
 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 1 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

ގުމާއި އަނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިން 

 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާ 

 އިންޑިކޭޓަރސް 

 ތަޢާރަފް 

ނިޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން ައނިޔާވެރި، ާލއިންސާނީ ގައި، އ2004ައޭޕްރިލް  20ދިވެހި ދައުލަތުން ަވނީ 

އަކީ ކޮބައިކަން ޓޯޗަރމި މުޢާހަދާގައި ތަސްދީޤުކޮށްފައެވެ.  ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިްނގުމާއި އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާ

 ގެއޮނިގަނޑު ޤާނޫނީ މަލުތައްޢަ އެންމެހައި ދަށުދަރަޖައިގެ އަދި ލާއިންސާނީ ާއެކުމާނަކުރުމއެވެ. އަދި ޓޯޗަރ އިވެމާނަކޮށްފަ

ަކައި ތަފާތުއެކި ފިޔަވަޅުތައް ަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓޢމިފަދަ ލާޒިމުކުރެއެވެ. ދައުލަތްތަކަށް އިން މުޢާހަދާ މިމަނާކުރުމަށް  އިންތެރެ

އަިދ ޤާނޫީނ ގޮތުންނާއި، އިދާރީ ގޮތުްނާނއި، ޝަރުޢީ ގޮތުންނާއި  ގިޔަނުދިނުމަްށޓަކައިހިންމަލުތައް ޢަގެ ޓޯޗަރ ޅުމާއި،އެ

މަލު ޢަގެ ރޓޯޗަ ދައުލަްތތަކަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. އިންމި މުޢާހަދާވެސް ރުަދާނ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްއެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ހަ

އެއް ދައުލަތުން އަނެއް  ،ޔަތްކޮށްޢާހޭ ކަންކަމަށް ރިޔަތްކުރަންޖެޢާލަތްތަކުގައި ރިޙާ ލަންޖެހޭގި މީހަކު އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާހިން

ވަިކ  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،ހަދާގަިއ ޢާމު  މި ުމގެ މުހިންމުކަންގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުދައުލަތަށް އެންެމ މަތީ ދަރަޖައި 

މީހަކު އެފަދަ ލަތްތަކުގައި ޙާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އޮތް އް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުމަލެޢަދައުލަތަކުން މީހަކާމެދު ޓޯޗަރގެ 

ޓޯޗަރގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.މި މުޢާހަދާަގއި  ވެސް ފޮނުވާލައިގެން ުނވަތަ ރުޖޫއަކޮްށދީގެން ނުވަަތ ބަދަލުޮކށްދީގެން ނުވާނެކަމަށް

އިންސާފުވެިރކަމާއެކު ދައުލަތުގެ ކަމާބެޭހ  އިމަލެއްގެ ޝަކުވާ މީހަކު ުއފުލައިފިނަމަ ވީއެންެމ އަވަހަަކށް ހަމަހަމަކަމާޢަ

ަމލުަތއް ހިންގާމީހުްނނާމެދު ވީއެންެމ ޢަޓޯޗަރގެ  ެގންވާނޭކަމާއި،އެމީހަކަށް ިލބި އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބަލައިިދނުމުގެ ޙައްޤު

އުމެއްގެ ބާރު ހިނގާ ޤަ އެ އެވެ.ކުރަންވާނެކަމަށް މި މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ އަވަހަކަށް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި ތަޙްޤީޤެއް

ނޑައަޅާފައިވުމާއި، ކު  ޢީމަލުތައް ހިންގުމަކީ ޖިނާޢައްދުތަކުގައި ޓޯޗަރގެ ޙަސަރަ ތަްއ ތްމަލު ހިނގި ފަރާޢަޓޯޗރަގެ ށެއްކަމުގައި ކަ

ނޑައަޅާފައިވުމާއި ނޑައަޅާފައިވާ މީހެއްކަމުގައި އެ މީހަކީ އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާލަން )އަދި  ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ކަ ކަ

އެ ދައުލަތެއްގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ބޮޑެތި  ،ލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޓޯޗަރގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާއެ ދައު (ނުވާނަމަ

ނިންމުމަށް  އިކުށްކަމަށް ބެލެވޭ އެހެނިހެން އާްނމު ކުށްކުށާމެދު ވެސް ނިންމުންތައް ނިންމާ އުސޫލުން ޓޯޗަރގެ މައްސަލަތައް ބަލަ

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިާވ މީހުްނނާ ސުވާލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ  ،މިއާއެކު .ބަޔާންކޮށްަފއެވެވަނީ މި މުޢާހަދާގައި 

މަލުކުރެވޭ އެކިއެކި ޢަމުޢާމަލާްތކުރުމުގައި ތިބޭ ީމހުންާނ ަބްނދުކޮށްފައިމިގޮތަށް  ،އުސޫލުތަކާއި، މީހުން ބަންދުކޮްށފައި ބޭތިްއބުމާއި



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 2 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

ޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާކޮށްގެން ނުވަތަ ޓބާރުއަޅައެވެ.  ވެސް މި މުޢާހަދާގައިކުރުމަށްއާލުތައް އަބަދުމެ މުރާޖަހަމަތަކާއި އުސޫ

ގައި ގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަން ޤާނޫނުއްކެއްގަދަކަމުން ހޯދާފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ އިއުތިރާފެއް ނުވަތަ ހެ

ޓޯޗަރގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ފަރުވާ ލިބުމާއެކު އަދުލުވެރި ބަދަލެއް  ،މަށް ލާޒިމުކުރާއިރުކަނޑައަޅާފައިވު

މި  ހަމައެހެންމެ ާލޒިމުކުރެއެވެ.ހަދާއިން ޢާމި މު  ނޑުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފަިއ އޮތުމަށްހޯދޭނެގޮތް ާޤނޫނީ ނިޒާމުގެ ޮއނިގަ

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.މަޢުލޫމާތު  މާއިގޮތުން ަތޢުލީހުއްޓުވުމާއި ބެހޭ ޓޯޗަރހަދާއިން ޢާމު

ވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރު

ނޑު މަޤްޞަދެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޤާ )ކޮމިޝަން( ކޮމިޝަނުގެސް މަން ރައިޓްހިއުމަސައްކަތްކުރުމަކީ  ނޫނުަގިއ މައިގަ

ށް ފޯރުކޮށްދީ  އެންމެންނަ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޭޖގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުޮކށްދޭ މިންވަރު ދެނެަގނެ، އެޙަްއޤުތައް

ލަތް ދިވެހި ދައު ރެއެވެ. މި ގޮތުންކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ

މާއި، އަނިޔާކުރުން ދެނެގަތުމަކީ ޮކމިޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އެހެންކަމު ތަންފީޒުކުރޭތޯ ވެފައިވާ މުޢާހަދާތައްބައިވެރި

ޒުކޮށްފައިާވ ތަންފީ ހަދާއެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާ

 އެވެ. އިވެމިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ގޮތުްނ އިންޑިކޭޓަރސް ތަކެއް އެކުލަވާލާފަ

 16ން ގެ ތެރެއިމާއްދާ 33ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި މުޢާހަދާގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކުރާ ޖުމްލަ 

 މާއްދާއަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޑިކޭޓަރސްތަކެވެ. 

 1މާއްދާ 

 ޓޯޗަރ އަކީ ވަކި ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން. .1

 ޓޯޗަރ އަކީ ވަކި ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން. .2

 ޓޯޗަރ އަކީ ކޮބައިކަން ޤާނޫނެއްގައި މާނަކޮށްފައިވުން. .3

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހިމަނާފައިވުން. )މީހެއްގެ ކިބައިން ނުވަތަ ާހަދާގެ އެއްވަނަ މާއްދާގައި ުޢާޓޯޗަރ މާނަކުރުމުގައި މި މ .4

ރާފެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ މީހަކު ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ ުތިއެހެން ތިންވަނަ ފާރާތަކުން މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިޢ

ުދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި، ނުވަތަ މީހަކަށް ނުވަތަ އިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަކަށް އަދަބފަްފަރާތަކުން ކޮށ

އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބިރުދެއްކުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ކަމަކަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ 

ނުަވތަ ރަސްމީ ، ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ތަފާތުކުރުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 3 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

 ހައިސިއްޔަތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ އިސްނެގުމުން، ނުވަތަ ރުހުމުގައި ނުވަތަ 

 .(ޮތުން މީހަކަށް ލިބޭ ތަދާއި ވޭންގ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ޤަސްދުގައި ކުރާ ޢަމަލަކުން، ޖިސްމާނީ، ިެއނުގުމަގއ

 ުޒުވާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ނެތުން. ާރޢދާއާ ތަަޢާހމި މު .5

 2މާއްދާ 

ފަދަ މި ،ޔާންކޮށްބަމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ގައި ޓޯޗަރގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުތަކުއްދުޙަދައުލަތުގެ ބާރުހިނގާ ސަރަ .1

އްދުގައިވާ އެއްވެސް ޙަހިނގާ ސަރަ މިގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ބާރު ތައް ހެދުން.ގަވާއިދުހުއްޓުވުމަށް ބޭުނންވާ ޤާނޫނާއި  ޢަމަލުތައް

 ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަން ޤާޫނނުން ބަޔާންކުރުްނ.( ދިވެހިން އަދި ބިދޭސީން) ކާމީހަ

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުން. ޙާޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުން ހުްއދަވާ އެއްވެސް  .2  ލަތެއް ނާންނާނެކަން ކަ

ގައި ވަނީ އްޤެއް ކަމުލަތެއްގައި ހަނިނުކުރެވޭނެ ޙަޙާޓޯޗަރގެ އަދަބު ލިބުމުން މިނިަވންވެގެން ވުމުގެ ޙައްޤަކީ އެއްވެސް  -

ނޑައަޅާފައެވެ.    ކަ

ނޑައަޅައި އެކަން ތަންފީޒުކުރަމުން ގެ .3  ންދިއުން.ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަަކށް ދޭނެ އަދަބު ޚާއްޞަކޮށް ކަ

މަލުތައް ޢަހަމަ އެ މިންވަރަށް ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ  ،އް ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައްމަލުތަޢަޓޯޗަރގެ  .4

 ހުއްޓުވުމަށްވެސް އެޅުން.

 ންމެހާ ށް ހުރި އެން ަނއްތާލުމަޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް އަދި އެހެިނހެން ލާއިންސާނީ ދަުށދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވާ މުޅި .5

 ރަސްަތއް ނައްތާލުން.ޤާނޫނީ އަދި އެހެނިހެން ހު

ންަނން ފެްނަނ ގެ، ޖާކޮށްމުރާޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުަމށްަޓކައި، މިހާރު ހެދިފައިވާ ާޤނޫނުަތއް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި  .6

 ތައް ގެނައުން.ޙުލާޞްއި

ލުްނ ވާނަމަ، އަކަމަށްނުވާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލު .7

 އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން.
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 4 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

ޅު އެޅުން. މަށް ފިޔަވަކޮށް، އަަދބުދީ ިއތުރަށް އެކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުޤީޤުޙުޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަާރތްތައް ތަ .8

 ޝާމިލުާވ ގައި )ޗެއިން އޮްފ ކޮމާްނޑްގައި ހިމެނޭ( ޓޯޗަރގެ ޢަަމުލ ހިންގުމުގައިތުމިގޮތުން ސީދާ އަދި ނުސީދާ  ގޮ

 ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ިދނުން.އެންމެހައި 

ނޑައެޅުން. އަދި މިގޮތުން ދެވޭނެ އެން .9 ބު މެ ކުޑަ އަދަޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތަކަށް ދޭނެ އަދަބު ޤާނޫނަކުން ކަ

 .އެނގޭނެހެން ބަޔާންޮކށްފައިވުން

 ރުކުރުން.ނުވާނެކަން ަކށަވަ އުނިކަމެއްޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް އަދަބުން ސަލާމަތްވެވޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނީ  .10

އް ސިސްޓަމެއްގައި އެޤާޫނނާއި ަޤވާޢިދުތަކުގައި ޓޯޗައިގެ ޢަމަލުަތއް  (ޮކޑިފައިކޮށްފައިވުންޓޯޗަރގެ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަން  .11

 ފެންނާނޭެހން ބެހެއްުޓން(.

 ރެޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުން. ަރސްމީގައި ބައިތިްއބާ މީހުންގެ ބަންދު .12

 ން.ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގާކަން ދައުލަތުން ކަށަވަރުކުރު .13

 ންކުރުން.އުލަުތން ޔަޤީން ދަހުންނަށް ބޭުނންވާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލަސްުވމެއް ނެތި ލިބޭކަހައްޔަރު ކުރެވޭ މީ .14

 ނުން.ދިދީ ފޯރުކޮށްއްޙީ މުއްސަސާއަކުން( ހޯދައިޞިއެހީތެރިކަން )ވަކި މިނިވަން  ޙީއްޞިހުންަނށް ބަންދުގައި ބައިތިްއބާ މީ .15

 އިލާއާ ބައްދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތުދިނުން.ޢާ ަނށް އެމީހުންގެބަންދުގައި ބައިތިްއބާ މީހުން .16

ނެ ފަަދ ރކުރެވޭކޮށް މޮނިޓަތިއްާބ އެންމެހައި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިއުލަ މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ދަ .17

 ޤާއިމްކުރުން. މެކޭނިޒަމެއް

 ލަކަށް)މިސާ ތިއްބާ ތަންތަނުގައިގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް އަިމއްލަ ފަރާތްތަކު .18

 .ރގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުހިނގާކަން ދަޢުަލތުން ކަށަވަުރކުރުންޓޯޗަ  (ސެންޓަރުތަކުގައި ރިހެބިލިޓޭަޝން 

 ކަން ވަގުތުން އެޓޯޗަރގެ ޢަަމލެއް ހިންގިކަން ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ އަދި  ދޭތެރޭ ނާމީހުން ިތބޭބަންދުގައި ބައިތިްއބާފައި  .19

 ލު ނޫީނ ބަދަ ޤާކަށީގެންވާ އެ އަނިޔާ ލިބޭ ފަާރތްތަކަށް ، ށްކޮއިމުޤާ މުތަކެއްނިޒާ ރެވޭނޭކުޤީޤުޙުއެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ތަ 

 ޤާއިމްކުރުްނ. މެއްނިޒާ ފަދަ ލިބޭނެ

ޢަދަދަށް ނިސްބަތްާވ  ނަސްލީގޮތުން މަދު) ޓޯޗަރގެ ޢަމަލަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ބޮޑީ ކޮންބަޔަަކށްކަން ދެނެގަނެ .20

ރގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުހިނާގނެކަން ޔަޤީން ކުރުމުެގ ޗަ ޓޯއެފަދަ ފަރާްތތަކާއި މެދު  ،(ލޮއީުފ ފަރާތްތައް އަދި ފަރާތްތައް 



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 5 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

ކޮށް، އެ ޢަމަލު ހިންގި އަދި ހިންގުމުގަިއ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ އެކަން ތަޙްޤީޤުިމފަދަ ފަރާްތތަކާމެދު  ގޮތުން، އެފަދަ

 އަދަބު ދިނުން. ފަރާތްތަކަށްހާ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ އެންމެ

ން އްސަލަ މިނިވަންގެ މައޮފިޝަލު ފެންވަރެއްގެ ހުރިހާޢަމަލު ހިންގުމުގައި ސީދާ އަދި ނުސީދާގޮތުން ބައިވެރިވާ ޓޯޗަރގެ  .21

ކެއް ނޑިޔާރުން ތަިމނިވަން، ނުފޫޒުން އެއްިކބައިވެގެންވާ ފަ، ކޮށްތަޙްޤީޤު ލު މުއައްސަސާއަކުން ފުރިހަމައަށްއްމުސްތަޤި

ނޑައަޅާކަން ދައުލަތުން ޔަޤީންކުރުން.  އެފަރާތްތަކަށް އަދަބު ކަ

  3 މާއްދާ

ކުރަމުންދާ މް ތަންފީޛު)ފޮނުވާލާ މީހާ މާނަކުރާގޮތަކީ: ޤައުމުގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު ނުވަތަ ޙުކު

ނިސްބަތްވާ  މީހަކުއެ، އުޖީއަކުފިނުވަތަ ރެ  ކުށެއްކޮށްފައިވާ މީހަކު މީހަކު ނުވަތަ ކުށުގެ ތުޙުމަތުގަިއ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ

 (.ރުއޮންނަ މީހާނެކަމުގެ ބިފިނަމަ، އެމީހަކާމެދު އެޤައުމަކުން ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއްކޮށްފާވަތަ އެހެން ޤައުމަކަްށ ފޮނުވާލައިޤައުމަށް ނު

ނޑުތެ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީނުވަތަ ބަދަލުުކރުމާ  ންކުރުރުޖޫއަުނވަތަ  ންކު ފޮނުވާލުކުން މީހަޤައުމަ .1  ނިފަވުން.ރޭގައި ހިމެއޮނިގަ

 ރުމުގެމަނާކު ޒަމްޓެރަރި ،އިޤާނޫނުތަކާ މަނާކުރާ ޓެރަރިޒަމް ،ކުގައިތަލަތް ޙާޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ  ،ތަކާއިލަތްޙާކުއްލި  .2

 މްކުރުން. މަށް އިޙްތިރާތަކުގައި ވެސް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަލަތްޙާމަލުކުރުމުގައާއި އެެހނިހެން ޢަޤާނޫނަށް 

 ނުވަތަ  ދާރާނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި ގޮތް ނިންމާ އެންމެ އިސް އި ންކުރުރުޖޫއަނުވަތަ  ންކު ޤައުމުން ފޮނުވާލުހަމީ .3

ނޑައެޅިފައިވުން.އިދާރާތަ  ކަކީ ކޮބައިކަން ކަ

ރެންޓީ ދެވޭ ގެޕްލޮމެޓިކް ޑި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގެރެންޓީ ބަލައިގަތުން. އަދި  ގެދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާލާ މީހުންއެހެން ޤައުމުތަކުން  .4

 އަދި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައިވުން.   އިތަކަކީ ކޮބައިކަމާލަތްޙާ

ވޭ ން ފޮނުވާލެމިގޮތުވަކި ޤައުމުތަކަކީ  ،ނުވަތަ ބަދަލުކުރާއިރު އިރުކުރާރުޖޫއަނުވަތަ  ލާއިރުޤައުމުން ފޮނުވާ ހަކުމީ .5

އިާވ ފާހަގަކޮށްފަން ތުލައުދަ ދިވެހިގެ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރު ނެތް ަޤއުމުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޓޯޗަރ މީހުންނާމެދު 

ނުވާލުމަށް ނުވަަތ ބުރާ ފޮނޤައުމަށް އަ ތަކުގައިލަތްޙާމިފަަދ  އެފަދަ ޤައުމުތައް ދެނެގަނެވިފައިވުން. ،ނަމައުމުތަކެއްޤަ

 .އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވުން ކުރުމަށްޢާމުރާޖަ ރައްދުކުރުމަށް ނިންމާ ނިންމުން

ހަކާމެދު މީ އެ ،މީހުންގެ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުންއެ ނުވަތަ ބަދަލުކުރާ  ރާއިރުކުރުޖޫއަުނވަތަ  ލާއިރުމީހުން ޤައުމުން ފޮނުވާ .6

 ީމހެއްނަމަ، އެމީހަކާ ގުޅޭފޮނުވާލާފައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރު ޮއތް ހިނދުގައި ވެސް  ގެއަނިޔާލާއިންސާނީ 

 ނާ ގޮތްތަކެއްގައި ބެލެހެްއޓުމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުން.މަންޓްކޮށް ހަުރދައުޑޮކިމަޢުލޫމާތުގެ 



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 6 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވުން  ފިޔަވަޅުތައް ުތން އަޅާފައިވާދަޢުލަމިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި  _

 ބަޔާންކޮށްފައިވުން  އިޖުރާތުތައްމިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި ރިއާޔަތްކުރާ  _

ތުގެ ކަމާބެހޭ ދަޢުލަކުރާނެ ޢާމުރާޖަފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެފައިވާނަމަ، ކުރުމުގެ ޢާމުރާޖަމިފަދަ ނިންމުންތައް  _

ނޑަ އެއްމުއައްސަސާ  ތައްއުސޫލު ގޮުތގެ ގެންދާނެ ކުރިއަށް ަތއްޢާމުރާޖަމިފަދަ ފައިވުން އަދި އަޅާކަ

ނޑަ  .ފައިވުންއަޅާކަ

 .އްުޓންލެހެބެ ހިސާބު މައްސަލަތަކާބެހޭ ތަފާސްނުވަތަ ބަދަލުކުރާ މީހުްނގެ ޤައުމުން ފޮނުވާލުން ނުަވތަ ރުޖޫއަކުރުން .7

ތުން ތަމްރީނު ގުޅޭގޮ އިމާނުވަތަ ބަަދލުުކރު މާކުރުރުޖޫއަނުަވތަ  ލުމާތުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަަކށް މީހަކު ޤައުމުން ފޮނުވާ ދަޢުލަ .8

ބަބެއް ރު ނުވަތަ ސަބިގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފާނެކަުމގެ ޓޯޗަރއަދި މީހުން ޤައުުމން ފޮނުވާލާއިރު، އެމީހަކާމެދު  ،ލިބިފައިވުން

 .ހިމަނާފައިވުންމިަފދަ ތަމްރީންތަކުގައި  މުޢުލޫމާތު ތަކާބެހޭލަތް ޙާއޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އިތުރު މާއްދާތައް މިފަދަ ތަމްރީންތަކުގައި .9

 13، 12މާއްދާ  – މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ _

 5އްދާ މާ – ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއި ގުޅޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާ _

 )ޅ(5(، 2)ރ() 5(، 1)ރ()

 (4) 15މާއްދާ  – ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނަްއތާލުމާިއ ބެހޭ މުޢާހަދާއެންެމހާ  ކުރާއަންހެނުންނާއި މެދު  _

 10މާއްދާ  –ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާަހދާ  _

 15މާއްދާ  –ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހްނގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާ  _

 4މާއްދާ 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮ  .1  ށްފައިވުން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ިނޒާމުގައި ޓޯޗަރ އަކީ ވަކި ކުށެއް ކަމުގައި ކަ

ނޑައެޅުމުގައި މުނަޓޯޗަރ އަކީ ކޮބައިކަން މާ .2 ންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގައި ޓޯޗަރއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާ 1ހަދާގެ މާއްދާ ޢާކޮށް ކަ

 މާނަކުރުން. 

ގަިއ ކުށެއް ކަމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަުދލުގެ ނިޒާމުގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ިހންގަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް ވަކި .3

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ވުން.  ކަ



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 7 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

 ޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވުން.ނމަލެއް ހިންގުމަށް ހިްއވަރު ދިނުމަކީވެސް ކުށެއް ކަމުގައި ކަޢަޓޯޗަރގެ  .4

 ދެވޭނެ ތަކަށްށް ކުޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ނުވަތަ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އެހެން ޓޯޗަރ ނުވަތަ .5

ނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވުން.  އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ ބެޑޮ އަދަބަކީ ކޮބައިކަން ކަ

އަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  ވަނަ މާއްދާ( 4މާއްދާ ) މި މުޢާހަދާ ތަސްދީޤު ކުރުމަށްަފހު މިހާތަނަްށ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި މި .6

ޔަތްކުރާކަމާއި ރިއާކަމަށް )މިކަމުން ދޭަހކޮށްދޭނީ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުުމގައި މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ ކަން  ޙުކުމްކޮށްފައިވުން.

 (.މަސައްކަތް ކުރާކަންދައުލަތުން މިމާއްދާގައި ބުނާކަންކަން ތަްނީފޒުކުރުމަށް 

ން. ޔާންވެފައިވުބަކުރިއަށްދާއިރު އަޅާނެ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް ޤާނޫނުގައި  ޤީޤުޙުގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްގެ ތަޓޯޗަރއާ  .7

ފިޝަލް ސްމަންޓް އޮލޯ އެންފޯނުވަތަ މިސާލަކަށް ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޤާނޫުނ ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތް )

 މަލީ ގޮތުން އެކަން ޢަ ،މަނާކުރަންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްނިކުތުން  އަށްވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި ޤުތަޙްޤީ

 )ތަންފީޒުކުރުން.

ވެސް މަޤާމެއްގެ އެއް ަފންތީގެމަތީ އޮފިސަރުން ޓޯަޗރގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަްނ  ނުވަތަ ޮއިފސަރަކު މަޤާމުތަކުގެފަންތީެގ  ށްދަ .8

 ފަންތީގެ މަތީ  ،އެކަމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ،އެކަން ހުއްޓުވުމަށް  ،އެނގިހުރެއޮފިސަރަކަށް 

އި ހަދާގަޢާއި މު)މިކަމުން ދޭހަކޮށްދޭނީ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމުގަ މެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވުން.އޮފިސަރާމުގައިވާ މަޤާ

 (.ރާކަންކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރާކަމާއި މިމާއްދާގައި ބުނާކަންކަން ތަންފީޒު

ނަުކްނ ޤާނޫވަަތ ނު ޤާޫނނުން ވާނަމަ އެފަދަ ހާލަތަކީ ކޮބައިަކން ފުދެވޭ ހާަލތެއްޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާަތކަށް މާ .9

ނޑައަޅާފައި ވުން.  އުމަން ހިހޯދައި،  ލުމާއި ގުޅޭ ަތފްޞީއެކަފު ދީފައިވާނަމަމާ ްށ މިފަދަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތަނަމިހާ)ކަ

ކީ ގައި އެތަފްސީލުތައް ހިމެނުމަރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނުވަަތ އެން.ޖީ.އޯ އަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޝެޑޯ ރިޕޯޓު

ޝަްނ މަކީ ކޮންވެންޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް މާފު ދިނުއެއްވެސްޓޯޗަރގެ  މުޙިއްމުކަމެއްކަން، އެއީ

ނޑައެޅިގެން  ކަން.(އިން ެދކޭތީމޮނިޓަރކުރާ ކޮމިޓީ މި މުޢާހަދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމުގައި އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރއާ ކަ

 ންގެ ޢަދަދު ޓޯޗަރ ނުވަތަ ޓޯޗަރއާ ގުޅުްނހުރި މައްސަލަތައް ސާބިތުވެފަިއވާ ފުލުހުްނ އަދި ޖަލުަބލަހަްއޓާ އޮފިސަރު .10

މި ފަދަ . ކަންސާބުތަކެއްލިެބންހުްނނަ ތަފާސްހި ތަކުން މިަފދަ ތަާފސްހިސާބުތަކަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ކޯޓު). ބަޔާންކޮށްފައިވުން

އް ތެ ޝަރީޢަިވ އަދުލުވެރިރަނގަޅަށް ތަޙްޤީޤުކުރެ ހިންގިކަމަށް ކުރެވޭ ުތުހމަތުތައްޢަމަލު  ގެ އަދަދުތަކުން ދޭހަކޮށްޭދނީ ޓޯޗަރ

 (.ހިންގިފައިވާކަން



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 8 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

 5މާއްދާ 

 ސް އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްވެއްދެއްގައި ނުވަތަ ޙަދައުލަތުގެ ބާރުހިނގާ ސަރަ ދިވެހި .1

ނޑަެއޅިގެން މަނާކޮ ނޑު، ވައި އަދި އެއްގަމު އުޅަނދު(ގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން ޤާނޫނަކުން ކަ  އެފަދަށް، )ކަ

ނޑައަޅާފައިވުން.ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނޭ  ޢަމަލުތައް  އަދަބު ކަ

ކޮންެމ  ގާފައިވަނީރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަ .2

ނޑައަޅާފައިވުން.  ތަނެއްގައި ހުރެގެން ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާއާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ޤާނޫނުން ކަ

ރު ހިނގާ ޢުލަތުގެ ބާއެ ޢަމަލު ހިންގީ ދިވެހި ދައޭނާ ، ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ އެހެން ޤައުމެއްގެ މީހަކަށް ވެފައި  .3

ނޑައަޅާފައިވުންޙަސަރަ  .އްދެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެފަދަ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ޤާނޫނުން ކަ

 ކަމުގައިއްގައި ވާނަމަ، އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ކޮންމެ ތަނެރާތަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމަށްފަލިބޭ  ގެ އަނިޔާޓޯޗަރ .4

ގާ  ބާރު ނުހިނ)އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ބާރުިހނގާ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ، ނަމަވެސްވީ

ނޑުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި  ަ އެފަދ ވެސް(ނަމަކަމުގައި ވީސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކަ

ނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވުން.ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ޤާމައްސަލަތަކުގައި   ނޫނަކުން ކަ

 6މާއްދާ 

ތަްއ އުސޫލު ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެރައްޔިތަކު ކުރާ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލަކާއި ގުޅިގެން ވެހި ދިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  .1

ނޑައަޅާފައިވުން.  ކަ

ން ކަން ތަކަކުއްސަސާމުއަނުވަތަ  މުއައްސަސާކުރާނީ ކޮން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުގިޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިން .2

ނޑައަޅާފައިވުން.   ޤާނޫނުން ކަ

އުމެއްގެ  އެހެން ޤަެތރޭގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ އި ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގަޓޯޗަރ .3

 ޔަވަޅުތައް ޅާފައިވާ ފިއަ ޔަޤީން ކުރުމަށް ލަތަކަްށ އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަންއުއެދަ ،މީހަކު ހިމެނޭނަމަ

 .ބަޔާންވެފައިވުން



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 9 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

އެހެން  ގައި ދިރިއުޅޭދިވެިހރާއްޖޭ ލިބުނު ފަރާތަކީ އި ުނވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަުބްނ އަނިޔާހިންގުމުގަޢަމަލު  ރގެޓޯޗަ .4

ުތ ޞަގެ ފުރުކަން ހޯދުމުއެޤައުމެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ )ޮކންސިއުލާ( އެހީތެރި  ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ،ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވާނަމަ

 ލިބިދެވޭފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވުން.

ވުން. ައިދ ޔާންކޮށްފައިބަ ލަތްތައް ހާގާނޭ  ޤާނޫނީ ބާރު ހިންއްޖޭގެގެ ޢަމަލަކާއި ގުޅިގެން ރާޓޯޗަރ އެހެން ޤައުމެއްގައި ހިންގާ .5

ނޑައަޅާފައިވުން.  އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެ ބާރު ިހންގާނީ ކޮން މުއައްސަސާއަކުން ކަން ކަ

ގި، ުނވަތަ މަލެއް ހިންކޮންވެންޝަން ރާއްޖޭގައި ަތސްދީޤުކުރިފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭުރގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކު ޓޯޗަރގެ ޢަ ކެޓް .6

 އާ ގުޅޭ އްސަލަޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ މަ އްޗަށްރާއްޖޭގައި ބޭރު މީހެއްގެ މަ

ގުޅިގެްނ  އުމުތަކުންޤަ. )މިފަދަ މަުޢލޫމާތުތަކަކީ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުަމްށ ތައް ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްފަިއވުންތަފްސީލު

ކުރުމަްށ  ތަންފީޒުހަދާޢާްށ ޤައުމުތަކުން އިޙްތިރާމްކޮށް ެއ މުމަސައްކަތް ކުރާކަމާއި، ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރއަ

އިންސާފު  ،ިހންގިކަމުަގއިވީނަމަވެސް ކޮންމެތަނެއްގައިޓޯޗަރގެ ޢަމަލެްއ  ތީ އަދިމަސައްކަތްކުރާކަން ދެނެގަނެވޭނެ 

ންކަން ރަން ލާޒިމް ކަދައުލަތަްށ ކުއަދާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ދިވެހި ދައުލަތުން ހޯދައިދިނުމުގައި އެއްވެސް ދައުރެއް 

 (ތުންދެނެގަ ކުރާކަން

 7މާއްދާ 

މަލުކުރަނީ ޢަނާއާ މެދު  ގައި އޭ ތަކުމަރުޙަލާޓޯޗަރގެ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އެމައްސަލައިގެ ހުރިހައި  .1

ނުވަތަ  ނުންފޯރުކޮށްދި ކަންރޭގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިވުން. އޭގެތެރަނގަޅަށްކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި

 ދެކުމާއި، ށްވެރިއެއް ނޫން ކަމަށްކުށް ސާބިތު ނުވާހާ ހިނދަކު އެއީ ކުއަދި  ،ދިނުންފަހިކޮށް ތައްފުރުޞަތުއެފަދަ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ތުޞަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހަމަހަަމ ފުރު

 ގެންގުޭޅ ނަމަވެސް، ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްނިސްަބތްވާ މީެހއް ކަމުގައިވީޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންީގ އެހެްނ ޤައުމަކަށް  .2

ނޑުތަކަށް އެއްވެސް ތަފާެތއް ނާންނާނެކަން ޔަޤީންކުރު  ން.މިންގަ

 8މާއްދާ 



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 10 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

ުކިރ ރާ އެ ކުށްޓޯޗަރ އަދި ޓޯޗަރއާއި ގުޅުންހުރި ކުށް ކުރީ އެހެން ޤައުމަކަްށ ނިސްބަތްވާ މީހަުކނަމަ، އެމީަހކު އަނބު .1

ނޑައަޅާފައިވުން.އަނބުރާ ޤައުމަށް   ނާދެވޭގޮަތށް ޮފނުވާލެވެވިދާނެ ކުށެއްކަމުގައި ކަ

ވާ ނޑައަޅާފައިކަށް ފޮނުވާލެވިދާނެ ކުށެއްކަމުގައި ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ އަނބުރާ ނާދެވޭގޮތަށް އެމީހާެގ ޤައުމަ .2

ެގ އުފަްނ އެމީހެއްތަށް )ޓޯޗަރ ކުރުމަކީ އަނބުރާ ނާދެޭވ ގޮ .ވާކަން ކަށަވަރުކުރުންބައިެވރިވެފައިހަދާއެއްގައި ޢާއެއްވެސް މު

އިވާނަަމ، ބައިވެރިވެފަ ދައުލަުތންފޮނުވާލެވިާދނެ ކުށެއްަކމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެްނ މުއާހަދާއެއްގައި ދިވެހި ޤައުމަށް 

ނޑުތަަކށް  ތީ،ލާޒިމްވާނެ ާއޔަތްކުރަންދިވެހިދައުލަތުން ިއތުރަށް ރި އެގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގައި ޢަަމލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

އެޅޭ އިތުރު  ށްވެސްރުމައެފަދަ އިތުރު މުއާހަދާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވުމަކީ މިމުއާހަދާގައި ބުނާ ބައެއް ކަންަކން ތަްނީފޒުކު

 ހިއުމަން ނަމަ، އެކަންއަދި އެފަދަ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވެ، އެއަށް ދަޢުލަތުން ޢަމަލުުނކުރާ ނޭކަމެއްކަން.ބާރަކަށް ވާ

 (.އްކަންކަމެމުހިްނމުރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޝެޑޯރިޕޯޓެއްގައި ހިމެނުމަކީ ވަރަށް 

ވެސް ބަސްވި އެއް ދިވެހިރައްޔިތަކު އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާލުަމްށ އެއްއެހެން ޤައުމެއްގައި ޓޯޗަރގެ ަޢމަލެއް ހިންގި .3

 އެއް ނުވަތަ)އެަފދަ ހާދިސާ .މުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި ބެލެހެއްޓުންއެއް މިހާތަނަށް ހިނގާަފއިވާނަމަ އެކަހާދިސާ

މަށް ފްސީލު )ޤައުހާދިސާތަކާއި ގުޅޭ ތަ ކިތައް ހާދިސާތޯއާއި، އެ ހާދިސާއާއި ނުވަތައެއީ ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާނަމަ، 

ނޑުތަކަށް ންޖެހޭ މިންއޭނާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިނގާފައިވަނީ ިމގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ރިއާޔަތްކުރަ ގަ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން، އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަން ނުލިބޭނެ ތޯ( ށްދަގޮތަކަ  ފަރިއާޔަތްކޮށް، ކަ

ޅު ދި ނުރަނގައަރަނގަޅު  ދެނެގަނެ، ކޮންވެްނޝަން އަގެިއންސްޓް ޓޯޗަރ މޮނިޓަރކުރާ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ

  ޝެޑޯ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނުން.( ކަންކަންވެސް ފާހަގަކޮށް، އެ މަުޢލޫމާތުތައް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުުކރާ

 9މާއްދާ 

ކާއެކު ޤައުމަވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާތަނަްށ އެއް ށްއެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމަރގެ މައްސަލަތަކުގައި ޓޯޗަ .1

އެއް ހަދާޢާސް މުއަދި މިފަދަ އެހީެތރިކަމަކަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވާ އެއްވެ .ކަން ދެނެގަތުންހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް

 .ވާކަން ދެނެގަނެ ކަށަވަރުކުރުންތަސްދީޤްކޮށްފައި

އޭގެ މުގެ ތަފްޞީލާއި މިހާތަނަށް ޓޯޗަރގެ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން ޖެހިފައިވާނަމަ އެކަ .2

ކޮންކަހަަލ، ކިހާވަރެއްގެ ސީރިއަސް  ނީފަދަ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދެންޖެހިފައިވަމި. )ތަކުގެ ތަފްޞީލު ހޯދައި ެބލެހެއްޓުންނަތީޖާ



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 11 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

މައްސަލައެއްގައިތޯއާއި، މިފަދަ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދުމުން އެ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އަނެއް ޤައުމުން ފޯރުކޮށްދީފައި ވޭތޯ 

 (.ބެލުން

ެގ މުއެކަނަމަ ޓޯޗަރގެ މައްސަލައެއްގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ޤައުމަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ .3

ހާވަރެއްެގ ންކަހަލަ، ކިކޮ ވަނީ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދިފައިިމފަދަ ) .ތަކުގެ ަތފްޞީލު ހޯދައި ބެލެހެއްުޓންޖާއޭގެ ަނތީތަފްޞީލާއި 

ވެހި ބާރުލުން ދިސީރިއަސް މައްސަލައެއްގައިތޯއާއި، މިފަދަ އެހީތެރިކަމަކަށް ެއދުމުން އެ ބޭނުންާވ އެހީތެރިަކމާއި އެއް

 (.ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދީފައި ވޭތޯ ެބލުން

 10  މާއްދާ

މާޒުކޮށްގެްނ ރާތްތަކަށް އައާބެޭހ ގޮތުްނ ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވުން އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް އަންނަނިވި ފަ މުޢާހަދާމި  .1

 ގެންގޮސްފައިވުން.  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް

 ރީ ނުވަތަ މަދަނީ ގޮުތން ާޤނޫނުތައް ތަްނފީޛުކުރާ ފަރާތްތަްއ މިލިޓަ _

 .މަސައްކަތްތެރިން ޙީއްޞި _

 .ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން _

 .ޖަލުތައް ބަލަހައްޓާ ފަާރތްތައް _

 .ބަންދުގައި މީހުން ބަިއތިއްބާ ަތްނތަން ބަލަހަްއޓާ ފަރާތްތައް _

 .ތްތައްލްވާ ފަރާމިޝާބަންދުގައި ަބހައްޓާއިރު ސުވާލުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް މުޢަމަލާތެއް ކުރުމުގައި މީހުން  _

 .ދެނެގަނެވިފައިވުން މިހާތަނަށް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސައްތަ .2

 .މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގުން .3

ވުން. )މިޮގތުން ގަނެވިފައިއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މަޢުލޫމާތުޭދއިރު ރިޢާޔަތްކުރާނެ ބައިތައް ެދނެޓޯޗަރ .4

ނޑު އަދި މުޢާހަދާ،  ނޑުތަޢައިމުކޮށްފައިވާ އިޖުރާޤާޤާނޫނީ ޮއނިގަ  (އްތުތަކާއި މިންގަ

ތުްނ ގޮ ދެނެގަތުމުގެ  އާ ެބހޭ އަލާމާްތތައްޓޯޗަރން ލިބިފައިވާ އާއި ނަފްސާނީ ގޮތުޓޯޗަރގޮތުން ިލބިފަިއވާ  މާއްދީޖިސްމާނީ  .5

ރީން ތަމް ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމުގެބަންދުގައި މީހުން ބަހަްއޓާ ަތންތަނާއި ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްޙީ 

 ފައިވުން.ލިބިފައިވުން. އަދި މިފަދަ ތަމްީރންތަކުގައި އިސްޓަންބުލް ޕްރޮޓޮޯކލްއަށް އަލިއަޅުވާލާ



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 12 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

 ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތަކާމެދު އަޅާގޮތުން ރައްާކތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަާރތް  ޢީއަދި އިޖުތިމާ އިކުޑަކުދިންނަށާ ، ަނށާއިއަންހެނުން .6

  ގެ މަޢުލޫމާތު މާ ގުޅޭގޮތުންުމކަހިނުަބއްދަލު އަނިޔާވެރި ފިޔަވަޅުތަކެއްނޫކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މު ލަތާޙާއެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ 

 ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމެނިފައިވުން.

 .ދެނެގަތުން އްތަލްކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާޙާޞިމިފަދަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުން  .7

 އިވެރިވުންޔާތަކުގެ ބަމިފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާަތކުގެ ދައުރު ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއް .8

 ދެނެގަތުން.

 

 11ާ މާއްދ

ނޑުގައި ނޫނީ އޮނިގަޤާކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުން ބައިތިއްބާ ތަންތަާނެބހޭ ޙުހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، އަދި ޖަލުގައި  .1

ނޑުތަކުގައި ބަ ، ގަވާއިދު)ޤާނޫނު،   ން.ހިމަނާފައިވު ޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންަކންއެންުގންތައް( އަންނަނިވި މިންގަ

- The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners “Nelson Mandela Rules” 

- The Basic Principles for the Treatment of Prisoners 

- The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment 

- The Principles of Medical Ethics revenant to the Role of Health Personnel particularly Physicians, in 

the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

- The Code of Conduct for Law Enforcement Officials 

 މެންބަރުންނާ  ލާގެޢާއި، ރުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި ހައްޔަ .2

ނޑައަޅާފަ  ފައިވުން.ބަޔާންވެ ތުއިވާ އެންމެ ދިގު މުއްދަބައްދަލުކުރުމާއި އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާެބހޭ ގޮތުން ކަ

ވާލުކުރުމާ މީހުންނާ ސު ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންނާ އަދި  .3

 .ތައް ފާހަގަކުރުންގަވާއިދުގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫުނތަކާ، 

ނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާޢަ ތަކަށް ގަވާއިދު އިމި ޤާނޫނުތަކާ _  .ތުތައް ދެނެގަތުންޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް އަދި ނިޒާމު ފާހަގަޢަ ތަކަށް ގަވާއިދު އިމި ޤާނޫނުތަކާ _  .ކުރުންމަލުކުރުމަށް ކަ



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 13 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

 މާ ސުވާލުކުރު ނާކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންޙުޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުްނނާ އަދި  .4

ނުވަަތ  ތައްނިވި ފަރާތްކުރުމުގައި އަންނަޢާކުރުން އަދި މުރާޖަޢާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް މުރާޖަޒާވާ ނިގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައި

 .ކަންކަން ހިމެނުން

  މަލުކުާރގޮތްޢަތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން  _

 ކޮށްަފއިވާ ނިސްބަތްރިވިއުތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ އޮފިސަރުްނ ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތް  _

 ފަާރތްތައް ައމަލުކުރާގޮތްޖަލުތައް ބަލަހައްޓާ  _

ނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާމު _  މީހުން ބަންދުގައި ބަިއތިއްބާ ަތްނތަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ކަ

 ނޭޅާހަށަ ހުން ޝަކުވާ ީމހު ޖަލުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ނާއިހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ަބންދުކޮށްފައިވާ މީހުން  .5

 ދެނެގަތުން. ުތތައްޢައަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާބެހޭ އިޖުރާ ނުވަތަ ފަރާތްތައް ފަރާތް

ކުޑަކުދިން ،  އަންހެނުންޮކށްޞައްޙާ ،ރައްކާތެރިކަްނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ޞައްޙާމިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބައިތިްއބާފައިތިބޭ  .6

  ދެނެގަތުން.އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްސަލާމަތްކުުރމަށްޓަކައި  އެފަރާތްތައްއަދި ބިދޭސީންނަށް ހުރި ނުރައްާކތަކުން 

ނޑައަޅާފައިވާ އިޙްތިޔާރީ މުޢާހަދާމި  .7  .ިއވުންބައިވެރިވެ ތަްނފީޛުކޮށްފަ ލަތުންޢު ދަ ގައިމުޢާހަދާގެ ދަށުން ކަ

 .ޝަނަލް ޕްރިމެންޓިވް މެކޭނިަޒމް )އެން.ޕީ.އެމް(ގެ މިނިވަންކަްނ ކަށަވަރުވެފައިވުންނޭ .8

 ތް ސްބަނިތަންަތނަށް އެން.ޕީ.އެމްއިްނ ޒިޔާރަތްކުރާ  ަބންދުގައި ބަިއތިއްބާ  މިނިވަންކަން ގެއްލޭޮގތަށް ީމހުން .9

 ތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުްނ ލިބުން(ަދޢުލަ) ދެނެގަނެވިފައިވުން.

 .ތުން ަބލައިގަންނަ މިންވަރު ދެނެގަނެވިފައިވުންަދޢުލައެން.ޕީ.އެމްގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް  .10

ސް( އަިދ އް )ވަޔަލަންގެ ޢަމަުލތައަނިޔާކުރާބައިތިއްާބ ތަްނތަނުގައި ވަކިިޖންސަކަށްވީތީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭޮގތަށް މީުހްނ  .11

 ން.މޮނިޓަރކުރުމަލުތައް ގެ ޢަގައި ހިންގާ އެންމެހާ މާރާމާރީމެދުއިދީންގެ ދޭދޭ ޤަ

ން ހެން މިނިވައިްނސްޕެކްޓްކުރުމަށް އެން.ޕީ.އެމްފިޔަވައި އެބައިތިއްބާ ތަންަތން މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮަތށް މީުހން  .12

އްލޭގޮތަްށ ގެނިވަންކަން މި އަދި ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވުން. އެއްނުވަތަ އެހެން މެކޭނިޒަމް އެއްޖަމްޢިއްޔާ

 ކޮބައިކަން މްޢިއްޔާތަކަކީއެ ޖަ މަލިބިފައިވާނަމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ތަންަތނަށް ިޒޔާރަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ބައިތިްއބާ މީހުން 

 ދެނެގަނެވިފައިވުން. 



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 14 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

އިތިއްބުމަށް ޔަރުގައި ބަހައްނުވަަތ  ތަްނތަނަކީ ރަސްމީ ގޮތުން މީހުްނ ބަްނދުގައިބައިތިއްާބ މިނިވަންކަން ގެއްލޭޮގތަށް މީުހްނ  .13

ނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަންކަމުގައިވުން.   ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި ބައިނުވަތަ  ރަސްމީކޮށް މީހުން ބަންދުގައި .14 ންެގ ތިއްބާ މީހުހައްޔަރުގައި ބައިތިއްބުމަށް ކަ

 ރެޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލާފައިވުން. ތަފްސީލް

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ އިތުރު މާއްދާތައް .15

 7މާއްދާ  -ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއި ގުޅޭ ަބއިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަދާ  _

 5އްދާ މާ - ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނަްއތާލުމާިއ ބެހޭ މުޢާހަދާއެންެމހާ  ކުރާއަންހެނުންނާއި މެދު  _

 33،35، (2) 19 – ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ _

 12މާއްދާ 

 ާއިމްކޮށްފައިވުން.ޤގުކުރާނެ ވަކި އިދާރާއެއް ޙުޤީމަލުތައް ތަޢަޓޯޗަރގެ  .1

 ތައް ކަނޑައަޅާފައިވުން.އުސޫލުކުރާނެގޮތުގެ  ގުޙުޤީޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އަދި ޝަކުވާއަކާނުލާ ތަ .2

 މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާފައިވުން. ބިލުޤާގުކުރާނެ ޙުޤީތަ .3

 ތަކާއި މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާފައިވުން.އުސޫލުަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢް އްަގުކުރާ ފަރާތްތޙުޤީތަ .4

ެޑިކަލް ކޮށް މޞައްާޙ .ލޫމާތުތައް އެއްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވުންޢުށް ބޭނުންވާ މަގުކުރާ ފަރާތްތަކަޙުޤީތަ .5

 ެހިފައިވުން.ން ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖުވަގުތ ތްދުމަޚި ެމާހިރުންގއެގްޒަމިނޭޝަން އަދި ފޮރެންސިކް 

ށް ވަޒީފާއަ ްދެންޤީޤު ނިމެނތަޙު ހިންގިކަމަށް ޝައްކުރެވޭ ފަރާތް ަމަލުޢަޗަރގެ ޯހިންގި ފަރާތް ނުވަތަ ޓ މަލުޢަޓޯޗަރގެ  .6

ްތިޒާމް އިނ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތާ އެއްވެސް ގޮތަކުން މުޢާމަލާތް ނުކުރެވޭނެ މަނާކޮށް، ވަގުތުންް ްނިކުތުނ

 ކަނޑައަޅާފައިވުން.

ހުށަހެޅުމާއި  ްމައްސަލައެއ ދާއި،ީގުތަކުގެ އަދަޙުޤީފައްޓާފައިވާ ތަކުރަން ތަހުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ު ކުރިފަހުން، ޤމުޢާހަދާ ތަސްދީ .7

ިނގިކަމަށް ހމަލެއް ޢަޓޯޗަރގެ  އާއި،އަދަދު ނުވަތަ އިންސައްތަމަސައްކަތްތަކާއި، އެ ޓާފައިވާ ން ކުރަން ފައްގުޅިގެ

ނިކުމެފައިވާ  ތަކުންުޤީޤުތާއި އަދިތަޙުގީގުކުރަން ފެއްޓުމާހަމަޔަށް ހިނގާފައިވާ ވަޙުޤީރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ތަ

 ރުން.ކޮށްފައި ހުހޯދައި ޑޮކިއުމަންޓް ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުާނަތީޖާ އަދި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވ



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 15 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

އްޔާއަކުން މަދަނީ ޖަމި މަލެއް، މީޑިއާތަކުން ނުވަތަޢަގެ ަރތުގެ މުވައްޒަފެއް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ ޓޯޗދަޢުލަ .8

ތަކުގެ އިވާ ރިޕޯޓުއަދި ކޮށްފަ ދާރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ އަދަެނޫންއެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ އ

 ޑޮކިއުމަންޓްކޮށްފައި ހުރުން.ހޯދައި  ކޮށްފައި ނުވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުތަޙުޤީޤުތެރެއިން 

 

 13 މާއްދާ

ނޑު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެިތ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ާޤނޫނީލިބިފައިވާ ކޮންމެ މީހަަކްށމެ  ޓޯޗަރ .1 ރެއިން ތެ އޮނިގަ

 .ހިމެނިފައިވުން މަށްރިއަށް ގެންދިޔުޤީގެއް ކުތަޙުހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާބެހޭ  ،ކަށަވަރުވެފައިވުމާއިއެކު

 .ނެވިފައިުވންުބތައް ދެނެގަރިާޢޔަތްކުރާނެ ކަންކަމާ އަދި ސަބަޤީޤުކުރުމުގައި ތުހުމަތުކުރާ ފަާރތްތަކާމެދު ތަޙުކުރިކަމަށް ޓޯޗަރ .2

ނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާ މިގޮތުން ޤާނޫނީ  .(އް ހިމެނޭގޮތަށް ުތތަޢަތައް ދެނެގަތުން )ޖިނާއީ އިޖުރާތުޢައަދި އިދާރީ ގޮުތން ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާ .3 ނޑައަކުރުތަޙުޤީގުތައް ގެ މައްސަލަޓޯޗަރތުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާގެ އިތުރުން ޢަކަ ޅާފައިވާ މަށް ކަ

އްސަލަތައް މައެ  ގެނެވިއް ތައަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ޓޯޗަރގެސަމާލުކަމަށް ސަސާގެ އްމުއަ

 ތަކުގައި ހިމެނިފައިވުން.ޢަމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރާ ޤީގުކުރެވޭނެ ގޮތްޙުތަ

 .ންގުންހި މާއެކުވެރިކައަދި އިންސާފު އިމިނިވަންކަމާޤީޤު ތަޙު ކުގެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަގޮުތންލިބިފައިވާ މީހާއާބެހޭ  ޓޯޗަރ .4

 ދެނެގަުތން. ހައްލުފައިވާ ހޯދާދީ ލިބިފައިވާ މީހާއަށް އަނިޔާއަދި 

ރުމާ ބަޔާންކުސަބަބު އެބަލައިގަނެފައިނުާވނަަމ،  ކުންކަމާބެހޭ ފަރާތަލަތުގެ ޢުދަމައްސަލަ  ރެވޭ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކު ޓޯޗަރ .5

 ށްހެޅި ފަރާތަމަްއސަލަ ހުށަމިފަދަ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމަނާފައިވުން. އަދި ޢަގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުެގ އިޖުރާ

 ދެނެގަތުން. އްލުޙަހޯދާދެވިފައިވާ 

ނގަޅު ރަތަކާ މެދު އެފަރާތް އިއަދި ހެކިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން ބިރުދެއްކުމާ އިޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ .6

ާރތުގެ ފަހެކިދޭ  ގައިއެފަަދ މައްސަލަތަކުއަދި  އިޢަމަލެއް ހިންގުމުްނ ސަލާމަތްުކރުމަށްޓަކައި ޝަކުވާ ުހށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ

 މާޔަތްކަން ކަށަވަރުވެފައިވުން.ޙި

ވަން އަދި އިންސާފުވެރި ޝަުރޢީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ފުރުަޞުތ ތަނަވަސްވެފައިވުން. އަދި ހާއަްށ މިނި ލިބިފައިވާ މީޓޯޗަރ  .7

ލިބިފައިވާ މީހާއަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި ޝަރުއީ ހައްލެއް ހޯދުމުގައި ތަފާތުކުރުންތަކެއް  ޓޯޗަރ

 ވުން.އެކަންކަން ދެނެގަނެވިފައި ،ކުރިމަތިވެފައިވާނަމަ



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 16 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

 ނިޒާމެްއ ލިބިފައިވާ މީހާއަްށ ާޤނޫނީ ލަފާ އަިދ އެހީ ހޯދުުމގެ ފުރުޞަތު ަތނަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އެކަށޭނެޓޯޗަރ  .8

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވުން.

ކަމަްށ މުމުހިންރުމުގެ އިތުރު ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން ސަލާަމތްކު އާއިލިބިފައިވާ މީާހއަށް ފުރައްސާރަޓޯޗަރގެ އަނިޔާ  .9

 ޔަތްކޮށްފައިވުން.ޢާަތކުގައި ރިތުޢަމަލުކުރަމުންދާ އިޖުރާޢަނުވަތަ ިމހާރު  އް އެކުލަވާލުންގަވާއިދެ

ޓަރުން(  ޕްރޮސެކިއު)އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުން އަދި ކަކީމައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަ .10

ލަތަްއ ންގެ މައްސަކޮށް އަންހެނުޞައްޙާ). ފައިވާ ފަރާތްތަެކއް ކަމުގައިވުންމިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ޤާބިލްކަން ިލބި

 .(ުލމަށްކުގެ މައްސަލަތައް ބެރައްކާތެރިކަމެއް ބޭނުންވެފަިއވާ ފަރާތްތަ ޞައްޙާގައި ވަކިން ޢުމަނުވަތަ މުޖުތަ

އުމުރު، ، ކޮށް ޖިންސް)ޑިސްއެގްރިގޭޓް .ލިބިފައިވާ މީހާއާެބހޭ ގޮތުްނ ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ިހސާބު ބެލެހެއްުޓން .11

 .ކުށުގެ ބާވަތް، ނިްސބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ ސަރަހައްދު(

ޢާރަޒުވާގޮތަށް މާއްދާއާ ތަ ކަންކަން ދެނެގަތުން އަދި މި މުހިންމުޔަތްކޮށް ބަލާފައިވާ މައްސަލަތަކުން ފާހަގަވާ ޢާމިމާއްދާއަށް ރި .12

 ބައިކަން ދެނެގަުތން.ކުމެއް ނެރެފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބަކީ ކޮޙު
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ށްފައިވާ އި ބަޔާންކޮލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އަދުލުވެރި އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ހޯދައިދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ާޤނޫނުގަޓޯޗަރގެ  .1

  .ދެނެގަތުން މާއްދާތައް

 ނުވަތަ އެ ދިރިއުޅޭއަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާ މާނަުކރުމުގައި އެ ޤައުމެއްގައި ޓޯޗަރގެ މިފަދަ މާއްދާތަކުގައި  _

 ހިމެނުން. އްދުގައި އުޅޭ އެންމެހާ މީހުންޙަޤައުމެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ އިޖު ޓޯޗަރ .2  ނެގަތުން. ދެތުތައްޢަރާލިބިފައިވާ މީހާއަށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވުން(ޢަކުރުމަށްޓަކައި އިޖުރާރުޖޫއަ)އެމީހާ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް   .ތުތަކެއް ކަ

މާ ނަގަންޖެޭހ މަުލތަކުގެ ޒިންޢަފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ  ީމހުންނުވަތަ  މީހާ ހިންގިނުވަތަ ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު  ކުރި ޓޯޗަރ .3

 (.ތުގެ ފަާރތްތައް ހިމެނިފައިވުންދަޢުލަ) .ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެިވފައިވުން

އަނިޔާ  ،ލިބިފައިވާނަމަޓޯޗަރގެ އަނިޔާއެއްގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް މުއައްސަސާސަރުކާރުގެ  .4

ނޑުތެރޭގައި   ޤާނޫނީ ުމއައްސަސާ ނުވަތަ އިދާރާނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ އިދިނުމުގަގައި ަބދަލު ނަ ލިބުނު ފަރާތަށް އޮނިގަ

ނޑައެޅިފައިވުން.  ކަ



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 17 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             

 

ގައި ބޭނުންާވ ްނކަމުގެ ތެރޭލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ައދުލުވެރި އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ޯހދައިދިނުމާބެހޭ ގޮުތން ހިމެނޭ ކަޓޯޗަރ  .5

އް( ޕްރޮގްރާމްތަކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން )ރުޖޫއައަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް  އެމީހަކުއާއި ޞިއްޙީ އަދި ނަފްސާނީ ފަރުވާ

 ހިމަނާފައިވުން.

 .ލިބިފައިވާ މީހާއަށް މަދަީނ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ަތަނވަސްވެފައިވުން ރޓޯޗަ .6

 .ގެ  ވާރިސުންނަށް ބަދަލު ނަގާިދނުންއްއެ މީހެ ،ލިބިފައިވާ މީހާއަކީ މަރުވެފައިވާ މީހެއްނަމަ ޓޯޗަރ .7

 .ކުރުންން ފާހަގަ އިމުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަޤާލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ބަަދލުނަގާދިނުމުގެ ގޮތުން ަފންޑެއް  ޓޯޗަރ .8

 ުމންތައް ތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންލިބިފައިވާ މީހުްނނަްށ ބަދަލު ހޯދާ ިދނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަާރތް ރޓޯޗަ .9

ނު މީހާގެ އަނިޔާލިބު، )ލިބިފައިވާ އަިނޔާ . ދެނެގަތުންޑޮކިއުމަންޓްކުރުން އަދި އެ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުވެފައިވާ މިންަވރު

 ން(ނިހެން ކަންކަރު، ފައިސާގެ ބަދަލުގެ އިތުރުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިިބފައިވާ އެހެލިބިފައިވާ މިންވަ ހާލަތް، ަބދަލު 

ުމންތަކަްށ ައނިޔާލިބިަފއިވާ މީހުންނާގުޅޭ ގޮުތން ިނންމާފައިވާ ނިންޓޯޗަރގެ ޝަރުޢީ މަރުހާލާ އަދި އިދާީރ ގޮތުން  .10

 .ޔަތްކުރުންޢާރި

 ދެނެގަނެވިފައިވުން. ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނުދިނުމުގެ ވިޔަމަލުތައް ތަކުރާރުޢަ ގެޓޯޗަރ .11
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ނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގައި ބޭތިރާފެއް ނުވަތަ ހެކީގެޢުޓޯޗަރ ނުވަތަ އަނިޔާކޮށްގެން ނުވަތަ ގަދަކަމުން ހޯދާފައިވާ ބަޔާންތަކަކީ އި .1

 އެއްޗެއް ނޫންކަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން.

ުވަތަ ން ޤާނޫނެއް ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ކޯޓުންބޭރުގައި ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ދަރަޖައަކީ ކޮބައިކަނ .2

 ވާޢިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުން.ޤަ

 ވާޢިދެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުން.ޤައިއުތިރާފަކީ ކޮބައިކަން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ  .3

ނުވަތަ ޓޯޗަރ ކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ ބަޔާނެއްކަމަށް ބުނުމުން، އެއީ އެގޮތަށް ހޯދާފައިވާ  ދީފައިވާ ބަޔާނަކީ ގަދަކަމުން .4

 ބަޔާނެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން.



 
  އިންޑިކޭޓަރސް   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

  

 18 އަދަބުދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާޔާކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނި                             
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 ަނޑުތެރޭގައިމަލުތަށް ޤާނޫނީ އޮނިގޢަައިގެ އެންމެހައި ޓޯޗަރ މަނާކޮށް މާނަކުރުމުގައި، ލާއިންސާނީ އަދި ދަށުދަރަޖ .1

 ހިމަނާފައިވުން.

 ން.ހޭޓް ސްޕީޗް ފަދަ ކަންކަމަށް ޖިނާއީ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވު ،ފުރައްސާރަކުރުމާއި އާއި،ީއަދި މާރާމާރ .2

 ައިވުން.ޅުތައް އަޅާފތަފާތުއެކި ފިޔަވަަމަލުތަށް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޢަ ޓޯޗަރ އަދި ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އެންމެހައި .3

 މަލީގޮތުން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވުން.ޢަނާއި ޖިސްމާނީ އަދަބު ދިނުން ޤާނޫނީގޮތުނ .4

 މަލީގޮތުން މަނާކޮށްފައިވުން.ޢަ"ސޮލިޓަރީ ކޮންފައިންމަންޓް" ޤާނޫނީގޮތުން އަދި  .5

 .ްސާފައިވުންޫލުތަކާއި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައމި ކަމާގުޅޭ އުސ ،"ޑިސިޕްލިނަރީ ސެގްރިގޭޝަން" ޤާނޫނުގައި މާނަކޮށް .6
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