެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ދަޢުާވ ލިބޭ މީހާ ދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުރާ ޙާލަތުގަ

އަށްދާނެ ތަނެއް ދަޢުވާައއިގެްނ ކުރި ދަޢުވާއަިއގެން ކުރިއަށްދާނެ ަތނެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، 

 އޮތްނަމަ، މައްސަަލއިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމައި، ޝަރީޢަތުގައި 

 ޢުތިރާެޟްއ،ނުވަތަ އި، މަޢުޟޫޢީގޮތުން ބެލުމަކާ ނުލައި ެއއާމެދު ގޮެތއް ނިންމޭނެ ދިފާޢެއް

ަލއިަގއި ހިމެނޭ ށްޓަކައި މައްސަނުވަތަ އެނޫންވެސް ހުށަހެޅުމެއް ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަ 

 ދެ ފަރާތަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގަިއ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށެވެ.

އީ ައޑުއެހުުމގަިއ "ޝަރީޢަތް ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މައްސަަލއެްއގެ އިބްތިދާ  .21 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

އަށްދާނެ ތަނެއް އެ ދަޢުވާައއިގެން ކުރި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގަިއ، 

އިގެ ޝަރީޢަތް އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު، ދަޢުވާއަިއގެން ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮްތނަމަ، މައްސަލަ

 ހިންގުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމައި، ހިންގާ ޝަރީޢަތަށެވެ.

ެރއިން އަންނަނިިވ ކުށްތަކުގެ ތެ"ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް" ކަމުަގިއ ބުނެފައި އެވަނީ،   .22 ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށް 

 ކުށަކަށެވެ.

 މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް؛ )ހ(  

 ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް؛ )ށ(  

 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާުކރުމުގެ ކުށްތަްއ؛ )ނ(  

 ؛ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްަތކާއި ޓެރަިރޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުްށތައް )ރ(  
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 މަނީ ލޯންޑްރިންގ ކުށްތައް؛ )ބ(  

 ؛ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށްތައްމީހުން  )ޅ(  

 ؛މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ކުށްތައް )ކ(  

ފިޔާއިން ފެށިގެން ރު)ެއއްލަްއކަ(   -/100,000ތެެރއިން އަންނަނިވި ކުްށކުށުގެ  )އ(  

 މަތީގެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހިމެނޭ ކުށްތައް؛

     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާތު( ގެ 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   

 ؛ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކުާރ ކުށްތައް 210

 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)   

ނަންބަރު  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރިޝްވަތުގެ ކުށްކުށާިއ، ޤާނޫނު

ާވ ( ގައި ަކނޑައަޅާފައި )ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 2014/9

 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްަތއް.

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

-ން، ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޓެކްްސ ދެްއކުމުން އެްއކިބާވުުމގެ ކުށްަތކުގެ ތެެރއި

މެނޭ ހި)ފަސްލަްއކަ( ުރފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ ފަިއސާގެ ޢަދަދު  500,000/

 ކުށްތައް؛

ރެއް މީހެއްގެ ގުަނވަނެއް ނެތިދާަފދަ ގޮތަކަށް ތޫނު ެއއްެޗްއ ނުވަތަ ހަތިޔާ )މ(  

ނިއްކައެްއވާ ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށާިއ، މީހަކަށް ނުރައްާކތެރި ހާ

ގުމުގެ ގޮތަށް ތޫނު ެއއްެޗއް ުނވަަތ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮްށގެން މާރާމާރީ ހިން

 އް؛ކުށްތަ

ނަ ވަ 610)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ފ(  

 ؛ވަނަ މާއްާދަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށްަތއް 611މާއްދާއާއި 

ވަނަ  1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ދ(  
ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަެތއް ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށްަތްއ  2ދަރަޖައިގެ އަދި 
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)ދިހަެއއް( އަހަރަށްވުެރ ދިގު ުމއްދަތަކަށް  10ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫެނއްަގއި 
 ކޮންމެ ކުށެއް.ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިަފއިވާ 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (7: )2020/21އިޞްލާުޙ: 
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 ދެވަނަ ބައި 

 ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

10 

 

 

 ދެވަނަ ބައި 
 ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 އިދާރާ 
ރަން އުޭޅކަމުެގ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަުމގެ ނުވަތަ ކުެށއް ކު )ހ(  .23

ޙްޤީޤުކުރުމުގެ އެ ކުާށގުޅޭ މައްސަަލތައް ތަ ،މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް

 ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާާރއަކަށް ެއ މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ދާާރއަކަށް )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން، ތަޙްީޤޤުކުރާ އިމި މާއްދާގެ  )ށ(  

 ނުވަތަ އެ ިއދާރާއިން އެ މައްސަލަ ބަަލިއނުގެންފިނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން

ުނވާކަމަްށ މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤު އެކަށީެގންވާ ގޮތެްއަގއި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

ކިއުޓަރ އެކަުމގެ ޝަުކވާ ޕްރޮސި ،ވޭނަމަމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެ

 ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އް މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، އެފަދަ ޝަުކވާއެ  )ނ(  

ކުން މީހަކު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަ

ޅޭކަމުެގ ކުރާ ކަމުގެ ނުވަތަ ކުށެްއ ކުރަން އުކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުެށއް 

ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެަކން ތަޙްޤީޤު

އަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަްށ އަުމރު ކުރުމުގެ ބާރު ޕްޮރސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ގޮުތގެމަތިން، މީހަުކ ކުށެއް ކޮށްފިކަން މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  )ރ(  

ނުވަތަ ކުެށއް ކުރަމުންދާކަުމގެ ނުވަަތ ކުށެްއ ކުރަން ުއޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހުށަނޭޅިނަމަވެސް، ޖިނާއީ ކުށެްއ ކޮށްފިކަން ނުވަތަ 

ގެ ކަމަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމު ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ
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ބާރު ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނު ަތންފީޛުކުރާ އިދާާރއަކަށް ތުހުަމތުކުރެވުމުން ނުވަތަ 

އެނގުމުން، އެ އިދާާރގެ ިއްސނެގުމުގެ މަތިން، އެ މައްސަަލއެއް ބެލުމަކަށް   މި 

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (8: )2020/21އިޞްލާުޙ: 

މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާ 
 ގޮތް 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިން 23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .24

ށަހަާޅ ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާައކަށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، އެ މަްއސަލައެއް ހު

ްށ ފަރާތަށް އެނގުނު މިންވަަރކުން، އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު އެ އިދާރާއަކަ

 ދޭންވާނެއެެވ.

 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަްނގައިދޭ މަޢުލޫމާތުމައްސަލަ  (1)   

 ؛މައްސަލަިއގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު (2)   

ށެއް ކުކުށެއް ކުިރކަން ނުވަތަ ކުެށްއ ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ނުަވތަ  (3)   

  ؛ކުރަން އުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް

 ؛ކުަރން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚްކުށް ކުރި ކަމަށް ނުވަތަ  (4)   

ވޭ މައްސަލަ ހިނގި ުނވަތަ ހިނގާ ތަން ުނވަތަ ހިނގާނެ ކަަމށް ބެލެ (5)   

 ތަން.

ށެއް ( ަވނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަެވސް، މީހަކު ކ1ުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ޢުލޫމާތު މަކޮށްފިކަން ނުވަަތ ކުށެްއ ކުާރކަން ނުވަތަ ކުށެްއ ކުރަން ުއޅޭކަމުގެ 

ން ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް ޭދ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްަކން އޭނާ ހާމަކުރަ

ތެއްގެ ބޭނުންނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ފަރާ

ރުކުރަން އެ މަޢުލޫމާތު ސިއް، މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަށް ދިންނަމަވެސް

 ްނ އެކަން ސިއްުރކުރަންވާެނއެވެ. އޭނާ އެދެފިނަމަ އެ އިދާރާއި

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ  )ނ(  

ފަރާތަކުންވެސް އެ ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އިޖުާރއަތުތައް ަބޔާންކުރާ 
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)ތިނެއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި  3ގަާވއިދެްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ހަދަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލަ 
ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ 

 ލިޔުން ދޫކުރުން 

ަލއެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަށް މަްއސަ 23މި ޤާނޫނުގެ   .25

މާތު ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދޭ މަޢުލޫ

އްސަލަ ހުށަހެޅި ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ މައްަސލަ އެތަނުަގއި ރަޖިސްޓަރީކުިރަކމުގެ ލިޔުމެއް މަ 

 ތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ފަރާ

 

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް 
 އެންގުން 

ްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާއަކަ 23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26
 ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ

 ގޮތަކަށް އެ ަމއްސަލައާމެދު ަޢމަލުކުރަންވާނެެއވެ.
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (9): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ކަށީގެްނާވ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހާ އެކަން ކުރި ކަމަށް ބެލުމުގައި އެ  (1)   

 ސަބަބު ހުރި ކަމަށްވާނަމަ، ެއ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުން؛ ނުވަތަ 

ކުާރ  ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ުނވަތަ ޮކށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ެއކަން (2)   

 ހުރި ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަީށގެންވާ ަސބަބު

 ކަމަށްވާނަމަ، އެ މަްއސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުން؛ ނުވަތަ 

ީށގެންާވ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މީހާ އެކަން ކުރި ކަމަށް ބެލުމަށް އެކަ (3)   

 ސަބަބު ނެތްނަމަ، އިތުރަށް އެ މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީުޤ ކުރިއަށް

 ނުގެންދިއުން؛ ނުވަތަ 

 ކުާރ ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ުނވަތަ ޮކށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ެއކަން (4)   

 ނެތްނަމަ، ކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބު

 އިތުރަށް އެ މައްސަަލއިގެ ތަްޙޤީޤު ކުރިއަށް ނުގެންދިއުން.

  ،މަށްފަހުގޮުތގެމަތިން މައްސަލަައކާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ  )ށ(  

 .އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަްނވާނެެއވެ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި މުދާ ހިފެހެއްޓުން 

 
ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި 

 ފާސްކުރުމުގެ ބާރު 
ސްކުރުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާމި ބާބުގައި  )ހ(  .27

 އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ތަންތަނާއި މުދާ ބަލައި ފާސްކު )ށ(  

ނޫނު އެ ާބރު ލިބިދޭ ޤާ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވަނީ، ޤާޫނނަކުން ކަނޑަެއޅިގެން

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަެށވެ.

 ތަންފީޛުކުރާ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަައޅާފައި ނުވާހާިހނދަކު، ޤާނޫނު  .28 ޢާންމު ތަންތަނަށް ވަނުން 
އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންާދ ޖިނާއީ ކުށަކާ ުގޅިގެން ޢާްނމު ތަނަކަށް 

ނޫނު ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓު ައމުރަކާ ނުލައި، އެތަނަކަށް ވަުނމުގެ ބާރު، ޤާ
 ތަންފީޛުކުރާ ކޮންމެ އިދާރާައަކށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (10): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ޢާންމު ތަންތަން ބަލައި 
 ފާސްކުރުން 

ބަލައި  ގޮުތގެމަތިން ޢާންމު ތަންތަންކޯޓު އަމުރަކާ ނުލަިއ، މި މާއްދާަގއިވާ  )ހ(  .29
 . ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ ،ފާސްކުރުމުގެ ބާރު

: 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ގެ ދަށުން  (16)

 ތަރުތީބުކޮށްަފއި 

 ތެޭރގަިއ، މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ )ށ( 
 ވެ.ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާރުވެސް، އެ އިދާރާތަކަށް ިލބިގެންެވއެއަންނަނިވި 

މަށް    އެ އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްަޓކައި، އެތަނުަގއި ތިބެންޖެހޭނެކަ (1)   
 އިދާރާއަކުން ކަނޑަައޅާ ަވގުެތއް ވަންދެން އެތަނެްއަގއި ތިުބން؛

ްއޗެއް އެ ޭބނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ކުށެްއގެ ހެީކގެ ގޮުތަގއި  (2)   
 ފެނޭތޯ އެތަނެއް ހޯދުން؛

ްއޗެއް އެ ކުށެްއގެ ހެީކގެ ގޮުތަގއި ޭބނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ  (3)   
 ދިއުން؛ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެްއެޗއް އެ އިދާރާެއއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެގން

ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، ޢާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހެްއ  (4)   
ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަަމށް، ނުވަތަ އެ ަވގުތަކު އެ ުއޅެނީ ކުށެއް 
ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤަބޫުލކުރެވޭފަދަ ެއކަށީގެްނވާ ސަބަުބތަކެއް ުނވަތަ 
، ހެކިތަކެއް ހުރެއްޖެ ހިނދެއްަގިއ، ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކުން ހުްއދަ ލިބިގެން

އަތުަގއި ކުށެްއެގ ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރެވިދާނެކަމަށް  އެ މީހާ
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ޤަބޫލުކުރެވޭ އެްއޗެއް އޮތްކަުމގައި އެ އިދާރާއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ، ެއ 
މީހެއްގެ އަތުން އެ ެއްއޗެއް އެ އިދާާރއެްއގެ އޮފިސަރުން އަތުލައި، ެއ 

 ؛އިދާރާެއއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ެއ އެްއޗެއް ގެންދިއުން

   (5) ޯން؛ެނގު އެތަނާއި އެތަނުގަިއވާ ެއއްޗެީހގެ ފޮޓޯ އަދި/ނުވަތަ ވީިޑއ 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (17): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 އެތަނެްއގައި ހުރި ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުން؛ (6)   

 އެތަނެއް ކޮެނގެން ބެލުން؛ (7)   

އް ހުރި އެއްެޗއް ހުރިނަމަ، އެ ެއއްޗެ އެތަނެްއގައި ބަންދުކޮށްފައި  (8)   
 ހުޅުވަިއގެން ބެލުން؛

ިއގެން ނުވަތަ އެތަނެްއގައި ަތޅުލާފައިހުރި ެއްއޗެއް ހުރިނަމަ، އެ ތަޅު ހުުޅވަ  (9)   
 ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ ެއއްެޗއް ބެލުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 4މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
ޖެހިއްޖެނަމަ، އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި މީހަކު ބަލައި ފާްސކުރަން

ކުަގއި، ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތްތަ 38އެކަން ކުެރވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 
އި ން، ފުލުހުންނަށާއި، މީހަކު ބަލަ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތި

ކުރާ ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުްނ ކަނޑަެއޅިގެން ދީަފއިާވ ޤާނޫނު ތަންފީޛު
 އިދާރާތަކަށެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (18): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ެނއްަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޢާންމު ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެތަ )ރ(  

ނަ ( ވ6ަހުރި ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
 އަމިއްލަ ނަންބަރުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދެނީ، އެ ޢިމާރާތަކީ

ންޏެވެ. އް ކަމުގައިނުވާ ޙާަލތުގައި ެއކަތަނެއްގެ މާނައިަގއި ހިމެނޭ ޢިމާރާތެ
ރެވޭނީ،   އަމިއްލަ ތަނެއްގެ މާނައިގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ބަލައި ފާސްކު

 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 31މި ޤާނޫނުގެ 
އަމިއްލަ ތަންތަނަށް 

 ވަނުން 
 

: 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ގެ ދަށުން  (16)

 ތަރުތީބުކޮށްަފއި 

30. )ހ(  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ
ނުވާހާހިނދަކު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ 
ކުށަކާ ުގޅިގެން އަމިއްލަ ތަަނކަށް ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި 



 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

15 

 

އެތަނެްއެގ  ،އެތަނަކަށް، އި ފިަޔވައި )ނ( ގައި ބަޔާންެވގެްނވާ ޙާލަތްތަކުގަ 
 ވެރިފަރާތުގެ ރުހުމަކާ ނުލައި ވަދެވޭނީ، ކޯޓު އަމުރަކާ އެުކަގއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (11): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 އަމުރަކާ ކޯޓު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ައންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި  )ށ(  
ވަރެއްގެ އަމިއްލަ ތަނަކަށް ަވނުމާއި އެކަންކަން ކުރަން ެއކަށޭނަ މިން ،ނުލައި

ންނަށް ވަގުަތކަށް އެތަނެްއގައި މަުޑކުރުމުގެ، ނުވަތަ ތިބުމުގެ ބާރު، ފުލުހު
 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (12): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 ހުރި މީހަކު ލިބިދޭ ޙާލަތުގައިކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަުރުކރުމުގެ ބާރު   (1)   

 ހައްޔަރުކުރުމަށް؛

ކު ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުުމގެ ބާރު ލިބިގެންވާ މީހަ  (2)   

 ހައްޔަރުކުރުމަށް؛

ފަހާ ދަނިކޮށް  ކުށެއް ކުިރކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި އޭނާ  (3)   

އެތަނަކަށް  ޙާލަތެއްގަިއ، އޭނާ ހޯދުމަށްއޭނާ އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަދެއްޖެ 

 ވަނުމަށް.

މުަގިއވެފައި، ކައަމިއްލަ ތަނަކީ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ، ފަޅުކޮށް ދޫކޮށްލާަފއިވާ ތަެނއް  )ނ(  
ޤަބޫލުކުރުމަށް  އެތަނުަގއި ކުށެއް ކުރަމުންދާ ަކމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްަފއިާވަކމަށް

އި ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަެކއް ހުރިނަމަ، 
ކުރި  އިތުރު ކުެށއް ކުރިޔަނުދިނުަމށްޓަކައި ުނވަތަ ކުށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ

ވަނުމާއި،  ެއތަނަކަށް ،ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި 
ކުރުމުެގ، ޑު އެކަންކަން ކުރަން އެކަށޭނަ ިމންވަރެްއގެ ަވގުތަކަށް އެތަނެްއގައި މަ

 ނުވަތަ ތިބުމުގެ ބާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (13): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި އަމިއްލަ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

ކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި ހައްޔަރުކުރުުމގެ ބާރު ، ތަނަކަށް ފުލުހުންނަށް ވަދެޭވނީ
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ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި ހުރި މީހަކު އެތަނެއްަގއި ާވކަމަށް އެކަށީގެްނވާ 

ސަބަބެއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ، ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުމާއެކު، އެ ހެކީގެ ަމއްޗަށް 

ންކެއްގެ ފުލުހެްއގެ އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭ  ބިނާކޮށް ސަބް

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

އަށް މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މީހެއްގެ ފުރާނަ )ބ(  

 މުދަލެއް އެނުވަތަ މީހެއްެގ މުދަލަކަށް ިލބިދާނެ ގެއްލުމަކުން އެ މީހަުކ ނުވަތަ 

ށް ލިބިދޭ ފަރާތަކަސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްަލ ތަނަކަށް ވަނުމަށް ެއްއވެްސ 

މެއް ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް، ުނވަތަ ޤާނޫނީގޮުތން ޙަވާލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިެގންވާ ލިޔު

ނުމަށް ޤާނޫނު އަމުރެއް ޙަވާުލކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްދުކުރުމަށް އަމިއްލަ ތަނަަކށް ވަ

 ނާނެއެވެ.ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކަށް ލިބިދޭ ބާރަކަށް އެްއވެސް ހަނިކަމެއް ނާން

 ޤާނޫނު ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން )ޅ(  
ަކށް        ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ިލބިދޭ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި، އެތަނަ

ގެ އެ އިދާާރއެްއގެ އޮފިސަރަުކ ވަނީ ކޮން މަޤްޞަދެްއަގިއ ކަމާމެދު އެތަނު
ތަކުން ގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތު

( ވަަނ 1ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އޭނާ އެަތނަށް ވަނީ، މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ )

ންކުާރ ( ވަނަ ނަންަބރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔ3ާނަންބަރާއި )
 ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ާޙލަތެއްަގއިކަން ސާފުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (14): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 ،ަގއިކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިްއލަ ތަނަކަށް ވަނުމުން އުފެދޭ މައްސަލައެއް  )ކ(  

އެތަނަށް ވަތް ވަނުން ބިނާކުރި އެކަީށގެްނވާ ަސބަބަކީ ކޮބަިއކަން 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ޒިންމާއެެކވެ.

އް ބަލައި ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި އަމިއްަލ ތަނަކަށް ވަތްނަމަވެސް، އަިމއްލަ ތަނެ )އ(  

 ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 31ފާސްކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

  )ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒު ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ރަށެއް  )ވ
ފިޔަވައި އެހެން ރަށެްއގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ 
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ޮއފިސަރަކު ެނތްަނމަ، މި މްާއދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާްނކުރާ ހްުއދަ ޭދނީ،          
 ޝަނެއްގެ ސްޓޭޝަން ިއންޗާޖެވެ.އެ ރަށެްއގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭ

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (15): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި 
 ފާސްކުރުން 

ށަާކގުޅޭ ކުއެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި ނުވާާހހިނދަކު،  )ހ(  .31

 ބެލެވޭނަމަ، އިދާރާއަކަށްހެކި އަމިއްލަ ތަނެްއަގއި ހުރިަކމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 

ށަހެޅުމަށް ހުއަދި ެއއީ އެ ކުށް ސާބިތުކުުރމަށްޓަކައި ހެީކގެ ގޮުތަގއި ަޝރީޢަތަށް 

ކަށް، އެތަނުގެ އެ ެއއްެޗއް ހޯދުމަށް އެތަނަ، ބޭނުންތެރިވެދާނެ އެްއޗެއް ކަަމށްވާނަމަ

ތަނަކާ ކު އެވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ އެތަނެްއަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ުނވަތަ އެަވގުތަ

އަްށ ޙަވާލުެވގެން ހުރި ފަރާތުގެ ރުހުމާ ނުލައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ

 ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުންނެވެ.، ވަދެވޭނީ 

ޛުކުރާ އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ޤާނޫނު ތަންފީ )ށ(  

 އެެވ.ހިމަނަންވާނެއިދާރާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާިއރު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

 ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެިރފަރާތާބެހޭ   (2)   

 މަޢުލޫމާތު؛

 ޢުލޫމާތު؛މަ ހޯދަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ، އެ ފަރާތުގެ   (3)   

 ފާސްކުރުމަށް އެތަނަކަްށ ވަންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛ބަލައި   (4)   

ކުރާ އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ޭބނުންވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާން  (5)   

 ކޮން ކުށަކާ ުގޅިގެްނކަން؛

ބިފައިާވ ލިހޯދަން ބޭނުންވާ މީހަކު ނުވަތަ އެްއޗެއް އެތަނުަގއި ވާކަމަށް   (6)   

 ހެކި؛

ވަތަ ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު އެތަނަށް ނުއެ އަމުރުގެ ދަށުން އެއް   (7)   

 ތަންތަނަށް ވަންނަން އެދޭނަމަ، އެކަން؛

 އެތަނަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ަވގުތު؛  (8)   
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   (9)  ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެހީގެ ަމޢުލޫމާތު؛ 
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (19): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ެގ ނަމާއި، ސޮާޔއި، ެއ އިދާރާއަމުރަށް އެދޭ އިދާާރގެ ވެިރއެްއގެ   (10)   

 ތައްގަނުޑ؛

ކުކަްނ އަމުރަށް އެދޭ އޮފިސަރުގެ ނަމާއި، ސަރިވސް ނަންބަރު ނުވަތަ ކާ  (11)   

 އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރާިއ، ޭއނާގެ މަޤާމާއި ސޮއި؛

 ޢުލޫމާތު.ކޯޓުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ މަ  (12)   

   (13)   ިތުކުރެވޭ ފާސްކުރަން ޭބނުންވަނީ، ކުށް ކުރި ކަމަށް ުތހުމައެތަން ބަލައ

 ވަކި މީހަކާ ުގޅިގެން ކަމަްށވާަނމަ، އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު؛

ރެވޭ މީހާގެ ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަކީ ކުށްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކު  (14)   

ގަިއވާނަމަ، ކަމު ބާރުގެ ދަށުަގއިވާ ުނވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ތަނެއް 

 އެކަން؛

 ލޫމާތު.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢު  (15)   

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (20): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ގޮތުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭ  )ނ(  
 ސުވާލުތަކަްށ، އެ އަުމރަށް އެދޭ ޤާނޫނު  ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރ ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (21): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު 

 އަމުރު 
ވި ކަންކަން އަމުރެއްަގއި އަންނަނިއަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާްސުކރުމަށް ނެރޭ ކޯޓު  )ހ(  .32

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛  (1)   

 އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްުކރެވޭ ތަން، ނުވަތަ ތަންތަން؛  (2)   

ނަކަށް އަމުރުގެ ދަށުން ބަލައި ފާްސކުރެވޭ ތަނަށް ވަދެވޭނީ އެހެްނ ތަ  (3)   

ވަދެގެން ނުވަތަ އެހެން ތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަުމަގއިވާނަމަ، 

 އެބޭނުމަށްޓަކައި އެތަނަކަށް ަވދެވޭނެކަން؛
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   (4)  ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ތަނުގެ ެވރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ 
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (22: )2020/21އިޞްލާުޙ: 

 ރާތް؛ފައެތަނުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް އެނގޭނަމަ، ެއ   (5)   

ކުރާ ޭބނުންވަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންއެތަން ބަލައި ފާސްކުރަން   (6)   

 ކޮން ކުށަކާ ުގޅިގެްނކަން؛

   (7)  ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެހީގެ ަމޢުލޫމާތު؛ 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (23): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ވަރަކަްށ އެ އަމުރުން ބާރުދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންާވ މިން  (8)   

  ؛ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން ބާރުގެ 

ރެ ގިނަ އެ އަމުުރގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެއްފަހަރަްށވު   (9)   

 ފަހަރު އެތަނަށް ނުވަތަ ތަންތަނަށް ވަދެވޭނަމަ، ެއކަން؛

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛  (10)   

ނުޑގެ އެ އަމުރުން ވަނުމަށް ހުއްަދ ދޭ ތަނަކަށް ދުވާުލގެ ުނވަތަ ރޭގަ  (11)   

 އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުެތްއގަިއވެސް ވަުނމަށް ހުއްދަދޭނަމަ އެކަން، ުނވަތަ

ަވކި  ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ ދުވާލުގެ ނުވަތަ ރޭގަނުޑގެ ކަނޑަެއިޅފައިވާ

 ވަގުތުަތކެްއގައި ކަމަށްވާނަމަ ެއކަން.

 ހުއްދަ ދޭ ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާިއ ސޮއި އަދި ކޯުޓގެ ތަްއގަނޑު.  (12)   

   (13)   ިތުކުރެވޭ ފާސްކުރަން ޭބނުންވަނީ، ކުށް ކުރި ކަމަށް ުތހުމައެތަން ބަލައ

 ވަކި މީހަކާ ުގޅިގެން ކަމަްށވާަނމަ، އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު؛

ރެވޭ މީހާގެ ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނަކީ ކުށްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކު  (14)   

އިވާނަމަ، ކަމުގަ ބާރުގެ ދަށުަގއިވާ ުނވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ތަން 

 އެކަން؛

 ލޫމާތު.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢު  (15)   

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (24): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ންނަނިިވ އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްުކރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެންވާނީ، އަ )ށ(  

 .ސަބަެބއް އޮތްކަން ކަށަވަުރކުރުމަށްފަހުގަެއވެސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން 

ށެއް ކުވަންނަން ބޭނުންވާ ތަނުގައި މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުަވތަ   (1)   

 ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަންއުޭޅކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަށް

 ނުވަތަ އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއް އޮތުން؛

ވާ ކުށަކާ ގުިޅގެން ހޯދަން ބޭނުންއެތަނަކަށް ވަންނަން ބޭނުންަވނީ   (2)   

ކަމަށް ހެއްކެއް ހޯދުމަށް ކަމުގަިއވާަނމަ، އެ އެްއޗެއް އެތަުނގަިއ ވާ

 ޤަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ ަސބަބެއް އޮތުން؛ އަދި

ރިހަމަ އެތަނަކަށް ވަެދގެން މެނުވީ ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތަްއ ފު  (3)   

 އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއް އޮތުން.ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ 

 މެނުވީ، ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއްަގއި )ނ(  
ދަ ތަެނއް އަމިއްލަ ތަނެްއ ބަލައި ފާްސުކރުމުގެ ހުއްދަ ފަނިޑޔާރު ދޭންވާނީ އެފަ
އެތަނަށް  ބަލައި ފާސްކުރަން އެކަީށގެންވާ ަވގުތެްއަގއެވެ. އެނޫން ަވގުތެްއގައި
ބަލާއިރު،  ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ، ެއ އަމުރުގެ ދަށުން ކުރަންއެދޭ ކަންކަމަށް

މަށް އެއިން ަވގުެތއްަގއި އެތަނެްއ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދެއް އޮތް ކަ

 ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (25): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 އިފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެްއގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަބަލައި  )ރ(  

ން ނުވަތަ ނުވާހާހިނދަކު، އެ އަމުރު ދެމިއޮންނާނީ، އެ އަމުރުަގއި ބަާޔންކުރާ ތަ

މަވަންދެން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށް ނިމެންދެން ނުވަތަ އެ އަމުރުގެ ުމއްދަތު ހަ

 ނުވަތަ އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރަްނދެނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ހޯދާ ހޯދުމެއްގައި،    ބ()  

އެ އަމުުރގަިއ ބަޔާންކުާރ ެއްއޗެއް ނޫން އެހެން ެއއްެޗއް ފެނިއްޖެނަމަ، އަދި     

އެ އެްއޗަީކ، އެހެން ޖިނާއީ ކުށަކާގުޅޭ ހެއްެކްއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރަށް ބެެލވޭނަމަ، އަދި     އެ އެްއޗެްއކަމަށް ޤާނޫނު 
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އެްއޗެއް ފޮުރވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް      އެ 

އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ އެްއޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ާބރު، އެ އަމުރުން ދޭ 

 ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ.

ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރޭއިރު، ބަލައި މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

ކަންކޮްށ ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނާއި ފާސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ

 ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްަދތެއް ފަނޑިޔާރު ދޭންވާެނއެވެ.

މުގައި ބުނެފައި ވަގުެތްއގަިއ'' ކަމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ''އެކަީށގެްނވާ  )ކ(  
 .އާ ދެމެދު ހިނގާ ަވގުތަށެވެ 09:00ާއއި ރޭގަނޑު  06:00އެވަީނ، ހެނދުނު 

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (26): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 
 އަމުރު ތަންފީޛުކުރުން 

މުުރގައި ތަެނއް، އެ އަކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ  )ހ(  .33
މުުރގަިއ އަކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތުަގއި ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. އެ 
މަށް  އެ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމޭނެ ކަ

 އެ  އަމުރަށް އެދުނު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ބެެލވެްނ ނެތްނަމަ، 
ދަތު ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެ އަމުރުގެ މުއްއަމުރުަގއި 

 އިތުރުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (27): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ދޭ ޤާނޫނު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުެރއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު، އެ ައމުރަށް އެ )ށ(  

 އިދާާރއެްއެގ ހުއްދަކުެރވިފަިއވާ ކޮްނމެ އޮފިސަރަކަށްމެތަންފީޛުކުރާ 

ރުމުގެ ބާރު، ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި އެ އަމުުރގެ ދަށުން ކުރުމަށް ބާރުދޭ ކަްނކަން ކު

ދާ  އެ އެ އޮފިސަރުންނަށާއި، އެ އޮިފސަރުންނާއެކު އެ އަމުރު ތަްނފީޛުކުރުމަށް

 .ސް ލިބިެގންވެެއވެއިދާރާގެ ހުއްަދކޮށްފައިވާ އެެހން އޮފިސަރުންނަށްވެ

އްގެ ވަކި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެްއގައި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހަމަެއކަނި ތަނެ )ނ(  

ެއއް ުނވަތަ ބަބައެއް ުނވަތަ ސަރަަޙއްދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަމުަގއިވާނަަމ، އެ 

 ވެ.ވާނެއެ ސަރަޙައްދެއް ފިަޔވައި އެހެން އެްއވެސް ތަނެއް ބަލައި ފާސްޮކށްގެން ނު
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ލައި ބައެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުާވހާހިނދަކު،  )ރ(  
ނުމުގެ ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންީފޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަ

ވެ. ކުރިން، އެތަނުަގއި ތިބި ބަޔަކަށް އެތަނަށް ވަންނަކަްނ އަންގަންވާެނއެ
ަޔކަށް ބަަތނަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އެަތނުގައި ތިބި އެހެންނަމަވެސް، އަިމއްލަ 

ހިނދުކޮޅެއް  އަންގާ އެްނގުން ދުރާލާ އެންުގން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެތަނަށް ވަނުމުގެ
 ެލވޭނެެއވެ.ކުރިން އެކަން އެންގުމުން އެ ާމއްދާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިުލވީ ކަުމގައި ބެ

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (28): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ޔާްނކުރާ ބަބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެްއ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ައމުރުގައި  )ބ(  

ރިފަރާތް ވެތަނަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރަކު ދާއިރު، ެއތަނެއްގެ 

ުރގަެއވެ. އެތަނުަގއި ހުރިނަމަ، އެތަން ބަލައި ފާސްކުރަންވާީނ، އެ ަފރާތުގެ ހާޒި

ލައި ތް އެ ތާނގައި ހާޒިުރވެ ނެތް ޙާލަތެްއގައި އެތަން ބައެތަނުގެ ވެރިފަރާ

ރާތެްއގެ ފާސްކުރަންވާނީ، އެ ފަރާުތގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭެނ އެހެން ފަ

 ހާޒިރުގަެއވެ. އަދި ޤާނޫުނ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ޮއފިސަރު އަންނަނިވި

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ނޫނު ޤާތަޢާރުފެއް ެއ ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު އޭނާއަކީ އެ އޮފިސަރުގެ   (1)   

މެްއ އަްނަގއިދޭ ރަސްމީ ލިޔު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރގެ އޮފިަސރެއްކަން

 އޭނާއަށް ދެްއކުން؛ އަދި 

 ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް އޭާނއަްށ ދިނުން.  (2)   

ލައި ބަނުާވހާހިނދަކު،  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ޅ(  

ލަޙަތު ފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނުގައި އެަތނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞް

ިއ ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކު އެތަުނގައި ނެތްނަމަ، އެތަނެްއ ބަލަ

 ފާސްކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު، އެ ަބލައި ފާސްކުރުމާުގޅޭ  )ކ(  

މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ރެޯކޑުކުރުމުަގއި، ބަަލއި 

ފާސްކުރާ ތަނުަގއި ހާޒިުރވެ ތިބި މީހުންނާއި، އެތަނަށް ަވތް ަވގުތާއި، އަމުރު 
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ބަލައި ފާސްކުެރވޭ ތަނުން ނެގޭ ކޮންމެ އެްއޗެްއގެ  ތަންފީޛުކުރި އޮފިސަރުންނާިއ،

 ތަފްޞީލު، އެ ެއއްެޗއް ނެގުުނ ތަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

ން މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަާޔންކުރާ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ލިޔުމު )އ(  

މަށްފަހު ފާސްކޮށް ނިމުރެކޯޑުކުރުމަކީ ޢަމަލީގޮތުން ދަތިކަމަކަށްވާނަމަ، ބަލައި 

 ލިޔުމުން ވީއެންމެ އަވަަހކަށް ެއ ބަލައި ފާސްކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ެއ އޮފިސަރު

މާގުޅޭ ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ. ބަލަިއ ފާސްކުރުމަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރު

 ވެ.އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެއެ 

ރިން މާއްދާގެ )ރ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، އަިމއްލަ ތަނަކަްށ ވަނުމުގެ ކުމި  )ވ(  

ފާސްކުރުމުގެ  އެތަނުަގއި ތިބި ބަޔަކަށް އެތަނަށް ވަންނަކަން އަންގައިފިނަމަ ބަލައި

ޔަކަށް ބަމަޤްޞަދު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެތަުނގައި ތިބި 

މުރު ގެ އިޚްިތޔާރު، ބަަލިއ ފާސްކުރާ އައެންގުމަކާ ނުލައި އެތަނަށް ވަނުމު

 ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މުެރއް އަމި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ވ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ  )މ(  
ރުން އަމިއްލަ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރގެ ކަމާބެހޭ އޮފިސަ

ތު ވަންނައިރު، ތަުނެގ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ ަފރާތުގެ މަޞްލަޙަތަނަކަށް 
ލައި ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކު ހުރެފައި، އެ އޮފިސަުރން އެތަން ބަ

ން ދޫކޮށްފައި ފާސްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ެއއަށްފަހު އެއިން ފަރާތަުކން އެތަ
މާއްދާގެ  ބަލައި ފާްސުކރުމަށް މިހިނގައްޖެނަމަ، ެއއިން ފަރާތެއްގެ ާހޒިރުަގއި 

ގެން ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤު ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބަލައި، ބަލަިއ ފާސްކުރުމައި
 ފަރާުތގެ ކުރިއަށްދެވިދާެނއެވެ. އެހެންަނމަވެސް، ތަުނގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ
 ސް އަނބުރާމަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެހެން މީހަކަށް ކޮންމެ ަވގުތެްއގަިއވެ

އްޤު އައިްސ، އޭާނގެ ހާޒިރުަގއި ބަލައި ފާސްކުރުން ކުރިއަްށެގންދިއުމުގެ ޙަ
 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (29): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ބަލައި ފާސްކުރުމާ 
ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނު 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް 
 ލިބިދޭ އިތުރު ބާރު 

ނެއް ބަލައި އިދާރާއަކުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަމިއްލަ ތަޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  )ހ(  .34

ރުންނަށް އަންނަނިވި ާބރުތައް، އެ އަމުރު ތަންފީުޛުކރާ އޮފިސަ ،ފާސްކުރުމުގައި 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ކޯޓު އަމުުރގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ތަނަށް ވަެދ، އެތަން ބަލައި   (1)   

 އެތަނުގައި ތިބުން؛ފާސްކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ވަުގތު 

ވާނަމަ، އެތަނަށް ވަނުމަށްޓަަކއި އެހެން ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހޭ ަކމަށް  (2)   

ނަމަ، ނުވަތަ އެތަނަށް ވަެދވޭނީ ެއހެން ތަނެއް މެދުވެރިކޮށް ަކމަށްވާ

 އެތަނަށްވެސް ވަނުން؛

ން ހޯދާފައިވާ ހެކީގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުެރވިދާނެ އެއްެޗއް ނުވަތަ ކުށްކޮްށގެ  (3)   

ގެ ބެލުމުގެ މުދަލެއް އެތަނުގައި ހުރިކަމަްށވާނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އެ އިދާރާ 

 ދަށަށް ގެނައުން؛

   (4)   ަތަ ވީިޑޯއ އެތަނާއި އެތަނުަގއި ހުރި ކަާމބެހޭ އެްއޗެހީގެ ފޮޓޯ އަދި/ނުވ
 ނެގުން؛

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (30): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ށްވާނަމަ، މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަ އެތަނެްއގައި ެއަވގުތު ހުރި   (5)   

 އެކަމެއް ކުރުން؛

 ؛ޅުވުންތަޅުލާފައި ހުރި ދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެދޮރެއް ހު   (6)   

 ކުޑަދޮުރ ބަންދުކޮށްފައިވާ ުކޑަދޮރެްއގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ުނވަތަ  (7)   

 ؛ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ ުކޑަދޮރެއް ހުޅުވުން 

ލާއިްނ ނުވަަތ ފަންގިފި ،ނުވަަތ ފާރުން ބައެއް  ،ތަޅުންގަނޑުން ަބއެއް   (8)   

އެްއޗެްއ  ބައެއް ހަލާކުކޮށްަލިއގެން ނުަވތަ ތަނެއް ކޮނެގެން ބަލަންޖެހޭ

 ؛ނުވަތަ ތަނެއް ބެލުން

ވަިއގެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފޮށްޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެްއޗެއް ހުޅު  (9)   

 ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބެލުން؛ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލަިއގެން
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މަ، އެތަނެްއގައި އޮތް ުއޅަނދެްއ ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަ  (10)   

 އެކަމެއް ކުރުން.

 ( ވަނަ ނަންބަރުގ9ެ( ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )6މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ސަރުން އޮފިނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ިއދާރާގެ 

ތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ކުރެެވން ނެތް ޙާލަ ،އެއިން ކަމެއް  ،ކުރަންވާނީ

 އެކަންޏެވެ.

ނދެއް ( ަވނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްަނމަވެސް، ުއޅ10ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

 ނެވެ.ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން 35ބަލައި ފާސްކުރެވޭީނ، މި ޤާނޫނުގެ 

އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި 
 ފާސްކުރުން 

ސްކުރުމުެގ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެމަތިން އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާ )ހ(  .35

 ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ކުރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސް )ށ(  

ނޫނު އިޚްތިޔާރު ލިބިގެްނވަނީ، ޤާޫނނަކުން ކަނޑަެއޅިގެން އެ ާބރު ލިބިދޭ ޤާ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަެށވެ.

އްަގއި މެނުީވ، މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޙާލަތެ )ނ(  

އަމުރެްއގެ  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަަކށް އުޅަނދެއް ބަލައި ފާްސކުެރވޭނީ ކޯޓު

 ދަށުންނެވެ.

ޓު އަމުރަާކ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ކަނަޑއަޅާފައި ުނވާހާހިނދަކު ކޯ )ރ(  
އިން ނުލައި، އުޅަނެދއް ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ޙާަލތްތަކުގެ ތެރެ

ޤާނޫނު ށް، ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބެްއގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮ
 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ޙާލަތުަގެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (31): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ްއެޗއް   ޤާނޫނަކުން ގެންުގޅުން މަނާުކރާ ތޫނު އެްއެޗއް ނުވަަތ ޮގާވ އެ  (1)   

 އެ އުޅަނެދއްަގއި އޮތުން؛

 އެ އުޅަނެދއްަގއި މަސްތުާވއެްއޗެއް ހުރުން؛  (2)   

 އެ އުޅަނެދއްަގއި ަވގަށް ނަާގފައިވާ މުދާ ހުރުން؛  (3)   
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 އެ އުޅަނެދއްަގއި ކުށްކޮްށގެްނ ހޯދާފައިވާ މުދާ ހުރުން؛  (4)   

 އޮތްކަމަްށ ކުށެއް ކުރުުމގައި ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ެއއްެޗއް އެ އުޅަނދެްއގައި  (5)   

 ބެލެވުން؛

 އުޅަނދުވުްނ؛ކުށެއް ކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންުކރި އެްއޗަކަށް އެ   (6)   

ށުެގ އެ ުއޅަނދުަގއި ކުެށއްެގ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާކަމަށް، ނުަވތަ ކު  (7)   

ންމެ ދެޢަމަލެއް އެއުޅެނީ ހިނގަންކަްނ، ނުވަތަ ކުުށގެ ޢަމަލެއް ާދދި 

ހިނގައިފިކަމަށް، އެކަީށގެްނވާ ސަބަބުގެ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށް، 

 ޤަބޫލުކުރެވުން.

އް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެމި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި  )ބ(  

ކުރެވޭނަމަ، ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރަކަްށ ޤަބޫލު

ސަރަްށ ކޯޓު އަމުަރކާ ނުލަިއ އެ އުަޅނދެއް ބަލައި ފާްސކުރުމުގެ ާބރު، ެއ އޮފި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ން ޤާނޫނު ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މި މާްއދާގެ ދަށުކޯޓު އަމުރަކާ ނުަލއި ުއޅަނދެއް  )ޅ(  

ޅަނދެްއ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި، އެ އު

ފަރާތުން ބަލައި ފާސްކުެރވެނީ ކޮން މަްޤޞަދެއްަގއި ކަމާމެދު އެ އުަޅނދުގެ ވެރި

   )ރ( ގެ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ ުއޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ، މި މާއްދާގެ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި 7( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1)

ކަން ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޮކން ޙާލަތެއްގައި 

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ސާފުޮކށްދޭންވާނެއެވެ.

ނދެއް ދާ ުއޅަމި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ތެރޭގައި، ުދްއވާފައި )ކ(  

ވަތަ ނުހުއްޓުަވއި، އެ އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރާއި، ާޕކްކޮށްފަިއވާ 

ންފީޛުކުރާ ބަނދަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަަހރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަ

 އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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އްދާގެ  މާޙާލަުތގަިއ، މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކީ ފުލުހުން ކަމުގައިވާ  )އ(  

ށް )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ުއަޅނދެއްަގއިވާ މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަ

 ގެނައުުމގެ ބާރުވެސް ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މަކީ އުޅަނދެއް އޮތް ތަނެްއަގއި ބާއްަވއިގެން އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރު )ވ(  

ޓަކައި އެ އުޅަނދެއް ބަަލިއ ފާސްކުރުމަށް ،ކުރެވޭނެ ކަެމއްކަުމގައި ުނާވނަމަ

ނދެއް އެކަންކުެރވޭނެ އެހެން ތަނަކަށް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ އުޅަ

 ގެންވެއެެވ.ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރުްނނަށް ލިބި ،ގެންދިޔުމުގެ ބާރު

ރުން ( ވަނަ ނަންބ1ަމި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) ،އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި )މ(  

ކުާރ ( ވަނަ ނަންބަުރގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާނ5ްފެށިގެން )

ނޫނު އެްއޗެްއ ެއ އުޅަނުދގަިއވާަނމަ، އެ ެއއްެޗއް ހިފެހެއްުޓމުގެ ބާރު، ޤާ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ުމވަްއަޒފުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 )މ( ގައި ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، އުޅަނދެއްަގއިވާ އެްއޗެއްމި މާއްދާގެ  )ފ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ  36ހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ުއަޅނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުަގިއ، ަވކި ޚާއްޞަ )ދ(  

ިމ      ،ތުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާ ޙާލަކަންތައްތަެކއް ކުރުުމގެ ބާރު އެ އަމުރުަގއި 

 މާއްދާގެ )ކ(، )އ(، )ވ(، އަދި )މ( އިން ބާރު ލިބިދޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ

ކުރާ ބާރު، އެ އަމުރުގެ ދަށުން އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރާ ޤާނޫނު ތަންފީޛު

 އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

މުގެ އޮތްނަމަވެސް، އުޅަނދެއް ަބލައި ފާސްކުރުމި މާއްދާގެ )ދ( ަގއި އެހެްނ  )ތ(  

ންވާނީ، ކޯޓު އަމުެރއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރުން ތަންފީޛުކުރަ

މަލުކުރަންޖެހޭ އަމިއްލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްުކރުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުުމގައި ޢަ

ިއވާ ޔާންކޮށްފަވަނަ މާއްދާގައި ބަ 33އިޖުރާއަތުތައް ކަުމގައި މި ޤާނޫނުގެ 

 އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ.
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ގެ ގޮުތގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އަމިްއލަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، ހެކީ  )ހ(  .36 މުދާ ހިފެހެއްޓުން 
ވަަތ ބޭނުންކުރުމަށް އެ އަމުރުން ހިފެހެއްޓުމަށް ހުއްދަކުރާ އެްއޗެްއގެ، ނު

ކި  ލިބިފައިވާ ހޯދާފައިވާ މުދަލެްއ ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެްނާވ ހެކުށްކޮށްގެން 
މްޕަލް އެްއޗެްއގެ ފޮޓޯ އަދި/ުނވަތަ ވީިޑއޯ ެނގުމުގެ ުނވަތަ އެ އެްއޗަކުން ސާ

ފެހެއްޓުމުގެ ނެގުމުގެ ނުވަތަ އެ އެްއޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ އެ އެްއޗެއް އެުކގައި ހި
 އޮފިސަރުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. ބާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ިއދާރާގެ

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (32): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ނުންވާ ހެކީގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަްށ ބަލައި ފާސްކުެރވޭ ތަަނކުން ހޯދަން ބޭ )ށ(  

ށްފަިއވާ އެްއވެސް ާބވަތެްއެގ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެްއަގއި ރައްާކކޮއެްއޗަކީ 

 ،ނެ ގޮަތކަށްކަމުގަިއވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ބެލޭނެ އަދި ކިޔަން އެނގޭމަޢުލޫމާތެއް 

ނު އަދި އެތަނުން ގެންެދވޭނެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންުގމުގެ ބާރު ޤާނޫ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މުެގ ފާސްކުރުމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ބަލައި  )ނ(  
އްެޗއްާސއި، އެ އަމުރެއް ތަންފީުޛކުރުމުަގއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިާޔުޒގެ ދަށުަގއިާވ 

ތިޔާޒު ޤާނޫނީ އިމްތިޔާުޒގެ ދަށުަގިއވާ ެއއްެޗއްާސއި، ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން އިމް
ކުރާ ލިބިގެންވާ އެނޫންވެސް އެްއޗެހި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޛު

 ގެނެއް ުނވެެއވެ.އޮފިސަރުންނަށް ލިބި

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (33): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ދަލުގެ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުުމގަިއ ހިފަހައްޓާ މު )ރ(  

ނެެއވެ. އިންވެންޓަީރއެްއ، ކޯޓު އަުމރު ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު އެކުަލވާލަންވާ
، ތަުނގެ ަތންފީޛުކުރާ އިދާާރގެ އެހެން ޮއފިސަރަކާއިއެކަން ކުރަްނވާނީ، ޤާނޫނު 

ގެ މަޞްލަޙަތު ވެރިފަރާތުގެ ުނވަތަ ތަނުގެ ވެިރފަރާތް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިަފރާތު
 ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެްއގެ ހާޒިރުގަެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (34): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އިންވެންޓަީރގެ ކޮޕީެއއް، ތަުނގެ  )ބ(  

ވެރިފަރާތަށް، ނުވަތަ އޭާނ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު 
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ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރު 
 ދޭންވާނެއެެވ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (35): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ ެއއްެޗއްސަީކ، އަްނނަނިވި ކަންކަމަށް  )ޅ(  

ންދެން ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެްއޗެއްެސވެ. އަދި އެ އެްއޗެްއސަކީ ެއަކންކަން ނިމެ

 އްެސވެ.ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެ އެްއޗެ

 ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީޤެްއގައި އެ ެއއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށް؛  (1)   

 ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތުަގއި ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ެއ އެއްޗެހި   (2)   

 ބޭނުންކުރުމަށް؛

ލުމުގަިއ އެ އެްއޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ އެްއެޗއް ކަމުަގއި ބެ  (3)   

ފަރާތް ެއްއޗެްއގެ ޙަޤީޤީ ވެރިއެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިަފއިވާަނމަ، އެ 

 ހޯދުމަށް.

ހެއްިޓ މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި އެެހން އޮތްނަމަވެސް، ހިފެހެއްޭޓ އެްއޗެއް ހިފެ )ކ(  

 ނުވަތަ ބޭނުން ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު، އެ އެއްަޗކީ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ގެނައުން

ންފީޛުކުރާ ތަޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގެްނގުޅުން ަމނާ އެއްެޗއް ކަުމގައިުނވާނަމަ، 

ންވާެނެއވެ. އިދާރާއިން އެ ެއއްެޗއް އެ ެއއްެޗއްެގ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރަ

ފޮޓޯއެއް  އަދި ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗަީކ، ހަމައެކަނި އެ އެްއޗެްއގެ ކޮީޕެއއް ނުވަތަ

ޗެްއ، އެ އޮތުމުން ފުދޭނެ އެއްޗެއް ކަަމށްވާނަމަ، އެކަން ކުރުމަށްފަހު، އެ އެއް 

ޢުލޫމާތު ްއގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުުކރަންވާނެެއވެ. ނުވަތަ އެ ެއއްަޗކީ، މައެްއޗެ

ޗެްއަގއިާވ ރައްކާކުެރވޭ ެއްއޗެއް ކަުމގަިއވެފައި، ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވަީނ އެ އެއް 

ދާނެ މަޢުލޫމާތު އެކަނި ކަމުގަިއާވނަމަ، އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ ނަކަލުކުރެވި

މާތު މާތަކަށް ވާިސލުވެ، އެ މަޢުލޫމަޢުލޫމާތެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ މަޢުލޫ

 ންވާނެެއވެ.ނަކަލުކުރުމަށްފަހު، އެ ެއއްެޗްއ އެ ެއއްެޗއްގެ ވެރިފަރާތާ ޙަާވލުކުރަ
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އެ ެއއްެޗްއގެ  މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން ހިފެހެއްޓޭ ެއއްެޗއް )އ(  

ށުން ހަދާ ދަމި ާޤނޫނުގެ ވެރިފަރާތަށް އަނބުރާ ރައްދުުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

ިއވާ އެްއޗެްއ، މި މާއްދާގެ )ކ( އެހެން އޮތުަމކުން، މި މާއްާދގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓިފަ )ވ(  

ބިދޭ އެއްވެްސ ލިވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް 

 ނާންނާނެެއވެ.ބާރަކަށް އުނިކަމެއް 

ނބުރާ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އެއްޗެިހ، އެ ެއއްޗެީހގެ ެވރިފަރާތާ އަ )މ(  

       އެ ޙަވާލުކުެރވެންދެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް

ދާރާގެ އެްއޗެއްސާމެދު ޢަމަލުކުރެވެްނދެން ހުންނާނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އި

 ފަރާތުން ކަނޑަައޅާ ތަނެއްަގއެެވ.އެންމެ އިސް 

އް މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްެވސް އެއްެޗއް ހިފެހެއްޓިއްެޖނަމަ، އެ އެއްޗެ  )ފ(  

ންމެ އިސް ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެލެހެއްޓުަމކީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިާދރާގެ އެ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ޓުމަށްޓަކައި ަރއްކާތެރިކަާމއެުކ ބެލެހެއްމި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޭޓ ެއއްޗެހި  )ދ(  

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ާއއި )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ބަަލއި ފާސްކުރުމުގެ ޯކޓު  )ތ(  

އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރު ތަނުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެއިން 

ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހާޒިރުވެ ހުރުމަށްފަހު،     މި 

ރާ މުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ ެއކުލަވާލާއިރު ާހޒިރުވެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކު 

ހުންނަން ބޭނުންނުވެ، އެތަން ދޫކޮށްފައި ހިނގައްޖެނަމަ، އެއިން ފަރާތެްއގެ 

ހާޒިރުގައި މުދަލުގެ އިންވެންަޓރީ ނެގުމަށް މި މާއްދާގެ )ރ( އިން ލިބިދޭ ޙައްޤު 

ކަށް، ކޮންމެ ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން މީހަ
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ވަގުެތްއގަިއވެސް އަނބުރާ ައއިސް، އޭާނގެ ހާޒިރުަގއި މުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ 

 ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަްށގެްނދިއުމުގެ ޙައްޤު ލިިބގެންެވއެވެ.

ގުމަށްފަހު، މި މާއްދާގެ )ތ( ަގއި ަބޔާންުކރާ ޙާލަތުގައި މުދަލުގެ އިންވެްނޓަރީ ނެ )ލ(  

އެތަނުަގއި ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ފަދައިން ، އެ އިންވެންޓަީރގެ ކޮޕީ 
 ހަރުކުރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (36): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
މުދާ ހޯދުމަށް ކޯޓުގައި 

 އެދުން 
ން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 36ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .37

ނުވަތަ    އެ ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެހިފެހެއްޓި މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ 

ދުމަށް މުދަލުން ބަރީޢަވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ މުދާ ހޯ

 ންެވއެވެ.އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ، އެ މުދަލެްއގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެ

މަލުކުރާނެ ުލމުގައި ޢަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޯކޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެ )ށ(  

 ވެ.އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެއެ 

،      އެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެުލމަށްފަހު )ނ(  

އިފިނަމަ، މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަ 

ގެންުގޅުން  އަދި އެ މުދަލަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި

އަނބުރާ  މަނާ އެއްޗެއް ކަުމގައިުނވާނަމަ، އެ މުދަލެއް އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ

 ޙަވާލުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުުކރަންވާނެެއވެ.

،      އެ އް ބެުލމަށްފަހުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެ )ރ(  

ޓުން ކޯމުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ކަމަށް 

 ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ 36ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، މި ޤާޫނނުގެ 

ށުގަިއ ކަންކަމުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެ މުދާ، އެ އިދާރާެގ ބެލުމުގެ ދަ

 ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، އެ މުދަލުން  )ބ(  

ބަރީޢަވުމުގެ ސަބަބުން ެގއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއްއ 
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ކަމުގަިއވެފަިއ، މައްސަަލއިަގިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު 

މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރުން ކަމަށް އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތަކީ އެ 

ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ކޯޓުން ަކނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަަކކާެއކު އެ މުދަލެއް،      އެ 

 މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކޯޓަށް އަމުުރުކރެވިދާނެެއވެ.

،      އެ ިއވާ މުދަލެއްމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ހިފެހެއްޓިފަ )ޅ(  

އްޓަން ބޭނުންވި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދޫކޮށްފިނަމަ، އެ މުދާ ހިފަހަ

ށް ތަޙްޤީޤަށް އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަ

ބެލެވޭނަމަ، އެ މުދަލެއް އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

 ެއވެ.އަމުރުކޮށްގެންުނވާނެ

 
 
 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 މީހުން ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ހައްޔަރުކުރުން 

 
މީހުން ހުއްޓުވުމާއި 
 ބަލައި ފާސްކުރުން 

 ހުއްޓުވަިއ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ، އެްއވެސް މީހަކު )ހ(  .38

 ވެ.ފާސްކޮްށގެންނުވާނެއެ އެ މީހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، އެ މީހަކު ބަލައި 

ކަށް މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަ )ށ(  

ން ހުއްޓުވައި، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ، ޖިނާއީ ކުށްކުށާ ގުިޅގެން މީހު

މީހުންގެ ހަށިގަނޑާިއ ފޭރާން ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ބާރު ލިބިގެންވަީނ 

 ފުލުހުންނަށެވެ.

ލަތެއްގަިއ، ޙާމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުގައި ފިޔަަވއި އެހެން ކޮންމެ  )ނ(  

ޓު އަމުރެއްެގ ކޯ ،މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި، އެ މީހަކު ހުއްޓުވައި ބަލައި ފާސްކުެރޭވނީ

 ދަށުންނެވެ.
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ށިން ވެކުުށގެ  ފާސްކުެރޭވނީ،ކޯޓު އަމުަރކާ ނުލަިއ މީހަކު ހުއްޓުަވއި ބަލަިއ  )ރ(  

ތަެކްއ ފެންނަ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުަމށްފަހު ކުށުގެ ވެށި ޫދކޮށްދިަޔތާ ގިނައިރު

މައްޗަްށ  ނުވަނީސް ފުލުހުންނާ ދިމާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަށީގެްނާވ ސަބަބުގެ

 ލަތެއްަގއި ޙާބިނާކޮށް އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ޝައްުކކުރުމުގެ ހަިއސިްއޔަތު އުފެދޭ 

 އެކަންޏެވެ.

ވޭ ވަޅިެއްއ އަނިާޔވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ގެންގުޅޭ އެްއޗެްއކަމަށް ބެލެ  (1)   

މުަގއި ނުވަތަ ޚަންޖަރެއް ނުވަތަ ތޫނު އެއްެޗއް ނުވަތަ ހަތިޔާެރއް ކަ

 ލެވުން؛ބެލެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެްއެޗއް އޭާނގެ އަުތގައި އޮތްކަމަށް ބެ

 ލެވުން؛ބެމަސްތުވާެއއްެޗއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ހުރިކަމަށް އޭނާގެ އަުތަގއި   (2)   

ކަްނ އޭނާގެ އަތުަގއި ވަގަްށ ނަާގފައިވާ އެްއޗެްއ ނުވަތަ މިްލކުވެރި  (3)   

 ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ ެއއްެޗއް ހުރިކަމަށް ބެލެވުން؛

 ެބލެވުން؛ އޭނާގެ އަތުަގއި ކުށްކޮްށގެން ހޯދާފައިވާ ެއއްެޗއް ހުރިކަމަށް  (4)   

އް އޭާނެގ ބޮޑު ކުެށއްގެ ެހކީގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުެރވިދާނެ ެއއްޗެ  ޖިނާއީ  (5)   

 އަތުަގއި ހުރިކަމަށް ބެލެވުން.

ްއޔަރުކޮްށ މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ އެހެްނ އޮތްނަމަވެްސ، ކުެށއްގެ ތުުހމަތުގައި ހަ )ބ(  

ވަނަ މާއްާދަގިއ  53ބަންދުގައި ބަހައްޓާަފއިާވ މީހަކު، މި ޤާނޫނުގެ 

ދޭ އެއްެވްސ ވާ ގޮުތގެމަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބިބަޔާންކޮށްފައި 

 ބާރެއް މި މާއްދާއިން ހަންޏެއް ނުކުރެއެވެ.

ަގއިވާ މީހަކު، މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނެވގެންވާ ޙާލަތްަތކުގެ ތެރެއިން ާޙލަތެއް )ޅ(  

ންކަން އެ މީހަކާ ގުޭޅގޮތުން ައންނަނިވި ކަ ،ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ުހއްުޓަވއި

 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ،ކުރުމުގެ ބާރު

 އެ މީހަކީ ކާކުކަން ބުނެދިނުމަށް އެދުން؛  (1)   

ށަށް އެ މީހަކު ހައްޔަުރކުރުމަށް ނުވާގޮތުން ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެދަ  (2)   

 ގެނައުން؛
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ގެންހުރި ލައި ،އެހެން ތަންތަންއެ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަެނއް ފިޔަވަިއ،   (3)   

ބަލައި  ހެދުން މަތިން އަތްލައިގެން ނުވަތަ ޑިޓެކްޓަރެއް ޖައްަސިއގެން

 ފާސްކުރުން؛

ން ހުރި އެ މީހެއްެގ އަުތގައި އޮތް އެްއޗެއް ުނވަތަ ެއ މީހަކު ހިފަިއގެ  (4)   

 އެްއޗެއް ބަަލއި ފާސްކުރުން؛

ާކުކރެވޭގޮތަްށ ނުވަތަ އެްއޗެއް ަރއްއެ މީހަކު ލައިގެންހުރި ހެދުމެއްގެ ޖީބު   (5)   

 އެ ހެދުމެއްަގއިވާ އެހެން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން؛

 މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރިނަމަ، މޫނު ހާމަކުރުން؛  (6)   

އެްއޗެްއ  ކުށެއް ކުިރކަމުގެ ތުހުމަތުަގިއ ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ބެެލވޭނެ   (7)   

ށަށް އެ ެއއްެޗއް ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެދަ ،އޭނާގެ އަތުަގއި އޮތްނަމަ

 ގެންދިއުން؛

 ، އޮތްނަމައެހެން މީހަކަށް ެގއްލުމެއް ެދިވދާނެ އެްއޗެއް އޭާނގެ އަުތަގއި  (8)   

ދަށަށް އެަވގުތަކަްށ، ަވގުތީގޮތުން، އެ އެްއޗެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ

 ގެންދިއުން.

ލުހުން ފުދަށުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ  )ކ(  

ނީ، އަދި ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، ބަަލިއ ފާސްކުރެވޭ މީހާެގ ަގއިަގއި އަތްލަންވާ

މީހާއާ  އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭއިރު އެތާނަގއި ތިބެންވާނީ، ބަލަިއ ފާސްކުރެވޭ

 އެއް ޖިންސެްއގެ މީހުން އެކަްނޏެވެ.

 ށުން އުނިކޮށްފައި ގެ ދަ (37): 2020/21އިޞްލާުޙ:  )އ(  

މި މާއްދާގެ )ކ( ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިާވ  )ވ(  
މީހާއާ އެއް ޖިންސުގެ އޮފިަސރަކު އެތަނުަގއި ނެތްނަމަ، އޭނާއާ އެއް ޖިންސުގެ 
މީހަކު އެތަނަށް ހާޒިރުކުުރވަިއ، އެމީހަކު މެދުވެިރކޮށް ކުުށގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ 

ެއ ޙާލަތުގައި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރެޭވއިރުެވސް  ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ.
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އެތާނަގއި ތިބެންވާނީ، ބަލަިއ ފާސްކުރެވޭ މީހާާއ ެއއް ޖިންސެއްގެ މީހުން 
 އެކަންޏެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (38): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ވަކި ޚާްއޞަ  ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، އެ އަމުރުގައި )މ(  

)ކ(،  ކަންތައްތަެކއް ކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ބ(، )ޅ(،

ރުމުގެ ކު)އ(، އަދި )ވ( ގެ ދަށުން ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާރުލިބިދޭ ކަންކަން 

 ންވެެއވެ.ބާރު، އެ އަމުުރގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާ ފުލުހުންނަށް ލިބިގެ

ށް ނަމާއި ޢުމުރު ބުނުމަ 
 އެންގޭނެ ޙާލަތްތައް 

މުރާއި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއްަގއިވާ މީހެްއެގ ނަމާއި ޢު )ހ(  .39

ބާުރ  އެޑްރެސް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާިއ، އެކަމުގެ ހެކި ދެްއކުމަށް އެންގުމުގެ

 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް ފެންނަ މީހާ؛  (1)   

ށް ކުށެއް ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ހެކީގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮ  (2)   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ؛

 ؛ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީުޛކުރުމަށްޓަކައި އެ އަމުރު ރައްުދވާ މީހާ  (3)   

ރާތެއް ފުލުހުން ހިންގަމުންގެންދާ ތަޙްޤީޤެއްަގއި އެހީތެިރވެވިދާެނ ފަ  (4)   

 ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ފެންނަ މީހާ.

މުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފު )ށ(  

 މީހެއްގެ ނަމާއި ޢުމުރާއި އެޑްރެސް ބަޔާްނކޮށްދިނުމަށް އެންގެނީ ކޮން 

ންގަނީ،  މަޤްޞަދެއްގައި ކަމާމެދު އެ މީހާ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އެކަްނ ކުރަން އަ

 ( ވަނަ ނަންބަރުގ4ެނަންބަރުން ފެށިގެން )( ވަނަ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ްނ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުގަިއ ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްަތކުެގ ތެރެއިން ކޮ 

 ޙާލަތެއްަގއިކަން އޭާނއަށް ސާުފކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވަިއ،     މި  )ނ(  

 40ވަނަ މާއްދާއާިއ،     38( ގަިއވާ ޙާލަތްތަުކގަާއއި، މި ޤާނޫުނގެ މާއްދާގެ )ހ
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ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޙާލަތްތަުކަގއި މެނުވީ، މީހެއްގެ ނަމާއި ޢުމުރާއި އެޑްރެްސ 

ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާއި، އެކަުމެގ ހެކި ދެއްކުމަށް އެންގުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެނެއްނުެވެއވެ.

ޙާލަތުަގިއ  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ކަނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ )ހ(  .40 ހައްޔަރުކުރުން 

ގެންވަނީ ފިޔަވަިއ، ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުިޅގެން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުެގ ބާރު ލިބި

 ފުލުހުންނަށެވެ.

 މާއްދާގެ މިނުވާހާިހނދަކު،  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  

)ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޙާލަތުގަިއ މެނުވީ، ފުލުހުންނަށް މީހަކު 

 ންނެވެ.ހައްޔަރުކުެރވޭނީ ކޯޓު އަމުެރްއގެ ދަށުން، އެ އަމުރުަގއިވާ ޮގތުގެމަތި

ންނަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގިއވާަކމަށް ފުލުހު )ނ(  

ާކ ކޯޓު އަމުރަ ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްާވނަމަ،އެކަީށގެންވާ ސަބަުބގެ މަްއޗަށް 

 ބިގެންވެެއވެ.ނުލައި އެ ޙާލަުތގަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރުުމގެ ބާރު، ފުލުހުްނނަށް ލި

 ުތގަިއ؛މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް ެއަކށީގެންވާ ހެކި ލިބިފަިއވާ ޙާލަ  (1)   

 އެ ކުުށެގ ުނވަތަ އެަވގުތު މީހަކު ކުރަމުންދާ ކުށެްއ ހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ،  (2)   

ޔަ ޢަމަލުން ނުވަތަ ހިންގަމުންދި ،ޢަމަލު ތަކުރާރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި 

 އެހެން ކުށެއް ކުިރޔަނުދިނުމަށްޓަކައި؛

ބޫލުކުރެވޭފަދަ މީހަކު އެވަގުތު އެއުޅެނީ ކުެށއް ކުރަން ކަމަށް ބުއްދިއަށް ޤަ  (3)   

އެ ކުށް ، އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަެކއް ނުަވތަ ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތުގައި

 ކުރިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި؛ 

މާއްދާގެ  ވަނަ  38މީހާގެ ނަމާއި ޢުމުރު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ   (4)   

ކުރާ  ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ުފލުހަކު( 1)ޅ( ގެ )

 ؛އަމުރަށް އިންކާރުކުރުމުން، ެއ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
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ކޯޓަށް ހާޒިރުވުުމގެ އަމުެރއް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ެއ އަމުރަށް   (5)   

މުރެްއ ތަބާނުވުމުން، އޭނާ ކޯޓަށް ާހޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ކުާރ އަ

 ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ؛

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުެށްއގެ ެހކި ފޮރުވުމަށް ުނވަތަ ަނއްތާލުމަށް   (6)   

 މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަަކއި؛

ރި މީހަކު ހުޤާނޫނީގޮތުން ބަންދުގައި ބެހެްއޓޭނެ ޙާލަތެއްގައި ބަންދުަގއި   (7)   

 ފިލައިގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ؛

އެިޅގެން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ޤާނޫނުން ކަނޑަކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި   (8)   

 ފުލުހުންނަށް ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި.

ފް އޮމި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަްނވާނީ، ސަބް ިއންސްޕެކްޓަރ  )ރ(  
ކު، ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެްނ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަެރއްގެ ުހއްދައާއެ 

ހަކު މީިމ މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު  ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެކެވެ.
، އޭާނއަކީ ހައްޔަރުކުާރއިރު އޭނާ ހުރީ ުފލުހުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ކަމުަގިއނުވާނަމަ

ސްމީ ކާކުކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަހު އޭނާއަކީ ފުލުހެއްކަން އަންަގއިދޭ ރަ
 ލިޔުމެއް، ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހާައށް ދައްކަންވާެނއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (39): 2020/21ލާުޙ: އިޞް
ފަިއވާ ރަށެއް ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒު ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވި )ބ(  

ތީ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެްއގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިގެން މަ 

ގަިއ  މާއްދާގެ )ރ(އޮފިސަރަކު ނެތްނަމަ، މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި މި 

ކައިރީަގއިވާ  ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ހޯދާނީ، ފުލުހުންގެ މައި މަރުކަޒަށް ނުވަތަ އެންމެ

ރޭންކުން  ސަރަޙައްދީ މަރުކަަޒކަށް ުގޅަިއ، އެތަުނގައި ހުރި ސަބް އިްނސްޕެކްޓަރ

 ފެށިގެން މަތީ އޮފިސަރެއްގެ ުހއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

އްދަދޭ ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ހުމި މާއްދާގެ )ބ(  )ޅ(  

ނގޭެނ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާިއ ސޮޔާިއ، ހުއްދަ ދިން ތާރީޚާއި ަވގުތު އެ

 ފަދައިން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ.
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 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިނ5ްމި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ކ(  

 58ނޫނުގެ  ޤާހައްޔަރުކުެރވޭ ފަރާތްތަުކގެ ހަްއޔަރާމެދު ގޮތެއް ކަނަޑއެޅުމަށް، މި 

ރުކުރާކަްށ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ަފދައިން ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒި

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

ނ( ެގ )މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، މި މާއްދާގެ  )އ(  

 ނަ ނަންބަރުގެ ޭބނުމަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަާރތެއް ފަނޑިޔާެރއްގެ ( ވ5ަ)

ަގޑިއިުރގެ  )ހަތްިދހަ ދޭއް( 72ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުނުކޮށް ބެެހއްޓޭނީ ގިަނެވގެން 

 މުއްދަތަކަށެވެ.

( ވަަނ 1މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ނ( ގެ ) )ވ(  
ރުެގ ( ވަނަ ނަންބ4ަ( ވަނަ ނަންބަރާއި )3ނަންަބރާއި )( ވަނަ 2ނަންބަރާއި )

ބް ސަދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގަިއ، އެމީހާ ހައްޔަރުކުރުުމގެ ކުރިން، 
ސަެރއްގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިްސެގ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެްއގެ އޮފި

ބަރެއްަގއި ސް ނަންހުއްދަ ހޯދުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން ެއްއވެ
މަ، އެކަން ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު މީހަކު ހަްއޔަުރކޮށްފިނަ

 ކުރުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އެ ރޭންުކގެ އޮިފސަރަކަށް އެކަން
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (40): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކިއ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ފު )ހ(  .41 އަމުރު ހައްޔަރުކުރުމުގެ 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ާކ ކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ ކޮްނ ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާްނކުރާ ޮކން ކުށަ  (1)   

 ގުިޅގެންކަން؛

 ނަމާއި އެޑްރެްސ؛ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާެގ   (2)   

 އޭނާ އެ ކުށް ކުިރކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެިކ؛ އަދި   (3)   

 މައްސަލަާއގުޅޭ އިތުރު ތަފްީޞލު.  (4)   
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 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރޭ ކޯޓު އަމުރެްއގައި ައންނަނިވި ކަންކަން  )ށ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛  (1)   

 ސް؛ހައްޔަރުކުރަްނ ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އެްޑރެއަމުރުގެ ދަށުން   (2)   

އްެގ އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާްނކުރާ ކޮްނ ކުށެ  (3)   

 ތުހުމަތުގައިކަން؛ 

ވަރަކަްށ އެ އަމުރުން ބާރުދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންާވ މިން  (4)   

 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަުކރާކަން؛

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛  (5)   

 ހުއްދަ ދޭ ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާިއ ސޮއި، އަދި ކޯޓުގެ ަތްއގަނޑު.  (6)   

ވާހާހިނދަކު، ނު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެްއަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއި )ނ(  

ވެންދެން އެ އަމުރު ދެމިއޮންނާނީ، އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުރެ 

 ނުވަތަ އެ އަމުރު ޯކޓުން ބާޠިލުކުރަންދެނެވެ.

މަތިން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުެރއް ތަންފީޛުކުރާ ފުލުހަކު، އަންނަނިވި ގޮތުގެ )ރ(  

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އަީކ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއަށް އޭާނގެ ތަޢާރުފެއް ދިނުމަށްފަހު އޭނާ  (1)   

ްށ ރަސްމީ ލިޔުމެްއ އޭނާއައަންަގއިދޭ  ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެްއކަން

 ދެއްކުން؛ އަދި

 ކޯޓު އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް ހައްޔަުރކުރެވޭ މީހާއަށް ދިނުން.  (2)   

ހައްޔަރުކުރާއިރު 
 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

މީހަކު  ،ވެސްފުލުހުން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ނަމަ )ހ(  .42

 ވެ.ހައްޔަރުކުރާ ޙާލަތުަގއި އަންަނނިވި ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެ 
: 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ގެ ދަށުން އަލުން  (41)
 ތަރުތީބުކޮށްަފއި 

 ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުން؛ (1)  
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ރުެގ ކަމަށްވާނަަމ، ބާހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ހައްޔަަރށް ދެކޮޅުނުހަދާ  (2)   

 ބޭނުންނުކުރުން؛

   (3) ިނދަކު، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ުނވާާހހ

 ؛ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާގެ ަގިއގައި ބިޑިއެުޅވުން

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (42): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
   (4)  ްދެކޮޅުހަދާ ޙާލަތުަގިއ، އޭާނ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްަޔރަށ

 ންކުރުން.ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނު 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (43): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަުރކުރުމުަގއި ފުުލހުން ޢަމަލުކުރާނެ  )ށ(  

 ނެެއވެ.ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންވާ އިޖުރާއަތުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 މާއްދާގެ މިއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު،  )ނ(  

މީހުން  )ށ( ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން،

އަތުަތްއ ހައްޔަރުކުރުމުަގއި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުެގ އިޖުރާ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ކުޑަކުދިންނާިއ މާބަނޑު މީހުންނާއި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ  (1)   

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އެނޫންވެްސ ޚާއްަޞ 

ންވީ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ީމހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަަމލުކުރަ

 އިޖުރާއަތު؛

ވާަފއި ނެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި، ބިޑިއަޅުބިޑި އަޅުަވއި  (2)   

 ގުުތ؛ބެހެއްޓޭނެ ގޮތާިއ، ބިޑި ައޅުާވފައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ގިނަ ވަ

 ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހާ ހައްަޔރަށް ދެކޮޅުހަދާ ޙާލަތުަގއި، ބާރުގެ  (3)   
 ބޭނުންކުރެވޭނެ މިންވަރާއި ގޮްތ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (41): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

މީހަުކ  ،ސްފުލުހުން، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ނަމަވެ )ހ(  .43

ރުކުެރވޭ ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމުަގިއވާނަމަ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރާކަާމއި، އޭނާ ހައްޔަ

 ސަބަބު ވަގުތުން އަނގަބަހުން އަންގަްނވާނެެއވެ. 

ޢަމަލުްނ ، މީހަކު ހައްޔަރުކުެރވޭ ހިނދު، އެ މީހަކު ހައްޔަުރކުރެޭވކަން ފާޅުގައި  )ށ(  

 ފުލުހުން ންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިންދޭހަވި ނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޑިއިުރެގ )ބާރަ( ގަ  12ވީއެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭގަިއ، އަދި ގިަނެވގެން  )ނ(  

ްއޔަރުުކިރ ތެރޭގަިއ، ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހަކު ހައްޔަުރކޮށްފަިއވާ ކަމާއި، އޭނާ ހަ

 ލިޔުމުްނ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށްސަބަބާއި، އޭާނގެ މަްއޗަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ.

އްޔަރުކުިރ އޭނާ ހަ ،ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހަކު ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރީގައި  )ރ(  

ޓާފައިހުިރ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުގެ ނަމާިއ ރޭންކާއި އޭނާ ހައްޔަުރކޮށްފައި ބަހައް

 ންވާނެއެވެ.އޭާނއަށް ލިޔުމުން ދޭ ،ތަނަކާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެ ިއސް މީހެއްގެ ނަން

ެގ ހައްޔަރުކުެރވުނީ ކުަޑކުއްެޖްއނަމަ، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްަފއިާވކަން އޭނާ )ބ(  

 ފަރާތަކަްށ ބެލެނިވެރިއަކަށް ުނވަތަ އޭނާެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭެނ އެހެން

ގަިޑއިުރގެ  )ަހތަރެއް( 4ވީއެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭގައި އަދި ގިނަެވގެން 

 ތެރޭގައި އަންގަްނވާނެެއވެ.

ްނގާހިނދު، އަހައްޔަރުކޮށްފިކަން އޭާނއަށް ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މީހަކު  )ހ(  .44 ޤާނޫނީ އިންޒާރުދިނުން 

 އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދޭންވާނެެއވެ.

ންނަނިވި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރުގައި ހިމެނިގެންވަނީ އަ )ށ(  

 ކަންކަން އޭނާއަށް އެންގުެމވެ.

އި ާޤނޫނެއްގަ އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވޭ ކަމާިއ، ހައްޔަރުކުރެވެނީ ކޮން   (1)   

 ބަޔާންކުރާ ކޮން ކުށަކާ ގުިޅެގންކަން؛ އަދި 
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އް ނުދީ އޭނާއަކީ ާކކުކަން އަްނގައިިދނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެ  (2)   

 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަްނ؛ އަދި 

، ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ަޙްއޤެއްކަން  (3)   

 އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަށް ޖަާވބުދިނުން އެދެވިގެްނވާކަން؛ ައދި

ދާެނ ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާާއ ދެކޮޅަށް ކޯޓެްއަގއި ބޭނުންކުރެވި  (4)   

 އެްއޗެްއކަން؛ އަދި 

   (5)   ިގެންާވކަން؛ އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ެއހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބ
 އަދި 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (44): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

އް ނެތް އޭނާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖެއްސޭވަުރގެ މާލީ ތަނަވަސްަކމެ  (6)   

ކުށަީކ  މީހެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، އަިދ އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިަފއިވާ

ުކ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުެށއް ކަމުަގއިވާނަމަ، ދައުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަ 

 .ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިިބގެންާވކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ ޤާނޫނީ އިންޒާރެއްގެ ޤާނޫނީ ޙައްޞިއްޔަތު  )ނ(  

ކަން އެފަދަ ފުރިހަމަވާނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެަހއި ކަން

 އެންގުމެްއަގއި ހިމެނިގެންވާނަަމއެވެ.

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 އިޖުރާއަތުތައް 

 މީހަކު ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލަިއ ނަމަވެސް )ހ(  .45
އޭނާ  ހައްޔަރުކޮށްފި ކަުމގަިއވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް

ގެންދަންވާނެެއވެ. އަދި ޭއނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން 
ނިންމައިފިނަމަ، ލަސްނުކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީއަކަށް އޭނާ 

 ގެންދަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (45): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ޢުލޫމާތު ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ފުލުހުންގެ މަރުަކޒަށް ގެނައުމާެއކު، އޭނާެގ މަ )ށ(  
ނާގެ ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، އެ ަވގުުތ އެ މަރުކަޒުަގއި ހުރި އިސް އޮފިސަރު އޭ

 ހައްޔަރާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ.

 ލުކޮށްަފއި ގެ ދަށުން ބަދަ (46): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ޔަރުގައި މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެނެވޭ މީހާ އިތުރަށް ހައް )ނ(  

ރި އިސް ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމުގައި އެ މަރުކަުޒގައި ެއ ވަގުތު ހު

 ވެ.އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ަވުގތުން އޭނާ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލަންވާނެއެ 

ރުކުރަންޖެހޭ މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެެނވޭ މީހަކީ، އޭނާ ހައްޔަ )ރ(  

ަގއި އެ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ުސވާލުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް އެ މަރުކަޒު

ާދގަިއާވ ވަނަ މާއް 52ވަގުތު ހުރި އިސް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ެރިވދާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން އޭނާ ބަންދުކު

ންގެ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުަގއި އެ ަވގުތު ހުރި އިސް އޮިފސަރަކީ، ފުލުހު )ބ(  

 ެއވެ.ސަރޖަންޓް ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ މީހެއް ކަުމަގއިވާްނވާނެ

ހައްޔަރުގައި 
ބަހައްޓައިގެން 
 ސުވާލުކުރުން 

ނާއާ އޭ ،ސުވާލުކުާރ ޙާލަތުގައި ހައްޔަރުަގއި ބަހައްަޓއިގެން ފުލުހުން މީހަކާ )ހ(  .46

ކުރާ ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާން  44ސުވާލުކުރަން ފެށުމުެގކުރިން، މި ޤާނޫނުގެ 

ވެއްޖެކަން ޤާނޫނީ އިންޒާރުަގއި ހިމެނިގެްނވާ ބައިަތއް އޭާނއަށް ރަނަގަޅށް ފަހުމް

ހުމްވާނެ ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ފަހުމްނުވާނަމަ، އޭނާއަށް އެަކންކަން ފަ

 ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ.

އޭާނއާ  ،ހައްޔަރުގައި ބަހައްަޓއިގެން ފުލުހުން މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ޙާލަތުގައި  )ށ(  
މާެގ ތިސުވާލުކުރަން ފެށުމުެގކުރިން، އޭނާެގ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ުނވަތަ އޭާނގެ 

ށް މީހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭެނ އެހެން މީހަކަ
ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ، އޭނާ ހުރިތަނެއް ބަޔާްނުކރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ދޭންވާނެއެެވ.
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (47): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ުލކުރެޭވ ޭއނާއާ ސުވާ ،ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާ ބޭނުންކަމުގައިވާނަމަ )ނ(  

ޤު، އޭާނއަށް ވަގުތު އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޭއނާއާ އެުކަގއި ހުރުމަށް އެދުމުގެ ޙައް

ފުރުޞަތު  އެލިބިގެންެވއެވެ. އަދި، އޭނާ ެއަކމަށް އެދެފިނަމަ، ފުލުހުން އޭނާއަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ. 
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ން     ދޭ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ަހއްޔަުރކުރެޭވިއރު ފުލުހު )ރ(  

ކަން އޭނާއަްށ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި، އަދި އެ އިްނޒާރުަގއި ހިމެނޭ ކަން

ޞަތު ފުރުފަހުމްވެއްޖެކަން ކަަށވަރުކުުރމަށްފަހުގައިވެްސ ޤާނޫނީ ަވކީލެްއގެ 

ށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ެއ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ ފުލުހުންނަ

 ސުވާލުކުެރވިދާނެެއވެ.

 މި މާއްާދގެ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، )ބ(  
 ޅީސް)ސާ 48)ނ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުގަިއ، 

ނީ ވަކީލު އަށެއް( ގަިޑއިރު ފާއިތުާވއިރުެވސް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބަކާ ުނލައި ޤާނޫ
ހާޒިރުވެފައިުނވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމަިއގެން 

 ކުރިއަށްދެވިދާެނއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (48): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ށް ޤާނޫނީ އޮތްނަމަވެސް، ހަްއޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން  )ޅ(  
ވަކީލަުކ ހަމަޖައްސަން ެދވޭ ފުރުޞަުތގަިއ، އޭާނ ޤާނޫނީ ވަކީަލކު 

 ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގަިއވެްސ އޭނާގެ ަވކީލު ހާޒިރުުނވެއްެޖނަމަ، އަދި

 ހާޒިރުވެފައިުނވަނީ، ހައްޔަުރކުރެވިފަިއވާ ފަރާތަށް ެއންގުމަކާ ނުލައި
ގަޑިއިުރގެ  )ބާރަ( 12ގަިއވާނަމަ، އެހެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢަްއޔަންކުރުމަށް، ކަމު

ރު )ބާރަ( ގަޑިއި 12އިތުރު ފުރުޞަތެއް، އޭނާއަްށ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ 
ފާއިތުާވއިރުވެްސ، އެކަީށެގންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލު 

މަިއގެން ހާޒިރުވެފައިުނވާނަމަ، ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރު
 ކުރިއަށްދެވިދާެނއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (49): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ާހގެ ޤާނޫނީ މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބަޔާްނުކރާ ޙާލަތުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީ )ކ(  

މަވެސް، ނަވަކީުލގެ ޣައިރު ހާޒިރުަގއި ޭއނާއާ ސުވާލުކުރުަމއިގެން ކުިރއަށްދިޔަ 

ން ފެށިގެން އޭނާގެ ަވކީލު ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ، ަވކީލު ހާޒިރުވާ ހިސާބުއޭގެ ފަހުން 

 އޭނާއާ ުސވާލުކުރަްނވާނީ ވަީކލުގެ ހާޒިރުަގެއވެ.
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ހާއާ މި މައްދާގެ )ރ( ގައި ަބާޔންކުރާ ޙާލަތުގައި ކުށުެގ ުތހުމަތުގައިވާ މީ )އ(  

ށް ބޭނުންވާކަމަސުވާލުކުރަމުންދަނިކޮށް، އޭާނ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުަޞތު 

ކީލަކު ވަބުނެފިނަމަ، އޭނާއާ ސުވާުލުކރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލަްނވާެނއެވެ. އަދި 

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، މި މާއްދާގެ )ނ(، )ބ( އަދި )ޅ( ގަިއވާ 

 ގޮތުގެމަތިން އޭާނއަށް ދޭންވާެނއެވެ.

އޭނާއަށް   ނުވަތަފުލުހުން ސުވާލުކުރާ މީހާ ާޢންމުކޮށް ވާހަކަދަްއކާ އުޅޭ ބަުހން )ވ(  

މަ، އެނގޭ އެނޫންެވސް ބަހަކުން ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ުސވާލުުކރަން ނޭނގޭނަ

އެ ،        ފުލުހުން ކުރާ ސުވާލުތައް އޭާނއަށް ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެ މީހަކު ހޯދައި

ހަކަދަްއކަނީ ތަރުޖަމާނުގެ ޚިދުމަތް ފުލުހުން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ، އޭނާ ވާ

މީހަކު  ކަމުަގިއވާނަމަ، އެކަން އޭާނއަށް ކޮށްދިނުން އެކަީށގެންވާއިޝާރާތުން 

 އޭނާއާ ެއއް ހާޒިުރގައި ަބހައްޓައި، އެފަދަ މީހެއްެގ ބޭނުން ފުލުހުން 

 ހިފަންވާނެއެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވަނީ ކުޑަުކއްޖެއް ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ކުއްޖަކާ  )މ(  

ކަށް ބެލެނިވެރިެއއް، ނުަވތަ ބެލެނިވެރިއަސުވާލުކުރަްނވާނީ، އެ ުކްއޖެއްގެ 

ށްދެވޭެނ ހާޒިރުެވވެން ނެތް ޙާލަތެްއގަިއ، އެ ކުއްެޖއްެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮ

 އެހެން ފަރާތެއްގެ ހާޒިުރގަެއވެ.

ދޭ ޤާނޫނީ  ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން )ފ(  

ލުތަކަށް  ޖަވާބާިއ، ފުލުހުން ކުރާ ސުވާާލއި، އެ ސުވާއިންޒާރާއި އެއަށް އޭނާ ދޭ

ޖަވާެބވެ.  އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކީ، އޯޑިއޯ ނުަވތަ ވީޑިއޯ ރެކޯުޑކުރެވެްނވާނެ ސުވާލާއި

ން އަދި ޯއޑިޯއ ނުވަތަ ވީިޑޯއ ރެކޯޑު ުނކުރެޭވގޮތަށް ީމހަކާ ސުވާުލކޮށްގެ

 ނުވާނެެއވެ.

ކު ެރކޯޑުކުެރވޭ އެްއޗެއްަސކީ އެ މީހަތަޙްޤީޤުގައި އޯިޑއޯ ުނވަަތ ވީިޑއޯ  )ދ(  

ޓަކައި ހެކީެގ ތަޙްޤީޤުގައި ެއގޮތަށް ދަްއކާފަިއވާ ވާހަކަ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް

 ގޮތުަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެ އަިދ ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނެ ހެއްެކވެ.
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ކަްނ މީހާއަށް، ތިމާއަކީ ކާކުޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގއި ސުވާުލކުރެވޭ  )ހ(  .47 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު 
ނުހުރުމުގެ އަންަގއިދިނުން ފިޔަވައި އިތުުރ އެހެން އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަ
ނެެއވެ. އަދި ޙައްޤުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ކޮންމެ ވަގުެތއްަގިއވެސް އިޚްިތޔާުރކުރެވިދާ

ިއ ޅުގަ އެ ަޙއްޤު އޭާނ އިޚްތިޔާުރކޮށްފިކަން ފާ އެ ޙައްުޤގެ ބޭނުންހިފާނަމަ،
 ބުނަންވާނެއެވެ. އަދި ެއކަން، ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާެނެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (50): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ށް މި މާއްދާގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އިޚްިތޔާރުކޮށްިފކަމަ )ށ(  

 ތުހުމަތާ ުކރެވިފަިއވާ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ބުެނފި ހިނދެއްގަިއ، އޭާނއާމެދު

ވެ. އަދި، ގުޭޅގޮތުން އޭނާއާ ދެން އިތުރަށް އެއްވެސް ުސވާލެއް ކޮްށގެން ނުވާނެއެ

ނަމަ، އޭނާއާ އޭނާ އެ ަޙއްޤު އިޚްތިޔާރުކުީރ، ސުވާލުކުެރވެމުން ދަނިކޮށް ކަުމގަިއވާ

 ސުވާލުކުރަމުން ދިޔަދިއުން އެހިނދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.

ޢުލޫމާތެއް މަތިމާއަކީ ާކކުކަން އަންަގއިދިނުން ފިޔަަވއި އިތުރު އެހެން ެއއްވެްސ  )ނ(  
ންަގއި،     އެ ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެްއކަން އެމީހަކަށް އަ

ން އޭާނއަށް ޙައްޤު ލިބިގަތުުމގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދައި
އްެކއްެގ  ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކަެއްއވެސް އޭާނއާ ދެކޮޅަށް ހެއެންގުމަށްފަހު އޭނާ

 ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާެނކަމަށް އޭނާއަށް އަްނގަންވާެނއެެވ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (51): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ތަކީ، ކުށުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފާނެ މަޢުލޫމާ )ރ(  
ނެ ތުހުމަތުގައިާވ މީހާއާ ދެކޮަޅށް ކުށެްއ ސާބިތުކުރުމަްށ ބޭނުންކުރެވިދާ

 ، ޙާލަތުގައިމަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ އިދާރާއަށް ނުދީ، އެ
 ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު، އޭނާއަށް ލިބިދެއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (52): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ލޫމާތަކީ އޭާނގެ ފަރާތުން ދެވޭ މަޢު ،މާއްދާގެ )ރ( ަގއި އެހެްނއޮތްނަމަވެސްމި  )ބ(  

އިުނވާނަމަ،  އޭނާއާ ދެޮކޅަށް ހެކީެގ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެްއ ކަމުގަ

އި އެ ޙާލަތުގަ  އެ މަޢުލޫމާތެއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަށް ހާމަކުރަންާވނެއެވެ.

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. ނުމެއް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ބޭ



 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

47 

 

 )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 2014/9ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުްނ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ޅ(  
ޅާފަިއވާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ނުވަަތ ކަމާބެހޭ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ކަނަޑއަ

ޢުޤޫބާތު( )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލް 2014/9ޖިނާއީ ކުށްތަކާިއ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާަގއި  611ވަނަ މާއްާދއާއި  610ވަނަ މާއްދާާއއި  110ގެ 

ވޭ މީހަކާ ކަނޑައަޅާަފިއވާ ކުށްތަުކގެ ެތރެއިން ކުށެއް ކުރިކަުމގެ ުތހުމަތުކުރެ
އް ކުީރ ސުވާލުކުެރވޭ ހިނދު، އޭނާ ހަނުހުރުން އެއީ އޭގެ ޒާުތަގއި އޭނާ އެ ކުށެ

ިއގައި ެވސް، އެ މައްސަލަކަމުގައި ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ސަަބބެއް ކަމުަގއިނުވިނަމަ
މަށް ބުރަވެވޭ ހޯދިފައިވާ ހެކި ހުރީ އެ ކުށުގެ ޢަމަލާ އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބެލު

އި އެކަން ގޮތަށް ކަމުަގއިވާނަމަ، ޖަވާުބދާރީވުމަށް އޭނާއަށް ލިބިދޭ ފުރުޞަތުގަ
އެހެންގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްިދނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކާ ނުލައި އޭނާ 

ހުރި ކަމަށް ޖެނަމަ، އޭނާ ހަނުހުންނަ ހުރުމަކީ އެ ކުށަކާ އޭާނއާ ުގޅުންހަނުހުރެއް
 ބެލުމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބެއް ަކމުގައި ފަނޑިޔާރަށް ބެލިދާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުުކރުމަށް ( 53): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް 
ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ 

 ޙައްޤު 

ފްސާ ދެކޮޅަށް ތުހުމަތުގަިއވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އެ މީހެއްގެ އަިމްއލަ ނަކުށެްއގެ  )ހ(  .48

 ބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ިލބިގެންެވއެވެ.

އްދީ މާއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުާވހާހިނދަކު،  )ށ(  

ތް ހަމައެކަނި ހުށަހެޅެން އޮހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއް 

އޭާނގެ ، ގޮތަކީ، އެ އެްއޗެްއ، ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުޅުުވމަށްޓަކައި

ބޭރުން  އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނުވަަތ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ

 ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ަހށިގަނުޑގެ ތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ހޯދުން 

އިން އެ ، އެ އެްއޗެއް ޭއނާގެ އަތުން ހޯދަން އެދޭ ޙާލަތުގަިއ، ކަމުގަިއވެފައި 

 މާނައިަގއި އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާެނއް ުނދިނުމުގެ، ސާމްޕަލެއް ނުދިނުމަކީ

 ހިމެނިގެންވާ ކަމެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ކުެށއްގެ ތުހުމަުތގައި ަހއްޔަރުކުެރވޭ  )ނ(  
މީހެއްގެ އަތުިލޔުމުގެ ސާްމޕަލެއް ނުވަތަ އިނގިީލގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ 
ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ެނގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ ހަށިގަނުޑގެ ތެރެއިން ެނގޭ 
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ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، މި 
ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު އަމުރެްއެގ ދަށުން އެ އެއްޗެހި ހޯދައި، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 

 ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުުރމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (54): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

އްބާރުލުން ބަޔާްނެވގެންވާ ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުުކރުމަށް އެމި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި  )ރ(  

ޑަ މިންވަުރގެ ނުދޭ ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެްނމެ ކު

 ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ންެވގެންާވ ކުުރގައި ަބޔާމި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ޙާލަތުަގއި، އެ އަ )ބ(  

ދި       މި ސާމްޕަލެއް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ޙާލަތްތަކުަގއި އަ

 މީހާއަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވގެްނވާ ޮގތުގެމަތިން މެނުވީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ

 52ސީގެ ލާޒިމުކުރުވުމަކީ އޭނާގެ ބަޔާްނ މަޖުބޫރުން ހޯދުންކަމުގައި ޤާނޫނުއަސާ

ން، ނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ބެލޭނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ހޯދާ ބަޔާވަ

އެފަދަ ، . އަދިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެްއެކއްގެ ގޮުތގައި ބަަލއެއް ނުގަެނޭވނެއެވެ

 އެވެ.ބަޔާނެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއްެވސް ނޯންނާނެ

ހަނުހުރުމާއި އަމިއްލަ 
ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނަފްސާ 

ދިނުން ކަމުގައިނުވާ 
 ކަންކަން 

ށެއްގެ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުަގިއ ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްގައި ނުަވތަ ޖިނާއީ ކު )ހ(  .49

ޢުާވއެްއ ދަޝަރީޢަތުގައި، ަވކި ުސވާެލއްގެ ޖަވާބުދިނުމަކީ ޭއގެ ސަބަބުން ޖިނާއީ 

 ނުާވ ކުރާ ކަމަކަށްއުފުލުމަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ުކށެއް ސާބިތުކުރުމަށް މަގުފަހި

ޙާލަތުގައި، އެހެންނަމަވެްސ އެ ސުވާލުގެ ޖަާވބުދިނުމަކީ، އޭނާ 

ރިމަިތވެދާނެ، ނުވަތަ އޭނާއަށް ދިރިުއޅުމުަގއި ދަތިތަކެއް ކު، ލަދުގަންނަންޖެހިދާނެ

ނުވަތަ އޭނާއާމެދު ީމހުން ދެކޭގޮތަށް ބަދަލެއް އަުތވެދާނެ 

 ބުދިނުްނ އޭނާގެ މައްޗަށްކަމެއްކަުމގަިއވީނަމަވެްސ، ެއ ސުވާލުގެ ޖަވާ

މުގެ ޙައްޤުެގ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުނުދިނުން އެީއ، ހަނުހުރު، ލާޒިމުެވގެންެވއެވެ. އަދި

 ތެރޭގައި ހިމެނިގެްނވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
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ށް އޭނާއާ މީހަކު ކުރިކަމަށް ކުރިން ާސބިތުވެފަިއވާ ކުށެްއގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ )ށ(  

ގެ ބޭނުމެއް ުސވާުލގެ ޖަވާބުދިނުމުަގއި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ސުވާލުކުެރވޭހިނދު، އެ 

މަށްަޓކަިއ، ނުކުރެވޭނެެއވެ. ެއއީ، އެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިުތވެ ނިމިފައިވާކަ

އްދާއިން ވަނަ މާ 60އެ ކުށަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދަބެއް ދިނުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މަނާކުރާތީއެވެ.

ވައި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ޙާލަތް ފިޔަވަނަ  48މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ޕަލެއް ނުވަތަ އެނޫން ޙާލަތެއްަގއި ކުުށގެ ތުުހމަތުގަިއވާ މީހާގެ އަތުިލޔުމުގެ ސާމް

އިނގިީލގެ ނިޝާން ނުވަަތ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ 

ކޮޅަްށ ދެނަފްސާ  ހަށިގަނޑުގެ ތެެރއިން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ދޭންޖެހުމަކީ، އަމިއްލަ

 ބަޔާން ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ާދއިރާގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކޮޅަށް ބަޔާން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭގަިއ، ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަްފސާ ދެ )ރ(  

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި 48ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެޭރގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނެއް ުނވަތަ ޙާލަތުެގ ދާިއރާއިން ބޭރުަގއި، ަވކި ެއއްެޗްއ އޮތްތަބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ވަަތ ވަކި ތަނެއް ހުޅުވޭެނގޮތް ނުވަތަ ތަޅުދަނޑިެއއް ނުވަތަ ޕާސްވާރެޑއް ނު

ތަޅެއް ހުުޅވޭނެ ނަންބަރުތަކެއް ުނވަތަ ވަކި އެަކއުްނޓެއް އެއީ ކޮން 

 އެަކއުންޓެއްކަން ބުނެދޭން ޖެހުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ިނ، އަިދ ވަކި އެްއޗެްއ ެއއީ ާކކުެގ ެއއްެޗއްކަން ދެނެގަތުުމގެ ބޭނުމުގައި އެކަ )ބ(  

ޝާނެްއ ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅުމަށް ނުވާގޮތުން، މީހެްއގެ ިއނގިލީގެ ނި

މްޕަލެއް ނުވަތަ ައޑުެގ ރެކޯޑިްނގއެއް ނުވަތަ ިއސްތަށީގެ ުނވަތަ ޑީ.އެން.އޭ ސާ

އް ނުވަތަ ވަތަ ސޮއި ސާމްޕަލެއް ުނވަތަ ފޮޓޯއެ ނުވަތަ އަތުލިޔުުމގެ ސާމްޕަލެއް ނު

ކީ، އެކްސްޭރއެއް ުނވަތަ މިނެްއ ދިނުމަށް އެންގުމުން އެކަން ކުރަން ޖެހުމަ

ކޮޅަށް ބަޔާން ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ދާއިާރގެ ތެރޭގަިއ، ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަްފސާ ދެ

 ނުދިނުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެޭރގައި، ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
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ކުރުމަށް ހައްޔަރު 
ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ 

 ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން 

ރުމަށްޓަަކިއ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުާވގޮތުން، ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ މީހަކާ ސުވާލުކު )ހ(  .50

 ފުލުހުންގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެންދެވިދާނެެއވެ. އަދި ެއފަދައިން

 ޤާނޫނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކުރާބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ މީހުންނަށް 

 އިންޒާރު ދޭންވާެނއެވެ.

ންނަނިިވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޭދ ޤާނޫނީ އިންޒާރުަގއި ހިމެނިެގންވަނީ އަ )ށ(  

 ކަންކަން އޭނާއަށް އެންގުެމވެ.

އޭނާ ހައްޔަުރކުރުމަށް ނުވާގޮތުން، ކުށެްއގެ ުތހުމަތުގަިއ  (1)   

 ން؛ އަދި ސުވާލުކުރުމަށްޓަަކއި ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިއްެޖކަ 

ހަތަރެއް( ) 4އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ބެެހއްޓޭނީ ގިަނެވގެން  (2)   

 ގަިޑއިރުކަން؛ އަދި 

އް ނުދީ އޭނާއަކީ ާކކުކަން އަްނގައިިދނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެ (3)   

 ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަްނ؛ އަދި ހަނުހުރުމުގެ 

 .އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލްއގެ ެއހީތެރިކަން ލިބިގެންވާކަން (4)   

   (5)  ިޔާންކުރާ ބައޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނީ ކޮން ޤާނޫނެްއަގއ
 ކޮން ކުށަކާ ުގޅިގެްނކަން.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (55): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަންގާ ޤާނޫނީ އިންޒާރެއްގެ ޤާނޫނީ ޙައްޞިއްޔަތު  )ނ(  

ކަން އެފަދަ ފުރިހަމަވާނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެަހއި ކަން

 އެންގުމެްއަގއި ހިމެނިގެންވާނަަމއެވެ.

ހަކު މީގެނެވިަފއިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް  )ރ(  

ޑިއިުރގެ )ަހތަރެއް( ގަ  4ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ބެހެއްޓޭނީ ގިަނވެގެން 

 މުއްދަތަށެވެ.

ކަށް، އޭާނއާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ުނވާގޮތުން ުފލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ މީހަ )ބ(  

 ސުވާލުކުެރވޭ ސަބަބު ސާފުކޮްށދޭންވާނެއެެވ.
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އް( )ދޭ  2)ރ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ަވގުތުގެ ތެެރއިން ިގނަވެގެން މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

ދާނެެއވެ. ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރުނުާވގޮތަްށ އެ މީހަކާ ފުލުހުންނަށް ސުވާލުކުެރވި

 )ޭދއް( 2އެހެންނަމަވެސް، ުސވާލުކުާރ ަވގުތު، އެްއވެްސ ސަބަަބކާ ހެދި 

 ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރުެވގެންނުާވނެއެވެ.

ިއގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތުން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ަބހައްޓަ )ކ(  
އޭާނގެ  އޭނާއާ ސުވާުލކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ،މީހަކާ ސުވާލުކުރާ ޙާލަތުަގއި

ޙަތު ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަ
އެެވ. އަދި ފަރާތަކަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ އެނޫންވެސް

 އޭނާ ހުރިތަނެއް ބަޔާންކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (56): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތުްނ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހާ  )އ(  

ލު އޭނާއާ އޭާނއާ ސުވާލުކުެރވޭ ަވގުތު އޭާނގެ ާޤނޫނީ ވަކީ ،ބޭނުންކަމުގަިއވާނަމަ

ނާ އެކަމަްށ އެުކގައި ހުރުމަށް އެދުމުގެ ޙަްއޤު އޭނާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ައދި، އޭ

 ގެންެވއެވެ.އެދެފިނަމަ، އެކަން ެއގޮތަށް ޮކށްދިނުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެ 

 މީހަކު ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިަފއިވާހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތުްނ ފުލުހުން )ވ(  

މުމުން، ހައްޔަރުކުރަން އެކަީށގެންާވ ސަބަބެއްނުވާނަމަ، އޭނާާއ ުސވާލުކޮށް ނި

ނަމަވެސް،  އޭނާ އިތުރަށް ހިފަހައްޓަިއގެްނނުވާނެެއވެ. އަދި ުސވާލުކޮށް ނުނިމުނު

މަވުމުން، ހަ)ހަތަރެއް( ގަިޑއިރު  4އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނުތާ 

 އޭނާ އިތުރަށް ހިފަހައްޓަިއގެްނނުވާނެެއވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 
 ލިބިގަތުން 

 ފައިމި ޤާނޫނުގައި ުނވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮަތަކށް ބަޔާންކޮށް )ހ(  .51

 ނުވާހާހިނދަކު، ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރކުރެޭވ މީހަކު، ނުވަތަ

ކު ޤާނޫނީ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހަހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާ 

ވީ އޭނާއާ މެނު ވަކީެލއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދެފިނަމަ، އޭނާގެ ވަކީުލގެ ހާޒިުރގައި

 ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.
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ޤާނޫނީ  ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުެރޭވއިރު ފުލުހުން އޭނާއަށް ދޭ )ށ(  

އަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި އަދި އެ އިްނޒާރުަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން އޭނާ

ނުންނުވާކަމަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހުގައި، ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ޢަްއޔަންކުރުމަށް ޭއނާ ބޭ

ވާ ވަނަ މާއްދާގައި  46ބުނެ، އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ސް، ޭއގެ އޭނާއާ ސުވާުލކުރެވިދާެނއެވެ. އެެހންނަމަވެ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުންނަށް

ކަމަށް ފަހުން އެްއވެސް އިރެްއގަިއ އޭނާ ޤާނޫނީ ަވކީލެްއގެ ފުުރޞަތު ބޭނުންވާ

ވަނަ  46 ބުނެފިނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ަޢއްޔަންކުރުުމގެ ފުރުޞަތު، މި ޤާނޫނުގެ

 .މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހުން އޭނާއަށް ދޭންވާނެެއވެ

ށެއްެގ ކުނުވާާހހިނދަކު،  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ނ(  

ރިކޮށް ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހަކު، އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަީކލާއެކު ެއކަހެ

 ފުރުޞަތު ފުލުހުން އެ މީހަކަށް އެ، ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަްށ އެދިއްޖެނަމަ

  ، ޖެނަމައެއް ފުރުޞަތަށްވުރެ ގިނަ ފުރުަޞތަށް އެދިއް، ދޭންވާނެއެެވ. ެއގޮތުން

 އެ ފުރުޞަތުތައްެވސް އޭާނއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ނޫނީ ވަކީލެއްެގ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުުކރެވޭ މީހަކު، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާ )ރ(  

އިދެވޭ ހަމަޖައްސައެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދެފިނަމަ، ދައުލަތުން ވަކީލަުކ 

ކުެރޭވ ޙާލަތްތައް އެ މީހަކަށް ފުލުހުން ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ހައްޔަރު

އޭނާއަީކ  އަދި، މީހާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަުމގަިއާވނަމަ

އެޅިަފިއވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހެއްނަމަ، ކަނޑަ

 ވެ.ން އޭނާއަށް ަދއުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިޭދންވާނެއެ އުސޫލު

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާަފއިނުވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނީ  )ބ(  

ވަކީެލއްގެ އެހީތެިރކަން ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން 

އުލަތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ކަނޑައަަޅއި، އެފަދަ މީހުންނަށް ދަ

ފޯރުކޮށްދޭނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެަމތިންނެވެ.       އެ 

ގަާވއިދުަގއި، ޖިާނއީ ބޮޑު ކުށަކާ ގުިޅގެން ހަްއޔަރުކޮށްފައި ުނވަތަ ބަންދުކޮށްފަިއ 
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ހުންނަށް ދައުލަތުން  ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީއަށް އެދޭ މީ

 އެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލުަތއް ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ޢާމަލާތްތަކަކީ މުކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީހަާކއި އޭނާގެ ޤާނޫނީ ަވކީލާ ދެމެދު ުކރެވޭ  )ޅ(  

 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބިގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކެކެވެ.

ޔަންކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިފާޢީ ވަީކލުން ޢައްމި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން  )ކ(  
ނީ ވަކީލެއްެގ ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ، މައްސަލަެއއްަގއި ސުވާުލކުރެވޭ ފަރާތެްއގެ ޤާނޫ

ލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި ޢަްއޔަންކުރެވިަފއިވާ ފަރާތެއް، ހަމަ އެ މައްސަލަިއގައި ުސވާ
މަ އެފަދައިން، ކުެރވޭނެެއެވ. ހައެހެން ފަރާތެއްގެ ވަކީެލްއގެ ޮގތުގައި ޢަްއޔަނެއްނު

ށްފަހު، މައްސަލަެއއްަގއި ުސވާލުކުެރޭވ އެްއ ފަރާތުގެ ވަކީަލކަށް ޢައްޔަންވުމަ
 އެހެން އޭނާގެ ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުުލެވ، ހަމަ އެ މައްސަލަިއގައި ސުވާލުކުެރވޭ

 ފަރާތެއްގެ ވަކީލެްއގެ ގޮތުަގިއެވސް ޢައްޔަނެއްުނވެވޭެނެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (57): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ޅޭގޮތުން ގުމި މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ކ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ކަންކަމާ ) )އ(  
ަގއި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދު

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ނެ މީހުންގެ ަވކީލުންގެ ގޮުތގައި ހާޒިުރެވވޭކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ  (1)   
 ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން؛

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާއާއި އޭނާެގ ަވކީލާ ެއކަހެރިކޮށް  (2)   
 ބައްދަލުކުރެވޭނެ ވަގުތުަތއް ަކނޑައެޅުން.

ުށގެ މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުްނ ކަނޑަައޅާ އުސޫލުަތއް ކަނޑައަޅަްނވާނީ، ކު )ވ(  
ޤުގެ ބޭނުން ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީ ހޯދުމަށް ލިބިދޭ ޙައް
އުސޫލުަތއް  އޭނާއަށް ހިފޭނެ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އަދި ެއއްެވސް ޙާލެްއގަިއ، އެފަދަ

ކަންކަްނ  ކަނޑައެޅުުމގަިއ، އެ ޙައްުޤގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުަގއި ނުހިފޭ މިންވަރަށް
 ހަނިކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (58): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއެިޅގެން އިސްތިސްނާކޮށްފަިއވާ ާޙލަތެއްަގއި މެނުވީ،  )ހ(  .52 ބަންދުކުރުން 

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ަހއްޔަރުކުެރވޭ މީހުން ބަންދުކޮށްފައި 
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)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  2013/14ބައިތިއްބަންވާީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑަައޅާފައިވާފަދަ ކަސްޯޓޑިއަލް ޖަެލއްަގއެެވ.

ނާއީ ޖިުނާވހާހިނދަކު،  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި )ށ(  

 ދޭ ޤާނޫނީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުުކރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުެރޭވއިރު ފުލުހުން

އިންޒާުރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޙައްޤުތަްއ، އޭނާ ަބންދުގައި ހުންނަ 

 މުއްދަތުގަިއވެސް ލިބިދެވޭެނެއެވ.

ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާ 
 ބަލައި ފާސްކުރުން 

 ފާސްކުރުމުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުަގއި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހަކު ބަލައި )ހ(  .53

 ގޮުތގެމަތިން ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ބާރު، މި ބާބުގަިއވާ 

ފަދައިން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ީމހަކު ބަލައި ފާސްކުރުުމގަިއ، ައންނަނިވި )ށ(  

 އޭނާ ބަލައި ފާސްކުެރވިދާނެެއެވ.

 އޭނާ ލައިގެން ހުރި އަންަނއުނުގެ ބޭރުން ބަލައި ފާސްކުރުން؛ (1)   

 މީހެއްގެ ފެިސލިޓީއެްއގަިއ ބަންދުކޮށްފައި ުހރިފުލުހުންގެ ކަސްޓޯިޑއަލް  (2)   

 ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހެދުން.

ޗް ( ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ސްޓްރިޕް ސަރ2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

ގެން ުނވަތަ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ އަންނައުނު ހިއްލައި

 ބަލައި ފާސްކުރުމަށެވެ.ބާލުވަިއގެން، އޭާނގެ ހަށިގަނުޑ 

ރޗެއް ސަ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސްޓްރިޕް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

އް، އޭާނގެ ހަދަންވާނީ، ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެ 

ބަެބއް ހަށިގަނޑުަގއި ފޮރުވާަފއިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެަކށީގެންވާ ސަ

 ެވގެންނެވެ.އޮ
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (59): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

، ދުމަށް( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހ2ެމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  

ސަރެްއގެ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަްށވުރެ މަތީ ރޭންެކއްގެ އޮފި

 ރަްނވާނެެއވެ.އަވަހަކަށް އެކަން ލިޔުމުން ެރކޯޑުކުވީ އެންމެ ، ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު
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ގަިއގައި  މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، ބަލައި ފާސްުކރެވޭ މީހާގެ )ޅ(  

ނީ، ބަލައި އަތްލާންވާނީ، އަދި، އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭހިނދު އެތާނގައި ތިބެންވާ

 ޏެވެ.ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ ެއއް ޖިންސެއްގެ މީހުން ެއކަން

އި ކުުށެގ މި މާއްދާގެ )ޅ( ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން މީހަކު ބަލައި ފާސްުކރުމަށްޓަކަ )ކ(  

ކުށުގެ ، ތުހުމަތުގައިވާ މީާހއާ ެއއް ިޖންސުގެ އޮފިސަަރކު އެތަނުަގިއ ނެތްނަމަ

ސަަރކު ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ބަލައި ާފސްކުރަންވާނީ އޭާނއާ ެއއް ިޖންސުގެ އޮފި

ތުގައި މީހަކު ހާޒިރުކުރުަވިއގެން، އެ އޮފިސަރަކު މެދުވެރިކޮެށވެ. އެ ޙާލައެތަނަށް 

ހާއާ މީބަލައި ފާސްކުރެޭވއިރުެވސް ެއތާނގައި ތިބެންވާނީ، ބަލައި ފާސްކުރެވޭ 

 އެއް ޖިންސެްއގެ މީހުން އެކަްނޏެވެ.

، ގައި މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހަދާނަމަ، ހާމަ ތަނެއް )އ(  

ޕް ސަރެޗއް ނުވަތަ ގިނަ ަބއެްއގެ ކުރިމަތީަގއި ެއކަން ކޮްށގެންނުވާނެެއވެ. ސްޓްރި
ުސގެ ހަދާއިރު، އެތާނގަިއ ތިބެންާވނީ، ބަލައި ފާްސކުރެވޭ މީާހއާ ެއއް ޖިން
ވަރެއްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މިން

ން ސްކުރެވޭ މީހާ އަމިްއލައަށް އެކަްނކުރައޮފިސަރުންނެވެ. އަދި ަބލައި ފާ
ދެކޮޅުހަދާ ޙާލަތުގައި ެމނުވީ އޭާނގެ ގަިއގަިއ އެްއވެސް މީހަުކ 

ޖެހިއްޖެ އަތްލަިއގެންނުވާނެެއވެ. އަިދ އެފަދައިން މީހެއްގެ ަގއިަގއި އަތްލަން
ަގއި ޙާލަތެއްަގއިވެްސ ެއކަން ކުަރންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދު

 މަތިންނެވެ.ރާ ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޮގތުގެބަޔާންކު
މުަގއި، ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހެދ2ުމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ވ(  

އެކަން ، އެްއވެސް ޖިންސީ ގުނަވަެނއްގެ އިންވޭިސވް ސަރޗެއް ހަދަްނޖެހިއްޖެނަމަ

މަތިން، ނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެވަ 55ކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމުގަިއ، ކޯޓު އަމުރަކާ އެުކގަެއވެ. އެަފދަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސް

، މި ޤާނޫނުގެ އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ޮގތެއްގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިުތރުން

ހަދާ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ އިޖުރާއަތުތަކާިއ، މި 55

 ންވާނެެއވެ.ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރާ އިތުުރ އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަ
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 ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި 59: )2020/21އިޞްލާުޙ: 

ބަލައި ފާސްކުރާއިރު 
 ބައެއް ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން 

ހުްނނަ މީހާ ބަލައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް، ަބންދުގައި ބަހައްޓާަފއި  )ހ(  .54

ންނަ ފާސްކުރުމުގަިއ، އޭާނގެ އަތުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ނުަވތަ ފޭރާމުން ފެ

ހި، ެހކީގެ ތަކެތީގެ ތެެރއިން އޭާނއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅުންހުިރ އެްއޗެ

 ގޮތުަގއި ނަަގއި، ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު، ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ސްކުރުމުަގއި، ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހާ ބަލައި ފާފުލުހުން  )ށ(  

ަތކެތި  އޭނާގެ އަތުން ނުވަަތ ހަށިގަނޑުން ނުވަތަ ފޭރާމުން ފެންނަ އަންނަނިވި

 .ފުލުހުން ނަގައި، ފުލުހުންގެ ައތުގައި ވަގުީތގޮތުން ބެހެއްޓިާދނެއެވެ

ނެ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުރަްއކާވެދާ އޭނާގެ އަތުަގއި އޮތް ެއްއޗަކީ އޭނާގެ   (1)   

 ؛ހަށިގަނޑަށް މާއްދީ ެގއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްެޗއް ކަމުަގިއވުން

އެހެން މީހަކަށް ނުރައްކާވެދާނެ ނުވަތަ މާއްދީ ގެއްލުމެްއ   (2)   

 ކުރިމަތިކުރުވަފާނެ ެއއްެޗއް ަކމުގަިއވުން؛

 ކަުމގަިއވުން؛ފިލައިގެންދިޔުމަށް ބޭނުންކުރެިވދާނެ އެއްެޗއް   (3)   

ތުގައި، އޭނާގެ އަތުަގއި އޮތް ެއއްަޗކީ، އޭނާ ބަންދުަގއި ހުންނަ މުްއދަ  (4)   

މުގަިއ ފުލުހުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައިދޭންޖެހޭ އެއްެޗްއ ކަ

 ފެނުން.

ކޮށްލާއިރު ދޫމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އެްއޗެހި، އެ މީހަކު ަބންދުން  )ނ(  

 މީހަކާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުަރންވާނެެއވެ.އެ 

ތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި، އޭާނގެ އަތުން ުނވަ )ރ(  

 ހަށިގަނޑުން ނުވަތަ ފޭރާމުން ފެންނަ އެއްޗަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް 

ންެވއެވެ.   ލިބިގެކަމުގަިއވާނަމަ، އެ އެްއޗެްއ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު، ފުލުހުންނަށް 

 ރެވޭެނއެެވ.އެ ޙާލަތުަގއި ހިފެހެއްޓޭ އެްއެޗއް އެ މީހަކަށް އަނބުރާ ަޙވާލެއް ނުކު

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ފުލުހުން ރައްކާތެރިކަމާެއކު 4މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  

ބެހޭ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެހި ކަނޑައަަޅއި، އެތަކެތި ަރއްކާތެިރަކމާއެކު ބެލެއްޓުމާ
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އުސޫލުތައް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ 

 ސަރވިްސއިން ކަނަޑއަޅަންާވނެއެވެ.

ބަންދުގައި ހުންނަ މީހާގެ 
 ސާމްޕަލް ނެގުން 

ލުހުން ފުއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު،  )ހ(  .55

ނަނިިވ ބަަހއްޓާފައި ހުންނަ މީހާއާ ގުޭޅގޮތުން އަންހައްޔަރުކޮށް ބަންުދގައި 

 ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު، ފުލުުހންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އޭނާެގ  އޭނާއަކީ ާކކުކަން ދެނެގަެނވޭނެ މާއްދީ ނިޝާންތައް ފާހަގަކޮށް  (1)   

 ފޮޓޯ ނެގުން؛

 އޭނާގެ އިނގިީލގެ ނިޝާން ނެގުން؛  (2)   

، ޭބނުންކޮށްގެން ހުރި މީހެއް ކަމުގައި އޭނާއަކީ މަސްުތވާތަކެތި   (3)   

ަގއި، އޭނާެގ އެކަީށގެންވާ ސަބަުބގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތު 

 ކުޑަކަމުދާ ތަކެީތގެ ސާމްޕަލް ނެގުން؛

 އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ާސމްޕަލް ނެގުން.  (4)   

   (5)  އެމީހެއްގެ އިސްކޮާޅއި ބަރުަދން ބަލައި ރެކޯޑުކުރުން؛ 

 މަރުކަޒަށް ހައްޔަރުކުެރވުނުއިުރ، ނުވަަތ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ   (6)   
 .ގެނެވުުނއިރު ެއއްވެސް އަނިާޔއެއް ލިބިފަިއވޭތޯ ބެލުން

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (60): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 ޓަަކއިމި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއްގެ ބޭނުމަށް )ށ(  
ިއވާ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވޭީނ، ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން، އެ އަމުރެްއގަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (61): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަެނއް ަބލައި ފާސްކުރުން؛  (1)   

 މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަެންއގެ ފޮޓޯ ނެގުން؛  (2)   

 ހަޑިގަނޑުގެ ތެެރއިްނ ސާމްޕަލް ނެގުން.މީހެއްގެ   (3)   

ށް ކޯޓު ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކުރުމ1ަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  

 އަމުރަކަށް އެެދވޭނީ، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުަގއި ެއކަންޏެވެ.
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އި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުަމތުގައި ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހެއް ބަލަ (1)   

 ފާސްކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛ ނުވަތަ 

ޅޭ ެއއްެޗްއ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ުކރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާގު  (2)   

ކަށީގެްނވާ އޭނާގެ ހަށިގަނުޑަގއި ފޮރުވާަފއިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުަގއި އެ 
 ސަބަބު އޮެވގެން ބަލައި ފާސްުކރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (62): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ޓަކައި ކޯުޓ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންުކރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަެމއް ކުރުމަށް )ރ(  

 ެއވެ.އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެ

 ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

ޮބޑު ކުަށީކ  ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މީހާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާއީ  (2)   

 އްކަން؛ނުވަތަ ޖިންސީ ކުށަކީ ކޮން ާޤނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮން ުކށެ

ށް އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވިފަިއވާ މީހާ ުކރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކު  (3)   

 ކުރިކަމަށް އެހާތަނަށް ލިބިފައިާވ ހެކި؛

ންކަމުެގ ކަކޯޓު އަމުރަށް އެދެނީ މި މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ   (4)   

 ސަބަބު؛ ތެރެއިން ކޮން ކަމަކަށްޓަަކއި ކަމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ

އްގެ ނަމާއި ކޯޓު އަމުރުން ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތެ  (5)   

 މަޤާމު.

ންކުރާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ3ާވަނަ ނަންބަރާއި، )( 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  

ވާ ޮޑކްޓަރެްއ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުަރންވާނީ، ބޭސްކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައި

 ނުވަތަ ހުއްދަލިބިފައިވާ ިޞއްީޙ އެހީތެރިއެްއގެ އެީހގަެއވެ.

ދަށުން ( ވަަނ ނަންބަރުގެ 3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ޅ(  

ށިގަނޑަށް އޭގެ ސަބަބުން އެ މީހާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަ ،ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން

 އެްއވެސް ނުރަްއކަލެއްުނވާނެަކން ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.
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ގުމުގެ ނެ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސާމްޕަލެއް 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ކ(  

 ކޮން ކޮބައިކަމާިއ، އެ ސާމްޕަލް ނެގެނީ ކުރިން، ނަގަން ބޭނުންވާ ސާމްޕަލަކީ

ސަބަބަކަށްޓަކަިއކަން ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާއަށް ފުލުހުން 

އް ކުިރކަމަށް ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ުނވަތަ ޖިންސީ ކުށެ

 ލަކާ ނުވަތަ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެްއގައި ަބިއވެރިވިތޯ ބެލުމަށްޓަަކއި އެހެްނ ސާމްޕަ

ސާމްޕަލްތަކަކާ އަޅަިއކިޔުަމށް އޭނާގެ ކިބައިްނ ހޯދޭ ސާމްޕަލް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެކަންވެސް ަބާޔންކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސާމްޕަލެއް 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )އ(  

ދި      އެ ެއކަން ލިޔުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަ ،ނަގައިފިކަމަްށވާނަމަ

ލް ނެގީ އަިދ އެ ސާމްޕަ ،ސާމްޕަލް ނެގީ އޭނާގެ ރުހުމުގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ކާކުކަން އެ ލިޔުމުަގއި އެނެގން އޮންނަންވާނެެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ސާމްޕަލެއް 3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ވ(  

  ،މަށްޓަކައި ތަޙްލީލު ރިޯޕޓެއް ހޯދު ،ެއ ސާްމޕަލް ފޮނުވާނީ ،ގައިފިކަމަްށވާނަމަނަ

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ހުއްދަކުރާ ލެބޯރަޓަީރއަކަެށވެ

މަށް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ހަށިގަނޑުެގ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" ކަ )މ(  
ތަކުން ޕިއުބިކް ސަރަޙައްދު ނޫން އެހެން ހިސާބުބުނެފައި އެވަީނ، ހަށިގަނުޑެގ 

ޕަލާިއ؛ ނެގޭ ިއސްތަށްޓާިއ؛ ނިޔަަފއްާޗއި ނިޔަފަީތގެ ދަށުން ނެޭގ ސްވަބް ސާމް
ނޑުެގ ޖިންސީ ގުނަވަނާއި އެ ގުނަަވނުގެ ވަަށއިގެްނވާ ސަރަަޙއްދު ނޫން ހަށިގަ

ްބ ވައެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން ނެގޭ ސްވަބް ސާމްޕަލާއި؛ އަނަގއިން ނެގޭ ސް
ގަނޑުެގ ހަށި ؛ ކުަޑކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލާއި؛ ސާމްޕަލާއި؛ ކުުޅގެ ސާމްޕަލާއި

އިގެ ހަމުގައި ފެންނަން ހުންނަ ތަފާތު ނިޝާންތަކުގެ ސާމްޕަލަށެވެ. މި މާނަ

ންތަކުން ތެރޭގައި އިނގިލީގެ ނިޝާާނއި އަނގަ ފިަޔވައި ހުޅުވިަފއި ުހންނަ ގުނަވަ
 .ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުހިމެނެއެވެ

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (63): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ށް ކޯޓު ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކުރުމ2ަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ފ(  
މީހުންނާ  އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ، ޖިންސީ ކުށްކުުށގެ ތުހުމަތުަގއި ހަްއޔަރުކުރެވޭ 

 ގުޭޅގޮތުން އެކަންެޏވެ.

 ކޯޓު ( ަވނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ ަކމެއް ކުރުމަށ3ްެގ )މި މާއްދާގެ )ށ(  )ދ(  
ންނާ އަމުރަކަށް އެެދވޭނީ، ޖިނާީއ ބޮޑެތި ކުށްކުށުަގއި ހަްއަޔރުކުރެވޭ މީހު

 ގުޭޅގޮތުން އެކަންެޏވެ.

ާނ އޭކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހެްއގެ އިނގިީލގެ ނިޝާން ނެުގމަށް  (1) )ތ(  
ށުން، ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދ2ަމާއްދާގެ )ހ( ގެ )ރުހުން ނުދީފިނަމަ، މި 

ބަރުގެ ( ވަނަ ނަނ5ް( ވަނަ ަނންބަރުން ފެށިގެން )2އަދި މި މާއްދާގެ )
 ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން

 ފުލުހުންނަށް އޭނާގެ އިނގިީލެގ ނިޝާން ނެގިދާނެއެވެ.

 މީހެއްގެ ރުގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ( ވަނަ ނަންބަ 1މި މާއްދާގެ ) (2)   
 ވަނަ މާއްދާަގއި  44އިނގިީލގެ ނިޝާން ަނގަންާވނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ލީެގ ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު އިއްވުމަށްފަހުަގެއވެ. އަިދ އިނގި
އި އެކަްނ ނިޝާން ނަގާ ބޭނުމާއި، އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވކަމާ 

ން     ގޮާތއި، އެފަަދއިން ނެގޭ އިނގިލީެގ ނިޝާކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ
އޭނާާއ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި 48މި ޤާނޫނުގެ 

 ދެކޮޅަށް ހެއްކެްއގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމުެގ އިންޒާރު 
 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

ޝާން އިނގިީލގެ ނި( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މީހެއްގެ 1މި މާއްދާގެ ) (3)   
ން ނަގަންވާނީ، ސަބް އިންސްޕެްކޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެ

         މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެްއގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެެވ. އެ ހުއްދަ
 ނިޝާން އެ އޮފިސަރު ދޭްނވާނީ، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ އިނގިލީގެ 

ޭދނެ ކަމެއް ޙްޤީޤަށް އެހީތެރިވެނެގުމަކީ އޭނާ ހައްޔަުރކުރެވުުނ ކުށުގެ ތަ
 ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ.
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ކުރާ ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާނ3ް( ވަނަ ނަންަބރާއި )2މި މާއްދާގެ ) (4)   
 ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ލިޔުމުން 

 ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ.

 އިނގިީލގެ ނިޝާނެްއ، ކުށުގެ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ އެއްވެސް (5)   
ވަަނ  48 ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ

 ނެވެ.މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުާރ އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން

ނާ އޭކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހެްއގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިުނމަށް  (6)   
ނެވެ. އެ ރުހުން ދީފައި އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުންރުހުން ދޭ ޙާލަތުގައި، 

ން ނަގާ އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާގެ ރުހުމާއެކު އިނގިީލގެ ިނޝާ
ކަންކަން  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރ2ާޙާލަތުގަިއވެސް މި މާއްދާގެ )

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (64): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން 
 ސާމްޕަލް ނެގުން 

ން ސާމްޕަލެއް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހެްއގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއި )ހ(  .56

ވާކަން ނަގަންވާނީ، އޭނާ ޖިނާއީ ބޮުޑ ކުށެއް، ނުވަތަ ޖިންސީ ުކށެއް ކޮށްފައި 

 އެ ނޫންކަންނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުުމގައި ަބއިވެިރވެފަިއވާކަން ުނވަތަ 

ން މަތީ ސާމްޕަލުން ދައްކުަވއިދޭނެކަަމށް ފުލުހުންގެ އިންސްޕެްކޓަުރން ފެށިގެ

ބޫލުކުރެވޭ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަަރކަށް ެއަކށީގެންވާ ސަބަުބގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް ޤަ

ސަރު ޙާލަތުގައި، އޭާނގެ ހަށިގަނުޑން އެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ހުއްދަ އެ އޮފި

މުން ރުހުން ކު، ުކށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ އެކަަމށް ލިޔުލިޔުމުން ދީފައިއޮތުމާއެ 

 ދީފައިވާނަމަެއވެ.

ގައިވާ މީހާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށުެގ ތުހުމަތު )ށ(  

މްޕަލެއް، ސާލިޔުމުން ރުހުން ދީފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އޭާނގެ ހަށިގަނުޑގެ ެތރެއިން 

 މެނުވީ ަނަގއިގެންުނވާނެެއވެ.ކޯޓު އަމުރަާކއެކު 
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ގައި އަދި ހަށިގަނޑުގެ ތެެރއިން ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށްޓަަކއި ކޯޓު އަުމރަށް އެދުމު )ނ(  

ދާަގއި ވަނަ މާއް 55އެ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުުމގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. 

ހަިށގަނުޑގެ ތެެރއިން ސާމްޕަލެއް  މި މާއްދާގެ ދަށުން ީމހެއްގެ )ރ(  

  ،މަށްޓަކައި ތަޙްލީލު ރިޯޕޓެއް ހޯދު ،ެއ ސާްމޕަލް ފޮނުވާނީ ،ނަގައިފިކަމަްށވާނަމަ

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ހުއްދަކުރާ ލެބޯރަޓަީރއަކަެށވެ

 މަށް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ހަށިގަނޑުގެ ތެެރއިން ނެގޭ ސާމްޕަލް" ކަ )ބ(  

ގޭ ނެބުނެފައި އެވަނީ، ދަތްޕިލައިެގ ނިޝާން، ލޭ، މަނި، މައިދާގެ ތެރެއިން 

ނެގޭ  ސާމްޕަލް، ޖިންސީ ގުނަވަނާިއ އެގުނަވަުނގެ ވަަށއިގެްނވާ ސަރަޙައްދުން

ލް، އިސްތަށި، ހަިށގަނޑުެގ ހުުޅވިފައި ހުންނަ ގުަނވަންތަކުްނ ނެގޭ ސާމްޕަ

ށިގަނޑުެގ  އަދި ސޮފްޓް ޓިޝޫ އަދި ހަޑީ.އެން.އޭ ހެދުމަށްޓަކައި ނެގޭ ކަށީގެ މަދު

ޭރގަިއ ތެއެތެރެއަށް އެްއޗެއް ބާނަިއެގން ނަގާ ކުޑަކަމުދާ ތަެކއްަޗށެވެ. މީގެ 

 ސްވަބް މެދުވެރިކޮށް އަނަގއިްނ ނެގޭ ކުުޅގެ ސާމްޕަލެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ސާމްޕަލް ނެގުމާބެހޭ 
 ގަވާއިދު 

ޑުން ދަށުން މީހެއްގެ ހަށިގަނ ވަނަ މާއްާދގެ 56ވަނަ މާއްާދއާއި  55މި ޤާނޫނުގެ   .57

ރިކަމާެއކު    އެ ސާމްޕަލް ނަގާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތާއި، އެ ސާމްޕަލް ނެގުމަްށފަހު، ރައްކާތެ

ށުން ހަދާ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތާިއ، އެ ޓެްސޓުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަ

 ނެެއވެ.ގަާވއިދުަގއި މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސއިން ބަޔާންކުަރންވާ

 
 ހަވަނަ ބާބު 

 ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން 
 

ބަންދާމެދު ގޮތެއް 
ކަނޑައެޅުމަށް 
ފަނޑިޔާރެއްގެ 

 ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން 

ނީ ހަމަތަކުގެ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫ )ހ(  .58

ރުކުރެވޭތާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ، ވީއެންމެ ައވަހަކަށް، އަދި ޭއނާ ހައްޔަމަތިންތޯ 

އްޗަށް )ަސއުީވސް( ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި، ފަނިޑާޔރެއްގެ ކުރިމަ  24ލަސްވެގެން 

 އޭނާ ހާޒިރުކުރަންވާެނެއވެ.
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ޓާނަމަ،   މި ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކުވެްސ، ބަންދުގައި ބަހައް )ށ(  

ކުރިމަްއޗަށް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާ ފަނޑިާޔރެއްގެ

 ހާޒިރުކުރަންވާެނއެވެ.

ވިފަިއވާ މީހާ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ފިަޔވަިއ، ކުުށގެ ތުހުމަތުަގއި ބަްނދުކުރެ )ނ(  

ރެ ގަޑިއިރަްށވު)ސަުއީވސް(  24ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމަށްޗަށް ހާޒިރުނުކޮށް، 

 އިތުރުެވގެންނުވާެނއެވެ.

ަގިއ ފަނޑިޔާރު ހުރީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވުނު ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް  (1)   

ނެތުން،  ދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ެއކަށީގެްނވާ ވަސީލަެތއް ،ކަމަށްވެފައި 

 ނުވަތަ ދަތުރުކުރުމަށް މޫސުން ތަން ނުދިނުން؛

ހެއްނަމަ، ސަރަަޙއްދުން ބޭރުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ   (2)   

ޒިރުކުެރޭވ ކަނޑައެޅިަފިއވާ ވަގުތަށް އޭނާ ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާ

 ވަރަށްވުރެ ދަތުރަށް ހޭދަވާ ަވގުތު ދިުގވުން؛

 ވަތަނުއޭނާއަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހުން  އޭނާގެ ިޞއްޙީ ޙާލަތު ހުރިޮގތުން  (3)   

 މަރުކަޒެްއަގއި އެޑްމިްޓކޮށްފައި އޮތުން.ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

ސަބަބެްއ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވާ ޙާަލތުގަިއ، އެ )ރ(  

ފިލައިދިޔަހާ ައވަހަކަށް އެ މީހަކު ފަނިޑޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަްށ 

 ހާޒިރުކުރަންވާެނއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ ސަބަބެއް

 ވެ.މެދުވެރިވިކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ަރސްމީ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ 

ނޫނާ އެްއގޮްތވާ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހަކު ބަންުދކޮށްފައިވަނީ ޤާ )ބ(  

ށް ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިންނެވެ.ހުށަހަޅާނީ ޤާނޫނު 

ރީޢަތަކަްށ   ބަންދުކުރެވިފަިއވާ މީހެއްގެ ަބންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަ )ޅ(  

ން އެ މީހާގެ ބަންދާުގޅޭ އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު، އޭނާ ބަންދުކުރި ފަރާތު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ؛ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  (1)   

 ؛ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު  (2)   

 އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ތާރީާޚއި ަގޑި؛  (3)   

 ؛އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު   (4)   

އޭނާ ހައްޔަުރކުރީ ކޮން ޤާނޫނެއްގަިއ ބަޔާންކުާރ ޮކން ކުށަާކ   (5)   

 ގުިޅގެންކަން؛

 ަވރު؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާއި އޭނާއާ ުގޅުވައިދޭ ހެކި ލިބިފަިއވާ މިން  (6)   

 ؛އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަަހއްޓަން ބޭނުންވާ ސަބަބު  (7)   

 އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަަހއްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު؛  (8)   

 ؛އޭނާގެ ކުުށގެ ރެޯކޑް  (9)   

ކުރާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރެގ ތައްގަނޑާިއ، މައްސަލަ ަތޙްޤީޤު  (10)   

 މުވަްއޒަފުގެ ނަމާއި، ސޮއި.

އް މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ސަބަބުތަުކގެ ތެރެއިން ސަބަބެމި  )ކ(  

ޔާރުގެ މެދުވެރިެވގެން، ކުެށްއގެ ުތހުމަތުގައި ހަްއޔަރުކޮށްފަިއާވ މީހާ ފަނޑި

ސް( )ސައުވީ 24ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއަވނީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވުނުާތ 

 ފަނޑިޔާރަށް ބަބެއް މެދުވެިރވިކަންގަިޑއިރު ފާއިތުވި ފަހުން ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ސަ

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިާދރާއިން މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނޫންކަން މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންކަްނ ނުވަތަ )އ(  

ގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވެ ދައުލަތުާބްއވާ ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  ކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި

ނޑައަޅާ ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހަކު ބަންުދކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެްއގޮްތވާ  )ވ(  

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ  ކަނޑައެޅުމަށްަޓކައިގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ނޫންަކން 
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އަޑުއެހުމަކީ، މި  ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ 

ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ކަުމގައި ެބލޭނެއެވެ. އަދި އެ 

މައްޗަށް އެ ކުުށގެ  މަޖިލީހުގައި އޭނާ ދޭ ބަޔާންތަާކއި ދަްއކާ ވާހަކަތަަކކީ، އޭނާގެ 

ދަޢުވާ ފަހުން އުފުލިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުަގއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް 

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

ބަންދާމެދު ގޮތެއް 
ނިންމާއިރު ފަނޑިޔާރު 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 
 ކަންކަން 

އެއްގޮްތވާ  ބަންދުކޮށްފަިއަވނީ ޤާނޫނާކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހަކު   .59

ޖިލީހުގައި، މަ ބާްއާވ ޝަރީޢަތުގެ ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި

ން އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫީނ ހަމަތަކުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯޓު

ށް ފަނޑިޔާރު ކަންތައްތަކަކަނޑައެޅުުމގަިއ، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

ރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. އޭގެ ިއތުރުން، އަންނަނިވި ކަންކަމަްށވެސް ފަނޑިޔާ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ށް ކުރުމުަގއި ކުކުށް ކޮށްފައިވާ ޙާލަާތއި،  ،ކުށުގެ ބާވަާތއި، ކުުށގެ ކުޑަބޮުޑމިނާއި )ހ(  

 ؛އަނިާޔވެރިކަން ހިމެނޭނަމަ އެކަން

 ؛އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ހެކީގެ ބުރަދަން )ށ(  

 ؛އޭނާގެ ކުުށގެ ރެޯކޑް )ނ(  

 ކޯޓަށް ހާޒިރުވުުމގައި ވޭތުވެިދަޔ ތާނގައި ޢަމަލުކޮށްފަިއވާ ގޮްތ. )ރ(  

ބަންދާމެދު ގޮތެއް 
 ކަނޑައެޅުން 

އެްއގޮްތވާ ނޫނާ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހަކު ބަންުދކޮށްފައިވަނީ ޤާ )ހ(  .60

 ުތގެބާއްވާ ޝަރީޢަ ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ކަނޑައެޅުމަށްަޓކައި

ވަތަ ނޫންތޯ މަޖިލީހުގައި، އޭނާ ބަންދުކޮްށފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަިތންތޯ ނު

ރު ކަނޑައެޅުާމއެުކ، އަންނަނިިވ އަމުރުތަކުގެ ތެެރއިން ައމުރެއް ފަނޑިޔާ

 ނެރެންވާނެއެެވ.

ޓުމުގެ މާއްދާގެ )ށ( ުނވަތަ )ބ( ގެ ދަށުން އޭނާ ބަންުދގަިއ ބެހެއްމި   (1)   

 އަމުރެއް؛
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ން މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އެްއވެސް ޝަރުޠެއް ނެތި އޭާނ ބަންދު  (2)   

 ދޫކުރުމުގެ އަމުރެްއ؛

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން އޭނާ 1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ )  (3)   

 ދޫކުރުުމެގ އަމުރެއް؛ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން 

ެއުކ ( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޭނާ ޝަރުޠަކ2ާމި މާއްދާގެ )ރ( ގެ )  (4)   

 ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއް.

 ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި މީަހކު ހައްޔަރުކޮށްަފއިވަނީ ާޤނޫނާ އެއްގޮްތވާ )ށ(  

ކުރިމަްއޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއގެގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި 

ހުމަތުކުރެވޭ ތުހާޒިރުކޮށްފަިއވާ މީހާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށް އޭނާ ކުރިަކމަށް 

ންނަނިވި އަމިންވަރަށް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، އަދި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ 

ކުރެިވއްޖެ ބޫލުޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ފަނިޑާޔރަށް ޤަ

 ފަނޑިޔާރު ޙާލަތެއްަގއި، އޭނާގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން

 އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ.

 ނުވަތަ   އޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފަިއާވ މައްސަލަިއގެ ހެކި ފޮރުވުަމށް  (1)   

ވުމަށް އެ މައްސަލަިއގައި ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރު

 މަސައްކަްތކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ  އޭނާ

 އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެދާނެ ަކމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ   (2)   

 އޭނާ ފިލައިފާނެ ކަމަށް ބެލެުވން؛ ނުވަތަ   (3)   

އްކަލެްއ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރަ  (4)   

 ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވުން.

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފަިއވަީނ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ  )ނ(  

ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ނޫްނކަން ކަނަޑއެޅުުމގައި، އޭާނ އެ ކުްށ ކުރިކަމަށް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެިކ ލިބިފައި ނެތްނަމަ، އަދި ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި 4 )( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެނ1ް)
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ނަންބަރުތަކުގައި ަބޔާންކުރާ ސަބަބެއް ނެތްނަމަ، ެއއްެވްސ ޝަރުޠަކާ ނުލައި 

 އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

 އެްއގޮތްވާ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފަިއވަީނ ޤާނޫނާ )ރ(  

( 1    )ގެުނވަތަ ނޫންަކން ކަނޑަެއޅުމުަގއި، މި ާމއްާދގެ )ށ( ގޮތުގެމަތިންކަން 

ތަކުގައި ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރ4ުވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )

ރެވުނު ކުށް ބަޔާންކުރާ ސަބަބެއް ނެތް ކަމުގަިއވީނަމަވެްސ، އޭާނއާމެދު ތުހުމަތުކު

ނިިވ ކި ހުރެއްޖެނަމަ، އަންނައޭނާ ކުިރކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެ

ފަނޑިޔާރަށް  ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޭއނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް؛ ނުވަތަ  (1)   

 ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ ޝަރުޠުތަަކކާއެކު އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް.  (2)   

ނާ އެްއގޮތްާވ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫ )ބ(  

ކަމަށް އޭާނ އެ ކުްށ ކުރި ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ނޫްނކަން ކަނަޑއެޅުުމގައި،

ޔަސް،     މި ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަީށގެންވާ ހެކި އެަވގުތު ނެތްކަުމަގއިވި 

ޔަލަށް ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނ4ިނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )( ވ1ަމާއްދާގެ )ށ( ގެ )

ވެފައި، ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮ 

ރެއްގެ ހެކި އޭނާގެ މަްއޗަށް އެ މައްސަަލިއގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެްސ މިންވަ

ކަމަށް ކޮްށފައިވާ ކަން ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 59ހުރެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ގެމަތިން )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތު 15ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ  )ޅ(  

ިއެވފައި، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އޭނާ އިތުރަށް ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގަ

ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އެ މުއްދަތު 

އިތުރު  ،ހަމަވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިމައްޗަށް ާހިޒރުކުރުމުން
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މުގެ އިްޚތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް މުއްދަތަކަށް އޭނާ ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމުގެ ުހއްދަ ދިނު

ލިބިގެންެވއެވެ. އެހެންނަމަެވސް، އޭނާއާ އެކުށާ ގުުޅވައިދޭ ެއކަށީގެްނވާ 

މިންވަރެއްެގ ހެއްެކއް އެހާތަަނށްވެސް ލިބިފައިުނވާނަމަ، އެަފދައިން އިތުރުކޮށްދޭ 

 )ފަނަރަ( ދުވަަހށްވުރެ އިތުުރވެގެންުނވާނެެއވެ. 15މުއްދަތު، 

ނާ    އެ އޭ)ޅ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފަިއަވނިކޮށް، މި މާއްދާގެ  )ކ(  

ޖެނަމަ، އޭނާ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުެރވޭ މިންވަރަށް އެކަީށގެްނވާ ހެކި ލިބިއް

ދެން )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމެން 15

 ގެންވެެއވެ.ޚްިތޔާރު، ފަނޑިޔާަރށް ލިބިބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުުރކުރުމުގެ އި

ދެން މި މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރަކު އަމުރެއް ކުރުމުަގއި، ޝަރީޢަތް ނިމެން )އ(  

ބަބު، ސަމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ނިންމާނަމަ އެގޮތަށް ފެންނަ 

 ފަނޑިޔާރަށްނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން 

ނުފެންނަނަމަ ނުފެންނަ ސަބަބު، ނުވަަތ މީހަކު ބަްނދުން ދޫކޮށްލަން 

ލާތުގެ ނިންމައިފިނަމަ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ނިންމި ސަބަބު، ނުވަތަ ކަފާ

ންމި ދަށުން ނުވަތަ ޝަރުޠަކާެއުކ ދޫކޮށްލަށް ނިންމައިފިނަމަ، އެފަދައިން ނި

 ނެެއވެ.ސަބަބު، އެ އަމުުރގައި ަބޔާންކުރަންވާ

ންދުގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ކ( ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަ )ވ(  
( )ތިރީސް 30ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން، ކޮންމެ 
ހަްއޓަންޖެހޭ ބަދުވަހަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ، އޭނާ އިތުރަށް ބަންުދގައި 

ނާ ޯކޓަށް އޭއޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަަކިއ، އޭނާ ަހއްޔަރުކޮށްަފއިވާ ފަާރތުން، ސަބަބެއް 
 ހާޒިރުކުރަންވާެނއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (65): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
  )މި މާއްދާގެ )ވ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ެއ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ މުއްދަތުެގ  )މ

، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކުރިންވެސް، މި މާއްާދގެ ދަުށން 

އޭނާގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ނޫނާ އެްއގޮްތވާ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހަކު ބަންުދކޮށްފައިވަނީ ޤާ )ފ(  

ލަ ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެމަތިންކަން ުނވަތަ ނޫންަކން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ޯކޓަށް މައްސަ
ތުގެ އުސޫލުތަާކއި، އެފަދަ މައްަސލަތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ

ށްފައިާވ  ިނމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮއުސޫލުތަާކއި، ޝަރީޢަތް
ނުެގ މި ޤާނޫ     ،މީހުންގެ ބަންދުގެ އަމުރު މުާރޖަޢާކުރުމާގުޅޭ ުއސޫލުތައް 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (66): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 
 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ދަށުން ދޫކުރުން ކަފާލާތުގެ 

 
ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން 
ދޫކޮށްލުމަށް އެދުމުގެ 

 ޙައްޤު 

ރެވޭ ކުށެްއގެ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކުރެވޭ މީހަކީ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކު  .61

ފާލާތުގެ ދަށުން ކަތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފަިއާވ މީހެއްނަމަ، މި ބާބުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން 

 ންެވެއވެ.ށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މީހަކަށް ލިބިގެބަންދުން ދޫކޮ

ކަފާލާތުގެ ދަށުން 
 ދޫކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް 

އަންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ކަފާލާތުެގ ދަށުން މީހަކު  )ހ(  .62

 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.

 ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން؛  (1)   

 މީހަކު ޖާމިނުވުމުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުން.  (2)   

 ކަފާލާތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް މީހަކު )ށ(  

 ދަށުން ދޫކުރާއިރު، ޝަރުަޠކާ ނުލައިެވސް، ޝަރުޠަާކެއކުވެސް އެ މީހަކު

 ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނިޑާޔރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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ކަފާލާތުގެ ދަށުން 
ދޫނުކުރެވޭނެ 
 މައްސަލަތައް 

އުސޫލުން  އަންނަނިވި ބާވަުތގެ މައްސަލަަތކުަގއި ބަންދުކޮށްފަިއވާ މީހަކު ކަފާލާތުގެ  .63

 ދުލެއްނުކުރެވޭެނއެވެ.

 ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ؛ )ހ(  

ރައްކާތެރި ނުމީހަކަށް ޙަމަލާދީ، އެ މީހަކަށް މީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ ހަތިޔާރަކުން  )ށ(  

 ހާނިއްކަެއއް ކޮށްފަިއވާކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ؛

 ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގިަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތައް؛ )ނ(  

ންގިކަމަށް ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަާމއި ިއސްތިޤްލާލަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަމަލެއް ހި )ރ(  

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ؛ 

 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ކުށުގެ މައްސަލަަތއް؛ )ބ(  

 ކުޑަުކއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުުރމުގެ ކުށްކުުށގެ މައްސަލަތަްއ؛ )ޅ(  

 އްސަލަަތއް.މަދޫނުކުރެވޭެނކަމަށް އެހެން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަފާލާތުގައި  )ކ(  

މީހަކު ޖާމިނުވުމުން 
 ބަންދުން ދޫކުރުން 

މި     ،ށްޓަކައިކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކުރުމަ )ހ(  .64

ންދީ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކު ޔަޤީންކަ

ޑިޔާރަށް ޖާމިނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮްށލުމަށް ފަނ

 އަމުރުކުރެވިދާެނއެވެ.

 ރުޠުތައް ބަންދުގައިހުރި މީހަކަށް ޖާމިނުވާ މީހެްއގެ ކިަބއިަގއި އަންނަނިވި ޝަ )ށ(  

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.

 ؛ )އެކާވީސް( އަަހރު ވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއިވުން  21ޢުމުރުން   (1)   

ވާ މީހަުކ އަމިއްލަ ދިިރއުޅުމުަގއި ޒިންމާ ނެގުމުެގ އިޚްިތޔާރު ލިބިފައި   (2)   

 ؛ ކަމުގަިއވުން

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ ާޤނޫނީ ވަކީލު ކަމުަގއިނުވުްނ؛  (3)   

ަގއި ކޯޓެްއގަިއ ެއއްެވސް ޖިނާީއ ދަޢުވާެއއް ހިނގަމުންދާ ީމހެއްކަމު  (4)   

 ؛ ނުވުން
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ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ   (5)   

 މައްސަލަެއއްަގއި ތުހުމަތުކުރެޭވ ފަރާތެއް ކަމުގައިުނވުން؛

އޮްތ  ދަރަންޏެއްއިފްލާސްކުރެވިަފިއވާ ނުވަަތ އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު   (6)   

 މީހެއް ކަމުގައިުނވުން؛

ދާ ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުން  (7)   

 ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ކަމުގައި ުނވުން؛ 

 އޭނާ ޖާމިނުވެގެން، ކަފާލާތުގައި ދޫކޮށްަފއިވާ އެްއެވސް މީހަކު  (8)   

 ފިލާފައިނުވުން؛

 އިޤުރާރާ ޚިލާފުވެަފިއވާ މީހަކު ކަމުަގއިނުވުން.ކަފާލާތުގެ   (9)   

ަގއި ޒިންމާ )އަށާރަ( އަހަރުނުވާ ކުއްަޖކު ނުވަތަ އަިމއްލަ ދިރިއުޅުމު 18ޢުމުރުން  )ނ(  

 ކުއްެޖއްގެ ނެގުމުގެ އިޚްިތޔާރު ލިބިފައިުނވާ މީހަކު ކަފާލާތުަގއި ދޫކުެރވޭނީ، އެ

ރިޔަކު ުނވަތަ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ބަލަދުވެނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މަންމަ ނުަވތަ ބައްޕަ 

ފަރާތުން    އެނޫންވެސް އެފަދަ ކުއްޖަކު ނުވަތަ މީހަކު ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުރި

 ދޭ ޔަޤީންކަމެއްގެ ަމއްޗަށް ިބނާކޮށެވެ.

މުަގއި     މި ބަންދުގައިހުރި މީހަކަށް ޖާމިނުވާ މީހަކީ އެކަން ކުރެވިދާނެ މީހެއް ކަ )ރ(  

ކަންކަން  )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފަނޑިޔާރު ކަނޑަެއޅުމުން، ައންނަނިވިމާއްދާގެ 

 ހިމެނޭ އިޤްރާރެއްގައި އޭނާ ޮސއިކުރަންވާެނެއވެ.

ށެްއ ބަންދުގައިހުރި މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ހުންނައިރު އޭނާ ކު  (1)   

 ކުރިޔަނުދީ ބަލަހައްޓާނެކަން؛ އަދި 

ނު ކުށުގެ ތަޙްޤީޤަށްޓަަކިއ ޤާނޫއޭނާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ   (2)   

 އަދި ؛ ކަންތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއިން އަްނގާ ތަންތަނަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރާނެ 

ކޯޓަށް  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯަޓށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަިޑއަށް ޭއނާ  (3)   

 ހާޒިރުކުރާނެކަން.
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އަންނަނިވި މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަުކގެ އިުތރުން،  )ބ(  

ޝަރުޠުތަކުގެ ތެެރއިން ޝަރުޠެއް ނުވަަތ ޝަރުުޠތަކެއް ކަނޑަެއޅުމުގެ 

 އިޚްތިޔާުރވެސް ފަނޑިޔާރަށް ިލބިގެންެވއެވެ.

އް ހޯދުމަށް ވަޒީާފގައި ދެމިހުރުމަށް ނުވަަތ ވަޒީާފއެއް ނެތްނަމަ ަވޒީފާއެ   (1)   

 ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން؛

އިާވ ބައިވެިރވުމަށް ނުވަތަ ަބިއވެރިވެފަ  ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި  (2)   

 ؛ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް

ތްކުރުމުގަިއ މީހުންނާ މުޢާމަލާ، ުއޅޭނޫޅޭ ތަންތަނާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި  (3)   

 ؛ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ ގޮތަށް ޢަަމލުކުރުން

   ނާއި،ކުރި ކުުށގެ ސަބަބުން ެގއްުލން ލިބުނު މީހާއާއި ނުވަތަ މީހުން  (4)   

އެ މައްސަަލއިަގއި ހެކިަބސްދޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ މީހުންނާ 

 ؛މުޢާމަލާތްނުކުރުމާއި ބައްދަލުނުކުރުން

 ؛ކަނޑައަޅާަފިއވާ އިދާރާައކަށް ގަާވއިދުން ރިޕޯޓުކުރުން  (5)   

 ؛ރުންގޭަގއި ހުރުމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ަވގުުތގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކު   (6)   

ގެ ފަރުާވ ނަފްސާނީ ނުަވތަ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުހެލިވުމުޞިއްޙީ ނުވަތަ   (7)   

 އްޙީ ޞިއަދި ކޯޓުްނ ަކނޑައަަޅއިފިނަމަ އެ ކަނޑައަާޅ  ،ލިބިގަތުމަށާއި

ގައި ހުރެ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެީތގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަެޒއް 

 ؛އެ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ލިިބގަުތމަށް

ނޫންވެްސ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް   (8)   

ގުތެްއގަިއ ކަނޑައަޅާ ވަ  ،އެހެން ބޭނުމެއްގައި ބަންދުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ތަނަށް ބަންދުގައި ހުރުމަށް އެނބުރި ައއުން.

ބަންުދގައި ބަންދުގައިހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށްޓަކައި،  )ޅ(  

އޭނާ އެކުރަނީ  ހުރިމީހާއަށް ޖާމިނުވާ މީހާ، އޭނާގެ އިޤްރާރާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ

ކުށެކެެވ. ބަންދުން ދޫކޮށްލެވުުނ މީހާ ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ޖާމިނުވާ މީހާ އޭނާގެ 
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އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ެއ ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުމުގެ ުކޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި، 

ށް އަންނަނިވި އަދަބުތަކުގެ ތެެރއިން އަދަެބއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖާމިނުވި މީހާއަ

 ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 ؛ ލުން)އެެކއް( އަހަރު ދުވަހަްށވުެރ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް 1  (1)   

)ދޭއް( އަހަރު ދުވަަހށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަަކށް ގޭަގިއ  2  (2)   

  ؛ބަންދުކުރުން

)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުެރ ބޮޑުނޫްނ ޢަދަދަކުން  15,000/-  (3)   

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ކި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމުަގއި، ވަ   (4)   

 މުއްދަތެއް ވަންދެން ޖާމިނު ނުވެވޭެނކަމަށް ކަނޑަެއޅުން.

ށް، އޭާނއަްށ ދޫކޮށްފައިވަނިކޮބަންދުގައިހުރި މީހަކު ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ބަންދުން  )ކ(  

ކުރެވިފައިާވ ޖާމިނުވި މީހާ އޭނާގެ އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ބަންދުން ދޫ

މުރެއް ކޯޓުން މީހާ ފިލައިފިނަމަ، ބަންދުން ދޫކުރެވިފަިއވާ މީހާ ހައްޔަުރކުރުމުގެ އަ

އޭނާގެ ަމއްޗަށް  ،ނެރެންވާނެއެެވ. އަދި ޭއނާ ހައްޔަރުކުެރވުމުން

އި ތުކުރެވިފައިވާ ަމއްސަލަ ވަިކގޮތަކަށް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގަތުހުމަ

 ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

  )ގޮްތވާ މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ަޝރުޠުތަކާ އެއް  )އ
ރުމަށްޓަަކއި ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުގޮތުގެމަތިން ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާ 

އޭނާއަށް ޖާމިނުވާ ފަރާތުން ކުރެވެން ހުރި އެންމެހައި މަސައްކަެތްއ 
 ކުރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (67): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު 

ކަފާލާތުގެ ދަށުން 
 ދޫކުރުން 

އޭާނ، ނުަވތަ އޭނާގެ ފަރާތުްނ  ،ބަންދުން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބަންދުގައިހުރި މީހަކު  )ހ(  .65

ކަފާލާތުގެ ގޮތުަގއި ކޯުޓގަިއ  އެހެން މީހަކު، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ
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ބަހައްޓައިފިނަމަ، ބަންދުަގއިހުރި މީހާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 

 ފަނޑިޔާރަށް އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް  64ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(  

 އެ      ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި، ކޯޓުން އިުތރު ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑަައޅާނަމަ      

ޝަރުޠުތައްވެސް ޤަބޫލުކުާރކަމަށާއި، ެއއިން ޝަރުޠަކާ އެ މީހަކު 

ސާ ދައުލަތަށް ވާ ފައިޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކަފާލާތުގެ ޮގތުގައި އެ މީހަކު ބަހައްޓާފައި 

ހެއްޓި ބެނެގޭނެކަން ކަފާލާތު ލިބިދޭ މީހާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުްނ ފައިސާ 

ން ފައިސާ މީހާއަށް ކޯޓުން އަްނގަިއ، ކަާފލާތު ލިބިދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާެގ ފަރާތު

 ބެހެއްޓި މީހާ ސޮއިކުރާ އިޤްާރރުގައި އެކަން ބަޔާންކުރަްނވާެނއެވެ.

ލާތުގެ  ދަށުން ބަންދުން ދޫކުރެވޭ މީހާ ފިލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކަފާމި މާއްދާގެ )ނ(  

ންދުން ގޮތުަގއި ފަިއސާ ބެހެއްޓި ީމހާ އޭނާގެ އިޤްރާރާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، ބަ

. އަދި އޭާނ ދޫކުރެވިފަިއވާ މީހާ ހަްއޔަރުުކރުމުގެ އަމުެރއް ކޯޓުްނ ނެރެންވާނެެއވެ

ކިގޮަތކަށް ވަ މަތުކުރެވިަފއިާވ މައްސަލަ އޭާނގެ ަމއްޗަށް ތުހު ،ހައްޔަރުކުެރވުމުން

ފަނޑިޔާރަށް  ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ސަލަ ނިމޭއިރު މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަފާލާތުގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ބަަހއްޓާ މީހަކު މައް )ރ(  

ކަށް ކޯޓުްނ ޚިލާފުވެފަިއނުވާނަމަ، އެ ފައިސާ ީވއެންމެ އަވަހަކަފާލާތުގެ އިޤްރާރާ 

 އޭނާއަށް ރައްުދކުރަންވާެނއެވެ.

ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އިތުރު 
ޝަރުޠަކާއެކު ބަންދުން 

 ދޫކުރުން 

ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނައިރު އޭނާ އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނެ  )ހ(  .66

ކަމަށާއި، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ހާޒިރުވާން އަންގާ 

ތަންތަނަށް އޭނާ ހާޒިރުވާނެ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯޓަށް 

ވާނެ ކަމަށާއި، ކޯޓުން ިއތުރު ޝަރުޠުތަކެއް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަިޑއަށް އޭނާ ހާޒިރު

ކަނޑައަޅާނަމަ އެ ޝަރުޠުތައްވެސް ޤަބޫލުކުާރކަމަށް ބަންދުގައި ހުރި މީހާ 
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އިޤްރާރުވެ ޮސއިކުރުމުން، ޭއނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު 

 ނެރެވިދާނެއެެވ. 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަންދުން ދޫކުރާިއރު ކަމި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުން ޫދކުރެވޭ މީހަކު  )ށ(  

 މީހާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ައލުން ބަންދުކުރެވޭނެކަން ބަންދުގައި ހުރި

ށްފައިާވ ސޮއިކުރާ އިޤްރާުރަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮ

ުރ ޚްތިޔާޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުެޠއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަެކއް ކަނަޑއެޅުމުގެ އި

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މަލެއް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ހުންނައިރު އެްއވެސް ޤާނޫނަކާ ޚިލާުފ ޢަ  (1)   

 ނުވަތަ އިތުރު ކުެށއް ނުކުރުަމށް؛

ާގ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ތަޙްީޤޤުކުރާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާްނ އަން  (2)   

 ތަންތަނަށް ހާޒިރުވުމަށް؛

ށް މަރުޙަލާގައި ޯކޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަިޑއަްށ ކޯޓަޝަރީޢަތުގެ   (3)   

 ހާޒިރުވުމަށް؛

އް ހޯދުމަށް ވަޒީާފގައި ދެމިހުރުމަށް ނުވަަތ ވަޒީާފއެއް ނެތްނަމަ ަވޒީފާއެ   (4)   

 ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުަމށް؛

އިާވ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ބައިވެިރވުމަށް ނުވަތަ ަބިއވެރިވެފަ   (5)   

 ؛ޕްރޮގްރާމެއް ކުިރއަށްގެންދިޔުަމށް

ލާތްކުރުމާމެދު މީހުންނާ މުޢާމަ، އުޅޭނޫޅޭ ތަންތަނާއި، ދަތުރު ފަތުރުކުރުމާއި  (6)   

 ؛ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ ގޮތަށް ޢަަމލުކުރުމަށް

 އެ    އަދި     ،އޭނާ ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން ެގއްލުން ލިބުނު މީހާއާއި  (7)   

މީހުންނާ  މައްސަލަިއގައި ހެކިބަސް ދޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެންމެހައި

 ؛މުޢާމަލާތްނުކުރުމާއި ބައްދަލުނުކުރުމަށް

ންވެސް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަށް ުނވަތަ ެއހެ  (8)   

 ؛އިދާރާއަކަށް ަގވާއިދުން ރިޕޯުޓ ކުރުމަށް



 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

76 

 

 ހުރުމަށް ކަނަޑއަަޅއި އަްނގާފަިއވާ ވަގުުތަގިއ އެގޮތަށް ގޭަގއި   (9)   

 ؛ޢަމަލުކުރުމަށް

 ކޯޓުން ައދި ،ލިބެންހުރި ޞިއްޙީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށާއި  (10)   

ވާދޭ ުނވަތަ ނަފްސާީނ ފަރު، ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ ެއ ކަނަޑައޅާ ޞިއްޙީ 

 ؛ލިބިގަތުމަށް މަރުކަޒެްއގައި ހުރެ އެ މަރުަކޒަކުން ފަރުވާ 

ވަަތ ނު، ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްަޓަކއި  (11)   

ިކ ކަނަޑއަޅާ ވަ ،އެނޫންވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގައި ޫދކުރުމަށްފަހު

މަށް ވަގުެތްއގަިއ، ކަނަޑއަޅާަފއިާވ ވަކި ތަަނކަށް ބަންދުގަިއ ހުރު

 އެނބުރި އައުމަށް.

ފަިއވާ ބަންދުން ދޫކުރާ މީހާ ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ އޭނާ ވެމި މާއްދާގެ ދަށުން  )ނ(  

ރެވިދާނެއެވެ. އިޤްރާރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯުޓން ނެ

މައްސަލަ  އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ،އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުެރވުމުން

މުރުކުރުމުގެ ދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަޝަރީޢަތުން ވަކިގޮަތކަށް ނިމެންދެން އޭނާ ބަން

 އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިިބެގންވެެއވެ.

ލޫމާތު ކޯޓުން ކަފާލަތުގެ ދަށުން މީހަކު ބަންދުން ދޫކުރާއިރު އޭނާާއގުޅޭ އަްނނަނިވި މަޢު  .67 މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރުން 

 ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ.

 ބަންދުން ދޫކުރެވޭ މީހާގެ ނަން؛ )ހ(  

 އޭނާގެ އުފަން ތާރީޚް؛ )ށ(  

 އޭނާގެ ަޤއުމީ ނިސްބަތް؛ )ނ(  

 ޓް ނަންބަރު؛އޭނާގެ ިދވެހިރައްޔިެތއްކަން ައންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯ )ރ(  

 އޭނާގެ ދާއިމީ އެޑްރެްސ؛ )ބ(  

 އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ އެޑްރެްސ؛ )ޅ(  

 އޭނާ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން؛ )ކ(  
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ާނއާ ެއކުަގިއ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ މުްއދަތުގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭނެ ތަނާއި، އޭ )އ(  

 ؛ދިރިއުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ނަމާިއ، އެޑްރެްސ، އަދި ުގޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެއް

ވޭނެ ދެއޭނާއަށް ޖާމިނުވާ މީާހގެ ިއތުރުން އޭނާއާ ގުޅޭނެ ގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު  )ވ(  

ނު ހެއްގެ ނަމާއި އެޑްެރސް، އަދި ުގޅޭނެ ފޯދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޭޅ މީ

 ނަންބަރެއް؛

 ތެއް.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އެނޫންެވސް މަޢުލޫމާ )މ(  

ބަންދުން ދޫކުރާއިރު 
 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން 

ތަ     ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ނުވަ 65ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނުވަތަ  64މި ޤާނޫނުގެ   .68

ޓު ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަުމރެއް ކުރުމާ އެުކއެީކަގއި، އެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯ 66

އަމުރުކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެނޫންވެސް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓުމަށް

ގެން ދިއުން އިޚްތިޔާރު، ުނވަތަ އޭނާ ެއަވުގތަކު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ފުރައި

ޔާރަށް ކުރަން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ފަނޑިމަނާ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ކަފާލާތާގުޅޭ ގަވާއިދު 
 ހެދުން 

 ބަލަިއގަންނާނެ ކަފާލާތުގެ ގޮުތގައި ަފއިސާ ަބހައްޓަންޖެހޭ ޢަދަދުތަކާއި، އެ ފައިސާ ކޯޓަށް  .69

 ޙާލަތުގައި އިސާ ދަުއލަތަށް ނަގަންޖެހޭގޮތާިއ، އެ ފަިއސާ ރައްާކކުެރވޭނެ ގޮާތއި، އެ ފަ 

މޭއިރު ނިކަންކުރާނެ ގޮާތއި، ކަފާލާުތގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ބަހަްއޓާ މީހަކު މައްސަލަ 

ރާނެގޮާތއި، ކަފާލާތުގެ އިޤްރާރާ ޚިލާފްވެަފިއނުވާނަމަ އެ ފައިސާ އެ މީހަަކށް ރައްދުކު

ުދގައި ދަށުން ހަދާ ގަވާއިމިނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 
 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ އިތުރު ބާރު 
 

ޤާނޫނުން ދޭ ބާރުގެ 
ބޭނުން ހިފުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު 

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީޤުކުރުުމގަިއ ތަންތަނާއި މުދާ ބަލަިއ ފާސްކުރުމަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ   .70

އިތުރުން، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ އެެހނިހެން ބާރުތައް، މި ބާބުަގއި 

ަވިއ ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި ފިޔަ 



 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

78 

 

އެނޫން ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން އެއިން ކޮންމެ ބާރެއްެގ 

 ބޭނުންހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ާޤނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށްމެ ލިބިގެްނވެެއވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 
އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން 

 އެންގުން 

ންވާ ކުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަ  )ހ(  .71

ނުވަތަ     އެ  ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޭޅގޮތުން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ީމހަކު

ކު،      އެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވިދާނެ މީހަ

ރަކު ސޮއިކޮްށ ފަިއވާ ޮއފިސައިދާރާއަށް ހާޒިުރވުމަށް، އެ ިއދާރާއެްއގެ ހުއްދަކުެރވި

 ދޫކުރާ ލިޔުމަކުން އެންގުުމގެ ބާރު، އެ އިދާާރއަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

އްދާގެ  މާޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކީ ފުލުހުން ކަމުގައިވާ ޙާލަުތގަިއ، މި  )ށ(  

އި ނުވަތަ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އޮފިަސރަކީ، ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްގަ

ކަމުަގއި  ޔުނިޓްަގއި ނުވަތަ ސްޓޭަޝންގައި އިސްކޮށް ހުންނަ ފަރާތެއް

ންޓްގެ ވާންވާެނއެވެ. އެނޫން އިދާރާއެއްނަމަ، އެ އިދާރާގެ ކަާމބެހޭ ޑިޕާޓްމަ

 ވެރިެއއް ކަުމގައި ވާންވާެނއެވެ.

ތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެްނގުމެްއގައި އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާ )ނ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ހާޒިރުކުރެވޭ ހަިއސިްއޔަތު؛  (1)   

ތުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ ފަރާތެއްނަމަ، އޭާނއާމެދު ކުެރޭވ ތުހުމަ  (2)   

 ޚުލާޞާ؛

ދާނެ ތަޙްޤީޤަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ މީހަކު ނުވަތަ ހެކިބަސް ދެވި  (3)   

 މީހަކުނަމަ، ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤުގެ ޚުލާޞާ؛

 އަްނގާ ތަނާއި ގަިޑ؛ހާޒިރުވާން   (4)   

 އެ އިދާާރގައި ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ވަގުުތ؛  (5)   

 ހުއްދަދޭ އޮފިސަރުގެ ޮސއި.  (6)   
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ށުން އަންގާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަ )ރ(  

އި ހަްއޔަރެއް ހުރުމުގައެންގުމަކަށް ހާޒިުރވާ މީހަކު، ެއކަމަށް އޭނާ ހާޒިރުވެ ހުންނަ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

  )ންވާީނ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަށް މީހަުކ ހާޒިރުކުރަ )ބ

 )ސަުއވީސް( ގަިޑއިރުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 24

ރުވުމަށް ހާޒިމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި، މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ޅ(  

ލިޔުން ޙަވާލުކުެރވޭ މީާހ، ހާޒިރުނުެވއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ޛުރެއް ޢުމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ލިޔުމާ ޙަވާުލވުމަށްފަހު، މަޤްބޫލު  )ކ(  
ހުމުގެ މެދުވެރިެވގެން، ހާޒިރުުނެވޭވނަމަ، ހާޒިރުވުމަށް އަންގާަފއިާވ ަގޑި ޖެ

 ވާނެެއވެ.)ޭދއް( ގަިޑއިުރގެ ކުރިން ހާޒިރުނުެވވޭ ސަބަބު އަންގަން  2ލަސްވެގެން 

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (68): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ހާޒިރުވުމަށް ޝަރުތުކޮށް 

 ދޫކުރުން 
71-1. )ްއަގއި ޖިނާއީ ކުށެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުުތ، ފަހުގެ ތާރީެޚއްަގއި ނުވަތަ ަވގުތެ )ހ

ރު ވަކި މަރުަކޒަކަްށ ހާޒިރުވުމަށް އަްނގާ ަޝރުޠުކުރުމުގެ ބާފުލުހުންގެ 
 ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ންނަނިިވ އަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހަކު އަންގާއިުރ،  )ށ(  
 ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ.

 ނުރަްއކާތެރިކަން؛ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނާއި،  (1)   

 ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތައް؛ (2)   

ދަލަކަށް މުއެމީހާގެ ުނވަތަ އެހެން މީހެްއގެ ފުރާނައަށް ުނވަތަ މީހެްއެގ  (3)   
 ލިބިދާނެ ގެއްލުން؛ އަދި 

 ރު.އެމީހަކު، އެހެން ކުަށކަށް އަަރއިގެންފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަ  (4)   

މަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މީހަކު ހާޒިރުވު )ނ(  
 އަންގަްނވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (69): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ބޭންކް އެކައުންޓް 
 މޮނިޓަރކުރުން 

ޓުން ކުރާ އެކައުންއަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއވާ މީހުންގެ ބޭންކް އެަކއުންޓާއި ެއ  )ހ(  .72

ންފީޛުކުރާ މުޢާމަލާތް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނު ތަ

 އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ށްފަިއވާ ކޮކުށްކޮށްގެްނ ހޯދާ މުދާ ދައުަލތަށް ނެގުން ލާޒިމުކުާރ ކުެށްއ   (1)   

އެފަދަ ، އިމީހާއާއި، އެފަދަ ކުށެއް ކުުރމުގައި ަބއިވެިރވެފަިއވާ މީހާއާ 

 ކުށެއް ކުރަްނއުޅޭކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހާ؛

 ޢަމަލުން ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަަތށް ނެގުން ލާޒިމުކުރާ ކުށެްއގެ   (2)   

 ސީދާގޮތުަގއި ނުވަތަ ނުސީާދޮގތުގައި މަންފާ ލިބިފައިވާ މީހާ؛

ތީގަިއވާ މަުގމަޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެްއގެ ޢަމަލުން މަންފާއެއް ލިބިގަތުމުގެ   (3)   

 މީހާ.

ވި މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިރު، ައންނަނި )ށ(  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކަްނ ެއޑްރެހާއި ިދވެހިރަްއޔިތެއްއަމުރު ނިސްބަތްާވ މީހާގެ ނަމާއި   (1)   

ތްާވ ނިސްބައަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ، އަމުރު 

 މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެާހއި، ާޕސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، ޤައުމު؛

 ްށ؛ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކު  (2)   

ވަތަ ނުކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ މީހާ އެ ކުށް ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް   (3)   

 ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛

 އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރެވޭ ބޭންކް އެަކއުންްޓ ނުވަތަކޯޓު   (4)   

 އެަކއުންޓްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ވަތް؛ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބާ  (5)   

ށް ނޭނގޭ އެަކއުންޓް މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވަނީ އެަކއުންްޓގެ ވެރިފަރާތަ   (6)   

 ގޮަތށްކަން؛ގޮތަށްކަން ނުވަތަ އެނގޭ 
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ށް ނޭނގޭ އެަކއުންޓް މޮނިޓަރކުރަން ބޭނުންވަނީ އެަކއުންްޓގެ ވެރިފަރާތަ   (7)   

 ގޮތަށްކަން ކަމަށްވާނަމަ، އެކަްނ އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު؛

އެ އަމުުރގެ ދަށުން މޮނިޓަރކުރުމަށް ހުއްދަކުރެޭވ އެަކއުންޓް   (8)   

 މުއްދަުތ؛މޮނިޓަރކުރެވޭ ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތައް، ނުވަތަ 

ތަ ކޯޓު އަމުރުަގއި ބަޔާންކުާރޮގތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަްށ ނުވަ  (9)   

 މަޤްޞަދަކަށް ހުއްދައިގެ ބޭުނން ނުކުރެވޭނެކަން. 

 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ބޭންކް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާ؛  (10)   

މާބެހޭ ކައަމުރަށް އެދޭ ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ އިދާރާާއއި، އެ އިދާާރގެ   (11)   

 މުވަްއޒަފުގެ ނަމާއި، ސޮއި ައދި އިދާރާގެ ތަްއގަނޑު.

ކައުންްޓގެ އެ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންޮކށްފައިވާފަދަ އަމުރެއް ނެރުނުަކން، އެ  )ނ(  

 ރެވިދާނެއެވެ.ވެރިފަރާތަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް ުނަވތަ އަންގަންނުޖެހޭގޮތަށް އެ އަުމރު ނެ

ނަނިިވ ބަާޔންކޮށްފައިވާފަދަ އަމުރެްއގެ ޭބނުމަކީ، އަންމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  )ރ(  

ވަތަ މާީލ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކަްށ ދިނުމަށް، ބޭންކަކަށް ނު

 އިދާރާއަކަށް އަމުރުކުރުމެވެ.

 އެަކއުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަްނ؛  (1)   

 އެަކއުންޓަކުން ހިންގާފަިއވާ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު؛  (2)   

ސްބަތްވާ އެ ބޭންކަކުން ނުވަތަ މާލީ މަރުކަޒަކުން ދޭންވީ މަޢުލޫމާތު ނި  (3)   

 މުއްދަތު؛

ސަރެއްެގ އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވީ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ވަކި ޮއފި  (4)   

 ނަން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(  

ވަނަ ާމއްދާއާ  41)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޭބންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2010/24

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަޙްޤީުޤކުރުމުގެ ޤާޫނނީ ބާރު ލިބިފައިާވ 

ލް ލިޔުމަކުން އެދިގެން، ބޭންކުެގ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަ
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ކަސްޓަމަރުންގެ އެަކއުންޓްތަާކއި، ޑިޕޮސިޓްަތކާިއ، ޓްރަސްޓްތަކާިއ، ސޭފް 

 ޑިޕޮސިޓް ބޮކްސްތަުކގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.

އެކައުންޓްގައިވާ ފައިސާ 
ހިފެހެއްޓުމާއި އެ 

ފައިސާއިން 
މުޢާމަލާތްކުރުން 

 ޓުވުން ހުއް 

 ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ މޮނިޓަރކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ 72މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .73

 އެ         ބަލަމުންދާ ބެލުންތަކުން ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ފާަހގަާވކަމަށްވާަނމަ،  

 އެ       އެަކއުންޓްަގއިވާ ފަިއސާ، ަވިކ މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ  

ންފީޛުކުރާ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް ޤާނޫނު ތަފައިސާއިން 

 އިދާރާއަށް އެެދވިދާނެެއވެ.

ނީ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެަކއުންޓެްއގަިއވާ ފައިސާ ހިފަހައްޓަންވާ )ށ(  

ތިންވަނަ  އެއިން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވަންވާނީ، ހެޔޮ ނިޔަުތަގއި ޢަމަލުކުރާ

 ންނެވެ.ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް އެްއެވސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮެތއްގެމަތި

ގެންދާނީ،   މި މާއްދާގެ ދަށުން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވާ ފައިސާ ބަަލހައްޓަމުން )ނ(  

ތްކުރުން އެ ފައިާސެއއް ހުރި މާލީ އިާދރާއަކުން، ުނވަތަ އެ ފަިއސާިއން މުޢާމަލާ

 ންނެވެ.ްއޗެހި ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ަފރާތަކުހުއްޓުވުނުއިރު އެ އެ 

ތަންފީޛުކުރާ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ ބަލަހައްޓަމުންގެންދާނީ ޤާނޫނު )ރ(  

 އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަުމރު ހޯދި ބޭނުން  )ބ(  

ރަން ފިލައިގޮސްފިނަމަ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އެ ައމުރު ބާޠިލުކު

 އެދެންވާނެެއވެ.

ޓުން ނިމުމަކަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ަފއިސާެއއް ހިފެހެއްޓި ހިެފހެއް )ޅ(  

ން ގެނައުމަށްޓަަކއި، ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ފައިސާައކު

ުށގެ ކުމުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވި ހުއްޓުވުން ނިމުމަކަށް ގެނަުއމަށްޓަކައި، 

ކޯޓަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު އޮތް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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އިސާ ފަމި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭނަމަ އެ  )ކ(  

ޓުން ނަގަންދެން ނުވަަތ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓި ހިފެހެއްދައުލަތަށް 

ލެހެއްޓުމަީކ ބެއެ ަފއިސާ ުނވަތަ މުދާ ރަްއކާތެރިަކމާއެކު ، ނިމުމަކަށް ގެންނަންދެން

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ޒާތީ މުޢާމަލާތް 
 އަޑުއެހުމާއި ބެލުން 

ހަކު ހިްނގާ، މީ، ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާހާހިނދަކުއެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން  )ހ(  .74

ނިވި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކުރާ ބާވަތުގެ ޒާތީ މުޢާމަލާތަކީ، އަންނަ

ނޭ މުޢާމަލާތެއް ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށަކަށް މަގުފަހިވާ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެ

 ދަށުން    އެ ، ކޯޓު އަުމރެއްގެކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ

ރާތަކަްށ މުޢާމަލާތެއް ސަރވެއިްލކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 މީހުން މެރުމުގެ ކުށް؛  (1)   

 އިންތިޒާމުެވގެން ހިންގާ ބޮޑެިތ ޖިނާއީ ކުށް؛  (2)   

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުްށ؛  (3)   

 ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ކުްށ؛މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި   (4)   

 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް؛  (5)   

 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ކުށް.  (6)   

   (7)  ުއްޖޭގެ )ިދެވހިރާ 2014/9ޤައުމީ ސަލާމަތާ ުގޅޭގޮތުން ާޤނޫނު ނަންބަރ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި 

 ؛ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޖިނާއީ ކުށްުކށް

 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާުކރުމުގެ ކުށް.  (8)   
 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (70): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ގެ ޒާީތ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަުތގަިއ، އަންނަނިވި ބާވަތު  )ށ(  

ރުމުެގ ގޮުތގެމަތިން ސަރވެއިްލކުމުޢާމަލާތް އެ އަކުރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
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 ސިޓީއާއި އީމެއިލް މެދުވެިރކޮްށ ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް؛  (1)   

 އް.މުވާސަލާތީ ވަސީލަެތއް މެދުެވރިކޮށް ހިންގާ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތަ  (2)   

އްދައަްށ ހުބަޔާންުކރާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިްލކުރުމުގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި  )ނ(  

 ހުގައެވެ.އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ައންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަ

 އެ ސަރެވއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަަމށް ނުވަތަ  (1)   

 އޭާނ ކުށްކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ބެލުމުގަިއ  ކުރިކަމަށް ނުވަަތ ކުރަމުންދާަކމަށް ނުވަތަ ކުރަްނއުޅޭ ކަމަށް

 އެކަީށގެންވާ ހެކި ލިބިފަިއވުން؛

 އެ މުޢާމަލާތް ސަރެވއިލްކޮްށގެން މެނުވީ، މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި   (2)   

ެނތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށްަތކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެން

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަެކއް ހުރުން؛

ނޫނު އެ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމަްށ ޤާ  (3)   

ވަތަ ނުތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރަކަށް އެ އިދާާރގެ އިސް ވެިރޔާ 

 އޭނާ ކަނަޑއަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިވުން.

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރާ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ( ވަނަ 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

ޢުލޫމާތު ސަރވެއިްލކުރުމުގެ ުހއްދައަްށ އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަާޅއިރު ައންނަނިވި މަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަްތވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެްސ؛  (1)   

ޅޭ ކަމަށް ކުރަންއުއޭނާ ކޮށްފައިާވކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ   (2)   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛

ންއުޭޅ އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ުނވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަަތ ކުރަ  (3)   

 ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެކި؛ 

 ދަތު؛އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުއް  (4)   
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   (5)   ްހިންގުމުަގިއ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ސަރެވއިލަންސ
ނަމާއި  ޒިންމާއުފުލާނެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އިސް އޮފިސަުރގެ

 މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (71): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 ވަތް.އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިްލކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބާ  (6)   

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (72): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ތް ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންުކރާ ޒާތީ މުޢާމަލާ 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ބ(  
)ރ( ަގއި  ސަރވެއިްލކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، މި މާއްދާގެ
 ނެެއވެ.ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުުރން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާ

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (73): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
   (1)   ެއެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިލަންެސއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާނ

 ސަރވެއިލަންސް ޑިަވއިސް ުނވަތަ ިޑވައިސްަތކުގެ ާބވަތް؛

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (74): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 އެ      ސަރވައިލަންެސއް ހިންަގއިގެން  މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން   (2)   

 ކުށާގުޅޭ ހެކި ލިބޭނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ސަބަބު؛

   (3)  ާސަލާީތ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވ
 ވަސީލަތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް އެނގޭނަމަ، އެ ފަރާތް؛

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (75): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
   (4)  ާސަލާީތ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވ

ވަަތ ނުވަސީލަތަކީ ވަކި ތަެނއްަގއި ުހރި މުވާސަލާތީ ވަސީލަެތއްނަމަ، 
، ވަކި ތަނަކަށް ވަެދގެން މެނުވީ ވާސިލުުނވެވޭނެ ަވީސލަތެއްނަމަ

 އެތަނެއް.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (76): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ކަން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމުގައި އަންނަނިވި ކަން )ޅ(  

 ފަނޑިޔާރު ކަށަވަުރކުރަންވާެނެއވެ.
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މުންދާ އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަްތވާ ފަރާތުން ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ކުރަ  (1)   

ރާއަކުްނ ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުށަކީ އެ ިއދާނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވ ކުށެއްކަން ޔަޤީްނކުރުން؛

މުންދާ އެ ސަރވެއިލަންސް ނިސްބަްތވާ ފަރާތުން ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ކުރަ  (2)   

ދާގެ )ހ( ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުަށކީ މި މާއް 

 ަބޔާންކުރާ ކުެށއް ކަމުަގިއވުން؛ގައި 

 އެ ސަރެވއިލަންސް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަަމށް ނުވަތަ  (3)   

 ކުރިކަމަްށ ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކުރަްނއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް އޭނާ 

ގެންވާ ހެިކ ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކުަރންއުޅޭ ކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީ 

 ލިބިފައިވާކަން؛

 އެ މުޢާމަލާތް ސަރެވއިލްކޮްށގެން މެނުވީ، މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި   (4)   

ެނތް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށްަތކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ހެކި ލިބެން

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަެކއް ާވަކން؛

 ނޫނު އެ ޒާތީ މުޢާމަލާތް ސަރވެއިލްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމަްށ ޤާ  (5)   

ވަތަ ނުތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިަސރަކަށް އެ އިދާާރގެ އިސް ވެިރޔާ 

 އޭނާ ކަނަޑއަޅާ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ދީފައިާވކަން؛

 ތެއްކަން؛ސަރވެއިލަންސް ހިންގުމަށް ެއދޭ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެްނވާ މުްއދަ  (6)   

އެހާތަނަށް  އަމުރަށް އެދޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ކަމާގުޭޅގޮތުން  (7)   

 ސަބަބެއް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެ ައމުރު ނެރެދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ 

 އޮތްތޯ ބެލުމަށް ފަނޑިޔާރަްށ ބޭނުންވާނެ އެނޫންވެްސ މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިފައިވާކަން.

ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގައި ައންނަނިވި ކަންކަ )ކ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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ކަްނ ެއޑްރެހާއި ިދވެހިރަްއޔިތެއްއަމުރު ނިސްބަތްާވ މީހާގެ ނަމާއި   (1)   

ބަތްާވ އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ، އަމުރު ނިސް

 މީހާގެ ނަމާއި، އެޑްރެާހއި، ާޕސްޕޯޓް ނަންބަރާއި، ޤައުމު؛

 ވޭ ކުށް؛ތުހުމަތުކުރެ އޭނާ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް   (2)   

   (3)  ާވަތް؛އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެިއލްކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުގެ ބ 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (77): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
އް، ނުވަަތ އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތަ  (4)   

 މުއްދަތު؛

   (5)   ްހުއްދަކުރާ ސަރެވއިލަންސް ހިންގުމުަގިއ އެ އަމުރުގެ ދަށުނ
ނަމާއި  ޒިންމާއުފުލާނެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އިސް އޮފިސަުރގެ

 މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު؛

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (78): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ތަ ކޯޓު އަމުރުަގއި ބަޔާންކުާރޮގތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަްށ ނުވަ  (6)   

 މަޤްޞަދަކަށް އެ އަމުރު ތަންފީޛުނުކުރެވޭެނކަން؛

ިދ އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚާއި، ހުއްދަ ދޭ ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި ސޮއި، އަ  (7)   

 ކޯޓުގެ ަތއްގަނޑު.

   (8)  ާސަލާީތ އެ އަމުރުގެ ދަށުން ސަރވެއިަލންސެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވ
ވަަތ ނުވަސީލަެތއްނަމަ، ވަސީލަތަކީ ވަކި ތަެނއްަގއި ުހރި މުވާސަލާތީ 

، ވަކި ތަނަކަށް ވަެދގެން މެނުވީ ވާސިލުުނވެވޭނެ ަވީސލަތެއްނަމަ
 .އެތަނެއް

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (79): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ރުގެ ބާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ލިބިދޭ  )އ(  

 ގެމަތިންނެވެ.ަދށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުބޭނުންކުރެވޭނީ، މި ާމއްދާގެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތެގމަތިން ހިންގޭ ސަރެވއިލަންެސއްަގއި ހޯދޭ އެްއވެސް  )ވ(  

އެ ސަރވެއިލަްނސް ނިސްބަތްވާ ކުށަކާ ގުިޅގެން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްެގ ، މަޢުލޫމާތެއް
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ސް ފަރާތަކަްށ ެއއްވެްސ ގޮަތކުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތެްއގެ ބޭނުމަްށ މެނުވީ އެްއވެ

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 ކުރަން މީހަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްިފކަން ނުަވތަ ކުށެއް )ހ(  .75 ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުން 

ލައިގެން ފިއުޅޭކަން ޤަބޫލުކުެރވޭ އެކަީށެގންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، ައދި އޭނާ 

 ޕާސްޕޯުޓ، ބެލުމުގައި ެއކަށީގެްނވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އޭނާގެދާންއުޅޭ ކަމަށް 

ރާ އިދާރާއަްށ ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ސް ރަސްީމ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ުނވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެނޫންވެ )ށ(  

މާތު ހިފެހެއްޓުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، އަްނނަނިވި މަޢުލޫލިޔުމެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕޯޓް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާިއ ޕާސް  (1)   

 ނަންބަރު؛

ކުށެްއ  ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ނުަވތަ  (2)   

 ްށ؛ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުކުރަމުންދާކަމަށް 

 އޭނާ އެ ކުށް ކުިރކަމަށް ލިބިފައިވާ ހެިކ؛   (3)   

ބަބު، ސައޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެންދާން އުޅޭ ކަމަށް ބެލެޭވ   (4)   

 އަދި ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ލިބިފައިާވ ހެކި؛

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަުޑކުުރވަންޖެހޭ ސަބަބު؛  (5)   

 އެ އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު.  (6)   

ކަންކަން  މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގައި ައންނަނިވި )ނ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އަމުރުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި  (1)   

 ނަންބަރު؛އެޑްރެހާއި ޕާސްޕޯޓް 
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ކުރަންއުޭޅ  އޭނާ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ނުވަތަ ުކށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ  (2)   

 ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް؛

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަުޑކުުރވަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؛  (3)   

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު؛  (4)   

ދަތުގަިއ ކަމާއި، އެ މުއްއެ އަމުރުގެ ދަށުން އޭނާގެ ާޕސްޕޯޓު ހިފެއްޓޭ   (5)   

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަިއެގން ދިއުން މަނާކުރެވޭކަން؛

ިދ އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚާއި، ހުއްދަ ދޭ ފަނޑިޔާރުގެ ނަމާއި ސޮއި، އަ  (6)   

 ކޯޓުގެ ަތއްގަނޑު.

މުރެއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައކުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓު އަ )ރ(  

ނިިވ ނެރެދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަމުރު ފަނޑިޔާރު ނެރެދޭންވާނީ، އަންނަ

 ކަންކަން އެ މީހަކާ ުގޅޭގޮތުްނ ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ނުވަތަ  ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މީހާ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާކަަމށް  (1)   

 ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުެށއް ކުރަންއުޭޅ ަކމުގެ ހެކި 

 ލިބިފައިވުން؛

 ިބފައިވުން؛އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިަލިއގެންދާން އުޅޭ ކަމުގެ ހެކި ލި  (2)   

 އޭނާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަުޑކުުރވަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތުން.  (3)   

ނެރޭ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކިއ އެ އަމުރު )ބ(  

ންފީޛުކުރާ ތަކޮީޕއެއް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ޤާނޫނު ތާރީޚުގަިއ، އެ އަމުރުގެ 
 އެންމެ އިދާރާއިން ފޮނުވަންވާެނއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާ އެކުެއކީަގއި، އެކަން ވީ

ީޕއެއް އެންމެ އަވަހަކަްށ، އެ އަމުރު ނިސްބަްތވާ މީހާއަށް އަންަގއި، އެ އަމުުރގެ ކޮ
 އެވެ.އި އޭާނައށް ދޭންވާނެ)ތިރީސް ހަެއއް( ަގޑިއިުރގެ ތެރޭގަ  36ލަސްވެގެން 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (80): 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 މަޢުލޫމާތު، މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނެރޭ އަމުރެއްގެ )ޅ(  

 ވީއެންމެ ައވަހަކަށް އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
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މި  ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތ ހަމަނުވަނީސްމި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރުގައި  )ކ(  

އްޖެނަމަ، މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ ޕާްސޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވެ

 އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަްށ ނެރުނު އަމުރު ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.

. 75-1. 

 
)ށްޓަކައި ދެނެގަތުމަ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުިޅގެން މަރުެވފައިވާ މީހަކު މަރުވި ސަބަބު  )ހ

މީހާެގ  އަދި ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަުކގެ ޙަޤީގަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަރުވެފައިވާ

 ދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.މޯޓަްމއެްއ ހެ-ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓް

ދަންވާނީ، މޯޓަމްއެއް ހަ-މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާ ޕޯސްޓް )ށ(  

ހީތެރިކަމާ އެމެޑިކަލް ޑޮކްޓަެރްއގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފޮރެންސިކް ޕެތޮލޮޖިސްޓެއްގެ 

 އެުކގަެއވެ.

މޯޓަމް -ސްޓްމި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ މަރުގެ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން ހަދާ ޕޯ )ނ(  

 ެއވެ.ރިޕޯޓު، އެ މައްސަަލއިގެ ެހްއކެްއގެ ގޮުތގައި ކޯޓުން ޤަބޫލުުކރަންވާނެ

ގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތަްއ މޯޓަމް ހެދުމު-މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ޕޯސްޓް )ރ(  
ލަިއ، ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެކުަލވާ

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (81): 2020/21އިޞްލާުޙ: 

 
 ވަނަ ބާބު ނުވަ 

 ތަޙްޤީޤުކުރުމާގުޅޭ ބައެއް ޢާންމު އުސޫލު 
 

 ގުޅިގެން ހިންގާ ތަޙްޤީޤު 
 

ނު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެްއ އިދާރާއިން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ކުށަކީ ޤާނޫ )ހ(  .76

ށެއް ކުތަންފީޛުކުރާ އެހެން އިދާރާއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބޭ 

 ތުގެމަތިންނެވެ.ތަޙްީޤޤު ހިންގަންވާނީ މި މާއްދާގަިއވާ ގޮކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ކުށުގެ 
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ވަތެްއެގ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެްއަގއި ވަކި ޚާއްޞަ ބާ )ށ(  

ގެ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާާރއެއް 

 ވާނެެއވެ.ގޮަތކަށް ަޢމަލުކުރަންއިޚްތިޞާޞް ހިނގާނަމަ، އަްނނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ 

ުޔމަށްޓަކަިއ އެ ކުށުގެ އެ ބަިއގެ ތަޙްޤީޤު އެ އިދާރާއަކުން ކުިރއަށް ގެންދި  (1)   
 އެ އިދާރާއަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުން؛ ނުވަތަ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖޮއިންޓް  (2)   

 އިންވެސްިޓގޭޝަެނއް ހިންގިާދނެއެވެ.

ދަޢުވާ ކުރުމަށް 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅުން 

ހަމަކޮށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއަކުން ތަޙްޤީޤުކުރާ ޖިނާީއ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީޤު ފުރި  .77

 ރަލްއަެށވެ.ނިމުމާއެކު، އެ ކުުށގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި ފޮނުވާނީ، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެ

އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 
 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ 

މުން، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްަސލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމު  .78

ްކކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަްއ އިލެްކޓްރޯނި

ކައި ގަާވއިެދއް އިލެްކޓްރޯނިކް ފައިލިން ސިސްޓަމެއް ާޤިއމުކޮށް، އެކަމަށްޓަ  ،ފޮނުވުމަށްޓަކައި 

 އެ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ެއކަން ކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.، ހަދައި

ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސިއްރު 
މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި 

 ފޮނުވުން 

ށް ނުވަތަ ފުރާަނއަށް ނުވަަތ މުދަލަޖިނާއީ މައްސަލަެއްއގަިއ ހެިކބަސްދޭންހުރި މީހެއްގެ   .79

ކިބަސްދޭންުހރި ހެ ،ޢާއިލާއަށް ެގއްލުންދީފާނެކަމުެގ އިންޒާރު ުނވަތަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާނަމަ

ރާއިން މީހަކީ ކާކުކަން ހާމަނުކޮށް، އޭނާއާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާ

 އޮފީހަށް އެފަދަ  ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެސިއްރުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި

އް ފޮނުވަންވާނީ މައްސަލަތައް ފޮނުވާއިުރ، ހެިކބަސްދޭންހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތަ

 ސިއްރު ލިޔުންތަެކއްގެ ގޮުތގަެއވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ 
އިދާރާތަކުން ދޭ ހުއްދަ 

ލިޔުމުން އޮތުމާއި 
 ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުން 

79-1. )މި ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާާރއެްއގެ އޮފިސަެރއް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ  )ހ

އޮފިސަރެއް، ވަކި ކަމެއް ކުރުުމގަިއ، އޭނާއަްށވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަެރްއގެ 

ެއ ހުއްދަ ހޯދަންވާނީ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަުކގަިއ، 

ން ނޫން ގޮތަކަށް އެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މި ޤާނޫނު ލިޔުމުންނެވެ. ލިޔުމު



 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

92 

 

ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އެކަމެއް ކޮށް ނިންމައި، 

 ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ެއކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ.

މުން ނޫން ލިޔުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރާ ހުއްދަ ލިޔުމުން ދޭއިރު، ުނވަތަ  )ށ(  

 ލިޔުމުގައި އެގޮތަކަށް ދޭ ހުއްދަ ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުާރއިރު، އަންނަނިވި ކަްނަކން   

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން ޢަމަލުގެ ތަފްޞީލު؛ (1)   

 ހުއްދަ ދިން އޮފިސަރުގެ ނަމާިއ ރޭންކާއި ޕޯސްޓް؛ (2)   

 ހުއްދަ ދިން ތާރީޚާއި ވަގުުތ؛ (3)   

 ލޫމާތު.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢު (4)   

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (82) 2020/21އިޞްލާުޙ: 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 ތިންވަނަ ބައި 
 ދަޢުވާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 
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 ތިންވަނަ ބައި 
 މަރުޙަލާ ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ދަޢުވާކުރުން 

 
ދަޢުވާއެއް އުފުލޭއިރު 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 

ކަންކަން 
 ފުރިހަމަވެފައިވުން 

ފަދަ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާެއއް މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލަން ނިންމައި، އެ )ހ(  .80

ަމއްޗަށް  މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެްއަގއި އެ މީހެއްގެ

މަށް ޤާނޫނުގައި އެ ދަޢުވާެއއް އުފުލަންވާނީ، އެ ކުށާ ގުޭޅގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަ

 ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަްނ ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.

ްނކުރާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ަދޢުވާެއއް ކުރުމަށްޓަަކއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާ )ށ(  

އުޓަރ ާވކަން ކަށަވަުރކުރުމަކީ ޕްރޮސިކިއެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި

 ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ގެންވާ ކޯަޓކަްށ ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގެ ދަޢުާވ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް ލިބި  .81 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުން 

އްޔާުރކުރާ ފޯމު ތަހުށަހަޅަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން 

ލް ުނވަތަ މެދުވެރިކޮށް، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއެވެ. އެ ފޯމުަގއި، ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

ޖެނެރަލް  އޭނާ ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއްގެ ަނމާއި ސޮއި އޮންނަންވާެނއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ރޮިސކިއުޓަރ ނީ ޕްފިޔަވަިއ އެހެން މީހަުކ ެއ ފޯމުގަިއ ސޮިއކުރާނަމަ، އެ މީހަުކ އެކަްނ ކުރަ

 ޖެނެރަލް ހުއްދަދީގެންކަން ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮްނނަންވާނެއެެވ.

 ދަޢުވާކުެރޭވ ޖިނާއީ ކޮންމެ ދަޢުވާއެްއގަިއ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާގެ މައްޗަށް )ހ(  .82 ދަޢުވާ އޮންނަންވީ ގޮތް 

 ކުށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެެވ.

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލޭ ކުށް، ދަޢުާވއެްއގައި ަބޔާންކުަރންވާނީ، ޤާނޫނުަގއި  )ށ(  

އެ ކުށް ކަނަޑއަޅާ މާއްާދއާ ޙަވާލާދީެއވެ. ކުށް ކަނޑައަޅާ މާއްާދއަށް 

ޙަވާލާދިނުމަކާ ނުލައި އެނޫްނ ޢާންމު މާއްދާއެްއެގ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ 
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ސް އެހެން މާއްދާއަކާ ޙަވާލާދީ ޖިނާއީ އިފްތިރާޟެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫންވެ

 ކުށަކަށް ދަޢުވާ އުފުަލއިގެންުނވާނެެއވެ.

ކި ކަމެއް މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްަނމަވެސް، ކުށް ކަނޑަައޅާ ޤާޫނނެއްަގއި ވަ )ނ(  

 ަވކި ކުެށއް ވަކި ގޮތަކަށް ހުރުމަކީ، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު މީހަކު

ންކުރާނަމަ،  ބެލެވޭނެ ޙާލަެތއް ކަމުަގއި ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ަކމަށް ބަޔާކުރީ ކަމުަގއި 

ްއޗަށް ދަޢުވާ މައެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަްނަކން ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުގައި، މީހެއްގެ 

ންކުރާ އުފުލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ދަޢުވާ އުފުލާނީ، އެ ޤާނޫނީ އިފްތިރާޟް ބަޔާ

އަޅާ މާއްދާގެ ތިރާޟްަގއި ޙަވާލާދޭ ކުށް ކަނޑަ މާއްދާއަށް ޙަވާލާދިނުމާއެުކ، އެ އިފް

 ދަށުންނެވެ.

ުނވަތަ    ޖިނާއީ ވަިކ ކުަށކަށް ޤާނޫނެްއގަިއ ަވކި ޚާްއޞަ ނަމެއް ީދފައިވާނަމަ، )ރ(  

އެ ކުށް ކަނޑައެޅުުމގަިއ ޤާނޫނެއްގައި ަވކި ޚާއްޞަ ޢިބާރާތެްއ 

ނުގައި ބަޔާންކުރަްނވާީނ، އެ ޤާނޫބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢުާވަގއި އެ ކުށް 

 ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތަށެވެ.

މީހާ ހިންގި  ދަޢުވާއެްއަގއި ކުށް ބަޔާްނކުުރމުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ )ބ(  

ކަމަށް ބުނާ ޢަމަލާއި، ޭއނާ ކުށް ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވަގުާތއި ތަްނ 

އް ީކ، މީހަކާ ދެކޮޅަްށ ހިންގުނު ކުށެބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ކުށަ

އެ މީހެއް  ކަމުގަިއވާނަމަ، ުނވަތަ ަވކި އެްއޗެއް ހިމެނޭ ކުެށއް ކަުމަގއިވާނަމަ،

 ނުވަތަ އެ ެއްއޗެްއގެ ތަފްޞީލުވެސް ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 
 ހެކި ހުށަހެޅުން 

ޞް މައްސަލަަތއް ބެުލމުގެ އިޚްތިޞާޖިނާއީ މައްސަލަެއއްެގ ދަޢުާވ، އެފަދަ  )ހ(  .83

ވާ ހެއްކާ ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުން

ންމެހަިއ އެުކގަެއވެ. ެއގޮތުން، ދަޢުާވ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެ

 އެވެ.ވާނެބަޔާންތަކާިއ، ލިޔެިކޔުމާއި، ެއކްޒިބިޓްތައް ދަުޢވާ ފޯމާއެކު ިހމަނަން
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އްކަީކ، ދަޢުވާ ސާބިތުކުރަން ހުށަހަަޅންޖެހޭ ހެކީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މާއްދީ ހެ )ށ(  

ޞީލުތަްއ ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅެން ނެތް ހެކި ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ެހކީގެ ތަފް

 ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

 ހެކި ހެކީގެ ތެޭރގަިއ ޝަފަހީދައުލަތުން ދަޢުވާއެއް ސާބިުތކުރަން ހުށަހަޅާ  )ނ(  
ުނވީ،   ެއ މެހިމެނޭނަމަ، ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތްދިނުމަށް އެދޭ ޙާލަތުގައި 

 ވާނެއެވެ.ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ ތަފްޞީލު ދަޢުވާ ފޯމުގައި ހިމަނަން

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (83) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން 
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް 

 ދިނުން 
 

84.  ަމަ،      ެއ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުާވ، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯަޓށް ބަލައިގެންފިނ
ތަށް އެަކން )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާ 5ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެްނ 

ބޭ ފަރާަތށް ލިލިެޔކިޔުުމގެ ކޮީޕ، ދަޢުވާ އަންަގއި، އެ ދަޢުާވާއއި ދަޢުވާާއގުޅޭ އެންމެހައި 
 ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (84) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ދަޢުވާގައިވާ އޮޅުމެއްގެ 
ސަބަބުން ދަޢުވާއަށް 

 އަސަރުނުކުރުން 

ުނވަތަ ދަޢުާވާއގުޅޭ އި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާމެދު ތުހުމަކުރެވޭ ކުށް ދަޢުވާ ފޯުމގައި ބަާޔންކުރުމުގަ  .85

ކުރުމުަގއި ނުަވތަ އެނޫންވެސް ތަފްޞީލެއް ބަޔާްނކުރުމުގައި ކުެށއް އޮތުމަކީ، ުނވަތަ ކުށް ބަޔާން

ހިެމނި ނުދަޢުވާާއގުޅޭ އެނޫންވެސް ަތފްޞީލެއް ބަޔާންކުރުުމގައި ހިމަނަންޖެހޭ އެއްޗެއް 

 ދަޢުވާ ލިބޭ  ިއވާ ދަޢުވާ،އޮތުމަކީ، ޭއގެ ސަބަބުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފަ

ުމގަެއްއ ފަރާތަށް އޮޅިދާނެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، އެ ދަޢުާވއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަ

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

ވަކި ކުށްކުށަށް ވަކި 
 ދަޢުވާކުރުން 

ާވއެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ކޮންމެ ޖިނާއީ ކުށަކަްށ ވަކި ދަޢު )ހ(  .86
 އަދި )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ,އަދި މި މާްއދާގެ )ށ(، )ނ(ކުރަންވާނެެއވެ. 

ފިަޔަވއި،  ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި 88ޙާލަތުގަާއއި، މި ޤާނޫނުގެ 
ަގއި އެއިން ކޮންމެ ކުެށއްެގ ދަޢުވާ، ކަމުެގ އިޚްތިޞާްޞ ިލބިގެންވާ ކޯެޓއް

 އުފުލަންވާނީ، ވަކި ދަޢުވާަތކެްއގެ ގޮުތގަެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (85) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ށް އިޢުތިރާފުާވ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިވާ މީހާ އޭާނގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުްށތަކަ )ށ(  

 .ޙާލަތުގައި، މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ އުސޫެލއް ނުހިނގާނެެއވެ
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ރުކުން  ކުށަްށވުރެ ިގނަ ކުށުގެމީހަކު ކުރާ ކުށެއްގެ ޢަމަލުެގ ތެރޭގައި ެއއް  )ނ(  

އޭނާގެ ، ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުގައި، އެ ުހރިހާ ކުށްތަކެއްގެ ދަޢުވާ ހިެމނޭ ގޮތުން

 މައްޗަށް ެއއް ދަޢުވާކުރުަމކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހުރަހެއް ނާޅައެެވ.

ނަ ޤާނޫނުގެ މީހަކު ކުރާ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ، ތަފާތު ދެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ގި )ރ(  

މަ، އެ ހުރިހާ ދަށުން ކުށެއް ކަމުަގއި ކަނަޑައޅާފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކަުމަގއިވާނަ

ނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ދަޢުވާ އެ މީހެްއގެ މަްއޗަށް އުފުލިދާ

މަްއޗަްށ  އެ ޙާލަތުަގއި، އެ ހުރިހާ ކުށްތަކެްއގެ ދަޢުވާ ހިމެނޭ ގޮތުން، އޭާނގެ

 ެނއެވެ.އެއް ދަޢުާވކުރެވިދާ

ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ 
ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ 

 އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވުން 

ކީގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ ޝަރީޢަުތގައި ާހމަވާ ހެ )ހ(  .87

މަްއޗަށް  އޭނާ އެހެން ކުށެްއގެ ޢަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވާ ޙާލަތުަގިއ، އޭނާގެ

މަށް ކުށުގެ ދަޢުވާ ުއފުލިފައިނުވި ނަމަވެސް، އެ ކުށް ސާބިތުވާކައެ ދެވަނަ 

ނާެގ ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ކަނަޑއެޭޅނީ، އެއީ އޭ

ށެއް ކަމުަގއިވާ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ުފރަތަމަ ކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ ކު

 ޙާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.

 މިންވަރަށް މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް އޭނާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވާމީހެއްގެ  )ށ(  

 އެ      ހެކި ލިބިފައިނުވިނަމަވެްސ، އެ ކުށް ކުރަން އޭނާ ުއޅުނުކަން ނުވަތަ  

އިވާނަމަ، އެ ކުށް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިްނކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފަ

ބިތުވާ ކަމަްށ ތެރިވުމުގެ ކުށް އޭނާގެ މައްަޗށް ސާކުށް ކުރަން ުއޅުމުގެ ުނވަތަ ެއހީ

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުިލފައިވާ ކުުށގެ ޢަމަލުގެ ތެޭރގަިއ، ެއއް ކުށަށްވުެރ  )ނ(  

ގިނަ ކުުށގެ ޢަމަލު ހިމެނޭ ޙާލަތުގަިއ، އަދި އޭގެ ތެޭރގައި ޭއނާގެ މައްޗަށް ދަުޢވާ 

އުފުލިފައިވާ ކުށަށްވުރެ ކުޑަ ކުށެއް ހިމެނޭ ޙާލަތުގަިއ، ޭއނާގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާ 

އޭނާ ކުިރަކމަށް ސާބިތުނުވިނަމަވެސް، ެއ ކުށުގެ ޢަމަލުން އުފުލިފައިވާ ކުށް 
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އެ ދެވަނަ ކުށް އޭާނގެ ، ފުރިހަމަވާ އަނެްއ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ސާބިުތވާނަމަ

 މައްޗަށް ސާބިތުާވކަމަށް ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ.

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ 
މީހުންގެ މައްޗަށް 

 އެކުގައި ދަޢުވާކުރުން 

ރޮސިިކއުޓަރ ޗަްށ، އެުކގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ިއޚްތިޔާރު، ޕްއަންނަނިވި މީހުންގެ މައް  .88

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 މީހުން؛ އެއް މުޢާމަލާތަކުން ފުރިހަމަވާ އެއް ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ )ހ(  

 ހުން؛މީއެއް މުޢާމަލާތަކުން ފުރިހަމަވާ ތަފާތު ކުށްތަކަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ށ(  

 ރެވޭ މީހުން؛ކުށުގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ އެްއ ބާވަތެްއގެ ކުށްތަަކކަށް ތުހުމަތުކު )ނ(  

އެއް        އެއް ޤާނޫނަކުން ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ތަފާތު ދެ ކުށް ފުރިހަމަވެަފއިވަީނ، )ރ(  

އެއް     މުޢާމަލާތަކުން ކަމުގައިނުވިނަމަވެސް، އެ ދެ ކުށް ފުރިހަމަވެފައިވަނީ

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކަކުން ކަމުަގއިވާ ޙާލަތުގައި، އެ ދެ ކުށް ކުރި ަކމަށްކުށުގެ 

 މީހުން.

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ 
މީހުންގެ މައްޗަށް އެއް 

ދަޢުވާ ކުރުމުން 
މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން 

 އައުން 

ޞްލަޙަތަށް ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުވާކުުރމުން މީހެއްގެ މަ 88މި ޤާނޫނުގެ   .89

 އަންނަ ކަމަށް ނިކަމެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ޯކޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ އުނިކަމެއްއު

ޞާުފވެރިގޮތް ައދި އެއީ އިން ،މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ކުރުމަށް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ، އެ ދަޢުވާތައް ަވކިަވކި ދަޢުވާތަެކްއގެ ގޮުތގައި

 ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ެއންގުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ.ޕްރޮ

އެއް ދަޢުވާ ސާބިތުވުމުން 
ދެން ހުރި ދަޢުވާ 

 ދޫކޮށްލުން 

ލަތެްއގަިއ، މީހެއްގެ މަްއޗަށް އެްއ ދަޢުާވއަށްވުެރ ގިނަ ދަުޢވާ އުފުލިފައިާވ ޙާ )ހ(  .90
ނަ ކުށް ުނވަތަ ެއައށްވުރެ ގިއޭނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ކުެރިވފައިވާ ެއއް ކުށް 

ށްތަކުގެ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ ަމއްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ެދން ހުރި ކު
ޖެނެރަލްއަށް  ތެރެއިން ކުށެްއގެ، ުނވަތަ އެ ުހރިހާ ކުށެއްގެ ދަޢުާވ، ޕްރޮސިިކއުޓަރ

 ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އަނުބރާ ގެންދެވިދާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (86) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
އްދާގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާއެްއ އަނބުރާ ގެްނގޮްސފިނަމަ، މި މާ )ށ(  

ޢުާވ )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ އޭނާގެ ަމއްޗަްށ އަލުން އެ ދަ

 އުފުލައިގެންުނވާނެެއވެ.
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ތުވާކަމަށް މައްޗަށް ކުށް ސާބި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އޭާނގެ )ނ(  

ށްފިނަމަ،   މި ކަނޑައަަޅއި ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމް، މަތީ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓުން ބާޠިލުކޮ

ލުން މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަނބުރާ ގެންދެވުނު ދަޢުވާ އޭނާެގ މައްޗަށް އަ

 އުފުލިދާނެއެވެ.

  )ގައި އަނބުރާ ގެންދިއުމު މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮިސިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ  )ރ
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (87) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ދަޢުވާއަށް ބަދަލު 

 ގެނައުން 
ްނވާ ނޯޓިސް އެކަށީގެއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިްނ، އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް  )ހ(  .91

ޢުވާަގިއ ލިބޭގޮތަށް، ދަޢުާވގައި ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ދަ
ްނވެެއވެ. އިތުރު ކުށް ހިމެނުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަްލއަށް ލިބިގެ
ންވާނީ، އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން އިތުރުކުެރވޭ ކަންކަން ބިނާވެފައި އޮންނަ

ލުގެ  ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ބިނާވެފައިވާ ޢަމަދަޢުވާަގއި
 މައްޗަށެެވ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (88) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުން ފެށުމަށް ފަހުގައި، ދަުޢވާަގއި އިތުުރ ކުްށ  )ށ(  

 މައްޗަށް ދަޢުވާ އެހިމަނައިގެންނުވާނެެއވެ. އެހެްނނަމަވެސް ކޯޓުގެ ހުއްދަާއއެކު 
 ބިނާވެފައިވާ ކަްނކަން، ިއބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަުރޙަލާގައި ބަދަލު 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (89) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުކު )ނ(  

ކުށް ހިމެނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ދަޢުވާަގއި އިތުުރ 
ރާތަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދަޢުވާއަްށ ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަ

 އެކަީށގެންވާ ނޯޓިސް ދޭންވާެނއެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (90) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ދަޢުވާެއއްގެ ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ  )ހ(  .92 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން 

ކުރިން، އެ ދަޢުާވއެއް ައނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްިތާޔރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
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ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އެފަދައިން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާއިރު، ފަހުން    

ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިޭބ ގޮތަށްެވސް ނުވަަތ އެ ދަޢުވާކުރުުމގެ ޙައްޤު ޕްރޮ 

 ނުލިބޭ ގޮތަށްވެސް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެެއވެ.

މަލުކުރާނެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުުމގައި ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ޢަ )ށ(  

 ވެ.އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެއެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާެއއް އަނބުރާ  )ނ(  
ން ގެންގޮސްފިނަމަ، އެފަދައިން އެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިަޔ ސަބަބު ލިޔުމު

 ކޯޓުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (91) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ންނަިނވި އަޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާހާިހނދަކު، އެހެން  )ހ( .93 ދަޢުވާ ބާޠިލުވުން 

ވާ ޙާލަތްތަކުގައި މީހެްއގެ މަްއޗަށް ކުރެވިަފއިވާ ޖިާނީއ ކުށެްއގެ ދަޢު
 ބާޠިލުވާނެެއވެ.

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ މަރުވުން؛ (1)   

ކޯޓުަގިއ  އިހުމާލެއްނެތި،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ، ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހު (2)   
މައްސަލަ ކުރިއަށްުނގެންޮގސް އެކަީށގެންވާ ިދުގ މުއްދަތެްއ 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ެގންދިއުމަށް ، ފާއިތުވެފަިއވުމުގެ ސަބަބުން
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދުުމން؛

ހު އަލުން އަލުން ދަޢުވާކުެރވޭ ގޮތަށް ދަޢުވާެއއް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށްފަ  (3)   
ޅާފަިއާވ ނުކޮށް ވަިނކޮށް، ދަޢުާވ އުފުލުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަ ދަޢުވާ

 މުއްދަތު ހަމަވުން؛

ަގިއ ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ބާޠިލުވާެނ ޙާލަތެއް ކަމަށް އެހެން ޤާނޫނެއް (4)   
 .ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވުން

ވުމުެގ ކަމެއް މެދުވެރި މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކުރާ ކަންކަުމގެ ތެރެއިން  )ށ(  

ނޫނުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާއެއް ބާޠިލުެވއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާ
ވާއިދުަގއި ގަދަށުން ކޯޓުތަކުން ހަދާ ގަވާއިުދގަާއއި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (92) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ދަޢުވާކުރުމުގެ 
 މުއްދަތުތައް 

94.  )ށ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ  60ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ

ދާގެ ވަނަ މާއް 58ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ މި ޤާނޫނުގެ 

ސް( )ތިރީ 30ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެޭވތާ 

ރ ޖެނެރަލްގެ  ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިއުޓަ ދުވަހުގެ 

 އެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަށް

ޗަށް )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އޭނާގެ ަމއް 10މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތާ 

 ެއވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުާވ އުފުލަންވާނެ

ށ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ  60ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

އްދާގެ  )ނ( ދަށުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު އެ މާ

ރިަމއްޗަށް ނުވަތަ )ރ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްާލފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ފަނިޑޔާރުގެ ކު

)ާސޅީްސފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި           އެ  45ހާޒިރުކުރެވޭތާ 

 މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީުޤ ނިންމައި ޕްރޮސިކިުއޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހަށް

ސަަލއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީަހށް އެ މައް

އުޓަރ މަްއަޗށް ޕްރޮސިކި)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އޭާނގެ  10ހުށަހެޅޭތާ 

 ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ.

ން މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ މުްއދަތުތައް އެފަދައި )ނ(  

ެމ ކަނޑައަޅާަފިއވީނަމަވެސް، ެއ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންވެސް، ވީ އެން

ނެރަލްއަށް ޖެޕްރޮސިިކއުޓަރ އަވަހަކަށް އެފަދަ މައްސަލަތަުކގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި، 

ޓަރ ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރަްނާވނެއެވެ. އަދި މައްސަލަެއއްަގއި ޕްރޮސިކިއު 

ވީ ، ންވެސް ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުގެ ކުރި

ރ ޖެނެރަލް އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މަްއސަލައިަގއި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ

 އްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.މަސަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  )ރ(  

ބަޔާންކުރާ މީހަކު ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް 
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ކަމުގަިއވެފަިއ، އެ މައްސަަލިއގެ ބާވަތުން އެ އަކުުރގަިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތގެ 

 އެ މައްސަަލއިެގ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ މައްސަލައެްއ ތެރޭގައި

ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ މަްއަސލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުުރމަށްޓަކައި މުއްދަތު 

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 

އުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެފަދައިން ޕްރޮިސކި

 )ިތރީސް( ދުވަހަށްވުރެ އިތުުރެވެގންނުވާނެއެެވ. 30، އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު

ގަިއ  މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަެވސް، މި މާއްދާގެ )ށ( )ބ(  

އް ބަޔާންކުރާ މީހަކު ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެ

އްދަުތގެ މުމައްސަަލިއގެ ބާވަތުން އެ އަކުުރގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަމުގަިއވެފަިއ، އެ 

ތެރޭގައި އެ މައްސަަލއިެގ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ މައްސަލައެްއ 

އްދަތު މުކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ މަްއަސލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުުރމަށްޓަކައި 

 ނެރަލްއަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، އެފަދައިން ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 ުނވާނެެއވެ.)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުވެގެން 45އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު، 

ދި މި މާއްދާގެ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގެ ދަށުން މުއްދަތު އިުތރުކޮށްދިނުމަށް އެ )ޅ(  

ންެނވެ. ޖެނެރަލްއަްށ ހުށަހަޅާނީ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ކަން، އެއަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ އެފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދޭނަމަ، 

 ލިޔުމުން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (93) 2020/21އިޞްލާުޙ: 

ތު ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުއްދަމި މާއްދާގެ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގެ  )ކ(  
ކުރާ ލިޔުެމއް، އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ، އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންޖެހުނު ސަބަބު ބަޔާން
ދާގެ )ހ( މާއް އެ މައްސަލަިއގެ ދަޢުވާާއއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި
ޅާނަމަ  ހުށަހައާއި )ށ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ކޯޓަށް ދަޢުވާެއއް

 އެކަމުގެ ސަބަބު ިލޔުމުން ކޯަޓށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (93) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފަށާއިރު ހުރި 
 މައްސަލަތައް 

ކުރަމުންދާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން ތަޙްޤީޤު  .95

ތުތައް އެގޮަތކަްށ ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަ 94މައްސަލަތަކުގެ ަމއްަޗކަށް މި ޤާނޫނުގެ 

އި ނުހިނގާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ތަޙްޤީޤުގަ 

 30ން ފަށާތާ ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ނިންމައި، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ

ދި ހައްޔަުރކުރެިވ، )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ. އަ

ނޫނަށް ޤާއެހެންނަމަވެސް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ަމއްަސލަތައް ނިންމައި، މި 

ދަޢުވާ ށް )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އެ މީހުންގެ މަްއޗަ 45ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 އުފުލަންވާނެެއވެ.

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ 
މީހުންގެ މައްޗަށް 

ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލުމާއި 
އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ނުންކަމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަކު ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާން ބޭ )ހ(  .96

އްަބސްވުެމއް ކުގެ ތެެރއިން އެބުނެފިނަމަ، އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ެއއްބަްސވުންތަ

 އެވެ.އޭނާާއއެކު ވުމުގެ އިޚްިތޔާރު، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ިލބިގެންވެ 

 
 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ެއއްބަްސވުމެްއ؛ 100މި ޤާނޫނުގެ   (1)  

 
 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ެއއްބަްސވުމެްއ. 104މި ޤާނޫނުގެ   (2)  

 
ވާ މީހާއާެއކު ގައި ބަޔާންުކރާ އެއްބަްސވުމެއް ކުުށގެ ތުުހމަތުގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ( 

ނެއެވެ. ނުވަަތ ވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމިއްލަ އިޚްިތޔާރުަގއި ހުށަހެޅިދާ

 ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާއަްށެވސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 
ނުންކަމަށް އިޢުތިރާފުވާން ބޭކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހަކު ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް  )ނ( 

ށް ހާޒިރުވެ، ބުނެފިނަމަ، އޭނާއާ ތަޙްޤީޤުގަިއ ސުވާލުކުރެވެމުންދާއިރު އެ ަމޖިލީހަ

ކުުމގެ ވާހަކަެދއް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވޭތޯ ބެލުމަށް އޭާނއާ

 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
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ވޭ މީހާ ކުށަށް )ނ( ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ވާހަކަދައްކާއިުރ، ތުހުމަތުކުރެމި މާއްދާގެ  )ރ( 

އަށް އިޢުތިރާފުވޭތޯ ބެލުމަށް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ަކންކަން އޭނާ

 ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 
 ؛އޭނާގެ މަްއޗަށް އިތުރު ދަޢުާވއެއް ނުކުރުން   (1)  

 
 ؛އޭނާގެ މަްއޗަށް ކޮށްފަިއވާ ބަެއއް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުން  (2)  

 
  ގޮތްތައް.ކުށުގެ އަދަބު ުލއިކޮށްދޭން އެޭދނަމަ، އަދަބު ލުއިކޮށްދެވިދާނެ  (3)  

 
 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ނަސޭހަތް ދިނުން 

 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
ނަސޭހަތްދީ މައްސަލަ 

 ނިންމުން 

ރާ މީހުން ކުށަށް އިޢުތިރާުފވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުދިކުިދ ކުށް ކުތަޙްޤީޤުގައި  )ހ(  .97

ހުންނަށް އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، އަދި އެ މީ

އިތުރު ފުރުޞަތު ދީ، މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވެ، މުޖުތަމަޢުގައި ކުށުން 

ޓަކައި،     ފަހިކޮށްދިނުމަށްދުރުހެލިވެގެންވާ ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ުއޅުމަށް މަގު

އްސަލަ މައެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުުށގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަސޭހަތްދީ، 

 ނިންމުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ނަސޭހަތްދީ މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ ޢާންމު  )ށ(  

 މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ެއގޮތަށް އެ މައްސަލަ ނިންމުން 

ވެގެްނވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން  99ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ. ެއގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ 

  ޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލް ރިޢާ

ނަސޭހަތް ދެވޭނެ 
 މައްސަލަތައް 

ކޮށްފަިއވާ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަޭސހަތް ދީ، މައްސަލަ ނިންމޭނީ ތިރީގައި ބަޔާން   .98

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާ މައްސަލަތަކުަގއެވެ.

 ައދި؛ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފަިއވުން )ހ(  
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ށް ކުށުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނަޑއަޅާ )ށ(  

 އަދި؛ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޤަބޫލުވުން

ިދގު  )ެއކެއް( އަހަުރ ދުވަހަށްވުރެ 1އޭނާ ކުރިކަމަށް އިޢުތިރާފުާވ ކުށަކީ  )ނ(  

 އި ުނވުން.މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުުކރުމުގެ އަދަބެއް ހިމެނޭ ކުށެއް ކަމުގަ

މަޞްލަޙަތަށް ޢާންމު 
އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތް 

 ކަނޑައެޅުން 

އިދާހުރި ފަދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަޭސހަތް ދިނުމަކީ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ   .99

ގޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުުމގައި މި މާއްާދގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި 

 ެނއެވެ.ރިޢާޔަތްކުރަންވާބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ނަސޭަހތް ދިނުން ކަމުގަ )ހ(  

 .ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާ ކަންތައްތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީއެވެ

 ؛ކުށުގެ އަދަަބކީ ކުޑަ އަދަބެއް ކަމުގަިއވުން  (1)   

 ؛ވުންެގއްލުމަކީ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ކަމުަގއިނު ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު   (2)   

 ވުން؛ކުށް ކުރި މީހަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށް ކުރި މީހެއް ކަމުަގއި   (3)   

މީހެްއ  ކުށް ކުރި މީހަކީ އެހެން ޖިނާއީ ކުެށއްގެ ދަުޢވާ އުފުލިފަިއވާ  (4)   

 ކަމުގައިުނވުން؛

 ؛ކަުމގަިއވުން ކުށް ކުރި މީހަކީ ޢުމުރުން ދުވަސްވެފަިއވާ މީހެއް   (5)   

 ؛ކުށް ކުރީ ކުޑަ ކުއްެޖއް ކަމުަގއިވުން   (6)   

 މުގަިއވުން؛ކުށް ކުރީ ޒިންމާދާރުކަާމއެކު ާޢއިލާެއއް ބަލަމުންދާ މީހަކު ކަ  (7)   

 ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމަށް ބަދަލު ދީފައިވުން.  (8)   

ންމުމަށް ނިަކމުގައި  ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދަޢުވާކުރުން )ށ(  

 ބާރުއަޅާ ކަންތައްަތއް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.

 ؛ކުށުގެ އަދަަބކީ ބޮޑު އަދަެބއް ކަމުގަިއވުން  (1)   

ްނކުރެވިދާނެ ކުށް ކުރުމުގައި ހަތިޔާެރއް ނުަވތަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނު  (2)   

 ؛އެްއޗެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވުން 
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ފާނެކަމުގެ މީހަކަށް ހަމަާލ ދީފައިވުން ުނވަތަ ހަމަލާ ދީކުށް ކުރުމުަގއި   (3)   

 ؛ބިރުދައްކާފަިއވުން

ގި ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފެްއގެ ަރސްމީ މަސައްކަތާ ގުޭޅގޮތުްނ ހިން  (4)   

 ؛ޢަމަލަކަށްވުން

 މީހެއް ކުށް ކުރި މީހަކީ މުޖުތަމަޢުަގއި ޒިންމާދާރު މަޤާމެްއގައި ުހރި  (5)   

 ކަމުގަިއވުން؛

ން ރޭވި ކުރީ ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާއަކީ ެއކަކުށް   (6)   

 ؛މީހާ ކަމުގައިވުން 

 ؛ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުަޑކުއްަޖކާ ދެކޮޅަށް ކަމުަގިއވުން  (7)   

 ؛ުވންކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ކުަޑކުއްެޖއް ބަިއވެރިކޮްށގެން ކަމުަގއި  (8)   

 ؛ކަމަކަށްވުންކުޑަުކއްޖެްއގެ ކުރިމަތީަގއި ކުިރ   (9)   

ެއ     މީހެއްގެ ނަސްލު ނުވަތަ ޖިްނސު ނުވަތަ ޤައުމީ ނިސްބަތް ުނވަތަ  (10)   

ްއެގ މީހެއްގެ ކިބަިއގައިހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުމެ

 ؛ސަބަބުން އެ މީހަކާމެދު ހިންގުނު ޢަމަލެއް ކަމުގަިއވުން

 ؛އެކުލެިވގެްނވުންކުށް ކުރުމުަގއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް   (11)   

   
 ކުށް އެ ކުށަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި ބޮުޑ ކުށެއް ކަމުަގއި ނުވިނަަމެވސް އެ  (12)

 ؛ކުރުން ޢާންމުވެފައިވުން 

   
ކުރުމާމެދު ނުކުށުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ގެއްުލމެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ދަުޢވާ   (13)

 އޭނާ ކަނަޑއެޅިގެން އިޢުތިރާޟުކުރުން.

ނަސޭހަތް ދީ ދޫކޮށްލުމުގެ 
 އެއްބަސްވުން 

 
ސޭހަތްދީ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއިާވ މީހަކު ނަ 97މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .100

ކިއުޓަރ ދޫކޮށްލާނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އޭާނާއއި ޕްރޮސި

 ޖެނެރަލްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުެމއްަގއި ސޮިއކުރަންވާެނއެެވ.
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ނެރަލް ަބޔާްނކުރާ އެއްަބސްވުުމގަިއ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ޤުރާރުެވ، އިކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކަކާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްާވކަމަށް 

އްގޮްތވާ އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ ޮސއިކުރަންވާެނެއވެ. އަދި ެއ ަޝރުޠުތަކާ 

ށުގެ ދަުޢވާ ގެ މައްަޗށް އެ ކުގޮތުގެމަތިން އޭނާ ޢަމަލުކުރަުމންދާހާ ހިނދަކު، އޭނާ

 ނުއުފުލާނެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

  
ރަލް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަްސވުމުަގއި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެ )ނ(

ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 އިތުރު ކުށެއް ކުރުން 
ލަ ނިންމި މި ޤާނޫނުގެ މިބައިގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަޭސހަތް ދީ މައްސަ  .101

ހާ އިތުރު މީނަސޭހަތް ދެވުނު  ،)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ން ނަސޭހަތް ޅިގެއެ ކުށާ ގު  ،ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އޭާނގެ މަްއޗަށް އެ ކުުށގެ ދަޢުާވއާެއކު

 ދެވުނު ކުށުގެ ދަޢުާވވެސް ކުަރންވާނެެއވެ.

ނަސޭހަތްދީ ދޫކޮށްލުމާގުޅޭ 
ރ ޖެނެރަލްގެ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަޭސހަތް ދީ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަ  .102 ގަވާއިދު ހެދުން 

 އޮފީހުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 
 ބާރަވަނަ ބާބު 

 އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދުން 
 

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަަދއިން  97ތަޙްޤީޤުގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހަކީ، މި ޤާނޫނުގެ   .103

ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ދަޢުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހެއް ކަމުގައިނުވާނަަމ، 

ޢުވާކުރުަމށް ނުވަތަ އޭާނގެ ަމއްޗަށް އޭާނ ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ތުހުމަތުުކރެވިފަިއވާ ކުށަްށ ދަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 
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ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއް ޕްރޮސިިކއުޓަރ  104މި ޤާނޫނުގެ 

 ޖެނެރަލްއަށް ވެވިދާނެެއވެ.

 އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން 
ރ ޖެނެރަލްާއ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާއި ޕްރޮިސކިއުޓަމި  )ހ(  .104

މަ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެްއޖެނަ

ވިދާނެެއވެ. ވެ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްބަްސވުމެއް 

  ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާެނއެެވ.މި އެއްބަްސވުމުަގއި

 
 މި މާއްދާގެ ދަށުން ެވޭވ އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަސްވުެމއްެގ ދަށުން އަދަބު )ށ( 

އަދަބަށްވުރެ  ލުއިކޮށްދެވޭީނ، އެ ކުަށކަށް ާޤނޫނުގައި ކަނޑައެޅިަފއިވާ އެްނމެ ކުޑަ

ދަށްނުވާނެ އަދަބެކެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި އެ ކުަށށް ކުޑަ އަދަބެއް 

ކަނޑައެޅިަފއިނުވާނަމަ، ެއ ކުށަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ އަދަުބގެ 

 ދެބައިކުަޅއެއްބަޔަްށވުރެ ުކޑަުނވާނެ އަދަބެެކވެ.

 
ިސކިުއޓަރ މި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހާ އާއި ޕްރޮ )ނ( 

   94ނުގެ    ޤާނޫޖެނެރަލްއާ ދެމެދު އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަްސވުމެއް ެވވިއްޖެނަމަ، މި 

ށް   އެ ކުުށގެ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ަމއްޗަ

ކުރާ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަަކއި ެއ މައްސަލަިއގެ ލިޔުންަތއް ާޤނޫނު ތަންފީޛު

 އިދާރާއިން ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

 
 މި ޤާނޫނުގެ އިޢުތިރާފުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްެގންދާނީކުށަށް  )ރ( 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ހަތަރުވަނަ ބައި 
 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ 
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 ބައި ހަތަރުވަނަ 
 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ 

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 
 ބޭއްވުން 

 ސާފުވެަފއިވޭތޯ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިަފއިވާ މީާހގެ މައްޗަށް ކުރެވިަފއިވާ ދަުޢާވ އޭނާއަށް  .105

ން ކުިރއަށްދާނެ ދަޢުވާއަިއގެބެލުމަށާއި، ދަޢުވާއަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާ ގޮތެއް ބެލުމަށާިއ، 

ށަހެޅޭ ކޮންމެ ހުތަނެއް އޮތްތޯ ކަނަޑއެޅުމަށްަޓކައި، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ިލބިގެންވާ ޯކޓަށް 

 މައްސަލަެއއްގެ އިބްތިދާއީ ައުޑއެހުމެއް، އެ ކޯޓަކުން ާބއްވަްނވާނެެއވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުން 
ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

 ކުރުމެވެ.ައޑުއެހުން ބޭްއވުމުެގ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ަކންކަން ޙާޞިލުއިބްތިދާއީ   .106

 

ރާތަށް ދަޢުވާއާއި ދަޢުާވާއގުޅޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީ ަދޢުވާ ލިބޭ ފަ )ހ(  

 ލިބިފައިވާކަން ކަަށވަރުކުރުްނ؛

 އޭނާއަށްދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުާވއަކީ ޮކބައިކަން  )ށ(  

 ސާފުކޮށްދިނުން؛

 ދިފާޢީ ވަކީލަުކ ނުވަތަ ތަރުޖަމާނަކު ހޯދާފައިނުވާނަމަ، އެކަން ކުރަން )ނ(  

 ފުރުޞަތުދިނުން؛

 ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތަކުންކުރެ ޮގތަކަށް ދަޢުވާއަށް  107މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުން؛

ވާައިއގެން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ހާމަކޮށް، ދަޢު )ބ(  

 ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ަކނޑައެޅުން؛
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ދަތު ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭނެ މުއް )ޅ(  

 ކަނޑައެޅުްނ؛

މަާށއި، ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ އަުޑއެުހންތައް ބޭއްވުޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭ  )ކ(  

 ވަލުކުރުން.ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުންތައް ބާްއވާނެ ތާރީޚުތަާކއި ގަޑި ކަނަޑައޅައި ތާ 

ންކުރެ ގޮތަކަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުަގއި އަންނަނިވި ގޮްތތަކު )ހ( 107. ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

 ޖަވާބުދާީރވާންވާނެެއވެ.ދަޢުވާއަށް 

 ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާކަްނ؛ ނުވަތަ   (1)   

 ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރާކަން.  (2)   

ގެ ތެރެއިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަކު  )ށ(  

ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ނުކޮްށފިނަމަ، ނުވަތަ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމަށް 

ންވާނެއެެވ. ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރީ ކަމަށް ޯކޓުން ބަލަ

އިާވ އެ ޙާލަތުަގއި، އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މި ޤާނޫނުގަ

ގޮތުގެމަތިން އެ ދަޢުވާެގ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަްތ 

 ފަށަންވާނެއެވެ.

ވާބުދާީރވުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުާވއަށް ޖަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ )ނ(  

 އެންގުުމގެ ކުރިން، އަންނަނިިވ ކަންކަން ފަނޑިޔާރު ކުރަްނާވނެއެވެ.

ލިބޭ ފަރާތަށް  ދަޢުވާއާއި ދަޢުވާާއގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެިކޔުމުގެ ކޮޕީ ދަޢުވާ  (1)   

 ލިބިފައިވާކަން ކަަށވަރުކުރުްނ؛

ޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުާވއަކީ ކޮބަިއކަން ދަ ދަޢުވާ ލިބޭ  (2)   

ނަމަ ފަރާތަށް އެނގޭތޯ ސުވާލުކޮްށ، އޭނާއަށް ދަޢުވާ ސާފުވެަފއިނުވާ

 ދަޢުވާ ސާފުކޮށްދިނުން؛

   (3)   ްންގުން؛އެދަޢުވާއަށް އިންކާުރކުރުމުގެ ަޙއްޤު އޭނާއަށް ލިިބގެންާވކަނ 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (94) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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   (4)  ައި ނުވަަތ ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި މި ޤާނޫނުގ
ގެްނާވ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި ެއކަށީ

ން ވަގުާތއި ވަސީލަތްތަްއ ލިުބމުގެ ޙައްުޤ، އޭނާއަށް ލިިބގެންާވކަ
 އެންގުން؛

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (95) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ވުމަށް އޭނާ އިޚްިތޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީެލއްެގ އެީހގައި ކުށުން ަބރީޢަ  (5)   

މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާކަމާިއ، އޭނާއާމެދު 

ލަތުގައި، ތުހުމަތުކުރެވިފައިާވ ކުަށކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކުށެްއ ކަުމގަިއވާ ޙާ

ވަސްކަމެްއ ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މާލީ ތަނައޭނާ އަމިއްލައަށް 

ގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ކިަބއިަގއި ނެތްނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދައުލަތު

 އޭނާއަށް ަވކީލަކު ޢަްއޔަންކޮްށދެވޭނެކަން އެްނގުން؛

   (6)   ްންގުން؛އެއޭނާގެ ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތްުކރެވުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންާވކަނ 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (96) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 ވަނަ 167އޭނާއަކީ ދިވެހި ބަސް ނޭނޭގ މީހެއްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ   (7)   

ރެވުމުެގ ކުމާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީަގއި ޝަރީޢަްތ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންާވކަން އެްނގުން؛

ނާއަްށ އޭބަޔާނެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު އޭނާގެ އަިމއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް   (8)   

އޭނާާއ  ލިބިގެންވާކަާމއި، އޭނާ ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަޔާަނކީ،

ނަމަ، ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ަބޔާނެއްކަާމއި، އޭނާ ދޮގުހެިކ ދީފި

 ގުން؛ދޮގުހެކި ދިނުމުގެ ދަޢުވާ އޭާނގެ މައްޗަށް ކުރެވިދާނެކަން ެއން

 މީހަުކ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާ ސުވާުލކުރުމާއި، އެދައުލަތުން   (9)   

ިއ،     ެއ ބޭނުން ހެކީން ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމާ

 ންގުން؛އެހެކީންނާ ޝަރީޢަތުގައި ުސވާުލކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވާކަން 
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   (10)  ( ެގ )ކުށަށް ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1އޭނާ މި މާއްދާގެ )ހ
 162  އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްސަލަ ފޮނުވޭނީ، މި ޤާނޫުނގެ
 ގުން.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ައވަސް ނިޔާއިން ބެލުމަށް ކަމުގައި ެއން

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (97) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ގައި، ޢަމަލުކުރުމު( ަވނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ 2މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  

ިއ، އެ ކުށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ޮކބައިކަމާ

ަގއި ކުރާ މީހަކަށް ނުވަތަ ކުށް ކުރަން އުޅުނު މީހަކަށް ުނަވތަ ކުށް ކުރުމު

ކަން އޭާނއަށް އެހީތެރިވެދިން މީހަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ އަދަބަކީ ކޮބައި

 އޭާނގެ ދޭންވާނެެއވެ. އަދި ޭއނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށްސާފުކޮށް

އެ ކުށް  މައްޗަށް ސާބިތުނުވިނަމަވެްސ، އެ ކުށް ކުރަން އޭނާ އުޅުނުކަން ނުވަތަ

މަ، އެ ކުށް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާނަ

 ކަމަށް ގެ ކުށް އޭާނގެ މައްޗަްށ ސާބިތުވާކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެހީތެރިވުމު

 ކަނޑައެޅިދާެނކަން އޭނާއަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި 
 ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުން 

ެއ        ،ނަމައިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެްއޖެ )ހ(  .108

ސް އިޢުތިރާފު ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަތުުމގެ ކުރިން އެ އިޢުތިރާފަކީ، އެްއވެ

ދި ސަލާމަތުން މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވަތަ ނުފޫެޒއް ނުވަތަ ބިރުދެްއކުމަކާ ނުލަިއ، ބުއް

 ފަނޑިޔާުރ ހުރެ އޭނާގެ އަިމއްލަ އިޚްތިާޔރުގަިއވާ އިޢުތިރާފެއްތޯ ބެލުަމށްޓަކައި

ން ާނއާ ސުވާުލކޮށް، ެއއީ އެފަަދިއންވާ އިޢުތިރާފެއްކައެ މަޖިލީހުގައި އޭ

ބިނާެވގެންާވ  ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ެއ އިޢުތިރާފަކީ ހަޤީޤަތެްއގެ މަްއޗަށް

 އިޢުތިރާފެއްކަްނވެސް ކޯޓުން ަކށަވަރުކުރަންވާެނެއވެ.

ނަމަ، އޭނާެގ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެ )ށ(  
ާވ ވަނަ ބާބުގައި 17މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް، މި ޤާނޫނުގެ 

 އެ       ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން  23ގޮތުގެމަތިން ހިންގުމަކާ ނުލަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ްއވޭނެ ބޭށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެއް މައްސަލަ ައވަސް ނިާޔއިން ނިންމުމަ
 ކަމުގައި ދަުޢވާ ލިބޭ މީހާއަށް ފަނޑިޔާރު އަންގަްނވާނެެއވެ.
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 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްފައި  (98) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ  104މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ދު ފަރާތާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ދެމެމައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ 

ތިދާއީ އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުމެއް ވެފަިއވާނަމަ، އެ ެއއްބަސްުވމާމެދު އިބް

 ނިންމުން އަުޑއެހުމުގަިއ ކޯޓުން ގޮތެްއ ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮުތން ނިންމާ

ޑިޔާރު ނބިނާކުރާ ސަބަބުތައް، ދައުލަަތށާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ފަ

 ދޭންވާނެއެެވ.

އްބަްސވުން މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އިޢުތިރާފުގެ އެ )ރ(  

ބު ކޯޓަށް ބަލައިގަތުން ކަމަށްާވނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ުޙކުމްކޮށް، އަދަ

ދަބު ކަނޑައެޅުުމގައި އެ އެއްބަްސވުމާ ެއއްގޮތަށް ފަނިޑޔާރު ޙުކުމްކޮށް އަ

 ްނވާނެެއވެ.ކަނޑައަޅަ

އްބަްސވުން މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އިޢުތިރާފުގެ އެ )ބ(  

 ެއވެ. ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުން ކަުމގަިއވާނަމަ، ެއކަން ކޯޓުން ހާމަކުރަންވާނެ

މަށް މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަުށން އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުމެއް ބަލައިުނގަތު )ޅ(  

ރެވިފައިވާ ނިންމައިފިނަމަ، ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުެގ މައްޗަްށ ތުހުމަތުކު ފަނޑިޔާރު

 ންވާނެއެވެ.ކުށަށް އޭނާ ވެަފއިވާ އިޢުތިރާފުން އޭނާއަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭ

ތިރާފުން މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ދޭ ފުރުޞަތުގައި ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުން އިޢު )ކ(  

އެެވ. އިޢުތިރާފު ފަނޑިޔާރު ަބލައިގަންނަންވާނެ  ރުޖޫޢަނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ 

 އެހެންނަމަވެސް، އެޙާލަުތގަިއ ފަނޑިޔާރު ބަލައިގަންނަީނ ހަމައެކަނި އެ

 ވެފަިއވާ އިޢުތިރާފުކަމާއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއެކު

 ނެެއވެ.ވާއިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަްސވުން ބަލައިނުގަންނަކަން ފަނޑިޔާރު ހާަމކުރަން

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުިތރާފުވާ ޙާލަތުަގއި، އެ އިޢުތިާރފާއި، މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ަފނޑިޔާރު ސާފުކޮށްދޭ ކަްނކަން، ލިޔުމުން، ނުވަތަ  107
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ވީިޑއޯ ނުވަތަ އޯިޑއޯ މެދުވެރިކޮށް، ެރކޯޑުކުެރވި، މަޙްޟަރުކުރެވިފަިއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

ނަމަ،       އެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުުމގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެްއޖެ )ވ(  

މައްސަލަ ައވަސްނިާޔއިްނ ނިންމުމަށްޓަކައި ޝަީރޢަތުގެ ައޑުއެހުމެއް 

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

  )ްސ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ވާ އިޢުތިރާފަކީ، ެއއްވެ )މ

ދި ސަލާމަތުން މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވަތަ ނުފޫެޒއް ނުވަތަ ބިރުދެްއކުމަކާ ނުލަިއ، ބުއް

ށް ހުރެ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިްޚތިޔާރުަގއިވާ އިޢުތިރާެފއް ނޫން ކަމަށް ކޯޓަ

ްނވާ ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ އިޢުތިރާފަކީ ޙަޤީޤަތެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާވެގެ

ރު ފަނޑިޔާރަށް ޢުވާއާއި ހެްއކަށް ރިޢާޔަތްުކރާއިއިޢުތިރާފެއްކަން، ހުށަހެޅިފައިވާ ދަ

ޤަބޫލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ިއޢުތިރާފު ކޯޓުން 

 ބަލައިގަެނގެންނުވާނެެއވެ.

ދަށުން  ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ވާ އިޢުތިރާފު ބަލައިނުގަތުމަށް މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ )ފ(  
އަށް މައްސަލަިއގައި ދެން ޢަމަލުކުރާނީ، ދަޢުވާކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އެ 

 އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ މައްސަަލތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (99) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
އިޢުތިރާފުގެ 

އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާ 
މީހަކު އިޢުތިރާފުން 

 ރުޖޫޢަވުން 

 ކަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ މީހަ 104މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .109

ޭވ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދެ 107މި ޤާނޫނުގެ 

ކާރުކުރުުމގެ ފުރުޞަތުގައި، އޭނާ ވެފަިއވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާައށް އިން

 ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ. 

ޢުވާއަށް މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގަިއ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަމި  )ށ(  

 އިތުރަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އޭނާއާމެުދ ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ ކުުށެގ ތަޙްޤީޤު

މަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށްފަހު، ދައުލަތުން އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކަ

 އުލަތަށް ދޭންވާެނއެވެ.ބުނެފިނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރު ދަ
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 ފަނޑިޔާރު މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދޭ ފުރުޞަތުގައި ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް )ނ(  

ވެން ނެތް ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު، އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން އިތުރަްށ ކުިރއަށްގެންދެ 

 ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި، އެ މަްއސަލަ ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ބާޠިލުކުރާ މައްސަލައެްއގެ ތަޙްޤީޤު މި  )ރ(  

ށް މި މާއްދާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އަލުން ެއ ދަޢުވާ އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ހުށަހެޅުމަކަ

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ރާތަށް ދެވޭ ފަދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގައި ދަޢުާވ ލިބޭ  )ހ(  .110 ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރުން 

ފުރުޞަތުގައި އޭނާ ދަޢުާވއަށް އިންކާުރކޮށްފިނަމަ، އޭނާ ދަޢުވާއަްށ 

ށަހަޅަންޖެހޭ ޖަވާބުދާރީިވގޮތް ފަނޑިޔާރު ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހު

 ފަނޑިޔާރު  ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

ހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަރީޢަުތގެ ކުރިން ހުށަ )ށ(  

 ނިންމުމުން، ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ނިމި، އެހުށަހެޅުންތަކާމެދު ފަނޑިޔާރު ގޮތެއް

ލަތުްނ ޢުވާ ސާބިުތކުރުމަށްޓަކައި ދައުދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުެގ މައްަޗށް ކުރާ ދަ

ހުމުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ އެންމެހައި ހެކި، އިްބތިދާއީ އަުޑއެ

 ދައުލަތުން ހާމަކުރަންވާނެއެެވ.

ުރކުރުމާއެުކ، އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެއްަގއި ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުާވއަްށ އިންކާ )ނ(  

 2014/9ދަޢުވާނުުކރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އޭނާގެ މަްއޗަށް އެ 

ފާޢުތަކުގެ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ދި 60)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

ުޑއެހުމުަގއި ތެރެއިން ދިފާޢެއް ނަގައިފިނަމަ، އެ ދިފާޢު ސާބިތުވޭތޯ އިބްިތދާއީ އަ

 ބަލައި، ގޮެތއް ކަނަޑއަޅަްނވާެނއެވެ.

ހަޅާނެ ހެކި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢުަގއި ހުށަ ،ލަތުން ހެކި ހުށަހެޅުމުންދައު )ރ(  

 އެވެ.ހުށަހަޅަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ ހުރިނަމަ، އެ ހެކި
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ތުން ހެކި އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގައި ަދުއލަތުގެ ފަރާތުން އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާ )ބ(  

 ންނެވެ.ހާމަކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ގޮުތގެމަތި، ހުށަހަޅައި

އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމުން 
ކުރިން ވެފައިވާ 

އިޢުތިރާފު ދަޢުވާ ލިބޭ 
ފަރާތާ ދެކޮޅަށް 
 ބޭނުންނުކުރެވުން 

ބޭ ފަރާތަށް ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް ަޖވާުބދާރީވުމަށް ދަޢުވާ ލި 107މި ޤާނޫނުގެ   .111

ކޮށްފިނަމަ، ފުރުޞަތުަގއި، އޭނާ ެވފައިވާ އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ދެވޭ 

ނާ އިޢުތިރާފުން އޭއޭނާ ކުރިން ވި އިޢުތިރާފު އޭާނއާ ދެކޮަޅކަށް ބޭނުމެއް ނުކުެރޭވނެއެވެ. އަދި 

ފަިއާވ ެމއް ވެރުޖޫޢަވިއިރު އޭާނއަކީ، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާެއކު އިޢުިތރާފުގެ އެއްަބސްވު

ެއ ، ފަރާތެއްނަމަ، އޭނާ ވި ިއޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެ، ދަޢުާވއަށް އިްނކާރުކޮށްފިނަމަ

 ނުކުެރވޭނެެއވެ. އެއްބަްސވުމުަގއި އޭނާ އެއްަބސްވެފަިއވާ ކަންކަން އޭނާއާ ެދކޮޅަކަށް ބޭނުމެއް

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް 
ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ 

 ހާޒިރުވުން 

ތިދާއީ ައޑުއެހުން ގެ ކުރިމަތީގައި ހާޒިުރވެ ހުރެގެްނ މެނުވީ އިބްދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ފަނޑިޔާރު  .112

ނުވެއްޖެނަމަ،    މި ބާއްަވއިގެންުނވާނެެއވެ. ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުަމށް ހާޒިރު

 ންވާނެެއވެ.ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަ 107ޤާނޫނުގެ 

ހުމަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެ 
 ދައުލަތުން ހާޒިރުވުން 

ވުމަށް ކޯޓުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބާއްވާ އިްބތިދާއީ އަުޑއެހުމަށް ދައުލަތުން ހާޒިރު )ހ(  .113

މުގެ ބަދަލުަގއި އަންގަްނވާނެެއވެ. އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމަށް ދައުލަތުން ސީދާ ހާޒިރުވު

ާވއިާދ ބުނެފައިވާ ގަވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެިރކޮށް މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި 

 ރަހެއް ނާޅައެވެ.އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެމަޖިީލހުގައި ބަިއވެިރވުމަށް މި ޤާނޫނު ހު

)ހ( ަގއި  ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބާްއވާ ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުންތަކުަގއި ިމ މާއްދާގެ )ށ(  

އިވެިރވުމުެގ ބަބަޔާންެވގެންވާ ގޮތަށް ީވޑިއޯ ޮކންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުން 

ދާ ކަންތައް ކުރިއަްށގެންދާނެ ޮގތުގެ އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
 ޢައްޔަންކުރުން 

ވާ ލިބޭ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމަށް ދައުލަތުން ހާޒިުރވާއިރު ދަޢު )ހ(  .114
ްނކުރުމަށް ަޢއްޔަންކޮށްަފއިނުވާނަމަ، ވަކީަލކު ޢައްޔަފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (100) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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އިބްތިދާއީ ، މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ފިޔަވައި  )ށ(  

 ލިބޭ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންކަމުަގއި ދަޢުވާއަުޑއެހުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީަލކު 

ނާ އޭވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން  107ބުނެފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވާްނ އަންގަންވާނީ، އޭނާެގ ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 ޢައްޔަންކުެރވުމުން، އެ ވަކީުލެގ ހާޒިރުގަެއވެ.

އި ދަޢުާވ ަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުންކަމުގައިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމު )ނ(  

ށް ގިނަެވގެްނ ލިބޭ ފަރާތުން ބުނެފިނަމަ، އެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަ

 )ދިހައެއް( ުދވަހުގެ ފުުރޞަތެއް ކޯޓުން ދޭންވާެނއެވެ. 10

ވަކީލެއް މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއާވ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ެއ މީހަކު  )ރ(  

 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ އެ މީހަކު ވަކީެލއް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންނުވަނީ

 ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

އި ހުރި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ މީހަކީ ބަންދުގަ )ބ(  

 ޭއނާއަށް ވަކީެލއް އޭނާ ވަކީލެްއ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،މީހެއްނަމަ

މުގެ ހަމަޖެއްސެންދެން ނުވަތަ ކޯޓުން ދޭ މުއްދަތު ފާއިތުވަންދެން ފޯނުކުރު

ށް ޯކޓުން ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދިނުމަށް އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިހުރި ތަނުެގ އިދާރާއަ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ކީ މުއްދަތަމި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުންވެސް ަވކީލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ  )ޅ(  

ަލކު )ދިހައެްއ( ދުވަހެވެ. އެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގައި އޭނާ ވަކީ 10ގިނަެވގެން 

ިއ ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ އޭނާ ވަކީެލއް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންނުވަނީ ކަމުގަ

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ވަކީެލއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އެކަށީގެންާވ  )ކ(  

ބަކާ ނުލައި ވަކީަލކު ހަމަޖައްސާފައިނުވާނަމަ، މަްއސަލައިަގއި ކޯޓުން ސަބަ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަްށ ގެންދަންވާނެެއވެ. އަދި ޭއނާ ފަހުން ވަކީލަކު 
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ޝަރީޢަތުގައި ނިމިފައިހުރި ކަންކަން އަލުން  ،ޢައްޔަންކުރި ކަމުަގިއވިޔަސް 

 ކުރާކަށް ލާޒިމެއްުނވާނެެއވެ.

މުަގިއވާނަމަ، ލިބޭ މީހާއާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުަށކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުެށއް ކަދަޢުވާ  )އ(  

ހެއްނަމަ، އޭާނއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީެލްއ ހޯދޭފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެްއ ނެތް މީ އަދި

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ުއސޫލުން އޭނާއަްށ ދައުލަތުްނ ޤާނޫނީ ވަކީަލކު 

 ދޭންވާނެއެވެ.ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ޯކޓުން ފުރުޞަތު 

އުލަތުގެ މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ކަމާބެހޭ ދަ )ވ(  

ންވާ ގޮތެްއގަިއ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަިއގެން ވަކީެލއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައް އެަކށީގެ

ރަން ޢައްޔަންކު އެ މީހަކު ަވީކލަކު ،ކޮށްފައިނުާވކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫުލކުރެިވއްޖެނަމަ

 ބޭނުންނުވަނީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.

ގެ ދަށުން  ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ހުރީ ބަންދެއްގައި ކަުމގަިއވާނަމަ، މި މާއްާދގެ )އ( )މ(  

 ހުށަހަޅައިގެން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަްށޓަކައި ކަމާބެހޭ ދައުލަުތގެ އިާދރާއަށް

ރާއަށް ކޯޓުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުގެ އިދާއެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ މީހަކު 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ޢުލޫމާތާއި މަމި މާއްދާގެ )މ( ގައިވާ ޙާލަުތގައި އެ މީހެްއގެ ކާުކކަން އަްނގައިދޭ  )ފ(  

ށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަ

ރުމަށް އެ ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުހުށަހަޅައިގެން އެ މީހަކަށް ަވކީލެއް 

 ދޭންވާނެެއވެ.މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ އިދާރާއިން މަގުަފހިކޮށް

ދަޢުވާއައިގެން 
ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް 

 އޮތްތޯ ބެލުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުާވައށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް  107މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .115

ބޭ ފަރާތަށް ދެޭވ ފުރުޞަތުގަިއ ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ދަޢުވާ ލި

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުާވއަށާިއ، ެއ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަަހޅާފައިާވ އެންމެހައި 

ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު، ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ކުެރވޭނެ 

ބަލާއިރު ފަނޑިާޔރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް، މަދަނީ މިންގަނޑުން 
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ހިނދެއްގަިއ، އެ ދަޢުާވއަިއގެން ކުރިއަށްދެވޭނެ ތަނެއް ނެތް ަކމަށް ކަނޑައަަޅއި، 

 އެއީ ބާޠިލު ދަޢުާވއެއް ކަމުގަިއ ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މަށް ކަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާއަިއގެން ކުރިއަށްދާނެ ަތނެއް ނެތް  )ށ(  

ންދުގައި ފަނޑިޔާރު ކަނޑަައޅާ ޙާލަތުަގއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާ ހުރީ ބަ

 ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ ދޫކޮށްލުމަްށ ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާެނއެެވ.

މަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާއެއް ބާޠިލު ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅު )ނ(  

ޢުވާ އަލުން ދަިލޔުމަށް ބަދަލުގެނެސް، ަހމަ އެ އިތުރު ހެއްާކއެުކ، ނުވަތަ ދަުޢވާގެ 

 އުފުލުމަށް ހުރަހަކަށްވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

 އެ      މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ަފނޑިޔާރަކު ނިންމުމެއް ނިންމަިއފިނަމަ،   )ރ(  

ދި  އެ އަނިންމުން ނިންމި ސަބަބުތައް، އެ ނިންމުމުގައި ަބޔާންކުރަްނވާނެެއވެ. 

 ދައުލަތަށާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނެެއވެ.ނިންމުން 

މަށް ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދަޢުާވައށް ޖަވާބުދާރީވު 107މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

މަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދެޭވ ފުރުޞަތުގަިއ ދަޢުވާއަްށ އިންކާރުކޮށްފިނަ

 އެންމެހައި ށް ހުށަހަޅާފައިވާހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއަާށއި ެއ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަ

ކުެރވޭނެ  ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު، ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ

ރެވިއްޖެ ތަނެއް އޮތްކަމަށް، މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކު

 ެނއެެވ.ހިނދެއްގަިއ، އެ ދަޢުާވއަިއގެްނ ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމަށް ކަނަޑއަޅަންވާ

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން 
ބާއްވާނެ ދުވަހެއް 

 ކަނޑައެޅުން 

ށްދާނެ ތަނެއް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާައއިގެން ުކރިއަ )ހ(  .116

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ެގ ދަށުން ފަނޑިޔާރު  115އޮތް ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ 

ތް ގޮުތގެމަތިން ޝަރީޢަނިންމައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ސާދަވަނަ ބާބުގައިވާ 

އްދަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މު

 ކަނޑައަަޅއި، އެ މުއްދަތުްނ އުނިނުވާ ގޮތަށް، ަމއްަސލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ

އަުޑއެހުންތައް ބާްއވާނެ ުދވަސްތަްއ، ދައުލަާތއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ 

 ން ކަނޑައަަޅއި ާތވަލުކުރަންވާެނެއވެ.މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޯޓު
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ޅަން މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަ )ށ(  

ދަށުން  ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަަމށް ބުނެ، މި ޤާނޫނުެގ ސާަދވަނަ ބާބުގެ 

ރީޢަތުގެ ޝައެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން ދެވޭ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 

 ެއވެ.އަުޑއެހުން ބާއްވާނެ ދުަވސްތަްއ ކޯޓުން ކަނޑަައޅައި ާތވަލުުކރަންވާނެ

ނޫނުގެ ޤާމި މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ތާވަުލކުރަންވާނީ، މި  )ނ(  

 ވަނަ މާއްާދގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިންެނވެ. 142

 
 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 
 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 
 ހުށަހެޅިދާނެ ހުށަހެޅުން 

ނުވަތަ ، ފާޢެއްޝަރީޢަތުގައި މަޢުޟޫޢީގޮތުން ބެލުމަކާ ނުލައި އެއާމެދު ގޮެތްއ ނިންމޭނެ ދި  .117

ޢަތް ފެށުމުގެ ުނވަތަ ހުށަހެޅުމެއް، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ޝަރީ އިޢުތިރާޟެއް،

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކުރިން ކޯޓަށް 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 
ހުށަހެޅުމާއި، އެ 
ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ 

 އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުން 

 ފެށުމުގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރީޢަތް )ހ(  .118

ގައި     އެ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ 30

ން ަވނަ މާއްދާގެ ދަށު 116އަުޑއެހުންތައް ބާްއވާނެ ގޮތެއް، މި ޤާނޫނުގެ 

 ވާނެއެވެ. ތާވަލުކުރާއިރު ފަނިޑޔާރު ނިންމަން

ޢަތް ފެށުމުގެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަުކން މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީ )ށ(  

ތެއް ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮ

ުތގެމަތިން ގޮވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތާވަލުކޮށްފައިވާ  116ނިންމުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

 އަުޑއެހުންތައް ފަނޑިޔާރު ބާއްވަްނވާނެެއވެ.އެ 

،      މި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުންތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ )ނ(  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ކަާމގުޅޭ ޯފމު މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ހެޅުމަށް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު، އެ ހުށަ  )ރ(  
 ތާއީދުކުރާ ލިޔެިކޔުންތައް ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (101) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ހުށަހެޅުމުގެ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެުކ، އެ )ބ(  

އި )ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 2ކޮޕީއެްއ، އެ ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާތާ 

 މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ނެއް ފަރާތުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން އަ )ޅ(  
ން )ދޭްއ( ދުވަސް ކުރި 2ބޭއްވުމުގެ  ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް، ައުޑއެހުން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (102) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
އެހުން ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެްނ ބާްއވާ ައޑު )ކ(  

ފަރާތަށް ދެ)ފަހެއް( ދުވަސް ކުރިން އެކަން، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ  5ބޭއްވުުމގެ 

 ފަނޑިޔާރު އަންގަްނވާނެެއވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުން 

 އަންނަނިވި ހުށަހެޅުންތަކަީކ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  )ހ(  .119

ވާހާހިނދަކު، ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ. މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނު

ންކަން ކުރިން އެއިން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނާޅަިއފިނަމަ، އެކަޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ 

 ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

ނިކަމެއް ދަޢުވާ އުފުލުމުަގއި އަދި/ުނަވތަ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އު  (1)   

 ؛ވާނަމަ އެކަން 

 ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެދާނެ ދިފާޢެއް؛  (2)   

ވަކި ހެއްަކކީ ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގަިއ   (3)   

 ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން؛

 އެކަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުންެގ މައްޗަށް އެުކގައި ކުާރ ދަޢުވާއެއް   (4)   

 ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދުން؛

 ؛ެނގުންހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް   (5)   
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މަށް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހެކި ާހމަކުރު 132އަދި  129މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

 އެންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.

ކެއް ( ަވނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ަވކި ހެއް 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ޔާްނކުރާފަދަ ނަންބަުރގައި ބަހާމަވީ، ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ފަހުގައި ކަމަްށވާނަމަ، އެ 

 ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރީޢަތް ފެށުމަށް ފަހުގައިވެސް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް 
 ވެދާނެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުން 

ންެވގެންވާ ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެާދނެ ދިފާޢެއް ކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާ )ހ(  .120

 ،ވާނަމަފަރާތުން އެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަން ބޭނުންދިފާޢެއް އޮވެގެްނ، ދަޢުވާ ލިބޭ 

 ނެއެވެ.ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން އެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރު ދޭންވާ

ރާތާ ފަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ދިފާޢެއް ވާންވާނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ  )ށ(  

ފާޢާމެދު ނުލައި، ެއ ދިދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުާވ މަޢުޟޫޢީގޮތުން ބެލުމަކާ 

 ގޮތެއް ނިންމޭނެ ދިފާޢަކަށެވެ.

ންެވގެންވާ ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެާދނެ ދިފާޢެއް ކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާ )ނ(  

ޢު ހުށަހަޅައި ދިފާޢެއް ޮއވެގެްނ، މި މާއްާދގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ދިފާ

ނެއް ތައެ ަދޢުވާ ބެލޭނެ  ،ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަމަދަނީ މިންގަނޑުން އެ ދިފާޢު 

 ވެ.ނެތްކަމަށް އެ ހިސާބުން ކޯޓުން ކަނޑައަަޅއި، ަމއްސަލަ ނިންމަންވާނެއެ

ދަޢުވާ ލިބިގަތުމަށް 
ނުކުޅެދިގެންވާކަމުގެ 

 ދިފާޢު 

ތުމަށް ކުރެޭވ ުޙކުމް ބަލައިގަ ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ ލިބިގަތުމަށާއި )ހ(  .121

ނުކުޅެދިގެްނވުމުގެ ދިފާޢުެގ ދަށުން ދިފާޢެއް ޝަރީޢަތުގެ އެްއވެްސ 

ވަތަ ަދއުލަތުގެ މަރުޙަލާއެއްަގއި ހުށަހަޅައިފިަނމަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރަގއި ނު

ްއކަން އެދުމުގެމަތިން އޭނާައކީ ިޞއްޙީގޮތުން އެ ދަޢުވާ ބަލަިއގަނެވޭނެ މީހެ

ނޭޝަނެއް ރުކުރުމަށްަޓކައި ކޯޓުން ކަނޑައަާޅ ތަނަކުން މެޑިކަްލ އެްގޒެމިކަށަވަ

 ހެދުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާެނެއވެ.

ކޯޓުގެ އަމުރާ ެއްއގޮތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ދަޢުވާ ލިބޭ  )ށ(  

ނެ މީހެއް ނޫންކަން ފަރާތަކީ ޞިއްީޙގޮތުން ެއ ދަޢުވާ ބަލަިއގަނެވޭ
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ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާުތން ހުށަހަޅާ ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.

ީޕއެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހަދާ މެޑިކަލް އެްގޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގެ ކޮ )ނ(  

ލަތަށް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީެއްއ ކޯޓުން ދައުހޯދުމަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި 
ތަނުގައި ނެތް ކަމުގެ 

 ދިފާޢު 

އަދި އޭނާ ، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަމުަގިއވާނަމަ )ހ(  .122

ކޮށްފައި ހާމައެކަން، ދިފާޢެްއގެ ގޮުތގައި ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަްނ ދުރާލާ 

މާތު ޤާނޫނު އޮންނަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އަންނަނިިވ މަޢުލޫ

 ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ދީފަިއ އޮންނަންވާނެެއވެ.

ކޮންމެ  ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނިގއިރު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހުރި ކަމަށް ުބނާ  (1)   

 ތަނެއް ވަިކވަކިން ސާުފކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުން؛

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަން   (2)   

ޞްދުކުރާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޤަ 

 ހެކީންގެ ނަމާއި ެއޑްރެހާއި ުގޅޭނެ ނަންބަރު.

ތު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާ )ށ(  

 ،ޙްޤީޤުކޮށްތަތަޙްޤީޤުގައި ދީފިނަމަ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން އެ މަްއސަލަ 

 ންވާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާއިރު، އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަ

ޢުވާ ދަމި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ކުުށގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުަގއި  )ނ(  

ޅާ ހެކި ން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަ

މަވެސް ހުރިކަން އޭނާއަށް އެނގިފަިއވަނީ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގެ ފަހުން އެހެންނަ

 ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިން ކަމުގަިއވާނަމަ، ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލް 

ިއވާ މާއްދާގެ )ހ( ގަ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި

   ، ންވެސްމަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމު

 އެ މަޢުލޫމާތު ދުރާލާ ހާމަކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
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ޓަރ މި މާއްދާގެ )ށ( ުނވަތަ )ނ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއު )ރ(  

، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކާއި ޖެނެރަލްއަށް ލިބުމުން، 

ޢުވާ ދަ، މައްސަލަިއގެ ތަޙްޤީޤުން ފެންނަންހުރި ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު

ތް އެ ދިފާޢު އުފުލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލް ނިންމައިފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާ

 .އޮންނަންވާނެެއވެދުރާލާ ހާމަކުރިކަން ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން 

 ،ފައިވާނަމަމި މާއްދާގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ގޮތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށް )ބ(  

ދިނުމަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގަިއ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށް

ޢަތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާމަކުރާ ހެކީން ދިފާޢީ ހެކީންގެ ޮގތުގައި ޝަރީ

 ހާޒިރުކުރެވިދާެނއެވެ.

 ،މަފައިނުވާނަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތެގމަތިން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށް )ޅ(  

މަލު ހިނގި މި މާއްދާގެ )އ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ޙާލަުތގައި މެުނވީ، ުކށުގެ ޢަ

ލާ ތަނުގައި ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާްތ ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދުރާ

 ހާމަނުކުރާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާެނެއވެ.

ހެކިބަްސ  އޮްތނަމަވެސް، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަިމއްލަމި މާއްދާގެ )ޅ( އެހެން  )ކ(  

 ޝަރީޢަތުގައި ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ތަނުގަިއ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  )އ(  

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ހުރިކަން އެނގިފަިއވަނީ ޝަރީޢަތުގެ

މަރުޙަލާގައި ކަމަށްވެފަިއ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ހެކި ޝަރީޢަތަށް 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެހާތަނަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި ހުރިހާ ހެކިތަކަކަށް 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްަޓކައި އެ ހެކި 

ހެކި ޤަބޫުލކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު  136މި ޤާނޫނުގެ 

 ،ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ ެއއްކިާބކުރެވިދާނެ ކަެމއްކަމަށް ޯކޓަށް ފެންނަނަމަ
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ކަންހިނގާފައި އޮތްގޮތް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، ެއކަންަކން އެްއކިބާކުރުމުެގ 

 ޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.އި

 
 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔާން ނެގުން 
 

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ހެކިބަސް 
 ނެގުން 

ކުރާ މީހެއްގެ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ޝަރީޢަތުަގއި ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން ޤަޞްދު )ހ(  .123

 ޝަރީޢަތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ،ހެކިބަސް ދުރާލައި ނަގައި

ށް މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ކޯޓަ ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެދި

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވި ކަންކަން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނި )ށ(  

ގުމުގެ ހުއްދަ ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔާންނެފުރިހަމަވާނަމަ، ހެކިބަހުގެ ގޮުތގައި 

 ކޯޓަށް ދެވިދާނެެއވެ.

ެގ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަސބަބުތަކު 128މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ިއ ތެރެއިން ސަބަބަކާ ހުރެ ހެިކބަސްދޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަ

 ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުވެވެްނ ނެތުން؛ އަދި

 ން؛ އަދި ހެކިބަހަކީ އެ ޝަރީޢަތަށް މުހިންމު ހެކިބަހެއް ކަމަށްވު އޭނާގެ   (2)   

ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އޭާނގެ ހެކިބަްސ ނަގަިއ   (3)   

 ރައްކާތެރިކުެރވިފައި އޮތުން މުހިންމުކަމަށްވުން.

، ެތްއގެމަތިންގޮަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާ ، ކޯޓުގެ ހުއްަދއާެއކު )ނ(  

 ވިދާެނއެވެ.މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހެކިބަސް ނަަގއި ަރްއކާތެރިކުރެ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ހެކިބަސް ނަަގއި ރަްއާކތެރިކުރުމަށް ކޯޓުން  )ރ(  

ގަިއވާ އެ ހެކިބަސްަނގާއިރު ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ެބލުމުގެ ދަށު، އަމުރުކުރާނަމަ

އި އެނޫންވެސް ތަކާއި ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑާއި ރެކޯޑިންގތަކާއި، ޑޭޓާތަކާ ކަމާގުޅޭ ފޮތް 

 މާއްދީ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވިދާނެެއވެ.
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ބިފައިާވ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލި ،މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮްތކަމުގަިއވީ ނަަމވެސް )ބ(  

 ލާޒިމުވެގެެނއްނުެވއެވެ.އެ މާއްދާގެ ދަށުން ުހށަހެޅުން  އެްއޗެއް

ވަހަކާއި ދުހެކިބަސް ނަގައި ރައްކާތެިރކުަރން އެދޭ ފަރާތުން އެ ހެކިބަސް ނަގާނެ  )ހ(  .124 ނޯޓިސްދިނުން 

 ހެންއެހެކިބަސް ނެގުން އޮންނާނެ ަތނުގެ މަޢުލޫމާތު، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ 

 އަންގަްނވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ މުްއދަތެއްގެ ތެޭރގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެންގުމެއް އަްނގާއިުރ، ހެކިބަސް ނަގައި  )ށ(  

އެވެ. ރައްކާތެރިކުރަން ޤަޞްދުކުާރ އެންމެންގެ ނަމާއި އެޑްެރސް ހިމަނަންވާނެ

ން ހެކިބަސް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ބަންދުގައި ހުރި ފަރާތެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށު

ޓާފަިއ ހުރި ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ުދަވހާއި ތަން އެ މީހަކު ބަންުދަގއި ބަހައްނެގުމަށް 

 އިދާރާއަށް އަްނގަންވާެނއެެވ.

އިވާ ތަން ހެކިބަސް ނަގައި ރައްކާތެިރުކރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ނަގަން ހަމަޖެހިފަ )ނ(  

 އެގޮތަށް  ބަދަލުކުރަން މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެކަން

އެކަްނ  ،ބަދަލުކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް އޮްތކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ކުރުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް 
 ހާޒިރުވުން 

 ހާޒިރުވެ، ހެކިބަސް ނަގައި ރައްކާތެިރކުުރމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާއިރު އެތަނަށް )ހ(  .125

 އޭނާެގ ހުރުމުގެ ޙައްޤު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށާއިހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ހާޒިރުގަިއ 

އުފުލަންޖެހޭނީ  ވަކީލަށް ލިިބގެންެވއެެވ. ެއގޮުތން ހާޒިރުވުމުގެ އެންމެހައި ޚަަރދެއް

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުންނެވެ.

ޔާންކުާރ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހަކީ ބަންދުގައިވާ މީހެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަ )ށ(  

ފައިހުރި އެނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ، އޭނާ ބަންދުަގއި ބަހައްޓާ ޙާލަތުގައި ފިަޔވައި

 ންވާނެެއވެ.ފަރާތުން ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް އޭނާ ހާޒިރުކޮށްދޭ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެތަނުގައި ހާޒިރުވެހުރުމަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤު ލިޔުމުން  )ނ(  

ނުވަތަ ހެިކބަސް ނެގުމަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަކަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ، ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ

ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސް ނަގާ ތަނުން އޭނާ 
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ނެރެންޖެހިދާނެކަމަށް އިންޒާރުކުރުމުންވެސް އޭާނގެ ޢަމަލުތައް ހެކިބަސް ނެގުމަށް 

ޒިރުގަިއ ހެކިބަސް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަކަށް ހުރިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާެގ ޣައިުރ ހާ

 ނެގިދާނެއެެވ.

ނޑައަޅާ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ބަންދުގައިވާ މީހެއް ކަމަށް ނުވާނަމަ، ކޯޓުން ކަ )ރ(  

އަށް ގޮތެްއގެމަތިން ހެކިބަސް ނަގާ ތަނުގައި ހާޒިރުވެ ހުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާ

ށް އެތަނަދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް  ލިބިގެންެވއެވެ. އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި

  ބެލޭެނއެވެ. އަންަނނިވި ޙައްޤުތައް އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި، ހާޒިރުވެފައި ުނވާނަމަ

 ޤު؛އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ހުރުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައް  (1)   

ރުމަށް އެ ހެކިަބސް ބޭނުންކުރުމަށް އިޢުތިާރޟުކު، ހެކިބަސް ނެގުމަށާއި   (2)   

 ލިބިފައިވާ ޙައްޤު.ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް 

މި ، ނދަކުހިމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ޯކޓުގެ އަމުަރކުން އެހެން ގޮަތަކށް ކަނޑަނާޅާހައި   .126 ހެކިބަސް ނަގާ ގޮތް 

ގުުމގައި ނެމާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ހެކިަބސް ނަގަންވާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް 

ތިންނެވެ. އަދި އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަޢަމަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާަފިއވާ 

ސުވާލުކުރުުމެގ  ނާމި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެަމތިން އެ ހެކީން

 ފުރުޞަތު، މައްސަލަިއގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ،ކިަބސް ނަާގިއރުހެކިބަހުގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހެޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަުހން   .127 އިޢުތިރާޟުކުރުން 

އެކަން އެ  އެ ހެކިބަސް ެއގޮތަށް ނެގުަމށް ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ

 ހެކިބަސް ނެގޭ މަރުޙަލާގައި ސަބަބާއެކު ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

ހެކީގެ ގޮތުގައި 
 ބޭނުންކުރުން 

128.   ެގާ ހެކިަބސް މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުަގއި ބޭުނންކުރުމަށްޓަކައި ނަ ޝަރީޢަތުގ
ނަނިވި އަން، ެހއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން، ނުވަތަ އެ ހެކިބަުހގެ ބަެއއް

ުތަގއި ޙާލަތުތަކުންކުރެ ޙާލަތެްއގަިއ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި، ޝަރީޢަތުގައި ެހކީެގ ގޮ
 ެއވެ.ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (103) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ގާފަިއވާ ނަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަުހން ހެކިބަހުގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމަށް  )ހ(  

ޖިލީހަށް މަޝަރީޢަތުަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ  ،ހެކިބަހުން ބައެއް

 ހުށަހަޅާފައިވުން؛

 މީހާ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބަާކހުރެ ޝަރީޢަތުގެ ހެކިބަސްދޭ  )ށ(  

 މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެވެން ނެތުން:

ުނަވތަ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ސިކުނޑިއަްށ  ،މަރުވުމުގެ ސަބަބުން  (1)   

ން އޭނާ ނުވަތަ މުސްކުޅިވުުމގެ ސަބަބު ،ޖެހިފައިވާ ބައްޔެްއގެ ސަބަބުން

 ؛ހާޒިރުކުރެވެން ނެތުން

ވެން ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޤައުމުން ބޭރުގަިއވުމުގެ ސަބަބުން ހާިޒރުކުރެ  (2)   

 ؛ނެތުން

ުރމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކު  (3)   

މަށް ނަގާފަިއވާ ހެކިބަސް ދިން ީމހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވު

 ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން.އަންގާފަިއވާ އެންގުމާ ެއްއގޮަތށް 

ބަސްޭދ ( ަވނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންެވގެންާވ ގޮތަށް ހެކ2ިމި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ނ(  

 ހެކިބަހުގެ މީހާ ޤައުމުން ބޭރުގައި ހުރި ުހރުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން

ހުށަހަޅަން  ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ނަގާފަިއވާ ހެކިބަސް، ހެކީގެ ގޮތުަގއި

 ުނވާނެެއވެ.ޤަޞްދުކުރާ ފަރާތުން ޤަޞްދުގައި ކުުރވާފަިއވާ ކަމެއް ކަމުަގއި ވެގެން
 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 
 ހެކި ހާމަކުރުން 

 
ދައުލަތުން ހެކި 

 ހާމަކުރުން 
އަންނަނިިވ  ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ޙާލަތްތަުކަގއި މެނުވީ ަދއުލަތުން 130މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .129

ލިބޭ ފަރާތަށް  ފަރާތަށް ހާމަކުރަންވާނެެއވެ. ނުވަތަ ދަޢުވާ މަޢުލޫމާތު، ދަޢުވާ ލިބޭ

 އެ މަޢުލޫމާތު ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

 ލޫމާތު؛ދައުލަތުގެ ބާރުގެ ދަުށގަިއވާ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިވާ މަޢު   (1)   
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ިއ އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދައުލަތަށް އެނގޭ ނުވަތަ އެކަީށގެންާވ ގޮތުގަ   (2)   

 އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވުން.

، ކޮޕީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ތަކެތި ބަލައި )ށ(  

 ވާނެެއވެ.ނަގަިއ، ފޮޓޯ ނެގުުމގެ ފުރުަޞތު ދައުލަތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަާރތަށް ދޭން

ހައި އެންމެދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެ މައްސަލައާ ުގޅުންހުރި   (1)   

 ބަޔާންތައް؛

ޤާނޫނު  ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުން އަނގަބަހުން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނުަވތަ  (2)   

އިގަނުޑ ތަންފީޛުކުރާ މުަވއްޒަފަކަްށ ީދފައިވާ ަބޔާނެްއގަިއ ހިމެނޭ މަ

 ކަންކަން؛ 

ގެމަތިން ( ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތު 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ފީޛުކުރާ ދައުލަތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭނީ އެ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ތަން

ަޖވާބުެގ  އިދާރާެއއްެގ އޮފިސަަރކު ކުިރ ތަޙްޤީޤެއްަގއި ުނވަތަ ކުރި ސުވާލެްއގެ

 ރެވޭނަމަެއވެ.ގޮތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްަކމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކު

ޑު ދައުލަތުން ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތުގެ ކުުށގެ ރެކޯދަޢުވާ ލިބޭ  )ރ(  

 ދޭންވާނެއެެވ.

ޔެިކޔުމާއި، ލި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ޙާަލތުގައި  )ބ(  

ޯޓ ނަަގއި، ފޮޓޯއާއި، ީވޑިޯއާއއި، ޑޭޓާާއއި، ޢިމާރާތްތަކާއި، ތަންތަން ބަަލއި، ފޮ

 އެެވ.ހެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު، ަދއުލަތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެކޮޕީ 

   (1)  ާތަށް އެ އެއްެޗއްަސކީ، ދިފާޢު ަތއްޔާރުކުރުުމގަިއ ދަޢުވާ ލިޭބ ފަރ
 މުހިންމު އެއްޗެހި ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (104) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ިއ މައިގަނުޑ ދަޢުާވގައި ަޝރީއަތުގަ  އެ ެއއްެޗއްަސކީ، ަދއުލަތުގެ   (2)   

 ބޭނުންކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ތަެކތި ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ 
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ތަ އޭާނ އެ ެއއްެޗއްސަީކ، ދަޢުވާ ލިޭބ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އެްއޗެއް ނުވަ  (3)   

 ހޯދާފައިވާ ެއއްެޗއް ކަމަށްވުން.

ތުން މަްއސަލައަކާ ުގޅޭގޮދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ  )ޅ(  

ކް ކުރެވިފަިއވާ އެންމެހައި ޖިްސމާނީ ނުވަތަ ސިކުނީޑގެ ުނވަތަ ަސއިންޓިފި

މުގަިއ، ނުވަތަ ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާތަކަކީ ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢު ތަްއާޔރުކުރު

ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާަގިއ ޝަރީއަތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ 

 ދޭންވާނެއެވެ. ށް ވާނަމަ އެތަކެތި ދައުލަތުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ޓެސްޓުތަކެއްކަމަ 

މަ،     އެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުން، ިލޔުމުން ެއދިއްޖެނަ )ކ(  

 ފަރާތާ އެއްކޮޅު އެންމެހައި ހެިކ ދައުލަތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ސްދުކުރާ ގައެދިއްޖެނަމަ، ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން  )އ(  

ރާތަށް އެންމެހައި ހެކީންގެ ނަމާއި ެއޑްރެސް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަ

 ދައުލަތުން ދޭންވާނެއެެވ.

ހާމަކުރަންނުޖެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

މާތަކީ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ މަޢުލޫ 129އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .130

 ވެ.ހާމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(، )ރ(، )ޅ( އަދި )ކ( ަގއި  129މި ޤާނޫނުގެ   (1)   

ޤީޤަާކ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މެނުވީ އެ މަްއސަލަެއއްެގ ތަޙް

ކު ނުވަަތ ވަީކލަގުިޅގެން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ުކރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަުތގެ 

ށްޓަކަިއ އެޖެންޓަކު އެ އޮފީހެއް ނުވަަތ އެ އިދާރާެއްއގެ ެއކަނި ބޭނުމަ

 ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯާޓއި ލިޔެިކުޔންތައް؛

ިއާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ޅ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަ 129މި ޤާނޫނުގެ   (2)   

 ކަްށ،ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފަކަށް ނުވަތަ ވަކީލަ

 ޔާން.ހެކިވެރިައކު ނުވަތަ ހެިކވެރިައކަށް ވެދާނެ މީހަކު ދީފައިވާ ބަ 
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 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު 
 

 ހާމަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި 129ދައުލަތުން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .131

ކި ހާމަކުރުން ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް އެކަނި ހާމަކުރުމަށް، ނުވަތަ ހެ

 ފަސްކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޖެނަމަ،     އެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ރައްކާތެރިކުރުުމގެ އަމުރަކަށް ެއދިއް )ށ(  

ޢުލޫމާތު މައަމުރާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެފަދަ 

 ންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެލިބުން މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ ައމުރު ނެރުމުގެ 

މަށް އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ ހެކި ހާމަކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަ )ނ(  

ނުވަތަ ، ނުފެންނަނަމަ، ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް

ރު ކޯޓަްށ ޔާކަނޑައެޅޭ ަވކި ޝަރުޠުތަކެްއގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޞާދީ އެްއވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ އެކަީށގެްނވާ ބޮޑު ިއޤްތި  (1)   

 ގެއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު ކުރުން؛ ނުވަތަ

 ތަޙްޤީޤަށް ހުރަސް އެޅުން؛ ނުވަތަ   (2)   

 ހެއްކެްއގެ ައސްލު އޮުޅވާުލން ނުވަތަ ހެކި ނައްތާލުން، ނުވަތަ   (3)   

 ހަލާކުކޮށްލުން، ނުވަތަ ެގއްުލާވލުން.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހެކި 
 ހާމަކުރުން 

ކުންތަކަށް ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ، އަްނނަނިވި ރު 133މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .132

 ފެތޭ ތަކެތި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

ށުގަިއ ދައަުތގައި ުނވަތަ ބެލުމުެގ އެ ތަކެްއޗަކީ ދަުޢވާ ލިބޭފަރާތުގެ   (1)   

 ނުވަތަ ބާރުގެ ދަށުަގިއވާ ތަކެިތ ކަމަށްވުން؛

ންކުރަން އެ ތަކެްއޗަކީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ދިފާޢުގައި ޭބނު  (2)   

 ގަސްދުކުރާ ތަެކއްޗަްށވުން.

ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  )ށ(  

ހޯދުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި، ީވޑިއޯތަާކއި، ފޮތްތަކާިއ، ކަުރދާހާއި، ޑޭޓާާއއި، 
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އެނޫންވެސް އެފަދަ ެއއްޗެހި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ހާމަކޮށް، 

 ުފރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.އެ ެއއްެޗއް ނަކަލު ކުރުމުގެ 

ތަ      އެ ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަ )ނ(  

 ބެލުމަކަށް ޞިއްޙީ ޮގތުން ބެލި ،ފަރާތުގެ މަންދޫބަކު، ވަކި މަްއސަލައަކާ ުގޅިގެން 

އް، ނުވަަތ ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ރިޕޯެޓއް، ސައިންޓިފިކް ޓެސްެޓއް ނުވަަތ ތަހުލީލެ

އް ނަކަލު އެނޫންވެސް އެފަދަ އެްއޗެހި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ހާމަކޮށް، އެ އެްއޗެ

 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ.

ރީއަތަށް އެދިއްޖެނަމަ، ދަުޢވާ ލިބޭަފރާތުން ޝަދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތުން ިލޔުމުން  )ރ(  

އެ ،       ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރާ އެންމެހައި ހެކީންގެ ނަމާއި ެއޑްރެސް ހާމަކޮށް

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެެއވެ.

ހާމަކުރަންނުޖެހޭ 
 މަޢުލޫމާތު 

 މާއްދާގެ ވަނަ 132ޙާލަތްތަކުަގއި، މި ޤާނޫނުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތަކީ، އަްނނަނިވި   .133

 ނެވެ.ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫ

ގައި ނުވަަތ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ވަކީލަުކ، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ )ހ(  

، މެމޯއެްއ، ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ އެްއވެސް ރިޕޯޓެއްޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގައި 

 ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ އެްއވެސް ލިޔުެމއް؛

 ހެއްކަކު ުނވަތަ ހެއްކަކަށް ވެާދނެ މީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާން. )ށ(  

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު 
 

)ހ( ގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ  132ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .134

 ހާމަކުރުމަށް، ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް އެކަނި

 ނުވަތަ ހެކި ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުަރކަ )ށ(  

ށް އެފަދަ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަންދެން ދައުލަތަ އެދިއްޖެނަމަ، އެ

ޓަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުން މަނާކުރުމުގެ ވަގުީތ އަމުރު ނެރުުމެގ އިޚްތިޔާުރ ކޯ

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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މަށް އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ ހެކި ހާމަކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަ )ނ(  

ނުވަތަ ، މަށް، ނުވަތަ ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމަށްނުފެންނަނަމަ، ހެކި ހާމަ ނުކުރު

ޔާރު ކޯޓަްށ ކަނޑައެޅޭ ަވކި ޝަރުޠުތަކެްއގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޞާދީ އެްއވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ އެކަީށގެްނވާ ބޮޑު ިއޤްތި  (1)   

 ކުރުން؛ ނުވަތަގެއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު 

 ލުން.ހެކީގެ ބާރު ކަނުޑވާލުން ނުަވތަ ގެއްލުންދިނުން ނުވަތަ ނަްއތާ  (2)   

ހެކި ހާމަކުރުމަށް އޮތް 
 މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮތުން 

 ޝަރީޢަތް އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުަގއި މަްއސަލައެްއގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ  .135

އްޖެނަމަ، އެކަުމެގ ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް އިތުރު ހެއްކެއް ލިބި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، މަްއސަލަިއގައި 

 ްނގަންވާެނެއވެ.މަޢުލޫމާތު މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ އަނެއް ފަރާތަށް އަދި ކޯަޓށް ވަގުތުން އަ

 ަގިއވުން؛އެ ހެއްަކކީ މި ބާބުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެއްކެއް ކަމު )ހ(  

ާބވަތުގެ  ަމއްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހާމަކުރަން އެދިފަިއވާއެ ހެްއކަކީ  )ށ(  

 ކަްށވުން.ހެއްކަކަްށވުން ނުވަތަ ކޯޓުން ހާމަކުރަން އެދިފައިވާ ާބވަތުގެ ހެއްކަ

ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ 
 ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުން 

ުތގަިއ މުއްދަމި ބާބުގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި، ކޯޓުން ކަނޑައަާޅފައިވާ  )ހ(  .136

ނެ ހާމަކުރަންވާނެއެެވ. ހެކި ހާމަކުރަން އެދޭފަރާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާ

ކޮށް ގޮތުގެމަތިން އަދި ޝަރީޢަްތ ފެށުމުގެ ކުރިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަ

 ނިންމުމަށްޓަކައި، ހެކި ހާމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް، ދުރާލައި ކޯޓުން 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލަާކ  )ށ(  

ރުމުގެ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަންނަނިިވ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ޢަމަލު ކު

 އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިިބެގންވެެއވެ.

ހެކި ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް އަމުރުކުރުން. )އެގޮތުްނ   (1)   

އަމުރުކުރުމުަގއި ހެކި ހާމަކުަރންޖެހޭ މުއްދަތާއި، ތަނާިއ، ާޙލަތާއި އަިދ 
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އެނޫންވެސް ކޯޓަށް ފެންނަ އިންޞާފުވެރި ޝަރުޠުތަކެްއ 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.(

 ހެކި ހާމަކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުން؛  (2)   

 ؛ހާމަނުކުރި ހެކި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން މަނާކުރުން   (3)   

 އެ ޙާލަތާ ގުޭޅގޮތުން އެންެމ އިންޞާފުވެރި އެނޫްނވެްސ އަމުރެއް  (4)   

 ނެރުން.

ހުއްދަކުރެވިގެންނުވާ ހެކި 
ހާމަކުރުމުން 

 އިސްތިސްނާނުވުން 

137.   ްރެޭވ ޝަރީޢަތުގައި ޤަބޫލުނުކުހާމަކުރަން އެދޭ ހެއްކަކީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ
ތު އަާދކުރުމަށް ހެއްކަކަްށވުން އެއީ މި ބާބުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމަށް އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަ
ވެްސ، އެފަދަ އޮތް ޢުޛުރެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ހެކި ހާމަކުރެުވނު ކަމުގަިއވީނަމަ

 ގެމަތިންނެވެ.ކާބެހޭ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތު ހެކި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ހެއް

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (105) 2020/21އިޞްލާުޙ: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ފަސްވަނަ ބައި 
 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 
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 ފަސްވަނަ ބައި 
 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 

 
 ސަތާރަވަނަ ބާބު 
 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

 

ހިންގޭނެ ޝަރީޢަތް 
 މައްސަލަތައް 

138.  ަުޑއެހުމުަގއި އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުން ބޭްއުވމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނީ، އިބްތިާދއީ އ
ޒިރުނުވާ މީހުންގެ ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތަާކއި، އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމަށް ހާ

 މައްސަލަތަކެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (106) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ 

 މީހުންގެ މައްސަލަތައް 
ށަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ކު 108މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .139

އްދާަގއިވާ ވަނަ މާ 162އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ މައްސަަލތައް ބެލޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ނިާޔއިްނނެވެ.ގޮތުގެމަތިން ައވަސް 

ްށ ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އިބްތިދާީއ ައޑުއެހުމުަގއި ކުށަ 108މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ބާއްވާ އިބްތިދާީއ އަޑުއެހުން ،އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުަގއި 

ތެރޭގައި،  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ 5ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 
 އެ މައްސަލަެއްއގެ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުން ބާްއވަްނވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (107) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ 

 މައްސަލަތައް މީހުންގެ 
އްދާގެ ވަނަ މާ 110ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  109ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .140

ކުނަމަ، އަިދ ދަށުން އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި ދަޢުާވއަށް އިންކާުރކޮށްފަިއވާ މީހަ

ިއވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ ބަންދުކުރެވިފަ 60އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުގެ 

ޭޅ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޭއނާއަށް ދަޢުވާާއގު 84މި ޤާނޫނުގެ މީހަކުނަމަ، 

 އެ        )ހަތްދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   70ލިޔެކިޔުންތައް ލިބޭތާ ގިނަެވެގން 

 މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ ައުޑއެހުން ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުން  60ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ފަނޑިޔާރެްއގެ ކުރިަމއްޗަށް ުފރަތަމަ ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއްނަމަ، 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާއަށް ދަޢުވާއާގުޅޭ ލިޔެިކޔުންތަްއ  84މި ޤާނޫނުގެ 

)ުނވަިދހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މަްއސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ  90ލިބޭތާ ގިނަެވގެން 

 ެއވެ.އަުޑއެހުން ބާއްވަްނވާނެ

 މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި )ނ(  

ބާްއވާ  ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ފިަޔަވއި، ަމއްސަލަިއގެ އިބްތިދާީއ އަުޑއެހުން

ށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ ަދޢުވާާއގުޅޭ ލިެޔކިޔުން ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާތަ

ެއއްެގ )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވުުމގެ ކުރިްނ، އެ މަްއސަލަ 30ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާްއވަިއގެންނުވާނެެއވެ.

ހުން މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، މައްސަަލިއގެ ަޝރީޢަތުގެ އަުޑއެ )ރ(  

،  ހިނދެއްގައިއެއަްށވުރެ ކުރިން ބޭއްވުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އަމިއްލައަށް ެއދިއްޖެ

 .މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް އެއަްށވުރެ ައވަހަށް ފެށުމަކަށް ހުރަހެއްނެތެވެ

ތަްއ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ަގއި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތު 140މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .141 އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް 

ގުނުމުަގއި، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް 

 ހޭދަވާ ަވގުެތއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.ނިންމުމަށްޓަކައި 

ވަނަ މާއްދާ އެހެންއޮތްނަމަވެްސ، އެންމެ ލަސްެވގެން  140މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ޝަރީޢަތް ފެށެންވާނެ ކަމަށް އެ މާއްާދގައި ަބޔާންވެގެްނވާ މުއްދަުތ 

ންޞާފު ެއއީ ޢަދުލުއި، އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ

އެ މުއްދަތު ، އި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޞްލަޙަތު އޮްތކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތުގަ

 އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އަދި 
މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 
 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ކަމާއެުކ، ހިންގަންވާނީ، ޢަދުލުވެރިޖިނާއީ ކޮންމެ މައްސަލައެްއގެެވސް ޝަރީޢަތް  )ހ(  .142

 ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ހާމަކަމާއެކުަގެއވެ.

މައްސަަލއިެގ  ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ދަުޢވާ އުފުލުމަށްފަހު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ )ށ(  
 ޝަރީޢަތް ހިންގަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (108) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ގުން މާއްދާގެ )ށ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި މެދުކެނޑުެމއް ނެތި ޝަރީޢަތް ހިންމި  )ނ(  
ން ފެށިގެން ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ދަޢުވާ އުފުލޭ ހިސާބު

އަށް އެ މައްސަަލއިެގ ޝަރީޢަތް ނިމި ޙުކުމް ކޮށް، އަދަބު ަކނޑައެޅުމާ ހަމަ
ޭރގައި ައޅާފަިއވާ މުއްަދތުތަކުގެ ތެހިނގާ މަރުޙަލާތައް، މި ޤާޫނނުގައި ކަނޑަ

ލައި ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ބާރުއަޅަިއ، އެކަީށގެންނުވާ ލަސްވުމަކާ ނު
އެހުންތަކުގެ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށެވެ. އަދި ެއކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޝަރީޢަުތގެ އަޑު 

ްއ ންތަދެމެދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ނުހިނގާނެ ގޮތުގެމަތިން     އެ އަޑުއެހު
 ތާވަލުކުެރވި، ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ކުރިއަްށގެންދިއުމަެށވެ.

ޢަތުގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ާއއި )ނ( ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަްށޓަކައި ޝަރީ )ރ(  
ން އެ އަުޑއެހުންތަކުގެ ދެމެދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ނުހިނގާނެ ގޮތުގެމަތި

ދިއުާމގުޭޅ ގެ އަުޑއެހުންތައް ުކރިއަށްގެންއަުޑއެހުންތައް ތާވަލުކުެރވި، ޝަރީޢަތު
 ެއވެ.އުސޫލުތަްއ،  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންވާނެ

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (109) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 
 ބޭއްވުން 

ލަތްތަކުގައި، ޙާބަޔާްނޮކށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ިފޔަަވއި ެއހެން މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި  )ހ(  .143
ންދަންވާނީ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީަޢތުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްވެސް ކުރިއަްށގެ

 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންެނވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (110) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ަޝރީޢަތެއް، ނުވަތަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި  )ށ(  

 ހެއްގަެއވެ.ޝަރީޢަތުން ބައެއް ބާްއވަންާވނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިުނވާ މަޖިލީ

 ލީހުގައި؛ކުޑަުކއްޖެްއގެ މަްއޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއެްއގެ ޝަރީޢަުތގެ މަޖި  (1)   

އެއީ ކުުށގެ ޢަމަލުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު   (2)   

 ؛ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންެތރި ކަމެއް ކަމަށްވާ ޙާލަުތގައި 

ވަަތ ނުއެީއ މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުސޫލުތަްއ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަަކއި   (3)   

ރި ކަމެްއ މުޖުތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންތެ

 ކަމަށްވާ ޙާލަތުަގއި؛
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 ކަމެްއ ބުޫރއެރިޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންތެރިއެއީ ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް   (4)   

 ކަމަށްވާ ޙާލަތުަގއި؛

ންޞާފު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ަޝރީޢަތް ހިންގައިފިނަމަ، ޢަދުލު އި  (5)   

ނުންތެރި ބޭޤާއިމުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ހުރަހަކުން މިންޖުވުމަށްޓަކައި އެއީ 

 ކަމެއް ކަމުަގިއވާ އެނޫްނވެސް ޙާލަތެއްަގއި.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން 
ފެށުމާއި، ދަޢުވާއާއި 

 ދިފާޢު ހުށަހެޅުން 

ށުނުކަން ފެޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުން ފަނޑިާޔރު ފަށަންވާނީ، ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުން  )ހ(  .144

 ފަރާތުގެ އިޢުލާންކުރުމާ އެުކގަެއވެ. އަިދ އެ ައޑުއެހުން ބޭްއވެނީ، ަދޢުވާ ލިބޭ

ށްފައިވާީތކަން، އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގއި އިންާކރުކޮމައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ދަޢުާވއަށް 

ރު ނުވަތަ އިބްތިދާީއ ައޑުއެުހމަށް އޭނާ ހާޒިރުވެަފއިނުާވތީކަން ފަނޑިޔާ

 ހާމަކުރަންވާނެއެެވ.

ށް ހުށަހަޅާ ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއގެ ޝަރީަޢތް ފަށާނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާުތގެ މަްއޗަ )ށ(  

 ށަހެޅުމުންނެވެ.ދަޢުވާ، ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ހު

ށަހަޅާ ހެކި، ހުދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުުރމަށް  )ނ(  

ޒިރުކުރަން އެ ދަޢުވާާއއެކު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ދަުޢވާއާ ގުިޅގެން ޝަރީޢަތަށް ހާ

 ބޭނުންވާ ހެކީންެގ ހެކިބަްސ ނަގާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ނަވާރަވަނަ ބާުބގައި 

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ހެކީން ހާޒިރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގަެއވެ

އޭނާގެ  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ނިމުމުން، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން )ރ(  

 ދިފާޢު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރުކޮށް ހާޒިދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުން ދެން އޮންނާނީ، ހެކީން  )ބ(  

 ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާެއެވ.
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 އަށާރަވަނަ ބާބު 
 ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ޤަބޫލުކުރުން 

 
ޝަރީޢަތަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި 
 ދައުލަތުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދަޢުވާ ސާބިުތކުރުމަށްޓަކައި ހެކި  )ހ(  .145

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ރުމަށްޓަކަިއ އޭނާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދިފާޢު ސާބިތުކުދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން  )ށ(  

 ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނީ ހެއްކާބެހޭ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ )ނ(  
 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (111) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ޢަތަށް މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކަކީ ޝަރީ )ރ(  

 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެްއކެްއ ނޫން ކަމަށްބުނެ، ެއ ހެިކ ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް

ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެިދ މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތުން 

މުގެ ކުރިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

 އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ފަނޑިޔާރު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ.

ޚަޞްމުން ޝަރީޢަތަށް 
ހުށަހަޅާ ހެކި ފިޔަވައި 

އެހެން ހެކި 
 ޤަބޫލުނުކުރުން 

ހެން މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކި ފިޔަވައި އެ )ހ(  .146

ސް، އެްއވެސް ހެްއކެއް ފަނިޑާޔރު ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެ

ެއކަމުަގއި  މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރާ ާޙލަތުގައި،

ނޑިޔާރުގެ ށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިްއޖެނަމަ، ފައިތުރު ރަޢުޔެއް ހޯދުން މުހިންމު ކަމަ

ގުމަކަްށ ނެއަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަްށ ޚަބީރުން ހާޒިރުކޮށް، އެ މީހުންގެ ެހކިބަސް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 ަޙއްޤު، ކޯޓުގެ އަިމއްލަ އިސްެނގުމުަގއި ހާޒިރުކުރާ ޚަބީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ )ށ(  

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ދައުލަތަށާއި ދަޢުވާ ލިބޭ 
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 ނަވާރަވަނަ ބާބު 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

 
ފައި މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެެހން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށް )ހ(  .147 ހެކިބަސް ނެގުން 

 ނުވާހާހިނދަކު، ޖިނާއީ ކޮްނމެ މައްސަލައެްއގަިއވެސް ެހކީންގެ ހެކިބަސް

ޝަރީޢަތުެގ ، ހުޅުާވލެވިފަިއވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްަގއިނަގަންވާނީ، ޢާންމުކޮށް، 

 ކޮްށގެންނެވެ.މަޖިލީހަށް އެ މީހުން ހާޒިރުކޮށް، ހުަވއި މަތީަގއި އެ މީހުންނާ ސުވާލު

 ހާޒިރުކުރާ ފުރަތަމަ ހެކިބަސް ދޭނީ ދައުލަތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނެވެ. ދައުލަތުން )ށ(  

ރުމުެގ އެްގޒެމިންކު-މުން، އެ ހެކީން ކްރޮސްހެކީންނާ ދައުލަތުން ސުވާލުކޮށް ނިމު

 ޙައްޤު، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ރުުމގެ ގޮތުން ދަޢުާވ ެއގްޒެމިންކު-މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހެކީން ކްރޮސް )ނ(  

 ދިން ލިބޭ ފަރާތުން އެ ހެކީންނާ ސުވާލުކުާރއިރު، ުސވާލުކުެރޭވނީ، އެ ހެކީން

އްެވސް އެހިމެނުނު ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން އެކަންޏެެވ. ޭއެގ ބޭރުން ހެކިބަހުގައި 

 ސުވާލެއް ނުކުެރވޭެނއެވެ.

-ރޮސްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ހެކީން ދަުޢވާ ލިޭބ ފަރާތުން ކް )ރ(  

ރުމުގެ ަޙްއޤު،     ދައުލަތަށް އެްގޒެމިންކު-އެްގޒެމިންކޮށް ނިމުމުން، އެ ީމހުން ރީ

 އެވެ.ލިބިގެންވެ 

ން ދަޢުވާ ދައުލަތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމުން، އަދި އެ ހެކީ )ބ(  

ށް ނިމުމުން، ދެން ހާޒިރުކުރާނީ ދަޢުވާ ލިބޭ އެގްޒެިމންކޮ-ލިބޭ ފަރާތުން ކްރޮސް

 ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ހެކީންނެވެ.

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ބޭނުންނަމަ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ހެކިަބްސވެސް ޝަރީޢަތަށް  )ޅ(  

ދެވިދާނެއެެވ. އެހެންނަމަވެްސ، އޭނާ ބޭނުންނުވާނަމަ، އޭނާެގ ހެކިބަސް ދިނުމަށް 

އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ލާޒިމެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. އަދި އޭނާ ހެކިބަސް ނުދިނުމަކުން 

ރުކުރި ކުރުމާމެދު ދައުލަތަށް އެއްެޗއް އޭނާ ހެކިބަސް ނުދިނުމަށް އިންކާ
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ނުބުނެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ ެހކިބަސް ދޭން އިންކާރުކުރި ުކރުމަށް ފަނޑިޔާރު 

 އެްއވެސް ބުރަދަނެއް ދީގެންުނވާނެެއވެ.

އިފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ހެކިބަސްޭދން ނިންމަ )ކ(  

ދި އޭނާެގ ހުވައި މަތީގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަެއވެ. އައޭނާ ހެކިބަސް ދޭނީ، 

ސް ހެކިބަސް ނެގުމުަގއި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރެވޭ އެހެން ހެކީންގެ ހެކިބަ

ކޮށްަފއިވާ ނެގުމުަގއި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ުއސޫލުތައް ކަމުަގއި މި މާއްދާގައި ބަޔާން

 އުސޫލުތައް ހިނގާެނއެވެ.

ރާތުން ޒިރުކުރާ އެންމެހައި ހެކީންނާ ަދޢުވާ ލިބޭ ފަދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާ )އ(  

ރުުމެގ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ެއގްޒެމިންކު-ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން، އެ ހެކީން ކްރޮސް

-ނާ ކްޮރސްއޭލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހެކިބަސް ދޭ ޙާލަތުަގއި، 

 ވެ.އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ަޙއްޤުވެސް ދައުލަތަށް ލިބިގެންެވއެ

ރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުްނ އެްގޒެމިންކު-މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ހެކީން ކްރޮސް )ވ(  

ގައި އެ ހެކީންނާ ުސވާލުކުރާއިުރ، ސުވާލުކުެރވޭނީ، އެ ހެކީްނ ދިން ހެކިބަހު

ެލއް ހިމެނުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏެވެ. ޭއގެ ބޭރުން އެްއވެސް ސުވާ

 ނުކުރެވޭނެެއވެ. 

ރާތުން މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކީން ދައުލަތުގެ ފަ )މ(  

ރުމުގެ ޙައްޤު، ދަޢުވާ އެގްޒެމިންކު-ށް ނިމުމުން، އެ މީހުން ރީެއގްޒެމިންކޮ-ކްރޮސް

 ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 
މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް 

 ނެގުން 

ނަގަންާވނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރުކޮްށގެން  ހެކީންގެ ހެކިބަސް )ހ(  .148

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް،  147ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ުނވަތަ 

ިއމުވެފައިވާ ބިދޭސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސއެއް ނުވަތަ ހައިކޮމިޝަނެއް ޤާ

ޤައުމެްއގައި ކަމަށްވެފަިއ، އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ދިުގމުއްދަތެއް ނެގުުމގެ 

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް  ،ސަބަބުން
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ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެްއަގއި، އެމީހަކީ ާކކުކަން ޔަޤީންުކރުމަށްފަހު  އޭނާގެ 

ޯއޑިއޯ އަދި ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހެކިބަސް، 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

އި ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގަ  )ށ(  

ީވޑިޯއ  މި ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ބުނެފަިއވާ ފަދައިން އޯިޑއޯ އަދި  ،ކަމަށްވާނަމަ

މީހާ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ އެ ރަށެއްގެ ޯކޓަށް އެ

މަތީަގިއ ހާޒިރުކޮށް، އެމީހަކީ ކާުކކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރި

ވަތަ ނުޖޭގެ ެއމްބަސީއެއް ހުވައިކުރުމަށްފަހުެއވެ. އެމީަހކު ހުރީ ދިވެހިރާއް

 ހާޒިރުކޮށް ހައިކޮމިޝަނެއް ޤާއިުމވެފަިއާވ ޤައުމެއްަގއިނަމަ، އެމީހަކު ެއތަނަކަށް

ގެ ފަސްޓް އެމީހަކީ ާކކުކަން ޔަޤީންކުރުަމށްފަހު  އެމްބަސީ ނުވަަތ ހަިއކޮމިޝަން

ަގއި ސެކްރަޓަރީގެ މަޤާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ކުރިމަތީ

 އިކުރުމަށްފަހުެއވެ.ހުވަ

ފަރެންސް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮން )ނ(  

 147   މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގާއިުރވެސް، ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އިން ފެށިގެން )މ( ެގ ނިޔަލަށް ުހރި އަކުރުތަުކަގއި

 ިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފަ

ފަރެންސް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮން )ރ(  
 މި      މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަްނާވނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތައް،  

ލަތުގައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޤާއިމުވެފަިއވާ ޙާ
 އެކަންޏެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (112) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް 

ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 
ލިބޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް 

 ނެގުން 

ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރުޮކށްގެން ކަމަށް  ިމ  )ހ(  .149
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް، ހެއްކާބެހޭ  147ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަދި އެ ޤާނޫނުގައި ހެކިބަސް ދޭ 
ރެވޭނެ ގޮތަށް ހެކިބަސް ނެުގމަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ މީހުން ޙިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރިކު
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ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތަކަްށ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (113) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 މި        މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ފަދަިއން ހެކިބަސް ނެގުމަށް އެދޭ ަފރާތަކުން )ށ(  

ށުމުގެ ފެވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މައްސަަލއިެގ ޝަރީޢަތް  119ޤާނޫނުގެ 

 ކުރިން އެކަމަށް އެދެްނވާނެެއވެ.

ގެ )ށ( ގެ ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް މި މާއްދާ )ނ(  

ފިނަމަ،  ހުށަހަޅައިދަށުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން

ަގއި އެފަދައިން އެ ހެކިބަސް ެނުގމާމެދު ފަނޑިޔާރު ގޮތެއް ނިންމާއިރު، ތިރީ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެެއެވ.

ނެގުމުން  އިންޞާފުވެރިކަާމއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި، ެއގޮތަށް ހެކިބަސް   (1)   

 އިންޞާފު ޤާއިމުކުެރވޭނެކަން؛

ނާއަްށ  އޭ، ހެކިބަސް ދޭ މީހަކީ އަނިޔާ ިލބިފައިވާ ފަރާތް ކަުމގަިއވާނަމަ  (2)   

 އެ      ،އެ ކުުށގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ިލބިފައިވާ ނަފްސާނީ ެގއްލުމާއި 

 ގެއްލުން ރަނަގޅުވުމަށް އެހީެތރިވެވޭނެ މިންވަުރ؛

 މައްސަލަިއގައި އެ ހެކިބަހުގެ މުހިންމުކަން؛  (3)   

 ވަރު.މައްސަލަިއގެ ބާވަތުން ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެ މިން  (4)   

 
 ވިހިވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލުން 
 

ޚުލާޞާ ބަޔާން 
 ހުށަހެޅުން 

މުމުން، ނިދައުލަތުން އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީން ހާޒިރުކޮށް  )ހ(  .150

ްސ ނަާގ އަދި ފަނޑިޔާރު ޚަބީަރކު ހާިޒރުކުރާ ޙާލަތުަގއި އެ ޚަބީރެްއގެ ހެކިބަ

ޔާން ނިމުމުން ދެން އޮންނާނީ، މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުން ޚުލާޞާ ބަ

 ހުށަހެޅުމެވެ. 
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 ލިބޭ ޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުންނެވެ. އެއަްށފަހު ދަޢުވާފުރަތަމަ ޚުލާ )ށ(  

 ފަރާތުންނެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން 
 ނިންމުން 

ހަޅާ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ދެ ފަރާތުން ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަ 150މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .151

އަދި  ނިމުމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ފަނޑިޔާރު ނިންމާލަންވާނެއެެވ.

 އެކަން، އެ މަޖިލީހުގައި ފަނިޑޔާރު އިޢުލާންކުރަންވާެނއެވެ.

ކުރާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 152މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

އެހުން ޙާލަތުގައި ފިަޔވަިއ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައެްއގެ އަޑު 

ނިންމާލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައިގެ އަުޑއެހުންތައް ފަނޑިޔާރު އަލުން 

 ހުޅުވާލަިއގެންނުވާެނއެވެ. 

ށްފަހު ދެން )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަެއއްގެ ައޑުއެހުންތައް ިނންމާލުމަމި މާއްދާގެ  )ނ(  

 ުގޅޭގޮތުން އެ މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުންތައް އަލުން ހުޅުވާލެވޭނީ، އެ މަްއސަލައަކާ

ރީޢަތަށް ކުރިން ލިބިފައިނުވާ އާ ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތުަގއި، އަދި ެއ ހެކި ޝަ

ޖެހޭ ކަމެްއ ރުމަށްޓަކަިއ ކޮންމެހެން ކުރަންހުށަހެޅުމަކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކު

 ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެްއގަެއވެ.

އެ ،      މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަެއއްގެ އަުޑއެހުން ނިންމާލުމާއެކު )ރ(  

މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރުމުެގ މަޖިލިސް އޮންނާނެ ތާރީޚެއް ފަނޑިޔާރު 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

ހު،     އެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަެއއްގެ ައޑުއެހުން ނިންމާލުމަށްފަ )ބ(  

( )ތިރީސް 30މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރުުމގެ މަޖިލިސް، އެންމެ ލަސްެވެގން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބާްއވަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެްސ، ޝަރީޢަުތގެ ައޑުއެހުންތައް  )ޅ(  

ނިންމާލުމަށްފަހު، އެ މައްަސލައިގެ ޙުކުްމކުރުމުގެ ކުރިްނ، އެ މައްސަލައާ 

ގުޭޅގޮތުން ކޮންމެހެން ސާފުކުރުން މުހިންމު ކަމެއްވާނަމަ، އެކަެމއް 

ތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ެއއް ައޑުއެހުން ބޭްއވުމުގެ އިޚް 
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ލިބިގެންެވއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، އެފަދައިން ބާއްވާ އަުޑއެހުން، މި މާއްދާގެ   

 )ބ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަުތގެ ކުރިން ބާްއވަންވާެނއެެވ.

 ފަނޑިޔާރު މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ބާއްވާ އަުޑއެހުމުގައި އޮންނާނީ ހަމައެކަނި )ކ(  

ކަން ނުވަތަ ން ސާފުކުރުމެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި އިތުރު ކަން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަ

ރާތަކަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެްއވެސް        ފަ

 ލިބިގެނެއްނުެވެއވެ.

ފަނޑިޔާރަށް ޝަރީއަތް 
ކުރިއަށްނުގެންދެވޭނެ 
 ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން 

152.   ްއްވަްނވެފަިއ އިނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެުހން ނިމި، ޙުކުމް ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށ
ގެ މަޤާމުގެ ވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރު ބަިލވެއްެޖނަމަ ނުވަތަ މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު 
އިުނވާ ނުވަތަ ދައުރު ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ޝަރީޢަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިްނ މެދުވެރިވެފަ

ގެ ސަބަބުން ެއ  މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަެމއް މެދުވެރިވުމު އެ ފަނޑިޔާެރއްގެ ،އެނގިފައިުނވާ 
 ހިންގުމަށް ނުަވތަ އެ ޝަރީޢަތެއް ،ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ފަނޑިޔާރަކު ނުކުޅެިދއްޖެނަމަ

އި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ނުކުޅެިދއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަ
ކުރެ ގޮތަކަށް އެ ގެމަތިން، އަންަނނިވި ދެގޮތުންކަނޑައަޅާަފިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތު 

، ސަބަާބއެކު މައްސަލަިއގައި ކޯޓަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި ެއގޮތުން ަކނޑައަޅާ ގޮތް
ރަކު މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތަށް، އެ ކޯޓު ހިންގުމާ ަޙވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާ

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (114) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
  

 )ހ(
 ްއެހެން ފަނޑިޔާރަކު ެއ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންިދއުމަށ

 ނުވަތަ ؛ކަނޑައެޅުން 

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (115) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ައލުން ބޭއްވުމަށް ކަނަޑއެޅުން. )ށ(  

 
 އެކާވީސްވަނަ ބާބު 
 ޙުކުމްކުރުން 

 

ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލިސް 
 ލަސްނުކޮށް ބޭއްވުން 

ަގއި، އޭާނގެ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ފަނޑިޔާުރ ކަނޑައަޅާ ޙާލަތު  .153

  މައްޗަށް ޙުކުމްކުރުމަށް ބާްއަވންޖެހޭ މަޖިލިސް ލަސްނުކޮށް ބާއްވަްނވާނެެއވެ.
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ހެޅިފަިއވާ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއްަގއި ފަނޑިޔާރު ުޙކުމްކުރަންވާނީ، ހުށަޝަރީޢަތަށް   .154 ޙުކުމްކުރުން 

ވުުނ ހެކީްނގެ ދަޢުވާއަށާިއ، ދިފާޢުތަކަށާިއ، ހުށަހެޅުނު ހެއްކަށާއި، ޝަީރޢަތަށް ހާޒިރުކުރެ

 .ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެެރިއން ގޮތަކަށެވެ

 ވަތަ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނަޑެއޅުން؛ ނުދަޢުވާ  )ހ(  

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ މައްސަލަިއގައި ޖިނާއީ މަްސޫއލިއްޔަތު އުފުލަން )ށ(  

 ނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައެޅުން؛ ުނވަތަ 

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ުކށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނަޑއެޅުްނ. )ނ(  

ނުވާކަމަށް ކުށް ސާބިތު 
 ކަނޑައެޅުން 

ުކގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަ 154މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .155

 ޙުކުމް އެ ތެރެއިން ގޮތަށް ފަނޑިޔާުރ ަކނޑައަަޅއިފިނަމަ، ހަމަ އެ މަޖިލީހުގައި 

 އިްއވަންވާެނއެެވ.

ކަންކަން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ޙުކުމް އިްއވާއިުރ، ައންނަނިވި )ށ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ:

ލު ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު، ކުުށގެ ޢަމަ  (1)   

 ؛ހިނގާފައިވާ ގޮތާ ުގޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަކން

ވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިުތނު  (2)   

ންކަމާިއ  ނިންމުމަށް ވާސިލުވުުމގައި ރިޢާޔަތްކުރި ކަކަމުގަިއވާނަމަ، އެ 

 އެ ނިންމުން އެފަދައިން ނިންމި ސަބަބުތައް؛

 ފަނޑިޔާރު ނިންމީ ދަޢުވާ ިލބޭ ފަރާތް އެ ަމއްސަލަިއަގިއ ޖިނާއީ  (3)   

 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ނުޖެހޭކަމަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން

އް އޭނާއަށް ފަރާތުން ނަގާފައިވާ ދިފާޢެސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުވާ ިލބޭ 

 ސާބިތުކޮށްދެވުނު ކަމަށް ފަނިޑޔާރު ނިންމި ސަބަބުތައް.

ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް 
 ކަނޑައެޅުން 

ހާގެ މީވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރު ނިންމީ ދަޢުވާ ލިބޭ  154މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .156

ޗަށް  އޭނާގެ މައްމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަްށ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެފަދައިން 

 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ.
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އެ        މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޙުކުމެއް ިއއްާވއިރު، އަންނަިނވި ކަންކަން )ށ(  

 ޙުކުމުގައި ަބޔާންކުރަންވާެނއެެވ:

ލު ދެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު، ކުުށގެ ޢަމަ  (1)   

 ؛ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަކންހިނގާފައިވާ ގޮތާ ުގޅޭގޮތުން 

އޭނާއަށް  ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ދިފާޢު   (2)   

 ސާބިތުކޮށްނުދެވުނު ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމި ސަބަބުތައް؛

 ފަނޑިޔާރު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމުމުގައި  (3)   

 ތައް؛ކަންކަމާއި އެ ިނންމުން އެފަދައިން ނިންމި ސަބަބުރިޢާޔަތްކުރި 

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާނަމަ އެކަން؛   (4)   

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު؛  (5)   

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑަެއޅުމުަގިއ، އަދަބު  (6)   

 މިންަގނޑު ޠަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތް؛ކަނޑައެޅުުމގެ ައސާސީ 

ރާ ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކު 104ދަޢުވާ ލިބޭ މީހަކީ މި ޤާނޫނުގެ   (7)   

ފައިާވ އިޢުތިރާފުގެ އެއްަބސްވުެމއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާެއުކ ވެ

ތްނަމަ، މީހެއް ކަމުަގއިާވ ޙާލަތުަގއި އެ ެއއްބަްސވުން ކޯޓުން ބަަލއިގަ

 އެކަން؛

ވަަނ  104ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު، މި ޤާނޫނުގެ ދަޢުވާ   (8)   

މަތިން މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ އިޢުިތރާފުގެ އެއްބަްސވުުމގަިއވާ ޮގތުގެ

 ލުއިކޮށްދޭނަމަ، ެއކަން؛

ހޭނަމަ ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާަތށް ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަަގއިޭދންޖެ  (9)   

  ޢަދަދު؛ެއގޮތުން ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ އެކަމާިއ، ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ގޮތާއި،

ިއާސ ފަދައުލަތަށް ނަގަންޖެހޭ ފައިާސއެްއ ނުވަތަ މުދަލެްއވާނަމަ، އެ   (10)   

 ނުވަތަ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކުރާ އަމުރު.
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ބަހުން ފަނޑިޔާރު ޙުކުމް އިްއވަްނވާީނ އަނގަބަހުންނެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރު އަނގަ )ނ(  

ދި ޙުކުމް އައަކުަރށް ޙުކުމް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އިްއވާގޮތަްށ، އަކުރުން 

 .އިްއވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރު އެ ވަގުތު އެ ޙުކުމުަގއި ޮސއިކުަރންވާނެެއވެ

އި އޭނާެގ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ަމއްޗަށް ޙުކުމް ިއއްާވ ަވގުތު ދަުޢވާ ލިބޭ މީހާއާ )ރ(  

 ވަކީލު ހުންނަންވާނީ ކޮޅަށް ެތދުވެެއވެ.

 ޖެހުމުގައި ހިސާބު ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙުކުމް ިއއްވުމަށްފަހު 154ފަނޑިޔާރު މި ޤާނޫނުގެ   .157 ބަދަލުނުގެނައުން  ޙުކުމަށް 

ގޮތެްއގައި އޮިޅގެން  އަރާފައިއޮތް އޮޅުެމއް ނުވަތަ ިލޔުމުގަިއވާ ޢިމްލާކުށެއް ުނވަތަ ހާމަކަންބޮޑު

އުނިވެފަިއވާ ތަނެއް ިއޞްލާޙުކުރުން ފިޔަވައި ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަެލއް 

 ގެނެސްގެންުނވާނެެއވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 
ފުރުޞަތު އޮތްކަން 

 އެންގުން 

ނޫނެުގ ޤާމި  ،ފަނޑިޔާރު ކަނަޑއެޅި ުޙކުމާމެދު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ  .158

އެ  ،ކަމާއި  ނަވާވީްސވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެްނވާ

 މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުަމށް އޭނާއަށް ލިބޭނެ މުއްދަތު، ފަނޑިޔާރު އޭނާއަށް

 ނެެއވެ.އަންގަްނވާ

 
 ބާވީސްވަނަ ބާބު 
 އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

 
ޅާ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްަޗށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ަފނޑިޔާރު ކަނަޑއަ )ހ(  .159 އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

ނޫނު ނަންބަރު ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅަްނާވނީ، ޤާ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ކުށަކާ )ިދވެހިރާއްޭޖެގ  2014/9

ގެމަތިންނެވެ. ގުޭޅގޮތުންނަމަ، އެ ޤާނޫުނގެ ިތންވަނަ ބަިއގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތު
ގަިއ އެނޫން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންުކރާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ،   އެ ޤާނޫނެއް

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  ގެ (116) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުެގ ުކރިން ފަނޑިޔާރު އަންަނނިވި ކަންތައްަތއް  )ށ(  

ޑަައޅާފަިއވާ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ނުވަތަ ުކށް ކަނޑައަޅާ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނ

 ރިޢާޔަްތކުރަންާވނެއެވެ. ،ގޮތަށް ބަލައި

 ރު؛ފުރިހަމަވެފަިއވާ މިންވަ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުުމގެ އަާސސްތައް   (1)   

 ކުށުގެ ރުކުންަތއް ފުރިހަމަވެފައިވާ މިންވަރު.  (2)   

އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް 
 ވަކި މަޖިލީހެއް ބޭއްވުން 

ޖިލީހުގައިެވސް، މަދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑަައޅައި ޙުކުމްކުރާ   .160

ރާުތގެ މަްއޗަްށ ާބއްާވ މަޖިލީހެއްަގއިެވސް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަނުވަތަ އަދަުބ ކަނަޑއެޅުމަށް ވަކިން 

ކިން ާބއްވާަނމަ، އަދަބު ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދަބު ކަނޑަެއުޅމުގެ މަޖިލިސް ވަ

)ދިހަެއއް(  10އެފަދައިން ބާްއވާ މަޖިލިސް، މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރާާތ އެްނމެ ލަސްވެގެްނ 

 ްނވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބާްއވަ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ 
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

161.  ުނަންަބރު ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަްށ އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުަގއި ޢަަމލުކުރަންވާނީ، ޤާނޫނ 
ނަމަ، އެ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި ބަޔާންުކރާ ކުށަކާ ގުޭޅގޮތުން 2014/9

ގަނާޑއި، އިަގއި ބަޔާންެވގެންވާ އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުގެ އަސާސީ މިންޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ބަ
ގެ މަްއަޗށް އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުގެ އުސޫާލ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތު

އި ހިމެނޭ )ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގަ 2014/9ސާބިތުވާ ކުަށކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނީ، އެ ކުށް މަ، އެ ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުަގިއ ރިޢާޔަތްކުރަންވާކުށެއް ކަމުަގއިނުވާނަ
 ކަނޑައަޅާ ޤާނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ުއސޫލަށެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (117) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
 

 ތޭވީސްވަނަ ބާބު 
 އަވަސްނިޔާއިން މައްސަލަ ބެލުން 

 
ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ 

މައްސަލަ މީހުންގެ 
 އަވަސްނިޔާއިން ބެލުން 

ލަތަުކގެ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަ )ހ(  .162

 .ޝަރީޢަތް ހިންގަންވާނީ މި ބާބުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ައވަސްިނޔާއިންނެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އަަވސްނިޔާއިން ބެޭލ މައްސަލަތަކުަގއި،  )ށ(  

ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުން ފަށަްނވާނީ ެއއީ އަަވސްނިޔާއިން ެބލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
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މައްސަލަެއއްކަން ފަނޑިޔާރު އިޢުލާންކުރުމާއެުކގަެއވެ. އަިދ އެ މައްސަލަިއގެ 

އި، އެ މައްސަލަ ައަވސްނިޔާއިން ބެލުމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ ކޮަބިއކަމާ

ތާވަލުކުެރވިފަިއވަނީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި އޭނާއާ ދެޮކޅަށް 

 ކުރެވިފަިއވާ ދަޢުާވއަށް އިޢުތިާރފުވުމުން ކަމުގަިއވެސް ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ. 

ެވފައިވަނީ ަޞއްޙަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ިއބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި  )ނ(  

ށް އޭނާގެ އިޢުތިރާފެއްކަން ފަނޑިޔާރު ަޔޤީންކުރުމަށްފަހު، އޭނާ އިޢުތިރާފުވި ކު

. އަދި ހަމަ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނަޑއަޅަިއ، ފަނޑިޔާރު ޙުކުމްކުރަްނވާނެެއވެ

 އެމަޖިލީހުގައި އޭާނގެ މަްއޗަށް އަދަބު ކަނޑަައޅަންވާެނއެވެ.

އުޓަރ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޕްރޮސިކި 104ތަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާ )ރ(  

ދި      އެ އަޖެނެރަލްއާއެކު އިޢުތިރާުފގެ ެއްއބަސްވުމެއް ވެފަިއވާ ފަރާތެއްަނމަ، 

 އެއްބަްސވުމަކީ އިބްތިދާީއ އަުޑއެހުމުަގއި ފަނޑިާޔރު ބަލައިގެންަފއިވާ 

 އެ     ްނވާނީ،       އެއްބަްސވުމެއްނަމަ، އޭާނގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅަ

 އެއްބަްސވުމުަގއި ެއއްބަްސވެަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ.

އުޓަރ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޕްރޮސިކި 104ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  

އިނުވާނަމަ، ޖެނެރަލްއާއެކު އިޢުތިރާފުގެ ެއއްބަސްވުެމއް ވެފަިއވާ ފަރާތެްއ ކަމުގަ

ހުމުަގއި ެއއްބަްސވުން ބަލައިނުގަތުމަށް އިބްިތދާއީ އަުޑއެނުވަތަ އިޢުތިރާފުވެ 

ޅި ކުށަްށ ފަނޑިޔާރު ނިންމާފައިވާނަމަ، އޭނާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވާ ކަަމށް ކަނޑައެ

ޔާރު ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަބު، ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ފަނޑި

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

 ސައުވީސްވަނަ ބާބު 
 ޢާންމު އުސޫލު  ޝަރީޢަތާގުޅޭ 

 
މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 

ޝަރީޢަތުގެ 
އަޑުއެހުންތައް 

 ކުރިއަށްގެންދިއުން 

ާދގައި ވަނަ މާއް 142ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ެފށުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .163
ޒާމު، ބަޔާންކުރާ ފަދައިން، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ެއ ޝަރީޢަތް ިހންގޭނެ އިންތި 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު 
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 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (118) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ޝަރީޢަެތއް މެދުކަނޑާލުމަކީ  )ށ(  

ޑިޔާރަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ މަޞްލަޙަތުގައި އޮތްކަމެއް ކަމަށް ފަނ

 .މުއްދަތަކަށް މެދުކަނޑާެލވިދާނެެއވެފެނިއްޖެނަމަ، އެ ޝަރީޢަތެއް ކުރު 

 ޯއޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއ
ކޮންފަރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް 
 ހިންގުން 

163-
1 .  

ސަލަތަުކެގ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައް )ހ(

ށަހަޅާ ކުރިން ހުއަުޑއެހުންތަކާއި، އިބްތިާދއީ އަުޑއެހުންތަކާއި، ޝަރީޢަތުެގ 

ނީ އެ ކުށުެގ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަުޑއެހުންތަާކއި، ޝަރީޢަތްތައް ކުިރއަށް ެގންދަންވާ

ރާތް ނުވަތަ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް ުނވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި، ަހއްޔަުރކުރާ ފަ

ރީޢަތުގެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ަވކީލުންނާއި، އަދި އެޫނނަސް ޝަ

އަޅާ ހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ކަނޑަމަޖިލީ

ޖިލީހެއްަގއި މީހުންނާއި، މައްސަލަ ބަލާ ަފނޑިޔާރާ އެއް ާހޒިރެްއގައި އަދި އެއް މަ

 ތިބެގެންނެވެ.

އި މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލަކީ ޢާްނމު އުސޫލުކަމުގަ  )ށ(  

ޞާފުގެ ކަނަޑއަޅާ ާޚއްޞަ ޙާލަތްތަުކގަިއ، ޢަދުލު އިންވީނަމަވެްސ، ފަނޑިޔާރު 

ންގާ ކޯޓުގެ ހަމަތައް ނުގެއްލޭނެ ގޮތުގެމަިތން، އަޑުއެހުންތަާކއި ޝަރީޢަތްތައް ހި

އް، އޯިޑއޯ މާލަމާއި، މައްސަލަިއގައި ހިެމނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ތިބޭ މާލަންތަ

ތަކާއި ިއެގން އަުޑއެހުންއަދި ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސިްނގ މެދުވެިރކޮށް ގުުޅވާލަ

ެވއެވެ. ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިާޔރަށް ލިބިގެން

އްކަމަށް މިގޮތުން، ތިރީަގއި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަތްތަަކކީ ާޚއްަޞ ޙާލަތްތަކެ

 ފަނޑިޔާރަށް ކަނަޑއެޅިދާނެެއެވ.

ފައިާވ ލިބިގެން އިޢުލާންކޮށްޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު  (1)   

ބުން ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިާސގެ ޙާލަތެއްގެ ސަބަ

 ؛ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގައި ރަްއކާތެރިކަމެއް ނެތުން 
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ގެ ސަބަބުން ޖޯގުރަފީ ގޮތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފަިއވާ ގޮތު  (2)   

 ނުވަަތ މޫސުމީ ގޮތުންނާއި ޚަރަުދގެ ގޮތުންާނއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް،

ިއ ނުވަތަ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިްނުގމުގެ އިންިތޒާމުތައް އެ ރަެށްއގަ

 އޮްތ އެ ސަރަަޙއްދެްއގައި ާޤއިމުުކރެވިފަިއވާ ގޮތްތަކަށް އެަވުގތަކު

ހެޅިފައިާވ ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، އަދި ހުށަ

 ސަލަެއއް ނިންމުމަށް ލަސްވުން މެދުވެިރވެ، ޢަދުލު އިންޞާފު މައް

 ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ޙާލަތެއް އޮތުން.

އޯ އަދި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ޚާއްޞަ ޙާލަެތއްަގިއވެސް އޯޑި  )ނ(  

ބަންދާމެދު  ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިްނގ މެދުވެރިކޮށް ކުށުެގ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތުގެ

އެހުންަތއް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ައޑުއެހުންތަާކއި، އިބްިތދާއީ އަޑު

 ކުށުެގ ފިޔަވަިއ، ޝަރީޢަތްތަްއ ކުިރއަށް ގެންެދވޭނީ ެއގޮތަށް އެަކން ކުރުމަށް

 މައެވެ.ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ަދޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަ

އަދި ީވޑިޯއ  )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ާޚއްޞަ ޙާލަތްތަުކގައި އޯިޑއޯމި މާއްދާގެ  )ރ(  

ރިއަްށ ކުކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ ކޯޓުެގ ައޑުއެހުންތަާކއި ަޝރީޢަތްތައް 

އްދާގެ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނިޑޔާރަށް ލިބިގެންވީ ނަމަވެްސ، އަދި މި މާ

ރާތް ފަފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ )ނ( ަގއިާވ ގޮތަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުގައިާވ 

ވަަތ އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަވެސް، ސިކުނީޑގެ ބައްެޔއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުމެއް ނު

ތްތަކުެގ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ހުރި ފަރާތްތަކާއި، ކުށަށް އިޢުތިރާފުެވފައިވާ ފަރާ

ށް ޝަރީޢަތްތައް އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ެމދުވެރިކޮށް ކުިރއަ

 ްސގެންނުވާެނެއވެ.ގެންގޮ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންެވގެންވާ ގޮުތގެމަތިން، އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ  )ބ(  

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިޮކށް ކޯޓުގެ އަުޑއެހުންތަާކއި ޝަރީޢަތްތައް 

ކުރިއަްށގެންދިއުމާބެހޭ ަގވާއިުދ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެއކުލަާވލަންވާނެއެެވ. އަިދ )އެެކއް(  1

 އެ ަގވާއިުދގައި އަންނަނިވި ަކންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންަފރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ  (1)   

 އްޔާރީތަްއ؛މަޖިލީހުގައި ބައިވެިރވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ވާންޖެހޭ ތަ

ރިކޮށް ކޯޓުގެ މާލަމުަގއި، ޯއޑިއޯ އަިދ ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިްނގ ެމދުވެ (2)   

ރާތްތަކުން ފަ ގުޅާލެިވގެން ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައި ަބއިވެިރވާ އެންމެހައި 

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތައް؛

އްާޗިއ ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ހެދުމަށް  (3)   

 ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް؛

 ންތަން؛ތައޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ  (4)   

 ޓްރާންސްމިޝަން ސްޕީޑާއި ޭބންޑްވިްތގެ މިންގަނޑުތަްއ؛ (5)   

 ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަާކ ގުިޅގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ (6)   

ޢަތުގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއވާ ފަރާތެްއ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ ޝަރީ (7)   

ދެމެދުގަިއާވ  މަޖިލިސް ބާއްވާ ަވގުތާއި އެ ފަރާތެއް ހުރި ޤައުމެއްގެ ަވގުތާ

 ފަރަގު ބޮޑުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

 އަދި ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ؛ (8)   

ޖިލިސް މައޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެިރކޮށް ޝަރީޢަުތގެ  (9)   

 ކުރިއަށް ގެންިދއުމާގުޅޭ މިނޫްނވެސް އެންމެހައި އުސޫލުތައް.

ޢަތްތަކުގެ އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުިރއަށްެގންދާ ޝަރީ )ޅ(  
 25މައްސަލަެއއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަޖިލިސްތަކުގެ ރެކޯޑިްނގ، އެ 

 ވާނެެއވެ.)ފަންސަވީސް( އަހަރު ދުވަުހެގ މުއްދަތަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަަލހައްޓަން

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (2): 2020/6އިޞްލާުޙ: 
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  )އި މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވްސ، ޑްަރގް ކޯުޓގަ )ކ
ވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދު ކުރިއަްށގެންދާ

 ކުރިއަްށގެންދިއުމަކަށް މި މާްއދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (119) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ޝަރީޢަތް 

މެދުކަނޑާލުމާއި 
 ފަސްކުރުން 

އެކަން، ފަނިޑޔާރު  ،ޝަރީޢަތެއް ކުޑަ ަވގުތުޮކޅަކަށް މެދުކަނޑާލާނަމަ )ހ(  .164

 ންވާނެެއވެ.އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ައލުން ފަށާއިރު ފަށާކަން އިޢުލާންކުރަ

އެކަްނ،  ،މަޝަރީޢަތެއް މެދުކަނޑާލަނީ އެެހން ތާރީޚެއްަގއި ކުިރއަށްގެންިދޔުމަށްނަ )ށ(  

ގެ      ެއ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ފަނޑިޔާރު އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ޝަރީޢަތު

ގައި ފަނޑިޔާރު އަުޑއެހުމުގެ ބާކީ ބައި ކުރިއަްށގެންދާނެ ތާރީޚަކާއި ގަޑި އެ މަޖިލީހު

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

ގައި އުސޫލުަތކާ ޚިާލފަށް މައްސަލައި ޝަރީޢަތެއް ކުރިއަށްާދއިރު ޝަރީޢަތުގެ  )ހ(  .165 އިޢުތިރާޟްކުރުން 

ްއ ފަރާތަށް ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ އަނެ

ފެންނަނަމަ، އެކަމަށް އިޢުތިރާޟްކުރެވިދާެނއެވެ. އިޢުތިރާޟުކުރާނީ، 

 "އިޢުތިރާޟުކުރަން" އެފަދައިްނ ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ތެދުވެހުރެއެވެ.

ޟްކުރާކަން އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާމި މާ )ށ(  

ގޮތުން، ހާމަކުރުމާއެކު، އޭނާ އިޢުތިާރޟްކުރާ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. މި

 ންެނވެ.އިޢުތިރާޟްކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަަބބެއް ޮއވެގެ

 ބަހެއް ހުށަހަޅަން މަސައްކަތްކުރާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަނޭޅޭނެ ހެކި   (1)   

 ޙާލަތުގައި؛

 ހެކިބަސް ދޭ މީހާއާ ލީޑިންގ ސުވާލުކުރާ ޙާލަުތގައި؛  (2)   

 ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޙާލަތުގައި.  (3)   

ޟެްއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާ )ނ(  

ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ފަނޑިޔާރު ކޮށްފިނަމަ، އަންނަނިވި 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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 އިޢުތިރާޟް ބަލައިގަތުްނ؛  (1)   

 އިޢުތިރާޟް ޤަބޫލުނުކުރުން.  (2)   

ރުެގ ( ވަނަ ނަންބ1ައިޢުތިރާޟެއް ބަަލއިގެންފި ަކމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  

ގުތުން ކުރަމުންދިޔަ ކަމެްއ ވަ ދަށުން ފަނޑިޔާރު އެްނގުމުން، އަނެްއ ފަރާތުން 

 ހުއްޓާލަންވާނެެއވެ.

ރުގެ ( ވަނަ ނަންބ2ައިޢުތިރާޟެއް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ބ(  

ދަށުން ފަނޑިޔާރު އެްނގުުމން، އަެނއް ފަރާތުން ުކރަމުންދިޔަ ކަމެއް 

 ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެެއވެ.

މެހައި އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއް ކުިރއަށް ގެންދަންވާނީ، އަދި އެންޝަރީޢަތުގެ  )ހ(  .166 ޝަރީޢަތް ކުރާ ބަސް 

 ލިޔެކިޔުންތަާކއި ރެޯކޑުތައް ަބލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

ބަހުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އިނގިރޭސި ބަހާއި އަރަބި )ށ(  

ޔަސް ހުންނަ ޑޮކިއުމެންޓްތައް، ޭއގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަނޭޅުނުކަމުގަިއވި 

 އިނގިރޭސި ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަެނ، މައްަސލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާެނެއވެ. އަދި

ތަކަށް  ލިޔެފައިވާ ޮޑކިއުެމންޓްތައް ކޯޓުބަހާއި އަރަބި ބަސް ނޫން ބަސްބަހުން

ތަރުޖަމާ  ހުށަހަޅަންވާނީ އިނގިރޭިސ، ދިވެހި ނުވަތަ އަރަބި ބަހުންކުެރ ބަހަކުން

 ކޮށްގެންނެވެ. 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ 
މީހާއަށް ދިވެހިބަސް 

ނޭނގުން ނުވަތަ 
 ލިޔަންކިޔަން ނޭނގުން 

ންނަ ދިވެހި ބަހުން ލިަޔންކިޔަން ނުދަކުށުގެ ދަޢުާވ އުފުލިފަިއވާ މީހަކީ،  )ހ(  .167

ތު މީހެއްނަމަ، އަދި އޭނާ ވަީނ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަޢއްޔަްނުކރުމުގެ ފުރުޞަ

ވޭ ދޫކޮށްލާފައިނަމަ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތެއްަގއި ބަދަލުކުރެ

ލިޔެކިޔުމާިއ، ނެގޭ ބަޔާްނތަކާއި، މައްސަަލއާ ގުޅުްނހުރި އެހެނިހެން 

ކަން ފަނޑިޔާރު ެއއްެޗއް އޭަގިއވާ ގޮތަށް އެ މީހަކަށް ވިސްނިަފއިވާ  ލިޔުންތަކުަގއިވާ 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހަކީ ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ، ނުވަތަ ދިވެހި  )ށ(  

ބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަަދްއކައި، ދިވެހި ބަހުން ލިަޔންކިޔަން ނުދަންނަ 
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އެ މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެ މީހަކަށް ރަނގަޅަށް މީހަކުނަމަ، 

ބަހަކުްނ ވާހަކަދަްއކަން ދަންނަ ތަރުޖަމާނެއްގެ އެީހގަެއވެ.  ވާހަކަދަްއކަން އެނގޭ

އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ދަށުން އެ މީހަކު އަމިްއލައަށް ތަރުޖަމާނަކު 

ށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިާވ ހަމަޖައްސާފައިނުވާ ޙާލަތުަގިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަ

 ގޮތުގެމަތިން އޭާނއަށް ކޯޓުން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

ގެ އެހީ ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ މީހަކު ކޯުޓގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ަތރުޖަމާނެއް )ނ(  

 .ބޭނުންވާނަމަ، ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނީ ކޯޓަށެވެ

ންވާނަމަ، ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ މީހަކު އަިމއްލައަށް ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނު )ރ(  

 ކަނޑައެޅިަފިއވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނީ ކޯޓަށެވެ.

ޢުލޫމާތާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި ިޖނާއީ ދަޢުވާތަކާ ގުިޅގެން އަްނނަނިވި މަ )ހ(  .168 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

 ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ.ލިޔެކިޔުން ކޯޓުން 

 ؛ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާާއއި ދަޢުާވއާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެިކޔުން  (1)   

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނެގޭ ހެކިބަސް؛  (2)   

ތަ ައާޑިއ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދަްއކާފައިާވ ވާހަކަަތކުގެ އަުޑ ނުވަ  (3)   

ޑިންތަކަްށ ރެޯކޑިންތަކާިއ، އެ ރެކޯ މަންޒަރު ރެކޯޑު ކުރެވިަފއިވާަނމަ އެ 

 އުނިއިތުރެއް ުނގެނެސް ލިޔާ ަބޔާންތައް؛

ކޯޑުކުެރޭވ ދޭ ނުވަތަ ރެ ،ހެކިބަހުގެ ގޮތުަގއި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި   (4)   

 ބަޔާން؛

ތުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެްއެވސް ލިޔުމެްއގައި ދަުޢވާ ިލބޭ ފަރާ  (5)   

 ޙައްޤެްއ އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޙާލަތުތަުކަގއިޙައްޤެއް ދޫކޮށްިލކަމަށް 

 ދޭ ބަޔާން؛ ދޫކޮށްލިކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި

ޕޯޓުތައް؛ ކޯޓުގެ އަމުރުތަކާިއ، ޙުކުމްތަާކއި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރި  (6)   

 އަދި
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 އެހެންމިނޫންވެސް މައްސަލައާ ުގޅިގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް   (7)   

ޔާންކުރާ ޤާނޫނެއްގައި ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަ

 އެންމެހައި ތަކެތި.

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަުކެގ ޝަރީޢަތްތަކުގަިއ، މަްއސަލައިަގއި ހިމެނޭ  )ށ(  

އަުޑ  ޚަޞްމުންނާއި، ހެކީންނާއި، ޚަބީރުން އަނގަބަހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގެ

ސީލަތެްއ މަންޒަރު ެރކޯުޑކުރަންވާނެެއވެ. ުނވަތަ ްސޓެނޮޓައިޕް ވަނުވަތަ ައޑާިއ 

ން އަކުރަށް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފަރާތްތަކުން އަނގަބަހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަކުރު

 ވަގުތުން ލިޔަްނވާނެެއވެ.

ކޯުޑކުރާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން އަޑު ނުވަތަ ައޑާއި މަްނޒަރު ރެ )ނ(  

ޔާން ންމެ ައވަހަކަށް އެ ރެކޯިޑންގއާ އެްއގޮތަށް ައކުރުން ައކުރަށް ބަވީއެ

ން ލިޔަންވާނެެއވެ. އަދި ބަޔާްނ ލިޔުނު މީހާ ރެކޯޑިންގާއ އެއްގޮތަށް ބަޔާ

ޔާ ލި ލިޔުނުކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން 

ަވގުތުްނ   ައކުރުން އަކުރަށްބަޔާނަކީ، ސްޓެނޮަޓއިޕް ވަީސލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން

 ލިޔުމުގައި ެއކަން ކުރި މީހާ އެކަން ކުރުމަށްފަހު އެ ،ލިޔާ ބަޔާނެއް ކަމަށްވާނަމަ

 ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ.

ޯކޑުކުެރވޭނެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން އަޑު ުނވަތަ އަާޑއި މަްނޒަރު ރެ )ރ(  

ން ގެޒެުޓަގއި ާޝއިޢުކުރާ ތާރީޚުއިންތިޒާމު، މި ޤާނޫނު ދިެވހިސަރުކާރުގެ 

 )ހަެއއް( މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ިދވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެހައި 6ފެށިގެން 

 ކޯޓުތަކެްއަގއި ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ.

މައްސަލައިގެ ރެކޯޑިންގ 
އަޑުއެހުމާއި ބަޔާންތައް 

 ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު 
 

ލިބޭ  ދައުލަތުން ނުވަތަ ދަޢުވާޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުަގއި  )ހ(  .169

ޑިންގ ފަރާތުން އެދެފިނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ރެޯކޑުޮކށްފައިވާ ރެކޯ 

 ކޯޓުްނ އަުޑއެހުމާއި، ިލޔެފަިއވާ ބަާޔންތައް ބެލުމުގެ ފުރުޞަުތ ެއ ފަރާތަކަށް

 އެދިއްޖެނަމަ ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެ ބަޔާންަތކުގެ ކޮޕީ ނެގުމަށް އެއިން ފަރާތަކުން

 އެ ފުރުޞަތުވެސް ދޭންވާެނއެެވ.
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ށް ނިމި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެިވގެން ާބްއވާ ޝަރީޢަތްތަުކގެ ތެެރއިން، ޙުކުމްކޮ )ށ(  

ކަށާއި، ޝަރީޢަތް ނިމިފައިވާ މައްަސލަތަކުގައި ަމއްސަލައާ ގުޅުްނހުރި ފަރާތްތަ

ަފއިާވ ށްޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާިއ، ދަރިަވރުންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮ

ޞަތު ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަިއ، ކޮޕީ ހަދައި، ރެކޯޑިްނގތައް ައޑުއެހުުމގެ ފުރު

ޚްިތޔާރު ކޯޓަްށ ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެކަމަށްޓަަކއި ެއކަށޭނަ ފީެއއް ކަނަޑއެޅުުމގެ އި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޓު ނެރޭ ކޯޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ާބއްވާ ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލިސްތަކުަގއި  )ނ(  

ނެ އިންތިޒާމް ކުރާ ޙުކުމްތަްއ، އެ ތަކެތި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަމުރުތަކާއި

 ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނެއވެ.

ގުމުަގއާިއ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ ލިޔެިކޔުންތައް ބެލުމުަގާއއި، ކޮޕީނެ )ރ(  
ނޫނުގެ ދަށުން އުސޫލުަތއް، މި ޤާ ރެކޯޑިންގަތއް އަުޑއެހުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 
 އެކުަލވާލާ ަގވާއިުދގައި ަބޔާންުކރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (120) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ޢަތަށް ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާއިރު، މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޝަރީ  .170 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން 

ންނަ ފަރާތަކުން، ތަ ަޚބީރަކު، ނުވަތަ މައްސަލަ އަުޑއެހުމަށް ވަހާޒިރުކުރެވޭ ހެްއކަކު ުނވަ

ކެނޑީ ކަމަށް  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ކަެމއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މީހަކު ކޯުޓގެ ޙުރުމަތް

އިން އަދަބެއް ކަނޑައަަޅއި، އެ މީހެްއގެ މަްއޗަށް ަވގުތުން އަންނަނިވި އަދަބުތަކުގެ ތެރެ

 މަްއސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްިތޔާރު 

 )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛ 15 )ހ(  

 ން؛)އެެކއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޭގގައި ބަންދުކުރު 1 )ށ(  

 ކުރުން.)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ -/10,000 )ނ(  

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (121) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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 ފަންސަވީސްވަނަ ބާބު 
 ޝަރީޢަތަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން 

 
ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

 އަމުރު 
ކޯޓަށް  އެިކއެކި ބޭނުންތަކަށްދަޢުވާ ލިބޭ މީހުންނާއި ހެީކންނާއި އެނޫންެވސް  )ހ(  .171

ިތޔާރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހާޒިރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު ފޮނުވުުމގެ އިޚް

މަޢުލޫމާތު  ވާލިބިގެންެވއެވެ. ިމގޮތުން ފޮނުވާ އަމުރުގައި ތިީރގައި ބަޔާްނޮކށްފައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ަވގުތީ ެއޑްރެސް؛ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ނަމާިއ، ާދއިމީ އަދި   (1)   

 ހާޒިރުވާންވީ ތަާނއި ދުވަހާއި ގަިޑ؛  (2)   

 ހާޒިރުކުރެވެނީ ކޮން ދަޢުާވއަާކ ގުިޅގެންކަން؛  (3)   

 ހާޒިރުކުރެވެނީ ޝަރީޢަތުގެ ޮކން މަރުޙަލާއަކަށްކަން؛  (4)   

 ހާޒިރުކުރެވޭ ހަިއސިްއޔަތު؛  (5)   

 ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ އެޅިދާނެ ިފޔަވަުޅ؛  (6)   

 ހިމަނަން ކޯޓަށް ފެންނަ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު؛ އެ އަމުރުަގއި  (7)   

 ހުއްދަކުރާ ފަނޑިޔާުރގެ ސޮއި އަދި ކޯުޓގެ ތަްއގަނޑު.  (8)   

އޭާނއާމެދު ، ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ފޮނުވެީނ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ކަމުގަިއވާނަމަ )ށ(  

 .ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ޚުާލޞާއެއް އަމުރުަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ

މާލުކަން ކޯޓަށް ހާޒިުރވުމަށް އަްނގާ ައމުރުގެ ނުފުށުަގއި، ހާޒިުރވާ މީހުން ސަ )ނ(  

 ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. 

ތްނަމަ، އޮކޯޓަށް ހާޒިުރވާންޖެހޭ މީހާއަށް ހާޒިރުވުުމގެ އަމުރު ަރއްުދކުރެވެން  )ހ(  .172 އަމުރު ރައްދުކުރުން 

ެއވެ. ކޯޓަށް އެ މީހާާއ ޙަވާލުކުރުމުން އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު

ނަމަ، އޭާނ ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ޙަވާލުނުުކރެވިއްޖެ

މުން، އަމުރު ދިރިއުޅޭ ގޭަގއި އުޅޭ ތަޞައްަރފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ އަމުރު ޙަވާލުކުރު

 ރައްދުކުރެވުީނކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.
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ިނކޮށް، ވަމި މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ހާޒިރުވުުމގެ އަމުރު ަޙވާުލކުރެވިފަިއ  )ށ(  

އި، ކޯުޓގެ އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުން އަމުރު ލިބުނު ކަމަށް އިންކާރުކުާރ ޙާލަތުގަ

ށްބުނެ ދޭ ފަރާތުން އަމުރު ޙަވާލުކުރަން ދިޔަ ފަރާތުން، އަމުރު ޙަވާުލކުރި ކަމަ

ކަމުަގއި  ގެ އަުމރު ރައްދުވިކަުމގެ ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއްހެކިބަހަކީ، ހާޒިރުވުމު 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ާރ ގޮތަށް ހާޒިރުވުމުެގ އަމުރު ޢާންމު ގޮތެްއގަިއ ކޯުޓގެ ުމވަްއޒަފުްނ ރައްދުކު )ހ(  .173 އަމުރު ރައްދުކުރާ ފަރާތް 

ރީ ޕޯސްޓްގެ އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، ކޯުޓން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތްތަކުަގއި، ރަޖިސްޓަ

ޓަްށ ޒަރީާއއިން ނުވަތަ ކޯޓުން ަކނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކޯ

 ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުެރވިދާނެެއވެ.

ގެ އަމުރު މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ޕޯސްޓްގެ ޒަީރާއއިން ހާޒިރުވުމު )ށ(  

އްދުކުރިކަމަށް އަމުރު ރަރައްދުކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަކަށް 

ޒިުރވުމުގެ ސޮއިކުުރވާފަިއ، ޕޯސްޓް އޮފީުހން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ބެލެވޭނީ، ހާ

 އަމުރު ރައްދުިވކަމުގެ ހެްއކެްއގެ ގޮުތގަެއވެ.

 ކުންފުންޏެއް އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްަނމަ، އެ )ނ(  

މުރު ރަިޖސްޓަރީކޮށްފަިއވާ އޮފީހެްއެގ އެޑްރެހަށް އަ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާެއއް

ލިޕް ރައްދުކުރިކަމަށް ސޮިއކުުރވާފައި، ޕޯސްޓް އޮފީހުން ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާ ސް

 ބެލެވޭނީ، އެ ފަރާތަށް އަމުރު ރައްދުވިކަުމގެ ހެއްެކްއގެ ގޮުތަގއެވެ.

ޅާަފއިާވ މީހަކު ެއ އަމުރުަގއި ކަނޑައަކޯޓަށް ހާޒިުރވުމުގެ އަމުރު ިލބޭ ކޮންމެ  )ހ(  .174 ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން 

 ްނވާނެެއވެ.ތާރީޚުގަިއ، އެ އަމުުރގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ ގަިޑއަށް ކޯޓަށް ާހޒިރުވާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު  )ށ(  

ުނވަތަ ، ހާޒިުރނުވެއްޖެނަމަރައްދުވެ، މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ެނތި އަމުރުގަިއވާ ަގޑިއަށް 

އަމުރު ބަލައިނުގެންފިނަމަ، ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވީ ކަމަށް ބަލައި، 

އޭނާއާމެދު ފިޔަަވޅުއެޅުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ހާޒިރުނުވި މީހަކީ 

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ކަމުގަިއވާނަމަ، އޭނާ ، ނުވަތަ އަމުރު ބަލައިނުގަތް މީހަކީ
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ބަންދުގައި ބަހައްަޓއިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރުވެސް ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އަމުރު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް )ނ(  

އެ މީހަކު  ، ޒިރުުނެވއްޖެނަމަރައްދުވެ، މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްެނތި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާ

ގެ އިޚްތިޔާުރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖޫރިމަނާކުރުމު

 ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ވެގެން ކޯޓަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުުމގެ އަމުރު ލިިބފައިވަނިކޮްށ، މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ދިމާ )ރ(  

ެކއް( )އެ 1ބަޔާންކޮށް، އަމުރުަގިއވާ ގަީޑގެ ހާޒިރުެވވެން ނެތްނަމަ، ސަަބބު 

ކަމަށް ބަލާނީ  ގަިޑއިރު ކުރިން، އެކަން ކޯޓަށް އަންގަްނވާނެެއވެ. މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް

 ތިރީގަިއވާ ޙާލަތްތަކުންކުރެ ާޙލަތެއް މެދުވެރިވުެމވެ.

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ބަްއޔެްއވުން؛  (1)   

ގޯސްވުމުގެ ސަބަުބން ކަނޑު ދަތުރާއި، އެްއަގމު ދަތުރު މޫސުން   (2)   

 ކުރެޭވގޮތް ނުވުން؛

 ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވުން.  (3)   

ނު ސަބަބަކީ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ފަދައިން ކޯޓަށް ހާޒިުރނުވެވު )ބ(  

ރުކާރު ބަލިވުން ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓުްނ ދޫކުރާ މެިޑކަލް ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ސަ

 )ދޭއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  2ބަންދުނޫން 

 ފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެފަދަ ތަނަކުން މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށް )ޅ(  

ލަތެއް ޙާ ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެންނަ ލިޔުމެއްގެ ތެދު ދޮގު ސާބިތުކުަރންޖެހޭފަދަ 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ފޯމުގައި ޮސއިކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތައް ކޯޓަްށ 

 ހާޒިރުކުރެވިދާެނއެވެ.

އެހެން ރަށެއްގައި ނުވަތަ 
ޤައުމެއްގައި ހުރި 

އަމުރު މީހަކަށް 
 ރައްދުކުރުން 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ހުރީ މައްސަލައިގެ ަޝރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓު  )ހ(  .175

އެ މީހަުކ ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ ، ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި ކަމަށްވާނަމަ

އަމުރު ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެޭދނީ އެ މީހަކު ހުރި ރަށެްއގެ ޯކޓުގަެއވެ. އެ މީހަކު 
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އެ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ ެއ މީހަކު ހުރި ރަށާ ، ހުރި ރަށުގައި ކޯޓެއް ނެތްނަމަ

 އެންމެ ކައިީރގަިއވާ ރަށެްއގެ ރަށު ކޯޓުންނެވެ. 

ދާގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޙާަލތުގައި އެ މީހަކަށް ރައްދުކުާރނީ އެ މާއް )ށ(  

އެ އަމުރަކަށް  އަމުރެެކވެ. ނަމަވެސްބަޔާންކުރާ ރަށެއްގެ ކޯޓުން ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ 

ގެ ޝަރީޢަތް ހާޒިރުނުވެގެން އަޅަންޖެހޭ އެްނމެހައި ފިޔަވަޅުަތއް ައޅާނީ މަްއސަލައި

 ހިންގާ ކޯޓުންނެވެ.

، މަްށވާނަމަކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަ )ނ(  

ނޫނުގެ ޤާއްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ، މި އެ މީހަކު ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރު ރަ

 ަގއެވެ.ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރާ އެ ޤައުމެްއގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް

މީހުން ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ 
 ގަވާއިދު 

 ރައްދުކުރުމާބެޭހ ޝަރީޢަތަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި، ހާޒިރުކުރުުމގެ އަމުރު ެނރުމާއި އަމުރު  .176

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ.އުސޫލުތަްއ، މި 

ހެކީން ހާޒިރުކުރުމުގައި 
 ހިނގާ ޚަރަދު 

 ޝަރީޢަތް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ހުރީ މައްސަލައިގެ )ހ(  .177

ަގއި ހިންގާ ކޯޓު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި ުނވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރު

ތުރު ޚަރަާދއި، ކަމަށްވާނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަާރތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ދަ

 މަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ ދަޢުވާ ލިބޭ އެ މީހަކު އެ ރަށުަގއި ހުރު

 ފަރާތުންނެވެ. 

 ހުރި ރަށް ދައުލަތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުްނވާ ހެްއކަކު ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓު  )ށ(  

އުލަތުން ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ުނަވތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ކަމަށްވާނަމަ، ދަ

 ހުރުމަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި، އެ މީހަކު އެ ރަށުގައި

 އުލަތުންނެވެ. ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ ދަ

 މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ދައުލަތުން )ނ(  

ދާ އުފުލަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އުފުލާނެ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.
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ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން 
 ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުން 

 ހާޒިުރކުރުމަްށ ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކީ ބަންދުގައި ހުރި މީހެއްނަމަ، އޭނާ ކޯޓަށްކޯޓަށް   .178

މުރު ެއ ނެރޭ އަމުރު، އޭނާ ބަންދުކޮްށފައި ހުރި ތަނުގެ އިދާާރއަށް ފޮނުވުމުން،   އެ އަ

ާނ އޭމީހާއަށް ރައްދުކޮށް، އެ ައމުރުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ަގޑިއަށް އެ އިދާާރއިން 

 ދޭންވާނެެއވެ.ހާޒިރުކޮށް

ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހުންގެ 
 ހެދުން 

ދުމެއް ހެއެކަށީގެްނވާ  ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ކޯުޓގެ ުޙރުމަތާ  .179

ނޑުތައް، މި އަޅަިއގެންނެެވ. ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު ހެދުން އެޅުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ

 ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި 
 

 
 ސައްބީސްވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 

ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި 
ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ 

 ރިޕޯޓެއް އޮތުން 

، ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންާވ ކޯޓަކުން ހިންގާ ޝަރީޢަތެްއގަިއ، ޙުކުމްކޮށް  .180

އް މައްސަލަ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެ އަދަބުކަނަޑއަޅާ ނިމުމުން، އެ މައްސަލަިއގެ 

 ބެލި ފަނޑިޔާރު ތައްޔާރުކުރަްނވާނެެއވެ.

ރިޕޯޓުގައި ހިމެނެންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

 ނެއެވެ.ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ތިީރގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާ )ހ(  .181

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ކާކުކަން ައންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

 ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ޢުމުރު ނުވަތަ އުފަން ތާރީޚް؛  (2)   

 މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ނިމުނު ތާރީޚް؛  (3)   

 ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ާބވަާތއި ދަޢުވާގެ ޚުލާާޞ؛  (4)   

 ދަޢުވާާއގުޅޭ ލިޔުންތަްއ؛  (5)   

ގެ މާއްދާަވނަ  156ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުނވަތަ  155މި ޤާނޫނުގެ   (6)   

ިއ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުާރ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުން، އެ މަްއސަލައިގަ 

 ކޮށްފައިވާ ުޙކުމް؛
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ޔާންކުާރ ބަރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގައި   (7)   

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު.

ކޯުޓގެ ، ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ަމއްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ސޮއިކޮށް )ށ(  

 ތައްގަނޑު ޖަހަންވާެނއެވެ. 

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 
ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓު 

 ހޯދުމަށް އެދުން 

 ،ށް އެދިއްޖެނަމަމައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަ  .182

ގެ އަސްލާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަިތން، އެ ރިޕޯޓު

 ވެ.އެްއގޮތްކަުމގެ ކޮޕީެއއް، ީވއެންމެ އަވަހަކަށް އެ ފަރާތަށް ދޫުކރަންވާނެއެ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ހަވަނަ ބައި 
 ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ 
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 ހަވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ ފަހުގެ މަރުޙަލާ 

 

 ހަތާވީސްވަނަ ބާބު 
 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 

 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

 އަމުރު 
183.  )ހ( ްގަިއވާ އަދަބަކީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުާވކަމަށް ކޯުޓން ކުރި ޙުކުމ

ދަބެއް އެ އަ ޖަލުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ަތނެއްަގއި ބަންދުކުރުން ކަމުަގިއވާނަމަ،

 .ނެެއވެތަންފީޛުކުރުމަށް، އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ކޯޓުން ައމުރުކުރަންވާ
 ގެ ދަށުން ތަރުތީބުުކރެވިަފއި  (122) 2020/21އިޞްލާުޙ: 

  )މަށްޓަކަިއ، މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު ތަްނފީޛުކުރު )ށ
 އިދާރާއަށް އިއްވާަފއިވާ ީމހާއާ ޙަވާލުވުމަށް، އަދަބު ތަންފީޛުކުރާކޯޓުން ޙުކުމް 

އެވެ. އަދި ކޯޓުން އެންގުމާެއކު އެ އިދާާރއިން ވަގުތުން އެމީހަކާ ޙަވާުލވާންވާނެ 
ނެތް އެފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ކުރީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ ޤާއިމުވެފައި

ހުންނަށް މީހާއާ ޙަވާލުުވމަށް ފުލު ރަށެއްަގއިނަމަ، ކޯޓުން ޙުކުްމ އިްއވާފަިއވާ
 ައވަހަކަްށ ކޯޓުން އެްނގުމާއެުކ، ފުލުހުން އެމީހަކާ ަވގުތުން ަޙވާލުެވ، ީވ އެންމެ

 އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއާ އެމީހަކު ޙަވާލުކުރަްނވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (122) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ 
އަމުރުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ބު ތަންފީޛުކުާރ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އަދަ 183ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ   .184

 އެވެ.އިދާރާއަށް ކޯޓުން ފޮނުވާ އަުމރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެ

 ކުށްވެރިާޔގެ ާކކުކަން އަންަގިއދޭ މަޢުލޫމާތު؛ )ހ(  

 ކުށްވެރިާޔގެ ޢުމުރު ނުވަތަ ުއފަން ތާރީޚް؛ )ށ(  

ދުގައި ހުރި އޭނާ ބަންދުގައި ހުރި ތަނަކާއި ބަން، ކުށްވެރިޔާ ހުރީ ބަންދުގައިނަމަ  )ނ(  

 ގޮތް؛

  ސާބިތުވި ކުށް؛ )ރ(  
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 ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ އަދަބު؛ )ބ(  

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަިޟއްޔާ ަނންބަރު؛ )ޅ(  

 ؛ތާރީޚްޙުކުމްކުރި  )ކ(  

 ޙުކުމްކުރަންދެން ބަންދުގައި ހުރިނަމަ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު. )އ(  

އެއް ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ 
 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 

އްަގއި، ޙުކުމް މީހެއްގެ މައްޗަށް އެއް ުޙކުމަށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ޙާލަތެ   .185

( ގައި )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 2014/9ތަންފީޛުކުރާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު 
ޙުކުމުގެ މުއްދަތުން 

 ކެނޑުން 

ކުމްކުރަންދެން ޙުޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، ޝަރީޢަތުން   .186

ޗަށް ކުށް ދަުޢވާ ލިބޭ މީހާގެ މައް، ގައިދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދުގައި ހުންނަ ޙާލަތު

ރުން ސާބިތުވެގެން ކޯޓުން އޭނާގެ ަމއްޗަށް ކުރި ުޙކުމުަގއިވާ އަދަަބކީ ބަންދުކު

އްދަތުން ޙުކުްމކުރަންދެން ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު، ޙުކުމުގެ މު ،ކަމުގަިއވާނަމަ

 ކަނޑަންވާެނއެވެ.

ކުށުގެ ރެކޯޑު 
 ބަލަހެއްޓުން 

187.  )މަލުކުރަން މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެކޯޑު ަބލަހައްޓާނެ އިދާރާއެްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަ )ހ

 ނެެއވެ.)ތިރީސް( ުދވަހުގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅަްނވާ 30ފަށާތާ 

ދާރާއެްއ އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާނެ  )ށ(  

ކޯުޑ ރެ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، މަރުަކޒީކޮށް ކުުށގެ )ހަެއއް 6ކަނޑައަޅާތާ 

 ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް، އެ އިާދރާއިން ޤާއިމުކުރަންވާެނެއވެ.

މުަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ނިޒާމަީކ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާ )ނ(  

 ނެެއވެ.ކަމުަގއިވާްނވާހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކަށް ވާސިލުެވވޭނެ ނިޒާމެއް 

މި          މަރުކަޒީކޮށް ކުުށގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫުލތައް، )ރ(  
ދާ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އިދާާރއިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (123) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ށް ކުރި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ ަމއްޗަްށ ކުށް ސާބިތުެވގެން ކޯޓުން ޭއނާގެ މަްއޗަ )ހ(  .188 ޖޫރިމަނާ ދެއްކުން 

 ޙުކުމުގަިއވާ އަދަބަކީ ޖޫރިމަނާކުރުން ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޙުކުމުަގއި

ތޯރިީޓއަށް އޮެރވެނިއު ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި މޯލްިޑވްސް އިންލަންޑް 

ންަގއިދޭ އައެ މީހަކު އެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން ޖޫރިމަނާކުރިކަން 

 މީހާއަށް ލިޔުމެއް މައްސަލަ ބަލައި ޙުުކމްކުރި ކޯޓުން ތައްޔާުރކޮށް ދަޢުވާ ލިބޭ

ލޫމާތު ވަގުތުން ދޭްނވާނެެއވެ. އެ ލިޔުމުގަިއ ތިރީަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ މަޢު

 ންވާނެއެވެ.ހިމެނެ

 ކުށްވެރިާޔގެ ާކކުކަން އަންަގިއދޭ މަޢުލޫމާތު؛  (1)   

 ކުށްވެރިާޔގެ ބައްޕަ ުނވަތަ މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން؛  (2)   

 ކުށްވެރިާޔގެ ޢުމުރު ނުވަތަ ުއފަން ތާރީޚް؛  (3)   

 ސާބިތުވި ކުށް؛  (4)   

 ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވީ ގޮާތއި ޢަދަދު؛  (5)   

 ަނންބަރު؛ ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަިޟއްޔާ  (6)   

 ޙުކުމްކުރި ތާރީޚް.  (7)   

ލިޔުމުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުރިކަން އަންަގއިދޭ )ށ(  

ްސ މޯލްޑިވް ،އަސްލާ އެްއގޮތް ކޮޕީެއއް އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާައށާއި

ހައްޓަން އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮތޯރިީޓއަށާއި، މަރުކަީޒކޮށް ކުށުެގ ރެކޯޑު ބަލަ

 ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.

ންކޮށްފަިއވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ، މި މާއްދާގައި ބަޔާ )ނ(  

ން އެ ފައިސާ ދައުަލތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކުމު ،ގޮތަށް ނުދައްކައިފިނަމަ

 ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން އެ ފައިސާ

 ނަގަންވާނެެއވެ.

، މި ޤާނޫނުގެ މަރުކަޒީކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެެލހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަމާުގޅޭ ުއޫސލުތައް )ރ(  

 ގަވާއިދުަގއި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.ދަށުން ހަދާ 
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ދަރަނި ސާބިތުވިކަން 
އެންގުމާއި ދަރަނި 

 ދެއްކުން 

ން ޖިނާއީ މައްސަލައެްއގެ ޝަީރޢަތް ނިމި ޙުކުމްކުރިއިރު އެ ކުށުގެ ސަބަބު )ހ(  .189

އެފަދަ  ގެއްލުްނވި ފަރާތަށް ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ނަަގއިދޭން ނިންމާފައިވާނަމަ،

ރަންޏެކެވެ. އެ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަ ،ސާބިތުވި މީހާ ގެއްލުުމގެ ބަދަލަކީ ކުށް

 ވެ.ޙުކުމުގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތަށް ެއ ދަރަނި އޭނާ އަދާކޮށް ނިންމަންވާނެއެ 

ލަތައް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެަފއިވާ ދަރަނި ދަްއކަންޖެހޭނީ މަދަނީ މައްސަ )ށ(  

 .ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ އިބްތިދާއީ ކޯޓަށެވެ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ ފަދައިން މައްސަަލ ނިމުމުން ދަރަނި  )ނ(  

ބެންޖެހޭ ދަރަނި ލި ސާބިތުވީކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުމެއް، ކުށް ސާބިުތވި މީހާއަާށއި

މީހާއަށް ކޯޓުން ދޭންވާެނެއވެ. އެ ލިޔުުމގަިއ އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު 

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 މީހާގެ ކާުކކަން ައންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ކުށްވެިރވި   (1)   

 ؛ކުށްވެިރވި މީހާގެ ޢުމުރު ނުަވތަ އުފަން ތާރީޚް  (2)   

 ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު؛  (3)   

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަިޟއްޔާ ަނންބަރު؛  (4)   

 ޙުކުމްކުރި ތާރީޚް؛  (5)   

 ދަރަނި ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް.  (6)   

ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު 
 ބެލެހެއްޓުން 

ލާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންެވގެްނާވ ލިޔުމުގެ އަސް 189މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .190

ާރއަށް އެްއގޮތް ކޮޕީެއއް، ދަރަންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒީ އިދާ

ޓުމަށްޓަކައި ބެލެހެއްފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި ދަރަންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒީކޮށް 

ގެ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެްނާވ އިބްތިދާއީ ކޯޓު 

 ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނަށް އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި  189ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ން، ީވއެންމެ އަވަހަކަްށ ދަރަނި ލިބެންވާ ބުނެފައިވާ ކޯޓަށް ދަރަނި ދެއްކުމު

ފަރާތަށް އެ ފަިއސާ ރައްުދކުަރންވާނެެއވެ. އަދި ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒީކޮށް 
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ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ދަރަނި ދައްކާ ނިންމިކަން ީވއެންމެ ައވަހަކަށް މި މާއްދާގެ 

 ާވނެއެވެ.)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ިއދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަްނގަން

ކުށް ސާބިތުނުވާ 
ޙާލަތުގައި ބަންދުން 

 ދޫކުރުން 

191.   ުމީހަކީ ބަންދުަގއި އެ، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރާއިރ

ޓާފައި ހުރި ތަނުެގ ހުރި މީހެއްނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައް 
 ކޯޓުން ަވގުތުްނ އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި އެމީހަކީ، ޕާސްޕޯޓު ނުވަތައިދާރާއަށް 

ހެއްނަމަ، ެއ މީދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެނޫންވެސް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓިފައިވާ 
 އެްއޗެއް ދޫކުރުމަށް އެ އެްއޗެއް ހިފަހައްޓާފަިއވާ އިދާރާއަށް ކޯޓުން ަވގުތުން

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (125) 2020/21: އިޞްލާޙު 

 
 އަށާވީސްވަނަ ބާބު 

 ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުން 
 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ 
މުދަލާއި ފައިސާ 
 ދައުލަތަށް ނެގުން 

އް ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ެއްއވެސް މުދަލެ ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން  .192

އިސާ ފައެ މުދަލާއި  ،ފައިސާެއއް ލިބިފައިާވކަން ަޝރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި 

ރުމަށް ކޯޓުން ެއގޮތަްށ އެކަން ކު ،ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާަފއިވާނަމަ 

ދަލާއި ފައިސާ ްނ އިތުރު މުއަމުރުކުރަންވާެނއެވެ. އަދި އެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެ

 ަދއުލަތަށް އެ ަފއިާސއާއި މުދާވެސް ،ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ

 ނެގުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަްނާވނެއެވެ. 

މުދަލާއި ތަކެތި 
ދައުލަތުން ނެގުމަކީ 

 އަދަބުގެ ބައެއް ނޫންކަން 

އް ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ެއްއވެސް މުދަލެ ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން  .193

އިސާ ފައެ މުދަލާއި  ،ފައިސާެއއް ލިބިފައިާވކަން ަޝރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި 

 ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުން ުކރާ އަމުރަކީ އެ ކުަށކަށް ކަނަޑއަޅާ އަދަުބގެ

 ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފަހުން ފެންނަ މުދާ 
 ނުވަތަ ފައިސާ 

ކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ މުދަލާިއ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރި ފަހުން ކުށް  .194

ހަމައެފަދަ އެހެން މުދާތަކެއް ނުވަތަ ފައިސާތަެކއް ފެނިގެން އެ ފައިސާ ނުވަތަ އެ މުދާ 

 ،ކުރިން ކޮށްފައިވާ އަމުރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުދަލާއި ފަިއސާގެ ތެރޭަގއި ހިމެނުމަށް
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އިތުރު އަމުެރއް ނެރުމުގެ ނުވަތަ ކުރިން  ،ތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ބިނާކޮށްދައުލަ

 ކޮށްފައިވާ އަމުރު އިޞްލާޙުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ދައުލަތަށް ނެގުމަށް 
އަމުރުކޮށްފައިވާ މުދަލެއް 

ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ 
ބަދަލުގައި އެހެން 
މުދަލެއް ނުވަތަ 

ފައިސާއެއް ދައުލަތަށް 
 ނެގުން 

އްގެ ސަބަބުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ުނކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެ  .195

ގުމަށް ކޯޓުން ަދއުލަތަށް ނެ ،އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ

އިސާގެ ައގާ އަމުރުކޮށްފަިއވާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާގެ ބަދަުލގައި އެ މުދަލުެގ ނުވަތަ ފަ

 ގެންެވއެެވ.އެްއވަރު މުދަލެއް ނުވަތަ ފަިއސާއެއް ެނގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަދއުލަތަށް ލިބި

 ؛ފައިވުން ން ނުވަތަ ދީއެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ތިްނަވނަ ފަރާތަކަށް ވިްއކާލާފައިވު )ހ(  

 ؛އިވުން އެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ަދއުަލތުގެ ބާރު ނުހިނގާ ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފަ  )ށ(  

 އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ފައިސާގެ އަގު އެކަީށގެންނުވާ މިންވަރަކަށް ދަށަށް )ނ(  

 ؛ގޮސްފަިއވުން

ކާ ނުވަތަ ެއހެން މުދަލައެ މުދާ ނުވަތަ ަފއިސާ ފަޭސހައިން ވަކިުނކުރެޭވ ގޮތަށް  )ރ(  

 ފައިސާައކާ ެއއްކޮށްލާފަިއވުން.

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ 
 ޙައްޤެއް އޮތުން 

ށް ކޯޓުން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ަދުއލަތަށް ނެގުމަ  .196

 ަޙއްޤެއްރާތެއްގެ ފައަމުރުކޮށްފަިއވާ ކުށްކޮްށގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިާސގައި ތިންވަނަ 

 ޙައްޤު       އެ އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އެ ޙައްޤު ޯހދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މުދަލާއި ފައިސާ 
ދައުލަތަށް ނެގުމުގެ 
 އަމުރު ތަންފީޛުކުރުން 

ފަިއވާ އަމުރަކާ ކޮށްކުށްކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ މުދަލާިއ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުން   .197

 ެއވެ.ގުިޅގެން ދައުލަތުން ކަނަޑއަާޅ ފަރާތަކަށް އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރެވިދާނެ

މަށް ކޯޓުން ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަާލއި ފައިސާގެ ތެެރއިން ދައުލަތަށް ނެގު )ހ(  

 ؛އަމުރުކޮށްފަިއވާ މުދަލާއި ފަިއސާ އަތުލުން

މަށް ކޯޓުން މުދަާލއި ފައިސާގެ ތެެރއިން ދައުލަތަށް ނެގުކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ  )ށ(  

ހޭ އަމުރުކޮށްފަިއވާ މުދަލާއި ފައިސާ ހޯދައި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެ

 ؛ހޯދުންތަކާއި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް ކުރުން
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ނަ ފަރާތެއްެގ ނަާގއިރު ތިންވަކުށްކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް  )ނ(  

ިކގޮތަކަށް ޙައްޤަކާ ބެޭހގޮތުން ކޯުޓ އަުމރަކުން ނުވަތަ ެއއްވެްސ ޤާޫނނެއްަގއި ވަ

 ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމުކުރާނަމަ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރުން.

 
 ނަވާވީސްވަނަ ބާބު 
 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 
ގޮތަކަށް  ކުށް ކަނޑަެއޅުމުގެ ޤާނޫނެްއަގއި އެހެންމި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ  )ހ(  .198 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ނެރެފަިއވާ  ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު، ކޯޓަކުން ކޮށްަފއިާވ ޙުކުމެްއ، ނުވަތަ

މަރުޙަލާަގިއ  އަމުރެއް ުނވަތަ ޝަރީޢަުތގެ ުކރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ

ލަކާ ވަަތ ޝަރުޢީ އުސޫކޯޓަކުން ނިންމާފައިާވ ނިންމުމެއް، ޤާނޫނުއަާސސީއާ ނު 

މާބެހޭ ކަނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، ެއކަން ފާހަގަކޮށް، 

ފު ފަރާތަކުން އެ ޙުކުެމއް ުނަވތަ އަމުރެއް ުނވަތަ ނިންުމމެއް އިސްިތއުނާ

 ކުރެވިދާނެެއވެ.

ރާ ކުމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ުޙކުމެްއ، ެއ ޙުކުމް  )ށ(  

ތިއުނާުފ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި އިސް 60ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.

ޢަތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަކުން ނެރެފަިއވާ އަމުރެއް ނުވަތަ ޝަރީ )ނ(  
މާފައިާވ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގަިއ ކޯަޓކުން ނިން

ފެށިގެން  އެ އަމުެރއް ނެރޭ، ނުވަތަ ެއ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން، ނިންމުމެއް
 ެއވެ.)ދިހަެއއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ 10ގިނަެވގެން 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ     )ހ(  )ރ(  
ވާ އަމުރެއް ުނވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ގެ ދަށުން ކޯޓަކުން ނެރެފައި 

ދައުލަތުެގ ، ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކޯަޓކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް
ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާނަމަ، އެ އަމުރެއް ނެރޭ، ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ 
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ގައި އިސްިތއުނާފު )ާސޅީސް އަެށއް( ގަިޑއިރުގެ ެތރޭ 48ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ކުރަންވާނެެއވެ.

 ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކޯޓަކުން ނެރޭ އަމުރެއް )ބ(  
 ފެށިގެން ނިންމާ ނިންމުމެއް އިސްތިއުާނފު ކުރުމުން، އިސްތިއުނާފު ުކރާ ތާރީޚުން

މުމާމެދު އެ ނިން)ހަތެްއ( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އެ އަމުރާމެދު ނުަވތަ  7ގިނަެވގެން 
 ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަންވާެނއެވެ.

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (126) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް 

ކުރި ޙުކުމް 
 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 ކުށް ސާބިތުނުާވކަމަށް ނުަވތަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ޖިނާއީ މަސްއޫިލއްޔަތު  )ހ(  .199

ކުރުުމގެ މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުން ކުާރ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުއުފުލަންނުޖެހޭކަމަށް 

 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ވާ ލިބުނު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެަފއިވާ ފަދައިން އިސްތިއުނާފުކުާރއިރު ދަޢު )ށ(  

ންޖެހޭ ނަމީހަކީ ހައިކޯޓުގެ އިސްިތއުާނފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުން

ކުރުމުެގ މީހެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާ ބަންދު

ރ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހަިއކޯޓުަގއި އެދުުމގެ އިޚްިތާޔރު ޕްރޮސިކިއުޓަ

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
މުން، އެދުމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެަފއިވާ ފަަދއިން ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް  )ނ(  

މައިފިނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރން ނިން

ދުން މި ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ ަބިއަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ކަފާލާތުެގ ދަށުން ބަން

ބޭ މީހާއަްށ ދޫކޮށްދިނުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން އެދުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ދަޢުވާ ލި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރި 
ޙުކުމް 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ޢުވާ ލިބޭ ދަ ،މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިުތވާކަމަށް ދަށު ކޯޓަކުން ކޮށްަފިއވާ ޙުކުމް  .200

 ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު 
 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ލާ ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅާަފިއވަނީ އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ އުސޫމައްސަލަ ބެލި ކޯޓުން އަދަބު   .201

ކުރުުމގެ މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި އަދަުބ އިސްތިއުނާފު ،ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަާށއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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މުދަލާއި ފައިސާ 
ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކުރާ 

އަމުރު 
 އިސްތިއުނާފްކުރުން 

ށްގެން ހޯދާފައިވާ މި ޤާނޫނުގެ އަށާވީްސވަނަ ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތން ކުށްކޮ  .202

މުގެ ަޙއްޤު މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު ިއސްތިއުނާފުކުރު

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 
 ނާފުކުރުން އިސްތިއު 

ުނވަތަ ޝަރުޢީ  ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލަ ނިންމާފައިވާގޮތް ާޤނޫނުއަސާސީއާ  .203

ށް، ސުޕްރީމް އުސޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ޚިާލފުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެްނ، އެަކން ފާހަގަކޮ

 ކޯޓުަގއި ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ިއސްތިއުނާފުކުރެވިދާެނއެވެ.

 
 

 
 ވަނަ ބާބު  1-ނަވާވީސް 

 ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް 
 

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ 

ކާރިސާއެއްގައި ޚާއްޞަ 
 އުސޫލުތައް ހިނގުން 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް  )ހ(  .203-1

ގެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ާޤނޫނުއަސާސީން ނުވަަތ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބި

އަދި އެ ، ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަެތއް ިއޢުލާންކޮށް

ާށއި ންކޮށްފައިވާ ރަޙާލަތު ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބުން، އަދި އެ ޙާލަތު އިޢުލާ

އި ކަންކަން ސަރަޙައްދުަގއި ރައްކާތެިރކަން އޮތް މިންވަރަށާއި ނުވަތަ އެ ޙާލަތުގަ

ނޫނަކުން ޤާމަނާކުރެވިފަިއވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޤާނޫނެްއަގއި ނުވަތަ 

ނެތްނަމަ، މި  ބާރުލިބިދީފައިވާ ަގާވއިދެްއގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުަތއް ހިންގެން

 ގޮތުގެމަތިން މި ބާބުގައި ަބާޔންކުރާބުގައި ބަޔާްނކުރާ ޚާއްޞަ ިއޖުރާއަތުތަކަށް، ބާ

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަކުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޖިނާއީ މައްސަލަ )ށ(  

 ތިންނެވެ.ގޮތުގެމަމުއްދަތުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލާ އެްއގޮްތވާ 

ވަނަ މާްއދާގަިއ، ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް  94މި ޤާނޫނުގެ  (1)  

މުއްދަތުތަކެއް ކަނަޑއަޅާފަިއާވ މައްސަލަތަކުގަިއ، ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ 

އުފުލުމުގައި ބޮޑެތި ހުރަސްަތއް ކުރިމަތިވެފަިއވާކަމަްށ، ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަްށ 
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ބިނާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައެޅުމުން، އެ މަްއސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު 

)ފަސްދޮޅަސް(  60ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް އިތުރު             

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ކުރިން ޝަީރޢަތް ފެށުމުގެ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  118މި ޤާނޫނުގެ  (2)  

ވަހުގެ )ތިރީސް( ދު 30ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ 

ނިހެން ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ައދި މި މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ އެހެ

 ޅިދާނެެއވެ.ންމާ ގޮެތއްގެމަތިން ކަނޑައެ މުއްދަތުތައް، މަްއސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ނި

 ވަނަ  61)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)  

ގުތުން ފެށިގެން މާއްދާގައި ޖިނާޔަތުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުށްކުށުަގއި، އެ ކުްށކުރި ވަ 

ފުލޭނެ )އަެށއް( އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުން ދަޢުވާ ނުއު 8

ށްކުރި ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުަގއި،    އެ ކު މައްސަލަތަކުަގާއއި، ޖުނަޙުގެ

އުމުން )ތިނެްއ( އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދި 3ވަގުތުން ފެިށގެން 

 ދަުޢވާ ދަޢުވާ ނުއުފުލޭނެ މައްސަލަަތކުަގއި، އެ މުއްދަތު ފަހަނަައޅާ ދިޔައިރު

ރީޚުން ވި ތާއުފުލިފައިނުވާނަމަ،  އެ ދަުޢވާެއއް އުފުލުމަށް އެ މުއްދަުތ ހަމަ

ރ )ތިރީސް( ދުަވހަށްވުރެ ދިގު ނޫން ުމއްދަތެއް ޕްރޮސިިކއުޓަ 30ފެށިގެން 

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ނު )ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެިރ ހަތިޔާރާއި ތޫ 2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)  

މީހެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 17އެްއޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ރ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޕްރޮސިކިއުޓަ 60މައްޗަށް ގިަނވެގެން 

ގެން ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އުފުލި ތާރީޚުން ފެށި

ނެެއވެ. )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ކޯޓުްނ ޙުކުމްކުރަންވާ 60ގިނަެވގެން 

ކަމަްށ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާަލތެއްަގއި، އެއަދި ެއ މުއްދަތު ކޮންމެހެން އިތުރު

 .އެކަީށގެންވާ އެންމެ ކުރު މުްއދަތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކުެރިވދާނެއެވެ
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ނު )ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެިރ ހަތިޔާރާއި ތޫ 2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5)  

މަތީ ، ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  21އެްއޗެހި ގެްނގުޅުން މަނާކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ދަތަީކ، ެއ މަރުޙަލާގެ ކޮންމެ ކޯެޓއްަގއި މައްސަލަެއއް ިއސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ މުއް

ވަސްތައް ދުމައްސަލަިއގެ ޙުކުމުގެ ިލޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު 

 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ. 30ނުހިމެނޭ ގޮތުން، 

ވަަނ  28-1ނޫނު( ގެ )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާ 2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (6)  

( )ފަސްދޮޅަސް 60މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން، 

ރ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މަްއސަލައެްއގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިކިުއޓަ

ރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ މައްސަަލއެްއ ޕްރޮސިކިުއޓަ

ިކއުޓަރ ސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޕްރޮސި)ސާޅީ 45ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާތާ 

 ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ.

ށްފަިއވާ، މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ހައްޔަރުކޮ (7)  

ލަތަކުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަ

ޤީޤު އެނޫްނވެްސ މީހުންގެ މައްސަލަތަުކގެ ެތރެއިން، ތަޙްތެރެއިން، ނުވަަތ 

 ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ވަކި މުއްދަތުތަކެްއ ކަނޑައަޅާފަިއވާ

ޑެތި ބޮމައްސަލަތަކުަގއި، ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ދަޢުވާ ުއފުލުމުގައި 

ރޮސިކިއުޓަރ ށް ޕްހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެފަިއާވކަމަށް، ސަބަބުތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮ

ޅާ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގަިއ، ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަ

އިޚްތިޔާރު  މުއްދަތެއްަގއި، ތަޙްޤީޤު ފުިރހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ނިންމުމުގެ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ިލބިގެންެވއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރުަމށް ވަކި މުއްދަތެްއ  މި މާއްދާގެ އެހެން އަކުެރއްަގއި ކޯުޓގައި (8)  

ފިޔަަވއި، އެހެްނ މައްސަލަތަކުަގއި  ކަނޑައަޅާަފިއވާ މައްސަލަތައް

އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ މުއްދަަތކީ، އެ މައްސަަލއެްއގެ ޙުުކމުގެ ލިޔުން ލިބޭ 
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)ތިރީސް(  30ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން، 

 ދުވަހެވެ.

ަބއެްއެގ އެމި ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ ޚާްއޞަ އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުުކރެވޭއިުރ،  )ނ(  

ގެންވާ މައްޗަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބި

 ދެވެންވާނެެއވެ.ޙައްޤުތައް، މި ބާބުަގއި ބަޔާންުކރާ އުސޫލަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބި

މުގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޙާލަތެްއގަިއ ޝަރީޢަތް ހިންގުމި  )ރ(  

ޓުތަކަށް ކޯބާބުގައި ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުަތކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމައި، އެކަން 

 އަންގާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަުނންނެވެ.

 މި    އަދި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި   ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި  )ބ(  

ލް ނިންމާ ބާބުގައި ބުނެފަިއވާ އުސޫލުތަަކށް ޢަމަލުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

މާ ނިންމުން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނުން ނިން

 ނިންމުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިުޢކުރަންވާެނއެވެ.

ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަށް މި  )ޅ(  

ލަތެްއގަިއ، ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާ

 ލުަތކަށެވެ.ޢަމަލުކުރުމުގައި އިްސކަންދޭންވާނީ މި ބާބުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އުސޫ

ހައްޔަރުކުރުމާއި 
ބަންދުކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ 

 ރާއަތުތައް އިޖު 

ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް އޮތުމާއެުކ، ވަނަ މާއް 203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 203.-2

ރާ ކަންކަމަށް އަދި އެ ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކު

 ރިޢާޔަތްކުރާހިނދު، މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހައްޔަުރކުެރވޭ މީހަކު ުނވަތަ 

ކު، ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުާވގޮތަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހަ

މް އެފެއާޒް ހޯމަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކުެރވޭނެފަދަ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ، މިނިސްޓަރ އޮފް 

ން މަތީ ކަނޑައަޅާ ތަނަކަްށ، ސަބް ިއންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެ

 ގެ ހުއްަދއާެއކު އެމީހަކު ގެންެދވިދާނެެއވެ.ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއް 
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 މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ )ށ(  

ތުން ޙާލަތުގަިއވެސް، މި ޤާނޫނުގައި ހަްއޔަރުކުރުމާއި ބަންުދކުރުމާ ގުޅޭގޮ

 ބަޔާންކުރާ އެހެން ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއވެ.

ދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއް އޮތުމާެއކު، ވަނަ މާއް 203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ރާ ކަންކަމަށް އަދި އެ ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކު

 52ނުގެ ރިޢާޔަތްކުރާހިނދު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީަހކު މި ޤާނޫ

ތްނަމަ، ނެބަާޔންކުރާފަދަ ޖަލެއްގައި ހައްޔަުރކުރެވެން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ިއ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ކަނަޑއަަޅއި ޢާންމުކުރާ ޚާއްޞަ ތަނެްއގަ

 އެމީހަކު ބަންދުކުރެވިދާނެެއވެ.

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި 
 ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުން 

ދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ ާމއް 203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 203.-3

ކުރާ ކޯުޓ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 204ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ތަކުގެ އަމުރުތަކާއި އަދި މިނޫންވެްސ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރު

ްއ ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުަގއި، އެ އަމުރުތަ އަސްލު، އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް

ނުވުމުގެ މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޮއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަީރއާެއއް 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.

ދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ ާމއް 203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 )ރ( ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( އަދި 204ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، ިމ ޤާނޫނުގެ 

ކޯޓުގެ އިްސ ، ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކަްށ، ޢަމަލުކުރުން ވަގުީތގޮތުން ހުއްާޓލައި

ޓު  ކަނަޑއަޅާ އުސޫލުަތކެްއގެ މަތިން ކޯފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އިސް ަފނޑިޔާރު

 އެެވ.  އަމުރުތައް ދޫކުރަމުން ގެންދިުއމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓުތަކަށް ލިިބގެންވެ 

ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި 
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ 

 ލިބިގަތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއް އޮތުމާެއކު،  203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 203.-4

އަދި އެ ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް 

ރިޢާޔަތްކުރާހިނދު، ކުށުގެ ތުހުމަތެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަަތ 

އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ޢާންމު އުސޫލުން ބައްދަލުކުރުމުގެ  ހައްޔަރުަގިއވާ ފަރާތަކަށް
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އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ، އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސިންގ 

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިާވ ، މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ަވކީލާ މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ރެންސިންގ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ފަދައިން އޯޑިއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަމި  )ށ(  
އާ ުގޅިގެން މެދުވެރިކޮށް، ހައްޔަުރގަިއވާ ަފރާތާއި އޭނާގެ ަވކީލާ ދެމެދު މައްސަލަ
ޙުރުމަތް ، ކުރާ މުޢާމަލާތަކީ އެހެން އިތުރު ފަރާތަކަށް އަޑުިއވިގެން ުނވާނެހެން

ފިޔަވަޅުަތއް،  ަކށަވަރުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެްނމެހައި ލިބިގެންވާ މުޢާމަލާތެއްކަން
 އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން އަޅަންވާނެެއވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފައި  (3): 2020/6އިޞްލާޙު: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ހަތްވަނަ ބައި 
 އެހެނިހެން 
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 ހަތްވަނަ ބައި 
 އެހެނިހެން 

 

 ތިރީސްވަނަ ބާބު 
 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 
ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުގެ 

 އުސޫލު 
ކުރާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ޤާނޫނު ތަންފީޛު )ހ(   .204

މުުރ އިދާރާތަކަށް ނުކުެރވޭނެ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަމުގަިއ، އެ އަ
ވޭގޮތަށް ިމ އަންނަނިވި އުސޫލުތަްއ އެކުލެ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަާވއިދެއް، 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި، ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
ޞާޞް ޖިނާއީ މައްސަލަ ބެލުމުެގ ނުަވތަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ އިްޚތި (1)   

ތަކުަގއި އެ ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ކޯޓަކުްނ، ޯކޓު އަމުރު ދޫކުރަންޖެހޭ ޙާލަތް
  ނުވަތަ ވަކި ފަނިޑާޔރުންތަކަކަށްކޯޓެްއގެ ވަކި ފަނިޑޔާރަަކށް

ށް، ކޯުޓ ޚާއްޞަެވގެންނުވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކޯޓެްއގެ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކަ
 މިގޮތުްނ އަމުރު ދޫކުރުމުގެ ބާރުލިބިދޭ ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން؛ އަދި

ިކ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯެޓއްަގއި، ަވކި ފަނިޑޔާރަކު ުނވަތަ ވަ
ންވާނީ ލާ މަްއސަލައެއް ނަމަ، ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރަފަނޑިޔާރުންތަކެއް ބަ

 އެ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރުންކަން؛
ގައި އެއިން ފަނޑިޔާަރކު ކޯޓު ައމުރު ދޫކުރުމަށް ހަފްތާއެއްެގ ތެރޭ (2)   

 ޚާއްޞަވާންޖެހޭ ދުވަސް ކަނަޑއެޅުން؛
ވޭނެ ދޫނުކުރެވިދިވިިދގެން ދެ ދުވަހު އެއް ފަނޑިޔާރަކު ކޯޓު އަމުރު  (3)   

 ގޮތްވުްނ؛
ޓު އަމުރު ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުގައި ފަނިޑޔާރުން ދައުރުވާ އުސޫަލކުން ކޯ (4)   

 ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ހަމަޖެހުން؛
ވާ އެ ފަނޑިޔާަރކު ދޫކުރާ ޯކުޓ އަމުރަކީ، އެ ފަނިޑޔާރަކު ނިސްބަތް (5)   

 ކޯޓަކުން ދޫކުރާ ކޯޓު އަމުރެްއކަމުގައި ބެލުން؛
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ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމަކީ، ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަ ތަނަކަށް ޤާނޫނު  (6)   
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ އޮިފސަރުން ގޮސް، ެއކަމާގުޭޅ ލިޔުން 

ގޮތެއް  ހުށަހެޅުމުން، އެ އަމުރު ދޫކުރުމާއި ދޫނުކުރުމާމެދު އެ ވަުގތު
 ކަނޑައަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮންނަަކމަކަށްވުން.

 ދަުށން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު އެުކލަވާލާނީ ސުޕްރީމް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
 ކޯޓުންނެވެ.

ނަ ( ވ2ަކޯޓެްއގަިއ ހުރީ އެންމެ ފަނިޑޔާރެއް ނަމަ، މި ާމއްދާެގ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ތައް ( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ބުނާ އުސޫލ4ު( ވަނަ ނަންބަރާއި، )3ނަންބަރާއި، )

 އެ ކޯޓަކަށް ނުހިނގާެނއެވެ.
އްޔަރު ހަފަނޑިޔާރަްށވުރެ ގިނަ ަފނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ ޯކޓެއް ނަމަ، އެއް  )ރ(  

ހެްއގެ އަމުރެއް ނެރުނު ފަނޑިޔާރު، އެ އަމުރަކާ ގުިޅގެން ހަްއަޔރުކުރެވުނު މީ
 ުނވާނެެއވެ.ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމުގެ މައްސަލަ ބެލުމުަގއި ބަިއެވރިވެގެން

 ބަދަލުކޮށްަފއި  ގެ ދަށުން (127) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ 

ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ 
ޖިސްމާނީގޮތުން 

އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ 
މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ 

 އުސޫލު 

ތަ ނަފްސާނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަުކއްޖެއް ނުވަ )ހ(  .205

 ކަންފަތަށް ލޮލަށް ފެނުމުގަިއ ނުވަތަގޮތުން ެގއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ީމހެއް ނުވަތަ 

ޑަށް ބޮއަުޑއިވުުމގައި ުނވަތަ ވާހަަކ ދެއްކުމުަގއި އެކަީށގެްނާވ ވަރަށްވުރެ 

، ޤާނޫނު އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއް ނުވަަތ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއް ކަމުގައި 

މަތެއް ޢުލޫތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް އެފަދަ މަ

ކާމެދު އެ މީހަ، ހިނދަކު އެކަމާ ދެކޮޅަްށ ހެކި ލިބިފައިނުވާހާ، ލިބިފައިވާނަމަ

 ެނވެ.ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފަެއއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮުތަގއި ބަލައިގެން

ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަުކއްޖެއްނަމަ ނުަވތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން  )ށ(  

ިއވާ މީހެއްނަމަ، އަދި އެ ކުއްޖެްއގެ ބެލެނިވެިރޔާ ނުވަތަ      އެ ގެއްލުން ލިބިފަ

ނުވަތަ ނަފްާސނީ ގޮތުން ގެއްލުެމއް  ކުއްޖެްއގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު،

ލިބިފައިވާ މީހަކާ ޙަވާލުެވގެން ހުންނަ މީހަކު ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު 

ރާ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު ޤާނޫނު ތަންފީޛުކު
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އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ އޭނާ ހާޒިރުވުުމގެ މަޤްޞަދުކަން އަނަގބަހުންނާއި ލިޔުމުން 

 އެ މީހަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

ހާއަށް ކުޑަުކއްޖާއަށް ުނވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފަިއާވ މީ  (1)   

 ؛ލަފާދިނުމަށް

މީހާއާމެދު  ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާކުޑަުކއްޖާއާމެދު   (2)   

ންތޯ ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދުލުވެރި ައދި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތި

 ؛ ބެލުމަށް

ނަން ބުކުޑަުކއްޖާ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ެގއްލުން ލިބިފައިވާ ީމހާ   (3)   

އާ ނުވަތަ  ުކއްޖާ އެ ، ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް ބުނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި

 އެ މީހާއާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް.

ގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެްއގެ ބެލެނިވެރިެއއް ނުަވތަ އެ ކުއްޖެއް  )ނ(  

ލިބިފައިވާ  ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއް

ފާޢުކުރެވޭނެ ނުވަތަ އެ މީހެްއގެ މަޞްލަޙަތު ދި މީހަކާ ޙަވާލުެވގެން ހުންނަ މީހެއް

ދުމަށް އެ ުކއްޖަކަށް ުނވަަތ އެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީެލއްގެ އެހީ ހޯ، މީހަކު

ހީ ހޯދުމަށް އެއީ އެ ުކއްޖެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ޤާނޫނީ ވަީކލެއްގެ އެ އެދެފިނަމަ،

 އެދުނީ ކަމުަގއި ބަލަންވާނެެއވެ.

އްޔަރުަގއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިާވ މީހަކު ހަކުޑަުކއްޖަކު ނުވަތަ  )ރ(  

ކު ުނވަތަ  އެ ުކއްޖަ، ނުވަތަ ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމާެމދު ގޮތެއް ނިންމުމުެގ ކުރިން

ވަތަ ބަންދުަގއި އެ މީހެއްގެ ޙާލަާތއި، އެ ުކއްޖަކު ނުވަތަ އެ މީހަކު ަހއްޔަުރަގއި ނު

ންނަ އެންމެ ފެެއކަމުަގއި އެ މީހަކަށް ، ކާއި ބެހެއްޓުމުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ ައސަރުތަ

ެއ ުކއްޖަކާ ނުވަތަ ެއ މީހަކާ  ،ރަނގަޅުގޮްތ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ޞްލަޙަތު މަޙަވާލުެވގެންހުރި މީހާއަށް ނުވަތަ އެ ކުއްޖެްއގެ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ 

 ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. 
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ނަފްސާނީ ނުވަތަ 
އް ޖިސްމާނީ އުނިކަމެ 

ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 
 ޙައްޤުތައް 

ސާނީ ނަފް، ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގަިއވެސް  )ހ(  .206

ޞްލަޙަތު މަނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ 

 ނެވެ.ގޮުތގެމަތިންދިފާޢުނުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި 

ތަ އެނޫްނ ނުވަތަ ބަޔާން ަނގައި ނުވަ ތަޙްޤީޤުގައި އެ މީހަކާ ުސވާލުކޮށް  (1)   

 ގޮތަކަްށވެސް ތަޙްޤީުޤގަިއ އޭނާާއ މުޢާމަލާތްކުރަންާވނީ އޭނާއާ 

ކުރެވޭނެ ޙަވާލުެވގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އޭާނގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢު

 މީހެއްގެ ހާޒިުރގަެއވެ.

ރެޭވ ތަޙްޤީުޤގައި އޭާނއާ ކު، މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއިއެ   (2)   

ންތަްއ އޭނާ ދީަފއިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިެޔކިޔު، ސުވާލުތަާކއި

ރުމަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އެ ީމހަކަށް ވިސްނިފަިއވާކަން ޔަީޤންކު

 ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާެއކެވެ.

 އަދި އޭނާގެ ނަްފސާނީ، ނުވަަތ ބަންދުކުރާނަމަ އޭނާ ހައްޔަުރކުރާނަމަ  (3)   

ކުރުމުގަިއ ޖިސްމާނީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އޭނާ ހަްއޔަރު 

ޔާރުަގއި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްުޓމުގައި އޭާނގެ އަިމއްލަ އިްޚތި

ރުކުާރ ކުރަން ދަތި ޟަރޫރީ ކަންކަްނ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އޭނާ ަހއްޔަ

 ބަންދުކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ. ނުވަތަ

މުަގއި،  ޖިނާއީ އެްއވެސް އިޖުރާއަތެްއ އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ިހންގު  (4)   

ރައެްއ ބުއެ މީހެއްގެ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ޙާލަތާ އެކަށީގެންުނވާ 

 އެ މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެންުނާވނެއެވެ. 

 ނުލިބޭނެ މީހުންގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް އަނިާޔއެއް ބަންދުގައި ތިބޭ އެހެން   (5)   

އްޓާ ނުވަތަ ގޯނާެއއް ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އޭނާ ބަންދުކޮށްފަިއ ބަހަ

 ފަރާތުން ކަންކަން އިންތިޒާމްުކރަންވާނެެއވެ.

އޭނާއަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފަިއވާ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ   (6)   

އޭނާ ދީފަިއވާ ބަޔާނުގަިއ ، މީހެއްނަމަލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ 
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ެއ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމުަގއި ނުވަަތ ، ސޮއިކުުރވުމުގެ ކުރިން

ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ަބިއވެރިނުވާ މީހަކު މެދުވެިރކޮށް އޭނާ ދީފަިއާވ 

 ބަޔާން އޭނާއަށް ިއްއވަންވާެނެއވެ.

ހެއްނަމަ ލިބިފަިއާވ މީއޭނާއަކީ ކަންފަތަށް އަުޑިއުވމުގައި އުނިކަމެއް   (7)   

ގައި ުނވަތަ އޭނާއާމެދު ކުެރވޭ ތަޙްީޤގު ، ނުވަތަ ވާހަކަނުެދއްކޭ މީހެއްަނމަ

ކާ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާއަްށ ެއހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، އެަފދަ މީހަ

 މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގޭ މީހަކު ވީއެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި 

 .ޖައްސައިދޭންވާެނެއވެތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޯޓުން ހަމަ

އެ މީހަކާ ، ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ިލބިފައިވާ މީހަކު ބަލައި ފާސްުކރަންވާނީ )ށ(  

ވޭނެ މީހެއްެގ ޙަވާލުެވގެން ހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެ

ވޭނެ މީހަކު ިދފާޢުކުރެހާޒިރުގަެއވެ. އެހެންނަމަވެްސ، އެފަދަ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު 

ގެ ނެތް ޙާލަތެއްގަިއވެްސ، އެަފދަ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުުރމަކީ މައްސަލައި 

އްކަމަށް އެންމެހައި ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެ

)ނ( ގަިއވާ  ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ އޮފިސަރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ

އި އެކަން ރިހަމަވާ ގޮތެްއެގމަތިން އެފަދަ މީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގަކަންކަން ފު

 ކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ހެއްެގ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީ )ނ(  

 ލައި މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހަކު ނެތް ޙާލަތެއްގައި ެއފަދަ މީހަކު ބަ

ފާސްކުރަންވާނީ، މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އޮިފސަރެއްނަމަ، ސަބް 

 ހުއްދަ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިްސެގ ރޭންކަށްވުރެ މަތީ ރޭްނކެްއެގ ވެިރއެްއގެ

އްގެ ކަމާބެހޭ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އެނޫން އިާދރާއެްއގެ އޮފިސަެރއްނަމަ، އެ އިދާރާއެ 

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެިރއެްއގެ ހުްއދަ 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެކަން  )ރ(  

އެގޮތަށް ކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ، ލިޔުމުން ރެކޯުޑކުރަންވާނެެއެވ. އަދި       ެއ 
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ލިޔުމުގަިއ އެ މީހަުކ ބަލަިއ ފާސްކުރި އޮފިސަާރއި، ެއކަމަށް ހުއްދަ ދިން 

 ވެރިެއއްގެ ސޮިއކޮށްފައި އޮންަނންވާނެެއވެ.

ހޭބިއަސް ކޯޕަސް 
 ރިޓަކަށް އެދުން 

ޔަރުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްަފއިވަނީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ ހައް  )ހ(  .207

ކަށް ހޭބިއަސް ދޫކޮށްލުމަށް އެދި، އޭނާއަށް ުނވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަ

 ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.ކޯޕަސް ރިޓަކަށް އެދި 

ރު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހޭބިއަސް ކޯޕަސް ރިޓަކަްށ އެދި ހުށަހަޅާއި )ށ(  

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ށްފައިާވ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ހައްަޔރުކުރި ތާރީޚާއި އޭނާ ބަންދުކޮ  (1)   

 ތަން؛

 ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ހައްޔަުރކުރި ފަރާތް؛  (2)   

ވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު ކަމަށް ބެލެވޭ ނު  (3)   

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތައް.

މީހާ ދީފައިވާ،  ހައްޔަުރކޮށްފައިވާ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބަޔާނަކީ  )ނ(  

 ތެދު ބަޔާނެއް ކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ.އަދި އޭނާ ސޮިއކޮށްފަިއވާ 

ރުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ހައްޔަުރކޮށްފަިއާވ މީހާ ހައްޔަ )ރ(  

 ބަޔާްނ ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭާނ އަމިްއލައަށް މި މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ

މީހަކު    ހެންދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓަށް ާސބިތުކޮށްދެވޭނަމަ، އޭާނގެ ފަާރތުން އެ

 އެ ބަޔާން ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ރެއްގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަނީ، ކޯޓު އަމު )ބ(  

ގެ ދަށުން ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަާކ ގުޭޅގޮތުން ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ މާއްދާ 

 ންވާނެއެވެ.އަމުރެްއގެ ކޮީޕއެްއވެސް ހުށަހަޅަކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައާެއުކ އެ 

ރުުމގެ މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަާޔންކުރާ އަމުރުގެ ކޮޕީ ވާންާވނީ، ހައްޔަރުކު )ޅ(  

 ެށވެ.އަމުރު ނެރުނު ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި/ނުވަތަ ިސއްަކއެއް ހިމެނޭ ކޮޕީއަކަ
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ރާތުގައި ހަްއޔަރުކުރި ފަ، މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަާޔންކުރާ އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް )ކ(  

ނުވާނަމަ،   އެދުމުންވެސް ަހއްޔަރުކޮށްަފިއވާ މީހާއަށް އެ ފަރާތުން ޯފރުކޮށްދީފައި

ފަރާތުްނ    އެ އަމުުރގެ ކޮީޕއަކަށް އެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމާއި، ހައްޔަރުކުރި

ޔާނެއް ޓަށް ބަކޯއެ އަމުރުގެ ކޮޕީެއއް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފަިއވާ ކަން ބަޔާންޮކށް، 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާ 
 ހާޒިރުކުރަން އަމުރުކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހޭބިއަސް ކޯޕަސް ރިޓަކަށް އެދި  207މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .208

ނާ ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫ

ނޫންކަމާމެުދ ކޯޓުން ގޮތެއް އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންކަްނ ނުވަތަ 

އޭނާ  ކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ، ހައްޔަުރކޮށްފައިވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް

 ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ކޯުޓން އަމުރުކުރަންވާނެެއވެ.

ން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރާ ެއްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތި )ށ(  

ރާތުގެ މައްޗަްށ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ، އޭނާ ހަްއޔަރުުކރި ފަ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ

 ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

ން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ކޯޓުން ކުާރ އަމުރާ އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެމަތި )ނ(  

ރާތުން ކޯޓުގެ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށްފިނަމަ، ހައްޔަރުުކރާ ފަ

މުރުކޮށް، ކަމުގައި ބަލައި، އެ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަޙުރުމަތާ ޚިލާފުވީ 

އިވާ އުސޫލުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަ

 އެ ފަރާތާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
 މަތިންކަން ނުވަތަ 

 ނޫންކަން ކަނޑައެޅުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރާ އެްއގޮްތވާ 208މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .209

ރުކޮށްފަިއވަނީ ގޮތުގެމަތިން ހައްޔަުރަގއިވާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، އޭނާ ހައްޔަ

އްޔަރުކުރި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންކަން ސާބިތުކޮށްދޭނީ، އޭނާ         ހަ

 ރާތުންނެވެ.ފަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ހައްޔަުރގަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަީނ  )ށ(  

ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންކަން އޭނާ ަހްއޔަރުކުރި ފަރާތަށް 
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ސާބިތުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ، ޭއނާ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލުމަްށ ކޯޓުން އަމުރު 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

ށްފަިއވަީނ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ހައްޔަުރގަިއވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮމި  )ނ(  

ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިންކަން އޭނާ ަހްއޔަރުކުރި ފަރާތަށް 

 ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ، ޭއނާ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ

 ގޮތުގެމަތިންކަން ކޯޓުން ކަނަޑއަޅަންވާެނއެެވ.

ށް ކަމަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިހުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަ )ހ(  .210 މުގެ ބަދަލު ހޯދުން ގެއްލު 

 ބަންދުކުރި ކޯޓަކުން ކަނަޑއަަޅއިފިނަމަ، ޭއނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ، އޭނާ

ާނއަށް ފަރާތުގެ ކިބައިން ލިބިދިނުން އެދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭ

 ބިގެންެވއެވެ.ލި

ނީ މަދަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ )ށ(  

ންވާ މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި، އެަފދަ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެ

 ކޯޓަކަެށވެ.

 ކަންކަމާ ަބާޔންކޮށްފައިވާމި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތިީރގައި  )ހ(  .211 ގަވާއިދު ހެދުން 

 ގުޭޅގޮތުން ަގވާއިދު ހަދާނީ ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތައް ހަދާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރުމާގުޅޭ ކަންކަުމގައި ގަާވއިދު   (1)   

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަުކންނެވެ.

މާ ދަޢުވާކުރުމާުގޭޅ ކަންކަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާ އުފުލުމާއި   (2)   

 ރަލްއެވެ.ގުޭޅގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް ހަދާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

އިދުތަްއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާ   (3)   

 ހަދާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.

ގެ އިދާރީ އޮތްނަމަވެްސ، ކޯޓުތަކު ( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ބިދޭ ބާރުގެ ހިންގުމާ ގުޭޅގޮތުން ަގވާއިދު ެހދުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކޯޓުތަކަށް ލި

 ރަހެއްނާޅައެވެ.ދަށުން ވަކި ކޯޓަކުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިެދއް ހެދުމަކަށް މި މާއްދާ ހު
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ލުކުރަން ޤާނޫނަށް ޢަމަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަގވާއިދުަތއް، މި  )ނ(  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

 ގެންނެވެ.ވަނަ ުދަވހުން ފެށި 2017ޖުލައި  2މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  )ހ(  .212
 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (1) 2016/23އިޞްލާުޙ: 

މުގެ ކުރިން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު )ށ(  

ތައް ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ ޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުރާއަާތގުޅޭ ެއންމެހައި އުސޫލު

 ބާޠިލުވީެއވެ. 

 ޚާއްަޞ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ާޚއްޞަ ޤާނޫނެއްަގއި ަވކި )ނ(  

މަލުކުރަން ޢައުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއަޅައިދީަފިއވާ ޙާލަތުގައި ފިަޔަވއި، މި ޤާނޫނަށް 
ނޫނާއި ފެށުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކަންަކމުގައި ޢަމަލުކުރަްނވާނީ        މި ޤާ

 ތިންނެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެމަ

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (128) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
ދި އެ އަމުުރ ކޯޓު އަމުރު ހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެ އަމުރަށް އެދުމުގައި އަ  (1)   

 ކޯޓުން ނެރުމުގައި އަދި އެ ައމުރު ތަންފީޛުކުރުމުގައި؛

 މީހުން ހުއްޓުވުމާއި، ހިފެހެއްޓުމާއި، ހިފަިއ ހައްަޔރުކުރުމާއި   (2)   

 ބަންދުކުރުމުގައި؛

 ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީުޤ ހިންގުމުގަިއ؛  (3)   

ށްލުމުގަިއ ޖިނާއީ މައްސަލަެއްއގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ުނވަތަ ދަޢުވާ ދޫކޮ   (4)   

 ނުވަތަ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެަނުއމުގައި؛

 ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ ޝަރީަޢތް ހިންގުމުގައި؛  (5)   

 ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ؛ ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްގެ  (6)   

 ޭޅގޮތުން.މި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ޢާންމު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތަކާ ގު  (7)   

ލަފްޒުތަާކއި  އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، އަންނަނިވިމި ޤާނޫނުގައި   .213 މާނަކުރުން 

 ފަިއވާ މާނަެއވެ.ޢިބާރާތްތަކަށް ިތރީގައި ދީޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ ެއ ލަފްޒުތަކާއި 
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"އެހެން ޤާނޫނެއް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަީނ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  )ހ(  

 ފާސްކޮށްފައިާވ، ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުުމގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫަނކަށެވެ.

ވޭ ގޮތަށް އެންމެންނަށްމެ ބޭނުންކުރެ ،"ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ށ(  

ކާއި ޕާކްތަާކއި އަބަދުމެ ހުޅުވާލެވިފަިއވާ މަާގއި ގޯްއޗާއި ބިމާއި ޢާންމު މައިދާންތަ

ންމުކޮށް އަމިއްލަ ތަންތަން ކަމަށް ނުބެލެވޭ ބިމާއި ގޯްއޗާއި ޢިމާާރތަށެވެ. ޢާ

އި މީހުންނަށް ވަދެނިކުމެވޭގޮަތށް ހުޅުވިގެންވާ ފިހާަރތަކާއި ކެފޭތަކާ 

ަގއި ކުެށއް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ސައިހޮޓާަތކާއި އެފަދަ ތަންތަނުގެ ތެެރިއން ތަނެއް

ްއގެ ހިނގައިފިކަމަށް ނުވަތަ ކުެށއް ހިނގަމުންދާކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބެ 

 މާނައިަގިއ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު، އެތަނަކީވެސް ޢާންމު ތަނެއްގެ

 .ހިމެނިގެންވާނެ ތަނެކެވެ

ސްޓަރީ މީހެްއގެ ނަމުގައި ރަޖި ،"އަމިއްލަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

މަށް ކުރެިވގެންވާ ގޯްއޗާިއ، ެގާއއި، ބިމާއި، ޢިމާރާތާިއ، މީހުން ދިރިއުޅު

ކި ބޭނުންކުރާ ގޭެގއަށާއި ގޭިބސީއަށާއި އޮފީހަށާއި، ވަިކ އިދާރާއަކުން ވަ

އި ހޯލާއި ން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯްއޗާިއ ޢިމާރާތާއުސޫލަކުން ަވކި ބަެއއް ބޭނުންކުރަ

 މައިދާންތަކަށެވެ.

ންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން ކުރަ ،"ކޯޓު އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ރ(  

އްދައަށެެވ. ކަމެއް ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފަނޑިޔާރަކު ދޫކުރާ ހު

 ނުވަތަ ފަނޑިޔާރަކު ކުރާ އަުމރަށެވެ.

ޚްތިޞާޞް "ފަނޑިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އި )ބ(  

ގެ ސުޕްރީމް ލިބިގެންވާ ދަށު ކޯޓުތަާކއި، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހައިޯކޓާއި، ދިވެިހރާއްޖޭ

 ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންނަށެވެ.

 ހަިއކޯޓަެށވެ."ހައިކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ  )ޅ(  

 ޓަށެވެ."ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯ )ކ(  
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ސްތަށިން "ސާމްޕަލް ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެްއގެ ލެއިން ނުވަތަ އި )އ(  

ސް ނުވަތަ ނިޔަފަތީގެ ދަށުން، ނުވަތަ ދަލުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ އެނޫްނވެ

ށިގަނުޑގެ ހަދިޔައެްއ ނުވަތަ ތެތްކަެމއް ހިމެނޭގޮތަށް، ހަށިގަނޑުގެ ތެެރިއންނާއި 

 ބޭރުން ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށެވެ. 

ފައި "ޑީ.އެން.އޭ" ުނވަތަ "ޑީޮއްކސިރައިބޯ ނިުއކްލިކް އެސިްޑ" ކަމަށް ބުނެ )ވ(  

ވަތަ އެވަީނ، ދިރޭތަކެތީގެ ހަށިގަނޑުަގއި އެކުެލވޭ އެންމެ އަާސސީ ވިހުދަ ނު

ރިހަމަ ޔުނިޓު ނުވަތަ ސެްލގެ ިނއުްކލިއަސްެގ ިވއުގަނޑެއް ފަަދިއން ވަރަށް ފު

ިއވާ ވިާރސީ ސިފަތަކާއި ނަސްލާއި ތަރުތީބަކުން އެތުރި ރައްާކކުރެވިފަ

ހާއަށެވެ. މި ގުނަވަންތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް އޭގެ މަްއޗަށް ބިނާވެފަިއވާ ވިާރސީ ބަ

ވިރާސީ ކުރެހުން، ނިބޫ ނުވަތަ ގަރުބަގަތުުމގައި އެްއ ޖިންސުގެ އެްއ 

 ކުއްޖަކަްށވުރެ ގިަނކުދިން ފިޔަވައި ތަފާތެެވ.

ނުމަށް ދި "ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  )މ(  

 އުފައްދައި ހިންަގއި ކޮންމެ ިއދާރާއަކަށް ނުވަތަ މަރުަކޒަކަެށވެ. 

ށުން ޖިނާއީ "ޖިނާއީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުގެ ދަ )ފ(  

 ންމެ ކުށަކަށެވެ.ކުށް ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކޮ

"ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑަެއޅުމުެގ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ދ(  

 ކުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަުކގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ

ނެއްަގއި ކަނޑައެޅުުމގެ ޤާނޫނުތަކާއި، ވަކި ދާއިާރއެއް ނުވަތަ ކަަމާކގުޅޭ ޤާނޫ

 .ކުށްކުށާުގޅޭ މާއްދާތައް އެކުެލވޭ ޤާނޫނުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެޖިނާއީ 

މްހޫރިއްޔާެގ "ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު )ތ(  

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތަށެވެ. 220ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގުޅުންހުރި  ކުށެއް ހިނގާ ހިނދު، އެ ކުށާ"ކުށުގެ ވެށި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ލ(  
 ކަށެވެ.ވާޤިޢާެއއް ނުވަތަ މާއްދީ ހެްއެކއް ނުވަތަ ެއްއޗެއް ހުރި ކޮްނމެ ތަނަ

 ގެ ދަށުން ބަދަލުކޮށްަފއި  (129) 2020/21އިޞްލާުޙ: 
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ކަމުެގ  "ސަރަވއިލްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެްއ ކޮށްފައިވާ )ގ(  

އި، ނުވަަތ ކުރަމުންދާކަމުގެ ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކަމުގެ ހެކި ހޯދުމަށްޓަކަނުވަތަ 

އި، ކެމެރާ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ޖިނާއީ ޙަރަކާެތއްގެ އިންޓެލިޖެންސް ެއއްކުުރމަށްޓަކަ

އް މައިކްރޮފޯން، ޓޭޕް ރެކޯޑަރ، ވަޔަރ ޓެޕްފަދަ އިލެޓްރޯނިކް ވަޞީލަތްތަ

ކާތްތައް އަޑުއެހުމާިއ، މީހުންގެ ޙަރަބޭނުންކޮށްގެން މީހުންގެ މުޢާމަލާތްތައް 

 މޮނިޓަރކުރުމާއި، މީހުންނާއި ތަންތަން ބަލައި އޮބްޒަރްވކުުރމަށެވެ.

 "ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިާޔޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ދައުލަތެއްގެ )ޏ(  

ވުމުން،  ޢިއްޒަތްތެރިެއއްކަުމގައި ވުމުން، ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ސަފީރަކަށް

ޒު ދީފަިއވާ  ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާއެްއގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ިއމްތިޔާނުވަތަ

ަތ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުައއްސަާސއެއް ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތަަކށްވުމުން، ނުވަ

ކަށްވުމުން، އެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާެއއްގެ ދަށުން އިމްތިޔާޒު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަ

 ރާތުންދޭ އިމްތިޔާޒަށެވެ.ފަރާތަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަ 

 76/24"ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  )ސ(  

ހެްއކާ  )ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ަޢމަލުކުރެވެމުންދާހާ ހިނދަކު އެ ޤާނޫނާއި،

ސޫލުތަްއ ގުޭޅގޮތުން ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އު

ތަކުގެ ބަޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި  އެ ޤާނޫނު

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަްއވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ދި ބެލުުމގެ "ހުއްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ހަްއޔަރަށްވެސް ބަންދަްށވެސް އަ )ޑ(  

 ަކިއ ނުވަތަ ބަލައިދަށަށް ގެނައުމަށްވެސް ުނވާގޮތަށް ުސވާލުކުރުމަށްޓަ

ނާެގ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ުހއްޓުާވ ހުއްުޓވުމަށެވެ. އެ ޙާލަތުގައި އޭ

ެލއްެގ މިނިވަންކަން ނިމުމަކަށް އައީ ކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނީ އިންޒާރުދީ، ވަކީ

 އެހީތެރިކަން ދީ ހަދާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

  ދެ ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި"ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން" ކަމަށް  (1) )ޒ(  

 .ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްަގއިވާ ީމހާ ހުރި ޙާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ
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    .i ަށް ހައްޔަރަށް ނުވާގޮތަށް ނުވަަތ ބަންދުކުރުމަށް ނުވާގޮތ

 ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ ުސވާލުކުރުމަށްޓަަކއި ފުލުހުންގެ 

ހިނގާ  މަށްފަހުމަރުކަޒަކަށް ގެަނއުމަށްފަހު ނުވަތަ ހާޒިރުކުރު

ރުން؛ )ހަތަރެއް( ގަޑިއިުރގެ ަވގުތު އެތަނުގައި ހޭދަކުރާ ކު 4

 ނުވަތަ

    .ii  ުންގެ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށްފަހު ފުލުހ

 ހުންނަ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަްއޔަރުަގއި ނުވަތަ ބަންދުގައި އޭނާ

 ހުރުން.

ލޫމާތެއް ނޫންގޮަތށް ސުވާލެއްކުރުމަށް ނުވަތަ މަޢުކުށުގެ ތުހުމަތެއްަގއި  (2)   

ކަޒަކަށް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަހެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ މަރު

ލުމުގެ ބެހާޒިރުވާ މީހާ އެހުރީ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ފުލުހުްނގެ 

އި، ޙާލަތުގަ ދަށުގައި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭެނެއވެ. ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުުމގެ 

 ޤާނޫނީ އިންޒާރުދީ ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަން ދޭނެއެވެ.

ން "ހައްޔަރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ މިނިވަންކަ (1) )ޓ(  

ށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮ 44ހުއްޓުމަކަށް ގެނެްސ، މި ޤާނޫނުގެ 

އޭނާ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމާއެުކ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް 

 ގެނައުމަށެެވ.

ދަށް ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުަގއި މީަހކު ހުންނާނީ އޭނާ ފުލުހުންގެ ބަން (2)   

ލުހުންގެ ބަދަލުވުމާ ހަމައަށެވެ. ފުލުހުންގެ ހައްޔަުރގައި ހުންނަ މީހާ ފު

މަންޓްގެ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ، އޭާނގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީުޤކުރާ ިޑޕާޓް

ތަ  ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެުޅމުން ނުވައިސްވެިރެއއް އޭނާ ބަންދަށް

 ފަނޑިޔާރަކު އޭނާ ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުންނެވެ.
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ގައި ވަަނ މާއްދާ 44ހައްޔަރުަގއި މީހަކު ހުންނަ ވަގުތު، މި ޤާނޫނުގެ  (3)   

ްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނީ ިއންޒާރުަގއި ބަޔާްނވެގެްނާވ ޙައްޤުތަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އޭނާ  "ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ، މީހަކު ހަްއަޔރުކުރުމަށްފަހު )ޔ(  

ިއ އޭާނ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ހުންނަ ޙާލަތަށެވެ. ބަންދުގެ މުއްދަތުގަ

ބަންދުަގއި  ހުންނާނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލެްއގަެއވެ.

ނީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޤާނޫ 44ހުންނަ ވަގުތު މި ޤާނޫނުގެ 

 ބިގެންެވއެވެ.ލިއިންޒާުރގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ަޙއްޤުތައް ބަންދުަގއި ހުންނަ މީހާއަށް 

، އެތަނެއްގެ "ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އަިމއްލަ ތަނަކާ ގުޭޅޮގތުންނަމަ )ޕ(  

ޔަށް ހިފާފައިާވ ގޮތުންނަމަ، އެތަން ކުއް ވެރިފަރާތަށެވެ. ކުްއޔަށްދީފައިވާ ތަނަކާ ގުޅޭ 

 އެ ޔުނިޓެއް ފަރާތަށެވެ. އެއްމެދު ޢިމާރާތެއްގެ ވަކި ޔުނިެޓއް ނުވަތަ ބަެއްއނަމަ،

ން ތަނެްއގަިއ ނުވަތަ ބައެްއގެ ވެރިފަރާތަށެވެ. އަދި އެއިން އެްއވެސް ފަރާތެއް އެއި

ރިއުޅޭ ދިނެއްަގއި ނެތް ޙާލަތެއްގައިނަމަ ނުވަތަ އެނޫން ޙާލަތެއްގައިނަމަ، ެއތަ

 ވެ.ނުވަތަ އެތަނަކާ އެ ަވގުތަކު ަޙވާލުވެހުރި ފަރާތްވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެ

ަށކާ ކު"މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޖިނާއީ  )ޖ(  
ހާގެ ގުޭޅގޮތުން ސުވާލުކުެރވެމުންދާ މީހާ ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީ

އަށާރަ( ) 18ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ކަނޑައަާޅ، ޢުމުރުން މަޞްލަޙަތު 
 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

 ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްަފއި  (130) 2020/21އިޞްލާުޙ: 



 ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

192 

 

 އިޞްލާހުތަކުގެ ލިސްޓް 
 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުނީ  ޤާނޫނުގެ ނަން  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2017ޖަނަވަރީ  02 )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016/12

 1ށް )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަ 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016/23
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

 2016ނޮވެންބަރު  24

 2ޤާނޫނު( އަށް )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/6
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

 2020ޖުލައި  07

 3)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  2020/21
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 

 2020ސެޕްޓެންބަރު  22
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ރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަްލގެ ޮއފީސް ޕް  




