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  2013/17ބިލު ނަންބަރު 

 
 

 ބިލު  ކުށުގެ  ޖިންސީ 

 

 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

 

ނޑައެޅުާމއި، ކުށް ޖިްނސީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއީ، (ހ)  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި   ކުށާގުޅޭ  އެ  ކަ

 .ޤާޫނނެވެ ބަޔާްނކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

 .ެއވެ" ޤާނޫނު ކުށުގެ ޖިންސީ" ކިޔާނީ، ޤާނޫނަށް މި (ށ)  

 

 ލުކުރުމެވެ.ސިހާމި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަީކ، އަންނަިނވި މަޤްޞަދުތައް   .2 މަޤްޞަދު 

 އުސޫލުތައް  ޤާނޫނީ ޢަމަލުކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން  ކުށާ ޖިންސީ (ހ)  

 ހަރުދަނާކުރުން؛ އިޞްލާޙުކޮށް

ނަޑއެޅުމާއި ކުށް ޖިންސީ (ށ)    ަކނަޑއެޅުން؛ އަދަބު ކުށުގެ އެ  ކަ

 އިފްތިރާޟްތައް ޤަބޫލުކުރާ ޤާނޫނު ގުޅިެގން ޢަމަލާ ކުށުގެ ޖިންސީ (ނ)  

 ބަޔާންކުރުން؛

ނޑުަތއް  މާނަކުރުމުގެ ރުހުން ގުޅިގެން  ޢަމަލާ ކުށުގެ ޖިންސީ (ރ)    މިންގަ

 އެކަށަެއޅުން؛
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 ބަދަލު ގެއްލުުމގެ  ލިބޭ މީހުންނަށް ިޝކާރަައކަށްވާ ކުށުގެ ޖިންސީ (ބ)  

 އަދި  ތަޢާރުފުކުރުން؛ އުސޫލު ނަގައިދިނުމުގެ

ޖިންސީ ކުށް ސާބިތުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް އެނގޭނެގޮްތ  (ޅ)  

 ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

 

 ޝަީރޢަތުގައި  ިއސްލާމީ އެީއ، ކުށެއް ބަޔާްނެވގެންވާ ޤާނޫނުގައި މި (ހ)  .3 މަގާމު  ޤާނޫނުގެ 

 ުރކުންތައް  ކުށުގެ  އެ ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ ކުށެއްކަުމގަިއވެފަިއ،

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޤާނޫނުގައި މި  ުރކުންތަކާ ކުށުގެ  ކަ

 ަކނަޑައޅާފައިވާ  ކުށަށް އެ ޤާނޫނުގައި މި އެްއގޮތްކަުމގަިއވާނަމަ،

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ކުށަށް އެ ޝަރީޢަތުގައި އިސްލާމީ ދޭނީ، އަދަބު  ކަ

 .އިތުރުންނެވެ އަދަބުދިނުމުގެ

ޝަީރޢަތުގަިއ  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނެވގެންވާ ކުށެއް އެީއ، ިއސްލާމީ (ށ)  

ކުށެއްކަުމގަިއވެފަިއ، ެއކަމަުކ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ެއ ކުށުެގ 

ނޑައަޅާަފއިާވ ކުުށގެ ރުކުންތަާކ  ރުކުންތައް މި ޤާނޫނުަގިއ ކަ

ތަފާތުވާނަމަ، އެ ކުށަށް އަދަބުދޭނީ، އެ ކުުށގެ ުރކުންތަްއ 

ފުރިހަމަވަނީ، މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ކަމުަގއިވާަނމަ، މި 

ނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކުށުގެ ރުކުންތައް ފުރިހަމަވަނީ، އިސްލާީމ ޤާ

ޝަރީޢަތުގައި ަކނަޑއެިޅެގންވާ ކުށަށް އެކަިނކަމުަގއިވާނަމަ، 

 އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނެވގެންވާ ކުށެއް އެީއ، ިއސްލާމީ ޝަީރޢަތުގަިއ  (ނ)  

އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮުތގެަމތިން އެ  ކުށެއްކަުމގަިއެވގެން،

ކުށަށް އަދަބުދިނުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކުށަށް އަދަބު 

ނުދެވެންވީ ސަބަބެއް ނޫެނވެ. އަދި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަާތއި މި 
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ޤާނޫނުގައި ކުށެްއކަމަށް ަކނޑަައޅާފަިއވާ ކުަށކަށް، އިސްލާީމ 

އިތުރަށް މި ޤާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދެވޭ އަދަބުގެ

ވަނަ މާއްދާެގ  60ދަށުން އަދަބު ދިނުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާކުރީ ކަމުގަެއްއ ޢުބޭނުމަށްޓަކައި، ެއއް ކުށަަކށް ދެފަހަރަށް ދަ

ނުބެލެވޭނެއެެވ. އަދި، އެ ާޙލަތުގައި ބެލެވޭީނ، ެއއް ކުަށކަށް ދެ 

 އަދަބުދިނުން ލާޒިމުވެގެްނވަނީ، ކަމުގަެއވެ.

 

ނޑު މަފްހޫމްތައް މި  (ހ)  .4 ރަދީފު  މި ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ބިާނވެގެްނވާ މަިއގަ

 ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުަގއި ެއަވނީއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަުކގެ މާނަ މި  (ށ)  

 ވަނަ މާއްާދގައި އެވަީނއެވެ. 69ޤާނޫނުގެ 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް  13ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  6މި ޤާނޫނުގެ   .5 އަސާސް  މަފްހޫމުތަކުގެ 

ނޑު  ބަޔާންެވގެންވާ ޢިބާރާތްތަަކީކ، މި ޤާނޫނު ބިނާވެގެްނވާ މަިއގަ

މަފްހޫމުތަކެވެ. އެ މަފްހޫމުތައް އެ މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިެއވަނީ، މި 

މެހެއްޓުމަށާއި މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ޤާނޫނުގެ އަސްލު ެއގޮުތގައި ދެ

ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ 

ހަމަކޮންމެ މާއްދާއެްއވެސް ކިޔަންވާީނ، ެއ މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމެއް 

 ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާަގއި  20ިމ ާޤޫނުނެގ ، އެވަނީ  "ރޭޕްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި   .6 ރޭޕްކުރުން 
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ލަތު ހިމެނުމާއެކު ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުާވ ޙާހިމެނޭ އިސްތިސްނާ 

މީހެއްގެ ޖިންީސ  އެހެން ،ދެމީހުންގެ މެދުގައި، މީހެްއގެ ޖިންސީ ގުނަވަެނއް

ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަްށ، ކިތަންމެ ކުޑަ 

 ވެއްދުމަށެވެ.، ލާނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުމިންވަރަކަށް 

 

ދެމަފިރިންކަމުގައި ުނވާ  ،އެވަނީ  "ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި  .7 އަނިޔާ  ޖިންސީ 

، ލާރޭޕްކުުރންކަމަށް ނުވާގޮތަށް، މީހެްއެގ ރުހުމާ ނު ،ދެމީހުންގެ މެދުގައި

، ގުނަވަނަކަށްއޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަަނކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން 

ނުޑގެ އެްއވެސް ބަެއއް ވެއްދުމަެށވެ. ނުވަތަ މީހެއްގެ  އެހެން މީހެއްގެ ހަށިގަ

އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ުނވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ، ލާރުހުމާ ނު

 މީހަކު އެއްވެސް އެްއެޗއް ެވއްދުމަށެވެ. އެހެން، ގުނަވަނަކަށް 

 

ރޭޕް ކުރުމަށް ުނވާގޮތުްނ، އަިދ،  ،ެއވަނީ ބުނެފައި"ޖިންސީ ގޯނާ" ކަމަށް   .8 ގޯނާ  ޖިންސީ 

ޖިންސީ އަނިޔާއަށް ނުާވޮގތުން، ދެމަފިރިންކަމުގައި ނުވާ ދެމީހެއްގެ 

ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮެވގެން، ނުވަތަ ޖިންސީ ނިޔަތެއް  އޮެވގެން ، ދެމެދުގައި

، އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަެނއްަގއި، ލާނަމަވެސް، މީހެއްގެ ުރހުމާ ނު ނޫން

ކު، އެްއވެސް އާލާެތއް ނުވަތަ އެްއޗެއް މެދުވެިރކޮށް، ނުވަތަ އެފަދަ މީހަ

އެްއވެސް އާލާެތއް ނުވަތަ އެްއޗެއް މެދުވެރިުނކޮށް އަްތލުމަށެވެ. ނުވަތަ 

ހާމަކުުރވުމަށެވެ. ުނވަތަ ، ލާމީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަެނއް، އޭނާެގ ރުހުމާ ނު

ހާނިއްަކއެއް ކުރުމަށެވެ.  ލާމީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަްށ އޭނާެގ ރުހުމާ ނު

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިހާނެތި ޢަމަލެއް މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް އޭާނެގ 

 ކުރުމަށެވެ. ލާރުހުމާ ނު

 މީހަކާ ޖިމާޢުވުން ކަމުގައި ، އެވަނީ "ޖިންސީ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި  .9 ޢަމަލު  ޖިންސީ 
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 ައތްލުން ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ މީހެްއެގ ޖިންސީ ގުނަވަެނއްަގއި 

ވީނަމަވެްސ، ނުވަތަ މީހެއްެގ ޖިންސީ ގުނަވަނަކާމެދު ނުވަތަ ޖިންސީ 

 ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަަނކާމެދު، އެހެން ޢަމަލެއް ހިންގުން ކަމުަގއި 

ވީނަމަވެްސ، އެކަީށގެންވާ ިވސްނުމަކުން ވިސްނާއިރު، މީހަކު އެހެން އެ 

ޮއވެގެްނކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭެނ ހިންގި ޢަމަލެއް އެ ހިންގީ، ޖިންސީ ނިޔަތެއް 

ޢަމަލަށެވެ. ނުވަތަ އެ ޢަމަލެްއ ހިންގި ޙާލަތުގައި އެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވަީނ 

ޖިންސީ ނިޔަތެއް ނޫން އެހެން ސަބަބެއް އޮެވގެން ކަމުަގއި ބެލެވެންނެތް 

 ޢަމަލަށެވެ.

 

ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަެމްއ  ،އެވަނީ  "ޖިންސީ ނިޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައި  .10 ނިޔަތް  ޖިންސީ 

ނޑައެޅުމަެށވެ. ނުވަތަ ޝަހުވާނީ  ނަޑއަޅާ ކަ ފުއްދުމަށް ވަކިކަމެްއކުރުމަށް ކަ

 އެދުންވެރިކަެމއް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރާ ޢަމަލަށެވެ.

 

"ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ެތރެއިން ގޮތަކުްނ   .11 ޢާއިލާ 

 މީހުންނަށެވެ.މީހަކާ ގުޅުންހުރި 

 ނުވަތަ  ދޮންބައްޕަ؛ ނުވަތަ ދޮންމަންމަ، ދޮންދަރިން، ދަރިން، (ހ)  

 ނުވަތަ  މުނިމާމަ؛ ނުވަތަ މުނިކާފަ، މާމަ، ކާފަ، ބައްޕަ، މަންމަ، (ށ)  

ނޑު (ނ)   ނޑު މީހާ، ެއއްބަފާ އެއްބަ  މީހާ؛ އެއްބަފާ  ނުވަތަ މީހާ އެއްބަ

 ނުވަތަ

 ނުވަތަ މުނިބޮޑުބޭބެ؛ ނުވަތަ ޮބޑުބޭބެ، މުނިބޮޑުދައިަތ، ބޮޑުދައިތަ، (ރ)  

 ނުަވތަ މީހާ؛ އުޚުތަކަްށވާ ނުވަތަ އަަޚކަށް ސަބަބުން އެްއކިރުގެ (ބ)  

 ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ދަނބިދަރިން، ނުވަތަ ޅީދަރިން (ޅ)  

 ނުވަތަ  ބައްޕަ؛ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ އަނބިމީހާ މަންމަ،
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 މީހެއް. ގޮތުން ބަލަދުވެރިކަްނ ޙަވާލުކުެރވޭ އެހެންޝަރުޢީ  (ކ)  

 

 ،މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރުަގއި ،އެވަނީ "ރުހުން" ކަމަށް ބުނެފައި  .12 ރުހުން 

އޭނާ ބޭނުން ގޮތެްއ ނުވަތަ ކަމެއް  ،އޭނާގެ މިނިވަންކަުމގައި 

އިޚްތިޔާރުކުރުުމގެ ހައިސިްއޔަުތ އޭނާއަށް ލިބިގެންވުމަެށވެ. ނުވަތަ މީހަކަށް، 

އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮެތއް ނުވަތަ ކަމެއް އިޚްތިޔާރުކުުރމަށް ލިބިގެންވާ 

 މިނިވަން ހައިސިއްޔަތަެށވެ.

 

ވެިނކުރުން އިސްލާމީ ކާއެވަީނ، ތިމާ އެމީހަކާ  "މަޙްރަމް" ކަމަށް ބުނެފައި  .13 މަޙްރަމް 

ޝަރީޢަތުގައި ޙަރާްމވެގެްނާވ ގުޅުެމއް ނުވަތަ ޙާލަެތްއ ދެމިއޮތް ކޮންމެ 

 މީހަކަށެވެ.

 

 ބާބު  ތިންވަނަ 

 ކަނޑައެޅުން  ކުށް 

 

 މީހަކު ރޭޕްކުރުމަކީ ކުށެކެެވ. (ހ)  .14 ކުށް  ކުރުމުގެ  ރޭޕް 

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ މީހެއްގެ ރުހުން އޮތްކަމުގަެއްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

 ،މަރާލާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކަިއގެން، ނުވަތަ އަިނޔާކޮްށގެން )1(   

ުނވަތަ އޭނާާއ ، ނުވަތަ އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދައްކަިއގެން

ތިމާގެކަމުެގގޮތުން ނުވަަތ ާކެވނީގެގޮތުން ގުޅުްނއޮތް މީހަކު 

މަރާލާނެކަމުގެ ބިރުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އެމީހަކަްށ 
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އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދައްކަިއގެން ހޯދާފައިާވ 

 ނުވަތަ ؛ ރުހުމަކަށްވުން

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަްށ  )2(   

 ުނވަތަ  ؛ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާަލއިގެން ހޯދާފަިއވާ ރުހުމަކަށްވުން

އެކުެރވެނީ ކޮންކަމެްއކަން އޭާނއަށް އޮުޅވާލަިއގެން ހޯދާފައިާވ  )3(   

 ނުވަތަ  ؛ރުހުމަކަށްވުން

ކުރާ ފަރާތަކީ އޭނާއާ ކޮންގޮަތކުން ގުޅިފަިއާވ  ކުށް )4(   

 ރުހުމަކަށްވުން.ފަރާތެއްކަން އޮުޅވާލަިއގެން ޯހދާފައިވާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ކުުށގެ  އަދަަބކީ، އެ ކުްށ  (ނ)  

ކުރީ  ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާެރއް ބޭނުންކޮްށގެން ކަުމގަިއާވނަމަ، ެއ 

އަހަރާ (ފަންސަީވސް)  25އަހަރާއި (ވިހި)  20ކުރި މީހާ  ކުށް

އެނޫްނގޮތަކަްށ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެ ކުށް ކުރީ 

 20އަހަރާއި (ފަނަރަ)  15ކުިރ މީހާ  ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ކުށް

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްަދތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.(ވިހި) 

 

މީހަކު ރޭޕްކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަތަ މީހަކު ރޭޕްކުރުމުަގިއ  (ހ)  .15 އުޅުމުގެ ކުށް  ރޭޕްކުރަން 

އެހީތެރިވެިދނުމަކީ،  ބައިވެިރވުމަކީ، ނުވަތަ މީހަުކ ރޭޕްކުރުމުގައި

 ކުށެކެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުްށ  (ށ)  

ކުރީ  ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާެރއް ބޭނުންކޮްށގެން ކަުމގަިއާވނަމަ، ެއ 

އަހަާރ (ފަނަރަ)  15އަހަރާއި (ދިހަެއއް)  10ކުރި މީހާ  ކުށް

ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެ ކުށް ކުރީ އެނޫްނގޮތަކަްށ 

 10އަހަާރއި (ހަތެްއ)  7ުކރި މީހާ  ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ކުށް
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 އަހަރާ ދެމެދުގެ ުމއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.(ދިހައެއް) 

 

 މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމަކީ ކުށެެކވެ. (ހ)  .16 ކުށް  އަނިޔާގެ  ޖިންސީ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ،  (ށ)  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ މީހެއްގެ ރުހުން އޮތްކަމުގަެއްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

 ،މަރާލާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކަިއގެން، ނުވަތަ އަިނޔާކޮްށގެން )1(   

އޭނާާއ ުނވަތަ ، ނުވަތަ އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދައްކަިއގެން

ތިމާގެކަމުެގގޮތުން ނުވަަތ ާކެވނީގެގޮތުން ގުޅުްނއޮތް މީހަކު 

މަރާލާނެކަމުގެ ބިރުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އެމީހަކަްށ 

އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދައްކަިއގެން ހޯދާފައިާވ 

 ނުވަތަ  ؛ ރުހުމަކަށްވުން

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަްށ  )2(   

 ުނވަތަ  ؛ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާަލއިގެން ހޯދާފަިއވާ ރުހުމަކަށްވުން

އެކުެރވެނީ ކޮންކަމެްއކަން އޭާނއަށް އޮުޅވާލަިއގެން ހޯދާފައިާވ  )3(   

 ނުވަތަ  ؛ރުހުމަކަށްވުން

ކުރާ ފަރާތަކީ އޭނާއާ ކޮންގޮަތކުން ގުޅިފަިއާވ  ކުށް )4(   

 ރުހުމަކަށްވުން.ފަރާތެއްކަން އޮުޅވާލަިއގެން ޯހދާފައިވާ 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ނ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަނަރަ)  15ައހަރާއި (ދިހަެއއް)  10ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރަން އުޅުމަކީ،  (ހ)  .17 ކުށް  އުޅުމުގެ  އަނިޔާކުރަން  ޖިންސީ 
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އަނިޔާކުރުުމގައި ބަިއވެިރވުމަކީ، ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ 

 ކުށެެކވެ. ،އަނިޔާކުރުުމގައި އެހީތެރިވެދިުނމަކީ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުެގ (ދިހައެއް)  10އަހަރާއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަކީ ކުށެކެެވ. (ހ)  .18 ކުށް  ގޯނާގެ  ޖިންސީ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންެވގެންވާ ކުުށގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  (ށ)  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކަގިއ މީހެއްގެ ރުހުން ޮއތްކަމަކަށް 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

 ،ދައްކަިއގެން، ނުވަތަ އަިނޔާކޮްށގެން މަރާލާނެކަމުގެ ބިރު )1(   

ުނވަތަ އޭނާާއ ، ނުވަތަ އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދައްކަިއގެން

ެވނީގެގޮތުން ގުޅުްނއޮތް މީހަކު ކާ ތިމާގެކަމުެގގޮތުން ނުވަަތ 

މަރާލާނެކަމުގެ ބިރުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އެމީހަކަްށ 

އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދައްކަިއގެން ހޯދާފައިާވ 

 ނުވަތަ  ؛ރުހުމަކަށްވުން

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަްށ  )2(   

 ުނވަތަ  ؛ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާަލއިގެން ހޯދާފަިއވާ ރުހުމަކަށްވުން

އެކުެރވެނީ ކޮންކަމެްއކަން އޭާނއަށް އޮުޅވާލަިއގެން ހޯދާފައިާވ  )3(   

 ނުވަތަ  ؛ރުހުމަކަށްވުން

ފަރާތަކީ އޭނާއާ ކޮންގޮަތކުން ގުޅިފަިއާވ ކުރާ  ކުށް )4(   

 ފަރާތެއްކަން އޮުޅވާލަިއގެން ޯހދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން.

ނުޑ ބަލައި  (ނ)   ޤާނޫނުގައި ހުއްަދވެގެްނވާ ޮގތުގެމަތިން މީހެއްގެ ހަށިގަ
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ނުވަތަ ޞިއްޙީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި އެކަމަްށ  ،ފާސްކުރުމުގައި 

ނޑުަގއި ޖިންސީ ނިޔަތެްއ  ،ހުއްދަވެގެްނވާ ފަރާތަކުްނ މީހެއްެގ ހަށިގަ

ތިމާގެ އަތުން ނުވަަތ އެހެން ، އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭ ޙާލަތެއްގައި 

އާލާތެއް ނުވަތަ ެއއްެޗއް މެދުވެރިކޮށް އަތްާލއަތްލުމަކީ، މި މާއްދާެގ 

ަފއިވާ ކުށުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ ޢަމަލެއް (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް

 .ނޫނެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުްށ  (ރ)  

 7ކުރީ  ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާެރއް ބޭނުންކޮްށގެން ކަމުަގިއާވނަމަ، 

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ (ދިހައެއް)  10އަހަރާއި (ހަތެއް) 

 3ޖަލަށްލުމެވެ. އެ ކުށް ކުީރ އެނޫންގޮތަކަށް ކަމުަގއިވާަނމަ، 

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ (ހަތެއް)  7އަހަރާއި (ތިނެއް) 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުެގ ކުްށ ކުރަންއުޅުަމކީ، ުނވަތަ އެ ުކްށ  (ހ)  .19 ކުށް  އުޅުމުގެ  ގޯނާކުރަން  ޖިންސީ 

ކުރުމުގައި ަބިއވެރިވުމަީކ، ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމުގަިއ 

 ކުށެެކވެ. ،އެހީތެރިވެދިނުމަކީ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުްށ  (ށ)  

 3ކުރީ  ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާެރއް ބޭނުންކޮްށގެން ކަމުަގިއާވނަމަ، 

ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ އަހަރާ (ހަތެއް)  7އަހަރާއި (ތިނެއް) 

 1، ޖަލަށްލުމެވެ. އެ ކުްށ ކުީރ އެނޫންގޮތަކަްށ ކަމުަގިއވާަނމަ

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ (ތިނެއް)  3އަހަރާއި (އެެކއް) 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 ރޭޕްކުރުމުގެ  އަނބިމީހާ  ފިރިމީހާ 

 ކުށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ރޭްޕކުރުމުެގ  14މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .20
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ކުށަކީ، ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ކުެރވޭނެ ކުށެއްކަުމގަިއ ޢާންމު 

ވީނަމަވެސް، ައންނަނިވި  ކަމުގައި އުސޫލުން މި ޤާނޫނު ނުބެލި 

އޭނާގެ ފިރިމީހާ  ،ލާއަނބިމީހާގެ ރުހުމާ ނު، އިސްތިސްނާ ޙާލަތުަގއި

 އޭނާއާ ޖިމާޢުވުމަކީ، އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރީކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.

ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮްށ  ،ވެނިކާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި އޮތް  )1(   

ރޫޅާލުމުގެ ނުވަަތ ތަފްރީޤް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާެއްއ 

 ޝަރީޢަތުގައި އޮތުން؛ ނުވަތަ 

އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަށް އެދި ފިރިމީހާ، ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ  )2(   

ކިބައިން ވަިރވުމަށް އެދި އަނބިމީހާ ހުށަހަޅާފައިާވ 

 މައްސަލަެއއް ޝަރީޢަތުގައި ޮއތުން؛ ނުވަތަ 

ގައިްނގަޔަށް އަރާ ނުރަްއކާެތރި ޖިންސީ ބައްޔެއް ފިރިމީހާ  )3(   

އެ ބަލި  ގައި ހުރިކަން އެނގިހުެރ، އަނބިމީހާއަށް

 ޭއނާއާ ޖިމާޢުވުން؛ ނުވަތަ  ،ވާސިލުކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި 

ދެފަރާތުގެ ވީނަމަވެްސ،  ދެމަފިރިން ވަރިނުވި ކަމުަގއި )4(   

ތަށްޓަކަިއ ހަމަސްލަ ،ދެމެދުގައި އޮތް ެއއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން

 ވަކިން ދިރިއުޅެމުންދާ ދެމީހުން ކަމުގަިއވުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންެވގެންވާ ކުުށގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  (ށ)  

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ އަނބިމީހާގެ ރުހުން އޮތްކަމަކަްށ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

 ،މަރާލާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކަިއގެން، ނުވަތަ އަިނޔާކޮްށގެން )1(   

ުނވަތަ އޭނާާއ ، ނުވަތަ އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދައްކަިއގެން

ތިމާގެކަމުެގގޮތުން ނުވަަތ ާކެވނީގެގޮތުން ގުޅުްނއޮތް މީހަކު 

މަރާލާނެކަމުގެ ބިރުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އެމީހަކަްށ 
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އްކަިއގެން ހޯދާފައިާވ އަނިޔާކުރާނެކަުމގެ ބިރުދަ

 ނުވަތަ ؛ ރުހުމަކަށްވުން

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަްށ  )2(   

 ުނވަތަ  ؛ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާަލއިގެން ހޯދާފަިއވާ ރުހުމަކަށްވުން

އެކުެރވެނީ ކޮންކަމެްއކަން އޭާނއަށް އޮުޅވާލަިއގެން ހޯދާފައިާވ  )3(   

 ރުހުމަކަށްވުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުްށ  (ނ)  

 ކުރީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެްއ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގަިއވާަނމަ، އެ

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަހެއް)  5އަހަރާއި (ތިނެއް)  3ކުށް ކުރި މީހާ 

މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެ ކުށް ކުީރ އެޫނންގޮތަކަްށ 

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ތިނެއް)  3އަހަރާއި (އެެކއް)  1މަ، ކަމުގަިއވާނަ

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ޢަމަލު  ޖިންސީ  ރަމަކާއެކު ޙް މަ 

 ކުށް  ހިންގުމުގެ 

ރަމަާކއެކު ހިންީގ، ެއ ޙްޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާގެ މަ ،މީހަކު (ހ)  .21

ދެމީހުންގެ ރުހުމުގައި ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ދެމީހުންމެ އެ ކުރީ 

 ކުށެކެެވ.

ެއ  ،ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާގެ މަޙްރަމަކާެއކު ހިންގީ ،މީހަކު (ށ)  

 މަޙްރަމާގެ ނުރުހުމުގައި ކަމުަގއިވާނަމަ، އޭނާ އެ ކުރީ ކުށެެކވެ.

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ނ)  

ދެމެދުގެ  އަހަރާ(ފަނަރަ)  15ައހަރާއި (ދިހަެއއް)  10ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަަބކީ، އެ ކުށް  (ރ)  

އަހަރާ (ފަންަސވީސް)  25އަހަރާއި (ފަނަރަ)  15ކުރި މީހާ 
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 ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ޢަމަލެއް  ޖިންސީ  ރަމަކާއެކު ޙް މަ 

 ކުށް  އުޅުމުގެ  ހިންގަން 

ރަމަކާެއކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުަގިއ ޙްއޭނާގެ މަ ،މީހަކު (ހ)  .22

ބައިވެިރވުމަކީ، ނުވަތަ ެއަކން ކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަަތ އެކަން 

 ކުށެކެެވ. ،ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުެގ (ދިހައެއް)  10އަހަރާއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ރަމަކާެއކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންަގއިފިކަްނ ޙްއޭާނގެ މަ ،މީހަކު (ހ)  .23 ކުށް  ނޭންގުމުގެ  އެނގިހުރެ 

ނުވަތަ ހިންގާކަން ނުވަަތ ހިންގިކަން އެނގިހުރެ، އެކަން 

އޮތޯރިީޓއަށް ނާންގަިއ ފުލުހުންނަށް ނުވަތަ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ކުށެެކވެ. ،ހުރުމަކީ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ (ހައެއް)  6ކުރި މީހާ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ޢަމަލު  ޖިންސީ  އެއްޖިންސުން 

 ކުށް  ހިންގުމުގެ 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާއާ އެއްޖިންުސގެ މީހަކާއެުކ ހިންގީ،  ،މީހަކު (ހ)  .24

އެ ދެމީހުންގެ ރުހުމުަގއި ަކމުގަިއވާނަމަ، އެ ދެމީހުންމެ އެ ުކީރ 

 ކުށެކެެވ.

 ،ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާެއުކ ހިންގީ ،މީހަކު (ށ)  

 ކުށެެކެވ.އެމީހާގެ ނުރުހުމުގައި ކަުމގަިއވާނަމަ، އޭނާ އެ ކުރީ 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ނ)  
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އަހަރާ ދެމެދުގެ (ހަތެއް)  7އަހަރާއި (ފަހެއް)  5ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަަބކީ، އެ ކުށް  (ރ)  

އަހަރާ ދެމެދުެގ (ދިހައެއް)  10އަހަރާއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ޢަމަލު  ޖިންސީ  ޖަނަވާރަކާއެކު 

 ކުށް  ހިންގުމުގެ 

މީހަކު، ފުރާނަހުރި ނުވަތަ ފުރާނަނެތް ޖަނަވާރަކާއެުކ ޖިންސީ  (ހ)  .25

 ކުށެެކވެ. ،ޢަމަލު ހިންގުމަކީ

 އަދަބަކީ، އެ ކުށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ހަތެއް)  7އަހަރާއި (ފަހެއް)  5ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ޢަމަލު  ޖިންސީ  މައްޔިތަކާއެކު 

 ކުށް  ހިންގުމުގެ 

 މީހަކު، މައްޔިތަާކއެކު ޖިންީސ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ކުށެކެެވ. (ހ)  .26

 ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަންަސވީސް)  25އަހަރާިއ (ވިހި)  20ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 މީހަކު، ޒިނޭކުރުމަކީ ކުެށކެވެ. (ހ)  .27 ކުށް  ޒިނޭގެ 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

(އެެކއް)  1ެއތިފަހަރުން ޙައްދުޖެހުމާއެކު (ސަތޭަކ)  100ކުރި މީހާ 

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ގޭ (ތިނެއް)  3އަހަރާއި 

 ބަންދުކުރުމެވެ.
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 ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

 ޢަމަލެއް  ޖިންސީ  މީހަކާއެކު 

 ކުށް  ހިންގުމުގެ 

ނީޑެގ އުނިކަމެްއގެ ސަބަބުން، ޖިންސީ  މީހެއްގައި ހުރި  (ހ)  .28 ސިކު

ރުހުންދެވޭނެ ފުރުޞަތެއް އޭާނއަށް ނެތްކަން ެއނގިހުރެ، ޢަމަލަކަށް 

ނެތްކަން  ނުވަތަ އެކުެރވެނީ ީކއްކަން ޭއނާއަށް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް 

އެނގިހުރެ، ނުވަތަ ރުހުންދިނުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް އޭނާަގއި ނެތްކަްނ 

 އެނގިހުރެ، އޭނާއާ ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގާމީހާ އެކުރަނީ، ުކށެކެވެ.

ނީޑގެ އުިނކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހާއަށް، އަންނަނިވި ކަންކަްނ ސި (ށ)   ކު

ކަމަކަްށ، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަެއްއ  އޭނާއަށް ކުެރވޭނެ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

 އެކުެރވެނީ ކޮންކަމެްއކަން އޭާނއަށް އެނގުްނ؛ )1(   

އެކަން ކުރުާމއި ނުކުރުމާމެދު އޭނާ އަިމއްލަ އިޚްިތޔާރުަގިއ  )2(   

 ގޮތެއް ނިންމުން؛

 އެހެން ،އޭނާއަށް  ،އެކަން އޭނާއާމެދު ހިންގަިއފިކަން )3(   

 ފަރާތަކަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން.

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ނ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ  (ވިހި) 20އަހަރާއި (ފަނަރަ)  15ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ންރާއްޖޭދިވެއްަސކު ދިވެހި  ނުވަތަ  ،އެްއވެސް މީހަކު ދިވެހިރާއްޭޖަގއި (ހ)  .29 ކުށް  ހަށިވިއްކުމުގެ 

 ކުެށެކވެ. ،ބޭރުގައި ހަށިިވއްކުމަކީ 

 ންރާއްޖޭދިވެއްަސކު ދިވެހި  ނުވަތަ  ،އެްއވެސް މީހަކު ދިވެހިރާއްޭޖަގއި (ށ)  

ަހށިވިްއކުވުމަީކ ނުވަތަ އެކަްނ ކުރަން  ވާބޭރުގަިއ، މީހަކު ލައް 

އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ނުވަތަ އެކަން ކުރުުމގައި ަބއިވެިރވުމަީކ، 

 ކުށެކެެވ.
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 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ނ)  

އަަހރުދުވަހަށްވުރެ ިދގުނޫން މުްއދަތަކަށް (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަަބކީ، އެ ކުށް  (ރ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަނަރަ)  15އަަހރާއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ގެންގުޅުމުގެ  މީހަކު  ހަށިވިއްކުވުމަށް 

 ކުށް 

 ންރާއްޖޭުނވަތަ ދިެވއްސަކު ިދވެހި  ،އެްއވެސް މީހަކު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި (ހ)  .30

މީހަކު ގެންުގޅުމަީކ ނުވަތަ  ،ހަށިވިްއކުވުުމގެ ބޭނުމުގައި، ބޭރުގައި 

 ކުށެެކވެ. ،ބެލެހެއްޓުމަކީ ނުވަތަ އޭާނއަްށ ޚަރަދުކުރުމަކީ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ ) (ފަނަރަ 15ާއއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ގެނައުމާއި، ރާއްޖެ  ހަށިވިއްކުވުމަށް 

 ކުށް  މުގެ އު ގެންދި  ން ރާއްޖޭ 

ހަށިވިއްކުުމގެ ބޭނުމުގައި އަންނަ ނުވަތަ ގެންނަ މީހެއްކަްނ  (ހ)  .31

ބޭރުން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މީހަކު  ންރާއްޖޭއެނގިހުރެ، ިދވެހި

ުނވަތަ ެއކަމުގަިއ  ،ުނވަތަ ެއކަމުަގިއ ބަިއވެރިވުމަކީ  ،ގެނައުމަކީ 

 ކުށެެކވެ. ،އެހީތެރިވެދިނުމަކީ

ހަށިވިއްކުުމގެ ބޭނުމުަގއިކަްނ އެނގިހުރެ، ިދވެހިރާއްޭޖެގ އެްއ  (ށ)  

މަކީ ނުވަތަ ެއކަމުގަިއ އުރަށުން އަނެއް ރަށަށް، މީހަކު ގެންދި

 ކުށެެކެވ. ،އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ބައިވެިރވުމަކީ ނުވަތަ އެކަުމަގއި 

ހަށިވިއްކުުމގެ ބޭނުމުަގއި ގެންދާ ނުވަތަ ފޮނުާވ މީހެއްކަްނ  (ނ)  

މަކީ ނުވަތަ އުބޭރަށް މީހަކު ގެންދި ންާރއްޖޭއެނގިހުރެ، ދިވެހި
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ފޮނުވުމަކީ ނުވަަތ އެކަުމގަިއ ބައިވެިރވުމަީކ ނުވަތަ ެއކަމުަގިއ 

 ކުށެެކވެ. ،އެހީތެރިވެދިނުމަކީ

މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ނ) ަގއި ބަޔާްނވެގެްނާވ ކުށުެގ  މި (ރ)  

(ިދހައެއް)  10އަހަރާއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ  އަދަބަކީ، އެ ކުށް

 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 އާމްދަނީ  ލިބޭ  ހަށިވިއްކައިގެން 

 ކުށް  ބޭނުންކުރުމުގެ 

މީހަކު  ،ހަށިިވއްުކަވއިގެން ހޯދާ އާމްދަނީން ވާމީހަކު ލައް (ހ)  .32

 ކުށެެކވެ. ،ދިރިއުޅުމަކީ

މީހަކުގެ ހަށިިވއްަކިއގެން ލިބޭ ާއމްދަނީން  އެހެން ،ތިމާ ދިރިއުޅެނީ (ށ)  

 ކުެށކެވެ. ،ކަމުގައި އެނގިހުރެ، އެ އާމްަދނީގެ ބޭނުންކުރުމަކީ

ުނވަތަ ތަނެއްެގ  މީހެއްގެ ގެައކީ ނުވަތަ ތަަނީކ ނުވަތަ ެއ ެގެއއްގެ (ނ)  

ނާިސެގއެއް ހިންގާ ެގއެއް ުނވަތަ ތަނެއްކަން އެނގިހުރެ، ، ބަޔަކީ

 ކުށެކެވެ. ،އެތަނުަގއި މީހަކު ދިރިއުޅުމަކީ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ާއއި (ށ) ާއއި (ނ) ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ކުށުެގ  (ރ)  

 ، އަދަބަކީ

 (ހަތްދިހަ  000,75/-(ފަންަސވީސްހާްސ) ރުފިޔާއާއި  000,25/-

 3ނުވަތަ  ،ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންޢަފަސްހާސް) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

 އަހަރުދުވަހަްށވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.(ތިނެއް) 

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ުނވަަތ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެްއެގ  (ބ)  

ޢަމަލުން އެއްެވސް ފައިާސެއއް ނުވަަތ މުދަލެއް ހޯދާފައިާވކަްނ 

ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެހިނދެްއަގއި، އެ ފައިާސެއއް ނުަވތަ އެ 

 ފައިސާައކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ދައުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ.
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ނާސިގެެއއް ހެދުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއް ބެލެހެއްޓުމަީކ ނުވަަތ  (ހ)  .33 ކުށް  ހެދުމުގެ  ނާސިގެ 

 ކުށެެކވެ. ،ހިންގުމަކީ ނުވަތަ ެއއިން ކަެމއްަގއި ބަިއވެިރވުމަކީ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

މުްއދަތަކަށް އަަހރުދުވަހަށްވުރެ ިދގުނޫން (ފަހެއް)  5ކުރި މީހާ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.

 

، ޭބރުގައި  ންރާއްޖޭނުވަަތ ދިވެއްަސކު ދިވެހި ،މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި (ހ)  .34 ކުށް  ބިރުދެއްކުމުގެ 

މީހަކަށް ބިރުދައްކަިއގެން ުނަވތަ ގަދަބާރު ަދއްަކއިގެން، ޭއނާއާެއުކ 

 މީހަކާެއކު، ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް އެހެން  ނުވަތަ އެހެން

މީހަކަށް މަޖުބޫރުކުރުވުމަކީ ނުވަތަ އެކަުމގައި ބަިއވެރިވުަމީކ ނުވަތަ 

 އެކަމުަގއި އެހީތެިރވެދިނުމަކީ، ކުށެކެެވ.

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ހަތެއް)  7އަހަރާއި (ފަހެއް)  5ކުރި މީހާ 

 ޖަލަށްލުމެވެ.މުއްދަތަކަށް 

 

ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގެ ކުށް  (ހ)  .35 ކުށް  ބްލެކްމެއިލްކުރުމުގެ 

ކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށް ކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ 

ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށްފަހު، އެއިން ކަމަކާ ވިއްަދއި، 

ފަރާތެއް ނުވަތަ އޭާނގެ ޢާއިާލގެ މީހަުކ އެއިންކަެމއްގެ ޝިކާރައަްށވީ 

 ކުށެެކވެ. ،ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަކީ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަހެއް)  5ައހަރާއި (ތިނެއް)  3ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.
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 ،ޭބރުގައި  ންރާއްޖޭނުވަަތ ދިވެއްަސކު ދިވެހި ،މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި (ހ)  .36 ކުށް  އޮޅުވާލުމުގެ  ޙަޤީޤަތް 

 ،މީހަކަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާަލިއގެން ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް ފޮުރވަިއގެން

މީހަކާއެުކ، ޖިންސީ ޢަމަލުެގ ކުެށއް އޭާނ  އޭނާާއއެކު ުނވަތަ އެހެން

 ކުުރވުމަީކ، ކުށެެކވެ. ވާލައް

 ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ހަތެއް)  7އަހަރާއި (ފަހެއް)  5ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ބަނގުރަލުގެ ބާވަެތއް ނުވަތަ މަސްތުވާއެްއޗެްއކަމަށް ޤާނޫނު  (ހ)  .37 ކުށް  މަސްތުކުރުވުމުގެ 

ޤާނޫނު) ގަިއ (ަމސްތުވާތަެކއްޗާބެހޭ  2011/17ނަންބަރު 

ނުޑގެ ބާުރ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެއްއޗެއް މީހަަކށް ދީގެން، އޭނާެގ ހަށިގަ

ނުޑވާލައި ުނވަތަ އެވަީނ ކީްއކަން ނޭނގޭ ޙާލަތަަކށް އޭާނ  ކަ

ވާސިލުކޮްށގެން، އޭނާާއއެކު މީހަކު އަމިއްލައަށް ޖިންސީ ޢަމަލެއް 

ޖިންސީ ޢަމަލެްއ  ވާމީހަކު ލައް ނުވަތަ އެހެން، ހިންގުމަށްޓަކައި 

ނޑަްށ އެްއވެްސ  އޭނާާއއެކު ހިްނގުވުމަށްޓަަކިއ، އޭާނގެ ހަިށގަ

ވަސީލަތެއް މެދުވެިރކޮށް، ބަނގުރަލުގެ ބާވަެތްއ ނުވަތަ 

 ކުށެެކވެ. ،މަސްތުވާެއއްެޗއްގެ ާބވަތެއް ާވސިލުކުރުވުމަކީ 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަނަރަ)  15ައހަރާއި (ދިހަެއއް)  10ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

ނޑިފަިއވާ ނުވަތަ ހަމަބުއްދި ެގއްލިފަިއވާ ނުވަަތ  (ހ)  .38 ކުށް  ވެރިވެގަތުމުގެ  ވިސްނުމުގެ ބާުރ ކެ
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ޖިސްމާނީގޮތުން އަމިއްަލއަްށ ދިފާޢުވުމުގެ ބާެރއްނެތް މީހެއްެގ 

އޭނާާއއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަީކ، ، ގަަދވެގަނެ މައްޗަށް 

 ކުށެކެެވ.

 ކުށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަނަރަ)  15ައހަރާއި (ދިހަެއއް)  10ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުުމގެ ނިަޔތުގަިއ،  (ހ)  .39 ކުށް  ނިގުޅައިގަތުމުގެ  ވެށިން 

އޭާނގެ ބެލެނިވެރިންގެ ކިަބއިން ނުވަަތ  ،މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި

އޭނާގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނުވަަތ 

އަނބިމީހާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ބައެއްގެ ކިބައިްނ 

މަީކ ނުވަަތ އުއޭނާ ނިުގޅަިއގަނެ، އޭނާ އެހެންތަނަކަށް ގެންދި 

ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަީކ ނުވަަތ އެހެންތަނެއްަގއި ބެހެއްޓުމަީކ 

 ކުށެެކވެ. ،ހިފެހެއްޓުމަކީ

 ރޭޕްކުރުމަށް؛ ނުވަތަ  )1(   

 ނުވަތަ ކުރުމަށް؛ އަނިޔާެއއް ޖިންސީ )2(   

 ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރުމަށް؛ ނުވަތަ  )3(   

 ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް؛ ނުވަތަ )4(   

 މަޖުބޫރުކުރުވުމަށް؛ ިޒނޭކުރުމަށް އޭނާ މީހަކާއެކު އެހެން )5(   

 ނުވަތަ

ޭއނާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާެއްއ  ވާމީހަކު ލައް އެހެން )6(   

 ުނވަތަ ؛ ކުރުވުމަށް

 އޭާނއަށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރުވުމަށް. ވާމީހަކު ލައް އެހެން )7(   
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 ކުށް  މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުެގ (ދިހައެއް)  10އަހަރާއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

މީހަކު ރޭޕްކުރުމުގެ ބޭނުމުަގިއ ނުވަތަ އޭާނއަށް ޖިންސީ ައނިޔާއެްއ  (ހ)  .40 ކުށް  ހިފެހެއްޓުމުގެ 

 ،އޭާނގެ ނުރުހުމުގައި  ،ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާެއއް ކުުރމުގެ ބޭނުމުގައި 

އޭނާ ތަނެއްަގއި ބެހެއްޓުމަކީ ނުވަތަ ބެއިންދުމަކީ ނުވަތަ އޭނާއަްށ 

 ކުށެެކވެ. ،އެހެންތަނަކަށް ނުދެވޭގޮތަށް ަތނެއްަގއި ބަންދުކުރުމަކީ

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަާޔންވެގެްނވާ ކުުށގެ އަދަބަކީ، އެ ކުށް  (ށ)  

ދެމެދުެގ އަހަރާ (ދިހައެއް)  10އަހަރާއި (ހަތެއް)  7ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

އޭނާގެ ނުުރހުމުގައި ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް މެދުެވރިވެފަިއވާ މީހާ (ނ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ،  ، ތަނެއްަގއި ބެހެއްޓީ ކަމުަގއި

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 އޭނާ ތަނެއްަގއި ބަންދުކޮށްފަިއ ބެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ  )1(   

އޭނާއަށް ހިރިނުލެޭވގޮތް ހަދާފައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ބޭްއވުން  )2(   

 ނުވަތަ  ؛ނުވަތަ ބޭންދުން

އޭނާ ހުރިތަނުން އޭނާ އަމިްއލަ އިޚްތިޔާުރގައި ުނކުމެގެްނ  )3(   

 ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުން؛ ުނވަތަ 

މުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމުަގިއ އުއޭނާ އެތަނުން ނުކުމެގެންދި )4(   

އޭާނއަށް ެއކަން ކުެރވެންއޮތީ އޭނާ ވީނަމަވެްސ، 

ލައިގެންހުރި ހެދުން ދޫކޮްށލާފައިދާން އެއްަބސްވާނަމަ، 

ނުވަތަ އޭާނގެ މުދަލެއް ުނވަަތ އޭނާެގ އަުތގަިއއޮތް އެްއޗެްއ 
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 ދޫކޮށްފައި ކަމުަގއިވުްނ؛ ނުވަތަ 

މަކީ އޭނާއަށް ކުެރވޭނެ އުއޭނާ އެތަނަުކން ދި ލާއެެއއްަޗކާ ނު )5(   

ކަމެއްކަުމގައި ުނވާ ާޙލަތުގައި، ެއ ެއއްެޗްއ 

ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ނުވަތަ ެއ އެްއޗެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، 

 އެތަނުން ދާންޖެހުން.

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ހިނާގހިނދު (ރ)  

 އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަަކއި އޭނާއަށް އެތަނުން ެދވެންއޮތީ އެހެން

ނުޑ އޭކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ހެދުމެްއ ލައިގެން ނުވަތަ  ނާގެ ަހށިގަ

މީހެއްގެ މިލްކުވެިރކަމުަގއިވާ އެްއޗެްއ  ނިވާކުރުމަށްޓަަކއި އެހެން

ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގަިއވާނަމަ، އެކަން އޭނާ އެވަގުތު ުކރުމަކީ، 

އެކަމާ ގުުޅަވއިގެން އޭާނއާމެދު ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ އެްއެވްސ 

 ވާެއއް ކުެރވޭނެ ަކމެއް ނޫނެވެ.ޢުގެ ދަކުށެއް 

 

 ޢަމަލެއްގައި  ޖިންސީ  މީހަކު 

 ކުށް  ބައިވެރިކުރުވުމުގެ 

 ލާމީހެއްގެ ރުހުމާ ނު އެހެން ،މީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުމުަގއި (ހ)  .41

 އެމީހަކު ބަިއވެރިކުުރވައިފިނަމަ، އެމީހަކު އެކުރަނީ ކުެށކެވެ.

 އެ ކުށް  ،ަބާޔންކޮށްފައިވާ ކުށުެގ އަދަބަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ފަހެއް)  5ައހަރާއި (ތިނެއް)  3ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 

 ބަލަން  ޢަމަލެއް  ޖިންސީ 

 ކުށް  މަޖުބޫރުކުރުވުމުގެ 

 ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެންދާތަން ބަލަން އެހެން  ،މީހަކު (ހ)  .42

މަޖުބޫރުކުރުވައިިފނަމަ ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް މީހަކަށް 

ހިންގަމުންގެންދާ މަންޒަރެްއ ނުވަތަ ފޮޓޯެއއް ުނވަތަ ވީިޑއޯެއްއ 
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ނުވަތަ ވީިޑއޯެއްއގެ މަންޒަރެްއ ނުވަތަ ފިލްމެއް ނުވަތަ ފިލްމެއްެގ 

މީހަކަށް ދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަަދ ޢަމަލެއް  މަންޒަރެއް އެހެން

 އިފިނަމަ، ެއކުރަނީ ކުށެެކވެ.ހިންގާ އަޑު އިްއވަ

 އެ ކުށް ، މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ ކުުށގެ އަދަބަކީ (ށ)  

އަހަރާ ދެމެދުގެ (ތިެނއް)  3އަަހރާއި (ެއކެއް)  1ކުރި މީހާ 

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 .ކުށެކެވެ  ހެދުމަކީ އޮރިޔާްނކާޑު ،މީހަކު )ހ(  .43 ކުށް  ހެދުމުގެ  އޮރިޔާންކާޑު 

، އޮރިޔާންކާޑު  ހަދާ ކޮށްގެން ކުށް ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 އެކުރަނީ ، މީހަކު ޢާންމުކުރާ މެދުެވރިކޮށް ވަސީލަތެއް  އެްއވެސް

 .ކުށެކެވެ 

 ކުށް  އެ ،އަދަބަކީ  ކުށުގެ  ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ދެމެދުގެ އަހަރާ(ތިެނއް)  3 އަަހރާއި(ެއކެއް)  1 މީހާ ކުރި

 .ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް

 ކުށް  އެ ،އަދަބަކީ  ކުށުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި) ށ( މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ދެމެދުގެ އަހަރާ(ފަހެއް)  5 ައހަރާއި(ތިނެއް)  3 މީހާ ކުރި

 .ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް

 

 ލާނު ރުހުމާ މީހެއްގެ  އެހެން ހެދުުމގައި އޮިރޔާންކާޑު ،މީހަކު )ހ(  .44 ކުށް  ހެއްދުވުމުގެ  އޮރިޔާންކާޑު 

 ޖިންސީ އެމީހެްއގެ ނުވަތަ ،ބަިއވެރިކުުރވައިފިަނމަ އެމީހަކު

 އެމީހަކު ، ހަދައިފިނަމަ އޮރިޔާންކާޑު ފެންނަގޮތަށް ހާމަކޮށް ގުނަވަެނއް

 .ކުށެެކވެ އެކުރަނީ

، އޮރިޔާންކާޑު  ހަދާ ކޮށްގެން ކުށް ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
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 އެކުރަނީ ، މީހަކު ޢާންމުކުރާ މެދުެވރިކޮށް ވަސީލަތެއް  އެްއވެސް

 .ކުށެކެވެ 

 ކުށް  އެ ،އަދަބަކީ  ކުށުގެ  ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ދެމެދުގެ އަހަރާ(ހަތެއް)  7 އަހަރާއި(ފަހެއް)  5 މީހާ ކުރި

 .ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް

 ކުށް  އެ ،އަދަބަކީ  ކުށުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި) ށ( މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ދެމެދުގެ އަހަރާ(ވިހި)  20 އަހަރާއި(ފަނަރަ)  15 މީހާ ކުރި

 .ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް

 

 އޮރިޔާންކާޑު  މަޖުބޫރުން 

 ކުށް  ހެއްދުވުމުގެ 

 ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުުރވަިއގެން  އޭނާ ނުަވތަ މަޖުބޫރުކޮށްގެން މީހަކަށް )ހ(  .45

 ހައްުދަވއިފިނަމަ އޮިރޔާންކާޑު  ވާ ލައް އޭނާ  ހިފަހައްޓުަވިއގެން އޭނާ

 ،ބަިއވެރިކުުރވަިއފިނަމަ އޭނާ ހެދުމުގައި އޮރިޔާްނކާޑު ނުވަތަ

 .ކުށެެކވެ އެކުރަނީ

، އޮރިޔާންކާޑު  ހަދާ ކޮށްގެން ކުށް ބަޔާންކުރާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 އެކުރަނީ ، މީހަކު ޢާންމުކުރާ މެދުެވރިކޮށް ވަސީލަތެއް  އެްއވެސް

 .ކުށެކެވެ 

 ކުށް  އެ ،އަދަބަކީ  ކުށުގެ  ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(  

 ދެމެދުގެ  އަހަރާ(ދިހައެއް)  10 އަހަރާއި(ހަތެއް)  7 މީހާ ކުރި

 .ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް

 ކުށް  އެ ،އަދަބަކީ  ކުށުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި) ށ( މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ދެމެދުގެ އަހަރާ(ފަންަސވީސް)  25 އަހަރާއި (ވިހި)  20 މީހާ ކުރި

 .ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް
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 މީހުން  ގިނަ  އެކަކަށްވުރެ 

 ކުށެއްކުރުން  ބައިވެރިވެގެން 

، ކުރީ މީހަކާމެދު ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުެށއްކަމަށް  ޤާނޫނުގައި މި  .46

 މަޤްޞަދަކުން  އެއް  ނުވަތަ ނިޔަތަކުން ެއއް، ގިނަމީހުން އެކަކަްށވުރެ

 ކުރި  ކުށް އެ ވަިކވަކިން ، މީހަކީ ކޮންމެ ެއިއން، ތިބެކަމަށްވާނަމަ ގުިޅގެން

 ކުރާ ކުށް އެ، މީހަކަށްމެ ކޮންމެ ެއއިން، ައދި. ބެެލވޭނެެއވެ މީހެއްކަމުގައި

ނޑައަޅާަފއި ޤާނޫނުގައި މި މީހަކަށް . ދެވޭނެއެވެ ވަިކވަިކން ،އަދަބު  ވާކަ

 ،ބައިވެިރވެފަިއވަނީ ޢަމަލުަގއި ކުށުގެ އެ ،މީހުން ހިމެނޭ ެއކަމުަގއި، ެއއީ 

 .ވީނަަމވެހެވެ މިންވަރަށްކަުމގައި އެކި

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ދަފްތަރުކުރުން 

 

 ސާބިތުވާ  ކުށް  އަނިޔާގެ  ޖިންސީ 

 ދަފްތަރު  މީހުންގެ 

 ތިރީަގއި  ތެރެއިން ކުުށގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ(  .47

 ތަފްޞީލު މީހެއްގެ ކޮންމެ ހަމަ ސާިބތުވާ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ގެ" ދަފްތަރު މީހުންގެ ކުރާ ކުށް ޖިންސީ" ،ދަފްތަރެއް ހިމެނޭ

 ޕްރޮެޓކްޝަން ފެމިލީ ދަށުން އިރުާޝދުގެ ަވޒީުރގެ ،ނަމުގައި

 .ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ ،ލިޔެ  އޮތޯރިޓީަގއި

 ރޭޕްކުރުުމގެ  ަބޔާންކުރާ ާމއްދާގައި ވަނަ 14 ޤާނޫނުގެ މި )1(   

 .ކުށް

 ރޭޕްކުރަން  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 15 ޤާނޫނުގެ މި )2(   

 .ކުށް އުޅުމުގެ

 ޖިންސީ ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 16 ޤާނޫނުގެ މި )3(   

 .ކުށް އަނިާޔގެ

 ޖިންސީ ބަޔާްނކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ މި )4(   
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 .ކުށް  އުޅުމުގެ އަނިޔާކުރަން

 ޖިންސީ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ  18 ޤާނޫނުގެ މި )5(   

 .ކުށް  ގޯނާގެ

 ރަމަކާއެކު ޙްމަ ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 21 ޤާނޫނުގެ މި )6(   

 .ކުށް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު ޖިންސީ

 އެއްޖިންސުން  ަބޔާންކުރާ ާމއްދާގައި ވަނަ 24 ޤާނޫނުގެ މި )7(   

 .ކުށް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު ޖިންސީ

 ޖަނަވާރަާކއެކު  ބަޔާްނކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 25 ޤާނޫނުގެ މި )8(   

 .ކުށް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު ޖިންސީ

 މަްއޔިތަާކއެކު  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 26 ޤާނޫނުގެ މި )9(   

 .ކުށް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު ޖިންސީ

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ަވނަ 28 ޤާނޫނުގެ މި )10(   

 ޢަމަލެއް ޖިންސީ މީހަކާއެކު ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

 .ކުށް ހިންގުމުގެ

 ހަށިވިްއކުމުގެ  ބަޔާްނކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 29 ޤާނޫނުގެ މި )11(   

 .ކުށް

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ަވނަ 30 ޤާނޫނުގެ މި )12(   

 .ކުށް ގެްނގުުޅމުގެ މީހަކު ހަށިވިއްުކވުމަށް

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ަވނަ 31 ޤާނޫނުގެ މި )13(   

 މުގެ އުގެންދި  ންރާއްޖޭ، ގެަނއުމާއި ރާއްޖެ ހަށިވިއްުކވުމަށް

 .ކުށް

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ަވނަ 32 ޤާނޫނުގެ މި )14(   

 .ކުށް ބޭނުންކުރުމުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ހަށިވިއްަކިއގެން
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 ނާސިގެ  ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގއި ވަނަ 33 ޤާނޫނުގެ މި )15(   

 .ކުށް ހެދުމުގެ

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ަވނަ 35 ޤާނޫނުގެ މި )16(   

 .ކުށް ބްލެކްމެއިލްކުރުމުގެ

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި ަވނަ 37 ޤާނޫނުގެ މި )17(   

 .ކުށް މަސްތުކުރުވުމުގެ

 ވެރިެވގަތުމުގެ  ަބޔާންކުރާ މާއްާދގައި ވަނަ 38 ޤާނޫނުގެ މި )18(   

 .ކުށް

 ވެށިން ބަޔާންކުރާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 39 ޤާނޫނުގެ މި )19(   

 .ކުށް ނިގުޅަިއގަތުމުގެ

 އޮރިޔާްނކާޑު  ބަޔާންކުރާ މާއްާދގައި  ވަނަ 43 ޤާނޫނުގެ މި )20(   

 .ކުށް ހެދުމުގެ

 މަޖުބޫރުން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 45 ޤާނޫނުގެ މި )21(   

 .ކުށް ހެއްދުވުުމގެ އޮރިޔާންާކޑު

 ހިމަނަންޖެހޭ ދަފްތަރުގައި  މީހުންގެ ކުރާ  ކުށް ޖިންސީ )ށ(  

 ަމޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގައި) ރ( މާއްދާގެ މި  މަޢުލޫމާތުކަމަށް

 މަޢުލޫމާތަށް އެ  އުސޫލުތަާކއި ޢަމަލުކުރާނެ ހިމެނުމުގައި

 އެކުަލވާލާ  ވަޒީރު ޙަވާލާދީ މާއްދާއަށް މި، އުސޫލުަތއް ބަދަލުގެނެވޭނެ

ނޑައަޅަްނވާެނއެވެ ގަާވއިދެްއަގއި  .ކަ

 ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބަލަން ދަފްތަރު މީހުންގެ ކުރާ ކުށް ޖިންސީ )ނ(  

 ާޢންމުކޮށް ުވޒާރާއިން ،ހަމަޖެހިފައިާވގޮތް އިންތިޒާމު ބެލޭނެ

 .އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ

 މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި ،ދަފްތަރުގައި މީހުންގެ ކުރާ ކުށް ޖިންސީ )ރ(  
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 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 އެޑްރެހާއި  ނަމާއި( ތަފްޞީލު މީހާގެ ސާބިތުވެފަިއވާ ކުށް )1(   

 ).ނަންބަރާއެކު ކާޑު އަްނަގއިދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން

 .ކުށް ކުރި އޭނާ )2(   

 .ޙުުކމް ކޮށްފަިއވާ މަްއޗަށް އޭނާގެ )3(   

 ޙުކުމް ކޮށްފަިއވާ ަމއްޗަށް  އޭނާގެ )4(   

 ޯކޓެްއގެ  ނާފުކުރިއުއިސްތި، ނާފުކޮށްަފއިވާނަމައުއިސްތި

 .ޙުކުމް

 .ޢަދަދު ސާބިތުވި ކުށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި މަްއޗަށް އޭނާގެ )5(   

 ބަންދުން  ުނވަތަ ބަންދުގައިކަން ހުރީ އެަވގުތު އޭނާ )6(   

 .ދޫކޮށްލެވިފަިއކަން

 

 ނަން މީހެއްގެ ދަފްތަރުން މީހުންގެ ކުރާ ކުށް ޖިންސީ )ހ(  .48 އުނިކުރުން  ނަން  ދަފްތަރުން 

 ތުހަމަސްލަ ކަމުގެ، ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި އެދި އުނިކޮށްދިނުމަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެެއވެ މަްއސަލައެއް ކޯޓަށް ،ފަރާތަކުން އޮތް

 ،ހުށަހެޅުމުން ަމއްސަލަެއއް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ަކންކަމަށް އަންނަިނވި އަދި ިބނާކޮށް މަްއޗަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެ

 ނަމެއް ދަފްތަރުން  މީހުންގެ ކުރާ ކުށް  ޖިންސީ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 .އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ ކޯޓަށް މައްޗަށް  ވަޒީުރގެ ،އުނިކުރުމަށް

 ކުރި ފުރަތަމަ ކުށެއް އެފަދަ ފަރާތަކީ ކުރި ކުށް )1(   

 ނުވަތަ ؛ މީހަކަށްވުން

 އަނިާޔގެ  ޖިންސީ ނުވަތަ ކުަށކަށް ކުރުމުގެ ރޭޕް ކުށަކީ އެ )2(   

 ޖިންސީ  ނުވަތަ ކުަށކަށް ގޯާނގެ ޖިންސީ ނުވަތަ  ކުށަކަށް
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 ުނަވތަ ؛ނުވުން ކުށަކަށް މަލުގެޢަ

 ނުވަތަ  ؛ކުަޑކުއްޖަަކށްވުން ފަރާތަކީ ކުރި ކުށް )3(   

 ކުުށގެ  އެ  ަކނޑަައޅާފަިއވަނީ ގޮުތަގއި އަދަބުގެ  ކުށުގެ )4(   

ނޑުން އަދަބުގެ ނުޑގެ ދަށް އެންމެ، ބަލާިއރު މިންގަ  މިންގަ

 ނުވަތަ  ؛އަދަބުކަމުަގއިވުން 

 .ވުންއަބަރީ ުކށުން މަރުޙަލާގައި ނާުފގެއުއިސްތި )5(   

 ބައިތިއްބާ  މީހުން ބަންދުގައި  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި  ޙުކުމް )ނ(  

 ަގއި ) ހ( ާމއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ  މި، މަރުކަޒަކުން

 އެްއެވސް ، މީހަކު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އަަދބު ކުެށްއގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ވުޒާރާައށް  ެއކަން، ކަމުގަިއވާނަމަ ދޫކޮށްލައިފި ސަބަބަކާހުރެ

 .އަންގަްނވާނެެއވެ

 އަްނާގނެގޮތުގެ  އެންގުން ބަޔާންކުރާ ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ގައި ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ  މި އުސޫލުތައް

ނޑައަޅަްނވާނެެއވެ ަވޒީރު ަގވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  .ކަ

 

 ގެންދަންވާނެ ބަލަހައްޓަމުން  ލިޔެ ދަފްތަރަކީ މީހުންގެ  ކުރާ ކުށް ޖިންސީ  .49 ދަފްތަރު 

 ހިނގަމުންދާކަން  ެއގޮތުގެމަތިން އެކަން، ހަމަޖައްަސއި ދަފްތަރެއްކަމުގައި 

 .ކަަށވަރުކުރަްނވާނެެއވެ ވަޒީރު

 

 

 ހިމެނިފައިވާ  ނަން ދަފްތަރުަގއި މީހުްނގެ ކުރާ ކުށް ޖިންސީ )ހ(  .50 މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވިކަން އެންގުން 

، އޭނާ ، އެކަން ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ފަރާތެއްގެ

 ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ، ތެރޭގައި  މުއްދަތުތަުކގެ  އަންނަނިވި



 
 
 
 

 
 

 30 

 .އަންގަްނވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް

 ދިވެހިަރއްޔިެތއްކަން  ނުވަތަ ެއޑްރެހަށް ުނވަތަ ނަމަށް އޭނާގެ )1(   

 އަތުވެއްޖެ  ބަދަލެއް ނަންބަރަށް ކާުޑގެ އަންަގއިދޭ

 ެއކަން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ(ސާދަ)  14، ކަމުގަިއވާނަމަ

 .އެންގުން

 ކުރިން  ފުރުމުގެ، ފުރާކަމުގަިއވާނަމަ ބޭރަށް ންރާއްޖޭދިވެހި )2(   

 .އެްނގުން އެކަން

، ކަމުަގިއވާަނމަ އަތުެވއްޖެ އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް )3(   

 ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ(ހަތެއް)  7 ފުރަތަމަ ހިނގާ އައުމަށްފަހު

 .އެްނގުން އެކަން

 އެކަން ، ކަުމގަިއވާނަމަ ބަަދލުވެއްޖެ އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ އޭނާ )4(   

 .އެންގުން ތެރޭގައި ދުވަުހގެ(ހަތެއް)  7 ހިނގާތާ

 ބެލެނިވެރިޔާ  ނުވަތަ  ބަލަދުވެރިޔާ ޤާނޫނީ އޭނާގެ )5(   

(ހަތެްއ)  7 ފުރަތަމަ ހިނގާތާ އެކަން، ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

 .އެްނގުން ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

 އޭނާ އެޑްރެހެްއގައި އެހެން ނޫން އެޑްރެސް ދާއިމީ )6(   

(ހަތެއް)  7 ފުރަތަމަ ހިނގާތާ ެއކަން، އުޅޭކަމަްށވާނަމަ

 .އެްނގުން ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ

 ނަން  ދަފްތަރުަގއި ، ގޮތުގެމަތިން ގަިއވާ ) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 އޭނާ  އެގޮތަށް  ުކރަންޖެހޭކަމެއް މީހާ ހިމެނިގެންވާ

 .ކުށެކެވެ އެުކރަނީ އޭނާ، ނުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ

 ކުށް  އެ ،އަދަބަކީ  ކުށުގެ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ަގއި) ށ( މާއްދާގެ މި )ނ(  

 މީހާ ކުރި
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 ޢަދަދަކުން ބޮޑުނޫން ރުފިޔާއަށްވުރެ) ފަސްހާސް( 000,5/-

 އެ ، ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ ުކށް އެ އަދި ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު

 ގުނަުކރުމުން  އިންރުފިޔާ) ފަސްހާސް( 000,5-/ ޢަދަދު ތަކުރާރުކުރާ

 .ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ އޭނާ ޢަދަދުން ނުކުންނަ

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ހެއްކާގުޅޭ 

 

 ކުަށކާގުޅޭ  ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މާއްދާަގއި ވަނަ  52 ޤާނޫނުގެ މި  .51 ހެކީގެ ނިސްބަތް 

 ކޮންމެ  އެހެން ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުގައި މި ، ފިަޔވައި  ޝަރީޢަތެއްަގއި

 ގެ) އ( މާއްދާގެ ވަނަ 51 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސާބިތުކުެރވޭނީ ކުށެްއވެސް

 ބަލާ  ބުރަދަނަށް ހެީކގެ މަްއސަލަިއގައި ކުށުގެ އެހެން ޖިނާއީ ، ބޭނުމަށްޓަކައި

 ގޮުތަގއި  ހެކީގެ މައްސަލައެއްަގއި ެއފަދަ، އަދި. ނިސްބަތުންނެވެ

 ބަލައިގަންނަ މައްސަލަތަކުގަިއެވސް އެހެން ޖިނާއީ  ،ބަލައިގަންނާނީވެސް 

 .ހެްއކެވެ  ބާވަތުގެ

 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތާ 

 އެއްކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކި 

 ހެކީގެ  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކުރުމަށް ކުށް ޖިނާއީ، ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން )ހ(  .52

ނޑުކަމަށް  ،ބާވަތްކަމަށް ހެކީގެ ޤަބޫލުކުރާ ކޯަޓށް ނުވަތަ މިންގަ

 ާޤނޫނުގެ މި، ބަޔާްނޮކށްފައިވީނަމަވެސް  ގޮތަކަށް އެހެން

 ނުވަތަ ކުށް  އަނިޔާގެ ޖިންސީ ނުވަތަ ކުށް ރޭޕްގެ، ބޭނުމަށްޓަކައި

 ބާވަުތގެ  އަންނަނިވި ،ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  ކުށް ގޯނާގެ  ޖިންސީ

 ަގއި ) އ( މާއްާދގެ ވަނަ 51 ޤާނޫނުއަސާީސގެ، ހެއްކަކީ 

، ހިނގަިއފިކަމަށް ޢަމަލު ތުހުމަތުކުރެވޭ އެ، ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
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 ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް ަޝއްެކއްނެތި މިންވަެރއްގެ އެކަީށގެންވާ

 .ހެްއކެވެ ބޭނުންކުެރވިދާނެ ެއއްކޮޅަށް މީހާއާ ޝިކާަރއަްށވީ ކުށުގެ

 ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދައްކާ ނަތީޖާ. )1(   

 ލޮލަށް ފެނުނު މީހުންގެ ހެކި. )2(   

 ފޮރެންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ތަޙްލީލުތަކުން ލިބޭ ހެކި. )3(   

ވާހަކަތަެކއް ހަދައިގެްނ، މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތެްއނެތް  )4(   

ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދަިއގެްނ ކިޔައިދިނުންކަމަށް ބެެލވޭނެ 

ދިސާ ހިނގި ވަގުތާއި އެ ވާހަަކ ހާއަދި  ،ސަބަބެއްނެތި

ކިޔައިދިން ަވގުތާ ދެމެދު މާ ދިގު މުއްދަެތްއ 

 އެކަމެްއ ހިނގުމާ ދެމެދު ގިނަ ،ފާއިތުނުވަނީސް

 ފަރާތުގެ  ޝިކާަރއަްށވީ ުކށުގެދުވަސްތަެކއް ނުވަނީްސ 

މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަަތ ފިރިމީހާއަށް ނުވަަތ 

އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ާގތްތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ 

ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް، ނުވަތަ ޮޑކްޓަރަކަށް، ނުވަތަ ޞިއްީޙ 

އެހީތެރިއަކަްށ، ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަްށ، ނުވަަތ 

ސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ސައިިކއޭޓްރިސްަޓކަށް، ނުަވތަ މައް

 ކިޔައިދީފައިވާ  ފަރާތުން ޝިކާރަައށްވީ ކުށުގެފުލުހަކަށް 

 ދޭ ބަޔާން. ފަރާތަކުން ެއއިން މަްއޗަށް އެްއޗެްއގެ

އޭނާއާމެދު ކަްނވީގޮްތކަަމށް ނުވަތަ ެއކަން  )5(   

ދޭ  ފަރާތުން ޝިކާރައަްށވީ ކުށުގެހިނގާދިޔަގޮްތކަމަށް 

 ބަޔާން.

 އޭާނއަށްކިޔައިދޭ ެއއްަޗކާ  ފަރާތުން  ޝިކާަރއަށްވީ ކުށުގެ )6(   

ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންކަމަށް ޮޑކްޓަރީގޮތުްނ 
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ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަާމިއ ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުތަުކން 

 ފާހަގަވާންހުރި ކަންކަން ދިމާުވން.

 .ހެކި މާއްދީ )7(   

 ތެރެއިން ބާވަތްތަުކގެ ހެީކގެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 މި  ައދި، ހުރެއްޖެނަމަ ހެކި ބާަވތެއްގެ(ފަހެއް)  5 މަދުވެގެން

 އެ ، ދިމާނުވާނަމަ ޙާލަތެއް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި  ވަނަ 53 ޤާނޫނުގެ

 ގައި ) އ( މާއްާދގެ ވަނަ 51 ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހެއްކަކީ

 ޢަމަލު ކުެރވޭ  ތުހުމަތު އެ، ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ަޝްއކެއްނެތި  މިންވަެރއްގެ އެކަީށގެްނވާ، ހިނގައިފިކަމަށް

 ޤާނޫނު މި ހެކިކަމުގައި އެކަށޭނަ ސާބިތުކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް

 .ޤާބޫލުކުރެއެވެ

 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތާ 

 ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކި 

 އަންނަިނވި ، ވީނަމަެވސް ކަމުަގއި އެހެންއޮތް މާއްދާ ވަނަ 52 ޤާނޫނުގެ މި  .53

 ޖިންސީ ނުވަތަ ކުށް  ރޭޕްކުރުމުގެ، ދިމާވުމަކީ ޙާލަތެއް  ތެެރއިން ޙާލަތްތަކުގެ

 ތުހުމަތު  ކޮްށފައިވާ ގުޭޅގޮތުން ކުށާ ގޯނާގެ ޖިންސީ  ނުވަތަ ކުށް އަނިާޔގެ

 .ހެއްެކވެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނަފީކުރުމަށްޓަަކއި ވާޢުދަ ނުވަތަ

 ހިމެނޭ ގޮުތގައި  ބަޔާންކުރާ ކަމުަގއި ހިނގާދިޔަގޮތް ކަން )ހ(  

، ގޮތެއްަގއި  މިނިވަން ނުކުތާއަކަށް އަާސސީ ތެރެއިން ނުކުތާތަކުގެ

 ކުުށގެ  ބާރުލިއްަބއިނުދޭކަމަށް، ެހކިބަހުން ހެކިންގެ ނުވަތަ

 .ސާބިތުކޮށްދިނުން ފަރާތުން މަތުކުރެވޭހުތު

 ދެމެދު  ދުވަހާ  ޝަުކވާކުރި އެކަމުގެ ދުވަހާއި ހިނގާދިޔަ ކަން )ށ(  

 މިންަވރަށްވުރެ  އެކަށީގެްނވާ މުއްދަތު  ހިނގާގޮސްފަިއވާ

 އެހެން ވާަހކަ  އެ، ތެރޭަގއި މުއްަދތުގެ އެ، ދިގުވެަފއިވުާމއެކު
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 .ނުދެވުން  ސާބިތުކޮށް ިކޔައިދީަފއިާވކަމަށް ފަރާތަކަށް އެްއވެސް

 އަޚްލާޤާ  އަބުުރވެރިކަމާއި ނަފްސުގެ ފަރާތުގެ  ިޝކާރައަްށވީ ކުށުގެ )ނ(  

 މައްޗަށް  ކަންކަމުގެ ސާބިތުވާ ކޯޓަށް ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ ގުޅުންހުރި

 ހެކި  ދޮގު ހިނގާފައިާވކަމަށް އޭާނއާމެދު ކުށެއް އެފަދަ، ބަލާއިރު

 ކޯޓަށް  ޙާލަތެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ކޯޓަށް  މީހެއްކަމަށް ދީފާނެ

 .ފާހަގަވުން

 ފަރާތުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ފަރާާތއި ޝިކާަރއަށްވީ ކުށުގެ )ރ(  

 އެގޮަތށް  ކުށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ،ރިޢާޔަތްކުާރއިރު ވާހަކައަށް

 ނުވާކަމަށް  ހިނގާފައި ެއގޮތަށް އެކަން ،ބޮޑަށް ހިނގާފައިވުމަްށވުރެ

 ކޯޓަށް ،ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް ޙާލަތެއް ލިބިދޭ ފުރުޞަތު ބެލެވޭނެ

 .ޤަބޫލުކުރެވުން

، ކުރިން ކުރެވުމުގެ  މަތުތުހު ކުށުގެ ފަރާތާެމދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ )ބ(  

 އެ  އަދި، ގުޅުމަކީ ދެމެދުއޮތް ފަރާތާ ޝިކާަރއަށްވީ  ކުުށގެ އޭނާާއއި

 ތުހުމަތުކުެރވޭ ، މުޢާމަލާތްތަކަކީ ހިނގާފައިވާ ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ

 އޮވެދާނެ  ވުޖޫދުގައި ސަބަބެއް މަގުފަހިވެދާނެ ހިނގުމަށް ކުށް

 .ނުކުރެވުން ޤަބޫލު ކޯޓަށް ޙާލަތެއްކަމަށް

 

 

 

 ބާބު  ހަވަނަ 

 ހޯދުމާގުޅޭ  ބަދަލު 

 

 ނުވަތަ  ސަބަބުން ކުރުުމގެ އަނިޔާއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްކުރުމުގެ  .54 އަނިޔާއަށް ބަދަލު ހޯދުން 
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 ސީދާ އެކަުމގެ، ގުިޅގެން އަނިޔާއާ ލިބޭ ަސބަބުން ކުރުމުގެ ގޯނާއެއް  ޖިންސީ

 މި ،ގެއްލުމަށް  ލިބޭ  މީހާއަށް ޝިކާރައަްށވީ ކުުށގެ  އެ، ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ 

 އަނިޔާ އެ، ަބދަލު ާބވަތުގެ  ދެ މައިަގނޑު އަންނަިނވި  ،ދަށުން ޤާނޫނުގެ

 މީހާއަށް  ޝިކާަރއަށްވީ ކުުށގެ ،ޙައްޤު ހޯދުމުގެ ފަރާތުން ދިން އޭނާއަށް

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 .ބަދަލު އިޤްތިޞާދީ )ހ(  

 .ބަދަލު އިޤްތިޞާދީ ޣައިރު )ށ(  

 

 ބަދަލުގެ  އިޤްތިޞާދީ ދަށުން  ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 54 ޤާނޫނުގެ މި  .55 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

 އަނިާޔއެއް  ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްުކރުމުގެ ،ނަަގއިދެވޭނީ  ގޮތުަގއި

 ލިބޭ  ސަބަބުން ކުރުމުގެ ގޯނާއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ކުރުމުގެ

 ގެއްލުން  ލިބުނު މީހާއަށް ޝިކާރައަްށވީ ކުުށގެ އެ، ގުޅިގެން  އަނިޔާއާ

 ނުވަތަ ޚަރަދު ކުރި ހޯދުމަށްޓަކައި ފަރުވާ ިޞއްޙީ ރަނގަޅުކުރުމަށް

 ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ ހޯދުމަށްޓަކައި ފަރުވާ ޞިއްޙީ ހޯދަމުންދާ އެކަމާުގޅިގެން

 ޞިއްޙީ  ހޯދަންޖެހިފައިވާ ތަނުަގއި އޮތް ކުިރއަށް ކަމާުގޅިގެން އެ ނުވަތަ

 .ބަދަލެވެ ޚަރަދުގެ ކުރަންޖެހޭ މަށްޓަކައިހޯދު ފަރުވާ

 

 އިޤްތިޞާދީ  ޣަިއރު ދަށުން ގެ) ށ( މާްއދާގެ ވަނަ 54 ޤާނޫނުގެ މި  .56 ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

 .ބަދަލެވެ ބާވަުތގެ އަންނަނިވި ަނގައިެދވޭނީ ގޮުތގައި ބަދަލުގެ

 ކުރުުމގެ  އަނިާޔއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްކުރުމުގެ )ހ(  

 ލިބޭ ސަބަބުން  ކުރުުމގެ ގޯނާެއއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން

 މީހާގެ ޝިކާަރއަްށވީ  ކުުށގެ އެ  ،ޮގތުން ނަތީޖާެއްއގެ ސީދާ އަނިާޔގެ

ނޑަށް  .ބަދަލު ެގއްލުމުގެ  ލިބުނު ހަށިގަ
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 ކުރުުމގެ  އަނިާޔއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްކުރުމުގެ )ށ(  

 ލިބޭ ސަބަބުން  ކުރުުމގެ ގޯނާެއއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން

 މީހާގެ ިޝކާރައަްށވީ  ކުށުގެ އެ، ޮގތުން ނަތީޖާއެްއގެ ސީދާ އަނިާޔގެ

 .ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ލިބުނު ސަބަުބން މުގެނެތިދިއު ގުނަވަެނއް

 ކުރުުމގެ  އަނިާޔއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްކުރުމުގެ )ނ(  

 ލިބޭ ސަބަބުން  ކުރުުމގެ ގޯނާެއއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން

 މީހާގެ ޝިކާަރއަްށވީ  ކުުށގެ އެ  ،ޮގތުން ނަތީޖާެއްއގެ ސީދާ އަނިާޔގެ

 ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު ސަބަބުން ުނުކރުމުގެ މަސައްކަތް ގުނަވަެނއް

 .ބަދަލު

 ކުރުުމގެ  އަނިާޔއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްކުރުމުގެ )ރ(  

 ލިބޭ ސަބަބުން  ކުރުުމގެ ގޯނާެއއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން

 މީހާގެ ޝިކާަރއަްށވީ  ކުުށގެ އެ  ،ޮގތުން ނަތީޖާެއްއގެ ސީދާ އަނިާޔގެ

 ުގނަވަެނއް  ނުވަތަ  ސަބަބުން ނުުކރުމުގެ މަސަްއކަތް ގުނަވަެނއް

 ިދރިއުޅެން  ައއިގޮތަށް ދިރިއުޅެމުން ކުރިން  ސަބަބުން ނެތިދިއުމުގެ

 .ބަދަލު ހުރަހުގެ ކުރިމަތިވާ

 ކުރުުމގެ  އަނިާޔއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްކުރުމުގެ )ބ(  

 ލިބޭ ސަބަބުން  ކުރުުމގެ ގޯނާެއއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން

، މީހާ ިޝކާރައަްށވީ ކުށުގެ އެ، ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ ސީދާ އަނިާޔގެ

 ތަދެއް  ނުވަތަ  ވޭެނއް ެއއްވެސް ދިރިއުޅުުމގައި ފަހުން އަިނޔާގެ އެ

 .ބަދަލު ެއކަމުގެ، ޖެހިފަިއވާނަމަ އިޙްސާސްކުރަން

 ކުރުުމގެ  އަނިާޔއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ރޭޕްކުރުމުގެ )ޅ(  

 ލިބޭ ސަބަބުން  ކުރުުމގެ ގޯނާެއއް ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން

 ޝިާކރައަށްވީ  ކުށުގެ އެ ،ގޮތުން ނަތީޖާއެއްގެ  ސީދާ އަނިާޔގެ
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 ިލބިފައިވާ  ސަބަބުން ހުރަސްތަކުގެ ހުރި ލިބުމަށް ވަޒީފާެއއް މީހާއަށް

 .ބަދަލު ގެއްލުުމގެ

 .ޚަރަދު ިހނގާފަިއވާ ވާކުރުމަށްޢުދަ ަގއިމައްސަލާ )ކ(  

 

 މައްސަަލއެްއގައި  އެ، ނަގައިދިނުމުަގއި ބަދަލު ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .57 ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ މިންވަރު 

 ސަބަބުން ރޭްޕކުރުމުގެ، ބިނާކޮށް މަްއޗަށް ކަންކަުމގެ ހިމެނިގެންވާ

 ޖިންސީ ނުވަތަ ސަބަބުން ކުރުމުގެ އަނިޔާއެއް ޖިންސީ ނުވަތަ

 ކުުށގެ  އެ  ގުިޅގެން އަނިޔާއާ ލިބޭ ސަބަބުން ކުރުމުގެ  ގޯނާެއއް

 ކިހާ ބަދަލެއް ބާވަތެްއގެ ކޮން، ނަގަިއދޭނީ މީހާއަށް ޝިކާރައަްށވީ

ނޑަައޅާނީ މިންވަރަކަށްކަން  ކަމާގުޭޅގޮތުން ، ޙަވާލާދީ މާއްދާއަށް މި، ކަ

ނަޑއަޅާ ކޯޓުން ، ގޮތުގެމަތިން ެއއްގޮްތވާ މިްނަގނޑުތަަކކާ ކަ

 .ކޯޓުންނެވެ

 ޤާނޫނުގެ މި ،ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިްނސާފު ޢަދުލާއި މައްސަލަިއގައި )ށ(  

 ަކންކަމުގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނަގައިދެވިާދނެކަމަށް ބަދަލު ދަށުން

 ތެރެއިން ގޮތްތަުކގެ އަންނަނިވި، ނަގައިދިނުުމގައި  ބަދަލު ތެރެއިން

ނަޑއެޅިދާެނއެވެ ކޯޓަށް ގޮތަކަށް  .ކަ

 ބަދަލު  ކަންކަމަށް ހުރިހާ ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި ހޯދުމަށް  ބަދަލު )1(   

 .ނަގައިދިނުން

 ތެރެއިން  ކަްނކަމުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި ހޯދުމަށް  ބަދަލު )2(   

ނަޑއަޅާ ކޯޓުން  .ނަގައިދިނުން ބަދަލު ކަންކަމަށް ަބއެއް ކަ

 ދިމާވެަފއިވާ  މައްސަލަެއއްަގއި ނަަގއިދީފަިއވާ ބަދަލު ކުރިން )3(   

 ކުރިން ، މައްސަލައެއްނަމަ ހިމެނޭ ޙާލަތެއް އެއްގޮތް ޙާލަތާ

 ބަދަލެއް އެއްގޮތް ބަދަލާ ނަގައިދިން  ޙާލަތުގައި ދިމާވި
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 .ނަގައިދިނުން

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ބައެއް ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 

 ސިއްރުކުރުން 

 ކުށުގެ  އެ ، ތެރެއިން  ކުުށގެ ަބޔާންކޮށްަފއިވާ  ޤާނޫނުގައި މި )ހ(  .58

 ކުށާގުޅޭ  ހިމެނޭ ހިންގުން ޢަމަލެއް ޖިންސީ ލާނު ރުހުމާ ރުކުނުގައި 

 މަޖިލީހެއްގެ  ހުޅުވިގެްނވާ ޢާންމުކޮށް، ހިންގާނީ މަޖިލިސް ޝަރީޢަތުގެ

 މަިޖލިސްތައް  ޝަރީޢަތުގެ އެފަދަ، އަދި. ނޫނެވެ ގޮތުަގއެއް 

 ހާމަނުވާނެ  ާކކުކަން ފަރާތަކީ ޝިކާަރއަށްވީ ކުުށގެ، ބާއްވަްނވާނީ

 .ގޮތުަގެއވެ މަޖިލީހެއްގެ ސިއްރު ފަދައިން

 ަޝރީޢަތުގެ  ިސއްރު ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި ) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 އޮތް  މައްސަަލއެއް އެ ، ަކނަޑއަޅާނީ ފަރާތްަތއް ވަދެވޭނެ މަޖިލީހަކަށް

 .ަގާވއިދެްއގަެއވެ ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ޢާންމުކޮށް ދުރާލާ ކޯޓުން

 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 

 މީހާގެ ތަފްޞީލު ހާމަނުކުރުން 

 ޖިންސީ ނުވަތަ  ކުށުގެ އަނިޔާގެ ޖިންސީ ނުވަތަ ކުށުގެ ރޭޕްކުރުމުގެ )ހ(  .59

 ގެ މީޑިއާ ވާހަކަ  ޝަރީޢަތެއްގެ ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެްއގެ ކުުށގެ ގޯނާގެ

، ާޝއިޢުުކރުމުގައި  ުނވަތަ ބަާޔންކުރުމުގައި ވަސީލަތެްއަގއި އެްއވެސް

 އެްއވެސް  ދެނެގަެނވިދާނެ ކާކުކަން މީހަކީ ޝިކާަރއަްށވީ ކުށުގެ އެ

 މި، ހާމަކުުރމަކީ ވަސީލަތެްއގައި ެއްއެވސް މީޑިއާގެ ،މަޢުލޫމާތެއް

 .ނޫނެވެ ކަމެއް ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު

 ޢަމަލުކުރާ ޚިލާފަށް އުސޫލާ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ވަޒީރަށް  ބާރު ހުށަހެޅުމުގެ ޯކަޓށް ަމއްސަލަ ފަރާތެއްގެ
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،  ސާބިުތވާހިނދު ކުރިކަމަށް ކަމެއް އެފަދަ  އަދި. ލިބިގެންެވއެވެ

 000,15/- ރުފިޔާއާއި) ދިހަހާސް( 000,10/- އެފަރާތެއް

، ބާރު ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ޢަދަދަކުން ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ) ފަނަރަހާސް(

 .ލިބިގެންެވެއވެ ކޯޓަށް

 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ކުށެްއކަމުަގއި ޤާނޫނުގައި މި  .60 ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު   ހިނގާ  ތުުހމަތުގައި ކުެށއްގެ ކަ

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުުށގެ އެ ކުރެވެނީ ޝަރީޢަތެއް ނުވަތަ ހިންގެނީ ތަޙްޤީޤެއް

 އޭނާގެ ، ކަުމގަިއވާނަމަ ނޫންގޮތެއްަގއި ބަހައްޓަިއެގން ބަންދުގައި މީހާ

 ކުށުގެ ، ނިމުމާހަމައަށް ޝަރީޢަތް ކުށާގުޅޭ  ކުެރވޭ ތުހުމަތު މައްޗަށް

 އޭގެތެެރއިން ުނަވތަ ކަންކަން އަންނަިނވި، ގުޭޅގޮުތން މީހާއާ ޝިކާރައަްށވީ

 ކޯޓަށް މައްޗަށް އޭާނގެ ނުކުރުމަށް ކަްނތައްތަކެއް ަވކި ނުވަތަ ކަެމއް ވަކި

 .އަމުރުކުރެވިދާެނއެވެ

 މަަސްއކަތްކުރާ  ނުވަތަ ގެއަށް  ިދރިއުޅޭ ،މީހާ ިޝކާރައަްށވީ ކުށުގެ )ހ(  

 ތަނަށް ިކަޔވައިދޭ  ނުވަތަ ތަނަށް އަދާުކރާ ަވޒީފާ ނުވަތަ ތަނަށް

 ާޢންމުކޮށް އޭނާ އެނޫްނވެސް ނުވަތަ ތަނަށް ިކޔަވަންދާ ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ؛ހުރަސްއެޅުން ވަދެނުކުުތމަށް ،ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ

 ތަންތަނަށް  ދާ އޭނާ ހިނގުމާއި ފަހަތުން މީހާ ޝިކާަރއަށްވީ ކުށުގެ )ށ(  

 އޭނާައށް  ގޯނާކުރުމާއި އޭނާއަށް ހުއްޓުވުމާއި  އޭނާ މާއިއުދި

 ނުވަތަ ؛ޙަމަލާދިނުން ވަށްބަހުން

ނޑައެިޅގެން މީހާ ޝިކާަރއަށްވީ ކުށުގެ )ނ(    ރުހުން އޭނާގެ ސާފުބަހުން ކަ

، ަތނަކަށް ހުރި އޭނާ ނުވަތަ ގެައކަށް ދިިރއުޅޭ އޭނާ، މެނުވީ ދީގެން

 ނުވަތަ  ؛ުއޅުން އެތަެނއްަގއި ނުވަތަ ވަނުން

 މެއިލް އީ ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް ފޯނު )ރ(  
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 ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  އެސް .އެމް.ެއސް ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް

 ެއއްެވސް  މީހާއާ ޝިކާރައަށްވީ ކުށުގެ  ގޮަތކުން އެނޫންވެސް

 ނުވަތަ  ؛ކުރުން މުޢާމަލާތެއް

 ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން  ،ީމހާއަށް ޝިކާަރއަށްވީ ކުށުގެ )ބ(  

 ނުވަތަ  ؛ކުރުން  އަނިާޔއެއް އެްއވެސް ޖިންސީގޮތުން

 ޖިސްމާނީގޮތުން  ނުވަތަ ޖިންސީގޮތުން މީހާއަށް ޝިކާަރއަްށވީ ކުށުގެ )ޅ(  

 ުނވަތަ  ؛ބިރުދެއްކުން ކޮށްފާނެަކމުގެ އަިނޔާެއއް އެްއވެސް

، ދިނުން ެގއްލުމެއް މުދަލަކަށް ެއއްވެސް  މީހާގެ ިޝކާރައަްށވީ ކުށުގެ )ކ(  

 ނުވަތަ  ؛ބިރުދެއްކުން  ދީފާނެކަމުގެ ެގއްލުމެއް އެފަދަ ނުވަތަ

 އޭނާ  ނުވަތަ ، ގޮތުން ބިރުގެންނެވުމުގެ މީހާ ިޝކާރައަްށވީ ކުށުގެ )އ(  

 ނަފްާސނީގޮތުން އޭާނއަށް ނުވަތަ ގޮތުން ލަދުގެންނެވުމުގެ

 އެފަދަ  ނުވަތަ  ކުރުން ޢަމަލެއް ެއއްެވސް ގޮތުން އަނިޔާކުރުުމގެ

 ުނވަތަ  ؛ބިރުދެއްކުން ކޮށްފާނެކަމުގެ ޢަމަލެއް

 ކަމެއް  ެއްއވެސް  އަންގާ  ނުކުރުމަށް މީހާ ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށުގެ )ވ(  

 ިނސްބަތްވާ  އަމުރު އެ ، ނަމަވެސް މެދުވެރިކޮށް  މީހަކު އެހެން

 .ކުރުވުން ފަރާތުން

 

 5 ކޮންމެ ފެށިގެން ތާރީޚުން ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނަށް  މި  ޤާނޫނަކީ މި )ހ(  .61 ޢާކުރުން ޖަ ޤާނޫނު މުރާ 

 ކުަރންޖެހޭނެ ޢާޖަމުރާ ވަޒީރު ،ެއއްފަހަރު އަހަރަކުން (ފަހެއް) 

 .ޤާނޫނެކެވެ

 ޤާނޫނު މި ގޮުތގެމަތިން ބަާޔންވެގެްނވާ ަގއި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  

، އިޞްލާޙެްއވާނަމަ ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނަށް މި ކުރުމަށްފަހު ޢާޖަމުރާ

 ރަްއޔިތުންގެ  ބިލެއް ކަމާބެހޭ ގެނައުމަށްަޓކައި އިޞްލާޙެއް އެ
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 .ޒިންާމއެެކވެ ސަރުކާރުގެ ،ހުށަހެޅުމަކީ މަޖިލީހަށް

 

 ނުރަނގަޅު ، ބަޔާްނކޮށްފަިއވާޮގތަށް އެ ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުގައި މި  .62 ވެގެންވުން އަ ކުށުން ބަރީ 

 މީހަކަށް  ވަކި އަދި ،ނިޔަުތގައި  ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޤާނޫނު މި، ނިޔަތެއްނެތި

 ޢަމަލަކުން ކުރި އެމީހަކު މީހަކަށް ކޮށްފި ނިޔަެތއްނެތި ދިނުމުގެ ގެއްލުމެއް 

 ޒިންމާއެއް ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ އެއްވެސް ކަމަކުން ދޫކޮށްލި ނުކޮށް ނުވަތަ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ އުފުލާކަށް

 

(އަށާރަ)  18އަހަރާއި (ސޯޅަ)  16

 ދެމެދުގެ ކުދިންގެ އަދަބު  އަހަރާ 

 ކުށް  އަނިޔާގެ ންސީ ޖި ނުވަތަ ކުށް ރޭޕްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި މި  .63

 16 ޢުމުރުން  ކުށް  ޢަމަލުގެ ޖިންސީ ނުވަތަ ކުށް ގޯނާގެ ޖިންސީ ނުވަތަ

 ކޮށްފިނަމަ ކުްއޖަކު ދެމެދުގެ އަހަރާ(ައށާރަ)  18 އަހަާރއި(ސޯޅަ) 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ކުަށކަށް އެ  ެދވޭނީ އެުކއްޖަކަށް  ތިންބަިއކުޅަ  އަދަބުގެ ކަ

 އަހަރުން(އަށާރަ)  18 އަދި  ފުރިފައިވާ  އަހަރު(އަށާރަ)  18 އަދި. ދެބައެވެ

 އެމީހަކަށް ، ކޮށްފިނަމަ ކުެށއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނުަގއި މި މީހަކު މަތީގެ

 ކުށަކަށް  އެ ުނވާނަމަ ބަޔާްނކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި ދެވޭނީ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  .އަދަބެވެ ފުރިހަމަ ކަ

 

، މީހާއަށް ިޝކާރަައށްވީ ކުށެްއގެ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި މި  .64 ކައުންސެލިންގ ދިނުން 

 ޒިންމާދާރު، ުލއިކޮށްދިުނމަށާއި އުނދަގުލެއް ދިމާވެދާނެ ނަފްސާނީގޮތުން

 ފެމިލީ  ަކއުންެސލިންގ ބޭނުންވާ ދިރިއުޅުމުގައި ގޮުތަގއި ރައްޔިތެްއގެ

 އިންތިޒާމްކުރާ އޮތޯރިޓީން  އެ، ޚަރަދުގައި  އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޮޓެކްޝަން

ނޑައަޅާ އޮޯތރިޓީން އެ ،އުސޫލެްއގެމަތިން  ބަޔަކު ނުވަތަ ތަނެއް  ކަ

 .ހަމަޖައްސައިޭދންވާނެެއވެ މެދުވެރިެވގެން
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، ބެލެހެއްޓުމުގައި  މީހާ ޝިކާަރއަށްވީ ކުށެްއގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނުގައި މި  .65 ހަމަޖައްސައިދިނުން ޚަރަދު 

 އެހިނދަށް އެހިނދުން ކަށްޔަބެލެނިވެރި  ނުވަތަ ަމއިންބަފައިންނަށް އޭނާގެ

 ސަރުކާރުން އެހީތެރިަކން އެ، ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި  އެހީތެރިކަން މާލީ

ނަޑއަޅާ  އޮތޯރިޓީން  ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ، އުސޫލުަތކެްއގެަމތިން ކަ

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ

 

 ކަމާގުޅޭ  ތެރެއިން ގަވާއިދުަތކުގެ ހަދަންޖެހޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .66 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 އެނޫން ، ފިޔަަވއި ގަވާއިެދއް ހިންގަންޖެހޭ ހަދައި ކޯޓަކުން

 .ވަޒީެރވެ، ހިންގާނީ  ހަދައި ގަާވއިދުތައް

 ހިންގަންޖެހޭ ހަދައި ކޯޓަކުން ކަމާގުޅޭ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  

 .ކޯޓަކުންެނވެ އެ ހިންގާނީ ހަދައި ގަާވއިދުތައް

 ާޤނޫނަށް މި، ގަާވއިދުތައް  ހިންގަންޖެހޭ ހަދައި ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  

، ހަދައި ތެރޭަގއި  މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން

 .އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ ޢާންމުކޮށް

 

 ދިވެހި ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ފާސްވެ ޤާނޫނު މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި  .67 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ހަމަވާ  މަސްދުވަސް) ހައެއް ( 6 ކުރާތާޝާިއޢު ގެޒެުޓަގއި ސަރުކާރުގެ

 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން

 ކުަށކާ ަބާޔންވެގެްނވާ ޤާނޫނުަގއި މި ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި  .68 އުވާލުން 

 ކުަށކާ  އެ، ބަދަލުގައި  ަގވާއިެދއްގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއް އެހެން އޮތް ގުޭޅގޮތުން

 .އުސޫލުތަެކވެ ަބޔާންެވގެންވާ ޤާނޫނުގައި މި، ހިނގާނީ ގުޭޅގޮތުން
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 އަންނަިނވި ، ނުވާހާހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަަކށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި  .69 މާނަކުރުން 

 ލަފްޒުތަކާ  ޢިބާރާތްތަާކއި އެ ،ފައިވަނީދީ ލަފްޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ތިރީަގއި ،ގުިޅގެން

 ފަިއސާއިން  ނުވަތަ ަފއިސާ، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ހަށިވިްއކުން" )ހ(  

 ޢަމަލެއް ޖިންސީ ބަދަލުގައި ކަމެއްގެ ނުވަތަ  ެއއްެޗއް އަުގކުރެވިދާނެ

 ނުވަތަ . ޢަމަލަށެވެ ހުށަހެޅުމުގެ އަމިއްލައަށް ތިމާ ހިންގުމަށް ތިމާ

 .ޢަމަލަެށވެ ކުރުމުގެ ކަމެއް އެފަދަ

 ވީނަމަވެސް  ކަމަށް ޢިމާރާތެއް  ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ނާސިގެ" )ށ(  

 ހަށިިވއްކުުމގެ ، ވީނަމަވެސް ކަމަށް ތަނެއް އެނޫން ނުވަތަ

 .ތަނަކަށެވެ ކޮންމެ ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ތަްއޔާރުކުރާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް

 މީހެއްގެ  ،ަވކިކަެމއް، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ކުރުން ބްލެކްމެއިލް" )ނ(  

، ނުކޮްށފިނަމަ އޭނާ އެކަން، އަންގައި  އޭނާއަށް ކުރުމަށް ނުރުހުމުގައި

 ލިބޭނެ ނިކަމެތިކަމެއް  ުނވަތަ ައނިޔާއެއް ުނވަތަ ެގއްލުމެއް އޭނާއަށް

 މީހަކު ނުވަތަ . ދެއްކުމަެށވެ ބިރު ހިންގާނެކަުމގެ ޢަމަލެއް ޒާތުގެ

 ލޫމާތުޢުމަ އެކަުމގެ، ނާންގައި ށްފަރާތަ އަންގަްނވާ ކުށެއް ކުރި

 މަްނފާކުރުމަށް ނުރުހުމުގައި އޭނާގެ  ކިބަިއން އޭާނގެ ބޭނުންކޮށްގެން

 .މަށެވެއުދި ހޯދަމުން މަންފާ ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ޖިސްމާނީގޮތުން ، ބުނެފައިެއވަނީ ކަމަށް" އަނިޔާ" )ރ(  

 ހަށިަގނޑަށް  ނުވަތަ ފުރާނައަށް މީހެްއގެ  ނުވަތަ މާއްދީގޮތުން

 ަނފްސާނީ ނުވަތަ. ދިނުމަށެވެ ހާނިއްަކެއއް ުނވަތަ ގެއްލުމެއް

 .ދިުނމަށެވެ އުނިކަމެއް ދުޅަހެޔޮކަމަށް

 ޢާއިލާގެ  ދައުާރއި އަންހެނުންގެ، ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ވަޒީރު " )ބ(  

 ރައްކާެތރިކޮށްދީ  އިޞްލާޙުކޮށް ފެންވަުރގައި ޤައުމީ ގުޅުންތައް
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 .ަވޒީރަށެވެ ޙަވާލުެވގެްނވާ މަސްއޫލިްއޔަތު ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ

 ޢާއިލާގެ  ދައުރާއި އަންހެނުންގެ، ބުނެފައިއެަވނީ ކަމަށް" ވުޒާރާ " )ޅ(  

 ރައްކާެތރިކޮށްދީ  އިޞްލާޙުކޮށް ފެންވަުރގައި ޤައުމީ ގުޅުންތައް

 އެންމެ ަވޒީރު  ޙަވާުލވެގެްނވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ

 .ުވޒާާރއަށެވެ ހުންނަ ކަށްޔައިސްވެރި 

 އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން ،ބުނެފައިެއވަނީ ކަމަށް" މީހަކު" )ކ(  

، ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ މި، ވީަނމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް

 ދެމެދުގެ އަހަރާ(އަށާރަ)  18 އަަހރާއި(ސޯޅަ)  16 ޢުމުރުން

 ުޢމުރުން އަދި. ގޮތުންނެވެ ހިމެނޭ އަންހެންކުދިން ފިރިހެންކުދިންނާއި

 މަތީގެ އަހަރުން (އަށާރަ)  18 އަދި ،ފުރިފައިވާ  އަހަރު(އަށާރަ)  18

 ދިވެހި އަދި . ހިމެނޭގޮތުންނެވެ އަންހެެނއްވެސް  ފިރިހެނަކާއި ކޮންމެ

 .ގޮތުންނެވެ ހިމެނޭ ބިދޭސީން ިދވެހިރާއްޖޭަގިއވާ ރައްޔިތުންނާއި

 ޢާއިލާގެ ، ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް" އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ" )އ(  

 ރައްކާެތރިކޮށްދީ  އިޞްލާޙުކޮށް ފެންވަުރގައި ޤައުމީ ގުޅުންތައް

 ނުވަތަ  ަވޒީރު އަާދކުރުމަށް މަސްއޫިލއްޔަތު ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ

 .އިދާާރއަށެވެ ޤައުމީ ހިނގާ ދަށުން ބެލުމުގެ ގެވުޒާރާ 

 މީހުންގެ  ކުރާ ކުށް ޖިންސީ ،އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" ދަފްތަރު" )ވ(  

 .ދަފްތަރަށެވެ

ނޑީގެ" )މ(    ބުއްދި  ،ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އުނިކަން ސިކު

ނީޑގެ ނުވަތަ ސަބަބުން  ގޯްސވެފަިއވުމުގެ  ދުަޅހެޔޮކަމަށް ސިކު

 ކަންކަން  ިވސްނުމަށާއި ކަންކަން ސަަބބުން އުނިކަމެްއގެ ލިބިފައިވާ

 ހުރަސްތަކެްއގެ  ދިމާވާ ހަނދާންކުރުމަށް ކަންކަން ދެނެގަތުމަށާއި

. ަކމަކަށެވެ ހަމަކޮންމެ އަސަރުކުރާ ހެޔޮވިސްނުމަށް މީހާގެ ސަބަބުން
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 .ޙާލަތަކަށެވެ ނުވަތަ

 ކަމުގައިުނވާ  ދެމަފިރިން، އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" ޒިނޭކުރުން" )ފ(  

 ުގނަވަނެއް  ޖިންސީ އޭނާގެ ފިރިެހނަކު، މެދުގައި ދެމީހުންގެ

 މިންވަރަކަށް  ކުޑަ ކިތަންމެ، ގުަނަވނަށް ޖިންސީ އަންހެނެއްގެ

 .ެވއްދުމަށެވެ ނަމަވެސް

، ިފޔަަވއި އިންސާނުން ،އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް" ޖަނަވާރު" )ދ(  

 ކޮންމެ ފުރާނަލެއްވި  އުޅޭ ަކނޑުަގއި ނުވަތަ އުޅޭ އެްއގަމުަގއި

 .ގޮތުންނެވެ ހިމެނޭ މަޚްލޫޤެއްމެ

 ކުށް ޖިްނސީ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" މީހުން ކުރާ ކުށް ޖިންސީ" )ތ(  

 ކޮންމެ ލާޒިމުކުރާ ހިމެނުން ނަން ދަފްތަރުަގއި  މީހުންގެ ކުރާ

 .މީހަކަށެވެ

 ފިރިހެނެއްގެނަމަ ، އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް " ގުނަވަެނއް ޖިންސީ" )ލ(  

 ކުރިމަތި  އޭނާގެ އަންހެނެއްގެނަމަ. ފަރާތަށެވެ ކުރިމަތި އޭނާގެ

 .މޭމައްޗަށެވެ ފަރާތަށާއި

، އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" ުގނަވަނެއް ނޫން ގުނަވަން ޖިންސީ" )ގ(  

 .އަނގައަެށވެ ނުަވތަ ފުރަގަސްފަރާތަށް މީހެއްގެ

 އެްއޗަކީ  އެ ،ބުނެފައިއެވަނީ ަކމަށް ''ހަތިޔާރު ނުރަްއކާތެރި'' )ޏ(  

 ގެއްލުން  މުދަލަކަށް މީހެއްގެ ،ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ގޮުތަގއި ހަތިޔާރެއްގެ

 ނުަރއްކާތެރި  ހަށިަގނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް  ނުވަތަ ލިބިދާނެ

 އަލިފާން  ،ެއއްެޗއްާސއި ގޮވާ  ،ތަކެްއޗާއި  ވެދާފަދަ ހާނީއްކަެއއް

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ަގއިގޮތު  ަހތިޔާރުގެ ،ތަކެއްާޗއި ރޯވެދާފަދަ

 .ހިމެނެއެވެ ެއްއޗެއްހި އެނޫްނވެސް އެްއޗެއްާސއި

 ؛ަވޅިެއއް ާބވަތެްއގެ އެްއވެސް )1(   
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ނިޑޔާއި )2(     ؛ޚަންޖަރު ކަ

 ؛ތިލަ ކަަޓރު ކަޓަރާއި ތިލައާއި ރޭޒަރު )3(   

 ؛ުމޅޯ ކޯރާޑި ފުޯރއާއި ކަތިވަިޅއާއި )4(   

ނޑާއި  ހުންނަ ފޭއްސާފައި ނުވަތަ ތޫނުކޮށްފައި )5(     ދަގަ

ނޑިާއއި  ؛އެްއޗެހި އެފަދަ އެނޫންެވސް ލަކުިޑާއއި ދަ

 .ތޫނުއެްއޗެއް  މިނޫންވެސް އަނިޔާދެވިދާފަދަ މީހުންނަށް )6(   

 ނުވަތަ  ގުަނވަން ޖިންސީ ،ެއވަނީ ބުނެަފއި ކަމަށް'' ާކޑު އޮރިޔާން'' )ސ(  

 ޖިންސީގުުޅން  ،ފިލްމާއި ފޮޓޯާއއި ދައްަކއިދޭ މަންޒަރު  ގުނަވަންތަުކގެ

 މަންޒަރު ހިންގާ ުގޅުން ޖިންސީ ،ވާހަަކާއއި  ،އަާޑއި ސިފަކޮށްދޭ

 ވާހަކަ  ،އަާޑއި ،މަންޒަރާއި މިފަދަ ފޮޓޯާއއި  ،ފިލްމާއި  ދައްކުަވއިދޭ

 ،ތަކެއްާޗއި  ފަދަ ޓޭޕް ،ޑިސްކެޓް  ސީޑީާއއި ހުންނަ ކޮށްފައިޑުރެކޯ

 ސިފަކޮށްދޭ  ގުނަވަން ޖިންސީ ހިންގުމަށްޓަކައި ގުޅުން ޖިންސީ

 ހުއްދަކުރާ ވާއިދުގަ  ޤާނޫނާއި. ހިމެނޭނެއެވެ ތަކެތި ހަދާފައިވާ ގޮތަށް

 ފޮތްތަކާއި  ހުއްދަކުރާ ދިނުމަށްަވއިކިޔަ ފޮތްތަކާއި ޢިލްމީ

 .ނުހިމެނެއެވެ  ތެރޭގައި މާނަިއގެ މީގެ މެޓީރިއަލްތައް
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