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  2013/14ބިލު ނަންބަރު 

 
 

 2013 ބިލު ޓޯޗަރ އެންޓި 

 
 

ބާބު އެއްވަނަ  

 ތަޢާރުފު
 

 ހުއްޓުވުމާއި، މަނާކުރުމާއި ޯޓަޗރކުރުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއީ، (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 މަނާކުރުމާއި ހިންގުން ޢަމަލު  އިާހނެތި ލާއިންސާނީ، ރަޙުމްކުޑަ،

 އަދަުބދިނުން  ގެއްލޭފަދަ ކަރާމާތް އިންސާނީ ހުއްޓުވުމާިއ،

 ުއސޫލުތައް ސިޔާސަތުަތކާއި ަމއިަގނޑު ހުއްޓުވުމާގުޅޭ މަނާކުރުމާއި

 ހިންގާ  ޢަމަލު އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި އަދަުބދޭ އެފަދަ ބަޔާންކުރުމާއި،

ނަޑއަޅަިއ، ކުށްކަމުަގއި ކަންކަމަކީ އެކުރާ ފަރާތްތަކުން  ކަ

 .ޤާޫނނެވެ އެޅުމުގެަކނޑަ  އުސޫލުތައް އަދަބުދިނުމުގެ އެފަރާތްތަކަށް

 " ެއވެ.2013މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  (ށ)  

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަޤްޞަދު 

 

 .ހާސިލުކުރުމެވެ  އަމާޒުަތއް އަންނަނިވި ބޭނުމަކީ، ޤާނޫނުގެ މި  .2 ބޭނުން 

 ކޮންމެ ހަމަ  ިދވެހިރާއްޖޭަގއި، އެީއ، މިިނވަންެވގެންވުން  ޓޯޗަރއިން (ހ)  
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ނޑައެޅުން ޙައްޤެއްކަުމގައި މުޠްލަޤް ލިބިގެންވާ މީހަކަށްމެ  .ކަ

 ވަކި  ޒާތުަގއި، ޭއގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި، ެއއީ ކުށް ޓޯޗަރގެ (ށ)  

ނޑައަަޅއި، ކުށެއްކަުމގައި  ާޤނޫނުގައި  މި އަދަބު ކުުށގެ އެ ކަ

 ޤާނޫނުތަކާއި އެހެން ޖިނާއީ ުކށްކުށާއި އެހެން ޖިނާއީ ބަޔާންކޮށް،

 .އެކަށައަޅައިދިނުން ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނާ މި

 ިއންސާނީ ލިބިގެްނވާ ިއންސާނަކަށްވީތީ އިންސާނަކީެވސް، ކޮންމެ (ނ)  

 ަކރާމާތަށް އިންސާނީ އެ ބަލައިގަނެ، މީހެއްކަުމގައި  ކަރާމާތެއްެގވެރި

 އެ  އިޙްތިރާމްކޮށް، އެންމެންމެ ހަމަ ޙާލަތެއްގައިމެ، ހުރިހާ

 ަރއްާކތެރިކަން ޙިމާޔަތާއި ާޤނޫނުގެ ކަރާމާތަށް އިންސާނީ

 .ހޯދައިދިނުން

 ޙައްުޤތަކަށް، އިންސާނީ ލިބިގެންވާ އިންސާނަކަށްވެސް ކޮންމެ (ރ)  

 ޙާލަތެްއގައިމެ، ކޮންމެ އެންމެންމެ، ހަމަ ފުރިހަމަގޮތުގަިއ، އެންމެ

 .ލިބިދިނުން ކަށަވަުރކަން އިޙްތިރާމްކުރާނެކަމުގެ

މީހުންނަށާއި، ކުށުެގ ތުހުމަތުގައި ބަްނދުކުރެޭވ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ  (ބ)  

 ،މީހުންނަށާއި، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންނަށްވެސް

ހަމަ ކޮންމެ ޙާލަތެްއގައިމެ، ، އެމީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްުޤތައް

 ޔަޤީންކަމާއެކު ލިބިެދވޭނެކަމުެގ ކަށަވަރުކަން ދިނުން.

 ޭބނުމަށް، އަމުރެްއގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ބޭނުމަށް، ކުރުމުގެ ތަޙްޤީޤެއް (ޅ)  

 ދަުއލަތުގެ މީހަކު، ބޭނުމަށް، ތަންފީޒުކުރުުމގެ ޙުކުމް ނުވަތަ

 ދައުލަތް ނުރަސްމީގޮތުން އަދި ރަސްމީ ނުވަތަ މުވަްއޒަފެްއގެ

 ނުވަތަ މުވަްއޒަފެއް  ނިސްބަތްވާ ދައުލަތަށް  ތަމްސީލުކުރާ،

 ބެލުމުގެދަށުން މީހެއްގެ ހިނގާ ުނފޫޒު މުަވއްޒަެފއްގެ ދައުލަތުގެ

 ނުވަތަ ޢަމަލެއް  ޯޓޗަރގެ  ޙާލަތުަގއިވެްސ، ބެހެއްޓޭ  ބަންދުގައި
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 އޭނާއާމެދު ޢަމަލެއް، އިހާނެތި ލާއިންސާނީ ރަޙުމްކުޑަ

 .ލިބިދިނުން ކަަށވަރުކަން ނުހިނގާނެކަމުގެ

ސިއްރު ތަންތަނުގައި މީހުްނ ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާިއ، އެހެން  (ކ)  

މުޢާމަލާތް ނުކުރެޭވގޮތަށް އެކަހެިރގޮތުަގިއ އެްއވެސް އިންސާނަކާ 

މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމާއި، ެއއްވެސް ފިކުެރއްނެތި ޓޯޗަރގެ 

ޢަމަލު ހިންގިދާނެ މާހައުލުތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ތަންތަނުގަިއ 

މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުން، ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ނަޑއެޅުން. މަނާކުރެވިގެްނވާ ކަންކަން ކަމުގައި  ކަ

އެްއވެސް މީހަކަށް ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތިކަމެްއ  (އ)  

ކޮށްގެން ނުވާެނކަމަށާއި، އިްނސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ައދަބެއް 

އެްއވެސް މީހަކަށް ދީގެންނުާވނެކަމަށާއި، ެއއްެވސް މީހަކަށް އަނިޔާ 

ާމއްދާަގއި ވަނަ  54ކޮށްގެން ނުވާެނކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ، އެ އުޫސލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވުމަށްޓަކަިއ 

ނޑު ތަޢާރުފުކޮށްދިނުން.  ބޭނުންވާ ތަފްޞީލު ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ދިވެހި ދައުލަތުން ބައިވެިރވާ މުޢާހަދާތަކަށް ދިވެހިރައްޔިތުްނ  (ވ)  

ފާސްޮކށްފައިވާ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނީ، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

 93ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން ކަމުގައި، ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ (ށ) ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ، ބައިަނލްއަޤްވާމީ 

މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެިރވެފަިއވާ މަދަނީ އަދި 

ދިންެގ ކުަޑކު ،ސިޔާސީ ަޙއްޤުތަުކގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި 

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް  ،ޙައްޤުތަުކގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާއާއި

ކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަެތްއެގ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ަންއތާލުމުގެ 

އަނިާޔކުރުމާއި ޯޓޗަރކުރުން  ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި 
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ިއހާނެތި  ،ލާއިންސާނީ  ،މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާިއ، ރަޙުމްކުޑަ

ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާިއ، އިންސާނީ ކަރާމާތް 

ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުާމގުޅޭ އެެހނިހެން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަާކއި ެއއްބަްސވުންތަކާިއ ޤަާރރުތަކާއި 

ވަތަ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުެގ ތެރެއިން ިދވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވެފަިއވާ ނު

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެިރާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި 

އެއްބަްސވުންތަާކއި ޤަރާރުތަާކއި ޕްރޮޓޮކޯލްތަުކގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ 

 ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން.

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ ފަރާތާއެުކ ކުރެވޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްވެްސ  (މ)  

ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އިޙްތިރާމާއި އެކީ ކުރިައށް 

މައްސަލަިއގެ ޤާނޫނީ މަރުަޙލާގައި އެމީހުންނަށް ބަިއވެިރވެވޭނެ 

 ރަްއކާެތރިކަން ސަލާމަތާއި އެފަރާތުގެ މަރުޙަލާގައި އެ، ފުރުޞަތުދީ

 .ހޯދައިދިނުން

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އިންސާުފވެިރ ބަދަލު  (ފ)  

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.ހޯދޭނެ މަގު 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނުގެ މަގާމް 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު އެީއ، ޖިނާީއ ވަިކ  (ހ)  .3 ކުށަކަށްވުން  ވަކި  ޖިނާޢީ  ޓޯޗަރ

 ކުށެއްކަުމގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުގެ ގޮުތގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކަމެއް،  (ށ)  

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއްެގ އެހެން 
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، ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

އެކަމެއް ބެލެވޭނީ ޓޯޗަރގެ ަޢމަލެއްގެ ގޮުތގަެއވެ. އަިދ، ެއ ޢަމަލާ 

ނޑައަޅަްނާވނީ، މި  ގުިޅގެން ދަޢުވާ ކުރަންވާނީ، އަދި އަދަބު ކަ

 ންނެވެ.ޤާނޫނުގެ ދަށު

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްެގ   .4 ހުރިގުޅުން  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ 

ިމ ، ދަށުން ކުށަކަށް ދަޢުވާކުރުުމގަިއ، ެއ ކުުށގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި 

ޢަމަލެއް ކަމުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޢަމަލެްއ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޯޗަރގެ

ފާހަގަކުރެޭވކަމަށްވާނަމަ، އެ ޢަމަލާގުޅޭގޮތުން، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން، ވަކިން 

 ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ.

 

ުނވަަތ ކުށެއް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ހުށަެހޅޭ ެއއްވެްސ ބަޔާނަކީ  (ހ)  .5 ނުގަތުން  ބަލައި  ހެކި 

ނުވަތަ ކަމެއް ުކރިކަމަށް  ،ކުރިކަމަށް ވެފަިއވާ އިޢުިތރާފަކީ

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެްއގެ ސަބަބުން ދީފައިވާ  ،ވެފަިއއޮތް  ެއއްބަސްވުމަކީ 

ބަޔާނެއް ނުވަތަ އިޢުތިރާފެއް ނުވަތަ އެއްބަްސވުމެއް ކަމުަގިއވާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތެގމަތިން،  52އެީއ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ލެވޭނެެއވެ. އަިދ، އެއީ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކިކަމުަގއި ބެ

 ،ކުށެއް ކުިރކަމުގެ ތުހުމަތުގަިއ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާއާ ދެކޮޅަށް

ބޭނުންކުރެވޭނެ އެްއޗެްއ  ،ޝަރީޢަތުގެ އެްއވެސް މަރުޙަލާއެްއގައި 

 ނޫނެވެ.

ކުށުގެ ، މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްކަމުގަިއވީނަމަވެސް  (ށ)  

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާމެދު ދަުއލަތުގެ މުަވއްޒަފަކު ުނވަތަ ަދއުލަތުގެ 

މުވަްއޒަފެްއގެ ނުފޫޒު ިހނގާ މީހަކު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް 
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ުނވަތަ ރަުޙމްކުޑަ ލާއިންސާީނ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ، ހިންގާފައިާވކަމަށް

ްނ ކޮށްފައިާވކަމަށް ބުނެ އޭނާ ޝަރީޢަތުގައި ަބޔާނެއްދީފިނަމަ، އެކަ

ސާބިތުކުރުމަށް އޭނާ ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ގޮތުަގއި، ނުވަތަ ހެކީެގ 

ތެރޭގަިއ، އޭނާގެ އަތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދިކަމަށް ބެލެވޭ 

އިޢުތިރާފު ނުވަތަ ބަޔާން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ޝަރީޢަތަށް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި، ެއ ޙާލަތުގަިއ، އެއިން ެއއްެޗއް 

ހެީކގެ ގޮުތަގއި، ަޝރީޢަތަށް ، ެޗއްހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ އެއް 

 ބަލައިވެސް ގަނެވޭެނއެެވ.

 

 މާއްދާެއއްކަމަށް  ޚިލާފު ޤާނޫުނއަސާސީއާ  މާއްާދއަކީ ެއްއވެސް ޤާނޫނުގެ މި  .6 ބާޠިލުވުން 

ނަޑއަަޅއިފިހިނދެއްަގއި، ކޯޓަކުން ކަމާބެހޭ  ޤާނޫނުން  މި މާއްާދެއއް އެ ކަ

 އެގޮުތަގއި  މާއްދާތައް ދެންހުރި ޤާނޫނުގެ މި އުނިވިކަމަްށވީނަމަވެްސ،

 .ދެމިހުންނާނެއެވެ

 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގވާއިެދއް ނުވަތަ އަމުރެއް   .7 ބާޠިލުވުން  ނުވަތަ  އިޞްލާޙުވުން 

މި ާޤނޫނާ ތަޢާރުޒުވާ ، ނުވަތަ އުސޫެލއްވާނަމަ، މި ާޤނޫނު ހިންގަންފެށުމާއެކު

ނުވަތަ ގަާވއިދެއް ުނވަތަ އަމުރެއް ނުވަަތ މިންވަރަކަށް އެ ޤާނޫނެއް 

އުސޫލެއް ބާޠިލުީވއެެވ. ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި ބުނާ މިންވަރަކަށް އެ ޤާނޫނެއް 

 ނުވަތަ ަގވާއިެދއް ނުވަތަ އަމުރެއް ނުވަތަ ުއސޫލެއް ިއޞްާލޙުވީެއވެ.

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންޮގތަކަށް އޮތްކަމުަގއިވީނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގަިއ   .8 އިސްކަންދިނުން  ޤާނޫނަށް  މި 

ނޑަައޅާފަިއާވ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލަކާ ގުޅުްނހުރި އެއްވެސް  ކުށެއްކަމަށް ކަ

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގވާއިެދއް ނުވަތަ އަމުރެއް ުނވަތަ އުޫސލެއްގެ މަްއޗަށް 

 .މި ޤާނޫނުގައި ބަާޔންވެގެްނވާ ހަމަތަކެވެ ،ހިނގާނީ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް  15ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  10މި ޤާނޫނުގެ   .9 މަފްހޫމުތަކުގެ އަސާސް 

ނޑު  ބަޔާންެވގެންވާ ޢިބާރާތްތަަކީކ، މި ޤާނޫނު ބިނާވެގެްނވާ މަިއގަ

މަފްހޫމުތަކެވެ. އެ މަފްހޫމުތަްއ އެ މާއްދާަތކުަގއި ަބޔާންކޮްށފައިެއވަނީ، މި 

ޤާނޫނުގެ އަސްުލ ެއގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ 

ރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކު

ހަމަކޮންމެ މާއްދާއެްއވެސް ކިޔަންވާީނ، ެއ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް 

އަިދ އެ މަފްހޫމްތައް ދިރުވަިއ، ނެގެހެއްޓޭނެ ، ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

އަންނަނިވި ބޭނުންތަުކގެ ެތރެއިން  ،"ޓޯޗަރ" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ  (ހ)  .10 ޓޯޗަރ

ބޭނުމެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ަގސްދުގަިއ، ދައުލަުތގެ ުމވަްއޒަފަކު، 

ނުވަތަ ެއ މުަވއްޒަެފއްެގ އަމުރަށް ނުވަތަ އެ ުމވަްއޒަފެްއގެ 

ރުހުމާއެކު ނުވަތަ އެ ުމވަްއަޒފެއްގެ އެނގުމުަގއި، ުނވަތަ އަމިއްލަ 

ވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ފަރާތްތަކުން މާއްދީގޮތުން ނަމަވެސް ނު

ނަމަވެސް، ވޭންދިނުމަށް ނުަވތަ ވޭން އިޙްސާސްކުުރވުމަްށ ކުރާ 

 ކަންކަމަށެވެ. ުނވަތަ ހިންގާ ޢަމަލަށެވެ.

އޭނާގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން  )1(   

 ނުވަތަ؛ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އިޢުތިރާފެއް ހޯދުމަށް

ކުރިކަަމކަށް ނުވަަތ ޭއނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ އޭނާ  )2(   



 
 
 
 

 
 

 8 

ނުވަތަ އެހެން ތިްނވަނަ ފަރާތަކުން ކުރިކަމަށް  ،ކަމަކަށް

ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންެވގެންނުވާ އަދަެބއް އޭނާއަްށ  ،ކަމަކަށް

 ދިނުމަށް؛ ނުވަތަ

ކުރިކަމަށް ނުވަތަ އޭާނ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އޭނާ  )3(   

ުނވަތަ އެހެން ތިްނވަނަ ފަރާތަކުން ކުިރކަމަށް  ،ކަމަކަށް

ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ކަމަކާ ގުިޅގެން، އޭާނއަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އޭނާ 

 ލަދުގެންނެވުމަށް؛ ނުވަތަ 

މަކާ ގުިޅގެްނ ނުވަތަ އޭނާ ކުިރކަމަށް އޭނާ ކުރިކަ )4(   

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކާ ގުިޅގެން، އެހެން ތިންވަނަ 

ފަރާތަކަށް ބިރުދެއްކުމަށް ނުވަތަ އެ ތިންވަނަ ފަރާތެއް 

 ުނވަތަ ؛ ލަދުގެންނެވުމަށް

ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ތަފާތެއް ކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި  )5(   

މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، ހުއްދަކޮށްފައިނެތް ސަބަބެްއގެ 

ދެމީހެއްގެ ދެމެދުަގއި، އެްއވެްސ ބާވަެތްއގެ 

 ތަފާތެއްކުރުމަށް.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތްކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް، ޤާޫނނީގޮތުން  (ށ)  

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މީހަކަށް  ،ހުއްދަކުރެިވގެންާވ އަދަެބއް

ދިނުމުގައި، ޭއެގޒާތުަގއި ުއފުލަންޖެހޭ ވޭނެއް އުފުލަންޖެހުމަކީ، 

ނުވަތަ އިޙްސާްސކުރެވުަމކީ، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޓޯޗަރ 

 ގެ ޢަމަލު ކަމުގަެއއް ނުބެލެޭވނެއެވެ.

ޢަމަލު" ގެ މި ޤާނޫނުގައި "ޓޯޗަރ" ގެ ލަފްޒު ނުވަތަ "ޓޯޗަރގެ  (ނ)  
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ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މަގާމުތަކުަގއި، އެެހންގޮތަކަްށ 

ނަފްސާނީ  ،ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު، މާއްދީ އަނިޔާއާއި 

އިހާނެތި ޢަމަލާއި، ިއންސާނީ  ،ާލއިންސާނީ ،ރަޙުމްކުޑަ ،އަނިޔާާއއި 

ނުަވތަ އެ  ،ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު، އެ ލަފްޒުގެ މާނަިއގައި 

 ޢިބާރާތުގެ މާނައިަގއި ހިމެނިގެންވެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގައި "ޯޓޗަރ ކުެރވޭ މީހާ" ނުވަަތ "ޓޯޗަރ ކުރެވޭ  (ރ)  

ފަރާތް" މި ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މަގާމުތަުކގަިއ، މާއްީދ އަނިޔާ 

އިހާނެތި  ،ާލއިންސާނީ ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާ ުނަވތަ ރަޙުމްކުޑަ

ކާމެދު ހިނގަމުންދާ މީހާއާއި، އެފަދަ ޢަމަލު ޢަމަލު އެމީހަ

އެމީހަކާމެދު ހިނގާފައިވާ މީާހއާިއ، އިންސާނީ ކަރާމާތް ެގއްލޭފަދަ 

އަދަބު ލިބިފައިވާ މީހާާއއި އެފަދަ އަދަބު ލިބެމެންދާ މީހާ، އެ 

 ޢިބާރާތުގެ މާނައިަގއި ހިމެނިގެންވެެއވެ.

 

 އިހާނެތި  ލާއިންސާނީ  ރަޙުމްކުޑަ 

 ޢަމަލު 

މި  ،ިއހާނެތި ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ،ލާއިންސާނީ ،"ރަޙުމްކުޑަ  .11

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  14ވަނަ މާއްާދއާއި  13ޤާނޫނުގެ 

 ފަރުދަކުޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ނުހިމެނޭ ބާވަތުގެ ކަމެއް، އަމިއްލަ 

ށުަގއިާވ މީހަކަށް، ެއ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފެއްގެ ބެލެހެއްޓުުމގެ ދަ

ުނވަތަ އެ މުަވއްޒަުފގެ  ،މުވަްއޒަފު، ނުވަތަ އެ މުަވއްޒަުފގެ އަމުރަށް

ނުވަތަ އެ މުަވއްޒަުފގެ އެނގުުމގަިއ، ކުރުމުގެ ސަބަބުން،  ،ރުހުމާއެކު

ުނަވތަ އޭނާގެ ރޫޙު ، އޭނާއަށް ނުހަނު ވޭން ވާިސލުކުރުވަނިވި ކަންކަމަށް

ތެއް އޭާނގަިއ އިންސާނީ އެްއވެްސ ކަާރމާ މަރާލަނިވި ކަންކަމަށް، ނުަވތަ

 ނެތްކަމަށް އޭނާއަށް ވިސްުނަވިއދެނިވި ކަންކަމަށެވެ.
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ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ބެހިގެންވަނީ، ދެ ބާވަތެއްެގ  ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  .12 ބާވަތް  ޓޯޗަރގެ 

މައްޗަށެެވ. ެއއީ، މާއްދީގޮތުްނ ދެވޭ އަނިޔާ ުނވަތަ "މާއްީދ އަނިޔާ" ާއިއ 

 ނަފްސާނީ ގޮތުން ދެވޭ އަނިޔާ ނުވަތަ "ނަފްސާނީ އަނިޔާ" ެއވެ.

 

"މާއްދީ އަނިާޔ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، އެްއވެސް ަފރާތެއްެގ  (ހ)  .13 އަނިޔާ  މާއްދީ 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ުނވަތަ ަދއުލަތުގެ ުމވަްއޒަފެްއގެ ބެލެހެއްޓުމުެގ 

ދަށުގަިއވާ މީހަކަށް، އެ މުވަްއޒަފު، ނުވަތަ އެ މުަވްއޒަފުެގ 

އަމުރަށް، ނުވަތަ އެ ުމަވއްޒަުފގެ ރުހުމާއެުކ، ނުވަަތ އެ 

މާްއދީގޮތުން ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ ޓޯޗަރ  ،މުވަްއޒަފުގެ އެނގުމުަގއި

އޭނާެގ ، އޭނާއާމެދު މާއްދީގޮތުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ކުރެވޭ މީހާ

ނުޑގެ ގުަނވަނަކަށް، ތަދު ނުވަތަ  ނޑަށް ނުވަތަ ހަށިގަ މުޅި ހަށިގަ

ވޭން އިޙްާސސްކުުރވަިއ، ުނވަތަ ވަރުބަލިކަން ގެުނަވއި، ނުވަތަ 

ނުޑެގ  ނުޑ ނުވަތަ ހަިށގަ ބަލިކަށިކަން ގެުނވަިއ، ނުވަަތ މުޅި ހަށިގަ

ކަްތކުރަންޖެހޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާގޮްތ ގުނަވަެނއް މަސައް

ހެދުމަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ. ނުވަތަ ހިންގާ ކޮންމެ 

 ޢަމަލަކަށެވެ.

އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ، ޭއގެޒާުތގަިއ، މާއްދީ އަނިާޔކަމުގަިއ  (ށ)  

ާމނައިަގއި  އަނިޔާގެބެލެވޭނެ ކަންކަމެވެ. ނަމަެވސް، މާއްދީ 

ހިމެނިގެންވަނީ، ހަމައެކަނި ެއކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެާބވަތުެގ އެހެން 

 މާނައިގައި ހިމެނިގެްނވެެއވެ. އަިނޔާގެ ކަންކަންވެްސ، މާއްދީ 

ވަކި ގޮތަކަްށ ނުވަތަ ވަިކ ަތރުތީބަކުން މީހެއްގެ ަގއިަގއި  )1(   

  ތެޅުން ނުވަތަ ޖެހުން.

 ބޯ ޖެއްސުން. ،ވަކި ގޮތަކަށް  ،ވަކި ތަނެްއަގއި )2(   
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 ގަިއގައި ގޮށްމުށުން ޖެހުން، ނުވަތަ ކޮޅުަފއިން ޖެހުން. )3(   

ބަޑީގެ މުއްަގނޑުން ޖެހުން، ނުވަތަ މުގުރުބުރި އަކުން  )4(   

ނޑިަގނޑަކުން ޖެހުން، ނުވަަތ  ޖެހުން، ނުވަތަ ދަ

ނޑަކުްނ  ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިބުރިއަކުން ޖެހުން، ނުވަތަ ގާގަ

ނިޑއަކުން ޖެހުން، ނުވަަތ  ޖެހުން، ނުވަތަ ގޮ

ނަޑކުން ޖެހުން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހަރު  ފިލާގަ

 އެްއޗަކުން ޖެހުން.

ނޑު މަްއޗަށް ފުއްމަިއގެްނ އެރުން )5(    ނުޑަގއި  ،ބަ ުނވަތަ ބަ

 ކޮޅުފައިން ޖެހުން.

 ޖިންސީ ގުނަވަނެްއަގއި ޖެހުން. )6(   

ނޑެއް ުނވަތަހޫނުކޮށްފައިވާ ދަ )7(    އެނޫންވެސް އެްއޗެްއ  ގަ

 ގަިއގައި ެޖއްސުން.

ނުދިނުން، ނުވަތަ ކާންދޭންޖެހޭ  ބޯންގަޑިްނގަިޑއަށް ކާން  )8(   

ނުވަތަ ކުނިވެަފއި ހުންނަ  ،ވަގުތުަތކުަގއި ކާން ނުދިނުން

ކާެއއްޗެހި ކާންދިނުން ނުަވތަ ގަދަކަމުން ކާންދިނުން، 

ނުވަތަ އިންސާނުން ކެުއމަށް ކަމުނުދާ އެއްޗެހި 

 ކާންދިނުން.

 

އަމިއްލަ ނަޖިސް ުނވަތަ އެހެން މީހެއްެގ ނަޖިސް  )9(  

މަޖުބޫރުން ނުވަތަ ގަދަކަމުން ކާންދިނުން ނުވަތަ 

ބޯންދިނުން ނުވަތަ ގަިއގަިއ އަދި ގެންުގޅޭ ތަކެީތގަިއ 

 އުނގުޅުން.

   ކަރަންޓު ޝޮކް ޖެއްސުން. )10(   

 ރޯކޮށްފައި ހުންނަ ސިނގިރޭުޓ ގަިއގައި ެޖއްސުން. )11(   
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 ހޫނު ތެޔޮ ގަޔަށް އެޅުން ުނަވތަ ބުރުވުން. )12(   

 ގަޔަށް އެސިޑް އެޅުން ނުވަތަ ބުރުވުން. )13(   

ނުޑގަިއ ހުރި ފާރުަގނޑަކަށް ުނވަތަ ޒަޚަަމކަށް  )14(    ހަށިގަ

އަސޭމިރުސް އެޅުން، ުނވަަތ ލޮނު އެޅުްނ، ނުވަަތ ެއ 

ނަޑކުން އިތުރަށް ދިލަނަގާނެ  ޒަޚަމަކުން ނުވަތަ ފާރުގަ

ޒާތުގެ ުނވަތަ އެ ތަެންއ އިތުރަށް ކަރާނެ ޒާުތގެ 

ނޑުތަކަްށ  ކެމިކަލްގެ ާމއްދާތައް އެޅުން ނުވަތަ ެއ ފާރުގަ

 .އަނިޔާކުރުން ހެން ގޮތްގޮތުން އެ

ފެނަށް ބޯ ގެންބުވުްނ ނުވަތަ އެކޮުޅކޮޅުން ާބއްަވިއ  )15(   

 ބޮލަށާއި މޫނުމައްޗަށް ާވގޮތަށް ފެން އޮއްސުން.

ނޑަށް ބާރުކުާރގޮތަށް  )16(    ހެލިނުލެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ހަށިގަ

 ބަނދެފައި ބެހެއްޓުން.

ނުހުރެޭވގޮތަކަށް މީހަކު ބަނދެފަިއ ވަިކގޮތަކަށް ނޫނީ  )17(   

  ބެހެއްޓުން.

 އޮލަނބަށް ނެގުން، ނުވަތަ ޭއންގަލަށް ނެގުން. )18(   

 ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން. )19(   

 ޖިމާޢުވުން. )20(   

 ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ހިންގުން. )21(   

 ޝޮކްދިނުން. ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ކަރަންޓު  )22(   

 ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް އެްއޗެއް ވެއްދުން. )23(   

 ފުރަގަސްފަރާތަށް އެްއޗެއް ެވްއދުން. )24(   

 ނޭވާ ހާސްާވގޮތަށް ބަންދުކުރުން. )25(   

ނިޔަފަތި އުފުރުން ނުވަތަ ދަތް އުފުރުން ނުވަތަ އިސްތަށި  )26(   
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 އުފުރުން ނުވަތަ އިސްތަށި ބޭުލން.

ނުޑގެ އެްއވެސް ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ގުަނވަނަކުްނ  )27(    ހަށިގަ

ނޑާލުން.  ބައެއް ބުރިކޮށްލުން ނުވަތަ ަކފާލުން ނުވަތަ ކަ

 ގަދަ އަްތވަށް ނުވަތަ ގަދަ ފިްނޏަށް ނެރުން.  )28(   

ނޑުފެުނގައި ބޭންުދވުން. )29(     ގަ

 ބޮލާއި މޫނާއެކު ކޮތަޅު އެުޅވުްނ. )30(   

ނުވަަތ ހަނދާނަށް  ،ވިސްނުމަށް، ނުވަތަ ހެޔަށްމީހާގެ  )31(   

 އަސަރުކުރާ ާބވަތުގެ ބޭސްދިުނން.

ވަކި ަވއްތަރެްއގެ ބައްަޔކުްނ ނޫނީ އިޙްސާސްނުކުރެވޭ  )32(   

ަވކި  ،ނިޝާންތަކާއި ސިފަތައް އިްޙސާސްކުރުވުމަށްަޓކައި 

 ބޭހެއް ދިނުން.

ފެންތިކި ވަިކގޮތަކަށް، ވަކި މިންަވރަކަށް، ބޮލަށް  )33(   

 ތަޅާގޮތަށް މީހަކު ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭންދުން.

 

"ނަފްސާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ،  އެްއވެސް ފަާރތެއްެގ  (ހ)  .14 ނަފްސާނީ އަނިޔާ 

ބެލުމުގެ ދަށުަގއިވާ ުނވަަތ ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފެްއެގ ބެލުމުގެ 

މުަވއްޒަުފގެ ދަށުގަިއވާ ނުވަތަ އެ ުމވަްއަޒފުގެ އަމުރަށް، ުނވަތަ އެ 

ކުރާކަމަކުން  ރުހުމާއެކު، ނުވަތަ އެ މުަވއްޒަުފގެ އެނގުުމގަިއ،

ނިޑ  ނުވަތަ އޭނާއާމެދު ޢަމަލުުކރާ ގޮތަކުން، އޭނާގެ ިސކު

ނުވަތަ އޭާނގެ ހަމަިވސްނުން  ،ހާސްކޮށްލުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ ކަމަކަްށ  ،ގެއްުލވާލުމަށްޓަކައި 

ނުަވތަ އިހާނެތިކަމުެގ އިޙްާސސް އޭނާއަށް  މަޖުބޫރުކުރުވުމަށްޓަކަިއ،

ުނަވތަ އޭނާ ނިަކމެތިކޮށް  ،ކުރުވުމަށްޓަަކއި
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ވެ. ނުވަަތ ހިންާގ ލުމަށްޓަކަިއ، ކުާރ ކޮންމެ ކަމަކަށެ ލަދުގަންނުވާ

 ކޮންމެ ޢަމަލަކަށެވެ.

އަންނަނިވި ކަންކަމަީކ، ޭއގެ ޒާތުަގއި، ނަފްސާނީ އަނިޔާ ކަމުގަިއ  (ށ)  

ާމނައިަގއި  އަނިާޔގެބެލެވޭނެ ކަންކަމެެވ. ނަމަެވސް، ނަފްސާނީ 

ހިމެނިގެންވަނީ، ހަމައެކަނި ެއކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެާބވަތުެގ އެހެން 

 މާނަިއގައި ހިމެނިގެްނވެެއވެ. އަިނޔާގެކަންކަންވެްސ، ނަފްސާނީ 

 

 ކަނުބަނުން. )1(  

ޢާއިލާގެ ުނވަތަ ގާތް މީހަަކށް ެގއްލުމެއް ދީފާނެކަމުެގ  )2(   

 ނުވަތަ އިހާނެތި ކަމެއް ކޮށްާފނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން.

އެހެން އެްއވެސް މީހަކާެއކު އިންސާނީ އެްއވެްސ  )3(   

އެހެން އެްއވެސް މީހަކު ، މުޢާމަލާތެއް ނުހިނގާނެގޮތަށް

  ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން.ނުފެންނާނެގޮތަށް، 

ޢާންމުކޮށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ބަންދުެގ  )4(   

 މަރުކަޒުތައް ފިަޔވައި ސިއްރު މަރުކަޒެްއގައި ބެެހއްޓުން.

ދިގު ވަގުތުތަަކކަށް ެދމިގެންދާގޮތަށް، ެއއްވެްސ  )5(   

ނޑުމެއްނެތި، ުސވާލުކުަރމުން ގެންދިޔުން.  މެދުކެ

 ،މީހުންނަށް ދައްކައިެގން ލަދުގެންނެވުމަށްޓަކައި އެހެން  )6(   

ނުވަތަ އެހެން  ،ބައެްއގެ ތެރެއަށްނެރެ ހިންގުވުން 

މީހުންނަށް ދައްކައިގެން އެިކަކންކަން ކުރަން އަމުރުކޮްށ، 

 އެކަންކަން އެގޮތަށް ކުުރވުން.

އަނިޔާެއއް ދިނުމުެގ ބޭނުމުގަިއ ވަކިތަަނކަށް ގެންދަނީކަމުެގ  )7(   

އިޙްސާސް ލިބޭގޮތަށް، ކުރިްނ އެނގުމަކާ ނުލައި، ދުރާލާ 
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ހަމަޖެހިފައި ނެތްގޮތަކަށް، ބަންދުގައި ހުރި މަރުކަޒު ނޫން 

 އެހެން މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ަތނަކަށް ގެންދިޔުން.

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ ުނވަތަ ގާތް މީހަކާމެދު  )8(   

 އިހާނެތިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.

ޢާއިލާގެ މީހަކަށް، ނުވަަތ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަަތ  )9(   

ތިމާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ މީހަކަްށ 

 .އަިނޔާކުުރންދައްކަިއގެން މާއްދީ 

 ނިދިޔަ ނުދިނުން، ނުވަތަ އަާރމުކުރިޔަ ނުދިނުން. )10(   

ނުވަތަ އެހެން އެްއވެްސ  ،މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނެރެ )11(   

 މީހަކަށް ދައްކަިއގެން އޮރިޔާްނކުރުވުން.

 ބޯ ބޭލުވުން. ) 12(   

ނުޑގައި އެކި ާބވަުތގެ ނިޝާން ޖައްުސވަިއ،  )13(    ހަށިގަ

 ލަދުގެންނެވުން.

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ވާހަކަެދއްކުްނ  )14(   

 މަނާކުރުން.

 

ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ރަޙުމްކުޑަ 

 ޢަމަލު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް 

"ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ،  (ހ)  .15

ވަނަ މާްއދާގައި  14ވަނަ މާއްދާއާއި  13މި ޤާނޫނުގެ 

 ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައްފަދަ ޢަމަލުތައް ފިޔަަވއި

 ނުވަތަ ދައުލަުތގެ މުަވއްަޒފަކު،އެހެންކަމެއް، އަމިއްލަ ފަރުަދކު 

ނުވަތަ އެ މުވަްއޒަފެްއގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ އެުމވަްއަޒފެއްގެ 

ރުހުމާއެކު، ުނވަތަ އެމުަވއްޒަފެްއގެ އެނގުމުަގއި، އޭނާެގ 

ގަސްުދގަިއ ކޮްށގެން، ެއކަމުން، ، ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުަގިއވާ މީހަކަށް
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މެތިކަން ނުވަތަ ނިކަ ،ނުވަަތ ލަދު ،އެމީހަކަށް، ވޭން 

  އިޙްސާސްކުުރވާ ކޮންމެ ކަމަަކށެވެ. ނުވަތަ ޢަމަލަކަށެވެ.

ވަކި ޢަމަލަީކ، ރަޙުމްކުަޑ ާލއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއް ކަމުގަިއ  (ށ)  

ނަޑއަޅާނީ، މައްސަަލއިަގިއ ހިމެނިގެންވާ ހުރިހާ ނުކުާތތަކަކާިއ  ކަ

  ސިފަތަކަކަށް ރިޢާޔަތްކުެރވިގެްނނެވެ.

ޢަމަލަކީ، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއްަކން، މި ވަކި  (ނ)   

ނޑައެޅުމުގައި، އެކަން  މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ކަ

ހިނގާދިޔަގޮތާއި، ޙާލަތާއި، ުމއްދަތާއި، ވަގުތާއި، އެކަމުގަިއ ހޭދަވި 

ވަގުތުގެ ދިގުމިނާއި، އެމީހަަކށް މާއްދީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުްނ 

ކަންތައްތަކާއި، އެީމހެއްގެ ޖިންސާއި، ޢުމުރާއި، އޭނާގެ  ދިމާކުރުވި

 ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރި ނިސްބަތް ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޓޯޗަރއިން މިނިވަންވެގެންވުން 

 

ރަޙުމްކުޑަ ާލއިންސާނީ އިހާނެތި  ،ޓޯޗަރެގ ޢަމަލު ހިންގުމުންނާއި (ހ)  .16 މުޠުލަޤު ޙައްޤަކަށްވުން 

ޢަމަލު ހިންގުމުންނާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުން 

މިނިވަންވެގެން ވުމަކީ، ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ، ހަމަކޮންމެ މީހަކަށްމެ، 

  ހަމަ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިމެ، ުމޠްލަޤަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެކެވެ.

ުނވަތަ ހަނގުާރމައެއް  ،ޤައުމުވުންހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތެްއަގއި  (ށ)  

ުނވަަތ ސިޔާސީ  ،ފެށިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގަިއ ޤައުމުވުން

ނުވަތަ ކުށްކުރާ ނިސްބަތް ޤައުމުގަިއ  ،ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ޤައުުމވުން

 ،ނުވަތަ ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތެއްަގއި ޤައުުމވުމަކީ، އިތުރުވުން 
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މެދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު އެކަން ސަބަބަކަށް ހެދުމަށްފަހު، މީހަކާ

ހިންގުމަށް، ނުވަތަ ރަޙުމްުކޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު 

ނުވަަތ އިންސާީނ ކަރާމާތް ެގއްލޭފަދަ އަދަުބދިނުމަށް ، ހިންގުމަށް

 އޮތް ުއޒުރެއް ނުވަތަ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.

މީހަކާމެދު، ތިމާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގީ، ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ  (ނ)  

އިހާނެތި ޢަމަލެއް ހިންގީ، ނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމާތް ލާއިންސާނީ 

ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް ދިނީ، ތިާމ ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގަިއ، ތިމާައށްވުރެ 

މަތީ މަގާމެއްަގއި ހުރި މީހެއްގެ އަމުރަކަްށކަމަށް ބުނުމަކީ، ނުވަތަ 

އެކަން ެއގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ ތިމާގެ ވަޒީފާ ގެއްލިާދނެކަމަށް 

މުން ކަމުަގއި ބުނުމަކީ، ނުވަތަ ެއއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޤަބޫލުކުރެވު

ޢަމަލެއްކަން އެނގިަފއި ެނތުމުން ކަމުގައި ބުނުމަީކ، އެކަން 

ސަބަބަކަށް ހެދުމަށްފަހު، މީހަކާމެދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް، 

ނުވަތަ ، ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމަށް

ލޭފަދަ އަދަބުދިނުމަށް އޮތް އުޒުރެއް ނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއް

 ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.

 

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހުން ތަޙްޤީޤުގެ މުއްދަުތގައި ަބންދުގަިއ  (ހ)  .17 ބަންދުގެ މަރުކަޒުތައް ޢާންމުކުރުން 

ތަޙްޤީޤު ނިމި ޝަރީޢަތް  ،ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ތަންތަނާއި

ބަންދުގައި ބޭިތއްބުމަށް ތައްޔާރުޮކށްފައިާވ ފެށުމާހަމައަށް މީހުން 

ތަންތަނާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަުރޙަލާ ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުގަިއ 

ކުަޑކުދިން ބަންދުގަިއ  ،ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ތަންތަނާއި

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުާރ  ،ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ތަންތަނާއި

އްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ތަންތަނާއި، މީހުން ބަންދުގައި ބޭތި
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ހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަާކއި، ނަފްސާނީ ަބލިތަކަށް ރި

ންވާ މީހުންގެ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި، ޚާްއޞަ އެހީއަްށ ބޭނު

ޓޮކްސިފިޭކޝަނަށް ބަންދުކުރެވޭ ަތންތަނުގެ މަރުކަޒުތަާކއި، ޑި 

ަތްއޔާރުކޮށްފަިއވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނަށް ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެެގން 

  މިނިސްޓަރު، ޢާންމުކޮށް، އިުޢލާންކުރަންވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހުން ތަޙްޤީޤުގެ މުއްދަުތގައި ަބންދުގަިއ  (ށ)  

ތަޙްޤީޤު ނިމި ޝަރީޢަތް  ،ތަންތަނާއިބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ 

ފެށުމާ ހަމައަށް މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތަްއޔާރުޮކށްފައިާވ 

ތަންތަނާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަުރޙަލާ ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުގަިއ 

ކުަޑކުދިން ބަންދުގަިއ  ،ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ތަންތަނާއި

ޙުކުމް ތަންފީޒުކުާރ  ،ާވ ތަންތަނާއިބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއި

މީހުން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ތަންތަނާއި، 

ހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަާކއި، ނަފްސާނީ ަބލިތަކަށް ރި

ންވާ މީހުންގެ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި، ޚާްއޞަ އެހީއަްށ ބޭނު

މި ، ބަންދުކުރެވޭ ތަންަތންޓޮކްސިިފޭކޝަނަށް މަރުކަޒުތަާކއި، ޑި

މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓަރު 

(ހަތެއް)  7އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު، އެ އިޢުލާންކުރާތާ ގިނަެވގެން 

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، އެ ތަްނތަނާއި އެ ތަންތަނާބެހޭ ައންނަނިވި 

ނަށް ކޮިމޝަ، ތަފްޞީލުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވާަލއި

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެއިން ކޮންމެ ތަނެްއގެ ނަާމއި އެތަެނއް ހުރި ރަށާއި އެ  )1(   

 ތަނެއްގެ ެއޑްރެސް.
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އެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ ދުވަާހ ހަމައަށް އެއިން ކޮންމެ  )2(   

އެޑްރެާހއި، ، ތަނެއްަގއި ބަންދުަގއި ތިބި މީހުންގެ ނަމާއި

ބަންދުގައި ހޭދަކޮށްަފއިާވ ޢުމުރާއި، އެމީހުން އެހާތަނަށް 

މުއްދަތާއި، އެމީހުން ބަންދުގައި އިތުރަށް ތިބޭނެކަމަށް 

 އެމީހުން ބަންދުގައި ތިބި ސަބަބު. ،ބެލެވޭ މުއްދަތާއި 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  (ނ)  

 3ކޮންމެ  ،ރިޕޯޓަކީ، އެ ރިޕޯޓު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހިނގާ

(ތިނެއް) މަހުން  އެއްފަހަރު، ކޮންމެ ތިން މަހެްއވެސް ަހމަވާތާ 

(ދިހައެއް) ުދވަހުގެ ެތރޭގަިއ، އަދި ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ  10

ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަންވާނެ  ،ކޮންމެ ހިނދެއްގައި 

 ރިޕޯޓެކެވެ.

ކޮންެމ ތިން މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، އެގޮތަށް އެ ރިޕޯޓު،  (ރ)  

މަހަކުން ހުށަހަޅާއިރު، ފާއިތުާވ ތިން މަހުގެތެރޭގައި ެއއިންތަނަކަށް، 

ނުވަތަ ެއއިންތަނެއްަގއި ބަންުދގައި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދަށް ނުވަތަ 

ތަފްޞީލަށް ބަދަލެއް އައިސްަފއިވާނަމަ، ެއ ބަދަލެއް 

 އެނގޭެނގޮތަށް، އެ ރިޕޯުޓަގއި ފާހަގަކުރަންވާނެެއވެ.

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބުނު ޓޯޗަރއާމެދު ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ   .18 ޙައްޤު ކަށަވަރުވުން ޝަކުވާގެ 

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ިމ ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްެދއެވެ. އަދި، އޭނާއަށް 

ލިބުނު ޓޯޗަރއާމެދު ޝަކުާވ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅިފައިވާ އަންނަނިިވ 

އޭނާއަށް ކަަށވަރުކޮށްދެެއވެ. އަދި، އޭނާއަްށ ޙައްޤުތަްއވެސް، މި ޤާނޫނުން 

ލިބިގެންވާކަމަށް މި ޤާނޫނު ބަޔާންކުރާ އަންނަނިވި ޙައްުޤތައް ދައުލަތުެގ 

 ،ކަމާބެހޭ އެންމެހައި މުައއްސަސާތަކުން އޭނާއަްށ ކަށަވަުރކޮށްދީ

 ތަންފީޒުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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ވަކިފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޝަނުން،  (ހ) 

  އެކަީށގެންާވ ހަލުވިމިނުގައި ކޮށް ނިންމުން.، ނުޖެހޭ ތަޙްޤީޤެއް

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކުން ޝަކުާވ  (ށ)  

ހުށަހެޅުމަށް އެމީހަކަށް ބޭނުންވާނޭ އަސާީސ ވަީސލަތްތައް 

ޝަކުވާެއއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޝަކުާވެއްއ ހުށަހެޅުމުން، އެ 

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ  3ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޝަކުާވއެއް ފުރިހަމަގޮުތގަިއ ބަލައި ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 

ޝަކުާވ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ، ޝަކުާވ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ތަޙްޤީޤު ކުރިއަްށ  2ގިނަެވގެން 

 14ސްފަިއވާ ހިސާބު އަްނގަންާވނެއެވެ. އަދި ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިމޭތާ ގޮ

(ސާދަ) ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަަލިއގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު 

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ޯޓޗަރެގ ޢަމަލެއް  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާމެދު (ނ)  

ަތޙްޤީޤު ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެ  ހިނގާފައިާވކަމަށް ޝަކުާވގެ

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުގެ ޒިންމާ ުއފުލަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ 

މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް، އެ ތަޙްޤީޤެއް 

ރޭަގއި، ޕްރޮސިިކއުޓަރ (ސާަދ) ދުވަހުެގ ތެ 14ނިމޭތާ ގިނަެވގެން 

 ޝަނުން ފޮނުވުން.އެ މައްސަލަެއއް ކޮމިޖެނެރަލަށް، 

ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މައްސަަލ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބޭތާ  (ރ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އެ މައްސަލަ  30ގިނަެވގެން 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާއި ހުށަނޭޅުމާމެދު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ގޮތެއް ނިންމުން.
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ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މައްސަލަ  (ބ)  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަްށ ފެންނަކަމަށްވާނަމަ، ެއަކމަށްޓަކައި 

ވާންޖެހޭ އެންމެހައި ތައްޔާީރތައް، ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މައްސަލަ 

(ުނވަދިހަ)  90ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބޭތާ ގިނަެވގެން 

ުފލަންޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމައި، އެ މައްސަލަިއގައި ދަޢުވާ އު

މީހުންކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނަ މީހުންގެ މައްޗަށް 

 އެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ދަޢުވާ އުފުލުން.

ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް  (ޅ)  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުފެންނަކަމަށްވާނަމަ، އެ ނިންމުމަށް 

ވާސިލުވި ސަބަބުަތއް، ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާ މައްސަލަ 

(ފަްސދޮޅަސް)  60ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ިލބޭތާ ގިނަެވގެން 

ރަލް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެ

 އެންގުން 

ނުވަތަ ެއ ޝަުކވާާއގުޭޅ ހެކި  ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅިކަމަށްަޓކައި  (ކ)  

ހުށަހެޅިކަމަށްޓަކައި އިތުރު ނުރައްކަލެއް ުނވަތަ ބިރުެވރިކަމެްއ 

ޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީހާއަްށ ލިބުނަނުދިނުމަށްޓަކައި، ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ 

މުއައްސަސާަތކުން އެކަީށެގންވާ ރަްއކާތެރިކަން ޭއނާއަށާިއ 

ނޫނީ ަވކީުލންނަށާއި އޭނާާއއެުކގަިއ އެކަުމގަިއ މަސައްކަތްކުާރ ޤާ

 އޭނާގެ ޢާއިާލގެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުަގއާއި ަޝކުާވއާުގޅޭ ހެކި ހުށަހެޅުމުގަިއ އަދި  (އ)  

ޝަރީޢަތުގައި ދޭންޖެހޭ ެއިކއެކި ަބޔާންތައް ދިނުމުަގިއ އިތުރު 

އިތުުރ ލަދުވެތިކަން އޭނާއަށް ކުރިމަތިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން، ނުވަތަ 

ވޭން އޭާނ އުފުލަން ނުެޖހޭނެ ގޮތުގެމަތިން، ުނވަަތ އިތުރު 
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ބިރުދެއްކުމާއި މަޖުބޫރުކުުރވުން އޭނާއަށް ކުރިމަތިނުވާނެ 

ގޮތުގެމަތިން، އޭާނއާމެދު ކޯޓާއި ދައުލަތުގެ ކަމާުގޅޭ އެހެން 

 މުއައްސަސާަތކުން ޢަމަލުކުރުން.

ނުވަތަ ބަންދުން  ޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީހާ ކޯޓަްށ ހާޒިރުކުރުމަށް، (ވ)  

ނުވަަތ އޭނާާއގުޅޭ ލިޔުމެއް ދައުލަތުެގ  ،މިނިވަންކުރުމަށް

މުއައްސަާސއަކުން ހޯދުމަށް ކޯޓުން އަމުރެއްކޮށްިފކަމަށްވާަނމަ، އެ 

 އަމުރެްއގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.

މައްސަލަ ، ޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީހާ ހުށަހެޅި ޝަކުާވއާ ުގޅޭގޮތުން  (މ)  

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އޭނާއަށާިއ، އޭާނއަށް ެއހީތެރިވާ ޝަރީޢަތަށް 

ކޮމިޝަންގެ ފަާރތުންނާއި  ،މީހާއަށް ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުންނާއި 

ފަރާތުން އޭނާައށާއި އޭާނއަށް އެހީތެރިވާ ީމހާއަށް  ގެސަރވިސް 

 ލިބުން.

ޝަރުޢީ ، ހުށަހެޅި ޝަުކވާއާ ގުޭޅގޮތުން ހާޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީ (ފ)  

ަދއުލަތުެގ ، ޙުކުމެއް ނާންނަހާހިނދަކު، އެ ޝަުކވާއާ ގުޭޅގޮތުން

މުއައްސަސާަތކުގެ މެދުަގއި ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި، ަދޢުވާެގ 

އެ ގޮތް ޮކމިޝަނުން ބަލަމުންދިޔުމާއި، ކަންތައް ވަމުންދާ 

މީހާއަށް ައންގަމުން ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ޓޯޗަރ ކުރެވޭ 

 ގެންދިޔުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭ  (ދ)  

ޝަކުވާަތއް ބަންދުކުރާ ފަރާތުން ބަލައި ކިޔައި ހަދައިގެްނ 

  ނުވާނެެއވެ.
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 ހަވަނަ ބާބު 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ 

 

(ަސއުވީްސ)  24ބަންދުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުުކރެވޭ މުއްދަތު  (ހ)  .19 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން 

(ސަުއވީސް)  24ގަިޑއިރަށްވުރެ ިދގުެވއްޖެހިނދެއްަގއި، އެ 

ގަިޑއިރު ހަމަވުމަށްފަހު ހިނގާ ަވގުތުތަުކގެ ތެެރއިން، އޭނާ 

ބޭނުންވެއްޖެ ަވގުތެްއަގއި، އޭނާގެ ިޞއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް 

ރި ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްަގއި ބެލުމަށް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހު

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޮޑކްަޓރަކަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންާވކަްނ، އޭނާ 

ބަންދުގައި ބަހައްޓާަފއިވާ ަފރާތުގައި އެދުމުގެ ަޙއްޤު އޭނާއަްށ 

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި މި ޙަްއޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަން އޭނާއަށް 

  އަންގަްނވާނެެއވެ.

މި ، އި ހުރި މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވެެގންބަންދުގަ (ށ)  

މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ގޮތުގެަމތިން އެދެފިނަމަ، އެކަން، ެއ އެދުނު 

(ސަުއވީސް) ގަިޑއިުރގެ ެތރޭގަިއ،  24ވަގުތުން ފެިށގެން ހިނގާ 

 އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓާަފއިާވ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 24ބަންދުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުން ވީއްލުމަށްފަހު ހިނގާ ފުރަތަމަ  (ނ)  

(ސަުއވީސް) ގަިޑއިރުެގ ތެރޭަގއި،  އޭާނގެ ިޞއްޙީ ޙާލަުތ ހުރިގޮތް 

ބެލުމަށް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްަގއި 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޮޑކްަޓރަކަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންާވކަްނ، އޭނާ 

ގައި ބެހެއްިޓ ފަރާތުގައި އެދުމުގެ ަޙއްޤު ޭއނާއަށް ބަންދު

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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 24ބަންދުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުން ވީއްލުމަށްފަހު ހިނގާ ފުރަތަމަ  (ރ)  

(ސަުއވީސް) ގަިޑއިރުެގ ތެރޭަގއި،  އޭާނގެ ިޞއްޙީ ޙާލަުތ ހުރިގޮތް 

ތަނެއްަގއި ބެލުމަށް، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޮޑކްަޓރަކަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންާވކަްނ، އޭނާ 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގަިއވާ ، ބަންދުގައި ބެހެއްޓި ފަރާުތގައި 

ގޮތުގެމަތިން އެދެފިނަމަ، ެއަކން، އެ އެދުނު ވަގުތުން ެފށިގެން 

(ަސުއވީސް) ަގޑިއިުރގެ ތެޭރގަިއ، އޭާނ ބަންދުގަިއ  24ހިނގާ 

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެެވ. ބެހެއްޓި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ނުވަތަ މި މާއްާދގެ (ނ)  (ބ)  

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ޑޮކްަޓރަކަށް ދެއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ، 

އެމީހަކު އަިމއްލައަށް އުފުލަންޖެހޭނެ ޚަރަދެކެވެ. އެހެންނަަމވެސް، 

ަތނަވަސްކަން އޭާނގައި ނެްތކަމަށް އެފަދަ ޚަރަދެއްކުރުމުގެ 

ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާަލތުގަިއ، އޭާނ ޑޮކްޓަރަްށ ދެްއކުމަށް 

ހިނގާ ޚަރަދަކީ، ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ޚަރަދެެކވެ. އަިދ 

މިގޮތުން ދައުލަތުން އެ ޚަަރދުތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި 

ިއ އެފަދަ އެހީެއއް ފޯރުޮކށްދެވޭނެ (ަސއުވީްސ) ގަިޑއިރު ެތރޭގަ 24

ނޑަައޅަންވާެނއެވެ. މި މާއްދާެގ  ނިޒާމެއް ކޮމިޝަނުން ކަ

ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ ޚަރަދުކުާރނީ، އެމީހަކު ބަންދުަގއި ބަހަްއޓާފައިާވ 

  ފަރާތުން ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓި ފަރާތުންނެވެ.

 

ނުވަތަ ބަންދުން  ،ހުރި މީހަކު ޑޮކްަޓރަށް ދެއްކުމަށްފަހުބަންދުގައި  (ހ)  .20 މެޑިކަލް ރިޕޯޓާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 ،ވީއްލުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރަށް ދަްއކާ މީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު

ތައްޔާރުކުެރވޭ މެިޑކަލް ރިޕޯަޓކީ، އޭނާ ބެލި ޮޑކްޓަރު ޮސިއކޮށްފައި 
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 އޮންނަންޖެހޭނެ ރިޕޯޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ަބޔާްނކޮށްފައިވާ މެިޑކަލް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެްއ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

އޭނާގެ ބަންދާގުޅޭ ފައިުލގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި، އެ ިރޕޯޓަކީ، 

ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ 

އެހެން މުއައްސަާސއަކުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، ބެލޭނެ 

 ވެ.ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާެނއެ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުގަިއ  (ނ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން އޭނާ ބެލި ޑޮކްޓަރު ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ ނަާމއި ެއޑްރެހާއި ޢުމުރު އަދި  )1(   

 އެމީހެއްގެ އަިއޑެންޓިޓީ ާކޑު ނަންބަރު.

އެންމެ ކައިިރ ޝަރުޢީ  ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ  )2(   

ބަލަދުވެރިއަކީ ކޮަބއިކަން ނުވަތަ އެންމެ ގާތް ޤާނޫނީ 

 ބަލަދުވެރިއަކީ ކޮބައިކަން.

ޑޮކްޓަރަށް ދެްއކުމަށްޓަަކއި ޭއނާ ގެނައި މީހެްއގެ ނަމާިއ  )3(   

 އެޑްރެސް.

އޭނާަގއި ހުރިނަމަ ހުރި ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ތަދެއް ނުވަަތ  )4(   

ބައްެޔއް ނުަވތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެއް އެހުރީ ވޭނެއް ނުވަތަ 

ޑޮކްޓަރަށް ފެންނަ ގޮުތަގއި ކޮން ސަބަބުަތކެްއ 

  ދިމާވުމުންކަން.

އޭނާަގއި ހުރި ޒަޚަމެއް ނުަވތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެްއ  )5(   

ނުވަތަ ބައްެޔއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޙާލަތެްއގެ ސިފައާިއ 

 ބާވަތަކީ ކޮަބއިކަން.
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ޒަޚަމެއް ުނވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަަތ އޭނާއަށް އެ  )6(   

ބައްޔެްއ ނުވަތަ ިޞއްޙީ ޙާަލތެއް ދިމާވިކަމަށް ލަފާކުެރވޭ 

 މުއްދަތަކީ ކޮބަިއކަން.

އޭނާއަށް އެ ޒަޚަމެއް ުނވަތަ ތަދެއް ނުވަތަ ވޭނެއް ނުވަަތ  )7(   

ބައްޔެއް ުނވަތަ ޞިއްީޙ ޙާލަތެއް ދިމާވިކަމަށް 

ކޮންކަެމއް ޮކން ގޮތަކަށް،  ،ލަފާކުރެވެނީ، ކިހިނެއް

 ދިމާވެގެންކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭަކން.

އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެވުނު ތާރީޚާއި ވަގުާތއި އެ ދެވުުނ  )8(   

 ފަރުވާެއއްގެ ާބވަތާއި ވައްތަރު.

އޭނާަގއި ހުރިތޯ ބެލި ކަންަކމާއި ފާހަގަވި ކަންކަމާިއ،  )9(   

ގުޭޅގޮތުން އޭނާަގއި ހުރިކަމަށް ފާހަގަވި ކަމަކާ 

 ޞިއްޙީގޮތުން ކުިރއަށް އަންާދޒާ ކުރެޭވގޮތް.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ކުށާއި އަދަބު 

 

މި ޤާނޫނުގައި މާއްދީ އަނިާޔއެއް ކަމަށް، ނުވަަތ ނަފްސާނީ އަނިޔާެއްއ   .21 އަނިޔާ ކުރުމުގެ ކުށް 

ކަމަށް ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއްކަމަށް ނުވަތަ 

ކަރާމާތް ެގއްލޭަފދަ އަދަބެއްކަމަށް ބަޔާްނކޮްށފައިވާ ޢަމަލެއް އިންސާނީ 

މީހަކާމެދު ހިންގުމަކީ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް މީހަކަށް ކުރުމަކީ، ހަމަ ހުރިހާ 

 މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން، ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. ،ޙާލަތެއްަގއިވެސް 

 

މި ޤާނޫނުގެ ، ބަންދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފަިއވާ މަރުަކޒެއްކަުމަގއިމީހުން   .22ބަންދުގެ މަރުކަޒެއް ނޫންތަނެއްގައި 
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ދަށުން، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ތަނެއް ފިަޔަވއި، ެއހެން ތަނެއްގަިއ  ބަންދުކުރުމުގެ ކުށް 

އެހެން އިންސާނަކާެއކު މުޢާމަލާތް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަްށ  ،މީހަކު ބަންދުކުރުމާއި

މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި އެހުީރ 

ކޮންތަނެއްަގއިކަން އޭާނއަށް ނޭނގޭގޮތަށް އޭނާ ބަންދުކޮށްަފއި ބެހެއްޓުމާއި، 

ޓޯޗަރކުރަން ބޭނުންވެއްެޖހިނދެއްގައި ެއއްެވްސ ފިކުރެއްނެތި 

ވިދާނެފަދަ މާހައުލެއްއޮތް ތަނެްއަގއި މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ޓޯޗަރކުރެ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޖިނާއީ ކުށެކެވެ. ،ބެހެއްޓުމަކީ

 

ކުށްކުރުމުގެ ެތރޭގަިއ،  ޗަރގެމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓޯ (ހ)  .23 އަދަބު 

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް  ،އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެިއން ކަމެއް

(ފަްނސަވީސް)  25ކޮށްފައިވާނަމަ، އެކުރި ކުުށގެ އަދަބަީކ، 

  އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަަތކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 މެރުން. )1(   

 ގޯސްވުން، ބުއްދި ަސބަބުން ޖިމާޢުވުމުގެ ގަދަކަމުން )2(   

 ހަނދާން ުނވަތަ މީހަކަށްވުން، ނުލިބޭ ދަރިން ނުވަތަ

 .މީހަކަށްވުން ނުހުންނަ

ކުށްކުރުމުގެ ެތރޭގަިއ،  ގެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓޯޗަރމި  (ށ)  

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރިއން ކަމެއް ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް 

(ފަނަރަ)  15ކޮށްފައިވާނަމަ، އެކުރި ުކށުގެ އަދަބަީކ، 

(ފަްނސަވީސް) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ  25އަހަރުދުވަހާއި 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ނުޑގެ ގުަނވަނެއް ނެތިޮކށްލުން. )1(     ހަށިގަ
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 ގަދަކަމުން ޖިމާޢުވުން. )2(   

 ޢަމަލެއް ހިްނގުން. އަނިޔާގެޖިންސީ  )3(   

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގީ ނުަވތަ ޖިމާޢުވީ ކުަޑކުއްޖަާކެއުކ  )4(   

 ކަމުގަިއވުން.

ކުށްކުރުމުގެ ެތރޭގަިއ،  ގެމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓޯޗަރ (ނ)  

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރިއން ކަމެއް ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް 

(ފަނަރަ)  15ކޮށްފައިވާނަމަ، އެކުރި ުކށުގެ އަދަބަީކ، 

(ވިހި) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ ުމއްދަތަކަށް  20އަހަރުދުވަހާއި 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 ސަބަބުން ބުއްދި ގޯްސވުން. އަނިޔާގެނަފްސާނީ  )1(   

 ސަބަބުން ހަނދާންނެތޭ ބަލިޖެހުން. އަނިޔާގެނަފްސާނީ  )2(   

އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް ޭބނުންވެ، ދޭތެރެދޭތެރެއިން،  )3(   

 އެކަން ކުރަން ުއޅުން.

ދިމާވެފައިާވ ލަދުވެތިކަާމއި ިނކަމެތިކަމާއި އިހާނެތިކަމުެގ  )4(   

ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އުނދަޫގވާފަދަ ސަބަބުން ޢާންމު 

 ޙާލަތަކަށް އޭނާ ގޮސްަފއިވުން.

ކުށް ކުރުމުގެެތރޭގަިއ،  ގެމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓޯޗަރ (ރ)  

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރިއން ކަމެއް ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް 

(ިދހައެއް)  10ކޮށްފައިވާނަމަ، ެއކުރި ުކށުގެ އަދަބަކީ، 

(ފަނަރަ) އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ ުމްއދަތަކަށް  15އަހަރުދުވަހާއި 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބާރު ނެތިދިުއން. )1(   
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 އަުޑއެހުމުގެ ބާރު ނެތިދިއުން. )2(   

 ރަހަ ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ނެތިދިއުން. )3(   

 ފެނުމުގެ ބާރު ނެތިދިއުން. )4(   

ގުނަވަނަކުްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް ނުކުެރޭވވަރަްށ  )5(   

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން އިޙްސާްސުކރަންޖެހިފައިވުން.

 މައިބަދަ ތެދުނުކުރެވުން. )6(   

 ރުކޫޢަށް ނުދެވުން. )7(   

 ސަޖިދައަށް ނުދެވުން. )8(   

މި މާއްދާގެ (ހ) އާިއ (ށ) އާިއ (ނ) އަދި (ރ) ަގއި  (ބ)  

ކުށުެގ  ގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަްއ ނޫން ޙާލަތަކަށްފެތޭ ޓޯޗަރ

(ދިހަެއއް) އަަހރުދުވަހާ  10(ހަތެއް) އަހަރުދުވަހާއި  7އަދަބަކީ، 

 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ގައި  އަދި (ބ)މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ނ) ާއއި (ރ)  (ޅ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތައް ނޫން ޙާލަތްތަކަށް ފެތޭ، މި ޤާނޫނުގައި 

ކުްށ ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ޓޯޗަރ ކުރެޭވ  ގެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓޯޗަރ

(ނުވަދިހަ)  90މީހާއަށް ކުރިމަތިވި ޞިއްޙީ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން 

ށުގެ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ފަރުާވ ހޯދަންޖެހިފައިވާނަމަ، އެކުިރ ކު

  (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 5އަދަބަކީ، 

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ) ގަިއ  (ކ)  

ުކށުގެ ޙާލަތްތައް ނޫން ޙާަލތަކަށް  ގެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޓޯޗަރ

ފެތޭގޮތަކަށް، އަންނަނިވި ަކންކަމުގެ ތެރެއިން ކަެމއް ކޮށްފި 

(ތިނެއް)  3(ެއކެއް) އަހަރުދުވަހާއި  1މީހެއްގެ އަދަބަީކ، 

 އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަަކށް ޖަލަށްލުމެވެ.
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 ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާެނތި ޢަމަލު ހިންގުން. )1(   

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައިާވ ބަންދުގެ މަރުކަޒުތައް  )2(   

ފިޔަވަިއ، އެހެން މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުްނ، ުނވަަތ 

 ހިންގުން، ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުން.

ވަަނ  17ބަންދުގެ މަރުކަޒުތަާކ ގުޭޅގޮުތން، މި ޤާނޫނުގެ  )3(   

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ރިޕޯޓު، އެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކަށް ހުށަނޭޅުން.

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޖިނާއީ ޒިންމާ 

 

ނަޑއެިޅގެން ހިންގި މީހާެގ އިތުރަށް، ެއ   .24 އެހީތެރިވުމާއި ބައިވެރިވުން  ޓޯޗަރެގ ޢަމަލު މީހަކާމެދު ކަ

ެއ ޢަމަލު ހިންުގމުގައި އެހީތެރިިވ  ،ަބިއވެރިިވ މީހާއާއި ޢަމަލު ހިންގުމުގައި 

ނޑައެިޅގެން ހިންގި މީހެއްގެ  ،މީހާއާމެދު ބެލެވޭނީ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ކަ

ގޮތުަގެއވެ. އަިދ، ެއއިން ޮކންމެ މީހަކުމެ، ޓޯޗަރގެ ަޢމަލު ހިންގުމުގެ 

 ކުށުން ކުށްވެިރވާނެެއވެ.

 

މީހަކު ނުވަތަ ުފލުހުންގެ މީހަކު ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ސިފައިންގެ   .25 އަނިޔާކުރަން އަމުރުކުރުން 

އިދާރާެއއްަގއި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ އިާދރާއެްއގައި ހުރި 

ރި މީހަކު، ެއއްވެްސ މީހަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސއެްއަގއި ހު

ައށްވުރެ ދަށުަގިއވާ މީހަކާމެދު ޯޓޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް އޭނާ، ބޭނުމެއްގައި 

މުވަްއޒަފަކަށް އަމުރުކޮށްފިނަމަ، ެއ އަމުރުކުިރ މީހާއާމެދު ބެލެވޭނީެވސް، 
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ނަޑއެިޅެގން ހިންގި މީހެއްގެ ގޮތުަގެއވެ. އަދި، އޭނާ،  ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ކަ

 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ުކށުން ކުށްވެރިވާެނއެެވ.

 

 ،ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގީ ސިފައިންގެ ޔުނިެޓއްަގއި ހިމެނޭ މީހަކުމީހަކާމެދު   .26 އަޅާނުލުމާއި އިހުމާލުވުން 

ނުވަތަ ޤާނޫނު  ،ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޔުނިެޓއްަގއި ހިމެނޭ މީހަކު

ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެހެންވެްސ އިދާރާއެްއގެ ޔުނިޓެްއަގިއ ހިމެނޭ މީހަކު 

ނުވަތަ ކަމަށްވާހިނދު، އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ، އެ ޔުނިުޓގެ މީހުންނާއި 

ޔުނިޓުގެ މަސްއޫިލއްޔަތާ ސީދާ ޙަވާލުވެ ހުރި މީހާއާމެދު ބެލެވޭނީވެސް،  އެ

ނަޑއެިޅެގން ހިންގި މީހެއްގެ ގޮތުަގެއވެ. އަދި، އޭނާ،  ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ކަ

 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ުކށުން ކުށްވެރިވާެނއެެވ.

ނުވަަތ އެކަން  ،އެކަން އެނގިހުރެ ެއކަން ހުއްޓުވުމަށް (ހ)  

ނުވަތަ ެއކަންވިޔަ ނުދިނުމަށް ުކރަންޖެހޭ  ،މަނާކުރުމަށް

  އެްއވެސްކަެމއް ގަސްުދަގއި ޮކށްފައިނުވުން؛ ނުވަތަ

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިނގާފާނެ ފަދަ މާޙައުލެއް އޮތްކަން އެނިގހުރެމެ،  (ށ)  

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ ނުވަތަ ެއކަންވިަޔ 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުަގއި އަޅާލަްނާވވަރަށް ، ނުދިނުމަށްޓަކައި

އަޅާނުލައި އިހުމާލުވެފަިއވުން، އަދި އެ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގި 

އިުހމާލުގެ  މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެކަްނ އެގޮތަށް އެ ކުރެވުނީ އެ

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އޭނާ ުކރަންވީ ކަމެއް ނުކޮްށގެން ،ސަބަބުން

 ނުވަތަ ؛ ނުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްގެންަކމަށްވުން

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިނގާދިޔަީއ ނުވަތަ އެކަމަށް މަގުފަހިވީ ނުވަތަ  (ނ)  

އެކަން އެ ެވގެންދިޔަީއ ސީދާގޮތުގައި އޭާނގެ އިހުމާލެްއ 

 އޮެވގެންކަުމގައި ބެެލވުން. 
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ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފަކު ހުރި ވަގުާތއި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް   .27 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުން 

ހިނގައިފިކަމަށް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ނުހިނގާ ނުދާނެކަމަށް 

އެކަީށގެންވާ ހެީކގެ މައްޗަްށ ބުރަވެ އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭހިނދު، އަދި، 

ކަން ހުއްޓުވުމަށްަޓކަިއ އޭނާގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި އެ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅއެޅުން ހިމެނިގެންވާނަމަ، ނުވަތަ އޭނާ ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ 

އެ ޯޓޗަރގެ ޢަމަލު ހުްއޓުވެންޮއވެ އެކަން ުހއްޓުުވމަށްޓަކައި އޭާނ 

މަސައްކަތްކޮށްަފއި ނުވާކަމަްށވާނަމަ، އޭާނއާމެދު ބެލެވޭީނވެސް، ޯޓޗަރގެ 

ނޑައެިޅގެން ހި ންިގ މީހެއްގެ ގޮތުަގެއވެ. އަދި، އޭނާ، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ކަ

 ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވާެނއެެވ.

 

އަންނަނިވި މީހުންނަކީ، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި   .28 ކުށުގެ އެހީތެރިން 

 ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވި މީހުންކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

ކޮްށގެްނ މަންފާލިބުނު މީހުންނަށް ލިބުނު މީހަކަށް އަނިޔާެއއް  (ހ)  

 މަންފާއެއްގެ ހިްއސާެއއް ލިބިފައިވުން.

މީހަކަށް އަނިާޔއެްއ ކޮްށެގން ނުވަތަ އަނިޔާެއއް ުކރުމުގައި  (ށ)  

އެހީތެރިެވގެން، އެ އަނިާޔކުިރ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެހީތެރިވި ބަޔަކަށް 

އޭނާައށްވެސް  އެ މަންފާގެ ފައިދާ ،އެްއވެސް މަންފާއެއް ކުރިނަމަ 

 ކޮށްފައިވުން. 

ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިނގާފަިއަވނިކޮށް، އެކަްނކުރުމަށް ގެްނގުޅުނު  (ނ)  

އެްއވެސް އާލާތެއް ަނއްތާލުމަށް ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް 

 މަސައްކަތްކޮށްަފއިވުން.

ހިނގާދިޔަ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެްއ، އެީއ، ނުހިނގާ ޢަމަލަކަށް ހެދުމަށް  (ރ)  
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 މަސަްއކަތެއް ކޮށްފައިވުން.އެްއވެސް 

ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަެފއްގެ ގޮުތގައިހުރެ އުފުލަންޖެހޭ މަސްޫއލިއްޔަތާ  (ބ)  

 ޮފރުވުމަށް އެހީތެރިވެދީފަިއވުނޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް  ،ޚިލާފަށް

 

 

 

 

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ބަދަލު ނަގައިދިނުން 

 

ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޢަމަލެްއ މި ޤާނޫނުގައި ޯޓޗަރެގ ޢަމަލުކަމަށް   .29 ބަދަލު ލިބިދިނުން 

ހިނގާފައިާވކަމަށް، ކޯޓަށް ާސބިތުވެ، ެއކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީހަކު 

ނަޑއަަޅއިފި ހިނދެއްަގއި، އެ ޙުކުުމގެ  ނުވަތަ ބަޔަކު، ޯކޓުގެ ޙުކުަމކުން ކަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަިނޔާލިބޭ މީހާއަށް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ބަދަލު 

 ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވއެވެ.ލިބިދިނުމު

 

ޓޯޗަރެގ ޢަމަލުގެ ސީދާ ނަީތޖާއެްއގެ ގޮތުން، ޯޓޗަރ ކުެރވޭ މީހާއަށް ލިޭބ   .30 ބަދަލު ނަގައިދިނުން 

ނޑު ދެ ާބވަތެްއގެ ބަދަލު  ގެއްލުމަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން މައިގަ

 ނަގައިެދވޭނެެއވެ. ެއއީ،

 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލާއި؛ (ހ)  

 ބަދަލެވެ. ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ (ށ)  

 

އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެ ގޮުތަގއި ޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީހާއަްށ ނަގައިދެވޭނީ   .31 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 



 
 
 
 

 
 

 34 

 އަންނަނިވި ބާވަުތގެ ބަދަލެވެ.

ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފައިސާެގގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުުމގެ  (ހ)  

 ބަދަލު.

ވަޒީާފއެއް އަދާކުރަމުންދިޔަ ީމހަކަށްވެފަިއ، ލިބުނު އަނިާޔެގ ސީދާ  (ށ)  

ނަތީޖާއެއްެގގޮތުން، ަވޒީފާ ައދާނުކުރެވިދިޔަ ުމއްދަތަށް ލިެބންޖެހޭ 

މުސާރައާ އެްއވަރުގެ ބަދަުލ، ނުވަތަ އެ އަނިޔާެގ ސީދާ 

ނަތީޖާއެއްެގގޮތުން ަވޒީފާ ައދާނުކުރެވިދާނެ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެހޭ 

 ެއއްވަުރގެ ބަދަލު. މުސާރައާ

ލިބުނު ގެްއލުމުން  އިންލިބުނު ޓޯޗަރއަށް ފަރުވާހޯދަިއ، އެ ޓޯޗަރ (ނ)  

މިންޖުވުމަށް ޞިއްޙީ ފަުރވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި ޚަރަުދގެ ބަދަލު، 

ނުވަތަ ެއކަމާ ުގޅިގެން ހޯދަުމންދާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަްށޓަކައި 

ނުވަތަ އެކަމާ ގުިޅގެން ކުރިއަށް  ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބަދަލު

އޮތްތަނުަގއި ހޯދަންޖެހިފައިާވ ޞިއްޙީ ފަުރވާ ހޯދުަމށްޓަކައި 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބަދަލު.

 މައްސަލަިއގައި ދަޢުާވކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު. (ރ)  

 

އަްނނަނިވި ބާވަތުެގ ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ނަގައިެދވޭނީ   .32 ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

 ބަދަލެވެ.

ނޑަްށ ލިބުނު  ގެ ޓޯޗަރ ލިބުނު (ހ)   ސަބަބުން، މާއްދީގޮތުން ހަިށގަ

 ގެއްލުުމގެ ބަދަލު.

މުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ލިބުނު ޓޯޗަރގައި ގުަނވަނެއް ނެތިދިއު (ށ)  

 ގެއްލުުމގެ ބަދަލު.
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ަސބަބުން ލިބުނު ޓޯޗަރަގއި ގުނަވަނެްއ މަސައްކަތް ނުކުރުުމގެ  (ނ)  

 ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު.

ލިބުނު ޓޯޗަރަގއި ގުނަވަނެްއ މަސައްކަތް ނުކުރުުމގެ ަސބަބުން  (ރ)  

ނުވަތަ ގުަނވަނެއް ނެތިދިއުުމގެ ސަބަބުން ކުރިން ދިރިުއޅެމުން 

 އަިއގޮތަށް ދިރިއުޅެން ކުރިމަިތވާ ހުރަހުގެ ބަދަލު.

ސަބަބުން، އެްއވެސް ވޭނެއް ުނވަަތ ތަދެއް  ގެލިބުނު ޓޯޗަރ (ބ)  

ކުރިޔަށްއޮްތ ތަނުަގއި އިްޙާސސްކުރަން ޖެހިފައިވާނަމަ، ެއކަމުގެ 

 ބަދަލު.

ލިބުނު ޓޯޗަރގައި ކުރިމަތިވެަފއިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަުމގެ ސަބަބުން،  (ޅ)  

އެ ޙާލަތުަގއި ވަޒީާފއެއް ލިުބމަށް ނުވަތަ ަވޒީފާެއއް އަާދުކރުމަށް 

 ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު.ހުރި 

ސަބަބުން ނަފްސާނީގޮތުން ކޮށްފަިއވާ ައސަރުެގ  ގެލިބުނު ޓޯޗަރ (ކ)  

 ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު.

 

މައްސަަލއެްއގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި، އެ  (ހ)  .33 ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ  މިންވަރު 

ހިމެނިގެންވާ ކަންކަުމގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، އަނިޔާލިބޭ ފަރާތަށް 

ނަގައިދޭނީ، ކޮން ބާވަެތއްެގ ބަދަލެއް ކިހާ މިންވަރަަކށްކަން 

ނަޑއަޅާނީ، މި މާއްާދއަްށ ޙަވާލާދީ، ކަާމގުޭޅގޮތުން ކޯޓުން  ކަ

ނަޑއަޅާ މިންަގނޑުތަަކކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން، ކޯޓުްނނެ  ވެ.ކަ

މި  ،މައްސަލަިއގައި ޢަދުލާއި އިންސާފު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި (ށ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިެދވިދާނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިާވ 

ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި، އަންނަިނވި ޮގތްތަކުގެ 

ނޑައެޅިދާނެެއވެ.  ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޯކޓަށް ކަ
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ބަދަލުނަގައިދިނުމަށް އެދިފަިއވާ އެންމެހައި ކަންކަމަްށ  )1(   

 ބަދަލު ނަގައިދިނުން.

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ  )2(   

ނަޑއަޅާ ަބއެއް ކަންކަމަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުން.  ކޯޓުން ކަ

ކުރިން ބަދަލު ނަގައިދީފައިވާ މައްސަަލއެްއަގިއ  )3(   

ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތާ ެއްއގޮތް ޙާލަތެއް ހިމެނޭ 

މައްސަލަެއއްނަމަ، ކުރިން ިދމާވި ޙާލަތުަގއި ނަަގއިދިްނ 

 ބަދަލާ އެއްގޮތް ބަދަލެއް ަނގަިއދިނުން.

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ލީމު ފަރުވާއާއި ތަޢު 

 

އަނިޔާލިބޭމީހުންނަށް ދެވޭ 

ނަފްސާނީ، އިޖްތިމާޢީ  ފަރުވާއާއި 

 އެހީތެރިކަން 

ެކއް) (އެ 1ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަެވގެން މި  (ހ)  .34

ިސޔާސަތުތަްއ  ޙަތާބެހޭއްއަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ޞި◌ި

ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށަައޅާފަިއވާ ސަރުކާުރގެ ުވޒާރާާއއި ެއޓަރނީ 

 ގެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ކޮމިަޝނާ ގުޅިގެްނ، ރާއްޭޖގައި ޓޯޗަރ

ޝިކާރައަކަްށވާ މީހުންނަށް އެކަީށގެންވާ ފަރުވާދީ، ޤަަދރުވެރި 

ދިރިއުޅުމެއް އަލުން އުެޅވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހިްނގަންޖެހޭ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ެއކަށައަަޅއި، ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ، އެީމހުންނާ  (ށ)  

ޢާއިލާ ހިމެނޭޮގތުން، އެކަަށއެޅޭ ޕްރޮގްރާްމތަކަކަށް އެމީހުންގެ 

 ވާންވާެނއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަަށެއޅުމުގަިއ  (ނ)  

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަަސއްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިްއޔާތަކުެގ 

 ެވ.ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށްވެސް މަސަްއކަތްކުރަންވާެނއެ 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ  (ރ)  

އެ ޕްރޮގްރާމްަތއް ހިންގުމަށް އަމިއްަލ އުސޫލުތައް އެކަަށއަޅަްނވާނީ، 

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދައުރެއް އޮްނނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ 

ނަފްސާނީ، އިޖްތިމާޢީ  ފަރުވާއާއި 

 އެހީތެރިކަން 

 ،އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް އާދެވޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި  .35

އެމީހުންނަށް  ،ސިފަ އެމީހުންގެ ަގއިން ފުހެލުމަށްޓަކައި  އަނިާޔގެއަދި 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  34މި ޤާނޫނުގެ  ،އަމާޒުކޮްށގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް 

އެކަށަައޅަިއ  ،ބުނެވިދިޔަ އިދާރާތަކުން އެ ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުން

 ހިންގަންވާނެެއވެ.

 

ތަޢުލީމު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު 

 ފެތުރުން 

◌ާއްޖޭގަިއ ސިފައިްނ ތަމްރީނުކުރުމުގަާއިއ ފުލުހުން ރ (ހ)  .36

ތަމްރީނުކުރުމުގައާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ދާއިާރގައި މީހުން 

 ،ތަމްރީނުކުރުމުގައާިއ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގަާއއި

ބިިލޓޭޝަން ރިހެ ،އާއި ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގަ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ  ،އާއި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގަ 

ޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ، ާއއި ތަންތަނުގަ

ކްސިިފކޭޝަނަށް ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަނުގަިއ ޑިޓޮ، ާއއިމަރުކަޒުތަުކގަ

ތިބޭ ފަރުވާހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރާ މުވައްޒަފުްނ 

ބަންދުަގއި މީހުން ބޭތިއްބުމާއި ބަންދުގައި  ،މުގައާއި ކުރުތަމްރީނު

ބައިތިއްަބއިގެން މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާއި ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުންނާ 
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ޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެްއ އެްއވެސް ގޮތަކުން މު

ޙަވާލުކުެރވޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ހިންގޭ އެިކއެކި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި، އަިނޔާކުުރމާއި ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލު ހިންގުމާއި 

ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުމާިއ 

ނުރަނގަޅު އާދައާ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުމުގެ 

ގުޭޅގޮތުންނާއި، ެއކަން މަނާެވގެންވާްނވީ ސަބަބުތަުކެގ މަްއޗަށާއި، 

އެކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުެރވޭ މަސައްކަުތގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި 

ތަމްރީނުގެ ބައިތައް ހިމެނުމަކީ، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 

 މުއައްސަސާަތކުގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ.

 ،ހިންާގ ެއިކއެކި އިބްތިދާއީ މަދަރުސާތަުކގަާއއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ށ)(  

މަތީ  ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްތަުކަގާއއި ،ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުަގާއއި

ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒުތަުކގައި ހިންގޭ އެިކއެކި ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ 

ރުފުރައަކާ ގުޭޅ ނިސްބަތުން، އިންސާނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި، ެއ ޢުމު

ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އިންސާނީ ކަާރމާތަށް 

ޤަދަރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އަނިާޔކުރުމުން ބަރީައވެގެްނވުމުެގ 

މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ހިމެނުމަކީ، 

ކޮމިޝަނާއި ދައުލަުތގެ ކަާމބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގެ މަްއޗަށް މި 

  ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ. ޤާނޫނު

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން 
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން ެއގޮތުަގިއ  (ހ)  .37 ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެިކއެކި  ،ހިންގަމުންދޭތޯ ބެލުމަށާއި

އިދާރާތަކުންނާއި އެިކއެކި ުމައއްސަސާތަކުން އަޅަމުންދާ ފިަޔވަޅުތަްއ 

 ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމަށާއި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބަލާނީ 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މާއްދާގެ (ހ) ގަިއާވޮގތުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ހިންގާ މި  (ށ)  

މަސައްކަތްތަުކގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަސް 

ނިމުމުގެކުރިން ރިޕޯޓެްއ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި، އެ ިރޕޯޓު ެއ 

ފަހު، ކޮމިޝަނުން، އެ ރިޕޯޓު ާޢންމުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް

 ޝާއިޢުވެސް ކުރަންވާެނއެވެ.

 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ޞާޞް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިޚްތި 

 

 ،މި ޤާނޫނުގައި މާއްދީ އަނިޔާެއއްކަމަށް، ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާެއއްކަމަށް   .38 ލިބިދިނުން  އިޚްތިޞާޞް  ޢާންމު 

ުނވަތަ އިންސާީނ ، ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ާލއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެއްކަމަށް

ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެްއކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަެމއް ކޮށްފިކަމަށް 

ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް 

ގެ ދަށުްނނާއި ކަމާުގޅޭ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ުގޭޅގޮތުން، މިޤާނޫނު

ނިސްބަތަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ 
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ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމގެ އިްޚތިޞާޞް ކޮމިޝަނަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކޯޓުތަކަށާިއ، ކަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން މުައއްސަސާތަަކށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ލިބިދެއެވެ.

ށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވެނީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކު (ހ)  

 ނުވަތަ  ޙައްދުގެ ތެޭރގައި ކަމުަގިއވުން؛ސަރަ

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވެނީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  (ށ)  

 ުނވަތަ  އިވާ އުޅަނދެްއގައި ކަމުަގއިވުން؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ

ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ކަމުަގއިވީނަަމެވސް، ެއ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގީ  (ނ)  

ިދވެހި ރައްޔިެތއް  ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކީ،

 ކަމުގަިއވުން؛ ުނވަތަ 

 ިދވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުަގއިވުްނ؛ ނުަވތަޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީހާއަކީ،  (ރ)  

ިދވެހިރާްއޖޭގަިއ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ،  (ބ)  

ވަނަ މާއްދާގެ  42ހުރި ބިދޭސީއަކަށްވެަފއި، އޭާނއަކީ، މި ޤާނޫނު 

ދަށުން ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް ފޮނުވާލެވެންނެތް ނުވަތަ 

  ރައްދުކުރެވެންނެތް މީހަކަށްވުްނ.

 

 ހިންގި  ޤައުމެއްގައި  އެހެން 

 އިޚްތިޞާޞް  ޢަމަލަކާގުޅޭ 

އަނިޔާއެްއކަމަށް، ނުވަތަ ނަފްސާނީ މި ޤާނޫނުގައި މާއްދީ  (ހ)  .39

ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ ިއހާނެތި  ،އަނިޔާެއއްކަމަށް 

ނުވަަތ އިންާސނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަެބއްކަމަށް ، ޢަމަލެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް އެހެން ޤައުމެއްަގއި ކުިރކަމަށް 

ުދގައި ުހރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއް

ޤަބޫލުކުރެވޭހިނދު، އަިދ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
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ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތަށާއި އެފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ ޮގތުގަިއ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ެއމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގަިއ 

ރައިގެްނ ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް، ނުވަތަ  އެމީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ފު

ނުދެވޭނެގޮތް ހަދަންޖެހޭކަމަށް، ނުވަތަ އޭނާއާމެދު އަޅަންޖެހޭކަމަށް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިަޔވަޅުަތއް އެޅެންދެްނ އޭނާ 

ރާއްޖޭަގއި ބެހެއްޓުން ަކށަވަރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮިމޝަނަށް 

ހޭ ފެނިއްޖެހިނދެއްގަިއ، އެކަންަކމުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެ

ކަންކަން ކޮމިޝަނުންކުރުމުެގ ބާރާއި، ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

ފުލުހުންނަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން، ފުލުހުން ކޮށްދިނުމަށް 

  ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދުމުގެ ާބރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން، ފުލުހުންެގ ކިބައިްނ  (ށ)  

 އެ ކަމަާކިއގެން ކުރިއަށް  ،ން އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ކޮމިޝަނު

ދިއުމުގެ ބާރު ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަަވޅުތައް އަޅާނީ،  (ނ)  

ނުވަތަ އޭނާ ހިންިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  ،ޤައުމަށް އެމީހާ އެމީހާގެ 

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބެލެވޭ ޤައުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއާވ 

ގޮތުގެމަތިން އޭނާ ފޮނުވާލުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ މި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޭނާއާމެދު ދަޢުާވ އުުފލުމަށް 

 ށެވެ.ބޭނުންވާ މިންވަރަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކާމެދު ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިފިހިނދެއްަގއި، އޭނާ  (ރ)  

ނުވަތަ އޭނާއަީކ ވަިކ ، ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ

ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މީެހއްނަމަ، އޭނާ ޢާންމުކޮށް ދިިރއުޅެމުން 
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ހިންގިކަމަށް ނުވަތަ އޭނާ ، އަންނަ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ

ހިންގިކަމަށް ބެލެވޭ ޤައުމުގެ ަކމާބެހޭ  ގެ ޢަމަލުތުހުމަތުކުރެވޭ ޓޯޗަރ

ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެެއވެ. 

އެކަުމގައި ިދވެހިރާއްޭޖެގ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާަތކުން އޭނާއަށް ، އަދި

 އެހީތެރިވެދޭންވާެނއެވެ.

ދަށުން މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަަޅއިފި ހިނދެއްަގއި، މި މާއްދާގެ  (ބ)  

އޭނާ ނިސްބަތްވާ ަޤއުމުެގ ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް، ނުވަތަ އޭނާއަީކ 

ވަކި ޤައުަމކަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ޢާންމުކޮށް 

ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޤައުމުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް، އަދި، އޭނާ 

ކުރެވޭ ޓޯޗަރެގ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ބެލެޭވ ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު

ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް އެކަން ލަސްނުކޮށް އެންގުމަކީ، 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާތަކުން ކުރަންވާެނކަމެކެެވ.

 

ބަލައިނުގަތުމުން ލިބިދޭ 

 އިޚްތިޞާޞް 

މީހާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޭޅ  39މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .40

ފޮނުވާލަންޖެހޭ ޤައުމުން ނުވަތަ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޤައުމުން، އޭނާ 

ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ބަލަިއގަްނނަން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްުދަގއި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެްނވާ ކުށުެގ 

ކުރާ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާމެދު ޢަމަލު

އުސޫލުން، މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން، ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިގެންވެެއެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންެވގެްނވާ ޙާަލތުގަިއ،  (ށ)  

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެހެންވެސް ޤާނޫނުތަާކއި މި 

އެ ޙާލަތުގައިތިބި އެހެން މީހުންނަށް  ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން
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ކަށަވަރުކޮށްދޭ ަޙއްޤުތަކާިއ ފުރުޞަތުތައް އޭނާައށްވެްސ 

 ކަށަވަުރވެގެްނވެެއވެ.

 

ފޮނުވާލުމުގެ އެއްބަސްވުމާގުޅޭ 

 އިޚްތިޞާޞް 

ކުްށވެރިން ބަދަލުުކރުމުގެ ، ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހެން ޤަުއމަކާއެކު  (ހ)  .41

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ުކށްކަމަށް އެއްބަްސވުމެްއވާހިނދު، ިމ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޢަމަލަކީ، ުކށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް އެއްަބސްެވވޭ  ކަ

ކުށްކުށުގެ ތެޭރގައި ހިމަނަންާވނެ ޢަމަލެކެވެ. އަދި، މި ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއިން ވެފަިއާވ އެފަދަ 

ކަމަށް އެއްބަްސވުންތަުކގަިއ، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޢަމަލަކީ، ުކށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް އެއްަބސްެވވޭ  ކަ

ކުށްކުށުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުވާނަމަ، އެފަދަ 

ޢަމަލު އެ އެއްބަްސވުންތަުކަގއި ހިމެނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ 

 މުއައްސަސާަތކުން މަސައްކަްތުކރަންވާނެެއވެ.

ވަކިކަހަލަ ކުށަކާ ގުިޅގެން، ކުށްވެިރއަކު، ިދވެހިރާއްެޖއިން އެހެން  (ށ)  

ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރެވެނީ، ކަމާގުޅޭ ވަކި ެއއްބަްސވުމެއް ެއ 

ޤައުމާއެކު ޮއެވގެންކަމުަގިއވާނަމަ، އަދި، އެ ޤައުމަކީ، 

އަނިޔާކުރުާމއި، ލާއިންސާނީ، ރަޙުމްކުޑަ، އިހާނެތި ޢަމަލާއި 

އަްޤވާމީ މުޢާހަދާގައި ބައިވެިރވެފަިއާވ އަދަބާގުޅޭ ަބއިނަލް

ޤައުމެއްކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ަޤއުމާއި ދިވެހިާރއްޖެއާ ދެމެުދ އެފަދަ 

އެއްބަްސވުމެއް ނެްތކަމުގަިއވީނަމަވެްސ، އަނިޔާުކރުމާއި، 

ރަޙުމްކުޑަ، އިހާނެތި ޢަމަލާއި އަދަބާގުޭޅ ، ލާއިންސާނީ

ކަކީ، ދެ ޤައުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާެގ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަ

ދެމެދުގައި އޮތް އެފަދަ އެއްަބސްވުމެއް ކަުމގައި ބެލުުމގެ ފުރުޞަތު 
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 މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދެއެވެ.

 

 

ރާއްޖޭަގއި ހުރި މީހަކު އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާލައިފިކަމަށްވާނަމަ  (ހ)  .42 އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވައި ނުލުން 

ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް އެމީހަކު ައނބުރާ ނުވަތަ އެމީހަކު 

ރައްދުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ، އޭާނއާމެދު ޓޯޗަރެގ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ 

 ،ބިރު އެބައޮތްކަމަށް، ެއކަީށގެންވާ ހެީކގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާތަކަށް ޤަބޫލުކުރެޭވކަމަށްވާނަމަ، 

 އޭނާ އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުމަީކ، މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި (ށ)  

 ތައް މުއައްސަސާަތއް ކަުމގަިއ ބަލާނީ، ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު

ދާޚިލީ  ،ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށައަޅާަފިއވާ ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާާއއި 

ތަންފީުޒކުުރމަށް އެކަށައަޅާަފއިވާ ަސރުކާރުގެ  ތައްސިޔާސަތު

ހިޔުމަން ރައިޓްސް  ،އެޓަރނީ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހާއި  ،ވުޒާާރއާއި◌ި 

ކޮމިޝަންނާއި، ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 

ންކަން ބެލެހެއްޓުމާ އެއިަރކު ކަ ބިދޭސީްނގެ ، އެމިގްރޭޝަނާއި 

 ވާލުވެަފއިވާ ސަުރކާރުގެ ވުާޒރާއެވެ.ޙަ

ރާއްޖޭަގއި ހުރި މީހަކު އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާލައިފިކަމަށްވާނަމަ  (ނ)  

ނުވަތަ އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމަށް އެމީހަކު ައނބުރާ 

ރައްދުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ، އޭާނއާމެދު ޓޯޗަރެގ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ 

ބިރު އެބައޮތްކަމަށް، ެއކަީށގެންވާ ހެީކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

މި މާއްދާެގ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވިއރު، ެއ  ބަލަންވާނެކަމަށް

ޤައުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުަތަކށް އިޙްތިރާމް ނުކުރުމުގެ ަސގާފަތެއް 
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އެކަށަެއޅިފަިއވާ ޤައުމެްއކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ ހެކި ހުރިކަމަށްވާނަމަ، 

އޭނާއާމެދު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ބިރު އެަބޮއތްކަމަށް 

 ބަލަންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާލެވޭ ބިޭދސީއަުކ  (ރ)  

އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަާކިއ  ،ާޓއިރުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަލަހައް

ން ބަޔާންކޮށް ެއކަންކަާމ ގުޅޭ އެމީހަކަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެިރކަ

 ގަާވއިދެއް ކޮމިޝަނުން އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 

ޓޯޗަރެގ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ސަބަބުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަުބ  (ހ)  .43 މަޢާފުދިނުމުން އިސްތިސްނާވުން 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ެއްއވެސް މީހަކަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު   2010/2ކަ

(މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، އަދަބު 

 މަޢާފުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިގެނެއް ނުެވއެެވ.

 2010/2މި ޤާނޫނު ހިންގަންފެށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ވަނަ  5(މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ހިމެނިގެްނވާ މަޢާފު ނުދެވޭނެ ކުށުގެ ިލސްޓަށް، 

ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުްށވެސް އިތުުރުކރެވިގެން މި ޤާނޫނުގައި 

 ދިޔައީކަުމގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

 

ކޮމިޝަން ގެ ޚާއްޞަ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް،  (ހ)  .44

(ހިޔުމަން ރައިޓްސް  2006/6ކޮމިޝަނަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ އިތުރުްނނާއި އެ 

ކޮމިޝަނަށް އެ ޤާނޫނުން ޙަވާލުކުެރވިގެްނވާ މަސްއޫލިްއަޔތުތަކުގެ 

ކުރުާމއި ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ލާއިންސާނީ އިތުރުން، އަނިޔާ

ޢަމަލު ހިންގުމާއި އިހާނެތި ަޢމަލު ހިންގުމާއި އިންސާީނ ަކރާމާތް 

ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުމާ ދެޮކޅަށް މަސައްކަްތކުރުމާއި، ެއކަންކަން 

ރާއްޖޭަގއި ހިނގިޔަ ނުދިނުަމށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކުރުާމއި، މި 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޢަމަލުތައް ާރއްޖޭަގއި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްކަމުގައި ކަ

ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ީސދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ައޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމގެ ބާރު ކޮިމޝަނަށް މި ޤާނޫނުން ލިބިދެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކަްނކަން ކުރުމަްށޓަކައި،  (ށ)  

ބޭނުންވާ ބާރާއި، އެކަްނކަން ކުރުމަށް  ކޮމިޝަނަށް

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިަޝނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުެގ 

ބާރާއި، އެކަންކަން ކުރުމަށް ފަހިވާނެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުެގ 

 ބާރު މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާއިން ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށާިއ، ިމ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށާިއ، ދިެވހިރާއްޖެ  (ނ)   

މަާނކުރުމާއި  ޯޓޗަރކުރުންބައިވެިރވެފަިއވާ މުޢާހަދާތަކުެގ ތެރެއިން، 

އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން  ،ލާިއންސާނީ ،ހުއްޓުވުމާިއ، ރަޙުމްކުޑަ 

މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުާމއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ 

ން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާުގޅޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އަދަބުދިނު

މުޢާހަދާއާއި އެ މުޢާހަދާގެ އޮްޕޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، 

ރަޙްމުކުަޑ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި  ެގ ޢަމަލާއިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޯޓޗަރ

ޢަމަލާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ދިނުން 

ްއެވސް ޢަމަލެއް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، ހުއްޓުވުމަށާއި އެފަދަ އެ
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ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުެރވޭ ޭނޝަނަލް ޕްރިވެންޓިްވ މެކެިނޒަމްއަީކ، 

ނަޑއަަޅއި، އެ މަްސޫއލިއްޔަތު  ކޮމިޝަން ކަމުަގއި މި ޤާނޫުނން ކަ

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމަނައި، އެ 

ނަށް ބޭނުންވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމަށްަޓކައި، ކޮމިޝަ

އެކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިުކރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން ކުަރންޖެހޭ 

ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާާރއި، ެއކަންކަން ކުރުމަށް ފަހިވާނެ ެއންމެހައި 

ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާރު ިމ ޤާނޫނުގެ މި މާއްާދއިން ކޮިމޝަނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

ހިންގަން ފެށުމަށްފަހު ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުތަކުަގިއ މި ޤާނޫނު  (ހ)  .45 ބަޖެޓް 

ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓު ެއކުލަާވލާއިރު މި ޤާނޫނުގަިއވާ ަކންކަން 

ހިންގުމަށްޓަކައި، ެއކަށީގެްނާވކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޢަދަދެއް 

 ކޮމިޝަނުން އެކަށަައޅަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ.

ހިނގަމުންދާ އަހަރުެގ ބާކީއޮތް މި ޤާނޫނު ހިންގަން ފަށާިއރު  (ށ)  

ބައިަގއި، މި ޤާނޫނުަގިއވާ ކަންކަން ހިންގުމަްށޓަކައި، 

 އެކަީށގެންާވކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮްށ، މާލީ 

ެއކަށައަޅާަފއިވާ ަސރުކާރުެގ  ތަންފީޒުކުރުަމށްޓަކައި ސިޔާސަތުތައް

ން ގެންނަ ބަދަލެއް ހުށަހަޅައި، އެ ަބޖެޓަށް އެުވޒާރާއި އަށްވުޒާރާ 

ގެނައުމަށްފަހު، އެ ބަޖެްޓ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެުވޒާރާ 

ހިންގެވުމާ ޙަވާުލވެ ހުންނެވި ވަޒީރު ހުށަހަޅަންވާެނއެެވ. ައދި، ެއ 

ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން، މި ޤާނޫނު ހިންގަން 

ސްބަަތށް، އެ ނި ފަށާއިރު ހިނގަމުންދާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކަމާގުޅޭ

ުބނެވިދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި  ،ބަދަލު އެ ގެެނވުނީކަުމގައި 
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  ވުޒާާރއިން ބަލައި، އެގޮުތގެމަިތން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން އަދި ިއންސާނީ  (ހ)  .46 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

ޙައްޤުތަކަށް މަސަްއކަތްުކރާ ޢާންމު ޖަމާޢަތްތަކާއެުކ 

މަސައްކަތްކޮްށގެން، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަާދކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ނެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ ކޮމިޝަނުން

މިނިސްޓަރު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ، މިނިސްޓަރެވެ. މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ކޯޓުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރުމަށް 

 ވެ. ބޭނުންވާ ަގވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ، ކޯޓުންނެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ  (ށ)  

(ހައެއް)  6ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާތާ ގިނަެވގެން 

ާޢންމުކޮށް  ،ެއ ގަާވއިދުތައް ހަދައި، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

 އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް   .47 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 

(ތިނެއް)  3ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިެގން 

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާެތްއ ނުވަތަ ލަފްެޒއް ބޭުނންކޮށްފައިާވގޮތުން   .48 މާނަކުރުން 

ނަޑއެިޅގެން އެހެން ާމނައެއް ދޭހަނުވާހާ ހިނަދކު، އަންނަނިވި  ކަ

އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުަތާކ  ،ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދެވިފަިއވަނީ
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 ތިރީަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. ،ގުިޅގެން

"ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފު" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ  (ހ)  

މޯލްޑިްވްސ ޕޮލިސް ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެހައި ސިފައިންނާިއ، 

އެންމެހައި ފުލުހުންނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ސަރވިްސގެ 

އެންމެހައި މުަވއްޒަފުންނާިއ، ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނުން 

އުފައްދާފަިއވާ އިދާރާތަކާިއ މުއައްަސސާތަކާިއ އޮީފސްތަކުަގިއ 

މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މީހުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް 

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ 

އެންމެހައި މީހުންނާއި، ދިވެހި ސަރުކާރު ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުެގ 

އްޔަތުތަުކގެ ތެރެއިން މަސްއޫިލއްޔަެތއް ރަސްމީ މަސްއޫލި

ޙަވާލުެވގެންވާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ވަިކވަކިންާނއި ޖުމްލަކޮށް 

  ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތު" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ިދވެިހރާއްޖޭގެ  (ށ)  

ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި ސިފައިން ޢަމަލުކުރާ އަސްކަރީ އުސޫލުތަކުެގ 

ނުވަަތ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގަިއ  ،އްޗަށް ބިނާކޮށް މަ

ނުވަތަ ޤާނޫނު  ،ފުލުހުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް

ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަްސއޫލިްއަޔތު ޙަވާލުކުެރިވގެންާވ އިދާާރއަކުން 

ނުވަތަ ، ޢަމަލުކުރާ ތަންފީޒީ އުސޫުލތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 

ްއޔިތުންގެ ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މަަސއްކަތް ދައުލަތާއި ރަ

ކުރާ އެނޫންވެސް ދިވެހި ދަުއލަތުގެ މުއައްސަާސއަކުން ޢަމަލުކުރާ 

އުސޫލުތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދުޝްމަނުންނާ 

ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމުެގ ޮގތުން، ނުވަތަ އެމީހުންގެ ޢަަމލުތައް 

ނޑުވާލުުމެގގޮތުން، ހުއްޓުވުމުެގ ގޮތު ން، ުނވަތަ އެމީހުންގެ ބާރު ކަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާިއ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިެވރިވެފަިއވާ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަްއ ހުއްދަކުރާ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމުެގ 

  ޙާލަތަށެވެ.

"ޓޯޗަރ ކުެރވޭ މީހާ" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަީނ، މި ޤާނޫނުގަިއ  (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޯޓޗަރެގ ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުން ނުވަަތ ރަުޙމްކުޑަ 

ގޮތުްނ ނުވަތަ  ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލެްއގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ

ނަފްސާނީ ގޮތުން އެްއވެްސ ޒަޚަމެއް ނުވަތަ ެގއްލުމެްއ ނުވަތަ 

ވޭނެއް ލިބޭ މީހާއަށެވެ. ނުވަަތ ތަދެއް އިޙްސާސްކުރެވޭ މީހާއަށެވެ. 

އަނިާޔ ލިބިފައިާވ މީހާއާއި އަނިާޔ ލިބުނު މީހާ އަދި، އެގޮތަްށ 

  ހިމެނިގެންވާގޮތުންނެެވ.

ށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުގެ ސީދާ ''ގެއްލުުމގެ ބަދަލު" ކަމަ (ރ)  

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޯޓޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބުނު ެގއްލުން މި 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާއިން ައގުކޮްށ، އެ ައަގށް ކޯޓު 

 މެދުވެރިކޮށް ނަަގއިދެވޭ ފަިއާސއަށެވެ.

ިޚދުމަތަށް "މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުެނފައިެއވަނީ، ފުލުހުންގެ  (ބ)  

މަސްއޫލުވުމުެގ ޒިންާމއާއި ބަންދުގެ މަރުކަޒުަތއް ބެލެެހއްޓުމުެގ 

ޒިންމާ ޙަވާލުެވގެންވަީނ، ެއއް ުވޒާރާައކަށް ކަމުަގިއވާނަމަ، ެއ 

ވުޒާާރއެްއގެ ވަޒީރަެށވެ. ެއ ދެ ޒިންމާ ޙަވާލުެވގެްނަވނީ، ދެ 

ޭޅ ވުޒާާރއަކަށް ކަމަށްވާނަމަ، ެއއިން ކޮންމެ ވުޒާރާެއއްގެ ަވޒީރާގު

 ނިސްބަތުން، އެ ަވޒީރަކަެށވެ.

"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  (ޅ)  

 އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަެށވެ.
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"ޓޯޗަރ" ކަމަށް ބުނެފަިއއެަވނީ، މާއްދީ އަނިާޔއާއި ަނފްސާނީ  (ކ)  

އަނިޔާާއއި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިްނސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލާއި އިންސާނީ 

 ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ  (އ)   "އުޅަނދު" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، ކަ

އުޅަނދުފަހަރާއި އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދާއި ވަިއގެ 

 ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދު ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޓޯޗަރގެ ޝަުކވާއާ ގުިޅގެން  (ވ)  

 މާލޭގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ުކރާ ދަޢުވާާއ ުގޅޭގޮތުންނަމަ، 

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށެވެ. ޓޯޗަރެގ ޢަމަލަކުން ލިބުނު ެގއްލުމަށް ބަދަލު 

     ސިވިލް ކޯޓަށެވެ. މާލޭގެލިބިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، 
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