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 2012/3 ނަްނަބރު ޤާނޫނު

  ހ  1433-6-2
 މ.  2012-4-23

 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު 

 އެއްވަނަ ބައި 
 ފާއި ނަން ތަޢާރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުްއޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ  ،މިއ   )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަްއ ހިންާގ މ ހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު  ،އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުން  ،އެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި

ކަމާގުޅޭގޮތުން  ،ހ ތެރިެވދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއިރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި އެ

އެއް މުއައްސަސާ އަނެއް   ،އޮތް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅުމާއި

 މުއައްސަސާއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

ށ()  
  

ގެވެށި ގުޅުމަކުން   ،މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ބުނެފައިއެވަނ   ،ގެވެށި އަނިޔާކަމަށް

އެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ ނުވަތަ  ،ގުޅިގެންވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު

 މި ޤާނޫނުަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ. ،އަނެކުންގެ މައްޗަށް

 "ގެވެށި ައނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނ  )ނ(  

 ދެވަނަ ބައި 
 މަޤްޞަދު 

 އަންނަިނވި މައިގަނޑު އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކ    .2 މަޤްޞަދު 

ކޮންެމ  ،ކޮްނމެ ގޮތަކަށް ،ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ހަމަކޮންމެ ޢަަމލަކ  )ހ(  
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ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު  ،ފެންވަރެއްގެ ަބއެއްގެ މެދުގައި ހިނގިނަމަވެސް

 ޢަމަލެއްކަން ކަނޑައެޅުން.

އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވ    ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފި ޙާލަތެއްގައި )ށ(  

 މ ހާއަށް އެކަށ ގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިިބދިނުން.

އަދި  ،އެންމެ އަވަހަށް ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާއަށް އެންމެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް )ނ(  

 އޭނާއަށް އެންމެ ލުއިފަސޭހަ މަރުޙަލާއެއްގެ ތެރެއިން އިންސާފު ހޯދައިދިނުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށާއި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް   )ރ(  

 ރުޖޫޢަކޮށްދިނުމަށް އެކަށ ގެންވާ ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދިނުން.

އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންާގ މ ހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުްއޓުވަިއ އަދި އެފަދަ މ ހުން ގެވެށި  )ބ(  

އިޞްލާޙުވުމަށް ޭބނުންވާ ެއހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

ޤާނޫނ   ،އަމުރުތަކާއިޝަރ ޢަތުން ކުރާ ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެގޮތުން )ޅ(  

ާބރު ލިިބގެްނ ދައުލަތުެގ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ އަމުރުތައް 

 ތަންފ ޛުކުރެވޭނެގޮތް ެހދުން.

ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ  ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކާގުޅޭ ޚާއްޞަ ސިފަތަކާއި ކަންކަމަށް )ކ(  

އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ކަމާގުޅޭ ޤާިބލުކަން  ،ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވައި

 އިތުރުކޮށްދިނުން.

ޢާންމުގޮތެއްގައި ކަންހިނގާގޮަތްށ ަބލާއިރު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުންނާ  )އ(  

މާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް އަދި އިޖްތި ޙ ފުރަތަމަ ދިމާވާ ަބޔަކަށްވެފައި އޮންނަނ  ޞިއް



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ގެވެށި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ   ،އެކަން ފާހަގަކުރުމާއެކު ،ކަމަށްވާހިނދު

އެފަދަ މައްސަލަތައް  ،މ ހުންނަށް އެކަށ ެގންވާ އެހ ެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި

ރާތްތަކުގެ އަދި އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަ ޙ ފުލުހުންަނށް ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ޞިއް

 މައްޗަށްއޮތް ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުން.

މި ާޤނޫނުެގ ދަށުންނާއި ިޖނާއ   ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިްނގާ މ ހުންނަށް  )ވ(  

ގެވެިށ  ،ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން އުފުލަންޖެޭހ ޖިނާއ  ޤާނޫނ  ނަތ ޖާ އުފުލުުމގެ އިތުރުން

 ،އަނިޔާގެ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން އެމ ހުން އުފުލަންޖެހޭނެ މަދަނ  ޒިންމާތައް ތަޢާރުފުކޮށްދ 

 އެ ޒިންމާތައް ވަކި ޤާނޫނެއްގައި ތަރުތ ުބކޮށްިދނުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަްއ ހުްއޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލެިވަފއިވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމ   )މ(  

ކަމާގުޅޭ   ،އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްހަމައެއްގައި ،މިންގަނޑުތަކަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކޮށް

 ތަންފ ޛުކުރުން. ،ޢަދުލުގެ އުސޫލުތައް ަބއްޓަންކޮށް 

 ތިންވަނަ ބައި 
 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދ ފު 

އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައިވާ މ ހުންގެ މެދުގައި  ،"ގެވެށި ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނ  )ހ(  .3 ގެވެށި ގުޅުން 

 އުފެދިފައިވާ ގުޅުންތަކަށެވެ.

 ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ ނުވަތަ އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މ ހުން.  (1)   

ނުަވތަ އެގޮަތްށ  ،ދިރިއުޅެން ދިމާވެފައިވާ މ ހުން އެއް ގެއެއްގައި އެކުގައި   (2)   

 ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން އުޅެފައިާވ މ ހުން.

ުނވަތަ ކުއްޖެއްގެ ެބލެނިވެރިއެއްގެގޮތުން ނުވަަތ  ،މައިންބަފައިން ކަމުގައިވުން  (3)   



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ޙަވާލުވެަފއިވާ މ ހެއް ބަލަދުވެރިއެއްގެގޮތުން ކުއްޖަކު ަބލާޮބޑުކުރުމުގެ ޒިންމާއާ 

 ކަމުގައިވުން.

ނުވަތަ ކަިއވެނ ގެގޮތުްނ  ،ނުަވތަ ގާތްިތމާގެކަމުގެގޮތުން ،ނަސަުބގެގޮތުން  (4)   

 ޢާއިލ  ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މ ހުން.

ނުަވަތ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އެހ ތެރިވުމަށްއުޅޭ  ،ގޭގައި ދަރިންބެލުމަށް  (5)   

 މ ހުން.

 ޒާތ  ގުޅުމެއްއޮތް މ ހުން.  (6)   

  ، ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ،ދެމ ހެއްގެ ދެމެދުގައި ޒާތ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.

 ގުޅުމުގެ ާބވަތާއި ވައްތަރު.  (1)   

 އޮތް ގުޅުމުގެ ޚާއްޞަކަން އެ ދެމ ހުންނަށް ވަޒަންކުރެވޭ މިންވަރު.  (2)   

 އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ މިންވަރު.  (3)   

 ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އެކުގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރު.   (4)   

 އެކުގައި ވަގުތު ހިއްސާކުރާ ތަނުގެ ާބވަތް.  (5)   

 ގުޅުމުގެ މުއްދަތު.  (6)   

 ،މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަްށަޓކައި ބުނެފައިއެވަނ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު" ކަމަށް" )ހ(  .4 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު 

އެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ  ،ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިގެންވާ މ ހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ   ،ނުވަތަ އަނެކުންގެ ަމއްޗަށް ކުރިކަމަކުން ،މައްޗަށް

މ ހާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ދުޅަހެޔޮ ިދރިއުޅުމަށް ގެއްލުމެއް 

އަންނަނިވި ، ދަ ނުވަތަ އެފަދަ ގެއްލުމެއް ލިިބދާނެކަމުގެ ިބރު އިޙްސާސްވާފަދަލިޭބފަ

 ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ. ،ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން

 ޖިސްމާނ  އަނިޔާކުރުން.  (1)   

 ޖިންސ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން.  (2)   

 ަބހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ަނފްސާނ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން.  (3)   

 މާލ ގޮތުން ނުވަތަ އިްޤތިޞާދ ގޮުތން ދަތިކުރުން.  (4)   

އަނިބމ ހާ ވަކި މުއްަދެތއްގެ ކުރިން  ،މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ިލިބަފއިވަނ   (5)   

އަނިބމ ހާގެ ޞިއްޙަތަްށ ބެލުމެއްނެިތ  ،މާަބނޑުނުކުރުމަށްކަމުގައިވ ނަމަެވސް

 މާަބނޑުކުރުން.

އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ ރުހުމާ   (6)   

 ދެކޮޅަށް އޭނާ މާަބނޑުކުރުން.

މ ހެއްގެ މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެަފދަ ގޮތަކަްށ    (7)   

 ހިފެހެއްޓުން.ގަސްދުގައި 

 ިބރުދެއްކުން.  (8)   

 ގޯނާކުރުން.  (9)   



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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 ފާރަލުން.  (10)   

 މުދަލަށް ގެއްލުންދިުނން.  (11)   

ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،އެއްގޭގައި ދިރިއުޅޭ ދެމ ހުންކަމުގައިނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި  (12)   

ކަނޑައެޅިގެން ސާފުަބހުން އޭނާެގ  ،ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް

 ވަނުން ނުވަތަ ވަދެހުރުން. ،ހުއްދަ ލިިބގެން މެނުވ  

މިނޫންވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާގެ މައްޗަށް ާބރު ފޯރުވުމަށް   (13)   

ޢަމަލެއްކަމަށް ެބލެވިދާނެ އެއްވެސްކަމެއް  ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި 

 ކުރުން.

 ،އޭނާ ކުރަން ޭބުނންުނވާނެ ކަމެއް ،މ ހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮތްނަމަ  (14)   

ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުކުރާނެ ކަމެއް އޭނާ  

ުނވަތަ ާބރުެގ  ،ނުަވތަ ިބރުދައްކައިގެން ކުރުވުން  ،ލައްވާ ގަދަކަމުން ކުރުވުން

 ޭބނުންކޮށްެގން ކުރުވުން.

ނުވަތަ ޭއނާގެ އަމިއްލަ  ،މ ހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ ތަެނއްގައި ބަންދުކުރުން  (15)   

 ،އިޚްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އައިސްގޮސް ނުހެދޭނެގޮތް ހެދުން 

، ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް

 ހިނގާބިނގާެވނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން.

ހިންގަްނ އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަަތ   (16)   

އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެްއ ހިންގަފާނެކަމުގެ ިބރު މ ހެްއގެ ހިތުގަިއ 

 އުފެއްދުން.
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ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދުގައި    (17)   

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ފެންާނެނ  ،ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން

 ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދިޔުން ނުވަތަ ހުށަެހޅުން.

އަނިޔާގެ ވަކި އެއް   ،ައނިޔާގެ ޢަމަލު މާނަކުރުމުގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ޭބނުމަށްޓަކައި )ށ(  

ވަކި  ،އެއ ވެސް އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ބެލެވިދާެނއެވެ. ނުވަތަ ،ޢަމަލު

މުއްދަތެއްގައި ވަކި ަބއްޓަމަކަށް ކުރެވެމުންގޮސްފައިވާ ޢަމަލުތަކަކަށް އެކުގައި 

އެ  ،އެ ޢަމަލުތަކުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަނިޔާގެ ސިފަ ފެންނަކަމަށްވާނަމަ  ،ބަލާލުމުން 

 ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއް އެކުގައި އެއ  އަނިޔާގެ އެއް ޢަމަލުކަމުގައިވެސް ެބލެވިދާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ  
 ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ 

ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިގެންވާ  ،"ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނ    .5

ެއ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާެގ މައްޗަށް ނުވަތަ އަނެކާެގ  ،މ ހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު

ނުވަަތ  ،އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންދާ ެބލުމުގެދަށުގައި ހުރި ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ގެވެށި

އެ ގެވެށި  ،ނުަވތަ އެފަދަ ޢަަމލެއް ހިންގައިފިކަމަށް ޝައްކުކުެރވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ހިންގާފައިވާ

 އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާ ނުވަތަ މ ހުންނަށެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނުގެ މަޤާމު 

  ،ޤާނޫނުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކ މި   .6 ގެވެށި އަނިޔާގެ ކުށް 

ަމަދނ  ިޒންމާ   ،އަދި މި ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތައް ހިނގާނެ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ

އެ ޢަމަލަކ  ޖިނާއ  ކުށެއްކަމަށްވާނަމަ  ، ުއުފަލްނެޖޭހ ާޙަލްތަތކަުގިއ މަަދނ  ިޒނާްމ ުއުފލާުމެއުކ

 އ  ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލޭނެ ަކންކަމެވެ.ޖިނާ

ޖިނާއ  ޤާނޫނުތަކުގެ  
އިތުރުން މިޤާނޫނު  

ޖިނާއ   ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކަށް )ހ(  .7
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ޢަމަލަށް  ކުށުގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ކުށުގެ  ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  ،ލިބެންޖެހޭ ިޖނާއ  އަދަުބ ލިުބމަކ 

 އެޅުމަށްއޮތް ހުރަހެއްނޫނެވެ.

ޖިނާއ  ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކަށް )ށ(  

ޤާޫނނެއްގެ ދަުށްނ އެ ކުށަށް ޭދންޖެހޭ ކުށުގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެން 

އެ ކުށުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މ ހާއާއި އެ ކުށުގެ  ،އަދަެބއް ދިންކަމުގައިވ ނަމަވެސް

ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ  ، ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަކ 

ނުމުެގ ޖިނާއ  ުކށަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ދަޢުވާކުރުމާއި ދޭ އަދަުބދި ،ދެމ ހުންކަމުގައިވާނަމަ

އެ   ،މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވެސް ،އިތުރުން

ިމ  ،އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއާމެދު، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ އަދި

ެއ ކުުށގެ ޢަމަލު ިހންގި  ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ައޅަންވާނެއެވެ. އަދި

ގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއާމެދުގައި މި ޤާނޫނުގައި މ ހާއާމެދުގައާއި ކުށު

 ަބޔާންވެގެންވާ އުސޫލުތައް ފުރިަހމައަށް ހިނގާނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބައި 

 ރިޕޯޓުކުރުން 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު  
 ރިޕޯޓުކުރުން 

ހިނގާފައިާވކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ިހނަގމުންދާކަމަށް ނުވަަތ  )ހ(  .8

، ހިނދެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 އެކަން ފުލުހުންަނށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް ނުވަަތ ހިނގާފައިވާކަމަށް  )ށ(  

ނުަވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ  ،ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެހިނދު



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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މި  ،ައންަނނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަފރާތަކަށް އެކަން ،ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެހިނދު

 ރިޕޯުޓކުރެވިދާނެއެވެ. ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

 ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާ.  (1)   

 ހިނގަމުންދާަތން ފެންނަ މ ހާ.ޢަމަލު   (2)   

 ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާގެ ޢާއިލާގެ މެންަބރެއް.  (3)   

 ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާގެ ރަޙްމަތްތެރިއެއް.  (4)   

 އޮތޯރިޓ  ނުވަތަ މިނިސްޓްރ .  (5)   

 ޞިއްޙ  ނުވަތަ އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއް.  (6)   

އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ކަމާެބޭހ ގެވެށި   (7)   

 މުވައްޒަފެއް.

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެގޮތުގަިއ    (8)   

ރަޖިސްޓަރ ވެގެން ހިނގަމުންއަްނނަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް 

 ނުވަތަ މެންަބރެއް.

ެއ ކުއްޖެއްގެ  ،އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތަކ  ކުޑަކުއްޖެއްނަމަގެވެށި   (9)   

މަންމަ ނުވަތަ ަބއްޕަ ނުަވތަ ެބލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މ ެހއް ނުވަތަ ެއ 

 ކުއްޖަކު ެބލުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެހުރި މ ހެއް.

 ލިިބފައިވާ ކޮންެމ މ ހެއް.ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު   (10)   



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް )ނ(  

ފުލުހުންގެ ިއދާރާއަށް ހާޒިރުވެ އަނގަަބުހްނ ނުވަތަ ލިޔުމުން ، ރިޕޯޓުކުރުމުގައި

ރިޕޯޓުކުރުމަށް  އެކަމެއް ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ މައްސަލަ 

ޯފުނގެ ޒަރ ޢާއިން ނުވަތަ  ،ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ނަންަބރަކަްށ ނުވަތަ އެޑްރެހަކަށް ގުޅައި

ފެކްސްގެ ޒަރ ޢާއިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މުވާސަލާތުގެ ޒަރ ޢާއިން މުޢާމަލާތުކޮްށ 

 އެކަމެއް ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ހިނގަމުންދާކަމަށް ނުވަަތ ހިނގާފައިވާކަމަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް  )ރ(  

ނުަވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ  ،ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެހިނދު

މި  ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިން ،ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެހިނދު

އެކަން  ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ މ ހަކު ނުވަތަ ފަާރތަކުން ރިޕޯޓުކުރުމުން

އެކަމުގެ ނަތ ޖާއެއްގެގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް  ،ހަމައެކަނި ރިޕޯޓުކުރިކަމަށްޓަކައި

ޤާނޫނ  ޒިންމާއެއް ނުއޮންނާނެެއވެ. އަދި އޭނާ ރިޕޯޓުކުރި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކ  

އެކަްނ އޭނާ ރިޕޯޓުކުރ    ،އެފަދަ ޢަމަލެއްނޫންކަން ފަުހން ސާިބތުވިނަމަވެސް

އޭނާެގ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ކުރެވިގެންނުވާނެއެވެ.  ،އިކަމަށްވާނަމަހެޔޮނިޔަތުގަ

އަދި އެއްވެސް ޤާނޫނ  ޒިންމާއެއް އުފުލަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުރުވައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 

 ހަވަނަ ބައި 

 ދައުރު ފުލުހުންނާއި ޞިއްޙ  އަދި އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ  
 

އޭނާެގ ޙިމާޔަތާއި  ،މ ހަކު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާަރއަކަށްވެއްޖެކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެިވއްޖެހިނދު  .9 ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

އެކަން ފާހަގަކުރެވުުނ  ،ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެކަން ފުލުހުންނަށާއި އޮތޯިރޓ އަށް ރިޕޯޓުކުރުމަކ 

ޞިއްޙ  އަދި އިޖްތިމާޢ  އިދާރާއެއްގެ މައްޗަށްއޮތް ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެ ޢަމަލުގެ ތަޙްޤ ޤުެގ 



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާގެ މަޞްލަޙަތަށް މަރުޙަލާގައާއި ޝަރ ޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ގެވެށި އަނި

އަދި އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްވެ ދެމިއޮންނާނެ  ،އުނިކަމެއްނާންނާނެ ގޮތުގެމަިތން 

އެއްާބރުލުްނދިނުަމކ  އެ ޞިއްޙ  އިދާރާއިން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢ  އިދާރާއިން  ،ގޮތުގެމަތިން

 ކުރަންވާނެކަމެކެވެ. 

ރިޕޯޓަށް  
ފުލުހުން  

 ޢަމަލުކުރުން 

އެކަްނ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަްށ ލިިބއްޖެހިނދެއްގައި  .10

ލަސްނުކޮށް ފުލުހުްނ  ،އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮުތން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ،ބެލުމަށް

ލުހުން ޢަަމލުކުރާނެގޮތުެގ އެފަދަ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ފު ،މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ. އަދި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުހުްނ  ،ތަފްޞ ލު މިންަގނޑުތަކެއް މި މާއްދާއަށް ޙަވާލާދ  އެކުލަވާލައި

)ހައެއް(  6މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެެގން  ،ހަދައި ޢާންމުކުރާ ގަވާއިދެއްގެގޮުތގައި

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ހ ތެރިކަން  އެ
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 

އަދި އަންނަނިވި ކަންކަން ެއ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނަގއިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިޭބހިނދު  .11

 އެ ޢަމަެލއް ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ަތނަށް ފުލުހުން ާދންވާނެއެވެ. ،ރިޕޯޓުން ފާހަގަވާނަމަ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެްއ ހިނގަމުންދާކަމުގައި ނުަވތަ ހިނގާފައިވާކަމަްށ  )ހ(  

 ޝައްކުކުރެވޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވުން.

ނުހިނގާ ުނދާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ،ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން )ށ(  

 ހާމަކޮށްފައިވުން.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ދެމިއޮތްކަމާއި އެ އަމުރާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިނުގން  )ނ(  

 ގާތްކަމަށް ަބޔާންކޮށްދ ފައިުވން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުކަމުގައި ެބލެވޭ ޢަމަލެއް އެތަނުގައި ކުރިން ހިނގާފައިވާކަން  )ރ(  



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  

 

 

 16 

 އަންގައިދ ފައިވުން.

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ    
 ފަރާތުގެ ޒިންމާ 

ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ފުލުހުން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް    .12

ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަްށ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް އެފަަދ ، ގެނެސްފިނަމަ ނުވަތަ 

އެކަން ފާހަގަވި ޞިއްޙ   ،އަންނަނިވި ކަންަކން  ،އެއްވެސްގޮތަކުން ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކުރަންވާނެެއވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މ ހާ އެގްޒެމިން ކުރެވެންއޮތް  )ހ(  

 އެންމެމަތ  ދަރަޖައަކަށް އެގްޒެމިންކުރުން. 

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތަށް އިތުރު އެހ  ހޯދޭނެގޮތުެގ ލަފާދިނުން. )ށ(  

ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތަށް ނަފްސާނ  އެހ  ުނވަތަ ކައުންސިލިން ގެވެށި އަނިޔާގެ  )ނ(  

 ހޯދުމަށް އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނން.

ޖިސްމާނ   ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މ ހަކު އެގްޒެމިން ކުރުމުގައި )ރ(  

އަންަނނިވި  ،އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ޖިންސ  އަިނޔާއެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝައްކުުކރެވޭނަމަ

 ކަންކަން ކުރުން.

 އޭނާ އެގްޒެމިން ކުރެވެންއޮތް އެންމެމަތ  ދަރަޖައަކަށް އެގްޒެމިންކުރުން.  (1)   

ރިޕޯޓެއް  އޭނާ އެގްޒެމިން ކުރިކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުމުން   (2)   

 ތައްޔާރުކުރުން.

( ވަނަ ަނންަބރުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ރިޕޯޓު 2މި އަކުރުގެ )  (3)   

 ފުލުހުންަނށާއި އޮތޯރިޓ އަށް ހުށަެހޅުން.



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ  
މަރުކަޒުގެ ޒިންމާ 

  

 

ައނިޔާގެ މައްސަލައެއް  އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ފުލުހުން ގެވެށި  )ހ(  .13

އެފަަދ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ  ،ގެނެސްފިނަމަ ނުވަތަ 

އެކަން  ،އަންނަިނވި ކަންކަން ،ފަރާތަކަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ

 ފާހަގަވި އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކުރަންވާނެއެވެ.

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް އެހ  ހޯދޭނެ ަތފާުތ ގޮތްތަކުެގ ގެވެށި   (1)   

އޭނާއަށް ނަފްސާނ  އެހ  ނުވަތަ ކައުންސިލިން ހޯދުމަށް އެހ ތެރިކަްނ ، ލަފާދ 

އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމުގައި   ،ފޯރުކޮށްދ 

 މަގުދައްކައިދ  އެހ ތެރިވެދިނުން.

އެކަން އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަށް އަންގާފައިވަނ    (2)   

 އެކަން ފުލުހުންަނށް ރިޕޯޓުކުރުން. ،ފުލުހުންކަމުގައިނުވާނަމަ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާ ތަނަކަށް އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ    (3)   

އެކަން ، އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ފަރާތެއް ފޮނުވައިދިނުމަށް ފުލުހުން 

މ ހަުކ  ،ހަމަޖައްސައިދ  އެތަނަށް މ ހަކު ފޮނުވައިދިނުން. އަދި

އޮތޯރިޓ ން މ ހަކު ފޮނުވަިއދިނުމަށް ެއ  ،ފޮނުވައިދެވެންނެތް ޙާލަތެއްގައިަނމަ

އެކަމަށް އެގޮތަށް އެދިފައިވާކަމަށް ފުލުހުންަންށ  ،އޮތޯރިޓ ގައި އެދުން. އަދި

 އެންގުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބދޭ ޙައްޤުތަކާއި   )ށ(  

ލިިބދެވޭ ފަރުވާ އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އޭނާއަށް ތަފްޞ ލުޮކށް 

 ަބޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާުތން ގެވެށި ައނިޔާގެ ޝިާކރައަކަށްވ  މ ހާއަށް  )ނ(  



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ނުވަތަ އެ  ،ހ ތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން އެފަަދ މ ހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒަކަށްއެ

އަނިޔާ ލިިބފައިވާ މ ހާ ިއތުާބރުކުރާ ތިމާގެ މ ހެއް ނުވަތަ އިުތާބރުކުރާ 

ރަޙްމަތްތެރިއެއްގެ ގެއަށް ގެންގޮސްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ުފލުހުންނާ ގުޅިގެން 

 ރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ތަންފ ޛުކު

ފުލުހުން ކުރަންޖެހޭ  
 ބައެއް ކަންކަން 

ފުލުހަކު ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ހިނގި ތަނެއްގައި ހާޒިރުވެހުރިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ   .14

ހާދިސާއެއް ހިނގި ތަނަކަްށ ފުލުހުންނަށް ނުަވތަ ފުލުަހކަށް ދެވުނު އެންމެ އަވަސް 

ފުރުޞަތެއްގައި ނުވަތަ ގެވެިށ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިިފކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަްށ 

 އަންަނނިިވ ކަންކަން ފުލުހުން ކުރަންވާނެެއވެ. ،ލިިބއްޖެކަމުގައިވާނަމަ

 ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްގެ ޝަކުވާ ލިިބފައިވާކަން އޮތޯރިޓ ައށް އެންގުން. )ހ(  

އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ތަނަްށ  )ށ(  

 ފޮނުވައިދިނުމަށް އެފަދަ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ އޮތޯރިޓ ގައި އެދުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ރިޕޯޓެއް ފުލުހުންނަށް ލިުބމާއެކު ކޯޓު އަމުރަކާނުލާވެސް އެ ހާދިސާ   )ނ(  

 ތަނަަކށް ގޮސް ކަމާެބހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެްއ ސާފުކުރުން.ހިނގި ގެއަކަށް ނުވަތަ 

ޞިއްޙ  ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭފަދަ ަކމެއް ޖިސްމާނ ގޮތުން ނުވަތަ ަނފްސާނ ގޮތުން ގެވެށި  )ރ(  

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވޭތޯ ެބލުމަށްޓަކަިއ އޭނާ ހުރި ގެއަކާ  

އޭނާ ގެންގޮސްދ  އޭނާއަށް  ،ފަރުވާ ދެވޭނެ މަރުކަޒަކަށްއެންމެ ގާތުން ޞިއްޙ  

ޞިއްޙ  ފަރުވާ ލިޭބނެ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން. އަދި މިގޮތުން ގެންާދ 

ގެންދިޔުމުގައި ހެކި ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ ޢަމަލެްއކަމަށް ފުލުހުންަނށް 

 ފުލުހުްނނަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.  ޤަޫބލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ާބރު

 ،އެފަާރތްތަކާ ަބއްަދލުކޮށް ،މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ފަރާތްތައް ޯހދާ )ބ(  



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ހެކިަބސް ހޯދަންޖެހޭ މ ހުންގެ ހެކިަބސް  ،އެފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުޫލމާތު ހޯދައި

ަމށް ޤަޫބލުކުރެވެންޮއތް މައްސަލައިގެ ތަޙްޤ ުޤ ނިންމައި ދަޢުވާކުރެވިދާނެކަ ،ހޯދައި

 މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްދިނުްނއެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން. 

ހެކިަބސްދޭ މ ހުންގެ ތެރޭގަިއ ނުވަތަ ގެެވށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހުންގެ  )ޅ(  

އެކުދިންނާ އެަކށޭނަ މާހައުލެއްގައި  ،ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭަކމުގައިވާނަމަ

އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްތައްދޭ ފަރާެތއްގެ ހާޒިރުގައި އެކުދިންގެ ހެކިަބސް ހޯދުން ނުވަަތ 

 ަބޔާން ނެގުން.

ުފރިހަމަ ތަފްޞ ލުތަްއ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެގޮތުގަިއ ހިމެނުނު ޢަމަލުގެ ތެދު )ކ(  

 އެކުލަވާލުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބދޭ ޙައްޤުތަކާއި   )އ(  

ލިިބދެވޭ ފަރުވާ އޭނާއަށް ތަްފޞ ލުކޮށް ަބޔާންކޮށްިދނުން. ޭއގެތެރޭގައި އަންނަނިވި 

 ކަންކަން ތަފްޞ ލުކޮށް ކިޔައިދިުނން.

 އަންނަނިވި ާބަވތްތަކުގެ ކޯޓު އަުމރަކަށް އެދުމުގެ ޙައްޤުލިިބގެންވާކަން:  (1)   

 ؛ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު )ހހ(    

 ؛ޙަޟާނާތުގެ އަމުރު )ށށ(    

 ؛ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރު )ނނ(    

 އަމުރު. ފައިސާގެ ަބދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު  )ރރ(    

އެފަަދ ދަޢުވާއެއް  ،ޖިނާއ  ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލެންއޮތް ޙާލަތްތަކުގައި  (2)   
 އުފުލިދާނެކަން.
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 އޮތޯރިޓ އަށާއި ކޯޓަށް ޮފނުުވން. ،ކަމާގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް )ވ(  

ގެެވށި އަިނޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ   ،ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންދަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް )މ(  
އޭނާ   ،އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް ފުލުހުންގެ ޚަރަދުގައި ،މ ހާއާމެދު ހިނގާފައިވާނަމަ

 ގެންގޮސްދިނުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ރިޕޯޓުކުރި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ެއންމެ އެކަށޭނަ ރައްކާތެރިކަްނ  )ފ(  
 ފުލުހުން ދިނުން.

 ހައްޔަރުކުރުން.  ،އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަގެވެށި  )ދ(  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަުލ ހިންގި ފަރާތް ކުރި ކުށުގެ މަުޢލޫމާތާިއ އެމ ހާގެ މަޢުލޫމާުތ  )ތ(  
 މ ޑިއާއަށް ހާމަކުރުން.

އޭނާ ހިންގި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ   ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ )ލ(  
ތެރޭގައި މާރާމާރ  ނުވަތަ ޖިސްމާނ  އަނިޔާ ނުވަތަ ގަދަކަމުން ިޖންސ ގުޅުން ހިންގުން 
ނުވަތަ ޖިންސ  ގޯނާކުރުން ނުވަތަ މ ހުން މެރުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޖިނާއ  

ށެއްކޮށްފިކަމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ަދށުން ކުށެއްަކމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖިނާއ  ކު
އޭނާ އެހިންގި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ސަަބުބން  ،ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ޤާނޫނުލްޢުޫޤާބތުގެ ަދށުން ނުވަަތ ޖިނާއ  ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޭއނާއަށް ޖިނާއ  ކުށުެގ 
ރުން. ފުރިހަމައަށް މައްސަލަ ަބލައި ތަހުޤ ޤުކު ،އަދަެބއް ލިެބންއޮތްތޯ ެބލުމުގެޮގތުން

ޖިނާއ  ކުށުގެ  ،އަދި އެފަދަ ޖިނާއ  ކުށުގެ އަދެަބއް ލިެބންއޮތްކަމަށް ަޤޫބލުކުރެޭވނަމަ
ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މައްސަލަ  

 ފޮނުވުން.

ޙައްޤުތައް  
 ބަޔާންކޮށްދިނުން 

 ،އަްނނަނިވި ކަންަކްނ އޭނާއަށް ދޭހަވާެނ ަބހަުކން، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްާވ މ ހާއަށް  .15
ަތފްޞ ލުކޮށް ަބޔާންކޮށްިދނުމަކ  ފުލުހުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި  ،އޭނާއަށް ދޭހަވާނެ ގޮތަކަށް 

އެ މަޢުލޫމާތު ގެވެށި އަނިޔާގެ ، ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި
 ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ. ،ނަމައޭނާ އެދޭ ،ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާއަށް

 މައްސަލަ ެބލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު. )ހ(  

އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް   ،އެ ޢަމަލުގެ ސަަބުބން ޞިއްޙ  ފަރުވާއަށް ޭބނުންވާކަމަށްވާނަމަ  )ށ(  
 ހަަމޖައްސައިދޭނެކަން. ،އޮތޯރިޓ ގެ ޚަރަދުގައި، ގެންގޮސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ފުުލހުން

އަދި  ،އެ ޢަމަލުގެ ސަަބުބން ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒަކަށް ގެންދަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ )ނ(  
އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ  ،އެފަދަ މަރުކަޒެއްގެ ޚިދުމަތް ލެިބންހުރިނަމަ
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 ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން. ،ޮއތޯރިޓ ގެ ޚަރަދުގައި، އިންތިޒާމް ފުލުހުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާއާ  )ރ(  
 ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެކަން. ،މުޢާމަލާތްކުރުމުން ދުރުކުރުމަށްަޓކައި

 އެފަދަ އަމުރެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން މަނާކުރެވިގެންވާނެކަން. )ބ(  

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއަށް ޖިސްމާނ ގޮތުން ނުވަަތ ޖިންސ ޮގތުން ނުވަަތ   (1)   
 އަނިޔާއެއް ކުރުން.ނަފްސާނ ގޮތުން އެއްވެސް 

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއަށް ޖިސްމާނ ގޮތުން ނުވަަތ ޖިންސ ޮގތުން ނުވަަތ   (2)   
 ނަފްސާނ ގޮތުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުން.

ނުވަަތ  ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން  (3)   
 އެފަދަ ގެއްލުމެއް ދ ފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުން.

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއަށް ިބރުދެއްކުމުގެގޮތުްނ ނުވަަތ   (4)   
ލަދުގެންނެވުމުގެގޮުތން ނުވަތަ ނަފްސާނ ގޮތުން އަނިޔާކުރުމުގެގޮތުން އެއްވެސް  

 ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްުކން. ،ޢަމަލެއް ކުރުން

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންާވ މ ހާއާމެުދ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ  (5)   
އެ  ،ނުކުރުމަށް އަންގާ އެއްވެސްކަމެއް އެހެންމ ހަކު މެދުވެރިކޮށްަނމަވެސް

 އަމުރު ނިސްަބތްވާ ފަރާތުން ކުރުން.

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ނުަވތަ ހަފްާތބަންދުގެ ވަުގތެއްގައި ނުވަތަ ރަސްމ   )ޅ(  
ވަގުތ   ،ައނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމަށްވާނަމަބަންދުދުވަހެއްގައި ގެވެށި 

 ފުލުހުންަނށް ަހމަޖައްސައިދެވޭނެ ޙައްލުތަކަކ  ކަޮބއިކަން ުބނެިދނުން. ،ޙައްލުގެގޮތުގައި

 ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމުގައި ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ އެހ  ހޯދުމަކ  ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަން. )ކ(  

 އެދުމުގައި ކޯޓުގެ އެހ ތެރިކަން އޭނާއަށް ހޯދިދާނެަކން.އެ އަމުރަށް  )އ(  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ރިޕޯޓު  
 ތައްޔާރުކުރުން 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިގެން ފުލުހުން އެ މައްސަލަ   )ހ(  .16
އޮތޯރިޓ އަްށ  ،ެއ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ތަޙްޤ ޤުކޮށްފިނަމަ
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ފުލުހުން ހިމަނަން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނ  )ށ(  
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 އަންނަނިވި ތަފްޞ ުލތައް ހިމެޭނގޮތަށެވެ. ،ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތެއްގެ އިތުރަށް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ    (1)   
 ފަރާތާ ދެމެދު ހުރި ގުޅުން.

 ޖިންސުގެ ނިސްަބތް.  (2)   

 .ތަޢުލ މ  ފެންވަރު  (3)   

 އަދާކުރާ ވަޒ ފާއެއްގެ ތަފްޞ ލު.  (4)   

 .ޝަކުވާ ލިުބނު ގަޑި  (5)   

 ޝަކުވާ ލިުބނު ތާރ ޚް.  (6)   

 މައްސަލަ ތަޙްޤ ޤުކުރި ފަރާތް.  (7)   

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންަނ   (8)   
އެ ކުއްޖެއްގެ ނުވަަތ  ،ހިމެނޭނަމަ  ؛މ ހަކު ހިމެނޭކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން

 މ ހެއްގެ ތަފްޞ ލު.

 ހިންގި ޢަމަލުގެ ތަފްޞ ލު.  (9)   

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅު.   (10)   

އެ ނެރުުނ އަމުރެއްގެ ތާރ ޚާއި  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުނުނަމަ  (11)   
 ތަފްޞ ލު.

އެ ނެރުނު އަމުރެއްގެ   ،ނެރުނުނަމަރައްކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިމ  އަމުރެއް   (12)   
 ތާރ ޚާއި ތަފްޞ ލު.

ިހނގި ސަަބުބ  ،ހިނގި ޙާލަތާއި ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގިގޮތާއި  (13)   
 އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

އަހަރ  ރިޕޯޓު  
 ތައްޔާރުކުރުން 

)ިތނެއް(  3ވިދިގެން އަްނނަ އަހަރުގެ ުފރަތަމަ  ،ކޮންމެ މ ލާދ  އަހަރެއް ނިމުުމން  )ހ(  .17
  ، ވޭތުވެދިޔައަހަރު ރިޕޯޓުކުރެވުނު ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައާއި ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ،ަބލައި ނިންމުނު ގެެވށި އަނިޔާގެ މައްސަލައިގެ މައްޗަށް އަހަރ  ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް
 ނެއެވެ.ުފލުހުން ފޮނުވަންވާ ،އޮތޯރިޓ އަށާއި ކޯޓަށް



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  

 

 

 23 

އަންނަނިވި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ އަހަރ  ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާއިރު )ށ(  
 މަޢުލޫމާތު ހިމަންަނންވާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވުނު ޢަދަދު.  (1)   

 އަންހެނުންގެ ފަރާުތން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވުނު ޢަދަދު.  (2)   

 ފަރާތުން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވުނު ޢަދަދު.ފިރިހެނުންގެ   (3)   

ރިޕޯޓުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ެތރެއިން ތަޙްޤ ޤުކޮށް ިނންމުނު ަމއްސަލަތަކުގެ   (4)   
 ޢަދަދު.

 ،އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް ފުލުހުން އިޖާަބދ ަފއިވާގޮތާއި ،ރިޕޯޓެއް ލިބުމުން  (5)   
 އެކަމަށް ޢާންމުކޮށް ހިނގާފައިވާ ވަގުތުގެ ނިސްަބތް.

 ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް.  (6)   

 އަދި މާލ ގޮތުން ލިިބފައިވާ ގެއްުލން. ،ޖިސްމާނ  ،ނަފްސާނ   (7)   

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
 އަމުރު 

އެ ޢަމަުލގެ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނާގހިނދު ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކ  )ހ(  .18

       ،އެފަދަ ަޢމަލެއް ތަކުރާރުވުމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ،ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާ

އެ ޢަމަލު ހިންާގ މ ހާއަށް ވަިކ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަްށ ނުވަަތ ވަކި ކަންތައްތަކެްއ 

 ކޯޓުން ކުާރ ޤާނޫނ  އަމުރެކެވެ. ،ނުކުރުމަށް އަންގައި

ހިނގާފާނެކަމުގެ ިބރު އުފެިދފައިވާކަމަށް ކޯޓަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް  )ށ(  

ނުަވތަ އެފަދަ ޢަމަލަުކން  ،އެފަދަ ޢަަމެލއް ހިނގިޔަނުދިނުމަްށޓަކައި ،ޤަޫބލުކުރެވޭހިނދު 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓަށް  ،މ ހަކު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިވެސް

 ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ އެންމެ އަސާސ  އެއް މަޤްޞަދަކ  )ނ(  

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މ ހާ ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނެކަމަށް ެބލެޭވ 

ޞިއްޙަތުގެ   ،ނަފްސާނ  ރައްކާތެރިކަމާއި ،މ ހާގެ ޖިސްމާނ  ރައްކާތެރިކަމާއި

 އޭނާގެ ޙައްޤުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓައިދިނުމެވެ. ،ދުޅަހެޔޮކަމާއި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
 އަމުރަށް އެދުން 

އެ ގުޅުމުގައި ހިމެނޭ   ،ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ ދެމ ހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު )ހ(  .19

 ކޯޓަށް ުހށަހެޅިދާނެެއވެ. ،އަނެކާގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށްއެދި

އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނުަވތަ  ،އެކަން ކުރަންވާނ  ،އަމުރަކަށް އެދެނ  ކުޑަކުއްޖަކުނަމަ )ށ(  

ެބލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ އޭނާ ެބލުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ މި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ަފރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.  8ޤާނޫނުގެ    

 ނުވަތަ އެ ކުއްޖަކު އަމިއްލައަށްވެސް އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެިރކަމެއް ހުރި މ ހަކު ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހ އަށް ޭބުނންވާ  ،އަމުރަކަށް އެދެނ  )ނ(  

އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ  ،އެކަން ކުރަންވާނ  ،މ ހަކުނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ   8އޭނާ ެބލުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

)ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަފރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެފަދަ 

އަށް އަމިއްލައަށްވެސް އެފަދަ އޭނާ  ،އަމުރަކަށް އެދުމުގެ ޤާިބލުކަްނ ހުރިނަމަ

 އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

ަވނަ  23އެެހންނަމަވެސް ިމ ޤާނޫނުގެ  ،އަމުރަކަށް އެދެނ  ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވެފައި )ރ(  

އަމިއްލައަށް އެކަން  ،މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާަލތްތައް އެހެންހުރުމުގެ ސަަބުބން

އެ އަމުރަށް އެދޭނ  އޭނާ ކަނޑައަޅާ   ،މުގައިވާނަމަކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތެއްކަ 

 މ ހަކު މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
އަމުރަށް އެދޭހިނދު  

 ހިނގާނެ އުސޫލު 

މައިންބަފައިން ނުަވތަ ެބެލނިެވރިޔަކު ނުވަތަ އޭނާ ެބލުމުގެ ޒިންމާއާ ޙަވާލުވެހުރި   )ހ(  .20

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ވަނަ  8ފަރާތެއް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު      ،މެދުވެރިކޮށް

އޭނާެގ ވާހަކަ އަޑުއެހުމުގެ ފުރުޞަތު ކޯޓަށް ނުލިޭބޮގތަށް  ،އެދުނުކަމުގައިވ ނަމަވެސް

 އެވެ.އެފަދަ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް މާނަކުރެވިގެނެއްނުވާނެ

ކޯޓަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި )ށ(  

އެ ކުްއޖެއްގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައިަގއި ދައްކަން ޭބުނންވާ  ،ބޭނުންވެއްޖެިހނދެއްގައި

 ،އެ ކުއްޖަކު ކޯޓަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ،ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްޓަކައި

އެ ކުއްޖަކު ކޯޓަށް  ،ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

 ތެއްގެ މުވައްޒަފަކާ އެކުގައެވެ.ހާޒިރުކުރަންވާނ  އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާ

އެ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަށާއި އެ ކުއްޖާގެ ތަޞައްރުފު ފުދުންހުިރ މިންވަރުގެ މައްޗަށް  )ނ(  

ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު  ،އެ ކުއްޖަކު ދައްކާ ވާހަކައިގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކ   ބިނާކޮށް 

 ލިިބގެންވާކަމެކެވެ.

ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ  
ކުޑަކުދިން އަމުރަށް  

 އެދުން 

އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންގެ  18 ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް  .21

މައިންަބފައިްނ  ،ތެރެއިން މ ހަކާ އިނދެގެންއުޅޭ ކުއްޖަކު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ

ނުވަތަ ެބލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ ޭއނާ ެބލުމުގެ ިޒންމާއާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް ނުވަަތ މި ޤާޫނނުެގ 

އިވާ ފަރާތެއް މެދުެވރިނުކޮށް އަމިއްލައަށް އެފަަދ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަ 8

 އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން  
ހުރި މ ހުން އަމުރަކަށް  

 އެދުން 

ރްައާކތިެރކުުރުމެގ އުަމަރށް   ، ާޙަލްތަތކަުގިއ ާޚއަްޞ ެއހ ތިެރަކްނ ޭބުންނާވ މ ހްުނ އަންނަނިވި  .22

ެއ ައމަުރްށ ެއޭދނ  ަމިއްނަބަފިއްނ ނަުވަތ ެބެލިނެވރިޔުަކ ުނަވަތ ޭއާނ ެބލުުމެގ ިޒނާްމއާ       ، ެއޭދަނަމ
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ަވަނ މްާއާދެގ )ށ( ަގިއ ބާަޔްނޮކށަްފިއާވ ަފާރތެއް   8ަޙާވލެުވުހިރ ަފާރތްެއ ުނަވަތ ިމ ާޤޫނުނެގ 

 ެމުދެވރޮިކެށވެ. 

 ނުވަތަ ؛ ގައިގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަަބުބންތިމާގެ  )ހ(  

ތިމާގެ ނަފްސުގެ  ،ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި މަންފާއަށް ވިސްނުމާއި )ށ(  

ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި މަންފާއަށްޓަކަިއ ނިންމަންޖެހޭ ަކންކަން ިންނމުމުގެ ކުޅަދާނަކަން 

އެކަންކަމުގެ ާބަވތާއި މުހިްނމުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ ނުަވތަ  ،ލިބިގެންނުވުމުގެ ަސަބުބން 

 ނުވަތަ ؛ ޤާިބލުކަން ެނތުމުގެ ސަަބުބން 

ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުެގ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި މަންފާައށް ވިސްނައިގަތުމަށް  )ނ(  

ަނތ ާޖއެާމދު  އިަދ ިތާމެގ ަޢަމުލތުަކެގ ަސަބުބްނ ނުުކްނާނެނ ، ެއނުގުނކުަމަގއިވ ަނަމވްެސ

ެއަކްނކްަނ ބަޔްާނޮކްށިދުނަމްށ ުނަވތަ  ، ިވްސަނއަިގުތުމެގ ާޤިބުލަކްނ ހިުރކުަމަގިއވ ނަަމވްެސ

 ެއެހްނ މ ުހްނަންށ ައްނަގއިިދުނުމގެ ާޤިބުލަކން ެނުތުމގެ ަސަބުބން. 

ތިންވަނަ ފަރާތެއް  
މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް  

 އެދުން 

ތިންވަަނ  ،ޙާލަތްތަުކގައިވާ މ ހުންނަށް މި މާއްދާެގ ދަށުންއަންނަނިވި ޚާއްޞަ  )ހ(  .23

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ކޯޓުގައި  ،ޚާއްޞަ އުސޫލަކުން ،ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް

 އެދެވިދާނެއެވެ.

 ނުވަތަ ؛ ހުރެވުނު ޙާލަތުގެގޮތުން އެކަމަށް ޢަމަލ ގޮތުން ނުކުޅެދުން   (1)   

؛ އޭނާއަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ިބރެއް އިޙްސާސްކުރެވުންއެކަން ކުރުމުގައި   (2)   

 ނުވަތަ 

އޭނާ ހުރި ޙާލަތުގެގޮތުން އޭނާއަްށ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެފަދަ އަމުރަކަްށ   (3)   

އެދުމަކ  އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ުބރޫއަރާފާެނ 
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 ކަމަކަށްވުން.

އަނިޔާގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންވެެގންވާ ތިންަވނަ ފަރާތްތަކުެގ ތެޭރގައި ގެވެށި  )ށ(  

ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާގެ ޢާއިލާއާއި ތިމާގެ މ ހުންނާިއ ރަޙްމަތްތެރިންނާއި 

 ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ިތންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް މ ހަކު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   )ނ(  

  ، ެއ ިތނަްވަނ ަފާރްތ ަޤޫބުލކުުރާމިއއޭނާގެ ފަރާތުން  ،ނަމައަމުރަކަށް އެދެފިކަމަށްވާ

ެއމ ަހަކްށ ކޯޓަުގިއ ަވާކާލތުުކުރމިާއ ތްަމސ ލުުކރުުމެގ ުފުރަޞުތ ކޯޓުން  

 ަހަމަޖއަްސއޭިދްނާވެނއެެވ. 

މި މާއްދާ )ހ( ގެ ދަށުން ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   )ރ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯުޓން ކަަށވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ،މ ހަކު އެދިއްޖެނަމައަމުރަކަށް 

 އޭނާ ޙަޤ ޤަތުގައިވެސް އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދެން ޭބނުންވާކަން.  (1)   

އޭނާ ަކނޑައަޅާފައިވާ  ،ައމުރަކަށް އެދިފައިވަނ  ،ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި  (2)   

 ފަރާތްކަން.

 އެނާގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައިކަން. ،އޭނާ އެމ ހަކު ކަނޑައަޅާފައިވަނ   (3)   

އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތް އެކަމަށް   (4)   

 އެއްަބސްވާކަން.

ތަމްސ ލުކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ ފަރާތާިއ އޭނާ   (5)   

 ތިންވަނަ ފަރާތާ ދެމެދު މަޞްލަަޙތުގެ ފުށުއެރުމެއްނުވާކަން.
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ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު 

  

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް   ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓަށް ަކށަވަރުކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ )ހ(  .24

 ނެރުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

އަމުރު ނިސްަބތްވާ ފަރާތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި މި ޤާނޫނުެގ   (1)   

ބޭނުމަށްޓަކައި ެބލެވޭ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުރަމުންާދކަން ނުވަަތ 

 ކޮށްފާނެކަން.

އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ނުވަަތ އެފަރާތުެގ  ،އަމުރެއް ކުރުމަކ އެފަދަ   (2)   

ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ އެފަރާުތގެ ޢާއިލާގެ މެންަބރެއްެގ މަޞްލަޙަުތ 

 ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ޭބނުންކަމެއްކަން.

ގާުތގައި ހުރި ފުލުހުންެގ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ ދިރިއުޅޭގެއާ އެންމެ  )ށ(  

އޮފ ހެއްގެ އެންމެ އިސް އޮފިސަރު މެދުވެރިކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު  

 ތަންފ ޛުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުުކރެވިދާނެއެވެ.

ުނވަތަ މައްސަލައިގައި  ،މައްސަލައިގެ ާބވަތަށް ަބލައި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެިހނދެއްގައި )ނ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހިންގޭ ޝަރ ޢަތުގެ  ،ހިމެނޭ ފަރާތެއް އެދިއްޖެހިނެދއްގައި

އަޑުއެހުންތައް ސިއްރު ޖަލްސާއެއްގެގޮތުގައި ، ޢާންމުންަނށް ހުޅުވާނުލާ ،މަޖިލިސް

 ޭބއްވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފ ޛުކުރެވޭނެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެރެވޭ ކޯުޓ އަމުރުތަކަކ  މުޅި  )ރ(  

 ކޯޓު އަމުރުތަކެކެވެ.

އެހެން ދަޢުވާއެއް  
އޮތުން އަމުރު ނެރުމަށް  

 ހުރަހަކަށް ނުވުން 

 ، އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އަމުރަށް އެދިފައިވާ މ ހާއާ ގުޅޭގޮތުން  .25

ނުވަތަ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަރިފުޅު ހޯދުމުގެ   ،ވަރިކައިވެނ ގެ ދަޢުވާއެއް

ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އެ ދެފަރާތުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ އެހެން ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ޖިނާއ  



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  

 

 

 29 

 ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ހަމައެކަނި އެކަމަށްޓަކައި ،ދަޢުވާއެއް ހިނގަމުންދިޔުމަކ 

 ރެއް ނެރުމަށް ހުރަހަކަށްވެދާނެ ސަަބެބްއޫނނެވެ.ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމު

އެދޭ މ ހާ    ށް އަމުރަ 
ނޫން އެހެން މ ހެއް  

 ރައްކާތެރިކުރުން 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން   ،އަމުރަށް އެދޭ މ ހާ އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ހ(  .26

މުރުގެ އެ އަ ،އެ އަމުރަށް އެދޭ މ ހާއާއި އެމ ހެއްގެ ދަރިން،  ނެރެފިހިނދެއްގައި

 ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާެނއެވެ. ،ދަށުން

އެ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތާއި އެފަރާތާ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ކުރުމުގައި )ށ(  

ކޮންމެހެްނ  ،ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް

 އެ އަމުރު ހިންގުމަށްވެސް ކޯޓަށް އެންގިދާެނއެވެ.، ބޭނުންވާ މިންވަރަށް 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
އަމުރު  ތިންވަނަ  

ފަރާތަކަށް  
 ނިސްބަތްވުން 

އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ ގެވެށި ައނިޔާގެ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ކުރާއިރު  .27

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ެބލެވޭ ޢަމަލެއް ސ ދާ ހިންުގމުގެ ަބދަލުގައި އެކަން އޭނާ  ގޮތުގައި 

އެ  ،މަކުރުވަނ  އެހެން މ ހަކަށް ހިތްަވރުދ ގެން ނުވަތަ އެހެން މ ހެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައިވާނަ

 ތިންވަނަ ފަރާތާ ދެކޮޅަށްވެސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ކޯޓަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
އަމުރުގެ ޢާންމު  

 ޝަރުޠުތައް 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ަބޔާންވެފައިނުވިނަމަވެސް  .28

 އަމުރެއް ނިސްަބތްވާ މ ހާ އަންަނނިވި އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ޖިސްމާނ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިންސ ގޮތުން އެއްވެސް   ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއަށް )ހ(  

 އަނިޔާއެއް ކުރުން.

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއަށް ޖިސްމާނ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިންސ ގޮތުން އެއްވެސް  )ށ(  

 އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުން.

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން. ނުވަތަ އެފަދަ  )ނ(  



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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 ގެއްލުމެއް ދ ފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުން.

ނުވަތަ އޭނާ ، ިބރުގެންނެވުމުގެގޮުތން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާ )ރ(  

ނުވަަތ އޭނާއަށް ނަފްސާނ ގޮތުްނ އަނިޔާކުރުމުގެގޮތުން  ،ލަދުގެންނެވުމުގެގޮުތން

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން. ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުން.

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއާމެދު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ާހ  )ބ(  

އެ އަމުރު   ،އެއްވެސްކަމެއް އެހެން މ ހަކު މެދުވެރިކޮށްަނމަވެސްނުކުރުމަށް އަންގާ 

 ނިސްަބތްވާ ފަރާތުން ކުރުވުން.

މުޢާމަލާތްކުރުން  
 މަނާކުރުމުގެ ޝަރުޠު 

އެއް  ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ )ހ(  .29

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ  ،އެ ނިސްބަތަށް މެނުވ  ، ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޙާލަތުގައި

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ   ،މ ހާއާމެދު އަންނަނިވި ކަންކަން ނުކުރުމަށްވެސް

 ކޯޓަށް ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ.، މ ހާގެ މައްޗަށް

 ،ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް، ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއަށް  (1)   

ނުަވަތ ކިޔަވަންދާ  ،ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ތަނަށް  ،ނުވަތަ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަަނށް

ތަނަށް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އޭނާ ޢާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ތަނަށް 

ތަންަތނަށް ަވްނނަ ގަޑ ގައި ނުވަތަ އޭނާ އެ  ؛ވަދެނުކުތުމަށް ހުރަސް އެޅުން 

އޭނާއަށް އުނދަގުލެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ބެލުމަށް އޭނާެގ 

 ފަހަތުން ދިޔުން.

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ ފަހަތުން ހިނގުމާއި އޭނާ ދާ ތަންތަނަްށ   (2)   

އޭނާއަްށ ވަށްަބހުްނ  ،އޭނާއަށް ގޯނާކުރުމާއި ،އޭނާ ހުއްޓުވުމާއި ،ދިޔުމާއި

 ހަމަލާދިނުން.



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ ހުއްދަ ކަނޑައެޅިގެން ސާފުބަހުން ލިިބގެްނ   (3)   

ަވނުން ނުަވަތ  ،ނުވަތަ އޭނާ ހުރި ތަނަކަށް  ،އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ،މެނުވ 

 އެތަނެއްގައި އުޅުން ނުވަތަ ހުރުން.

ެއއިން ޙާލަތަކަށް އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަކަށް  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި  (4)   

 ،އަންަނނިވި ާބަވތުގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ،މެނުވ 

ނުަވަތ  ،ނުވަތަ އ މެއިްލ މެދުވެރިކޮށް ،ނުވަތަ ސިޓ  މެދުވެރިކޮށް 

ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮތަކުން  ،އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް 

 ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއާ ކުރުން.

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ ދަރިފުޅު ދެކެން ނުވަަތ ެބލުަމށް  )ހހ(     

އެއްަބސްވުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއްގެ ނުވަތަ ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވެވިފައިވާ 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރުގައި  ،ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް

 ،ކަނޑައެޅިގެން ަބޔާންވެގެންވާ ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއްގެމަތިން

 ެއ މިންވަރަށް. ،ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ނިސްބަތަށް

ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިްނ ކޮންމެހެން ަބއިވެރިވާންޖެހޭ ޢާއިލ   )ށށ(    

 އެ މިންވަރަށް. ،ަބއްދަލުވުމެއްގައި ަބއިވެރިވާންޖެޭހ ނިސްބަތަށް

    ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްބަތްވަނ  އެއް ފަރާތަށްވުރެ ިގނަ ަފރާތަށްކަމުގައިވާނަމަ )ށ(  

ަބޔާންކުރެވުނު އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ ހަމަކޮްނމެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށްވެސް އިސްވެ 

 އެ ނިސްަބަތށް ހިނގާނެއެވެ. ،ޝަރުޠުތައް

މުޢާމަލާތްނުކުރުމުގެ  
ޝަރުޠާގުޅޭ އިތުރު  

 އުޞޫލުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މުޢާމަލާތް ނުކުރުން ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ  29މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .30

 ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ އިޒުނަ ސާފުބަހުން ލިިބގެން  ،ކުރުން ހިނގާނ 
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 ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ ފަރާތާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ ފަރާތާ 

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންާވ މ ހާގެ ރުހުމުގައި އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ  ، ދެމ ހުން

 ޙާލަތްނޫން ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

 ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ )ށ(  

އެއް ގެއެއްގަިއ  ،ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ ހުއްދަ ސާފުަބުހން ލިިބެގން

    ، މުޢާމަާލތްނުކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ،ދިރިއުޅެމުންދާހާހިނދަކު

 ުހންނާނ  ހިފެހެްއޓިފައެވެ. ،ންވަރަށްއެ މި ،އެ ޙާލަތުގައި

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ އެއް  )ނ(  

ދ ފައިވާ ހުއްދަ   ގެއެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާ

 ހުރި މުޢާމަލާތް ހިފެހެއްޓިަފއިމި މާއްދާގެ ދަށުން ، އަނުބރާގެންގޮސްފިހިނދެއްގައި

އެ ޝަރުޠުތައް   ،ނުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ހިފެހެއްިޓފައި ހުރިހުރުން ނިމުމަކަށް އައިސް

 އެހިނުދން ފެށިގެން ހިނަގންފަށާނެއެވެ. ،އޭގެ ފުރިހަމަ ޒާތުގައި

 މުޢާމަލާތްނުކުރުމުގެ ޝަރުުޠތަްއ މި މާއްދާގެ ޭބނުަމށްޓަކަިއ އެއްފަހަރު ނުވަތަ )ރ(  

ތަކުރާރުކޮށްވެސް ހިފެހެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އަދި އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު 

 އިޢާދަވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެއިން  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސަްބތްވާ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްވާނަމަ )ބ(  

އިސްވެދެންނެވި މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންވެގެންވާ އުސޫލުތައް އެ   ،ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް

 ޙާލަތަކާގުޅޭ ނިސްބަތަކަށް ހިނާގނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ޝަރުޠު  
 ހިމެނުން 

ރައްކާތެރިކުރެިވގެންވާ މ ހާ ނުވަތަ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރޭހިނދު )ހ(  .31

އެމ ހާގެ ދަރިއެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ ަބއެއް ޚާއްޞަ  
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ކޯޓުން އެ  ،ޝަރުޠުތަކަށް ތަބާވާންެޖހޭކަމަްށ ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ދި މިނޫންވެސް އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާގެ މައްޗަށް އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ )އަ

 މިާބވަތުގެ ޝަރުޠުތައް( ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ؛ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރު  (1)   

 އަދި/ނުވަތަ  ؛ޙަޟާނާތުގެ އަމުރު  (2)   

 ފައިސާގެ ަބދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރު.   (3)   

އެ ޝަރުޠަށް ތަާބވުްނ  ،ޝަރުޠެއް ކަނޑައަޅައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޚާއްޞަ  )ށ(  

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ ފަރާތުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ  ،ލާޒިމުކުރެވޭނ 

އެ މަޞްލަޙަތުތައް  ،މަޞްލަޙަތުތަކެއް ހުރިކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި

 ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ިމންވަރަށެވެ.

 ، ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގައި ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް ، )ހ( ގެ ދަށުން މި މާއްދާގެ )ނ(  

ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިހިނދެއްގައި އެ އަމުރުގެ މުއްދަތަށް އެ ޚާއްޞަ ޝަރުޠުވެސް  

އެ ަޝރުޠަށް ކޯޓުން ަބަދލު ނުގެްނނަާހހިނދަކު ނުވަތަ އެ  ،ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އެއ 

 ޝަރުޠު ކޯޓުން އުވާނުލާހާިހނދަުކއެވެ.

އެކުގައި ިދރިއުޅޭ ގެއިން ނުވަތަ  ،މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވ  )ރ(  

އެފަދަ ގެއެއްގެ ަބޔަކުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ އެކަހެރިކޮށް  

ޭބރުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނައާ ޢާއިލ ގޮތުން ގުޅުންެންތ އަދި ޝަރުޢ ގޮތުން 

 ބަލަން ޙަވާލުވެފައިނުވާ މ ހުން ިމ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  
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ދިރިއުޅޭނެގެއާ ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރެއް ކުރުމުގައި ކޯޓަށް އަންނަނިވި ކަންކަްނ  )ބ(  

 ލާޒިމްކުރެވިދާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުެހލިކުރުމަށްޓަކަިއ   (1)   

ެއންގިދާނެއެވެ. ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ަބހައްޓަން ޭއނާއަށް 

މިގޮތަްށ  ،އަދި ދިރިއުޅޭނެގެއާ ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

 ކޯޓުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ ކޯޓަށް އަތުލެވިދާނެއެވެ.  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކާ އެންމެ ގާތުގައި ހުިރ   (2)   

އޮފިސަރަކު ގެވެށި އަނިޔާގެ  ފުލުހުންގެ އޮފ ހެއްގެ އެންމެ އިސް 

ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް ރައްކާތެރިކަންދިނުމަށް ނުވަތަ ކޯުޓ އަމުރަކަށް 

އެދުމަށް ނުވަތަ އެ އަމުރު ތަންފ ޛުކުރުމަށް އެހ ތެރިވެދިުނމަށް ކޯޓުްނ 

 އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ،މައްޗަށް ރިޢާަޔތްކުރާއިރުދެފަރާތުގެ މާލ  ފުުދންތެރިކަމާއި މާލ  ޭބުނންތަކުގެ   (3)   

 ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ކުލި ދެއްކުމަކ 

ނުވަތަ އެ ގެއާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެހެން ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް   ،ދެއްކުމަކ 

 ޒިމްކުރެވިދާނެއެވެ.ކޯޓަށް ލާ

ރައްކާތެިރކުރުމުގެ އަމުރަކަށް  ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހންގޮަތކަށް އޮތްނަމަވެސް )ޅ(  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ   ،އެދިފައިވާހިނދު ކޯޓުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް

މ ހާގެ ދަރިންނަށް ގެއްލުމެއް ިލިބދާނެފަދަ ޙާލަތެއް ނުަވތަ އެކުދިންގެ މަޞްލަޙަތެއް 

ގެއްލިދާނެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ިބރުއޮތްކަން ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެ 
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ޟާނާތުގެ އަމުރަކަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއާ ނުވަތަ ޙަ ،ހިނދެއްގައި

އެދޭ މ ހާއާ އެކުދިންގެ ޙަޟާނާތް ޙަވާލުކުރުމަށް އަމުރުކޮށް ވަގުތ  ޙަޟާނާތުގެ 

އަމުރެއް ކޯޓަށް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އަމުރެއްކުރުމުގައި އެކުދިންނަށް 

ޒިޔާރާތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާއަށް ދެވިދާނެއެވެ. 

މިފަދައިން ޒިޔާރާތްކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި   ،ނަމަވެސް

މ ހާއަށް ދިނުމުގެ ސަަބުބން  އެކުދ ންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ ައސަރު ކޮށްފާނެކަމަށް 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާއަްށ  ،ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެ ހިނެދއްގައި

 ން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ.އެކުދ ންނަށް ޒިޔާރާތްކުރުން ކޯޓު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެވެށި ައނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް ލިިބދޭ އެހެނިހެން  )ކ(  

ައުމރަކްަށ  ގެެވިށ ައނާިޔގެ  ފައިސާގެ ަބދަލުނަގައިދިނުމުގެ  ،ފަރުވާގެ އިތުރުން

 ކޯޓަށް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ. ، ިޝާކރަައަކްށވ  މ ހާ ެއދްިއެޖިހނދްެއަގިއ

ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ އެއްވެސް ޝަރ ޢަތުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި )އ(  

އެކުގައި ނުަވތަ ، ޢަމަލު ހިންާގ މ ހާއާއި ގެވެިށ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ

އޮތޯރިޓ ން ލިޭބނެ އިންިތޒާމެއް  ކައުންސިލިން ،ވަކިވަކިންނަމަވެސް

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކޯޓަށް އެްނގިދާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
 އަމުރު މުއްދަތު 

 ،އަވަސް އަމުރެއްގެ ގޮތުގައި ނެރޭ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި ، ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު )ހ(  .32

ޞައްޙަ  ،އެ އަމުރު ކޯޓުން ބާޠިުލކުރަންދެން ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފިނަމަ

ޤާނޫނ  އަމުރެއްގެ ގޮތުގައި ެދމިއޮންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ރައްާކތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް  

 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 1ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެރޭނ  އެންެމ ދިގުވެގެން 

ކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ ގުޅިެގން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު  )ށ(  
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އެކަމަށްއެދި އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ  ،އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. އެކަން ކޯޓުން ކުރާނ 

 ،ފަރާތުން ނުވަތަ އެކަމަށް އެޭދ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. އެ ހުށަހެޅުން

)ހަތެއް( ދުވަސްކުރިން  7އްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގެ މު

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
 އަމުރަށް ބަދަލުގެނައުން 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދުނު މ ހާ ނުަވތަ އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ާހ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެްއ   .33

އަިދ އެ ހުަށހެޅުމަކ  އެންމެ ރަނގަޅު ހުަށހެޅުމެއްކަން ކޯޓަށް ަޤޫބލުކުރެވިއްެޖ  ،ހުށަހެޅުމުން

އެ އަމުރަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ  ،އަންނަނިވި ކަންަކމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިކޮށް  ،ހިނދެއްގައި

 ާބރު ކޯޓަށް ލިިބެގންވެއެވެ.

 ބަދަލުކުރުން.ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އުނިކުރުން ނުވަތަ  )ހ(  

 ޚާއްޞަ ޝަރުޠެއް އިތުރުކުރުން. )ށ(  

ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ގޮތަކަށް ަބދަލުގެނައުން ނުަވތަ އެކަމެއް ކުރަން   )ނ(  

 ނުޖެހޭގޮތަށް ހެުދން.

 ވަކިކަމެއްގެ އިރުޝާދު ވަކިގޮތަކަށް ދިނުން. )ރ(  

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
އަމުރު މުއްދަތާއި  
 އަމުރު ބާޠިލުކުރުން 

އެ އަމުރަށް އެދުނު މ ހާ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކުރުމަށްފަހު ހިނގާ މުއްަދތުގައި )ހ(  .34

އެ ހުށަހެޅުމަކ   ،ނުވަތަ އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުން

، ކޯޓުން ކުރާ އެހެން އަމުރަކުން، ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށްވެއްޖެނަމަ

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ބާޠިލުކުރާނ މި  )ށ(  

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ދެމިއޮތުމުގެ ޙާލަތު ަބދަލުވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ ނިމުމަކަށް 
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 އަތުވެއްޖެކަމަށް ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުެރވޭނަމައެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
 އަމުރާ ޚިލާފުވުން 

 އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެިއްނ ޢަމަލެއް ކޮށްފިމ ހާ އެކުރަނ  ޖިނާއ  ކުށެކެވެ. )ހ(  .35

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން.  (1)   

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގައި ަބޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠަާކ އެއްގޮތަށް   (2)   

 ޢަމަލުނުކުރުން.

ޙަޟާާނތުގެ އަމުރު  ،އަމުރުތަކާއިދިރިއުޅޭގެއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ކޯޓު   (3)   

 އަދި/ނުވަތަ ފައިސާގެ ަބދަލު ނަަގއިދިނުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރުތަކާ ޚިލާފުވުން.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް ވަކިގޮތަކަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް    (4)   

 އެގޮަތށް އެކަމެއް ނުކުރުން. ،އަންގާފައިވަނިކޮށް

 6ގިނަވެގެން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްކޮށްފި މ ހާގެ އަަދަބކ  )ށ(  

)ފަނަރަާހސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ   000,15/-ނުވަތަ  ،)ހައެއް( މަސްދުވަހަށް ޖަލަްށލުން 

 ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރމެވެ.

 ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކުށް ދެވަނަ ަފހަރަށް ކޮްށފި މ ހެއްގެ އަދަަބކ މި  )ނ(  

)ތިރ ސްހާސް(  000,30/-ނުވަތަ  ،)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް ޖަލަށްލުން  1ގިނަވެގެން 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ތިންވަަނ ފަހަރަށް ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ރ(  

 ،އެއިން ކޮންެމ ފަހަރެއްގެ އަދަަބކ  ،ތިންފަހަރަށްވުރެ އިތުަރށްކޮށްފި ކޮންމެ ފަހަރަކު

 000,50/-ނުވަތަ  ،)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހަށް ޖަލަށްލުން  3ގިނަވެގެން 
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 ުރމެވެ.)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކު

ގެެވށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކ   ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލިޭބ ޖިނާއ  އަދަުބގެ އިތުރުން )ބ(  

މާރާމާރ  ނުވަތަ ޖިސްމާނ  އަނިޔާ ނުވަތަ ގަދަކަމުން ޖިންސ ގުޅުން ހިންގުން ނުވަތަ 

ޖިންސ  ގޯނާކުރުން ނުވަތަ މ ަހކު މެރުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މިފަދަ ޖިނާއ  ކުށެއް 

 އެކުށުގެ އެހެން ޖިނާއ  ޤާޫނނެއްގެ ދަށުން ،އޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއްކަމަށް ސިާބތުވާނަމަ

 ޢަމަލަށް ލިެބންޖެހޭ ޖިނާއ  އަދަުބ ލިުބމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.

މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ަދށުްނ  ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ެއހެންގޮަތކަށް އޮތްނަމަވެސް )ޅ(  

ކުށްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއްގެ ތުހުމަތުގައި ަބންދުކުެރވޭ މ ހާގެ މައްޗަށް  

 ކަފާލާތުގެ އުސޫލުތަކެއް ނުހިނާގނެއެވެ.

ތަޙްޤ ޤުކުރުމާއި  ،ަބޔާންވެގެްނނުވާހާހިނދަކު  މި ޤާނޫނުގައި އެެހންގޮތަަކށް )ކ(  

ޖިނާއ  ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަޢުވާކުރުމާއި ޝަރ ޢަތްކުރެވޭނ  

 ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާޮގތަށެވެ.

ހަމައެކަިނ ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންޮގަތކަށް އޮތްނަމަވެސް )އ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ،ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތުގެ ހެކިަބހުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ގެެވށި އަނިޔާގެ ޢަމަުލ ހިންގި މ ހާ ގެވެިށ އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަްނ  ،ދަށުން

 ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމުމުގެ ާބރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުުލހުންަންށ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ާބރު ލިިބގެންވެއެވެ. )ހ(  .36 ބާރު ހައްޔަރުކުރުމުގެ  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ހާދިސާއެއް ިހންގާފައިވާ ތަނެއްގައި ތިިބމ ުހްނގެ ތެރެއިން   (1)   

މ ހަކު ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންަންށ 

ކޯޓުެގ އަމުރަކުން   ،ޤަޫބލުކުރެވޭފަދަ އެކަށ ގެންވާ ސަަބުބތަކެއް ހުރިނަމަ
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ގެވެށި ައނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ުތހުމަތުކުރެޭވ  ،ހުއްދަ ލިުބމަކާނުލާ 

 ކޮންމެ މ ހަކު  ފުލުހުންނަށް ހަްއޔަރުކުރެވިދާނެއެވެ.   

ެއ  ،އެ އަމުރުގެ މުއްދަތުގައި ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނިސްަބތްވާ މ ހާ  (2)   

އަމުރާ ޚިލާފުކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޤަޫބލުކުރެވޭފަަދ އެކަށ ގެންާވ 

 އޭނާ  ހަްއޔަރުކުރެވިދާނެއެވެ.   ، ހެކިތަކެއް ހުރިނަމަ

އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ  ،މ ހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން )ށ(  

 ފުލުހުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ އަމުރުގެ  ،އެމ ހާ އެވަގުތު ހައްޔަރުނުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ  (1)   

 ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަތުވެދާނެ އުނިކަމެއް. ،ދަށުން

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލުގެ ޮބޑުކުޑަމިން.  (2)   

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވިފަހުން ހިނގާފައިވާ މުއްދަތު.  (3)   

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ މ ހާއާ ދެކޮޅަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ   (4)   

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަުލތަކުގެ ސަަބުބްނ ޭއާނ  ،މ ހާ

ޭއނާ އެ ޢަމަލުކުރުންމަތ  ދެމިހުރެދާނެކަމަށް  ،ހައްޔަރުނުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ

 ވިސްނޭ މިންވަރު.

 އަށްވަނަ ބައި 

 އަވަސް އަމުރާގުޅޭ 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  
އަވަސް އަމުރަކަށް  

 އެދުން 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް މި ޤާނޫނުގައި  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކ  )ހ(  .37
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މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެމ ހުން  ،ަބޔާންވެގެންވާ ޢާންމު އުސޫލުްނ ކުރުމުގެ ކުރިން 

 ،ދެމ ހުންގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހުގައި ކުރެވޭ އަމުރާ ޚިލާފަށް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވި

ެއ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުކަްނ  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މ ހާގެ ވާހަަކއަށް އެކަނި ިބނާކޮށް

 ނެރޭ އަމުރެކެވެ. ، އަނެއް ފަރާތަށް އެންގުމަކާ ނުލާ

ަވނަ  39މި ޤާނޫނުގެ  ،އަވަސް އަމުރެއްގެ ގޮތުގައި ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު )ށ(  

 ކޯޓަށް ނެރެވިދާނެެއވެ. ،މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި

އަވަސް އަމުރު  
 ވަގުތ ވުން 

 

އެ  ،ދެމިއޮންނާނ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރަކ  ވަގުތ  އަމުރެކެވެ. އެ އަމުރު  )ހ(  .38

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ގިނަވެގެން    ،އަމުރު ނިމުމަކަށް ނުގެންނަހާިހނދަކު

 މުއްދަތަށެވެ.

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ  3މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންުކރާ  )ށ(  

މުރު ނިސްަބތްވާ ނުވަތަ އެ އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން އެ އަ ،އަމުރު ނިމުމަކަށް ނުގެންނަނަމަ

 ،)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން 3 ،ފަރާތުން މައްސަލައެއް ހުށަހަާޅފައިނުވާނަމަ

 އެއ  ދާއިމ  އަމުރަކަށް ަބދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

އަވަސް އަމުރު  
ނެރެވިދާނެ ޚާއްސަ  

 ޙާލަތްތައް 

އަންނަނިވި  ،އަމުރުކުރާނ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް  37މި ޤާނޫނުގެ   .39

 ޙާލަތްތައް ހުރިކަމަށް ކޯޓަށް ފާަހގަކުރެވޭނަމައެވެ.

ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ަފރާތަށް        ،ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހު އަމުރެއްކުރުން އެއ  )ހ(  

 އެ ޙާލަތުގައި ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ފެނުން.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިެބންވާ އިންސާފު ނުލިިބދާެނފަދަ ޙާލަތެއްކަމަށް ފެނުން. )ށ(  

 އިތުރުވެގެންހިނގައިދާެނ ކަމެއްކަމަށް ފެނުން.މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށްއޮތް ނުރައްކާ  )ނ(  
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ  ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތެއްގައިވާ މ ހަކަށްވުން. )ރ(  

އަވަސް އަމުރު  
ނެރުމުގެ ކުރިން  
ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  

 ކަންކަން 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޯކޓުްނ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރެއް ކޯޓުން ކުރުމުގެ ކުރިން،   .40

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޮބޑުކަމާއި   )ހ(  

 އެކަމުގައި ހިމެނިގެންވާ ނުކުތާތަުކގެ ނުރައްކާތެރިކަންކަން.

ނިސްަބތްވި ފަރާތުން ިހންގަމުްނގެންދާ ޢަމަލުތަކުގެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު  )ށ(  

 ހަރުކަށިކަން ނުވަތަ ނުރައްކާތެިރކަން.

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ ފަރާތުން ިހންގަމުްނގެންދާ ޢަމަލުތަކުގެ  )ނ(  

އެ އަމުރަްށ އެދުނު ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަަތށް އުނިކަން އަްނނަ     ،ސަަބުބން

 ނިސްަބތުގެ ޮބޑުކަން.

އަވަސް އަމުރު  
ކުރުމުން އަމުރު  

ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށް  
 ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް 

      ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރެއް ކޯޓުން ކޮށްފިހިނދެއްގައި އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް  )ހ(  .41

 އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ ފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އޭނާގެ ވާހަަކ އަޑުއެހުމަށް  ،އެ އަމުރު ދާއިމ  އަމުރަކަށްވުމުގެ ކުރިން  (1)   

 ކޯޓުގައި އެދުން.

އެ އަމުރުގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް ަބދަލުގެނައުމަށްއެދި ނުވަަތ   (2)   

 ކޯޓުގައި އެދުން. ،ބާޠިލުކޮށްިދނުމަށްއެދި

 އެ އަމުރު ނިމުމަކަށް ގެނެސްދިނުމަށް އެދުން.  (3)   

 އިޢުތިރާޟްކުރާކަން އެންގުން.އެ އަމުރާމެދު   (4)   
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އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ  ،މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސްކަމެއް ފާހަގަކޮށް )ށ(  

އެހެންވެސް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ   ،ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

ނުވަތަ ދެމ ހުންމެ  ،ދެމ ހުން ހާޒިރުކޮށްގެން ،އެ މައްސަލަ ،ހިނގާ އުސޫލުން

ކޯޓުން ަބަލންވާނެއެވެ. އަދި ކުިރން ކޮށްފައިވާ ވަގުތ   ،ތަމްސ ލުކުރެވިގެންވާ ގޮތުގައި

އެ އަމުރު   ،ނައުމާއިއެ އަމުރަށް ަބދަލުގެ، އަމުރު އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމާއި

 ބާޠިލުކުރުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ިނންމަންވާނެއެވެ.

ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް  
 ބޭއްވުން 

ަމއްސަލައިގެ އިންސާފު އެންމެ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރެއް ދާއިމ ވުމުގެ ކުރިން  .42

އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާގެ ވާހަކަވެސް  ،ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްދުކޮށްދެވޭނ 

ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  ،އަޑުއެހުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކޯޓަްށ ޤަޫބލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ރުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެ ދެމ ހުންމެ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތާއި އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ ކޯޓަށް ހާޒި

  ،ކޯޓުގައި ތަމްސ ލުކުރެވިގެން

އެފަދަ ، އެ ދެފަރާތުގެ ަބޔާންވެސް އަޑުއެހުމަށްފަހުގައިކަމަށް ކޯޓަށް ޤަޫބުލކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހެއް ކޯޓަށް ޭބއްވިދާނެއެވެ.

ނަތ ޖާ    ގެ އަމުރު 
 ބަޔާންކޮށްދިނުން 

އެ އަމުރު ނިސްަބތްވާ މ ހާ ކޯޓުގަިއ  ،ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެއްވެސް އަމުރެއްކުރާއިރުމި   .43

 އަންނަނިިވ ކަންކަން ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެމ ަހކަށް ަބޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ،ހާޒިރުވެހުރެއްޖެނަމަ

 ނުކުމެދާނެ ޤާނޫނ  ނަތ ޖާ. ،އެ އަމުރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ )ހ(  

 އެ އަމުރަށް ަބދަލެއް ގެނެވޭނެ ުނވަތަ އެ އަމުރަށް އިޞްލާޙު ގެނެވޭނެ އުސޫލު. )ށ(  

     އެ ކޯޓެއްގެ ރަޖިސްޓްރާރ   ،އެއްވެސް އަމުރެއް ކޯޓުން ކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  .44 އަމުރުގެ ކޮޕ  ފޮނުވުން 

 އެ އަމުރުގެ ކޮޕ އެއް ފުލުހުންނަށާއި އޮތޯރިޓ އަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ،އެ ކޯޓެއްގެ ފަރާތުން

އެ އަމުރަކާމެދު  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އެއްވެސް އަމުރެއް ކޮށްފިހިނދެއްގައި  .45 ކުރުން އިސްތިޢުނާފު 
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ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާުތން ނުވަަތ އަމުރެއް ނުކޮށްފިނަމަ އެ 

ހައިކޯޓުގައި  ،އިސްތިޢުނާފުކުރުމުެގ ޢާންމު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފަރާތުން

 އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބގެންވެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބައި 

 ތަފްރ ޤްކުރުން ނުވަތަ ފަސްޚުކުރުން 

 ،ޝަރ ޢަތުގައި އަންހެނުންނަށް ލިިބގެންވާ ޚާއްޞަ ޙައްޤެއްކަމަށްވާ ތަފްރ ޤުކުރުމަކ އިސްލާމ    .46 ތަފްރ ޤްކުރުން 

އިސްލާމ  ޝަރ ޢަތުގައި   ،ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމ ހުންގެ މެދުގައިއޮތް ކައިވެނ ގެ ގުޅުން

އެ ސަަބުބތަކުގެ ތެރެއިން ސަަބެބއް  ،ަބޔާންވެގެންވާ ސަަބުބތަކެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 ،އެ ދެމ ހުންގެ މެުދގައިއޮތް ކައިވެނ ގެ ގުޅުން ،ތްކަން ކޯޓަްށ ކަށަވަރުާވހިނދުދެމިއޮ

 އެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށްގެނައުމެވެ.    ،ޝަރުޢ ގޮތުން ރޫޅާލައި

ޯކޓުން ުކރާ ތަފްރ ޤުކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ  ،ކައިވެންޏެއް މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ތަފްރ ޤުކުރެވޭނ   .47 ތަފްރ ޤްގެ އަމުރު 

 ޝަރުޢ  ޙުކުމެއްގެ އުސޫލު ހިނގާނެ އަމުރެކެވެ. ،ދަށުންނެވެ. އެ އަމުރަކ 

ތަފްރ ޤްކުރަން ހުއްދަ  
 ޙާލަތް 

ތަފްރ ޤުކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައްކަމުގައި އިސްލާމ  ޝަރ ޢަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަަބުބތަކުގެ   .48

ކައިވެނ ގެ ގުޅުމުްނ  ،ކައިވެންޏެއް ތަފްރ ުޤކުރެވޭނ  ،ަމށްޓަކައިމި ޤާނޫނުެގ ޭބނު ،ތެރެއިން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަަމލު  ،ފިރިހެންމ ހާ އަންެހންމ ހާގެ މަްއޗަށް ،ގުޅިފައިވާ ދެމ ހުންގެ ތެރެއިން 

އަދި ގެވެިށ އަިނޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  އަންހެންމ ހާ ތަފްރ ޤުކޮށްިދނުމަށް ކޯޓުގަިއ  ،ހިންގިހިނދު 

 ކޯޓަށް ަޤޫބލުކުރެވޭނަމައެވެ. ،އަންަނނިވި ކަންަކން ،ހިނދުއެދިއްޖެ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފިރިހެންމ ހާާއއި ގެވެށި އަނިޔާގެ   ،އެ ޢަމަލަކ  )ހ(  

ޝިކާރައަކަށްވ  އަންހެންމ ހާ ޞުލްޙަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ  

 ޮބޑު ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެްއކަން.
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ރައްކާތެިރކަމާއި ޞިއްޙަތާއި  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  އަންހެންމ ހާގެ  )ށ(  

 ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވެންެނތް ޮބޑު ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ޢަަމލެއްކަން.

އެ ދެމަފިރިންގެ  ،މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންެވސް )ނ(  

ވަތަ ދެަރ މެދުގައިއޮތް ކައިވެނ ގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭވަރަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ނު

 އެ ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން އެ ޢަމަލުގެ ސަަބުބން ވާސިލުވެފައިވާކަން.  ޙާލަތަކަށް 

އެ ، ކައިވެންޏެއް ތަފްރ ޤުކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ކޮށްފިހިނދެއްގައި )ހ(  .49 ތަފްރ ޤްކުރުމުގެ ނަތ ޖާ 

ކައިވެންޏެއް   ،އަންނާނެއެވެ. އަދިއެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ، އަމުރުކުރިހިނދުން ފެށިގެން

އެ ދެމ ހުންގެ މައްޗަށް   ،ތަފްރ ޤުކުރުމުން އިސްލާމ  ޝަރ ޢަތުގައި ހިނގާ އުސޫލުތައް

 އެހިނދުން ފެށިގެން ހިނގަންަފާށނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  28)ޢާއިލާއާެބހޭ ޤާޫނނު( ގެ  2000/4ޤާނޫނު ނަްނަބރު  )ށ(  

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންެވގެންވާ ސަަބުބތަކަކ  48މި ާޤނޫނުގެ  ،ބޭނުމަށްޓަކައި 

އިސްލާމ  ޝާރ ޢާގެ ދަށުްނ ކައިވެނި ފަސްޚުކުރުވޭ ސަަބުބތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 ސަަބެބއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 ދިހަވަނަ ބައި 

 ޤާނޫނު ހިންގުން 

އިސް ޒިންމާއޮތް  
 ފަރާތް 

ކޯާޓ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ  ،ަބޔާންވެެގންާވ ކަންކަމުގެ ތެރެއިންމި ޤާނޫނުގައި  )ހ(  .50

ގެވެށި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފިޔަވައި

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ ކަންކަން  ،އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން

 އެްނމެ އިސް ޒިންމާ އުފުލާނ  މިނިސްޓަރެވެ.ހިންގުމާއި ތަންފ ޛުކުރުމުގެ 
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ކޯާޓ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ  ،މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެެގންާވ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން )ށ(  

ގެވެށި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފިޔަވައި

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ ކަންކަން  ،އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން

ރިހަމަގޮތުގައި ފު ،ސ ދާގޮތުން ޭބނުންވާ އެންމެހައި ާބރުތަކާއި  ،ހިންގުމަށްޓަކައި

ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ  ،އެކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދޭ އެންމެހައި ާބރުތައް

 މިނިސްޓަރަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ލާމަރުކަޒ  ބައެއް  
 އުސޫލުތައް 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ސިޓ  ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް  )ހ(  .51

ސަރަޙައްދުތަކުގައި މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ހިނގާ 

 ،އެކަމަށް ާޤނޫނ  ާބރު ލިިބދިނުމުގެގޮުތން ،ކައުންސިލްތަކުން އުފުލުމަށް މަުގފަހިކޮށްދ 

އެ ކައުންސިލެއް ނިސްަބތްވާ  ،އޭގެތެރެއިން ކޮންމެ ކައުންސިލެއް އެއ 

މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ   ،ސަރަޙައްދުގައި

 މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން މިނިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. ،އޭޖެންޓްކަމުގައި

ނުވަތަ މި ، މަސްއޫލިއްޔަތެއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެއއްވެސް ާބރެއް ނުވަތަ  )ށ(  

ރަށު ކައުންސިލަކާ ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަކާ ، ޤާނޫނު ތަްނފ ޛުކުރުމުގެ ޒިންމާއެއް

އެ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި   ،މިނިސްޓަރު ޙަވާލުކުރަންވާނ  ،ނުވަތަ ސިޓ  ކައުންސިލަކާ

 ،ށްދިނުމާއެކުާބރެއް ތަންފ ޛުކުރުމަށް ޭބނުންާވ ވަސ ލަތްތައް އެ ކައުންސިލަކަށް ފޯރުކޮ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަްއ ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ނިޒާމެއް އެ ކައުންސިލަށް 

 ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއެކުގައެވެ. 

 ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ަކއުންސިލްތަކާއި ސިޓ  ކައުންސިްލތަކުގެ ފެންވަރުގައި )ނ(  

ގެވެށި  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި

އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުްއޓުުވމަށް ރައްޔިތުން ހޭުލންތެރިަކން އިތުރުކުރުމުގެ 



 ެގެވށި އަނިޔާ ހުއްުޓުވުމެގ ާޤނޫނު  

 

 

 46 

ެގވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މ ުހން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި  ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި

ރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދާއި ާބރު މި ޤާނޫނުެގ މަސައްކަތްކު

 ދަށުން ހިނގާނެއެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްގެ ފެންވަރުގައި  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް )ރ(  

ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ެފންވަރުގައި ނުވަތަ ސިޓ  ކައުްނސިލްގެ ފެންވަރުގައި 

އެ ާބރުތައް ނުވަތަ އެ  ،އެކަން ކުރަންވާނ ، ރެވޭކަމަށްވާނަމަޙަވާލުކު

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔުމަކުންނެވެ.

ިމ ، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ސިޓ  ކައުންސިލްތަކަށް )ބ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރެވޭ 

ގެޒެޓުގައި  ،ޢާންމުޮކށް އިޢުާލނުކޮށް ،ގަވާއިދެއްގައި ތަފްސ ލުކޮށް ަބޔާންކޮށް

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނ  މިނިސްޓަރެވެ.

ފެމެލ  ޕްރޮޓެކްޝަން  
 އޮތޯރިޓ  އުފެއްދުން 

 ،އެކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި ،ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއިގެވެށި އަނިޔާގެ  )ހ(  .52

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަުލތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުންަނށް ޭދންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

ފުލުހުްނނާއި ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައްފަދަ ކަމާގުޅުންހުރި   ،ދިނުމަށާއި

ގެވެށި  ،ރެވޭނެ ގޮތްތައް ހަަމޖެއްސުމަށާއިމުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކު

އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މ ހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ  

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ޤައުމ  ސިޔާސަތެއްގެ ދަށަށް އެ މަސައްކަތްތައް ގެނެސް 

 ، ޤައުމ  ެފންވަރުގައި ަމސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ،އެންެމ ކުރ  ސަުފގައި ،ހިންގައިދ 

 މި މާއްދާއިން މި އުފެއްދ އެވެ.   ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ އެއް މި ޤާނޫނުގެ 

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާްނކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓ  ިހންގާނ  )ށ(  
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)ހަތެއް( މެްނަބރުންގެ ޯބޑެއްގެ ެބލުމުގެ ަދުށންނެވެ. އެ ޯބޑުގެ  7ކަނޑައަޅާ 

ޮއތޯރިޓ ގެ  ،އެ ޮއތޯރިޓ ގެ ކަންކަން ހިންގައި ަބަލހައްޓާނ         ،ލަފާގެމަތިން

 ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ. 

އެ އޮތޯރިޓ ގެ  ،އޮތޯރިޓ  ޖަވާުބދާރ ވާނ  މިނިްސޓަރަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރުގެ ާބރު )ނ(  

 މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

ދެޖިްނސު ހަމަހަމަވާގޮތަްށ  ،އެ އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑަްށ ޢައްޔަންކުރެވޭ މ ހުންނަކ  )ރ(  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ ، އިސްކަންދ ގެން އެކުލަވާލެވޭ

ިބނާކުރަިނވި މަސައްކަތްތަކެއް   ،ތަޢުލ މ ގޮތުންާނއި ތަޖުރިާބގެގޮތުން ،މަސައްކަތުގައި

ކުރެވޭނެފަދަ ޤާިބލުަކންހުރި މ ހުންނަށް ާވންވާނެއެވެ. އަިދ އެ ޯބޑުގައި ހިމެނޭ 

ނުަވތަ  ،އެއްވެސް މ ހަކ  ޖިނާއ  ކުށެއް ނުވަތަ ގެވެށި ައނިޔާގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ

 ވިފަިއވާ މ ހަކުކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.އެފަދަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެ

އެ އޮތޯރިޓ ން ނުވަތަ ޮއތޯރިޓ ގެ ، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން އޮތޯރިޓ ްނ ކުރަންޖެހޭކަމެއް )ބ(  

ބެލެހެއްޓުމުގެ ަދށުން ޞިއްޙ  މަރުކަޒުތައް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢ  މަރުކަޒުތައް ނުވަތަ 

ކުރުމުގެ ާބރު އޮތޯރިޓ އަށް ލިިބގެންވެއެވެ. މަދަނ  ޖަމްޢިއްޔާތައް މެދުވެރިކޮށް 

އެފަދަ ޙާލަތެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ތަފްޞ ލުތައް މި ޤާނޫނުގެ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން އޮތޯރިޓ ާއ ޙަވާލުވެގެްނވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  53މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

 ލިިބގެންވެއެވެ. ބާރު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައްއަދާކޮށް ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ވަކިވަކި 

ފެމެލ  ޕްރޮޓެކްޝަން  
އޮތޯރިޓ ގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިއެވަނ އެވެ.އޮތޯރިޓ ގެ   .53
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ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޤައުމ  ސިޔާސަތުތައް   )ހ(  

 ތަންފ ޛުކުރުން. ،ކަނޑައަޅައި

ޕްރޮގްރާމްތަކަކ  ކޮަބއިކަން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ  )ށ(  

      ، އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ހާސިލުކުރަން ޭބނުންވާ އަމާޒުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކަނޑައެޅުމާއި

އެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ،އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި

 ހިންގާނެގޮތުގެ ހަަމތައް ކަނޑައެޅުން.

ކަމާގުޅުންހުރި އެންމެހައި މުއައްސަސާތައް ަބއިވެރިކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަްއ  )ނ(  

 ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން.

 ، އިޚްތިޞާޞްެގ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަސރަޙައްދުތަކުގައި ހުރިކައުންސިލްތަކުގެ  )ރ(  

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންޮކްށފައިވާ އަމާޒުތަކަށާއި  ،އޮތޯރިޓ ގެ މަރުކަޒުތަކުން

 އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމުކުުރން.

ޖެއާއި ރާއް ،މި ޤާނޫނު ިހންގުމަށާއި ގެެވށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހުްއޓުވުަމށްޓަކައި )ބ(  

އެފަދަ ފަރާތްތަކާ   ،ރާއްޖޭން ޭބރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްަބސްވުންތައް އެއްަބސްވުމާއި

 ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،އެކަށ ގެންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އެކަށ ގެންވާ ވަސ ލަތްތައް ހުރެގެން )ޅ(  

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއި ގެވެިށ އަނިޔާ ލިުބނު ފަރާތަށް ަވގުތ  ރައްކާތެރިކަން 

އެ ތަންތަނުން ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް  ،ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ މަރުކަޒުތައް އުފައްދައި

 ،ކަނޑައަޅައި

 އެ ތަންތަނުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެމުންެގންދިޔުން. ،އެ ޚިދުމަތްތައް

އެކަމަށް އިާޖަބދޭންޖެޭހ ހުރިހާ ރޮނގަކުްނ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނާގހިނދު )ކ(  
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އިޖާަބދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އިުތރުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި 

 އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ،ކަނޑައަޅައިއުސޫލުތައް 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނިސްަބތާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް   )އ(  

ެއފަދަ  ،ހިނގަމުންދާ ނިސްަބތާއި ސަަބާބއި ޒާތާއި ވަށްަޓފާޅިއާ ގުޅޭގޮތުންނާއި

 ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް  ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެޅިދާނެ

އޭގެތެރެއިން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ  ،ހޯދަންޖެހޭ ތަފާސްހިސާުބތައް ހޯދުމާއި ،ކުރުމާއި

 ކަންކަން ޝާއިޢުކުރުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުންނާމެދު ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންޖެޭހ  )ވ(  

އެމ ހުންަނށް ދޭންޖެހޭ އިޖްތިމާޢ  ޚިދުމަތްތަކުެގ ވައްތަރާއި ާބވަތާއި  ،މިންގަނޑުތަކާއި

 ނިސްަބތާއި މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއަޅައި ތަންފ ޛުކުރުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް އަނުބރާ ގެނައުމަްށ  )މ(  

 ، ަބއިތިއްަބންެޖހޭ ވަގުތ  ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒުތައް ިބނާކުރުމާއިއެހ ތެރިވުމަށްޓަކައި 

އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގެ  ،އެފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެހ ތެރިވުމާއި 

 މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަމާޒުތައް ކަނޑައަޅައި މޮނިޓަރކުރުން.

އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މ ހުން އިޞްލާޙުވުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް  ގެވެށި  )ފ(  

ރުޖޫޢަވުމަށް އެހ ތެރިވެދިނުމުގެޮގތުން އެންގަރ މެނޭޖްމަންޓް ތެަރޕ އާއި ކައުންސިލިންގެ  

 ޚިދުމަތްދިނުން.

  އެފަދަ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުންނަށް އެހ ތެރިވާ މުއައްސަސާތަކާއި )ދ(  

 ،ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންެޖހޭ މިންގަނޑުތަކާއި

އެމ ހުންނަށް ޭދންޖެހޭ އިޖްތިާމޢ  ޚިދުމަތްތަކުގެ ވައްތަރާއި ާބވަތާއި ނިސްަބތާއި 
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 މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ކޯޑް އޮފް އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުން ތަާބާވންޖެހޭ  )ތ(  

 ،އެކޯޑާއި ޚިލާފުވާ މ ހުންގެ މައްސަލަ ެބލުމާއި ،ކޮންޑަކްޓް ކަނޑައެޅުމާއި

 އެމ ހުންނާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން.

ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ގެވެށި  ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހަދާ ފަރާތްތަކާއި )ލ(  

 އަނިޔާގެ ކަންކަމުގައި ލަފާއާއި މަޢުލޫމާތުދިނުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުންނަށް ވަގުތ  ރަްއކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ  )ގ(  

އަދި  މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި 

 އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރުެބުލން.

އެ މަގާމުތަކުގެ  ،އެ މަގާމުތައް އުފައްދައި ،އޮތޯރިޓ ގެ މަގާމުތައް ކަނޑައަޅައި )ހ(  .54 މުވައްޒަފުން 

އެ   ،އެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅައި ،ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅައި

 މަގާމުތަކަށް މ ހުން ހަމަޖައްސާނ  އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެއްނޫނެވެ.  ،އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުންނަކ  )ށ(  

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު(  2007/5ޤާޫނނު ނަްނަބރު  ،އެހެންނަމަވެސް

ގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ލިިބދޭ ރަްއކާތެރިކަން ކަމާގުޅޭ 

 އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުން ވާންވާެނއެވެ. ،ނިސްބަތަށް ިލިބގެންވާ ަބޔަކަށް

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ  
 ހިމެނުން 

ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ކޮންމެ އަހަރަކު )ހ(  .55

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ   ،ފާސްކުރާއިރު

އެ ަބޖެުޓ  ،މ ހުންނަށް އެހ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންވާ އެކަށ ެގންވާ ޢަދަދެއްެގ ފައިސާ
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 ދޫކުރަންާވނެއެވެ. ،އޮތޯރިޓ އަށާއި ފުުލހުންނަށް ކަނޑައަޅައި ،މެދުވެރިކޮށް

ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ކޮންމެ އަހަރަކު )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ  ،ފާސްކުރާއިރު އޮތޯރިޓ  ހިންގުމަށާއި މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމަށާއި

ދަށުން އޮތޯރިޓ ން ކުރަންޖެޭހ ަމސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުިރހަމަގޮތުގައި ކުރުމަށް 

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،ސާ ކަނޑައަޅައިބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައި

އޮތޯރިޓ ންނާއި ފުލުހުން އެދޭ  ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފައިސާ އެކަށައެޅުމުގައި )ނ(  

ވ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން  ،މިންވަރަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން ދޫުކރާ ފައިސާއަކ  )ރ(  

 ފައިސާއާ ވަކިން ދޫކުރަންޖެހޭނެ ފައިސާއެކެވެ.

 އެގާރަވަނަ ބައި 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް 

ބައެއް ތަފްޞ ލްތައް  
 ހާމަނުކުރުން 

ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެރޭ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން  .56

ކޯުޓން ކަނޑައަޅާ  ،ފަރާތާެބހޭ މަޢުލޫާމތު ނުަވަތ އެފަރާތުގެ ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ ކަމާުނެބހޭ  ،ެއންގުމަކ  ޝާިއޢުކުރުމަކ  ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ،އުސޫލެއްގެމަތިން މެނުވ 

 މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާކަމެއްޫނނެވެ. ،ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުަމކ 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި  
 ހާމަކުރުން 

އޮތޯރިޓ ން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިުބތަްއ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  .57

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަޮކންމެ މުއައްސަސާއަކުންވެސް އޮތޯރިޓ އަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ،މަޢުލޫމާތު

އެ އެދުނު ފަރާތަކުން   ،އެކަމެއް ،އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތަކަށް އޮތޯރިޓ ން އެދިއްޖެހިނދެއްގައި
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 ނުމަކ  މި ޤާނޫނު އެފަރާތެްއގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ. ކޮށްދި

ބަލިމ ހަކާ ެބހޭގޮތުން ޮހސްޕިޓަލެއްގައި ނުވަތަ   ،އޮތޯރިޓ ގެ ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި )ހ(  .58 ބެލުން   ޑު ރެކޯ 

ޞިއްޙ  މަރުކަޒެއްގައި ެބހެއްޓިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ެރކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން 

އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ރެކޯޑެއް   ،އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި

 އޮތޯރިޓ އަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ގެވެިށ އަނިޔާގެ ޢަމަލަާކ ގުޅޭގޮތުން ފުުލހުން  ،ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމަްށޓަކައި އޮތޯރިޓ ގެ )ށ(  

ބަލަހައްޓަމުްނދާ މަޢުލޫމާތެްއ ނުވަތަ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިްނ ރެކޯޑެއް ބަލަން 

އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ރެކޯޑެއް އޮތޯރިޓ އަށް  ،ބޭނުންވެއްޖެިހނދެއްގައި

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ  
 ކަންކަން ކަނޑައެޅުން 

އެކަންކަްނ  ،ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކ  ކޮަބއިކަން އަދި ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން  .59

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މ ހުންނަކ  ކޮަބއިކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި 

 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޮއތޯރިޓ ައށް ލިިބގެންވާ ާބރެއްގެ ދަށުްނ ކުރާ ސުވާލަކަށް )ހ(  .60 ދޮގު މަޢުލޫމާތުދިނުން  

ޖަވާުބގެގޮތުގައި ދ ގެްނނުވާނެއެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިގެން  ،ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތު

 ތެދު އެނގިހުރެ ދޮގު ހަދައިގެންުނވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ މ ހާ އެކުރަނ  ޖިނާއ  ކުށެކެވެ. އެ  މި  )ށ(  

)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން  000,15/-ކުށުގެ އަދަަބކ  

 ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

އެހ ތެރިވެދިނުން  
 ލާޒިމުވުން 

ނުވަަތ ، ހުއްޓުވުމަށްޓަކައިމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު  )ހ(  .61

ނުވަތަ އެކަުމން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި   ،ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި
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މ ހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ، އޮތޯރިޓ ން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ުކރުމުގައި

އެ އެހ ތެރިކަމެއް  ،އެދިއްޖެހިނދެއްގައި އެއްވެސް އެހ ތެރިކަމަކަށް އޮތޯރިޓ ން 

 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓ ގެ މަސައްކަތާގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަށް އެދުމަކ  ކުރެވިދާނެކަމެކެވެ.   )ށ(  

އެ ެއހ ތެރިކަން ފުލުުހން ، އަދި ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަމަްށ އެދިއްޖެކަމަށްވާނަމަ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އޮތޯިރޓ ން ކުރުމަށް ާބރުިލިބދޭކަެމއް )ނ(  

އެއިންކަމަކަށް ހުރަސްައޅައި އެއިންކަމެއް   ،ދާއިރާގެތެރޭގައި ކުރަމުންދަނިކޮށް

 އެއްވެސް މ ހަކު ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ،އެއްވެސްކަމެއް ،ކުރިޔަނުދިނުމަށް

އޮތޯރިޓ ގެ  ،ކޯޓު އަމުރަކާނުލާ މ ހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވަނުމަށް ހުއްދަނުދިނުން އެއ  )ރ(  

 މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅ ކަމުގައެއް މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ނުެބލެވޭނެއެވެ.

ެއ ކުށަށް އަަދުބ  ،ުކށެއްކަމަށް ަބޔާންކޮށް ،ޢަމަލެއް އެއ މި ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ނުވަަތ   .62 ޢާއްމު ކުށް 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާަފށް ުކރެވޭ ޢަމަލާއި މި ާޤނޫނުގައި  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށުގެ އިތުަރށް

ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލާއި މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ 

- ،ނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖިނާއ  ކުށެވެ. އެފަދަ ކުށެއްގެ އަދަަބކ މި ޤާ ،ކަންކަމަކ ވެސް

 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 000,10/

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކުރުްނ ލާިޒމުކުރާކަމެއް ނުވަތަ މި ޤާޫނނުެގ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިދުގެ ަދށުން   .63 ދަޢުވާ ނުކުރުން 

މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމުގެގޮތުން ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަާދ  ،މުކުރާކަމެއްކުރުން ލާޒި

އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން މުވައްޒަފަކު ހެޔޮނިޔަތުގައި  ،ގަވާއިދު ތަންފ ޛުކުރުމުގެގޮތުން 

 ގުޅޭގޮތުން އެކަމަކާ، އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ކުރެވިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ،ކުރުމުން
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 އޭނާ ޤާނޫނ ގޮުތން ނުވަތަ ޝަުރޢ ގޮތުން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ިހންގޭ ަޝރ ޢަތްތަކުގައި ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ އެހ  ހޯދިދާނެއެވެ. އަދި ގެެވށި   .64 ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ އެހ  

ތެރެއިން ފުދުންތެރިކަްނެނތް މ ހަކު ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހުންގެ 

ޤާޫނނ  ވަކ ލެއްގެ އެހ ތެރިކަން އޭނާއަށް ހޯދައިދިނުމަކ  ދައުލަތުގެ  ،އެހ ތެރިކަމަށް އެދެފިނަމަ

 ޒިންމާއެކެވެ.

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް އުނދަގޫކުރުމުގެގޮތުން ނުވަތަ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކ   .65 ޚަރަދު 

ރަކުރުމުގެގޮތުން ނުވަަތ އެކަށ ގެންވާ ސަަބެބއް ނުަވަތ ހެއްކެއް ނެތި ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރައްސާ

އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ސަަބުބްނ  ،މައްސަލައެއްކަމަށް ކޯޓަށް ޤަޫބުލކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ވެ.ހިނގައިދިޔަ ޚަރަދު ދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޯޓުން ައމުރު ކުރެވިދާނެއެ

ގަވާއިދު ހަދައި  
 ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުލުުހންނާ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ ކަންކަމާއި ކޯޓާ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ  )ހ(  .66

އެހެން ަކންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންެޖޭހ ގަވާއިދުތައް ހަދައި  ،ކަންކަން ފިޔަވައި

ހިންގާނ  އޮތޯިރޓ ންނެވެ. ފުުލހުންނާ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ ަކްނކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް 

ހަދާނ  ފުލުހުްނނެވެ. ކޯޓާ ޙަވާލުކުރެވިގެންވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނ  

 ކޯޓުންނެވެ.

 ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަންފަާށ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  

ޢާންމުކޮްށ  ،)ާބރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި 12ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

 އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ިޢާބރާތްތަކާިއ  ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެންޮގތަކަްށ ަބޔާންކޮށްފައިނުވާާހހިނދަކު  .67 މާނަކުރުން 

 ލަފްޒުތަކަށް މާނަކުރެވޭނ  ތިރ ގަިއއެވާގޮތަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  18"ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  މި ޤާނޫނުެގ  )ހ(  
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 ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރަށެވެ.

 ،ޖަމްޢިއްޔާތައް" ކަމަށް ުބެނފައިއެވަނ "ރަޖިސްޓަރ ކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ  )ށ(  

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ރަޖިްސޓަރ ކޮށްގެން ހިްނގާ ޖަމްޢިއްޔާަތކުގެ ތެރެއިން ގެވެށި 

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ާހގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

އަމިއްލަ  ހިލޭސާބަހަށް ިހންގާ އަދި އޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަަމލެއް ހިނގައިފިކަމުގެ  ،"ރިޕޯޓުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނ  )ނ(  

 ،ނުވަަތ ެއފަދަ ޢަމަލެއް ިހނގާފާނެކަމަްށ ޤަޫބލުކުރެވޭހިނދު  ،ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު 

އެކަްނ ފުލުހުންަނށް ނުވަަތ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުހިނާގނުދާނެކަމަށް ެބލެވޭހިނދު 

 އޮތޯރިޓ އަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އަންގާ އެންގުމަށެވެ.

 ،"ަބހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ރ(  

ކަނޑައެޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާގެ ހުރުމަތް ކަނޑުވާލުމަށް ނުވަތަ 

އޭނާ ލަދުގެންނެވުމަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހިންގޭ ޢަމަލުތަކަށެވެ. މ ެގ ތެރޭގައި އަންނަނިވި 

 ކަންކަން ހިމެނޭނެއެވެ.

މަލާމާތްކުރުން ނުވަަތ އެމ ހަކު  ، ތަކުރާރުކޮށް ަބހުގެ ހަމަލާދިނުން  (1)   

 ހިތްހަމަނުޖެހޭފަދަ ނަންނަުމން މުޚާޠަުބކޮށް ފުރައްސާރަކުރުން.

 ހިތްދަތިކަން ިލޭބފަދަ ޢަމަލެއް ޮކށްފާނެކަމުގެ ިބރު ތަކުރާރުކޮށް ެދއްކުން.  (2)   

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މިނިވަންކަމާިއ   (3)   

އަމިއްލަވަންތަކަމަށް ވަރަްށ ޮބޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާަފދަ ގޮތަކަްށ 
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 ހަސަދަވެރިކަމުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ   މ ހާއަށް  ،"ިބރުދެއްކުން" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނ  )ބ(  

އަނގަބަހުން ިބރުދެއްކުމަށް ނުަވތަ އޭނާގެ ހިތުގަިއ ިބރުވެރިކަްނ އުފެދޭފަދަ ގޮތަކަްށ 

 އަނގަބަހުން ިބރުދެއްކުމަށެވެ.

ދަރިއަކު ނުވަތަ މ ހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު   ،"ެބލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ޅ(  

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޝަރުޢ ގޮުތން ނުވަތަ ޤާނޫނ ޮގތުން ޙަވާލުެވފައިވާ މ ހާއަށެވެ.

 91/9ޤާނޫނު ނަންަބރު   ،"ކުޑަކުދިން" ނުވަތަ "ކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ކ(  

ގެ ަދށުން ކުޑަކުދިންކަމަށް  )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާެބހޭ ޤާނޫނު(

 ބުނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ފަރާތަކަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  35މި ޤާނޫނުގެ  ،"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )އ(  

ކޯޓަށާއި އެނޫން ހުރިހާ  ކްރިމިނަލްޖިނާއ  ކުށްތައް ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކޯަޓށެވެ. ނުވަތަ އެ ޯކޓުތަކަްށ ލިިބފައިވާ އިޚްތިޞާޞް  ފެމިލ ޙާލަތްތަކުގައި 

 ލިިބގެންވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަަކށެވެ.

 އަންނަނިވި މ ހުން ހިެމނޭގޮތަށެވެ. ،"ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ވ(  

 ؛ކައިވެނ ގެ ގުޅުމުން ގުޅިގެންވާ މ ހުން  (1)   

ނުވަަތ  ،އެ ކައިވެނ ގެ ތެރެއިން ،މ ހުންނަށް ކައިވެނ ގެ ގުޅުމުން ގުޅިގެންވާ   (2)   

 ؛އެއިން މ ހަކު ކޮށްފައިވާ އެހެން ކައިވެންޏެއްގެ ތެރެއިން ލިިބފައިާވ ދަރިން

 ؛ލޭގެ ގުޅުމުން ގުޅިފައިވާ މ ހުންނާއި ކައިވެނ ގެ ގުޅުމުން ގުޅިފައިވާ  މ ހުން  (3)   
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މ ހަކު ޚަރަދުކޮށްގެން އެހެްނ  ،އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ަބއެއްގެ ތެރެއިން  (4)   

ޚަރަދުކުރާ ފަރާތާއި އެފަރާތުން ބަލަހަްއާޓ  ،މ ހުން ބަލަހަްއޓައި ޚަރަދުކުރާނަމަ

 މ ހުން.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ަޢމަލު ހިންގި މ ހާއާއި  ،"އެކުގައި ދިރިއުޅޭ ގެ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )މ(  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވ ހިނދު ދިރިއުޅެމުން 

އަންނަ ނުވަތަ އެއް އިރެއްގައިެވސް ދިރިއުޅުނު ގެއަށެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި އެ ދެމ ހުންގެ 

މ ހުންކުރެ މ ހެއް ވަކިން ކުއްޔަށް އެކުގައި ނުވަތަ ދެ ،މިލްކުވެރިކަން ހިމެނޭ ގެތަކާއި

ެއ ދެމ ހުންގެ މިލްކުވެރިކަން ނުިހމެނޭ ނަމަވެސް ގެވެށި      ،ހިފައިގެންއުޅޭ ގެއާއި

 އަނިޔާ ހިންގި މ ހާގެ ޢާއިލާއަށް ނިސްަބތްވާ ގެވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  52މި ޤާނޫނުގެ  ،"އޮތޯރިޓ " ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނ  )ފ(  

 ޤާއިމުކުރެވޭ ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ އަށެވެ.

ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓ ގެ ޒިންމާ އުފުާލ  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނ  )ދ(  

މިނިސްޓަރަށެވެ. ނުވަތަ ގެވެިށ އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަްށ ޤައުމ  ފެންވަރުގައި 

 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ މިނިސްޓަރަށެވެ.

އަންަނނިވި  ،ުބެނަފއިއެވަނ "މާލ ގޮތުން ނުަވތަ އިޤްތިޞާދ ޮގތުން ދަތިކުރުން" ކަަމށް  )ތ(  

 ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާއަްށ  ،އެކަށ ގެންވާ ސަަބެބއްނެތި   (1)   

މާލ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދ ޮގތުން އެނާއަށް ލިުބން ޙައްޤު އެއްޗެއް ނުވަތަ  

ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރ  ބޭނުންތަކަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ އެއްޗެއް ނުދ   

އުޅޭ  އެގެއެްއގައި ދިރި ،ހިފެހެއްޓުމަށެވެ. ގެައށް ކޮންމެެހން ޭބުނންވާ ތަކެއްޗާއި
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އެ ކުލިދެއްކުަމށް ޭބުނންވާ ފައިސާ  ،ޙާލަތުގައި އެގެއަކަށް ކުލިދައްކަްނޖެހޭނަމަ

ގެ ރަހުނުކޮށްފައިވާނަމަ ރަހުނު  ހިފި ފަރާތަށް              ނުވަތަ 

 ؛ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ނުަވތަ

މަޞްލަޙަތެއްއޮތް މުަދލެއް ނުވަަތ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މ ހާގެ   (2)   

އުކާލުމަްށ  ،އެކަށ ގެންވާ ސަަބެބއްނެތި  ،ގޭގައި ހުރި ސާމާނު ނުވަތަ އާލާތް

 ނުވަތަ ނައްތާލުަމށެވެ.

"މިނިސްޓްރ " ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނ  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަުލ ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމ   )ލ(  

 މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ 

ގެވެށި އަިނޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ    ،"މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަނ   )ގ(  

މ ހާގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެމ ހާގެ މަޞްލަޙަތެއްއޮތް މުދަލަކަށް ގަސްދުގައި 

 ގެއްލުމެއްދިނުމަށް ނުވަތަ ނަްއާތލުމަށެވެ.

ތަކުރާރުކޮށް ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،"ފަހަތުން ހިނުގން" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަނ   )ޏ(  

ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާގެ ފަހަތުްނ ތަކުރާރުކޮށް ހިނގުމާއި އޭނާ ދާތަނަކަށް ދިޔުމާއި 

 އޭނާއާ ކުރިމަތިލުމާއި ގޯނާކުރުން ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

އޭނާ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަުލ ހިންގާ މ ހާ ،"ފައިސާގެ ަބދަލު" ކަމަށް ުބނެަފއިއެވަނ  )ސ(  

ހިންގި ގެވެށި ައނިޔާގެ ޢަމަުލގެ ސަަބުބން ެއ އަނިޔާ  ިލުބނު މ ހާއަްށ ލިުބނު 

ޖިސްމާނ  ގެއްލުމަށާއި ނަފްސާނ  ގެއްލުމަށް ފައިސާގެ ަބދަުލ ނަގައިދިނުމަށް މި 

ހިންގި މ ހާގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު  31ޤާނޫނުގެ 

 ނަގައިދޭ ަބަދލަށެވެ. ،މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ނެރޭ ކޯޓު އަމުރު މެދުވެރިކޮށް

  މި ޤާނޫނުގެ  ،"ދިރިއުޅޭނެ ގެއަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ ކޯޓު އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ޑ(  
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަށެވެ. 31

އެފަަދ ، އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންއައި ގެގެވެށި   (1)   

ގެއަކ  އޭނާއަށް ޤާނޫނ ޮގތުްނ ނުވަތަ އެޫނންވެސް ގޮތަުކން އެއްވެސް 

 ،އެގެއަކުން އޭނާ ނެރެލުން ،މިލްކުވެރިކަމެއްއޮތް ގެއެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް

އެގޭގައި ދިރިއުޅުމަްށ އޭނާ  ،ނުވަތަ އޭނާއަށް އުދަގޫވާ ޒާތުެގ ކަންތައްތަކާއި

ދަތިވާފަދަ ކަންކަންކުރުން ގެވެިށ އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާގެ މައްޗަށް  

 ؛މަނާކޮށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު

އެކުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ގެއަކުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ާހ   (2)   

 ؛ނުކުތުމަށް އަންގައި ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު

އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ ދިރިއުޅޭ ަބޔަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު  ގެވެށި   (3)   

ހިންގި މ ހާ ނުަވތަ އެމ ހާގެ ިތމާގެ މ ހުން ވަނުން ަމނާކޮށް ކޯޓުން ކުާރ 

 ؛އަމުރު

އުޅޭ ގެއެއްގެ  އެކުގައި ދިރި ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ  (4)   

ބަދަލުކުރުން ނުަވތަ އެގެއެްއ ވިއްކާލުްނ މިލްކުވެރިކަން އެހެން ފަރާތަކަްށ 

ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެންމެހައި ކަންކަން މަނާކޮްށ 

 ؛ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު

އެކުގައި ދިރިއުޅޭ ގެއަކުން  އޭނާއަްށ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މ ހާ  (5)   

ލިބެންއޮތް ަބއެއް ކޯޓުގެ ހުއްދަާއ ނުލާ ދޫކޮށްލުން ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓުން ކުރާ 

 އަމުރު.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  4މި ޤާނޫނުގެ  ،"ގެވެށި އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ޒ(  
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 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަަކށެވެ.

ގެވެށި ގުޅުމުމަކުން   ،"ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މ ހާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ޓ(  

ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ މ ގެ ކުރިން އެފަދަ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މ ހެއްގެ މައްޗަށް ގެވެށި 

 އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ުނވަތަ ހިންގާފައިވާކަމަށް ތުހުަމތުުކރެވޭ މ ހާއަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  3މި ޤާނޫނުގެ  ،"ގެވެށި ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނ  )ޔ(  

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގުޅުމަށެވެ.

ގެވެށި ައނިޔާގެ ޝިާކރައަކަށްވ  މ ހާއަށް  ،"ގޯނާކުރުން" ކަމަށް ުބެނފައިއެވަނ  )ޕ(  

އަނިޔާއެއް ލިިބދާނެކަމުގެ ިބރު އިޙްސާސްވާފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ެބހެއްޓުމަށެވެ. 

 މ ގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންަކން ހިމެނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާ ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ނުަވަތ   (1)   

މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ނުވަަތ 

ކިޔަވަންދާ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާ ޢާންމުކޮްށ ޒިޔާރަތްކުރާ  

ތަންތަނުގެ ޭބރުގައި ނުވަަތ ކައިރ ގައި މަޑުކޮށްގެންހުރުމާއި ފަހަތުްނ 

 ހިނގުން.

ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން މ ހެްއ ގެވެށި އަނިޔާގެ   (2)   

 ޖެއްސުންކުރުން.  ،މެދުވެރިކޮށްނަމަވެސް ފޯނުކޮށްގެން 

އިލެކްޓްރޯނިްކ  ،އެސް.އެމް.އެސް ،ފެކްސް، ޕާރްސަލް ،ޓެލެގްރާމް ،ސިޓ   (3)   

މެއިލް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ތަކެތި ނުަވތަ މެސެޖު  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާއަށް ތަކުރާރުކޮްށ ފޮނުވައިގެްނ 
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 އުނދަގޫކުރުން. 

ރަށްރަށުގައި  "ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  މ ހުން ދިރިއުޅޭ  )ޖ(  

މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  ޙ ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ޞިއް

 ޑޮކްޓަރުންނަށާއި ނަރުހުންަނށާއި ހެލްތު ވަރކަރުންނަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވެގެންވާ  ،"ޞިއްޙ  މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ޗ(  

މަޤްޞަދަށްޓަކައި އޮތޯރިޓ ން ަކނޑައަޅާ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޞިއްޙ  މަރުކަޒުތަކުގެ  

 ތެރެއިން މަރުކަޒަކަށެވެ. 

ފަރުވާގެ  ،ޕްޮރޖެކްޓްތަކާއި ،މަޝްރޫޢުތަކާއި  ،"ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ހހ(  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހިްނގޭ އެކިއެކި ކަންކަން  ،ފިޔަވަހިތަކާއި

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

"ޖިންސ  އަނިޔާ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނ  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާގެ   )ށށ(  

އަނިޔާކުރުމާއި ލަދުގެންނެވުމާއި ޖިންސ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާފަދަ 

 މިނޫންވެސް މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވ  މ ހާގެ  ،"ޖިސްމާނ  އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ނނ(  

މައްޗަށް އެއްވެސް ޖިސްމާނ  އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ނުވަތަ ހިންގަފާނެކަމުެގ 

 ިބރުދެއްކުމަށެވެ. 

އޮތޯރިޓ ގެ ޯބޑުން ނިންމާ  ،"ޗ ފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނ  )ރރ(  

އޮޯތރިޓ  ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންުގމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ  ،ނިންމުންތައް ަތންފ ޛުކޮށް 

 އެންމެ އިސް އިދާރ  މުވައްޒަފަށެވެ.
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ،ތަްޞދ ޤުކޮށް ،ޢަމަލުކުރަން ފަާށނ  މި ޤާނޫނު ފާސްވެމި ޤާނޫނަށް   .68 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން  

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 _________________ 
 


