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 އިޞްލާޙާއެކު)ވަނަ 2އަދި  1(

 

 

 އެއްވަނަ ބައި 

 ފެށުން 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

 

 ،ޕެޑްލްކުރުމާއި ،ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި  މިއީ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުާމއި، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިިހފާފައިވާ މީހުން 

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ބޭނުންާވ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަަތ 

ނައްތާލުމަށްޓަކައި އެމީހުން ފަރުވާގެ ޚާްއޞަ ޕްރޮގްރާްމތަކެްއގެ ދަށުން 

ލިބިގަތުމަށް ބާރުައޅައި، ޒިންމާދާރު ރައްޔިުތންގެ ގޮުތގަިއ  ފަރުވާ

މުޖުތަމަޢުގައި އެމީހުން ބަިއވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތު ތަނަަވސްކޮށްދިނުމާއި، 

ނަޑއެޅުާމއި އެނޫންވެސް ކަާމގުޭޅ ، މަސްތުވާތަކެްއާޗގުޅޭ ކުާށއި އަދަބު ކަ

 އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމުގެ ޤާޫނނެވެ.

 ކިޔާނީ، "މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު" ެއވެ.މި ޤާނޫނަށް  (ށ)  

 

 މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިވި މައިަގނޑު މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިލުކުރުމެވެ.  .2 މަޤްޞަދު 

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތް ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން (ހ)  

 ؛މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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 ،އެހިސާބުން ފެށިގެން ފާހަގަކޮށް ،މަސްތުވާތަކެްއޗަށް އަލަށް ދެިވހިފާ މީހުން (ށ)  

އެމީހުންނަށް އެކަމުން ައވަހަށް ދުރަށް ދެވޭނެ ގޮތްތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް 

 ؛މަސައްކަތްކޮށްދިނުން
މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިިހފާފައިވާ މީހުންނަކީ، މަސްތުވާތަކެތި  (ނ)  

ސަބަބުން ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން  ބޭނުންކުރަމުންދިޔުމުގެ

އޭގެ ައސަރަށް ލެނބި، އެއަްށ ބަރޯސާކުރަންޖެހިފައިވާ ބަެއއް ކަމުަގއިވާީތ، 

ފަުރވާވެްސ  ،އެމީހުންނަކީ ހަމައެކަނި ކުްށެވރިން ކަމުގައި ބެލުުމގެ ބަދަލުަގއި

ދިނުމުެގ  އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ،ކަމުަގއި ަޤބޫލުކޮށްގެން ބޭނުންވާ މީހުން

 ؛ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރާ ީމހުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ބޭުނންވާ ނިސްބަތް  (ރ)  

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސްތުާވތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރާ ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި، 

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ެދވިހިފާފައިވުމުެގ ސަބަބުން ެއމީހުން ކުށަށް 

 ؛އަރަިއގަންނަ ނިސްބަތް މަދުކުރުން
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުްނ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ެއކަން ކުރާ މީހުން  (ބ)  

ފާހަގަކޮށް، ޓްރެފިކްކުރުުމގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސްތައް ކުިރމަތިކުރުމަށްޓަކަިއ 

ޓްރެފިކްކުރާ މީހުން ެއަކން ކުރުމުަގއި ގެްނގުޭޅ އުސޫލުތަކަްށ 

ހުރަސްއެޅުމާއި، އެމީހުންނަށް ސީދާ އަމާުޒވާގޮތަށް އެިކެއކި ފިޔަަވޅުތަްއ 

 ؛އެޅުން
މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފަިއވާ މީހުން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި،  (ޅ)  

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަަތ 

އެމީހުން ފަރުވާގެ ާޚއްޞަ ްޕރޮގްރާމްތަކެްއަގއި ނައްތާލުމަށްޓަކައި 

ބައިވެިރކުރުަވއި، ފަރުވާ ލިިބގަތުން ލާޒިމުކޮްށ، ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުްނެގ 

ގޮތުަގއި އެމީހުން މުޖުތަމަޢުގައި ބަިއވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ؛ޚާއްޞަ ކޯެޓއް ޤާއިމުކުރުން 
ކެިތ ބޭނުންކުރާ މީހުން މަދުކޮށް، މަސްތުވާތަކެިތ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްުތވާތަ (ކ)  

ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަާރތްތަކަށް ޚާއްަޞ 

 ބާރުތަކެއް ދިނުން؛
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ނޑަެއޅުން. (އ)    މަސްތުވާތަކެްއާޗގުޅޭ ކުާށއި ައދަބު ކަ

 

ނޑު  (ހ)  .3 ރަދީފު  މި ޤާނޫނުގެ  ،މަފްހޫމުތައްމި ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ބިނާެވގެންވާ މަިއގަ

 ދެވަނަ ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނިގެންވާ މައިަގނޑު ލަފުޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ، ިމ  (ށ)  

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. 188ޤާނޫނުގެ 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަފްހޫމުތައް މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ، މި   .4 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

ޤާނޫނުގެ އަސްލު ެއގޮތުަގިއ ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ 

މެ ފުޅާމިނުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ ހަމަ ކޮން

 މާއްދާއެްއވެސް ިކޔަންވާީނ، ެއ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

"ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ   .5 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު 

ހުށަހަޅާ ފަރުާވެގ ގައި ުރމަށް އިންޑިކޭިޓވް ެއސެސްމަންޓްމީހަކު ބައިވެިރވެ، ފުރިހަމަކު

ނަޑއަަޅއި، އެ ކޯުޓން ކުރާ އަމުރަށެވެ.  ޕްރޮގްރާމް އޭނާގެ މަްއޗަށް ިހންގުމަށް ކަ

 

އިންޑިކޭޓިވް 

 އެސެސްމަންޓް 

ކުުށެގ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ ، "އިންޑިޭކޓިވް ެއސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  .6

ތުމަށާއި، އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފަިއވާ ނިސްބަތް ދެނެގަ

ނަޑއެޅުމުގެ ގޮތުން ޑްަރގް ކޯުޓގެ އެން  އި، ގުމަކަށް ހަދާ އެސެސްމަންޓަށާކަ

އެދިގެން ފަރުާވއަށް އަންނަ މީހާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ެދވިހިފާފަިއާވ  އަމިއްލައަށް

ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަށާއި، އޭާނއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ަކނަޑެއޅުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް 

ޑްރަގް އެޖެންސީން ނުވަަތ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ހަދާ އެސެސްމަންޓަށާއި، 

ޙުކުމަކުްނ ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާަކމަށް ކޯޓެއްގެ 

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ެދވިހިފާފަިއވާ ނިސްބަތް ދެެނގަތުމަށާއި ެއމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ 
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ނަޑއެޅުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ނުވަތަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުްނ  ކަ

 ހަދާ އެސެސްމަންޓަށެވެ.

 

މަނާކޮށްފަިއާވ މަސްތުވާތަކެިތ ކަމުަގިއ  ،ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ "މަސްތުވާތަކެތި"   .7 މަސްތުވާތަކެތި 

ެއއިްނ ، ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެްއެޗއް ނުަވތަ މާއްދާއަާކއި 1ޖަދުވަލު 

އެްއޗެއް ނުވަތަ މާއްދާެއްއ ހިމެނޭ ހަމަ ކޮންމެ އެއްޗަާކއި، ބޭހުގެ ގޮތުަގިއ 

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ  2ލު ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާަތކެތި ކަމުގަިއ ޖަދުވަ

 އެއިން ާބވަތެއް ިހމެނޭ ހަމަ ކޮންމެ އެއްޗެްއވެްސ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ،އެްއޗަާކއި

 

މަސްތުވާތަކެތި 

 ބޭނުންކުރުން 

ެއއްެޗްއގެ ެއްއވެްސ ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މަްސތުވާ"މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން"   .8

ނުޑގެ ތެެރއަށް ާވޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ  ،މިންވަރެއް މީހެްއގެ ަހށިގަ

 ވާޞިލުކުުރވުމަށެވެ.

 

އެއްޗެއް އަތުގައި މަސްތުވާ 

 ހުރުން 

ެއއްެޗއް އަުތގައި ުހރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއްގެ އަުތގައި ނުވަަތ "މަސްތުވާ  .9

ނުޑގަިއ މަސްތުާވއެްއެޗއް މާއްީދގޮތުން ހުންނަ ހުރުމާއި، މީހެ ްއގެ ކޮންޓްރޯލްެގ ހަށިގަ

ދަށުގަިއވާ ތަނެްއގައި ުނަވތަ އެއްެޗްއގައި މަސްުތވާެއއްެޗއް ހުންނަ ހުރުން 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެތިން 

 މުޢާމަލާތުކުރުން 

 

1 "މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ، މަސްުތވާތަކެިތ   .0

 ،ތަނަށް ގެންދިޔުމާއިނެއްތަނުން އަިވޔަާފރިކުރުމަށްޓަކައި ެއއްއި، ވިްއކުމާއި، ދިނުމާ

ރައްދުކޮްށދިނުމާއި، އެއިން ކަެމއް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާއި  ،ގެންގޮސްދިނުމާއި 

 އެއްބަްސވުންެވސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

 ދެވިހިފާފައިވާ މީހާ 

1 ކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ، މަސްތުާވެއއްެޗއް  "މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ެދވިހިފާފައިވާ މީހާ"  .1

ނުއުެޅޭވ މިންވަރަށް އެއަްށ  ނުލާންދިޔުމުގެ ސަބަބުން، އެއާބޭނުންކުރަމު

މުހުތާދުވެފައިވާ މީހާއަށެވެ. ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ނުަވތަ ޖިސްމާނީގޮތުން އޭގެ 

 އަސަރަށް ލެނބި، ެއއަށް ބަރޯސާކުރަންޖެހިފައިވާ މީހާއަށެެވ.
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1 ޙުކުމް  ފުރަތަމަ  ޑްަރގް ކޯުޓގެ އިްޚތިޞާޞް ހިނގާ މީހެްއގެ ، "ފުރަތަމަ ޙުކުމް" ކަމަށް ބުެނފައިެއވަނީ  .2

މައްޗަށް އެ ކޯުޓގައި އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާ އެ ކޯޓުން ައުޑއަހައި، އޭާނގެ މައްޗަްށ 

ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ ކުށަށް ނުވަަތ ކުށްތަކަށް އޭނާ އިޢުތިރާފުާވކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، 

ނޑަައޅަިއ، އޭނާެގ  އެ ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ޭއނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަްށ ކަ

 މައްޗަށް ކުރާ ޙުކުމަެށވެ.

 

1 ފަހުގެ ޙުކުމް  ޑްަރގް ކޯުޓގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާެމއްަގިއ  ،"ފަހުގެ ޙުކުމް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ  .3

ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން،  ބައިވެިރވެ، އެ ޕްރޮގްރާމް ފުިރހަމަކުރާ މީހަކު، އެ ޕްރޮގްރާމް 

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމަށެެވ.  އޭނާއާމެދު ގޮެތއް ކަ

 

1 ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު  މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް  ،"ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ   .4

އުފެއްދުމަށް  ދިނުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން  ފަރުވާ

ލާޒިމުކުރާ، ުނވަތަ އެ އެެޖންސީން އުފެއްދުމަށް ހުއްަދކުރާ ޑީޮޓކްސިފިކޭޝަްނ 

ސެންޓަރުތަކާއި، ޑްަރގް ްޓރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިިލޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކާިއ، 

ކުޑަކުދިންނަށް އަދި އަންެހނުންނަށް ޚާއްޞަ ޑްަރްގ ޓްރީޓްމަންޓް އެންްޑ 

ްޑރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންްޑ  ،ކާއި، ހާފްވޭ ހައުސްަތކާއި ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަ

 ސެންޓަރުތަކާއި މިނޫންވެސް ަފރުވާގެ މަރުަކޒުތަކަެށވެ.

 

1 ޑްރަގް ކޯޓު  "ޑްރަގް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަީނ، މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ެދވިހިފާފައިވާ މީހުން ކުާރ   .5

އެމީހުން ބޭނުންވާ މިންވަުރ ކުށުގެ ަމއްސަލަތައް ބަަލއި، މަސްތުވާތަެކއްޗަށް 

މަދުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ަނއްތާލުމަށްޓަކައި ފަުރވާގެ ާޚްއޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެްއަގއި 

އެމީހުން ބައިވެިރކުރުަވއި، ަފރުވާ ލިބިގަތުން ާލޒިމުކޮށް، ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުްނެގ 

ށްޓަކަިއ ގޮތުަގއި އެމީހުން މުޖުތަމަޢުގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ފުުރޞަތު ފުޅާކުރުމަ

 ޤާއިމުކުރާ ޚާއްޞަ ކޯޓަށެވެ.

 

ޑްރަގް ޑިޕެންޑެންސް 

 އެސެސްމަންޓް 

1 ކުުށގެ ދަޢުވާ ، "ޑްރަގް ޑިޕެންޑެންސް ެއސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ  .6
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އުފުލިފައިާވ މީހާ މަސްތުވާަތކެްއޗަށް ދެވިހިފާފަިއވާ ނިްސބަތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 

 ެއންގުމަކަށް ހަދާ އެސެސްމަންަޓށެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 

1 ޓްރެފިކްކުރުން  "ޓްރެފިކްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޕެޑްލަރަކަށް ނުާވ މީހަކު، މި ޤާނޫނުގެ   .7

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެެރއިްނ ކަމެއް ފުރިހަމަވާގޮތަްށ  142

 142މި ޤާނޫނުގެ  ،ލަރަކަށް ުހރެމަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ ޕެޑް

ދެ ކަމެއް ފުރިހަމަވާގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން

 މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުމަށެވެ.

 

1 ޓްރެފިކްކުރާ މީހާ  "ޓްރެފިކްކުރާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޓްރެފިކްކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޢަމަލެއް   .8

 ކަމުގަިއ މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޢަމަލުތަކުގެ ތެެރިއން ޢަމަލެއް ކުރުމާެއކު،

ޓްރެފިކްކުރުން  ،މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރާ މީހާއަށެވެ. ނުވަތަ ޕެޑްލަރަަކށް ހުރެ

ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޢަމަލެއް ަކމުގައި މި ޤާނޫނުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަުކެގ 

 ކަމެއް ކުރާ މީހާައށެވެ. ތެރެއިން ދެ

 

1 ޕެޑްލްކުރުން  މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ދެިވހިފާފައިވާ މީހަކު، އޭނާ ، "ޕެޑްލްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ   .9

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ބޭނުްނާވ ނިސްބަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މަސްތުވާަތކެތިން 

 މުޢާމަލާތުކުރުމަށެވެ.

 

ބުނެފައިއެވަީނ، މަސްތުވާތަެކތިން މުޢާމަލާތުކުރާ، "ޕެޑްލަރު" ކަމަށް   .20 ޕެޑްލަރު 

 މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފަިއވާ މީހާއަށެވެ.

 

 ދެވަނަ ބައި 

 މުއައްސަސާތައް އުފެއްދުމާގުޅޭ 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލް 
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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލް 

 އުފެއްދުން 

(ިތރީސް) ދުވަހުެގ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ހ)  .21

ތެރޭގައި "ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލް" ގެ ނަމުގަިއ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކއުންިސލެއް އުފައްދަްނވާނެެއވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަީކ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  (ށ)  

 ،މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރުްނ ހުއްޓުވުމާއި  ،ހުއްޓުވުާމއި ޓްރެފިކްކުރުން

ދިނުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުަތާކ  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ

 ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލަފާދޭ ފަރާތެވެ.

 

ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދުތަްއ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް   .22 ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދު 

 އެވަީނއެވެ.

ނޑު ިސޔާސަތުތަްއ އެކަށައެޅުުމަގިއ  (ހ)   މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ މައިގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛

ގުޅޭގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަެކތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާ  (ށ)  

 ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެބޮޑު ިއސްކަމެއްދީގެން ޢަމަލުކުރަންީވ އުސޫލުތަކާއި 

 އަޅަންވީ ފިަޔވަޅުަތކާ ބެހޭގޮުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަލފާދިނުން؛

ން ހިންާގ ރާއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތު (ނ)  

އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ  ،ގޮތާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާ 

 ގުޭޅގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ލަފާދިނުން؛

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ގުޅިފަިއާވ ކުށްކުށާިއ، މަސްުތވާތަެކތި ބޭނުންކުރުމާ  (ރ)  

ގުިޅގެން ހިންގޭ ހަރުކަށި ޢަމަލުތަކާއި، މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރުމުެގ 

ީޙ މައްސަލަތައް ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަބަބުން އުފެދޭ ޞިއް

އަންަގއިދިނުމާއި، އެކަމާ ެދކޮޅަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް ަތޢާރުފުކުރަންޖެހޭ 

ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަަކކީ ކޮަބިއކަމާއި، ހުރި ސިާޔސަތުތަކަްށ ގެންނަންޖެހޭ 

 ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން؛

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާިއ ޕެޑްލްކުރުމާއި ޓްރެފިކްކުރުުމގެ މައްސަަލއަްށ  (ބ)  

ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އެކި މުއްދަތުތަކުގަާއއި ޙާލަތުތަކުަގއި އަޅަން ފެންނަ 

 7 



 
 
 
 

 
 

 ފިޔަވަޅުތަކާ ބެޭހގޮތުން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން؛

ޅިގެން މަސްުތވާތަކެްއޗާ ދެކޮޅަްށ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް ގު  (ޅ)  

މުިޅ ސަރުކާުރގެ ފެންވަުރގަިއ ެއއް އަާމެޒްއ ، މަސައްކަތްކުރުުމގައި 

ގެންގުޅުމަށްަޓކަިއ، ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންަތުކެގ 

 ލަފާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދިނުން؛

ފެންވަުރގައި މަސްތުވާތަކެްއާޗ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގާއއި ޤައުމީ  (ކ)  

ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުަތކާިއ، މަސްތުވާތަެކއްޗާ ދެކޮަޅްށ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ޙައްލުަތއް ހޯދައި، ބަލައި، 

ިދވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ެއކަީށގެންވާނެ ަޙއްލާ  ،ދިރާސާކޮށް، ވަޒަންކޮށް 

 ޔާއަށް ލަފާދިނުން؛ގުޭޅގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  (އ)  

ނޑު ސިާޔސަތުތަކާއި އަާމޒުތައް ޙާިޞލުކުރެވެމުންދަނީ  ނަޑއަޅާ މަިއގަ ކަ

ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލައި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާަތކުން ެއ ސިޔާސަތުތަްއ 

، މަސައްކަތްތަަކކީ ކޮަބއިކަން ހޯދައި، ބަލައި  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ

 ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އަންގަމުންދިޔުްނ؛ ،ދިރާސާކޮށް

މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަިއ އެިކ ފަރާްތ  (ވ)  

ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ އެހީ ދެނެގަނެ، އެފަދަ އެީހ ހޯދުމަށްޓަކައި 

 މަސައްކަތްކުރުން.

 
ކައުންސިލް އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

(ބާރަ)  12ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލް އެކުެލވިގެްނވާނީ، އަންނަނިވި   .23

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

 އިބު؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ  )1(  

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒ؛ )2(  

 ؛ގެ މަންދޫބުމިނިސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން  )3(  
 ؛ގެ މަންދޫބުމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު )4(  
 ؛ގެ މަންދޫބުމިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް )5(  
 ؛ގެ މަންދޫބުމިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  )6(  
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 ؛އޮފީހުގެ މަންދޫބު ޓަރނީ ޖެނެރަލްއެ )7(  
 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް؛ )8(  

 އޮފް އިމިގްރޭަޝން އެންޑް އެމިގްޭރޝަން؛ކޮންޓްރޯލަރ  )9(  

 ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް؛ )10(  

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ )11(  

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. )12(  

 

ސަީކ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްޯރލް ކައުންސިްލގެ ަރއީ  .24 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ަރީއސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުަމށް ކައުންސިްލގެ ަރއީސް އިބެވެ. ކައުންސިްލގެ ނަ

އުޒުުރވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ، އެކަން ކުރުމަށް ކައުންސިްލގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

 މީހަކާ ކައުންސިލްގެ ަރއީސް ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ.

 

 22މަޤްޞަދުތައް ަކމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިްލގެ   .25 ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުުކރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އެ ކައުންސިލަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 

 

ޑްރަގް ނޭޝަނަލް 

 އެޖެންސީ އުފެއްދުން 

(ިތރީސް) ދުވަހުެގ  30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ހ)  .26

ތެރޭގައި "ނޭޝަނަލް ޑްަރގް އެޖެންސީ" ގެ ނަމުަގއި ސަުރކާރުގެ އިދާރާެއްއ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނާ ގުޅިފައިާވ މި ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންީސއަކީ  (ށ)  

ނޑު ިސޔާސަތުތަްއ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިްލެގ  މައިގަ

މަތިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނޑަެއޅުމުން، ެއ މަްޝވަރާގެ އިއާލަފާ

 ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޛކުރާ މައިަގނޑު އިދާރާެއވެ.
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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

 އެޖެންސީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނޫނުގެ ދަށުން އަންނަނިވި މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންީސާއ މި ޤާ  .27

 ޙަވާލުކުެރވިގެްނވެެއވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާިއ ޕެޑްލްކުރުމާއި ޓްރެފިކްކުރުުމގެ މައްސަަލއަްށ  (ހ)  

ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އެކި މުއްދަތުތަކުަގއާއި ޙާލަތުތަުކގައި އަޅަންޖެޭހ 

 ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުްނ؛

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ގުޅިފަިއާވ ކުށްކުށާިއ، މަސްުތވާތަެކތި ބޭނުންކުރުމާ  (ށ)  

ގުިޅގެން ހިންގޭ ހަރުކަށި ޢަމަލުތަކާއި، މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރުމުެގ 

ސަބަބުން އުފެދޭ ޞިއްީޙ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަމާ ދެކޮޅަްށ 

 ސިޔާސަުތތައް ތަންފީޛުކުރުން؛ތަޢާރުފުކުރާ ޤައުމީ 

ނޑަައާޅ  (ނ)   މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ުގޅޭގޮތުން ސަރުާކރުން ކަ

ސިޔާސަތުތަްއ، ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކުން ތަްނފީޛުކުރަމުންދޭތޯ 

 ބަލަމުންދިޔުން؛

އެިކއެިކ  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ (ރ)  

ގޮތް ބަލައި، ކަމާބެހޭ އެންމެހަިއ އިދާރާތަކުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާ

 މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުްނ؛

، އެމީހުން ރަނގަޅުކޮށް  ،ދީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ (ބ)  

 އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

ބޭނުންކުރުްނ ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގަިއ މަސްތުވާތަކެތި  (ޅ)  

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާުރލުން ހޯދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުާރ 

މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ެއހީތެރިކަމާއި ލަފާ ދީ، އެފަރާތްތަކާ ގުިޅގެްނ 

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގަިއ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުްނ  (ކ)  

މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގަިއ ހޭލުންތެރިކަން 

 އިތުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކާ ުގޅިގެން މަސަްއކަްތކުރުން؛

މަސްތުވާތަކެްއާޗގުޅޭ ބޭރުގެ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން، ެއކިެއިކ ޕްރޮގްރާމްތައް  (އ)  

އެމީހުންެގ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގުާމއި، މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއި
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މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިާދއާއި ަމންފާއާއި އެީހ 

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

 އެޖެންސީ ހިންގުން 

ިއ އާބޯޑުގެ ލަފާގާނީ، އެ އެޖެންސީގެ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ހިން (ހ)  .28

އިރުޝާދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން، އެ އެޖެންސީގެ ބޯޑުްނ ޢައްޔަންކުރާ 

 ޗީފް އެްގޒެކެިޓވް އޮފިސަރެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކުރާ ޗީފް ެއގްެޒކެިޓވް ޮއފިސަރަކީ، ިމ  (ށ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަވާ މީހަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އެހެން ގޮތަކަްށ  (ނ)  

ނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ބޯުޑެގ ޖަލްސާތަކަށް ޗީފް އެްގެޒކެޓިވް އޮފިސަރ  ކަ

 ޙާޟިރުވާންވާެނއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންީސއާބެހޭ ކަންކަމުަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް  (ރ)  

 ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރެވެ. 
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދައި ހިންގާނީ،  (ބ)  

 އެޖެންސީގެ ބޯޑުންެނވެ.

 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެްނސީގެ ބޯޑަީކ، އަންނަިނިވ އިދާރާތައް  (ހ)  .29 އެޖެންސީގެ ބޯޑު 

1ތަމްސީލުވާގޮތަށް ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ  (ދިހައެއް)  0

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެިވގެންވާ ބޯެޑެކވެ.

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީްސ؛  )1(   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ؛  )2(   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒ؛  )3(   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޯޕޓްސް؛  )4(   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނ؛  )5(   

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް؛  )6(   

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސ؛  )7(   
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 މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް؛  )8(   

 އޮފް އިމިގްރޭަޝން އެންޑް އެމިގްޭރޝަން؛ޑިޕާޓްމަންޓް   )9(   

   )1  މަސްތުވާތަކެްއޗާ ދެކޮޅަށް ަމސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތެއް.  )0

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީެގ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަީކ، އެ ބޯުޑގެ މެންބަރުންެގ  (ށ)  

 ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުރާ މީހެކެވެ.

 ޑްރަގް އެޖެންީސގެ ބޯޑު ޖަވާބުދާރީވާނީ، މިނިސްަޓރަށެވެ.ނޭޝަނަލް  (ނ)  

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޑްރަގް ކޯޓު 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، "ޑްަރގް ޯކޓު" ގެ ނަމުގައި ކޯޓެްއ  (ހ)  .30 ޑްރަގް ކޯޓު 

 އުފެދުނީއެވެ.

ޤާނޫނުގައި  އަިދ މި ،ޑްރަގް ކޯަޓކީ، ޢާންމު ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ (ށ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޚްތިާޞްޞ ލިބިގެންާވ ކޯެޓކެވެ. އެެހންނަމަވެސް، އެ 

 ކޯޓުގެ ޒާތުން އެ ކޯޓަށް ވަކި އިޖުރާއަތުތަެކއް ޚާއްޞަ ެވގެންވެެއވެ.

201ޑްރަގް ކޯަޓކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)   (ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ  0/22

ެއއް ދަަރޖައެްއގައި އުފެދޭ  ޤާނޫނު) ގައި ަބޔާންކުރާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓާ

ހިނދަކު، ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއިނުވާހާ ކޯޓެެކވެ. އަިދ، މި ޤާނޫނުގަިއ އެހެން

201ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ ޤާނޫނު) ގައި  0/22

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުަތކާ ގުޅޭގޮުތން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެންމެަހއި ުއސޫލުތަްއ 

 ެވ.މަްއޗަށް، އެ ޯކޓާގުޅޭ ނިސްބަތަށް ހިނގާނެއެ ޑްރަގް ކޯުޓގެ 

 

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އަސާަސކީ، ޯކޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުން، މަސްތުވާތަކެްއޗަްށ   .31 ކޯޓުގެ އަސާސް 

އެމީހުން މަސްތުވާތަކެއްަޗށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތް ، ބޭނުންވާ ނިސްބަތް މަދުކޮށްގެން

އަރަިއގަތުމުގެ މިންވަރު މަދުކުރުމާއި، ޒިންމާދާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުށަށް 

 ރައްޔިތުންގެ ގޮުތގައި އެމީހުން މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމެވެ.
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ޑްރަގް ކޯޓު އުފެއްދުުމެގ މަޤްޞަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަްނ  (ހ)  .32 ކޯޓުގެ މަޤްޞަދު 

 ޙާޞިލުކުރުމެވެ.

ހިނާގ މީހުން، މަސްތުވާތަކެްއޗަްށ ބޭނުންާވ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް   )1(   

 ނިސްބަތް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުން، މަސްތުވާތަކެއްަޗްށ   )2(   

ދެވިހިފާފައިވުމުގެ ސަބަބުން، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތް 

 ؛މަދުކުރުންދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުށަށް އަަރއިގަތުުމގެ މިންވަރު 
ކޯޓުގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާ މީހުން، އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެވޭެނ   )3(   

 ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އިސްކަންިދނުން؛

ދިނުމުގެ  މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާަފއިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ  )4(   

ދިނުމުެގ  ޢާންމު ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ގުޅުަވއިދިނުމާއެުކ، ފަރުވާ  ،ނިޒާމު

 ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ހައިސިއްޔަތު ދިނުން.ނިޒާމަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދުތަްއ ޑްރަގް ކޯޓުން  (ށ)  

ެއ ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހުްނ، އެ ކޯޓުން  ،ޙާޞިލުކުރާނީ

ނަޑއަޅާ ފަރުާވގެ ޕްރޮގްރާްމތަކުަގއި ބަިއވެރިކުުރވަިއ، ފަރުވާ ލިބިގަތުްނ  ކަ

މަސްތުވާަތކެްއޗަްށ އެމީހުން ބޭނުންވާ މިންވަރު ނައްތާލައިގެްނ  ،ލާޒިމުކޮށް

 ނުވަތަ މަދުކޮށްގެންނެވެ.

 

 ޑްރަގް ކޯޓަށް 

 މައްސަލަތައް ބަދަލުވުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުވަތަ  (ހ)  .33

ހުރި ޑްރަގް ކޯޓުެގ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލަމުންއަިއ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި 

ނޑިޔާރުންނާއި   ،އިޚްތިޞާޞާުގޅޭ މައްސަލަަތަކކީ ކޮަބއިކަން އެ ދެ ކޯޓުެގ ފަ

ނޑިޔާރުްނނާއި ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ގުިޅގެްނ  ،ޑްރަގް ކޯުޓގެ ފަ

ނަޑއަަޅއި، މި ޤާނޫުނގެ  ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުާރ މުއްދަތު ހަމަާވ  39ކަ

ވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލަތައް އެ ެދ (ތިީރސް) ދު 30ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ކޯޓުން ޑްރަގް ކޯޓަށް ބަދަލުުކރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުވަތަ  (ށ)  

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލަމުންއަިއ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި ހުރި ޑްރަގް ކޯޓުެގ 
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މައްސަލަަތއް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކުާރ އިޚްތިޞާޞާުގޅޭ 

މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި، ކްރިިމނަލް ކޯޓުން ނުވަތަ ޖުެވނައިލް ކޯޓުްނ 

 ބަލައިގެންނުވާެނެއވެ.

 ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގަން 

 ފެށުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ޑްަރގް ޯކޓު އުފެދުުނ  (ހ)  .34

ހިނގަން ފަށާނީ، އެ ކޯޓު ހިންގުމަށް ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ޑްަރގް ކޯޓު 

 ބޭނުންވާ ަގވާއިދުތައް ޢާންމުޮކށް އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ވަަނ  39ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ަގވާއިދުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

(ތިރީސް)  30މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ުމއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތެރޭަގއި އެ ކޯޓުން ހަދައި، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުަރންވާނެެއވެ.ދުވަހުގެ 

 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ހިނގާނެ މީހުން 

ޑްރަގް ކޯޓުެގ އިޚްތިޞާްޞ ހިނގާނީ، ެއ ގިންިތއަާކ ގުޭޅގޮތުން ިމ  (ހ)  .35

ައންނަނިވި ތިން  ،މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ

 ވެ.ގިންތީގެ މީހުންގެ މަްއޗަށެ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުުމގެ ކުުށގެ ުނވަތަ މަްސތުވާތަކެިތ   )1(   

 ؛ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުުށގެ ދަޢުވާ ުއފުލިފައިވާ މީހުން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެްނ، އޭގެ ނުފޫުޒގައި ހުރެ ޮކށްފައިާވ   )2(   

 ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާ އުފުލިަފއިވާ މީހުން؛

 މުންދާ މީހުން.ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަކުށެްއގެ  ޖިނާއީ  )3(   

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުުމެގ ކުށުެގ ނުވަތަ މަސްުތވާތަެކތި ޕެޑްލްކުރުމުެގ  (ށ)  

) ވަނަ 1(ހ) ގެ (ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ީމހެއް ކަމަށް މި މާއްދާގެ 

 ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ހިނގާނީ، އޭނާގެ ކިބަިއަގއި ައންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަެއވެ.

އޭނާއަީކ، މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުްނ؛   )1(   

 އަދި

އޭނާއަީކ، އޭާނގެ މައްަޗށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ ކުށަށް   )2(   

އެއްބަްސވެފަިއވާ މީެހްއ އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ ުނވަތަ ިއޢުތިރާފުވުމަށް 

 ކަމުގަިއވުން؛ އަދި 
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ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއްެގ  36އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުގެ   )3(   

 ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓެްއަގއި އުފުިލފައިވާ މީހެއް ކަުމގައިުނވުން؛ އަދި

އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުަގއި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޑްަރގް ކޯުޓެގ   )4(   

 ޕްޮރގްރާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުން. ފަރުވާގެ

 ޖިނާއީ ކޮށްފައިވާ ހުރެ ތާސީރުަގއި އޭގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ، މަސްތުވާތަކެތި (ނ)  

 ވަނަ ) 2( ގެ ) ހ( މާއްާދގެ މި ކަމަށް މީހެއް އުފުލިފަިއވާ ދަޢުވާ  ކުށެްއގެ

 އިޚްތިޞާޞް  ކޯުޓގެ ޑްރަގް މައްޗަށް މީހެއްގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ނަންބަރުގައި

 .ފުރިހަމަވާނަމަެއވެ ތައްޝަރުޠު ައންނަނިވި ކިބަިއަގއި އޭނާގެ ހިނގާނީ،

އޭނާއަީކ، މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުްނ؛   )1(   

 އަދި

އޭނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ުއފުލިފައިވާ ކުށް އޭނާ ކޮްށފައިވަނީ،   )2(   

ބޭނުންކޮްށގެން، ޭއގެ ނުފޫުޒގައި ހުރެ ަކމަށްވުން؛ މަސްތުވާތަކެތި 

 އަދި

ވަަނ  36އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުިލފައިވާ ކުށަީކ، މި ޤާނޫނުގެ   )3(   

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކުެށއް ަކމުގައިުނވުން؛ އަދި 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއްެގ  36އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުގެ   )4(   

 ކޯޓެްއަގއި އުފުިލފައިވާ މީހެއް ކަުމގައިުނވުން؛ އަދިދަޢުވާ އެހެން 

އޭނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވ އުފުލިފައިވާ ކުށަީކ، އެ ކުްށ   )5(   

(ދިަހއެއް) އަހަރަށްވުެރ ދިުގ މުްއދަތަކަށް  10ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

ޖަލަށްލުމުގެ ނުވަތަ އަުރވާލުމުގެ އަދަބު އޭނާެގ މައްޗަްށ 

ނަޑއެޅިދާނެ   ކުށަކަށްުނވުން؛ އަދިކަ

އޭނާއަީކ، އޭާނގެ މައްަޗށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ ކުށަށް   )6(   

އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ ުނވަތަ ިއޢުތިރާފުވުމަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ މީެހްއ 

 ކަމުގަިއވުން؛ އަދި 

އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުަގއި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޑްަރގް ކޯުޓެގ   )7(   

 ޕްޮރގްރާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުން.ފަރުވާގެ 

މުންދާ މީހެއް ކަމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ކުށެްއގެ ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރަޖިނާއީ  (ރ)  
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) ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މީހެއްގެ މަްއަޗށް ޑްރަގް ކޯުޓެގ 3ގެ (

ޝަރުޠުތައް އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނީ، ޭއނާގެ ކިބަިއަގއި އަންނަިނިވ 

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

އޭނާއަީކ، މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުްނ؛   )1(   

 އަދި

އޭނާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުުކމް ނިސްބަތްވާ ކުށަކީ، މަްސތުވާތަކެިތ   )2(   

ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށް ުނވަަތ މަސްތުވާތަކެތި ެޕޑްލްކުރުުމގެ ކުްށ 

 ުނވަތަ ކަމުގަިއވުން؛ 

އޭނާއަީކ، އެއް ުޙކުމަށްވުެރ ގިނަ ޙުކުމް އޭާނގެ މައްޗަްށ   )3(   

ހިނދު ތަންފީޛުުކރަމުންދާ ވާ މީހެއް ކަމަްށވެަފއި، އޭނާ އެކުރެވިފައި 

ޙުކުމަކީ، މަސްުތވާތަކެތި ޭބނުންކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްުތވާތަކެިތ 

ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ ުޙުކމެއް ކަމުަގއިނުވާނަމަ، ެއ ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން، ދެން ތަންފީޛުކުރަން އޮތް ޙުކުމަކީ، 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރުމުެގ 

 ކުށުގެ ޙުކުެމއް ކަމުަގިއވުން؛ އަދި

އޭނާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުުކމް ނިސްބަތްވާ ކުަށކީ، މި ޤާނޫނުެގ   )4(   

 ކުށެއް ކަުމގައިުނވުން؛ އަދި  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ  36

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއްެގ  36އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުގެ   )5(   

 ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓެްއަގއި އުފުިލފައިވާ މީހެއް ކަުމގައިުނވުން؛ އަދި

އޭނާއަީކ، މި ޤާނޫނުަގއި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޑްަރގް ކޯުޓެގ   )6(   

 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުން.ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމަށް 

 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ◌ް ނުހިނގާނެ މީހުނ

އަންނަނިވި ކުްށކުށުގެ ތެެރިއން ކުށެްއގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނާއި، ެއއިން   .36

ކުށެއް ސާބިުތވެ، ޙުކުމް ތަްނފީޛުކޮށްނިމިފައިނުވާ މީހުންެގ މައްޗަށް ޑްަރގް ކޯުޓގެ 

 ެނއެވެ.އިޚްތިޞާޞެއް ނުހިނގާ

 ؛މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް (ހ)  

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުްށ؛ (ށ)  

 16 



 
 
 
 

 
 

2009/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)   (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2

މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ޤާނޫނު) ގައި 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުެށއް؛  ކަ

 ކުށް؛މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމެގ  (ރ)  

 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް؛ (ބ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ބ) ގެ ނިޔަލަށް ހުިރ އަކުރުތަުކަގިއ  (ޅ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތަުކގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރުުމގައި ަބިއވެރިވުުމގެ ކުްށ 

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށް.ނުވަތަ އެއިން ކުށެއް ކުރުުމަގއި 

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ 

 އިޚްތިޞާޞް 

ހިނދަުކ، މި ޤާނޫނުގެ ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން (ހ)  .37

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންުކރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުން ކުރާ ޖިނާއީ  35

 ިލބިގެންެވއެވެ.ކުށުގެ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޑްަރގް ކޯޓަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާްނކުރާ މައްސަލަތައް ޑްަރގް ޯކުޓން ބެލުމުގައި،  (ށ)  

201ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތުކގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  0/22

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި ުޖވެނައިްލ ކޯޓަށް ލިބިގެްނވާ ބާރުތަްއ ޑްރަގް ކޯޓަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

 ޑްރަގް ކޯޓު އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 

ނޑިޔާރުްނެގ  5ޑްރަގް ކޯޓު ެއކުލެިވގެންވާީނ މަދުވެގެން  (ހ)  .38 (ފަހެއް) ފަ

 މައްޗަށެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޑްރަގް ކޯުޓގެ މަސައްކަތަށް ބަލައި،  (ށ)  

ނޑިޔާރުން އިތުުރކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް  ފަ

ނަޑއަޅާ ޢަދަދަަކށް، އެ ކޯޓަްށ  ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެ ޮކމިޝަނުން ކަ

ނޑިޔާރުން ޢަްއޔަންުކރެވިދާނެެއވެ.  އިތުރު ފަ

ންގޮތަކަްށ މި ޤާނޫނުގައި ުނވަަތ އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެ (ނ)  

ހިނދަކު، ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަމްއސަލަތައް ބަލަިއ، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

ނިޑޔާރަކު ހުރެގެްނ ހިންާގ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްކު ރާނީ ެއއް ފަ

 .މަޖިލީހަކުންނެވެ
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ފަނޑިޔާރުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޑްަރގް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ  38މި ޤާނޫނުގެ   .39

ނޑިޔާރުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ފަސްދޮޅަސް)  60ފަ

201ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  0/1 ނިޑޔާރުންެގ  3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށް 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރުޠު 

ނޑިޔާރުންގެ  (ހ)  .40 އަންނަނިިވ ، ކިަބއިަގއި ޑްރަގް ކޯޓަށް ޢަްއޔަންކުާރ ފަ

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުްނ ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ރޮނގުްނ ނުވަތަ   )1(   

ޤާނޫނާއި އިސްލާމީ ޝަީރޢާގެ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްީރ 

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުްނ؛

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާްޞގެ ތެޭރގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން   )2(   

ނޑިޔާރުކަުމގައި ުނވަތަ ާޤނޫނީ ވަކީލުކަމުަގއި ުނވަަތ އެ ދެ  ފަ

 2މަުދެވގެން  ،ކަމުންކުރެ ކަމެްއގަިއ ޢަމަލީ ގޮތުން މަސަްއކަތްކޮށް

 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަުހގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގިއ ބަޔާންކުރާ ދެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމުން،  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ތަޢުލީމާިއ  149ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާުރންގެ ކިަބއިަގިއ  ތަޖުރިބާގެ ޝަރުޠު ޑްަރގް ޯކޓަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަ

 ފުރިހަމަވީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

 

 ޑްރަގް ކޯޓުގެ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ ބާރުތައް 

ނޑިޔާރުްނނަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަންނަނިވި   .41 ބާރުތައް ޑްރަގް ކޯުޓގެ ފަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ؛ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ބެލުން (ހ)  
ނޑިޔާރުްނެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަްށޓަކައި ޤާނޫނާިއ  (ށ)   ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަ

 ؛ގަާވއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަިތން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަންކުރުން
 ގުޭޅގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.ޑްރަގް ކޯުޓގެ ހިންގުމާ  (ނ)  
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މުވައްޒަފުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ  39ޑްރަގް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ުމވަްއޒަފުން، މި ޤާނޫނުގެ   .42

(ތިރީސް) ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި ޢަްއޔަންކޮްށ  30މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

ޑްރަގް ކޯޓު 

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

 ތަން 

ޑްރަގް ކޯޓު ޢާންމުކޮށް ޤާއިުމވެފައި ހުންނާނީ މާލޭގަެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑްރަްގ   .43

ނޑިޔާރުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަަޙއްދުތަުކަގއި މަސައްކަްތކުރާގޮތަްށ  ކޯޓުގެ ފަ

ޑްަރގް ކޯޓު ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަކަށް އެ ކޯުޓ ހަމަޖެއްސުމަށް ނުވަތަ އެއިރެްއގައި 

 ބަދަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.

 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

އެޖެންސީން ޑްރަގް ކޯޓަށް 

 ލަފާ ދިނުން 

 

މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލަތަްއ ޑްރަގް ކޯޓުން ބެލުމުގަާއއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގަިއ   .44

ނަޑއެޅުމުަގއާއި  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާގެ  ،އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުުމގައި  ޑްރަގް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ލަފާ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  ،ޕްރޮގްރާމްތައް ކަ

 އެޖެންސީން ދޭންވާނެެއވެ.

 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

އެޖެންސީން ޑްރަގް ކޯޓަށް 

ލަފާދިނުމަށް ފަންނީ މީހުން 

 ޢައްޔަންކުރުން 

މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ވަނަ  44މި ޤާނޫނުގެ   .45

ޑްރަގް ޯކޓަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި، ފަންނީ ޓީމެއް ުނވަތަ ޓީމުތަކެއް އެ އެޖެންސީްނ 

ނޑުމެއް ނެތި ޑްަރގް  އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. އަދި ިމފަދަ ޓީމުތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެ

 ޖެންސީން ަހމަޖައްސަންވާނެެއވެ.ކޯޓަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެ

 

ނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ޑްރަގް ކޯޓުން އަހަރަކު ެއއްފަހަރު އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެ  .46 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން 

 ސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ންޝަނަލް ޑްރަގް ކައުއެކުަލވާލާ ނޭ

 ؛ލުހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަްފޞީ .1  
 ؛ގޮތްތައް މައްސަލަތައް ނިމުނު  .2  
 ؛މައްސަލަތަކުގެ ާބވަތް .3  
 ؛ލުފޮނުވުނު މީހުންގެ ތަފްޞީފަރުވާއަށް  .4  
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 ؛ލުރުވާ ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ތަފްޞީފަ .5  
 ؛ލުނުކުރާ މީހުންގެ ތަފްޞީފުރިހަމަ ފަރުވާ .6  
 ؛މައްސަލަ ނިމުމަށް ހޭދަވި ވަުގތު .7  
 .ގޮތުން ހުރި ދަތިތައްއިދާރީ .8  

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް 

 

 ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް 

 އުފެއްދުން 

 

ވަަނ  2(މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .47

 6އިސްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ާބވަތްތަުކގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ަގއި އަންނަނިވި ރޭ(ހައެއް) މަސްދުވަުހގެ ތެ

އިންތިޒާމާެއކު މަރުކަޒުަތއް އުފައްދަިއ، ނޭޝަނަލް ޑްަރގް އެޖެންސީްނ 

ހިންގަން ފަށަނަވާނެެއވެ. ެއ އިންތިޒާމުތައް ހަމޖެއްުސމުގައި ހުރިާހ 

ޚިދުމަތްތަކެއް އެއްކޮށް ލިޭބނެ މަރުކަޒު ނުވަތަ މަރުކަޒުތައް ޤާއިުމ 

މަތްތައް ވަކިން ލިބޭނެ ަމރުކަޒު ުނވަތަ ކުރުމަކަށް އަދި/ުނވަތަ ޚިދު 

 މަރުކަޒުތައް ާޤއިމުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ؛ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން   )1(   
 ؛ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެްނޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން  )2(   
 ؛ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ޑްރަްގ ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން  )3(   
އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެްންޑ   )4(   

 ؛ރީހެބިލިޓޭޝަން
 ؛ހާފްވޭ ހައުސް  )5(   
މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަސްުތވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ  (ށ)  

މި ާމއްދާެގ (ހ) ގެ ދަށުން  ދިނުމަށްޓަކައި މީހުންނަށް ފަރުވާ

މަރުކަޒުތަކުގެ އިުތރުން ކޮންމެހެން މުކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭ ޤާއި

ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭ   ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ

ޓްީރޓްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތް ހިމެނޭ  މަރުކަޒުތަާކއި، ޑްރަގް
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ޙާއްސަ ޑްަރްގ މަރުކަރުތަކާއި، ކުަޑކުދިންނަށް އަދި އަންހެނުންނަށް 

ޓް  އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތްތައް  ހިމެނޭ މަރުކަޒުތަާކއި، ޓްރީޓްމެން

ނަޑއަާޅ  ހާފްވޭހައުސް ތަާކއި ޭނޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ކަ

އެހެންބާވަތްތަުކގެ ފަރުާވގެ ިޚދުމަތް ލިބޭ މަރުކަޒުތައް، މި ޤާނޫނާއި ިމ 

ޑްރަްގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ނޭޝަނަލް 

 އެޖެންސީން އުފައްދައި ހިްނުގމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނައަޅަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަސްތުވާތަކެިތ  (ނ)   

ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި  މިމާއްާދގެ (ހ) އާިއ (ށ) 

ހިމެނޭ މަރުކަޒެއް ުނވަތަ ގެ ދަށުން ޤާއިމު ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

މަރުކަޒުތަެކއް ނޭޝަނަލް ޑްަރގް އެޖެންސީން ަކނަޑއަ◌ާލާ އުސޫލުތަކަާކިއ 

ޝަރުޠުތަކަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްެގްނ 

ރަހެއް ނާޅަެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަިމއްަލ ގުމަކަށް މި ޤާނުނު ހުހިން

ރުކަޒެއް ހިްނގަނީނަމަ، ެއކަން ކުރަންވާީނ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮްށގެން މަ

އެކަމަށް ަޝއުޤުވެިރވާ ފަާރތްތައް ހޯދުމަށް ކުރެޭވ ޢާްއމު އިއުލާނެްއެގ 

ފަިއވާ އުސޫލުތަާކއި ޝަރުޠުތައް ެއ ބަޔާންކޮށްތެރެއިންނެވެ. އަދިމިމާއްދާަގއި 

 އިޢުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ަކނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

އެޖެންސީން އުފައްދައި ހިންގަން  މިމާއްދާގެ (ހ) އިްނ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  (ރ)  

ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭ މަރުކަޒުތައް އުފެއްދުމުގެ ިއތުރަށް، އެފަދަ 

ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭ މަރުކަޒުތައް އުފައްަދއި ހިންގުމަްށ ޝައުޤުވެިރވާ  

ންސީން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެ

ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތެގ މަތިން އެފަދަ 

 މަރުކަޒުތައް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވިާދނެއެވެ.

ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް 

 ސެންޓަރު 

ވަަނ  2(މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .48

 6އިސްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

(ހައެއް) މަސްުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ޑްްރގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރެްއ 

 އުފައްދަިއ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހިންގަން ފަށަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަސްުތވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ  (ށ)  
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ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދަދަށް  ދިނުމަށްޓަކައި މީހުންނަށް ފަރުވާ

ިމ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ޑްަރގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ެސންޓަރުތައް 

ރަްގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ނޭޝަނަލް ޑް

 އެޖެންސީން އުފައްދައި ހިްނުގމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނައަޅަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އުފައްަދިއ ހިންގާ ޑްރަގް  (ނ)  

އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރުތައް ހިންގާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ. އެފަދަ 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ މި ޤާނޫނު ސެންޓަރެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

 ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ 

 ތަފްޞީލު 

) ވަަނ ނަންބަރުގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 47މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .49

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހާ،  ޚިދުމަތަކީ،ބަޔާންކުރާ ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަްނ 

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފަިއވާ މިންވަރާއި މަސްތުވާަތކެީތގެ ވިހަ އޭނާެގ 

ނުޑގަާއއި ިޙއްޞުތަުކގައި ހިފާފަިއވާ މިންވަުރ މާއްދީގޮތުްނ  ހަށިގަ

ނުޑވާލަިއ، މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބާއިން އޭނާ ސަލާމަްތކުރުމަށް ޞިއްޙީ  ކަ

ބެލުމުެގ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ފަރުވާދޭ ބައެްއގެ 

 ޚިދުމަތްތަކެެކވެ.ޚާއްޞަކުެރވޭ 

) ވަަނ ނަންބަރުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 47މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 ޚިދުމަތަކީ،ބަޔާންކުރާ ޑްަރގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ީމހާ އެތަނެްއގައި ބަންުދގައި ބަހައްޓަިއގެން، 

އެކަމަށް ފަރުވާދީގެން އޭނާ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގައިދީގެްނ 

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ދުރަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ަވގުތު ދިމާވާ އުނދަގޫަތްއ 

އަސާސަކަށް ބަަލއިގެން ހިންާގ  ތަޙައްމަލްކުރުމުގައި އެހީތެިރވެދިނުން

 ދުމަތެކެވެ.ޚި

 ނަންބަރުގައި ވަނަ ) 3( ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި (ނ)  

 އެންޑް  ޓްީރޓްމަންޓް ޑްަރގް ޚާއްޞަ ކުަޑކުދިންނަށް ރާބަޔާންކު

 18 ޖެހިފައިވާ ވަާބަގއި  މަސްތުވާތަކެތީގެ ޚިދުމަތަކީ، ރީހެބިލިޓޭޝަން

 ބޮޑެތި އެކުދިން ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޑަކުދިންނަށް ދަށުގެ އަހަރުން) އަށާރަ(

 އެކުދިން ނުރަްއކަލުން މަސްތުވާތަކެީތގެ ބައިތިއްބަިއގެން ވަކިން މީހުންނާ
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 ެއކުދިން  ހިންގައިީދގެން، ޕްރޮގްރާމްަތއް އެކި ފަރުވާދީ، ސަލާމަތްކުރުމަށް

 މަތިވާ ކުރި ަވުގތު މަސައްކަްތކުރާ ިދޔުމަށް ދުރަށް މަސްތުވާތަކެްއޗާ

 ޚާއްޞަކުެރވޭ  ތެރިވެދިނުމަށްއެހީ ތަަޙއްމަލްކުުރމުގައި އުނދަގޫތައް

 ޚިދުމަތެކެވެ.

ަނ ނަންބަރުގައި ) ވ4ަވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 47މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް  ރާބަޔާންކު

) 2ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ގެ ( 47މި ޤާނޫނުގެ  ޚިދުމަތަކީ، ރީހެބިލިޓޭޝަން

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާްނކުާރ ޑްރަްގ ޓްރީޓްމަންޓް އެްންޑ ރީހެބިލިޓޭޝަން 

 ޚިުދމަތެކެވެ.ސެންޓަރުތަކުގެ ތެެރއިން، އަްނހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ 

) ވަަނ ނަންބަރުގައި 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 47މި ޤާނޫނުގެ  (ބ)  

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން އަނބުރާ  ،ބަޔާންކުރާ ހާފްވޭ ހައުސްތަަކކީ 

މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޢާއިލާއެްއގެ ތެރޭަގއި ދިރިއުޅެވޭ ގޮުތެގ 

 މަސްތުާވތަކެއްޗަށް ެދވިހިފާފައިވާ ީމހުން އެތަނުގައި  ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 ޚިދުމަތެކެެވ.ދިރިއުޅެމުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުެރވޭ 

ބަޔާންކުރާ ޑްަރގް އޮފެްނޑަރ ރިމާންޑް  ވަނަ މާއްދާގައި 48މި ޤާނޫނުގެ  (ޅ)  

މަސްތުވާަތކެިތ ބޭނުންކުރުމާއި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުެގ  ،ސެންޓަރަކީ

ެގ މުއްދަތުަގިއ ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހުން، އެމީހުންގެ ބަންދު

 އެތާނަގއި ބައިތިއްަބއިގެްނ، އެމީހުންނަށް ލިބެންވާ އަސާސީ ފަރުވާ

 ދެވެމުންދާނެ ގޮތަށް ޚާއްޞަުކރެވޭ މަރުކަޒުަތކެެކވެ.

 

މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ 

 ހުއްދަ 

ގެ ދަށުްނ ާމއްދާވަނަ  48ދި އަ ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) އާިއ (ނ)  47މި ޤާނޫނުގެ  .50

މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީްނ ، ފަރުވާދޭ މަުރކަޒުތަަކކީއުފައްދާ 

އެ އެޖެންސީން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން ، ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތެގމަތިން

 ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގޭ މަރުަކޒުތަކެއް ކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެެއވެ.

 

މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ހެދުން ގަވާއިދު 

ފަރުވާޭދ  ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 48ާއއި  ވަނަ 47މި ޤާނޫނުގެ  .51

އެފަދަ މަރުކަޒުތަުކަގިއ  ،މަރުކަޒުތައް އުފައްަދއި ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަާކއި
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ރޑްތަކާއި، އެފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭެނ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަ

ނޑުަތކާިއ، އެފަދަ މަރުކަޒުަތއް ހިންުގމުގެ ލައިސަންސްދިނުމުެގ  އެނޫންވެސް މިްނގަ

 ހަދާ ގަާވއިދެްއގަިއ ހިމަނަންވާނެއެވެ.އުސޫލުތަްއ، ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީ 

 

 މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ 

ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 ގަވާއިދު ހެދުން 

ަދށުން ޤާއިމުކުާރ  ވަނަ މާއްާދގެ 48އާއި ވަނަ މާްއދާ 47މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .52

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަުކގައި ިހންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަީކ، ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ 

އެޖެންސީން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކާ އެްއގޮތްާވ 

ގޮތުގެމަތިން އެކުަލވާލާފަިއވާ، އަދި އެ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން 

ންވާނެެއވެ. އަިދ މިގަވާއިުދގަިއ ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ވާ

ކައުންސެލިންގ ދިނުންވެސް ހިމެނުމާއިއެކު ެއކައުންސެލިްނގައކީ އިސްލާީމ 

ނޑަައޅަންވާެނއެވެ.   ތަރުބަވީ ކައުންސެލިްނގ ެއއްަކމަށް ކަ

ަދށުން ޤާއިމުކުާރ  ވަނަ މާއްާދގެ 48އާއި ވަނަ މާްއދާ 47މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ޚިުދމަތްދޭ ތަފާތު ގިންތީގެ ނުވަަތ ތަފާތު ފަންނުގެ  ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަުކަގއި

ގޮތާިއ،  ނުވަތަ ތަފާތު ފަންތީގެ މުވަްއޒަފުން މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނެ

 ،މަޤާމުގައި ޙަރަކާތްތެިރވުމުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ ސުލޫކީ ހަމަތަކާއި

ފަންނީ ހަމަތައް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް 

 ހިންގުމުގެ ޒިންމާ 

ދަށުން އުފައްދާ  ވަނަ މާއްދާގެ 48އާއި ވަނަ މާއްދާ 47މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .53

ފަރުވާދޭ ކޮންމެ މަރުކަެޒއްެވްސ ހިންގަންވާނީ، އެ މަރުަކޒު ހިންގާ ފަރާތުން 

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓެއް ޢަްއަޔންކޮށް، އެތަުނގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެ 

 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އުފުލަންޖެހޭނެ ގޮތަށެވެ.

މަރުކަޒެްއގަިއ ހިނާގ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް  (ށ)  

ންމާއިން ކަމެއްގެ ސަބަބުން، މަރުަކޒުގެ ވެރިފަރާތް އުފުލަންޖެހޭ ޒި

 ުނވާނެެއވެ.އެފަރާތެއް ބަރީައއެއް

ދަށުން އުފައްދާ  ވަނަ މާއްދާގެ 48އާއި ވަނަ މާއްދާ 47މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގަުމންގެންދާ ގޮތް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން 
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ކަމާގުޅޭގޮތުްނ  ފަހަރުއް) ދޭ( 2ބަލަންވާނެއެެވ. އަދި މަދުވެެގން އަހަރަކު 

 ރިޕޯޓެއް އެކުަލވާލަިއ، ޢާންމުޮކށް ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

 

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ 

 ކޮމިޓީ މުރާޖަޢާ 

ދެމުންގެންދާއިރު  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުަގއި ފަރުވާ (ހ) .54

ެދޭވ  ނުވަތަ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގަމުން ގެންދާިއރު، ފަރުވާ

މީހުންނާގުޅޭ ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންީސން ހަދާ 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގެ ުސޕްރިންޓެންޑެންޓް 

 އުފައްދަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކޮމިޓީގެ ެޗއަރޕަރަސނަކަށް ހުންނަ  (ށ)  

މީހަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ެއޖެންސީން ހަދާ 

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކަށް ވާންވާނެެއވެ.ގަާވއިދުަގއި 

 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބަދަލުކުރުން 

 

ޤީޤެއްަގިއ ތުހުމަތުކުެރވިގެން ހިންޭގ ތަޙު މީހެއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ކުެށއްގެ (ހ) .55 ދަޢުވާ އުފުލުން 

ފާހަގަކުރެވޭ ކަްނކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުުށެގ 

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ މަްއޗަްށ ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، އަދި ކުށުެގ 

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަކީ ޑްަރްގ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނާގ މީހެއް ކަމަށް 

ކުުށގެ ދަޢުާވ އޭާނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ

 ހުށަހަޅާނީ ޑްރަގް ކޯޓަށެެވ.

ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަުޢވާ އުުފލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިްނ ޑްރަގް ކޯުޓގެ  (ށ)  

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާެނކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މީހުން ފިޔަވަިއ 
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ނުވަތަ އެހެން މީހުންގެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި 

 ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް އޮތް އެެހން ކޯޓެއްަގެއވެ.

 

ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ 

 ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (ހ) .56

ވެސް، މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ަދޢުވާ އެ ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންިދޔަ ނަމަ

އްާދގަިއ ބަޔާންކުާރ ކުށެްއެގ ދަޢުވާ، ކްރިމިނަލް ވަނަ މާ  36 މި ޤާނޫނުގެ

ކޯޓުަގއި ުނވަތަ އެފަދަ ކުށްުކށުގެ މައްސަލަަތއް ބެލުމުެގ ިއޚްތިޞާޞް އޮްތ 

އެހެން ކޯޓެްއގައި އޭާނގެ މައްޗަށް އުފުލުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ.

ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި  (ށ)  

މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓގައި ހިނގަުމންދަނިކޮށް، މި 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުާރ ކުެށއް ފިަޔަވއި ެއ ކޯޓުްނ  36ޤާނޫނުގެ 

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ އެހެން ކުެށއްގެ ދަޢުވާ، އެހެްނ 

ލަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކޯޓެްއގައި އޭާނގެ މައްޗަށް އުފު

ޖެނެރަލަށް އެ ދަޢުވާ ުނއުފުލާ ދޫކޮށްލައި، ޑްަރގް ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންާދ 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ދަޢުވާ އެކަނި ކުިރއަށް ގެންިދޔުމަށް ކަ

 

ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއެއް 

 އަނބުރާ ގެނައުން 

ލިބިގެންނުާވ ކުެށއްެގ ދަޢުވާ މީހެްއެގ ޑްރަގް ކޯޓުން ބެލުމުެގ އިޚްިތޞާޞް  (ހ) .57

މައްޗަށް އެ ޯކޓު ނޫން އެހެން ކޯޓެްއގައި އުފުލާފައިވަިނކޮށް، ޑްރަގް ކޯުޓެގ 

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނެކަމަްށ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މީހުންގެ 

ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ ޑްަރގް ކޯުޓގައި އުފުލަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެހާތަނަށް 

ންދިޔަ ދަޢުވާ އަނބުާރ ގެނެސް، އޭާނގެ ަމއްޗަށް ޑްރަގް ކޯުޓގަިއ ކުރަމު

ނަޑއެޅިާދނެއެވެ.  އެކަނި ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ކަ

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (ށ)  

މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ެއ 

ކޯޓަށް އޭނާގެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނުއިރު އެ ކޯޓުން ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް 

ގެ މައްޗަްށ ލިބިގެންނުވާ ކުެށއްގެ ދަުޢވާ، އެހެން ކޯޓެްއގައި ޭއނާ
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އުފުލާފައިވާނަމަ، އެ ދަުޢވާ ައނބުރާ ގެނެސް، ޑްރަްގ ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންދާ 

ދަޢުވާ އެކަނި ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމަށް ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށް 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަ

 

އެއް ދަޢުވާއަށްވުރެ ގިނަ 

 ދަޢުވާ އުފުލުން 

ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި (ހ) .58

މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ެއ 

ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ކުށަާކ ގުޅިގެން ެއްއ 

ދަޢުވާއަށްވުރެ ގިނަ ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓެއްަގއި ޭއނާގެ މައްޗަްށ 

މަްއޗަށް އެ ދަޢުާވތަކުގެ ތެރެިއްނ އުފުލަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާގެ 

ކޮންމެވެސް ެއއް ދަޢުވާެއްއ ކޮށް، އެހެން ދަޢުވާތަްއ ދޫކޮށްލުމަށް 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ. ނުވަތަ އެއިން ެއއްެވްސ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ކަ

ދަޢުވާއެްއ ނުކޮށް ދޫކޮށްަލއި، ޑްރަްގ ކޯުޓގަިއ ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާ ެއކަިނ 

ނަޑެއޅިދާނެއެވެ.ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަ  ށް ކަ

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  )(ށ  

މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ެއ 

ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ކުށަާކ ގުޅިގެން ެއްއ 

ެއހެން ކޯޓެްއގަިއ އޭާނގެ މަްއަޗށް އުފުލާފަިއވާ ދަޢުވާއަށްވުެރ ގިަނ ދަޢުވާ 

ޙާލަތުގައި، އެ ދަޢުވާތަުކގެ ެތރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ދަުޢވާެއއް ކުިރއަށް 

ގެންގޮސް އެހެން ދަޢުވާތައް ައނބުރާ ގެނައުމަށް ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލަށް 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ. ނުވަަތ އެއިން އެްއވެސް ދަުޢވާެއއް ކުރިއަްށ  ކަ

ންގޮްސ، ޑްރަގް ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާ އެކަނި ކުރިއަށް ނުގެ

ނޑައެޅިދާެނއެެވ.  ގެންދިޔުމަށް ކަ

 

 

ޑްރަގް ކޯޓުގެ 

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ 

 އިތުރު ކުށާގުޅޭ ދަޢުވާ 

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (ހ) .59

މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ެއ 

ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކުށެްއގެ އިތުރު ދަޢުވާެއއް އޭނާެގ 
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ވާ ނުކޮށް ޫދކޮށްލައި، ޑްރަްގ މައްޗަށް އުފުލަންޖެހިއްޖެ ޙާަލތެއްަގއި، އެ ދަޢު

ކޯޓުަގއި ެއވަގުތު ހިނގަުމންދާ ދަޢުވާ އެކަނި ކުރިއަށްގެންދިޔުމަްށ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ަކނޑަެއޅިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްަފއިާވ ރީހެބިލިޓޭޝަން  68މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

އަމުރެްއގެ ދަށުން ފަރުާވެގ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުަރމުންދާ މީހެއްގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކާރ  36މައްޗަށް، އޭނާ ކޮށްފަިއވާ މި ޤާނޫނުގެ 

ކުށެއް ފިަޔަވއި އެހެން ިޖނާއީ ކުެށއްެގ ދަޢުވާެއއް އުފުލަންޖެހިއްޖެ 

އްަގއި، އޭނާެގ މައްޗަްށ ކޮށްފަިއވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާ ެއއްގޮތަްށ ޙާލަތެ

ހިނދަކު، އެ ދަޢުާވ ގެންދާހާ ގްރާމް ުފރިހަމަކުރަމުންއޭނާ ފަރުާވގެ ޕްރޮ

ނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިާޔރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންެވއެެވ. 

ގެ ޕްރޮގްރާމް އޭާނ އަދި ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާ އެްއގޮތަށް ފަރުވާ 

ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލައިފިނަމަ، އޭނާގެ މަްއޗަށް އެ ދަުޢވާ އުފުލުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  85މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ފަހުގެ ޙުކުމެއް އިްއވާަފއިވަިނކޮށް، އެ ކޯޓަށް އޭނާގެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ 

ނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކުެށްއ ވަ 36ކުރިން އޭނާ ކޮށްަފއިވާ މި ާޤނޫނުގެ 

ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ުކށަކާ ގުޅިގެން ދަޢުާވއެއް އުފުލަންޖެހިއްޖެ 

ޙާލަތެއްަގއި، އެ ދަޢުވާ ުނކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 

 

 

ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށް 

ނިންމުމުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން 

ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ)  57ވަނަ މާއްާދގެ (ށ) ގެ ދަށުން، ުނވަތަ  56މި ޤާނޫނުގެ  .60

ދަށުން، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ގެ  58ނުވަތަ (ށ) ގެ ދަށުން، ނުވަތަ 

(ހ) ނުވަތަ (ށ) ގެ ދަށުން، އެްއވެސް ނިންމުމެްއ  ވަނަ މާއްދާގެ 59ނުވަތަ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ިނންމަންވާނީ އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް 

 ފަހުގައެެވ.

ޑްރަގް ކޯޓު ނޫން އެހެން ކޯެޓއްަގއި ހިނގަމުންދާ ދަޢުާވ ނިސްބަތްވާ ކުްށ،  (ހ)  

ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، އޭނާ އެކުްށ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފަިއވާ މީހާ ކޮށްފައިވާ 

ކުރީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުްނކޮށްގެން ޭއގެ ނުފޫުޒގައި ޖެހިގެންހުރެކަމަށް 

ނުވަތަ އެުކށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ވަގުތުަގިއވެްސ  ،ބުރަވެޭވކަމަށް

ކަމަށް ބެުލމުގެ ފުރުޞަތު  އޭނާއަކީ މަސްުތވާތަެކއްޗަށް ެދވިހިފާފައިވާ މީހެއް

އިންޑިކޭޓިވް ެއސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިާވ  ލިބިދޭކަމަށް

ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ހަާދ ޑްރަްގ ޑިޕެންޑެންސް ެއސެސްމަންޓަކުން 

 ފެންނަން އޮތުން؛ ނުވަތަ

އެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި ޑްަރގް ކޯޓުގެ ފަުރާވެގ  (ށ)  

ޙާލަތުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި އަދި  ޕްރޮގްރާމްަގއި އޭނާ ބައިވެރިުކރުމަކީ އެ

 އިންސާފުވެރި ގޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

 

ޑްރަގް ކޯޓުން މައްސަލަ 

 ބެލުން ހުއްޓާލުން 

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (ހ) .61

މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓގައި ހިނގަުމންދަނިކޮށް، މި 

ވަނަ މާއްދާެގ (ށ) ނުވަތަ އެ ާމއްދާގެ (ނ) ގައި ަބޔާންކުރާ  66ޤާނޫނުގެ 

ރިއަށްގެންެދވެން ސަބަބެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ެއ ދަޢުވާ، އެ ކޯޓުގައި ކު 

ނޑަައޅަިއ، ކަމުެގ އިޚްތިޞާްޞ އޮތް އެހެން ކޯޓަަކްށ  ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ކަ

 އެ ދަޢުވާ އެ ކޯޓުން ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (ށ)  

ހިނގަުމންދަނިކޮށް، މި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓގައި 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ކުށެްއގެ ޙުކުމް އޭނާގެ މަްއޗަްށ  36ޤާނޫނުގެ 

އަތުެވއްޖެނަމަ، އެހިނދުން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓުން ބަަލމުންދިޔަ ދަޢުވާ 

ބެލުން ހުއްޓާލައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން 

 ފަށަންވާނެއެވެ.
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 ނަ ބައި ހަތަރުވަ 

 ޑްރަގް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުން 

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޑްރަގް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

 

ޑްރަގް ކޯޓުން ބައެއް 

 ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުން 

ރަގް ކޯޓަްށ ދަޢުާވއެްއ ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ޑް  55މި ޤާނޫނުގެ  .62

އުފުލިފައިވާ މީހާއާ ގުޭޅގޮތުްނ އަންނަނިވި ކަންކަން އެ ހިނދު، ކުށުގެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅޭ

 ކޯޓުން ކަށަވަުރކުރަންވާެނއެވެ.

 އޭނާއަީކ، އެ ކޯޓުގެ އިޚްތިާޞޞް ހިނގާ މީހެއްކަން؛ އަދި  (ހ)  

އޭނާއަީކ، މަސްތުވާަތކެްއޗަްށ ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ކޯޓަށް  (ށ)  

 ޤަބޫލުކުރެވޭކަން؛ އަދި 

ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިންޑިކޭިޓްވ  63މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

 އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އޭނާ ޤަބޫލުވާކަން؛ އަދި

ނަޑއަޅާ ފަރުާވގެ ޕްރޮގްރާމެްއގައި ބަިއވެިރވެ، އެ ޕްރޮގްރާމް  (ރ)   އޭނާ ކޯޓުން ކަ

 ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަްނ.

 

ޑްރަގް ކޯޓުން ދަޢުވާ 

ކުރިއަށްގެންދިޔުމާމެދު 

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

ޑްރަގް ކޯުޓގައި ދަުޢވާ އުފުލިފައިވާ މީހަީކ، އެ ކޯުޓގެ އިްޚތިޞާޞް ހިނާގ  (ހ) .63

މީހެއް ނޫން ކަމުަގިއވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކޯޓުން ަކނޑައަާޅ ފަރުާވގެ 

ޕްރޮގްރާމެްއގައި ަބިއވެރިެވ، އެ ޕްޮރގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޭނާ 

އިޢުތިރާޟްކުރާނަމަ، އެ ދަުޢވާ، އެ ކޯުޓގައި ކުިރއަްށގެންދެވެން ނެތްކަމަށް 

ނޑަައޅަިއ، ކަުމގެ އިޚްތިޞާޞް އޮތް އެހެން ޯކޓަކަށް އެ ދަުޢާވ  ކޯޓުން ކަ

 ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފަިއވާ މީހާއަކީ، ޑްަރގް ކޯޓުގެ އިޚްިތޞާޞް ހިނގާ  (ށ)  

މީހެއް ކަމާއި، އެ ޯކޓުން ަކނޑަައޅާ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމެްއގައި ަބއިވެިރވެ، 

އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޭނާ އެއްބަްސވާކަްނ ޑްރަގް ކޯޓަްށ 

ވިހިފާފައިވާ ނިސްބަްތ ކަށަވަރުކުެރިވއްޖެނަމަ، އޭާނ މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ދެ 
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ނޑައެޅުމަށްޓަަކއި،  ދެނެގަތުމަށާއި، އޭާނއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާގެ ބާވަތް ކަ

ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އިންޑިކޭިޓވް އެެސސްމަންޓެއް ހެދުމަށް 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީައށް އެ ކޯޓުން އަމުރުކުރަްނވާެނއެވެ.

ދަށުން އިންޑިކޭިޓވް ެއސެސްމަންޓް ހެދުމަށްޓަކަިއ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  (ނ)  

ކޯޓުން އަމުރުކުރާއިރު ެއ އަމުރުގައި، އެ ރިޕޯޓް ހަދައި ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ތާރީޚެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންެޓއް ހެދުމަށް ޑްރަގް  (ރ)  

އަމުރުކޮށްފިނަމަ، ިއންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ކޯޓަްށ ކޯޓުން 

ހުށަހަޅަންދެން، ކުށުގެ ދަުޢވާ އުފުލިފައިާވ މީހާއާމެދު އަންަނނިވި ގޮތްތަކުެގ 

 ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުަމށްވެސް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންާވނެއެވެ.

ނަޑއެޅޭ ވަކި ތާރީެޚްއގައި އަނބުރާ ކޯޓަށް   )1(    ޙާޟިުރކުރުމަށްޓަަކިއ ކަ

ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާްނޑް ސެންޓަރެްއަގއި ކުުށެގ ދަޢުވާ 

 އުފުލިފައިވާ މީހާ ބަންދުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ 

ވަކި ތާރީޚެްއގައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން ޝަރުޠުކޮށް، ކަފާލާތުެގ   )2(   

ނޑަައޅާ ޝަރުޠަކާެއުކ  އުސޫލުން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ކޯޓުން ކަ

 އުފުލިފައިވާ މީާހ ދޫކޮށްލުމަށް.ކުށުގެ ދަޢުވާ 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންެޓއް ހެދުމަށް ޑްރަގް  (ބ)  

ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އަދި އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންްޓ ރިޕޯޓް ކޯޓަށް 

ހުށަހަޅަންދެން ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ ޑްރަގް އޮެފންޑަރ ރިމާންޑް 

) ވަނަ ނަންބަރުެގ 1ޓަރެއްަގއި ބަންދުކުރުމަްށ މި މާއްދާގެ (ރ) ެގ (ސެން

ދަށުން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިަނމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް، އޭާނ 

 ބަންދުގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާެނެއވެ.

ނޑަައޅާ ތާރީޚެްއަގއި ކުުށގެ ދަޢުާވ އުފުލިފަިއވާ   )1(    މީާހ ކޯޓުން ކަ

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް؛ އަދި 

ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފަިއވާ މީހާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ތަނުަގއި އޭާނ   )2(   

ބަހައްޓަިއގެން އިންިޑކޭިޓްވ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް 

ނަޑައޅާ ބަޔަކަށް އޭާނއާ ބައްދަުލކުރެވޭެނ  ޑްރަގް އެޖެންސީން ކަ
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 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންެޓއް ހެދުމަށް ޑްރަގް  (ޅ)  

ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އަދި އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންްޓ ރިޕޯޓް ކޯޓަށް 

ނަޑއަާޅ ޝަރުޠަކާެއުކ  ހުށަހަޅަންދެން ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ކަ

) 2ދޫކޮށްލުމަށް މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ (ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ީމހާ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޯކޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ކުރުމަށް ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ޯކޓުން އަމުރުުކރަންވާނެެއވެ.

ނަޑއަޅާ ތާރީެޚއްަގިއ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް؛ އަދި  )1(     ކޯޓުން ކަ

އެސެސްމަންްޓ ހެދުމަށްޓަކައި އޭނާ ާޙޟިރުވުމަްށ އިންޑިކޭިޓވް   )2(   

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން އަންގާ ތަނަކަށް އަދި ތާރީޚެއްަގިއ 

ޙާޟިރުވެ، އިންޑިކޭިޓވް ެއސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އެ އެޖެންސީން 

ނަޑއަޅާ ބަަޔކާ ބައްދަލުކުުރމަށް.  ކަ

 

އިންޑިކޭޓިވް 

އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު 

 ތައްޔާރުކޮށް ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޑްރަގް ޯކޓުްނ  63މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .64

އަމުރުކޮށްފަިއވާ ތާރީޚަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީްނ އިންޑިކޭިޓވް 

 އެސެސްމަންޓް ހަދައި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެސެސްމަންޓް ރިޕޯުޓގައި އަންނަނިިވ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިންޑިކޭިޓވް  (ށ)  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ކުށުގެ ދަުޢވާ އުފުލިފައިާވ މީހާ މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ެދިވހިފާފައިވާ   )1(   

 ނިސްބަތް؛

ކުށުގެ ދަުޢވާ އުފުލިފައިާވ މީހާ ފަރުވާެގ ޕްރޮްގރާމަކަްށ   )2(   

 ތައްޔާުރވެފަިއވާ ނިސްބަތް؛

އުފުލިފައިާވ މީހާ ފަރުވާެގ ޕްރޮްގރާމަކަްށ ކުށުގެ ދަުޢވާ   )3(   

ތައްޔާުރވެފަިއވާނަމަ، އޭާނއަްށ ދިނުމަށް ފެންނަނީ ކޮން ބާވަތެްއެގ 

ފަރުވާެއއްކަން އަދި/ނުވަަތ ޭއނާ ބައިވެިރކުރަން ފެންނަނީ ފަރުވާެގ 

 ކޮން ޕްރޮގްރާމެްއގަިއކަން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިންޑިކޭޓިވް ެއސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ކޯަޓްށ  (ނ)  
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ހުށަހެޅުމުން، އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށާިއ ކުށުގެ ދަޢުވާ 

 އުފުލިފައިވާ ފަރާތަށް ކޯޓުން ޭދންވާނެެއވެ.

 އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މައްސަލައިަގއި (ރ)  

ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ދަުޢވާކުރާ ފަރާތާއި ކުށުގެ ދަުޢވާ އުފުލިފަިއާވ 

ފަރާތް ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިުރކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ރިޕޯުޓަގއިވާ ކަންކަމާމެދު 

 ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެމީހުންނަށް އެކަީށގެންވާ ވަގުތު ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.

ިއންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ޭނޝަނަލް ޑްރަްގ މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ  (ބ)  

އެޖެންސީން ހަދާނީ، އެަކމަށްޓަކައި އެ އެޖެންސީްނ ލައިސަންސް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް މެުދވެިރކޮށެވެ.

އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންްޓ ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން  (ޅ)  

އެފަރާތްތަަކށް ލައިސަންސް ހުއްދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، 

ދޫކުރުމުގެ ުއސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދަގިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް 

 ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން 

ވަކި މީހަކީ ޑްަރގް ޯކޓުަގއި ދަޢުވާ އުފުލިފަިއވާ މީހެއް ަކމަށްވީނަމަވެސް،  (ހ) .65

އޭނާ ޑްރަގް ކޯުޓގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނީ، އޭނާައީކ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހަދާ އިންޑިކޭިޓްވ  63މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާްނކުރާ ފަރުާވގެ ަގއި އޭނާ ބައިވެިރވާންޖެހޭކަމަށް އެސެސްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމްަގއި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެިރވެ، އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމުގެ 

 ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހެއް ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ.

އަންނަނިވި މީހުން، ޑްރަްގ ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮްގރާމަށް ޝަރުޠު  (ށ)  

 ފުރިހަމައެއްނުވާނެެއވެ.

ނިޑއަށް   )1(    ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޙާލަތެްއ ނުވަަތ ުއނިކަމެްއެގ ސިކު

ނިޑއަށް ޖެހިފައިވާ ަބއްެޔްއެގ  ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ ސިކު

ސަބަބުން ޑްރަްގ ކޯުޓގެ ަފރުވާެގ ޕްރޮގްރާމެްއަގއި ޢަަމލީގޮތުން 

ބައިވެިރވެ، އެ ޕްރޮގްރާމް ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމުެގ 

ގަިއ ަމންޓްމަށް އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްކުޅެދުންތެރިކަން ނެތްކަ
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 ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މީހުން؛

ނިޑއަށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޙާލަތެްއ ނުވަަތ ުއނިކަމެްއެގ   )2(    ސިކު

ނިޑއަށް ޖެހިފައިވާ ަބއްެޔްއެގ  ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ ސިކު

ސަބަބުން އަނިޔާވެރި ޢަމަލަށް އަރައިގަތުުމގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑު 

ޑްރަްގ ކޯުޓގެ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމެްއގަިއ ޢަމަލީގޮތުްނ ކަމަށްޓަކައި 

ބައިވެިރވެ، އެ ޕްރޮގްރާމް ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމުެގ 

ގަިއ ކަމަށް އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްަމންޓްކުޅެދުންތެރިކަން ނެތް

 ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މީހުން.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުން ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރުމާއި ޙުކުމް 

 

ަވނަ މާއްދާގެ (ށ)  63ކުށުގެ ދަުޢވާ އުފުލިފަިއވާ ަފރާތަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .66 ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރުން 

ނޑައަޅާ ފަރުާވެގ  ގެ ދަށުން ހަދާ އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުަގއި ކަ

ފުރިހަމަކުރެވޭ ަފދަ ޙާލަތެއްަގިއ ޕްރޮގްރާމެްއގައި ަބއިވެިރެވ، ެއ ޕްރޮގްރާމް 

ހުރި މީހަކު ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަްށ 

އުފުލާފައިވާ ދަުޢވާ ޑްަރގް ކޯޓުން އަުޑއަހަިއ، އޭާނގެ މައްޗަށް ދަޢުާވ 

އުފުލާފައިވާ ކުށަށް އޭނާ ިއޢުތިރާފުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަްށފަހު، އެ ކުށް 

އޭާނގެ ަމއްޗަށް އަދަބު ، ޗަށް ސާބިުތވާަކމަށް ޙުކުމްކޮށްއޭނާގެ މައް 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ކުށުގެ ދަޢުވާ އުުފލިފައިވާ މީހާގެ  (ށ)  

ހިނދު، ކުށުގެ ދަޢުާވ ިއވާ ދަޢުާވެގ އަޑުއެހުން ބާްއވާމައްޗަށް ކޮށްފަ

ދަޢުާވކުރެވޭ ުކށަށް އޭނާ އުފުލިފައިވާ މީހާގެ ަމއްޗަށް 

އިޢުތިރާފުނުވެއްޖެނަމަ، ްޑރަގް ކޯުޓގައި އެ ަދޢުވާ އިތުރަްށ 

ނޑައަަޅއި، އެ ދަޢުވާ، ކަމުެގ  ކުރިއަްށގެންދެވެން ނެތްކަމަށް އެ ކޯޓުން ކަ

 އިޚްތިޞާޞް އޮތް އެހެން ކޯަޓކަށް ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފަިއވާ ފަރާތަކީ، އިްނޑިކޭިޓވް ެއސެްސމަންޓް ރިޕޯޓުގަިއ  (ނ)  

 34 



 
 
 
 

 
 

ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ފަރުާވގެ ްޕރޮގްރާމެްއގައި ަބިއވެރިެވ، އެ ޕްރޮގްރާްމ 

ފުރިހަމަކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެްއަގއި ހުރި މީހެއް ނޫންކަމަްށ އެ ރިޕޯުޓގަިއ 

އިތުރަށް ުކރިއަށްގެންެދވެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ ދަޢުވާ އެ ކޯުޓގައި

ނޑަައޅަިއ، އެ ދަޢުވާ، ކަުމގެ އިޚްތިޞާްޞ  ނެތްކަމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ކަ

 އޮތް އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުަރންވާނެެއވެ.

 

ފުރަތަމަ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުނުކޮށް ހިފެހެއްޓުން 

އުފުލިފަިއާވ ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށުެގ ދަޢުވާ  66މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .67

ެއ ، މީހާގެ މައްޗަށް ޑްަރގް ކޯޓުްނ ކުރާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރުމާ އެކުެއީކގައި 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން މީހެއްގެ ަމއްޗަްށ ކުރާ ފުރަތަމަ  (ށ)  

 68ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކޮށް ހިފެހެއްޓިގެންވާީނ، އޭނާގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ީރހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން 

ނޑަނާޅާހާ ނުވަތަ ކޯޓުން  ނދަކުެއވެ.ހިއެހެން ގޮަތކަްށ ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ  66ކުށުގެ ދަުޢވާ އުފުލިފަިއވާ މީާހގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

(ހ) ގެ ދަށުން ޑްރަގް ޯކޓުން ކުރާ ފުރަތަމަ ޙުކުމަކީ، އޭނާ ކޯޓުްނ 

ނަޑއަޅާ ފަުރވާގެ ޕްޮރގްާރމް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައިފިނަމަ، ކޯޓުން ކުާރ  ކަ

ން މަޢާފުކުރެވޭނެ ޙުކުމެކެެވ. އަދި ފަރުާވެގ އެހެން ޙުކުމަކުން، ތަންފީޛުުކރު

ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަުރވާގެ ޕްޮރގްރާމް ، ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ 

 ޤަބޫލުނުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް އިޢާދަވެ، ހިންގަންފަާށނެ ޙުކުމެކެވެ.

 

 

 

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު 

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށުގެ ަދޢުވާ އުފުލިފަިއވާ ފަރާތުެގ  66މި ޤާނޫނުގެ  .68 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު 
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ވަނަ  67މައްޗަށް ޑްަރގް ކޯޓުން ކުާރ ފުރަތަމަ ޙުކުމްކޮށް، އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހަދާ އިންޑިކޭޓިވް  63ކުރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ރިޕޯޓު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުެގ މަްއޗަށް  ،އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ކޯުޓން ކުރަންވާނެެއވެ.

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގައި 

 ހިމެނޭ ބައިތައް 

ދަށުން ޑްަރގް ކޯޓުްނ ކުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ވަނަ ާމއްދާގެ  68މި ޤާނޫނުގެ  .69

 އަމުރެްއގައި އަންނަނިވި ކަންަކން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް ކޮށްަފއިވާ ުޙކުމްގެ ތަްފޞީލު (ހ)  
މާއްދާގެ (ހ) ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރުން  މި (ށ)  

 ފަސްކޮށްފައިވާ ގޮތް؛

 ؛އަމުރުން ތަބާވުން ލާޒިމުކުރާ ޝަރުޠުތައް (ނ)  
 ބައިވެިރވާންޖެހޭ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމްގެ ާބވަތާއި ތަފްޞީލު. (ރ)  

 

ފުރަތަމަ ޙުކުމް 

ތަންފީޛުނުކޮށް 

ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު 

 އެކަހެރިކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ޑްރަގް ކޯޓުން މީހެއްގެ މަްއޗަްށ  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .70

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ކުރިނަމަވެސް، އެ އަމުރުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

ދިނުމުގެ ކަންކަން ަހމަޖެއްސެން ނެތް ކަމަށް ކޯަޓށް ޤަބޫލުކުރެޭވ  ފަރުވާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެގ  66ޙާލަތެއްަގއި، އޭާނގެ މައްޗަްށ މި ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޙުުކމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސް

ވަނަ ާމއްދާެގ (ހ) ެގ ދަށުން ކުރާ އަމުރު އެކަެހރިކޮށް، ފުރަތަަމ  67

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ.

މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްަފއިވާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފެށުމަށް މި  (ށ)  

މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން ކޯޓުން ކުރާ އަމުުރ ދެމިއޮންނާނީ، 

އަންނަނިވި ދެ ކަންތަކުގެ ެތރެއިން ފުރަތަމަ ދިމާވާ ކަންތައް ހިނގުމާ 

ގޮތަށް ހިނގުމާއެުކ، ހަމައަށެވެ. އަދި އެ ދެ ކަްނތަކުގެ ތެެރއިން ކަމެއް އެ 

ވަަނ  67ފުރަތަމަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ުކރާ އަމުރު އިޢާދަެވ، ރީހެބިިލޓޭޝަން އަމުރު 
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 ހިނގަން ފަށާނެއެވެ.

ދިނުމުގެ ކަންކަްނ  ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފަރުވާ  )1(   

 ހަމަޖެހުން؛

(ުނވަދިހަ) ދުވަްސ  90ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކުރާ ދުވަުހން ފެށިގެން   )2(   

 ފާއިތުވުން.

) ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ުމއްދަތު ހަމަވާއިރުެވސް، 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

ިދނުމުގެ ކަންކަްނ  ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގަިއާވ ގޮުތގެމަތިން ފަރުވާ

ނިސްބަތްވާ ފަރާްތ ބަންދުގަިއ ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ، އަމުރު 

ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތުން، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އޭނާ ޑްރަްގ 

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަންވާެނއެވެ.

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި  (ރ)  

ޙާޟިރުކުރެިވްއޖެނަމަ، އޭނާެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޑްރަގް ޯކޓަށް 

މައްޗަށް ކޮށްަފއިާވ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާިއ، އެ ުޙކުްމ 

ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމާިއ، ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ހިންގަން ފެށުމާމެދު 

ނޑައަޅަްނވާެނއެވެ.  ކޯޓުން ގޮތެއް ކަ

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްގެ 

 އަސާސީ ނުކުތާތައް 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ކުެރވޭނީ އަންނަނިވި ކަްނކަން ކުުރމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައެވެ. .71

 ؛އަމުރުގެ މުއްދަުތގައި އިތުރު ުކށެއް ނުކުރުން (ހ)  
 ؛ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ކުރާ އަުމރުތަކަށް ކިޔަމަންވަމުންދިޔުން (ށ)  
ގަާވއިދުން ކޯޓަްށ ކޯޓަށް ޙާޟިުރވުމަށް އަްނާގފައިވާ ުދވަސްތަުކަގއި  (ނ)  

 ؛ޙާޟިރުވަމުންދިޔުން
ކޯޓުގެ އަމުރެއް ލިބިގެން މެނުވީ، ފަރުވާދޭ މަރުކަުޒ ހުރި ރަށަކުން  (ރ)  

 ؛ފުރައިގެން ނުދިޔުން
 3ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނުވަތަ ަވޒީފާއަދާކުރާ ތަން ބަދަލުވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ،  (ބ)  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިާވ މަރުކަޒަަކްށ (ތިނެއް) ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ އޭނާ 

 އެންގުން.
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ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްގެ 

 އިތުރު ނުކުތާތައް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްގަިއ އެޙާލަތަކަށް ބިނާކޮށް އަންނަނިވި ބައިތަްއ  .72

 ހިމެނުމަށްވެސް ޝަރުޠުކުރެވިާދނެއެވެ.

މުއްދަތަކަްށ ނުވަތަ ވަިކ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތެްއަގއި ަވކި  (ހ)  

 ؛ޖުމްލަ ގަޑިއަކަށް މަަސއްކަތްުކރުން
ފަރުވާގެ ނިޒާމަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުމަށް މަގުފަހިވާނެ  (ށ)  

 އެހެންކަމެއް ކުރަން އެްނގުން.

 

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

 ހިމެނެންވާނެ ކަންކަން 

އަމުރު ނިސްބަްތވާ ފަރާތް ހުށަހެޅޭ ފަރުވާގެ  ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ކުާރއިރު، އެ .73

ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ލިޔެވެން އޮތް އެންމެ ތަްފޞީލުކޮށް އެ އަމުރުަގއި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އެީއ، ައންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އޮފިސަރަާކ އޭނާ ަބއްދަލުކުރަންޖެހޭނެ މިންވަރާިއ  (ހ)  

 ؛މުއްދަތުތައް ނުވަތަ ޢަދަދުތައް
އޭނާގެ ހަށިަގނުޑގައި މަްސތުވާތަކެީތގެ އަސަރު ހުރިޯތ ޓެސްޓްކުރުމަށް  (ށ)  

 ؛ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ޢަދަދުތައް ނުވަތަ ަގޑިތައް ުނވަތަ ދުވަސްަތއް
ވޮކޭޝަނަލް އެިޑއުޭކޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ވޮޭކަޝނަލް ޓްރޭނިންގ  (ނ)  

ޕްރޮގްރާމެްއގައި ބަިއވެިރވެ މަސައްކަތެއް ުނވަތަ ހުނަރެއް ދަސްކުރަން 

ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މީހުްނ ކަމަށް އިންޑިކޭޓިްވ އެސެސްމަންޓްފެންނަ 

 ؛އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެްއގައި ަބއިެވރިވާން ެއއްބަސްވުން 
މެޑިކަލް، ސަިއކިއޭޓްިރކް ނުވަތަ ސަިއކޮލޮޖިކަލް ފަރުާވއަށް ޤަބޫލުވެ،  (ރ)  

 ؛އެކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެއްބަްސވުން
ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމާ ގުޭޅގޮުތން، އަންނަނިވި ސަބަބުތަަކށްޓަކައި، ަވިކ  (ބ)  

 21މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންުދކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

(އެާކވީސް) ދުވަހަްށވުރެ ގިނަނުވާނެ ގޮުތގެމަތިން އޭނާ ޖަލުގަިއ 

ނަޑއެިޅދާނެކަން.  ބަންދުކުރަން ކޯޓަށް ކަ

އޭނާގެ ގައިން މަސްުތވާތަކެީތގެ ައސަރު ފިލުވާލުމަްށ   )1(    

އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމްަގއި އޭާނ 
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ރަނގަޅު ގޮުތގައި ޮކށްފައިާވ ބައިވެިރވެ، ޭއގެ އަސަރު ޭއނާއަށް 

 ؛މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް
އޭނާ ފޮނުވާނެ ެއކަށީގެްނވާ އެހެން މަރުކަޒެްއ ހޯދެންދެން ޖަލުގަިއ   )2(   

 ބަންދުކުރުން ނޫންގޮތެއް ނެތުން.

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން 

އަމުރުގައިވާ އެއްޗެއް 

 ކިޔައިދިނުން 

ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ވަނަ މާއްދާގެ  68މީހެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުެގ  .74

 އޭާނއަށް ޑްރަގް ކޯުޓން ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެެވ. ،ކުރުމުގެ ކުރިން އަންނަިނވި ަކންކަން

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގައި ައންނަނިވި ބައިތައް ހިމެނޭކަން. (ހ)  

ޤާނޫުނގެ ދަށުން ކުެރވުނު ޙުކުާމިއ އޭނާެގ  އޭނާގެ ަމއްޗަށް މި  )1(   

ތަންފީޛުނުކުރެިވވާ އެހެން ޙުކުމެއް ނުވަތަ ޙުކުމްތަކެްއ މައްޗަށް 

ހުރިނަމަ އެފަދަ ޙުކުމްތައް ަވކި މުއްދަތެއް ވަންދެްނ 

 ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން.

 އެ އަމުރުަގއި ހިމެނޭ އަސާީސ ނުކުތާތައް.  )2(   

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ޝަރުޠެްއ   )3(   

 ތަފްީޞލު.ހިމަނާފައިވާނަމަ އޭގެ 

 އޭނާ ބައިވެިރވާންޖެހޭ ފަރުވާެގ ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލު.  )4(   

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގެ ބޭނުމާއި އޭގެ ނަތީޖާ. (ށ)  

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އޭާނއާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް. (ނ)  

 

އަމުރު ހިނގަން ފަށާ 

  ވަގުތު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން  68މީހެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .75

އަމުރެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ައމުރު އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނަގން ފަށާނީ، އެ 

އަމުރުގެ ލިޔުން އޭާނއަށް ލިބިއްޖެކަން އޭނާ ލިޔުމުން ކަށަވަރުކޮށްޭދ 

 ވަގުތުން ފެށިގެންެނވެ.

މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުާރ ވަނަ  68މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ހިނގަން ފެށުމާއެުކ، އެ އަމުރުގެ މުއްދަތަށް އޭާނ 

 ހުންނާނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްިތޞާޞްގެ ދަށުަގެއވެ.
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ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު 

 ހިނގުން ހިފެހެއްޓުން 

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މީހުންގެ  .76

ތެރެއިން މީހެއްގެ މައްޗަްށ އެ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަާޔންކުރާ ކުށެްއގެ ޙުކުްމ  36މި ޤާނޫނުގެ  ،ހިނގަމުންދަނިކޮށް

މަ، އޭނާގެ މަްއޗަށް ކޮށްފައިާވ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން އޭނާގެ މަްއޗަށް އަތުެވއްޖެނަ

އޭނާެގ މައްޗަްށ ، ފަށަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ުޙުކމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މުއްދަތުގައި 

 ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަުމރު ހިނގުން އޮންނާނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރަށް 

 ބަދަލުގެނައުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެްއ  67މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .77

ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ނުވަތަ ޑްރަގް ކޯޓަށް 

އަމިއްލައަށް ފެނިގެްނ، ކުިރން ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭަޝން އަމުރަކަށް 

 އިޞްލާޙު ގެނެސް ބަދަލުކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރަކަށް އިޞްލާޙެއް ނުވަަތ  (ށ)  

ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ، ެއ ބަދަލު ގެނައި ސަަބބު ލިޔުމުން 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން އެ އަމުރުގަިއވާގޮތަށް ފަރުާވެގ  .78 ޢިނާޔަތްދިނުން 

ޕްރޮގްރާމްަގއި ރަނަގޅުގޮުތގަިއ ބަިއވެރިވަމުންދާކަމަްށ ޑްރަްގ ކޯޓަްށ 

ކަށަވަރުކުެރިވއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ޢިނާޔަތްތައް އޭނާއަށް ދިނުމަށް ކޯޓަށް 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަ
 ؛ކޯޓަށް ފެންނަ ވަކި ކަހަލަ ލުިއތަކެއް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒުަތކެއް ދިނުން (ހ)  
ނުޑގަިއ ހުރިތޯ ޓެސްޓްކުރުމަްށ  (ށ)   މަސްތުވާތަކެތީެގ އަސަުރ ހަށިގަ

 ؛ޙާޟިރުވާންޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާ ދުވަސްަތއް މަދުކުރުން
ވަކި ގަިޑއަކަށް ޙާޟިރުވެ، ަވިކ  ،އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ަވކި ތަނަކަށް (ނ)  

 ؛މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބުނެފައިވާ ޢަދަދުތަކަށް ލުޔެއް ގެނަުއން
އޭނާ ބަިއވެރިވަމުންދާ ވޮޭކޝަނަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮްގރާމެއް އެހެްނ  (ރ)  

ޕްރޮގްރާމަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން، ނުވަތަ އޭނާ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި 

ނޑަައާޅފައިވާ ޖުމްލަ ގަޑިއިރަށް ބަދަލެއްގެނެސް، މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކަ
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 ލުޔެއް ދިނުން.

 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކޮށްފަިއވާ ީރހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް  68މި ޤާނޫނުގެ  .79 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން އެ ައމުރުގަިއވާގޮތަށް ފަުރވާގެ ޕްޮރގްރާމްަގއި ބަިއވެރިވަމުްނ 

ޑްރަގް ކޯޓަށް ަކށަވަރުކުެރވިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ނުދާކަމަށް 

 ކޯޓަށް އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ.

އެްއވެސް ޢިނާޔަތެއް ުނވަަތ ލުޔެއް އޭާނއަށް ދީފައިާވނަމަ، އެކަްނ  (ހ)  

 ؛ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން 
ފައިާސއެއް ެދއްކުމަްށ ކޯޓަށް ދައްާކ ފައިާސއެްއގެ ޮގތުގައި ކޯޓަށް ޖޫރިމަނާ  (ށ)  

 ؛އެންގުން
ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތް ބެލެހެއްޓުމުގެގޮތުން ަވކި މީހެއްެގ ކައިިރއަްށ  (ނ)  

ނޑައަޅާަފއިވާ ަވގުތާއި ދާްނޖެހޭ ނިސްބަތް  ޙާޟިރުވުމަށް ކުރިން ކަ

 ؛އިތުރުކުރުން
ސައިކޮލޮޖިކަްލ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތް މެޑިކަލް، ސަިއކިއޭޓްިރކް ނުވަތަ  (ރ)  

 ؛ފަރުވާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނިސްބަތް ނުވަތަ ޢަދަދު އިތުރުކުރުން
ނޑަައާޅފައިވާ ަވގުތު  (ބ)   މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަ

 ؛އިތުރުކުރުން
 (ފަނަރަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން. 15 (ޅ)  

 

އޮތް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

 ޙައްޤު ހަނިކުރުން 

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުަގއާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ިއއްާވ ޙުކުމްތަކާއި ނެރޭ ކޯޓުެގ  .80

ވަނަ މާއްދާެގ  57އަމުރުތައް ިއސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، ޤާނޫނުައާސސީގެ 

ޑްަރގް ކޯުޓެގ  ދަށުން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް،

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ވަކި މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުރެވެނީ އޭާނެގ 

އަންނަނިވި ޙާލަތުތަުކަގއި ޑްަރގް ކޯޓުން ކުާރ ، އެއްބަްސވުމާެއކުަގއި ކަުމގަިއވާތީ

ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތަކާ ގުިޅެގން، އެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަުމރެއް އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޙައްޤު ލިބިގެނެއްުނވެެއވެ. ތްތަކަށް މިޙައްޤު އޮތް ފަރާ

 ؛ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކުރާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް 66މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  
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 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު؛ 68މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ފުރަތަމަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު އެކަެހރިކުރުމަށް ކުރާ  (ނ)  

 އަމުރު؛

 ވަކި ތާރީޚެްއަގއި ކޯޓަށް ޙާިޟރުވުމަށް އަންަގއި، ކޯޓުން ކުާރ އަމުރު. (ރ)  

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުން 

 

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހުއްޓާލުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްަފއިާވ ރީހެބިލިޓޭޝަން  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .81

އަމުރެްއގެ ދަށުން ފަރުާވ ހޯދަމުންދާ މީހެއްގެ ަފރުވާެގ ޕްރޮގްރާްމ 

ހުއްޓާލުމަށް އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއގަިއ ޑްރަގް ކޯޓަްށ 

 އެންގިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާަގިއ  82ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް މި ޤާނޫނުގެ   )1(   

 ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރިއން ފަރާތަކުން އެދުން؛

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަްނ، ޭއަގިއ   )2(   

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތަށް ނުކުރުްނ؛

ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ފަރުާވ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު އިޞްލާޙުކުރަން   )3(   

 ހޯދަމުންދާ ފަރާތުން އެއްބަްސނުވުން؛

އިޞްލާޙުކޮށްފަިއވާ ރީހެިބލިޓޭޝަން އަމުރަކާ އެްއގޮތަށް   )4(   

 ޢަމަލުކުރުމަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތުން އެއްބަސްނުވުން؛

ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމް ކުރިައށްގެންދިޔުމަކީ، އެދެވޭ ަނތީޖާއެްއ   )5(   

 ނިކުންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފެނުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ފަރުވާެގ ޕްރޮގްރާެމއް ނިުމމަކަށް ގެަނއުމަށް  (ށ)  

ޑްރަގް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 

 ފަރާތަށް ކޯޓުން އެކަން އަްނަގންވާނެެއވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްަފއިާވ ރީހެބިލިޓޭޝަން  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .82 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް 
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ކޯޓުގައި  ހުއްޓާލުމަށް 

 އެދެވިދާނެ ފަރާތްތައް 

އަމުރެްއގެ ދަށުން ފަރުާވ ހޯދަމުންދާ މީހެއްގެ ަފރުވާެގ ޕްރޮގްރާްމ 

 ހުއްޓާލުމަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުަގއި އެެދވިދާނެެއވެ.

 ؛ފަރާތްފަރުވާ ހޯދަމުންދާ   )1(   
  ؛ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ  )2(   
 ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތް ބަލަހައްޓަމުންދާ މަރުކަޒު.  )3(   

ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތުން ފަރުވާ ހުއްޓާލުމަށް ްޑރަގް ކޯުޓަގއި  (ށ)  

އެދިއްޖެނަމަ، އެކަުމގެ ނޯޓިސް، އޭނާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރުވާދޭ 

ޖެނެރަލަށާއި، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީައްށ  މަރުކަޒަށާިއ، ޕްރޮސިކިުއޓަރ

 ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.

ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތް ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރުވާދޭ މަރުކަުޒގެ ފަރާތުން  (ނ)  

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުަމށް އެދިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޯނޓިސް، ފަރުވާ 

ލަށާއި، ޭނޝަނަލް ޑްރަގް ހޯދަމުންދާ ފަރާތަށާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

 އެޖެންސީއަށް ކޯޓުން ދޭންވާެނއެވެ.

ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތުގެ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމް ހުްއޓާލުމަށް ނޭޝަނަލް  (ރ)  

ޑްރަގް އެޖެންސީން އެިދއްެޖނަމަ، އެކަމުގެ ނޯޓިސް، ަފރުވާ ހޯދަމުންދާ 

ހޯދަމުންދާ ފަރާތް ފަރާތަށާއި، ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެރަލަށާއި، ފަރުވާ 

 ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ކޯޓުން ދޭންވާެނއެެވ.

މިމާއްދާގެ (ހ)ގަިއވާ ފަރަތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް  (ބ)  

ހުއްޓާލުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމުން، އެފަރާތުގެ މަްއޗަށް ޯކޓުން ކޮށްފައިާވ 

ނިމުމަކަށްގެންނަންދެން ނުވަތަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު 

އަމުރާއިމެދު ގޮެތއް ނިންމަްނދެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިްސގެ ބެލުމުެގ 

ނަޑއަޅާ އެނޫްނވެސް ަތނެއްަގއި ފަރުާވ  ދަށުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ކަ

ނަޑއެިޅދާނެއެވެ.  ހޯދަމުންދާމީހާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓަށް ކަ

 

ޕްރޮގްރާމް ފަރުވާގެ 

ހުއްޓާލުމުން 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު 

 ނިމުމަކަށް އައުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްަފއިާވ ރީހެބިލިޓޭޝަން  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .83

އަމުރެްއގެ ދަށުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތެއްގެ ފަރުާވގެ ޕްޮރގްރާމެްއ 

ޑްރަގް ޯކޓުްނ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  81ހުއްޓާލުމަށް، މި ޤާނޫނުގެ 
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ނިންމައިފިނަމަ، ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ ޯކޓުން ކޮށްފަިއވާ 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ނިމުމަކަށް ގެންނަންވާެނއެވެ.

ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު މި  (ށ)  

 66މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުްއޓާލުމާއެކު، އޭނާގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ެއ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް އިޢާދަކޮށް

ފީޛުކުރަން ފެށުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަން

 އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ.

 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމުން 

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްގެ ދަށުން  68މި ޤާނޫނުގެ  .84 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމުން 

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމުނީ ކަމަށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާެމއް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މީހެއްގެ 

ނޑަައޅާފަިއވާ ފަރުވާެގ  ބެލެވޭނީ، އެ އަމުރުަގއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ

ޕްރޮގްރާމްގެ ހުރިހާ ބައިތަްއ، އެ އަމުރުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އަމުރު ނިސްބަތްވާ 

 ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުންނެވެ.

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްގެ ދަށުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްަގިއ ބައިވެރިވެަފއިާވ  (ހ) .85 ފަހުގެ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  84މީހެއްގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާްމ މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  68ގޮތުގެމަތިން ނިމުމަކަށް އައުުމން، އޭާނގެ މަްއޗަށް މި ޤާޫނނުގެ 

މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްަފއިާވ ީރހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މި 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަުކގެ ެތރެއިން ގޮަތކަްށ  86ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅަްނާވނެއެވެ.   އޭނާގެ މަްއޗަށް ޑްަރގް ކޯޓުްނ ފަހުގެ ޙުކުމް ކަ

ނޑަެއޅުމުގައި ޯކޓުްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަހުގެ  (ށ)   ޙުކުމް ކަ

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ.

ދިން  ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް އޭނާ ފުިރހަމަކުރި ގޮތާމެދު އޭނާއަށް ފަރުވާ  )1(   

 ފަރާތުން ދެކޭގޮތް؛
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 ފަރުވާގެ މުއްދަުތގައި އޭނާއަްށ ދީފައިވާ ޢިނާޔަތްތަްއ؛  )2(   

 އޭނާގެ މައްޗަށް އަޅާަފިއވާ ފިޔަަވޅުތަްއ.ފަރުވާގެ މުއްދަުތގައި   )3(   

ވަނަ  86ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

ވަނަ  66މި ޤާޫނނުގެ ، މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރުމުން

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޭނާގެ މަްއޗަށް ކޮށްފަިއވާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް 

 ބާޠިލުވާނެެއވެ.

 

ފަހުގެ ޙުކުމް ކުރެވިދާނެ 

 ގޮތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަހުގެ ޙުކުމް،  85މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .86

 އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެެރއިްނ ގޮތަކަށް ކޯޓަށް ކުރެވިދާނެެއެވ.

ފުރަތަމަ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުމާއެކު، އެްއވެސް ޝަރުޠެއް ަކނޑައެޅުމަާކ   )1(   

 ނުލައި އޭނާ މިނިވަންކުރުން؛ 

ނޑަައާޅ ވަިކ   )2(    ފުރަތަމަ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުމާއެކު، ކޯޓުން ކަ

 ޝަރުޠުތަކަކާެއކު އޭނާ ދޫކޮށްުލން؛

ނޑައެޅުްނ   )3(    ފުރަތަމަ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުމާއެކު، ފަހުގެ ޙުކުމް ކަ

ފަސްކޮށް، ކޯޓުން ަކނަޑއަޅާ ަވކި ޝަރުޠުތަކަާކެއކު އޭާނ 

 ؛ދޫކޮށްލުން
ފުރަތަމަ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުމާއެކު، ފަހުގެ ޙުކުމެއް ކޮށް، ެއ ޙުކުމް   )4(   

ނަޑއަޅާ ަވކި ޝަރުޠުަތކަކާެއުކ  ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކޮށް، ކޯުޓން ކަ

 އޭނާ ދޫކޮށްލުން.

ަފރާތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ުފރަތަމަ ޙުކުމުގެ ފަހުގެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ  (ށ)  

މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުގެ ޙުކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެން ނުާވނެއެވެ. އަދި ެއ 

ޙުކުމުގެ ބާވަްތވެސް ފުރަަތމަ ޙުކުމުގެ ބާވަތަށްވުެރ ހަރުކަށިވެގެްނ 

 ނުވާނެެއވެ.

 (ނ)  

 

ނޑައެޅުން މި  ) 3މާއްދާެގ (ހ) ގެ (މީހެއްގެ މައްޗަށް ފަހުގެ ޙުުކމް ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޝަރުޠަކާއެކު ފަސްކުެރވިފަިއވާަނމަ، އެ ޙުކުމް 

ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން އެ ޝަރުޠާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އޭނާެގ މައްޗަށް ފަހުެގ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ޙުކުމް ކަ
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 (ރ)  

 

މި މާއްދާގެ  މީހެއްގެ މަްއޗަށް ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ފަުހގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛުކރުން

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޝަރުޠަކާއެކު ފަސްކުރެވިފަިއވާނަމަ، 4(ހ) ގެ (

އެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން އެ ޝަރުޠާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޙުކުމް 

 އޭނާގެ މަްއޗަށް ތަންފީޛުކުރަްނ ފަށަންވާނެއެވެ.

މީހެއްެގ މައްޗަށް ކުރާ ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 4މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ބ)  

ނޑަައޅާފައިވާ ެއްއވެސް ޝަރުަޠކާ އެ ޙުކުމް  ފަހުގެ ޙުކުމެއްަގއި ކަ

ހިނދަކު، އެ ުޙކުމް އޭނާގެ މަްއޗަްށ ސްބަތްވާ ފަރާތުން ޚިލާފުނުވާހާނި

 ތަންފީޛެއް ނުކުރެވޭެނއެެވ.

ފަހުެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ަކނޑަައޅާ  85މި ޤާނޫނުގެ  (ޅ)  

) ވަަނ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާފަަދ 1ޙުކުމަކީ، މި ާމއްދާގެ (ހ) ގެ (

ޙުކުމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، ފަުރވާގެ ޕްޮރގްރާމްަގއި އޭނާ ހޭދަކުރި މުއްދަތު 

އެީއ، އެ ޙުކުުމގެ ދަށުން އޭނާ ހޭދަކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި ބަަލިއ، 

 މަށް ބަލަންވާނެއެވެ.އެހިސާބުން އޭނާގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނީކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ަކނޑަައޅާ ފަހުެގ  85މި ޤާނޫނުގެ  (ކ)  

) ވަަނ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާފަަދ 2ޙުކުމަކީ، މި ާމއްދާގެ (ހ) ގެ (

ޙުކުމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ޙުކުމުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޝަރުޠަކާ އޭާނ 

ފަރުވާެގ ޕްރޮގްރާމްގައި އޭނާ ހޭދަކުިރ މުއްދަތު އެއީ، ހިނދަކު، ޚިލާފުނުވާހާ

އެ ޙުކުމުގެ ދަށުން އޭނާ ހޭދަކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައި، އެހިސާބުްނ 

 އޭނާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ިނމުނީ ކަމުގައި ބަލަންވާެނއެވެ.

 

 

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 އުސޫލުތައް ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ 

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފަށާއިރު ޖަލުގައި ޙުކުމް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރުމުގެ  (ހ) .87

ކުށެއް ސާބިުތވެ، ޖަލުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 
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ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަުރާވގެ ޕްރޮގްރާމެްއގައި ަބއިވެިރވާން ެއދޭ މީހުންނަށް  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުން 

 ހެޅިދާނެެއވެ. އެކަމަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްަރގް އެޖެންސީއަށް ހުށަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއާވ ގޮުތގެމަތިން ޑްރަްގ ޯކޓުގެ ފަރުާވެގ  (ށ)  

ޕްރޮގްރާމެްއގައި ބަިއވެިރވުމަށް އެދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަްށ 

ވަނަ މާއްާދެގ  35މީހެއްގެ ހުށަހެޅުން ލިބުމުން، އެމީހަކީ، މި ޤާނޫނުެގ 

ފުރިހަމަވާ ފަރާތެްއ ކަމަށް ެއ (ރ) ަގއި ބަޔާންކުާރ ަޝރުޠުތައް 

ނޑައަޅާ ފަރުާވެގ  އެޖެންސީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭަނމަ، ޑްރަގް ކޯޓުން ކަ

ޕްރޮގްރާމެްއގައި އޭނާ ބަިއެވރިކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ އެޖެންސީން ޑްރަގް 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

ޑްރަގް ކޯޓުން ބައެއް 

 ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުން 

ގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ްޑރަ 87މި ޤާނޫނުގެ  .88

 ހިނދު، އަންނަނިވި ކަންކަން އެ ކޯޓުން ކަަށވަރުކުަރންވާނެެއވެ.ހުށަހެޅޭ

ވަަނ މާއްދާގެ (ރ)  35ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހާއަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

 ގައި ަބޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަވާ މީހެއްކަން؛ އަދި 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހާއަކީ، މަސްުތވާތަކެްއޗަށް ދެިވހިފާފައިވާ މީހެއް  (ށ)  

 ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެޭވކަން؛ އަދި

އިންޑިކޭިޓވް އެސެސްމަންޓެްއ ހެދުމަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހާ  (ނ)  

 ޤަބޫލުވާކަން؛ އަދި

ނޑައަޅާ ފަުރވާެގ  (ރ)   ޕްރޮގްރާމްަގއި ބަިއވެރިެވ، އެ ޕްރޮގްރާްމ ކޯޓުން ކަ

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހާ އެއްބަސްާވަކން.

 

ޖަލުގައި ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ 

މީހުންގެ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރުމުގެ  (ހ) .89

ކުށެއް ސާބިުތވެ، ޖަލުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

ޑްރަގް ކޯުޓގެ ފަރުާވގެ ްޕރޮގްރާމެްއގައި ބަިއވެިރވާްނ އެދޭ މީހެއްގެ 

ދާެގ ދަށުން ކޯޓުްނ ވަނަ ާމއް 88ހުށަހެޅުމަކާ ގުޭޅގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ 

ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، އޭާނއަީކ، އެ ކޯުޓެގ 

އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އޭނާ އެހިނުދ 
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ވަނަ މާްއދާގެ (ހ) ެގ  66ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  67އި ބަލައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ ފުރަތަމަ ޙުކުމް ކަމުގަ 

މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ގޮުތގެަމތިން އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ 

 68އަމުރެއް ކޯޓުން ކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އޭނާގެ ަމއްޗަްށ މި ޤާނޫނުގެ 

ކޮށް، ކަމާގުޅޭގޮތުްނ މަތިްނ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ

 ޤާނޫނުގައިވާ އިޖުރާއަތުތަަކށް އެ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ.މި 

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ މީހެއް ކަމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ  (ށ)  

ނަޑއަޅާ މީހަކީ، އެއް ޙުކުމަްށވުރެ ގިަނ ޙުކުމް އޭނާެގ  ދަށުން އެ ކޯޓުން ކަ

ހިނދު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މަށްވާނަމަ، އޭނާ އެމައްޗަށް ކުެރވިފަިއވާ މީހެއް ކަ 

ޙުކުމާއި އޭނާ ދެން ތަންފީޛުކުރަން އޮތް ޙުކުމާއި ދެ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކޮށް 

ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ޯކޓުން ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އޭނާެގ މައްޗަށް ިމ 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްކޮްށ،  68ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނުގަިއވާ އިޖުރާއަތުަތކަށް އެ ކޯޓުްނ ކަމާގުޭޅގޮތުން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ދިނުން  އެދިގެން ފަރުވާ 

 

(އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު މަސްތުވާތަކެިތ  18އުމުރުން  (ހ) .90 ދިނުން  އެދިގެން ފަރުވާ 

ެދވިހިފާފަިއވާތީ، އޭނާއަްށ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަެކއްޗަށް 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  47މި ޤާނޫނުގެ  ފަރުވާދީގެން ރަނގަޅުކުރުމަްށ އެދި 

ބަޔާންކުރާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ެއކުއްެޖއްެގ ބެލެނިވެރިއަުކ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ެއޖެންސީން ހަދާ 

އަދި މި ބާބުގައިވާ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮްތާވ ، ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން

 ދެިވދާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން، ފަުރވާދޭ މަރުކަެޒއްަގއި ެއކުއްޖަކަށް ފަުރވާ
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(އަށާރަ) އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު، މަސްތުވާތަކެތި  18އުމުރުން  (ށ)  

ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފައިވާީތ، ފަރުާވ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުާރ  47މި ޤާނޫނުގެ  ހޯދައިގެން ރަނގަޅުވުމަށް އެދި 

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް 

އަދި ިމ ، ޑްރަގް އެޖެންސީން ހަދާ ގަާވއިދާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެަމތިން

ފަރުވާޭދ މަރުކަޒެްއގަިއ ބާބުގަިއވާ އުސޫލުަތކާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން، 

 ެދވިދާނެެއވެ. އޭނާއަށް ފަރުވާ

 

ދިނުމުގެ  އެދިގެން ފަރުވާ 

 ޝަރުޠު 

(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ  18، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 90މި ޤާނޫނުގެ  .91

 ،(އަށާރަ) އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން  18ބެލެނިވެރިއަުކ، ނުވަތަ 

ދެވޭީނ،  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއަގއި ފަރުވާ 47މި ޤާނޫނުގެ 

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާކަން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ެއޖެންސީން ކަށަވަރުކޮށް، 

 އެ އެޖެންސީން އެ ފަރުވާދޭ ަމރުކަޒަށް އަްނގާ އެްނގުމެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެެވ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ފިޔަވަިއ ެއްއވެސް ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން ކުށެްއ  (ހ)  

ޤީޤުކުރުމަށް ނުވާކަން ޖިނާއީ ކުށްކުށުެގ ތަޙު ކުރިކަން ތުހުމަތުކުރެވިފައި 

ޤާނޫނުން ބާރުލިބިދޭ ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއަކުން ޫދކުރާ ލިޔުމަކުްނ 

ޙުކުެމްއ އެނގެން އޮތުްނ، އަިދ ކުށެއް ކުިރކަން ސާބިތުވެ، 

ނަޑއަޅާފައިުނވާކަން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާްޞ  ކަ

 ލިބިގެންވާ ކޯެޓްއގެ ލިޔުމަކުްނ އެނގެން އޮތުން؛ އަދި 

އޭނާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއަގއި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، ޭއނާއަށް ނުވަަތ  (ށ)  

މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ނުރައްކަލެްއ 

ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރު ޮއތްކަން އިންޑިކޭިޓވް އެސެްސމަންޓް ހެދުމަށް 

 ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއްގެ ިލުޔމަކުން އެނގެން އޮތުން؛ އަދި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހަދާ ަގާވއިދާ ެއއްގޮްތާވ  (ނ)  

ގޮތުގެމަތިން އިންިޑކޭިޓވް ެއސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއ 

މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުން އެސެސްމަންެޓއް ހެދުމަށްފަހު، 

ބައިވެރިާވންޖެހޭ ފަރުވާގެ  ގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް އޭނާއެސެސްމަންޓްއެ 
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ނަޑއަޅާަފއި ޮއތްކަން އޭނާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭ މަރުކަޒުެގ  ޕްރޮގްރާމެއް ކަ

 ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮތުން؛ އަދި

(އަށާރަ) ައހަރުން ދަށުގެ  18ފަރުވާގެ ިނޒާމެްއގައި ަބއިެވރިވުމަށް،  (ރ)  

އަހަރުްނ މަތީގެ މީހާ، (އަށާރަ)  18ކުޑަުކއްޖާގެ ބެލެނިވެިރޔާ ނުވަތަ 

ނަޑއެިޅގެން ެއއްބަސްާވކަްނ ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮތުްނ؛ އަދި  ކަ

އޭނާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭ ަމރުކަޒުން އޭނާއަށް ފަުރވާ ިދނުމަށްޓަކައި ެއ  (ބ)  

މަރުކަޒުަގއި އޭނާއަށް ބޭނުންާވ ވަޞީލަތްތަްއ ހަމަޖައްސައިެދވެން ހުރިކަްނ 

 އެނގެން އޮތުން؛ އަދި އެ މަރުކަުޒގެ ލިޔުމަކުން

އޭނާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭ ަމރުކަުޒގައި ާޖގަ ނެތުމުގެ ަސބަބުން މީހެއްެގ  (ޅ)  

ވަަނ  70މައްޗަށް ކޮށްަފއިާވ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް މި ޤާޫނނުގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ފަސްކޮށްފައި ނެތުން.

 

ދިނުމުގެ  އެދިގެން ފަރުވާ 

 އުސޫލުތައް 

(އަށާރަ) ައހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެްއެގ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  90މި ޤާނޫނުގެ  .92

(އަށާރަ) އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު އަމިއްލައަްށ  18ނުަވތަ ، ބެލެނިވެރިއަކު އެދިގެން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްަގިއ  47އެދިގެން، މި ޤާނޫނުގެ 

ގަާވއިދެއް ނޭޝަނަލް ްޑރަގް އެޖެންސީން ހަދަިއ، ދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތަުކގެ  ފަރުވާ

ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އެޖެންސީން މީހަކު 

 ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމެްއގައި ަބިއވެރިކުރަްނވާނީ، އެ ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ.

 

ދަޢުވާކުރުމުން 

 ބަރީޢަވެގެންވުން 

(އަށާރަ) ައހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެްއެގ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  90މި ޤާނޫނުގެ  .93

ވަނަ  47(އަށާރަ) އަހަރުން މަތީގެ މީހަުކ މި ޤާނޫނުގެ  18ބެލެނިވެރިއަުކ، ނުވަތަ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރުވާޭދ މަރުކަޒެއްަގއި ފަރުވާ ލިބިަގތުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އޭނާ 

އިޢުތިރާފުވެފައިވުމަީކ، އޭނާގެ މަްއޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާަކމަށް 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، މަސްތުވާަތެކތި ބޭނުންކުރުން ފިޔަވައި ޭއނާ އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް 

ކޮްށ އޭާނެގ ކުރިކަމަށް ދޭހަކޮށްދޭ ހެކި ުހރިކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ހެީކގެ މައްޗަށް ބިނާ

 މައްޗަށް އެ ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަުޢވާ ކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.
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ވަނަ މާއްދާގައި  36

ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ 

 ކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މީހަކު ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަނަމަވެސް، މި  90މި ޤާނޫނުގެ  .94

ާރ ކުެށއްެގ ދަޢުވާ، ކްރިމިނަލް ކޯުޓގަިއ ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކު 36ޤާނޫނުގެ 

ނުވަތަ ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޮއތް އެހެން ކޯޓެއްަގއި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލުމަކަށް މި 

 ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

އެދިގެން ފަރުވާހޯދާ މީހުން 

 ކުރާ އިތުރު ކުށުގެ ދަޢުވާ 

ހޯަދމުންދާ މީހެއްގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފަރުވާ  90މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .95

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ފިޔަަވިއ  36މައްޗަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

އެހެން ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުވާެއއް އުފުލަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، އޭާނ 

 ހޯދަމުންދާ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަމުން 

ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ހިނދަކު، ެއ ދަޢުވާ ުނކޮށް ގެންދާހާ

 ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކުރާ މީހާ ހޯދަމުންދާ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  (ށ)  

ގޮތަށް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 

އުފުލުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ހިފަހައްޓާފައިވާ ދަޢުވާ އޭނާގެ މަްއޗަށް 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކުރާ މީހާ ހޯދަމުންދާ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  (ނ)  

ގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 

އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ހިފަހައްޓާފައިވާ ދަޢުވާ، ނުޮކށް ދޫކޮށްލުމުގެ 

 ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ފަރުވާއާގުޅޭ ޢާންމު ބައެއް ކަންކަން 

 

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް 

ހިނގަމުންދާ ގޮތް ކޯޓުން 

 ބެލުން 

ވަނަ ާމްއދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ ީރހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްެގ  68މި ޤާނޫނުގެ  .96

ނޑައެޭޅ  ދަށުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމެްއގައި ފަރުާވ ދިނުމަށް ކަ

މީހުންނަށް ހިންގޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ޑްރަގް ކޯޓުްނ 
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 ބަލަމުންގެންދަންވާނެއެވެ.

 

ހުން ޒުގައި ތިބޭ މީ މަރުކަ 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

އެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގައި ފަުރވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން (ހ) .97

އަދި  ،މަރުކަޒެްއގެ ސުޕްރިންޓެންެޑންޓުން އެއްބަސްވާ ގޮެތްއގެމަތިން

އެއް މަރުކަޒުން އަެންއ  ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ހުއްދަާއއެކު

މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރެވިދާެނއެވެ. އެފަދައިން މީހަކު ބަދަލުކުރާިއރު، އޭނާ ެއްއ 

މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަަޒށް ބަދަލުކުރިކަން ދެ މަރުކަުޒގަިއވެްސ 

ރިކޯޑްކުެރވިފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. އަދި ެއގޮތަށް ބަދަލުކުެރވުނުކަން ޑްަރގް 

ެނެއވެ. ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގައި ހުރި މީހަކު މި މާއްދާގެ ކޯޓަށް އަންގަންވާ

ދަށުން އެއް މަރުކަޒުން އަެންއ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގަިއ 

ބަލާނެ ކަންތައްތަްއ، ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

އެހެންއޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

މީހަކު އެއް ބާވަެތއްގެ ފަުރާވދޭ މަރުކަޒެްއގައި ފަރުވާ ފުިރހަމަކުރުމަށްފަހު، 

އެހެން ބާވަތެްއގެ ފަުރވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުެރވޭނީ، ޑްރަގް ކޯޓުެގ 

 އަމުރެްއގެ ދަށުންނެވެ.

ންދުގައި ބަހައްަޓއިގެން ބަލަހައްަޓމުންދާ މީހަކު، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގައި ބަ (ނ)  

ޤީޤެއް ހިންގުމަށްޓަކައި، ުނވަަތ ޟިރުކުރުމަށްޓަަކއި، ނުވަތަ ތަޙުކޯޓަކަށް ޙާ

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ނިޔާކުރާގޮތުން، ނުވަތަ އޭާނގެ މަޞްލަޙަތު 

، ވަިކ ތަނަކަށް ވަކި ވަގުަތކަށް ެގންދަންޖެހޭނަމަ، ނުމަށްޓަކައިޙިމާޔަތްކޮށްދި

ނުވަތަ ވަކި ތަނެްއގައި ަވކި ވަގުެތްއގައި ބަހައްޓަންެޖހޭކަމަށްވާނަމަ، 

އޭނާ ުހރި މަރުކަޒެްއެގ  ،އެތަނަކަށް ެއަވގުތަކަށް އެމީހަކު ގެންދިޔުމަކީ 

 ހޭނެކަމެކެވެ.ފަރާތުން ކުރަންޖެ

 

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި 

ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ތިބޭ 

 މީހުން 

މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެްއެގ ވަނަ  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .98

ޤާޫނނީގޮތުން ޞައްަޙ  ބަހައްޓާފައިވާ މީހާައކީ ދަށުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގައި 

 ބަންދެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަުމަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.
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އަންނަނިވި ޙާލަތުތަުކގަިއވެސް، ބަންދުގައި ހުރި މީހާ އެހުރީ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ  (ށ)  

 ބަންދެއްަގއި ކަމަށް ެބލެވޭނެެއވެ. ޞައްޙަ

ޑްރަގް ކޯުޓގެ އަމުރާ ުގޅިގެްނ ފަރުވާދޭ މަރުަކޒަކަށް އޭނާ ފުރަތަމަ   )1(   

 ؛ގެންދިޔުމަށްޓަަކއި، ދަތުރުމަތީަގއިވާ ޙާލަުތގައި 
ފަރުވާދޭ މަރުކަެޒއްަގއި، ބަންދުގައި ހުްއޓަިއ، ފަރުވާޭދ އެހެްނ   )2(   

 އޭނާ ދަތުރުމަތީގަިއވާ ޙާލަތުަގއި؛، މަރުކަޒަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި 

، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާ ގެންދަންޖެހޭ ތަނަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި   )3(   

 ؛ދަތުރުމަތީގައިވާ ޙާލަުތގައި 
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަާކ ގުޅިގެްނ   )4(   

އެތަނުަގއި ަވުގތީގޮތުްނ  ،ފަރުވާދޭ މަރުކަެޒއް ނޫން ތަނަކަށް ގެންދެވި 

 ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ވަގުުތގަިއ.

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ކޮށްފަިއާވ  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .99 ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު 

މީހަކު ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގައި ހުރެެގން ކަމުގައިުނާވ 

މުރަޖަޢާ ކޮމިޓީން އެ އަމުރާ އޭނާ ޚިލާފުެވއްޖެކަމަށް ޙާލަތެއްަގއި، 

ނަޑއަަޅއިފިނަމަ  އެމަްއސަަލ ޑްރަގް ކޯތަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.، ކަ

ާވ ޮގތުގެ މަތިން ޑްަރގް ކޯޓަްށ މައްސަލަެއްއ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ހުށަހެޅޭހިނދު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މީހަކު 

އަމުރާ ޚިލާފްވެއްޖެކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުެރވިއްޖެނަމަ، އޭނާ  ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޑްރަގް ކޯޓަށް ހާޟިރު ކޮށްިދނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލސްސަރވިްސގެ 

 މައްޗަށް ޑްަރގް ކޯޓުން އަމުުރ ކުރެވިދާނެެއވެ.

، ދަށުން ކުރާ އަމުރެްއގެ ދަށުން ަހއްަޔރުކުރާ މީހަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ )ނ(  

ހުރި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔުމާމެދު ޑްރަްގ ކޯޓުން ގޮތެްއ އޭނާ 

ނަޑއަޅަންދެން  (ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނުވާނެ ގޮުތގެމަތިން، އޭާނ  30ކަ

 ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެްއޓުމަށް ައމުރުކުރުމުގެ ބާރު އެ ކޯޓަށް ިލބިގެންެވއެވެ.

ދަށުން ހަްއަޔރުކުރާ މީހެއްެގ މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ކުރާ އަމުރެްއގެ  )ރ(  

ނޑައަޅާ ކަފާާލތުގެ އުސޫލެްއ  މައްޗަށް އެްއވެސް އެހެން ޤާނޫނަކުން ކަ
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 ނުހިނގާނެއެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 ފަރުވާއަށް ދިޔުން 

 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ކޮށްފަިއާވ  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .100

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގެ ފަުރވާދޭ މަރުކަޒެްއަގިއ  ،މީހަކު

ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ބައިވެިރވެ، ފަރުވާ ލިބިގަުތމަށް ނޭޝަނަލް 

 ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ފަަދ ހުށަހެޅުމެއް ނޭޝަނަލް ޑްަރގް އެޖެންީސއަށް  (ށ)  

ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ހުށަހެޅުްނ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރ 

ޤައުމެްއގެ ފަރުވާޭދ މަރުަކޒެްއގަިއ ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރޮގްރާމެްއގަިއ 

ބައިވެިރވުމަށް ދިޔުމުގެ ުހއްަދ ހޯދުމަށް އެދި ޑްރަގް ކޯޓަްށ އެ އެޖެންސީން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގައިވާ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ޑްރަގް ކޯޓަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ) ށމި މާއްދާގެ ( (ނ)  

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ،އެކަމުގެ ހުއްދަ އެ ޯކޓުން ދޭނީ

ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. ނުވަަތ އެ ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަމަވުމާއެކު އެ ކޯޓުްނ 

ނަޑއަޅާ އިތުރު ޝަރުޠުަތާކ އެުކގަެއވެ.  ކަ

ދިޔުމަށް އެދޭ މަރުކަޒަީކ ނޭޝަނަލް އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތުން   )1(   

 ޑްރަގް އެޖެންސީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މަރުަކޒަކަްށވުން؛

ނަޑއަޅާ ފަރުާވގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ޭނޝަނަލް   )2(    އެ މަރުކަޒުން އޭާނއަށް ކަ

 ޑްރަގް އެޖެންސީން ޤަބޫލުކުރާ ޕްރޮގްރާމަކަށްވުްނ؛

ެއއްާބރުލުންދީ، އެ މަރުކަަޒކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް   )3(   

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް، އެ ެއޖެންސީގެ ހުށަހެޅުމަކަށް އެ މަރުކަޒުްނ 

ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން އެ އެޖެންސީއަށް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަން ރިޕޯޓުކުރުން ލާޒިުމވާ ެއއްބަްސވުމެއް އެ އެޖެންސީއާެއުކ 

 އޮތް މަރުކަޒަކަްށވުން؛

ފަުރވާގެ ޕްޮރގްރާމްަގއި ބަިއވެިރވެ އެ ްޕރޮގްރާްމ އެ މަރުކަުޒގެ   )4(   

ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުގައި ހުރުމުގެ މުއްދަުތގައި ހިނގާނެ 

 ޚަރަދުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރިކަން ނުވަތަ ހަމަޖެއްސެން އޮތްަކން؛
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އޭނާއަީކ، ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ަދޢުވާ އެހެން ޯކޓެްއގަިއ އޭާނެގ މައްޗަްށ   )5(   

 ކަމުގައި ުނވުން؛ އުފުލިފައިވާ މީހެއް

އޭނާއަީކ، ޑްަރގް ކޯޓުން ަތންފީޛުކުރުން ހިފަހައްޓާފައިާވ ޙުކުމެްއ   )6(   

ފިޔަވަިއ، ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިނުވާ ޖިނާއީ ކުެށްއގެ ޙުކުެމއް އޮްތ 

 މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން.

މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިްނ، ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކުގަިއ ހިންގާ ފަރުވާދޭ  (ރ)  

ލިސްޓެްއ  ތަކުގެމަރުކަޒުނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ޤަބޫލުކުރާ ފަރުވާދޭ 

އެ އެޖެންސީން ޢާންމުކޮްށ ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ. ައދި އެ ލިސްޓު، 

 މަދުވެގެން ކޮންމެ ހަމަހަކުން އެއް ފަހަރު މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ދެވޭ ފަރާތަކުން ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމް  ދަށުން ހުއްދަމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  (ބ)  

ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ މުްއދަތުގައި އޭާނެގ 

ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމްަގއި އޭާނ ބަިއވެރިެވ ެއ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ 

ނަޑއަޅާ މުއްދަތުތަެކްއަގއި އެ  މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތް ބަލައި، ޑްަރގް ކޯުޓން ކަ

އެ ކޯޓަްށ އަްނގަމުން ދިުޔން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެެޖންސީގެ މަްއޗަށް 

 ލާޒިމުެވގެންެވއެވެ.

ދެވޭ ފަރާތަކުން ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމް  މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ (ޅ)  

ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް ޑްރަގް ޯކޓުން ހުއްދަ ދޭނީ 

ހިރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ހޯދާ ފަރުވާގެ ުމއްދަތަށް އޭނާގެ މަްއޗަްށ އޭނާ ދިވެ

ކޮށްފައިވާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ައމުރު ހިނގުން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހުގައެެވ. އަިދ 

އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ހުިރ 

 ނެވެ.ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، އެ އަމުުރ ހިނގުން އިޢާދަވާނެ ގޮުތގެަމތިން

 

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

 ފަރުވާއަށް ފޮނުވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ކޮށްފަިއާވ  68މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .101

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގެ ފަުރވާދޭ މަރުކަޒެްއަގިއ  ،މީހަކު

ފަރުވާލިިބގަުތމަށް ބޭނުންވޭތޯ  ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްަގއި ބައިވެިރވެ،

ބަލައި، ެއގޮތުގެ މަތިން  ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް އެމީހަކު 

އިޢުތިރާޟްނުކުރާނަމަ، ަސރުކާރުގެ ޚަރަދުަގއި އެމީހަކު ފަރުވާއަްށ 
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ވުމުގެ ހުއްދަައކަށް އެދ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީްނ ޑްރަގް ކޯޓަްށ ފޮނު

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ޑްރަގް ކޯޓަށް ލިބިއްޖެނަމަ،  (ށ)  

އެކަމުގެ ުހއްދަ އެ ޯކޓުން ދޭނީ، އަންނަނިވި ޝަުރތުތައް ފުރިހަމަ 

ނޑަައާޅ ވާނަމަެއވެ. ނުވަތަ އެ ޝަުރތުތައް  ފުރިހަމަވުމާއެކު އެ ޯކޓުން ކަ

 އިތުރު ޝަރުޠުތަކަކާ އެުކގަެއެވ.

ވަަނ  100ފަރުވާއަށް ފޮނުވުމަށް އެދޭ މަރުކަޒަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )1(   

) ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިަވ 1މާއްދާގެ (ނ) ގެ (

 ؛މަރުކަޒަކަްށވުން
ނަޑއަޅާ  )2(    ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމަކީ ނޭޝަނަލް އެ މަރުކަޒުން އޭނާއަށް ކަ

 ޑްރަގް އެޖެންސީން ޤަބޫލުކުރާ ޕްރޮގްރާމަކަށްވުްނ؛

އެ މަރުކަޒަކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް ެއއްާބރުލުންދީ،  )3(   

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކޮށް، އެ ެއޖެންސީގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ެއ މަރުކަޒުްނ 

އެޖެންސީއަށް ރިޕޯުޓކުަރންޖެހޭ ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާ ގުޭޅގޮުތން އެ 

ކަންކަން ރިޕޯޓުކުރުން ލާޒިމުވާ އެއްބަްސވުމެއް އެ އެޖެންސީއާެއުކ 

 އޮތް މަރުކަޒަކަްށވުން؛

އެ މަރުކަުޒގެ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމްަގއި ބަިއވެރިވެ އެ ޕްރޮގްރާްމ  )4(   

ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ މަރުކަުޒގަިއ ހުރުމުގެ މުއްދަުތގަިއ ހިނގާނެ 

އްސާނެ ަކމުގެ ލިޔުމެްއ ނޭޝަނަލް ޑްަރްގ ޚަރަދުތައް ހަމަޖަ

 ؛އެޖެންސީން ޑްރަގް ޯކޓަށް ހުށހަޅާފައިވުން
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެހެން ޯކޓެއްަގިއ  ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއަކީ )5(   

 ކަމުަގއި ނުވުން؛ އޭނާގެ މަްއޗަށް އުފުލިފަިއވާ ީމހެއް

ތަންފީޛުކުރުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ޙުކުމެްއ އޭނާއަކީ ޑްަރގް ކޯޓުން  )6(   

ފިޔަވަިއ، ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިނުވާ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ޙުކުމެއް އޮްތ 

 މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން.

މިމާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާުރގެ ޚަރަދުގައި ާރއްޖެއިން ބޭރަށް  ފަރުވާ ހޯދަްނ  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި،  100ފޮނުވާ މީހުންނާ ގުޅިގެން މިޤާނޫނުގެ 
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 (ބ)، އަދި (ޅ) ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ުއސޫލުތައް ހިނގާެނެއވެ.

ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ މިމާއްދާގެ ދަށުން ސަުރކާރުެގ ޚަރަދުގައި ާރއްޖެއިްނ  (ރ)  

 (އެެކއް) ފަހަރެވެ. 1ފުރުޞަތު މީހަކަށް ދެވޭނީ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ރާއްެޖއި◌ްނ ބޭރަށް ފަރުވާ  (ބ)  

ހޯދަން ފޮނުވާ މީހުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަުރވާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

(އެެކއް) އަހަުރ  1މަދުެވގެން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނޭޝަނަްލ ޑްރަގގް އެޖެންސީން މޮނިޓަރކުރަންވާނެެއވެ. 

އަދި މިގޮތުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ވަކި ާބވަތެްއެގ 

ކްލާސްތަކަށް ުނވަތަ ބައްދަުލުވންތަކަށް ހާޟިރުވުމަށާިއ، ޭނޝަނަލް ޑްރަްގ 

ނަޑއަޅާ ުމއްދަތުތަކެްއަގއި އެމީހެްއެގ ކުޑަކަމުދާތަކެިތ  އެޖެންސީން ކަ

ޓެސްޓުކުރުމަށް އެ އެޖެންސީއަށް ހާޟިރުވުމަށާއި، ކައުންސެލިްންގ 

ސެޝަންތަކަށް ހާޟިރުވުމަްށ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް އެމީހަކަްށ 

 އެންގިދާނެެއވެ.

ނުހިނގާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެ ކޯޓުެގ ޑްރަގް ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞް  (ހ) .102 ޖަލުގައި ފަރުވާ ދިނުން 

ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ މީހެއްގެ މަްއޗަްށ 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުުމގެ ކުްށ ސާބިތުެވ، ަޖލުގައި ުޙކުމް 

ފާފައި ތަންފީޛުކުރަމުންދާނަމަ އަދި އެމީހަކީ މަސްތުވާަތކެްއަޗށް ދެވިހި

ދޭންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކަށް ޖަލުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ

ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ޖަުލ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާުލވެފަިއވާ އިދާރާާއ  ފަރުވާ

 ގުިޅގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ެއޖެންސީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެެވ.

ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ަޖލުގައި ުޙކުމް  70މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ނޑައަޅާ މީހުންނަށް ޖަލުގައި ފަރުވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯުޓން ކަ

ދެވޭނެ އިންތިޒާުމ، ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ަޙވާލުެވފައިވާ އިދާާރާއ 

 ގުިޅގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ެއޖެންސީން ހަމަޖައްސަންވާނެއެެވ.

 

ބަންދުގައި ހުންނައިރު 

 ފަރުވާ ލިބިދިނުން 

 

މަތުގަިއ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ ނުވަތަ ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުުށގެ ތުހު (ހ) .103

ހިނދު، ޭއނާއަކީ، މަސްތުވާތަެކްއޗަށް ެދވިހިފާފައިވުުމގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުެރވޭ
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ސަބަބުން، އެ ޙާލަުތގަިއވެްސ ފަރުވާ ލިބިދޭންޖެހޭ މީހެއް ަކމަށް މޯލްޑިވްސް 

ށުެގ ތުހުމަތުގަިއ މީހުން ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ކު

ނަޑއަޅާަފއިވާ ފުލުހުންގެ މަުރކަެޒއްަގއި އޭނާ  ބަންދުކުރުމަށް ކަ

ވަނަ  47ބަންދުކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ޭއނާ ބަންދުކުރާނީ، މި ޤާޫނނުގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ްޑރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ެސންޓަރެއްަގއެެވ.

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1ާމްއދާގެ (ރ) ެގ (ވަނަ  63މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

މީހަކު ބަންދުކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އޭާނވެްސ 

 ބަންދުކުރަންވާނީ، ޑްަރގް އޮެފންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއްަގއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު އެހުރީ  (ނ)  

 ދަށުގައި ަކމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ

 

ފަރުވާ ދެވެމުންދާ މީހުންގެ 

 ދަފްތަރު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑްަރގް ޯކޓުގެ ފަުރވާގެ ޕްޮރގްރާމެްއގެ ދަށުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ  .104

މީހުންނާއި އެމީހުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި އެމީހުންނަށް 

ޙާލަތު އެނޭގނެ ދަފްތަރެއް ނޭޝަނަލް ްޑރަގް އެޖެންސީން ލިެޔ ދެވޭ ފަރުާވގެ 

ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޑްަރްގ އެޖެންސީން ކުރުމަށް 

ނަޑއަޅާ އުސޫަލުކން ޑްރަގް ކޯޓުންނާިއ  ،ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު، އެ އެޖެންސީން ކަ

ން ފޮުނަވންވާނެެއވެ. އަދި ފަުރވާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެ ެއޖެންސީއަށް ަގވާއިދު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ތަކުރާރުކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ 

 ތަފާސް ހިސާބުތައްވެސް ނޭަޝނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބައި 

 ކުށާއި އަދަބު 

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 މަސްތުވާތަކެއްޗާގުޅޭ ކުށް ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 
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 ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ުކށެކެވެ. (ހ) .105 ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން 

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރަން އުުޅމަކީ ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރަން ެއހީތެރިވެދިނުމަކީ  (ށ)  

 ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުަގއި ެއްއވެސް ސިފަެއްއގައި ަބއިވެިރުވމަކީ ކުށެކެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ ައދަބަކީ، ޢުމުރަށް  (ނ)  

(އެއްލަްއކަ) ރުފިޔާިއން ފެށިގެން  100,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

މިލިއަން) ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން (ދިހަ -/10,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 18މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ަބާޔންކުރާ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަީކ،  (ރ)  

(ހަތްދިހަ  75,000/-(އަށާރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 

މިލިއަން ފަސްލައްކަ) (ހަތް 7,500,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ޑައިމޯފިން ޕެޑްލްކުރުމަކީ ކުެށެކވެ. (ހ) .106 ޑައިމޯފިން ޕެޑްލްކުރުން 

ޑައިމޯފިން ޕެޑްލްކުރަން ުއޅުމަކީ ނުވަތަ ޕެޑްލްކުރަން އެހީތެރިވުމަކީ ނުަވަތ  (ށ)  

 ޕެޑްލްކުރުމުަގއި ެއއްވެސް ިސފައެްއގައި ަބއިވެިރވުމަކީ، ކުެށކެވެ.

 5މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

(ދިހައެއް) އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް  10(ފަހެއް) އަހަރާއި 

 -/250,000(ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  15,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.ސްހާސް) ުރފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ންސާ(ދެލައްކަ ފަ

 3މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  (ރ)  

(ހަތެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު  7(ތިނެއް) އަހަރާއި 

(އެއްލަްއަކ  150,000/-(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  -/10,000

 ގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދު

 

ޑައިމޯފިނުން 

 މުޢާމަލާތުކުރުން 

 ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. (ހ) .107

ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތުކުރަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ މުޢާމަލާތުކުރަން  (ށ)  
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އެހީތެރިވުމަކީ ނުވަތަ ުމޢާމަލާތުކުރުމުގައި ެއއްެވްސ ސިފައެްއގަިއ 

 ބައިވެިރވުމަކީ، ކުށެެކވެ.

 15މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

 25,000/-(ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާެއކު 

(ފަސްލައްކަ)  500,000/-(ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިާޔިއން ފެށިގެން 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 7މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  (ރ)  

 15,000/-(ހަތެއް) އަހަރު ދުވަުހެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 

(ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް)  250,000/-(ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުެށކެވެ. (ހ) .108 ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން 

ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރަން އުުޅމަކީ ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރަން އެހީތެރިވެދިނުމަކީ  (ށ)  

 ެއްއވެސް ސިފަެއްއގައި ަބއިވެިރުވމަކީ ކުށެކެެވ.ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުަގއި 

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ ައދަބަކީ، ޢުމުރަށް  (ނ)  

(އެއްލަްއކަ) ރުފިޔާިއން ފެށިގެން  100,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

މިލިއަން) ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން (ދިހަ -/10,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 18މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ަބާޔންކުރާ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަީކ،  (ރ)  

 75,000/-(އަށާރަ) އަހަރު ުދވަހުެގ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެުކ 

މިލިއަން (ހަތް 7,500,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން (ހަތްދިހަ

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.ފަސްލައްކަ) ރުފިާޔއާ ދެމެދުެގ 

 

 ކެނެބިސް ޕެޑްލްކުރުމަކީ ކުެށެކވެ. (ހ) .109 ކެނެބިސް ޕެޑްލްކުރުން 

ކެނެބިސް ޕެޑްލްކުރަން އުޅުަމކީ ނުވަތަ ޕެޑްލްކުރަން އެހީެތރިވުމަކީ ނުވަަތ  (ށ)  

 ޕެޑްލްކުރުމުަގއި ެއއްވެސް ިސފައެްއގައި ަބއިވެިރވުމަކީ، ކުެށކެވެ.

 5މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  
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(ދިހައެއް) އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް  10(ފަހެއް) އަހަރާއި 

 250,000/-(ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  -/15,000ޖަލަށްލުމާއެކު 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.ސްހާސް) ުރފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ންސާ(ދެލައްކަ ފަ

 3މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  (ރ)  

(ހަތެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު  7(ތިނެއް) އަހަރާއި 

(އެއްލަްއަކ  150,000/-(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  -/10,000

 ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ ކުށެކެެވ. (ހ) .110 ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތުކުރުން 

ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތުކުރަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ މުޢާމަލާތުކުރަން އެހީތެރިވުމަީކ  (ށ)  

 މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ެއއްވެސް ސިފައެްއަގއި ބަިއވެިރވުމަކީ، ކުށެެކވެ.ނުވަތަ 

 15މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

 25,000/-(ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާެއކު 

(ފަސްލައްކަ)  500,000/-(ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިާޔިއން ފެށިގެން 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 7މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  (ރ)  

 15,000/-(ހަތެއް) އަހަރު ދުވަުހެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 

(ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް)   -/250,000(ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 

އެހެން މަސްތުވާއެއްޗެއް 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

ެއއްެޗްއ ަގއިާވ މަސްތުވާ 1ވަިއ ޖަދުވަލު ޑައިމޯފިންއާިއ ކެނެބިސް ިފޔަ  (ހ) .111

 ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުށެެކވެ.

ެއއްެޗްއ ަގއިާވ މަސްތުވާ 1ވަިއ ޖަދުވަލު ޑައިމޯފިންއާިއ ކެނެބިސް ިފޔަ  (ށ)  

ޓްރެފިކްކުރަން ުއޅުމަކީ ުނަވތަ ޓްރެފިކްކުރަން އެހީތެރިެވދިނުމަކީ ނުވަތަ 

 ޓްރެފިކްކުރުމުަގއި ެއއްެވސް ސިފައެްއގައި ަބއިވެިރވުމަކީ ުކށެކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ ައދަބަކީ، ޢުމުރަށް  (ނ)  

(އެއްލަްއކަ) ރުފިޔާިއން ފެށިގެން  100,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

 61 



 
 
 
 

 
 

މިލިއަން) ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން (ދިހަ -/10,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 18މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ަބާޔންކުރާ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަީކ،  (ރ)  

 75,000/-(އަށާރަ) އަހަރު ުދވަހުެގ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެުކ 

މިލިއަން (ހަތް 7,500,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން (ހަތްދިހަ

 ފަސްލައްކަ) ރުފިާޔއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާއެއްޗެއް 

އެތެރެކުރުން ނުވަތަ 

 ބޭރުކުރުން 

ެއއްެޗއް ދިވެހިާރއްޖެއަށް އެތެެރކުރުމަކީ ނުވަަތ ގަިއވާ މަސްުތވާ 1ޖަދުވަލު  (ހ) .112

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަކީ ކުށެކެެވ.

އެތެެރކުރަން އުޅުަމކީ ެއއްެޗއް ިދވެހިރާއްޖެއަށް ގަިއވާ މަސްުތވާ  1ޖަދުވަލު  (ށ)  

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުކުރަން އުޅުމަކީ ުނވަަތ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ 

އެތެރެކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަަތ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުަގއި ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުކުރުމުަގިއ 

 މަކީ ކުށެެކވެ.އެްއވެސް ސިފަެއްއގައި ަބއިެވރިވު

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ ައދަބަކީ، ޢުމުރަށް  (ނ)  

(އެއްލަްއކަ) ރުފިޔާިއން ފެށިގެން  100,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

(ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުްނ  -/10,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 18މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ަބާޔންކުރާ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަީކ،  (ރ)  

 75,000/-(އަށާރަ) އަހަރު ުދވަހުެގ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެުކ 

މިލިއަން (ހަތް 7,500,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން (ހަތްދިހަ

 ފަސްލައްކަ) ރުފިާޔއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާއެއްޗެއް 

 އުފެއްދުން 

 ެއއްެޗއް އުފެއްދުމަކީ ކުށެެކވެ.ގަިއވާ މަސްތުވާ  1ޖަދުވަލު  (ހ) .113
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ެއއްެޗއް އުަފއްދަން އުޅުމަކީ ުނވަތަ އުެފއްދުމަށް ަގއިވާ މަސްުތވާ  1ޖަދުވަލު  (ށ)  

ބައިވެިރވުމަކީ، އެހީތެރިވުމަކީ، ުނވަތަ އުެފއްުދމުގައި ެއްއވެސް ސިފަެއްއގައި 

 ކުށެކެެވ.

ޢުމުރަށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ ައދަބަކީ، (ނ)  

(އެއްލަްއކަ) ރުފިޔާިއން ފެށިގެން  100,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

މިލިއަން) ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން (ދިހަ -/10,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 18މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ަބާޔންކުރާ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަީކ،  (ރ)  

 75,000/-(އަށާރަ) އަހަރު ުދވަހުެގ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެުކ 

މިލިއަން (ހަތް 7,500,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން (ހަތްދިހަ

 ފަސްލައްކަ) ރުފިާޔއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުމަކީ ކުެށކެވެ. (ހ) .114 ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން 

 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ުމްއދަތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ކުށެެކވެ.ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމަކީ  (ހ) .115 ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން 

 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ުމްއދަތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 

އެއްޗެއް މަސްތުވާ 

 ބޭނުންކުރުން 

 ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރުމަކީ، ކުެށކެެވ.ގަިއވާ މަސްތުވާ  1ޖަދުވަލު  (ހ) .116

 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ުމްއދަތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާތަކެތި 

 އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުެށކެވެ. (ހ) .117
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 ވާޞިލުކުރުވުން 

ެއއްެޗއް އެްއވެސް ަވޞީލަތެްއ ަގއިާވ މަސްތުވާ 1ޖަދުވަލު   )1(   

ނުޑގެ ތެެރއަށް އޭާނގެ ރުހުމުގަިއ  މެދުވެރިކޮށް އެހެން މީހެްއގެ ހަށިގަ

 ނުވަތަ އެނގުާމއެކު ވާޞިލުުކރުން ނުވަތަ ވާޞިލުކުުރވުން؛

މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ނުވަަތ މީހެއްގެ އެނގުމަކާ ނުލައި، ނުވަތަ   )2(   

ނޑިަފއިވާ ޙާލަެތއްަގއި، ޖަދުވަލު މީހެއްގެ އަިމއްލަ   1އިޚްިތޔާރު ކެ

އެްއވެސް ވަޞީލަެތއް މެދުވެރިކޮްށ އޭނާެގ  ،އެްއޗެއް ވާ މަސްތުވާ ަގއި 

ނުޑގެ ތެރެއަށް ވާޞިުލކުރުން ނުވަތަ ވާޞިުލކުރުވުން.  ހަށިގަ

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއް ކޮށްިފ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ަޖލަށްލުމެވެ. 5އަދަބަީކ، މީހެއްގެ 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއް ކޮށްިފ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

 (ދިހަެއއް) އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްދަތަްށ ޖަލަށްލުމެވެ. 10މީހެއްގެ އަދަބަީކ، 

 

 

 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 މަސްތުވާތަކެއްޗާގުޅޭ ކުށް ގައިވާ  2ޖަދުވަލު 

 

ގައިވާ  2ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާއެއްޗެއް 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

 ެއއްެޗއް ޓްރެފިކްކުރުމަކީ ކުށެެކެވ.ގަިއވާ މަސްތުވާ  2ޖަދުވަލު  (ހ) .118

ެއއްެޗއް ޓްރެފިްކކުރަން ުއޅުމަކީ ނުވަަތ ަގިއވާ މަސްުތވާ 2ޖަދުވަލު  (ށ)  

ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގައި އެްއވެްސ ޓްރެފިކްކުރަން އެހީތެރިވެދިުނމަކީ 

 ސިފައެްއގައި ަބއިވެިރވުމަކީ ުކށެކެވެ.

 10މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

(ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ  15(ދިހައެއް) އަހަާރއި 

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެްނ  50,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

(އެއްމިިލއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  -/1,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
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 7މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  (ރ)  

 (ެއގާަރ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު  11(ހަތެއް) އަހަރާއި 

 750,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެްނ (ތިރީސް -/35,000

 (ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

 ގައިވާ  2ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާއެއްޗެއް 

އެތެރެކުރުން ނުވަތަ 

 ބޭރުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އަދި ލިބިގެން މެނުވީ، ލިޔުމަުކން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ (ހ) .119

ގައިާވ  2ޖަދުަވލު  ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ،

އަށް އެތެެރކުރުމަކީ ނުވަަތ މަސްތުވާެއއްެވސްެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްޖެ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަކީ ކުށެކެެވ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި  އަދި ލިބިގެން މެނުވީ، ލިޔުމަުކން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ (ށ)  

ގައިާވ  2ޖަދުަވލު  ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ،

އަށް އެތެރެކުރަން ުއޅުމަކީ ނުވަަތ މަސްތުވާެއއްެވސްެއއްެޗއް ދިެވހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން ުއޅުމަކީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެތެރެކުރުމަށް 

ދިނުމަކީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ނުވަތަ ބޭރުކުރުމަށް ެއހީތެރިވެ

އެތެރެކުރުމުަގއި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުުމގައި އެްއވެްސ 

 ސިފައެްއގައި ަބއިވެިރވުމަކީ ުކށެކެވެ.

 10މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

(ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ  15(ދިހައެއް) އަހަާރއި 

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެްނ  50,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

(އެއްމިިލއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  -/1,000,000

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 7މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  (ރ)  

(ެއގާަރ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު  11(ހަތެއް) އަހަރާއި 

 -/750,000ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެްނ (ތިރީސް -/35,000

 (ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އަދި ލިބިގެން މެނުވީ، ލިޔުމަުކން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ (ހ) .120 ގައިވާ  2ޖަދުވަލު 
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މަސްތުވާއެއްޗެއް 

 އުފެއްދުން 

ާވ ގައި 2ޖަދުަވލު  ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ،ހަދާ ގަވާއިދާ 

 ެއއްެޗއް އުެފއްދުމަކީ ކުށެކެެވ.މަސްތުވާ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އަދި ލިބިގެން މެނުވީ، ލިޔުމަުކން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީގެ (ށ)  

ގައިާވ  2ޖަދުަވލު  ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ،

އުފައްދަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ އުަފއްދަން އެހީތެރިވުމަކީ، ެއއްެޗއް މަސްތުވާ

 ނުވަތަ އުފެއްދުުމގައި އެްއވެްސ ސިފައެްއގައި ަބއިވެިރވުމަީކ، ކުށެކެވެ.

 10މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

(ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ  15(ދިހައެއް) އަހަާރއި 

(ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެްނ  50,000/-ޖަލަށްލުމާއެކު 

(އެއްމިިލއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  -/1,000,000

 މެވެ.ޖޫރިމަނާކުރު

 7މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންކުރާ ކުެށއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަބަކީ،  (ރ)  

(ެއގާަރ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު  11(ހަތެއް) އަހަރާއި 

 750,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެްނ (ތިރީސް -/35,000

 (ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

ގައިވާ  2ޖަދުވަލު 

އެއްޗެއް މަސްތުވާ 

 ވާޞިލުކުރުވުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ކުރުމަކީ ކުެށކެވެ. (ހ) .121

 

ނެތި އެްއޗެްއ، ޕްރިސްކްރިޕްޝަެންއ ގަިއވާ މަސްުތވާ  2ޖަދުވަލު   )1(   

ނުޑެގ  އެްއވެސް ވަޞީލަތެްއ މެދުެވރިކޮށް އެހެން މީހެްއގެ ހަިށގަ

ތެރެއަށް އޭނާގެ ރުހުމުަގިއ ނުވަތަ އެނގުާމއެކު ާވޞިލުކުރުން 

 ނުވަތަ ވާޞިލުކުުރވުން؛

މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ނުވަަތ މީހެއްގެ އެނގުމަކާ ނުލައި، ނުވަތަ   )2(   

ނޑިަފއިވާ  2އި، ޖަދުވަލު ޙާލަެތއްގަ  މީހެއްގެ އަިމއްލަ އިޚްިތޔާރު ކެ

ޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއް ނެތި އެްއވެްސ  ،ެއއްެޗއްގަިއވާ މަސްތުވާ 

ނޑުގެ ތެރެއަށް ާވޞިލުކުރުން  ވަޞީލަތެއް މެދުވެިރކޮށް އޭާނގެ ހަށިގަ

 ނުވަތަ ވާޞިލުކުުރވުން.
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) ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއް ކޮށްިފ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ަޖލަށްލުމެވެ. 3އަދަބަީކ، މީހެއްގެ 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ ކުށެއް ކޮށްިފ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

 (ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ަޖލަށްލުމެވެ. 7މީހެއްގެ އަދަބަީކ، 

 

ޕްރިސްކްރިޕްޝަން 

ބަދަލުކޮށްގެން 

 ހޯދުން މަސްތުވާތަކެތި 

ެއއްެޗއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ޕްރިްސކްރިޕްޝަނަކަށް ގަިއވާ މަސްތުވާ  2ޖަދުވަލު  (ހ) .122

 ބަދަލު ގެނައުމަކީ ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަކީ ކުެށެކވެ.

 3 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، (ށ)  

 ޖަލަށްލުމެވެ. (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ުމްއދަތަށް

 

 

 

 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 މަސްތުވާތަކެއްޗާގުޅޭ އެހެނިހެން ކުށް 

 

އާއި ޖަދުވަލު  1ޖަދުވަލު 

ގައި ނުހިމެނޭ  2

 މަސްތުވާތަކެތި 

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަްށ  ގަިއވާ 2ގަިއވާ ނުވަަތ ޖަދުވަލު  1ޖަދުވަލު  (ހ) .123

، އެްއެޗްއ ބޭނުންކުރުމަކީމަސްތުެވގަތުަމށްޓަކައި އެްއވެސް ، ނުވިނަމަވެސް 

 ކުށެކެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ތަކެީތގެ ތެރޭަގއި ބަނގުރަެލްއ  (ށ)   

 ނުހިމެނެއެވެ.

 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

 (އެެކއް) އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްަދތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެތި އުފެއްދުމަށް 

ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތެއް 

 އުފެއްދުން 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަްށޓަކައި، ނުވަަތ ޕެޑްލްކުރުމަްށޓަކައި، ނުވަަތ  (ހ) .124

ޓްރެފިކްކުރުމަށްޓަކަިއ، ނުވަަތ އެއިން ކުެށއް ކުރުމަށް ކުރާ ކަމެއްކަްނ 

އެނގިހުރެ، ުނވަތަ އެއިން ުކށެއް ކުރުމަށް ކުރާ ކަމެްއކަން ޤަބޫލުކުރާނެ 
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ކަމެްއ ކުާރ މީހާ އެކުރަީނ  އަންނަނިވި ަކންކަމުގެ ތެެރއިން، ފުރުޞަތުއޮވެ 

 ކުށެކެެވ.

 ؛ގަިއވާ އެްއޗެއް ުއފެއްދުން ނުވަތަ ތައްޔާުރކުރުން 3ޖަދުވަލު   )1(   
 ؛ގަިއވާ އެްއޗެއް ައތުގައި ބެހެއްޓުން  3ޖަދުވަލު   )2(   
 ،ގަިއވާ ެއއްެޗްއ އެހެން މީހަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން 3ޖަދުވަލު   )3(   

 ؛ދިނުންނުވަތަ ، ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން
ގަިއވާ އެްއެޗްއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުުރން ނުވަތަ  3ޖަދުވަލު   )4(   

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން.

) ވަނަ ނަންބަރުެގ 4) ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިްނ ކުށެއް ކޮށްފި 

(ފަހެއް) އަހަރާ ދެމެދުެގ  5(ތިެނއް) އަހަާރއި  3މީހެއްގެ އަދަަބކީ، 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ދޫކޮށްފައިާވ  (ނ)  

ގަިއވާ އެްއޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  3ޖަުދަވލު ، ހުއްދައެްއގެ ދަށުން

އެ ހުއްދަިއގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  އެތެރެކުރުމަކީ، ުނވަތަ

އެ ހުއްދަ އޮތް މީހެއްގެ އަުތގައި ބެހެއްޓުމަކީ، ިމ  ،ެއްއޗެއް  އެތެރެކޮށްފަިއވާ

 މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެއް ކަުމގަެއއް ނުބެލެވޭނެެއވެ.

 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި 

 ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން 

ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރިަކމުގެ ތުހުމަތުކުރެިވގެން މީހެއްެގ ކުަޑކަމުާދ މަސްތުވާ (ހ) .125

އެްއޗެހި ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަަކއި، ކުޑަކަމުދާ އެްއޗެހި ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު އެދުމުން،  161

 ކުެށކެވެ. ކުޑަކަމުދާ ެއއްޗެހި ދިނުމަށް ިއންކާރުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ

 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

 (އެެކއް) އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްަދތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ބޮޑީ ސާމްޕަލް ނުވަތަ 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން 

ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުމަށް 

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހަކު އޭނާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން  (ހ) .126

ނެގުމަށް ނުވަތަ ފޮޓޯނެގުމަށް އެކަީށގެންވާ ަސބަބެއް ނެތި 
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 އިޢުތިރާޟްކޮށްފިނަމަ، އެމީހަުކ އެކުރަނީ ކުށެެކވެ. އިންކާރުކުރުން 

ފަރުވާދޭ މަރުކަަޒކުން ފަރުާވ ހޯދަމުންދާ މީހަކު އޭނާެގ ބޮޑީ ސާމްޕަލް  (ށ)  

ނެގުމަށް އެކަީށގެންވާ ސަަބބެއް ނެތި އިޢުތިރާޟްކޮށްިފނަމަ، އެމީހަކު 

 އެކުރަނީ ކުށެެކވެ.

ފަރުވާދޭ މަރުކަަޒކުން ފަރުާވ ހޯދަމުންދާ މީހަކު އޭނާގެ ުކަޑކަމުދާ ެއއްޗެހީެގ  (ނ)  

ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެްއ ނެތި އިޢުިތރާޟްކޮށްފިނަމަ، 

 ެށކެެވ.އެމީހަކު އެކުރަނީ ކު

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފަރުާވ ހޯދަމުންދާ މީހަކު އޭނާގެ ކިބައިން އެޭދ  (ރ)  

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ަސބަބެއް ނެތި 

 އިޢުތިރާޟްކޮށްފިނަމަ، އެމީހަުކ އެކުރަނީ ކުށެެކވެ.

އަކުރުތަުކަގިއ މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ރ) ގެ ނިޔަލަށް ހުިރ  (ބ)  

(ތިނެއް)  3ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ޮކށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، 

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

މަސްތުވާތަކެތި 

ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ތަނުގެ ނުވަތަ އުޅަނދުގެ 

 ވެރިފަރާތުން ކުރާ ކުށް 

ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ގެައކުން ނުވަަތ ގެެއއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް  (ހ) .127

ަގއިާވ  1ޖަދުވަުލ  ،ޢިމާރާތަކުން ނުވަތަ އުަޅނދަކުން ބައެއް 

އެްއޗެއް ޤާނޫނާ ގަިއވާ މަސްތުވާ  2ވަތަ ޖަދުވަލު ެއއްެޗއް ނުމަސްތުވާ

ޚިލާފަށް ޓްރެފިކްކުރުމަށް ނުވަތަ ޕެޑްލްކުރުމަށް ނުވަތަ އުެފއްދުމަށް ނުވަަތ 

ނުވަތަ އެގޮަތށް ޤަބޫލުކުރާނެ ، މަށްކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލުއެއިން ކަމެއް ކުރު

ފުރުޞަތުއޮވެ، އެ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެްއގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ެއ 

ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ުކްއޔަށްހިފައިގެްނއުޅޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ތަެންއ 

ުނވަަތ  ނުވަތަ ުއޅަނދެއް ބަލަހައްަޓމުންދާ ފަރާތުން ނުވަތަ ެއ ތަނެއް

އުޅަނދެްއގައި އުޅޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ތަނެއް ނުވަަތ އުޅަނދެއްެގ 

ހުއްދަ ދިނުމަކީ ުނވަަތ ހުއްދަކުރުމަކީ،  ،މަސްއޫލިއްޔަުތ އުފުލާ ފަރާުތން

 ކުށެކެެވ.

 10މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

 މުްއދަތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.(ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަުހގެ 
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މަސްތުވާތަކެތި 

ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ބިމުގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ 

ނުވަތަ އުޅަނދުގެ 

 ވެރިފަރާތުން ކުރާ ކުށް 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެައކަށް ނުާވ، އެހެންނަމަވެސް މީހުން ބޭނުންކުރާ ނުވަަތ  (ހ) .128

ޢިމާރާތެްއގައި ުނވަތަ ތަނެްއަގިއ މީހުން ވަދެނިކުމެވާ ބިމެއްަގއި ނުވަތަ 

ވަަތ ގަިއވާ ނު 1ނުވަތަ އުޅަނދެްއގަިއ، މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، ޖަދުވަލު 

ނޑަށް ގައިވާ މަސްތުވާ  2ޖަދުވަލު  ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރާކަމަށް، ނުަވތަ ހަށިގަ

ވާޞިލުކުރާކަމަށް ނުވަތަ އެިއން ކަމެއް ކުރުމަށް އުޅޭކަަމށް ޤަބޫލުކުރެޭވ 

ނުވަތަ ެއގޮތަށް ޤަބޫުލކުރާނެ ފުރުޞަތުއޮެވ، އެ ތަނެއްގެ ނުވަަތ ، ޙާލު

ނުވަތަ އެ ތަނެއް ނުވަތަ އުޅަނެދްއ  ،އުޅަނދެްއގެ ވެރިފަރާތުން

ނުވަަތ ެއ ތަނެއް ުނވަތަ އުޅަނދެްއ  ،ކުއްޔަށްހިފަިއގެންުއޅޭ ފަރާުތން

ޅޭ ނުވަތަ އެ ތަނެއް ނުވަތަ އުަޅނދެއްަގއި އު ،ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތުން

ނުވަތަ ެއ ތަނެްއެގ ނުވަތަ ުއޅަނދެްއގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އުފުލާ  ،ފަރާތުން

 ފަރާތުން ހުއްދަ ދިނުމަކީ ނުވަތަ ހުއްދަކުރުމަކީ، ކުެށކެވެ.

 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްަދތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި 

ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި 

އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި 

 ސިއްރުކުރުން 

 ނުވަތަ ، މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކޮްށގެްނ ނުވަތަ ޓްރެފިކްކޮްށގެން ހޯދާފައިވާ (ހ) .129

 ުނވަތަ މުދަެލއްކަން ލިބިފައިވާ އެއިން ކަމެއް ކުރުުމގެ ސަބަބުން

 ކޮށްގެން ޯހދާފައިވާ ުނވަތަ ކުށެއް އެފަދަ ުނވަތަ، އެނގިހުރެ ފައިސާެއއްކަން

 އެމުދަލެއް  ުހރެ، ސަބަބުތަކެއް ޤަޫބލުކުރެވޭފަދަ ެއއްެޗއްކަމަށް ލިބިފައިވާ

 ބޭނުންކުރުމަކީ ނުވަތަ ، ބަހައްޓައި  އަތުަގއި، ލިބިގަނެ ފައިސާެއއް ނުވަތަ

 ކުށެކެެވ.

 ޓްރެފިކްކޮްށެގން ހޯދާފައިވާމަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްލްކޮްށެގން ނުވަތަ  (ށ)  

 ބައިވެިރވެފަިއވާ  ކުުށގައި ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި ސިއްރު އެްއޗެްއކަން

 ހޯދާފައިވާ  ކުށްޮކށްގެން މިންޖުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އަދަބުން ޙައްޤުވާ މީހަކަށް

 އެްއވެސް  ޮގތުން ޮއޅުވާލުުމގެ އަސްލު ފައިާސއެްއގެ ނުވަތަ  މުދަލެއްގެ

 ބަދަލެއް  ބާަވތެއްގެ އެްއވެސް މިލްކުވެރިކަމަށް އޭގެ ނުވަތަ، ކުރުމަކީ ކަމެއް

 ގޮަތކުން  އެނޫންވެސް ބަދަލުކުރުމަށް މިލްކުވެިރކަން ނުވަތަ ގެނައުމަށް
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 ކުެށކެވެ. އެހީތެރިވުމަކީ

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުްށކުށުގެ ތެރެއިން  (ނ)  

(ތިނެްއ) އަހަރު ދުަވހުގެ މުއްދަތަްށ  3އަދަަބކީ، ކުށެއް ކޮށްފި މީހެްއގެ 

 1,000,000-/ރުފިޔާއާިއ (ދިހަހާސް)   -/10,000ޖަލަށްލުމާއެކު

 މިލިއަން) ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.(އެއް

 

ހިތްވަރުދިނުމާއި 

 ޝައުޤުވެރިކުރުވުމުގެ ކުށް 

ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް  (ހ) .130

ނުވަތަ ޝައުުޤވެރިކުުރވުްނ ނުވަތަ އެއިން ަކމެއް ކުރުމަށް 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ެއްއވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ ކުެށެކވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ އެްއވެްސ  (ށ)   

ހާމަކުރުން  ފާޅުކުރުން ުނވަތަ ކުެރހުން ނުވަތަ ނުވަތަ އެްއޗެއް ިލޔުން

ޢާންމުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ނެރުމަކީ  ޝާއިޢުކުރުން ނުަވތަ ނުވަތަ

 ކުށެކެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުްށކުށުގެ ތެރެއިން  (ނ)  

ދުަވހުގެ މުއްދަތަްށ (ތިނެްއ) އަހަރު  3ކުށެއް ކޮށްފި މީހެްއގެ އަދަަބކީ، 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 

ކަމުގައި  އެއްޗެއް 

ބަލައިގެން އެއްޗެއް 

 ވިއްކުން ނުވަތަ ގަތުން 

 ކަުމގައި ބަލަިއގެން  ގަިއވާ މަސްތުާވއެްއޗެއް 1އެްއޗަކީ ޖަދުވަލު  އެ (ހ) .131

ަގިއާވ  1ެއއްަޗކީ ޖަދުަވލު  އެ  ނުވަތަ، ގަތުން  އެްއެޗއް އެްއވެސް

 އެްއޗެއް  ެއއްވެސްނުވަތަ ދައްަކިއގެން  ކަމުަގއި ބަލައިގެން މަސްތުވާެއއްެޗއް

 އުޅުމަކީ ކުެށކެވެ. ކަމެްއ ކުރަން އެފަދަ ުނވަތަ، ވިްއކުން

 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

(ދިހަހާސް)  10,000-/(ތިނެއް) އަހަރު ުދވަހުގެ ުމްއދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 

(އެއްމިލިއަން) ރުފިާޔއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  1,000,000-/ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

ޓްރެފިކްކުރާކަން ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ެއއްެޗއް ޓްރެފިްކކުާރކަން ނުވަތަ ގަިއވާ ަމސްތުވާ 1ޖަދުވަލު  (ހ) .132
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އެތެރެކުރާކަން ނުވަތަ 

 ބޭރުކުރާކަން ނުއެންގުން 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުާރކަްނ ނުވަތަ ބޭރުކުރާކަން ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ެއކަމެްއ ކުރަން އުޅޭކަން އެނގިހުރެ 

 ނޭންގުމަކީ ކުށެެކވެ.

 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ،  (ށ)  

(ދިހަހާސް)  10,000-/(ތިނެއް) އަހަރު ުދވަހުގެ ުމްއދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 

ދުގެ ޢަދަދަކުން (އެއްމިލިއަން) ރުފިާޔއާ ދެމެ 1,000,000-/ރުފިޔާއާއި 

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން 

 ކުށްކުރުން 

ނޑައަޅާަފއިާވ ކަމެްއ ކުރީ ޤާނޫީނ  (ހ) .133 މި ޤާނޫނުގައި ކުެށއް ކަމުގައި ކަ

އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެްއެގ ، ޝަޚްޞަކުން ކަމުަގއިވާނަމަ، ނުވަތަ އެކަން ކުރީ

ހިންގުމުެގ  ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެްނބަރެއް ނުވަތަ އެ ޝަްޚޞު

މަސްއޫލިއްޔަތު ަޙވާުލވެފަިއާވ މީހެއްގެ ރުހުމާއެކު ުނވަަތ އެއިން މީހަކަށް 

އެނގިހުރެ ކަމުގަިއވާނަމަ، ެއކަމެއް ކުިރ މީހާއާިއ އެމީަހކު ނިސްބަތްާވ 

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު އެކުރަނީ ުކށެކެވެ.

 އަދަބަކީ، މީހެއްގެ  ކޮށްފި   ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ   ަގއި   މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

 100,000,000-/ރުފިޔާާއއި  (ެއއްމިލިއަން) 1,000,000-/

 މިލިއަން) ރުފިޔާއާ ދެެމދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.(ސަތޭކަ

 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

 ކުށްކުރުން 

ނޑައަޅާަފއިވާ އެްއވެްސ ކުށެއް ދިވެިހ  (ހ) .134 މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަުމަގއި ކަ

ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުެރ ކުރިކަުމގަިއީވނަމަވެސް، އޭާނ  ،ރައްޔިތަކު 

އެކުރީ ކުށެެކވެ. އަދި އެއިން ކުށަކަށް ަކނަޑއެޅޭނެ އަދަަބީކ މި ޤާނޫނުގަިއ 

ނަޑއަޅާަފއިވާ ައދަބެވެ.  އެކުށަކަށް ކަ

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮްތނަމަވެސް، މި މާއްާދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެިހ  (ށ)  

ރައްޔިތެްއގެ މަްއޗަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ދަޢުވާ އުފުލޭނީ، ޭއނާ ކުށް ކުރި 

 ނުވާނަަމއެވެ.ޗަށް ަދޢުވާކޮށް ޙުކުމްކޮށްަފއިޤައުމުަގއި އޭނާގެ ަމއް

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ކުެށއް ދިވެހިަރއްޔިތަކު ޭބރު ޤައުމެްއގަިއ  (ނ)   

ކޮށް، އެ ކުށުެގ ތުހުމަތުގައި އެ ޤައުެމއްަގއި އެމީހެއްގެ މަްއޗަްށ 
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ކުށް ސާބިތުެވގެން އެމީހެްއގެ މަްއޗަށް އެަޤއުމެްއގެ ކޯަޓކުން  ،ޝަރީޢަތްކޮށް

ނަޑއަޅާފަިއވާ ުޙކުމް ެއ ަޤއުމުަގއި ތަންފީޛު ކުެރވެމުންދަނިކޮށް، އެމީހެއްެގ ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޙުކުްމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މައްޗަށް އެ ަޤއުމުގެ ޯކުޓން ކަ

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްބަްސވުމެްއެގ 

އެ ަޤއުމެްއގެ ކޯޓުްނ  ،ދަށުން އެމީހަކު ދިވެހި ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރެިވއްޖެނަމަ

ނަޑއަ ނަޑއަާޅފައިވާ ުޙކުމެޭކ ކަ ޅާފަިއވާ ުޙކުމަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޯކޓަކުން ކަ

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޙުކުމެެކވެ. ،އެއްފަދައިން 

 

މި ޤާނޫނުގައިވާ އެންމެ 

 ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދިނުން 

މީހަކުނަމަ، މި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވގެްނވާ ކުށެއް ކުީރ، ތިރީަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  .135

ޤާނޫނުގައި އެ ކުަށކަށް ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު އަދަބު، އެ ކުެށއް ކުރި މީހަކަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ.

(ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގަިއ  2010/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

 ބަޔާންކުރާ ގޭްނގެްއގެ މެންބަރެއް؛

 އިދާރާއެްއގެ މީހަކު؛މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ  (ށ)  

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްތުވާއެއްެޗއް ދިން މީހަކު، (ނ)  

ނޑަށް ެއއްެޗްއ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްތުވާ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެްއގެ ހަށިގަ

، ވާޞިލުކުުރވައިފި މީހަކު، ުނވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެިރވެދިން މީހަކު

ނޫނުެގ ދަށުން ުކށެއް ކުރުުމގަިއ ެއއިން ފަރާެތއް ބަިއވެރިކުިރ ނުވަތަ މި ޤާ

 މީހަކު.

 ؛(އަށާރަ) އަހަުރ ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް  18އުމުރުން   )1(   
 ؛ބުއްދިހަމަނުޖެހޭ މީހަކަށް  )2(   
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފަރުވާ ލިބެމުންދާ މީހަކަށް.  )3(   

 

 ނަވާރަވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް 
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މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

ދެވިހިފާފައިވާ މީހަކު 

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުމާއި 

ޕެޑްލްކުރުމާއި 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

(ދޭއް) ގްރާމް  2މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއްގެ އަތުަގއި،  (ހ) .136

ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ މަދު ޢަަދދެއްގެ ޑައިމޯފިން ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ެއްއޗެްއ 

 ަގއި އެހުރީ، އެ ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރުމަށް ކަމުަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ.އޭނާގެ އަތު

 

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިާވ  (ށ)  

(ދޭއް) ގްރާމް ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ  2މީހެއްގެ އަުތގަިއ ަޑއިމޯފިން ހުރީ 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުާރ  144މަދުން ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދެ ކަމެއް އޭނާ ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ެއ 

އެްއޗެއް އޭާނގެ އަުތގަިއ ެއހުރީ އެ ެއއްެޗއް ޕެޑްްލކުުރމަށް ކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

(ޭދއް) ގްރާމަށްވުރެ  2މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ެދވިހިފާފަިއވާ މީހެްއގެ އަުތަގއި،  (ނ)  

(ހަތަރެއް) ގްރާމަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް  4ގިނައިން، އެހެންނަމަވެސް 

ވަނަ ާމއްާދގަިއ ބަޔާންކުާރ  144ޑައިމޯފިން ހުރެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

  ށް ދައުލަތުންކަންކަމުގެ ތެެރއިން ދެ ކަމެއް އޭނާ ކުރިަކމަ

ހިނދަކު، އެ އެްއޗެއް އޭނާގެ އަުތގައި އެުހރީ އެ ެއއްެޗއް ނުދޭހާސާބިތުކޮށް

 ޕެޑްލްކުރުމަށް ކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މަސްުތވާތަެކއްަޗށް ދެވިހިފާފައިާވ  (ރ)  

(ދޭއް) ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިްނ  2މީހެއްގެ އަުތގައި ަޑއިމޯފިން ހުރީ، 

(ހަތަރެއް) ގްރާމަްށވުރެ ގިނަޫނން ޢަދަދަކަށް  4އެހެންނަމަވެސް 

ކަންކަުމެގ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ 144ކަމުގަިއވެފަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ތެރެއިން ދެ ކަމެއް އޭނާ ކުިރކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ އެްއޗެއް އޭނާެގ 

 އަތުަގއި އެހުރީ އެ އެްއެޗއް ްޓރެފިކްކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލޭވނެއެވެ.

(ހަތަރެއް)  4މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ެދވިހިފާފައިާވ މީހެއްެގ އަުތގަިއ،  (ބ)  

ޑައިމޯފިން ހުރެއްޖެނަމަ، އެ އެްއޗެްއ އޭާނެގ ގްރާމަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް 

 އެ އެްއޗެއް ްޓރެފިކްކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލޭވނެއެވެ.، އަތުަގއި އެހުރީ

 

(ދޭއް) ގްރާމް  2ވާ މީހެއްގެ އަތުަގއި، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފަިއނު (ހ) .137މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 
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ދެވިހިފާފައިނުވާ މީހަކު 

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުމާއި 

ޕެޑްލްކުރުމާއި 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ މަދު ޢަަދދެއްގެ ޑައިމޯފިން ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ެއްއޗެްއ 

 އޭނާގެ އަތުަގއި އެހުރީ އެ އެްއޗެއް މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިނުާވ  (ށ)  

(ދޭއް) ގްރާމް ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ  2މީހެއްގެ އަުތގަިއ ަޑއިމޯފިން ހުރީ 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކުރާ  144މަދުން ކަމުގައިވެަފއި، މި ޤާނޫނުގެ 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ެއ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދެ ކަމެއް އޭނާ ކުރިކަމަށް 

އެްއޗެއް އޭނާގެ އަތުަގއި ުހރީ އެ ެއއްެޗއް ޓްރެފިކްކުުރމަށް ކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

(ދޭއް)  2މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފައިނުވާ މީހެްއގެ އަތުަގއި،  (ނ)  

(ހަތަރެްއ) ގްރާމަށްވުެރ  4ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިްނ، ެއހެންނަމަވެސް 

ވަަނ  144ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް ޑައިމޯފިން ހުރެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ްށ މަމާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ދެ ކަމެއް އޭނާ ކުރިކަ

ހިނދަކު، އެ ެއްއޗެއް އޭނާގެ ައތުގައި އެހުރީ އެ ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްނުދޭހާ

 އެްއޗެއް މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮްތނަމަވެސް، މަސްުތވާތަެކއްޗަށް ދެވިހިފާފައިނުާވ  (ރ)  

(ދޭއް) ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިްނ  2މީހެއްގެ އަުތގައި ަޑއިމޯފިން ހުރީ، 

(ހަތަރެއް) ގްރާމަްށވުރެ ގިނަޫނން ޢަދަދަކަށް  4އެހެންނަމަވެސް 

ރާ ކަންކަުމެގ ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކު 144ކަމުގަިއވެފަިއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ެއ އެއްެޗއް އޭާނެގ ، ތެރެއިން ދެ ކަމެއް، އޭނާ ުކރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 އަތުަގއި އެހުރީ އެ އެްއެޗއް ްޓރެފިކްކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލޭވނެއެވެ.

(ހަތަރެއް)  4މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާަފއިނުވާ މީހެްއގެ އަުތގަިއ،  (ބ)  

ޢަދަދަކަށް ޑައިމޯފިން ހުރެއްޖެނަމަ، އެ އެްއޗެްއ އޭާނެގ ގްރާމަށްވުރެ ގިނަ 

 އެ އެްއޗެއް ްޓރެފިކްކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލޭވނެއެވެ.، އަތުަގއި އެހުރީ

 

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

ދެވިހިފާފައިވާ މީހަކު 

(ފަހެއް) ގްރާްމ  5ެދވިހިފާފައިވާ މީހެއްެގ އަުތގަިއ، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް  (ހ) .138

ނުވަތަ ކެނެިބސް މިކްސްޗަރ  ނުވަތަ އެއަްށވުރެ މަދު ޢަދަދެއްގެ ކެނެބިސް 
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ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމާއި 

ޕެޑްލްކުރުމާއި 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

ނުވަތަ ކެނެބިސް ރެޒިން ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އޭނާެގ އަތުަގއި އެހުީރ 

 އެ ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރުމަށް ަކމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.

މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިާވ މި  (ށ)  

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިްކސްޗަރ ުނވަތަ ކެނެބިްސ  މީހެއްގެ އަުތަގއި ކެނެބިސް 

(ފަހެއް) ގްރާމް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ މަދުން  5ރެޒިން ހުރީ 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކުރާ  144ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ންކަމުގެ ތެރެއިން ދެ ކަެމއް، އޭނާ ކުރިކަމަށް ސާބިުތވެއްޖެނަމަ، ެއ ކަ

އެްއޗެއް އޭާނގެ އަުތގަިއ ެއހުރީ އެ ެއއްެޗއް ޕެޑްްލކުުރމަށް ކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

(ފަހެއް)  5މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހެްއގެ އަުތގަިއ،  (ނ)  

(ސާދަ) ގްރާަމށްވުރެ ގިނަނޫން  14އެހެްނނަމަވެސް ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިްނ، 

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ ނުވަތަ ކެނެބިސް ރެޒިން  ޢަދަދަކަށް ކެނެބިސް

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާްނކުރާ ކަންކަމުެގ  144ހުރެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ހިނދަކު، ސާބިތުކޮށްނުދޭހާ ންލަތުތެރެއިން ދެ ކަމެއް އޭނާ ކުރިކަމަށް ދައު

އެ ެއއްެޗއް އޭާނގެ އަުތގަިއ އެހުރީ އެ އެްއެޗއް ޕެޑްްލކުރުމަށް ކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މަސްުތވާތަެކއްަޗށް ދެވިހިފާފައިާވ  (ރ)  

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ ނުވަތަ ކެނެބިސް  މީހެއްގެ އަތުަގއި، ކެނެބިސް 

 14(ފަހެއް) ގްރާމަށްވުރެ ގިަނއިން، އެެހންނަމަވެސް  5ރެޒިން ހުރީ 

(ސާދަ) ގްރާމަށްވުރެ ގިނަޫނން ޢަދަދަކަށް ކަމުގައިވެފައި، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ދެ ކަމެއް އޭާނ  144

ެވއްޖެނަމަ، އެ އެްއޗެްއ އޭާނގެ އަުތގަިއ އެހުރީ އެ ކުރިކަމަށް ސާބިތު

 އެްއޗެއް ޓްރެފިްކކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

(ސާދަ)  14މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހެްއގެ އަުތގަިއ،  (ބ)  

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ ުނވަަތ  ގްރާމަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކެނެބިސް

ެއ ، ހުރެއްޖެނަަމ، އެ އެްއެޗއް އޭާނގެ އަުތަގއި އެހުރީ  ކެނެބިސް ރެޒިން

 އެްއޗެއް ޓްރެފިްކކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
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މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

ދެވިހިފާފައިނުވާ މީހަކު 

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމާއި 

ޕެޑްލްކުރުމާއި 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

) ގްރާްމ ފަހެއް( 5އަުތގަިއ، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ެދވިހިފާފައިނުވާ މީހެއްގެ  (ހ) .139

ނުވަތަ ކެނެިބސް މިކްސްޗަރ  ނުވަތަ އެއަްށވުރެ މަދު ޢަދަދެއްގެ ކެނެބިސް 

ނުވަތަ ކެނެބިސް ރެޒިން ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އޭނާެގ އަތުަގއި އެހުީރ 

 މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިނުާވ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ ނުވަތަ ކެނެބިސް  މީހެއްގެ އަތުަގއި، ކެނެބިސް 

(ފަހެއް) ގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުން ކަމުގަިއވެފަިއ،  5ރެޒިން ހުރީ 

އިން ެދ ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ކަންކަުމގެ ތެރެ 144މި ޤާނޫނުގެ 

ކަމެއް، އޭނާ ކުިރކަމަށް ާސބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އޭނާގެ އަތުަގިއ 

 ހުރީ އެ އެްއޗެއް ޓްރެފިްކކުުރމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.

ނުވަަތ  މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފައިނުވާ މީހެްއގެ އަތުަގއި، ކެނެބިސް (ނ)  

(ފަހެްއ)  5ކެނެބިސް މިކްްސޗަރ ނުަވތަ ކެނެބިސް ެރޒިން ހުރީ 

(ސާދަ) ގްރާަމށްވުރެ ގިނަނޫން  14ގްރާމަށްވުރެ ގިނައިްނ، އެހެްނނަމަވެސް 

ަވނަ މާއްދާަގއި  144ޢަދަދަކަށް ކަމުގަިއވީނަމަެވްސ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ން ލަތުބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އޭނާ ކުރިަކމަށް ދައު

ހިނދަކު، އެ އެްއޗެއް އޭނާގެ ައތުގައި އެހުީރ ސާބިތުކޮށްނުދޭހާ

 މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮްތނަމަވެސް، މަސްުތވާތަެކއްޗަށް ދެވިހިފާފައިނުާވ  (ރ)  

މީހެއްގެ އަުތަގއި ކެނެބިސް ުނވަތަ ކެނެބިސް މިްކސްޗަރ ުނވަތަ ކެނެބިްސ 

 14(ފަހެއް) ގްރާމަށްވުރެ ގިަނއިން އެހެންނަމަވެސް  5ރެޒިން ހުރީ، 

 144އި، މި ޤާނޫނުގެ (ސާދަ) ގްރާމަށްވުރެ ގިނަނޫްނ ޢަދަދަކަށް ކަމަށްވެފަ

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ަކންކަމުގެ ތެރެއިން ދެ ކަމެއް އޭނާ ކުރިކަމަްށ 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އޭާނގެ އަުތގަިއ އެހުީރ އެ ެއއްެޗްއ 

 ޓްރެފިކްކުރުމަށް ކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެވެ.

(ސާދަ)  14ިއ، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ެދވިހިފާފައިނުވާ މީހެްއެގ އަުތގަ (ބ)  

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ ުނވަަތ  ގްރާމަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކެނެބިސް
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ެއ ، ކެނެބިސް ރެޒިން ހުރެއްޖެނަަމ، އެ އެްއެޗއް އޭާނގެ އަުތަގއި އެހުރީ 

 އެްއޗެއް ޓްރެފިްކކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

 

ގައި ހިމެނޭ  1ޖަދުވަލު 

އެހެން މަސްތުވާތަކެތި 

ބޭނުންކުރުމާއި 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްތުވާަތކެތީގެ ތެރެއިްނ ޑައިމޯފިންއާިއ  1ޖަދުވަލު  (ހ) .140

ކެނެބިސް ފިަޔވައި އެޖަދުަވލުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ެއހެން އެްއވެްސ 

(އެެކއް) ގްރާމް ނުވަަތ އެއަްށވުރެ މަުދ  1ބާވަތެްއގެ މަސްތުާވެއއްެޗއްެގ 

އް މީހެއްގެ އަުތގައި ހުރެއްޖެނަމަ، އެ އެްއޗެއް އޭނާގެ އަތުަގިއ ޢަދަދެ

 އެ ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރުމަށް ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.، އެހުރީ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްތުވާަތކެތީގެ ތެރެއިްނ ޑައިމޯފިންއާިއ  1ޖަދުވަލު  (ށ)  

ެއހެން އެްއވެްސ ކެނެބިސް ފިަޔވައި އެޖަދުަވލުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 

(އެެކއް) ގްރާމަްށވުރެ ިގނައިން މީހެއްެގ  1، ބާވަތެްއގެ މަސްތުާވއެްއޗެއް 

ެއ ެއއްެޗްއ ، އަތުަގއި ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އޭާނގެ އަތުަގއި އެހުރީ

 ޓްރެފިކްކުރުމަށް ކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެވެ.

 

ގައި ހިމެނޭ  1ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަން 

 ގޮތް ބަލާނެ 

ގައިވާ މަސްތުާވއެްއޗެްއ ހުރީ، އެހެން  1މީހެއްގެ އަތުަގއި ހުރި ޖަދުވަލު  (ހ) .141

އެްއވެސް އެްއޗަާކ ެއއްކޮށްަފއި ކަުމގައިުނވާނަމަ، އެ މަސްތުވާެއއްެޗްއެގ 

 ބަރުދަނަކީ، ޭއގެ ޒާުތގައި އެ އެްއޗެްއގައި ހުރި ބަރުދަނެވެ.

ގައިވާ މަސްތުާވއެްއޗެްއ ހުރީ، އެހެން  1މީހެއްގެ އަތުަގއި ހުރި ޖަދުވަލު  (ށ)  

އެްއވެސް ެއއްަޗކާ އެްއކޮށްަފއި ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ަމސްތުވާެއއްެޗްއގެ 

 އެ ހުރިހާ ެއއްެޗްއގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނެވެ. ، ބަރުދަނަކީ

 2ގައިވާ މަސްތުވާެއްއޗަާކއި ޖަދުވަލު  1މީހެއްގެ އަތުަގއި ހުރީ، ޖަދުވަލު  (ނ)  

މަސްތުާވއެްއޗެއް ެއއްކޮށްފައި ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ އެްއޗެްއަގއި ގަިއވާ 

ގަިއވާ މަސްތުވާަތކެިތ ކަމުގަިއވާނަމަ،  1ގިނައިން ފާހަަގވާން ހުރީ ޖަދުވަލު 

ގަިއވާ މަސްތުވާަތެކތި ކަމުގައި މި  1އޭނާގެ އަުތަގއި އެ ހުރީ، ަޖދުވަލު 

 މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ބެލެވޭނެެއވެ.

 2ގައިވާ މަސްތުވާެއްއޗަާކއި ޖަދުވަލު  1މީހެއްގެ އަތުަގއި ހުރީ، ޖަދުވަލު  (ރ)  

ގަިއވާ މަސްތުާވއެްއޗެއް ެއއްކޮށްފައި ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ އެްއޗެްއަގއި 
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ގަިއވާ މަސްތުވާަތކެިތ ކަމުގަިއވާނަމަ،  2ގިނައިން ފާހަަގވާން ހުރީ ޖަދުވަލު 

ިއވާ މަސްތުވާަތެކތި ކަމުގައި މި ގަ 2އޭނާގެ އަުތަގއި އެ ހުރީ، ަޖދުވަލު 

 މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ބެލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ގިަނއިން ފާހަގަވާން ހުރި"  (ބ)  

ަގއި ހިމެނޭ މަސްތުާވއެްއޗެހީގެ ބަރުދަްނ  1މިންވަރު ބެލުމުގަިއ ޖަދުވަލު 

ގައި ހިމެނޭ މަސްުތވާެއްއޗެހީގެ ބަރުދަްނ  2ބަލާނީ ގްރާމުންނެވެ. ޖަދުވަުލ 

 ބަލާނީ ޑޯސެޖުންނެވެ.

 

 

 

 

 ގައިވާ  2ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާތަކެތި 

ބޭނުންކުރުމާއި 

 ޓްރެފިކްކުރުން 

، ދީފައިވާ ފަރާެތއްގެ އަތުަގއި ހުއްދަ  ،ގަިއވާ މަސްތުާވެއއްެޗއް 2ޖަދުވަލު  (ހ) .142

އެ އެްއޗެއް އޭާނެގ ، ހުރެއްޖެނަމަދީފައިވާ މިްނވަރަށްވުެރ ގިނައިން  ހުއްދަ

 އަތުަގއި ހުރީ އެ ެއއްެޗއް ޓްެރފިކްކުރުމަށް ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.

ޕްރިސްކްރިޕްޝަެންއ މެދުވެރިކޮށް،  ،ަގއިާވ މަސްތުާވއެްއޗެއް  2ޖަދުވަލު  (ށ)  

ޑޮކްޓަރަކު މީހަކަށް ލިޔެދީަފއިވާނަމަ، އެ ލިޔެދީފަިއާވ މިންވަރަށްވުެރ 

އެ ެއްއޗެްއގެ ިއތުރުވާ މިންވަުރ ، ގެ އަުތަގއި ހުރެއްޖެނަމަގިނައިން އޭނާ 

 އޭނާގެ އަތުަގއި ހުރީ ޓްރެފިްކކުރުމަށް ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

މީހެއްގެ އަތުަގއި ހުރީ،  ،ގައިވާ މަސްތުވާެއއްެޗއް  2ޖަދުވަލު  (ނ)   

ޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއް ނެތި ކަުމގަިއވެފަިއ، އޭާނގެ އަތުަގއި ެއ އެްއޗެްއ ހުރި 

މިންވަރަކީ، ޑޮްކޓަރަކު ޢާންމުކޮށް އެއް ފަހަރު ލިޔެދޭ މިންވަރު  ނުވަތަ 

އެއަްށވުރެ މަދު މިންވަރެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، އޭާނގެ އަުތގައި އެެއއްެޗްއ 

 އެ ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.ބަހައްޓާފައި ހުރީ 

ަގިއވާ ަމސްތުވާެއއްެޗއް މީހެްއގެ އަތުަގއި ހުރީ،  2ޖަދުވަލު  (ރ)  

ޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއް ނެތި ކަުމގަިއވެފަިއ، އޭާނގެ އަތުަގއި ެއ އެްއޗެްއ ހުރި 

މިންވަރަށްވުެރ މިންވަރަކީ، ޑޮކްޓަަރކު ޢާންމުކޮށް އެްއ ފަހަރު ލިޔެޭދ 

ހިނދަކު، ގޮތަކަށް އޭނާ ސާބިުތކޮްށނުދޭހާ ގިނައިން ކަމުަގއިވާނަމަ، އެެހން
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އެ އެްއެޗއް އޭނާގެ އަތުަގިއ ހުރީ އެ އެއްެޗއް ޓްރެފިްކކުރުމަށް ކަމުގަިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 

މަސްތުވާއެއްޗެއް އަތުގައި 

 ހުރީ ކަމުގައި ބެލުން 

ދަކު، އަންނަނިިވ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިްނ ހިނއެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ .143

 ެއއްެޗއް ހުރީ ކަމުަގިއ ބެލެވޭނެއެެވ.ވާޙާލަތެއްަގއިވާ މީހާގެ އަތުަގއި މަސްތު

ނުޑގައި މަސްތުވާެއއްެޗއް  (ހ)   މީހެއްގެ އަތުަގއި ނުވަތަ ަގިއގައި ނުވަތަ ހަށިގަ

 ހުރުން؛

އަންނައުާނގުޅޭ ސާމާނުަގިއ މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ އަންނައުނުަގއި ނުވަތަ  (ށ)  

 ނުވަތަ އޭނާ އަަޅިއގެން ހުންނަ ގަހަނާގައި މަސްުތވާެއއްެޗއް ހުރުން؛

މީހަކު ހިފައިގެންއުޅޭ ނުވަަތ އަޅައިގެްނއުޅޭ ނުވަތަ ޭއނާގެ ގަިއގަިއ  (ނ)  

 ހަރުކޮށްގެންއުޅޭ އެްއެޗއްަގއި މަސްތުވާެއއްެޗއް ހުރުން؛

ދަުށަގއި ހުންނަ ތަނެއްގައި ނުަވތަ އެއްެޗްއގަިއ މީހެއްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ  (ރ)  

 މަސްތުވާެއއްެޗއް ހުރުން؛

މީހަކު އެކަނި ދިރިއުޅޭ އަދި އެހެން މީހުން ވަދެނިކުމެ ނޫޅޭ ގެެއއްަގިއ  (ބ)  

މަސްތުވާެއއްެޗއް ހުރުން ނުަވތަ މީހަކު އެކަނި ދިރިުއޅޭ ައދި އެހެން މީހުން 

 މަސްތުވާެއއްެޗއް ހުރުން؛ވަދެނިކުމެ ނޫޅޭ ކޮޓަރިެއްއގަިއ 

މަތީގަިއވާ ކަންކަުމގެ އިުތރުން، މީހެއްގެ އަުތގަިއ ހުރީ ކަމަށް  (ޅ)  

 މާނަކުރެވިދާނެ ގޮތަށް މީހެއްެގ އަތުަގއި މަސްތުާވއެްއޗެއް ުހރުން.

 

ޓްރެފިކްކުރާ މީހެއް 

 ކަމުގައި ބެލުން 

ހިނދަކު، މަސްތުވާތަކެތިްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން .144

މުޢާމަލާތުކުރާ މީހަކު، އަްނނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް 

ސާބިތުކުރެވޭނަމަ، އޭނާައކީ، މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިްކކުރާ މީހެއް ކަމުަގިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ެއއްެޗްއ ށް އެތެރެކުރުން ނުވަތަ މަސްތުވާެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްެޖއަމަސްތުވާ (ހ)  

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން؛ ނުވަތަ

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުުމގައި ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވާ  (ށ)  

 ބަޔަކާ ުގޅިގެން މަސަްއކަތްކުުރން؛ ނުވަތަ 
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ދާއިމީ ސިފައެްއގައި މަސްުތާވތަކެތި ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔުން ނުވަަތ  (ނ)  

ސިފައެްއގައި އޭާނގެ ައތުން މަސްތުވާތަކެތި ބަޔަކު ޯހދަމުން ދިޔުން؛ ދާއިމީ 

 ނުވަތަ

އޭނާގެ ޢާންމު ދިރިއުޅުމުެގ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، އެ ޙާލަތާ އަޅާކިޭޔ  (ރ)  

މިންވަރަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ އޭނާގެ އަތުަގިއ 

 ނޭނގުން؛ ނުވަތަ އެ ލިބުނު ގޮތެއް ަބޔާންކޮށްދޭން ، ހުރުމާއެކު

(ގޭންގު ކުށްތައް މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގަިއ  2010/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ބ)  

ބަޔާންކުރާ ގޭންަގކަށް އެހީތެރިވުން ނުވަތަ އެފަދަ ގޭންގަކުން އޭނާައްށ 

 އެހީތެރިވުން؛ ުނވަތަ

އެިކ  މަސްތުވާތަކެތި ިވއްކުމަށްޓަަކިއ އެކި ފެންވަރުަގއި، ެއކި މިންވަރަށް، (ޅ)  

ވަޞީލަތްތައް، އޭާނެގ  ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތި ބަންދުޮކށް ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ

 ގެ ދަށުަގއި ހުރުން؛ ނުވަތަކޮންޓްރޯލް

މަތިން ޭރވިގެން ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތަގިއ މަސްތުވާތަކެތި ތަރުތީބުތަެކއްގެވަކި  (ކ)  

 ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ިނޔަތުަގއި ނުވަތަ ގަތުމުގެ ނިަޔތުގައި ފަިއސާެގ މަސްތުވާތަކެތި ިވއްކުުމގެ  (އ)  

 މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވުން؛ ުނަވތަ

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި އުފުލުން ނުވަތަ ފޮނުވުން ނުވަތަ  (ވ)  

 ގެންދިޔުން ނުވަތަ ެއއިން ކަެމއް ކުުރވުން؛ ނުވަތަ 

އުފެއްދުން ުނވަަތ މަސްތުވާތަކެިތ މަސްތުވާތަކެތި ަތއްޔާރުކުރުްނ ނުވަތަ  (މ)  

ލިބޭނެ ގަހެއް އިންދުން ނުަވތަ އެފަދަ ގަހެްއ ހެއްދުން ނުވަތަ ހައްދަިއ 

 ބޮޑުކުރުން؛ ނުވަތަ 

ޓްރެފިކްކުރާ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރު ކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ  (ފ)  

ނަޑއަޅާފަިއވާ މިންވަރަށް ަމސްތުވާތަކެތި އަތުަގއި ހުރުން.  ކަ

 

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހަކު، މަސްުތވާތަކެިތން މުޢާމަލާތުކޮށްފިނަމަ،  .145 ޕެޑްލަރެއް ކަމުގައި ބެލުން 

 އޭނާއަކީ ެޕޑްލަރެއް ކަުމގައި ެބލެވޭނެެއވެ.
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އެކެއްގެ އަތުގައި ހުރި 

އެއްޗެއް އެހެން މަސްތުވާ 

މީހެއްގެ އަތުގައިވެސް ހުރީ 

 ކަމަށް ބެލެވުން 

އެކަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެނިގގެން، އެމީހުންގެ ރުހުމާއެކު، ޭއގެތެރެއިން ަވިކ  .146

މީހެއްގެ އަުތގައި މަސްުތވާތަެކތި ހުރެއްޖެނަމަ، އެއިން ކޮްނމެ މީހެއްގެ އަތުަގއިެވސް 

 ވަިކވަކިން މަސްތުވާަތކެތި އެ ޢަދަދަށް ހުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެވެ.

 

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ 

ކޮޓަރިއެއް ކަމުގައި 

 ބެލެވުން 

ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައި ހުންނަ އެްއވެސް ބާވަެތއްެގ މަސްތުވާ (ހ) .147

އާލާތެއް ކޮޓަރިައކުން ފެނިްއޖެނަމަ، އެހެންގޮތަކަށް ސާިބތުނުވާހާހިނދަކު، 

ކަމުަގިއ އެ ކޮޓަރިއަކީ މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރިއެއް 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޓަިރއަކުން ނިކުެމގެންދާ މީހާއަކީ،  (ށ)  

ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރަން ބަޔަކު ތިބި ކޮަޓރިއެްއގައި ހުިރ 

ެއއްެޗްއ ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު، މަސްތުވާ އެހެްނގޮތަކަށް  ،މީހާއަކީ

 އެކޮޓަރީަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއެވ.ބޭނުންކުރުމަށް 

 

 ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ 

ޓެސްޓާ ބެހޭގޮތުން 

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ ކުަޑކަުމދާ އެއްޗެީހގެ ޓެސްޓުެގ  .148

ެއއްެޗްއގެ އަސަުރ މަސްތުވާ ނަތީޖާއިން، އެ މީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެްއޗެހީަގއި

ހިނދަކު، އެމީހަީކ، މަ، އެހެންގޮތަކަްށ ސާބިތުނުވާހާހުރިކަމަށް ދައްކައިފިނަ

 މަސްތުވާެއއްޗެހި ބޭނުންކުރާ މީހެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.

 

 ހަވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތަކާގުޅޭ 

 

 ވިހިވަނަ ބާބު 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 

ތަންތަން ބަލައި 

ފާސްކުރުމާއި އެއްޗެހި 

 ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު 

ފުލުހުންނަށް ، އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުަގއި، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު .149

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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ަގއިވާ މަސްުތވާަތކެތި ެގއެްއގައި ުނވަތަ ތަނެްއގައި ހުރިކަމަްށ  1ޖަދުވަލު  (ހ)  

މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވާނަަމ، އެކަީށގެންވާ ހެީކގެ 

ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުާރކަްނ ފުލުހުންނަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަްށވާނަމަ، ނުަވތަ އެކަީށގެންވާ ހެީކގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ 

ތަ އެ ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަްށވާނަމަ، ކޯުޓ އަމުރަކާ އެުކ، އެ ގެައަކށް ނުވަ

 ތަނަކަށް ވަދެ، ގެެއއް ނުވަތަ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެްއ ކޮށްފިކަމަށް، އެކަީށގެންާވ ހެކީގެ މަްއޗަްށ  (ށ)  

ބިނާކޮށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެްއގެ ހަށިަގނާޑއި ހެދުން ކޯުޓ އަމުރަކާ ނުލަިއ 

 ބަލައި، ފާސްކުރުން؛

ނާޑިއ ހެދުން ބަލައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަދށުން  (ނ)   މީހެއްގެ ހަށިގަ

 ފާސްކުރަންވާނީ އޭާނއާ ެއއް ޖިންސުގެ ފުލުހެއް މެދުވެރިކޮެށެވ.

ވާ ޮގތުގެމަތިން ގެައކުން ނުވަތަ ތަނަކުން ފެންނަ މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި  (ރ)  

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުެށއް އެްއޗެހީގެ ތެރެއިްނ، މި ޤާނޫނުގައި ކުެށއް ކަމުަގއި  ކަ

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ ހެއްެކްއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުެރިވދާނެ އެްއޗެްއ 

 ؛އަތުލުން، ނުވަތަ ނެގުްނ، ނުަވތަ ހިފެހެއްޓުން
ނަޑއެޅިފަިއާވ  (ބ)   މަސްތުވާތަކެތި ދެެނގަނެ ހޯދުމުގައާިއ، މި ޤާނޫުނގަިއ ކަ

ހިންގުމުަގއި، ކަާމުގޅޭ ނިސްބަތަށް، ޤީޤުތައް ގޮތުގެމަތިން ހިންގަންޖެހޭ ތަޙު

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކުއްތާއާއި ެއހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން.

 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އިތުރު 

 ބާރު 

ވަނަ މާްއދާއިން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަަކށް ލިބިދޭ ބާރު  149މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .150

މި  ،ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު އަންނަނިވި ކަންަކން ކުރުމަކީ ތަންފީޛުކުރުމުގައި

 މާއްދާއިން ހުއްދަކުރާ ކަމެެކވެ.

 ؛ތަޅުލާފައި ހުރި ދޮރެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެދޮރެއް ުހޅުވުން  )1(   
ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުޑަދޮެރްއގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ނުވަަތ ކުޑަދޮުރ   )2(   

 ؛އެ ުކޑަދޮރެއް ހުޅުވުން ހަލާކުކޮށްލައިގެން 
ނޑުން ބަެއއް، ުނވަތަ ފާރުން ބައެއް، ނުވަތަ ފަންގިފިލާއިްނ   )3(    ތަޅުންގަ

 ؛ބައެއް ހަލާކުކޮށްަލއިގެން ބަަލންޖެހޭ އެއްޗެއް ުނވަތަ ތަނެްއ ބެލުން
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ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ފޮށްޓެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް ހުުޅވަިއެގން ނުވަތަ   )4(   

 ބަލަންޖެހޭ އެްއޗެއް ބެލުން.ހަލާކުކޮށްލައިގެން 

) ވަނަ ނަންބަރުެގ 4) ަވނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަކންކަން ފުލުހުން ކުރަންވާނީ، އެއިން ކަމެްއ، 

 ބާރުގެ ބޭނުން ނުކޮށް ކުރެވެްނ ނެތް ޙާލަތުގައި ެއކަންޏެވެ.

ވަނަ މާްއދާއިން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަަކށް ލިބިދޭ ބާރު  149މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ، ކޯޓު އަުމރަކާއެުކ، މީހުންގެ މެދުަގިއ ޓެލެފޯނުންނާއި 

އެހެނިހެން މުވާސަލާތީ ވަޞީލަތްތަކުން ދެކެވޭ ވާހަަކއާއި ބަދަލުކުެރޭވ 

 ބަލައި، ރެޯކޑްކުރެވިދާެނއެވެ. ،މަޢުލޫމާތު އަހައި

މާއްދާގަިއ ދީފަިއވާ ބާުރތައް ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ މި  (ރ)  

އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރާ ަގވާިއދެއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ 

 ސަރވިްސއިން ހަދައި ހިންގަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްެޖއިން ފުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ  (ހ) .151 އުޅަނދުފަހަރު ފާސްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދުއްވާ ުއަޅނދުފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ފުލުހުންގެ އޮިފސަރަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. ،ކުރުމުގެ ބާރު

ގަިއާވ  3އެްއޗެއް ުނވަތަ ޖަދުވަލު ގަިއވާ މަސްތުވާ  1ޖަދުވަލު   )1(   

އެކަީށގެންވާ ހެީކގެ މައްޗަްށ އެްއޗެއް އުޅަނދެްއަގއި ހުރިކަމަށް 

ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްާވނަމަ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގަިއ 

ނދެްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް އެ އުޅަނދެްއގައި ުނވަތަ އެ ުއޅަ

މަށް ދާކަަކމަށް ނުވަތަ ކުރަމުން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ 

އެ އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓައި، އެ އުަޅނދަކަްށ  ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 ؛އެ އުޅަނދު ބަލައި ާފސްކުރުން ،އަރައި 
 އެ އުޅަނެދއްަގއި ެއަވގުތު ތިބި ބަޔަކާއި ތަކެތި ބަަލއި ފާްސކުރުން.  )2(   

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާ  (ށ)  

ކަސްޓަމްްސެގ އޮފިސަރަކަށް  ،ކުރުމުގެ ބާރު ގުޭޅގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ގަިއާވ  3އެްއޗެއް ުނވަތަ ޖަދުވަލު ގަިއވާ މަސްތުވާ  1ޖަދުވަލު   )1(   

 84 



 
 
 
 

 
 

އެްއޗެއް އުޅަނދެްއަގއި ހުރިކަމަށް އެކަީށގެންވާ ހެީކގެ މައްޗަްށ 

ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްާވނަމަ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގަިއ 

ނދެްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް އެ އުޅަނދެްއގައި ުނވަތަ އެ ުއޅަ

މަށް ދާކަަކމަށް ނުވަތަ ކުރަމުން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ 

އެ އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓައި، އެ އުަޅނދަކަްށ  ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 ؛އެ އުޅަނދު ބަލައި ާފސްކުރުން ،އަރައި 
 ބަޔަކާއި ތަކެތި ބަަލއި ފާްސކުރުން.އެ އުޅަނެދއްަގއި ެއަވގުތު ތިބި   )2(   

ަގއި މި މާއްދާގެ ދަށުން އުޅަނެދއް ބަލައި ފާސްކުރުުމގައި ީމހެއްގެ އަތު  (ނ)  

ގަިއވާ ެއއްެޗްއ  3އެްއޗެއް ނުވަތަ ޖަދުވަލު ގައިވާ މަސްތުވާ  1ޖަދުވަލު 

ހުރިކަމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އޮފިސަރަކަްށ 

 އްޖެނަމަ، އެ ެއއްެޗއް އަތުލައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު އެފާހަގަކުރެވި 

 ،އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. ހަމައެހެންމެ، އެފަދަ އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓައި

އިތުރަށް އެ އުޅަނދެްއ ދަތުރުކުރިޔަނުދިނުމުގެ ބާުރވެސް ެއ އޮފިސަރަަކްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް 

ސަރވިސްގެ ބާރާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނުޑެގ ބަނދަރުތަކުން  (ހ) .152 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަިއގެ ަބނދަރުތަކުންނާއި ކަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެިތ އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

ނޑު މަސްއޫިލއްޔަތު އޮންނާީނ  މަސްތުވާތަކެތި ބޭރުކުރުން ހުްއޓުވުމުގެ މަިއގަ

 ސަރވިސްއަެށވެ.މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުންގެ  (ށ)   

އެްކސްރޭ މެޝިނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ަވީޞލަތެއްގެ އެީހގަިއ  ތެރެއިން،

ނޑު، އެމީހުންެގ  ސްކްރީންކޮށް ބެލުމަށް އިޢުިތރާޟްކުރާ މީހުންގެ ހަށިގަ

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސްކްީރންކުރުމުގެ ބާރު ނުރުހުމުގައި، އެކަީށގެްނވާ 

 ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

ކަސްޓަމްސްގެ 

އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ 

 އިތުރު ބާރު 

މި ޤާނޫނުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްާއ ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ  (ހ) .153

ދީފައިވާ އޮފިސަރުން އަދާުކރުމުގެ ތެރޭަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތު އެފަރާތުގެ ުހްއދަ
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ެއކަށީގެްނާވ  ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކުެށއް މީހަކު ކޮށްިފކަމަށް

ހެކީގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަްށވާނަމަ، ނުވަަތ އެފަދަ ކުށެްއ 

ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަަމށްވާނަމަ، ކޯޓު އަމުަރކާ ނުލައި އެމީހަކު 

ހައްޔަރުކޮށް ފާސްކުރުމުެގ ބާރު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ގެ ދަށުްނ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކަްށ ލިބިދޭ ބާރު މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ނާޑއި ހެދުން ބަލައި ފާސްކުރަން  ބޭނުންކުރުމުގައި މީހެްއގެ ހަށިގަ

ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރަްނވާނީ އޭާނއާ ެއއް ޖިންުސގެ އޮފިސަެރްއ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނުގައި މި ޤާނޫ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު  (ނ)  

އްޔަރުކޮށްފިނަަމ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ެއްއވެސް މީހަކު ހަ

ޤީޤުކުރުމަށްޓަަކއި ލަސްނުކޮށް އެމީހަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ އެމައްސަލަ ތަޙު

 ސަރވިްސއާ ޙަވާލުކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 އެކާވީސްވަނަ ބާބު 

 ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅޭ 

 

ާރއްޖެއަށް އެތެރެުކާރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި (ހ) .154 ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ 

ެއއްެޗއް، ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުަގއި ވިްއކުމަށްޓަކަިއ މަސްތުވާ

އެްއޗެްއ، އެތަެކތި ޓްރެފިކްކުާރ ދެވޭ މަސްތުވާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެން 

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަަކިއ، ކޮމިޝަނަރ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ހިފައި 

ނޑަައޅާފަިއވާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރެއްެގ  އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އޭނާ ކަ

ލިޔުމެއްގެ ދަށުން، ފުލުހުންެގ އޮފިސަރުން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުްނގެ 

އެފަދަ ަތކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ، ބެލުމުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްްސެގ އޮފިސަރުން

ިވޔަ ދިނުމަކީ، އަދި އެ ެއއްެޗއް ގެންދެވޭ މަންިޒލަށް ރައްދުިވަޔ އެތެރެ

 ދިނުމަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަުކގައި ކުރެވިދާނެކަމެެކވެ.

ެއއްެޗއް ދިވެހިާރްއޖެ އެތެރެކުރީ ކޮން ަބޔަކުކަްނ މަސްތުވާ  )1(   
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 ؛ދެނެގަތުމަށް
ުގިޅގެންކަްނ ެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެކުރަނީ ކޮން ބައެއް މަސްތުވާ  )2(   

 ؛ދެނެގަތުމަށް
ެއއްެޗއް ދިވެހިާރއްޖެ އެތެރެކުރީ ނުވަތަ ިދވެހިާރއްޖެއިްނ މަސްތުވާ  )3(   

 ؛ގެންދަނީ ކޮންބަޔަކު އެއިން ިވޔަފާރިކުރުމަށްޓަކަިއކަން ދެނެަގތުމަށް
އެްއެޗއް ޓްރެފިްކކުރުމުގަިއ ނުވަތަ ގެންެދޭވ މަސްތުވާއެތެރެކުރި   )4(   

 ހިމެެނނީ ކޮންބައެއްކަން ދެެނގަތުމަށް. ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއިާވ ޮގތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަކީ، ެއ ޢަމަލު ހިންގި  (ށ)  

ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަުކ މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ކުށްވެރިވާނެ ކަެމއްނޫނެވެ.

ފަދަ އޮޕަރޭޝަނަކާބެހޭ ހުރިހާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  (ނ)  

ލިޔެކިޔުންތަެކއް ހުންނަންވާީނ ލިޔުމުން ނުވަތަ އޯިޑއޯ ނުވަތަ ވީިޑޯއ 

 މެދުވެރިކޮށް ރެކޯްޑކުރެވިަފއެވެ.

 89(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަްސޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  2011/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ)  

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އެހެްނ އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް، 

ގުޭޅގޮތުން މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ކޮންޓްރޯލްްޑ ޑެލިވަރީާއގުޭޅ 

ިމ  ،ކަންކަން ކުރާނީ މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އަދި

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2011/8ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަ 89ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 އުސޫލު އެ ނިސްބަތަށް ހިފެހެއްޓިގެްނވެެއވެ.

 

ެއއްެޗއް ބޭނުންކުރާ ަބޔަކު ުނވަތަ މަސްތުވާަތކެތި ެޕޑްލްކުރާ ބަަޔުކ މަސްތުވާ (ހ) .155 ސިއްރު އޮޕަރޭޝަންތައް 

މަސައްކަުތގަިއ، ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިްކކުރާ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ 

ނޑަައޅާ ފުލުހުންެގ އޮފިސަރެްއެގ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުަވތަ އޭނާ ކަ

 ،ހުއްދަ ޮއވެގެން ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު، ެއއީ ާކކުކަން ނޭނގޭގޮުތގައި 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ަބޔަކާ ުނވަތަ މަސްތުވާަތކެތި ޕެޑްލްކުރާ ބަަޔާކ 

ރާ ބަޔަކާ ުގޅި، އެީމހުންގެ އަތުން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޓްެރފިކްކު
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 މަސްތުވާތަކެތި ހޯދުމަށް ނުވަތަ ގަތުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހިންގާ މުޢާމަލާތަީކ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ފުލުހުންގެ އޮފިސަަރކު (ށ)  

ކުށެއް ކަުމގަެއއް ނުބެލެވޭެނެއވެ. އަދި އެފަދަ މުޢާމަލާތަކާ ގުިޅގެން، ެއއިން 

ޗަށް މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުިރަކމުގެ ދަޢުވާެއއް މީހެއްގެ މައް

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އޮޕަރޭޝަނަކާބެހޭ ހުރިހާ  (ނ)  

ލިޔެކިޔުންތަެކއް ހުންނަންވާީނ ލިޔުމުން ނުވަތަ އޯިޑއޯ ނުވަތަ ވީިޑޯއ 

 މެދުވެރިކޮށް ރެކޯްޑކުރެވިަފއެވެ.

 89(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަްސޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  2011/8ނަންބަރު ޤާނޫނު  (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެހެްނ އޮތްކަމުަގއިވީނަަމވެސް، މަސްތުވާތަކެްއާޗ 

ގުޭޅގޮތުން މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ސިއްރު ޮއޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ 

. އަދި ިމ ކަންކަން ކުރާނީ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2011/8ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  89ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 އުސޫލު އެ ނިސްބަތަށް ހިފެހެއްޓިގެްނވެެއވެ.

 

އޮޕަރޭޝަންތަކުން ހޯދާ 

 ހެކި 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހިންގޭ ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަީރާއ  154މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .156

ގުޅޭ ޙަރަކާތަކުން ކަސްޓަްމސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ނުަވތަ ފުލުހުންނަށް، 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހިންގޭ ސިއްުރ  155ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

އޮޕަރޭޝަނަކުން ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުމަކީ ނުވަތަ އޯިޑއޯައކީ ނުވަަތ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށެްއ ވީިޑއޯއަ  ކީ މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަ

 ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެްއކެްއެގ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ެއއްެޗކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން، ހެކީގެ ގޮުތަގިއ  (ށ)  

އެއްޗެހި  ބޭނުންކުރެވޭ ެއއްޗެހީގެ ތެޭރގައި އަންނަނިވި ގޮްތގޮތުްނ ހޯދާ

 ހިމެނެއެވެ.

ފުލުހުން އެހެން ޤައުމެއްގަިއ، އެ ޤައުމެްއގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ   )1(   

 ގޮތުގެމަތިން ހޯދާ ހެކި؛
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އެހެން ޤައުމެްއގެ އިދާރާއަުކން، އެ ަޤއުމެްއގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮްތާވ   )2(   

 ގޮތުގެމަތިން ހޯދައި، ފުލުހުންނާ ޙިއްޞާކުރާ ނުވަތަ ފޯރުޮކށްދޭ ހެކި.

 

 ބާވީސްވަނަ ބާބު 

 ހިފެހެއްޓޭ މުދަލާއި އެއްޗެއްސާގުޅޭ 

 

ޖަވާބުދާރީ ނުވެވޭ މުދަލާއި 

 ފައިސާ 

މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާަތކެިތ ޕެޑްލްކުރުމުެގ  (ހ) .157

ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ނުވަަތ މަސްތުވާތަކެިތ 

އިްނ ބޭރުކުރުމުގެ އެތެރެކުރުުމގެ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ޤީޤުަގއި ފާަހގަުކރެވޭ ވަކި މުދަލެްއ ނުވަަތ ފައިސާައކީ، ކޮްނ ކުށެްއގެ ތަޙު

މަތުކުެރޭވ ގޮތަކަށް ހޯދުނު މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިާސއެްއކަމާމެދު ކުށުގެ ތުހު

ބުނު ގޮތް ހިނދު، އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާެއއް ލިމީހާއާ ސުވާލުކުރެވޭ

  ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ މި ޤާނޫނު އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިުމކުރާ ކަމެކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްކުުށގެ ެތރެއިން ކުށެްއގެ  (ށ)  

ޤީޤުގައި ފާހަގަކުެރވޭ ވަިކ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއަކީ، ކޮން ގޮތަކަށް ތަޙު

ގަިއވާ  ފައިސާެއއްކަން މި މާއްާދެގ (ހ)ހޯދުނު މުދަލެއް ނުވަތަ 

އެ މުދަލެްއ ، ޤީޤަށް ބަޔާންކޮށްނުދެވިއްޖެ ހިނދެއްަގއިގޮތުގެމަތިން ތަޙު

ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ޤާނޫާނ ޚިލާފަށް 

 ޝަރީޢަތްފައިސާެއއްކަމަށް ބަލައި، އޭާނގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ުކށުގެ 

ެއ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާެއއް، މައްސަަލާއ  ،ނިމެންދެން ވަިކގޮތަކަށް

 ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ގުޅުންހުރި ހެކީގެ ގޮތުަގއި 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުން ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފައިާސއެއް ހުރީ ކުށުެގ  (ނ)  

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ނުވަަތ އޭނާއާ ުގޅުމެއް އޮތް ީމހެއްގެ ނުވަަތ 

އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ފަރާތެއްގެ ނަމުަގިއވާ ބޭންކް އެަކއުންޓެްއގަިއ ކަމަށްވާނަމަ، 

އެ އެަކއުންޓަކުން  ،ނިމެންދެން ށްވަކިގޮަތކަ ޝަރީަޢތްތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ 

އެ ބޭންކަކަށް އެންގުމުގެ ާބރު ފުލުހުންނަށް  ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްމަލާތުމުޢާ

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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 ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްދަށުްނ އެކައުންަޓކުން މުޢާމަލާތުމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  (ރ)  

އަންގާ ދުވަހުްނ  އަންަގއިފި ހިނދެއްގައި އެ ެއންގުން ދެމިއޮންނާނީ އެގޮތަށް

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެ މުއްދަތުެގ އިތުރަށް އެފަދަ  15ފެށިގެން 

އެަކއުންޓަކުން މުޢާމަލާތުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެންގޭނީ ކޯޓު އަމުެރްއެގ 

 ދަށުންނެވެ.

 

 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި 

 ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން 

 

 

 ބޭނުންކުރި ކުރުމަށް  ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ޤާނޫނުގައި (ހ) .158

 މުދަލާއި  ހޯދާފައިވާ ޢަމަލުން ކުުށގެ އަދި، އާލާތާއި ، މަސްތުވާތަކެްއާޗއި

 ފައިސާ އަތުެލވޭނެެއވެ.

މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރިކަމަށް ނުވަތަ މަސްުތވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރިކަމަްށ  (ށ)  

ނުވަތަ މަސްތުވާަތކެތި ޓްރެފިކްކުރިކަމަށް ނުވަަތ މަސްތުވާތަކެިތ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުިރކަަމށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރިކަމަށް 

އެފަދަ ުކށެއް ކުރިކަމުެގ  މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުުކރެވޭނަމަ، ނުވަތަ

 ހޯދާފައިވާކަމަށް ކޮށްގެން  ެއކުށެއް، އުުފލިއްޖެނަމަދަޢުވާ މީހެއްގެ ަމއްޗަށް 

 ޝަރީޢަތުން އެމައްސަަލެއއް، ަތކެތި ފަިއސާއާއި މުދަލާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ

 އެ  ދަށުން ެބލުމުގެ އެމީހެްއގެ ުނވަތަ، ހިފެހެއްޓުމަށް ނިމެންދެން ވަިކގޮތަކަށް

 ތަޞައްރުފެއް ެއްއވެސް  އެްއޗަކުން އެ ުނަވތަ، ދިޔަނުދިނުމަށް އެްއޗެއް

 ބެހެއްޓުމަށް  އެްއެޗއް އެ ަޙވާުލގައި ފަރާތެއްގެ ަވކި ނުވަތަ، ނުކުރުމަށް

 ކުރަންވާެނއެެވ. ކޯޓުން އަމުރު

މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތުކުރިކަމަށް ނުވަތަ މަސްުތވާތަކެތި ޕެޑްލްކުރިކަމަްށ  (ނ)  

ނުވަތަ މަސްތުވާަތކެތި ޓްރެފިކްކުރިކަމަށް ނުވަަތ މަސްތުވާތަކެިތ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުިރކަަމށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރިކަމަށް 

 (ށ) ަގިއވާ  މި މާއްދާގެ ، މީހެއްގެ މަްއޗަށް ތުހުމަތުުކރެވިއްޖެނަމަ

 ކޯޓަށް  ހޯދުމަށް އަމުރެއް ފަދަ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އެ މާއްާދގައި، ގޮތުގެމަތިން

 ކޮށްގެން  ެއކުށެއް، ނިންމަންދެން ކޯޓުންެއ މަްއސަލަ  ވަިކގޮތަކަށް ، ހުށަހަޅައި

ހިފެހެއްޓުމުގެ  ތަކެތި  މުދަލާއި ފައިސާއާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހޯދާފައިވާކަމަށް
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 ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެހި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްެވސް އެއްެޗއް ހިފަހައްޓައިފިަކމަށްވާނަމަ، ެއ  (ހ) .159

ެއ ެއއްޗެިހ ، އޭގެ ވެރިފަރާަތށް ،އެްއޗެއް ހިފަހައްަޓއިފިކަމުެގ ނޯޓިސް

 ހިފެހެއްޓި ފަރާތަކުން ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.

އެ ކުްށކުރި ކަމަށް ތުހުަމތުކުރެވޭ މީހާެގ  ،އެ ެއްއޗެއް ހިފެހެއްޓީ  (ށ)  

ޟިރުގައި ުނވަތަ އެ ެއއްެޗއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ޙާިޟރުގައި ނުވަަތ ޙާ

ވެރިފަރާތުގެ އެޖެންެޓއްގެ ާޙޟިރުގައި ކަމަްށވާނަމަ، ނުަވތަ އެ އެްއޗަީކ 

އުޅަނދެްއގައި ވަނިކޮށް ހިފަހައްޓާފަިއވާ އެްއެޗއް ކަމަށްވާަނމަ އެ އެއްެޗއް 

ޟިރުގަިއ ހިފެހެއްޓީ އެ އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ނުވަތަ ކެޕްޓަންގެ ޙާ

ކަމަށްވާނަމަ، މި ާމއްދާެގ (ހ) ަގއި ަބޔާންކުރާ ނޯޓިސް ދޭކަްށ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 

މުދާ ނޫންކަން 

 ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފަިއވާ މުދަާލއި ފައިސާ ކަމަށް ޝަްއކުުކރެވޭ މުދަލާއި ފަިއސާައކީ  .160

އެ މުދަލާިއ ، ހޯދާފައިވާ ުމދަލާއި ފައިސާކަން ސާބިތުނުާވހާހިނދަކުއެނޫން ގޮތަކަްށ 

ފައިސާައކީ ކުށްކޮްށގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިާސ ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ 

 ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

ދައުލަތަށް ނަގާ މުދަލާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ަފއިސާ ުނވަތަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތަްށ ނަގާ  .161

(ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދާ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.

 

ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭ 

އެއްޗެއްސާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ ކުށަކާ ގުޅޭ  (ހ) .162

ސަރވިްސއިން ނުވަތަ މޯލްިޑވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއިން ހިފަހައްޓާ 

މަސްތުވާތަކެތި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ނައްތާލަންވާެނެއެވ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ ކުށަކާ ގުޭޅގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ  (ށ)  
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ސަރވިްސއިން ނުވަތަ މޯްލޑިވްްސ ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްއިން ހެީކެގ 

ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަަކއި ހިފަހައްޓާ މަސްތުވާތަކެތި ނަްއތާލުމާ ހަމައަށް 

ރުމަށްޓަކައި ެއ އެތަކެްއޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތާއި، ހެީކގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކު 

ދެ އިދާރާއިން ހިފަހައްާޓ އެޫނންވެސް އެްއޗެްއސާމެދު  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ، 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ާއއި (ށ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގަާވއިުދ ހަދައި ހިންގާނީ  (ނ)  

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.

 

 ތޭވީސްވަނަ ބާބު 

 ބައެއް ބާރުތައް ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން 

 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި 

 ޓެސްޓްކުރުން 

ެއއްެޗއް ބޭނުންކުިރކަމުގެ ތުހުމަތުކުެރވޭ މީހެއްެގ ކުަޑކަމުާދ މަސްތުވާ (ހ) .163

އެްއޗެހި މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކަިއ، ޭއނާގެ ކުޑަކަމުާދ 

ސާމްޕަލެއް ދިުނމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަަކށް އޭނާ ގާތު  އެްއޗެހީގެ

 އެދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހޯދާ ކޮންމެ ސާމްޕަލެއް ދެ ބަޔަކަށް ބަހައި،  (ށ)  

އެ ދެބައި ވަކިން ބަންދުކޮްށ، އެއިން ކޮންމެ ެއއްެޗްއގަިއ ވަކި ސިލެްއ 

 ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.ޖެހުމަށްފަހު އެއާމެދު އަންނަނިވި 

ދެބައިގެ ތެެރއިން އެއް ަބިއެގ ޓެސްޓެްއ ހެދުމަށްޓަކައި ޯމލްޑިވްްސ   )1(   

 ؛ ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ަޙވާލުކުުރން

ދެވަނަ ބައިގެ ޓެސްޓު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުެގ ދަށުން   )2(   

 އިދާރާއަކާ ަޙވާލުުކރުން.އެ ، ހުއްދަކުރާ އިދާރާައކުން ހެދުމަށްޓަކައި 

މި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްެގ ކުޑަކަމުދާ އެްއޗެހި ދިނުމަށް އެމީހެްއެގ  (ނ)  

ކައިީރގައި ފުލުހުންގެ އޮިފސަރުންނަށް އެދެވޭނެ ޙާލަތުތަކާއި، މީހެްއެގ 

ކުޑަކަމުދާ ެއއްޗެީހގެ ާސމްޕަލް ހޯދުމަށްފަހު ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކަިއ 

ގެންދިޔުމާއި، ޓެސްުޓކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ގެންދަންޖެހޭ ތަނަކަށް 

 އިޖުރާއަތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަބޔާންކުަރންވާނެެއވެ.
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) ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ޓެްސޓު، އެ ައކުރުަގިއ 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)  

ބަޔާންކުރާ އިދާރާއިން ހެދުމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް، މި 

(އަށާރަ) މަސް ދުވަހުގެ  18ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ންވާނެއެެވ. ތެރޭގަިއ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ެއޖެންސީން ހަމަޖައްސަ

މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، އެ ައކުރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  (ބ)  

އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިންތިޒާމުަތްއ، އެ ައކުުރގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުެގ 

ހަމަޖައްސާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  ތެރޭގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ެއޖެންސީން

އަދި އެ ތާރީޚާ ހަމައަށް، މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ޓެސްޓުކުުރމަށްޓަކައި ހޯދާ 

ކުޑަކަމުދާ ެއްއޗެހީގެ ސާމްަޕލް ޓެސްޓުކުރަމުންގެންދާނީ، މި ޤާނޫނަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލުންނެެވ.

 

 އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު 

 ބަދަލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްކުރާ މީހުންނާއި ުކށްކުރަން ރާވާ  (ހ) .164

މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރިވސްާއއި މޯލްިޑވްްސ 

ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއަށް ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު އެއްފަރާތުްނ 

ން ފަށާ އަނެއް ފަރާތަށް ިޙއްޞާކުރާެނ އުސޫެލއް، މި ޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުރަ

(ސާޅީސްފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުްނ  45ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އެކަށަައޅަންވާެނއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކުރާ އުސޫަލކީ ނުވަަތ ެއ އުސޫލުެގ ދަށުން  (ށ)  

ޙިއްޞާކުެރވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްާއިއ 

، ަސރވިސްއިން ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ބަޔަކަށް މެނުވީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

 އެްއވެސް ޙާލެްއަގއި ހާމަކުރެިވގެންވާނެ އެްއޗެއް ނޫނެެވ.

 

 ސައުވީސްވަނަ ބާބު 

 ފޮޓޯއާއި ނަމޫނާ ނެގުން 

 

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ައންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާްތތަކަށް ދީފައިެއވަނީ، ެއ  .165މި ބާބުގައިވާ ބައެއް 
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ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތް 

 މާނަކުރުން 

 ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިީރގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ބޮޑީ ސާމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޭލގެ ސާމްޕަލް ނުަވތަ ބޮލުން ނެޭގ  (ހ)  

މެދުވެރިކޮށް މީހެއްެގ އަނގަިއަގިއާވ އިސްތަށީގެ ސާމްޕަލް ނުވަތަ ސްވޮބް 

 ކުޅުން ނުވަތަ ނިޔަފަތީގެ ދަުށން ނަގާ ސާމްޕަލަށެވެ.

"ޑީ.އެން.އޭ" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަީނ، ީޑއޮކްސީަރއިބޯނިުއްކލިއެކް އެސިްޑ  (ށ)  

)deoxyribonucleic acid (.ެއަށެވ 

ސާމްޕަލް  "ޑީ.އެން.އޭެގ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ބޮޑީ (ނ)  

ލިބޭ ޖެނެޓިކް  ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޑީ.އެން.ޭއގެ ތަޙުލީލުތަކުން

 މަޢުލޫމާތަށެވެ.

"އިނގިީލގެ ނިޝާން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަުތެގ ނުވަތަ ފައިެގ  (ރ)  

 އިނގިީލގެ ނިޝާނަށެވެ.

ނޑުގެ އެތެރެައށް  (ބ)    "އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ހަށިގަ

 އެްއޗެއް ފޮނުަވިއގެން ނަގާ ާސމްޕަލަށެވެ.

ނުޑެގ  ،"ފޮޓޯ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ (ޅ)   މީހެއްގެ ސޫރަ ނުވަތަ އޭނާގެ ހަށިގަ

 ބައެއް ދަްއކައިދޭ ކޮންމެ ފޮޓޯއަކަށެވެ.

ރޭ، ސްކޭން، ނުވަަތ -"އެތެރެހަށީގެ ފޮޓޯ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، އެކްސް  (ކ)  

 ދައްުކވައިދޭ އެނޫްނވެސް ފޮޓޯއަެށވެ.އެތެރެހަށި 

 

މި ބާބުގެ ދަށުން ހޯދޭ 

އެއްޗެހި ހެކީގެ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރެވުން 

މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ެނގޭ ފޮޯޓއާއި ިއނގިލީގެ ނިޝާާނއި ހޯޭދ  .166

ޑީ.އެން.އޭގެ މަޢުލޫމާތަކީ، ައދި އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ެއކިެއކި 

ރިޕޯޓުތަކަކީ އެ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރުކުރި ފަރާތަކުން ސޮިއކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިވާ 

ވާނަމަ، ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޞަްއޙަ ހެކީގެ ގޮުތގަިއ ލިޔުމެއްކަމަށް

 ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ހެއްެކވެ. 

 

ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ފޮޓޯ 

ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ 

 ބާރު 

ފަރުވާޭދ މަރުކަޒުެގ ، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު (ހ) .167

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓަށް ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަކޮށްފައިވާ އެަނލިސްޓަށް ނުވަތަ 

 94 



 
 
 
 

 
 

 ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 ؛މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެގުން  )1(   

 ؛ނެގުން މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހެއްގެ ބޮޑީ ސާމްޕަލް   )2(   

 ؛މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހެއްގެ އެތެރެހަށީގެ ފޮޓޯ ެނުގން  )3(   

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ސާމްޕަލް ވަކިން ފާހަގަވާެނގޮތް ހަދައި، ެއ   )4(   

ސާމްޕަލާގުޅޭ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް، ފަރުވާދޭ ަމރުކަުޒެގ 

 ފޮުނވުން.ސުޕްރިންޓެންޑެންޓަށް ނުވަތަ ޑްރަގް ކޯޓަށް 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފޮޓޯއެއް ނެގުމަށް، ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާްނ  (ށ)  

ނެގުމަށް، ނުވަތަ ބޮޑީ ސާމްަޕލް ނެގުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކަށް، ނުވަަތ 

މަރުކަޒުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންަޓށް ނުވަތަ އޭނާ ހުއްަދކޮށްފަިއވާ އެނަލިސްޓަްށ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެެއވެ.އެކަީށގެންވާ ބާުރގެ 

 

ސާމްޕަލް ދިނުމަށާއި ފޮޓޯ 

 ނެގުމަށް ދެކޮޅުހެދުން 

އަންނަނިވި ކަންކަން ، ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހަކު .168

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

 ؛އެމީހާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެގުމަށާއި ފޮޓޯނެގުމަށް އިޢުިތރާޟްކުރުން (ހ)  

 ؛ބޮޑީ ސާމްޕަލް ނެގުަމށް އިޢުތިރާޟްކުރުންއެމީހާގެ  (ށ)  

 ؛އޭނާގެ ުކޑަކަމުދާ ެއއްޗެީހގެ ސާމްޕަލް ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރުން (ނ)  

 އެމީހާގެ ކިަބއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރުން. (ރ)  

 

ބޮޑީ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ 

 އިތުރު ހަމަތައް 

 ،ަނގަންވާީނ ބޭސްކުރުމުގެ ުހއްދަ ލިބިަފއިާވ ޑޮކްޓަަރކުބޮޑީ ސާމްޕަލެއް  (ހ) .169

 ނުވަތަ ހުއްދަލިބިފައިވާ ިޞއްީޙ އެހީތެރިއެްއގެ އެީހގަެއވެ.

ބޮޑީ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކުރިން، އެ ސާމްޕަލްގެ ސަބަބުން އެ ސާމްޕަލް  (ށ)  

ނަޑށް އެްއވެްސ ނެގޭ މީހާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަ ށިގަ

ުނވާނެކަން ސުްޕރިންޓެންޑެންޓް ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަކޮށްފައިާވ ނުރައްކަލެއް

 އެނަލިސްޓް ކަަށވަރުކުރަންވާެނއެވެ.
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މީހެއްގެ ބޮޑީ ސާމްޕަލެއް ަނގައިފިކަމަްށވާނަމަ، ެއކަން ލިޔުމުން ފެންނަން  (ނ)  

އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ސާމްޕަލް ނެގީ އޭނާގެ ރުހުމުގަިއކަން ނުވަތަ 

އެ ސާމްަޕލް ނެގީ ކާުކކަން އެ ލިުޔމުގައި އެނގެްނ  ނޫންކަން، އަދި

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

ބޮޑީ ސާމްޕަލެއް ނަަގއިފިކަަމށްވާނަމަ، އެ ސާމްޕަލް ފޮުނވާނީ، ތަޙްލީލު  (ރ)  

ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށްޓަކަިއ، މިނިސްޓްރީން ހުއްދަކޮށްފަިއާވ ލެބޯޓްރީއެްއެގ 

 ޓެކްނީޝަނަކަށެވެ.

 

ޑީ.އެން.އޭ މަޢުލޫމާތު 

 ބޭނުންކުރުން 

ޑީ.އެން.އޭ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮުތގައި ަރއްާކކޮށްފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި  .170

 ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެެއެވ.

ޤީޤުކުރަމުންދާ ކުށަކާ ގުޅޭޮގތުން ލިބިފައިާވ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ތަޙު (ހ)  

 ؛ޑީ.އެން.އޭގެ މަޢުލޫމާތު، އެ ަމޢުލޫމާތާ އަޅާކިޔުމަށް
އެކުށަކާ ގުޭޅގޮތުން ހިނގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްަގއި ހެކީގެ ގޮތުަގިއ  (ށ)  

ބޭނުންކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާފައިވާ ޑީ.އެން.ޭއެގ މަޢުލޫމާތުތަކާ 

 އަޅާިކޔުމަށް.

 

ފޮޓޯއާއި އިނގިލީގެ 

ނިޝާނާއި މަޢުލޫމާތު 

 ދެމެހެއްޓުން 

އަންނަނިވި ަކންކަން ޑްރަގް ކޯޓުްނ  މި ބާބުގައިވާ ކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން .171

 ކުރަންވާނެެއވެ.

) ވަނަ 3) ވަނަ ނަންބަރާއި (1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 167މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

ނަންބަރުގެ ދަށުން ނެގޭ ެއތެރެހަށީގެ ފޮޓޯާއއި އިނގިީލގެ ނިޝާނާިއ 

މަޢުލޫމާތު، ކޮމްޕިއުޓަރު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫްނެވސް ވަޞީލަތެްއ 

 މެދުވެރިކޮށް ދަފްތަރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުންދިޔުން؛

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 167 މި ޤާނޫނުގެ (ށ)  

ނެގޭ ބޮޑީ ސާމްޕަލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ އެިކއެކި ޑީ.އެން.ޭއ 

މަޢުލޫމާތު، ޑީ.އެން.ޭއގެ ޑޭާޓ ބޭސްއެއް ހަަދއި، ކޮމްޕިއުަޓރު މެދުވެރިކޮްށ 

ދަފްތަރުކޮްށ  ،ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ވަޞީަލތެއް މެދުވެިރކޮށް ރަްއކާކޮށް 

 ބަލަހައްޓަމުންދިޔުން.
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 ހަތްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން 

 

 ފަންސަވީސްވަނަ ބާބު 

 މަސްތުވާތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ ފަންޑު 

 

މަސްތުވާތަކެތި 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ 

 ފަންޑު އުފެއްދުން 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުެގ  60ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  މި  .172

"މަސްުތވާތަކެތި ޮކންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ ފަްނޑު" ގެ ނަމުަގއި ޤާނޫނު  ،ތެރޭގައި 

(ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫުނ) ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން  2006/3ނަންބަރު 

. މި ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭނީ ތިރީގަިއ ސަރުކާރުން ފަންޑެއް އުފަްއދަންވާނެއެވެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފައިާސއެވެ.

 ؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނެގޭ ފައިސާ (ހ)   
 ؛ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދާ ނީލަމުގައި ިވއްަކއިގެން ލިބޭ ފައިސާ  (ށ)  
ހަދިޔާކުރާ މަސްތުވާތަކެްއޗާ ދެކޮޅަށް ކުެރވޭ މަސައްކަތަށް ެއކި ފަރާތްތަކުން  (ނ)  

 ފައިސާ.

 

ފަންޑުގެ ފައިސާ 

 ޚަރަދުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ފަްނޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިާސ  172މި ޤާނޫނުގެ  .173

ޚަރަދުކުރަންވާނީ މަސްތުވާަތކެތި ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްުޓވުމުގެ މަަސއްކަތަށާިއ، 

ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތަްއ މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެވިހިާފފައިވާ މީހުންނަށް ދެވޭ 

 ރަނގަޅުކުރުމަށާިއ، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުަމށެވެ.

 

ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަންޑު ހިންގަިއ  172މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .174 ފަންޑުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު 

ބެލެހެއްޓުމަށާއި ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ނޭޝަނަލް 

(ހަތެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަްށ  7ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް ލަފާިދނުމަށް 
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ވަނަ މާއްދާގަިއ  172އެކުެލވިގެްނވާ ަގވަރނިންގ ބޯޑެއް، މި ޤާނޫނުގެ 

(ިތރީސް) ދުވަހުެގ  30އްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަޔާންކުރާ މު

 ތެރޭގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ގަވަރނިްނގ ބޯުޑގެ ަގާވއިދު އެކުަލވާލާނީ  (ށ)  

މަިތން ގަވަރނިްނގ އެންޑް ޓްރެޜަީރގެ ލަފާގެމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

 ބޯޑުންނެވެ.

 

ފަންޑުގެ ފައިސާ 

 ޚަރަދުކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ފަންޑަްށ ކޮންމެ އަހަރަުކ ލިބުނު  172މި ޤާނޫނުގެ  .175

ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދާއި ފަންޑުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުިރގޮްތ ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް، 

ނިމުމުގެ ކުރިްނ ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯުޓ ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުެގ ފެބްރުއަރީ މަސް 

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 

 ސައްބީސްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

 ޤާނޫނުން ޢިނާޔަތް 

 ލިބިދިނުން 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮތަކަްށ  (ހ) .176

ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ހިނދަކު، މި ކޮށްފައިނުވާހާބަޔާން

ކުށަކާ ގުިޅގެން މި ޤާނޫނު ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  (ށ)  

ހިނަގމުންދާ ކުށެއްގެ ދަށުން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުންދިޔަ ޤާނޫނެއްގެ 

ޤީޤްގެ މަރުޙަލާގަިއވާ ީމހާއަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެްއގެ ޝަރީޢަތުެގ ތަޙު

މަރުޙަލާގަިއވާ މީހާއަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކުށް ކުރިނަމަ ލިބޭނެ 

ލުޔެއް ނުވަތަ މަންފާެއްއވާނަމަ، އެ ލުެޔއް ނުވަތަ މަްނފާއެއް އޭނާއަްށ 

ުށން ކުރި ކުެށއް ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި އޭނާ ެއ ކުރި ކުށަީކ މި ޤާނޫނުގެ ދަ

ކަމަށްވެފަިއ، އޭނާއާމެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި އިޖުރާއަެތްއ މި ޤާނޫނުގައި 

އޮެވ، އެ އިޖުރާއަތުން އޭާނައށް ލުޔެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިބިދޭނަމަ، އެ 
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 ލުޔެއް ނުވަތަ މަންފާެއއް އޭާނއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

އެްއވެސް ފަރާތަކުން ަވިކ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، (ނ)  

އިލްތިޒާމެއް ުނވަތަ ބުރަެއްއ އުފުލުން ލާޒިމުކުރާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމަކާ ުގޅޭގޮތުްނ އެ އިލްތިޒާމެްއ 

 ނުވަތަ ބުރައެއް އުފުލުން ލާިޒމުވެގެެނއްނުެވއެވެ.

 

އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް 

 އެދުން 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތިްނ  (ހ) .177

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑްްލުކރުމުގެ ކުށެްއ 

ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުެށއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްަޗްށ 

މީެހއްގެ މަްއޗަްށ އުފުލުމުގެ ކުރިން، ުނވަތަ އެފަދަ ދަޢުވާއެއް 

އުފުލާފައިވާނަމަ، އެ ދަޢުާވއާ ގުިޅގެން ޙުކުމްކުރުމުެގ ކުރިން، އޭާނ 

ދައުލަތުގެ ހެއްަކކަށް ބަދަލުެވ، އޭނާގެ ކުުށގެ ޢަމަލާ ުގޅޭގޮތުން ކުރިން 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ުނވަތަ ުކރިން ދައުލަތަށް އެނގިފައިުނވާ މަޢުލޫމާތު 

އެ މަޢުލޫމާތަކީ މަސްތުވާތަކެިތ  ދައުލަތަށް ހާމަކޮށްފިނަމަ، އަދި

ބޭނުންކުރުމުގެ ކުްށ، ނުވަަތ ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށް، ނުވަތަ ުމޢާމަލާތުކުރުމުގެ 

ކުށް ނުވަަތ ޓްރެފިކްކުރުުމގެ ކުށް ކުރުން ުހއްޓުވުމަށް ީސދާ މަގުފަހިކޮށްދޭ 

ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭެނ 

މާތެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އޭާނެގ މަޢުލޫ

ނަޑއަާޅފައިވާ ނުވަތަ އުފުލާފަިއވާ ކުށުގެ ދަޢުވާާއ  މައްޗަށް އުފުލަން ކަ

ގުޭޅގޮތުން ޙުކުމްކުރުުމގަިއ، އެ ދަޢުާވ ނިސްބަތްވާ ކުށަްށ މި ޤާނޫނުގަިއ 

ނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަބު ތިންބައިކުޅަ ެއއްބަޔަށް ކުޑަ ކޮށްދިނުމަށް ކަ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ކޯުޓގައި އެދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  (ށ)  

ޖެނެރަލް ކޯޓުގަިއ އެދެފިަނމަ، ދަޢުވާ އުފުލާފަިއވާ މީހާގެ މައްޗަްށ 

ނަޑއަޅަންވާނީ އެ ނިސް  ަބތަށެވެ.ޙުކުމްކުރުމުގަިއ، އޭާނގެ އަދަުބ ކަ
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ހެކިބަސް ދޭމީހުންނާއި 

މަޢުލޫމާތު ދޭ މީހުން 

 ޙިމާޔަތްކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެޭވ އެްއވެސް ދަޢުާވެއއްަގއި ިހނގާ މަޢުލޫމާތު  (ހ) .178

ދިނުމުގެ ނުވަތަ ހެކިބަސްދިނުމުގެ މަރުޙަލާއެްއގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ނޑައަޅާަފއިވާ   ،ކަމެއް މީހަކު ކޮށްފިަކމުގެ މަޢުލޫމާތުކުށެއް ކަުމގައި ކަ

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިން ފަރާތެއް ހާމައެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މީހަކު  (ށ)  

ނޑަެއޅިގެން ޮދގު މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިހުރެ އޭާނ  ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، ކަ

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އޭނާެގ ަނން ހާމަކުރުމަކަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އެްއވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ހެކީގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅޭ ލިޔުމެއްަގއި،  (ނ)  

ެއއްެޗއްަގިއ ނުވަތަ ފޮތެްއގަިއ، ނުވަަތ ަކރުދާހެއްގަިއ ނުވަތަ އެނޫންެވސް 

ނަޑއަޅާަފއިާވ ކަމެއް މީހަުކ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ކަ

ކޮށްފިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭ މީހާގެ ނަން ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެމީހާ 

ފާހަގަކުރެވިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭކަމަށްވާނަމަ، އެމީާހ 

ހަނާުކރުމަކީ ނުވަަތ އެަބއެްއ ވަން ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުެގ ގޮުތން

އެ ދަޢުވާއެްއެގ ޝަރީޢަތް ހިންގަމުންދާ ކޯޓުްނ  ،ނުފެންނަގޮތް ހެދުމަކީ

 ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ކުަށކާ ުގޅިގެން ހިްނގޭ ޝަރީޢަތެއްަގއި  (ރ)  

ނުވަަތ ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ަދއުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މީހެްއގެ ފުާރނައަށް 

 ،މުދަލަށް ނުވަތަ ޢާއިލާއަށް ގެއްލުންދީފާނެކަމުގެ އިންޒާުރ ލިބިފައިވާނަމަ

ނުވަތަ އެފަދަ ނުަރއްކަެލްއ ލިބިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެްއ 

ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތްަތކުެގ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ހެކިބަްސ ، އޮތްނަމަ

 ކިބަސްދެވިދާނެެއވެ.ދޭ މީހާއަކީ ކާކުކަން ހާމަނުކޮްށ ހެ

ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ފަދަ އެމީހަކީ ކާކުކަްނ   )1(   

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއާއި އޭނާގެ ޤާނޫނީ  ،ދެނެގަނެވޭފަދަ މަޢުލޫމާތު

ވަކީލަށް ހާމަނުކޮށް އަދި އެީމހުންނަށް ނުފެންނަގޮތަށް ފަރުދާއެްއެގ 

އަދި އެމީހަީކ ، ނިވަލުަގއި ުނވަތަ ކޮޓަިރެއްއގެ ތެޭރގަިއ ހުރެގެން
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ކާކުކަން ހާމަނުާވގޮތަްށ އޭނާގެ އަުޑ ބަދަލުކޮށްގެްނ 

ހެކިބަސް ަނގަންވާީނ  ހެކިބަސްދެވިދާނެެއވެ. މިގޮުތން މީހެއްގެ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޚަޞްމުންގެ ޙާޟިރުގަެއވެ. އަިދ 

، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ ކާުކކަްނ ދެނެގަނެވޭ ފަދަ ސުވާލު ފިޔަވައި 

އެހެން ސުވާލު ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް 

 ދޭންވާނެއެެވ. މިފަދަ ހެކިބަސް ވާނީ ޝަފަހީ ހެކި ކަމުގަެއެވ.

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދަ ގޮތަކަށް ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަކީ  މި  )2(   

ކާކުކަން ހާމަނުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމަށް މައްސަލައިގެ ަޚޞްމުންެގ 

މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބަލަން  ،ތެރެއިން ޚަޞްމަކު ބޭނުންވާނަމަ

އެގޮަތްށ ، ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން

 ދެވިދާނެވެ. ކޯޓުން ހުއްދަ  ހެކިބަސްނެގުމަށް

 

އެއް ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުެށއް، މީހެއްގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވެ،  .179 މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަ

ނަޑައޅައިފި ހިނދެއްގަިއ، އެ  އޭނާގެ މައްޗަށް އެއް ޙުކުަމށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ކަ

ނަޑއެޅި  ނޑަނާާޅހާކޯަޓކުޙުކުމެއް ކަ ހިނދަކު، އެ ޙުކުމްތައް ން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

އޭނާގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުާރނީ، އެއް ޙުކުމަށްފަހު އަނެއް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ 

އުސޫލުންނެވެ. އަދި އެ ޙުުކމްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ތަންފީޛުކުރަން ފަށާނީ، 

 ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު ޙުކުމެވެ.

 

އުމުތަކުގެ އެހެން ޤަ 

އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް 

 ޓެސްޓުތައް ހެދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންާވ  (ހ) .180

އިދާރާއަކުން އެ ޓެސްޓުަތްއ ހެދުމުގައި އެހެން ޤައުމަކާއެކު ެއއިްނ 

އިދާރާއަކުން ެއއްބާރުލުމުެގ އެއްބަްސވުމެްއ ވުމަކަްށ ނުވަތަ އެފަަދ 

މަކަށް މި އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން އެިއން ޤައުމަކުން އެ ޓެސްޓުތަްއ ހެދު

ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޓެްސޓުތައް ެއގޮތަްށ 

ހަދަންވާނީ، ކަމާގުޭޅގޮތުން ިމ ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އިޖުރާއަތުތަކަްށ 

 ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ކީ، ހެީކެގ މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ހަދާ ޓެސްޓުތަުކގެ ަނތީޖާއަ (ށ)  
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 ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެްއޗެެކވެ.

 ނެގުމުަގިއ، ަދއުލަތަށް ހިފަހައްޓައި މުދާ މީހެއްގެ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި (ހ) .181 ބަދަލުދިނުން 

 ުނވަތަ  ފާސްކުުރމުގައި، ބަލައި ތަނެއް ވަދެ ޢިމާރާތަކަށް މީހެއްގެ ނުވަތަ

 ޖެހެނު  ޢަަމލުކުރަން ފަރާތަކުން ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު  ބަންދުކުރުމުގައި މީހަކު

 އެ  ލިބިއްޖެނަމަ، ގެއްލުމެއް ށްމުދަލަކަ ނުވަތަ މީހަކަށް ެއއްވެސް ގޮތަކުން

 ނަމަެވސް . ނޯންނާނެއެވެ ނަގައިދިނުމެއް ދައުލަތުން ބަދަލު ގެއްލުމެްއގެ

 އިހުމާލުން ފަރާތެއްގެ ތަންފީޛުކުރާ ޤާނޫނު މެދުވެިރވީ  ގެއްލުމެއް އެފަދަ

 ކޮށްފައިވާ  ޚިާލފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ފަރާތުން ކުރާތަންފީޛު ޤާނޫނު ނުވަތަ،

 ގަސްދުަގއިކަމަށް  ދިނުމުގެ ގެއްލުމެއް ީމހަކަށް ނުވަތަ ސަބަބުން ކަމެއްގެ

 .ނަގައިދޭންވާެނއެވެ ބަަދލު ެގއްލުމުގެ އެފަދަ ވާނަމަ،

ޙާލަތުގައި، ބަދަުލ މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭންޖެހޭ  (ށ)  

ނަޑއަޅާީނ ޝަރީޢަތުންނެވެ.  ނަގައިދޭނެ ޢަދަދު ކަ

 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ 

އިޚްތިޞާޞް 

 އިޞްލާޙުވުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ ޤާނޫނު) ގައި  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .182

ނޑަައޅާފަިއ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުެގ އިޚްތިޞާޞް އެގޮތަްށ ކަ

އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް، ޑްރަްގ ކޯޓުން ބެލުމަށް އެ ކޯޓަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 5ދަށުން އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ މައްސަލަަތކާިއ، މި ޤާނޫނުގައި 

(ފަހެއް) އަހަރު ނުވަތަ ެއައށްވުރެ ދިގު ުމއްދަތަކަށް ޖަަލށްލުމުގެ އަދަބު 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުުށގެ މަްއސަލަތައް ފިޔަަވއި، މި ޤާނޫ ނުގައި ބަޔާންކުާރ ކަ

އެހެން ކުށްކުށާ ގުޭޅ މައްަސލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް، މި ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތން ޑްރަގް ކޯުޓ  34

ހިނގަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ހަމަ ކޮންމެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަްށވެްސ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މަސް  (ތިރީސް) 30މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ށ)  

ދުވަސް ހަމަވުމުން، މި މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޢަމަލުކުރުން ނިމުމަކަށްއައިްސ، 

ޑްރަގް ކޯޓުން ބެލުމަށް އެ ކޯޓަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޚްތިޞާޞް 

ލިބިދީފައިވާ މައްސަލަަތއް ިފޔަަވއި މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާްނކުރާ އެންމެހަިއ 
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މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަަކްށ  ކުށްކުށާ ގުޅޭ ަމއްސަލަތައް ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ުކށްކުށުގެ މައްސަލަަތއް ބެލުމަށް މެޖިސްޓްރޭޓް  (ނ)  

ކޯޓުތަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޞާޞަށާއި، 

އެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިދޭ ސަަރޙައްދީ އިޚްތިޞާޞަށް އުިނަކމެއް ނާންނާނެ 

ނޑައަޅާ މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓެްއަގިއ ގޮ ތުގެމަތިން، ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

ނުވަތަ ކްރިމިނަލް ކޯުޓގަިއ ނުވަތަ ޖުވެނައިްލ ކޯުޓގަިއ މި ޤާނޫނުގައި 

 ބަޔާންކުރާ ކުށްކުުށގެ ދަޢުވާ ުއފުލުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ަމއްސަލަތައް މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓުތަކުްނ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ ކުްށކުށުގެ  (ރ)  

(ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ  2010/22ބެލުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކްރިިމނަލް ކޯޓަށް ލިބިގެްނވާ ިއޚްތިޞާޞް ެއ 

 ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

ނިސްބަތަށް މި ބޭނުްނވާ  މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ (ބ)  

(ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކެގ  2010/22މެދުވެރިކޮށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 ޤާނޫނު) އިޞްލާޙުވީ ކަުމގައި ބެލެވޭނެެއވެ.

 

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް 

ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ފައިސާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އުަފއްދަންޖެހޭ މަރުކަޒުތައް އުފައްަދއި  47މި ޤާނޫނުގެ  .183

އެމާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުުކރަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ކޮންމެހެން 

 120ބޭނުންވާނެ ފައިސާ، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، (ސަތޭކަވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ސަރުކާރުން ރައްޔިތު

ފާސްކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރުވާދޭ މަުރކަޒުތަްއ މި ޤާނޫނުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުަގިއ 

 ޤާއިމުކޮށް އެތަންތަނުން ޚިދުމަތްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްަސންވާނެެއވެ.

 

ގައިވާ  3އަދި  2ވަލު ޖަދު 

އެއްޗެއްސާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ހެދުން 

މިނިސްޓްރީން ަގވާއިދު ހަދައި،  ،އަންނަނިވި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން (ހ) .184

 ހިންގަންވާނެެއވެ.

ގައިވާ މަސްތުާވެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރެވޭެނ  2ޖަދުވަލު   )1(   
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 ؛އުސޫލުތައް 
މަސްތުވާެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަްށ ގަިއވާ  2ޖަދުވަލު   )2(   

 ؛ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލައިސަންސްދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ުއސޫލުތައް
ގައިވާ މަސްތުާވެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރުމުެގ  2ޖަދުވަލު   )3(   

ބޭނުމުގައި، ުނވަތަ ދިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުކުރުމުގެ ބޭނުމުަގިއ، ނުވަަތ 

އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުަގއި، ުނވަތަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި، 

ނުވަަތ ، ނުވަތަ ބެހުމުގެ ބޭނުމުގަިއ، ނުވަތަ ރަްއކާކުރުމުގެ ބޭނުުމގައި 

މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ، 

ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ޢިމާރާތްތަްއ ނުވަތަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ 

 ؛ސޫލުތައް އު
ަގިއވާ މަްސތުވާތަެކއްޗާ ގުޅޭ ިލޔެކިުޔންތަކާބެހޭ  2ޖަދުވަލު   )4(   

 ؛އުސޫލުތައް 
ގަިއވާ މަސްތުާވއެްއޗެކާ ގުޭޅގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ  2ޖަދުވަލު   )5(   

ލިޔެކިޔުންތަާކއި ދޭންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ލިޔެކިޔުންތަްއ ބަލައި 

 ؛ދިރާސާކުރެވޭނެ ުއސޫލުތައް
ގަިއވާ މަސްތުާވއެްއޗެއް ހިމެނޭ ދާގީނާ ލޭބަލްކުރާނެ  2ޖަދުވަލު   )6(   

 ގޮތް.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ގަވާއިުދ  ،އަންނަނިވި ކަންކަމާ ބެހޭގޮުތން (ށ)  

 ހަދައި، ހިންގަންވާެނއެވެ.

ގައިވާ އެްއޗެއް ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެެތރެކުރެވޭެނ  3ޖަދުވަލު   )1(   

 ؛އުސޫލުތައް 
ގަިއވާ ެއއްެޗއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރުމަށް ބޭނުންާވ  3ޖަދުވަލު   )2(   

 ؛މީހުންނަށް ލައިސަންސްދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ުއސޫލުތައް 
ގައިވާ އެްއޗެއް ދިވެހިރާއްެޖއަށް އެެތރެކުރުމުެގ  3ޖަދުވަލު   )3(   

ބޭނުމުގައި، ުނވަތަ ދިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުކުރުމުގެ ބޭނުމުަގިއ، ނުވަަތ 

އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުަގއި، ުނވަތަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި، 

ނުވަަތ ، ނުވަތަ ބެހުމުގެ ބޭނުމުގަިއ، ނުވަތަ ރަްއކާކުރުމުގެ ބޭނުުމގައި 
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މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަިއ، 

ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ޢިމާރާތްތަްއ ނުވަތަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ 

 ؛ސޫލުތައް އު
ކުރުމުގައި ބޭނުންވާެނ ގައިވާ ެއއްެޗއްގެ މުޢާމަލާތު 3 ޖަދުވަލު  )4(   

 ؛ލިޔެކިޔުންތަކާބެހޭ ުއސޫލުތައް 
ގަިއވާ އެްއޗަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަހައްަޓންޖެހޭނެ  3ޖަދުވަލު   )5(   

ލިޔެކިޔުންތަާކއި ދޭންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ލިޔެކިޔުންތަްއ ބަލައި 

 ؛ުއސޫލުތައްދިރާސާކުރެވޭނެ 
 ގަިއވާ އެްއޗެއް ިހމެނޭ ދާގީނާ ލޭބަލްކުރާނެ ގޮތް. 3ޖަދުވަލު   )6(   

 

ހިނދަކު، މި ޤާނޫނު ފައިުނވާހާމި ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއެިޅގެން އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށް .185 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަަދއި ހިންގާީނ، 

 އެޖެންސީންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ިދވެހި  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .186 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 77/17ނަންބަރު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޤާނޫުނ  .187 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

 (މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) އުވުީނއެވެ.

 

އިޖުރާއަތު ތަފާތުވާ 

ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލު 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޖިނާއީ އިޖުރާައތުގެ ޢާންމު ހަމަތަކެއް  .188

ނަޑއަަޅއިފިނަމަ، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވެގންވާ އިޖުރާއަތުތަުކަގއާިއ  ޤާނޫނެއްގައި ކަ

އެފަދަ ޤާނޫނެއްގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ އިޖުރާއަތުަތކުަގިއ އެއްެވސް ތަފާތެއްާވ 

އަުތެގ ތެރެއިން އިްސކަންދޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ކުށުެގ ޙާލަތުގައި، އެ ދެ އިޖުރާ

 ތުހުމަތު ކުރެވިގެންވާ މީާހގެ ޙައްޤުތަކަށް ފަހިާވގޮތަށް ހުރި އިޖުރާއަތުތަކަށެވެ. 
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ެއވާ ތިން ޖަދުވަލަކީ، މި  މި ޤާނޫނުގައި ޙަވާލާދީފައިާވ، އަދި މި ޤާނޫނާ އެކުގައި .189 ޖަދުވަލުތައް 

ބައެކެވެ. ިމ ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ އެ ތިން ޖަދުވަލާ އެކުަގއެވެ. މި  ޤާނޫނުގެ މުހިންމު

ޤާނޫނުގައި އެ ތިން ޖަދުވަލުގެ ތެރެއިން ޖަދުވަލަކަށް ޙަވާލާދޭ ފަހަރުތަކުގައި ެއ 

 ޙަވާލާދެނީ، މި ޤާނޫނުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށެވެ.

 

ގެްނ ގޮތުން ަކނަޑއެޅިމި ޤާނޫނުގައި ެއ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި އޮްތ  .190 މާނަކުރުން 

 ހިނދަކު:އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މީހެއްގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި  (ހ)  

 ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ.

"ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ޮޑކްޓަރުން" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ،  (ށ)  

ދީފައިވާ މެޑިކަްލ  މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ގަިއވާ ބޭސްތައް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ  2ޖަދުވަލު ، ޑޮކްޓަރުންނާއި 

މީހުންނަށެވެ. އަދި ިދވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުަގއިނަމަ ެއ ޤަުއމެއްގެ ކަމާބެހޭ 

ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ބޭސްކުރުމުގެ ުހއްދަ ދީފައިާވ މެޑިަކްލ 

 ޑޮކްޓަރުންނަށެވެ.

ކެނެބިސް ޢާއިާލގެ ަގްސގަހުގެ ތެެރއިން  ،"ކެނެބިސް" ކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ (ނ)  

ގަހަކަށް ނުވަތަ އެއިން ަގހެއްގެ ބަޔަކަށް، ެއއަށް ކޮންމެ ނަމެއް 

 ކީނަމަވެހެވެ.

"ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓެޓްރާަހއިޑްރޯކެނެބިނޯްލ  (ރ)  

ެއއްެވސް މިންވަރަކަށް އެކުެލޭވގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްަފިއާވ އާއި ކެނެބިނޯލް 

 ތާސީރަށެވެ.

ޓެޓްރާހައިޑްރޯކެނެބިނޯްލ  ،ން" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނީ ޒި"ކެނެބިސް ރެ (ބ)  

 އެްއވެސް ވަރަކަށް ހިމެނޭ މާއްދާއަށެވެ.

ވިއްކުމާިއ، "ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ކެނެބިސް  (ޅ)  

 ،ތަނަްށ ގެންދިޔުމާއި ރުމަށްޓަަކއި ެއއްތަނުން އަނެއްދިނުމާއި، ވިޔަފާިރކު

ރައްުދޮކށްދިނުމާއި، އެއިން ކަމެްއ ކޮށްދިނުމަށް  ،ގެންގޮސްދިނުމާއި 

 ހުށަހެޅުމާއި އެއްބަްސވުން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
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ބުނެފަިއއެވަީނ، ޑްަރްގ "ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް އޮތް ެއހެން ކޯޓެއް" ކަމަށް  (ކ)  

ކޯޓު ފިޔަަވއި، މަސްުތވާތަެކއްާޗގުޅޭ ކުްށކުށުގެ ަމއްަސލަތައް ބެލުމުެގ 

 އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޮންެމ ކޯޓަކަށެެވ.

"ކަސްޓަމްްސގެ އޮފިސަރު" ަކމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްްސ  (އ)  

މި ޤާނޫުނ ، ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާސަރވިްސގެ އޮފިސަރުކަމުެގ މަޤާމު 

ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ އަދާކުރަްނޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ެއ ސަރވިްސއިްނ 

 ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ކޮޓަރި" ކަމަށް ބުނެފައިެއަވނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގަާއއި އެނޫްނ  (ވ)  

 ތަންތަނުގައި ހުންނަ ކޮޓަރި ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 ެއއްަޗކަށް ވާ ަމސްތުވާަގއި 1"އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޖަދުވަލު  (މ)  

އެްއޗެއް އުެފއްދުމަށާއި ވަިކ މަރުޙަލާތަކެއް ޙަވާލާދީނަމަ، ވަކި މަސްތުވާ 

ބޭނުންކޮށްގެން ެއއްެޗއްެގ ތާސީރު ޭއގެ އެންެމ ފުރިހަމަގޮތަށް 

އެްއޗަކަށް ޭއެގ މަސްތުވާ  އަެނއް ެއއްަޗކުންބަދަލުކުރުމަށާއި، ެއއް މަސްުތވާ

 ބާވަތް ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

(ފަންަސވީސް) އަހަރަްށ  25"ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ،  (ފ)  

 ޖަލަށްލުމަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރުން  (ދ)  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ިޒންމާ އެއިރަުކ ހުއްޓުވުމާުގޅޭ ސިޔާސަތުަތއް 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ަވޒީރަެށވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުންކުރުން  (ތ)  

ހުއްޓުވުމާުގޅޭ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ިޒންމާ އެއިރަުކ 

 ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާާރއަށެވެ.

ބުނެފައިއެަވނީ، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި، އުފުލޭ މުދާ "މުދާ" ކަމަށް  (ލ)  

އެއިން މުދަލަާކ ، ހިމެނޭގޮތުން، އަދި ެއއިން މުދަލެއްގެ މިލްުކވެރިކަމާއި 

ގުިޅގެން އުފެދިފައިވާ ުނވަަތ އުފެދޭ އެނޫންވެސް ޙައްާޤއި މަޞްލަޙަތާއި 

 މަންފާވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 2008/5"ފުލުހުންގެ އޮފިސަރު" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ގ)  
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(ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގަިއ ެއ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނަުކރުމުގެ ތެރޭަގިއ 

 ހިމެނޭ މީހަކަށެވެ.

"ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަީނ، ަޑއިމޯފިން  (ޏ)  

ތަނަށް ިވަޔފާރިކުރުމަށްޓަކައި ެއއްތަނުްނ އަނެއްިއ، ވިްއކުމާއި، ދިނުމާ

ރައްުދކޮށްދިނުމާއި، އެއިން ކަެމއް  ،ގެްނގޮސްދިުނމާއި ،ގެންދިޔުމާއި 

 ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާއި އެއްަބސްވުން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 1އެްއޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޖަދުވަލު ގަިއވާ މަސްތުވާ  1"ޖަދުވަލު  (ސ)  

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްާދައކަށް ނުވަތަ ެއއިން މާއްާދެއއް ހިމަނައިގެން ގައި 

 އުފައްދާފަިއވާ ކޮންމެ އުފެއްުދމަކަށެވެ.

 2އެްއޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ޖަދުވަލު ގަިއވާ މަސްތުވާ  2"ޖަދުވަލު  (ޑ)  

ނުވަތަ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ބޭހުގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުެރވޭ ކޮންމެ ެއއްަޗކަށް 

 އެއިން ެއްއޗެއް ހިމަނަިއގެން އުފައްދާފަިއވާ ކޮންމެ ެއއްަޗަކށެވެ.

ަގއިާވ  1ގަިއވާ އެްއެޗއް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޖަދުވަލު  3"ޖަދުވަލު  (ޒ)  

ގައިވާ މަސްތުވާެއއްެޗއް އުފެްއދުމަށް ނުވަތަ  2ނުވަތަ ޖަދުވަލު 

ޖަދުވަުލގަިއ ބަޔާންކުާރ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުެރިވދާނެކަމަށް އެ 

 އެްއޗެއްސަެށވެ.

"ޕްރިސްކްރިޕްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ބޭހުގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެޭވ  (ޓ)  

އެްއޗެހި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޮޑކްޓަރަުކ 

ފެމިލީން ޢާންމުކޮށް ލިޔެދޭ މިންވަރު ަކމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް 

ނަޑއަޅާ މިންވަަރކަށް ލިޔެޭދ ބޭސް ސިޓީއަށެވެ.  ކަ
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 1 ޖަދުވަލު 

 މަސްތުވާތަކެތި  މަނާކުރެވިފައިވާ 

 

 ACETORPHINE އެސިޓޯފިން -1

-ACETYL-ALPHA މިތައިލްފެންޓަނިލް -އަލްފާ  -އެސިޓައިލް  -2
METHYLFENTANYL 

 ACETYLDIHYDROCODEINE އެސިޓައިްލޑައިަހއިޑްރޯޯކޑެއިން  -3

 ACETYLMETHADOL އެސިޓައިލްމެތަޑޯލް  -4

 ALLYLPRODINE އެލައިލްޕްރޯޑިން  -5

 ALPHA-CETYL-METHADOL މެތަޑޯލް -ސިޓައިލް  -އަލްފާ -6

 ALPHAMEPRODINE އަލްފާމެޕްރޯޑިން -7

 ALPHAMETHADOL އަލްފާމެތަޑޯލް -8

 ALPHA-METHYLFENTANYL މިތައިލްފެންޓަނިލް -އަލްފާ -9

 ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL މިތައިލްތިއޯފެންޓަނިލް -އަލްފާ -10

 ALPHAPRODINE އަލްފާޕްރޯޑިން -11

 ANILERIDINE އެނިލެރިޑިން  -12

 BENZETHIDINE ބެންޒެތައިޑިން  -13

 BENZYLMORPHINE ޒައިލްމޯފިންބެނަ -14

 BETACETYLMETHADOL ބީޓާސިޓައިލްމެތަޑޯލް  -15

 BETA-HYDROXYFENTANYL ހައިޑްރޮކްސީފެންޓަނިލް  -ބީޓާ -16

-BETA-HYDROXY-3 މިތައިލްފެންޓަނިލް  -3-ހައިޑްރޮކްސީ  -ބީޓާ -17
METHYLFENTANYL 

 BETAMEPRODINE ބީޓާމެޕްރޮޑިން -18

 BETAMETHADOL ބީޓާމެތަޑޯލް -19

 BETAPRODINE ބީޓާޕްރޯޑީން -20

 BEZITRAMIDE ބެޒިޓްރަމައިޑް  -21

 BROLAMFETAMINE ބްރޯލްއެމްފިޓަމިން -22
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 CATHINONE ކެތިނޯން -23

 CANNABIS AND CANNABIS ކެނެބިސް ރޭިސން އަދި ކެނެބިސް -24
RESIN 

 CANNABIS MIXTURE ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ -25

 CANNABIS EXTRACTS AND ކެނެބިސް އެކްްސޓްރެކްޓްސް ައދި ޓިންކްޗަރ -26
TINCTURES  

 CLONITAZENE ކްލޯނިޓަޒިން  -27

 COCA LEAF ލީފް ކޮކާ -28

 COCAINE ކޮކޭން  -29

 CODOXIME ކޮޑޮކްަސއިމް  -30

 CONCENTRATE OF POPPY ޕޮޕީ ްސޓްރޯ އޮފް ކޮންސެންޓްރޭޓް -31
STRAW 

 CYCLOBARBITAL ބާބިޓާލް  ސައިކްލޯ -32

 DESOMORPHINE ޑެސޯމޯފިން -33

 DET ޓީ .އީ.ޑީ -34

 DEXTROMORAMIDE ޑެކްސްޓްރޯމޮރަމަިއޑް  -35

 DMA އޭ .އެމް.ޑީ -36

 DMHP ޕީ .ެއޗް.އެމް.ޑީ -37

 DMT ޓީ .އެމް.ޑީ -38

 DOET ޓީ .އީ.އޯ.ޑީ -39

 DIAMORPHINE ޑައަމޯފިން -40

 DIAMPROMIDE ޑައަމްޕްރޮމައިޑް  -41

 DIETHYLTHIAMBUTENE އަމްބިއުޓިން ތައިލްތަ ޑައި -42

 DIFENOXIN ޑައިފެނޮކްސިން  -43

 DIHYDROMORPHINE ޑައިހަިއޑްރޯމޯފިން -44

 DIHYDROETORPHINE ޑައިހަިއޑްރޯޓޯފިން -45

 DIMENOXADOL ޑޯލް ސަ ސްޑައިމެނޮކް -46

 DIMEPHEPTANOL ޑައިމެފެޕްޓަނޯލް -47
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މެތައިލީންަޑއިޮއްކސީ) (، ޑައިމެތައިލް  -48

 ން)މަފެނެތީލި

DIMETHYL, (METHYLENEDIOXY) 
PHENETHYLAMINE) 

 DIMETHYLTHIAMBUTENE ޑައިމިތަލްތައަމްބިއުޓިން  -49

 DIOXAPHETYLBUTYRATE ރޭޓް ޑައޮްކސަފިޓައިލްބިުއޓަ -50

 DIPHENOXYLATE ޑައިފެނޮކްސިލޭޓް  -51

 DIPIPANONE ޑައިޕިޕަނޯން  -52

 DROTEBANOL ޑްރޯޓިބަނޯލް -53

 ECGONINE އެްކގޯނިން -54

 އެތައިލް، (މެަތއިލީންޑަިއއޮްކސީ) -55

 ން)މަފެނެތީލި

ETHYL, (METHYLENEDIOXY) 
PHENETHYLAMINE) 

 ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE އަމްބިއުޓިން އިތައިލްމިތައިލްތި  -56

 ETHYLMORPHINE އިތައިލްމޯފިން -57

 ETICYCLIDINE އެޓިސަިއކްލިޑިން  -58

 ETONITAZENE އެޓޯނިޓަޒިން  -59

 ETORPHINE އެޓޯފިން -60

 ETOXERIDINE ިރޑިންޒެއެޓޯ -61

 ETRYPTAMINE ޓްރިޕްޓަމިންއީ -62

 FENETYLLINE ފެނެޓިލީން  -63

 FURETHIDINE ފިޔުރެތިޑިން -64

 HYDROMORPHINOL ހައިޑްރޯމޯފިނޯލް -65

 HYDROXYPETHIDINE ހައިޑްރޮކްސިޕެިތޑިން -66

 ISOMETHADONE އައިސޯމެތަޑޯން  -67

 KETOBEMIDONE ކީޓޯބެމިޑޯން -68

 LEVAMFETAMINE ޓަމިންޕެލީވަމް -69

 LEVOMETAMFETAMINE ޓަމިންފިންލީވޯމެޓަ -70

 LEVOMETHORPHAN ލީވޯމެތޯފަން -71

 LEVOMORAMIDE ލީވޯމޮރޮމައިޑް  -72
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 LEVOPHENACYLMORPHAN ލީވޯފެނަސިލްމޯފަން -73

 އެލް   ، ީޑ) އެސް (އެލް ލައިސަރޖައިޑް -74

 25ޑީ  އެސް
LYSERGIDE (LSD), LSD  25 

(މިތައިލްއެނެޑިޮއކްސީ)  -4، އޭ  އެމް ޑީ އެމް -75

 ފެނެތައިލަމައިން

MDMA, 4-(METHYLENEDIOXY) 
PHENETHYLAMINE 

 METAZOCINE މެޓަޒޯސިން -76

މެތައިލީންަޑއިޮއކްީސ) (، މެތައިލް -77

 ން)މަފެނެތީލި

METHYL, (METHYLENEDIOXY) 
PHENETHYLAMINE) 

 METHYLDESORPHINE މިތައިލްޑެސޯފިން -78

 METHYLDIHYDROMORPHINE ޑައިހަިއޑްރޯމޯފިން މިތައިލް -79

 METHYLFENTANYL-3 ފެންޓަނިލް މިތައިލް -3 -80

 METHYLTHIOFENTANYL-3 ފެންޓަނިލްޔޯތަ މިތައިލް -3 -81

 METOPON މެޓޯޕޯން -82

 METAMFETAMINE RACEMATE މެޓަމްފެޓަމިން ރެސިމޭޓް  -83

 MECLOQUALONE މެކްލޯކުއަލޯން  -84

 MEPHEDRONE މެފެޑްރޯން -85

  MESCALINE މެސްކަލިން -86

 METHAQUALONE މެތަކުއަލޯން -87

 METHCATHINONE މެތްކެތިނޯން -88

 METHYLPHENIDATE މިތައިލްފެނިޑޭޓް -89

 MORPHERIDINE މޯފެރިޑިން -90

 MORAMIDE INTERMEDIATE އިންޓަރމީިޑއޭޓް  މޮރަމައިޑް -91

 METHYLAMINOREX-4 މިތައިލްއެމިނޮރެކްސް  -92

 MPPP ޕީ.ޕީ.ޕީ.އެމް -93

 MMDA އެމް.އެމް.ޑީ.އޭ  -94

 MDE, N-ETHYL MDA އެތައިލް އެްމ.ޑީ.އޭ  -އެން ، އެމް.ޑީ.އީ  -95

 MTA-4 އެމް.ޓީ.އޭ  -4 -96
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 MYROPHINE މައިރޯފިން -97

 -ހައިޑްރޮްކސީ އެމް.ޑީ.އޭ، އެން -އެން -98

ސީ) މެތްލީންޑައިއޮކް -4( 3-މިތައިލް

 )ތީލިމަން(ފެނެ

N- HYRDROXY MDA, N-METHYL-
3 (4-
(METHLENEDIOXY)PHENYLTHY
LAMINE 

 NICOMORPHINE ނިކޯމޯފިން   -99

 NORACYMETHADOL ނޯރޮސިމެތަޑޯލް  -100

 NORLEVORPHANOL ނޯލިވޯފެނޯލް  -101

 NORMETHADONE ނޯމެތަޑޯން  -102

 NORMORPHINE ނޯމޯފިން   -103

 NORPIPANONE ނޯޕިޕަނޯން   -104

 OPIUM (އަފިހުން) އޯޕިއަމް  -105

 ORIPAVINE އޮރިޕަވިން   -106

 PARA-FLUOROFENTANYL ލޫރޯފެންޓަނިލް ޕް -ޕެރަ  -107

 PARAHEXYL ޕެރަހެކްސިލް  -108

 PEPAP ޕީ.އީ.ޕީ.އޭ.ޕީ   -109

 PHENADOXONE ފެނަޑޮކްސޯން  -110

 PHENAMPROMIDE ފެނަމްޕްރޮމައިޑް  -111

 PHENAZOCINE ފެނަޒޯސިން  -112

 PHENOMORPHAN ފެނޯމޯފަން   -113

 PHENOPERIDINE ފެނޯޕެރިޑިން  -114

 PHENCYCLIDINE ޑިން ފެންސައިކްލީ  -115

 PHENMETRAZINE ޒިންފެންމެޓްރި  -116

 PIMINODINE ޕިމިނޯޑިން  -117

 PIRITRAMIDE ޕިރިޓްރަމައިޑް   -118

 PMA ޕީ.އެމް.އޭ   -119

 PROHEPTAZINE ޕްރޯހެޕްޓަޒިން  -120

 PROPERIDINE ޕްރޯޕެރިޑިން  -121
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 PSILOCINE, PSILOTSIN ަސއިލޮޓްސިން ، ސައިލޯސިން  -122

  PSILOCYBINE ސައިލޯސައިބިން   -123

 RACEMETHORPHAN ރޭސިމެތޯފަން   -124

 RACEMORAMIDE ރޭސިމޮރޮމައިޑް  -125

 RACEMORPHAN ރޭސިމޯފަން   -126

 ROLICYCLIDINE ރޯލިސައިކްލިޑިން   -127

 REMIFENTANIL ރެމައިފެންޓަނިލް  -128

 STP-DOM ޑީ.އޯ.އެމް-އެސް.ޓީ.ޕީ   -129

 SP TENAMPHETAMINE އެސް.ޕީ. ޓެނެމްފެޓަމިން  -130

 TENOCYCLIDINE ޓީނޯސައިކްލިޑިން   -131

 TETRAHYDRO CANNABINOL ކެނެބިނޯލް  ޓެޓްރާހައިޑްރޯ  -132

 THEBACON ތިބެކޯން  -133

 THEBAINE ތިބޭން  -134

 THIOFENTANYL ތަޔޯފެންޓަނިލް  -135

 TILIDINE ޓިލިޑީން  -136

 TMA ޓީ.އެމް.އޭ   -137

 TRIMEPERIDINE ޓްރައިމެޕެރިޑިން  -138

 ZIPEPROL ޒިޕެޕްރޯލް -139

 

 އެއްޗެއް ެއއިން ،ސޯލްޓްްސއާއި ،އީތާރޒްއާއި ،އެސްޓާރޒްއާއި  ،އައިސޯާމރސްއާއި  ތަކެތީގެ މަތީގައިއެވާ

 ގައި  2 ޖަދުަވލު ތެެރއިން އެއްެޗހީގެ ތައްޔާރުކުރެވޭ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއް މަތީގައިވާ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން

 ތަކެތި. ހިމެނިަފއިނުވާ

 ސިންގަލް  ވަނަ ައހަރުގެ 1961 އ.ދ. ގެ ،ލިޔެަފއިއެވަނީ ނަންތައް ެއއްޗެީހގެ  ޖަުދވަުލގައިވާ މި 

 ސައިކޯޓްރޮޕިކް  އޮން ކޮންވެްނޝަން  ަވނަ އަހަުރގެ 1971ޑްރަގްސްާއއި  ނާކޮޓިކް  އޮން ކޮންވެންޝަން

 ބޭނުންކޮށްފަިއވާ  ޖަދުވަލުގައި މި އެއްަޗކަށް ޖަދުވަުލގައިވާ މި ގޮތަށެވެ. އަދި ޝެޑިއުްލތަކުގައިވާ ސަބްސްޓެންސަސްގެ

އެތި ނޫން ކަމުގައެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޖަދުވަުލގައި މި  އެއެއްޗަކީ ންކުރުމަކުންބޭނު ނަމެއް އެހެން ނަން ނޫން

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.
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 2 ޖަދުވަލު 

 މަސްތުވާތަކެތި  ބޭނުންކުރެވޭ  ބޭހުގެ ގޮތުގައި 

  

 AMFEPRAMONE މޯންއެމްފިޕްރޮ -1

 AMFETAMINE އެމްފިޓަމިން -2

 AMINEPTINE އެމައިނެޕްޓިން  -3

 AMINOREX އެމައިނޯރެކްސް  -4

 AMOBARBITAL އެމޯބާބިޓާލް -5

 AMYL NITRATE, BUTYL އެމީލް ނައިޓްރޭޓް، ބިޔުޓީލް ަނއިޓްރޭޓް  -6
NITRATE 

 ALFENTANIL  އަލްފެންޓަނިލް -7

 ALLOBARBITAL އެލޯބާބިޓާލް -8

 ALPRAZOLAM އެލްޕްރޮޒޯލަމް  -9

 BARBITAL ބާބިޓާލް -10

 BENZENE ބެންޒީން  -11

 BENZFETAMINE ބެންޒްފިޓަމިން  -12

 BROMAZEPAM ޕާމްޒެބްރޯމަ  -13

 BROTIZOLAM ބްރޮޓިޒޯލަމް  -14

 BUPRENORPHINE ބިޔުޕްރިނޯފިން  -15

 BUTALBITAL ބިޔުޓަލްބިޓާލް  -16

 BUTANE ބިޔުޓޭން  -17

 BUTOBARBITAL ބިޔުޓޯބާބިޓާލް  -18

 CAMAZEPAM ކެމަޒިޕާމް  -19

 CATHINE ކެތީން  -20

ރަޑއިޒެޮޕކްސަިއޑް   -21  CHILORDIAZEPOXIDE ކްލޯ

 CLOBAZAM  ކްލޯބަޒާމް  -22
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 CLONAZEPAM ކްލޯނަޒިޕާމް  -23

 CLORAZEPATE ކްލޯރަޒިޕޭޓް   -24

 CLOTIAZEPAM ކްލޯޓިއަޒިޕާމް   -25

 CLOXAZOLAM ކްލޮކްސަޒޯލަމް   -26

 CODEINE ކޯޑީން   -27

 ، 2-ބްރޯމޯ -4ބީ، -ސީ 2  -28

 ޑައިމެތޯކްސީފެނެތިލަމިން

2 C-B, 4-BROMO-2, 
DIMETHOXYPHENETHYLAMINE 

 DIAZEPAM ޕާމް ޑައަޒެ  -29

  DIHYDROCODEINE ޑައިހަިއޑްރޯކޯެޑއިން   -30

 DELORAZEPAM ޑިލޯރަޒިޕާމް  -31

 DEXAMFETAMINE ޑެކްސްއެމްފިޓަމިން   -32

 DEXTROPROPOXYPHENE ޑެކްސްޓްރޯޕްރޯޕޮކްސީފީން   -33

 DRONABINOL ޑްރޯނަބިނޯލް  -34

 ESTAZOLAM އެސްޓަޒޯލަމް   -35

 ETHCHLORVYNOL އެތްކްލޯވިނޯލް   -36

 ETHINAMATE އެތިނަމޭޓް  -37

 ETHYL LOFLAZEMPATE  އިތައިލްލޮފްލަޒިޕޭޓް   -38

 ETILAMFETAMINE އެޓިލެމްފިޓަމިން  -39

 FENCAMFAMINE ފެންކެމްފަމިން   -40

 FENPROPOREX ފެންޕްރޮޕޮރެކްސް  -41

 FENTANYL ފެންޓަނިލް   -42

 FLUDIAZEPAM ޕާމް ފްލޫޑައިޒި  -43

 FLUNITRAZEPAM  ފްލޫނައިޓްރޮޒިޕާމް  -44

 FLURAZEPAM ފްލޫރަޒިޕާމް  -45

 FREON ފްރެއޮން  -46

  ބަޓްރިކްޑްރޯކްސީ ހައި-ބީ (ަވއި .އެޗް.ޖީ  -47

 އެސިޑް)

GHB (Y-HYDROXYBUTRIC 
ACID) 

 116 



 
 
 
 

 
 

 GLUTETHIMIDE ގްލޫޓެތިމައިޑް   -48

 HALAZEPAM  ހެލަޒިޕާމް  -49

 HALOXAZOLAM ހެލޮކްސަޒޯލަމް  -50

 HYDROCODONE ހައިޑްރޯކޯޑޯން   -51

 HYDROMORPHONE ހައިޑްރޯމޯފޯން  -52

 KETAMINE ކެޓަމީން  -53

 KETAZOLAM ކެޓަޒޯލަމް   -54

 LEFETAMINE ލިފިޓަމިން   -55

 LEVORPHANOL ލިވޯފަނޯލް  -56

 LOPRAZOLAM ލޯޕްރަޒޯލަމް  -57

 LORAZEPAM  ޕާމްލޮރަޒެ  -58

 LORMETAZETAM މްޕާލޯމިޓަޒި  -59

 MAZINDOL މެޒިންޑޯލް  -60

 MEDAZEPAM މެޑަޒިޕާމް  -61

 MEFENOREX މެފިނޮރެކްސް  -62

 MEPROBAMATE މެޕްރޯބަމޭޓް   -63

 MESCALINE މެސްކަލީން  -64

 MESOCARB  މެސޯކާބް  -65

 METHADONE މެތަޑޯން   -66

 METHADONE INTERMEDIATE މެތަޑޯން އިންޓަރމީޑިއެޓް   -67

 METHYLENE CHLORIDE މެތައިލީން ކްލޮރައިޑް   -68

 METHYLPHENIDATE މެތައިލްފެނިޑޭޓް  -69

 METHYLPHENOBARBITAL  މެތައިލްފީނޯބާބިޓާލް  -70

 METHYPRYLON މެތިޕްރިލޯން   -71

 MIDAZOLAM ޑަޒޯލަމްމެ  -72

 MORPHINE މޯފިން   -73
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 MORPHINE METHOBROMIDE މޯފިން މެތޯބްރޯމައިޑް  -74

 MORPHONE N-OXIDE އޮކްސަިއޑް  -މޯފިން އެން  -75

 NALBUPHINE ނަލްބިއުފީން  -76

 NICOCODEINE ނިކޯކޯެޑއިން  -77

 NICODICODINE ނިކޯޑިކޯޑީން   -78

 NIMETAZEPAM ނިމެޓަޒިޕާމް  -79

 NITRAZEPAM ނައިޓްރަޒިޕާމް   -80

 NITRONS OXIDE 1 HEXANE ހެކްސޭން 1ނައިޓްރޯންސް އޮކްަސއިޑް   -81

 NORDAZEPAM ނޯޑަޒިޕާމް  -82

 OXYCODONE އޮކްސިޯކޑޯން   -83

 OXYMORPHONE އޮކްސިމޯފޯން  -84

 OXAZEPAM އޮކްަސޒިޕާމް  -85

 OXAZOLAM އޮކްަސޒޯލަމް  -86

 PETHIDINE ޕެތިޑިން  -87

 PETHIDINE-INTERMEDIATE-A އޭ -އިންޓަރމީޑިއޭޓް -ޕެތިޑިން  -88

 PETHIDINE-INTERMEDIATE-B  ބީ-އިންޓަރމީޑިއޭޓް -ޕެތިޑިން  -89

 PETHIDINE-INTERMEDIATE-C  ސީ -އިންޓަރމީޑިއޭޓް -ޕެތިޑިން  -90

 PENTOBARBITAL ޕެންޓޯބާބިޓާލް  -91

 PENTAZOCINE ޕެންޓަޒޯސިން  -92

 PHOLCODINE ފޮލްކޯޑިން  -93

 PEMOLINE ޕިމޯލިން   -94

 PHENDIMETRAZINE ޒީން ރޮފެންޑައިމެޓް  -95

 PHENOBARBITAL ފީނޯބާބިޓާލް   -96

 PHENTERMINE ފެންޓަމީން   -97

 PINAZEPAM  ޕިނަޒިޕާމް  -98

 PIPRADOL  ޕިޕްރަޑޯލް  -99
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 PRAZEPAM  ޕްރަޒިޕާމް -100

 PROPANE ޕްރޮޕޭން -101

 PROPIRAM ޕްރޮޕިރެމް -102

 PROPOXYPHENE ޕްރޮޕޮކްސިފީން -103

 PYROVALERONE ރޯން ލިޕައިރޯވެ -104

 SECOBARBITAL ސެކޯބާބިޓާލް -105

 SECBUTABARBITAL  ސެކްބިއުޓަބާބިޓާލް  -106

 SUFENTANIL ސިޔުފެންޓަނިލް -107

 TEMAZEPAM ޓިމަޒިޕާމް -108

 TETRAZEPAM ޓެޓްރަޒިޕާމް -109

 TOLUENE ޓޮލުއިން -110

 TRIAZOLAM ޓްރިއަޒޯލަމް  -111

 TRICHLOROETHYLENE ޓްރައިކްލޯރޯއެތިލިން  -112

 VINYLBITAL ވިނައިލްބިޓާލް  -113

 ZOLPIDEM ޒޮލްޕިޑެމް -114

    

 ސިންގަލް ވަނަ ައހަރުގެ  1961އ.ދ. ގެ ، އެވަނީ  ލިޔެފައި  ަނންތައް އެއްޗެީހގެ މި ޖަުދވަުލގައިވާ

 ސައިކޯޓްރޮޕިކް  އޮން ކޮންވެްނޝަން  ަވނަ އަހަުރގެ 1971 ޑްރަގްސްާއއި ނާކޮޓިކް  އޮން ކޮންވެންޝަން

 ބޭނުންކޮށްފަިއވާ  ޖަދުވަލުގައި މި އެއްަޗކަށް ޖަދުވަުލގައިވާ މި ގޮތަށެވެ. އަދި ޝެޑިއުްލތަކުގައިވާ ސަބްސްޓެންސަސްގެ

ކަމުަގއެްއ  އެތި ނޫން ބުނެަފއިވާ  ޖަުދވަުލގައި މި އެއްޗަކީ  އެ  ބޭނުންކުރުމަކުން ނަމެއް އެހެން  ނޫން ނަން

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.
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 3ޖަދުވަލު 

 އެއްޗެހި މަސްތުވާތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

  

-ޓީލް އެސި-ލިކް ެއސިޑް (އެންއެސެޓީލްއެންތްރެނެ -އެން  -1

 އެމައިނޯބެންޒޮއިކް ެއސިޑް)-އޯ

N-acetylanthranilic acid also known as N-
Acetyl-o-aminobenzoic acid 

 
-Ephedrine also known as β-Hydroxy-N މެތީލްއެމްފެޓަިމން)-އެން-ހައިޑްކްސީ -އެފްރެޑީން (ބީޓާ  -2

methylamphetamine 
އަރގޮމެޓްީރން (އަރގޮނޮީވން ުނވަތަ އަރގޮބެސީން   -3

-އެން-ޑައިޑެހައިޑްރޯ -10-9-ބީޓާ (އެސް)]8ނުވަތަ [

-6-މެތީލް -6-މެތީލްއެތީލް)-1-ހައިްޑރޮކްސީ -2(

 ކާރބޮކްސަަމއިޑް-8-މެތީލްއަރގޮލީން 

Ergometrine also known as Ergonovine or 
Ergobasine or [8β(S)]-9-10-Didehydro-N-
(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-6-
methylergoline-8-carboxamide 

-އޭ-5‘-މެތީލް -2‘-ހައިޑްޮރކްސީ -12‘އަރގޮޓަމީން (  -4

 ޓްރައިނޯން-18,’6‘,3‘-(ފެނީމެތީލް) އަރގޮޓަމަން 

Ergotamine also known as 12’-Hydroxy-
2’-methyl-5’-a-(phenymethyl) ergotaman-
3’,6’,18’-trinone 

-4-މެތިލީްނޑައިއޮކްސީ)-1,2އައިސޮަސފްޯރލް (  -5

 ޕްރޮޕެނީލްބެންޒީން 

Isosafrole also known as 1,2-
(Methylenedioxy)-4-propenylbenzene 

-6-ޑައިޑެހައިޑްރޯ -9,10ލައިަސރޖިކް ެއސިޑް (  -6

 ކާރބޮްކސީލިކްެއސިޑް -ބީޓާ-8-ރޮގލީން މެތީލަ

Lysergic acid also known as 9,10-
Didehydro-6-methylergoline-8β-
carboxylic acid 

  methylenedioxyphenyl-2-propanone-3,4 ޕްރޮޕަނޯން-2-މެތިލީންޑައިއޮްކސީޕެނީލް -3,4  -7

  Norephedrine ނޯރފެޑްރީން   -8

 Phenyl-2-propanone also known as-1 ޕްރޮޕަނޯން (ފެނީަލސިޓޯން)-2-ފެނީލް -1  -9
Phenylacetone  

1 (މެތިލީންޑައިޮއކްސީ) ބެންޒަލްޑީހައިޑް -3,4ޕިޕެރޯނަލް (  -0

 ނުވަތަ ޕައިޕެރޮނީލަލްީޑހައިޑް)

Piperonal also known as 3,4-
(Methylenedioxy)benzaldehyde or 
Piperonylaldehyde 

1   Pseudoephedrine ސޫޑޮއެފިްޑރީން   -1

1  މެތީލް-އެން-ހައިްޑރޮްކސީ-ސޫޑޮއެފިްޑރީން (ބީޓާ  -2

 އެމްފެޓަމީން)

Pseudoephedrine also known as β-
Hydroxy-N-methylamphetamine 
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1 -Safrole also known as 4-Allyl-1,2 މެތިިލންޑައިއޮކްސީބެންޒީން)-1,2-އެިލލް -4ސެފްޯރލް (  -3
methylenedioxybenzene 

1  Acetic anhydride also known as Acetic (ެއިސޓިކް އޮކްސައިޑް)އެސިޓިކްއެންަހއިޑްރައިޑް   -4
oxide  

1  Acetone also known as 2-Propanone or ޕްރޮޕަނޯން ނުވަތަ ޑައިމެތީލް ކިޓޯން)-2އެސިޓޯން (  -5
Dimethyl ketone  

1 -Anthranilic acid also known as o އެީމނޯބެންޒޮއިކް އެސިޑް)-އެންތްރެނިލިކް ެއސިޑް (އޯ   -6
Aminobenzoic acid  

1 އެތީލް އީތަރ (އީތަރ ނުވަތަ ޑައިއެތީލް އީތަރ ނުވަތަ   -7

އެތީލް އޮކްސައިޑް ުނވަތަ ޑައިެއތީލް އޮކްސައިޑް ނުވަތަ 

 ތޭން)ސްއީއޮކްސީބި-1،1އެތޮކްސީއީތޭން ނުވަތަ '

Ethyl ether also known as Ether or Diethyl 
ether or Ethyl oxide or Diethyl oxide or 
Ethoxyethane or 1,1’-Oxybisethane  

1   Hydrochloric acid ހައިޑްރޮްކލޮރިކް އެސިޑް   -8

1 -Methyl ethyl ketone also known as 2 ބިއުޓަނޯން)-2މެތީލް އެތީލް ކިޓޯން (  -9
Butanone  

ފެނީލްެއސިޓިކް (ބެންޒީންއެސިިޓކް އެސިޑް ނުވަތަ   -20

 ޓޮލުއިކް އެސިޑް)-އަލްފާ 

Phenylacetic acid also known as 
Benzeneacetic acid or α-Toluic acid  

 Piperidine also known as ޕިޕެރިޑީން (ހެކްސަހައިްޑރޮޕިރިީޑން)  -21
Hexahydropyridine  

  Potassium permanganate ޕޮޓޭސިއަމް ޕަރމަންގަނޭޓް   -22

  Sulphuric acid ސަލްިފއުރިކް ެއސިޑް   -23

 Toluene also known as Methylbenzene or ބެންޒީން ނުަވތަ ފެނީލްމީތޭން) ޓޮލުއީން (މެތީލް  -24
Phenylmethane. 

 
 

 

 

Compiled by: Fathimath Thaufeeg (Asst Legal Officer- Drug Court) 
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	(1 އަދި 2ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު)

