ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު494 :

އަންގާރަ

ތާރީޚު 24 :ޞަފަރު  16 - 1436ޑިސެންބަރު 2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު41/2014 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2010ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި
ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު494 :

ރގެ
ޖލީހުގެ ތިންވަނަ ދައު ު
އޔިތުންގެ މަ ި
ސންބަރު މަހުގެ  01ވި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރަ ް
ޑ ެ
 4102ވަނަ އަހަރުގެ ި
ނ
ތ ު
ރއި ޫ
އ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާ ާ
ދއްކުމާ ި
ވ "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 02/4101ބިރު ެ
ކރެއް ި
ނ ޖަލްސާއިން ފާސް ު
 42ވަ ަ
ނ
މގެ ޤާނޫނު) އަށް  0ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  24ވަ ަ
އޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރު ު
އެ ް
އވާ ގޮތުގެ މަތިން 01 ،ޑިސެންބަރު
މާއްދާގަ ި

ހ
ވ ު
ނގާރަ ދު ަ
 42( 4102ޞަފަރު 0231ހ) ވި އަ ް

ޢ
ގއި މިއަދު ޝާއި ު
ޓ ަ
ގ ގެޒެ ު
ރ ެ
ދވެހިސަރުކާ ު
އވުމުން ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެި ،
ދޤު ކުރެ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞް ީ
އވެ.
ވއްޖެ ެ
ކުރެ ި

2

ވޮލިއުމް43 :
ވޮލި ުއމް34 :

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ޓ
ގ ގެޒެ ް
ކރު ެ
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު494 :
ދދު393 :
އަ ަ

ނބަރު30/4103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 01/0202ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި
ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް
 0ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ވ
ނ ި
ނބަރު ( 01/4101ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އަންނަ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
.0

ތއް އިތުރުކުރުން.
ނނިވި މާއްދާ ަ
އދާގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާ ް

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

.5

(ހ)

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްޤަކާ ނުލައި މީހަކު
މަރައިފިނަމަ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުން އެމީހަކު ކުށްވެރިވާނެއެވެ.

ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން

(ށ)

ހކު މަރާލުމުގައި އެކަކަށްވުރެ
އ މީ ަ
ތގެމަތިން ޙައްޤަކާ ނުލަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮ ު
ގިނަމީހުން ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ހުރިހާ އެންމެން ޙައްޤަކާ ނުލައި ޤަޞްދުގައި
މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވާނެއެވެ.

(ނ)

އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ ،މަރުގެ އަދަބެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގަ ި

(ރ)

ނފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް
ބ ތަ ް
އތްނަމަވެސް ،މަރުގެ އަދަ ު
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ޮ
ވފައިވާ މީހާގެ އަތުން ނުވަތަ
މަރުޙަލާއެއްގައި ،މަރާލެވިފައިވާ މީހާގެ ވާރިޘުން ،ކުށް ސާބިތު ެ
ތން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދައި ،މަޢާފުދީފިނަމަ ނުވަތަ މަރުގެ
އޭނާގެ ޢަޞަބަތްތެރިންގެ އަ ު
ދިޔަ

ހޯދުމަކާ

މަޢާފުދީފިނަމަ،

ނުލައި

މަރަށް

ރ
މަ ު

ނުލައި

ހިފުމަކާ

އޭނާގެ

މައްޗަށް ތަޢުޒީރީގޮތުން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ ،ނުވަތަ އެ ކުށް
ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.

(ޅ)

މި

މާއްދާގެ

(ބ)

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ކުށުގެ

އަދަބަކީ،

05

(ފަނަރަ)

އަހަރާއި

( 45ފަންސަވީސް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.
ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

.6

(ހ)

ނ
މރާމާރީ ހިންގުމުގެ ސަބަބު ް
ގން ާ
ތރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށް ެ
ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާ ެ
މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ މާރާމާރީ ހިންގި މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ
ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުން

(ށ)

ށފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ ،އުމުރަށް ޖަލަށްލުމެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް

(ނ)

ކށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ ،ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ވސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.
އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއް ެ

33

އއުމމް43 :ް:
34
ވޮވޮލިލި ު

ރެ
ދިދިވެވެހިހިސަ
ޓ
ގގެ ގެގެޒެޒެޓް ް
ކރު ު
ސަރުރުކާ ާ

ދދދު494 :ު:
393
އައަދަ ަ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ( 05 ،ފަނަރަ) އަހަރާއި ( 41ވިހި)
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް
ނެތިދާފަދަ ގޮތަކަށް ތޫނު

.1

(ހ)

މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ގުނަވަނެއްގެ ބައެއް ނެތިދާފަދަ ގޮތަކަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ
ކށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ.
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ޮ

އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ
ހިންގުން

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުށުގެ

އަދަބަކީ،

05

(ފަނަރަ)

އ
އަހަރާ ި

( 45ފަންސަވީސް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.
(ނ)

ކށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ ،ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ވސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.
އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއް ެ

(ރ)

ދބަކީ( 01 ،ދިހައެއް) އަހަރާއި ( 41ވިހި)
ކށްފައިވާ ކުށުގެ އަ ަ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ޮ
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި
ހާނިއްކައެއްވާ ގޮތަށް ތޫނު

.8

(ހ)

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާ ގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް
ގން މާރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ

އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް
ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ
ހިންގުން

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ( 01 ،ދިހައެއް) އަހަރާއި
( 05ފަނަރަ) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

(ނ)

ކށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ ،ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ވސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.
އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއް ެ

(ރ)

ހތެއް) އަހަރާއި ( 01ދިހައެއް)
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީަ ( 1 ،
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން

.9

(ހ)

މރާމާރީ ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ.
ތރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ާ
ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާ ެ

މާރާމާރީ ހިންގުން

(ށ)

ތއް) އަހަރާއި ( 01ދިހައެއް)
ށފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ( 1 ،ހަ ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

(ނ)

ކށްފައިވާ ކުށް ކުރަން އުޅުމަކީ ،ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ވސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.
އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެއް ެ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބަކީ( 4 ،ތިނެއް) އަހަރާއި ( 5ފަހެއް)
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

44

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު494 :

ދދު393 :
އަ ަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ
ބައެއް ޙައްޤުތައް

.01

ނ
ގ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ހިމެ ޭ
މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  9ވަނަ މާއްދާ ެ
ހއްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީން
ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ނުވަތަ ަ

ހިފެހެއްޓިގެންވުން

ނޔަލަށް
ނ ފެށިގެން  03ވަނަ މާއްދާގެ ި
އ ް
މ ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ މާއްދާ ި
ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިންި ،
ނވަރަށް
ހުރި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތައް ،އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ް
ހިފެހެއްޓިގެންވެއެވެ.

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
ހިފެހެއްޓިގެންވުން

.00

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި،
އސާސީގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
އިތުރު އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ،ޤާނޫނު ަ
ނ
ދފައިވީނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  9ވަ ަ
ދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބި ީ
ބންދުކުރެވޭ މީހާއަށް ،އެ ޙައްޤު ،އެއްވެސް
މާއްދާއާ ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ަ
މިންވަރަކަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި
ބަންދުން މިނިވަންވުމުގެ

.04

އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ،ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް
ފޯރުވުމަށް

ޙައްޤު ހިފެހެއްޓިގެންވުން

މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި،

ފިލާފާނެކަމަށްޓަކައި،

ނުވަތަ

ބަންދުން

ނުވަތަ

ށ
ކޯޓަ ް

ފނަމަ
ދޫކޮށްލައި ި

ހާޒިރުނުވެދާނެކަމަށްޓަކައި،

މުޖުތަމަޢުގެ

ސަލާމަތަށް

ތ
ނުވަ ަ

ނުރައްކަލެއް

އ
ގނެ ް
ބހައްޓައި ެ
ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައި މެނުވީ ،ޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން މީހަކު ބަންދުގައި ަ
ނުވާނެކަމަށް ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ
މާއްދާއިން ފެށިގެން  9ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ

މީހާ

ބަންދުން

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،

މޖުތަމަޢުގެ
ު

ސަލާމަތަށް

ނުރައްކަލެއް

އ
ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ބަލައި ،އަދި ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެ ް
ނ
ނދެ ް
މށް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެ ް
ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަ ަ
ނވަރަށް
ދނުމަށްޓަކައި ،އެ ޙައްޤު އެ މި ް
ރމަށް ފަނޑިޔާރަށް މަގުފަހިކޮށް ި
ބހެއްޓުމަށް އަމުރުކު ު
ބަންދުގައި ެ
ހއްޓިގެންވެއެވެ.
މށްޓަކައި ހިފެ ެ
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނު ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ޢައްޔަންކުރުމުގެ

.04

(ހ)

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ބޭނުން ކަމުގައިވާނަމަ،
ގއި ހުރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު،
ކލު އޭނާއާ އެކު ަ
ނގެ ޤާނޫނީ ވަ ީ
އޭނާއާ ސުވާލުކުރެވޭ ވަގުތު އޭ ާ

ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ދާއިރާ

ގންވެއެވެ .އަދި ،އޭނާ އެކަމަށް އެދެފިނަމަ ،އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަކީ،
އޭނާއަށް ލިބި ެ
ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން
ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި( 6 ،ހައެއް) ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ނ ވަކީލު ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ،
ނ ީ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާ ޫ
ނށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެއެވެ.
ފުލުހުން ަ

(ނ)

ނނީ
ވ ފުރުޞަތުގައި ،އޭނާ ޤާ ޫ
ތށް ދެ ޭ
ކށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާ ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ު
ވަކީލަކު

ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުގައިވެސް

އޭނާގެ

ވަކީލު

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،

އަދި

ވަކީލު

ނ
ހމަތުކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާނަމަ ،އެހެ ް
ހާޒިރުވެފައިނުވަނީ ،ކުށުގެ ތު ު
ކށުގެ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް( 6 ،ހައެއް) ގަޑިއިރުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއްު ،
ވނެއެވެ .އަދި އެ ( 6ހައެއް) ގަޑިއިރު ފާއިތުވާއިރުވެސް،
ތށް ދޭން ާ
ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާ ަ
ނނީ
ގންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ޤާ ޫ
ވއިދުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ އެކަށީ ެ
ދ ގަ ާ
ދށުން ހަ ާ
މި ޤާނޫނުގެ ަ
55

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު494 :

ދދު393 :
އަ ަ

ލހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށްދެވިދާނެއެވެ.
ވަކީލު ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ ،ފު ު
(ރ)

ހައްޔަރުކުރެވޭއިރު ފުލުހުން ދޭ ޤާނޫނީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހުގައި ،އަދި އެ އިންޒާރުގައި ހިމެނޭ
ކން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު
ކަންކަން އޭނާއަށް ފަހުމްވެއްޖެ ަ
ހންނަށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ރޞަތު ދޫކޮށްލައިފި މީހަކާ ފުލު ު
ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެ ،އެ ފު ު

ޤާނޫނީ ވަކީލާ
މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދާއިރާ

.03

ގ
ހދުމު ެ
ހތެރިކަން ޯ
ޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެ ީ
ލބިދޭ ާ
ށން ި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ށ ހުރި
ލ ް
ށގެން  9ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަ ަ
ނ ފެ ި
ޤނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއި ް
ޙައްޤު ބޭނުންކުރުމުގައި ،މި ާ
މާއްދާތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ ދެމެދު ހިނގާ
މުވާސަލާތުތައް އޭނާ ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިނދުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ހިނގާ ( 96ނުވަދިހަހައެއް) ގަޑިއިރުގެ
ގއިވާ މީހާއާއި އޭނާގެ ވަކީލާ އެކަނި
ގ ހާޒިރުގައެވެ .ކުށުގެ ތުހުމަތު ަ
ފލުހެއް ެ
ތެރޭގައި ހިންގަންވާނީ ު
ބައްދަލުވެ މުވާސަލާތުކުރެވޭނީ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ ( 96ނުވަދިހަހައެއް) ގަޑިއިރު
ފާއިތުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓުމުގައި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ

.05

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  03ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި
ނއަސާސީގެ  06ވަނަ މާއްދާގެ
ނ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ،ޤާ ޫ

 06ވަނަ މާއްދާއަށް

ނނެވެ.
(ހ) ގެ ދަށު ް

ރިޢާޔަތްކުރުން

(ށ)

ވނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  06ވަނަ
ނ ަ
ށން އެ ޙައްޤުތައް އެ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓިގެ ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ނ
ނ ކަނޑައެޅުމުގައި ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  06ވަ ަ
ތންތޯ ކޯޓު ް
ގތުގެމަ ި
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
ށވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން،
ށފައިވާ ( 6ހައެއް) ނުކުތާއަ ް
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އެ

އަސާސީ

ޙައްޤުތައް

އެ

މިންވަރަށް

ހިފެހެއްޓުމުގައި،

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ބލަންވާނެއެވެ.
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯޓުން ަ
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން

.06

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  9ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި
ނ
ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއް ،ބަންދުގައި ބަހައްޓައިދިނު ް
ނ
ވތަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓުގައި އެދެފިނަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  39ވަ ަ
އެދި ފުލުހުން ނު ަ
އ
ދނެ ޙާލަތުތަ ް
ނދުގައި ބެހެއްޓި ާ
ކ ބަ ް
އ ކުރުމުގެ ކުރިން ،މީހަ ު
މާއްދާގައި ،ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމެ ް
ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވާނަމަ ،ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާއާއި
ށ ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.
މ ް
ނ އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓު ަ
ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެ ް

(ށ)

ގ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވޭތޯ މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ދަށުން

ކޯޓުން

ގއި
ކަނޑައެޅުމު ަ

ކޯޓުން

އިޚްތިޔާރުކުރާ

މިންގަނޑަކީ،

ޖިނާއީ

ކުށެއް

ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާ މިންގަނޑު ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި
ތ
ވ ަ
ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑެއް ނޫނެވެ .އެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން ބަލަންވާނީ ،ފުލުހުން ނު ަ
އ
އރު ،އެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުގަ ި
ށ ބަލާ ި
ޢލޫމާތަ ް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ އަންނަނިވި މަ ު
ބލުމުގެ މައްޗަށެވެ.
ގއި ނެތުމަށްވުރެ ގާތްތޯ ެ
އޮތުން ،އެފަދަ ޙާލަތެއް ވުޖޫދު ަ
() 0

ނ ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކުރި ް
މީހެއްނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު؛

6

6

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު494 :

ދދު393 :
އަ ަ

()4

އ ކުރިން ދަޢުވާއެއް
ކ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ ި
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަ ީ
އުފުލާފައިވާ މީހެއްނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު؛

() 4

ޓލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި އެމީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު؛
ފުލުހުންގެ އިން ެ

() 3

ކ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަސް ޙާލަތުގެ ތެރެއިން ޙާލަތަ ާ
ށހަޅާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.
ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ހު ަ

ދަޢުވާކުރާކުރުމާއި
މައްސަލަ ނިންމުމުގެ

.01

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  9ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި
އ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރާތާ
ގ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަ ި
ހިމެނޭ ކުށްތަކު ެ

މުއްދަތު

ވހުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ގިނަވެގެން ( 05ފަނަރަ) ދު ަ
ނއެވެ .އަދި އެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާ ެ
ހގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރަންވާނެއެވެ.
ގިނަވެގެން ( 41ތިރީސް) ދުވަ ު
(ށ)

ކށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ،
ށފައިވާ ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ ަ
ކ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރާތާ ގިނަވެގެން ( 05ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މައްސަލައިގެ

ދަޢުވާކުރުމަށް

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

މައްޗަށް

ލާޒިމުވާނެއެވެ.
(ނ)

ނ ޢަމަލުކުރެވޭނެ މުއްދަތުތަކެއް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަކީ ޢާންމު އުސޫލު ް
ކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ޢަދުލު

އިންޞާފު

ޤާއިމުކުރުމަށާއި،

މުޖުތަމަޢުގެ

އަމަން

ޢާންމު

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ މުއްދަތުތައް ކޮންމެހެން އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،
އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހެކި

.08

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  9ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގައި
ހއްކަކީ ،އެ ކުށުގެ ދަޢުވާގައި
ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤުގައި ހޯދޭ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ެ
ބލުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ޝަރީޢަތަށް ޤަ ޫ
()0

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް؛

() 4

ތ ލިޔުމުން ،ނުވަތަ
ވ ަ
ކުށެއް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވެ ،މީހަކު އަނގަބަހުން ،ނު ަ
ތގެ މަޖިލީހުގައިވާ އިޢުތިރާފާއި އިޤްރާރު؛
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ،ޝަރީޢަ ު

()4

ގ
ބއިދޭ ގޮތަކަށް ،އޭނާ ެ
އ ަ
ގޅުންހުރި ޙަޤީޤަތަކަށް ބާރުލި ް
މީހަކު މަރުވުމުން ،ދަޢުވާއާ ު
މަރުމަތީގައި އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް؛

() 3

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ހާޒިރުގައި ،އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ
ގ
ހ ެ
ގ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީ ާ
ރެކޯޑުކުރެވޭ ގޮތަށް ،އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ،ކުށު ެ
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ބަޔާން؛

()5

ދ
ކުށުގެ ޢަމަލާގުޅޭ ވަކި ކަމެއް މެދުވެރިކުރުވުމުގެ ނިޔަތެއް އޮތްކަން ނުވަތަ އެފަ ަ
ކަމެއް

މެދުވެރިކުރުވުމަށް

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ތައްޔާރުވިކަން ދޭހަކޮށްދޭ

އެއްވެސް ޢަމަލެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް؛
77

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު494 :

ދދު393 :
އަ ަ

(ށ)

()6

ފޮރެންސިކް ހެކި؛

() 1

ރަސްމީ ލިޔުން.

މށްޓަކައި "ފޮރެންސިކް ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )6ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނު ަ
ނގޮތުންނެވެ.
ކތި ހިމެ ޭ
އެވަނީ ،އަންނަނިވި ތަ ެ
()0

އތެރެހަށީގެ ފޮޓޯއާއި،
އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ،ޑީ.އެން.އޭގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ފޮޓޯއާއިެ ،
ގ
ބޮޑީ ސާމްޕަލާއި ،އެތެރެހަށީގެ ސާމްޕަލް ހިމެނޭގޮތުން ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ެ
ޒަރީޢާއިން ހޯދޭ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު؛

()4

ޢލޫމާތު؛
މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ހަދާ އޮޓޮޕްސީން ލިބިދޭ މަ ު

()4

ތ
ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށް ކުރި ފަރާތާއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާ ް
ކންމެ މާއްދީ ހެއްކެއް
އެ ކުށާ ގުޅުވައިދޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކުށުގެ ވެށިން ފެންނަ ޮ
މޢުލޫމާތު.
ތަޙްލީލުކުރުމަށްފަހު ދެނެގަނެވޭ ަ

(ނ)

ށޓަކައި" ،ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަ ް
އެވަނީ ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާ
ގ
ދވެރިކޮށް ،އެއްވެސް ބާވަތެއް ެ
ތތަކުގެ ތެރެއިން ވަސީލަތެއް މެ ު
ނނަނިވި ވަސީލަ ް
ފަރާތަކުން ،އަ ް
ށފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.
ތ ހިމަނާފައިވާ ނުވަތަ ދަފްތަރުކޮ ް
މަޢުލޫމާތެއް އުފައްދާފައިވާ ނުވަ ަ
()0

ލިޔުމުން ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައި އޮތް އެއްޗެއް (ޗާޓެއް ނުވަތަ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ ގްރާފެއް
ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް)؛

()4

އިލެކްޓްރޯނިކް

ވަސީލަތަކުން

ވާސިލުވެވޭ

ގޮތަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ކޮމްޕިއުޓަރ

ފައިލެއް؛
() 4

ފޮޓޯ؛

()3

ތ
އއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ޑިސްކެއް ނުވަތަ ޓޭޕެއް ނުވަ ަ
އަޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާ ެ
ފިލްމެއް ނުވަތަ ރޯލެއް؛

()5

އ
މަންޒަރު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑޭޓާއެއް ރައްކާކުރެވިފައިވާ ފިލްމެއް ނުވަތަ ނެގެޓިވެ ް
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި

.09

ޝަރީޢަތުގައި ދިޔަދިނުން

.41

ދައްކާ ވާހަކަ

ވ
ފއިވާ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށް ބާއް ާ
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށް ަ
ތގެ މަޖިލީހެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ .އަދި
މށްޓަކައި ޝަރީޢަ ު
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނު ަ
ނގެ މައްޗަށް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ފަހުން
ނތަކާއި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ،އޭ ާ
އެ މަޖިލީހުގައި އޭނާ ދޭ ބަޔާ ް
ބނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.
އުފުލިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޭ

ލާޒިމުވާ ކުށްކުށް

ލޒިމުވާ
މ ޝަރީޢަތުގައި ދިޔަދިނުން ާ
ވ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާ ީ
ކށްފައި ާ
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
ތން ކަނޑައަޅާ
ޤނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު ދިނުމުގެ އިތުރުން ،ޝަރީޢަ ު
ކުށްތަކަށް ،މި ާ
މކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅާނެއެވެ.
ގޮތެއްގެމަތިން ދިޔަދިނުން ލާޒި ު
88

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :
އިސްތިއުނާފުކުރުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު494 :

ދދު393 :
އަ ަ

.40

ނ
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާއި ް
އ
ކޓުގަ ި
ނޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދަށު ޯ
ފެށިގެން  9ވަނަ މާއްދާގެ ި
ދ
ނމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތަކީ ،އަ ި
ދަޢުވާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ނި ް
ހައިކޯޓުން

ބަލައި

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ

މ
ނިން ާ

މައްސަލަތަކުގެ
އެ

މުއްދަތަކީ،

ނިންމުން،

މައްސަލައިގެ

ޙުކުމްގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލިޔުން

ލިބޭ

ސުޕްރީމްކޯޓުގައި
ތާރީޚުން

ފށިގެން
ެ

ވސްތައް
ދ ދު ަ
ސ ގުނާނީ ،ރަސްމީ ބަން ު
ތން އެ ( 41ތިރީސް) ދުވަ ް
( 41ތިރީސް) ދުވަހެވެ .އެގޮ ު
ނުހިމަނައެވެ.
.4

ނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.
އދާގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާ ް

ޤާނޫނުގެ މަޤާމު

.45

މި

ޤާނޫނުގައި

ކުށެއް

ވ
ބަޔާންވެގެން ާ

އެއީ،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

9/4103

ރއްޖޭގެ
(ދިވެހި ާ

ޤބާތުގައި އެ ކުށުގެ
ޤބާތު) ގައި ކުށެއް ކަމުގައިވެފައި ،އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު ޫ
ޤާނޫނުލްޢު ޫ
ރުކުންތައް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށުގެ ރުކުންތަކާ ތަފާތުވާނަމަ ،އެ ކުށަށް އަދަބު ދޭނީ،
ގ
ގމަތިން ކަމުގައިވާނަމަ ،މި ޤާނޫނު ެ
އެ ކުށުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަވަނީ ،މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތު ެ
ވ
އ ކަނޑައެޅިގެން ާ
ޢޤޫބާތުގަ ި
ވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ު
ތއް ފުރިހަމަވަނީ ،ދި ެ
ކށުގެ ރުކުން ަ
ދަށުންނެވެ .އެ ު
މވެސް،
އވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އެހެންނަ ަ
ބތުގަ ި
ކުށަށް އެކަނި ކަމުގައިވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ ާ
އެ ކުށުގެ ރުކުންތައް ދެ ޤާނޫނުގައިވެސްވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ ކުށަށް އަދަބު ދެވޭނީ
ކންޏެވެ.
މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ަ
.4

ނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން.
އދާގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  1ވަނަ މާ ް

ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް .41

މާއްދާ އުވާލުން

ގ
ޢޤޫބާތު ެ
ނނުލް ު
ނބަރު ( 01/68ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ނ ނަ ް
ށމާއެކު ،ޤާނޫ ު
ނ ފެ ު
ށ ޢަމަލުކުރަ ް
މި ޤާނޫނަ ް
ޗެޕްޓަރު  )3ގެ  041ވަނަ މާއްދާ އުވުނީއެވެ.

.3

ބރު ތަރުތީބުކުރުން.
ނ ަ
ށ އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަ ް
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނަ ް
މި ޤާނޫނުން ު

.5

ފށާނީ ،މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
________________________
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