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  ީހޯމަ ދުވަހާއި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ މަށް އިޢުކުރުގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
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 ދައުުރގެ  ވަނަތިން ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ އަްނގާރަ ވި  27މަހުގެ  އޮްކޫޓބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
 ވަަނ މާއްދާަގިއާވ  92 ޤާނޫނުއަސާީސގެ  "ލުބި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުުރމުގެ" ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި 7

ދުވަހު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ބުދަ ހ( ވި 1437 މުަޙއްރަމް 15) 2015 އޮކްޓޫބަރު  28 ،ގޮތުގެ މަތިން
 ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ކުރެްއވުމުން
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 2015/32 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ 

 ބާބު  ފުރަތަމަ 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

މިއީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަްއ ުނވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިާވނެެހން ކުރާ ޢަމަލުތަްއ  )ހ(  .1 ނަން  ފާއި ރު ތަޢާ
ކުށްވެރިކުރުމާއި، ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅުންހުރި ޢަމަލުތައް ކުރުން މަނާކުރުމާއި، 

ނޑައެޅުމާއި އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން  އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ކަ
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ޮމިނޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތު 

 ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

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

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، އަްނަނނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

ނޑައެޅުން؛ )ހ(    ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކާއި ކުށްތަކުގެ އަދަބުތައް ކަ

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  )ށ(  
ދަ ތަޙްޤީޤުތައް، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދި އެކަށީގެންވާ އަވަްސ މަގުފަހިކުރުމާއި، އެފަ

ނޑައެޅުން؛  މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ކަ

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުން ޢާންުމ  )ނ(  
އި، އެފަދަ ފަރާތްތަްއ ހައްޔަރުކޮށްފައި ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކަ

ބަހައްޓައިގެން ތަޙްޤީޤު ކުރެވޭވަރަށް ހެކި ނެތް ޙާލަްތތަކުގައި ނުވަތަ އެަފަދ 
ފަރާތްތަކުގެ ތަޙްޤީޤު ނިމުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިމުމާ ދެމެދު، 

ދަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭަކމަށް ކޯޓަށް ނުފެންނަ ޙާަލތްތަކުގައި އެފަ
ފަރާތްތައް ދޫކޮށްފައި ބައިތިއްަބއިގެން މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން ގެންދާެނ 

ނޑައެޅުން.  ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް ކަ

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ   .3 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 
ނޑައެޅުމުގައި މި ޤާނޫނަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.ކުށެއްގެ މައްޗަށް ކުށާއި އަ  ދަބު ކަ
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 ބާބު ދެވަނަ 

 ކުށް ކަނޑައެޅުން 

އަްނނަިނވި މަޤްޞަދުތަކުެގ  ،މި ޤާނޫނުގައި "ޓެރަރިޒަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  .4 ޓެރަރިޒަމް މާނަކުރުން 
ދާގައި ވަނަ މާއް 5ތެރެއިން މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށެވެ.

 ؛ދައުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޭނދެވޭ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް  (1)   

ޢާންމުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބައެއްެގ މެދުގައި   (2)   
 ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް؛

 ވަކި ފިކުރެއް ކުރިއެރުވުމަށް. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ، ދީނީ ނުވަތަ  (3)   

ނުރައްކާތެރި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދެއް ނެތް ނަަމވެސް )ށ(  
ހަތިޔާރު ނުވަތަ ވަޒަން ނުވަތަ ގޮވާތަކެތި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ 

އިވާ ޢަމަލެްއ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަ 5އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ މި ާޤޫނނުގެ 
ހިންގުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ މަްޤޞަދަށްޓަކައި ޓެރަރިޒަމްގެ މާނައިގައި ހިމެޭނެނ 

 ކަމެކެވެ.

ވަަނ  4ިމ ޤާނޫނުގެ ، މި ޤާނޫނުގައި "ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަަމލު" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ )ހ(  .5 ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު 
ޤްޞަެދއް ހާސިލުކުރުމުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަްޤޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަ

 ގޮތުން އަންނަނިވި ކަްނތައްތަކުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށެވެ.

ނޑަށް   (1)    މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވުމުގެ ގޮތުްނ އޭނާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ަހށިގަ
 ނުވަތަ ހިއްސަކަށް ގެއްލުން ދިުނން؛

 ފެހެއްޓުްނ؛ގަދަކަމުން މީހަކު ފޮރުވުން ނުވަަތ ރަހީނެއްގެ ގޮތުގައި ހި  (2)   

 މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިުނން؛  (3)   

ކުށް ކުރާ މީހާ ފިޔަވައި، އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނަައށް ނުރައްކަލެއް   (4)   
 ކުރިމަތިކުރުވުން؛

 ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހި ހައިޖެކް ކުރުން؛  (5)   

ޢާންމުންނަށް ނުަވތަ ޢާންުމންގެ ބަޔަކަށް ޞިއްޙީ ގޮތުން ބޮޑު   (6)   
 ވާފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިކުރުވުން؛ނުރައްކަލެއް

ޢާންމުންނަށް ނުަވތަ ޢާްނމުންގެ ބައެއްގެ ސަލާމަތަށް ބޮޑު   (7)   
 ނުރައްކަލެއްވާފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިކުރުވުން؛
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މުހިންމު ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްަތކަށް ގެއްލުން ދިނުން ނުވަަތ ޢާންމު   (8)   
ނޑުވާލުން.  ޚިދުމަތްތައް މެދުކަ

އެއްވެސް  ،ގައި "މުހިންމު ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމި މާއްދާ )ށ(  
އެސެޓެއް، ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ނެޓްވަރކެއް، އެއަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ސަބަބުްނ 
ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ސަބަުބން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުވަތަ 

ޢާންމުންގެ ޞިއްޙަތާއި ސަލާމަތަށް އެއްވެސް އިޤްތިޞާދީ ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ނުވަތަ 
ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރުވާފަދަ މުހިންމު އަސާސީ ވަސީލަތްތަކަށާއި، މާއްީދ 

 ވަސީލަތްތަކަށާއި، އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރުގެ ވަސީލަތްތަކަށާއި ފަސޭހަތަކަށެވެ.

ފެން އަިދ ، ޓުކަރަން، މި މާއްދާގައި "ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކަށާއި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި "ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް" ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަކީ  )ހ(  .6 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް 
ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަަތ ނުވަތަ ކުރަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް 
 އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.

 )ވިހި( އަހަރާއި  20 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކުރުމުގެ އަދަބަކީ )ށ(  
 )ފަންސަވީސް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 25

އް ކުރަން އުޅުމުގެ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކަމެ )ނ(  
 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ނުވަަތ ެއއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އަދަބަކީ 

 )ވިހި( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 20)ސަތާރަ( އަހަރާއި  17

 ވެ.ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަކީ ކުށެކެ )ހ(  .7 ރޭވުން 

)ސަތާރަ(  17މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަަބކީ  )ށ(  
 )ވިހި( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 20އަހަރާއި 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް 
 ހިތްވަރު ދިނުން 

ލެއް ކުރުމަްށ ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަ )ހ(  .8
 ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުށެކެވެ.

މީހަކު ބުނާ ބުނުމަކުން  ،މި މާއްދާގައި "ހިތްވަރު ދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ނުވަތަ ދޭ ބަޔާނަކުން، އެއީ ޓެަރރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ 

މުންަނށް ނުވަތަ ާޢންމުންގެ ބަޔަކަްށ މަގުފަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމެްއ ކަމަށް ޢާން
 ފެންނަ ފެނުމަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު  )ނ(   
ދިނުން ކަމަށް ޢާންމުްނނަްށ ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ބަަޔކަށް ފެނިދާނެކަްނ 

ނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ކޯޓުން  ރިޢާޔަތްކުރަންާވނެއެވެ. ކަ
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 ؛ މީހަކު ބުނާ ބުނުމެއް ނުަވތަ ދިްނ ބަޔާނެއްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން  (1)   

 އެފަދަ އެއްޗެއް ބުނި ނުވަތަ އެފަދަ ބަޔާނެއް ދިން މަޙައްލާއި ޙާލަތް؛ އަދި   (2)   

 އެފަދަ ބުނުމެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރި ގޮްތ.  (3)   

)ދިހައެއް(  10އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަަދަބކީ މި މާ )ރ(  
 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ 
ލިޔެކިޔުންތައް ފެތުރުމާއި 

 ޝާއިޢުކުރުން 

ކުރުމަށްޓަކައި، ޓެރަރިސްޓް އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެެރއިން މަޤްޞަދެއް ހާސިލު )ހ(  .9
 ލިޔެކިޔުންތައް ފެތުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. ޖަމާޢަތެއްގެ

 ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ޮގތުންވިޔަސް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް  (1)   
 ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހިުކރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް؛

 މުގައި ނުވަތަ ރޭވުމުގައި އެހީތެރިވެދިުނމަށް.ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރު  (2)   

މި މާއްދާގައި "ޓެރަރިސްޓް ޖަާމޢަތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފެތުރުާމއި ޝާއިޢުކުރުން"  )ށ(  
 އަްނނަިނވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށެވެ. ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ސަރކިއުލޭޓް ކުރުން؛ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ލިޔެކިޔުން ބެހުމާއި  (1)   

 ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ލިޔެކިޔުން ވިއްކުމާއި ދިނުން؛  (2)   

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ލިޔެކިޔުން ޢާންމު ގޮތެއްގައި މީހުްނނަށް ކިޔޭނެ   (3)   
ނުވަތަ އަޑުއެހޭނެ ނުވަތަ ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތަށް އެތަކެިތ ލިބޭނެ 

 ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ލިޔެކިޔުން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެްއ ެމދުވެރިކޮށް ޓެ  (4)   
 ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ިލބޭނެޮގްތ ހެދުން.

ނޑައެޅުމުގައި )ނ(    ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޤްޞަދެއް ޤާއިމުވޭޯތ ކަ
 ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަްނތައްތަކަްށ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންުމްނގެ ބަޔަކަށް، އެ ލިޔެކިޔުމެއް ލިބުމުގެ   (1)   
ސަބަބުން އެއީ ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންވިޔަސް ޓެރަރިޒަމްގެ 
ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ 

 ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުން ނުވަތަ ސިފަކުރެވުން؛ ނުވަތަ 

ޢާންމުންނަށް ނުވަތަ ޢާންުމްނގެ ބަޔަކަށް، އެ ލިޔެކިޔުމެއް ލިބުމުގެ   (2)   
ސަބަބުން އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ބޭނުންތެިރ 

 އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވުން ނުވަތަ ފެނުން.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 288އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 7 

އް އެއީ ޓެރަރިސްޓް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، ޓެރަިރސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ލިޔެކިޔުމެ )ރ(  
ނޑައެޅުމުގައި، ކޯ  ޓުން ައންނަނިިވ ކަންތައްތަަކށް ލިޔެކިޔުމެއްތޯ ކަ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުމެއް ފެތުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރި ވަގުތުގައި އެއީ ޓެރަރިސްޓް   (1)   
 ޖަމާޢަތަކުން ނެރުނު ލިޔެކިޔުމެއްކަން؛

ކަންތައްތަކާއި އެ ލިޔެކިޔުމެއް ފެތުރި  އެ ލިޔެކިޔުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (2)   
 ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރި ޙާލަތް.

)ހަތެއް( އަހަރާއި  7މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  )ބ(  
 )ދިހައެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 10

ޓީ.ވީ، ރޭޑިއޯ އަދި އިންޓަރނެޓް 
ހިތްވަރު ދިނުމާއި މެދުވެރިކޮށް 

 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  9ވަނަ މާއްދާއާއި  8މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .10
ކަމެއް ޓެލެވިޜަން ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަކީ 

 ކުށެކެވެ.

)ދިހައެއް(  10ގެ އަަދަބކީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށް ކޮށްފި މީހެއް )ށ(  
 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އަހަރާއި 

ތަމްރީން ކުރުމާއި ތަމްރީން 
 ލިބިގަތުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހުނަރެއްެގ  )ހ(  .11
 ކުށެކެވެ.ތަމްރީން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

އެފަދަ ތަމްރީނެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް   (1)   
 ނުވަތަ ރޭވުމަށް؛

އެފަދަ ތަމްރީނެއް ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ބޭނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް   (2)   
 ކުރުމުގައި ނުވަތަ ރޭވުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހުނަރެއްެގ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، )ށ(  
 ތަމްރީން ލިބިގަތުމަކީ ކުށެކެވެ.

އެފަދަ ތަމްރީނެއް ލިބިގަތުމުެގ ބޭނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަެލއް ކުރުމަށް   (1)   
 ؛ނުވަތަ ރޭވުމަށް

އެފަދަ ތަމްރީނެއް ލިބިގަތުމުގެ ބޭނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމުގައި   (2)   
 ތަ ރޭވުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް.ނުވަ

އަންަނނިވި ކަންތައްތަކުގެ  ،މި މާއްދާގައި "ހުނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
 ތެރެއިން ކަމަކަށެވެ.

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ނުވަަތ ަފނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެޭނ އެއްޗެއް ނުވަތަ   (1)   
 ކުރުްނ؛އެއާ އެއްފަދަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ބޭނުން
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ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ބޭނުންާވ އުކުޅުތައް   (2)   
 ދަސްކުރުން.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޓެރަރިސްޓުން ތަމްރީން ކުރާ ތަނަކަށް ނުވަަތ  )ރ(  
އެނޫންވެސް ތަނަކަށް ހާޒިރުެވ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިުނން ނުވަތަ ލިބިަގތުްނ 

 ހިމެނެއެވެ.

)ބާރަ( އަހަރާއި  12މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  ބ()  
 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި، 
ގޮވާތަކެއްޗާއި ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ 

ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި 
އް އުފެއްދުމާއި އެއްތަނުން އަނެ

 ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަގުަފިހކުރުމަށް އަންނަނިވި  )ހ(  .12
 ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ނުވަަތ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް ހިމެޭނ އެއްޗެއް   (1)   
ގެންގުޅުމާއި، ވިއްކުމާއި އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި، އެހެން ، އުފެއްދުމާއި

 ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެއިން ވިޔަފާރި ކުރުން؛ 

ގޮވާތަކެތި އުފެއްދުމާއި، ެގންގުޅުމާއި، ވިއްކުމާއި އެހެން މީހަަކްށ ދިނުމާއި،   (2)   
 އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެިއން ވިޔަފާރިކުރުން.

ގެ )ހ( ގައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާ، އެކަން ކުރަނީ މި މާއްދާ )ށ(  
ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރޭވުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުމަށްކަްނ 

 އެނގިހުރެ ކޮށްފިނަމަ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ރަ( އަހަރާިއ )ބާ 12މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  )ނ(  
 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގާނެކަމުގެ 
 އިންޒާރުދިނުން ނުވަތަ ބިރުދެއްކުން 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގާނެަކމުގެ އިންޒާރުދިނުމަކީ ނުވަތަ ެޓރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް  )ހ(  .13
 މަކީ ުކށެކެވެ.ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކު

މި މާއްދާގައި "އިންޒާރުދިނުން" ގެ މާނައިގައި މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެއް  )ށ(  
ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޛަރީޢާއެއް މެދުވެރިކޮށް، ލިޔުމުން ނުވަަތ 

 އަނގަބަހުން ދެވޭ އިންޒާރު ހިެމނެއެވެ.

)ހަތަރެއް( އަހަރާއި  4ގެ އަދަބަކީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްފި މީހެއް )ނ(  
 )ހައެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 6

ގޭންގު ހަދައިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް 
 ކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއިން  4މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .14
މަލެއް، ގޭންގު ނުވަތަ ގްރޫްޕ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަ

 ހަދައިގެން ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
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މި މާއްދާގައި "ގޭންގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިން މީުހން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  )ށ(  
ނޑު  ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން އުފަްއދާ، އެ ޖަމާޢަތެއް ނުަވތަ ްގރޫޕެއްގެ މައިގަ

 ހިމެނޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގްޫރޕްތަކަށެވެ. ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ޖިނާއީ ކުށްކުރުން

)ބާރަ( އަހަރާއި  12މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  )ނ(  
 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގައި 
 ބައިވެރިވުން 

 ްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަ )ހ(  .15

 ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުަގއި ބައިވެރިވުން؛  (1)   

 ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަަރކަށްވުން؛   (2)   

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ހިންގުުމގައި ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކު އެ ޖަމާޢަތާ   (3)   
 ގުޅުވުން؛

އްގެ ހަރަކާތްތައް އެއްވެސް ގޮތަކުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެ  (4)   
ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، އެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވިގޮތުގެ އިރުޝާދު 

 ދިނުން.

އަންަނނިވި  ،މި މާއްދާގައި "ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ )ށ(  
 މާނައިގައެވެ.

އިވާ ޢާންމު އެއް އެ ޖަމާޢަތުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަީކ، ގުޅިފަ  (1)   
މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި މަސައްކަތްުކރާ، ޖަމާޢަތުގެ ެމންބަރުން ނުަވތަ ޖަމާޢަތާ 
ގުޅިފައިވާ މީހުން މެދުވެރިކޮްށ، ކުރިއަށް ގެންދެޭވ ޕްލޭެނއް ނުވަތަ 
މަޤްޞަދެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނިޔާވެރިކަން ނުވަތަ ފަނާކުރުން ނުވަތަ 

ބިރުދެއްކުން ހިމެނޭ ދެ ޢަމަލު ނުވަތަ  އެ ދެ ކަންތަކުންކުރެ ކަމެއްގެ
 އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢަމަލު ހިންގާފަިއވާ ބަޔަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

އެފަދަ ކުށްކުށް ކުރުމަކީ، ނުވަތަ ކުރާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމަކީ އެ ޖަމާޢަތުގެ   (2)   
ބޭނުންކަމުގައި ނުަވތަ މަޤްަޞދުކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އިޢުާލްނކޮށްފައިވާ 

 ލުޮކށްފައިވާ ބަޔަކަށްުވން؛ ނުވަތަ ނުވަތަ ޤަބޫ

ސަރުކާރުން ދިވެހި  ،ވަަނ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 18މި ޤާނޫނުގެ   (3)   
ނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތަކަށްވުން.  ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ކަ

)ދިހައެއް(  10މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަީކ  )ނ(  
 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 15އި އަހަރާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ 
 ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުން 

ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ ޙާލަތްތަކުގަިއ ށް ސާބިތުނުާވހާ ހިނދަކު، ދިވެހިއެހެން ގޮތަކަ )ހ(  .16
 ކީ ކުށެކެވެ. މެނުވީ، އަންނަނިވި ކަްނތައްތަކުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަ
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 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުން؛  (1)   

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ަހނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ   (2)   
 ދޫކޮށް ދިއުން؛

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ަހނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ   (3)   
 ން އުޅުން.ދޫކޮށް ދާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮސް،  )ށ(  
އެނބުރި އަންނަ މީހާއާމެދު މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ.

( ވަނަ ަނންބަރުގައިވާ ކުށެއް 2ނަންބަރު އަދި )( ވަަނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
)ވިހި( އަހަރާ ދެމެދުެގ  20)ސަތާރަ( އަހަރާއި  17 ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ
 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށް ކޮށްިފ މީހެއްގެ އަދަބަކީ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  
 ރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.)ފަނަ 15)ދިހައެއް( އަހަރާއި  10

ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކުރާ 
 ކުށް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް، ކޮންމެ ތަެނއްގައި ކުރިކަމުގައި  )ހ(  .17
 ވީނަމަވެސް، އެއީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށަކަށްވާނެ ޢަަމލެކެވެ.

ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި މާއްދާގެ ) )ށ(  
އެއްވެސް ކުށެއް ކުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

 ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ބާރު ދައުލަތަްށ ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް 
ނޑައެޅުން   ކަ

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ޓެރަރިސްޓް 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 15 މި ޤާނޫނުގެ )ހ(  .18
ނޑައަޅާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީުހެގ  ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ޖަމާަޢތްތައް ކަ

 މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

 ެގ )ފަނަރަ( ދުވަހު 15މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ށ(  
ނޑައަޅާ ޓެރަރިސް ޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްްޓ ތެރޭގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ދިވެހި

ނޑައަޅާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ  )ނ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
 ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލިސްޓަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުެގ ބާރު ރައީސު

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ 
 އެންމެ އިސް ފަރާތް 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދެވަަނ ާބބުގަިއ   .19
އި ފިޔަވަޅު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެކަންކަްނ ހުއްޓުވުމަށްޓަކަ

އެޅުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތެއް ކަމަށްވާނީ ކައުންޓަރ ޓެރަިރޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
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 ބާބު ތިންވަނަ 

 ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުން 

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބައެއް 
 ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ަވނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގަިއ  17މާއްދާއިްނ ފެށިގެން  ަވނަ 6މި ޤާނޫނުގެ   .20
ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިްނ ކުެށއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަްށ 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  21 ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުގެ
އްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް، އެ މާއްދާތަކުގައި ވަނަ މާ 24

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހިފެެހއްޓިގެންވެއެވެ.

ހަނުހުރުމުން ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް 
 ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ތިމާއަކީ ކާކުކަން  48ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ(  .21
ންގައިދިނުން ފިޔަވައި، އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްުޤ އަ

ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް، އަދި ަހނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމަީކ، އޭގެ ޒާތުގަިއ 
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހާ ކުށެއް ކުރީ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމުގައި 

ގައި ޝަރީޢަތަކަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ހެކީގެ ބުރަދަނަްށ ނުވިނަމަވެސް، މައްސަލައި
ކުށެއް ކުރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ، އޭާނ ، ބަލާއިރު

ހަނުހުންނަ ހުރުމަކީ، އެކަމަށް އިތުރު ބާރު ލިބިޭދ ކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެެވ. 
ކުރީ ކަމުަގއި ބެލެވޭ ގޮތަްށ  އެއީ، ހެކީގެ ބުރަދަން މިސްރާުބޖަހަނީ އޭނާ ކުށެއް

ކަމުގައިވާހިނދު، އޭނާއަށް ިލބިދޭ ފުރުޞަތުގައި، އެކަްނ އެހެން ގޮތަކަްށ 
 ސާބިތުކޮށްނުދީ، ަހނުހުރިކަމަށްަޓކައެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބާަޔންކުރާ އުސޫލުން ޝަރަީޢތަށް ދޭހައެއް ކުރެވޭނީ، މި  )ށ(  
 ވެ.އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެ 

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވުމާއި، ހަނުހެުރފިނަމަ   (1)   
 އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން ބާަޔންކޮށްދެވިފައިވްުނ.

ޝަރީޢަތަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ހެީކގެ ޖުމްލަ ބުރަދަަނށް ަބލާއިރު، ހެކީގެ   (2)   
ގެ ޝައްކެއްނެތި އެ ކުށް ބުރަދަން މިސްރާބު ޖަހަނީ އެކަީށގެންވާ މިންވަރެއް

 ސާބިތުވުމަށް ކަމުގައިވުން.

ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުން 
މިނިވަންވުމުގެ ޙައްޤު 

 ހިފެހެއްޓިގެންވުން 

ަވނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގަިއ  17ަވނަ މާއްދާއިްނ ފެށިގެން  6މި ޤާނޫނުގެ   .22
ކުރެވިފައިވާ މީހަކު، އެމީހާ ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުެށއްގެ ތުހުމަތު

ހެކި ފޮރުވުމަށް، ނުވަތަ ހެކިަބސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާެނ 
ކަމަށްޓަކައި، ނުވަަތ ކޯޓަށް ހާިޒރުނުވެދާނެ ކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ފިލާފާނެކަމަށްޓަކަިއ، ނުަވަތ 

މުްޖތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަެލއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކަިއ  ބަންދުން ދޫކޮްށލައިފިނަމަ
މެނުވީ، ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެނެއް ނުވާނެކަމަްށ، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެްސ، އެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ  49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މީހާ ބަންދުްނ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މުޖްތަމަުޢގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް  ތުހުމަތުކުރެވޭ

ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، އަދި ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް 
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ތަޙްޤީުޤގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ ، ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައި
ނޑިޔާރަށް މަރުޙަލާ ނިމެ ންދެން ބަްނދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް، ފަ

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަްށޓަކައި، ެއ ޙައްޤު އެ މިންވަރަށް މި ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަށްޓަކަިއ 
 ހިފެހެއްޓިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ 
 ފުރުޞަތު 

ވާނަމަ، އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި މީހާ ބޭނުންކަމުގައި )ހ(  .23
އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާާއ އެކުގައި ހުރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު، އޭނާއަްށ 
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި، އޭނާ ެއކަމަށް އެދެފިނަމަ، އެ ފުރުަޞތު ހޯދައިދިނުމަކީ، 

 ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

މަވެސް، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަ )ށ(  
މި ޤާނޫނުެގ  ،)ހައެއް( ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުވެސް 6ހަމަޖައްސަންދޭ ފުރުޞަތުގައި، 

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންުކރާފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ުނލައި ޤާނޫނީ ވަކީުލ 
 މައިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ، ފުލުުހންަނށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރު

 މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހަމަޖައްސަންދޭ ފުރުޞަތުގަިއ،  )ނ(  
)ހައެއް( ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުވެސް ވަކީލު ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ،  6

ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ވަކީލުގެ އިހުމާލުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެހެން ވަކީލެްއ 
)ހައެއް( ގަޑިއިރުގެ  6ކުރުމަށްފަހު އެ ވަކީލު ހާޒިރުވުމަށް އިތުރު ޢައްޔަން

)ހައެއް(  6ފުރުޞަތެއް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ 
މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަާދ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާފަަދ ، ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުވެސް

ކީލު ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ، ފުލުހުްނަންށ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަ
 އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.

 ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ފުލުހުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުަމށްފަހުގައި، އަިދ  )ރ(  
އެ އިންޒާރުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން އޭނާއަށް ފަހުމްވެްއޖެކަން ކަށަވަުރ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންުނވާ ކަމަށް ބުނެ، ކުރުމަށްފަހުގައިވެސް 
 އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަާކ ފުލުހުންނަށް ސުވާލު ކުރެވިދާެނއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ 
 ދާއިރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަްނ  53ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .24
ވަަނ  17ވަަނ މާްއދާއިން ފެށިގެްނ  6ޤު ބޭނުންކުރުމުގަިއ، މި ޤާޫނނުގެ ހޯދުމުގެ ޙައް

މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިާވ 
މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ ދެމެދު ިހނގާ މުއާޞަލާތުތައް އޭނާ ހައްަޔރުކުރެވޭ ހިނދުން ފެށިގެްނ 

)ނުވަިދހަ ހައެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭަގއި ހިންގަންވާީނ ފުލުހެްއެގ  96 ނގާފުރަތަމަ ހި
ހާޒިރުގައެވެ. ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ އެަކނި ބައްދަލުެވ މުއާޞަާލުތ 

)ނުވަދިހަ ހައެއް( ގަޑިއިރު ފާއިތުވުމަްށ  96ކުރެވޭނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ފުރަތަމަ 
 ފަހުގައެވެ.

ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި 
ވަނަ  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  24ވަނަ މާއްާދއާއި  21މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .25
 ވަނަ މާއްާދެގ  16އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ، ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

 )ހ( ގެ ދަށުްނނެވެ.
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ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޙައްޤުތައް އެ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓިގެންވަީނ  މި )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ކޯުޓްނ  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑައެޅުމުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  16ކަ
 ސާސީ ޙައްޤުތައް )ހައެއް( ނުކުތާއަށްވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ، އެ އަ 6

އެ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަަމްށ 
 ކޯޓުން ބަލަންާވނެއެވެ.

ވަަނ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް ހުިރ  17ވަނަ މާއްދާިއން ފެށިގެްނ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26 ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން 
ރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް، މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުެގ ތެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަބންދުގައި ބަަހއްޓައިދިނުން ެއިދ  49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ފުލުހުން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓުގައި އެދެފިނަމަ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކު ބަންދުގައި ވަނަ މާއްދާގައި، ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން، މީހަ 49
ބެހެއްޓިދާނެ ޙާލަްތތައް ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ޙާލަތެއް 
ވުޖޫދުގައިވާނަމަ، ތަޙްޤީޤުގެ މަުރޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ިނމެންދެން އެމީހަުކ 

 ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް ކޯޓުން ައމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވޭތޯ  ވަނަ 49ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ(  
ނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން އިޚްތިޔާރުކުރާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަ
ނޑު ކަމަްށ  ނޑަކީ، ޖިނާއީ ކުށެްއ ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާ ިމންގަ މިންގަ

ނޑެއް ނޫނެވެ.  51ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ވަނަ މާްއދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކުރާ ިމްނގަ
އެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން ބަލަންވާނީ، ފުލުހުން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ 
އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައި އޮުތން އެފަދަ ޙާލަެތްއ 

 ވުޖޫދުގައި ނެތުމަށްވުރެ ގާތްތޯ ެބލުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުރިން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޖި  (1)   
 ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު؛

ތުގައި ކުރިން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަ  (2)   
 ފައިވާ މީހެއްނަަމ އެކަމުގެ ރެކޯޑު؛ދަޢުވާއެއް އުފުލާ

ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ  ފުލުހުންގެ އިްނޓެލިޖެންސް ިރޕޯޓުގައި އެމީހަކާ  (3)   
 މަޢުލޫމާތު؛

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަސް ޙާލަތުގެ ތެރެއިން  49ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (4)   
 ޙާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ހުަށހަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

ށް ހުިރ ވަަނ މާއްާދގެ ނިޔަލަ 17ވަނަ މާއްދާިއން ފެށިގެްނ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .27 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި 
 މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤުގައި ހޯދޭ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ހެއްކަކީ، 

 އެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި ޝަރީޢަތަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ.

ކުށެއް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވެ މީހަކު އަނގަބަހުްނ، ނުވަތަ ލިޔުމުްނ، ނުވަަތ   (1)   
 ކުން، ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައިވާ އިޢުތިރާފާއި އިޤްރާރު؛އެނޫންވެސް ގޮތަ
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މީހަކު މަރުވުމުން، ދަޢުވާއާ ގުޅުންހުރި ޙަޤީޤަތަކަށް ބާރު ލިއްބައިޭދ   (2)   
 ގޮތަކަށް، އޭނާގެ މަރުމަތީގައި ޭއނާ ބުނާ އެއްޗެއް؛ 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި، އޯޑިއޯ އަދި   (3)   
އޯ ރެކޯޑުކުރެވޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި، ކުށުގެ ވީޑި

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ބަޔާން؛

ކުށުގެ ޢަމަލާގުޅޭ ވަކި ކަމެއް މެދުވެރިކުރުވުމުގެ ނިޔަތެއް އޮތްކަން ނުވަތަ   (4)   
ތައްޔާރުވިކަން  އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިކުރުވުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ

 ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް؛

 ފޮރެންސިކް ހެކި؛  (5)   

 ރަސްމީ ލިޔުން؛  (6)   

އަދި މިނޫންވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ   (7)   
 ކޮންމެ އެއްޗެއް.

ރެންސިކް ހެކި" ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ފ5ޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަްނނަިނވި ތަކެތި ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.

އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި، ޑީ.އެން.އޭގެ މަޢުލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާއި، އެތެރެހަށީގެ   (1)   
ފޮޓޯއާއި، ބޮޑީ ސާމްޕަލާއި، އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް ހިމެނޭގޮތުްނ 

 ދަ މަޢުލޫމާތު؛ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޛަރީޢާއިން ހޯދޭ އެފަ

ނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ މަުޢލޫމާތު؛  (2)     މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަ

ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށް ކުރި ފަރާތާއި އަނިޔާ   (3)   
ލިބުނު ފަރާތް އެ ުކށާ ގުޅުންުހރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށުގެ ވެިށން ފެންނަ 

 ތަޙްލީލު ކުރުމަށްފަހު ދެނެގަނެވޭ މަޢުލޫާމުތ. ކޮންމެ މާއްދީ ހެއްކެއް

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި "ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމަށް 6މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ދައުަލުތގެ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ާޤނޫނީ ހައިސިއްޔަތު 

ކުގެ ތެރެއިން ވަސީލަތެްއ ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުްނ، އަންނަނިވި ވަސީލަތްތަ
މެދުވެރިކޮށް، އެއްވެސް ބާވަތެްއގެ މަޢުލޫމާތެއް އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ހިމަނާފައިާވ 

 ނުވަތަ ދަފްތަރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

ލިޔުމުން ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް )ޗާޓެއް ނުވަތަ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ   (1)   
 އް ކަމުގައިވިޔަސް(؛ގްރާފެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެ

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން ވާސިލުވެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   (2)   
 ކޮމްޕިއުޓަރ ފައިލެއް؛
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 ފޮޓޯ؛  (3)   

އަޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ޑިސްކެއް ނުވަތަ   (4)   
 ޓޭޕެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ ޯރލެއް؛

އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފިލްމެއް ނުވަތަ  މަންޒަރު ނުވަތަ  (5)   
 ނެގެޓިވެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެއއްޗެއް.

ވަަނ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް ހުިރ  17ވަނަ މާއްދާިއން ފެށިގެްނ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .28 ތަކެތި ހިފެހެއްޓުން 
އި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާުރ މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ަތޙްޤީޤުގައި ހޯދޭ ތަކެތި އަތުލަ

 ފުލުހުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ވަގުތުން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަެކިތ  )ށ(  
ފިޔަވައި، މި މާއްދާގެ )ހ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަތުލެޭވ ނުވަތަ ހިފެހެއްޭޓ 

ނޑައެޅުމުންނެވެ.ތަކެތި ނައްތާލަންާވނީ ޝަރީޢަުތން އެކަމާމެ  ދު ގޮތެއް ކަ

 ބާބު ހަތަރުވަނަ 

 މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތު 

މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 
 އަމުރު 

 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން )ހ(  .29  ،މި ޤާނޫނުގައި ކަ
ޗަށް ބިނާކޮށް، މުޖްތަމަަޢށް ނުރައްކަލެއް އެކަށީގެންވާ ތުހުމަތެއްގެ މައް

ކުރިމަތިކޮށްފާނެ ކަމަށް މިނިްސޓަރަށް ފެންނަ ީމހުންގެ މަްއޗަށް މޮނިޓަރކޮްށ 
 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުަށހެޅިދާެނއެވެ.

 މިފަދަ އަމުރު ތަކަށް ކިޔާނީ "މޮނިކޮން އަމުރު" މިހެންނެވެ. )ށ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެފިނަމަ، އެ އަމުރެއް  ނ()  
 ތަންފީޛުކުރާނީ ފުލުުހންނެވެ.

 މޮނިކޮން އަމުރެއް އެކެއްގެ މައްޗަށް އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހިންގާކަށް  )ރ(  
 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ަރކާގުޅޭ ގޮތުން "ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގައި މޮނިކޮން އަމު )ބ(  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށެވެ.

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "އެކަށީގެންވާ ތުހުަމެތއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 29މި ޤާނޫނުގެ   .30 އެކަށީގެންވާ ތުހުމަތު 
ކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ބުއްދިއަށް ަޤބޫލުކުރެވޭފަދަ އެަކށީގެންވާ ހެކިތަކެއް ނުވަތަ ަސބަބުތަ

ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފާެނ 
 ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ޤަބޫލު ކުެރވޭ ކުރެވުމަށެވެ.
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މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރުމުގައި ޢަމަލީ ގޮުތްނ ބައިވެރިވާ ކަމަްށ  )ހ(  
 ؛ކުރެވުން ޤަބޫލު

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ކުށެއް ރާވާކަމަށް ނުވަތަ ިހންގާކަމަށް ނުވަަތ  )ށ(  
 އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭކަމަށް ނުަވތަ އެކަމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވުން.

ދަ ތުހުމަތެއް ުކރެވިގެން މޮނިކޮްނ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާފަ 30މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .31 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް 
އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅަންވާީނ މި މާއްދާގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 ބަންދުގައި ބެހެްއޓިފައި ނުވަތަ ަހއްޔަރުކުރެވިފައި ނުވާ މީހެއް؛ އަދި  (1)   

ނާ ކުްށތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން މި ޤާނޫނުގައި ބު  (2)   
 އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއް؛ ނުވަތަ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއް   (3)   
 ހިނގަމުންދާ މީހެއް.

ރާތެއްގެ މައްޗަްށ ( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ފަ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެދިނުަމށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުަށހެޅޭނީ ތިރީގައިާވ 

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ތުހުމަތު ކުރާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތުހުަމތު ކުރެވޭ މީހާއާގުޅޭ   (1)   
 ؛އިންޓެލިޖަންސް ރިޕޯޓެއް އޮތުން

ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ   (2)   
 އެއްވެސް ފަރާތެއްގައި އޮތުން.

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ަފރާތެއްގެ މައްޗަށް 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 

ޑެއް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގައި މީހާގެ ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯ
 އޮތްނަމައެވެ.

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

މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރުމަށްފަހު އެ އަމުރެއްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއްޖެކަމަްށ  )ށ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ބަލާނީ އެ އަމުރެއް ގައި އެ އަމުރެއް ހިންގަން ފަށާނެކަމަްށ ކަ

 ތާރީޚުގައެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރެއް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަލާނީ އެ އަމުރެއްގައި އެ އަމުރެއް ނިމޭނެކަމަްށ  )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައެވެ.  ކަ
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މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ މުއްދަތު 
 އިތުރުކުރުން 

އްދަތު އިތުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ޤަބޫުލ މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ މު )ހ(  .33
)އެކެއް( އަހަރަށް އެ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު  1އިތުރު ، ކުރެވިއްޖެނަމަ

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ުހށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނެ  )ށ(  
 )އެކެއް( އަހަރެވެ. 1ދިގު މުއްދަތަކީ  އެންމެ

 މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، މި ބާބުގައިވާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތު ހިނގާނެއެވެ. )ނ(  

މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް 
 އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 

ގައި މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެދިނުމަްށ އެދި މިނިސްޓަރު ކޯޓަށް ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް )ހ(  .34
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ.

 ތުހުމަތު ކުރާ ކުށުގެ ބާވަްތ؛  (1)   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  (2)   

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖިނާއީ ުކށުގެ ރެކޯޑު؛  (3)   

 ތުހުމަތާގުޅޭ ހެކި؛  (4)   

 އަޅަން ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅު؛  (5)   

 ހެޅުމާގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލު.ހުށަ  (6)   

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށްުނ މިނިސްޓުަރ ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ރަޖިސްޓާްރރ މި  )ށ(  
ބަލައިގަންނަނާްވނީ، އެ އުަކރުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެ ހުށަހެޅުމެއްގިައ 

 ހިމެނިފައިވާނަމައެެވ.

 ،ވަޅު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެަވނީ( ވަަނ ނަންބަރުގައި "ފިޔ5ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
މި ޤާނޫނުގެ ފަސްވަަނ ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޮިނޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ 

 ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި "ރަޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ރ(  
 ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަށެވެ.

ނެރެދިނުމަށްއެދި  މޮނިކޮން އަމުރެއް 
ހުށަހަޅާ ހުށެހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ކޯޓުގެ ދައުރު 

، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ފަދަ ހުށަހެޅުމެްއ ކޯޓަށް ިލބުމުން  34މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .35
ނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.  މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރެންވާނީ އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ކަ

ަވނަ މާއްދާާއ އެއްގޮތްވާ  30ޤާނޫނުގެ މިނިސްޓަރުގެ ތުހުމަތަކީ މި   (1)   
ނޑައެޅުން؛   ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެންވާ ުތހުމަެތއްތޯ ކަ

މިނިސްޓަރު ހިންގަން ހުަށހަޅާަފއިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތުހުމަތާ އެކަށީގެންވާ   (2)   
ނޑައެޅުން.  ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ކަ
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ތިރީަގއި އެވާ އުސޫލުން  މިނިސްޓަރުގެ ހުށަހެޅުމާމެދު ޯކޓުން ގޮތެއް ިނންމާއިރު )ށ(  
 ކޯޓަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ާހޒިރު ކުރުމެއް ނެތި؛  (1)   

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަްށ އޭާނއާމެދު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަިއ އޮތްކަން   (2)   
 ؛އެންގުމަކާ ނުލައި

އަށް ނުވަތަ އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން އެނގުނަސް އޭނާ  (3)   
ތަމްސީލުކުރާނެ ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކާ 

 ނުލައި.

( ަވަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަިއން މިނިސްޓަރުގެ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
ތުހުމަތަކީ އެކަށީގެންވާ ތުހުަމެތއް ނޫންކަމަށް ކޯޓަށް ބެލެވިްއޖެނަމަ، މޮނިކޮްނ 

 އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ނިންމަންާވނެއެވެ.

ކޯޓުން ނެރޭ މޮނިކޮން އަމުރުގައި 
 ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކޯޓުން ނެރޭ މޮނިކޮން އަމުރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.   .36

 އަމުރު ނެރެވޭ މަޤްޞަދާއި ސަބަބު؛  (1)   

 ކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކާކު  (2)   

ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނު؛  (3)     ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތާއި ުކށް ކަ

 އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް؛  (4)   

މޮނިކޮން އަމުރު ހިންގަން ފަށާނެ ތާރީޚާއި އަމުރު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ   (5)   
 ؛ތާރީޚު

 ނަމަ އެކަން؛ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ   (6)   

ނޑިޔާރުގެ ނަމާއި ސޮއި؛  (7)     ޙުކުމްކުރި ފަ

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު؛  (8)   

 ޙުކުމްކުރި ކޯޓުގެ ސިއްކަ.  (9)   

ހުށަހެޅުމާމެދު ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް 
 ނިންމަންޖެހޭނެ މުއްދަތު 

 ލިބޭާތ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ހުށަހެުޅމެއް ކޯޓަށް  34މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .37
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައި، އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު  24

 ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި "ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންވާނެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ރެއް ނެރެދެވެްނ މޮނިކޮން އަމުރެއް ނެރުމަށް ުޙކުމް ކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަަދ އަމު

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

 މޮނިކޮން އަމުރަކާ މީހަކު ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާއި ދެ ހެކިންގެ ހާޒިރުގައި  )ށ(  
މީހަކު ހުރި ތަނެއްގައި ބޭއްވުމުން އެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް އެ އަމުރު އެ
 ބެލެވޭނެއެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރެއް ރައްދުކުރުމަށް އެމީހަކު ހޯދާ ނުފެނިއްެޖނަމަ، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ  )ނ(  
 ގެއެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބޭރު ދޮރުގައި މޮނިކޮން އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ތަތްކުރުމުްނ 

 ރު އެފަރާތަކަށް ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.އެ އަމު

ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް 
 އެދުން 

 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެރެވޭ މޮނިކޮން އަމުރު، އެ އަމުރު ނެރޭތާ ގިނަވެގެްނ  )ހ(  .39
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމުރު ރައްދުވާ  90

 ޓަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.ފަރާތުން ހަމަ އެ ކޯ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ިލބުމުްނ، އެ ހުށަހެޅުމެްއ  )ށ(  
 ބަލައިގަނެ މުރާޖަޢާކުރާ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 .މުރާޖަޢާކުރާ އަޑުއެހުމުގައި ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަށަަވރު ކުރަންވާނެއެވެ )ނ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ ޝަުރޠުތަްއ މިނިސްޓަރުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ުފރިހަމަވޭތޯ   (1)   
 ބެލުން؛ 

 ؛ އެ ތުހުމަތު އެގޮތުގައި ދެމިއޮތްޯތ ބެލުން  (2)   

މޮނިކޮން އަމުރުގައިވާ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ މުޖްތަމަޢުގެ   (3)   
ްނތެރި ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށްޓަކައި އެވަގުތަށް ބޭނު

 އަދި ؛ ދެނެގަތުން

 އެ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ބޭނުންތެރިކަން ދެމިއޮްތތޯ ބެުލން.  (4)   

 މުރާޖަޢާކުރާ އަޑުއެހުމުގައި ކޯޓަށް ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އަްނަނނިވި ބާރުތަކެވެ. )ރ(  

 މޮނިކޮން އަމުރު އުވާލުން؛  (1)   

 އިވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލުން؛މޮނިކޮން އަމުރުގަ  (2)   

 މޮނިކޮން އަމުރުގައިވާ ފިޔަވަޅަކަށް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލު ެގނައުން؛  (3)   

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ގެނެވޭ 3( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )2މި އަކުރުގެ )  (4)   
ނިޮކން އަމުރު ބަދަލަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ލުޔެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، މޮ

 ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ތާރީޚަށް ަބދަލު ގެނައުން.

( ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ޙާލަތްތައް 4( ވަނަ ނަންބަރު އަދި )1މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) )ބ(  
ފިޔަވައި، އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި ޮމނިކޮން އަމުރުގައި 

 އެ އަމުރު ދެމިގެން ދާނެއެވެ.، ށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަ
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 މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ މުއްދަތުަގއި، މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ބާރު ކޯަޓށް ލިބިގެން ަވނީ  )ޅ(  
 ވަނަ މާއްދާެގ  33އެއް ފަހަރުއެވެ. ދެވަނަ ަފހަރަްށ މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ މި ޤާޫނނުގެ 
ރޭ މޮނިކޮން އަމުރުގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ކޯޓުން ނެ

 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ، އެ ިއތުރުކުރި އިތުރު ކުރުމާބެހޭ މުރާޖަޢާއެވެ.

ވަަނ  56މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ނެރެވޭ ކޮްނމެ މޮނިކޮން އަމުރަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ  )ހ(  .40 މޮނިކޮން އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުން 
 ކުރެވިދާނެ އަމުރެކެވެ.މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްތިއުނާފު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން މޮނިކޮން އަމުރެއް އިސްތިއުނާފު  )ށ(  
ކުރިކަމުގައިވިޔަސް، އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތުގައި މޮނިކޮން އަމުރު 

 ހިނގަމުންދާނެއެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރު މުރާޖަޢާކުރަމުން 
 ގެންދިއުން 

ހިނދަކު، އެ އަމުރެއް ނެރެދިން ޙާލަތު ދެމިއޮތްޯތ  މޮނިކޮން އަމުރެއް ދެމިއޮންނަހާ )ހ(  .41
 މިނިސްޓަރު ބަލަމުން ގެންދަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން މުރާޖަޢާކުރާއިރު، ޙާލަތު ދެމިއޮތުްނ  )ށ(  
ހުއްޓިއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރަްށ ެފނިއްޖެނަމަ، މޮނިޮކން އަމުރު ުހއްޓާލުމަށް ނުަވަތ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރުމަށް  42މި ޤާނޫނުގެ 
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ައންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ފުރިހަަމވާނެހެން މޮނިކޮްނ  )ހ(  .42 މޮނިކޮން އަމުރަށް ބަދަލު ގެނައުން 
 އަމުރަކަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.

ޅުތަކެއް ލުއި ކުރުން ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް މޮނިކޮން އަމުރުގައި ހުރި ފިޔަވަ   (1)   
 ؛މުޅިން ހުއްޓާލުން

މޮނިކޮން އަމުރަށް ގެނެވޭ ބަދަަލކީ އެ އަމުރުގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ގެނެވޭ   (2)   
 ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވުން. ލުޔެއް ކަމަށް އަމުރު ރައްދުވާ

ގެނެވޭނީ މިނިސްޓަރުގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދައިން މޮނިކޮން އަމުރަށް ބަދަލު )ށ(  
 ލިޔުމަކުންނެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް އޭނާއާމެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލެްއ  )ނ(  
 ގެންނަން ޭބނުންނަަމ، މިނިސްަޓރަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އެކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

އެ ލިޔުމެްއ ، ރަށް ލިބިއްެޖނަމަމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދަ ލިޔުމެއް މިނިސްޓަ )ރ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު  7ލިބޭތާ އެންމެ ގިނަވެގެން ރަސްމީ 

 ގޮތެއް ނިންމައި އެ ނިންމި ގޮތެްއ އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ. 

އެމީހަކަށް މޮނިކޮން އަމުރަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ އެ ބަދަލު ގެނައި ކަމުގެ ލިޔުން  )ބ(  
ރައްދުވުމަށްފަހު އެ ލިޔުމުގައި އެ ބަދަލު ަތންފީޛުކުރަން ެފށުމަށް މިނިސްަޓުރ 

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚެއްގައެވެ.  ކަ
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މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މޮނިކޮން އަމުރެއް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ކޮންެމ  )ހ(  .43 މޮނިކޮން އަމުރެއް ހުއްޓާލުން 
 ޔުމަކުން މޮނިކޮން އަމުރެއް ހުއްޓާލެވިދާނެއެވެ.ވަގުތެއްގައިވެސް މިނިސްޓަރުގެ ލި

މޮނިކޮން އަމުރެއް ހުއްޓާލެޭވނީ، އެ އަމުރު ހުއްޓާލިކަމުގެ ލިުޔމުގައި އެ އަމުރު  )ށ(  
ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައެވެ.  ހުއްޓާލާކަމަށް މިނިސްޓަރު ކަ

އަމުރު ހުއްޓާލުމަްށ  އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ،މޮނިކޮން އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާަތށް )ނ(  
 އެދި މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އެކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

އެ ލިޔުމެްއ ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ފަދަ ލިޔުމެއް މިނިސްޓަރަށް ލިބިއްެޖނަމަ )ރ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު  7ލިބޭތާ އެންމެ ގިނަވެގެން ރަސްމީ 

 މާ އެ ނިންމި ގޮތެއް އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ.ގޮތެއް ނިން

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުއްޓާލެވޭ ޮމނިކޮން އަމުރެއް އަލުން ހިންގާަކށް ނުފެއްޓޭނެއެވެ. )ބ(  

 ބާބު  ފަސްވަނަ

 މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވި 
 ޢާންމު އުސޫލު 

މޮނިކޮން އަމުރެްއ ، ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރޯލް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް މޮނިޓަރކޮށް )ހ(  .44
މެދުވެރިކޮށް މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ  59 ަވނަ މާއްާދއިން ފެށިގެން މި ޤާނޫނުގެ 46މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
މޮނިކޮން އަމުރެއް މެދުެވރިކޮށް އެކުއެކީގައި  ،ޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަުޅތަކަކީނި

 އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ޤާޫނނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، 
 އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަކި ވަކި ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ.

ށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަ 
މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ 

 ފިޔަވަޅު ހިންގުން 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތުހުމަުތ   .45
 އެ ކުއްޖަކަށް  ،)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްކަމުގައި ވިޔަސް 18ކުރެވޭ ފަރާތަކީ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޮނިޓަރކޮށް ، )ސާދަ( އަހަރު ފުރިފައިވާނަމަ 14
 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިންގޭނެއެވެ.

މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 
 ދިރިއުޅޭ ތަން 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ ތަން މޮނިޓަރކޮށް ކޮންްޓރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން  )ހ(  .46
 ޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.އަންނަނިވި ފިޔަވަ

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަކި ތަނެްއގައި ދިރިއުޅެން އެންގުން؛   (1)   

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނުވަތަ އުޅޭނެ   (2)   
 މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށް އެްނގުން؛

ޙައްދަކުން ނުވަތަ ރަށަކުން، ވަކި ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ނުވަަތ ސަރަ  (3)   
 ވަގުތުތަކެއްގައި ފޭބުން ނުަވތަ ުނކުތުން މަނާ ކުރުން.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި "ވަކި ތަނެއްގައި" ކަމަށް ބުނެފައި 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 އަންނަނިވި ަތންތަނުގެ ތެރެއިން ތަނަކަށެވެ. ،އެވަނީ

 ؛ރިއުޅެމުންދާ ތަންއެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގެ ނުވަތަ ދި  (1)   

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގެއެއް ނުވަތަ މައިންބަފައިންގެ ގެއެއް އެހެން ރަށެއްގައި   (2)   
 ؛ހުރިނަމަ އެ ގެއެއް

އެމީހަކާ ގުޅުމެއް އޮތް އެހެން ގެއެއް ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި   (3)   
 ؛ގެއެއް

ށަހެޅުމުގެ މަތިން އެމީހަކު ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތްނަމަ މިނިސްޓަރުގެ ހު  (4)   
ނޑައަޅާ ތަނެއް.  ކޯޓުން ކަ

މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 
 ދަތުރުފަތުރު 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަކި ސަރަޙައްދަކުން ނުކުތުން ނުވަތަ ވަިކ ރަށަކުން ފޭުބްނ  )ހ(  .47
އަދި އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދަކުން ބޭރުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން 

 އެވެ. މަނާކުރެވިދާނެ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ވަނުން ނުވަތަ ވަކި ރަށަކަށް އެރުން އަިދ  )ށ(  
އެ ރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުްނ 

 މަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

ހުއްދަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާނަމަ މިނިސްޓަރުގެ )ނ(  
 ލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ ދިވެިހރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުން މަނާުކރެވިދާނެއެވެ.

މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 
 ފައިސާ 

ކުރުމުެގ ގޮތުން އަންަނނިިވ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ފައިސާ މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލް )ހ(  .48
 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ބޭންްކ އެކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓަރަށް   (1)   
 ؛ދިނުމަށް އެންގުން

މާލީ ހިސާބުތައް ެއނގޭނެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަްނޓެއް ިމނިސްޓަރަށް   (2)   
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންގުން.

ށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި މާއްދާގައި "ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް" ކަމަ )ށ(  
އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮންނަ އެކައުންޓް ތަަކށާއި، އެީމހެއްގެ ކޮންޓްރޯްލ 

 ހިނގާ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންްޓ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ތުހުމަތުކުރެޭވ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މުދާ މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން )ހ(  .49 މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: މުދާ 
ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މިލްކުގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށާއި އަދި 

 އެ މުދާ ބަލަން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގައި މުދާކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ތިރީގައި އެވާ މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. )ށ(  
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 ؛އްގެ އަމިއްލަ މުދާއެމީހެ  (1)   

 އެ މައްޗަށް އެމީހެއްގެ ބާރު ފޯރުވޭ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް މުދާ.  (2)   

މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 
 މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ޭބނުންކުާރ ހުރިހާ މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތްަތކެއް މޮނިޓަރކޮްށ  )ހ(  .50
ންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން އަ

 އެޅިދާނެއެވެ.

ބޭނުންކުރާ މުއާޞަލާތީ އާާލްތ ބެލުމަށް މިނިސްޓަރު ބޭުންނވެއްޖެނަމަ   (1)   
 ؛ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެ އެއްޗެއް ދެއްކުމަށް އެންގުން

ލާތީ މިނިސްޓަރުގެ އެންގުމަށް ުތހުަމތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އެންމެހައި މުއާޞަ  (2)   
 ވަސީލަތްތަކެއް އަޑުއަހައި، ބަލަިއ، މޮނިޓަރކޮށް، ރެކޯޑް ކުރުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތަށް މިނިސްޓަރު ވަގުތީ ގޮތުްނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
އަތުލާ އެއްޗެހި، އެ އެއްޗެއްގައި ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ނެގުމަށްފަހު އެ އެއްޗެއް 

 އަނބުރާ ދެވިދާނެއެވެ.

"މުއާޞަލާތީ އާލާތް" ކަމަށް މި މާއްދާގައި ބުނެފައި އެވަީނ، އެކި ވައްތަރުގެ ފޯުނ،  )ނ(  
އެކި ވައްތަރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރު، ޓެބްލެޓް އަދި މިޫނންވެސް ސިމެއް ބޭނުންކޮށްެގްނ 
ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭނުންޮކްށގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަަކށް މުޢާމަލާތްކުރެވޭ 

 ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވާން 

 އެންގުން 

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ވަކި ގަޑިއަކަށް )ހ(  .51 ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައި އަދި ކަ
ވަކި ގޮތެއްގެ މަތިން ފުުލހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުވަމުން ގެންދިއުަމްށ 

ާހޒިރުވާއިރު، ފުލުހުން އަންގާ އެންގުންތަކަްށ އެންގިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ކޯޓުން އަމުރު ކުރާއިރު، ފުުލހުންގެ މަރުކަޒެއް  )ށ(  
ނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް މިކަން ކުރުމުގެ 

 ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.

ނޑަ އަޅާ މިނިސްޓަރު ކަ
ރިހެބިލިޓޭޓިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް މިފަދަ ކުްށ ކުރުމުން ދުރުކޮށް އެފަރާތް މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމުެގ   .52
ނޑައަޅާ ރިހެބިލިޓޭޓިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާްތ  މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓަރު ކަ

 އެވެ.ބައިވެރިވުމަށް އެންގިދާނެ

މޮނިޓަރކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރުން: 
 ވަސީލަތްތައް 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ދެނެގަނެ، އެފަރާތް އުޅޭ ނޫޅޭ ތަން  )ހ(  .53
އޭނާގެ މުއާަޞލާތީ ގުޅުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަަކއި ނުވަތަ އެހެން  ،ދެނެގަތުމަށާއި

ނޑުގައި ކަމެއްވެސް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތަ ކެއް އެމީެހއްގެ ހަށިގަ
ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ުނވަތަ އޭނާގެ ބާރު ފޯރާ އެެހން ތަނެއްގައިވެސް 

 ހަރުކުރުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކަމަްށ  )ށ(  
ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރު އެ ކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ކޯުޓްނ ބޭނުންތެރިވާ އާާލތް ކަ

 ނެރޭ މޮނިކޮން އަމުރުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާލާތް ހަރުކުރުމަށްޓަކަިއ މޮނިކޮން އަމުރު  )ނ(  
 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭަގއި:

 އް ހަރުކުރާނަމަ އެތަނަކަށް ވަދެ އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އެއްޗެ  (1)   
އެ އެއްޗެއް ހަރުކުރުމަށާއި އަދި އެ އެއްޗެއް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 

 ،ކޭބަލްއެއް އެޅުން ،ކުރުމަށް )މީގެ ތެރޭގައި ފާރެއްގައި ލޯވަޅެއް ތޮރުފުން
 އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް(؛

ޗެއް ހަރުކުރާނަމަ އެކަމެއް ކޮށް ނިމެންދެން އެމީހެއްގެ ހަށިގަޑުގައި އެއް  (2)   
 ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އިނުން؛

ހަރުކުރެވޭ އެއްޗެއް ބަލަހައްޓަްނ އެ ހަރުކުރާ ފަރާތުން އަންގާ ގޮތަށް   (3)   
ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދިއުން )މީެގ ތެރޭގައި ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަންޖެޭހ އެއްޗެހީގެ 

ކަރަންޓު  ،ން ގެންދިއުމާއިބެޓެރީ އެބުނާ ހަމަތަކަކުްނ ޗާޖުކުރަމު
 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެފަދަ އެހެނިެހން ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދިއުްނ(.

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ހަރުކުރެވޭ ތަކެތި ރަނގަޅުޯތ ބެލުަމށާއި އެތަކެތީގެ އެކިއެިކ  )ރ(  
ށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެމީހެއްގެ ގެއަށް ވަންނަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި އެގެއަކަ

 ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ކޯޓަށް އެްނގިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަރުކުރެވޭ ތަކެތީގެ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތުގެ ހުނަުރ  )ބ(  
 ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ގެދޮރަށް ވަދެ، ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިިވ   .54 ސްކުރުން ވަދެ، ބަލައި ފާ 
 ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.

ނޑު ބަލައި ާފސްކުރުން؛ ،ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް މީހަކު ހުއްޓުވައި )ހ(    ހަށިގަ

ޓަކައި އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރިކަމަށް މޮނިކޮން އަމުރެއް ރައްދުކުރުމަށް )ށ(  
 އެމީހަކު ހޯދުމަށް އެތަނެއް ބަލައި ާފސްކުރުން؛ ،ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަނަކަށް ވަދެ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާްތ  ،އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ އެޑްރެސް ނޫން އެޑްރެހަކަށްވެސް )ނ(  
 ފާސްކުރުން؛ ވަދެ ބަލައި ،އެތަނެއްގައި އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ

މޮނިކޮން އަމުރެއް އެމީހަކަށް ރައްދުކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ރައްދުުކރުމުގެ މަސައްކަތް  )ރ(  
ނޑު އެމީހެއްގެ  ،ބަލައި ފާސްކޮށް ،އެމީހަކު ހުރި ތަނެއް ،ހިނގާ ވަގުތުގައި ހަށިގަ

 ބަލައި ފާސްކުރުން.
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މޮނިކޮން އަމުރެއްގައި ހުރި މީހަކު 
ކުރެވިގެން ފިލައިފިކަމަށް ތުހުމަތު 

 ވަދެ، ބަލައި ފާސްކުރުން 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ފިލާފާނެކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމީހަުކ   .55
ބެހެއްޓިފައިވާ ގެއަކަްށ ނުވަަތ ޢިމާރާތަކަށް ވަެދ، އެމީހަުކ ހުރިތޯ ެބލުމަށާއި، އެީމހަުކ 

އް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މަުޢލޫމާުތ އެއްކުރުމަށް، އެތަނެ
 އެޅިދާނެއެވެ.

މޮނިކޮން އަމުރާ އެއްގޮތަށް 
ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ވަދެ، ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަްށ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭޯތ ބެލުަމްށ   .56
ހުރި ގެއަކަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް ވަދެ، ބަލަިއ  ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެމީހަކު ބެހެއްޓިފައި

 ފާސްކުރުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.

 މި ބާބުގެ ދަުށން ވަދެ، ބަލަިއ ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި އެވާ ތަކެިތ  )ހ(  .57 ތަކެތި އަތުލައި ހިފެހެއްޓުން 
 މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

 ؛ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިާދނެ ކޮންމެ އެއްޗެއް  (1)   

 ،ގެއްލުވާަލފާނެކަމަްށ ނުވަތަ ،އެއްޗެއް ފޮރުވަފާނެކަމަށް ނުވަތަ  (2)   
ހަލާކުޮކށްލަފާނެކަމަްށ ނުވަަތ  ،ބަދަލުގެނެސްފާނެކަމަްށ ނުަވތަ

 ؛ނައްތާލަފާނެކަމަށް ެފންނާތީ ައުތލެވޭ ތަކެތި

ހިންގޭ ނުަވތަ ހިންގިފައިވާ އަމުރެއް ަތންީފޛުކުރުމަށް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް   (3)   
 ؛ހުރަސް އެޅިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންގުނު އަމުރަކާ ޚިލާފުވިކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި   (4)   
 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް ެފންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް.

ހިަފހައްޓަންވާނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ުނވަތަ ދެ ހެކީްނެގ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ތަކެތި )ށ(  
 ކުރިމަތީގައެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްާޓ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް، ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަަތ  )ނ(  
އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަްށ 

 ގަިއ، ުފލުހުން ދޭންވާނެއެވެ.އެތަކެތި ހިފަހައްޓާ ވަގުތު

ފިންގަރ ޕްރިންޓްއާއި އެހެނިހެން 
 ހެކި 

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ފިންަގރ ޕްރިންޓް ނުވަތަ ކުޑަކަމުާދ އެއްޗެހި ނުވަަތ  )ހ(  .58
ނޑުގެ އެހެން  އް ފުލުހުންަންށ ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް ސާމްޕަލެ މިނޫންވެސް ހަށިގަ
 ވެ.ދިނުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވިދާެނއެ

އް ނެގުމަށްޓަކައި ފުލުހުންނަށް އެމީަހުކ ދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ސާމްޕަލެމި މާއް )ށ(  
ފުލުހުންގެ އިދާރާއަކަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ވަކި ގަޑިއެއްގައި ހާޒިރުވާން 

 އެންގިދާނެއެވެ.

ރާތް އް ދިނުމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ސާމްޕަލެމި މާއް )ނ(  
 އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކު އެުކރަނީ ކުށެކެވެ.
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މޮނިކޮން އަމުރެއްގައި، މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ފޮޓޯ   .59 ފޮޓޯ ނެގުން 
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ނެގުމަށް ކޯޓަށް ކަ

ނޑައަޅާ ތަނެއްގަ )ހ(   ނޑައަޅާ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ފޮޓޯ ިމނިސްޓަރު ކަ އި އަދި ކަ
 ވަގުތެއްގައި ނެގުން؛

ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބޭނުންުކާރ  )ށ(  
 އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯ ނެގުން.

 ބާބު  ހަވަނަ 

 މޮނިކޮން އަމުރަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ކުށް 

 މޮނިކޮން އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން 

 

ިފޔަވަޅުއަޅާފައި ހުރި މީހަކު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއ މޮނިކޮން އަމުރެއްގެ ދަށުން  )ހ(  .60
ނެތި، މޮނިކޮން އަމުރުގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު އެކުރީ 

 ޖިނާއީ ކުށެކެވެ.

)ައށާރަ( މަސްދުވަހަްށ  18 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކުށުެގ އަދަބަކީ ގިނަވެގެން )ށ(  
 ލުެމވެ.ގޭބަންދުކުރުން ނުވަތަ ޖަަލށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކުރާފަދަ ކުށެއް ކުރި މީހެްއގެ ތަޙްޤީޤު ފެިށ  )ނ(  
ނޑަެއޅުމާ ދޭތެރޭ އެމީހަކު ބަްނދުގައި ބަހައްަޓްނ  ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަ
މިނިސްޓަރަށް ފެނިގެން އެކަްނ ލިޔުމަކުން ކޯޓުގައި އެދެފިަނމަ ކޯޓުން އެކަމަްށ 

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި އިޖާބަދީ، ތަޙްޤީޤާއި ޝަރީޢަ ްތ ނިމެންދެން، މިނިސްޓަރު ކަ
 އެމީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ެބހެއްޓުުމގެ އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ.

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް  90/10 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުާމއެކު، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .61 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 
 ނޫނު( އުވުނީއެވެ.މަނާކުރުމުގެ ޤާ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ   .62 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އި ބަޔާންވެގެންވާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގަ )ހ(  .63 ގަވާއިދު ހެދުން 
އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކަިއ ހަދައި ހިންގަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް މި ޤާނޫަންށ 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި ހަދައި  6ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 
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ނުގެ މަޤްޞަދުތަާކ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހެޭދ އެއްވެސް ގަވާއިދަކީ، މި ޤާނޫ )ށ(  
ފުށުއަރާ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުްނ ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއާތުތަްއ 
ނަފީވާނެ، ނުަވތަ އެ އިޖުރާއާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ގަވާއިދަކަށް 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގަާވއިދު ހަދާނީ މިނިސްޓަރެވެ. )ނ(  

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، އަންނަނިވި ިޢބާރާތްތަކާިއ   .64 މާނަކުރުން 
ލަފްޒުތަކަށް ދީފައި އެަވނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގެން، ތިރީގައި ދީފަިއާވ 

 މާނަކުރުމެވެ.

އާއި ވަޒަން ފޮނުވާ ގޮަތްށ ބަޑި ،"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ހ(  
ހަދާފައި ހުންނަ ެއހެން ބާަވތްަތކުގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ތޫުނ ހަިތޔާރާއި، ކޯރާޑިއާއި، 

 ވަޅިއާއި، ރޭޒަރުތިލައާއި، މިފަދަ އެއްޗެހި ހިމެނޭނެހެންނެވެ.

މީހެއްގެ މިނިަވންކަމަްށ ވަކި އިންތަކަކާިއ  ،"ކޮންޓްރޯލް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ނޑައަޅައި، އެ އިންތަކާއި މިންތަކުގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ މިނިވަންކަްނ މި ންތަކެއް ކަ

 ހިފެހެއްޓުމަށެވެ. 

 ށެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަ ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

 މަށެވެ. މީހަކު އުޅޭނޫޅޭގޮތް ބަލަމުްނ ގެންދިއު ،"މޮނިޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ރ(  

 މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯްލކުރުމަށެވެ.  ،"މޮނިކޮން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ބ(  

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޮވާތަކެއްޗަށާއި، އަލިފާންރޯވެދާފަަދ  )ޅ(  
ަނ ތަކެއްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަިކ ވަގުތެއް ޖެހުމުްނ ގޮވާ ގޮަތްށ ހަދާފައި ުހން
، ތަކެއްޗާއި، ގޮވާނެ ވަކި ގޮތެއް ރޭވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ވިަހއާއި، ވިހަ ގޭހާއި 

މީހުން މަރުވެދާފަދަ ބަޔޮލޮޖިަކލް ނުވަތަ ކެމިކަލް މާއްާދތަާކއި، ރޭޑިއޯއެކްޓިވް 
 މާއްދާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

ނޫނު ަނންބަުރ "ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލިްސ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޤާ )ކ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  13 )ސިފައިންގެ ޤާނޫނު( ގެ 2008/1

 ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހަށެވެ.

"ޤާނޫނު ތަންީފޛުކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ޤާނޫުނގެ ދެވަނަ ބާބުަގިއ  )އ(  
ން އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެ

ނޑައަޅާ  ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ކަ
ފަރާތަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތަޙްޤީޤާިއ 

ވާ ކަންކަްނ އަދި މި ޤާނޫނުގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައި
ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި އަދި އެނޫނަސް ޤާނޫނު 
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޤާޫނނީ ބާރު ިލބިފައިވާ ދައުލަތުގެ އެެހން މުއައްސަސާތައް ހިމެޭނ 

 ގޮތަށެވެ.
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ަމްށ ޢާންމު ބޭނުންތަަކށް ބޭނުންކުރު ،"ގޮވާތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ވ(  
މަނާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެޭހ 

 އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އޭގެ ޒާތުގައި ގޮވާ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަށެވެ.
 

___________________________  


