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  4102/6ނަންބަރު  ލުބި

 

 

 ބިލު ޤޫބާތުގެޢުޤާނޫނުލް

 

 

 ޢާންމު ބައި: ބައި ފުރަތަމަ
 

 ބާބު ވަނަ 01

  މާއްދާތައް އިބްތިދާއީ

 

 ތާރީޚު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ނަމާއި ތަޢާރުފާއި މާއްދާ ވަނަ 01

 މަޤްޞަދުތައް ޢާންމު؛ އުސޫލުތައް ކުރުމުގެމާނަ މާއްދާ ވަނަ 00

 އުވިދިއުން ކުށްތައް އެހެން ނޫން ކުށް ފައިވާޅާކަނޑައަ ގައިޤާނޫނު މާއްދާ ވަނަ 01

 ދާއިރާ ހިނގާ ބާރު ޤާނޫނުގެ މާއްދާ ވަނަ 01

 ދެމެހެއްޓުން ފަރުވާތައް މަދަނީ މާއްދާ ވަނަ 01

 ކަންކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކުހިނދަހާސާބިތުނުވާ ގޮތަކަށް އެހެން؛ ޒިންމާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ހެކި ވަނަ މާއްދާ 01

 ވާޖިބު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އްދުތަދަޢަ ފައިސާގެ ވަނަ މާއްދާ 01

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 01

 ޤާނޫނު އުވާލެވޭ ވަނަ މާއްދާ 01
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 ބާބު ވަނަ 11

  ކުށުން އަދި ޒިންމާ ކުށުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އަސާސީ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ

  ދިފާޢުތައް ގުޅޭ ޒިންމާއުފުލުމާ ގެއްލުމުގެ ކުރިމަތިވާ
 

 ސްއަސާ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 ކަނޑައެޅުން ރުކުންތައް ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ 10

 ހުރުން ގުޅުން ދެމެދު ނަތީޖާއާ ޢަމަލުގެ އެ ޢަމަލާއި ވަނަ މާއްދާ 11

 ދޫކޮށްލުމުން ނުކޮށް ކަމެއް ؛ޒިންމާ އުފެދޭ މުންވެރިކަ އަތުގެ ؛ޒިންމާ އުފެދޭ ކުރުމުން ޢަމަލެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 ޒިންމާ އުފެދޭ

 ރުކުންތައް ގުޅޭ ނިޔަތާ ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 ނެތިދިއުން ނިޔަތް ކުށުގެ ކަންތަކުން ކުރާ ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކުން ވަނަ މާއްދާ 11

 އުންނެތިދި ނިޔަތް ކުށުގެ ބަބުންސަ އުނިކަމެއްގެ ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ޑީގެސިކުނ ވަނަ މާއްދާ 11

 ރުހުން ވަނަ މާއްދާ 11

 ބަލައި ކުށެއްކަމުގައި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ؛ހުއްދަ ދެވޭ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ޢާންމު ވަނަ މާއްދާ 11

 ޢަމަލު ނުވާ މަނާކޮށްފައި

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 12

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ނިސްބަތްކުރުން ފަރާތަކަށް ވަކި ރުކުންތައް ކުށުގެ
 

 ޒިންމާދާރުކުރުވުން މީހަކު އެހެން ޢަމަލަށް މީހެއްގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މަސްތުވުން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ވަނަ މާއްދާ 10

ކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ، ނުކުތް ނަތީޖާއާ ނެވާޙާޞީލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޞިލުޙާ ވަނަ މާއްދާ 11

 ތަފާތުވުން

 ކުށްހީކުރެވުން ކުރަނީކަމުގައި ކުށެއް އެހެން، ކުރާއިރު ޢަމަލެއް ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11
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 ބާބު ވަނަ 11

  ދިފާޢު ހުއްދަކުރެވިގެންވާ

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ވަނަ މާއްދާ 11

 ކަންތައްތައް ނުރަނގަޅު ކުރާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދެއް ހުއްދަ ވަނަ މާއްދާ 10

 އަދާކުރުން ވާޖިބު ޤާނޫނީ ވަނަ މާއްދާ 11

 އިދާރާ ކުރުމުގެ ތަންފީޒު ޤާނޫނު ވަނަ މާއްދާ 11

 އޮތް ޒިންމާ އަޅާލުމުގެ މީހުނަށް އެހެން، ރައްކާތެރިކަމާއި، ސުލޫކާއި މީހުންގެ އެހެން ވަނަ މާއްދާ 11

 ބޭނުންކުރުން ބާރުގެ ފަރާތްތަކުން

 ދިފާޢު ނަފުސުގެ މާއްދާ ވަނަ 11

 ދިފާޢު މުދަލުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ދިފާޢު ލިބެނިވި މަޢާފު

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ލިބެނިވި މަޢާފު ވަނަ މާއްދާ 11

 ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ދިއަ ޢަމަލު ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ވަނަ މާއްދާ 10

 ޢަމަލު ދޫކޮށްލެވޭ ނުކޮށް

 ލިބިގެންވުން އުނިކަން ބުއްދިއަށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ތަޞައްރުފުނުފުދުން ވަނަ މާއްދާ 11

 މަސްތުވުން ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުފޫޒު ގެބޭނުންކޮށްފާނެކަމު ބާރުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 އައުން އުނިކަން ހަމަހެއަށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްޗަށް ކުށްހީގެ ކަންތައްތަކާއި އެނގިގެންނުވާ ވަނަ މާއްދާ 11
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 ޤަބޫލުކުރެވުން ކުށްހީއެއްގައި ލިބިގެންވާކަމަށް ދިފާޢެއް ހުއްދަ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 12

 

 ބާބު ވަނަ 11

 ދިފާޢު ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ކުރުމަށް ދަޢުވާ

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ކުރުމަށް ދަޢުވާ ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުކުރެވުން ދަޢުވާ ފަހުން ނުއުފުލައިފިނަމަ ދަޢުވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 10

 ޙުކުމް ކުރެވޭ ބަލައިގަތުމަށާއި ދަޢުވާ، ބަޔާންކުރުމަށާއި ކުށްވެރިނުވާކަން ނުވަތަ ކަންކުށްވެރިވާ ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުކުޅެދިގެންވުން ބަލައިގަތުމަށް

 އިމްތިޔާޒު ޑިޕްލޮމެޓިކް ވަނަ މާއްދާ 11

 ވުންރަހަކަށްހު ގެދަޢުވާ ކުރާ ފަހުން ކުށަށް އެ ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް ކުރިން ވަނަ މާއްދާ 11

 ވުންރަހަކަށްހު ގެދަޢުވާ ކުރާ އަލުން ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އެހެން ކުރިން ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުވަތަ ،ކަމަށްވުން ކޯޓެއްގައި ބާރުނެތް އެކަމުގެ ،ކުރެވިފައިވަނީ ދަޢުވާ ކުރެވުނު ކުރިން ވަނަ މާއްދާ 11

 ގައިދަޢުވާ އެ ނުވަތަ ،އިވުންކަމުގަ ބޭނުންވެގެން ފަރާތުން ރައްދުވާ ދަޢުވާ ގޮތުގައި މަކަރުވެރި

 އަށްދަޢުވާ ކުރާ ފަހުން ،ވާނަމައިކަނޑައަޅާފަ ފަހުން ބާޠިލުކަމުގައި ކުރުން ސާބިތުކުރި ކުށް

 ނުވުން ހުރަހަކަށް

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 5 

 ބާބު ވަނަ 11

  ޒިންމާ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހެން ނޫން އިންސާނުން ޒިންމާއާއި ކުންފުނިތަކުގެ

 

 ޒިންމާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ކޮށްފައިނުވާރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ކުންފުނިތަކާއި ވަނަ މާއްދާ 11

 ހުރަހަކަށް އޮތް އުފުލުމަށް ޒިންމާ ފަރުދީ އޮތުމަކީ ގުޅުމެއް ޖަމާޢަތަކާ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކާ ވަނަ މާއްދާ 10

 ނުވުން

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ކުށް ރިހަމަނުވާފު

 

 އުޅުން ކުރަން ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 އެދުން ކުރުމަށް ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 10

 ރޭވުން ކުށްކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުވުން ދިފާޢަކަށް ނެތުން ކުރެވެންދަޢުވާ މައްޗަށް މީހެއްގެ ބައިވެރިވި ރޭވުމުގައި ވަނަ މާއްދާ 11

 ދިފާޢު ލިބިދެވޭ މީހާއަށް ހިންގުނު އްޗަށްމަ އޭނާގެ ކުށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ލިބިދޭ ހިނގިޔަނުދިނުމުން ޢަމަލު ކުށުގެ، ދޫކޮށްލައި އެކަން އެއްބަސްވުމަށްފަހު ކުރުމަށް ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 ދިފާޢު

 ރުންދަރަޖަކު ރޭވުން ކުރުމަށް ކުށެއް، އެދުމާއި ކުރަން ކުށެއް،  އުޅުމާއި ކުރުމަށް ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 ހުރުން އަތުގައި އާލާތް ކުށްކުރުމުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11
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 ބާބު ވަނަ 21

  ނަތީޖާ އޭގެ ދަރަޖަކުރުމާއި ކުށް

 

 ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން ކުށް ވަނަ މާއްދާ 21

 ކުށްކުށް ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ވަނަ މާއްދާ 20

 މުއްދަތު ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ރުމަށްބަންދުކު ޖަލުގައި ވަނަ މާއްދާ 21

 ދަދުތައްޢަހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ  ވަނަ މާއްދާ 21

 ކުރުންދަޢުވާ ކުށަށް ގިނަ ވުރެ ކުށަށް އެއް ވަނަ މާއްދާ 21

 

 

 

  ބައި ޚާއްޞަ: ބައި ދެވަނަ
 

 ކުށް ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ނަފުސާ

 ބާބު ވަނަ 001

  ކުށް ގެމުރުމެ

 

 މެރުން ވަނަ މާއްދާ 001

 މެރުން މީހަކު ނުލައި ޤަޞްދަކާ ވަނަ މާއްދާ 000

 އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން ވަނަ މާއްދާ 001

އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން  ވަނަ މާއްދާ 001

މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން ، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި އެހީތެރިވެދިނުމާއި،

 އުޅުން

 މަރެއް ފޮރުވުން ވަނަ މާއްދާ 001

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 001
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 ބާބު ވަނަ 011

  ކުށް ބިރުދެއްކުމުގެ އެހެނިހެން އަދި ބިރުދެއްކުމާއި ފާނެކަމުގެހާޖަ ޖެހުމާއި،

 

 ޖެހުން ވަނަ މާއްދާ 011

 މަލަކުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުންކުރާ ޢަނެތި ފަރުވާލެއް ވަނަ މާއްދާ 010

 ޚަބަރު ދިނުން ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގު ވަނަ މާއްދާ 011

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 011

 

 ބާބު ވަނަ 011

  ކުށް ޢަމަލުގެ ޖިންސީ

 

 ޒިނޭކުރުން ގަދަކަމުން ވަނަ މާއްދާ 011

 ޢަމަލުޖިންސީ  ވަނަ މާއްދާ 010

 އަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުންބޭ ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ 011

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 011

 

 ބާބު ވަނަ 011

  ހިފެހެއްޓުމާއި މީހުން ގޮތަށް ނިގުޅައިގަނެވޭ މިނިވަންކަން

  ކުށް ރުމުގެމަޖުބޫރުކު ކަންކަން

 

 ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން ވަނަ މާއްދާ 010

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 011
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 މުދަލުގެ ކުށާއި ޒާތުގެ ކުށް

 ބާބު ވަނަ  101

 ވައްކަމުގެ ކުށް  

 

 ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުންޙީލަތް،  އިކަން، ޓެކުން، މަކަރާވައް ވަނަ މާއްދާ 101

 ވައްކަންކުރުން ވަނަ މާއްދާ 100

 ނުވަތަ ޓެކުމުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތުން ޙީލަތުން އިމަކަރާ ވަނަ މާއްދާ 101

 ފޭރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 ގައި ޚިދުމަތުން ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާ ހޯދުންތުހުއްދަނޫން ގޮ ވަނަ މާއްދާ 101

 ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ނަ މާއްދާވަ 101

ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން  ވަނަ މާއްދާ 101

 އޮޅިގެން ރައްދުކުރެވޭ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން ނުވަތަ

 މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ބޭނުންކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 ފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުންދާންކޮށްގެން ހޯވައްކަ ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 102

 

 ބާބު ވަނަ 111

  ކުށްް ހަލާކުކުރުމުގެ މުދާ ގެއްލުންދިނުމާއި މުދަލަށް

 

 ގެއްލުންދިނުން މުދަލަށް ވަނަ މާއްދާ 111

 މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން ވަނަ މާއްދާ 110

 ބިރުދެއްކުން ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111
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 ބާބު ވަނަ 111

  ކުށް ވަނުމުގެ ތަންތަނަށް ނެތް ހުއްދަ

 

 ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން ވަނަ މާއްދާ 111

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން ވަނަ މާއްދާ 110

 މާތު ހޯދުންމަޢުލޫހުއްދަނޫން ގޮތުގައި  ވަނަ މާއްދާ 111

 މާތު ހާމަކުރުންމަޢުލޫހުއްދަނޫން ގޮތުގައި  ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ބާބު ވަނަ 101

  ހިންގުން ޢަމަލު މަކަރުވެރި ނަކަލުކުރުމާއި، ބަދަލުގެނައުމާއި ލިޔުމަށް ޞައްޙަ
 

 އެއްޗެހިހުރި ން ނަކަލުކުރުމާއި، އަގުޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ ހަދާ ލިޔު ވަނަ މާއްދާ 101

 ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން

 ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުން ވަނަ މާއްދާ 100

 ލުންވާޝަޚްޞު އޮޅު ވަނަ މާއްދާ 101

 ލުމުގެ ޢަމަލުތައްވާއޮޅު ވަނަ މާއްދާ 101

 ޚިލާފުވުން ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ވާޖިބާކި މަޞްލަޙަތަކަށް ވަ ،ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ވަނަ މާއްދާ 101

 ކުގައާއި ޢާންމު ބީލަންތަކުގައިލެވިގެން ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަވާޢާންމުންނަށް ހުޅު ވަނަ މާއްދާ 101

 ލުންވާއޮޅު

 ލުންވާދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދަރަނި ރަހުނު ވަނަ މާއްދާ 101

 އޮޅުވާލުން ޙާލަތުގައި އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 101

 ލުކުރުންޤަބޫމާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާ 101

 ލުންކާޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއް ވަނަ މާއްދާ 102

 ނަކުރުންމާ ވަނަ މާއްދާ 111
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 ބާބު ވަނަ 101

 ކުށް ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ޢާއިލާއާ

 

 ވެނިކާހުއްދަނޫން  ވަނަ މާއްދާ 101

 ގުޅުން ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ވަނަ މާއްދާ 100

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ވަނަ މާއްދާ 101

 ންނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގު ޒިނޭކުރުންތިމާގެމީހަކާއެކު  ވަނަ މާއްދާ 101

 ދޫކޮށްލުން އަޅާނުލައި ދަރިންނަށް ވާޖިބާއި، އޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަރިން ވަނަ މާއްދާ 101

 ނުލުންޅާއަ ވަނަ މާއްދާ 101

 ނައްޓުވައިލުން ހައްޔަރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 

 ބާބު ވަނަ 101

  ކުށް ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ހިންގުމާ ދައުލަތް

 ކުށް ކަންކަމުގެ ހުއްދަނޫން ހިންގާ ވަޒީފާގައި އަދާކުރާ ހައިސިއްޔަތުން ރަސްމީ ނުމާއިދި ރިޝްވަތު

 

 ރިޝްވަތު ވަނަ މާއްދާ 101

 ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ވަނަ މާއްދާ 100

 ޢަމަލުރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ  ވަނަ މާއްދާ 101

 ބޭނުންކުރުން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު ރަސްމީ ގޮތުގައި ނަހަމަ ވަނަ މާއްދާ 101

 މާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުންމަޢުލޫސިއްރު  ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101
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 ބާބު ވަނަ 111

  ކުށް ދިނުމުގެ މާތުމަޢުލޫ ދޮގު އިދާރާތަކަށް ރަސްމީ ދިނުމާއި ހެކި ދޮގު

 

 ދިނުން ހެކި ދޮގު އިދާރާތަކަށް ރަސްމީ ވަނަ މާއްދާ 111

 ދިނުން މަޢުލޫމާތު ދޮގު އިދާރާތަކަށް ސްމީރަ ވަނަ މާއްދާ 110

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 ކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުންޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަ ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ބާބު ވަނަ 111

 ފިލައިގެންދިއުން ތަނަކުން ހުރަސްއެޅުމާއި ދާއިރާއަށް ހިންގުމުގެ ދައުލަތް

 

 ލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުންދުޢަ ވަނަ މާއްދާ 111

 ކުރުންކަމުގެ ރިޕޯޓުނުއެކްސިޑެންޓްވުމުން އެ ވަނަ މާއްދާ 110

  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާ ވަނަ މާއްދާ 111

 ނުވަތަ ދަތިކުރުން  މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސްއެޅުން ވާލުވެހުރިހަ

 ސްއެޅުންއެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަ ދައުލަތުގެޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި  ވަނަ މާއްދާ 111

 ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން ޝަރުޢީޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާ 111

 އެހީނުވުން މުވައްޒަފަކަށް އިދާރާއެއްގެ ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނު ވަނަ މާއްދާ 111

 ދިނުންފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައި ވަނަ މާއްދާ 111

 މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން މީހުން ބަންދުކުރާފިލުން އަދި  ވަނަ މާއްދާ 111

 ފިލުން ހުއްދަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން މީހުން ބަންދުކުރާމަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް  ވަނަ މާއްދާ 112

 ޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުންމަރުކަ މީހުން ބަންދުކުރާހުއްދަކުރުން؛ 

ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ  ވަނަ މާއްދާ 111
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ގޮތުގައި ނުފޫޒު  މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރި މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަނގަޅު

 ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން

 ރުނުވުންޒިހާކޯޓަށް  ވަނަ މާއްދާ 110

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ބާބު ވަނަ 101

 ކުށް ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އަޚްލާޤީ ރައްކާތެރިކަމާއި، އަމަންޢާންމާއި،

 ކުށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމަންޢާންމާއި

 

 ލުންޓާވައް ކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުރަޔަޓް ވަނަ މާއްދާ 101

 ފައިން ހޯދުންކުލީސި ވަނަ މާއްދާ 100

 ޤަޛުފުގެ ކުށް ވަނަ މާއްދާ 101

ނެތި ހިންގުމާއި، ލައިސަންސްނެތި ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަ ވަނަ މާއްދާ 101

 އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުއްދަނުނަގައި ކުރުން

 ދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާ ވަނަ މާއްދާ 101

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޢަމަލުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން ވަނަ މާއްދާ 101

 އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް ވަނަ މާއްދާ 101

 ބުއެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖި ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 102
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 ބާބު ވަނަ 111

 ކުށް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު ޚިލާފު މިންގަނޑުތަކާ ތިމާޢީއިޖް

 

 ހަށިވިއްކުން ވަނަ މާއްދާ 111

 ހަށިވިއްކުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން ވަނަ މާއްދާ 110

 މާއި، ބެހުންތަކެތި އުފެއްދު، ލިޔުމާއިހަޑިހުތުރު  ވަނަ މާއްދާ 111

 މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވިއްކުން ވަނަ މާއްދާ 111

 ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ބާބު ވަނަ 101

 ކުށް ގުޅޭ ހަތިޔާރާ

 

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން އްދާވަނަ މާ 101

ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި އެއް ތަނުން  ވަނަ މާއްދާ 100

 އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101
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 ބާބު ވަނަ 111

 ކުށް ކުރާ ރާވައިގެން މާއިޓެރަރިޒަ

 

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން ވަނަ މާއްދާ 111

 ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ވަނަ މާއްދާ 110

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު -ތިންވަނަ ބައި 

 ބާބު ވަނަ 0111

 ޢަމަލުކުރުން އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ނޑައެޅުމުގެކަ އަދަބު

 

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 0111

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ވަނަ މާއްދާ 0110

 ތާވަލުކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ  ވަނަ މާއްދާ 0111

މިންވަރާ  ނުވި ނަމަވެސް، އެލާޒިމުއަދަބު ކަނޑައެޅުން  އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް ވަނަ މާއްދާ 0111

 ޚިލާފުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން

 ނާ މިންވަރުގެ އަދަބެއް، ހުއްދަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުކަ ވަނަ މާއްދާ 0111

 ޙާލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑައެޅިދާނެ ކުރެވިފައިވާ އެހެން ގޮތެއް

 ތާވަލުއަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ  ވަނަ މާއްދާ 0111

 ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން އެއް ވަނަ މާއްދާ 0111

 އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް ވަނަ މާއްދާ 0111

 ކައްފާރާ ވަނަ މާއްދާ 0111
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 ބުބާ ވަނަ 0011

 ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށް އަސާސީ ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު

 

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 0011

ޔާންކޮށްފައިވާ އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަ، މާނަކުރުމުގައި ކުށް ވަނަ މާއްދާ 0010

 މަތިވުން މިންވަރުކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ، އަދަބުގެ  ،މިންވަރަށްވުރެ

 މަތިވުން ދަރަޖަބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ  ވަނަ މާއްދާ 0011

 ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ވަނަ މާއްދާ 0011

 ނުވަތަ ދަށްވުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ލައިރެކޯޑަށް ބަ ކުށެއްގެ ވަނަ މާއްދާ 0011

 މަތިވުން ދަރަޖައަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަދަލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ  ވަނަ މާއްދާ 0011

 ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެގައި ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭ ވަނަ މާއްދާ 0011

 ދަށްވުން ދަރަޖަ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ  ވަނަ މާއްދާ 0011

 ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން

 ބުގެ މިންވަރު ދަށްވުންމުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަ ވަނަ މާއްދާ 0011

 ދަށްވުން ދަރަޖަލިބެނިވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ  ފުމުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާ ވަނަ މާއްދާ 0012

  އަދަބުގެ ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން  ވަނަ މާއްދާ 0001

 ދަށްވުން ދަރަޖަ

 

 ބާބު ނަވަ 0111

 ޙުދޫދު ޢަމަލުކުރުމުގެ އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު

 

 އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށްވުން ވަނަ މާއްދާ 0111

 އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން ވަނަ މާއްދާ 0110

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް ވަނަ މާއްދާ 0111
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 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން ދާވަނަ މާއް 0111

 މަރުގެ އަދަބު ވަނަ މާއްދާ 0111

 ޙައްދުގެ ކުށްތައް ވަނަ މާއްދާ 0111

 

 

 ޢާންމު ބައި: ބައި ފުރަތަމަ
 

 ބާބު ވަނަ 01

  މާއްދާތައް އިބްތިދާއީ

 

 ތާރީޚު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން އިނަމާ ތަޢާރުފާއި މާއްދާ ވަނަ 01

 މަޤްޞަދުތައް ޢާންމު؛ އުސޫލުތައް ކުރުމުގެމާނަ މާއްދާ ވަނަ 00

 އުވިދިއުން ކުށްތައް އެހެން ނޫން ކުށް އިވާކަނޑައަޅާފަ ޤާނޫނުގައި މާއްދާ ވަނަ 01

 ދާއިރާ ހިނގާ ބާރު ޤާނޫނުގެ މާއްދާ ވަނަ 01

 ންދެމެހެއްޓު ފަރުވާތައް މަދަނީ މާއްދާ ވަނަ 01

 ކަންކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކުހިނދަހާނުވާސާބިތު ގޮތަކަށް އެހެން؛ ޒިންމާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ހެކި ވަނަ މާއްދާ 01

 ވާޖިބު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ތައްދަދުޢަ ފައިސާގެ ވަނަ މާއްދާ 01

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 01

 ޤާނޫނު އުވާލެވޭ ވަނަ މާއްދާ 01

 

 ޚުޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީ ތަޢާރުފާއި ނަމާއި

 

ކުށްކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ  ޤާނޫނަކީ، ޖިނާއީ ކުށްކުށާއި، އެ މި )ހ(  .01 ނަން ތަޢާރުފާއި

 ކުށްކުށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ރުކުންތަކާއި، އެ މިންގަނޑާއި، އެ

އި، ވިގެންވާގޮތާޤޫބާތް ދަރަޖަކުރެޢުކުށްކުށުގެ ޢުޤޫބާތާއި، ކުށްކުށާއި 

ކުށުގެ ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި، އަދަބު 

ލާއި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައި ސޫއު ކަނޑައެޅުމުގެ
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 ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުއެވެ. ލުތައްސޫއެކަންކަމާބެހޭ އެންމެހައި އު

 ވެ.ލްޢުޤޫބާތު" އެމި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު )ށ(  

ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް،  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި )ނ(  ތާރީޚު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

މަސްދުވަސް ހަމަވާ  12ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ ދިވެހި ސަރުކާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ން ފެށުމުގެ ކުރިން ލެއްގެ ގޮތުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަސޫޢާންމު އު )ރ(  ކުށްކުށް ކުރީގެ

ފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނެއް ގާހިނ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  ނުހިނގާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް މިގާކުރިން ހިނ

ޤާނޫނުގައި  ކަށް ދިނުމަށް މިކުށަ ފެށުމަށްފަހު އަދަބު ކަނޑައަޅާނަމަ، އެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ކުރީގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަށްވުރެ 

 ވާނީ މިންޅައަކުޑަ އަދަބެއްނަމަ، އެފަދަ ކުށަކަށް އަދަބު ކަނޑަ

 މަތިންނެވެ.ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ

 

 ޢާންމު މަޤްޞަދުތައް އުސޫލުތައް؛ މާނަކުރުމުގެ

 

ކުރާނީ އެ މާއްދާތަކުގެ ޢިބާރާތްތަކުން ދޭހަވާ މާނަމި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް  )ހ(  .00 ސޫލުއު މާނަކުރުމުގެ

މަތިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާއްދާއެއްގެ ޢާންމު މާނައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

، ނަމަކުރެވޭމާނަޢިބާރާތްތަކުން އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް 

 އްދާގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޢާންމުކުރަންވާނީ، މި މާމާނައެ މާއްދާ 

މަތިންނާއި، މާނަކުރަންޖެހޭ މާއްދާގައި ގޮތުގެ ނެމަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މި  ނެހިމެނިގެންވާ ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާ

ންވާނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރީ ބާރުތަކުގެ ބޭނުންހިފަ

މިންގަނޑުތަކާ ފައިވާ ޅާޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ ބާރުތަކާ ގުޅިގެން މި

ތުގައި މަތިންނެވެ. އަދި އެ މިންގަނޑުތަކަކީ އޭގެ ޒާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

ނަމަ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ނުފުދޭ މިންގަނޑުތަކަކަށްވާ
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 .މަތިންނެވެގޮތުގެ ނެމަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާ ޢާންމު

ނަސަބާއި،  ، ފުރާނައާއި، ޢާންމު މަޤްޞަދަކީ ދީނާއި މި ޤާނޫނުގެ )ށ(  މަޤްޞަދު ޢާންމު

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ  ،ބުއްދިއާއި މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން

ފަރުދީ މަޞްލަޙަތުތަކާއި ޢާންމު މަޞްލަޙަތުތަކަށް ޤާނޫނުގައި 

ހުއްދަކުރެވިގެންނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނުވަތަ ޤާނޫނުން މަޢާފުދެވެން ނެތް 

ތިން، ގެއްލުން ފޯރުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގެއްލުން ގޮތެއްގެމަ

ފޯރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ހިންގޭ ޢަމަލުތައް މަނާކުރުމުގެ، 

މެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ. ޤޫބާތް ކަނޑައެޅުމުގެ ނިޒާޢުމަލުތަކަށް ޢައަދި އެފަދަ 

، ނީވާން ދަކަށްވެގެމަތިން، މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ މަޤްޞަމި ގޮތުގެ

މަޤްޞަދުތައް  ކުރެވެންވާނީ، އަންނަނިވިމާނައަދި މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް 

 މަތިންނެވެ:ގޮތުގެ ނެޙާޞިލުވާ

ކުރާ ކުށުގެ ބުރަދަނުގެ ، ކުށްކުރާ މީހާ ކުށްވެރިވާ ނިސްބަތާއި (1)   

 ނިސްބަތާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޢުޤޫބާތެއް ކަނޑައެޅުން؛

ވާ ޢަމަލު ކުށުގެ ގޮތުގައި ކުށްވެރިކުރުމުން ކުށަކަށް ނު (2)   

ގޮތުގައި  ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ކުށުގެ ޢަމަލު ކުށުގެ

 ކުށްވެރިކުރުން؛

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު  (3)   

ގޮތުގައި  އަނިޔާވެރި ގޮތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް

 ޓުވުން؛މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއް

ކުށް މާނަކޮށްދީގެން އަދި ވަކި ދަރަޖަތަކަކަށް ކުށްތައް  (4)   

ބަހައިގެން، ކުށްކުށަށް ދެވޭ އަދަބުގެ މިންވަރު 

ކަނޑައަޅައިދިނުމާއި، ކުށުގެ ގޮތުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ 

ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިކަމުގެ އެކަށީގެންވާ އިންޒާރު ދިނުމާއި އެފަދަ 

ކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނު

 ބަޔާންކޮށްދިނުން.
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ކަށް އުނިކަމެއް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތަ މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  މަޤްޞަދު  އިތުރު

މަތިން، އަންނަނިވި ކަންކަން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ގޮތުގެ ނެނާންނާ

ނުންވާ މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް މި ޤާނޫނުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭ

 މަޤްޞަދެކެވެ:

މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު ހަމަތަކަށް އުނިކަން ގެންނަ ޢަމަލުތަކަށް  (1)   

އެކަށީގެންވާ އަދަބު ކަނޑައަޅައިގެން، އެ ޢާންމު ހަމަތައް 

 ދެމެހެއްޓުން؛

ފައިވާ އަދަބުގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޅާކުށްކުށަށް ކަނޑައަ (2)   

 ދަ ކުށް މަދުކުރުން؛ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުވުމާއި އެފަ

 ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުންޖިނާޔަތުގެ ޢަމަލުތައް  (3)   

 ހައްޔަރުކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް ހިފެހެއްޓުން.

( 1މާއްދާގެ ) މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުކަމަށް މި (4)   

ތެރޭގައި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެވަނަ ނަންބަރު

 ޤަބޫލުކުރާ ސުލޫކީ ޤިޔަމްތައް ހިމެނެއެވެ. ޢުމުޖްތަމަ މުކޮށްޢާން

 

 ފައިވާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް އުވިދިއުންޅާޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ

 

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް 

 އުވިދިއުން

 ތަމި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ނުވަ  .01

ގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ރާއްޖޭގެ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްދިވެހި

 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.

 

 ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ

 

ވާ އުފުލުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް ޢުއަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ދަ )ހ(  .01 ދާއިރާ ހިނގާ ބާރު ޤާނޫނުގެ

 ންވެއެވެ:ލިބިގެ

   (1) (i)  ްކުށެއްގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސ
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ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހިނދު، އެ ކުށަކަށް؛ ދިވެހިޢަމަލެއް 

 ނުވަތަ

    (ii)  ެކުށެއްގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްގ

ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނީ 

 ކުށަކަށް؛ ނުވަތަ ވާހިނދު އެމަށް ރާއްޖޭގައިކަދިވެހި

    (iii) ަމަނުވާ ކުށެއްގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވާހިނދު، މުޅިން ފުރިހ

އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން ނުވަތަ ނަތީޖާގެ ރުކުން 

އެ  ވާހިނދު،ކަމުގައި ރާއްޖޭގައިދިވެހިފުރިހަމަވީ 

 ކުށަކަށް؛ ނުވަތަ

    (iv)  ާގޮތަށް ހިންގޭ  އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހިމެނިގެންވ

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށްކުށަށް:

ށެއްގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކު އެފަދަ )ހހ(     

 ރާއްޖޭގައި ކުރުން؛ އަދިދިވެހިޢަމަލެއް 

ފައިވާ ޅާކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަ )ށށ(     

ތަނަކީ ނުވަތަ އެ ކުށުން ނެރެން ބޭނުންވާ 

ފައިވާ ތަނަކީ ޅާއަނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަނޑަ

 އެހެން ޤައުމެއް ރާއްޖެ ފިޔަވައިދިވެހި

 ގައިވުން؛ އަދިކަމު

އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް  )ނނ(     

އުމުގައި، ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ޤަފައިވާ ޅާކަނޑައަ

އުމުގައި ޤަފައިވާ ޅާނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަނޑައަ

 ނަމަ އެއީ އެރިހަމަވެއްޖެފު ކުށުގެ ޢަމަލު އެ

ރާއްޖޭގައި ދިވެހިމެއްގައިވެސް، އަދި އުޤަ

ރާއްޖޭގައިވެސް ދިވެހިނަމަ، އެކަން ކުރި

 ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޢަމަލަކަށްވުން؛ އަދި

ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދިވެހި ކުށެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން،  (2)   
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ދައުލަތަށް، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލަށް، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބާރު 

ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ބާވަތުގެ  ،ކުރާ ފަރާތްތަކަކަށްޒުތަންފީ

އި، އެއިން ފަރާތަކަށް އެފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ކުށާ

 ބެލެވޭ މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް؛ އަދި

ނަމަވެސް ދިވެހިރައްޔިތަކު ކުރީ ކޮންމެ ތަނެއްގައިކަމަށްވީކުށް (3)   

 ނުވަތަ  ،ކުށްކުރާ ރައްޔިތަކާ ގުޅިގެންނުވަތަ ދިވެހި

 ކުށް؛ އަދި އުޅުން ބިނާވެފައިވާ މީހަކު ކުރާދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރި

އަދި އެ ، ކުށްކުރީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް (4)   

އުމެއްގައި ޤަކުށްކުރި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވަނީ ކޮންމެ 

ޅިގެން ނަމަވެސް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ ކަނޑައެކަމުގައިވީ

އް. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކުށެ

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގެ ސަބަބުން އެ 

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް 

 ލިބިދޭ  ބާވަތުގެ ކުށް؛ އަދި

ހަރުގެ ތެރެއިން ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަ (5)   

ޓަރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސް

ފައިވާ އުޅަނދަކާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ އެއިން އުޅަނދެއްގައި ގާނަ

 ކުރެވޭ ކުށް.

 ޤާނޫނު މައްޗަށް ކުށުގެ

 އެއީ އޮތުން ބާރު ހިންގުމުގެ

 ނޫންކަން ރުކުނެއް ކުށުގެ

ނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް އޮތްކަން ކުށެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫ )ށ( 

ސާބިތުކުރުމަކީ، އެ ކުށުގެ ރުކުނެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކުށެއްގެ މައްޗަށް 

ވާ އުފުލުމަށް ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ބާރު ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޢުދަ

ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑެކެވެ. ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް 

 ރައްދުވާ ވާޢުކިޔައި، ދަޅާނުންކުރެވޭ މިންގަނޑުތަކާ އައޮތްތޯ ބެލުމަށް ބޭ

ވާކުރާ ފަރާތުން ޢުފަރާތުގެ ކުށުގެ ނިސްބަތް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ދަ

 ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
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މަތަށް އުނިކަން އައުމުން އެކަމަށް ކޯޓުން އަދަބު ރުކޯޓުގެ ޙު )ނ(  ބާރު ލިބިގެންވާ ކޯޓަށް

ބިގެންވާ ބާރަށާއި، ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނުވަތަ ކަނޑައެޅުމަށް ކޯޓަށް ލި

މަތިން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓަށް މެއް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަދަނީ ޙުކު

ލިބިގެންވާ ބާރަކަށް، މި މާއްދާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އަސަރެއް 

 ނުފޯރާނެއެވެ.

 އެހެން ފަރާތް ރައްދުވާ ދަޢުވާ

 ދައުލަތުން އުމަކަށްޤަ

 އެދުން ށްފޮނުވައިދިނުމަ

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން  )ރ( 

މީހާ،  ރައްދުވާ ދަޢުވާހިނދަކު، ހާނުވާ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި

 ރައްދުވާ ދަޢުވާ ،އުމަކަށް ދައުލަތުން ފޮނުވައިނުދިނުން އެއީޤައެހެން 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހަމައެއް  ފާޢުގައިގެ ދިދަޢުވާމީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ 

 ނޫނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބާރު  ދިވެހި "ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (1) )ބ(  މާނަކުރުން

ބިމާއި ކަނޑުގެ މައްޗަށްވާ ވައިގެ  ހިނގާ ބިމާއި، ކަނޑާއި، އެ

ސަރަޙައްދާއި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައާއި، ޤާނޫނުގައި 

ންވެގެންވާ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދާއި، ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި، ބަޔާ

 މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށާއި މީހުން ނޫޅޭ ރަށްރަށެވެ.

 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ދައުލަތް" (2)   

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ހިންގާ ބާރުތައް ހިންގުމުގެ ދައުލަތް

 ޚާއްޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ސަރަޙައްދު އިޤްތިޞާދީ

ލަތްތައް ސީރާއްޖޭގެ އިޤްޠިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ ވަދިވެހި )ޅ( 

ކޮށް، އެތަކެތީގެ ބޭނުން އެންމެ ހޯދައި، ބަލަހައްޓައި، ޙިމާޔަތް

 ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖެ 

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްޠިޞާދީ ދިވެހިމަތިން، ގޮތުގެ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ

ސަރަޙައްދުގައި ޖިނާއީ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތިޤްރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިދިވެހި   

މުޢާހަދާތަކާ  ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީތެރެއިން، 
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ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭއަށް  މަތިން، މިގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

ކަމަށް  "ދިވެހިރާއްޖެ"މާއްދާގައި  ލިބިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި، މި

ނެފައިވާ ބަހުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބު

ވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ބައިނަލްއަޤް

އިވާ ކަނޑައަޅާފަސަރަޙައްދުކަމަށް  ޞާދީތިއިޤްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ 

ސަރަޙައްދު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރާ ކުށްތަކަށް 

ޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އްގައި ދިވެހިރާއަދަބު ކަނޑައެޅުމު

 ރަންވާނެއެވެ.ދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުމުޢާހަ

 

 މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން

 

ފައިވާ އެއްވެސް ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ ޅާމި ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަނޑައަ  .01 މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން

މުދަލެއް  އެއްގައި ބަދަލެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ އަދަބެއް ދިނުމަށް، ނުވަތަދަޢުވާ

ނުވަތަ އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ޤާނޫނު ، ހިފެހެއްޓުމަށް

ކުރުމަށް އޮތް ޙައްޤަކަށް ތަންފީޒުކަމެއް  ރާ ގޮތެއްގެމަތިން އެނޫންވެސްހުއްދަކު

ނުވަތަ އިލްތިޒާމަކަށް، މި ޤާނޫނުން ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ނުވަތަ އުނިކަމެއް 

ނޫނުގައި ކުށް ކަނޑައެޅުމުގައި، ކުށުގެ މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ނުގެނެއެވެ. އަދި މި ޤާ

 ބައިތައް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.

 

 ހެކި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ؛

 ހިނދަކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަންހާއެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާ 

 

 ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށް ކުށެއް

 ކުރުން

ކުށުގެ ކޮންމެ ރުކުނެއް  ތިނެޝައްކެއްއެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ  )ހ(  .01

ސާބިތުކުރެވިގެން މެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް 

މިންވަރަށް ހެކި ލިބެން  އެ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.ވާސާބިތުކުރެވިގެން
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މީހާއަކީ ކުށެއް ނުކުރާ  ރައްދުވާ ދަޢުވާ ،ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި

 މީހެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް މީހަކަށް އެ ޒިންމާ  (1) )ށ(  ޒިންމާ ނުމުގެސާބިތުކޮށްދި

އަދާނުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ކަމެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ،  އެ 

 މީހަކާ ދެކޮޅަށެވެ.

 މައްޗަށް ފަރާތުގެ ދަޢުވާކުރާ

 ޒިންމާ އޮތް

ޔާންކޮށްފައި މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަ (2)  

ކުރާ ދަޢުވާވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ޒިންމާ، އަންނަނި، ހިނދަކުހާނުވާ

 ފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ:

    (i)  ެކުށުގެ  ތް މިންވަރަށްނެޝައްކެއްއެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގ

 ން؛އެންމެހައި ރުކުންތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނު

    (ii)  ެނުކުރެވޭނެ ޝައްކެއް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގ

މިންވަރަށް، އިސްތިސްނާގެ އެންމެހައި ޙާލަތްތަކާއި، 

ނޫން އެންމެހައި ދިފާޢުތަކާއި، އަދި ކުށެއްކަމުގައި  ޢާންމު

 ދަޢުވާއެ ޢަމަލު ނުބެލުމަށް ހުރި އެންމެހައި ޙާލަތްތައް 

ހިނގާކަން އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ މައްޗަށް ނު

 ދިއަސާބިތުކޮށްދިނުން؛ 

    (iii) ާގައިދަޢުވާފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ  އްދުވާރަ ދަޢުވ ،

ކުށުގެ ޒިންމާ އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭކަން 

ހެއްކަކާއި ހާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ހުރި

ދަނަށް ބުރަކަންކަމެއް ލިބިހުރި އެންމެހައި ހެއްކެއްގެ 

 ބަލައި ސާބިތުކޮށްދިނުން.

 ފަރާތުގެ ރައްދުވާ ދަޢުވާ

 ޒިންމާ އޮތް ށްމައްޗަ

 ތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮ (2)  

ހިނދަކު، ހުށަހެޅެން އޮތް ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެއްގައި ހާނުވާ

ހިމެނިގެންވާ ކޮންމެ ރުކުނެއް ލިބިހުރި އެންމެހައި ހެއްކެއްގެ 

ތުގެ ފަރާ ރައްދުވާ ދަޢުވާބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، 

 ޒިންމާއެކެވެ.
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   އެހެންގޮތަކަށް

 ހިނދަކުހާނުވާސާބިތު

 ކަންކަން ނެޤަބޫލުކުރެވޭ

ކަމެއް ވަކި މި ޤާނޫނުން ވަކި، ހިނދަކުހާދެވޭނު އެހެންގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށް )ނ( 

އެ ކަމެއްގައި  ށް ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި،ގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަ

ސާބިތުކޮށްދެވުނީ  ދަޢުވާއެ  ،ކޮށްދެވުމުންހިމެނިގެންވާ ނުކުތާތައް ސާބިތު

ކަމަށް ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ، އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރާނެ 

އެހެން ގޮތަކަށް  ބަލައި ބުރަދަނަށް ހެއްކެއްގެ ހުރިހާ ލިބިފައިވާ މަށްޚަޞް

 ހިނދަކުއެވެ. ހާއެކަން ސާބިތުކޮށްނުދޭ

ވަނަ ބާބާއި،  44ޤާނޫނުގެ  ބުނެފައި އެވަނީ މި"ޢާންމު ދިފާޢު" ކަމަށް  )ރ(  މާނަކުރުން

ވާ ކޮންމެ ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 04ވަނަ ބާބާއި،  54

 ދިފާޢަކަށެވެ.

 

 އް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބުދަދުތަޢަފައިސާގެ 

 

ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

 މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނުގައި  )ހ(  .01

ޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތޯ ބަ

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު  4ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން ކޮންމެ 

ކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ޢާމަޖިލީހުން އެ ޢަދަދުތައް މުރާޖަ ރައްޔިތުންގެ

 ބަދަލުތައް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގައި ހާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަދަލުނުކުރާ )ށ(  

 ނާނެއެވެ.އެގޮތުގައި ދެމިއޮން ދަދުތައްޢަ ބަޔާންވެގެންވާ ފައިސާގެ

 

 މާނަކުރުން

 

ޅިގެން މާނަކުރުމަށް ކަނޑައެ ކޮށްޢިބާރާތެއް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ތަފާތު  .01 މާނަކުރުން

 ހިނދަކު:ހާބޭނުންނުވާ

ވަނަ މާއްދާގެ  34 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ބައިވެރިން"" (1)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ށ(



 

 

 

 

 

 

 26 

އެއްގެ ދަޢުވާއި އެވަނީ އުފުލޭ ކަމަށް ބުނެފަ"ބަރީއަކުރުން"  (2)   

ނަތީޖާގެ ގޮތުން ކުށެއް ނެތްކަމުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ކުށުން 

ނުވާކަމުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ކުށްވެރި 

 ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކި ނެތްކަމުގެ ޙުކުމެއް އައުމަށެވެ.

ވަނަ  04 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ކުށެއްކުރަން އުޅުން" ( 3)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ހ(

ވަނަ  014 ގެޤާނޫނު މި އަށް ދީފައިވަނީ "އޮޓަމެޓިކް ބަޑި" (4)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) މާއްދާގެ )ރ(

 މާނަކުރުމެވެ.

 014 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "އޮޓަމެޓިކް ލޯޑިންގް" (5)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(

 މާނަކުރުމެވެ.

 މާއްދާގެ ވަނަ 315 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ އަށް "މަންފާ" (0)   

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ ގައި (ށ)

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  "ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" (0)   

ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބައްޔާއި،  ،ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ވޭނާއި

 އުނިކަމަކަށެވެ. ހަށިގަނޑުގެ މާއްދީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބޭ

ވަނަ  222 ގެނޫނުމި ޤާ އަށް ދީފައިވަނީ "ފަނާކުރުން" (0)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

 121 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" (9)   

ގައި ދީފައިވާ ( ވަނަ ނަންބަރ1ުގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  21 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ޙާލަތުގެ ރުކުން" (14)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) )ށ( މާއްދާގެ

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނީ ވޭފަދަ ހެކި" ކަމަށްބުނެފައި އެ"ސާފު އަދި ޤަބޫލުކުރެ (11)   
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ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް ބެލެވޭ އިރު ކިޔާޅާއަލިބިފައިވާ ހެކި 

މިންގަނޑަށް ވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ، އެހެންނަމަވެސް 

ނެތް މިންވަރަށް ހެކި  ތަނެއް ފެދޭނެޝައްކެއް އު އެކަށީގެންވާ

 އްކަށެވެ.ލިބުމުގެ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށް މިންގަނޑެއްގެ ހެ

ވަނަ  413 ގެމި ޤާނޫނު އިވަނީފަދީއަށް  "ތިމާގެމީހުން" (12)   

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އި ގަ މާއްދާގެ )ރ(

ވަނަ  231 ގެނުމި ޤާނޫ "ދެކެވޭ ވާހަކަ" އަށް ދީފައިވަނީ (13)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ރ(

މި  އަށް ދީފައިވަނީ  ޢަމަލުގެ ރުކުން"ކުށްކުރި މީހާގެ " (14)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި  (1ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 21ގެ ޤާނޫނު

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

އި ވަނަ މާއްދާގަ 20 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ރުހުން"" (15)   

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  32 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ނަތީޖާ" (10)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ށ(

"ކުށެއް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ  (10)   

ވެރިވާ ކަމަށް އެއްގައި ކުރާ ޙުކުމެއްގައި ކުށަކުން ކުށްދަޢުވާ

ޙުކުމް އެއްވެސް ގޮތަކުން  . އަދި އެކަނޑައެޅުމަށެވެ

ނުވުމަށެވެ. ނުވަތަ  ފައިލާދޫކޮށް ،ބަދަލުވެފައި ނުވުމަށާއި

މީހަކު ކުށެއް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުން ކޯޓުން 

 ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  04 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ޖެންޓް"އޭ" (10)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ނަންބަރު ވަނަ (4ގެ ) )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ  04 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ކުންފުނި" (19)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) )ނ(

 އަށް ދީފައިވަނީ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" މީހުން ބަންދުކުރާ" (24)   
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ގައި ދީފައިވާ  (ވަނަ މާއްދާގެ )ށ 530 ގެމި ޤާނޫނު

 މާނަކުރުމެވެ.

 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ޒު"މަރުކަ މީހުން ބަންދުކުރާ" (21)   

ގައި ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 530

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނަ ވަ 024 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް" (22)   

ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  ވަނަ (1ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

 "ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު" (23)   

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 532 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 124 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" (24)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) އްދާގެ )ރ(ވަނަ މާ

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  212 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "މަކަރާއި ޙީލަތް" (25)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

"ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވިއްޖެ  (20)   

ވަނަ  45ގެ މި ޤާނޫނުއަށް ދީފައިވަނީ  "ންގައި ބެލުކަމު

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (2ގެ ) މާއްދާގެ )ނ(

 މާނަކުރުމެވެ.

މި  އަށް ދީފައިވަނީ "ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު" (20)   

 .ވަނަ މާއްދާގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ 55 ގެޤާނޫނު

ވަނަ  234 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީއަށް  "ދިރިއުޅޭ ތަން" (20)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) މާއްދާގެ )ރ(

 ނަކުރުމެވެ.މާ
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ވަނަ މާއްދާގެ  21ގެ މި ޤާނޫނުއަށް ދީފައިވަނީ  "ރުކުންތައް" (29)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ހ(

އަށް  "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" (34)   

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 014 ގެމި ޤާނޫނު އިވަނީދީފަ

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

މި  ށް ދީފައިވަނީއަ "މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު" އަށާއި "މަޢާފު" (31)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 54 ގެޤާނޫނު

ވަނަ  121 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ތި"ތަކެ"ގޮވާ  (32)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (2ގެ ) މާއްދާގެ )ނ(

 މާނަކުރުމެވެ.

 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ތު"ޙަ"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަ (33)   

ރުގައި ވަނަ ނަންބަ (3ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 215

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނަ ވަ 215ގެ މި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "މާލީ އިދާރާ" (34)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (1ގެ ) މާއްދާގެ )ނ(

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  212ގެ މި ޤާނޫނު ނީއަށް ދީފައިވަ "މާލީ ލިޔުމެއް" (35)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (3ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

 101 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "މާލީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް" (30)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (1)ގެ  މާއްދާގެ )ނ( ވަނަ

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  110 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "މާލީ މުޢާމަލާތް" (30)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (0)ގެ  މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  014 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ބަޑި"" (30)   
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 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (4) ގެ )ރ(

"ބާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިމާއަށް އެހެން ތަނަކަށް  (39)   

ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ބަންދުކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް  ނެނުދެވޭ

ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ ގޮތަކަށް މާއްދީ 

 ގެއެ ބާރު ،ބޭނުންކުރުމަށާއި ގެގޮތުން ބާރު

ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމަށާއި  އަނިޔާކޮށްފާނެކަމުގެ 

ބިރުދެއްކުމަށާއި އަދި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 

ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުން  ނެނުވަތަ ތިމާއަށް އެހެން ތަނަކަށް ނުދެވޭ

ހިމެނޭގޮތަށް ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާ ލިބިދީފާނެކަމުގެ ބިރު 

 ރުވުމަށެވެ.ކު ސްއިހުސާ

މި  އަށް ދީފައިވަނީ "ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން" (44)   

ވަނަ  (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 144ގެ ޤާނޫނު

 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 533 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ މުވައްޒަފު" ދައުލަތުގެ" (41)   

 މާނަކުރުމެވެ. ގައި ދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

ވަނަ  15 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ޢާންމު ދިފާޢު" (42)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ރ(

ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އަންހެން  (43)   

ނަމުގެ ގޮތުގައި، އަދި އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި 

ން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން ފިރިހެ

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 04 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ އިސް ހިންގުންތެރިޔާ"" (44)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (3ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

 މާނަކުރުމެވެ.

އަށް  ލޫމާތު"ޢުމަ ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ"މަތީ ދަރަޖައަކަށް  (45)   

 (1ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 232 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ
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 ރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކު

އަށް  "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" (40)   

 (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 234 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 124 ގެމި ޤާނޫނު އިވަނީއަށް ދީފަ "ގެ" (40)   

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (2ގެ )

ދިރިއުޅޭ  ނެފައި އެވަނީ"ގޭގައި ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބު (40)   

 ދިއުން މަނާ ން ބޭރަށްދުހިޔާވައްސެއްގައި އެތަނެއްގެ ސަރަޙައް

އްގެ ގޮތުން ބަންދު ގޮތެއްގައި ކުށްވެރިއަކަށްދޭ އަދަބެވެގެންވާ 

 ކުރުމެވެ.

މި  "މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (49)   

ވަނަ  02އާއި ވަނަ މާއްދާ 01 އާއިވަނަ މާއްދާ 04 ގެޤާނޫނު

 ފައިވާ ކުށަށެވެ.ޅާމާއްދާގައި ކަނޑައަ

ވަނަ  20 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ނެތް" "ޤާބިލުކަން (54)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ރ(މާއްދާގެ )

 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ޢިމާރާތް"މީހުން ދިރިއުޅޭ  (51)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 221

ވަނަ  00 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ތް"ކުށްކުރުމުގެ އާލާ (52)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

ވަނަ  31 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "މަސްތުވުން" (53)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ރ(

އަށް  "އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުން" (54)   

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 54 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 539 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ އެއްޗެއް" "މަނާކޮށްފައިވާ (55)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(
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އަށް  ތު"ރެވިގެންވާ ދިފާޢު" އަދި "ހުއްދަ ޙާލަ"ހުއްދަކު (50)   

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 44 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

މި  އަށް ދީފައިވަނީ ނގިހުރެގެން""އެނގިހުރުން" ނުވަތަ "އެ (50)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 24 ގެޤާނޫނު

ވަނަ  411 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ޖަލްދުކުރުން" (50)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (3ގެ ) (ޅމާއްދާގެ )

 މާނަކުރުމެވެ.

މި  ށް ދީފައިވަނީއަ "މުވައްޒަފު ކުރާޒު"ޤާނޫނު ތަންފީ (59)   

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 521 ގެޤާނޫނު

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  44އަށް ދީފައިވަނީ  "ޔާ"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރި (04)   

 ރުމެވެ.ގައި ދީފައިވާ މާނަކު )ބ(

ވަނަ  13 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ދިވެހިރާއްޖެ" (01)   

ގައި ދީފައިވާ ނަންބަރު ވަނަ (1ގެ ) މާއްދާގެ )ބ(

 މާނަކުރުމެވެ.

 024 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "މާއްދީ އެހީތެރިކަން" (02)   

ގައި ދީފައިވާ ނަންބަރު ވަނަ (2ގެ ) ނަ މާއްދާގެ )ށ(ވަ

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  011 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ކުލީސިފައިން" (03)   

 ނަކުރުމެވެ.ގައި ދީފައިވާ މާ މާއްދާގެ )ށ(

އަހަރު  10މުރުން ޢު"ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (04)   

 ނުފުރޭ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

އަށް  ބައިވެރިވި މީހާ" ކަށް"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަ (05)   

 (4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 34 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ

 ކުރުމެވެ.ގައި ދީފައިވާ މާނަ (iiވަނަ ނަންބަރު ގެ )



 

 

 

 

 

 

 33 

ނަ ވަ 021 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ފައިސާގެ ލިޔުން" (00)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

 އަށް ދީފައިވަނީ "ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތައް" (00)   

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 41 ގެމި ޤާނޫނު

 ރުމެވެ.ކުމާނަ

ވަނަ މާއްދާގެ  24 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "އިހުމާލު" (00)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ޅ(

އަށް ދީފައިވަނީ  ވެދާނެ ދިފާޢު" ކުރުމަށް ހުރަހަކަށްދަޢުވާ" (09)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 04

ވަނަ  21 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ އަށް "މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" (04)   

ވަނަ ނަންބަރު ގައި ދީފައިވާ  (4ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  022 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ހަޑިހުތުރު" (01)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ރ(

މީހާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކުށެއް  "ކުށްކުރި (02)   

 ތުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.ސާބި

 514 ގެމި ޤާނޫނު އިވަނީއަށް ދީފަ "ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" (03)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

ވަނަ  524 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ރަސްމީ އިދާރާ" (04)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ޅ(

 މީހާ" އަދި "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" ތިޒާމުކުރި"އިން (05)   

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 34 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (iވަނަ ނަންބަރު ގެ ) (4)

ވަނަ  210 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ވެރިފަރާތް" (00)   

 .ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ މާއްދާގެ )ށ(
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ވަނަ  530 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ޖިނާއީ ބަންދު" (00)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

ޅިގެންވާ ހާލު ފުރާނަ އެ"މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (00)   

އާއި ޢާންމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކާ އުފަންވާ އިންސާނާ

ނިތަކާއި ފުށް ހިއްސާ ނުވިއްކާ ކުންކުންފުނިތަކާއި ޢާންމުކޮ

ތަކާއި އަދި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރާއި ޕާޓްނަރޝިޕް

 ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކަށެވެ.ރަޖިސްޓަރީ

ވަނަ  414 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "އަންހެނާގެ ޢިއްދަ" (09)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) (ށމާއްދާގެ )

 ވެ.މާނަކުރުމެ

ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި  "ލިބިފައިވާ ހުރިހާ (04)   

ސާބިތުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސާފު އަދި 

ވާ ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކީގެ މިންގަނޑަށް ވުރެ ދަށު މިންގަނޑެއްގައި

ހެއްކެއް އަދި އެ މިންގަނޑުން ކޮށްދޭ ކަމަކީ ލިބިފައިވާ 

އެއީ  ބޭނުންވާ ކަންތައް ސާބިތުކުރަންއިރު ހެއްކަށް ބަލާ

 ގާތް ކަމަށް ދައްކައިދިނުމެވެ.ވުން ވުރެ ތެދަކަށްދޮގަކަށް ވުމަށް

 ގެމި ޤާނޫނު " އަށް ދީފައިވަނީމާތުމަޢުލޫ"މީހެއްގެ އަމިއްލަ  (01)   

ގައި ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 232

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

އެވަނީ އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ  "މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި (02)   

ލާއި މާއްދީ މުދަލާއި މާއްދީނޫން މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން މުދަ

އެއްވެސް އަގެއް ހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި 

ތާއި އެކިއެކި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ޚިދުމަހިމެނޭ މުދަލާއި 

ޓްރެކްޓެއްގެ ޙައްޤާއި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ބާރާއި ކޮން

ޞަލާތަށް ނުވަތަ އާދަށުން ލިބިދޭ ބާރާއި ޙައްޤާއި މު
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މާތަށް ނުވަތަ އެކިއެކި މަޢުލޫވަސީލަތްތަކަށް ނުވަތަ 

ފައިވާ ނުވަތަ ފާޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އޮތް ޙައްޤާއި ހި

އޮޅުކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރާއި މުދަލެއްގައި އޮތް ޙައްޤު އަންގައިދޭ 

ގޯތީގެ  ،ތެރޭގައި ޓިކެޓާއި ރަސްމީ ލިޔުންތަކަށެވެ. އޭގެ

، ތަކާއިލިޔުންއެކިއެކި މިލްކުވެރިކަމުގެ  ،ލިޔުންތަކާއި

 ހުއްދަތައް ހިމެނެއެވެ.

ވަނަ  211 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "އަނެކާގެ މުދާ" (03)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ  24 ގެމި ޤާނޫނު ވަނީއިދީފައަށް  "މަޤްޞަދު" (04)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ނ(

 ގެމި ޤާނޫނު ފައިވަނީދީށް އަ "ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" (05)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 319

" ކަމަށް ވުންމިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުނުކުރެވޭނެ "ޝައްކެއް  (00)   

ޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ނީ ހެކީގެ މިންގަނބުނެފައި އެވަ

ދަރަޖައިގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާ ސާބިތުވުމަށެވެ. އަދި އެ 

މިންގަނޑުން ކޮށްދޭ ކަމަކީ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމުގެ 

ތެދުކަމާމެދު އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް 

 ތެއް ނުދިނުމެވެ.ރުސައުފެދޭނެ ފު

ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލު" ނުވަތަ ނުވަތަ " "ފަރުވާކުޑަކުރުން" (00)   

ވަނަ  24 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ"ފަރުވާލެއް ނެތުން" 

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ބ(

ވަނަ  144 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ހިފެހެއްޓުން" (00)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (1ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  21 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ތީޖާގެ ރުކުން""ނަ (09)   

ދީފައިވާ  ގައިވަނަ ނަންބަރު (3ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(
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 މާނަކުރުމެވެ.

 014 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" (94)   

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (5ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނީ ގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ"ހަށި (91)   

ގެ ކަމުގެ ބިރު އުފެދުން ނުވަތަ ތިމާމަރުވުން ނުވަތަ މަރުވެދާނެ

ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އައިބުކަމެއް ދާއިމީ ގޮތުގައި ލިބިދީފާނެ 

 ބޮޑެތި އަނިޔާއަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  214 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ތް"ޚިދުމަ" (92)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ށ(

ވަނަ  131 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ޢަމަލު"ޖިންސީ  (93)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

ވަނަ  134ގެ މި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ޒިނޭކުރުން" (94)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އްދާގެ )ނ(މާ

ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ މި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ދައުލަތް" (95)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) )ބ(

 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ރައްކާކުރާ ތަން" އެއްޗެހި" (90)   

ގައި ންބަރުވަނަ ނަ (3ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 234

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ކުށުގެ ޢަމަލު އެކަނި ފުދުން"ގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް "ކުށު (90)   

 ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( 24 ގެމި ޤާނޫނު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ގެމި ޤާނޫނު ވަނީވާ ފިޔަވަޅު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ"އެކަށީގެން (90)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ 04

ވަނަ  04 ގެމި ޤާނޫނު "މާއްދީ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (99)   
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަނުވާ ކުށެއްގެ ތެރޭގައި  ބާބުގައި

 ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ކުށަކަށެވެ.

 113 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "އަމިއްލައަށް މަރުވުން" (144)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(

ވަނަ މާއްދާގެ  224 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ބެހުން" (141)   

 .ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ )ބ(

ވަނަ  210 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "ވަގުތީ ބޭނުން" (142)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތް" އަށް  ރަޖިސްޓަރީ"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި  (143)   

 (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 04 ގެމި ޤާނޫނު ދީފައިވަނީ

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު

ކަމަށް ބުނެފައި  ހުއްދަވެގެންނުވާ" ކުރުން"ބާރުގެ ބޭނުން (144)   

ވަނަ  (1ގެ ) ގެ )ނ(ވަނަ މާއްދާ 45 ގެމި ޤާނޫނު ،އެވަނީ

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ނަންބަރު

އަތުގައި އެއްޗެއް  މަތިންއްގެ"ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ގޮތެ (145)   

ވަނަ  23 ގެމި ޤާނޫނު ބެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ  214 ގެނުމި ޤާނޫ އަށް ދީފައިވަނީ ގު""އަ (140)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ރ(

ވަނަ  114 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "އަނިޔާވެރި ކުށް" (140)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ބ(

 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ "މުހިންމު ޢާންމު ތަންތަން" (140)   

 އިވާ މާނަކުރުމެވެ.ގައި ދީފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 221

 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން" (149)   

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 31 ގެމި ޤާނޫނު

 މާނަކުރުމެވެ.



 

 

 

 

 

 

 38 

ވަނަ މާއްދާގެ  314 ގެމި ޤާނޫނު އަށް ދީފައިވަނީ ން"ޔު"ލި (114)   

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ށ(

 

 ވޭ ޤާނޫނުއުވާލެ

 

 1/81ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ޤާ )ހ(  .01 ޤާނޫނު އުވާލެވޭ

( އާއި، ޤާނޫނު 1ޗެޕްޓަރ  )ޕީނަލްކޯޑު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

( އާއި، 2ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 21/81ނަންބަރު 

( 3ޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ )ދިވެހިރާއް 00/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  00/14އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ( އުވުނީއެވެ.4ޗެޕްޓަރ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި އުވުނީކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(  

 ބައިތަކުގެ އިތުރުންވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، މި

ގުޅުންހުރި އުސޫލަކާއި،  ޑައެޅިފައިވާ ކުށަކާއި އެކުށަކާއި ކަނޤާނޫނުގަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކާއި  އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ބައެއްގައި

އެ  ވާނަމަ،އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އެކުށަކާ ގުޅުންހުރި އުސޫލަކާ ނުވަތަ

 ށެވެ.ޙާލަތުގައި  އިސްކަންދޭނީ މި ޤާނޫނަ

ޤާނޫނު ފިޔަވައި އެހެނިހެން  ށްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިޖިނާއީ ކު )ނ(  

ޤާނޫނާއި ތަޢާރުޟުވާ  ތެރެއިން، މި ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކުގެ

ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އުވާލަންޖެހޭ ނުވަތަ 

ފަދަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތައް ފާހަގަކޮށް އެ

ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކުގެ ލިސްޓެއް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައި، 

ވަނަ މާއްދާގެ  14ޤާނޫނުގެ  ފަށާނެކަމަށް މި ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންމި ޤާ

މަސްދުވަހުގެ ކުރިން،  0)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ 

ތަކާއި ނޫނުސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެފަދަ ޤާ

މަޖިލީހުން  މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ރައްޔިތުންގެޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކާ
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 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ކުށުން އަދި ޒިންމާ ކުށުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އަސާސީ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ

  ދިފާޢުތައް ގުޅޭ ޒިންމާއުފުލުމާ ގެއްލުމުގެ ކުރިމަތިވާ

 

 ސްއަސާ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ އްދާވަނަ މާ 11

 ކަނޑައެޅުން ރުކުންތައް ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ 10

 ހުރުން ގުޅުން ދެމެދު ނަތީޖާއާ ޢަމަލުގެ އެ ޢަމަލާއި ވަނަ މާއްދާ 11

 ންދޫކޮށްލުމު ނުކޮށް ކަމެއް ؛ޒިންމާ އުފެދޭ ވެރިކަމުން އަތުގެ ؛ޒިންމާ އުފެދޭ ކުރުމުން ޢަމަލެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 ޒިންމާ އުފެދޭ

 ރުކުންތައް ގުޅޭ ނިޔަތާ ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 ނެތިދިއުން ނިޔަތް ކުށުގެ ކަންތަކުން ކުރާ ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކުން ވަނަ މާއްދާ 11

 އުންނެތިދި ނިޔަތް ކުށުގެ ސަބަބުން އުނިކަމެއްގެ ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ޑީގެސިކުނ ވަނަ މާއްދާ 11

 ރުހުން ދާވަނަ މާއް 11

 ބަލައި ކުށެއްކަމުގައި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ ؛ހުއްދަ ދެވޭ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ޢާންމު ވަނަ މާއްދާ 11

 ޢަމަލު ނުވާ މަނާކޮށްފައި

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 12

 

 އަސާސް ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ

 

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ 

 އަސާސް

މީހަކު  ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާހާހިނދަކު،ގައި އެހެން މި ބާބުގެ އެހެން މާއްދާއެއް  .11

 ކުށެއްގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:

ރުކުނެއް އޭނާގެ ޢަމަލުން  ހުރިހާކުށުގެ ރުކުންތައްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ(  

ނުވަތަ އެ ރުކުންތައް ކަނޑައެޅިގެން  ފުރިހަމަވާ ކަންކަން،

މި  ނުވިނަމަވެސް، އެ ފުރިހަމަނުވާ އެންމެހައި ރުކުންތައް،ފުރިހަމަ
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ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާއަކުން އޭނާއަށް ނިސްބަތްކުރެވިގެންވާ  34 ގެޤާނޫނު

 އަދި؛ ކަންކަން

 ނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުން ބަރީއަވެވޭ )ށ(  

ރިހަމަވާން ޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަންކަމަށް، ކުށުގެ ޢަމަލު ފެތުމުގައި ފު

 ފުރިހަމަނުވުން؛ އަދި

ނޫނުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ކުށެއްގެ ދިފާޢުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ޤާ )ނ(  

ކުށުގެ ޢަމަލު ފެތުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ކަމަކަށް،ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވުން.

 

 ކުށުގެ ރުކުންތައް ކަނޑައެޅުން

 

 ކުށެއްގެ ރުކުންތައްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ރުކުންތަކަށެވެ: )ހ(  .10 ރުކުންތައް ކުށުގެ

 އެ ކުށް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދާ ގުޅޭ ރުކުންތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ: (1)   

    (i) ެޢަމަލު؛ ނުވަތަ ކުށްކުރި މީހާގ 

    (ii) ްނުވަތަ ؛ޙާލަތްތައ 

    (iii) ްނަތީޖާ؛ އަދި ޢަމަލުން ނުކުތ 

މާބެހޭ ކުށް މާނަކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅު (2)   

މަތިން، "ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ފައިވާ ގޮތުގެޅާގައި އެކަށައަމާއްދާ

ވަނަ  24 ގެމި ޤާނޫނު ރުކުންތައް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި،

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް".

ކުށެއް ، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށްޢަމަލުގެ ރުކުން"  ކުށްކުރި މީހާގެ" (1) )ށ(  މާނަކުރުން

އެ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ  ،މާނަކުރެވިގެންވާއިރު

އެ ކުށެއް  ،ގޮތުންކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޢަމަލާ ބެހޭނުވަތަ ނު

 ބަޔަކަށެވެ.މާނަކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ 

ކުށެއް  ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،"ޙާލަތުގެ  (2)   

މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، ޢަމަލުގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން ނުވަތަ 
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އެ ކުށުގެ މަޤްޞަދުގެ  ނަތީޖާގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން، އެކަމަކު

ރުކުނަކާ ބެހޭ ގޮތުން، އެ ކުށެއް މާނަ ކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ 

 ށެވެ.ޔަބަ

ކުށެއް  ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،ތީޖާގެ "ނަ (3)   

މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، މީހެއްގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވެގެންދިޔަ 

މުގައި ހިމެނިގެންވާ މާނަ ކުރުޙާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން، އެ ކުށެއް 

 ށެވެ.ޔަބަ

އެ ކުށް  ،ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުށެއްގެ "މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" (4)   

  ،އެ މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުގެ ރުކުނާއި ،ވާއިރުމާނަކުރެވިގެން

 ،ނަތީޖާގެ ރުކުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ،ޙާލަތުގެ ރުކުނާއި

ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ރުކުންތަކެއް  ،މަޤްޞަދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި

 ނުހިމެނެއެވެ.

 

 ޢަމަލާއި އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ދެމެދު ގުޅުން ހުރުން

 

 ދެމެދު އާނަތީޖާ ޢަމަލާއި

 ގުޅުމުގެ ޖެހޭ ހުންނަން

 މިންގަނޑުތައް

މީހެއްގެ ޢަމަލުން ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ، އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ބަލާނީ  )ހ(  .11

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:

އެ ނަތީޖާއަކީ، މީހަކު ކުރި ވަކި ޢަމަލަކުން ނޫން ގޮތަކަށް  (1)   

 ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކަށް ނުވުން؛ އަދި

ނުވަތަ އޭނާގެ ، މީހާ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއަށް ރައްދުވާ ދަޢުވާ (2)   

 އެނަތީޖާއަކީ އެ  ބަލާއިރުސްބަތަށްނިރެވޭ ކުށުގެ ކު ދަޢުވާމައްޗަށް 

އޭގެ ، ނުވުމާއިނަތީޖާއެއްކަމުގައި ނެތް ޢަމަލާ މާބޮޑު ގުޅުމެއް

، ޒާތުގައި މީހެއްގެ ވަކި ޢަމަލަކާ ނުލައި ހިނގި ކަމަކަށް ނުވުމާއި

ބޮޑު މާ ޢަމަލަކާކުރާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މީހެއްގެ  އެހެން

 ނަތީޖާއަކަށްވުން. ނެތް ގުޅުމެއް
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 ދެ ވަކި ކުރާ މީހަކު ދެ

        ނަތީޖާއެއް އެއް ކަމަކުން

 ނުކުތުން

ޢަމަލެއްގެ ދެ މީހަކު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ވަކިވަކިން ކުރާ  )ށ( 

އް ނުކުމެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އަދި އެއިން އެކަކު ސަބަބުން ވަކި ނަތީޖާއެ

ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންވެސް އެ ނަތީޖާ ނުކުތުމަކީ އެކަށީގެންވާ 

ވާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައި އ1ެގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ(، ވާނަމަކަމެއްކަމުގައި 

 އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޢަމަލުވެސް، ފެތޭކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ޙާލަތަށް 

 

 ؛ އަތުގެ ވެރިކަމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛ އް ކުރުމުން އުފެދޭ ޒިންމާޢަމަލެ

 ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން އުފެދޭ ޒިންމާ

 

     އުފުލުމުގެ ޒިންމާ

 މިންގަނޑުތައް

އްޗަށް އެކަނިވެސް ބުރަވެފައި ޢަމަލެއްގެ މަ، ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުން )ހ(  .11

ނުވަތަ ، ކުރާ ކަންކަން، އިއެ ޢަމަލުގެ މާނައިގަ، އެގޮތުންވެ. އޮވެދާނެއެ

ނުވަތަ ، ގޮތެއްގެ މަތިން އަތުގައި އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން ހުއްދަނުކުރާޤާނޫނު 

ށްލުން ނުއުފުލައި ދޫކޮ އުފުލަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޒިންމާއެއް

 .ހިމެނެއެވެ

 ގޮތެއްގެ ނުކުރާ ހުއްދަ ޤާނޫނު

             އަތުގައި  މަތިން،

 ހެއްޓުންބެ އެއްޗެއް

އަތުގައި އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން މީހަކު ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެ  )ށ( 

ކަމެއް އޭނާ ކުރާ  ކުރެކަންކަމުންމީހަކަށް އެނގިހުރެ، އަންނަނިވި 

 .ޙާލަތުގައި، އެކަންޏެވެ

 އޭނާހޯދި، ނުވަތަ  އެއްޗެއް އޮވެ އެ އެއްޗަކީ އޭނާއަތުގައި  (1)   

 ކަށްވުން؛ ނުވަތަބަލައިގަތް އެއްޗަ

އޮވެ އެ އެއްޗެއް އަތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެއްޗެއް އަތުގައި  (2)   

 އޮތުން. އަތުގައި  އޭނާގެއެ އެއްޗެއް  ލިބިމެ، ވަގުތު އެކަށީގެންވާ

 ދޫކޮށްލުމުން ނުކޮށް ކަމެއް

 ޙާލަތު ކުށްވެރިވާ

ކުރާ ހިނދު، އެ އްކަމުގައި ބަޔާންކުށެނަތީޖާއަކީ  ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ކަމެއް )ނ( 

 .ނެއެވެހޭމީހަކު ޒިންމާ އުފުލަންޖެއެކުށަށް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، 

  ފަދައިން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 22 ޤާނޫނުގެ މި (1)   

 ނުކުރުމުންކަމަށް ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ އެމީހަކު ނުކުތީ، ނަތީޖާ

 އަދި ވުމާއި؛
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ކުރުމަށް  އެމީހަކު ޤާނޫނީގޮތުން ކަމަކީ، ނުކޮށް ދޫކޮށްލި އެމީހަކު (2)   

 އަދި ވުން؛ލާޒިމު ކުރާ ކަމެއްކަމުގައި

ކަންކަން  އެހެނިހެން ފައިވާކަނޑައަޅާކުށުގެ ރުކުންތައްކަމުގައި  (3)   

 ފުރިހަމަވުން.

 

 ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް

 

ކުށުގެ މަޤްޞަދާ ގުޅޭ       

ކޮންމެ ރުކުނަކާ ގުޅިގެން     

 ގެ ނިޔަތް އޮތުންކުށު

ގުޅޭ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރުކުނަކާ ގުޅިގެން ކުށުގެ މަޤްޞަދާ )ހ(  .11

މީހާގެ ރައްދުވާ  ދަޢުވާ ،ހިނދަކުހާކުށުގެ ނިޔަތް އޮތްކަމަށް ސާބިތުނުވާ

އޭނާ ކުށްވެރިވާކަމުގައެއް  ،މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ކުށުން

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ

 ނިޔަތް ކުށުގެ ކުށްކުރިއިރު

 އޮތުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ނިޔަތް، ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ( 

 .ޢަމަލުކުރި ވަގުތުގައި، އޮންނަން ވާނެއެވެ

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުތައް ކުރާމީހާ، އެކަން  )ނ(  މަޤްޞަދު

 .ބެލެވޭނެއެވެ ވަކި މަޤްޞަދެއް އޮވެގެންކަމުގައި އެކުރަނީ

، ވާނަމަޢަމަލުގެ ރުކުނާއި، ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭ ގޮތުންކަމަށް  (1)   

 ކަނޑައެޅިގެން އޭނާގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ޢަމަލެއް ކުރުން

 ކަމުގައިވުން؛ ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުން

 ވަކި ޙާލަތެއް، ވާނަމަތުންކަމަށް ގޮގުޅޭޙާލަތުގެ ރުކުނާ  (2)   

ދެމިއޮތްކަން އޭނާއަށް އެނގިގެންވުން، ނުވަތަ އެ ޙާލަތެއް 

ދެމިއޮތްކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރުން، ނުވަތަ އެ ޙާލަތު ދެމިއޮތުމަށް  

 އޭނާ އުންމީދުކުރުން؛

ވަކި ކަމެއް ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ ވަކި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  (3)   

މީހެއްގެ އެ  ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދު އޮތް

މަޤްޞަދުގެ ދާއިރާގެ ވާ މަޤްޞަދުވެސް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން

 ދަޢުވާތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. އެކަމަކު، އެއީ، އޭނާގެ މައްޗަށް 
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އިވާ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ފަކަނޑައަޅާކުށް އުފުލިފައިވާ 

ގެ ގެއްލުންދިނުމުގެ، ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ޢަމަލު ހިންގުމު

 ހިނދަކުއެވެ.ހާ މަޤްޞަދެއް ނެތްކަން، ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކަން  )ރ(  އެނގިހުރުން

 އެނގިހުރެގެންކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:

ކުރާ ޢަމަލަކީ އޭނާ އެ، ވާނަމަޢަމަލުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުންކަމުގައި  (1)   

 ؛ޒާތުގެ ނުވަތަ އެބާވަތުގެ ޢަމަލެއްކަން އޭނާއަށް އެނގިގެންވުންއެ

ޙާލަތެއް  އެފަދަ، ވާނަމަކަމުގައި  ޙާލަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން (2)   

އަށް އޮތްކަން އޭނާ ފުރުސަތުއެކަށީގެންވާ ދެމިއޮތުމުގެ 

 އެނގިގެންވުން؛

ކުރާ  އޭނާ އެ ނަމަ،ވާކަމުގައި  ގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުންނަތީޖާ (3)   

 ވަކި ނަތީޖާއެއް ، އޭގެ ޒާތުގައިއިރު ޢަމަލީގޮތުން ބަލާ ،ޢަމަލަކީ

 ޢަމަލެއްކަން އޭނާއަށް އެނގިގެންވުން. ނުކުންނާނެ

މީހަކު  ،ގުޅޭގޮތުން ރުކުނާ މަޤްޞަދުގެ ކުށުގެ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، )ބ(  ޢަމަލު ފަރުވާކުޑަ

 އެވެ.ބެލެވޭނެ ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމުގައިފަރުވާކުޑަ 

ރުކުން އެބައޮތްކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢަމަލުން  މަޤްޞަދުގެ (1)   

އެރުކުން މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމާއި، އެނުރައްކަލާ 

ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭނާއަށް 

 ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުން؛ އަދި އެނގިހުރެ، އެނުރައްކަލަށް

އަށް އަދި އޭނާއިރު މަޤްޞަދަށް ބަލާ ޒާތަށާއިއޭނާ ކުރި ޢަމަލުގެ  (2)   

ލަކުން ނުކުމެދާނެ ޢަމަ އެފަދަ ،އެނގިގެންވާ ޙާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު

 އެފަދަ ،ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުމަކީމިންވަރަށް  ޒާތަށާއި ނުރައްކަލުގެ

މަތަކާ ޢަމަލުކުރާނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމީހަކު ހުރި  ޙާލަތެއްގައި

 ކަމުގައިވުން. ކުރި ޢަމަލެއްން ތަފާތުގޮތަކަށް މުޅި

 

 މީހަކު ކުށުގެ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، )ޅ(  އިހުމާލު
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 ބެލެވޭނެއެވެ. އިހުމާލުވެއްޖެކަމުގައި

އޭނާގެ ޢަމަލުން އެރުކުން ނުވަތަ  ރުކުން އެބައޮތްކަން މަޤްޞަދުގެ (1)   

ނުރައްކަލާ  ވެރިވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމާއި، އެމެދު

ޖެހޭ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭނާއަށް ކުރިމަތިލާން

 ހުރުން؛އެނގެންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްގައި 

 އޭނާއަށް އަދި ބަލާއިރު މަޤްޞަދަށް ޒާތަށާއި ޢަމަލުގެ ކުރި އޭނާ (2)   

 ނުކުމެދާނެ މަލަކުންޢަ އެފަދަ، ބަލާއިރު ޙާލަތްތަކަށް އެނގިގެންވާ

 އެފަދަ،  ނުގަނެވުމަކީރު ވިސްނައިމިންވަ ޒާތާއި ނުރައްކަލުގެ

 ހަމަތަކާ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްޢަމަލުކުރާނެ  މީހަކު  ހުރި ޙާލަތެއްގައި

 ން.ވުގޮތަކަށް ން ތަފާތުމުޅި

 ދަރަޖަ މަތީ ނިޔަތުގެ ކުށުގެ

 ދަށުގެ ސާބިތުވުމުން،

 ސާބިތުވުން ދަރަޖަތައް

އޭގެ އެއަށްވުރެ ، ވާނަމަގެ ނިޔަތުގެ މަތީ ދަރަޖައެއް ސާބިތުވާކަމުގައި ކުށު )ކ( 

ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. ވެސް ދަރަޖަތައް ދަށު

 :އެވަނީއެވެރީގައި ނެ މިންގަނޑުތައް ތިސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާ

ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން އެކަމެއް  (1)   

 ނގިހުރިކަން ސާބިތުވާނެއެވެ؛އެ

 ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު އޮތްކަން ނުވަތަ އެކަމެއް އެނގިހުރިކަން (2)   

 ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް ކުރިކަން ސާބިތުވާނެއެވެ. ސާބިތުވުމުން

ނުވަތަ  އޮތްކަން ނުވަތަ އެކަމެއް އެނގިހުރިކަން ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު (3)   

އިޙްމާލުވެއްޖެކަމަށް  ތުވުމުންސާބި މެދު ފަރުވާކުޑަކުރިކަންއެކަމާ

 ސާބިތުވާނެއެވެ.

       ނިޔަތުގެ ކުށުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައި ދަރަޖައެއް

 މިންގަނޑު ބަލާނެނަމަ ނުވާ

ގޮތުން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ ކުށުގެ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނަކާ ގުޅޭ )އ( 

 ،ނަމަނުވާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިއެ ކުށް ކަނޑައެޅުމު ،ނިޔަތުގެ މިންގަނޑު

 ،ނަމަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާޖަ ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ދަރަ

އެ ރުކުނަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާނެ 

 ފަރުވާކުޑަކުރިކަން އެ ކުށް ކުރި މީހާ ،އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ

 ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ.
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      އުފުލުމަށް ޒިންމާ ކުށުގެ

     އެކަނި ޢަމަލު ކުށުގެ

 ޙާލަތު ފުދޭ

ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުގެ ޢަމަލު  ކުށުގެ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނަކާ ގުޅޭ ގޮތުން )ވ( 

ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން  މި މާއްދާގެ )އ(، ޙާލަތުގައި އެކަނި ފުދޭ

ބޭނުން ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުވުމަކީ، އަންނަނިވި ކުށްކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި 

 :މިންގަނޑެއް ނޫނެވެ

ވުން؛ ކަމުގައި ކަމެއްހިމެނޭ ތެރޭގައި  ކުރި ކުށަކީ މުޚާލަފާތުގެ (1)   

 ނުވަތަ

އެ ކުށަކީ މި ޤާނޫނު ނޫން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ   (2)   

މަޤްޞަދަކީ، ޤާނޫނުގެ  ގައިކުށަކަށް ވުމާއި، އެ ކުށް ކަނޑައެޅުމު

ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، ކުށުގެ އެހެން ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތު

މައިގަނޑު ރުކުނެއް އެކަނި ސާބިތުވުންކަން، އެ ކުށް ކަނޑައެޅި 

 ޤާނޫނުން ސާފުކޮށް ދޭހަވާން އޮތުން.

 މިންގަނޑު ނިޔަތުގެ ކުށުގެ

ނަމަ ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ

 ނަތީޖާ ނުކުންނާނެ

ންވާނެ ކުށުގެ ކުށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނު )މ( 

ނަމަ، އެ މާއްދާގައިވާ ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނިޔަތުގެ މިންގަނޑު ކަ

ވެސް އެ ކުންތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައިރު ހުރިހާއެ ކުށާ ގުޅޭ އެހެން 

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި  .ވާނެއެވެ ސާބިތުކޮށްދޭން ނިޔަތް ކުށުގެ މިންގަނޑަށް

ދޭހަވާ ނުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތުން އެކުށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫ

 މިންވަރަށް ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

 އެނގޭކަން ކުށެއްކަން

 ޙާލަތު ނުޖެހޭ ސާބިތުކޮށްދޭން

ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ކުށެއް  )ފ( 

ށެއްކަން އޭނާއަށް އެނގޭކަން މީހަކު ކުރި ޢަމަލަކީ ކު، ސާބިތުކުރުމުގައި

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެކުށުގެ ރުކުނެއްނޫނެވެ.

 

 ކުރާ ކަންތަކުން  އޮޅުމަކުންނުވަތަ ނޭނގުމެއްގައި 

 ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން

 

ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ 

އޮޅުމަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ 

މެނުވީ، ކުށުގެ  ޙާލަތުގައިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް 33ޤާނޫނުގެ  މި  .11

ނިޔަތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުގެ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ 
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ކަމުގެ، ނުވަތަ ތާއަކާ ގުޅިގެން ތިމާއަށް ނޭނގޭކަމެއް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ނުކު ހެކިހުށަހެޅުން

 ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކަމުގެއޮޅިފައިތިމާއަށް ހުރެވުނީ 

 

 ސަބަބުން  އުނިކަމެއްގެޔެއްގެ ނުވަތަ ބައް ސިކުނޑީގެ

 ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން

 

 ބައްޔެއް  ސިކުނޑީގެ ،ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި )ހ(  .11 ތިދިއުންނެ ނިޔަތް

 ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އުނިކަމެއް ހުރި ކަމުގެ ނުވަތަ

އެވަނީ،  ނިކަމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއު ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ނުވަތަ" )ށ(  މާނަކުރުން

މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ ސުލޫކަށް ނުވަތަ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް

 ޙާލަތަކަށެވެ. ސިކުނޑީގެއާދަޔާ ޚިލާފު  އަސަރު ފޯރުވާނޭދެވޭ 

 

 ރުހުން

 

ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ މީހާ ކުރި ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލާ ދަޢުވާ ރައްދުވާ  )ހ(  .11 ރުހުން ދެވޭ ޢާންމުކޮށް

 ޢަމަލުން ގެއްލުންގޮތުން، އެ ކުށުގެ ން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭއެ ޢަމަލު

މީހާ ދޭ ރުހުމަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށުގެ ދިފާޢެއް ލިބުނު 

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން  ،އެ ރުހުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން (1)   

 ނެތިދިއުން؛ ނުވަތަ ރުކުނެއް

އެ ކުށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ގެއްލުންދިނުމުގެ ނުވަތަ  (2)   

 ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ ރުހުން ދީފައިވުން.

 އަނިޔާއަށްދެވޭ ޖިސްމާނީ

 ރުހުން

މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލަކީ މީހާ ކުރި ކުށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ )ށ( 

 ކަމަށްދީފާނެ  ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  އަނިޔާއެއް

 ން ގެއްލުން ލިބުނުޢަމަލު އެ، ނަމަގޮތުން ހިންގުނު ޢަމަލަކަށްވާ ބެލެވޭ
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ރުހުމަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށުގެ ދިފާޢެއްކަމުގައި މީހާ ދޭ 

 ބެލެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ވަތަ ދީފާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނު ލިބުނު ރުހުން ދެވުނު ޢަމަލުން (1)   

ނުވުން؛  އަނިޔާއަކަށްއޭގެ ޒާތުގައި ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކީ 

 ނުވަތަ

އެ ޢަމަލާއި ގެއްލުމަކީ ހުއްދަ ކަސްރަތު މުބާރާތާއި ވާދަވެރި  (2)   

ވުން ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެތެރޭގައި މެދުވެރި

 ށްވުން.ވަތަ ގެއްލުމަކަޢަމަލެއް ނުއެކަށީގެންވާކަމަށް ބެލެވޭ 

ނުވަތަ  ކު،ހިނދަހާވާނުމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  )ނ(  ރުހުން ނޫން ޞައްޙަ

ފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް ޢުދަ

ކަމަކަށް އެއްބަސްވުމަކީ އަންނަނިވި  ކު،ހިނދަހާވާބަޔާންކޮށްފައި ނު

 ތަކުގައި އެ ކަމަށް ރުހުނީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.ޙާލަތް

ހާއަކީ ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު އެމީހަކާމެދު ހިންގުނު މީ (1)   

ފަދަ ރުހުމެއް ދެވޭ ވަރުގެ ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެ

 ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން؛ ނުވަތަ

މީހާއަކީ އެ ކުށުގެ އެމީހަކާމެދު ހިންގުނު  ލުޢަމަ ބެލެވޭ ކުށެއްކަމުގައި (2)   

ޢަމަލުގެ ބާވަތް ނުވަތަ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވޭ ވަރުގެ އެކަށީގެންވާ 

އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް  ޤާބިލުކަން ނެތް މީހެއްކަން

 ނުވަތަ؛ ވުންއެނގިގެން

ފައިވާ ޤާނޫނުގައި، މާނަކޮށްފައިވާ ކަނޑައަޅާއެ ރުހުމަކީ، އެ ކުށް  (3)   

؛ ވުންރަނގަޅަށް ވިސްނުމަކާ ނުލައި ދިން ރުހުމަކަށް، މެދުގޮތާ

 ވަތަނު

ހުއްދަ  ގައިފައިވާ ޤާނޫނުކަނޑައަޅާއެ ރުހުމަކީ އެ ކުށް  (4)   

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން  ކުރެވިފައިނުވާ

 .ވުންހުމަކަށްވާ ރުފައިދާހޯން ލައިގެވާއޮޅުނުވަތަ 

މުރުގެ ޢުމީހަކީ "ޤާބިލުކަން ނެތް" މީހެއްކަމުގައި ވާނީ އޭނާގެ  ވަކި )ރ(  މާނަކުރުން
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ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލިބިފައިވާ ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

އިވާ އޭނާ މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ދިމާވެފަ

މެދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން، ކަމަކާއެނޫންވެސް 

ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް، ސާފުކޮށް ބަޔާންވާ ގޮތުގައި،  ވިސްނައި،

 އެވެ.ވާނަމަނުކުޅެދިގެން

 

 ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ ހުއްދަ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށެއްކަމުގައި 

 ފައިނުވާ ޢަމަލުބަލައި މަނާކޮށް

 

ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ 

ކުގެ މައްޗަށް ޒާތަށާއި ޙާލަތްތަ

ލާ ބުރަވެ ކޯޓުން ނުބަ

 ކޮށްލެވޭ ޢަމަލުތައްދޫ

އުފުލޭ ހިނދު، ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި އަދި އެ  ދަޢުވާކުށެއްގެ   .11

އުފުލިފައިވާ  ދަޢުވާށުގެ އިރު، ކުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ބަލާގުޅިގެންވާ ޙާ ޢަމަލާ

ވާނަމަ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަކާ ނިވި ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައިޢަމަލަކީ އަންނަ

 ނުލައި، އެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.

ރެވިގެންވާ، ނުވަތަ މީހުން އެ ޢަމަލަކީ ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހުއްދަ ކު )ހ(  

ވާ ބާވަތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި އެކު އުޅުމަށް ފަރިތަވެފައިއެއާ

 :ވުންޒާތުގެ ޢަމަލަކަށް

މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ އެ ޢަމަލު ކަނޑައެޅިގެން  (1)   

 ން؛ އަދިނުވު މަނާކޮށްފައި

 ތަޢާރުޟުވާފައިވާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ ކަނޑައަޅާކުށް  (2)   

 ވުން؛ ނުވަތަނު ޢަމަލަކަށް

ނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ މިންވަރު، ޖި )ށ(  

 ވުން؛ ނުވަތަކުރި ޢަމަލުގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ

އަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާ ގެއްލުން ކުށް ކަނޑަ )ނ(  

 ދީފައިނުވުން.

ދާގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަން މި މާއް، ކޯޓަކުން ނުބަލާއުފުލޭ ކުށެއް  ދަޢުވާ )ރ( ލިޔުމުން  ސަބަބު   
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 ކަމުގެ ސަބަބު ލިޔުމުން ބަޔާންކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ވާނީ، އެ އަންގައިދިނުން

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ  01 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" )ހ(  .12 މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (1މާއްދާގެ )

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 10 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޙާލަތުގެ ރުކުން" ށ()  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ  10އަށް ދީފައިވަނީ  "ކުށް ކުރި މީހާގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން" )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (0ގެ ) )ށ(
 

ވަނަ މާއްދާގެ  11 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ބިލުކަން ނެތުން""ޤާ )ރ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ރ(

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 11 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "އެނގިހުރުން" )ބ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ގައި  ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ ) 11 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "އިހުމާލު" )ޅ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  10 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" )ކ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.( ވަނަ ނަންބަރ1ުގެ ) )ށ(

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 11 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "މަޤްޞަދު" )އ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 (ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 24 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީ އަށް "ޢަމަލު ފަރުވާކުޑަ" )ވ(  

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ ގައި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 21 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ނަތީޖާގެ ރުކުން" )މ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (3ގެ )

ވަނަ  10 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ޔާ""ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނި )ފ(  
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 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ނަންބަރު ވަނަ (20)މާއްދާގެ 

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ނިސްބަތްކުރުން ފަރާތަކަށް ވަކި ރުކުންތައް ކުށުގެ

 

 ޒިންމާދާރުކުރުވުން މީހަކު އެހެން ޢަމަލަށް މީހެއްގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މަސްތުވުން ތިޔާރުގައިއިޚް އަމިއްލަ ވަނަ މާއްދާ 10

 ތަފާތުވުން ނަތީޖާއާ ނުކުތް، ނަތީޖާ ހީކުރި ށްކަމަވާނެލުޙާޞި ނުވަތަ ޤަޞްދުކުރި ންޞިލުކުރަޙާ ވަނަ މާއްދާ 11

 ކުށްހީކުރެވުން ކުރަނީކަމުގައި ކުށެއް އެހެން، ކުރާއިރު ޢަމަލެއް ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11

 

 ޒިންމާދާރުކުރުވުން މީހަކު އެހެން ލަށްޢަމަ މީހެއްގެ

 

މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކަށް އެހެން 

 މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަށް، އެ ޢަމަލުކުރި ފަރާތުގެ  )ހ(  .11

ވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންއިތުރުން، ތި

 :ޒިންމާއުފުލަން ވާނެއެވެ

ކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން ކުށެއް ކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގާއިރު،  (1)   

މައުޞޫމު ނުވަތަ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނެތް މީހަކު އެ 

 ޢަމަލުގައި ބައިވެރިކުރުވުން؛ ނުވަތަ

މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ކުށް  (2)   

؛ ވުންފައިސް ޤާނޫނުގައި ޒިންމާދާރުކުރުވާވެފައިވާ އެހެންކަނޑައަޅާ

 ނުވަތަ

ކުށްކުރި މީހާ ކުށްކުރިއިރު އޭނާއާއެކު ބައިވެރިވި މީހެއް  (3)   

 ކަމުގައިވުން.

 

ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން، ކުށެއް ކުރުމުގައި އަންނަނިވި  )ށ(  ޒިންމާ ބައިވެރިވުމުގެ
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އޭނާއަކީ،  ނަމަ،ބައިވެރިވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި، އެހެން މީހަކު އެ ކަމުގައި

 ކުށްކުރި މީހާގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ  (1)   

ކުށް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި، އެނގިހުރެ، އެހެން މީހަކަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން؛ ނުވަތަ

ޢަމަލަކީ ކުށެއް ކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވުމުގެ ޢަމަލެއް  އޭނާގެ (2)   

 .ވުންކަމުގައި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި

          ބައިވެރިވުމުގެ

 ނުޖެހޭ ޒިންމާއުފުލަން

 ޙާލަތްތައް އިސްތިސްނާ

ފައިވާ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާމި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ކުށް  )ނ( 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ، ހާހިނދަކުގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާއެހެން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ، ނަމަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

 ހިނގައިދިޔަ ކުށް ކުރި މީހާގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:

 އޭނާއަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުނު މީހާ (1)   

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

ފައިވާ ގޮތުން އެކުށް ކަނޑައަޅާކުށް  ،އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ (2)   

ހިނގައިދިޔުމުގައި މެދުވެރިވި ސަބަބަކަށް ވީނަމަވެސް، އެ 

 ޢަމަލަކީ، އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިންގި ޢަމަލަކަށް ނުވުން؛ ނުވަތަ

އޮތް އޭނާގެ  ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރީގައި އޭގައި (3)   

ކަށް ގެނައުމާއި، އަދި ހަމަ ބައިވެރިވުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ނިމުމަ

 އެކު:އެއާ

    (i)  ްއޭނާގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން، ކުށްކުރުމުގައި ލިބެން އޮތ

 ފައިދާ މުޅިން ނެތިދިއުން؛ ނުވަތަ

    (ii)  ުއެ ކުށް ހުއްޓުވުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެކަށީގެންވާ ވަގުތ

ކުރާ އިދާރާތަކަށް އެކަން ޒުއި ޤާނޫނު ތަންފީއޮއްވަ

އެންގުން ނުވަތަ އަމިއްލައަށްވެސް އެކުށް 

 އެޅުން. ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކުށްކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވި މީހާގެ ދައުރަކީ، ތިރީގައި  )ރ(      ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި
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      ދަރަޖަ ޒިންމާގެ

 ކަނޑައެޅުން

ނަމަ، އޭނާގެ ބައިވެރިވުން، ގެ ތެރެއިން ދައުރެއްކަމުގައިވާދައުރުތަކު

 . މަތިންނެވެގޮތުގެދަރަޖަކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އެކަމާގުޅޭ ނުވަތަ މީހާ އިންތިޒާމުކުރި އެކަން އޭނާއަކީ (1)   

މަ، ގައިވާނަކަމު މީހާ ޙަރަކާތްތެރިވި އިސްކޮށް  ކުގައިކަންތައްތަ

އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ އޭނާ އެހީތެރިވެދިން 

 ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައެވެ.

ނަމަ ކަމުގައިވާ އެއްހަމައެކަނި ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރި އޭނާއަކީ (2)   

އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ، އޭނާ އެހީތެރިވެދިން 

 ޖަ ތިރި ދަރަޖައެކެވެ.ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ، އެއް ދަރަ

ކުށްކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވެފައިވަނީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް  (3)   

އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ އޭނާ ކުރުމަށް ނަމަ ކަމުގައިވާ

އެހީތެރިވެދިން ކުށްކުރުމުގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ، ދެ ދަރަޖަ 

 ތިރި ދަރަޖައެކެވެ.

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި: (4)   މާނަކުރުން

    (i)  ިއިންތިޒާމުކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވ"

މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި 

އެހެން ބައިވެރިން ބަލަހައްޓައި، ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

 އޮތް މީހާއަށެވެ.

    (ii) ަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" ކަމަށް "ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވ

ވަނީ ކުށުގެ ޢަމަލު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބުނެފައި އެ

ބޮޑު ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ބާވަތުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި، މާ

ނުވަތަ ވަރަށްވެސް ކުޑަ މިންވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް 

 ފޯރުކޮށްދޭ މީހާއަށެވެ.

    (iii) "ްކުށްކުރުމުގައި އެ އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ބައިވެރިއެއ 

 ނުވަތަ މީހާ އިންތިޒާމުކުރި ދައުރަކީ އެހީތެރިވިމީހާގެ

 ،ކުޑަ ދައުރަށްވުރެ މީހާގެ ޙަރަކާތްތެރިވި އިސްކޮށް
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އިވެރިވި މިންވަރަކަށް ބަ ކުޑަ ނިސްބަތުން އެހެންނަމަވެސް

ކަމުގައި ދައުރަށްވުރެ ބޮޑު ދައުރެއް އޮވެގެން އެ މީހާގެ

 ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހާއަށެވެ.

 ކުށެއްގައި ކޮށްފައިނުވާ

 ބައިވެރިވުން

ގެ  މި މާއްދާގެ )ހ(، އެހެން މީހަކު ހިންގާ ކުށުގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން )ބ( 

އަނެއް މީހާ ކުށްނުކުރާ  ،މީހާޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ކުށުގެ، ދަށުން

 އެ ކުށްކުރަން އުޅުމުގެ ކުށުންނެވެ. ،ޙާލަތްތަކުގައި ކުށްވެރިވާނީ

   މީހަކާ މުގައިކުށްކުރު

 އުޅުން ބައިވެރިވާން

ކުށެއް ކުރުމުގައި މީހަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީހަކު އުޅެފިނަމަ މި  )ޅ( 

ކަމުގެ ޒިންމާއުފަލަން ވާނެއެވެ. ގެ ދަށުން އެ މީހަކު އެ މާއްދާގެ )ށ(

އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ، އޭނާ އެހީތެރިވެދޭން އުޅުނު އުޅުން 

ޒިންމާއުފުލަން ޖެހޭނެ ދަރަޖައަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރި  މަ،ނަކާމިޔާބުވީ

ދަރަޖައެކެވެ. އެއީ، އެ ކުށްކުރި މީހާ އެ ކުށް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގައި 

 ވެހެވެ.ނަމަ ވިޔަސް، ނުވަތަ އެ ކުށްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށްވީ

       ގޮތުން ޤާނޫނީ

 ވިޔަސް ނުކުޅެދިގެން

 ޒިންމާއުފުލަންޖެހުން

 ކަމުގައި މީހެއް ނުކުޅެދިގެންވާ ގޮތުން ޤާނޫނީ ކުރުމަށް ކުށެއް މީހަކީ ވަކި ކ() 

އެހެން  މީހެއްގެ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ގޮތުން ޤާނޫނީ އޭނާ، ވީނަމަވެސް

ސަބަބަކާހުރެ، އޭނާ ޒިންމާ އުފުލަން ނުޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވާނަމަ، 

 އޭނާގެ، އުފުލުމަކީ ޒިންމާ އެ، އީއެ .އެވެހޭނެއުފުލަންޖެ އޭނާ ޒިންމާ ކުށުގެ އެ

 ކަމަކަށް ޚިލާފު މަޤްޞަދާ ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 .އެވެވާނަމަނު

      މައްޗަށް މީހާގެ ކުށްކުރި

 ނުކުރެވުން ސާބިތު ކުށް

ހުރެ، ކުށްކުރި މީހެއްގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާ އަންނަނިވި )އ( 

ވެސް، އެ ކުށުގެ ސާބިތު ނުކުރެވުނުކަމަށް ވީނަމަ ދަޢުވާމައްޗަށް ކުށުގެ 

ފައިވާކަމުގެ ސާބިތު ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އަދި އެ ގާޢަމަލު ހިން

ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަމުގެ ސާބިތު ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ 

ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިން މީހަކުގެ މައްޗަށް ކުށް 

 އެވެ.ސާބިތުކުރެވިދާނެ

އުފުލިފައިނުވުން ނުވަތަ އޭނާގެ  ދަޢުވާކުށްކުރި މީހާގެ މައްޗަށް  (1)   

 މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިނުވުން؛ ނުވަތަ
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ކުށްކުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ އެހެން  (2)   

 ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އެހެން ދަރަޖައެއްގެ ޒިންމާއެއްވުން ކުށެއްކަމަށް

 ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ

ސާބިތުކުރުމުން އިމްތިޔާޒު  ދަޢުވާއުފުލުމުން ނުވަތަ ދަޢުވާ (3)   

 ނުވަތަ؛ ވުންލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައި އެ ކުށްކުރި މީހާ

ސާބިތުނުވާތީ  ދަޢުވާމައްޗަށް  ކުށްކުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ (4)   

 ކަމުގައިވުން. ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހެއް

 

 ޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުންއަމިއްލަ އި

 

މަސްތުވުމުން ކުށުގެ ނިޔަތް 

 ނެތިދާ ޙާލަތް

 ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައި 54ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  .10

މީހަކު ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ(

ންވާ ޙާލަތުގައިކަން ހުރީ މަސްތުވެގެއިރު ކުށެއްގެ ޢަމަލު ހިންގި

އެ ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ  ، ކަމުގެ ހެކި ހުށަހެޅުމަކީއެ، ބަޔާންކޮށް

 ނިޔަތް ނެތިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

        އޭނާއަށް ފަރުވާކުޑަކަން

 ނިސްބަތްކުރެވުން

މީހަކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުމުގެ ސަބަބުން، އޭނާ ކުރާ  )ށ( 

އަދި  ނަމަ،މެދާނެ ނަތީޖާ ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެޢަމަލަކުން ނުކު

އޭނާއަށް  އެކަންނަމަ ޙާލުގައި ނެތް މަސްތުވެގެންވާ

 މި ޤާނޫނުގެ އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ،، ވާނަމަވިސްނައިގަނެވުނީސްކަމުގައި 

 ފަރުވާކުޑަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 24

 އެވެ.ޢަމަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، މީހަކު މަސްތުވަނީ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  )ނ(  މަސްތުވުން ޤަޞްދުގައި

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:

ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާޞިލުކުރާ މާއްދާއަކުން ، ތިމާއަށް އެނގިހުރެ (1)   

ދު މެކަމާ ދާނެކުރުމުން މަސްތުވެ އެކަންއެގޮތަށް ، މަސްތުވުމާއި

އެ މާއްދާ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ، . އެއީވުންފަރުވާކުޑަކޮށްފައި
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ނުވަތަ ނަމަ ވާޞިލުކުރީ ޞިއްޙީ ލަފާގެ މަތިންކަމުގައި ނުވާ

ކަމުގައި ނުވަތަ މަޢާފު  ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ ޙާލަތެއްގައި

 އެވެ.ވާނަމަކަމުގައިވެސް ނު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ ޙާލަތުގައި

އެއީ، އިރު ގެ މިންވަރަށް ބަލާހީރި މަސްތުވާއެއްޗެބޭނުންކު އޭނާ (2)   

ނަމަވެސް،  އެ ނިސްބަތުންމާ ގިނަ އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވި

މިންވަރުންވެސް އޭނާ މަސްތުވެދާނެކަން ނުވަތަ އޭނާގެ 

އެ މިންވަރުގެ  ،ހަށިގަނޑުގެ މާއްދިއްޔަތަށް ބަލާއިރު

ށް ންވަރަމަސްތުވާއެއްޗަކުންވެސް އޭނާ މަސްތުވެފައި ހުރި މި

އަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި ނުވުން ނުވަތަ މަސްތުވެދާނެކަން އޭނާ

 ނޭނގުން.

 ވާޞިލުކުރެވޭ ވަނީ ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް"މަސްތުވުން" ކަމަށްބުނެފައި އެ )ރ(  މާނަކުރުން

އްސުތަކަށް އުނިކަން ހިއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ 

 އައުމަށެވެ.

 

 ކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ، ނެވާލުޙާޞީކުރި ނުވަތަ ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދު

 ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން

 

ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި 

ވާނެކަމަށް ޙާޞީލުނުވަތަ 

 ހީކުރި ނަތީޖާ، 

 ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން

 ކުށުގެ އެ ނުކުތުމަކީ ނަތީޖާއެއް ވަކި ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ ކުރާ މީހަކު (ހ)  .11

 އެ އަދި، ހިނދުވާ ކަމަކަށް މުހިންމު ސާބިތުކުރުމަށް އޮތްކަން ނިޔަތް

 ނަތީޖާކަމަށް ޤަޞްދުކުރި ނެރުމަށް ނަތީޖާއަކީ ނުކުތް ޢަމަލުން ކުށުގެ

 ނުވަތަ ނަތީޖާކަމަށް އިވާފަނާސްވި ނުކުންނާނެކަމަށް ނުވަތަ

، ނަތީޖާއާއި ނުކުތް، ނުވިނަމަވެސް ނަތީޖާއަށް ހީކުރި ނުކުމެދާނެކަމަށް

 ނަތީޖާއާ ހީކުރި ނުވަތަ އޮތް ވިސްނުމުގައި ވަތަނު، ޤަޞްދުކުރި

 ކުށުގެ އެ، ވާނަމަކަމަށް ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ހަމައެކަނި، ތަފާތުވަނީ

 .ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި އޮތް ނިޔަތް

ތަފާތު މީހަކަށް ނުވަތަ ތަފާތު މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބުން ނުވަތަ  (1)   
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 އަސަރު ފޯރުން؛ ނުވަތަ

ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ވިސްނުމުގައި އޮތް ނުވަތަ  (2)   

ނުކުމެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާއާ އަޅައިބަލާއިރު އެއް 

މިންވަރަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ފޯރުކުރަނިވި 

 .ވުންނަތީޖާއަކަށް

ކުންތަކުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާގެ "ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށުގެ ރު )ށ(  މާނަކުރުން

ރުކުނަށެވެ. އަދި ޙާލަތުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ނަތީޖާ ސިފަކޮށްދޭ 

 ރުކުންތަކަށެވެ.

 

 ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު، އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި ކުށްހީކުރެވުން

 

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު، 

އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި 

 ކުށްހީކުރެވުން

އެ ކުރި ކުށާ  ނަމަ،މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުގައި ތިމާ ހީކުރި ގޮތަށް ޙާލަތު އޮތް  .11

ހަކު ކުށްވެރިވާނެކަމަށް އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެވެސް ބޮޑު ކުށަކުން އެ މީ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުގެ ފައިދާއެއް އެ  25 ޤާނޫނުގެ މި، ވާނަމަ

 މީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.

 

 މާނަކުރުން

 

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 32 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ނަތީޖާ" )ހ(  .11 މާނަކުރުން

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 31 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "މަސްތުވުން" )ށ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

މި  އަށް ދީފައިވަނީ ރިވި މީހާ""ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެ )ނ(  

ގައި ( ii)ވަނަ ނަންބަރުގެ  (4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 34 ޤާނޫނުގެ

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" އަށް  "އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" އަދި )ރ(  
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ވަނަ  (4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 34 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީ

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.( i)ނަންބަރުގެ 

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 34 މި ޤާނޫނުގެ "ބައިވެރިއެއް" އަށް ދީފައިވަނީ )ބ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ((iiiވަނަ ނަންބަރުގެ  (4)

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ދިފާޢު ހުއްދަކުރެވިގެންވާ

 

 ސޫލުތައްއު ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ވަނަ މާއްދާ 11

 ކަންތައްތައް ނުރަނގަޅު ކުރާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދެއް ހުއްދަ ވަނަ މާއްދާ 10

 އަދާކުރުން ވާޖިބު ޤާނޫނީ ވަނަ މާއްދާ 11

 އިދާރާ ކުރުމުގެ ތަންފީޒު ޤާނޫނު ވަނަ މާއްދާ 11

 އޮތް ޒިންމާ ލުމުގެއަޅާ މީހުނަށް އެހެން، ރައްކާތެރިކަމާއި، ސުލޫކާއި މީހުންގެ އެހެން ވަނަ މާއްދާ 11

 ބޭނުންކުރުން ބާރުގެ ފަރާތްތަކުން

 ދިފާޢު ނަފުސުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 ދިފާޢު މުދަލުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ހުއްދަކުރެވިގެންވާ

 

ލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އްދަ ޙާ"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު" ނުވަތަ "ހު )ހ(  .11 މާނަކުރުން

 ފައިވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.ކަނޑައަޅާވަނީ މި ބާބުގައި އެ

        ހުއްދަކުރެވިގެންވާ

 ހުއްޓުވައިގެންނުވުން ޢަމަލެއް

 މީހަކު ކުރާ  ،ދަކުނުވާހާހިނ އިން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަހެއެމި ޤާނޫނުގައި  )ށ( 

ނުވަތަ ޤާނޫނު  ؛ވެނުވާނެއެހުއްޓުވައިގެން ހުއްދަ ކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެއް

 ގެންނުވާނެއެވެ.މާ ބެހެވިކަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެނުވީ އެހުއްދަ

ފަދަ ޙާލަތެއް ނެދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާ މި ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަވެގެންވާ )ނ(     ދިފާޢެއް ހުއްދަކުރެވިގެންވާ
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     ފަދަ ބޭނުންކުރެވިދާނެ

         އުފަންކުރުވުމަކީ ޙާލަތްތައް

 ނެނުލިބޭ ދިފާޢު އެ

 ނުވުން ސަބަބަކަށް

މީހަކު އަމިއްލައަށް އުފަންކުރުވުމަކީ އޭނާ ކުރި ޢަމަލާ ގުޅިގެން އެ 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ނުން ނުހިފޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ދިފާޢުގެ ބޭ

 ގެ ދަށުން އޭނާ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހިދާނެއެވެ. ޢަމަލަށް، މި މާއްދާގެ )ރ(

   ދިފާޢެއް ހުއްދަ

   ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންކުރެވިދާ

 އޮވެގެން ނިޔަތެއް ކުށުގެ

 އުފަންކުރުވުން

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އޭނާގެ އަމިއްލަ  (1) )ރ( 

ދިފާޢުގައި ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި، ހުއްދަވެގެންވާ 

، ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާ ފަދަ ޙާލަތެއް، ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި

 އެކުރަނީކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން އުފަންކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާ 

 ކުށެކެވެ.

ގެ އުފުލަންޖެހޭ ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ރ( (2)   ދިފާޢު

ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން، ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެއްގެވެސް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 ގިނަ ވުރެ ދިފާޢަށް އެއް

 ފުންބޭނުންހި  ދިފާޢުގެ

ގައި މެނުވީ، މީހެއްގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު މި މާއްދާގެ )ޅ( )ބ( 

ވުރެ ގިނަ ދިފާޢު ވެގެންވާ ދިފާޢުގެ އެއް ދިފާޢަށްގުޅިގެން ހުއްދަ ޢަމަލަކާ

ދިފާޢަކީވެސް  ހުރިހާއެ  ނަމަ،ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ

 .ޢެވެދިފާއޭނާއަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

 އެޅިގެންކަނޑަ

 ދިފާޢުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އިސްކަންދެވިގެންވުން

ބާބުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި  ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދިފާޢަކީ، މި )ޅ( 

ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ދިފާޢެއް ކަމަށްވާ 

ރެއިން ވަކި ޙާލަތްތަކުގައި، ނުވަތަ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ދިފާޢުތަކުގެ ތެ

ވަނަ  42އާއި ވަނަ މާއްދާ 41 ޤާނޫނުގެ މިޚާއްޞަ ދިފާޢެއްގައި، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް މާއްދާ

ވަނަ  41 މި ޤާނޫނުގެ ދޭހަވާގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި،

އް ބޭނުމެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުތަ 42މާއްދާއާއި 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

 ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް
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ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް 

ހުއްދަ ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ 

 ޢަމަލުތައް

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ، ހުއްދަކުރެވިގެންވާ  )ހ(  .10

 ޢަމަލެކެވެ:

ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ނުރަގަނޅު ކަމަކުން އެހެން  އެ ޢަމަލުކުރީ، (1)   

މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ކޮންމެހެން އެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ކަމުގައިވުން؛ ޙާލަތެއްގައި

ފައިވާ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާއުފުލިގެންވާ ކުށް  ދަޢުވާ (2)   

ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގެއްލުމާއި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަށް 

ވުރެ، އޭނާ ކުރި ޢަމަލުން ހުއްޓުވި ގެއްލުމާއި ނުރަގަނޅު ޢަމަލު 

 ބޮޑުވުން؛ އަދި

އުފުލިފައިވާ  ދަޢުވާގައި ބޭނުންކުރާ ދިފާޢަކީ ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ  (3)   

އިރު ފައިވާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލާކަނޑައަޅާކުށް 

 ބޭނުންކުރެވިގެން ނުވާނެ ދިފާޢެއްކަން ސާފުކޮށް އެ ޤާނޫނުން

 އެނގެން ނެތުން.

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް "އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ،  )ށ(  މާނަކުރުން

 ކަމަށް ބެލޭނެއެވެ. "ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތައް

ލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވުނު ގެއްލުން ނުވަތަ، ކޮށްފާނޭކަމަށް ބެލެވުނު  (1)   

ންގި ޢަމަލަކީ ނުވަތަ މަށްޓަކައި ހިނުރަނގަޅު ޢަމަލުން ސަލާމަތްވު

އެ ގެއްލުމުން، ، ނަމަކަމަކީ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކުރިކަމަކަށްވާކުރި

ފަހުން  ފުރުސަތުނުވަތަ އެ ނުރަނގަޅު ޢަމަލުން ސަލާމަތްވެވޭނެ 

 ނުލިބުން؛ އަދި

ކަމަށް ބެލެވުނު ނުވަތަ ކޮށްފާނެލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވުނު ގެއްލުން  (2)   

އޭނާ ޢަމަލުކުރި ގޮތަށް ވުރެ ލުއި ގޮތަކަށް  ،ޢަމަލު ނުރަނގަޅު

 ޢަމަލުކޮށްގެން ހުއްޓުވެން ނެތުން.

 ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުން
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ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް 

 ހުއްދަ ޢަމަލު

ކުރެވޭ ނުވަތަ އަންނަނިވި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި   .11

 އެއީ ހުއްދަ ޢަމަލެކެވެ:، ނަމައްކަމަށްވާމަތިން ކުރެވޭ ކަމެގޮތުގެ

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް  )ހ(   

މުވަޒައްފަކަށް  އެފަދަބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނަކުން، ނުވަތަ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ 

 ވަތަނު ،ވުންދަށުން ކުރި ޢަމަލަކަށް

ޤާނޫނީ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  )ށ(   

 ،ވުންހުއްދަކުރެވިގެން ނުވަތަ ކުރަންޖެހިގެން ކުރާ ޢަމަލަކަށް

 ނުވަތަ

ޙުކުމެއްގެ ދަށުން، ނުވަތަ އެ އަމުރު ކުރުމުގެ  ޝަރުޢީ )ނ(   

ޔުނަލްއެއްގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ނުވަތަ ޓްރައިބި ޝަރުޢީބާރުލިބިގެންވާ 

 ،ވުންށްއަމުރެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވިގެން ކުރާ  ޢަމަލަކަ

 ނުވަތަ

ސިފައިންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން، ނުވަތަ ހަނގުރާމަ ކުރުން  )ރ(   

 އެފަދަހުއްދަކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޭނުންވެގެން ކުރާ ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ،ންވުޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރެވިގެން ކުރާ ޢަމަލަކަށް

ވެސް ޤާނޫނެއްގެ އަޅައިދޭ އެހެންދައުލަތުގެ ވާޖިބެއް ކަނޑަ )ބ(   

ބޭނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވިގެން ކުރާ 

 ޢަމަލަކަށްވުން.

 

 

 

 

 

 ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިދާރާ
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ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ 

އިދާރާއެއް މުވައްޒަފުން ކުރާ 

 ހުއްދަ ޢަމަލު

 ނެތަކަށް އުނިކަން ނާންނާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މި މާއްދާގެ )ށ( )ހ(  .11

މަތިން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ ގޮތުގެ

 ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެވެ:

މަތިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި، ނުވަތަ ރާ ގޮތުގެޤާނޫނު ހުއްދަކު (1)   

 ތެރިވެދިނުމުގައި؛ ނުވަތަހައްޔަރުކުރުމަށް އެހީ

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުން ފިލައިގެން ދިއުން  (2)   

 ހުއްޓުވުމުގައި؛ ނުވަތަ

 މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުން ހުއްޓުވުމުގައި. (3)   

    ގޮތަކަށް ފަދަ ނެމަރުވެދާ

 ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި ނުވަތަ

 ގޮތަކަށް ފަދަ ނެއަނިޔާދެވިދާ

 ކުރުންބޭނުން ބާރުގެ

 ޖިސްމާނީ އަނިޔާނުވަތަ މީހަކަށް ބޮޑު  ،ފަދަ ގޮތަކަށް ނެމީހަކު މަރުވެދާ )ށ( 

( ގައި ހމި މާއްދާގެ ) ،ފަދަ ގޮތަކަށް، ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ނެލިބިދާ

ވާނީ، އެ ޢަމަލަކީ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ހުއްދަކުރެވިގެން

ން ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ ބަޔަކު މަރުވެގެންދިއުން ނުވަތަ އެހެ

އަނިޔާތައް ލިބިގެންދިއުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކަމުގައި އެ 

 ވާނަމައެވެ.ލުޢަމަ

 

 ޅާލުމުގެ ޒިންމާ އޮތް އަ މީހުނަށް އެހެން މީހުންގެ ސުލޫކާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، އެހެން

 ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން

 

ސުލޫކާއި، އެހެން މީހުންގެ 

ރައްކާތެރިކަމާއި، އެހެން 

މީހުނަށް އަޅާލުމުގެ ޒިންމާ 

އޮތް ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ 

 ބޭނުންކުރުން

މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރިކުރުން ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ   .11

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި މީހުން އެ ޢަމަލު ކުރާ ނަމައެވެ:

ކީ މީހެއްގެ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ، އެ މީހަ )ހ(  

ނުވަތަ މުދައްރިސު، ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުއްޖަކަށް 

ވާ ވާލުކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިހައަޅާލުމާއި އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 



 

 

 

 

 

 

 63 

ން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އޮތް މީހެއްގެ އެދުމުގެ މަތިއެފަދަ ޒިންމާ ޙާލު، ނުވަތަ

 ޙާލު، އެ ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ:ވާ މީހެއްކަމުގައި

 އަދި ؛އެފަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ބާރެއްކަމުގައި ވުމާއި (1)   

އެކުއްޖާ ތަބާވާން ޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ތަބާ ނުވެގެން އެ  (2)   

އްގައި، މިންގަނޑާ ޚިލާފުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެ

ބޭނުންކުރެވޭ ބާރު ހިމެނޭ ގޮތުން، އެކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު 

ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެ ބާރުގެ 

 ބޭނުންކުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމަކަށް ވުމާއި؛ އަދި

އެގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބާރުގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުން ފަދަ،  (3)   

ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުން ފަދަ، ނުވަތަ   ނުވަތަ މީހަކަށް

ބޮޑެތި ވޭން ލިބުން ފަދަ ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ހާސްކަން ލިބުން 

ފަދަ ނުވަތަ ލަދުވެތިކަން އިޙްސާސްވުން ފަދަ ކަމެއް 

 ކުރިމަތިވެދާނެ މިންވަރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބާރަކަށް ނުވުން؛ ނުވަތަ

 ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީއެ މީހަކީ ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ )ށ(  

ފަދަ މީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން އެއިން މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ނުވަތަ އެ

 މީހަކަށް އެހީތެރިވަމުންދާ މީހަކަށް ވުމާއި، އަދި؛

މީހެއްގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ޞިއްޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ  (1)   

ޤަބޫލުކުރެވޭ އަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް އޭނާރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 ކަމުގައިވުން؛ އަދި ފަރުވާއެއް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ބާރެއް

 އެ މީހަކަށް އެ ފަރުވާ ދެވެނީ: (2)   

    (i) ިކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ އެ މީހާގެ ރުހުމާ އެކުގައ 

    (ii) ާނުވަތަ ޤާނޫނީ އިރު އެ މީހަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބަލ

ހުއްދަ ދެވެން ނެތް  އަމިއްލައަށްއިރު ގޮތުން ބަލާ

ޙާލު އޭނާގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ވާ މީހެއްކަމުގައި

ރުހުމެއް ދެވިދާނެ  އެފަދަބައްޕަގެ ނުވަތަ މަންމަގެ ނުވަތަ 

ބާރެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާ 
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 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ އެކުގައި

    (iii) ިގެން ލިބިފައިވާ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅ

 ރުހުމެއްނެތި ކަމުގައިވުން؛

އެ ފަރުވާ ދޭންޖެހުނީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ  )ހހ(     

 ކަމުގައިވުން؛ އަދި ޙާލަތެއްގައި

ހުއްދަދެވޭ ފަދަ މީހަކާ މަޝްވަރާކުރާނެ  )ށށ(     

 ނެތުން؛ އަދި ފުރުސަތު

އުޅޭ  ނައިވިސްއެކަމަކީ، އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި  )ނނ(     

ހަކު އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ސަލާމަތްކުރުމަށް މީ

 ހުއްދަކުރާނެކަމެއްކަމަށް ބެލެވުން؛ ނުވަތަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އޮތް އިރު އޭނާއަކީ މީހުން ބަންދުގައި ތިބޭ )ނ(  

 އަދި؛ އި:މާކަމުގައިވު މުވައްޒަފަކު

 މަރުކަޒެއްގެ ހުއްދަ މީހުން ބަންދުކުރާއޭނާ ބޭނުންކުރި ބާރަކީ  (1)   

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޒުއުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީ

 އަދި؛  ވުންބާރަކަށް

ނަމަ މީހަކު މަރުވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމަށް ވާ (2)   

ބާރެއްގެ ބޭނުންކުރުމަކީ މި ބާބުގައި ހުއްދަކުރެވިގެންވާ  އެފަދަ

 ނުވަތަ؛ ވުންކަމަކަށް

މަތިންދާބޯޓެއްގެ، ނުވަތަ އިންޖީނުއެޅި އެއްގަމު އުޅަނދެއްގެ،  އޭނާއަކީ )ރ(  

ނޑުގެ އުޅަނދެއްގެ، ނުވަތަ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް މުދާ ނުވަތަ ކަ

ނުވަތަ މީހުން އުފުލުމުގެ އެހެންވެސް ވަސީލަތެއްގެ ސަލާމަތާއި 

 ދައެފަޖެހޭ މީހަކަށްވުން؛ ނުވަތަ ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންރައްކާތެރި

 އަދި؛ ވުންމީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާ މީހެއްކަމަށް

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ  (1)   

 ކަމުގައިވުން: ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް

    (i) ެފަދަ ވަސީލަތެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ އ
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 މުގައިވުން؛ ނުވަތަކަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުވުމަށް

    (ii) ީކުރުމަށްޒުޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ އަމުރެއް ތަންފ 

 ކަމުގައިވުން؛ އަދި

ފަދަ ގޮތަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމަށް ވާނަމަ،  ނެމީހަކު މަރުވެދާ (2)   

ބާރެއްގެ ބޭނުންކުރުމަކީ މި ބާބުގައި ހުއްދަކުރެވިގެންވާ  އެފަދަ

 ކަމަކަށްވުން.

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޔާ"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރި (1) )ބ(  މާނަކުރުން

ތަޞައްރަފެއް ނެތް މީހެއްގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ނިންމުންތައް 

 ނިންމުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެގެންވާ ފަރާތަކަށެވެ.

"ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި  (2)   

މަތިން ގޮތުގެ ކާރުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާއެވަނީ ސަރު

ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މެޑިކަލް އިދާރާއަކުން، އޭނާއަކީ 

ޑަކްޓަރީ ބޭސްކުރެވޭނެ ފެންވަރު ހުރި މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

 ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހަކަށެވެ.

 

 ދިފާޢު ސުގެފުނަ

 

 ނެތަކަށް އުނިކަން ނާންނާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު )ށ(މި މާއްދާގެ  )ހ(  .11 ސުގެ ދިފާޢުފުނަ

މަތިން، މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ

 ނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ:ނަޙާލަތްތަކުގައި އަން

މީހަކު ހުއްދަނޫން  އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އެހެން (1)   

ން ކުރާ ހިނދުގައި ނުވަތަ ބާރުގެ ގޮތެއްގައި ބާރުގެބޭނު

ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހިނދުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

 ؛ވުންބާރަކަށް

    (i) ަތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު؛ ނުވަތ 

    (ii) ިއެހެން މީހެއްގެ ނަފުސު؛ އަދ 
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ބެލެވޭ ގެއްލުމާ  ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ ކުރިމަތިވާނެކަމަށް (2)   

ނިސްބަތުން އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބާރަކަށް  އިރުއަޅައިބަލާ

 ނުވުން.

         ފަދަ މަރުވެދާ މީހަކު

         ޖިސްމާނީ މީހަކަށް ނުވަތަ

 ފަދަ ލިބިދާ އަނިޔާ ބޮޑު

    ބާރުގެ މިންވަރަށް

 ބޭނުންކުރުން

ގެ ދަށުން ހިންގޭ ޢަމަލެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި  މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ( 

 ފަދަ ފަދަ ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ބޮޑު އަނިޔާ ލިބިދާ މަރުވެދާ މީހަކު

ބާރެއްގެ  އެފަދަގޮތަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންވާނީ 

ނދުގައި އެ ހި ގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާމަރުވެދާނެކަމު ބޭނުންކުރަނީ މީހަކު

މުގެ ކަ ނެފޯރުކޮށްފާ ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއި

ޒިނޭ  ގަދަކަމުން، ހިނދުގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއިނުރައްކާ ކުރިމަތިވާ 

 ގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށެވެ.ހިނދު ވާނުރައްކާ ކުރިމަތި ކޮށްފާނެކަމުގެ

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބާރުގެބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެނެއް  (1) (ނ)  މާނަކުރުން

 ނުވެއެވެ:

    (i) ޫފައިވާ ކުށެއްގެ، ކަނޑައަޅާވަނަ ބައިގައި  2ނުގެ މި ޤާނ

މަޤްޞަދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއަށް، އެ ޢަމަލު ފެތުން؛ 

 އަދި

    (ii)  ިފައިވާ ދިފާޢަކަށް އެ ޢަމަލު ކަނޑައަޅާމި ބާބުގައ

 ނުފެތުން؛

ވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވިއްޖެކަމުގައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް (2)   

ކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި އުޅޭ މީހެއްގެ ބެލެވޭނީ އެ

ވިސްނުމުގައި، އެއީ ހަމަހަމަވެގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވުނު 

 ބާރެއްކަމުގައި ނުބަލާ ހިނދުގައެވެ.

 

 

 

 މުދަލުގެ ދިފާޢު
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 ނެކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަ މި މާއްދާގެ )ށ( )ހ(  .11 މުދަލުގެ ދިފާޢު

މަތިން، މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ އަންނަނިވި ތުގެގޮ

 :އެވެކަޓަޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށް

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ އެހެން މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ  (1)   

ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ތިމާގެ ނުވަތަ  ނެހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކޮށްފާ

ގެ މިލްކުގައިވާ ސަރަޙައްދަކަށް ހުއްދައެއްނެތި އެހެން މީހެއް

ވަދެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގޯނާއެއް ކުރާ 

 ހިނދެއްގައި އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މުދަލާ ގުޅިގެންނެވެ.

    (i) ަތިމާގެ އަމިއްލަ މުދާ؛ ނުވަތ 

    (ii)  ްމުދާ؛ އަދި ފަރާތެއްގެއެހެނ 

ކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމާ  ނެކުރިމަތިވާ ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ، (2)   

އަޅައިބަލާއިރު، ނިސްބަތުން އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބާރަކަށް 

 ނުވުން.

 ގޮތަކަށް ފަދަ މަރުވެދާ މީހަކު

 ޖިސްމާނީ މީހަކަށް ނުވަތަ

 ފަދަ ލިބިދާ އަނިޔާ ބޮޑެތި

 ބޭނުންކުރުން ބާރުގެ ގޮތަކަށް

ވެދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގައި، މީހަކު މަރު )ށ( 

ޖިސްމާނީ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިދާ ފަދަ ގޮތަކަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ބާރުގެ 

ބޭނުންކުރުމަކީ މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކަނި 

 ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

 

 މާނަކުރުން

 

 ހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ މުވައްޒަފު""ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެ )ހ(  .11 މާނަކުރުން

ގައި "މީހުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 532 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ

ދީފައިވާ  އަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު"

 މާނަކުރުމެވެ.

މި  އިވަނީއަށް ދީފަ "ބާރުގެ ބޭނުން އިތުރަށް ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ބެލުން" )ށ(  

ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 45 ޤާނޫނުގެ
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 މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 20 މި ޤާނޫނުގެ "ޤާބިލުކަން ނެތް" އަށް ދީފައިވަނީ )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

މި  އިވަނީއަށް ދީފަ "ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު" އަދި "ހުއްދަ ޙާލަތު" )ރ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 44 ޤާނޫނުގެ

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ " )ބ(  

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 41 މި ޤާނޫނުގެ ޙާލަތްތައް" އަށް ދީފައިވަނީ

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނަ ވަ 111 މި ޤާނޫނުގެ ނީއަށް ދީފައިވަ ފު""ދައުލަތުގެ މުވައްޒަ )ޅ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (ށމާއްދާގެ )

 10 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ"" )ކ(  

 ނަ ނަންބަރު ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަ (20)ވަނަ މާއްދާގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 45 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ހުއްދަވެގެންނުވާ" )އ(  

 ވެ.ފައިވާ މާނަކުރުމެގައި ދީވަނަ ނަންބަރު (1ގެ )

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ދިފާޢު ލިބެނިވި މަޢާފު

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ލިބެނިވި މަޢާފު ވަނަ މާއްދާ 11

 ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ އަދި ޢަމަލު ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ވަނަ މާއްދާ 10

 ޢަމަލު ދޫކޮށްލެވޭ ނުކޮށް

 ލިބިގެންވުން އުނިކަން ބުއްދިއަށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ތަޞައްރުފުނުފުދުން ވަނަ މާއްދާ 11

 މަސްތުވުން ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބާރުގެ ވަނަ މާއްދާ 11
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 އައުން އުނިކަން ހަމަހެއަށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްޗަށް ކުށްހީގެ ކަންތައްތަކާއި އެނގިގެންނުވާ ވަނަ މާއްދާ 11

 ޤަބޫލުކުރެވުން ކުށްހީއެއްގައި ލިބިގެންވާކަމަށް ދިފާޢެއް ހުއްދަ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 12

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ބެނިވިލި މަޢާފު

 

ވަނީ މި ކަމަށް ބުނެފައި އެ ލިބެނިވި ދިފާޢު" ނުވަތަ "މަޢާފު" "މަޢާފު )ހ(  .11 މާނަކުރުން

 ފައިވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.ކަނޑައަޅާބާބުގައި 

 ދިފާޢެއްގެ ލިބެނިވި މަޢާފު

 ޢަމަލު މީހެއްގެ އޮތް ޙައްޤު

 ހުއްޓުވުން

މީހަކު ކުރާ ، ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކުހެންގޮތަކަށް ނޫނުގައި އެމި ޤާ )ށ( 

ކީ، ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މަޢާފު ލިބިދެވޭ ލިބިދިނުމަ

މަތިން، އޭނާއަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓިދާނެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ

 ދިފާޢެކެވެ.

 އެހެން ދިފާޢު ލިބެނިވި މަޢާފު

 ހިއްސާނުކުރެވުން މީހަކާ

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ ފައިދާ  ލިބުން ޙައްޤުވާ މީހާ ކުށުގެ ޢަމަލު  )ނ( 

ކަމަށްޓަކައި، އެގޮތުން  ހިންގާއިރު އޭނާއަށް ހަމައެކަނި އެހީތެރިވެދިން

 އެހީތެރިވެދިން މީހާއަކަށް އެ ދިފާޢުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

 ދިފާޢު ލިބެނިވި މަޢާފު

 ފަދަ ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 އެ އުފަންކުރުވުމަކީ ތްތައްޙާލަ

 ސަބަބަކަށް ނެނުލިބޭ ދިފާޢު

 ނުވުން

ފަދަ ޙާލަތެއް  ނެމި ބާބުގެ ދަށުން މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާ )ރ( 

މީހަކު އަމިއްލައަށް އުފަންކުރުވުމަކީ އޭނާ ކުރި ޢަމަލާ ގުޅިގެން އެ 

ވެސް، އެ ދިފާޢުގެ ބޭނުން ނުހިފޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަ

ގެ ދަށުން އޭނާ ޒިންމާ އުފުލަން  ޢަމަލަށް، މި މާއްދާގެ )ބ(

 ޖެހިދާނެއެވެ.

 ދިފާޢެއް ލިބެނިވި މަޢާފު

   ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންކުރެވިދާ

 އޮވެގެން ނިޔަތެއް ކުށުގެ

 އުފަންކުރުވުން

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އޭނާގެ އަމިއްލަ  (1) )ބ( 

ތަ އެހެން މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި، މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢުގައި ނުވަ

ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާ ފަދަ ޙާލަތެއް، ކުށެއްކުރުމަށްޓަކައި، 

 އެކުރަނީކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން އުފަންކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާ 

 ކުށެކެވެ.
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ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ  ގެވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ބ( (2)   ދިފާޢު

ންމާއަކާ ގުޅިގެން، ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެއްގެވެސް ޒި

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

   ދިފާޢެއްގެ ލިބެނިވި މަޢާފު

 ހީކުރުމަކީ ކަމަށް އޮތް ފައިދާ

 ނޫން ދިފާޢެއް

މީހެއްގެ ، ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކުމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ޅ( 

ދާ ލިބިދެވޭނެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ޢަމަލަކީ މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައި

 ކުށްހީއަކުން އޭނާއަށް ހީވުމަކީ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.

 

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލު އަދި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 

 ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލު

 

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން 

އަދި ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލު 

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 

ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮށް 

 ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލު

 

މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ޒިންމާ އެ މީހަކު އުފުލަންޖެހެނީ އަންނަނިވި   .10

 އެ ކުށަކަށް އެ މީހަކަށް މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:، ވާނަމަޙާލަތްތަކުގައިކަމަށް 

ނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ، އެ ޢަމަލުކުރުމަށް އޭ )ހ(  

ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިސްނުމުގައި ކަނޑައަޅައިގެން ކުރި ޢަމަލަކަށް ނުވުން؛ 

 ނުވަތަ

އޭނާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ، ސިކުނޑީގެ ގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީ ގޮތުން  )ށ(  

ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ޢަމަލު ، ވުންއޭނާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ ކަމަކަށް

މަކީ އޭނާހުރި ޙާލަތުގެ ގޮތުން އޭނާގެ ކިބައިން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރު

 އުންމީދުކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވުން.

 

 

 

 ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލިބިގެންވުން
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ބުއްދިއަށް އުނިކަން 

 ލިބިގެންވުން

ކުށްކުރިމީހާގެ ސިކުނޑިއަށް، ކުށްކުރި ހިނދުގައި ލިބިފައި ހުރި  )ހ(  .11

ސަބަބުން ނުވަތަ ޖެހިފައި ހުރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން،  ގެއްލުމެއްގެ

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ވަގުތު ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާއަކީ އޭނާ 

 ކުރި ކުށަކަށް މަޢާފުލިބިގެންވާ މީހެކެވެ:

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖާ  (1)   

 ނުވަތަ ؛ގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުންއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަން  (2)   

 ނުވަތަ ؛ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓުމަށްޓަކައި  (3)   

 ބާރެއް ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

 ޑުތަކާނމިންގަ އިޖްތިމާޢީ

 އެކަހެރި ޝަޚްޞުތައް ދެކޮޅު

 ކުރެވިގެންވުން

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ( 

ނުވަތަ ނުކުޅެދުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ހަމައެކަނި 

ގަނޑުތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުށްވެރިންނާއި، ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިން

ކިބައިން އެކަނި  ގެދެކޮޅު ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންކަމުގައި ބެލެވޭ މީހުން

 ހާމަވާ ސިކުނޑީގެ ޙާލަތްތަކެއް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.

    ދޫކުރެވޭ ބަރީއަކޮށް ކުށުން

  ޙާލަތު ޞިއްޙީ މީހުންގެ

 ރުކުރުންވަކަށަަ

ނަފުސާނީ މީހަކީ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށުން ބަރީއަކުރެވި ދޫކުރެވޭ )ނ( 

 ބަލިތަކުގެ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި،

ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 

ފަދަ ތަނަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ މީހެކެވެ. އެ، ބެލުންތައް ބެލުމަށްޓަކައި

ދުވަހަށްވުރެ  04ބަލަންޖެހޭ ބެލުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅައި، ޞިއްޙީ ގޮތުން 

ވާނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ވާންދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެގެންނުވާ

ދުވަހާ މި ދެ  04ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތާއި 

 ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ.، މުއްދަތުގެ ތެރެއިން

 

 ތަޞައްރުފުނުފުދުން
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ދުމުން ތަޞައްރުފުނުފު

 މަޢާފުލިބިގެންވުން

ކުށްކުރި މީހާއަކީ، ކުށްކުރި ހިނދުގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  )ހ(  .11

އޭނާގެ ކުށަކީ މަޢާފުލިބިގެންވާ ، ވާނަމަޙާލަތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި 

 ކުށެކެވެ:

 ބޮޑުމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ތަޞައްރުފުފުދުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ (1)   

 އަދި، މީހަކަށް ނުވުމާއި

އެ ޤާބިލުކަން ނެތުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން  (2)   

 ކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިގެންވުން:

    (i)  ާކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖ

 ؛އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން

 ނުވަތަ

    (ii)  ްކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަނ

 ނުވަތަ ؛ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން

    (iii)  ުކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލ

 ހުއްޓުމަށްޓަކައި، ބާރެއް ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިނުވާ ކުއްޖަކީ، މަޢާފު  15ކުށްކުރި ހިނދު،  (1) )ށ(  ބެލުން ތަޞައްރުފުނުފުދޭކަމަށް

ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިގެންވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ވަނަ  01 ޤާނޫނުގެ މި (2)   

 18އިރު ރިކުށްކު، ހާހިނދަކުއެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާ، ދަށުން

ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ  އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުއްޖަކީ، މަޢާފު

 ލިބިގެންވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

، ކުށް ކުރި މީހާ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރާހާ ހިނދަކު (3)   

 ނަމަ،އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހަކު 10ކުށްކުރި ހިނދުގައި 

ފު ފުދިފައިވާ ރުމީހަކާ އެއްފަދައިން ތަޞައް އެމީހަކު ބެލެވޭނީ ބޮޑު

 މީހެއް ކަމުގައެވެ.
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 އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން، މި 10ކުށްކުރި ހިނދުގައި  )ނ(  އިސްތިސްނާ

ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ  ގެ ދަށުން މަޢާފު އާއި )ށ( މާއްދާގެ )ހ(

ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު ލިބިގެންވާ ކު

ކުށްތަކަށް ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށްތަކަށް 

ގޮތަށް އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ  ޤާނޫނުގައިވާ އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މި

 އަހަރު ފުރިހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ. 10މުރުން ޢުއެކުއްޖެއްގެ 

 މައްސަލަތައް ކުޑަކުދިންގެ

 ކުޑަކުދިންނަށް

 އީޖިނާ ރެވިފައިވާޚާއްޞަކު

 ތެރެއިން ނިޒާމެއްގެ ޢަދުލުގެ

 ހިންގުން

 ކުދިންގެ ތެރެއިން، މިކުޑައަހަރު ފުރިހަމަނުވާ  10ކުށްކުރި ހިނދުގައި  )ރ( 

ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ  ގެ ދަށުން މަޢާފު އާއި )ށ( މާއްދާގެ )ހ(

ތައް މަރުޙަލާ ޝަރުޢީ ހުރިހާއްޖެއްގެ މައްސަލައިގެ އެހެން ލިބިގެންވާ ކު

 ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޢާންމު ނިޒާމުން ބޭރުންކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ 

 ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ.ޚާއްޞަ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ 

 

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން

 

 ނޫންއަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 

 ގޮތަކަށް މަސްތުވުން

އި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގަ )ހ(  .11

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ކުށްކުރި ހިނދުގައި ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާއަކީ 

 އޭނާ ކުރި ކުށަށް މަޢާފުލިބިގެންވާ މީހެކެވެ:

ނަތީޖާ  ތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއިކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮ (1)   

 ނުވަތަ ؛ނުކުޅެދިގެންވުން އިގަތުމަށްންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައެކަށީގެ

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަން  (2)   

 ނުވަތަ ؛ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި    (3)   

 ބާރެއް ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

 ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އްލައަމި

 މަސްތުވުން ގޮތަކަށް

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުންކަމުގައި ބަލާނީ  )ށ( 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:

އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ، ކުރިމަތިވީ އޭނާއަށް އެނގުމަކާނުލައި އެކަން (1)   
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 ގައިވުން؛ ނުވަތަކަމު ތެރެއަށް ވާޞިލުކުރި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން

އިރު، އެއިން އެ ކުރުވި މަސްތުކުރުވި އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތަށް ބަލާ (2)   

މަސްތަކީ އެއިން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުރުވާނެ މަސްތުގެ މިންވަރަށް 

ވުރެ ބޮޑަށް ވީ މަސްތެއްކަމުގައި ވުމާއި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 

ން އޭނާއަށް އެގޮތަށް ވެދާނެކަ އެކަންކަންކަން ހުންނަ ގޮތުން 

އެކަށީގެންވާ  ނެއޭނާ ދެނެގަންނާ އެކަންނޭނގި އޮތުމާއި، އަދި 

 ގޮތެއްވެސް ނެތުން.

 

 ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު

 

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ 

 ނުފޫޒު

، ވާނަމަކުށްކުރި ވަގުތު އެ ކުށް ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިކަމުގައި  )ހ(  .11

 ކުރި ކުށަށް އޭނާ އަށް މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ: އެ ކުށްކުރި މީހާ

 ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެންވުން؛ (1)   

އެގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވީ، ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރުމަށް  (2)   

ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ، އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނޭކަމުގެ ބިރު 

އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާކަމާއެކު މާއި، މުގައި ވުގެންކަވައިދައްކު

މުގެ ބިރު ވިސްނާ އެހެން މީހަކަށް އެ ޙާލަތުގައި، އެ ގެއްލު

 ކަމުގައިވުން. ނެވެސް އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާކުރިމަތިވީނަމަ، އޭނާ

 114 ނޫނުގެޤާ މިގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ދިފާޢަކީ،  މި މާއްދާގެ )ހ( (ށ)  ޙުދޫދު ބޭނުންކުރެވޭ ދިފާޢު މި

އުފުލިގެންވާ ހިނދު  ދަޢުވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ 

 ދިފާޢެއް ނޫނެވެ. ނެބޭނުންކުރެވޭ

 

 

 

 

 ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައުން
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ރެއިން ކުށްކުރި މީހާ، ކުށްކުރި ހިނދުގައި ހުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެ )ހ(  .11 ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައުން

 ނަމަ، އޭނާ އެ ކުރި ކުށަށް މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:ވާ އިޙާލަތެއްގައިކަމުގަ

އް އެމީހަކަށް ޢެވި ދިފާނިބެގެ ސަބަބުން މަޢާފުލިބައްޔެއް (1)   

ވި ދިފާޢުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިބާބުގެ ނިބެލި ލިބޭކަމަށް، މަޢާފު

އެހެން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް 

ޅިގެން ދޫކޮށްލައިފައިވެސް ނެތް ޙާލަތަކާ ގުޅޭ ނޑައެތަ ކަނުވަ

ޓެސްޓުތައް ހަދައިގެން ކަށަވަރުކުރެވެން އޮތް ބައްޔެއް ، ގޮތުން

 ނުވަތަ އުނިކަމެއް އެމީހެއްގައި ހުރުންކަމަށްވުން؛ އަދި

އެ އުނިކަން ނުވަތަ ބަލި އެހެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި  (2)   

 ދިގެންވުން؛ނުކުޅެ ކަންކަން ކުރުމަށް އޭނާ

    (i)  ާކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖ

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައިގަތުމަށް  

 ނުވަތަ ؛ނުކުޅެދިގެންވުން

    (ii)  ްކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަނ

 ނުވަތަ ؛ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން

    (iii) ިއޭނާ ހިންގި ޢަމަލު  ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައ

 ޓަކައި ބާރެއް ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.ހުއްޓުމަށް

     މިންގަނޑުތަކާ އިޖްތިމާޢީ

 އެކަހެރި ޝަޚްޞުތައް ދެކޮޅު

 ކުރެވިގެންވުން

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކަށަވަރުކުރެވިދާނެ ބައްޔެއް ނުވަތަ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ( 

މެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ހަމައެކަނި ތަކުރާރުކޮށް ނުކުޅެދު

ކުށްކުރާ ކުށްވެރިންނާއި، ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ދެކޮޅު 

ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންކަމުގައި ބެލެވޭ މީހުންގެ ކިބައިން ފެންނަ 

 ސިކުނޑީގެ ޙާލަތުތައް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.

 

 

 ންތައްތަކާއި ކުށްހީގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންތައްތައްއެނގިގެންނުވާ ކަ
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 ޤާނޫނެއްގެ ލިބެންނެތް

 ކަމެއް ސަބަބުން

 އެނގިގެންނުވުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކުށަށް، އެ ކުށްކުރި މީހާއަށް  )ހ(  .11

 މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:

އެ ކުށް ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުރިން  (1)   

އިވާ ޤާނޫނު އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތުމާއި، އަދި އެ ކަނޑައަޅާފަ

ޤާނޫނަކީ ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނަކަށް ނުވުން ނުވަތަ އޭނާއަށް 

ގޮތެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ނެއެ ލިބޭނެ ނުވަތަ ފެންނާ

 ހަމަޖެއްސިފައިވާ ޤާނޫނަކަށް ނުވުން.

ނަތީޖާއެއްގެ  ގައިވާ ކަންކަމުގެ 1ގެ )ހ( ގެ މި މާއްދާއަދި،  (2)   

ގޮތުން، އެ ކުށް ކުރި ވަގުތުގައި އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނުގައި 

 މަނާވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިނުވުން.

 ނޫން ގޮތް އޮތް ޤާނޫނު

 ގޮތުން ރަސްމީ ގޮތަކަށް

 ބަޔާނެއްގެ  ހާމަކުރެވޭ

 ބުރަވުން މައްޗަށް

، ވާނަމަކުށް ކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގައިކަމަށް  ކުށް ކުރިމީހާ، އެ )ށ( 

 އޭނާއަށް މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:

އޮތް ގޮތަށްކަމުގައި ލު އޭނާ ކުރީ ޤާނޫނުގައި ކަމެއްއޭނާ ކުރި ޢަމަ (1)   

އަންނަނިވި ވަސީލަތްތަކުން ވަސީލަތެއްގައި، ރަސްމީ ގޮތުން 

ންވާ ގޮތުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެ

ބުރަވެހުރެ ކަމުގައި ވުމާއި، އެ ޢަމަލު ކުރުމުގެ ފަހުގެ 

ތާރީޚެއްގައި، އެ ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ހާމަކުރުމަކީ، 

ރަނގަޅުނޫން ނުވަތަ ކުށް ހާމަކުރުމެއްކަމުގައި 

 ން:އުކަނޑައެޅިގެންދި

    (i) ޤާނޫނަކުން؛ 

    (ii) ީލަފައަކުން،  ޝަރުޢީނިންމުމަކުން، ނުވަތަ  ޝަރުޢ

 އުސޫލަކުން؛ ޝަރުޢީނިޔާއަކުން، ނުވަތަ  ޢީރުޝަނުވަތަ 

    (iii)  އިދާރީ އަމުރަކުން، ނުވަތަ ދެވިފައިވާ ހުއްދައަކުން؛
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 ނުވަތަ

    (iv)  ްއިވާ ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމާއި، ކަނޑައަޅާފަކުށ

އްޔަތުން ހައިސިކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީ ޒުހިންގުމާއި، ތަންފީ

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ  ލިބިގެންވާ

 ތަރުޖަމާއަކުން؛ އަދި

ކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެ ކުށްކުރި ވަގުތުގައި އޭނާ އެ އެ (2)   

ކުރި ޢަމަލަކީ ޤާނޫނުގައި މަނާވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަން އޭނާއަށް 

 އެނގިފައިނުވުން.

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ

 ނަމަވެސްވީ ޢަމަލުކުރިކަމުގައި

 މެދު ގޮތާ އޮތް ޤާނޫނު

 ކުރެވުން ކުށްހީއެއް

ކުށުގެ ޢަމަލުކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހިންގި ވަގުތު އޭނާ އެ ޢަމަލު ކުރީ  )ނ( 

އޭނާ އެ ކުރި ކުށަށް އޭނާއަށް ނަމަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިކަމަށް ވާ

 މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ.

 އޭނާއަކީ: (1)   

    (i) ުގެ މައްޗަށް އެ ކުށުގެ ދާއިރާ ހިނގާނެ އޭނާގެ ޢަމަލ

މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް  އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެޅެން ހުރި 

 ފިޔަވަޅެއް އެޅި މީހަކު ކަމުގައި ވުމާއި؛ އަދި ހުރިހާ

    (ii)  ުއޭނާގެ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫންކަމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކ

 ންއެކައަދި  ،ތެދުނިޔަތުގައި އޭނާ ޤަބޫލުކުރުމާއި

ޤަބޫލުކުރި ޙާލަތަކީ ޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވާ، 

ބުއްދިވެރި އެހެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް، އެ ޙާލަތުގައި 

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛ އަދި

އެއީ އިރު ކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ކުށް އޭނާ ކުރިއެ (2)   

 ޤާނޫނުގައި މަނާވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި އޭނާއަށް

 އެނގިފައިނުވުން.

ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ދިފާޢު ލިބިގެންވާކަން  މި މާއްދާގެ )ނ( )ރ(  މިންގަނޑު ހެކީގެ

ފަރާތުންނެވެ. އަދި އެގޮތަށް އޭނާ  ރައްދުވާ ދަޢުވާސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ 

ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނީ ސާފު އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކީގެ މައްޗަށް 
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 ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

 

 ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވުން ހުއްދަ

 

ހުއްދަ ދިފާޢެއް 

ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި 

 ޤަބޫލުކުރެވުން

ވާނަމަ، އެ ކުރި ކުށަށް  ކުށްކުރި މީހާ އެ ކުށް ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި ކަމަށް  .11

 އޭނާއަށް މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:

ވަނަ މާއްދާގައި ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢުތަކުގެ  04މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ތެރެއިން ދިފާޢަކަށް އޭނާ ޢަމަލުކުރި ޙާލަތު، ފެތޭކަމުގައި އޭނާއަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވިގެންވުމާއި؛ އަދި

 ކުރި ހީކުރުމަކީ:ހީގޮތުގައި  ހީގެއޭނާ ކުށް )ށ(  

 އޭނާގެ އިހްމާލެއް ނެތް ކަމެއްކަމަށް ވުމާއި؛ ނުވަތަ (1)   

ހީކުރުމަކީ އެ ކުށާ ގުޅިގެން  ހީކުރި ގޮތުގައި ހީގެއޭނާ ކުށް (2)   

 ރު:ބޭނުންވާ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއި

    (i)  ެއޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިގެންވާ ކުށުގެ ނަތީޖާގެ ރުކުނުގ

މިންގަނޑުން ކުށުގެ ނިޔަތް ކުޑަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ވުމާއި؛ 

 ނުވަތަ

    (ii) ުޙާލަތުގެ ، ވާނަމަނެއް އޭގައި ނުވާކަމަށް ނަތީޖާގެ ރުކ

 .ވުންވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ ޢަމަލަކަށްއިރުރުކުނަށް ބަލާ

 

 މާނަކުރުން

 

 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ދިފާޢު" އަދި "މަޢާފު" ލިބެނިވިފު ޢާ"މަ )ހ(  .12 މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 54

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 31 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ވުން""މަސްތު )ށ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ނަ ވަ 111 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (ށ)މާއްދާގެ 

 

 

 ބާބު ވަނަ 11

 ދިފާޢު ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ކުރުމަށް ދަޢުވާ

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ކުރުމަށް ދަޢުވާ ނަ މާއްދާވަ 11

 ނުކުރެވުން ދަޢުވާ ފަހުން ނުއުފުލައިފިނަމަ ދަޢުވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 10

 ޙުކުމް ކުރެވޭ ލައިގަތުމަށާއިބަ ދަޢުވާ، ބަޔާންކުރުމަށާއި ކުށްވެރިނުވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރިވާކަން ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުކުޅެދިގެންވުން ބަލައިގަތުމަށް

 އިމްތިޔާޒު ޑިޕްލޮމެޓިކް ވަނަ މާއްދާ 11

 ވުންކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ވުންލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަ ކުރިން އެހެން ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުވަތަ، ކަމަށްވުން ކޯޓެއްގައި ބާރުނެތް އެކަމުގެ، ކުރެވިފައިވަނީ ދަޢުވާ ކުރެވުނު ކުރިން ވަނަ މާއްދާ 11

 ގައިދަޢުވާ އެ ނުވަތަ، ކަމުގައިވުން ބޭނުންވެގެން ފަރާތުން ރައްދުވާ ދަޢުވާ ގޮތުގައި މަކަރުވެރި

 އަށްދަޢުވާ ކުރާ ފަހުން، ވާނަމައިކަނޑައަޅާފަ ފަހުން ޠިލުކަމުގައިބާ ކުރުން ސާބިތުކުރި ކުށް

 .ނުވުން ހުރަހަކަށް

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11

 

 އުސޫލުތައް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢުވާކުރުމަށް

 

 ދަޢުވާ، އެވަނީ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު" ކަމަށް ބުނެފައިދަޢުވާ" )ހ(  .11 މާނަކުރުން

 ދަޢުވާއުފުލުމަށް ދިފާޢަކަށް ނުވަތަ ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ކަންކަމަށާއި، 

ހިންގުމަށާއި، އަދި ޙުކުމް  ދަޢުވާބަލައިގަތުމަށާއި،  ދަޢުވާއުފުލުމަށާއި، 

އިވާ ކަނޑައަޅާފަކަނޑައެޅުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެކަމަށް މި ބާބުގައި 



 

 

 

 

 

 

 80 

 ދިފާޢަށެވެ.

 ހުރަހަކަށް ދަޢުވާކުރުމަށް

 ނުދީ ދިފާޢު ދާނެވެ

 ހިފެހެއްޓުން

މީހަކު ކުރާ ، ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކުމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ށ( 

ކުރުމަށް ދަޢުވާހުއްދަނޫން ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިދެވޭ 

ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢަކީ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން، އޭނާއަށް 

 ޓިދާނެ ދިފާޢެކެވެ.ނުދީ ހިފެހެއް

 ހުރަހަކަށް ދަޢުވާކުރުމަށް

 ދިފާޢު ވެދާނެ

 ހިއްސާނުކުރެވުން

ލިބުން ޙައްޤުވާ މީހާ ފައިދާ  ނެ ދިފާޢެއްގެކުރުމުގައި ހުރަހަކަށް ވެދާދަޢުވާ )ނ( 

ޓަކައި، މައެކަނި އެހީތެރިވެދިން ކަމަށްއޭނާއަށް ހައިރު ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާ

 ހާއަކަށް އެ ދިފާޢުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.އެގޮތުން އެހީތެރިވެދިން މީ

 ހުރަހަކަށް ދަޢުވާކުރުމަށް

 ކަމަށް އޮތް އްޢެދިފާ ވެދާނެ

       ކުށްހީއެއްގައި

     ޤަބޫލުކުރެވުމަކީ

 .ނެވެނޫ އްޢެފާދި

 

މީހެއްގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކުމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ރ( 

ށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢެއް ކަމުގައި ކުށްހީއަކުން ކުރުމަދަޢުވާޢަމަލަކީ 

 އޭނާއަށް ހީވުމަކީ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.

 ނުކުރެވުން ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހުން ދަޢުވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ

 

 ޅާދަތު ފަހަނައައަކީ އެ މުއްދަޢުވާއަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގައި ނުއުފުލޭ  )ހ(  .10 ކަނޑައެޅުން މުއްދަތު

 އެއް ނޫނެވެ:ދަޢުވާދިޔުމުން، އުފުލިގެންވާނެ 

ޖިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި، އެ ކުށް ކުރި ވަގުތުން  (1)   

 ނުވަތަ ސް؛އަހަރުދުވަ 1ފެށިގެން 

ޖުނަޙުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި، އެ ކުށް ކުރި ވަގުތުން  (2)   

 ރުދުވަސް؛އަހަ 1ފެށިގެން 

 ކުށްކުށަށް ޙައްދުގެ

 އައުން ޙާލަތެއް އިސްތިސްނާ

މާއްދާގެ  ގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް، މިރުއާނުކީރިތި ޤު (3)  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ވަނަ ނަންބަރު 1އަދި  0)ހ( ގެ 

 އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

 މުއްދަތު އޮތް ދަޢުވާކުރުމަށް

 ފެށުން ހިނގަން

ކުރުމަށްއޮތް މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ކުށްކުރާ ދުވަހުގެ ފަހު  ޢުވާދަ )ށ( 

ނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުން ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކުށެއް ކުރެވުނުކަމަށް ބަލާ
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 ކުރެ ޙާލަތެއްގައެވެ:

ރުކުނެއް  ހުރިހާކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން  (1)   

 ފުރިހަމަވެގެންދިއުން؛ ނުވަތަ

ފަރާތުން ކުރަމުން ދިޔަ ކުށުގެ ޢަމަލު ނުވަތަ  އްދުވާރަ ދަޢުވާ (2)   

 ފަރާތުން އެހީތެރިވެދެމުން ދިޔަ ކުށުގެ ޢަމަލު ރައްދުވާ ދަޢުވާ

 ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭ ވަގުތުން ފެށިގެން.

        އޮތް ދަޢުވާކުރުމަށް

 ހުއްޓުމަކަށް ހިނގުން މުއްދަތު

 އައުން

 ،އެ ކުށަކާ ގުޅިގެން ،އެކުއުފުލުމާ ތުންލައުދަ ދަޢުވާކުށެއްގެ  )ނ( 

 ކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު ގުނުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.ދަޢުވާ

 ލިޔުންގެ ޞީޣާގެ ދަޢުވާފެށިއްޖެކަމުގައި ބަލާނީ އެ ކުށުގެ  ދަޢުވާކުށެއްގެ  )ރ(  

  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުގައެވެ.

 

 ބަލައިގަތުމަށާއި  ށާއި، ދަޢުވާކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަން ބަޔާންކުރުމަ

 ބަލައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން ކުރެވޭ ޙުކުމް

 

ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ 

ކުށްވެރިނުވާކަން 

 ބަޔާންކުރުމަށާއި، ދަޢުވާ

 ބަލައިގަތުމަށާއި 

ބަލައިގަތުމަށް  ކުރެވޭ ޙުކުމް

 ނުކުޅެދިގެންވުން

 

ޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ މީހާގެ ސިކުނޑީގެ ޙާލަތާ ގު ރައްދުވާ ދަޢުވާ )ހ(  .11

ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް އޭނާ 

ގައި އޭނާ ކުށްވެރިވާ ދަޢުވާއޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ، ވާނަމަނުކުޅެދިގެން

 ދަޢުވާކަމުގައި ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަމުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި، އެ 

ނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ބަލައިގަތުމަށް އޭނާއަށް އަންގައިގެން ނުވާ

 ޙުކުމެއްވެސް ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ:

ގެ ބާވަތާއި މަޤްޞަދު ދަޢުވާއޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ  (1)   

 ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނުވަތަ

 ނުކުޅެދިގެންވުން.އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް އޭނާ  (2)   

 ޢުވާއިންދަ ދަޢުވާއެއްނުކޮށް

 ވުންއަކުރެބަރީ

ނަފުސާނީ ދޫކުރެވޭ މީހަކީ  ރެވިއަކުބަރީ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށުން )ށ( 

ރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި، ބަލިތަކުގެ މަ
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ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 

ތަނަކަށް  އެފަދަށް، ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ މީހެކެވެ. ބެލުންތައް ބަލާތަނަކަ

އި ހޭދަވާ ހުށަހަޅައި، ޞިއްޙީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްޓަކަ

ދިގު މުއްދަތަކަށް  ރެދުވަހަށް ވު 04މުއްދަތަކީ ޖުމުލަކޮށް 

ވެގެންނުވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ވާންވާނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 

ދެ މުއްދަތުގެ  ދުވަހާ މި 04ހޭދަވާ ވަގުތާއި  ބެލުންތައް ބެލުމަށް

 ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ.، ތެރެއިން

 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު

 

މީހާއަކީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުން އިމްތިޔާޒްތަކެއް  ރައްދުވާ ދަޢުވާ  .11 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު

ގައި އޭނާ ދަޢުވާރެވޭ ދީފައިވާ މީހެއްކަމަށް ވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކު

 ދަޢުވާކުށްވެރިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށާއި، އެ 

ގައި، އޭނާގެ ދަޢުވާންގައިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ބަލައިގަތުމަށް އޭނާއަށް އަ

 މައްޗަށް ޙުކުމެއްވެސް ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ:

އެއްގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވާމީ މުޢާހަދާޤްއޭނާއަކީ ބައިނަލްއަ )ހ(  

 ނުވަތަ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛

އޭނާއަކީ ބޭރު ދައުލަތެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމުގައި ވުމުން، ބޭރު  )ށ(  

މުޢާހަދާއެއްގެ  މީވާޤްނަލްއަބައި ނުވަތަ ،ޤައުމެއްގެ ސަފީރަކަށް ވުމުން

 ވާމީ މުއައްސަސާއެއްޤްޔާޒް ދީފައިވާ ބައިނަލްއަދަށުން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތި

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ވުމުން.

 

 

 

 

 ވުންކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށް
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ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ 

ދަޢުވާ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ 

 ވުންދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށް

 

ޔަ ވަކި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދިހިނގައި  .11

ކަމުގެ މައްޗަށް ހަމަ އެ މާއްދާގެ އެކަންއެއް އުފުލުމުގައި، ކުރިން ހަމަ ދަޢުވާ

އާ ގުޅިގެން، ދަޢުވާއަދި އެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެއް ކޮށްފައިވާދަޢުވާދަށުން 

ފަދަ ދެ ވަނަ އެ، ވާނަމަފައިގާމެއް ހިނއަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަ

 އެއް އެ ކުށުގެ މައްޗަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ދަޢުވާ

ފަރާތް ކުށުން  ރައްދުވާ ދަޢުވާނިމިގެން ދިޔައީ،  ދަޢުވާއެ  )ހ(  

 ނުވަތަ؛ ވުންގެންކަމަށްކުރެވިރީއަބަ

ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް  ރައްދުވާ ދަޢުވާނިމިގެންދިޔައީ  ދަޢުވާއެ  )ށ(  

 ސާބިތުކުރެވިގެންކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

 ފަހިވާގޮތަށް ފަރާތަށް ރައްދުވާ ދަޢުވާ ނިމިގެންދިޔައީ ދަޢުވާ އެ (1) )ނ(  

 އެ ވެފައި، ދަށުންކަމުގައި ނިޔާއެއްގެ ނުވަތަ އަމުރެއް ނިހާއީ އައި

 ބަދަލުކުރެވިފައި ނުވަތަ އެކަހެރިކުރެވިފައި ނިޔާ ނުވަތަ އަމުރު

 އަދި އިނުވުން؛ދޫކޮށްލެވިފަ ނުވަތަ

ނަމަ، ހިނގައިދިޔަ އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރާކަމަށްވާ އޭނާގެ މައްޗަށް (2)   

ކަންކަމުން ސާބިތުހިފޭ ނުކުތާއަކާއި، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިގެން 

 .ވުންބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާ ތަޢާރުޟުވުން އުފެދޭ ގޮތް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ލެވިފައިވަނީ މި މާއްދާގެ )ބޓާހުއް ދަޢުވާ އެ )ރ(  

 މަތިން ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައިކަމަށްވުން.ގޮތުގެ

ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައި 

 ލުންޓާދަޢުވާއެއް ހުއް

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 05މި ޤާނޫނުގެ އާއި  މި މާއްދާގެ )ރ( )ބ( 

 މަޤްޞަދަށްޓަކައި:

ވާނީ، އެ  ލެވުނީކަމަށްޓާރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައި ދަޢުވާއެއް ހުއް (1)  

މުގައި ންކައަކުރުބަރީލެވިފައިވަނީ ކުށުން ޓާދަޢުވާ ހުއް

ނުހިމެނޭގޮތެއްގައި، ފުރަތަމަ ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސްދިނުމުގެ 

 ހުވާކުރުމާއި، ޙުކުމެއް ކުރުމާއި ދެމެދުގައި ކަމުގައިވުން؛

އަކީ، ރަނގަޅުނޫން ދަޢުވާލެވޭ ޓާއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހުއް (2)   
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 އެއް ކަމުގައެއް ނުބެލޭނެއެވެ:ދަޢުވާލެވިފައިވާ ޓާހުއް ގޮތުގައި

    (i)  ާފަރާތުގެ ރުހުމާ  ރައްދުވާ ދަޢުވާ ފައިވަނީޓާލާހުއް ދަޢުވ

ލުމާ ޓާހުއް ދަޢުވާނުވަތަ ވުން އެކުގައި ކަމުގައި

އޭނާ  ލިބިގެންވާ ޙައްޤު ދެކޮޅުހެދުމަށް އޭނާއަށް

 ފައިވުން؛ ނުވަތަދޫކޮށްލާ

    (ii)   ެލުމަކީ އަންނަނިވި ޓާހުއް ވާދަޢުއެގޮތަށް އ

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބޭނުން ކަމެއްކަމުގައި ކޯޓަށް 

 ން:ފެނު

މަތިން އެ ޝަރީޢަތް ވާ ގޮތުގެޤާނޫނާ އެއްގޮތް )ހހ(     

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކުރެވެން ނެތް ކަމެއް

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޤާނޫނީ  )ށށ(     

ން އުނިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއް ގޮތު

ކުރިމަތިވުމާއި، ނިޔާއެއް އިއްވިކަމުގައި 

ވިޔަސް، ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެ ނިޔާ 

 އޮތުން؛ ނުވަތަ ފުރުސަތު ބަދަލުކުރެވޭނެ

ކޯޓުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހިނގާ  )ނނ(     

 ،މަޞްލަޙަތާ ދެކޮޅު ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން

ފަރާތަށް  ރައްދުވާ ދަޢުވާނުވަތަ  ދައުލަތަށް

އޮތް ހަމަހަމަ ފުގެ ކުރިމަތީގައިޞާއިން

ނިކަމެއް އަންނާނެ ގޮތުގައި ޙައްޤަށް އު

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ  ދަޢުވާއެ ، މެނުވީ

 ކަމުގައިވުން. ކުރެވެން ނެތް ކަމެއް

 

 

 ވުންށްކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަ ކުރިން އެހެން
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ކުށަކަށް  ކުރިން އެހެން

ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ 

 ވުންދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށް

 

ބިނާވެފައިވާ  ދަޢުވާއެއް ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަޢުވާކުރިން ވަކި ކުށަކަށް   .11

އަސާސީ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

ގައި ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަކީ، ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާދަށުން  އެހެން މާއްދާއެއްގެ

ކުރިއަށް  ދަޢުވާއެ ، ވާނަމައަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތެއް ދިމާވެފައި

 ގެންދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ:

ނަމަ ފަރާތް ކުށުން ބަރީއަކޮށްފައިވާ ރައްދުވާ ދަޢުވާ، ގައިދަޢުވާކުރީގެ  )ހ(  

އަދި ފަހުން ކުރަން ، ވާނަމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިނުވަތަ އޭނާގެ މަ

ކުރި ވަގުތުގައި ހަމަ އެއް ޢަމަލެއްގެ  ދަޢުވާއަކީ، ކުރީގެ ދަޢުވާއުޅޭ 

ށުގެ ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް   އެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނުވަތަ އެ ކު

، ކަމުގައިވުން. ނަމަވެސް އެއީ އާ އެކުގައި ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކުށެއްދަޢުވާ

އެއް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދަޢުވާކޯޓުން އެ ކުށަށް ވަކި 

 އެވެ؛ ނުވަތަވާނަމައަމުރުކޮށްފައިނު

އިން ދަޢުވާކުރީގެ  ކުރަން އުޅޭ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،ދަޢުވާފަހުން  )ށ(  

އޭނާގެ މައްޗަށް  ދަޢުވާނަމަ ނުވަތަ އެ އިވާފައަވެއޭނާ ބަރީ

، ހާހިނދަކުވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއް ދިމާނުވާއަންނަނި، ވާނަމަސާބިތުވެފައި

 ގެ ހުރަހަކަށް ވާނެއެވެ:ދަޢުވާއޭގެ ފަހުން ކުރާ  ދަޢުވާކުރިން ކުރި 

ށް ކުރިން ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަ ރައްދުވާ ދަޢުވާ (1)   

އަކީ ދަޢުވާއަކީ ނުވަތަ ސާބިތުނުވެގެން ދޫކޮށްލައިފައިވާ ދަޢުވާ

އާ އަޅައިބަލާއިރު ހެކީގެ ދަޢުވާކުރެވޭ  ފަހުން އޭނާގެ މައްޗަށް

އަކަށް ދަޢުވާ ގޮތުގައި ތަފާތު ދެ ކަމެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ދެ

ކުރެވޭ ކުށަކީ ދަޢުވާކުރެވުނު ކުށާއި ފަހުން ދަޢުވާވުމާއި، ކުރިން 

ތަފާތު ދެ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޮތް 

 ވަތަކަމުގައިވުން؛ ނު ދެ މާއްދާއެއް

ދެވަނަ ކުށް ފުރިހަމަވެފައި ނުވުން؛ އިރު ފެށުނު ދަޢުވާފުރަތަމަ  (2)   

 ނުވަތަ
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ވާ ގޮތަށް ފަރާތަށް ފަހި ރައްދުވާ ދަޢުވާނިމިގެންދިޔައީ،  ދަޢުވާއެ  (1) )ނ(  

އައި ނިހާއީ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިޔާއެއްގެ ދަށުންކަމުގައި ވެފައި، އެ 

ފައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވިފައި އަމުރު ނުވަތަ ނިޔާ އެކަހެރިކުރެވި

 ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވިފައި ނުވުން؛ އަދި

ނަމަ، ހިނގައިދިޔަ ޗަށް އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރާކަމަށްވާއޭނާގެ މައް (2)   

ކަންކަމުން ސާބިތުހިފޭ ނުކުތާއަކާ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިގެން 

ވުން އުފެދޭގޮތްވުން؛ ޟުބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާ ތަޢާރު

 ނުވަތަ

ގައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 04 މި ޤާނޫނުގެ ވިފައިވަނީލެޓާހުއްއެ ދަޢުވާ  )ރ(  

މަތިން ރަނގަޅުނޫން ގޮތުގައިކަމުގައި ވުމާއި، ފަހުން ކުރަން ގޮތުގެ

 ދަޢުވާނަމަ ނުލިޓާއެގޮތަށް ހުއް ދަޢުވާއަކީ ފުރަތަމަ ދަޢުވާބޭނުންވާ 

ކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކުށަ ރައްދުވާ

 .ވުންއެއްކަމަށް ދަޢުވާ

 

ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ، އެކަމުގެ ބާރުނެތް ކޯޓެއްގައި ކަމަށްވުން، ނުވަތަ މަކަރުވެރި ގޮތުގައި  

ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ދަޢުވާގައި ކުށް ސާބިތުކުރި ކުރުން  ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ރައްދުވާ ދަޢުވާ

 ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާއަށް ހުރަހަކަށް ނުވުން.، ވާނަމައިކަނޑައަޅާފަމުގައި ފަހުން ބާޠިލުކަ

 

ފަހުން ކުރެވޭ ދަޢުވާ ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ހުރަހަކަށް 

 ނުވުން

 

ވަނަ  04 މި ޤާނޫނުގެ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ފަހުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކީ،  .11

ނަ މާއްދާގައި ވަ 05 މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ، ނުވަތަ

ފަދަ ދަޢުވާއެއްގެ ސަބަބުން، ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ދަޢުވާއެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ދަޢުވާކުރެވިފައިވަނީ އެ ކުށުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ  ދަޢުވާކުރިން ކުރެވުނު  )ހ(  

ބޭރުގައި  ންޞާޞުތިޚްޓުގެ އިގެ މައްޗަށް އެ ކޯފަރާތު ރައްދުވާ

 ނުވަތަ ކަމުގައިވުން؛

ފަރާތުން ކުރިމަތިކުރުވި  ރައްދުވާ ދަޢުވާއަކީ ދަޢުވާކުރިން ކުރެވުނު  )ށ(  
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ކަން ގެ ޙަޤީޤީ ބާރު އޮތް ފަރާތަށް އެކުރުމުދަޢުވާކަމެއްކަމުގައިވުމާއި، 

އޭނާ ކުރީ އޭނާގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެ  އެކަންއި ނެތުމާއި، އެނގިފަ

 ނުވަތަ؛ ވުންމަށްކަ މަތްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައިނިޔާއަކުން ސަލާ

 ފައިވާވާއިއްގައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް ދަޢުވާކުރީގެ  )ނ(  

މަޖިލީހަކުން ބާޠިލު ނިޔާއެއްކަމުގައި  ޝަރުޢީނިޔާއަކީ، ފަހުގެ 

 އިވުން.ކަނޑައަޅާފަ

 

 މާނަކުރުން

 

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 21 ނޫނުގެމި ޤާ އަށް ދީފައިވަނީ "ރުކުން" )ހ(  .11 މާނަކުރުން

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

  މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު"ދަޢުވާ" )ށ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 04

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ޒިންމާ ތަކުގެވަސީލަތް އެހެން ނޫން އިންސާނުން ޒިންމާއާއި ކުންފުނިތަކުގެ

 

 ޒިންމާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ކޮށްފައިނުވާރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ކުންފުނިތަކާއި ވަނަ މާއްދާ 11

 ހުރަހަކަށް އޮތް އުފުލުމަށް ޒިންމާ ފަރުދީ އޮތުމަކީ ގުޅުމެއް ޖަމާޢަތަކާ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކާ ވަނަ މާއްދާ 10

 ނުވުން

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11

 

 

 

 

 ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާރަޖިސްޓަރީކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި 
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ންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ކު

ގޮތުގައި 

ކޮށްފައިނުވާ ރަޖިސްޓަރީ

 ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ

ކުށުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅޭ ޒިންމާ، ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ  )ހ(  .11

ފައިނުވާ ޖަމާޢަތަކުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކޮށްރަޖިސްޓަރީގޮތުގައި 

 އުފުލަން ވާނެއެވެ:

ކުށުގެ ޢަމަލު ހުއްދަކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް  (1)   

އެދިފައިވަނީ ނުވަތަ  އެ ކުށް ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ 

ތަ ނުވަ ވުންއެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންކަމުގައި

އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި 

ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން އިސްވެހުރި 

 ހިންގުންތެރިއަކު  ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

   (2) (i)   ެކުށުގެ ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އ

 ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތުގެ އޭޖެންޓެއް

 ކަމުގައިވުން:

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތުގެ  )ހހ(     

 ފަރާތުން؛ އަދި

މުގެ ދާއިރާގެ ޤާއޭނާގެ ވަޒީފާގެ ނުވަތަ މަ )ށށ(     

 ތެރޭގައި ކުރާ ޢަމަލަކުން ކަމުގައިވުން؛ އަދި

    (ii)   ައެ އޭޖެންޓު ކުރާ އެ ޢަމަލަކީ ކުންފުނިން ނުވަތ

ޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތުން ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސް

 އެފަދައުފުލަންޖެހޭނެ ޢަމަލެއްކަމުގައި، ނުވަތަ  ޒިންމާ

ޖެންޓަކު ކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމާޢަތް އޭ

ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ޙާލަތުތައް، އެހެން ގޮތަކަށް 

 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުން؛

    (iii)  ޮށްފައިވަނީ ޖުނަޙްގެ އެ ކުރި ކުށް، ޤާނޫނުގައި ދަރަޖަކ

ތެރޭގައި ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ  ކުށުގެ

ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތުގެ މުވައްޒަފުން 



 

 

 

 

 

 

 89 

ކުރާ ކުށަށް އެ ކުންފުނި ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ 

ކޮށްފައިނުވާ އެ ޖަމާޢަތް ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމުގެ ނިޔަތް 

ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް  ވާއިކަނޑައަޅާފައޮތްކަން އެ ކުށް 

 ފެންނަން އޮތުން؛ ނުވަތަ

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަކި ގޮތަކަށް  (3)   

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ނުކޮށް 

 .ވުންދޫކޮށްލުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކުށަކަށް

އެކަށީގެންވާ   

 ދިފާޢު ފިޔަވަޅުއެޅިކަމުގެ

އެއްގައި ދަޢުވާގެ ދަށުން ކުރާ ވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ( 

ލިބެން ހުރި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި 

ހިމެނުނު ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އޮތް އިސް 

ފިޔަވަޅު  ހިންގުންތެރިޔާ، އެ ކުށް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ

އެއީ އެ ކުށުގެ ޒިންމާ ، ވާނަމަސާބިތުކޮށްދީފިކަމުގައި  ކަންފައިވާޅާއަ

އުފުލުމަށް ލިބޭ ދިފާޢެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ 

 އެވެ:ވާނަމަތެރޭގައި އެ ޢަމަލު ނުހިމެނޭކަމުގައި 

އެޅި ޤާނޫނުގެ ދިފާޢެއްގެ ފައިދާ ލިބި ދިނުމަކީ ކުށް ކަނޑަ އެފަދަ (1)   

 ކަމުގައިވުން؛ މަޤްޞަދާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް

ކުށް ކަނޑައެޅި ޤާނޫނުގައި އެ ކުށާ ގުޅިގެން، ކުށުގެ ނިޔަތް  (2)   

 އޮތުން ލާޒިމު ނުކުރުން.

ޢާންމުކޮށް ވިއްކާ  ހިއްސާވަނީ އި އެ"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފަ (1) )ނ(  މާނަކުރުން

ނުވިއްކާ ކުންފުނިތަކުގެ  ޢާންމުކޮށް ހިއްސާކުންފުނިތަކާއި 

އިވާ ކަނޑައަޅާފަތެރެއިން ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ޤާނޫނުގައި 

 ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ޖަމާޢަތެއް"  ކޮށްފައިނުވާ ރަޖިސްޓަރީ"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި  (2)   

 ،ޕާރޓްނަރޝިޕާއި ،ވަނީ ޓްރަސްޓާއިކަމަށް ބުނެފައި އެ

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ  ،ސަރުކާރާއި

ލަޙަތަށްޓަކައި، އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި، އެކަކު އަނެކަކާ ޞްމަ
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ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ ގޮތުގައި، ޙަރަކާތްތެރިވާ ދެ މީހުން ނުވަތަ 

 ކަށެވެ.ޔަބަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ

ފުނީގެ ކުން ،ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ އިސް ހިންގުންތެރިޔާ"" (3)   

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ 

އި ގަމެއްޤާމަ ޖެހޭ ފަދަބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން މުވައްޒަފުން

ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގައި ހުންނަ އޮފިސަރަށެވެ. 

 ނުވަތަ އޭޖެންޓަށެވެ.

ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި  ،ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ އޭޖެންޓް"" (4)   

އޮފިސަރަކަށާއި މުވައްޒަފަކަށާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ 

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގެ  ކުންފުންޏެއްގެ

އްޔަތަކުން ޢަމަލެއް ކުރުން ހައިސިފަރާތުން އެއްވެސް 

 ވެ.ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެ

 

 ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނުވުން ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ

 

ޖަމާޢަތަކާ  ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ

ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ 

ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް 

 ހުރަހަކަށް ނުވުން

 

އި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ގޮތުގަ )ހ(  .10

ޖަމާޢަތެއްގެ ނަމުގައި މީހަކު ކުރާ ނުވަތަ ކުރުވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ، އޭނާގެ 

 އްޔަތުންވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ޢަމަލެކެވެ.ހައިސިއަމިއްލަ ފަރުދީ 

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ  )ށ(  

އިވާ ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް، ޖަމާޢަތަކުން ކޮށްފަ

ކުށެއްކޮށްފިނަމަ ދެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ  އެފަދަވަކިފަރުދަކު 

އަދަބު ދެވޭނެއެވެ. އަދި އެއީ އެ ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތަށް 

 ވީނަމަވެހެވެ. އެހެން އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައި
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 މާނަކުރުން

 

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 04 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "އޭޖެންޓް" )ހ(  .11 މާނަކުރުން

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (4)

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 04 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ކުންފުނި" )ށ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1)

ވަނަ މާއްދާގެ  04 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ""އިސް ހިންގުންތެރިޔާ )ނ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (3ގެ ) )ނ(

 އަށް ދީފައިވަނީ ށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތް"ކޮރީރަޖިސްޓަ"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި  )ރ(  

ވަނަ ނަންބަރުގައި  (2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 04 މި ޤާނޫނުގެ

 .ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

 

 ބާބު ވަނަ 11

  ކުށް ފުރިހަމަނުވާ

 

 އުޅުން ކުރަން ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 އެދުން ކުރުމަށް ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 10

 ރޭވުން ކުށްކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާ 11

 ނުވުން ދިފާޢަކަށް ނެތުން ކުރެވެންދަޢުވާ މައްޗަށް މީހެއްގެ ބައިވެރިވި ރޭވުމުގައި ވަނަ މާއްދާ 11

 ދިފާޢު ލިބިދެވޭ މީހާއަށް ހިންގުނު މައްޗަށް އޭނާގެ ކުށް އްދާވަނަ މާ 11

 ލިބިދޭ ހިނގިޔަނުދިނުމުން ޢަމަލު ކުށުގެ، ދޫކޮށްލައި އެކަން އެއްބަސްވުމަށްފަހު ކުރުމަށް ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 ދިފާޢު

 ދަރަޖަކުރުން ރޭވުން ށްކުރުމަ ކުށެއް، އެދުމާއި ކުރަން ކުށެއް،  އުޅުމާއި ކުރުމަށް ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 11

 ހުރުން އަތުގައި އާލާތް ކުށްކުރުމުގެ ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 11
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 ކުށެއް ކުރަން އުޅުން

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމުގެ  )ހ(  .11 ކުށެއް ކުރަން އުޅުން

 ޢަމަލެކެވެ:

 ށްޓަކައި ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން؛ކުށެއް ކުރުމަ (1)   

ޅެއް ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަ (2)   

ފަދަ ޢަމަލެއް ޤަޞްދުގައި ކުރުން؛ އަދި އަޅައިފިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ

އެ ޢަމަލު ކުރީ ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތު ދެމިއޮތްކަމުގައި  

 ކަމުގައިވުން. ޤަބޫލުކޮށްގެން

ކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް  އެ

ރަމްޒުކޮށްދޭ  އަޅައިފިކަން

 ޢަމަލު

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް މި  (1) )ށ( 

ވާ ފަދައިން މީހަކު ގައިވަނަ ނަންބަރު (2ގެ ) މާއްދާގެ )ހ(

އަޅައިފިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް 

 ގެ މަޤްޞަދު އެޢަމަލުން ސާފުކޮށް ދަލީލުކޮށްދޭ ނަމައެވެ.އޭނާ

ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި،

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް 

 ބެލެވިދާނެ ޢަމަލު އެޅީކަމުގައި

ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް މަޤްޞަދު ސާފުކޮށް  (2)  

ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް  އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކަކީ، ނަމަ،ދަލީލުކޮށްދޭ

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅީކަމުގައި، 

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލިދާނެ ޢަމަލުތަކެވެ:

    (i)   ްއެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހާއަށ

އޭނާ ހޯދުމާއި އޭނާގެ ފަހަތުން  އިންތިޒާރުކުރުމާއި،

 ދިޔުން؛

    (ii)  ައެ ، ށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހާއެ މީހެއްގެ މައްޗ

ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ލެންބުން 

 ނުވަތަ ލެންބުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

    (iii)   ޯކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ތަން އެ ކަމަށް އެކަށީގެންވޭތ

 މާތު ހޯދުން؛މަޢުލޫބަލައި އެ ތަނުގެ 
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    (iv) ަނަކީ ޢިމާރާތެއް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތ

ބަންދުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

 ވަނުން؛ނެތި ވެފައި އެ ތަނަކަށް ހުއްދަތަނަކަށް

    (v)   ިކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތުގައ

އެ ސާމާނަކީ އެ ކުށުގެ މަޤްޞަދު  ބެހެއްޓުމާއި،

ށްފައިވާ ތައްޔާރުކޮޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް 

ވުމާއި އެއިން އެ ޙާލަތުގައި ހުއްދަ އެއްޗެއްސަށް

 ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެއްސަށްވުން؛ ނުވަތަ

    (vi)  ިކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތުގައ

ހޯދުމާއި  އެއްޗެހިބެހެއްޓުމާއި، ހޯދުމާއި، އެއާ އެއްގޮތް 

ންވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނު އެއްޗެހިއަދި 

ތަނުގައި ނުވަތަ އެ ތަނާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި 

ބެހެއްޓުމާއި، އެގޮތަށް އެ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަކީ އެ 

ޙާލަތުގައި އެނޫން ހުއްދަ ބޭނުމެއް ހިފޭނެ ކަމެއްކަމަށް 

 ނުވުން.

 

 ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން

 

ރާ މީހާ އެހެން މީހަކު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލު ކު )ހ(  .10 ޑައެޅުންނކުށް ކަ

 ކުރުވުމަށް އެދިއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ: ލައްވާ ކުށެއް

 މީހަކު އެ ޢަމަލު ކުރަނީ: (1)   

    (i)  ްކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެނ 

 ކަމުގައިވުން؛

    (ii)   ެގޮތުން ނުވަތަ ކުށް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެއ

 ވުން.ގައިސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުންކަމުފަ

ކުރީކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއް  އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް (2)   
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ކުރުމަށް، އެހެން މީހަކަށް އަމުރުކުރުން، ހިތްވަރު ދިނުން، 

 ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ގާތުން އެ ކަމަށް އެދުން:

    (i)  ުވުން ނުވަތަ ގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ޢަމަލަކަށްކުށުގެ ޢަމަލ

ގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ޅުމުގެ ޢަމަލެއްކުށްކުރަން އު

 ވުން: ނުވަތަޢަމަލަކަށް

    (ii)   ިކުށްކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުށްކުރަން އުޅުމުގައ

އެހީތެރިވެދީފިކަމަށް ނުވަތަ އެ ކަމުގައި 

 ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނެ ފަދަ ޢަމަލެއް

 ކަމުގައިވުން.

ކުށެއް ކަނޑައެޅިގެން ނުބުނެ

 ކުރުމަށް އެދުން

ގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރުމަށް ސާފު ބަހުން މީހެއް ގާތުން  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ( 

ގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމެއް ނޫނެވެ.  އެދުމަކީ މި މާއްދާގެ )ހ(

ވެސް އެ ނަމަ އަނެކާއަށް އަންގައިދީފި އެކަންމީހެއްގެ ޢަމަލުން 

 ފުދުނީއެވެ.

 

 ކުށް ކުރުމަށް ރޭވުން

 

މީހަކާ އެކު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ބަޔަކާ އެކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތައް  )ހ(  .11 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރާ މީހާ، ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:

 :އެކުރަނީއެ ޢަމަލު  (1)   

    (i)  ްކަމުގައިވުން؛ އަދި ކުށެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެނ 

    (ii)  ައެކަން އެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތ 

 ވުން.ކަމުގައި ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި  (2)   

ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކާ އެކު ނުވަތަ ބަޔަކާ އެކު 

 އެއްބަސްވުން.

އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކު އެރޭވި ރޭވުމުގެ  (3)   
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 ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލެއް ކުރުން.މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް

ކުށެއް ކުރަން ރޭވުމުގެ 

 މަޤްޞަދު

ޞަދު ކަމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުމުގެ މަޤް )ށ( 

 ހިމެނެއެވެ:

ކުށްކުރަން ރޭވުމުގެ ސަބަބުން ހިތްވަރު ދިން ނުވަތަ  (1)   

 މަގުފަހިކޮށްދިން ކުށް ކުރުން؛

 ން ފިލުން؛ކުށްކުރި ތަނު (2)   

 ކުށްކޮށްގެން ލިބުނު ފައިދާ ބެހުން؛ އަދި (3)   

ހަނުހުރުން ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން، އެ  (4)   

ލު ދުކުށް ކުރިކަން ފޮރުވުން ނުވަތަ އެ ކަމާ ގުޅިގެން ޢަ

 އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން.

ކުށެއް ކުރުމަށް     

ވެރިވާ       ރޭވުމުގައި ބައި

 މީހުން

މީހަކު ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގައި، އެހެން މީހަކު އެ ކަމަށް  )ނ( 

ނަމަ، ވާ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ބެލެވިއްޖެއެއްބަސްވެއްޖެކަމަށް އެކަށީގެން

އެކު ލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން މީހަކާނުވަތަ އެ ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞި

ނަމަ، އެ ގައި އޭނާއަށް ބެލެވިއްޖެގޮތެއް އެއްބަސްވާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ

މީހަކީ ކާކުކަން އަދި އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތް ނަމަވެސް، ބެލެވޭނީ އޭނާ 

 އެ މީހާއާ އެ ކަމަށް އެއްބަސްވީ ކަމުގައެވެ.

ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވި           

 ރޭވުމެއްގެ މުއްދަތު

އެ  އަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވުމާ ހަމަ )ރ( 

ރޭވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެ ރޭވި ރޭވުން 

ދޫކޮށްލުމާ ހަމައަށް އެ ރޭވުން ދެމިއޮތްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ 

ގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރާ މީހާ ބެލެވޭނީ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ  )ހ(

މެނޭ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ އެ ކުށް ރޭވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހި

 ވެ.އެހާހިނދަކުނުވާ ކަމުން އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލު

ފަހު މީހަކު އެ ކަމުން ތަނާޒުލުވެއްޖެ ކަމުގައި ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށް )ބ(  ތަނާޒުލުވުން

 :އެވެވާނަމަގައިބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަން އެ މީހަކު ކޮށްފިކަމު

އެކު ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އެ ރޭވުން އޭނާ މުގައި އޭނާއާއެ ރޭވު (1)   

 ދޫކޮށްލައިފިކަން އެންގުން؛ ނުވަތަ
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ކުރުމުގެ އިދާރާތަކަށް ޒުރޭވުމެއް އޮތްކަން ޤާނޫނު ތަންފީ އެފަދަ (2)   

 .ވެސް އެންގުންއެކަމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވިކަން އެންގުމާއި

"ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ދާވަނަ މާއް 11މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  ދޫކޮށްލުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ން" ނުކުރެވު ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހުން ދަޢުވާ

މުއްދަތާ އެއްވަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށްފަހު އެ 

ރޭވި ރޭވުން ދޫކޮށްލިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި 

 ހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު އެ ރޭވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދުމީ

ކޮށްފިކަމުގައި ފާޅުވެގެންވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

 ނުބެލެވޭ ނަމައެވެ.

ތަނާޒުލުވުމަކީ ނުވަތަ ރޭވުމެއް 

 ދޫކޮށްލުމަކީ ދިފާޢަކަށް ނުވުން

އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން "ކުށެއް ކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާ 58މި ޤާނޫނުގެ  )ކ( 

ގައި  "ޢުދިފާނުދިނުމުން ލިބޭ ށްލައި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިޔަދޫކޮ

ފަހު އެ ކަމުން ނުވީ، ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށްބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތުގައި މެ

 ވެ.ދޫކޮށްލުމަކީ ދިފާޢެއް ނޫނެ އެކަންތަނާޒުލުވުމަކީ ނުވަތަ 

 

 ނުވުން ޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން ދިފާޢަކަށްރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ މައް

 

ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ 

މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން 

 ނުވުން ނެތުން ދިފާޢަކަށް

 

ފަރާތުން ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވި މީހަކީ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށް  ރައްދުވާ ދަޢުވާ  .11

މީހެއްކަމުގައި ވާ ތެއްގައިއެދުނު މީހަކީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަ

 ގެ ދަށުން ނުވަތަކުރުމަށް އެދުން" "ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 01 މި ޤާނޫނުގެ ވުމަކީ،

ގެ ދަށުން ކުރެވޭ "ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުން"  ވަނަ މާއްދާ 02 މި ޤާނޫނުގެ

 އެއްގައި ލިބިދެވޭނެ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.ދަޢުވާ

ވުން ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ންވާ މީހަކަށްއިމްތިޔާޒު ލިބިގެ އުފުލުމުން ދަޢުވާ )ހ(  

ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް  ދަޢުވާދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ނުވަތަ އެ ކުށުގެ 

 ނުވުން؛

 ވުން؛ން ބަރީއަކުރެވިފައިވާ މީހަކަށްއިދަޢުވާއުފުލި ، ދަޢުވާއެ ކުށުގެ  )ށ(  

ގެ އެހެން ވުން، ނުވަތަ އެ ކުށުސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި އެހެން ކުށެއް )ނ(  
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 ނުވަތަ ؛ވުންދަރަޖައެއް އެ މީހާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް

 މީހެއްވާ އޭނާއަކީ ޝަރީޢަތުގެ ބާރު ހިނގާ ހިސާބުން ބޭރުގައި )ރ(  

 ކަމުގައިވުން.

 

 ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު މީހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާޢު

 

ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު 

 ބިދެވޭ ދިފާޢުމީހާއަށް ލި

 

 01 މި ޤާނޫނުގެ ،ހާހިނދަކުމި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ  .11

ވަނަ  02 މި ޤާނޫނުގެ ގެ ދަށުން ނުވަތަ ކުރުމަށް އެދުން""ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ

އެއްގައި، އަންނަނިވި ދަޢުވާގެ ދަށުން ކުރެވޭ  "ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުން" މާއްދާ

 ށް ދިމާވުމަކީ، ދިފާޢެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:ޙާލަތްތައް އެގޮތަ

މީހާއަކީ، އެ މީހަކާ މެދު ކުށް ކުރެވުނުމީހާ ކަމުގައިވުން؛  ރައްދުވާ ދަޢުވާ )ހ(  

 ނުވަތަ

ޢަމަލަކީ،  ފަރާތުން ކުރި ރައްދުވާ ދަޢުވާކުށް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތުން،  )ށ(  

އި ވީނަމަވެސް، ކުށުގެ ނުލައި ކުރި ޢަމަލެއް ކަމުގައޭނާގެ އިޚްތިޔާރަކާ

 ވުން.ނާގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެން ކަމުގައިޢަމަލު ފުރިހަމަވީ، އޭ

 

 ލިބިދޭ ދިފާޢު ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން އެކަންކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު 

 

ކުށެއް ކުރުމަށް 

 އެކަންއެއްބަސްވުމަށްފަހު 

ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަމަލު 

ލިބިދޭ  ޔަނުދިނުމުންހިނގި

 ދިފާޢު

 

 މި ޤާނޫނުގެ އާއިކުރަން އުޅުން" "ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ 54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11

ވަނަ  02 މި ޤާނޫނުގެ އާއި"ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން"  ވަނަ މާއްދާ 01

 ދަޢުވާއެއްގައި ދަޢުވާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކުރުމަށް ރޭވުން" "ކުށެއް މާއްދާ

ގައި އޮތް ކުށުގެ މަޤްޞަދު މުޅިން މީހާގެ ކިބައި ރައްދުވާ

ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިކަން  އެކަންދޫކޮށްލައިފިކަމާއި 

މީހާ ކުށުގެ ޢަމަލު  ރައްދުވާ ދަޢުވާރަމްޒުކޮށްދޭ ޙާލަތްތަކުގައި، 

ހިނގިޔަނުދީ ހުއްޓުވައިފިކަމުގައި ބެލެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް 

 .ދިފާޢެއް ލިބިގެންވެއެވެ
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އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  

ފުރިހަމައަށް ދޫކޮށްލާ 

 ވުންދޫކޮށްލުމަކަށް

ކުށެއްގެ މަޤްޞަދު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުމަކީ  )ށ( 

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ފުރިހަމައަށް ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުމެއް ކަމުގައެއް 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ:

ފަދަ ޙާލަތެއް އޮތްކަމަށް ނިވިދޫކޮށްލީ އަންނަ އެކަން (1)   

 ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކަމަށްވުން؛

    (i)   ްއެ ކުށް ކުރާ ކަން އެނގިދާނެކަމުގެ ނުވަތަ އެ ކުށ

ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުވެދާނެކަމުގެ ނުވަތަ އެ ކުށުގައި 

ކަމަށް އެހެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފާނެ ބައިވެރިވާ

ވުން؛ އިފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެންކަމުގަ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

 ނުވަތަ

    (ii)   ްއެ ކުށް ކުރުން އިތުރަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ޙާލަތެއ

 ކަމުގައިވުން. ކުރިމަތިވެގެން

 ދޫކޮށްލީ އަންނަނިވި ފަދަ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އެކަން (2)   

 ކަމުގައިވުން:

    (i)  ަން އެ ކުށް ކުރުން އެހެން ވަގުތަކަށް ލަސްކުރ

 ވަތަވުން؛ ނުނިންމުމަށް ފަހުގައިކަމުގައި

    (ii)  ަށް ނިންމުމަށް އެހެން މީހަކާ މެދު އެ ކުށް ކުރުމ

ވުން ނުވަތަ އެ ކުށުގެ މަޤްޞަދާ ފަހުގައިކަމުގައި

އެއްފަދަ އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު މަޤްޞަދެއް 

 ވުން.ފަހުގައިކަމުގައި ހާޞިލުކުރުމަށް ނިންމުމަށް

ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ހެކީގެ މިންގަނޑު

ފަރާތަށް ލިބިދޭކަން  ރައްދުވާ ދަޢުވާލިބިދޭ ދިފާޢު  މި މާއްދާއިން )ނ( 

 ސާބިތުކޮށްދޭނީ އޭނާއެވެ. އެއީ، ލިބިހުރި ހެކި އަޅައިކިއުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

 

 ކުށެއް ކުރުމަށް އުޅުމާއި، ކުށެއް ކުރަން އެދުމާއި، ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުން ދަރަޖަކުރުން
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 މި ޤާނޫނުގެ އާއިކުރަން އުޅުން" "ކުށެއް ދާވަނަ މާއް 54މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11 ދަރަޖަކުރުން

ވަނަ  02 މި ޤާނޫނުގެ އާއި"ކުށެއްކުރުމަށް އެދުން"  ވަނަ މާއްދާ 01

އިވާ ކުށްކުށަކީ ކުރަން ކަނޑައަޅާފަގައި ކުރުމަށް ރޭވުން" "ކުށެއް މާއްދާ

އަށް އުޅުނު ނުވަތަ ކުރަން އެދުނު ނުވަތަ ކުރުމަށް ރޭވި ކުށުގެ ދަރަޖަ

 ވާ ކުށް ކުށެވެ.ޖަ ތިރީގައިވުރެ އެއް ދަރަ

އަދަބުދިނުމުގައި ބަލާ 

 ނުކުތާތައް

ކުރަން އުޅުނު ކުށް ކުރުމާ ނުވަތަ ކުރަން އެދުނު ކުށް ކުރުމާ  (1) )ށ( 

ނުވަތަ ރޭވި ކުށް ކުރުމާ ވަރަށް ގާތަށް ކުށްކުރި މީހާ 

، އޭނާއަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު، ވާނަމައައިސްފައިވާކަމަށް ސާބިތު

ޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުން އެއް ދަރަޖަ ކަނޑައެއަދަބު 

 އުފުލިގެންވާނެއެވެ.

 ކުށްކުރި މީހާ: (2)   

    (i)   ާޢަމަލެއް  ހުރިހާކުށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވ

 ނަމަ؛ ނުވަތަފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

    (ii)   ާއެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން އެ ކުށް ކުރާއިރު، އޭނ

 ނަމަ،ވާޢަމަލެއް އޭނާ ކޮށްފައި ހުރިހާކުރަންޖެހޭ 

ކަނޑައެޅުމުގެ  އޭނާއަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު، އަދަބު

 އަސާސީ މިންގަނޑުން ދެ ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާނެއެވެ.

 

 ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުން

 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެ ކުށް ކުރުމުގައި ކުށެއް )ހ(  .11 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. އި ބަހައްޓައިފި މީހަކުބޭނުންކުރާނެ އާލާތް އަތުގަ

 "ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ: )ށ(  މާނަކުރުން

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުށެއް (1)   

ނުވަތަ އެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ 

 ނުވަތަ؛ އެއްޗަކަށެވެ
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ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުށެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުޅޭ  (2)   

އެއްޗެއްސަށާއި، ކުށުގެ ނިޔަތް ފުރިހަމައަށް ހާމަކޮށްދޭ ފަދަ 

 ޙާލަތެއްގައި ގެންގުޅޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައެވެ. 1ޙުގެ ނަމި ކުށުގެ ދަރަޖައަކީ ޖު )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 މާނަކުރުން

 

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 00 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީ އަށް ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް""  .11 މާނަކުރުން

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 

 ބާބު ވަނަ 21

  ނަތީޖާ އޭގެ ދަރަޖަކުރުމާއި ކުށް

 

 ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން ކުށް ވަނަ މާއްދާ 21

 ކުށްކުށް ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ވަނަ މާއްދާ 20

 މުއްދަތު ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ބަންދުކުރުމަށް ޖަލުގައި އްދާވަނަ މާ 21

 ދަދުތައްޢަހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ  ވަނަ މާއްދާ 21

 ކުރުންދަޢުވާ ކުށަށް ގިނަ ވުރެ ކުށަށް އެއް ވަނަ މާއްދާ 21

 

 

 

 

 

 ކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން
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ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޖިނާއީ ކުށަކީ، ތި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .21 ކުށް ދަރަޖަކުރުން

 ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ކުށެކެވެ: މަތީން،ގޮތުގެ

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު 1 )ހ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ 2 )ށ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ 3 )ނ(  

 ތަވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަ 4 )ރ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ 5 )ބ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް؛ ނުވަތަ 1 )ޅ(  

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް 2 )ކ(  

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް 3 )އ(  

 ؛މުޚާލަފާތު )ވ(  

މުޚާލަފާތަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް 

 ނޫން

. މުޚާލަފާތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވުމަކުން، މުޚާލަފާތަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ނޫނެވެ )މ( 

ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުވުމުން ނުކުންނަ ބާވަތުގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާތަކެއް، 

 ނުނުކުންނާއެވެ.

 

 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް

 

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަންނަނިވި މުއްދަތުތައް ހިމެނިގެންވާ ކުށްކުށަކީ، )ހ(  .20 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް

 ދަރަޖައިގެކުށެވެ:ވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން ހުއްދަ  1 (1)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތެކެވެ؛ 5އެއީ،  ނަމަ،ކުރާ

އަހަރު  1އެހެންނަމަވެސް ވުރެ ދިގު، މަސް ދުވަހަށް 0 (2)   

ނަމަ، ދުކުރުން ހުއްދަކުރާތަކަށް ބަންވުރެ ކުރު މުއްދަދުވަހަށް

 ؛ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ 1އެއީ، 

 ،ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްމަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށް 0 (3)   

ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސް ދުވަހަށް 3އެހެންނަމަވެސް 
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ؛ 2އެއީ،  ނަމަ،ބަންދުކުރާ

ތަކަށް ބަންދުކުރުން ހުއްދަ މުއްދަ ވުރެ ކުރު މަސް ދުވަހަށް 3 (4)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ. 3ނަމަ، އެއީ، ކުރާ

 އެއީ: ނަމަ،ވަކި ކުށަކީ ޖިނާޔަތެއްކަމުގައި، ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރާ )ށ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތެކެވެ؛ 5 (1)   

އެއީ،  ނަމަ،ވަކި ކުށަކީ، ޖުނަޙެއްކަމުގައި ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރާ (2)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ. 2

 މުޚާލަފާތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ: )ނ(  

ޑައެޅިގެން އެއީ ޖިނާޔަތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ޖުނަޙެއްކަމުގައި ކަނ (1)   

އެކު، އެ ކުށަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާ

 ނުވުން؛ކަނޑައެޅިފައި އަދަބެއް

ކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން ސާބިތުކުރަންނުޖެހޭ، އެއީ، އެ ކުށް (2)   

 ؛ވުންހަމައެކަނި ޢަމަލު ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކުށަކަށް

އިހްމާލުގެ ހެކި 

ނަމަ ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ވާ

މުޚާލަފާތަކަށް ވުރެ މަތީ 

 ދަރަޖައެއް ކަނޑައެޅުން

 ދަޢުވާމާލުވެފައިވާކަން  ކުށުގެ ރުކުންތައް ދެނެގަތުމުގައި އިހް )ރ( 

ކުރާފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭ ޙާލަތުގައި، ނިޔަތް ސާބިތުކުރަން ނުޖެހި، 

މަތީ މަލު ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކުށަކީވެސް މުޚާލަފާތަކަށްވުރެ ޢަހަމައެކަނި 

ދަރަޖައެއް ކަނޑައަޅަންޖެހިދާނެ ކުށެކެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، ކުށުގެ 

 ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައެވެ.ދަރަޖައަކަށްވާނީ، މި މާއް

 

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވާ މުއްދަތު

 

ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް 

 ހުއްދަކުރެވިގެންވާ މުއްދަތު

އަންނަނިވި ، ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކުއެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގައި   .21

ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްކަމުގައި  ކުށްކުށަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް

 ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކެވެ:

ވުރެ ދިގުނޫން އަހަރަށް 25 [މަރު ނުވަތަ] ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް 1 )ހ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛
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ނޫން އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު 15ޖިނާޔަތަށް  ވަނަ ދަރަޖައިގެ 2 )ށ(  

 ށް ޖަލަށްލުން؛މުއްދަތަކަ

ނޫން އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު 0ށް ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަ 3  )ނ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

ނޫން އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު 4 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް 4 )ރ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

ރެ ދިގު ނޫން އަހަރު ދުވަހަށް ވު 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  5 )ބ(  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

މުއްދަތަކަށް  ނޫންއަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު 1އިގެ ޖުނަޙަށް ވަނަ ދަރަޖަ 1 )ޅ(  

 ޖަލަށްލުން؛

މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް  2 )ކ(  

 ޖަލަށްލުން؛

ނޫން މުއްދަތަކަށް ވުރެ ދިގުދުވަހަށްމަސް 3 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް 3 )އ(  

 ޖަލަށްލުން؛

މުޚާލަފާތަކަށް، އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް  )ވ(  

 ނެތެވެ.

އެންމެ ދިގު މުއްދަތުގެ އަދަބު 

ހަމައެކަނި ކުށުގެ އެންމެ  

ނުރައްކާތެރި ވައްތަރަށް   

 ކަނޑައެޅުން

ވާ އަދަބުގެ ދަރަޖައިގެ އެންމެ މަތީ ނިސްބަތުގެ އިކަނޑައަޅާފަކުށަކަށް  )މ( 

އަދަބަކީ، އެ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތަށް 

 ކަނޑައެޅުން އެކަށީގެންވާ އަދަބެކެވެ.

މަރުގެ ޢުޤޫބާތް މީހަކު      

މެރުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި 

ބާވަތުގެ ކުށަށް 

 ވުންޚާއްޞަވެގެން

ނޑައެޅިގެންވަނީ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ތެރެއިން، މަރުގެ އަދަބު ކަ )ފ( 

ގަސްތުގައި އެންމެ އަނިޔާވެރިކޮށް، އެންމެ އަނިޔާދެނިވި ގޮތެއްގައި މީހަކު 

 މެރުމުގެ ކުށަށެވެ.

 

 

 ދަދުތައްޢަހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ 
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ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ 

 ޢަދަދުތައް

އަންނަނިވި ، ހާހިނދަކުބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  .21

ވާ ދަރަޖަތަކުގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށަށް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ

 ދަދުތަކެވެ:ޢަޖޫރިމަނާގެ 

 ކުރުވި ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ ލިބުނު ފައިދާގެ ދެ ގުނަ؛ ނުވަތަ )ހ(  

 ރުފިޔާ؛ 2,000,000/- ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް ވަނަ 1 (1) )ށ(  

 ރުފިޔާ؛ 1,000,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  2 (2)   

 ރުފިޔާ؛ 400,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  3 (3)   

 ރުފިޔާ؛ 200,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  4 (4)   

 ރުފިޔާ؛ 100,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  5 (5)   

 ރުފިޔާ؛ 50,000/- ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް ވަނަ 1 (0)   

 ރުފިޔާ؛ 24,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް  2 (0)   

 ރުފިޔާ؛ 12,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް  3 (0)   

 ރުފިޔާ. 4,000/-މުޚާލަފާތަކަށް  (9)   

އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުން 

 ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ

ރާ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏެއް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކުންފުންޏަކުން ކު )ނ( 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ފަރުދަކު  ކީ،ދަދަޢައެންމެ ބޮޑު 

 ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ދެ ގުނައެވެ.

 

 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުން

 

އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ 

 ކުށްސާބިތުވުން

ފަރާތުން ކުރާ ކުށުގެ އެއް ޢަމަލުގެ ސަބަބުން، އެއް  ވާރައްދު ދަޢުވާ )ހ(  .21

ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށުގެ ރުކުން ފުރިހަމަވާކަމުގައި ވާނަމަ، އެއިން ކޮންމެ 

އުފުލައި އެއިން ކޮންމެ ކުށެއް އޭނާގެ  ދަޢުވާކުށަކަށް އޭނާގެ މައްޗަށް 

 މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ފަރާތް ދެ ކުށަކުން ނުވަތަ ކުށެއްގެ ދެ ދަރަޖައަކުން ރައްދުވާ ދަޢުވާ )ށ(  އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށުގެ
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 މައްޗަށް ދަޢުވާ 

ސާބިތުވުމާއި، މުއްދަތެއް 

 ކަނޑައެޅުން

 ދަޢުވާކަމަށް އެކަންވެސް، އަދި ވާނަމަކުށްވެރިވާކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތު

ވެސް، މަނަފަރާތުން ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަން ސާބިތުވާކަމުގައި ވީ ރައްދުވާ

ނަމަ، އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ނިވި ޙާލަތްތައް އެހެން ހުރެއްޖެއަންނަ

 ކުށަށް މެނުވީ، ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވެސް ބިނާވެގެންވަނީ އެއް ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް އެ ދެ ކުށް (1)   

 ކަމުގައި ވުމާއި؛ އަދި

    (i)  ުން ލިބުނު ގެއްލުމަކީ:އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށ 

އަނެއް ކުށުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް   )ހހ(     

 ނުވަތަ؛ ވުންހިމެނިގެންވާ ގެއްލުމަކަށް

ސް އެއްގޮތް ދެ ކުށް ކަމުގައި ދެ ކުށަކީވެ )ށށ(     

ވެސް އެއް ކުށަށް ވުރެ އަނެއް ކުށުގެ ވީނަމަ

 ދަރަޖަ ތިރިވުން؛ ނުވަތަ

    (ii)  ަނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި އެ ދެ ކުށް ތަފާތުވެގެންދ

 ވުން؛ކަމުގައި ގޮތުގައި

އެއް ކުށުން ހަމައެކަނި މަނާކުރަނީ ވަކި  )ހހ(     

ބާވަތެއްގެ ޢަމަލެއް ވަރަށް ޢާންމުކޮށްކަމުގައި 

ވުމާއި، އަނެއް ކުށުން މަނާކުރަނީ އެ 

ވުން؛ ޢަމަލުގެ ވަކި ޙާލަތެއްކަމުގައި ބާވަތުގެ

 ނުވަތަ

ލިބުނު ގެއްލުމަށްވުރެ ކުޑަ  އަނެއްކުށުން )ށށ(     

މިންވަރަކަށް ވީނަމަވެސް، ދެކުށުންވެސް 

 ލިބުނީ އެއްބާވަތެއްގެ ގެއްލުމަކަށްވުން.

    (iii)  ޭވަނީ ހިނގަމުންދާ ނާ ކުރި ކުށްތައް މާނަކުރެވިފައިއ

 ދަޢުވާޢަމަލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ވުމާއި، 

ގޮތަކަށް  ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަށް އެއްވެސް ރައްދުވާ

ހުއްޓުމެއް އައިސްފައި ނުވުން. )ނަމަވެސް އެއީ، 
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އޭނާގެ ޢަމަލުގެ އެކި ބައިބަޔަކީ ވަކި ކުށުގެ ގޮތުގައި 

 ނުވާނަމައެވެ.( އިކަނޑައަޅާފަޤާނޫނުގައި 

ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށުގައި ހިމެނިގެންވާ ޢަމަލަކީ އޭގެ  (2)   

 ޒާތުގައި ފުރިހަމަނުވާ ކުށަކަށް ވުމާއި؛

    (i)  ްޓަކައި ކުރެވޭ އެހެން ކުށެއް ފުރިހަމަކުރުމަށ

 ވުން؛ ނުވަތަޢަމަލެއްކަމުގައި

    (ii)   ެވެސް، މި ކުށަކީ، ވަކި ދެ ކުށްކަމުގައި ވީނަމަދ

ގައި ވަނަ ނަންބަރު (1ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

މަތިން އެއް ކުށާއި އަނެއް ކުށާ ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެބަޔާ

 ދެމެދު ގުޅުމެއް ހުރުން.

އެއިން ކޮންމެ ކުށަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ފުރިހަމަނުވާ ކުށުގެ  (3)   

ޢަމަލަކަށް ވުމާއި އެއިން ކޮންމެ ކުށަކީވެސް އެހެން ވަކި ކުށެއް 

 ވުން؛ ނުވަތަކައި ކުރެވުނު ޢަމަލެއްކަމުގައިކުރުމަށްޓަ

ފަރާތުން ސީދާ  ރައްދުވާ ދަޢުވާދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށަކީ  (4)   

ގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކުށަކަށް ވުމާއި، އަނެއް ކުރި ޢަމަލެއް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  34 މި ޤާނޫނުގެ ކުށް ބިނާވެގެންވަނީ

 އްޔަތުންހައިސިންޖެހޭ އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާ އުފުލަ

 ވުން.ކަމުގައި

އެކުށްތައް ކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޙަޤީޤަތްތައް،  (5)   

 .ންތަޢާރުޟުވު ޤީޤަތް އަނެއް ޙަޤީޤަތާއެއް ޙަ

ވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުން ގެ ދަށުން އެއް ޙުކުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  ކަނޑައެޅުން އަދަބު

މަނާކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯޓުން ޙުކުމް ކަނޑައަޅާނީ އެ ދެ ކުށުގެ 

ރަދަން ތެރެއިން، ނުވަތަ އެއް ކުށުގެ ދެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިން، އެންމެ ބު

 ބޮޑު ކުށަށެވެ. ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުށަށެވެ.

 

 



 

 

 

 

 

 

 107 

  ބައި ޚާއްޞަ: ބައި ދެވަނަ
 

 ކުށް ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ނަފުސާ

 ބާބު ވަނަ 001

  ކުށް ގެމުރުމެ

 

 މެރުން ވަނަ މާއްދާ 001

 މެރުން މީހަކު ނުލައި ޤަޞްދަކާ ވަނަ މާއްދާ 000

 ކުން މީހަކު މަރުވުންއިހުމާލުގެ ޢަމަލަ ވަނަ މާއްދާ 001

އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން  ވަނަ މާއްދާ 001

މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން  އެހީތެރިވެދިނުމާއި،

 އުޅުން

 މަރެއް ފޮރުވުން ވަނަ މާއްދާ 001

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 001

 

 މެރުން

 

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީއެނގިހުރެ މީހަކު މަރައިފި މީހާ  )ހ(  .001 ކުށް ކަނޑައެޅުން

އިންސާނާގެ ފުރާނައަށް 

އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ           

 ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން

ކަމަށް  އިންސާނާގެ ފުރާނައިގެ އަގަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތް )ށ( 

ގެ ސަބަބުން، ޢަމަލެއްފަރުވާކުޑަ ވައިދޭ ޙާލަތެއްގައި، މީހަކު ކުރާ ދައްކު

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީނަމަ، އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޖިނާޔަތުގެ ކުށް  އެހެން 

ހާ ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރެވޭ

ހިނދަކު މަރުގެ ކުށެއް ކަމަށް 

 ބެލުން

ގައި  ރާ ޢަމަލަކީ،  މި މާއްދާގެ )ށ(އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، މީހަކު ކު )ނ( 

އިގެ އަގަށް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އިންސާނާގެ ފުރާނަ

ނެތި، ހިންގި ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްކަމުގައި، އެހެން ގޮތަކަށް ފަރުވާލެއް

 ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.، ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

ކުށެއް  އެފަދަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ފަދަ ކުށެއް ކުރުއަންނަނިވި (1)   
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، ކުށެއް ކުރަން އުޅުމާއި އެފަދަކުރާ މީހަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، 

 ފަހު ފިލުން؛ކުށެއް ކުރުމަށް އެފަދައަދި 

 އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ކުށެއް. (2)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ރ(  ދަރަޖަކުރުން

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް  "އަނިޔާވެރި ކުށް" ބ()  މާނަކުރުން

 އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށަކަށެވެ.

 

 ޤަޞްދަކާ ނުލައި މީހަކު މެރުން

 

ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލަކުން      

މީހަކު މަރުވާން        

 ދިމާވުން

އެހެން މީހަކު  ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން،ފަރުވާކުޑަ މީހަކު ކުރާ  )ހ(  .000

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީއެ ޢަމަލު ކުރާ މީހާ  ނަމަ،މަރުވެއްޖެ

ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ      

ޖަޒުބާތަށް  އިންތިހާއަށް 

އަސަރުކޮށްފައިވާ    

ޙާލަތްތަކުގައި މެރުމުގެ    

 ކުށަކަށް ނުވުން

މެރުމުގެ ކުށް ކަމުގައި މީހަކު ނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަ 001މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( 

މި އެއީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ލެވޭ ޢަމަލެއް މީހަކު ކުރި ނަމަވެސް، ބެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ކުށް ކަމުގައި 111ޤާނޫނުގެ 

 ނެއެވެ:ންވާބަލަ

  (i)  ްއޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ، ފައިވަނީގާއޭނާ، އެ ޢަމަލު ހިނ

ވަޅެއްގައި، ޖަޒުބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ދަނޑި

 އެކަމުގެ ނުފޫޒުގައިހުރެ ކަމުގައިވުން؛

   (ii)   ،ިގެސަބަބުއެއެ ކުރި ޢަމަލަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމާއ 

އެކަށީގެންވާކަން އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ގައި ހުންނަ އެހެން މީހެއްގެ ނަޒަރުން ކަނޑައެޅިގެން ތުޙާލަ

 ދިޔުން.

ފަރާތުން ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލަކީ، މީހަކު މެރުމުގެ  ދަޢުވާ ރައްދުވާ  (iii)   ނުމުގެ ޒިންމާސާބިތުކޮށްދި

ލެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ޤަޞްދަކާ ނުލައި ހިންގި ޢަމަ

ދަޢުވާ ކަމުގެ މައްޗަށް ލިބި ހުރި ހެކި ވަޒަންކުރުމާއެކު، އެ
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 ޖެހޭނެ ޒިންމާއެކެވެ.ފުލަންފަރާތުން، އު ރައްދުވާ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2މިއީ، ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(  ންދަރަޖަކުރު

 

 އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން

 

މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ  މީހަކުކުރާ އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން، އެހެން )ހ(  .001 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީޢަމަލު ކުރި މީހާ 

 އިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަޖަ 4މިއީ، ޖިނާޔަތުގެ  )ށ(  

 

އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެދިނުމާއި، މީހަކު 

 އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން

 

އަމިއްލައަށް މަރުވާން 

 މަޖުބޫރުކުރުވުން

ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން،  )ހ(  .001

ކުރާ ކަމަކުން، އެހެން މީހަކު ޙީލަތުން  އިމަކަރާނުވަތަ  ބިރުދައްކައިގެން

ބިރުދެއްކި މީހާ، ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކުރި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެނަމަ، 

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީމީހާ  ޙީލަތުގެ ޢަމަލު ކުރި އިމަކަރާމީހާ، ނުވަތަ 

ލައަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެކަމަށް އެދުމާއި، އަމިއްލައަށް އަމިއް )ށ(  

 މަރުވާންއުޅުން.

އަންނަނިވި ޢަމަލެއް ކުރާ  ،އެނގިހުރެ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި (1)   ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ: އެކުރަނީމީހާ 

    (i)  ި؛ނުވަތަ؛ އެހެން މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއ 

 ؛އެހީތެރިވެދިނުން؛ ނުވަތަ

    (ii)  .ްއަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނ 

 

އްޙީ ޞިއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ހުއްދަދެވިފައިވާ  (2)   އިސްތިސްނާ
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ވަނަ  1ގެ  މި މާއްދާގެ )ށ(، އެކުރަނީމަސައްކަތްތެރިއަކު 

 ގެ ދަށުން، ކުށެއް ނޫނެވެ: (i)ނަންބަރުގެ 

    (i)  ިމަރުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ  ބަލިމީހެއްގެ ސިކުނޑ

ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ އެމީހަކީ އަނބުރާ ހޭނުލެވޭ ފަދަ 

ކޯމާއެއްގައި އޮތް މީހެއްކަން އެނގޭނެ އެކަށީގެންވާ 

ބަލިމީހާގެ އްޙީ ސަބަބުތައް ހުރި މީހެއްނަމަ، ޞި

ޢާއިލާގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާތްކޮށް ތިބި މީހުންގެ 

 .ލުންވާކުރުން ހުއްޓުމަސައްކަތް ،އެދުމުގެ މަތިން

    (ii)  ެބަލިމީހަކު ދިރިދުނިޔޭގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި އޭނާއާ އ

ގުޅައިފައިވާ ޞިއްޙީ ވަސީލަތްތައް  ބަލިމީހާގެ ޢާއިލާގައި 

 ،އޭނާއާ އެންމެ ގާތްކޮށް ތިބި މީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން

 .ލުންވާމަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓު

އެހެން ގޮތަކަށް 

 ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

 ގޮތް ނެލުކުރާޤަބޫ

ގެ  މި މާއްދާގެ )ށ( މީހާ، އަންނަނިވި ކަންކަން ޤަޞްދުގައި ކުރާ (3)  

އަމިއްލައަށް  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ii)ވަނަ ނަންބަރުގެ  (1)

މަރުވާން އުޅުމުގެ ކުށްކުރަން އުޅެފިކަމުގައި، އެހެން ގޮތަކަށް 

 އެވެ.ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެ، ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

    (i) ެއްޗެއް ނުވަތަ ބޭހުގެ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އ

އޯވަރޑޯޒްވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް  ނުންކުރެވޭގޮތުގައި ބޭ

 ބޭނުންކުރުން؛ މިންވަރަށް

    (ii)  ިއޭނާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ޖިސްމާނީ ބޮޑެތ

 އަނިޔާކުރުން.

ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާ އަމިއްލައަށް ކަމަށް  "އަމިއްލައަށް މަރުވުން" ނ()  މާނަކުރުން

 މަރުވެދާ ފަދަ ޢަމަލެއް އެނގިހުރެ ކުރުމަށެވެ.

 މި ކުށް ދަރަޖަކޮށްފައިވަނީ، އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. )ރ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 މި ޤާނޫނުގެ ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( (1)   މަރުވާން އަމިއްލައަށް
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ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް  112ވަނަ މާއްދާއިން  114 މަޖުބޫރުކުރުވުން

މީހާ، އޭނާގެ  ރައްދުވާ ދަޢުވާބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު 

 ،ހިނދެއްގައި އޭނާއަށް ދެވޭ އަދަބަށްވުރެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ކޮށްފި

 އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.

    މަރުވާން އަމިއްލައަށް

 މަށްކަ އެ އެހީތެރިވެދިނުމާއި،

 އެދުން

ކުށަކީ ވާ ގައި (i)( ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ށ( (2)  

ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. އެއީ އެޢަމަލުގެ  5ޖިނާޔަތުގެ 

ނުވަތަ ނަމަ ސަބަބުން އެހެން މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

 މަރުވާންއުޅެފި ނަމައެވެ.

           މަރުވާން އަމިއްލައަށް

 އުޅުން

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުމަކީ ޖުނަޙްގެ  (3)  

 ކުށެކެވެ.

 

 މަރެއް ފޮރުވުން

 

ރައިލައިގެންކަން މީހަކަށް މީހަކު މަރުވެފައި އޮތީ އެހެން މީހަކު އޭނާ މަ ހ()  .001 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީފޮރުވާ މީހާ  އެކަންހުރެ، އެނގި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5ޖިނާޔަތުގެ  މިއީ )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ  17 މި ޤާނޫނުގެ "ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ހ(  .001 މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (1މާއްދާގެ )

 ވަނަ މާއްދާގެ 212 މި ޤާނޫނުގެ " އަށް ދީފައިވަނީޙީލަތް އިމަކަރާ" (ށ)  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ނަންބަރު (2ގެ ) )ށ(

 55 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު" (ނ)  

 ވަނަ މާއްދާގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 01 މި ޤާނޫނުގެ "ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ (ޅ)  
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 ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ގައި ދީނަންބަރު ވަނަ (20)ވަނަ މާއްދާގެ 

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 113އަށް ދީފައިވަނީ  "އަމިއްލައަށް މަރުވުން" (ކ)  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  114 މި ޤާނޫނުގެ "އަނިޔާވެރި ކުށް" އަށް ދީފައިވަނީ (ވ)  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ބ(

    

 ބާބު ވަނަ 011

  ކުށް ބިރުދެއްކުމުގެ އެހެނިހެން އަދި ބިރުދެއްކުމާއި ފާނެކަމުގެހާޖަ ޖެހުމާއި،

 

 ޖެހުން ވަނަ މާއްދާ 011

 ކުރާ ޢަމަލަކުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުންނެތި ފަރުވާލެއް ވަނަ މާއްދާ 010

 ޚަބަރު ދިނުން ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގު ވަނަ މާއްދާ 011

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 011

 

 ޖެހުން

 

މީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލައި އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް  )ހ(  .011 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ: އެކުރަނީހިންގާ މީހާ 

އަތްލުން ނުވަތަ އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ކުރުން؛  ގާއޭނާގެ ގައި (0)   

 ނުވަތަ

 ފާނެކަމުގެ ބިރު ދެއްކުން.އޭނާއަށް އެ ވަގުތު އަނިޔާއެއް ދީ (1)   

ވަނަ  4ޖިނާޔަތުގެ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި ކުށަކީ (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

    (i) ަބޮޑު އަނިޔާއެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ދިނުން؛ ނުވަތ 

    (ii) ިނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް  ،އެކުށް ކުރުމުގައ

 ވަތަނު؛ ބޭނުންކުރުން
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    (iii)  ްއެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ފުލުހެއ

 ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ވާނަމަ، އެ ށިގަނޑަށް އަނިޔާއެއް އޭނާ ދިންކަމަށްމީހެއްގެ ހަ (1)   ދިނުން އަނިޔާއެއް

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  3އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ ، ލަތްތަކުގައިއެނޫން ޙާ (3)   ޖެހުން

 ކުށެކެވެ.

 ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބު

 ނުކުތާ ޖެހޭ ވިސްނަން

ނުވަތަ ވާނަމަ ކަމުގައި ޓާއަނިޔާކުރީ މީހަކު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހުއް ނ() 

ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން  ޓާގެއެއްގައި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ހުއް

 1442 މި ޤާނޫނުގެ ށެއްކަމަށް ބަލާ ކޮންމެ ޢަމަލަކަށް ދެވޭ އަދަބު،ކު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ އެންމެ 

 އަސާސީ މިންގަނޑުގެ މައްޗަށް އެއް ދަރަޖަ އުފުލިގެން ވާނެއެވެ.

 ވަނީ:އެ ރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި"ނުރައްކާތެ (0) ރ()  މާނަކުރުން

    (i)  ްއެއިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްކަނ

މީހަކު  ،ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ

 މަރާލެވިދާ ފަދަ ޤާބިލުކަން ހުރި  ހަތިޔާރަށެވެ. ނުވަތަ؛

    (ii)  ްއެއިން އާދައިގެ ޢާންމު ހުއްދަ ބޭނުމެއް ކުރެވެނ

ރެއިން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ނުހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެ

 އެއްޗެއްސަށެވެ. ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ

 ނުވަތަ؛

    (iii)  ުބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި  1101/01ޤާނޫނު ނަންބަރ(

 ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

 "އެއްޗެއް ތޫނު"އާއި  "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު"ގެ ދަށުން 

 ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއްސަށެވެ.

ވަނީ މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ގެ"" (2)   

 ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އުޅަނދަކަށެވެ.

 ކުރާ ޢަމަލަކުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުންނެތި ފަރުވާލެއް
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ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން، މީހަކަށް، އޭނާ ނެތި މީހަކު ފަރުވާލެއް ހ()  .010 ކަނޑައެޅުން ކުށް

މަރުވެދާނެކަމުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް 

މަ، އެ ޢަމަލު ކުރާ ނަފިކަމަށް ވާރެއް ކުރިމަތިކުރުވައިލިބިދާނެކަމުގެ ބި

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީމީހާ 

       ގޮތަކަށް އެހެން

 ،ކުހާހިނދަސާބިތުނުވާ

 ގޮތް ލުކުރާނެޤަބޫ

ޢަމަލުތަކަކީ، އެހެން މީހެއްގެ އަންނަނިވި ޚިލާފަށްކުރާ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި )ށ( 

ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭނާ މަރުވެދާނެ 

ކުރާ ޢަމަލެއްކަމުގައި، އެހެން ގޮތަކަށް ނެތި ފަރުވާލެއް ،ގޮތަށް

 ޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.ފަނޑި ،ނުވާހާހިނދަކުތުސާބި

 ބެހޭ؛ ނުވަތަމާއްދާއާ ފަނާކުރަނިވިގޮވާ ތަކެއްޗާއި  (0)   

ކަތްކުރާ މެޝިނަރީއާއި އިންޖީނާއި އަދިވެސް އިންޖީނުން މަސައް (1)   

 ބެހޭ؛ ނުވަތައެހެނިހެން އެއްޗެއްސާ

 ބެހޭ؛ ނުވަތަޢިމާރާތް ތެޅުމާއި ވެއްޓުމާ (1)   

 ނުވަތަ؛ ބެހޭލެހެއްޓުމާޅުމާއި، ބެޖަނަވާރު ގެންގު (1)   

 ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުމާއި ވައްޓާލުމާބެހޭ؛ ނުވަތަ (1)   

 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމާބެހޭ. (1)   

ގޮވާ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީމާއްދާ "ފަނާކުރަނިވި (0) ނ()  މާނަކުރުން

ޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަކި ފަދަ ތަކެއްއަލިފާންރޯވެދާ، ށާއިތަކެއްޗަ

ފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ގޮވާނެ ދާވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަ

ތަކެއްޗާއި، ވިހައާއި، ވިހަ ގޭހާއި،  ވަކި ގޮތެއް ރޭވިފައި ހުންނަ

މީހުން މަރުވެދާފަދަ ބައެލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެމިކަލް މާއްދާތަކާއި، 

 ވެ.މާއްދާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެ ރޭޑިއޯއެކްޓިވް

ވަނީ، ޢާންމު ބޭނުންތަކަށް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ތި"ތަކެގޮވާ " (1)   

ވާ ނުވަތަ އެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އިބޭނުންކުރުމަށް މަނާކުރެވިފަ

ގެ ތެރެއިން އޭގެ ޒާތުގައި ހީޖެހޭ އެއްޗެސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަން

 ގޮވާ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަށެވެ.
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އެއްވެސް  ށްޢަމަލު ހިންގީ އިންސާނާގެ ފުރާނައަ އެ ކުށުގެ (0) )ރ(  ދަރަޖަކުރުން

 ފަރުވާލެއް ނެތް ގޮތުގައިކަމުގައި ރަމްޒުކޮށްދޭ ޙާލަތެއްގައިކަމުގައި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ ވާ

ވަނަ  1އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ   (1)   

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 

 ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ދިނުންބިރު

 

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ   )ހ(  .011 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ:

ފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިދާ (0)   

 ނުވަތަ

އްކަން މާތެމަޢުލޫން މާތަކީ ކަނޑައެޅިގެން ރަނގަޅުނޫމަޢުލޫ (1)   

ފަދަ ޙާލަތެއް ގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާއެނގިހުރެ، މީހެއް

ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ޚަބަރު ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ކުށެއް 

 ހިންގައިފާނެކަމުގެ ޚަބަރު އެހެން މީހަކަށް ދިނުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1އެއީ، ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ރުންމާނަކު

 

ވަނަ  01 މި ޤާނޫނުގެ "ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ހ(  .011 މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު (1މާއްދާގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ  010 މި ޤާނޫނުގެ "ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ށ(  

 ކުރުމެވެ.ގައި ދީފައިވާ މާނަވަނަ ނަންބަރު (0)ނ( ގެ )

ވަނަ  011 މި ޤާނޫނުގެ "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" އަށް ދީފައިވަނީ )ނ(  
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 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ނަންބަރު ވަނަ (0މާއްދާގެ )ރ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  010 މި ޤާނޫނުގެ"ގޮވާ ތަކެތި" އަށް ދީފައިވަނީ  )ރ(  

 .ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެވަނަ ނަންބަރު (1ގެ )

 (1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 011 މި ޤާނޫނުގެ "ގެ" އަށް ދީފައިވަނީ )ބ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރު

 01 މި ޤާނޫނުގެ ބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ"ހަށިގަނޑަށް ލި )ޅ(  

 މާނަކުރުމެވެ. ގައި ދީފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (20ވަނަ މާއްދާގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ  001 މި ޤާނޫނުގެ ޔާވެރި ކުށް" އަށް ދީފައިވަނީ"އަނި )ކ(  

 )ބ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 

 ބާބު ވަނަ 011

  ކުށް ޢަމަލުގެ ޖިންސީ

 

 ޒިނޭކުރުން ގަދަކަމުން ވަނަ މާއްދާ 011

 ޢަމަލުޖިންސީ  ވަނަ މާއްދާ 010

 ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ 011

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 011

 

 ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.މީހާ އެ ޒިނޭކުރާނުލައި، ގަދަކަމުން  ކާރުހުމަ )ހ(  .011 ކުށް ކަނޑައެޅުން

      އެހެން ގޮތަކަށް    

            ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

 ލުކުރާނެ ގޮތްޤަބޫ

މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވާ ޙާލަތުގައި، އެހެން ގޮތަކަށް  )ށ( 

ރުހުން އޮތްކަމުގައި ފަނޑިޔާރު  ،ހާހިނދަކުނުވާތުސާބި
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 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  100 މި ޤާނޫނުގެ "ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ )ނ(  މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ދަރަޖަކުރުން:

 ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( (1) )ރ( 

 2އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  ނަމަ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާ

 :ކުށެކެވެވަނަ ދަރަޖައިގެ 

    (i)   ާދަޢުވާވުމާއި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ލިބުނުއަނިޔ 

 4ރު އިޅައި ބަލާއަމުރާ ޢުމީހާއަކީ، އެކުއްޖާގެ  ރައްދުވާ

 ދޮށީ މީހެއް ގިނަ އަހަރު އަހަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ

 ނުވަތަ ކަމުގައިވުން؛

    (ii)   ެބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ނުވަތަ ބާރުގ

ޒިނޭކުރުމަށް ، ބޭނުންކޮށްފާނޭކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން

 މަޖުބޫރުކުރުވުން.

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( (1)   

 3ޖިނާޔަތުގެ  ،ނަމަ، އެ ކުށަކީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

    (i)  ީއަހަރުން ދަށުގެ  10 ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނ

 ؛ވުންގައިކުޑަކުއްޖަކަށްކަމު

    (ii)   ުއެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނަން އަނިޔާ ލިބުނ

މީހާއަށް  ދަޢުވާ ރައްދުވާމީހާއަށް ނޭގޭނެކަން 

 ؛އެނގިގެންވުން

    (iii)  ާމީހާއަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް  ރައްދުވާ ދަޢުވ

އިވާ މަޤާމެއްގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހިފަ

 ވުން.ހުރި މީހަކަށް

ޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ބަ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( (1)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 
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 ޖިންސީ ޢަމަލު

 

ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ ޖިންސީ  )ހ(  .010 ކުށް ކަނޑައެޅުން

އެހެން މީހަކާއެކު ޖިންސީ  އެދުންވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީ ހިންގާ މީހާ، ޢަމަލެއް

 " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:ޢަމަލު"ޖިންސީ  )ށ(  މާނަކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެހެން  (0)   

މީހެއްގެ ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގައި  ނުވަތަ 

 ތިފަރާތުގައި ނުވަތަ އުރަމަތީގައި އަތްލުމަށް؛ ނުވަތަކުރިމަ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެހެން  (1)   

ތިމާގެ ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ލައްވައި މީހަކު 

މަށް ނުވަތަ ލެއްވުފުރަގަސްފަރާތުގައި ނުވަތަ އުރަމަތީގައި އަތް

 ނުވަތަ ؛މަށްލެއްވުގައި އަތްތަނެއް އެފަދަމީހެއްގެ  އެހެން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކުށުގެ  (1)   

 އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް މަނި ފޯރުކުރުވުމަށް؛

 ދަރަޖަކުރުން:

 ފާޙިޝް ޖިންސީ ޢަމަލު

 ނަމަ،ކުރާ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި، އެ ކުށް (0) )ނ( 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ: 4ޖިނާޔަތުގެ  ،އެ ކުށަކީ

    (i)   ީދަށުގެ  އަހަރުން 10ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނ

 ވުން؛ ނުވަތަކުޑަކުއްޖަކަށްކަމުގައި

    (ii)   ެބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގ

 ޢަމަލު ހިންގުން.ބިރުދައްކައިގެން ޖިންސީ 

    (iii)  ާމަލާތް ހިންގުން ނުވަތަ  ހިންގުމަށް މަޖުބޫރު މުޢ

 ކުރުވުން.

 

އެ ކުށް ކުރާނަމަ،  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި (1)   ޖިންސީ ޢަމަލު
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ: 5އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

    (i)   ،ިއަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ، ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމާއ

މީހާއަކީ، އެ އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ  ރައްދުވާ ދަޢުވާ

އަހަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ  4މުރާ އަޅައި ބަލާއިރު، ޢު

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ ދޮށީ މީހެއް

    (ii)  ެއަނިޔާ ލިބުނު  ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނަން، އ

މީހާއަށް  ރައްދުވާ ދަޢުވާމީހާއަށް ނޭގޭނެކަން 

 އެނގިގެންވުން.

    (iii)  ާމީހާއަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް  ރައްދުވާ ދަޢުވ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހުރި 

 މީހަކު ކަމުގައިވުން.

  އެނޫން ޙާލަތްތަކުގެ    

 ޖިންސީ ޢަމަލު

ވަނަ ދަރަޖައިގެ   1ޖުނަޙްގެ  ،އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ (1)  

 ކުށެކެވެ.

 

 ތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުންބޭއަދަބީ ގޮ

 

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ  )ހ(  .011 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ:

އޭނާގެ ޖިންސީގުނަވަން އެހެން މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް  (0)   

 ހާމަކުރުން؛

މަލު ގައި ބުނެފައިވާ ޢަވަނަ ނަންބަރު 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (1)   

ދަތި ނުވަތަ ލަދުވެތި  ލުކުރަންޤަބޫއެހެން މީހުންނަށް  ހިންގީ،

 ވުން؛ ނުވަތަކަމުގައިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކަމަކަށްވާ

ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ  (1)   

 ވުން.ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށްއެދުންވެރިކަން 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ މިކުށަކީ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން
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 ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން

 

 ވެ:ކުރަނީ ކުށެކެހާ އެއަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .011 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ން ނުވަތައުރަ ހާމަކުރުވުއައެހެން މީހަކު ލައްވައި އެ މީހާގެ  (0)   

 އަދި ޙަރަކާތް ދެއްކުވުން؛

ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޢަމަލު ހިންގީ (1)   

އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އެދުންވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުމުގެ 

 ނިޔަތުގައި ކަމަށްވުން؛

 ދަރަޖަކުރުން:

 ފާހިޝްގޮތުގައި    ޖިންސީ

 ބޭނުންހިފުން

ގެ ކުޑަކުއްޖެއް އަހަރުން ދަށުގެ 10އެ ޢަމަލު ހިންގުނީ  (0) )ށ( 

ދޭ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަޞައްރުފުނުފުނަމަ މައްޗަށްކަމުގައި ވާ

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1 އެއީ ޖުނަޙްގެ، ނަމަވާމީހެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައި

 ކުށެކެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ޖުނަޙްގެ  ،ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ އެނޫން (1)   

 ކުށެކެވެ.

 

 މު އުސޫލުތައްޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާން

 

ވެންޏެއް            ކާ

ކުރުމަށް ނޫން ގޮތުގައި         

ކުޑަކުއްޖާ ދޭ ރުހުން   

 ވުންބާޠިލު އެއްޗަކަށް

ހިންގުމަށް ކުޑަކުއްޖަކު ދޭ ރުހުމަކީ  ޢަމަލެއްނުވަތަ ޖިންސީ  ޒިނޭކުރުމަށް )ހ(  .011

ޠިލު ނުވަތަ އެ ކަމަށް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުންނަ ހުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބާ

 ދަޢުވާއަހަރުނުވާ ކުއްޖަކު،  10މުރުން ޢުރުހުމެކެވެ. ނަމަވެސް، 

ވެންޏެއް ކޮށްގެން ހުންނަ ކާމީހާއާ އެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ  ރައްދުވާ

 އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެގެން ވެއެވެ. ޙާލަތު މި

މުރާ ގުޅޭ ގޮތުން       ޢު

 ނިޔަތް އޮތުން

ނޑައެޅިގެން  ބަޔާންކޮށްފައި މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ )ށ( 

މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް މާނަކުރުމުގައި އެ ކުށުގެ އަނިޔާ ، ހާހިނދަކުނުވާ

އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10ލިބޭފަރާތަކީ 
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، މީހާގެ މައްޗަށް  ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ރައްދުވާޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުވާ 

ގަތުމުގައި، އޭނާ އިހުމާލުވެފައިވާކަން މުރު ދެނެޢުއެކުއްޖާގެ 

 ސާބިތުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.

އްޙީ ފަރުވާއަށްޓަކައި ޞި

އިސްތިސްނާކުރެވޭ          

 ޙާލަތްތައް

މަތިން، ޓަކައި ނުވަތަ އަންނަނިވި ގޮތުގެއަންނަނިވި ކަންކަމަށް )ނ( 

ނުވަތަ ، ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައިގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭއްޙީޞި

ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ  ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުމަށްޓަކައި،އްޙީޞި

މަސައްކަތްތެރިއަކު ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކު  އްޙީޞިހުއްދަކުރެވިފައިވާ 

ގޮތުން ތަ ދޮންބައްޕައަކު ނުވަތަ ޤާނޫނީދޮންމަންމައަކު ނުވަ ނުވަތަ

ބަލަދުވެރިއަކު، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، މި ބާބުގައި 

 :ވޭނެއެވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެ

 ވުން؛ނުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޢަމަލަކަށްފަރުވާއެއް ދި ޞިއްޙީ (0)   

ންގަނޑުތަކާ މި ޞިއްޙީލުކުރެވޭ ޤަބޫއެ ޢަމަލު ހިންގަނީ  (1)   

 ވުން؛ އަދިއެއްގޮތަށްކަމުގައި

ނުންވާ ތަމްރީނާއި އްޙީ ރޮނގުން ބޭޞިކުރުމަށްޓަކައި  އެކަން (1)   

 ކުރާމީހާގެ ކިބައިގައި ހުރުން. އެކަންރިބާ ޖުތަ

        އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި

 ބަލަން ޖެހޭ ނުކުތާ

މީހާ  ކުރާށްފައިވާ ކުށެއް ކުރުމުގައި، އެ ކުށްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ )ރ( 

ގުޅޭ ގޮތުން ޞާޝަޚްއޭނާގެ  ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތައޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޒާތާ

ކުރުމުގެ ލީ އެ ކުށްވާވާނަމަ އަދި އެގޮތަށް އޮޅުފައިވާލާލުމެއް އޮޅުވާޅުއޮ

ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަވާނަމަ، އޭނާއަށް ދެވޭ އަދަބު އެމަޤްޞަދުގައިކަމަށް

 ވުރެ އެއް ދަރަޖަ މަތިވެގެންވެއެވެ.ބުގެ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްއަދަ

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގައި  11 މި ޤާނޫނުގެ ފައިވަނީ"ރުހުން" އަށް ދީ )ހ(  .011 މާނަކުރުން

 މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  11 މި ޤާނޫނުގެ "ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ށ(  
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 )ބ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  010 މި ޤާނޫނުގެ "ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ )ނ(  

 ވާ މާނަކުރުމެވެ.ގައި ދީފައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  100 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޒިނޭކުރުން" )ރ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 

 ބާބު ވަނަ 011

  ހިފެހެއްޓުމާއި މީހުން ގޮތަށް ނިގުޅައިގަނެވޭ މިނިވަންކަން

  ކުށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ކަންކަން

 

 ހިފެހެއްޓުން އި މީހުންހުއްދަނޫން ގޮތުގަ ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން ވަނަ މާއްދާ 010

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 011

 

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުން

 

 އެކުރަނީރުހުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް މީހަކު ހިފަހައްޓާ މީހާ  )ހ(  .011 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ:

ވަނީ، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ކަމަށް ބުނެފައި އެ"ހިފެހެއްޓުން"  (1) )ށ(  މާނަކުރުން

މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށާއި، ވަކި ތަނެއްގައި އެ ތަނުން 

 ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މީހަކު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

ވަނީ ނިވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެއުޅުމުގެ މި ހިނގާބިނގާވެ" (2)   

ތަނަށް ދަތުރުކޮށް، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް،  ތަނުން އަނެއް އެއް

 ތަށެވެ.މީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފުރުސަ، ޢާންމު އުސޫލުން

މީހަކު ލައްވައި އެ މީހާގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި، ގަދަކަމުން  (1) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން
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މަޤްޞަދުގައި، މީހަކު  ގެމުކުރުވުމަސައްކަތެއް 

ވަނަ  3އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  ،ވާނަމަހިފަހައްޓައިފިކަމުގައި 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ، އެއް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް (2)   

 4ނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި ކަމުގައިވާ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1ގެ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ ޖުނަޙް (3)   

 ކުށެކެވެ.

 ބެލެނިވެރިންނަށާއި  

 ބަލަދުވެރިންނަށް 

 އޮތުން ލެއްސޫލުއި އު

 ދަޢުވާ ރައްދުވާއަންނަނިވި ފަދައިން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި  (4)  

ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށުގެ ޢަމަލު 

 ޖައިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަ 1އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  ނަމަ،ކުރާ

    (i)   ައޭނާއަކީ ހިފެހެއްޓޭ މީހާގެ ބެލެނިވެރިއެއްކަން ނުވަތ

 ލުކުރެވިގެންވުން؛ އަދިޤަބޫބަލަދުވެރިއެއްކަން އޭނާއަށް 

    (ii)   ްހިފެހެއްޓުނު މީހާއަކީ ޞައްޙަ ގޮތެއްގައި އެ ކަމަށް ރުހުނ

 ދެވޭ ވަރުގެ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

 

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން

 

އޭނާއަށް ގެއްލުން ހުރި  މިނިވަންކަން،ކަންކަން ކުރުމަށް މީހަކަށް ލިބިދޭ  )ހ(  .010 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އަންނަނިވި ވާގޮތެއްގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހުއްޓު

ކުރަނީ ފާނެކަމުގެ ބިރު ދައްކާ މީހާ އެތެރެއިން ކަމެއް ކޮށް ކަންކަމުގެ

 ކުށެކެވެ.

 ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު؛ށެއް ޖިނާއީ ކު (0)   

 ނުވަތަ؛ އަޅުވަފާނެކަމުގެ ބިރުޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ އިލްޒާމު  (1)   

މީހުންގެ ނަފުރަތު އަމާޒުކުރުވުމަށް، ނުވަތަ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި  (1)   

ވަތަ އޭނާއާ އޭނާގެ ޤަދަރާއި އަބުރަށް އުނިކަން ގެނައުމަށް، ނު
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ށް، ނުވަތަ އޭނާގެ، ނުވަތަ އޭނާގެ ހެދުމަ ގޮތްނެވާޑަމެދު ޤަދަރުކު

މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުރުމަށް، ސިއްރެއްކަމުގައި ބެލެވޭ  ވިޔަފާރި

 މަކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު؛ކަމެއް ހާ

ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ ތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުން ވަކިދައުލަ (1)   

އި ވަކި ކަމެއް ލައްވަ ނުކުރުން؛ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު

 ވަފާނެކަމުގެ ބިރު.ކުރުވުން ނުވަތަ ނުކުރު

 (2ގެ ) ގެ )ހ(މި މާއްދާއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކުކުރާ ޢަމަލަކީ  )ށ(  އިސްތިސްނާ

ގެ  ނުވަތަ )ހ(، ވަނަ ނަންބަރު (3ގެ ) ނުވަތަ )ހ(، ވަނަ ނަންބަރު

 :ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުށަކަށް ނުވާނެއެވެ (4)

 އޭނާ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި: (0)   

    (i)   ްމީހަކާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ނުވަތަ މީހަކާ ބެހޭގޮތުނ

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ އެނގޭ ސިއްރަކީ ތެދެއް

    (ii)  ެކަމުގެ ޒާތުގައި، މުވައްޒަފަކު އެ ކުރާ ކަމަކީ އެ ދައުލަތުގ

 ކަމުގައިވުން؛ އަދި ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ނުވަތަ ހާމަކުރެވޭ ސިއްރަކާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެތުހުމަތަކާ  (1)   

މުވައްޒަފަކު އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅާ ގުޅިގެން އޭނާ އަޅާ 

ފިޔަވަޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެޙާލަތާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް 

އެމީހަކު އުޅުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަނި ކުރާ 

 ކަމަކަށްވުން.

 ދަރަޖަކުރުން:

 މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްގެޖިނާއީ 

 ދަރަޖަ

ވަނަ  5އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  (0) )ނ( 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

    (i)  ޫނަމަ، ކޮށްފި އެކަންރުކުރުވާ ކަމަކީ، ކުރަން މަޖުބ

ބެލެވޭ ޢަމަލެއް  ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރީ ކަމުގައި

 ވުން.ކުރުންކަމުގައި

    (ii)  ެގޮތުން އެ ގެއްލުން އެ، ދާނެކަމުގެ ބިރުދައްކާގެއްލުމެއް ވ
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ނަމަ، ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރީކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ދީފި

 ކުރުން ކަމުގައިވުން.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  (1)   މަޖުބޫރުކުރުވުން ޖިނާއީ

 ކުށެކެވެ.

 

 މާނަކުރުން

 

 މި ޤާނޫނުގެ ގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން" އަށް ދީފައިވަނީނހިނގާބި" )ހ(  .011 މާނަކުރުން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (2ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 144

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  44 މި ޤާނޫނުގެ "ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ށ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ބ(

ވަނަ  111 މި ޤާނޫނުގެ ގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީދައުލަތު" )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (ށމާއްދާގެ )

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 144 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ހިފެހެއްޓުން" )ރ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1ގެ )
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 މުދަލުގެ ކުށާއި ޒާތުގެ ކުށް

 ބު ބާވަނަ  101

 ވައްކަމުގެ ކުށް  

 

 ޙީލަތް، ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުން އިކަން، ޓެކުން، މަކަރާވައް ވަނަ މާއްދާ 101

 ވައްކަންކުރުން ވަނަ މާއްދާ 100

 ނުވަތަ ޓެކުމުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތުން ޙީލަތުން އިމަކަރާ ވަނަ މާއްދާ 101

 ފޭރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 ގައި ޚިދުމަތުން ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާ ހޯދުންތުހުއްދަނޫން ގޮ ދާވަނަ މާއް 101

 ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ވަނަ މާއްދާ 101

ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން  ވަނަ މާއްދާ 101

 އޮޅިގެން ރައްދުކުރެވޭ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން ނުވަތަ

 މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ބޭނުންކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 ފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުންދާވައްކަންކޮށްގެން ހޯ ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 102

 

 ފޭރުން އަދި ޚިޔާނާތް ޙީލަތް، އިމަކަރާ ޓެކުން، ވައްކަން،

 

 210 މާއްދާއިން ވަނަ 211

 މާއްދާއަށް ވަނަ

 ޢަމަލުތަކަކީ އިވާބަޔާންކޮށްފަ

 ކުށް އެއް ވައްކަމުގެ

 ކަމަށްވުން

 ވަނަ މާއްދާއިން 211 މި ޤާނޫނުގެ އެއްގައި،ދަޢުވާ މި ބާބުގެ ދަށުން ކުރާ )ހ(  .101

 ތައްވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް 210 ފެށިގެން

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ހެކި ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް  101ވަނަ މާއްދާއިން  100ނޫނުގެ މި ޤާ )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 މަތިންނެވެ:ރަޖަކުރެވެނީ، އަންނަނިވި ގޮތުގެދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު
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އެކުށަކީ، ، ވާނަމަރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި 444,544/-މުދަލުގެ އަގު  (1)   

 .ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ 3ޖިނާޔަތުގެ 

ނަމަ، ނުވަތަ ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާ 444,54/-މުދަލުގެ އަގު  (2)   

އިންޖީނުލީ ދުއްވާއެއްޗެއް  ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ،ވަގަށްނެގި މުދަލަކީ

ވެސް އިންޖީނު އެޅި ޖީނުލީ ދޯންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންނުވަތަ އިން

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  4އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ ، ވާނަމައުޅަނދެއްކަމުގައި

 ކުށެކެވެ.

ނަމަ، އެ ކުށަކީ، އަށް ވުރެ މުދަލުގެ އަގު މަތިވާރުފިޔާ 444,5/- (3)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5ޖިނާޔަތުގެ 

ނަމަ، އެ ކުށަކީ، އަށް ވުރެ މުދަލުގެ އަގު މަތިވާރުފިޔާ 544/- (4)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ނަޙްގެ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ، ޖު (5)   

 ކުށެކެވެ.

މީހާ،  ރައްދުވާ ދަޢުވާގޮތަށް، ނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވިއަންނަ )ނ(  ޙައްޤުއޮތުން

ފަދަ ކުށެއް މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނާ،އޭނަމަ، ލުކުރާކަމަށްވާޤަބޫ

 ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:

ހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އޭނާ އެ މުދަލުގެ އޭނާގެ އަތުގައި އެ މުދާ ބެ (1)   

އަނެކާ ރުހޭނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި  ،ބޭނުންކުރުމަށް

 ނުވަތަ؛ ދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކެއް ހުރުންލުކުރެވިޤަބޫ

އޭނާ އެ މުދާ ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މުދާ އޭނާގެ އަތުގައި  (2)   

 ،ކަށީގެންވާ ގޮތުގައިބެހެއްޓުމަށް އޭނާއަށް ޙައްޤެއް އޮތްކަމުގައި، އެ

 ދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކެއް ހުރުން.ލުކުރެވިޤަބޫ

ފަރާތަށް އެނގޭ ގޮތުގައި  ދަޢުވާ ރައްދުވާ"އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ރ()  މާނަކުރުން

އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ގޮތުގައި އެ މުދަލަށް އަދުގެ އިރު ނުވަތަ ކުށްކުރި

 ވެ.ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ އަގަށެ ންބާޒާރު

 



 

 

 

 

 

 

 128 

 ވައްކަންކުރުން

 

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ،  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .100  ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ:

އެމީހަކަށް ނޭނގި ސިއްރުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް  (1)    

ނެގުން ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން 

 އަމިއްލަ  ބާރުހިންގުން؛ ގޮތެއްގައި ތިމާގެ

އެ  ، އަނެކާއަށް އޮތް އަތުގެވެރިކަމުން އެކުރަނީ އެކަން (2)    

 މުދާ ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައިވުން.

"އަނެކާގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި  ށ()   މާނަކުރުން

ތު އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރި މީހާއަށް ވުރެ، އެ މުދާ އެ ވަގު

ވަތަ ދާއިމީ، ނުވަތަ އެ މުދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވަގުތީ، ނު،  މީހާއަށް

ޣައިރުޤާނޫނީ ނަމަވެސް މަތީ ނުވަތަ ބޮޑު ޙައްޤެއް އެ ވަގުތު 

ނުވަތަ ކުންފުނި ފަދަ ޤާނޫނީ ، ލިބިފައިވާ މުދަލަށެވެ.  ސަރުކާރު

 ޤެއް އޮވެދާނެއެވެ.ޙައް އެފަދަޝަޚްޞަކަށްވެސް މުދަލަކާ ގުޅިގެން 

 

 ޙީލަތުން ނުވަތަ ޓެކުމުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތުން އިމަކަރާ

 

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ:

 އަދި ؛އެނގިހުރެ އަނެކާގެ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތުން (1)   

 ނުވަތަ؛ ޙީލަތުން އެކަން ކުރުން އިމަކަރާ (2)   

 ކުރުން. އެކަންޓެކުމަކުން  (3)   

އަނެކާއަށް އެކަމުގެ މަންފާއެއް  އެވަނީ، ބުނެފައި"ޓެކުން" ކަމަށް  (1) ށ()  މާނަކުރުން

އޮތްކަން ދައްކައިގެން ފައިދާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭން ބުނެ 

މެއް ވެވިދާނެކަން، ކަމަކުން ނުވަތަ ސިފައަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަ
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ދައްކައިގެން، ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި އަތުލައި، އެކަމެއް އެބުނި 

 ގޮތަށް ކޮށްނުދީ އެފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމެވެ.

ޓެކުމަށް ނުހިމެނޭ ގޮތުން  ވަނީބުނެފައި އެ" ކަމަށް ޙީލަތް އިމަކަރާ" (2)   

ހޯދުމަށްޓަކައި އަނެކަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ތިމާއަށް ފައިދާއެއް 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ:ކުރާ 

    (i)   ަޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ މުދަލުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތ

ސިކުނޑީގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ތެދު ނޫން ތަޞައްވުރެއް 

ތަޞައްވުރަކީ، ތެދު  އެފަދައުފެއްދުން ނުވަތަ 

 ނުވަތަ؛ އި ބަޔާންކުރުންތަޞައްވުރެއްކަމުގަ

    (ii)  ްގައި ވަކި މުދަލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިންގޭ މުޢާމަލާތެއ

ނަމަ، އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ނަތީޖާ އޭނާ މާތެއް ލިބިއްޖެމަޢުލޫ

މާތެއް އޭނާއަށް މަޢުލޫހީކުރެވޭ  ބަދަލުކޮށްފާނެކަމަށް

 ނުވަތަ؛ ލިބުނަނުދީ ހިފެހެއްޓުން

    (iii)  ާނުވަތަ ތެދުކަމަށް ، އޭނާ ކުރިން އުފައްދައިފައިވ

ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ތަޞައްވުރެއް ފަހުން ރަނގަޅުނުކުރުން؛ 

 ނުވަތަ

    (iv)  ާއެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ރަހުނެއް އޮތްކަން، ނުވަތަ އެ މުދ

އެއް އޮތްކަން، ދަޢުވާއޭނާގެއަތުން ބީވެގެންހިނގައިދާނެ 

ނުވަތަ މިނިވަންކަމާއެކު، އޭނާގެ އަތުގައި އެމުދާ 

ށް އޮތް ހުރަހެއް )ޤާނޫނީ ހުރަހަކީ، އެއާ މެދު ބެހެއްޓުމަ

ފަދަ ހުރަހެއް( ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެސުވާލު އުފެދޭ ހުރަހެއް

 އޮތްކަން ހާމަނުކުރުން؛ ނުވަތަ

    (v)   ާދަދަށް ނުވަތަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޢަޗެކެއްގައި ލިޔެފައިވ

ބަދަލުކުރެވޭ އެނޫންވެސް މާލީ ލިޔުމެއްގައި ލިޔެފައިވާ 

އެއަށް ފައިސާ  ،އެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން، ދަދަށްޢަ

ޗެކެއް  އެފަދަ، ދެއްކުމަށް އެއްބަސްނުވާނެކަން އެނގިހުރެ
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 ނުވަތަ ލިޔުމެއް ދޫކުރުން.

މާލީ ލިޔުމެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން " (3)   

ކުރެވޭނެ އަންނަނިވި ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޤެއް ތަންފީޒު

 ށްދޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށެވެ:ރަމްޒުކޮ

    (i)   ަނުވަތަ  ،ތަކަށް، ނުވަތަ އެއްޗަކަށްޚިދުމަމުދަލަކަށް، ނުވަތ

 ނުވަތަ؛ ކުންފުންޏަކަށް އޮތް މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤެއް

    (ii)   ފައިސާ ވަކި ދުވަހަކަށް ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ލިޔުން؛

 ނުވަތަ

    (iii)  ުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ މުދަލެއް ވަކި ދުވަހަކަށް ހަވާލުކ

 ލިޔުން؛ ނުވަތަ

    (iv) .ްއެއްބަސްވުމަކުން އުފައްދައިދޭ ޙައްޤެއ 

 ވާނަމައަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުންކަމަށް މަކަރާއި ޙީލަތެއް ހެދީމީހަކު  ނ()  އިސްތިސްނާ

 ވެ:ނޫނެ ކުރަނީ ކުށެއްއޭނާ އެ

   (i)  ްމަކާގުޅޭ ގޮތުން އަހަންމިއްޔަތެއްނެތް ކަ މާލީ ގޮތުން އޭގެ އެއްވެސ

 ނުވަތަ؛ ވުންކަމުގައި

   (ii)  ަހުލުވެރިންނަށް ބުނާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ޢާންމު ވިސްނުމުގެ އ

 ފަދަ އެއްޗެއް ބުނުން.އޮޅުމެއް ނާރާނެ

 ލުޤަބޫ މަކަރާއި ޙީލަތްކަމަށް

 ޙާލަތް ނުކުރެވޭ

 ރައްދުވާ ދަޢުވާކުރިން ވަޢުދުވެފައިވާ ކަމެއް، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް  ރ() 

 މަކަރާއި ޙީލަތެއްކަމުގައިފަރާތުން ފުރިހަމަނުކުރުން އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި، 

 ލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޤަބޫފަނޑިޔާރު 

      ގޮތަކަށް އެހެން

 ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

 ގޮތް ލުކުރާނެޤަބޫ

ވަނަ ނަންބަރުގައި  (2ގެ ) އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ބ() 

އޮތްކަމުގައި، އެހެންގޮތަކަށް  މަކަރާއި ޙީލަތެއްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައި

 ލުކުރަންވާނެއެވެ:ޤަބޫފަނޑިޔާރު ، ހާހިނދަކުސާބިތުނުކުރެވޭ

 މީހަކު ޗެކަކުން ފައިސާ ދިނުމުގައި: (1)   

    (i)  ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  34 އެޗެކުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެނ

ވިފައިވާ ބޭންކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ޗެކު ދޫކުރެ
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ހުށަހެޅުމުން، އެ ޗެކުގައިވާ މިންވަރަށް އެކައުންޓުގައި 

ފައިސާ ނެތްކަމަށް ބުނެ އެ ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް އެ 

 ދަޢުވާބޭންކުން އެންގުމުން، އެގޮތަށް އަންގައިފިކަން  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ  7ފަރާތަށް އެނގޭތާ  ރައްދުވާ

 ނުވަތަ؛ ށް ނުނިންމުންފައިސާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮ

    (ii)   ުފަރާތުން ދޫކުރިއިރު، އެ ޗެކު  ރައްދުވާ ދަޢުވާއެ ޗެކ

މީހާގެ  ދަޢުވާ ރައްދުވާދޫކުރެވިފައިވާ ބޭންކުގައި 

 އެކައުންޓެއް ނެތުން؛ ނުވަތަ

 ކްރެޑިޓް ކާޑުން ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑަކުން ފައިސާދެއްކުމުގައި: (2)   

    (i)  ަރައްދުވާ ދަޢުވާއެއްޗެއްކަން  ފައިވާގާއެ ކާޑަކީ ވަގަށްނ 

 ނުވަތަ؛ މީހާއަށް އެނގިފައި އޮތުން

    (ii)   ިއެ ކާޑު ވަނީ، އެ ކާޑު ދޫކުރި ފަރާތުން ބާޠިލުކޮށްފައ

މީހާއަށް  ރައްދުވާ ދަޢުވާ، ނުވަތަ ކެންސަލްކޮށްފައިކަން

 ނުވަތަ؛ އެނގިފައިއޮތުން

    (iii)  ާކާޑު މީހާ އެ  ދަޢުވާ ރައްދުވާހުރެ އެނޫންވެސް ސަބަބަކ

ބޭނުންކުރުން އޮތީ، އެ ކާޑު ދޫކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ 

 ރައްދުވާ ދަޢުވާކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން މަނާކޮށްފައިކަން، 

 މީހާއަށް އެނގިފައި އޮތުން؛ ނުވަތަ

 މީހެއްގެ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި: (3)   

    (i)  ަދުވަހުގެ  14މަވާތާ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހ

ތެރޭގައި، އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ 

އިވާ މީހާއަށް، އެ މުދާ ކަނޑައަޅާފަވެރިފަރާތުން އެ ކަމަށް 

 ނުވަތަ؛ ރައްދުނުކުރުން

    (ii)   ިއެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާއެކު ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައ

ން ގޮތުޤްޞަދުގައި، އޭނާގެ ޝަޚްޞާ ގުޅޭސޮއިކުރުމުގެ މަ

ނުވަތަ   އިނަމާމާތު ދިނުން، ނުވަތަ އޭނާގެ މަޢުލޫދޮގު 
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ނުވަތަ  އިތަނާއޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ  ނުވަތަ އިއެޑްރެހާ

ގޮތުން ދިން ސްވުމުގައި އޭނާ ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭއެއްބަ

 ވުން.މާތެއްކަމުގައި ނުމަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫ

 ހަވާލުކުރުމަށް އަނބުރާ މުދާ

 ވާޖިބު އެންގުމުގެ

   (iii)   ްމި މާއްދާގެ މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސ

ކަމެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ މުދާ 

އަނބުރާ އޭނާއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެންގުމަށް، އޭނާއަށް އޮތް 

އެންގުމެއް  އެފަދަޙައްޤަކުން އޭނާ ބަރީއައެއް ނުވެއެވެ. 

ސްވުމުގައި ލިޔުމުން އަންގާ އިރުގައި، ކުލީގެ އެއްބަ

މީހާ، ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް  ރައްދުވާ ދަޢުވާއިރު ސޮއިކުރި

ތުގައި ގޮ އްޙަޞަލިޔުމެއް ޕޯސްޓުން ފޮނުވުމަކީ،  އެފަދަ

 ބެލެވޭނެއެވެ. އެންގި އެންގުމެއްކަމުގައި

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 101ނޫނުގެ މި ޤާ ޅ()  ދަރަޖަކުރުން

އިވާ ކަނޑައަޅާފަކުށެއްކަމުގައި  ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި އޮތްކަމުގައި

ޢަމަލެއް މީހަކު ކުރަނީ، ޗެކެއްގެ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއްގެ ނުވަތަ ޑެބިޓް 

ކާޑެއްގެ ނުވަތަ މަނީ އޯޑަރެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މާލީ ލިޔުމެއްގެ  

ވަނަ  1ވާނަމަ ޖުނަޙްގެ ވެރި ގޮތުގައި ހިފައިގެންކަމަށްބޭނުން މަކަރު

 ކުށަކަށް ވުރެ އެ ކުށް ކުޑައެއް ނުވާނެވެ. ދަރަޖައިގެ

 

 ފޭރުން

 

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ:

 އަނެކާގެ މުދާ ޤަޞްދުގައި އަތުލުން. (1)   

 އެކަން ،ގެ ބިރުދައްކައިގެންބޮޑު ގެއްލުމެއް އެ މީހާއަށް ދީފާނެކަމު (2)   

 ކުރުން.
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މީހަކު މުދަލެއް ހޯދީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކަށްޓަކައި،  (ށ)  ޙާލަތް އިސްތިސްނާ

އަނބުރާ ހޯދަން ޖެހިފައިވާ މުދާކަމުގައި ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ހޯދި 

ވާނަމަ، އޭނާ ކުރި މުދާ ކަމަށް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެކެގެންކަމުގައި

 ޢަމަލަކީ، ކުށެއް ނޫނެވެ:

އެ މުދާ ހޯދި ޙާލަތާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި ގޮތުގައި، އޭނާއަށް  (1)   

 ތަނުވަ؛ ވުންކަމުގައި ލުމަކަށްޓަކައިއިވާ ގެއްލިބިފަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބެން ޖެހޭ  (2)   

 އިސާއެއްގެ ބަދަލުގައިކަމުގައިވުން.މުދަލެއް ނުވަތަ ދަރަނީގެ ފަ

 

 ހޯދުން ން ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާތުޚިދުމަ ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:އެ ،ކުރާ މީހާއަންނަނިވި ޢަމަލު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި  ހ()  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ރައްދުވާ މީހާއަށް، އެއީ:ޢުވާ ދަ (1)   

    (i)   ްތެއްކަން ޚިދުމަނެތް އަގެއް ދައްކައިގެން ނޫނީ ހޯދެނ

 އެކު؛އެނގިހުރުމާ

    (ii)  ުއްޙަނޫން ޞަލައިގެން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ ވާއޮޅ

ވެސް ގޮތަކަށް ޔުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންމާލީ ލި

ކުމުން ތަށް އަގުދެއްޚިދުމަކަމެއް ކޮށްގެން، އެ 

 މަނާވެގަތުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ

މީހާގެ ފަރާތުން  ރައްދުވާތެއްގެ މައްޗަށް، ދަޢުވާ ޚިދުމަބަޔަކު ދޭ  (2)   

 އޮންނަން ނުޖެހޭ ކޮންޓްރޯލެއް އޮވެ:

    (i)  ެތުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަ އެނގިހުރެގެން އ

 ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ

    (ii)   ެތުގެ ބޭނުންކުރީ، އޭނާގެ ޚިދުމައެ ތް ހޯދީ ނުވަތަ ޚިދުމައ

ހޭ ނުޖެނުވަތަ އެ ފައިދާ ލިބެން ،ވުންމުގައިފައިދާއަށް ކަ
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ތުގެ ފައިދާ ޚިދުމަ ނުވަތަ އެ ،ވުންމީހެއްގެ ފައިދާއަށްކަމުގައި

 ގޮތަށް ކަމުގައިވުން.ތް ނުލިބޭޚިދުމަޖެހޭ ބަޔަކަށް އެ ލިބެން

ނީ، މީހުން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތަށާއި، ވަފައި އެތް" ކަމަށް ބުނެޚިދުމަ" )ށ(  މާނަކުރުން

ޞަލާތުގެ ވަސީލަތްތަކަށާއި، ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ އާތަށާއި، މުޚިދުމަފަންނީ 

ތްތަކަށާއި، ގޭގޭގައި ނުވަތަ ހޮޓާހޮޓަލުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ ޚިދުމަ

ރަޟުތަކަށް މީހުން ވެއްދުމަށާއި،  ފިކުރީ ނުވަތަ އުފުލޭ ޢްތަށާއި، މަޚިދުމަ

ތެއްގެ ބޭނުންހިފުން ހިމެނޭ ޚިދުމަދާ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މު

 އެކަނިމެ މަޙްދޫދު ނުވާނޭ ކަމަށްއެކަންގޮތުންނެވެ. އެކަމަކު 

 މަތިންނެވެ.ގޮތުގެ

      އެހެންގޮތަކަށް

 ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު

 ޤަބޫލުކުރާނެގޮތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ނ() 

އެހެން ގޮތަކަށް  މީހާއަށް ލިބި ހުރިކަމަށް، ރައްދުވާ ދަޢުވާމާތު، މަޢުލޫ

 ވެ:އެލުކުރަން ވާނެޤަބޫފަނޑިޔާރު ،  ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

އަގުދެއްކުމަށް އިންކާރުކުރުން، ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް  ތަކަށްޚިދުމަ (1)   

ބަޔާންނުކޮށް އެ ތަނުން އަގުނުދައްކާ ނުވަތަ އަގުދައްކާނެކަމުގައި 

 ދިއުން؛ އަދި

ތުގެ ޚިދުމަ އެފަދަހޮޓާހޮޓަލާއި، ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އަދި  (2)   

ތަކަށް ޢާންމުކޮށް ޚިދުމަ ޞިނާޢަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުން އެ

 ކަމުގައިވުން. ތް ލިބިގަންނަ ވަގުތުގައިޚިދުމަ އަގުދައްކަނީ އެ

 

 ޚިޔާނާތުގެ ކުށް

 

 ކެވެ:ކުށެ ކުރަނީއަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .101 އެޅުންކަނޑަ ކުށް

ދަށުން   އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއްގެ (1)   

ޖެހޭ މަޞްލަޙަތެއް އޮންނަ ޙާލަތުގައި، އަނެކާގެ ނުވަތަ ޒިންމާއުފުލަން

އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ  މުދަލެއް މީހަކު ލިބިގަންނަނީ، އަގެއް

 މުދަލުން ވަކި ތަޞައްރުފެއް ކުރުމަށްކަމުގައި ވެފައި؛
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 އޭނާގެ އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އެ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކޮށް؛ (2)   

ދާނުކުރުން ނުވަތަ އެއިން ޖެހޭ އަގު އަ އެ މުދަލަކުން އަދާކުރަން (3)   

 ނުކުރުން. ތަޞައްރުފު ޖެހޭކުރަން

     ގޮތަކަށް އެހެން

 ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

ގޮތް ލުކުރާނެޤަބޫ  

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ  (1) ށ() 

މާލީ ނޫންވެސް ވަތަ އެކައުންޓެންޓަކު ނުވަތަ އެވަކީލަކު ނު

މާތު، މަޢުލޫޖެހޭ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތަކުގެ ތްތެރިއަކު، އުފުލަންޚިދުމަ

އެހެން  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ލިބިގެންވާކަމުގައި،، އޭނާއަށް

ލުކުރަން ވާނެއެވެ. ޤަބޫފަނޑިޔާރު  ،ހާހިނދަކުވާނުސާބިތު ގޮތަކަށް

ޖެހޭ ޤާނޫނީ ފަރާތުން އުފުލަން ރައްދުވާ ދަޢުވާއެހެންނަމަވެސް 

ނަކުން ނުވަތަ އިޢްލާމީ އިލްތިޒާމުތައް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ރަސް

ނުވާކަން، ފައިދީޅާކަށައައަކުން ސާފު ބަހުން އެޖެހޭ ނިޔާތަބާވާން

 މީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރައްދުވާ ދަޢުވާސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤު 

ކު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ދަނުވާހާހިނއެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު (2)   

މީހާގެ އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އަނެކާގެ މުދާ  ރައްދުވާ ދަޢުވާ

 ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. ،ށްފައިވާކަމަށްބޭނުންކޮ

    (i)  ްކަމަށް އެދުމުން، ފައިސާ އެ ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ގޮތަކަށ

ގޮތް ބަޔާންކޮށް އްކުން ނުވަތަ، އެ ފައިސާއަށް ވީނުދެ

 ނުދެވުން؛ ނުވަތަ

    (ii)  ްބަލައި ހޯދުމުން ފައިސާ ހުރީ މަދުންކަމަށް  އެކަނ

ލިޔުންތައް ހުރީ  ސާބިތުވުން ނުވަތަ ކަމާ ގުޅޭ

 ލާފައިކަން ހާމަވުން.ވާއޮޅު

، ބޭންކަށާއި، ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ "މާލީ އިދާރާ" (1) ނ()  މާނަކުރުން

އިންޝުއުރަންސް ކުންފުނިތަކަށާއި، ކްރެޑިޓް ޔޫނިއަންތަކަށާއި، 

ޢިމާރާތްކުރުމާއި ލޯނުދިނުމުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، އިންވެސްޓްމެންޓް 

ފަހަށް ރައްކާކުރަން މީހުން ބޭނުންވާ ފައިސާ ، ޓްރަސްޓުތަކަށާއި

ޖަމާކުރެވިދާނެ ތަންތަންކަމުގައި ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިގެން 
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ފައިސާ އިންވެސްޓުކުރެވިދާނެ ތަންތަންކަމުގައި ޢާންމުންނަށް 

އަންގައިދީފައިވާ ތަންތަނަށާއި، މީހުންގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭ 

 ތަންތަނަށެވެ.

ވަނީ، ކަމުގެ ފަންނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެތެރިއެއް" ތްޚިދުމަ މާލީ" (2)   

ތަޢުލީމު ލިބިގެން ތިބެ، ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ 

އޮޑިޓްކުރުމަށާއި، އޭގެ  ން ބެލެހެއްޓުމަށާއި،ޔުލިޔެކި

އުފުލުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 މީހުންނަށެވެ.

މީހެއްގެ  ،ވަނީތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެޙަޞްލަފުލުމުގެ މައު ޒިންމާ" (3)   

ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ  ،ފަރާތުން، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން

ފަރާތުން، އެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ވަކި ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އޮތުމަށެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން  (5ގެ ) އްދާގެ )ށ(ވަނަ މާ 214މި ޤާނޫނުގެ  ރ()  ދަރަޖަކުރުން

އެ  ،ކުށެއް ކޮށްފިނަމަވާ މީހަކު މި މާއްދާގައި ،އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ވުރެ ކުޑަ ކުށަކަށް ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް 1ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

 

ހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ އޮޅިގެން ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނުގައި ބެ

 ރައްދުކުރެވޭ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން

 

ކަނޑައެޅުން ކުށް  ކެވެ:ނީ ކުށެކުރައެ ،ކުރާ މީހާއަންނަނިވި ޢަމަލު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .101 

މީހަކަށް ލިބޭ މުދަލަކީ، ގެއްލިގެން އުޅޭ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ،  (1)   

އްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ނުވަތަ ބަހަ

ގުޅޭ ގޮތުން، ނުވަތަ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ބާވަތާ 

ގޮތުން، ނުވަތަ ރައްދުކުރެވުނު މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން އޮޅުމެއް ދަދާ ގުޅޭޢަ

އަރައިގެން ރައްދުކުރެވުނު މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، އެ މުދާ 
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 ބަލައިގަތުމާއި؛

ގަތުމުގެ ކުރަނީ އެހެން މީހެއްގެ ކިބައިން އެ މުދާ ނިގުޅައިއެ ކަންއެ (2)   

 ވުމާއި؛މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައި

ޖެހޭ އެ މުދާ ރައްދުކުރުމަށް އަޅަން އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް (3)   

 ނޭޅުން. އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް

އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ޙައްޤު  ވަނީރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ"ވެ ށ()  މާނަކުރުން

 އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

 

 މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ބޭނުންކުރުން

 

ކަނޑައެޅުން ކުށް  ކެވެ:ށެކުރަނީ ކުއެ ،ކުރާ މީހާއަންނަނިވި ޢަމަލު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .101 

ގޮތަކުން  ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ މީހެއްގެ މުދަލުން، އަންނަނިވި (1)   

 ކުރެ ގޮތަކަށް، ވަގުތީ ބޭނުމެއް ކުރުން:

    (i)  ައަނެކާގެ  ހުއްދައެއްނެތި؛ ނުވަތ 

    (ii)  ްއެ ހުއްދައިގައި  ،ނަމަވެސްއަނެކާގެ ހުއްދަ އޮތ

 އަދި؛ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި

ދަ ބޭނުމެއް ފަކަށީގެންވާ އަގެއްގެ މުދަލަކަށްވާތީ، އެއެ މުދަލަކީ އެ (2)   

އެ މުދަލުން ކުރާ އިރުގައި، އެއަށް އަގުދައްކަންޖެހޭނެކަން، ޢާންމު 

 ވުން.ބޫލުކުރެވޭ ބާވަތުގެ މުދަލަކަށްމީހާއަށް ޤަ

"ވަގުތީ ބޭނުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މީހެއްގެ މިލްކުގައިވާ މުދާ  ށ()  މާނަކުރުން

ނުބެލެވޭ ގޮތަށް އެ މުދަލުން އޭނާގެ ކިބައިން ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުންކަމަށް 

 ހިފޭ ބޭނުމަށެވެ.

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 214 މި ޤާނޫނުގެ ދަރަޖަކުރާނީ މިކުށް ނ()  ދަރަޖަކުރުން

ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅިގެން އޭގެ އަގަށް 

ށް ބަލާނީ އެ އެ އަގުކަމަ، މަތިން ބެލުމުގައިގައިވާ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ )ހ(

 ގައި އަގު މާނަކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ރ()މާއްދާގެ 
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 ފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުންދާވައްކަންކޮށްގެން ހޯ

 

ކަނޑައެޅުން ކުށް  ކުރަނީ ކުށެކެވެ:އެ ،ކުރާ މީހާއަންނަނިވި ޢަމަލު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .101 

ތަޞައްރުފެއް   އަނެކާގެ މުދާ ބަލައިގަތުމާއި ބެހެއްޓުމާއި އޭގެ (1)   

 ކުރުން.

އެ މުދަލަކީ ވައްކަންކޮށްފައިވާ މުދާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ފަރުވާ  (2)   

 ބަހައްޓައިފައިނުވުން.

އެ މުދާ އޭނާ ބަލައިގަތީ ނުވަތަ ބެހެއްޓީ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް  (3)   

 ރައްދުކުރުމަށްކަމަށް ނުވުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މުދަލުން ވައްކަންކުރުމަށް  101މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 މި ކުށުގެ ދަރަޖަ، އެއް ދަރަޖަ ތިރިވާނެއެވެ.، ރެވުދަރަޖަކުރުމަށްދީފައިވާ 

 

 މާނަކުރުން

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 212 މި ޤާނޫނުގެ " އަށް ދީފައިވަނީޙީލަތް އިމަކަރާ" )ހ(  .102 މާނަކުރުން

 މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (2ގެ )

ވަނަ  215 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ތު"ޙަ"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަ )ށ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (3ގެ ) މާއްދާގެ )ނ(

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 215 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީ އަށް "މާލީ އިދާރާ" )ނ(  

 ނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާ (1)

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 212 މި ޤާނޫނުގެ "މާލީ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ )ރ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (3)

ވަނަ މާއްދާގެ  215 މި ޤާނޫނުގެ "މާލީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ބ(  

 .( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވ2ެގެ ) )ނ(

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 210 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ވެރިފަރާތް" )ޅ(  
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 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 211 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "އަނެކާގެ މުދާ" )ކ(  

 ގައި  ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ގައި  މާއްދާގެ )ށ( ވަނަ 214 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ""ޚިދުމަތް )އ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 210 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ވަގުތީ ބޭނުން" )ވ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ގައި (ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 214 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީ އަށް "އަގު" )މ(  

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 

 ބާބު ވަނަ 111

  ކުށްް ހަލާކުކުރުމުގެ މުދާ ގެއްލުންދިނުމާއި ލަށްމުދަ

 

 ގެއްލުންދިނުން މުދަލަށް ވަނަ މާއްދާ 111

 މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން ވަނަ މާއްދާ 110

 ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ގެއްލުންދިނުން މުދަލަށް

 

ކަނޑައެޅުން ކުށް އަދި އެ މުދަލަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމެއް ނެތި ރުހުމެއްމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ  ހ()  .111 

އެކުރަނީ  ،ކުރާ މީހާއަންނަނިވި ޢަމަލު ،ނެތި، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި

 ވެ:ކުށެކެ

 ނުވަތަ؛ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން (1)   

 ން.މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބު، މުދަލަކާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން (2)   

 



 

 

 

 

 

 

 140 

ކުރަނީ މި ލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އެއަންނަނިވި ޙާ ށ()  އިސްތިސްނާ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 އެވެ:ކުށެއްކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެ

 މީހާ ބެހުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ މުދަލާކަމުގައިވުން؛ ރައްދުވާ ދަޢުވާ (1)   

އޭނާ ކުރަނީ އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ  އެކަން (2)   

 ކަމުގައިވުން؛ އަދި ދާއިރާގެ ތެރޭގައި

މީހާގެ ރައްދުވާ  ދަޢުވާއަނެކާގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނީ  (3)   

މީހާ ކޮންޓްރޯލުކުރާ ރައްދުވާ  ދަޢުވާމިލްކުވެރިކަމުގައިވާ ނުވަތަ 

ހަކު ބުރަވުމުގެ އްގެ މައްޗަށް އެ މީތެޚިދުމަމުދަލެއްގެ ނުވަތަ 

އެ މުދަލަކާ  ،ގޮތަށް ބުރަވީއެއެމީހަކު ވުމާއި، ސަބަބުންކަމަށް

އްޤެއް ހޯދުމަކާ ގޮތުން ޤާނޫނީ ޙަގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ

 ވުން.ނުލައިކަމުގައި

     ސާބިތު ގޮތަކަށް އެހެން

 ލުކުރާނެޤަބޫ ހާހިނދަކުނުވާ

 ގޮތް

މީހާ ރައްދުވާ  ދަޢުވާ ލިބުނު މުދަލަށް އެ ގެއްލުން ލިބުނީ،ގެއްލުން  ނ() 

ވަތަ މަނާކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއް ނު ވާނަމަކަމުގައި އަލިފާން ބޭނުންކޮށްގެން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ހ(، މަގައިވާނަކަމު ބޭނުންކޮށްގެން

ހައްޓައި މީހާ ޢަމަލުކުރީ ފަރުވާލެއް ނުބަރައްދުވާ  ދަޢުވާފަދައިން، 

ފަނޑިޔާރު  ،ހާހިނދަކުވާނުކަމުގައި، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު

 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛މި ކުށަކީ ރ()  ދަރަޖަކުރުން

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާ  444,544/-ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  (1)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ޖިނާޔަތުގެ ، ވާނަމަކަމުގައި

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާ  444,54/-ލުމުގެ އަގު ލިބުނު ގެއް (2)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5ތުގެ ޔަޖިނާ، ވާނަމަކަމުގައި 

ނަމަ، ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާ 444,5/-ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  (3)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ 

ނަމަ، މަތިވާ  ވުރެ ރުފިޔާއަށް 544/-ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  (4)   
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2ޖުނަޙްގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  3އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (5)   

 ކުށެކެވެ.

           ގެއްލުން ތިމާވެއްޓަށް

 އިތުރު ޙާލަތްތަކުގައި ލިބޭ

 ޖޫރިމަނާކުރުން

ގެ ސުރުޚީހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް" މި " (6)  

ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  93ދަށުގައި 

މީހަކު މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު 

މުހިންމުކަމަށް ބެލެވޭ އިރު ކުރުމުގައި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާ

އެދިން  ނަމަ،ފިކަމަށް ވާލަކަށް ގެއްލުމެއް ދީތަނަކަށް ނުވަތަ މުދަ

-އްލުމުގެ ބަދަލުގެ އިތުރުން، އެމީހަކު ގިނަވެގެން ގެ

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ. 444,444,144/

        ގޮތުން ތިމާވެށީގެ

 މުހިންމުވުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ ވަކި އެއްޗަކީ  (7)  

މުކަން މުހިންއިރު ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާ

ދެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއްކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

    (i)   ޭއެއީ، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ މުހިންމުކަމެއް ދެވ

މުދަލެއްކަން، ޢާންމު  ތަނެއް، ނުވަތަ އެއްޗެއް، ނުވަތަ

ވެސް އެނގޭ ފަދަ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހަކަށް

ތަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އެކަން އޭނާއަށް މުދަލަކަށްވުން ނުވަ

 އެނގިގެންވުން؛ ނުވަތަ

    (ii)   ެސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އ

ފަދަ އެއްޗަކީ، ނުވަތަ މުދަލަކީ، އެ ތަނަކީ، ނުވަތަ

ޚާއްޞަ މުހިންމުކަމެއް ދެވޭ ތަނެއްކަން ނުވަތަ 

 ވުން.ފައިލުކޮށްޤަބޫތަ މުދަލެއްކަން އެއްޗެއްކަން ނުވަ

މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނަހަމަ ގޯނާއެއް  ،ވަނީނެފައި އެބު  "ބެހުން" ކަމަށް ބ()  މާނަކުރުން

ކުރުމާއި އަދި އެ މުދަލަކުން ޢާންމުކޮށް ހިފޭ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނަތީޖާއަށް 

 އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ގޮތުން ކުރާ ޢަމަލަށެވެ.
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 މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން

 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ މުހިންމު ޢާންމު ތަނަކަށް ނުވަތަ  ހ()  .110 ންކަނޑައެޅު ކުށް

ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ނެތި އެއިން ތަނެއްގެ ބަޔަކަށް، އެތަނެއް ނުވަތަ ބައެއް

 އެކުރަނީބިރެއް އުފެދޭ ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް، އެކަމުގެ ހުއްދަނެތި ކުރާ މީހާ 

 ކުށެކެވެ.

އަންނަނިވި  ،އެވަނީ ފައިރާތް" ކަމަށް ބުނެމާޢިރިއުޅޭ "މީހުން ދި ށ()  މާނަކުރުން

ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ، އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު 

ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް   ހިނގިއިރު އެ ތާނގައި މީހުން ދިރިއުޅުނުކަމުގައި

 ކަށްދަނއުޅަ ނުވަތަ އެއްގަމު އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ކަނޑުގެ ތަކަށްޢިމާރާ

 ޢިމާރާތްތައް ނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ ވަކި ބަޔަކަށެވެ. އެފަދަނުވަތަ 

ނުވަތަ ، އެ ތަނެއްގައި މީހަކު ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އޭނާގެ ވިޔަފާރި (1)   

 ވުން؛ ނުވަތަކަމެއް ހިންގާ ތަނަކަށްއޭނާގެ އެހެންވެސް

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް، ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ  (2)   

ބޭނުމަށް ނުވަތަ  ލީމުގެޢުތަކަމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އަޅު

ބޭނުމަށް ނުވަތަ ޢާންމު އުސޫލުން ނުވަތަ  މުގެވުފިލުފޫހިމުނި

މީހުން ،  ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް

 ވުން؛ ނުވަތައެއްވެ އުޅޭ ތަނަކަށް

 .ވުންރޭގަނޑު ނިދުމަށް މީހުން ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް (3)   

އެ  ނަމަ،ޖެއްކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އެ މުދަލެއް ހަލާކުވެގެން ހިނގަ ނ()  ދަރަޖަކުރުން

އި ގަ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 224 މި ޤާނޫނުގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ،

 ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރިވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައަށް

ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ، ވަނީއި އެފަ" ކަމަށް ބުނެމު ތަންތަން"މުހިންމު ޢާން ރ()  މާނަކުރުން

ތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލަށާއި ވަސީލަތްތަކަށެވެ. އޭގެ ޚިދުމަމުހިންމު 

ދެމުންގެންދާ ފާލަމާއި ޢާންމުކޮށް  ތްތައްޚިދުމަތެރޭގައި، މުހިންމު 

ބޭނުންކުރާ އެއްގަމުގެ މަގުތަކާއި، ކަނޑުގެ މަގުތަކާއި، ބަނދަރުތަކާއި، 
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ޢާންމުން ބޭނުންހިފާ ތަންތަނާއި، ޓްރާންސިޓް  ޞަލާތުގެ ބިނާތަކާއި،އާމު

 ގެ ޢިމާރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.ދައުލަތުމަރުކަޒުތަކާއި 

 

 ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން

 

ކުރަނީ އެ ،އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .111 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ވެ:ކުށެކެ

ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ހުރެ، ފަނާކުރަނިވި އެނގިކަނޑައެޅިގެން  (1)   

 ބިރު މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއްކުން: ނުވަތަ

މާއްދާއެއް އަތުގައި ފަނާކުރަނިވި ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ،  (2)   

 ބެހެއްޓުން. ނުވަތަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރު (2)ގެ )ހ( ގެ މި މާއްދާ (3)   

މަށް ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރު ލެއް ހިންގާފައިވަނީ،ފަދަ ޢަމަ

އިވުން ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ކަމުގަ ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފާނެކަން  ފަދަ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްއެ

 އެނގިހުރެގެން ކަމުގައިވުން.

 ވަނީފައި އެބުނެ"ފަނާކުރުން" ކަމަށް  ށ()  މާނަކުރުން

ވުރެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ސް މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްފަ (1)   

 ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދިނުން؛ ނުވަތަ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ފަސް ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  (2)   

 ޢިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދިނުން؛ ނުވަތަ

ހެއް އެކަށީގެންވާ ހުރަ ،މުހިންމު ޢާންމު ތަނެއްގެ ހިންގުމަށް (3)   

 ނުވަތަ އުނިކަމެއް ގެނައުން؛ ނުވަތަ

ދަދެއްގެ ގެއްލުން މުދަލަކަށް  ޢަރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު  444,544/- (4)   

 ފޯރުކުރުން.
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 :ދަރަޖަކުރުން

 އެހީވެދިނުން ފަނާކުރުމަށް

ވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (1) ނ() 

 ށެކެވެ.ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކު 4

      ޢަމަލެއްގެ ފަނާކުރަނިވި

 ބިރުދެއްކުން

ވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ ވަނަ ނަންބަރުގައި (2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (2)  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  222 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ފަނާކުރުން" ހ()  .111 މާނަކުރުން

 ނަކުރުމެވެ.ގައި ދީފައިވާ މާ

ވަނަ މާއްދާގެ  121 މި ޤާނޫނުގެ "ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ށ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1ގެ ) )ނ(

ވަނަ  221 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީއަށް " "މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ށ() މާއްދާގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 211 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "އަނެކާގެ މުދާ" ()ރ  

 .ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

 01 މި ޤާނޫނުގެ ނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަ )ބ(  

 ވާ މާނަކުރުމެވެ.( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައ20ިވަނަ މާއްދާގެ )

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 224 މި ޤާނޫނުގެ ނީ"ބެހުން" އަށް ދީފައިވަ )ޅ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  221 މި ޤާނޫނުގެ ންމު ތަންތަން" އަށް ދީފައިވަނީޢާ"މުހިންމު  )ކ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ރ(
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 ބާބު ވަނަ 111

 ށްކު ވަނުމުގެ ތަންތަނަށް ނެތް ހުއްދަ

 

 ދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުންހުއް ވަނަ މާއްދާ 111

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން ވަނަ މާއްދާ 110

 މާތު ހޯދުންމަޢުލޫހުއްދަނޫން ގޮތުގައި  ވަނަ މާއްދާ 111

 މާތު ހާމަކުރުންމަޢުލޫހުއްދަނޫން ގޮތުގައި  ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ވަނުން ތަނަކަށް ހުއްދަނޫން

 

ނެތް ތަނެއްކަން އެނގިހުރެ އެތަނަކަށް ވަނުން ނުވަތަ ވަނުމުގެ ހުއްދަ )ހ(  .111 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 އެތަނަކަށް ވަދެ ހުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

 ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި (1) )ށ(  އިސްތިސްނާ

 ކުށެއް ނޫނެވެ: އެކުރަނީ

    (i)  ައެތަނަކީ ޢާންމުންނަށް  ،އިރުތްށް ވަމީހަކު އެ ތަނަކ

 ވުން؛ އަދިފައިވާ ތަނަކަށްވާލާށް ހުޅުގޮތަވަދެވޭ

    (ii)  ްޝަރުޠުތަކަކަށް  ޖެހޭ ހުރިހާއެ ތަނަށް ވަނުމުގައި ތަބާވާނ

 ވުން.އޭނާ ތަބާވެފައި

ހުންނައިރު،  ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަދެ އިރު،ތްވަމީހަކު ތަނަކަށް  (2)   

އްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އެ ތަނަށް ކުރުމަށް، އެ ތަނެ އެކަން

 ވަނުމަށް ހުއްދަ ދޭން ހުރި ފަރާތުން،  އޭނާ އެ ތަނަށް ވަނުމަށް

ހުރުމަށް ތާނގައި ނުވަތަ އެހުއްދަދޭނެކަމުގައި، 

ގޮތުގައި ހުއްދަކުރާނެކަމުގައި، އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ 

 ކުށެއް ނޫނެވެ. އެކުރަނީއޭނާ ނަމަ ލުކުރެވޭޤަބޫ
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މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ  ،ތަނަކީވަތް  ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި (1) ނ()  ދަރަޖަކުރުން

ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަނެއްކަން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ތަނެއްކަން  

ލިޔުމެއް ލިޔެފައި  އެނގޭ ކަހަލަ ނިޝާނެއް ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ

ވަނަ  5ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ އޭނާ އެ ނަމަކަމަށްވާހުރި ތަނެއް

 ގެ ކުށެކެވެ.ދަރަޖައި

ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ކީ، ވަކިން ތަނަ ތްއި ވަހުއްދަނޫން ގޮތެއްގަ (2)   

ނަމަ ނުވަތަ ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށްވާނަމަ، ތަނަކަށްވާ

ންމެ ކޮންމެ ނަމަ، ނުވަތަ ކޮކުރާ ތަނެއްކަމަށްވާރައްކާތެރި އެއްޗެހި

ނަމަ، ވާއިވާ ތަނަކަށްދާއިރާ ވަކިކޮށްފަ ގޮތަށްމީހަކަށް ނުވަދެވޭނެ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ  އެކުރަނީއޭނާ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ   3އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ، އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި (3)   

 ކުށެކެވެ.

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި  ،ވަނީބުނެފައި އެކަމަށް  "ދިރިއުޅޭ ތަން" (1) ރ()  މާނަކުރުން

ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، އުފުލޭ ގައިމީހަކު އުޅުނު ކަމު ވަގުތު

ގޮތަށް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި 

މީހުން ދިރިއުޅުމަށް  އަދި ނުވިޔަސް، ވިޔަސްތަނެއްކަމުގައި 

 ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްގެ ބަޔަކަށެވެ.

ކަމަށް  "ތަން މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ" (2)   

ކާކުކަން  ބޭނުންވާ އެ ތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި ވަނީ،ފައި އެބުނެ

 ކައިގެންދައްނުވަތަ އެނޫންވެސް ނިޝާނެއް އަންގައިދޭ ކާޑެއް 

ނެތި، އެ އަދި މެދުކެނޑުމެއްމެނުވީ ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ، 

 ތަނެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތަނަކަށެވެ.

 ޢިމާރާތެއް ،ވަނީނެފައި އެކަމަށް ބު ރައްކާކުރާ ތަން" އެއްޗެހި" (3)   

ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދެއްކަމުގައި 

ނުވަތަ  ވިޔަސްކަމުގައި އުޅަނދެއްވިޔަސް، ނުވަތަ އެއްގަމު

މުދާ އުފުލުމަށާއި،  ހުންނާކަމުގައިވިޔަސް، މީ މަތިންދާބޯޓެއް
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 ރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.ރައްކާކު އެއްޗެހި

 

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން

 

ވާހަކަ  އޭނާ ދައްކާ ،ހުއްދައެއް ނެތި ކުށުގެ ޢަމަލުން ގެއްލުންވާ މީހާގެ ހ()  .110 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ސިއްރުން އަޑުއެހުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ އޭނާއަށް ފާރަލުމުގެ ބޭނުމުގައި

ކުރަނީ އެ ،ކުރާ މީހާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުއަންނަނިވި ޙާ

 ކުށެކެވެ.

މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން އެ މީހާއަށް އޮތް ތަނެއްކަމުގައި  (1)   

ފަދަ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ންވާ ގޮތެއްގައި އޭނާއަށް ބެލެވޭއެކަށީގެ

ވާހަކަ  ކާއޭނާ ދައްހުރެ ޅިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަނެއްގައިމު

 އަޑުއެހުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ފާރަލުން.

މީހެއްގެ ގޯތީގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި  (2)   

އަޑު ނުވަތަ ފެންނަ ފެނުން، ނުވަތަ  އިވޭ ،ބެލެވޭ ތަނެއްގައި

 ،ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއިނގާ ޙަރަކާތްތައް، ނުވަތަ ދެކެވޭހި

ވުރެ އިވޭ ނުވަތަ ފެންނަ ވަރަށްވަތަ ލިބޭ ނު ،ރެކޯޑުކުރުމާއި

ގޮތް ހެދުމާއި، ނުވަތަ އިވޭނެ ނުވަތަ ފެންނާނެ ސާފުކޮށް ލިބިދާނެ

 ފޮނުވުން. ޢާންމުކޮށް

 ފިޔަވަޅުނާޅާކަމަށް އެނގިހުރެ

 ރުހުންދީފައިވާކަމުގައިނަމަ ވާ

 ބެލުން

ނެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެހެން މީހަކު އަޑުއަހައިފާނެ ނުވަތަ ރެކޯޑުކޮށްފާ ތިމާ ށ() 

މާތުކަމުގައި އެނގިހުރެ އެ ވާހަކައެއް ދެއްކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޢުލޫ

އޭގެ ފަހުން އަޑުއަހާ އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރާ ރެކޯޑު ކުރުމާއި ނަމަ ކަމަށްވާ

އެ އެނގުނު އެގުމުގެ ދާއިރާގެ  ،ތު ހާމަކުރާ ހާމަކުރުމަކީމާމަޢުލޫ އަދި އެ

 ބެލެވޭނެއެވެ. ތެރޭގައި، ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި

ކުށެއް  އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ނ()  އިސްތިސްނާ

 ނެވެ:ނޫ

ތަނަށް އުފުލުމުގެ  ތަނުން އަނެއް މުދަލާއި މީހުން އެއް (1)   
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ތުން އްޔަހައިސިޖެންޓެއްގެ އޭވިޔަފާރީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ 

ނުވަތަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ،ންޔަތުހައިސިއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ  ،އްޔަތުންހައިސިޢާންމު މަސައްކަތެއްގެ 

 އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރާމީހާ، އެ ކުރާ ކަންތައް.

 ދެކެވޭ ވާހަކައިގެ ބައިވެރިއަކަށް ހުރެ: (2)   

    (i)  ިލިބޭކަމުގައި  އެދެކެވޭ ވާހަކައިން ކުށެއްގެ ހެކ

ގޮތުން ހެކީގެ ން، އެގެލުކޮށްޤަބޫއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި 

ގޮތުގައި އޭނާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި 

 ރެކޯޑުކުރުން؛ އަދި

    (ii)   ެނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ހިނގާކަން ހާމަކުރުމުގ

 ވުން.ތެދުނިޔަތުގައިކުރާ ކަމަކަށް އެކަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ނުވަތަ  ޒްއާއެފެމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް  (3)   

ދޫކޮށްފައިވާ  ،ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސޮއިކޮށް

ކުރުމުގެ މުވައްޒަފަކު ތަންފީޒުހުއްދައެއްގެ ދަށުން، ޤާނޫނު 

 އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުން. އެކިއެކި ވާހަކަތައް

ވަސީލަތެއްގެ  އެއްވެސް ،އެވަނީ ފައި"ދެކެވޭ ވާހަކަ" ކަމަށް ބުނެ ރ()  މާނަކުރުން

އެހެން މީހަކަށް ފޮނުވޭ ކޮންމެ އަޑަކަށާއި، މަންޒަރަކަށާއި،  ންޛަރީޢާއި

 މާތަކަށެވެ.މަޢުލޫ ،ލިޔުމަކަށާއި، އިޝާރާތަކަށާއި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5މިކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  (ބ)  ދަރަޖަކުރުން

 

 މާތު ހޯދުންމަޢުލޫދަނޫން ގޮތުގައި ހުއް

 

ކުރަނީ އެ ،ކުރާ މީހާއަންނަނިވި ޢަމަލު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކެވެ:ކުށެ

 ހުއްދައެއް ނެތްކަން އެނގިހުރެ؛ އަދި (0)   

ނުވަތަ  ތުމާމަޢުލޫމަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ  (1)   
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 ؛މާތު ހޯދުންމަޢުލޫމީހެއްގެ އަމިއްލަ 

ކުރަނީ ކުށެއް އެ ،ކުރާ މީހާއަންނަނިވި ޢަމަލު، ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި )ށ(  އިސްތިސްނާ

 ނޫނެވެ:

 މާތު ހޯދަނީ؛މަޢުލޫމީހެއްގެ އަމިއްލަ  (0)   

ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ހިނގާކަން ހާމަކުރުމުގެ  (1)   

 .ވުންތެދުނިޔަތުގައިކަމަށް

މާތު" ކަމަށް ލޫމަޢު"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ  (0) ނ()  މާނަކުރުން

ނުލިބޭ މެނުވީ މީހުންނަށް  ދަ ލިބިގެންވާބުނެފައި އެވަނީ، ހުއް

 މާތަށެވެ.މަޢުލޫގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ 

 ،ވަނީފައި އެމާތު" ކަމަށް ބުނެމަޢުލޫ މީހެއްގެ އަމިއްލަ" (1)   

ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް ޢާންމު މީހަކު ބޭނުންނުވާނެ 

 މާތަށެވެ.މަޢުލޫ

ހާމަކުރުމަކީ  ތުމާމަޢުލޫމަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ  (0) )ރ(  ޖަކުރުންދަރަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ  0މާތު ހާމަކުރުމަކީ ޖުނަޙްގެ މަޢުލޫމީހެއްގެ އަމިއްލަ  (1)   

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 

 މާތު ހާމަކުރުންމަޢުލޫހުއްދަނޫން ގޮތުގައި 

 

އެހެން  ،ހުރެމާތެއްކަން އެނގިމަޢުލޫމާތަކީ، އަންނަނިވި ފަދަ މަޢުލޫވަކި  ހ()  .111 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ: އެކުރަނީމަކުރާ މީހާ މާތު ހާމަޢުލޫ މީހަކަށް އެ

ވަނަ  111ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ  110މި ޤާނޫނުގެ  (0)   

؛ ވާ މަޢުލޫމާތުކަންމާއްދާގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާގޮތަކަށް ހޯދާފައި

 ނުވަތަ

 ކަމެއް ނޫންކަން.މީހަކަށް ހުއްދައޮތް ހޯދުމަކީ އެހެން މާތުމަޢުލޫ އެ (1)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން
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 މާނަކުރުން

 

)ރ(  ވަނަ މާއްދާގެ 110 މި ޤާނޫނުގެ "ދެކެވޭ ވާހަކަ" އަށް ދީފައިވަނީ ހ()  .111 މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  111 މި ޤާނޫނުގެ "ދިރިއުޅޭ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ )ށ(  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0ގެ )

މި  މާތު" އަށް ދީފައިވަނީމަޢުލޫ"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ  )ނ(  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ  (0ގެ ) ދާގެ )ނ(ވަނަ މާއް 111 ޤާނޫނުގެ

 މާނަކުރުމެވެ.

 "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ )ރ(  

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 111 މި ޤާނޫނުގެ

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  110 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީ" އަށް ޢިމާރާތްދިރިއުޅޭ  "މީހުން )ބ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

 110 މި ޤާނޫނުގެ "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ )ޅ(  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  111 މި ޤާނޫނުގެ ތު" އަށް ދީފައިވަނީމާމަޢުލޫ "މީހެއްގެ އަމިއްލަ )ކ(  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.1މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

ވަނަ  111 މި ޤާނޫނުގެ ރައްކާކުރާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ އެއްޗެހި" )އ(  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.1މާއްދާގެ )ރ( ގެ )
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 ބާބު ވަނަ 101

  ހިންގުން ޢަމަލު މަކަރުވެރި ނަކަލުކުރުމާއި، ބަދަލުގެނައުމާއި ލިޔުމަށް ޞައްޙަ

 

 އެއްޗެހިހުރި ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި، އަގު ވަނަ މާއްދާ 101

 ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން

 ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުން ވަނަ މާއްދާ 100

 ލުންވާޝަޚްޞު އޮޅު ވަނަ މާއްދާ 101

 ލުމުގެ ޢަމަލުތައްވާއޮޅު ވަނަ މާއްދާ 101

 ޚިލާފުވުން ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ވާޖިބާވަކި މަޞްލަޙަތަކަށް  ،ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ވަނަ މާއްދާ 101

 ބީލަންތަކުގައިކުގައާއި ޢާންމު ލެވިގެން ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަވާޢާންމުންނަށް ހުޅު ވަނަ މާއްދާ 101

 ލުންވާއޮޅު

 ލުންވާދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދަރަނި ރަހުނު ވަނަ މާއްދާ 101

 އޮޅުވާލުން ޙާލަތުގައި އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 101

 ލުކުރުންބޫޤަމާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާ 101

 ންލުކާއްވި ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވަނަ މާއްދާ 102

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

  އެއްޗެހި އަގުހުރި ނަކަލުކުރުމާއި، ލިޔުން ހަދާ އެ ބަދަލުގެނައުމާއި، ލިޔުމަށް ޞައްޙަ

 ދެއްކުން ގޮތުގައި އަސްލުގެ ނަކަލުކޮށް

 

ލުމުގެ ނިޔަތުގައި، ނުވަތަ ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ވާމީހަކަށް ކަމެއް އޮޅު ހ()  .101 ޅުންކުށް ކަނޑައެ

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ  ފޮރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެނގިހުރެ

 ކުށެކެވެ:

( 1)ގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ނުވަތަ )ހ( (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (0)   

ވާ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި



 

 

 

 

 

 

 152 

ފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ޗަކަށް ހަވާލާދިނުން، ނުވަތަ އެއެއް

ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކުރުން ނުވަތަ އެތެދުކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން 

 ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައިވާ ކަމެއް ބަޔާންކުރުން.

ނުވަތަ ވަކި  ،އްކަމުގައިހެދި އެއްޗެމީހަކު އެއްޗަކީ ވަކި އެ (1)   

ނުވަތަ ވަކި އަގެއް  ،އަސްލެއް އޮތް އެއްޗެއްކަމުގައި

ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއްވީ އެއްޗެއްކަމުގައި،  ،އޮތްއެއްޗެއްކަމުގައި

ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި، ދެއްކުމަށްޓަކައި، އެއްޗެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް 

 ނައުން.އުފެއްދުން ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލުގެ

ލިޔުމެއް އުފެއްދުން،  ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް،އަންނަނިވި  (1)   

ނުވަތަ ފުރިހަމަކުރުން، ނުވަތަ ދޫކުރުން، ނުވަތަ  

 ނުވަތަ ނަކަލުކޮށްދިނުން: ،ކަށަވަރުކޮށްދިނުން، ނުވަތަ ދިނުން

    (i)   ިއެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައ

 ނުވަތަ ؛ދެއްކުމަށް

    (ii)   ަވަކި ތަނެއްގައި، ނުވަތަ ވަކި ވަގުތެއްގައި، ނުވަތ

ނުވަތަ ވަކި އުސޫލަކުން ، ނަންބަރުޖެހި ވަކި ތަރުތީބަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި، ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި 

 ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ

    (iii)  އަސްލެއްގެ ކޮޕީކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި، ދެއްކުމަށް؛ 

ކޮންމެ ވަސީލަތަކުންކަމުގައި  ނީ،ވަފައި އެނެބު ކަމަށް "ލިޔުން" )ށ(  ނަކުރުންމާ

ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ  އަގެއް ހުރި އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ،ވީނަމަވެސް

އިމްތިޔާޒެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ޝަޚްޞު ކަނޑައަޅައި 

 އަންގައިދިނުމުގެ ރަމްޒަށެވެ.

 :ދަރަޖަކުރުން

 ކަލުކުރުންނަ ލިޔުން

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ނ( 

ރެއިން ކަމަކަށްޓަކައި ލިޔުން ބޭނުންކުރަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެ

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1ނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ ކަމުގައިވާ

 ކުށެކެވެ.
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    (i)   ްނުވަތަ ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް، މަޞްލަޙަތެއް، ވާޖިބެއ

އިސިއްޔަތެއް އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ އުފެދިދާނެކަން ހަ

ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ ބަދަލުވެދާނެކަން ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ 

ގެނައުމަށް ނުވަތަ ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެކަން  ނިމުމަކަށް

ވެސް ގޮތަކުން އަސަރުކުރުވުމަށް ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ އެނޫން

 ވުން؛ ނުވަތަމަށްކަމުގައިކޮށްފާނެކަން ދެއްކުނުވަތަ އަސަރު

    (ii)   ްއެ ލިޔުމަކީ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ސަރުކާރުނ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ދެއްކުމަށް ކަމުގައިވުން.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  (1)   ދަރަޖަކުރުން

 ކުށެކެވެ.

 

 ހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުންލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނި

 

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .100 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ.

ލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ވާއެއްވެސް މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅު (0)   

 އަދި ؛ކަމެއް ކުރުން ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ފޮރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރެކޯޑެއް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް  (1)   

އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްލުން، ނުވަތަ  އެފަދަބަދަލުގެނައުން، ނުވަތަ 

 އޮތް ތަނަކުން ނެގުން، ނުވަތަ ފޮރުވުން؛ އަދި

ސަބަބެއް ނުވަތަ  އެ ކުށް ކުރަނީ، އެކަންކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް (1)   

 އެނގިހުރެ އެކަން ކުރުން.ގައި ހުއްދައެއް ނެތިކަމު

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ. 1މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  ށ()  ދަރަޖަކުރުން
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 ލުންވާޝަޚްޞު އޮޅު

 

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ  ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ:

ތައް ނުކުމެދާނެކަމަށް އެއްވެސް އޭނާގެ ޢަމަލުން އަންނަނިވި ނަތީޖާ (1)   

 އި:ޓަބަހައްފަރުވާލެއް ނު

    (i)   ްލިބުން؛އެހެން މީހަކަށް އެ ކަމުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއ 

 ނުވަތަ

    (ii)   ްނުވަތަ ލިބުން؛އޭނާއަށް ލިބުން ޙައްޤު ނޫން މަންފާއެއ 

    (iii)  ާމީހާ، އެކުރާ ޢަމަލު ކުރުމަށް ރަސްމީ  ލިބޭ ދަޢުވ

ތަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް ޙާލު، އިސިއްޔަތެއް ނުވަހަ

އިސިއްޔަތެއް ނުވަތަ ހަ އެފަދައޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ، 

އިޚްތިޔާރެއް އޮވެގެން ކުރާ ޢަމަލެއްކަމުގައި އެހެން މީހަކަށް 

 އަދި؛ ވުންޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް

 އޭނާ އަކީ: (2)   

    (i)   ިފަރާތަކަށް ދެއްކުން؛  އެއްވެސްއެހެން މީހެއްގެ ގޮތުގައ

 ތަނުވަ

    (ii)   ްއެހެން މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ

 ތައްޔާރުކުރުން، ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން، ނުވަތަ ވިއްކުން

 ނުވަތަ؛ ނުވަތަ ދިނުން

    (iii)  .ްއެހެން މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ގަތުނ 

 ލިޔުމުގެ އަންގައިދޭ ކާކުކަން

 މާތުމަޢުލޫ ހިމެނޭ ގޮތުގައި

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަދި  (ii)ނަ ނަންބަރުގެ ( ވ2ަ)ގެ  ދާގެ )ހ(މި މާއް )ށ( 

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  (iii)ނަ ނަންބަރުގެ ( ވ2ަދާގެ )ހ( ގެ )މި މާއް

މީހެއްގެ ނަމާއި، އުފަން  ،މާތުގެ ތެރޭގައިމަޢުލޫކާކުކަން އަންގައިދޭ 

 ،އޭނާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރާއި ތާރީޚާއި،

ވަކި މީހަކު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ،މާތާއިމަޢުލޫކޯޑާއި، އޭނާގެ މާލީ 
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 މާތެއް ހިމެނެއެވެ.މަޢުލޫބޭނުންކުރެވިދާނެ އެހެން ކޮންމެ 

މި ވަނަ ބަޔާއި  (ii)ނަ ނަންބަރުގެ ( ވ0ަ)ގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( (0) ނ()  :ދަރަޖަކުރުން

 އިބައިގަވަނަ  (iii)ނަ ނަންބަރުގެ ( ވ0ަ)ގެ  ގެ )ހ(މާއްދާ

 ކުށެވެ.ޖައިގެ ވަނަ ދަރަ 1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ

ދަރަޖައިގެ ވަނަ  0ގެ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ ޖުނަޙް (1)   

 ކުށެކެވެ.

 

 ލުމުގެ ޢަމަލުތައްވާއޮޅު

 

ނުވަތަ  ގޮތުން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާތަކާ ގުޅޭޚިދުމަމުދަލަކާ ނުވަތަ  )ހ(  .101 މާނަކުރުން ކުށް

ކުރާ މީހާ އަންނަނިވި ޢަމަލު ،ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީ

ފަދަ ތަ ކަމެއް އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެތު ނުވަމާމަޢުލޫޞައްޙަ ނޫން  (0)   

 ދިނުން؛ ނުވަތަނެތި ތު، ފަރުވާލެއްމާމަޢުލޫ

ލު ކުރެވިފައިވާ ޤަބޫކަމަށް  ވިޔަފާރީގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ (1)   

ޢަމަލެއް  ،އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް

 ލުން.ވާކޮށްގެން، އެނގިހުރެ، މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅު

 ޖައިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަ 0ކީ، ޖުނަޙްގެ ކުށަ މި ށ()  ދަރަޖަކުރުން

 

 ޚިލާފުވުން ވާޖިބާ ލުނުކުރުމުގެޢަމަ ބުރަވެ މަޞްލަޙަތަކަށް ވަކި ދިނުމާއި، ރިޝްވަތު

 

 ރިޝްވަތު

 ބޫލުކުރުންޤަ ހޯދުމާއި

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .101

 ކުށެކެވެ.

 އަދި ؛ލުކުރުންޤަބޫއެނގިހުރެ އެއްވެސް މަންފާއެއް ހޯދުމާއި  (0)   

 ކޮށްފައިވަނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ޢަމަލު (1)   



 

 

 

 

 

 

 156 

އިޚްލާޞްތެރިވުމަށް އޮތް ވާޖިބަކާ ޚިލާފުވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ލިބޭ 

އިޚްލާޞްތެރިވުމުގެ އެ ވާޖިބު އޭނާގެ  ،މަންފާއެއްކަމުގައި ވުމާއި

ންދަނީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ މައްޗަށް އުފެދިގެ

 ވުން:ޙާލަތެއްގައިކަމުގައި

   (i)  ްނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ވުން ކަށްއޭޖެންޓަނުވަތަ ، ވުންޕާޓްނަރަކަށ

 ނުވަތަ؛ ވުންމުވައްޒަފަކަށް

   (ii)  ްބެލެނިވެރިއަކަށްވުން ނުވަތަ ނުވަތަ ، ވުންޓްރަސްޓީއަކަށ

އް އުފައްދައިދޭ އެހެންވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި ތެޙަމަޞްލަ

 ނުވަތަ؛ ވުންމީހަކަށް

   (iii)  ީޑޮކްޓަރަކަށްވުން، ނުވަތަ ނުވަތަ ، ވުންވަކީލަކަށް ޤާނޫނ

ނުވަތަ ވުން އެކައުންޓަންޓަކަށްވުން، ނުވަތަ އަގުކުރާ މީހަކަށް

؛ ވުންމާތުދޭ މީހަކަށްމަޢުލޫނުވަތަ  ލަފާދޭ ފަންނީއެނޫންވެސް 

 ނުވަތަ

   (iv)  ިކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގެ އޮފީހެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް، 

ޢަތް ށް ނުވަތަ އެ ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމާނުވަތަ މެނޭޖަރަކަ

 ފަދަ މަރުޙަލާއެއްގައި ހުރި މީހެއްހިންގުމުގައި އިރުޝާދުދެވޭ

 ނުވަތަ؛ ކަމުގައިވުން

   (v)  ޫލުން މައްސަލަ ބަލައިދޭ މީހަކަށްވުން ނުވަތަ ތަޙްކީމްގެ އުސ

ވާ މައްސަލައާ އެއްވެސް ވުން ނުވަތަ ކުރިމަތީގައިރެފްރީއަކަށް

 ތުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ މީހެއްނެތް ގޮގުޅުމެއް

 ކަމުގައިވުން.

 ހުށަހެޅުމާއި ރިޝްވަތެއް

 ފައިސާ ގޮތުގައި މަންފާއެއްގެ

 ދިނުން

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ށ( 

 :ވެކުށެކެ

މަންފާއެއް  އެނގިހުރެ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުން، ނުވަތަ (0)   
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 ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުން. ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ މަންފާއެއްގެ

 އަދި

ނެތް ރުމުގެ ހުއްދަކުލުޤަބޫގެ ދަށުން  މި މާއްދާގެ )ހ(އެއްޗަކީ  (1)   

 ކަމުގައިވުން.އެއްޗެއް 

     ނެތް މަޞްލަޙަތެއް ތިމާގެ

    މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުގައި

 ޚިލާފުވުން ވާޖިބާ

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި (ނ) 

 ކުށެކެވެ:

ވަކި ކަމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ނިންމުންތައް  (0)   

ނިންމުމާއި، އަގުކުރުމާއި، މުދަލާ ޚިދުމަތަށް ފާޑުކިޔާ މީހެއްގެ 

 އަދި ގޮތުގައި ހުރެ؛

 ނުފޫޒުރުމަށް ނުވަތަ ފާޑުކިޔުމަށް އެނިންމުމަށް ނުވަތަ އަގުކު (1)   

ފަދަ މަންފާއެއް އެ ،ހުރެކައި ދެވޭ މަންފާއެއްކަން އެނގިފޯރުވުމަށްޓަ

 ކުރުން.ލުޤަބޫހޯދުމާއި 

ދަރަޖައިގެ  ވަނަ 1ގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަތު ރ()  ދަރަޖަކުރުން

 ކުށެވެ.

 

  މުބާރާތްތަކުގައާއި އެކިއެކި ބޭއްވޭ ވިގެންލެވާޅުހު ޢާންމުންނަށް

 ލުންވާއޮޅު ބީލަންތަކުގައި ޢާންމު

 

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ:

 އްމަޢްރަޟުތަބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކާއި  ގެންވާލެވިޢާންމުކޮށް ހުޅު (0)   

ފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅި

 ،ހިންގިޔަ ނުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތައްމަޢްރަޟުއެ މުބާރާތްތަކާއި 

 އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން:

    (i)  ަހިމެނޭ  ގައިމަޢްރަޟެއްމުބާރާތެއް ނުވަތަ  އެފަދ
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 އެފަދަނުވަތަ އޮފިޝަލަކަށް ނުވަތަ ، ބައިވެރިއަކަށް

އެހެންވެސް  ގުޅުން ހުރި މަޢްރަޟަކާނުވަތަ މުބާރާތަކާ 

 ،މީހަކަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާއި

 ނުވަތަ މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުން؛ ،ދިނުމާއި

    (ii)  ަތަ އޮފިޝަލެއްގެ ނުވަތަ ބައިވެރިއެއްގެ ނުވަ އެފަދ

ފަދަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާ ވެސް މީހެއްގެއެނޫން

 ނުވަތަ ؛އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން

    (iii)  ެކާ ގުޅުން ހުރި މީހަ ކާމަޢްރަޟަ ފަދަ މުބާރާތަކާ ނުވަތައ

 ވެސް އެއްޗަކާ ބެހުން؛ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާ ނުވަތަ އެނޫން

( ވަނަ 0ވަކި ބާވަތެއްގެ މަންފާއެއް ދިނުމަކީ މި މާއްދާގެ ) (1)   

ފަދަ ވާއިރު، އެނގިހުރެ އެއިނަންބަރުގެ ދަށުން ކުށެއްކަމުގަ

 ން؛ ނުވަތަކުރުލުޤަބޫމަންފާއެއް ހޯދުމާއި 

ށްގެން ކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ކޮއިޢްލާންޢާންމުކޮށް  (1)   

 ލެވިފައިވާ ބީލަންތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވާހުޅު

 ނުވަތަ ހުރެ ކުރުން.ޢަމަލެއް، ކަނޑައެޅިގެން އެނގި

 އޭނާ: (1)   

    (i)   ްއިވާ މުބާރާތަކަށް ނުވަތަ ފަލެވިވާޅުހުޢާންމުކޮށ

ފަދަ އެ ،ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމާއި މަޢްރަޟަކަށް

ބޭއްވުމާއި އެފަދަ  އްމަޢްރަޟުތަމުބާރާތްތަކާއި 

ގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުން ކުމަޢްރަޟުތަމުބާރާތްތަކާއި 

ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެފަދަ 

 ގައި ބައިވެރިވުން؛ އަދިކަމެއް

    (ii)  ާގެ ( ވަނަ ނަންބަރ1ު)ގެ ގެ )ހ( މި މާއްދ(i)  ާގައިވ

މަޢްރަޟުތަކާއި މުބާރާތްތައް  އެފަދަޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ 

 އެހިންގުމަށް އޮތް އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް 

ވަތަ އެ މުބާރާތެއް ބޭއްވެމުންދާކަން އް ނުރަޟެޢްމަ
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 އޭނާއަށް އެނގިގެންވުން.

ނީ ދެވޭ ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް ވަފައި އެ"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެ ށ()  މާނަކުރުން

އަދި  ވިޔަސްއަދާކުރުމަކުން، ނުވަތަ ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން 

 .މަންފާއަކަށެވެ މާއްދީ ލިބިދޭ މާއްދީ ނުވަތަ ޣައިރު ނުވިޔަސް،

( ވަނަ ނަންބަރާއި 1ނަ ނަންބަރާއި )( ވ0ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ނ(  :ންރުދަރަޖަކު

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 1)

 ކުށްކުށެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1

 

 ލުންވާއޮޅު ތްތަކަށްފަރާ ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަނި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ރަހުނު

 

ޖެހޭ  ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުގެ މައްޗަށް އަދާކުރަން ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

ރަހުނުގެ ، އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ނިޔަތުގައި ރަހުނުގެ ދަރަނި

ނުވަތަ ހުރި ތަނުން  ،ލައިފިނަމަތާއްނަގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލެއް 

ށް އިތުރު ނުވަތަ އޭގެ މައްޗަ ،ނުވަތަ ފޮރުވައިފިނަމަ، ނަމަގެންގޮސްފި

 ނަމަ،ނުވަތަ އޭގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފި ،ނަމަޙައްޤެއް އުފައްދައިފި

 އެކުރަނީ ،ނަމަކުން އެއިން މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފިވެސް ގޮތަނުވަތަ އެނޫން

 ކުށެކެވެ.

 ޖައިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަ 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  ށ()  ދަރަޖަކުރުން

 

 ލުންވާއިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި އޮޅު

 

ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް ފަރާތެއް އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ  ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުދާ ޙާލަތުގައި 
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ރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ފެށެން ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުން އެހެން ފަ

އުޅޭކަން ނުވަތަ ފެށިފައިވާކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ ކުންފުނި އެހެން 

މަސައްކަތް  ލުމުގެވާއުކުންފުންޏަކާ އެއްކޮށްލުމުގެ ނުވަތަ ކުންފުނި 

ކުންފުނީގެ ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި 

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ  ،ފަށަން އުޅޭކަން އެނގިހުރެނުވަތަ  ފަށައިފައިވާކަން

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީޢަމަލެއް ހިންގާ މީހާ 

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އޮތް ޙައްޤެއް ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި  ދަރަނި (0)   

ނުވަތަ އެ ޙައްޤަށް ހުރަސްއެޅުމަށްޓަކައި، އެ މުދަލުން 

ވާ ފަރާތްތަކުގެ ދޫކޮށްފައި ނުވަތަ ދަރަނި މުޢާމަލާތްކުރުން،

ކުރުމަށް ތަންފީޒުމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނެއް 

 ނުވަތަ؛ ހުރަސްއެޅުން

އެ މުދަލާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން  (1)   

 ނުވަތަ؛ ގޮތެއްގައި ބަދަލުކުރުން

މުދާ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި  ދަރަނި (1)   

ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ބަލަހައްޓައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

، މަތިން އެ މުދާ ބަލަހައްޓައި ހިންގައި ހެދުމަށްޓަކައިއެގޮތުގެ

މާތެއް ދިނުމަށް މަޢުލޫޤާނޫނީ ގޮތުން އޭނާއަށް ލިބުން ޙައްޤު އޮތް 

 ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ދިނުން.ން ނުވަތަ މަނާވެގަތު

 ރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަ 0ނަޙްގެ މި ކުށަކީ ޖު )ށ(  ކުރުންދަރަޖަ

 

 ލުކުރުންޤަބޫމާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް 

 

ހުރެ، ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ވެމާލީ އިދާރާއެއް ހިންގާ މީހަކަށް ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ  ،ހުރެވެކަށްވާ މީހައިރުޝާދުދިނުމުގައި ބައިވެރި

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.އެ

ގޮތުން އެ އިދާރާގެ ހިންގުން ވަގުތީ ،ހުރެބޮޑެތި މާލީ ދަތިތަކާ (0)   
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ޑާލަން ޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ އެތަން އުވާލުމަށްޓަކައި މެދުކަނ

ތަނުގެ މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވާނެ މީހަކު ޢައްޔަންކުރަން އެ

ތަން އިންތިޒާމު ކަން ނުވަތަ އަލުން އެޖެހިފައިވާ

 އަދި؛ ހުރެރަންޖެހިފައިވާކަން އެނގިކު

ތަނުގެ މާލީ ދަތިތަކުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތަށް އެއެ އިދާރާއަށް  (1)   

މާތު އެނގިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ފަރުވާލެއް މަޢުލޫ

 ނުބަހައްޓައި؛ އަދި

އަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހުރެ އެ މާލީ އިދާރާއެނގި (1)   

 ބަލައިގަތުން ނުވަތަ ބަލައިގަތުން ހުއްދަކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ލުންކާޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއް

 

އަންނަނިވި  ،ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤުޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއް ހ()  .102 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީއެނގިހުރެ ވިއްކާ މީހާ ، ޙާލަތްތަކުގައި

އަންނަނިވި  ނީވަފައި އެކަމަށް ބުނެ "ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" )ށ(  މާނަކުރުން

ނުވަތަ ހިންގާ ކޮންމެ ، ކަންކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލެވޭ ކޮންމެ ޕްލޭނެއް

 :ވެށެކަޢަމަޝްރޫ

އަގެއް ހުރި  ،މުޤާބިލުގައި ދޫކޮށްލުމުގެމީހަކު އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް  (0)   

 ؛ހޯދުން ފުރުސަތު ލިބިގަތުމުގެއެހެން އެއްޗެއް 

ވެސް ގިނަ މީހުން ވީހާމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޢަމަލު ހިންގަނީ  މި (1)   

 ވުން؛ އަދިށް ހިތްވަރުދެވޭ ގޮތަށްކަމުގައިބައިވެރިވުމަ އެކަމުގައި

ދަށުން ވިއްކޭ،  ކަމަކީ އެ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެއެ (1)   

ނުވަތަ އަލުން ވިއްކުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ބަހައިލެވޭ 

ދަދުގެ ނިސްބަތަށް އެކަނި ބުރަވެފައި އޮންނަ ޕްލޭނަކަށް ޢަމުދަލުގެ 

 ނުވަތަ މަޝްރޫޢަކަށް ނުވުން.
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ނަޙްގެ މި ކުށަކީ ޖު ނ() ދަރަޖަކުރުން

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  101 މި ޤާނޫނުގެ "މަންފާ" އަށް ދީފައިވަނީ )ހ(  .111 މާނަކުރުން

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  01 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" )ށ(  

 އިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފަ (1މާއްދާގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  11 މި ޤާނޫނުގެ "ކުންފުނި" އަށް ދީފައިވަނީ )ނ(  

 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ( ވަނ0ަ)

ވަނަ މާއްދާގެ  101 މި ޤާނޫނުގެ " އަށް ދީފައިވަނީޢަމަލު ލުމުގެވާޅުއޮ" )ރ(  

 ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ހ)

ވަނަ  101 މި ޤާނޫނުގެ ލަޙަތު" އަށް ދީފައިވަނީޞްއުފުލުމުގެ މަ "ޒިންމާ )ބ(  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.1މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

ވަނަ  102 މި ޤާނޫނުގެ "ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" އަށް ދީފައިވަނީ )ޅ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  101 މި ޤާނޫނުގެ ފައިވަނީއަށް ދީ "ޚިދުމަތް" )ކ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  11 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ އޭޖެންޓް"" )އ(  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.1)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 101 މި ޤާނޫނުގެ "ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ )ވ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 ބާބު ވަނަ 101

  ކުށް ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ޢާއިލާއާ

 

 ވެނިކާހުއްދަނޫން  ވަނަ މާއްދާ 101

 ގުޅުން ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ވަނަ މާއްދާ 100

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ވަނަ މާއްދާ 101

 ސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުންނުވަތަ ޖިން ޒިނޭކުރުންތިމާގެމީހަކާއެކު  ވަނަ މާއްދާ 101

 ދޫކޮށްލުން އަޅާނުލައި ދަރިންނަށް ވާޖިބާއި، އޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަރިން ވަނަ މާއްދާ 101

 ނުލުންޅާއަ ވަނަ މާއްދާ 101

 ނައްޓުވައިލުން ހައްޔަރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 

 ވެނިކާ ހުއްދަނޫން

 

 ވެންޏެއްކާ     ހުއްދަނޫން

 ކުރުން

ކުރާ  ތަކުން ކުރެ ޢަމަލެއްއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ހ()  .101

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީ މީހާ

ކުރެ ހަތަރު އަނބީންނާއި އިނދެގެން ހުރެ، ނުވަތަ ހަތަރު އަބީން (0)   

ކުރުން؛  ވެންޏެއްކާޢިއްދައިގައިވާ ހާލު، އިތުރު  ބަކުތްއަނ

 ނުވަތަ

މަތީގައި ހުރެ، ނުވަތަ ވަރިކުރި އަންހެނާގެ ޢިއްދަ  ކާވެންޏެއް (1)   

ހަމަ ނުވަނީސް އެ އަންހެނާގެ އެއް ޢިޞްމަތުގައި ކާވެނިކުރުން 

 ނުވަތަ ؛ރުންކާވެނިކުޙަރާމްވެގެންވާ އެހެން އަންހެނަކާ 

އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެ އަންހެނާ އޭނާ  (1)   

 ނުވަތަ؛ ންރުކާވެނިކުމީހަކާ ވަރިކުރި ފިރިހެނާ ނޫން އެހެން 

ކުރުން؛  ޏެއްވެންކާ މީހަކާ އިނދެގެން ހުރި އަންހެނާ އިތުރު (1)   
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 ނުވަތަ

ތިންފަށް ވެފައިވާ އަންހެނާގެ ފަށް ނުފިލަނީސް، އޭނާ ތިންފަށް  (1)   

 ނުވަތަ؛ ންކާވެނިކުރުކުރި ފިރިހެން މީހާއާ 

 ނުވަތަ ން؛ވެނިކުރުކާލިޢާން ކުރެވިފައިވާ ދެމީހުން އަލުން  (1)   

ނަސަބުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  (1)   

އެ ފިރިހެނަކާ އެ އަންހެނަކާ ، ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން

ދެމީހުން ކާވެނިކުރުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް 

 ނުވަތަ ރުން؛ވެނިކުކާޙަރާމްވެގެންވާ ދެމީހުން 

 އް ޖިންސުގެ ދެމީހުން ކާވެނި ކުރުން؛ ނުވަތައެ (1)   

 ނުވަތަ؛ ންކާވެނިކުރު އަންހެނަކު، މުސްލިމް ނޫން ފިރިހެނަކާ (2)   

ފިރިހެނަކު، އަހުލުކިތާބީއަކުކަމުގައި ނުވާ ޣައިރު މުސްލިމަކާ  (01)   

 ކާވެނިކުރުން.

 އެވަނީ: " ކަމަށް ބުނެފައިއަންހެނާގެ ޢިއްދަ" (0) (ށ)  މާނަކުރުން

    (i)   ީޟުވާ ޢުމުރުގެ މީހަކު ޙައިވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކ

 އަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކަމުގައިވެފައި، އެ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަހަރުވެސް  ގެކާވެނީ

އިރު އޭނާ އިނީ މާޢުވެފައިވާނަމަ، އަދި ވަރިކުރިޖި

ކަމަށް ނުވާނަމަ، ވަރިކުރި ދުވަހުން ހައްޔަރުގައި

ޠުހުރު ހަމަވަންދެން ހިނގާ  1އި ޙައިޟާ 1 ފެށިގެން

 މުއްދަތު؛ ނުވަތަ

    (ii)   ަވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ޙައިޟުނުވާ ނުވަތ

ޙައިޟުވުން ހުއްޓިފައިވާ އަންހެނަކު ކަމުގައިވާނަމަ، 

އަދި އެއަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަހަރުވެސް 

މަ، ވަރިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ޖިމާޢުވެފައިވާނަ

މަސް ހަމަވަންދެން ހިނގާ މުއްދަތު؛  1ހަނދުމަހުގެ 
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 ނުވަތަ

    (iii)  ާނަމަ، ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާ އިނީ ހައްޔަރުގައިކަމަށް ވ

ނުވަތަ  މުއްދަތު،އޭނާ ވިހެއުމާ ހަމައަށް ހިނގާ 

އިނުން، ނިމުމަކަށް އައުމާހަމައަށް ހައްޔަރުގައި އިން

 ނުވަތަ؛ ތުހިނގާ މުއްދަ

    (iv)  ީއަންހެނަކު ކާވެނި ކޮށްގެން ހުއްޓައި، ނުވަތަ ރަޖުޢ

ވަރިއެއްގެ ޢިއްދައިގައި އިންދައި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ 

އެ އަންހެނާ އިނީ ހައްޔަރުގައި  ،މަރުވާ ޙާލަތުގައި

ކަމަށް ނުވާނަމަ، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވި ދުވަހުން 

ދުވަސް  01މަހާއި  1ފެށިގެން ހަނދުމަހުގެ 

 ހަމަވަންދެން ހިނގާ މުއްދަތަށެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  0މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (ނ)  ދަރަޖަކުރުން

 ކުށެވެ.

 

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން

 

 އެކުރަނީޢަމަލު ކުރާ މީހާ  އަންނަނިވި، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .100 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ.

 ޒިނޭކުރުން؛ (0)   

 އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން (1)   

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ: މާއްދާގެ )ހ( މި )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 އެހެން އިނދެގެންހުރެ މީހަކާ

 ގުޅުން ޖިންސީ މީހަކާ

 މީހަކާ  ހިންގުމާއި،

 މީހަކާ އެހެން ނީނދެހުރެ

 ހިންގުން ގުޅުން ޖިންސީ

 1ކުރި ކުށަކަށް ވާނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  ،އިނދެހުރެ މީހަކާ (0)  

 ؛ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ

ވެންޏެއްގެ މަތީގައި ހުރި މީހަކާއެކު ކުރި ކާހުރެ މީހަކާ ނީނދެ (1)   
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ކުށަކަށްވާނަމަ، އެއީ ޖުނަޙްގެ 

ހަކާއެކު ކުރި ނުވާ މީކާވެންޏެއް މަތީގައިހުރެ، މީހަކާ ނީނދެ (1)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ  އެއީ ،ކުށަކަށްވާނަމަ

 ،ވިޔަސްހުރެ ނުވަތަ އިނދެގެން ވިޔަސް ހުރެނދެމީހަކާ ނީ (1)   

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން 

ގެންވާ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ކާވެނި ޙަރާމްވެ ކާވެނީގެނުވަތަ 

ވަނަ  1ވާނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ ކު ކުރި ކުށަކަށްމީހަކާއެ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން  (1)   

ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ 

ސް، އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ ޔަމީހަކުކަމުގައި ނުވި

ޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަކު ކަމުގައި ވެފައި، އެ މަޤާމު ނަހަމަ މަ

އެއީ  ،ނަމަންކޮށްގެން ކުރި ކުށެއް ކަމަށްވާގޮތުގައި ބޭނު

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  ލުސޫއު ހެކިންގެ ހަތަރު

އެ ކުށް ކުރި މީހާގެ އިޢުތިރާފު ނުވަތަ ހަތަރު ހެކީންގެ ، ސާބިތުކުރަނީ

ހެކިބަހުން ނޫން ގޮތުގައި، ޑީ.އެން.އޭ އާއި ހައްޔަރުގައި އިނުމުގެ ޤަރީނާ 

ލުކުރެވިދާނެ ފަދަ ޤަރީނާ ނުވަތަ ޤަބޫފަދަ އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތުގައި 

އި އެ އެ ކުށަކީ، އެނޫން ޙާލަތްތަކުގަ ، ޤަރީނާތަކަކުން ކަމުގައި ވާނަމަ

 ކުށް ދަރަޖަކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.

މި  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަށް، 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  އަދަބު އިތުރު

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަށް،  21 ޤާނޫނުގެ

އެޅިފައިވާ ޙައްދު ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑަ

 އެތިފަހަރުން ޖަލްދު ކުރަންވާނެއެވެ. 011އެމީހެއްގެ ގައިގައި 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް، ސާބިތު  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ(  އިސްތިސްނާ

މަތިންކަމުގައި )ނ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ ކުރަނީ މި މާއްދާގެ
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ގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދާއެ ކުށަށް ދިނުމަށް ، ވާނަމަ

 އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ފިރިހެނަކު އޭނާގެ  ނެފައި އެވަނީބު"ޒިނޭކުރުން" ކަމަށް  (1) (ޅ)  މާނަކުރުން

އަނބިމީހާ ނުވަތަ އޭނާ ކުރި ރަޖުޢީ ވަރިއެއްގެ ޢިއްދައިގައި 

ނެއްގެ ފަރުޖަށް އެ އެހެން އަންހެ ،އިން އަންހެނާ ފިޔަވައި

 ނުވަތަ ޒަކަރުގެ ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ފިރިހެންމީހާގެ ޒަކަރު

 ވެއްދުމަށެވެ.

ނެފައި ސީ ގުޅުން ހިންގުން" ކަމަށް ބު"އެއް ޖިންސުން ޖިން (2)   

 ވަނީއެ

    (i)   ުފިރިހެނެއްގެ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް އެހެން ފިރިހެނަކ

އް ޖިންސީ އަރާމެއް އޭނާގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެ

ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ ފިރިހެނެއްގެ 

އަނގައަށް އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ޒަކަރު ވެއްދުމަށެވެ. 

 ނުވަތަ،

    (ii)   ްއަންހެނެއްގެ ކުރިމަތި ފަރާތު ދޮރަށް ނުވަތަ ފުރަގަސ

ފަރާތު ދޮރަށް އެހެން އަންހެނެއްގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ 

ރާމެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެއްޗެއް، ޖިންސީ އަ

 ވެއްދުމަށެވެ.

ހަށިގަނޑަށް  ،ވަނީފައި އެކަމަށް ބުނެ ޖަލްދުކުރުން"" (3)   

މަތިން، އަދަބެއް ކާތެރި އަނިޔާ ނުލިބޭނޭ ގޮތެއްގެނުރައް

ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ހަންމުށިން ނުވަތަ ދުއްރައިން 

އެ އަދަބަކަށް  ތަޅާތެޅުމަށެވެ. ޖަލްދު ކުރާހިނދު، ގައިގާމީހެއްގެ 

ކެވެ. އެތިފަހަރެއް ޖަހަންވާނީ އެކަ ހުރިހާހުއްދަ ކުރެވިގެންވާ 

އަދި ޖަލްދުކުރާ މީހާގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅު ނޫނީ ލަންބައިގެން 

އަދި އޭނާގެ އަތުގެ މުލައްދަނޑިއަށް އެއްވެސް . ނުވާނެއެވެ

އެވެ. ނުވަތަ ކޮނޑާއި އުނަގަނޑާއި ލައިގެން ނުވާނެބާރެއް 
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ޔާއި ފުންނާބުގެ ޙަރަކާތެއްގެ ބާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ފުރަގަހާއި ފަ

 ނުވާނެއެވެ.

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ހ()  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ން، ނޫ މީހާމީހަކު، ތިމާގެ އަނބި ވެންޏެއްގެ މަތީގައި ހުރިކާ (1)   

އެކު ހިންގި ޖިންސީ މީހަކާ ހާ ނޫންނުވަތަ ފިރިމީ

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1ޖުނަޙުގެ  އެ ކުށަކީ ނަމަ،މުޢާމަލާތެއް

 ކުށެކެވެ.

ވެންޏެއްގެ މަތީގައިހުރި އެހެން ކާމީހަކާ ނީނދެ ހުރި މީހަކު،  (2)   

އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  ނަމަ،މީހަކާ އެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް

 ގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަޖައި 1

މީހަކާ ނީނދެހުރި މީހަކު، މީހަކާ ނީނދެހުރި އެހެން މީހަކާއެކު  (3)   

ވަނަ  1ނަމަ، އެކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  (4)   

 .ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ 1

 ،ވިޔަސްހުރެ ންނުވަތަ އިނދެގެ ވިޔަސްހުރެ ނދެމީހަކާ ނީ (5)   

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ 

 1 ގެތުޔަނާޖިނަމަ، އެއީ އެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްމީހަކާ

 ށެކެވެ.ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކު

ސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނަ (0)   

ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ދާއިމީގޮތެއްގައި ކާވެނި 

ސް، އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ޔަޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވި

އެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަކު ކަމުގައި ވެފައި، 
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މަޤާމު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި ޖިންސީ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1 ތުގެޔަނާމުޢާމަލާތެއްނަމަ، އެއީ ޖި

ގާ މީހާ އެކު ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންތިމާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާ )ށ(  ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.އެ

ތިމާއާ އެއް  ނީ،ފައި އެވަބުނެމުޢާމަލާތް" ކަމަށް  "ހުއްދަނޫން ޖިންސީ (ނ)  މާނަކުރުން

އުޅޭ މިހާ ފިޔަވައި، އެހެން  ހަކާއެކު ނުވަތަ ތިމާ އިނދެގެންޖިންސުގެ މީ

މީހަކާއެކު ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ކުށަށް  100ނޫނުގެ މި ޤާ

 ހިމެނޭ ގޮތުން ހިންގާ ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކަށެވެ.ނު

 

 ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުން ޒިނޭކުރުންތިމާގެމީހަކާއެކު 

 

ނަމަ ނުވަތަ ޒިނޭކުރާތިމާގެމީހަކާ  މީހަކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާގެ ހ()  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.އޭނާ އެ ނަމަ،ގުޅުމެއް ހިންގާ ސީއެނޫންވެސް ޖިން

ކުށްކުރި މީހާއަކީ އޭނާއާއެކު ޒިނޭކުރި ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް  (1) ށ()  ދަރަޖަކުރުން

ހިންގި މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ ކާފަ 

އެއީ  ،ނަމަތަ މުނިކާފައާ އެކުގައިކަމަށްވާނުވަތަ މުނިމާމަ ނުވަ

 ؛ކެވެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެ 4ޖިނާޔަތުގެ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ،ނޫން ޙާލަތްތަކުގައިއެ (2)   

 ވެ؛ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެ 5ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ  04މި ޤާނޫނުގެ  (3)   ހުއްދަކުރުން އަދަބު އިތުރު

ވަނަ  (3ގެ ) (ޅ) ވަނަ މާއްދާގެ 411 މި ޤާނޫނުގެ ،އިތުރަށް

ކުރުން، މި ޖަލްދުއެތިފަހަރުން  19ވާ ފަދައިން ނަންބަރުގައި

 ކުށަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ.

ތެރި ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާ "ޖަލްދުކުރުން" (4)   

މަތިން އަދަބެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭނެ ގޮތުގެ
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ހަރު ހަމަނުކޮށް، ހަންމުށިން ނުވަތަ ގޮތުން ސާޅީސް އެތިފަ

 ވަނަ 3( ގެ ޅދާގެ )ވަނަ މާއް 411ނޫނުގެ މި ޤާރައިން، ދުއް

 މަތިން ތަޅާ ތެޅުމަށެވެ.ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ

         ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބު

 ނުކުތާ ބަލާނެ

ވަނަ ނަންބަރުގައި  (1ގެ ) ކުށްކުރި މީހާއަކީ މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ( 

ފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ބަޔާންކޮށް

ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަކު ކަމުގައި ވެފައި، މި 

ތުގައި ގޮނަހަމަމަޤާމު  ކުރީ، އެކޮށްފައިވާ ކުށް އޭނާމާއްދާގައި ބަޔާން

ނަމަ އޭނާއަށް ކަނޑައަޅާނީ އަދަބުގެ އަސާސީ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާ

 ވުރެ އެއް ދަރަޖަ މަތީ އަދަބެކެވެ.ންގަނޑަށްމި

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ  ،ވަނީމާގެމީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ"ތި (1) )ރ(  

 ހުރި މީހުންނަށެވެ:އިލީ ގުޅުންޢާ ތެރެއިން ގޮތަކަށް މީހަކާ

    (i)  ،ްމަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ކާފަ އެއް ނުވަތަ މާމައެއ

 ނުވަތަ؛ ނުވަތަ މުނިމާމައެއް ،މުނިކާފައެއް

    (ii) ްނުވަތަ؛ ނުވަތަ މުނިކާފަދަރިން ދަރި ނުވަތަ ކާފަދަރިނ 

    (iii)  ައެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހާ، ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހާ ނުވަތ

 އެއްބަފާ މީހާ؛ ނުވަތަ

    (iv)  ،ެބޮޑުދައިތަ، މުނިބޮޑުދައިތަ، ބޮޑުބޭބެ، މުނިބޮޑުބޭބ

 ނުވަތަ ތިމާއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖާ ނުވަތަ

 ފިރިހެން ކުއްޖާ؛ ނުވަތަ

    (v) ަނުވަތަ  ،އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ބައްޕ

ނުވަތަ  ،އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ މަންމަ

 ،އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު

ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ފިރިހެން 

 ނުވަތަ؛ ދަރިފުޅު

    (vi) ެބުން އަޚަކަށްވާ ފިރިހެނާ ނުވަތަ އްކިރުވުމުގެ ސަބައ

 ނުވަތަ؛ ވާ އަންހެނާއުޚުތަކަށް
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ން ފެށިގެން އި (i) ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ެ) ގެ މި މާއްދާގެ )ރ( (2)   

(v) ަވެނީގެ ކާށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ގުޅުމެއް އ

 .ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މީހާ

  

 ވާޖިބާއި، ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލުން ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް އޮތް

 

މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކަށް ހުރެ، ނުވަތަ  ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

މީހާކަމުގައި ހުރެ، ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުން ވާ ވާލުގައިހަކުއްޖަކު އޭނާގެ 

ތަކުން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ ވާލުވެފައިވާ މީހަކަށް ހުރެ، އަންނަނިވި ޢަމަލުހަ

 ކުށެކެވެ: އެކުރަނީ

   (1)  

    (i)   ަކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތ

މަޞްލަޙަތަށް އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި އުނިކަން 

 ތެއްގައި؛ އަދިއަތުވެދާނެ ފަދަ ޙާލަ

    (ii)  14  ި24އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ނުބަހައްޓައ 

އަހަރު  14ވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ އިރަށް ގަޑިއިރަށް ނު

 ލުން؛ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ދޫކޮށް

ވަނަ  134ވަނަ ބާބާއި  124ވަނަ ބާބާއި  114މި ޤާނޫނުގެ  (2)   

ކުށެއް ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ފަދަ ބާބުގައި ބާޔަންކޮށްފައިވާ

 ކުށެއްކުރުމަކީ، އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އެފަދަ 

ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަން ޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ދު އެކުއްޖާއާމެ

 ފައި ނުވުން؛ޅާފިޔަވަޅުތައް އަ

ރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިހޭކަން ރަޖިސްޓަރީކު އެކުއްޖާ (3)   

 ނުވުން.ކޮށްފައި

 ނުވަތަ  ޞިއްޙަތަށް ކުއްޖާގެ

  ނުވަތަ ސަލާމަތަށް

ވަކި ޙާލަތަކީ، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ  ށ() 

 ،މަޞްލަޙަތަށް އެކަށީގެންނުވާ އުނިކަން ލިބިދާނެ ޙާލަތެއްކަމަށް
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 އެކަށީގެންނުވާ މަޞްލަޙަތަށް

 ބެލެވޭ ލިބިދާނެކަމަށް އުނިކަން

 ގޮތް ބަލާނެ ޙާލަތު

ފަނޑިޔާރަކު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން 

 ؛ވެވާނެއެ

 ޢުމުރާއި ކުއްޖާ ބޮޑުވަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތް؛ އަދިކުއްޖާގެ  (1)   

ކުއްޖާ ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުން ނިސްބަތްވެގެންވަނީ މާލީ ގޮތުން  (2)   

 ދިމާވި ދަތިކަމަކަށް ނުވަތަ ބައްޔަކަށް؛ އަދި

ޓަކައި ނުވަތަ ސަލާމަތަށްޓަކައި ނުވަތަ އްޙަތަށްޞިކުއްޖާގެ  (3)   

ޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދޭން ތަށްޓަކައި، ކުއްޖާއަށްމަޞްލަޙަ

 ކަން.ޔޮނިޔަތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އެކޮށްދިނުމަށް، ހެ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  ނ()  ދަރަޖަކުރުން

 

 ނުލުންޅާއަ

 

ކުރާ ބިލުކަން ހުރެ، އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުން ޢަމަލެއް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ޤާ )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 :ވެކުށެކެ އެކުރަނީ، މީހާ

 އަންނަނިވި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނުން: (1)   

    (i)  10 ައަހަރު ނުވާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު؛ ނުވަތ 

    (ii)  54  ާއަހަރަށްވުރެ ދޮށި ނުވަތަ ނުކުޅެދިގެންވ

 އޭނާގެ މައިންބަފައިން:ޙާލަތެއްގައިވާ 

    (iii)  ިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ؛ އަދިއޭނާގެ ނުކުޅެދިގެންވާ އަނބ 

އިވާ ޢަމަލު ގަނަންބަރު ވަނަ( 1)ގެ މާއްދާގެ )ހ(  މި (2)   

ހިންގާފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ 

 :ޙާލަތުގައި ކަމުގައިވުން

    (i)  ެމާއްދާގައ ބުނެފައިވާ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ  އ

 ނުވަތަ؛ ވާ މީހެއްކަންޚަރަދުގެ ފައިސާއަށް ބޭނުންވެފައި

ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އިދާރީ އަމުރެއްގެ ދަށުން )ހ     
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ހެއްކަމުގައިވެ، ޚަރަދުގެ ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ މީ (

މަސްދުވަހަށްވުރެ  0އެފައިސާ ނުލިބި 

ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވުން އަދި ލިބެންޖެހޭ 

ރުފިޔާ އަށްވުރެ  -/1500ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 

 ން.އިތުރުވެފައިވު

)ށ     

) 

 އެ ފައިސާ ނުލިބި:

މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް  0 (1)      

 ފާއިތުވެފައިވާ ކަން؛ ނުވަތަ

ޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ލިބެން (2)      

ވުރެ ރުފިޔާއަށް -/1,500

 އިތުރުވެފައިވާކަން.

ގެންވުން މާނަކޮށްދެނީ މަސައްކަތެއް މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ނުކުޅެދިމި  )ށ(  ނުކުޅެދިގެންވުން

މަށް މާއްދީ އުކޮށްގެން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދި

 ގޮތުން ނުވަތަ ބުއްދީގެ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ ޙާލަތަށެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 އިލުންނައްޓުވަ ހައްޔަރުން

 

 ،ދުވަސް ފުރިހަމަވާ ފަހުން 124 މީހަކު ހައްޔަރުގައިއިނދެ ފުރަތަމަ ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.އެ، ކުރާމީހާ މަލެއްއަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަ

މަތިން މީހަކު އުފަންކުރުންކަމަށް ނުވާ ގޮތުގެ ދަރިޔަކު (1)   

 ؛ންލުވާޓުއްދުގައި ހުއިން އިނުން ޤަޞް ހައްޔަރުގައި

ނުވަތަ އެހެން ، އަމިއްލައަށް ،އިން އަންހެނާ ހައްޔަރުގައި (2)   

ތެއް، ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް، އެކު ވަކި ބާވަތެއްގެ އާލާމީހެއްގެ އެހީއާ

ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އަނިޔާ 
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، އްގައިގޮތެގަނެގެން، ދަރިޔަކު އުފަންކުރުންކަމަށް ނުވާލިބި

 :ހައްޔަރުގައި އިން އިނުން އަމިއްލައަށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން

       ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް

            އުފެދޭ ބިރު ކަމުގެ

 އިސްތިސްނާވެގެންވުން މައިން

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި މާއްދާ )ށ( 

 އެވެ:ކުށެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ

 ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާ މީހަކީ: (1)   

    (i)  ްނުވަތަ؛ ވުންމަންމަޔަކަށ 

    (ii)  ް؛ ވުންހުއްދަލިބިގެންވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތް ތެރިއަކަށ

 އަދި

އިން  އެގޮތަށް ހައްޔަރުގައި އިނުމުގެ ސަބަބުން ހައްޔަރުގައި (2)   

އަންހެނާގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމަށް، ހުއްދަ 

 .ވުންއިކަނޑައަޅާފަބިގެންވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ލި

 ނުދިނުމަށް ހައްޔަރުގައިއިނަ

       މަސައްކަތްކުރުން

 އިސްތިސްނާވުން

ދެދާނެ ގޮތްތައް ބަންދުކޮށްގެން، ނުވަތަ ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން، ނބަލިވެއި ނ() 

ލަތެއް ނުވަތަ އެ ވަގުތު ނުވަތަ އެ ވަގުތަށްފަހު މަސައްކަތްކުރާ ވަސީ

ހައްޔަރުގައިއިނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ބޭހެއް  ،މެދުވެރިކޮށްގެން ނަމަވެސް

ނުވަތަ އެހެންވެސް މާއްދާއެއް ލިޔެދިނުމަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ދާއިރާ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ.

 ޖިންސީ ހިންގާ ތިމާގެމީހަކު

 ވަތަނު ސަބަބުން ގުޅުމެއްގެ

 އެނޫންވެސް

 ގުޅުމެއްގެ ޖިންސީ އެފަދަ

 އިންނަ ހައްޔަރުގައި ސަބަބުން

 އިސްތިސްނާ  ޙާލަތްތަކުގައި

 ލިބިގެންވުން

އްގެ އިނީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެ އަންހެނަކު، ހައްޔަރުގައި ރ() 

ގޮތުން ހައްޔަރުގައި އިން އިނުން ހުއްޓުވުމަކީ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ އެ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި 

 :ވެކަމެއް ނޫނެ

މެދު ހިންގޭ އާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިމާ 011މި ޤާނޫނުގެ  (1)   

 ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން؛ ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި  101މި ޤާނޫނުގެ  (2)   

 ގުޅުން ހިންގުން. ގެމީހަކު ތިމާއާ ޖިންސީތިމާ



 

 

 

 

 

 

 175 

 

 ބާބު ވަނަ 101

 ކުށް ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ހިންގުމާ ދައުލަތް

 ކުށް ކަންކަމުގެ ހުއްދަނޫން ހިންގާ ވަޒީފާގައި އަދާކުރާ އިސިއްޔަތުންހަ ރަސްމީ ދިނުމާއި ރިޝްވަތު

 

 ރިޝްވަތު ވަނަ މާއްދާ 101

 ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ވަނަ މާއްދާ 100

 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު ވަނަ މާއްދާ 101

 ބޭނުންކުރުން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު ރަސްމީ ގޮތުގައި ނަހަމަ މާއްދާވަނަ  101

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން މާތުމަޢުލޫސިއްރު  ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 ރިޝްވަތު

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  މި )ބ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 

 

 

 މާނަކުރުން

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 413 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ތިމާގެމީހުން" )ހ(  .101 މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  20 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ނެތް ކަން"ޤާބިލު )ށ(  

 ގައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 131 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޢަމަލު"ޖިންސީ  )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ކުރަނީ އެ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ހ()  .101 ކަނޑައެޅުން ކުށް

 ކުށެކެވެ:

 އަދި ހުރެ؛ ވެދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި (1)   

ލުކުރުމާއި، ޤަބޫއެނގިހުރެގެން މަންފާއަކަށް އެދުމާއި،  (2)   

ތިމާއަށްޓަކައި ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށްޓަކައި އެ މަންފާ 

 އަދި؛ ލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުންޤަބޫ

އަންނަނިވި  އަދި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާއެ މަންފާއަކީ ޤާނޫނުގައި  (3)   

 :ވުންކަންކަމުގެ މުޤާބިލުގައި އޮތް އެއްޗަކަށް

    (i)   ީން އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ހައިސިއްޔަތުރަސްމ

ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް 

 އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން؛ ނުވަތަ

    (ii)   ީޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ންން ކުރަހައިސިއްޔަތުތިމާ ރަސްމ

 ގޮތުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.

      ރިޝްވަތުދިނުމަށް

 ހުށަހެޅުން

ކުރަނީ ރާ މީހާ، އެއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކު ށ() 

 ވެ:ކުށެކެ

މުވައްޒަފަކަށް މަންފާއެއް ދިނުން ނުވަތަ  ދައުލަތުގެއެނގިހުރެ  (1)   

 ހުށަހެޅުން. ދިނުމަށް

އެ މަންފާއަކީ، ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ އަދި އަންނަނިވި  (2)   

 :ވުންކަންކަމުގެ މުޤާބިލުގައިއޮތް އެއްޗަކަށް

    (i)   ީން އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ހައިސިއްޔަތުރަސްމ

ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް 

 ؛އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން

    (ii)   ީޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ން ކުރަންހައިސިއްޔަތުތިމާ ރަސްމ

 ގޮތުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.

މުވައްޒަފަކު،  ދައުލަތުގެވަނީ މަށް ބުނެފައި އެ" ކަހައިސިއްޔަތު"ރަސްމީ  )ނ(  މާނަކުރުން
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ގެ ވާޖިބެއްގެ ދަށުން ކުރާ ދައުލަތުރަސްމީ ގޮތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ 

ންކަމަށާއި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަންކަމަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ކަ

 ދައުލަތުގެވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް 

 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށާއި ބޭނުންނުކުރުމަށެވެ. މުވައްޒަފަކަށް، ލިބިދޭ

 

 ގެ ކުށެކެވެ.ދަރަޖައި ވަނަ 3މި ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  )ރ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން

 

ކަމަކަށް ނުފޫޒު ކުރާމުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެން ހައިސިއްޔަތުރަސްމީ  )ހ(  .100 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ފޯރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އަންނަނިވި

 :ވެކެކުރަނީ ކުށެކުރާމީހާ އެ

 ކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަތަކުރުން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފާނެ ކުށެއް (1)   

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ  ،މަތިންނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެޤާނޫ (2)   

ޞަލާތެއް އާއެކު މުގެ މުވައްޒަފަކާދައުލަތުގޮތެއްގައި ނަމަވެސް، 

 ހިންގުން.

ދަރަޖަކުރުން:     

ރަސްމީ ބިރުދައްކައިގެން، 

 ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (1) )ށ( 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  5އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  (2)   

 ކުށެކެވެ.

 

 އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ

 

ން އޭނާގެ ވާޖިބު ހައިސިއްޔަތުދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްހުރެ ރަސްމީ  )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

އަދާކުރުމުގައި އެނގިހުރެ އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ 
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 ކުށެކެވެ: އެކުރަނީ

އް އަދާނުކޮށް މަތިން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބެޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ (1)   

 ދޫކޮށްލުން؛ ނުވަތަ

 ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ކުރުން. (2)   

 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި       

 ބަލާ ނުކުތާ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ 0111މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( 

މިންގަނޑުތަކުގެ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ 

މިންގަނޑުގެ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ އަދަބު، މި 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ކުށަކަށް އެއް ދަރަޖަ މައްޗަށް 

ގެ މުވައްޒަފަކު، އެ ކުށްކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުއުފުލިގެންވެއެވެ. އެއީ، 

އަށް ނުވަތަ ތިމާގެމީހަކަށް ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް މަންފާއެއް ތިމާ

 .އެވެވާނަމަހޯދައިދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައިކަމަށް 

 

 މާތު ބޭނުންކުރުންމަޢުލޫ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަރަސްމީ ނަހަމަ ގޮތުގައި 

 

 އެކުރަނީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީ )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ:

ން އޭނާއަށް ލިބިގެންވާ ހައިސިއްޔަތުމުވައްޒަފެއްގެ  ދައުލަތުގެ (1)   

 އަދި ބޭނުންކުރުން؛ނަހަމަ ގެ މާތުމަޢުލޫރު ސިއް

ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް، މަންފާއެއް  (2)   

 ކުރުން. އެކަންހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، 

އްޔަތު ނަހަމަ  ހައިސިސްމީ ރަ

 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ކުރަނީ ގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އެއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކު )ށ( 

 ކުށެކެވެ.

ން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ހައިސިއްޔަތުމުވައްޒަފެއްގެ  ދައުލަތުގެ (1)   

ގެ ނުފޫޒު ހައިސިއްޔަތުގެ ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތުރަސްމީ 
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 އަދި ބޭނުންކުރުން؛ގޮތުގައި ނަހަމަ

ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް މަންފާއެއް  (2)   

 .ކަން ކުރުންހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެ

 

 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މި ކުށް ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ހާމަކުރުން ތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައިމާމަޢުލޫ ސިއްރު

 

 އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ:

ން އޭނާގެ މައްޗަށް ހައިސިއްޔަތުމުވައްޒަފެއްގެ  ދައުލަތުގެ (1)   

 އަދި ލާޒިމުވެގެންވާ ވާޖިބަކާ ޚިލާފުވެވޭކަން އެނގިހުރެ؛

ން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ހައިސިއްޔަތުޒަފެއްގެ މުވައް ދައުލަތުގެ (2)   

 ހާމަކުރުން. މާތުމަޢުލޫރު ސިއް

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 މާނަކުރުން

 

ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 315 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "މަންފާ" )ހ(  .101 މާނަކުރުން

 .ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

ވަނަ  514 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ހައިސިއްޔަތު"ރަސްމީ  )ށ(  

 މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  533 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ މުވައްޒަފު" ދައުލަތުގެ" )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (މާއްދާގެ )ށ
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 ބާބު ވަނަ 111

  ކުށް ދިނުމުގެ މާތުމަޢުލޫ ދޮގު އިދާރާތަކަށް ރަސްމީ އިދިނުމާ ހެކި ދޮގު

 

 ދިނުން ހެކި ދޮގު އިދާރާތަކަށް ރަސްމީ ވަނަ މާއްދާ 111

 ދިނުން މަޢުލޫމާތު ދޮގު އިދާރާތަކަށް ސްމީރަ ވަނަ މާއްދާ 110

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 ންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުންޢާ ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ހެކި ދިނުން

 

ކުރަނީ އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ:

 އަދި ؛ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން (1)   

 ؛ހާލު ލުނުކުރާޤަބޫއެ ބަޔާން އޭނާ ދެނީ އޭގެ ތެދުކަން  (2)   

    (i)  ިނުވަތަ އެ ހުވަޔާ ވުން ހުވައެއްގެ މަތީގައި ހުރެކަމުގައ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާ  އެކަންއެއްފަދަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން 

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ އެކުގައި

    (ii)  ެމައްޗަށް ހުވާކުރާ  ކުރިން ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ތެދުކަމުގ

 ހާލު ނުވަތަ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހާލުގައި ކަމަށްވުން.

 އަދި
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 .ވުންކަށް ދޭ ބަޔާނަކަށް އެ ބަޔާންއިދާރާއަރަސްމީ  (3)   

މުގެ   އުއަނބުރާ ގެންދި

 އިސްތިސްނާ

ކުށެއް  އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ،  )ށ( 

 ނޫނެވެ:

ފަހު، އެ ބަޔާން ދިން މަޖިލީހުގައި، އެ ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުމަށް (1)   

 ؛ބަޔާން އަނބުރާ ގެންދިއުން

ދޮގު ބަޔާނެއް ދީފައިވާކަން ސާބިތުވުމުގެކުރިން ނުވަތަ  (2)   

 ފައިވާކަން ސާބިތުވާނެކަން ކަށަވަރުވުމުގެ ކުރިން އެދާދޮގުހަ

 ދިއަ؛ ންއުދިރާ ގެންބަޔާން އަނބު

ދޮގު ބަޔާނުގެ ސަބަބުން، އެ ބަޔާން ދިން މަޖިލީހުގައި އެ  (3)   

 ހިނގަމުން ދިޔަ ކަންކަމުގެ އަސްލަށް އަސަރުކުރުމުގެ ކުރިން އެ

 ން.ދިއުންބަޔާން އަނބުރާ ގެ

   ހުވާކުރަންވީ ގޮތަށް  

 ނުކުރުމަކީ ދިފާޢެއްނޫން

ހުވާކުރީ މީހާ  ރައްދުވާ ދަޢުވާއެއްގައި، ދަޢުވާމި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ  )ނ( 

އޮތް ގޮތަށްކަމަށް ތަ ކަމެއް ކަށަވަރު ކޮށްދިނީ އެކަން ކުރުމަށްނުވަ

ދިނުމުގެ  މާތުމަޢުލޫމީހާއަކީ އެ  މަޢުލޫމާތު ދިން ނުވުމަކީ، ނުވަތަ އެ

ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުމަކީ، ދިފާޢެއް ނޫނެވެ. ވަކި ލިޔުމެއް 

ދިނުމަށް ފަހުގައިކަން އެ  ދެނީ، ހުވައެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ޔަޤީންކަން

ލިޔުން ދޭ މީހާ ކަށަވަރުކޮށްދީފިނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ އެ ލިޔުން ދޭ މީހާ 

 ހުވައެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ކަށަވަރުކަމެއް ދިނުމާ އެކުގައި ދޫކުރާ

 ލިޔުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ދޭ ބަޔާނަކަށް ހެކި        

 ދެއްކުން

ޔާނެއްގެ ދޮގުކަމާ މެދު ލިބެން ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ ދޭ ބަ ރައްދުވާ ދަޢުވާ )ރ( 

ހެއްކަކީ އެހެން މީހަކު އެއާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހެކިބަސް އެކަނިކަމަށްވުމަކީ، މި 

 ކަމެއް ނޫނެވެ. ނެމާއްދާގެ ދަށުން އެ ބަޔާން ދޭ މީހާ ކުށްވެރިވާ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  )ބ(  ދަރަޖަކުރުން

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން، ނުވަތަ ޝަރުޢީ އިދާރާ"ރަސްމީ  )ޅ(  ންމާނަކުރު

ގޮތުން ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ 

ހުވައެއްގެ މަތީގައި ދެވޭ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ 
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ދި އޭގެ ތެރޭގައި ރެފްރީންނާއި ކުރިމަތީގައި، ހިންގޭ  މަޖިލިސްތަކަށެވެ. އަ

މަޖިލިސްތަކާ  އެގްޒަމިނަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރުންނާއި ނޯޓަރީންނާއި އެ

ލިބިގެންވާ އެހެން ކޮންމެ ގުޅިގެން، މީހަކު ދޭ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ހުއްދަ 

 ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.މީހަކު

 ތު ދިނުންމާމަޢުލޫރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު 

 

އެކި      ހުވަޔަކާ ނުލައި

އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން ދޭ           

 ދޮގު ބަޔާން

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ،  )ހ(  .110

 ކުށެކެވެ:

މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެ (1)   

ޖިބު ޖެހޭ ވާ ން އަދާކުރަންހައިސިއްޔަތުއޭނާގެ ރަސްމީ 

ލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި؛ ވާއޭނާއަށް ކަމެއް އޮޅު، އަދާކުރަމުންދާއިރު

 ނުވަތަ

 ގައި؛ ނުވަތައިދާރާއެއްރަސްމީ  (2)   

 ދޭ މީހާ:އެ ބަޔާނެއް (3)   

    (i)   ްލުނުކުރާ ދޮގު ބަޔާނެއް ލިޔުމުން ޤަބޫއޭގެ ތެދުކަނ

 ދިނުމާއި؛ ނުވަތަ

    (ii)  ްއް ތަކެދީފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން އޮޅުނ

ތު މާމަޢުލޫޖެހޭ އިތުރު އަރައިފާނެކަމަށްޓަކައި ދޭން

 މާތު ނުދިނުން.މަޢުލޫހުރިކަން އެނގިހުރެ އެ 

ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުއަންނަނިވި ޙާ )ށ(  ދޮގު ބަޔާން

 ކުށެކެވެ:

 އަދި ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން؛ (1)   

 އަދި ލުނުކުރުން؛ޤަބޫދޭ މީހާ އެ ބަޔާން، އީ ތެދު އެއްޗެއްކަންއެ (2)   

މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ  ދައުލަތުގެއެ ބަޔާނަކީ  (3)   

ޖެހޭ  ން އަދާކުރަންހައިސިއްޔަތުމުވައްޒަފަކު އޭނާ ރަސްމީ 
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ލުމުގެ ވާފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، އެ

 .ވުންށްނިޔަތުގައި ދެވޭ ބަޔާނަކަ

 

 

މީހަކު ދިން ދޮގު ބަޔާނަކީ ނުވަތަ ދޮގު ލިޔުމަކީ އެ ބަޔާން ދެވޭ ރަސްމީ  )ނ(  އިސްތިސްނާ

 ގައި ހިނގާ ކަންކަމުގެ އަސްލަށް އަސަރުނުކުރާ ބަޔާނެއްއިދާރާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް،  އާއި )ށ( މާއްދާގެ )ހ( މިނަމަ ކަމުގައިވާ

 އް ނުބެލެވޭނެއެވެ.އެ ބަޔާން ދިން މީހާ، ކުރީކަމުގައެ

ވަނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ފައި އެ"ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެ )ރ(  މާނަކުރުން

ން ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އަދާކުރާ ރަސްމީ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތު

، އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ކުށް ކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުމުގެ ވާޖިބު

 ޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ. ން އަދާކުރަންޤާނޫނެއްގެ ދަށު

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ  ޖުނަޙްގެ  )ބ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން

 

ކުށެއް  އެހެން މީހަކު

ކޮށްފިކަމުގެ ދޮގު     

 ދިނުން މާތުމަޢުލޫ

ކުރަނީ އެޢަމަލުކުރާ މީހާ،  ންނަނިވިއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަ )ހ(  .111

 ކުށެކެވެ:

މާތެއް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މަޢުލޫމާތުކަން އެނގޭ މަޢުލޫދޮގު  (1)   

 މުވައްޒަފަކަށް ދިނުން؛ އަދި

ދެނީ، ޖިނާއީ ޢަމަލެއް މީހަކަށް މާތު އެމަޢުލޫއެ  (2)   

 ނިސްބަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށްވުން.

އްގެ  ފައިނުވާ ކަމެގާހިނ

 ރިޕޯޓު ދިނުން

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ  )ށ( 

 ކުށެކެވެ:

ފައިނުވާ ކުށެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގައިފިކަމުގެ  ގާހިނ (1)   
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 މާތު، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކަށް ދިނުން؛ ނުވަތަމަޢުލޫ

ފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ހިނގާހިނ (2)   

އޭނާއަށް  މާތެއްމަޢުލޫފަދަ މާތެއް ލިބިފައިނެތް މީހަކު، އެމަޢުލޫ

ލިބިގެންވާކަމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރާއަކަށް 

 މާތެއް ދިނުން.މަޢުލޫދެއްކުމާއި، އެގޮތުން އެއްވެސް 

މާތުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ   ލޫމަޢުތަކީ އެ މާމަޢުލޫމި ގޮތުން ދެވޭ  (1) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 މާތެއްމަޢުލޫމައްޗަށް ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވިދާނެ ފަދަ 

 މަ:ނަގައި ވާކަމު

    (i)  ެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ  3ގޮތުން، ޖިނާޔަތުގެ އަދި އ

ވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެއަށް

ވަނަ  3ޔަތުގެ ކުރަނީ ޖިނާމާތު ދޭ މީހާ އެމަޢުލޫއެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

    (ii)  ެވަނަ  5ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ އ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ވަނަ  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ރ(  

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 

 ދިނުން ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު

 

 އެކުރަނީޢަމަލު ކުރާ މީހާ،  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ:

ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެކަމުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ކުއްލި  (1)   

ހުރެ ވެއްޖެކަމުގެ ދޮގު ޚަބަރު އެނގިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ދިމާ

 އަދި؛ ދިނުން

މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ލިބޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުން  (2)   

ގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމު
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 ދިނުން.އެ ދޮގު ޚަބަރު ހުރެ އިދާރާއަކަށް، އެނގި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 

 މާނަކުރުން

 

 521 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" )ހ(  .111 ންމާނަކުރު

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(

ވަނަ މާއްދާގެ   524 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "އިދާރާ"ރަސްމީ  )ށ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. )ޅ( ގައި

 

 ބާބު ވަނަ 111

 ފިލައިގެންދިއުން ތަނަކުން ހުރަސްއެޅުމާއި ދާއިރާއަށް ހިންގުމުގެ ދައުލަތް

 

 ލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުންދުޢަ ވަނަ މާއްދާ 111

 ކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރުންއެކްސިޑެންޓްވުމުން އެ ވަނަ މާއްދާ 110

  ބެލެހެއްޓުމާ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ވަނަ މާއްދާ 111

 މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރުން ވާލުވެހުރިހަ

 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން ދައުލަތުގެޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި  ވަނަ މާއްދާ 111

 ރަސްއެޅުންލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހު ޝަރުޢީޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާ 111

 އެހީނުވުން މުވައްޒަފަކަށް އިދާރާއެއްގެ ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނު ވަނަ މާއްދާ 111

 ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން ވަނަ މާއްދާ 111

 މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން މީހުން ބަންދުކުރާފިލުން އަދި  ވަނަ މާއްދާ 111

 ފިލުން ހުއްދަކުރުން ނަ މާއްދާވަ 111

 މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން މީހުން ބަންދުކުރާމަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް  ވަނަ މާއްދާ 112
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 މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން މީހުން ބަންދުކުރާހުއްދަކުރުން؛ 

ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ  ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ވަނަ މާއްދާ 111

ގޮތުގައި ނުފޫޒު  މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރި މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަނގަޅު

 ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން

 ރުނުވުންހާޒިކޯޓަށް  ވަނަ މާއްދާ 110

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުންދުޢަ

 

އެއް އުފުލުމަށް، ދަޢުވާމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް، ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް  )ހ(  .111 ށް ކަނޑައެޅުންކު

ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ  ނުވަތަ މީހަކު ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް

އްޓުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެނގިހުރެ އަންނަނިވި އެއިން ކަމެއް ހު

 ވެ:ކެކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެޢަމަލު

ކަމުގެ ނެފާދާހޯގުޅޭ ހެކި ސާބިތުކުރުމުގެ ލިޔުމެއް މައްސަލައަކާ (1)   

މާތު އެ މީހަކަށް މަޢުލޫނުވަތަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފާނެކަމުގެ 

 ދިނުން؛ ނުވަތަ

ސް އަދި ޔަޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްކެއްކަމުގައި ވި (2)   

ސް މައްސަލައަކާ ގުޅުން ހުރި މާއްދީ ހެކި ޔަނުވި

ނެތިކޮށްލުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ފޮރުވުމާއި، ފާހަގަނުވާނެ ގޮތް 

ތު ދިނުން؛ މާމަޢުލޫބެހެއްޓުމާއި، ދޮގު  ހެދުމާއި، ދޮގު ހެކި

 ނުވަތަ

މާތެއް ދެވިދާނެ މަޢުލޫމައްސަލައިގެ އަސާސާ ގުޅުން ހުރި   (3)   

ދޫކޮށް ދިއުމަށް ނުވަތަ  ގޮތުގައި ބެލެވޭ މީހަކު ޤައުމު އްގެކެއްހެ

 ލައިގެން އުޅުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން؛ ނުވަތަފި

ހެކިންގެ ތެރެއިން މީހަކު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިނިވަންކަމާއި،  (4)   

 ތެދުވެރިކަމާއެކު، ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުން؛ ނުވަތަ
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ދޫކޮށް  އުމުހުރެ ޤަމާތު އަތުގައިމަޢުލޫމައްސަލައިގެ އަސާސާގުޅޭ  (5)   

 ލައަށް ފިލައިގެން އުޅުން.ދިއުން ނުވަތަ އަމިއް

ތަ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ޢަމަލުކުރުމަށް ނަސޭހަތެއް ނުވަ (0)   

 ވަނަ ނަންބަރު( 1)މާއްދާގެ )ހ( ގެ  އިންޒާރެއް ދިނުމަކަށް މި

 މަނައެއް ނުކުރެއެވެ؛

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރުންމުން އެއެކްސިޑެންޓްވު

 

 ވެ:ކުރަނީ ކުށެކެލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .110 ކުށް ކަނޑައެޅުން

އެއްގަމުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް  (1)   

 އެކްސިޑެންޓެއް ވުމުގައި، ހިމެނިގެންވުން؛ އަދި

 މާތު ނުދިނުން.މަޢުލޫއެ އެކްސިޑެންޓުގެ  ގުޅޭ ދާއިރާތަކަށްކަމާ (2)   

ހިނގައިދިޔަ އެކްސިޑެންޓުގައި، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި  (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ، ވާނަމައަނިޔާ ލިބިފައި

 ކުށެކެވެ.

ގެ ވަނަ ދަރަޖައި 2އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (2)   

 ކުށެކެވެ.

 

ވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކަށް ހަޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާ 

 ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރުން

 

 ވެ:ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުއަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު،  (2)މި މާއްދާގެ  (1)   

ން ކުރުން ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުން ހައިސިއްޔަތުރަސްމީ 
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ގައި ހުއްޓުވުން، ނުވަތަ އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ގަސްދު

 އަދި؛ ކަމެއް ކުރިއަނުދިނުންއެ

މީހުން އެއީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްކަން ނުވަތަ  (2)   

ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއްކަން 

 އޭނާއަށް އެނގުން.

މުވައްޒަފު" ކަމަށް  "ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ )ށ(  މާނަކުރުން

 ވަނީ:ބުނެފައި އެ

މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ  މީހުން ބަންދުކުރާ (1)   

މަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުމީ

މީހުން  ފަދަ މަރުކަޒެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާނުވަތަ އެ

 ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހެއް

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

 ނީނަފުސާސިކުނޑީގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައި،  (2)   

ޒެއްގައި ތިބޭ މީހުން ނުވަތަ ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަ

މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން  ފަދައެ

ކޮންޓްރޯލުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 މުވައްޒަފަކަށެވެ.

 ށެކެވެ.ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކު 1ޖުނަޙްގެ  މިކުށަކީ )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން ދައުލަތުގެޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި 

 

 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ  )ހ(  .111 މާނަކުރުން ކުށް

 ވެ:ކެކުށެ

 ތުގެދައުލަތިމާއަށް އެނގިހުރެ ޤާނޫނުގެ ބާރުހިންގުމަށް ނުވަތަ  (1)   

 މަސައްކަތްކުރުމަށް، އަންނަނިވި ގޮތްގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުން،

ކަމުގެ މަޤްޞަދު ހުރަސްއެޅުމާއި، އެކަމަށް ދަތިކުރުމާއި، އެ
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 އަދި ޙާޞިލުވިޔަނުދިނުން؛

   (2) (i)   ްމާއްދީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިގެން ނުވަތަ ހުރަސްތަކެއ

ކުރިމަތިކުރުވައިގެން، ނުވަތަ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ 

ން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހުއްދަނޫން ޚިލާފުވެގެ

 ޢަމަލެއްކޮށްގެން؛ ނުވަތަ

    (ii)   ޭއިދާރާގެ  ދައުލަތުގެޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅ

މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު ހޯދުމާ 

ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހާމަކުރުން 

މާތާއި، ލިބޭ ފައިސާގެ މަޢުލޫލާޒިމު، އާމްދަނީގެ 

ހާމަކޮށްނުދީ  މާތުމަޢުލޫމާތާއި، އެހެނިހެން ލޫމަޢު

 ހިފަހައްޓައިގެން؛ ނުވަތަ

    (iii)  .ްދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ނުދައްކައިގެނ 

ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށްގެ މުވައްޒަފު" ދައުލަތު" )ށ(  މާނަކުރުން

ފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ޢަދުލު އިންޞާ ބާރާއި، ޤާނޫނު

ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ 

މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. މީގެތެރޭގައި 

ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ދައުލަތުގެ 

ކުރިމަތިލައިގެން ތިބި  މަޤާމުތަކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމުތަކަށް

 މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ  މި ކުށަކީ )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން ޝަރުޢީޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ 

 

ޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި، ޝަރު )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

އެނގިހުރެ  ނުވަތަ ކޯޓެއްގެ އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް

 .ދަތިކުރުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 

 

 ންޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވު

 

 ކެވެ:ށެކުރަނީ ކުލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްކަން  (1)   

 އަދިއޭނާއަށް އެނގޭ މީހަކު، އޭނާގެ އެހީއަށް އެދުމުން؛ 

ޒަފަކު ކުރުމުގައި، އެނގިހުރެ އަންނަނިވި ކަންކަން އެ މުވައް (2)   

 އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެހީތެރިވެނުދިނުން:

    (i)   ުއެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކުރުން ހުއްދަ މީހަކ

 ހައްޔަރުކުރުމުގައި؛ ނުވަތަ

    (ii)  ުން ހުއްޓުވުމުގައި.ކުށެއް ކުރ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖުނަޙްގެ  މި ކުށަކީ )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން ލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަފި

 

 ކެވެ:ށެކުރަނީ ކުކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާލަތްތަ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 އަދިކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި؛  (1)   

ބަހައްޓައިދިނުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ތަނެއްގައި މީހާ  ކުށްކޮށްފައިވާ (2)   

 އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން؛

ކުށްވެރިވާނީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ، ތިމާގެ  މިކުށުން (3)   

ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ 

ވަތަ ބޭބެ ނުވަތަ ދައްތަ ނުވަތަ ދަރިފުޅު ނުމާމަ ނުވަތަ ކާފަ 

 ނުވަތަ ކޮއްކޮކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ.
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ނަމަ، ށްފައިވަނީ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހާ ކޮ (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 5އޭނާ ފޮރުވައިދިނުމާއި ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. ވަނަ

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1ގައި، އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ނޫން ޙާލަތްތަކުއެ (2)   

 ކުށެކެވެ.

 

 ފިލުން އަދި މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:ލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 އެ މީހާއަކީ: (1)   

    (i)  ައި ނުވަތަ ކުށެއް އެ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގ

 ސާބިތުވެގެން ޖިނާއީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

    (ii)  ެއްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުއައްސަސާއ

ގޮތުން ހުއްދަ ބާރެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އޮތް ޤާނޫނީ

 ދަށުން ކޮށްފައިވާ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު

 ވަތަކަމުގައިވުން؛ ނު

    (iii)   ،ިސިކުނޑީގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީ ގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައ

ނަފުސާނީ ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި 

މަރުކަޒަކަށް  އެފަދަކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ  ހުރި މީހަކު

 ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު

 ކަމުގައިވުން؛ އަދި

 އެނގިހުރެ: (2)   

    (i)   ީބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ފިލުން ނުވަތަ ޖިނާއ

ދެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ބަން

މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް ފިލުން؛ 
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 ނުވަތަ

    (ii)   ައޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުނުވުން؛ ނުވަތ

ން މުއްދަތަކު އޭނާ ޖިނާއީ ބަންދުގައި ހުރި ތަނަށް ވަކި

ގޮސް އަންގަންޖެހޭ މީހާއަށް ނޭންގުން؛ ވަކި މުއްދަތަކަށް

 ނުވަތަ

    (iii)   ްކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމުނ

މަސައްކަތަށް  އެނބުރި ނައުން، ނުވަތަ ދުވަހު

ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމުން ނުވަތަ ދުވަހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ދޫކުރުމުން އެނބުރި ނައުން؛ ނުވަތަ

    (iv) ިއިރު ޕްރޮބޭޝަންގައި ނުވަތަ ގޭބަންދުގައި ހުރުމަށް ދޫކުރ

 .ކޮށްފައިވާ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން

ވަނީ ދައުލަތުގެ ބަންދެއްގައި، ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ޖިނާއީ ބަންދު" (1) )ށ( މާނަކުރުން

 :ވެއަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ހުންނަ ހުރުމަށެ

    (i)   ްކުރުމުގެ ކުރިން ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ރުހާޒިޝަރީޢަތަށ

 ބަންދުކުރުން؛ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންދުގައި

 ބެހެއްޓޭ ބެހެއްޓުން؛

    (ii)   ަމީހުން ކަނޑައެޅޭ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ޖަލުގައި ނުވަތ

ބަންދުކުރެވޭ ބަންދުކުރުން؛  ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި

 ނުވަތަ

    (iii)  ްޓުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ޕެރޯލުގެ ވަކި މީހެއްގެ ބެލެހެއ

 ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުން؛ ނުވަތަ

    (iv) ަހުރުން؛ ނުވަތަ ގޭގައިބަންދުކޮށްފައި ހުންނ 

    (v)  .ްޕްރޮބޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރުނ 

ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ "މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" (2)   

ން ބަންދުކޮށްފައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މީހު

 ވާ ތަނަކަށެވެ:ފައިދާހަބޭތިއްބުމަށް 
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    (i)  ަޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް؛ ނުވަތ 

    (ii)   ްކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތ

ކުރެވުމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން 

 ޙުކުމްކުރެވުމަށް؛ ނުވަތަ

    (iii)  ިކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި  އަންނަނިވ

 ބޭތިއްބުމަށް:

 ނުވަތަ ކުށަކާ ގުޅިގެން؛ )ހހ(     

 ޕްރޮބޭޝަނާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ )ށށ(     

 ޕެރޯލާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ )ނނ(     

ވަކިގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅޭ  )ރރ(     

 ޙާލަތުގައި އެގޮތާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ

    (iv)  ަޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމެއް ނުވަތ

ކަފާލާތުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް އަޑުއެހުމެއް 

 ބޭއްވުމަށް.

 ދަރަޖަކުރުން: 

 ފިލުން

ގައި  (ii)ވަނަ ނަންބަރުގެ  (2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (1) )ނ( 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ންގަންޖެހޭ މީހަކަށް އަ

 ނޭންގުން: ފުރަތަމަ ދަރަޖަ

އަށް  (iv) ން (i)ވަނަ ނަންބަރުގެ  (2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (2)  

 5ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. އެއީ ބަންދުގައި ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ވެ.އެވާނަމަކުށަކާ ގުޅިގެންކަމުގައި

އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް 

 ދެވަނަ ދަރަޖަ: ނޭންގުން

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (3)  

 ކުށެކެވެ.

 

 ހުއްދަކުރުން ފިލުން

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން
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ދުގައި ހުރި މީހާ ފިލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ ބަން (1)   

 އެހީތެރިވެދިނުން؛ ނުވަތަ

މުވައްޒަފަކަށްހުރެ އޭނާގެ  މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ (2)   

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ފިލުމަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން.

 ވަނީ:ކަމަށް ބުނެފައި އެ މުވައްޒަފު" ގެމީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއް" )ށ(  މާނަކުރުން

މަރުކަޒެއްގެ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  މީހުން ބަންދުކުރާ (1)   

ފަދަ އޮފިސަރަށާއި، ޓްރަސްޓީއަށާއި އެޢައްޔަންކޮށްފައިވާ 

 މީހުން ބަންދުކުރާމަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފަކަށެވެ. ނުވަތަ އެ 

ވާ އިދާރާއެއްގެ މަރުކަޒެއް ހިންގުން ހަވާލުކުރެވިފައި

 މުވައްޒަފަކަށެވެ؛ ނުވަތަ

މީހުން ބަންދުކުރާ އެކު ނުވަތަ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒާ (2)   

އެކު ކުރެވޭ ން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއާހިންގު މަރުކަޒުގެ

ކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތްތަޚިދުމަކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އެ ތަނަށް 

ނގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ ތާ މީހުންނަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެ

ނުވަތަ އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ދީފައިވާ ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ވަޒީފާ، ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި

 މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 ދަރަޖަކުރުން:

 ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ

 މީހާ ފިލުމަށް އެހީވުން

ކޮށްފައި ހުރި މީހާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ  ބަންދު (1) )ނ( 

އޭނާ ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ނަމަ ކަމުގައިވާ ކުށެއް ކޮށްގެން

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ޖުނަޙްގެ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ (2)   

 ކުށެކެވެ.

 

މީހުން  ؛އްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން  ހުއްދަކުރުންމަނާކުރެވިފައިވާ އެ

 ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން
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ކަން ކުރަނީ ލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .112 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:އެ ،ނަމަގެންކަމަށްވާއަދި އެނގިހުރެނެތި ހުއްދައެއް

މަރުކަޒަކަށް  މީހުން ބަންދުކުރާމަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް  (1)   

 ގެނައުމާއި؛ ނުވަތަ

ގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއް (2)   

ފަސޭހައިން އެ އެއްޗެއް ހޯދިދާނެ ހިސާބެއްގައި އެ އެއްޗެއް 

 މާއި؛ބެހެއްޓު

 މަރުކަޒެއްގައި އެ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން. މީހުން ބަންދުކުރާ (3)   

 ކުރާމީހުން ބަންދުވަނީ ވާ އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ"މަނާކޮށްފައި )ށ(  މާނަކުރުން

 މީހުން ބަންދުކުރާގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ ހީމަރުކަޒަކަށް ގެނެވޭ އެއްޗެ

 ން އަންނަނިވި އެއްޗެއްސަށެވެ:މަރުކަޒުގައިވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއި

 ؛ޓޭޒަރ ގަން، ބަޑި، ސްޓަން ގަން (1)   

 ބަޑީގެ ވަޒަނާއި، ކާޓްރިޖާއި، ޝެލާއި އަދި ވަޒަނުގެ ގޮތުގައި (2)   

 ؛އެއްޗެހިބޭނުންކުރެވިދާނެ 

 ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް؛ (3)   

 އްޗެއް؛ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  (4)   

 ؛މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް (5)   

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއްގެ  (0)   

 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް؛

ތަނުގެ ސަލާމަތީފިޔަވަޅުތައް ބޭކާރުކޮށްލެވޭ ފަދަ ހަތިޔާރެއް  (0)   

ޑިއާއި، ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަތަ އާލަތެއް؛ އޭގެ ތެރޭގައި އަތުބިނު

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްގެ މީހަކު 

ތަޅުދަނޑިއާއި، ތަޅު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްސާއި، 

ބިޑީގެ ތަޅުނައްޓައިލުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްސާއި، 
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ކި ގޮޅިތަކުގެ ދޮރުތަކާއި މަރުކަޒުގެ އެކިއެ މީހުން ބަންދުކުރާ

މަރުކަޒުގެ އެހެނިހެން  މީހުން ބަންދުކުރާގޭޓުތަކާއި ކޮޓަރިތަކާއި 

 ހިމެނެއެވެ؛ އެއްޗެހިސަރަޙައްދުތައް ހުޅުވިދާނެ ބާވަތުގެ 

 ؛ކަފަންބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ބުރިކުރެވޭ ބާވަތުގެ އާލާތް (0)   

ބާވަތުގެ އޭގެތެރޭގައި ތިލައާއި ކަޓަރާއި، ދަގަނޑު ކެނޑިދާނެ 

 ހިމެނެއެވެ؛ ނުވަތަ އެއްޗެހި

ކަމުގައި އެއްޗެހި ގެ ތެރެއިން މަނާ ހީއިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗެ (9)   

އޭގެ ؛ އެއްޗެހިއިވާ ކަނޑައަޅާފަމަރުކަޒަކުން  ކުރާމީހުން ބަންދު

ތެރޭގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ރެކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެއްސާއި، ވީޑިއޯ 

ލަރ ޓެލެފޯނާއި، ސެލިއުލަރ ރެކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެއްސާއި، ސެލިއު

ޓެލެފޯނުގެ ބެޓެރީއާއި، ވީޑިއޯ ޓޭޕް ރެކޯޑަރާއި، ޕޭޖަރާއި، 

 ކޮންޕިއުޓަރާއި، ކޮންޕިއުޓަރުގެސާމާނު ހިމެނެއެވެ؛

 ބަނގުރާގެ ބާވަތްތަކާއި؛ (14)   

 މަރުކަޒަކަށް ހުއްދަނޫންކަމަށް މީހުން ބަންދުކުރާވެސް އެނޫން (11)   

އިވާ ކަނޑައަޅާފަރުކަޒެއްގެ އަމުރެއްގައި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ މަ

 .އެއްޗެހި

 ދަރަޖަކުރުން:

 އެއްޗެހިމަނާކޮށްފައިވާ 

ވަނަ  (3ވަނަ ނަންބަރުން ) (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ށ(  (i) (1) )ނ( 

 މީހުން ބަންދުކުރާނަންބަރަށް، މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  4މަރުކަޒަކަށް ވެއްދުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ށެކެވެ.ކު

    (ii)  )(14ވަނަ ނަންބަރުން ) (4ގެ ) މި މާއްދާގެ )ށ 

މީހުން ވަނަ ނަންބަރަށް މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް 

ވަނަ  5މަރުކަޒަކަށް ވެއްދުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ  ބަންދުކުރާ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

    (iii)   ެވަނަ  1އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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 މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެއް މީހުން ބަންދުކުރާއެ ކުށް ކުރީ  (2)   

 ނަމަ އެ ކުށަށް ދޭ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ.ވާކަމުގައި

 

 

ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރި 

 ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން އި، ނުރަނގަޅުމީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާ

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:ލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި: (1)   

    (i)   ،ިޝަރުޢީ ތެދުވެރިކަމާއެކުމީހަކު މިނިވަންކަމާއ 

ކި ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޖިލީހެއްގައި ހެ

 މަޤްޞަދުގައި؛ ނުވަތަ

    (ii)   ިހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމަށް ހުރ

މީހަކަށް ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި، ނުވަތަ މިހާރު، 

ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހެކި ދީފާނެ، ނުވަތަ 

 ވޯޓް ދީފާނެ، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޢާންމު ވާޖިބެއް

ނުކޮށް  އަދާކުރުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ

ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން މީހަކަށް ގޯނާކުރުމާއި، 

ބިރުދެއްކުމާއި، ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި އުދަނގޫ ފޯރުވުމުގެ 

 ؛މަޤްޞަދުގައި

 އޭނާ: (2)   

    (i)   ަމީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދާ ފަދ

ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް އޭނާ  ނުވަތަ ޤާނޫނާ ،ކުށެއް

 ނުވަތަ އެހެން ،ތަނެއްގައި ހިފެހެއްޓޭ ބާވަތުގެ ކުށެއް

މީހެއްގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ކަމެއް 
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ކުރުން ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ 

 ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަތަ

    (ii)   ެއެނޫންވެސް ކުށެއް ކުރުން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގ

 އްކުން؛ ނުވަތަބިރުދެ

    (iii)   ްޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ މަންފާއެއް ދިނުމަށ

 ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދިނުން؛ ނުވަތަ

    (iv) ާގޮތުން  ނުވަތަ ނުސީދާ ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ސީދ

 ނަމަވެސް އެއިން މީހަކާ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން.

 އަށް (iii)ން  (i)ނަ ނަންބަރުގެ ވަ (2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

ވަނަ  5އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ (2)   

 ކުށެކެވެ.

 

 ރުނުވުންކޯޓަށް ހާޒި

 

 އެކުރަނީތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އަންނަނިވި ޙާލަތް )ހ(  .110 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށެކެވެ:

ވާ ގޮތަށް، ނުވަތަ ހާޒިރުރުވުމަށް އެންގުމުން ކޯޓަށް ހާޒިކޯޓަށް  (1)   

ކަފާލާތުގައި ބަންދުން ، މީހަކުދޭ ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް

 ދޫކުރެވިފައިވަނިކޮށް:

    (i)   ްރުނުވުން؛ ހާޒިފައިވާ ދުވަހު ގާރުވުމަށް އަންހާޒިކޯޓަށ

 ނުވަތަ

    (ii)   ްއޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިނ

 އަދި؛ ޚިލާފުވުން ޝަރުޠަކާ

މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ރައްދުވާ  ދަޢުވާޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި  (2)   
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ރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހާޒި

ފައިވަނިކޮށް، އެ ގާމަށް އަންއެހެނިހެން ތަކެތި ހުށަހެޅު

 އަމުރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން.

 

ވުރެ އެއް ދަރަޖަ  މި ކުށަކީ އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުށުގެ ދަރަޖައަށް )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ކުށް، ޖުނަޙްގެ 

 ނުވާނެއެވެ.ކުށަކަށް ވުރެ ދަރަޖަ މައްޗެއް 

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ  01  މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ލިބޭ އަނިޔާ" "ހަށިގަނޑަށް )ހ(  .111 މާނަކުރުން

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.1މާއްދާގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ  121 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ"" )ށ(  

 ރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ވަނަ ނަންބަ (1ގެ ) )ނ(

 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" މީހުން ބަންދުކުރާ" )ނ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 530

ވަނަ  530 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ މަރުކަޒު" މީހުން ބަންދުކުރާ" )ރ(  

 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ (2ގެ ) މާއްދާގެ )ށ(

އަށް  ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު"މީހުން "ބަންދުގައި  )ބ(  

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 532 މި ޤާނޫނުގެ ދީފައިވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  124 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" )ޅ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1) ގެ ގެ )ރ(މާއްދާ

 (4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 014 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ބަޑި" )ކ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  533 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ގެ މުވައްޒަފު"ދައުލަތު" )އ(  
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 ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ގައި ދީ މާއްދާގެ )ށ(

ވަނަ  539 މި ޤާނޫނުގެ " އަށް ދީފައިވަނީއެއްޗެހި "މަނާކޮށްފައިވާ )ވ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ށ(

 521 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" )މ(  

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 530 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޖިނާއީ ބަންދު" )ފ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1ގެ )

ވަނަ  (02ވަނަ މާއްދާގެ ) 10 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "މުދާ" )ދ(  

 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 

 ބާބު ވަނަ 101

 ކުށް ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އަޚްލާޤީ ކާތެރިކަމާއި،ރައް އަމަންޢާންމާއި،

 ކުށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމަންޢާންމާއި

 

 ންލުޓާއްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވަރަޔަޓް ވަނަ މާއްދާ 101

 ކުލީސިފައިން ހޯދުން ވަނަ މާއްދާ 100

 ޤަޛުފުގެ ކުށް ވަނަ މާއްދާ 101

ނެތި ހިންގުމާއި، ލައިސަންސްނެތި ކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަވަކި ގަވާއިދަ ވަނަ މާއްދާ 101

 އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުއްދަނުނަގައި ކުރުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން ވަނަ މާއްދާ 101

 ޢަމަލުކުރުންޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި  ވަނަ މާއްދާ 101

 ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން ވަނަ މާއްދާ 101

 އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް ވަނަ މާއްދާ 101

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖިބު ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 102
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 ލުންޓާރުކާރު ވައްރަޔަޓްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަ

 

 ލުމަށްޓާނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައް ރަޔަޓްކުރުމާއި )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ހިތްވަރު ދޭ މީހާއާއި، އެއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާއާއި، އެއިން 

 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީކަމެއް ކުރާ މީހާ، 

 ކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ.ބައިވެރިވާ މީހާ އެއްވުމެއްގައި ޞުލްޙަވެރި އެ )ށ(  އިސްތިސްނާ

 ދަރަޖަކުރުން:

ބަޣާވާތްކުރުމަށް     

 ހިތްވަރު ދިނުން

 5ލުމުގެ ބޭނުމުގައި ޓާބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައް (1) )ނ( 

ވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްވަރު ދޭ ނުވަތަ މީހުންނަށް ނުވަތަ އެއަށް

ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ހަދަންވީ ނުވަތަ ،އަމުރުކުރާ ނުވަތަ އިރުޝާދު ދޭ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2ޖިނާޔަތުގެ  އެކުރަނީމީހާ 

ރަޔަޓްކުރުމަށް ހިތްވަރު 

 ދިނުން

ދޭ ނުވަތަ އަންނަނިވި މީހުންނަށް ހިތްވަރު ރަޔަޓްކުރުމަށް (2)  

ހަދަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ  އަމުރުކުރާ ނުވަތަ އިރުޝާދު ދޭ ނުވަތަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ތުގެ ކުރަނީ ޖިނާޔަމީހާ އެ

    (i)  5 ްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް؛ ނުވަތަމީހުންނަށް ނުވަތަ އެއަށ 

    (ii)  .ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކަށ 

ލުމުގައި މީހަކު ޓާބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައް (3)   ބަޢާވާތެއްގައި ބައިވެރިވުން

ވަނަ  4ރަނީ ޖިނާޔަތުގެ ކުއެ މީހަކު އެނަމަ އިވެރިވެއްޖެބަ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  5ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ އެނޫން ޙާލަތެއްގައި އެ (4)   ރަޔަޓްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

 ކުށެކެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގައި        އަދަބު

 ބަލާ ނުކުތާ

 (2ގެ ) ވަނަ ނަންބަރުގައާއި، )ނ( (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ނ( (1) )ރ( 
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އިރު އެ ންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު މީހަކު ކުރާނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާވަ

 އިސްކޮށް ރަޔަޓެއްގައިމީހާއަކީ ބަޣާވާތެއްގައި ނުވަތަ 

ކަނޑައެޅުމުގެ  ނަމަ، ކުށުގެ ޙުކުމްޙަރަކާތްތެރިވި މީހެއްކަމުގައިވާ

ވުރެ އޭނާގެ ކުށުގެ މެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްމިންގަނޑުތަކުން އެން

 އިތުރު ވާނެއެވެ. އަދަބު އެއް ދަރަޖަ

 ނުވަތަ ބަޣާވާތެއް ކުރުމުގައި، މި މާއްދާގައި ރަޔަޓެއް (2)   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް މީހަކުކުރާނަމަ، އަދި އޭނާ އެތަނަށް 

 ކަން ހިނގާނެކަން ނުވަތަ ހިނގައިފާނެކަންއައުމުގެ ކުރީގައި، އެ

މުގެ ނޑައެޅުނަމަ، ކުށުގެ ޙުކުމް ކައޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށްވާ

ވުރެ، އޭނާގެ ކުށުގެ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އަސާސީ މިންގަނޑަށް

 އިތުރު ވާނެއެވެ.

 

 ކުލީސިފައިން ހޯދުން

 

ށް މާލީ ނަމަ ނުވަތަ އެ މީހުންނަކުލީސިފައިން ހޯދާނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ )ހ(  .100 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ކަން ކުރާ ގޮތުން އެހީތެރިވާނަމަ ނުވަތަ އެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާނަމަ، އެ

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.އެ ،މީހާ

 ވަނީ:ގެ މީހެއްކަމަށް ބުނެފައި އެ "ކުލީސިފައިން" )ށ(  މާނަކުރުން

ލުމުގައި ބާރުގެ ޓާހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ވައް (1)   

 ހައިސިއްޔަތުބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނީ 

ގައި ޞަ ގޮތުޚާއްލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓާއްވަ

 އަދި؛ އަށްތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ މީހާ

ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުން އެއިން އެފަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެ (2)   

ކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އަމިއްލަ މަންފާއެއް ކުރާތީ އެ އޭނާއަށް

ން ހައިސިއްޔަތުއޮތް، އަދި މަޤާމުގެ ނުވަތަ ފެންވަރުގެ ރަސްމީ 

ވުރެ އިތުރު މާއްދީ މަންފާތައް  ފައިންނަށްމަސައްކަތްކުރާ ސި
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 ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު އޮތް މީހާއަށް؛ އަދި

ނުވާ އަދި   އުމުގެ ރައްޔިތަކަށްފެދިގެން އުޅޭ ޤަހަމަނުޖެހުން އު (3)   

އުމުގެ ޤަ އުޅޭ މީހުން ނިސްބަތްވާމައްސަލަ އުފެދިގެން

 ރައްޔިތަކަށްވެސް ނުވާ މީހާއަށް؛ އަދި

   (4) (i)  ުޖެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއްގެ ހަމަނ

 ސިފައިންގެ މީހަކަށް ނުވުމާއި؛

    (ii)  ެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެ އޭނާ ފޮނުވައިފައިވަނީ ހަމަނުޖ

 ކުރެ ފަރާތަކަށް ނުވާ ޤައުމަކުންކަމުގައިވުން.ފަރާތުން

 .ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ 3މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ޤަޛުފުގެ ކުށް

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ކުށް ޒިނޭގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  411 މި ޤާނޫނުގެ (1)   

ދޮގު މީހަކު ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުން ދާކަމަށް 

 ކުރުން.ތެއްތުހުމަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  (1) )ށ(  ރަޖަކުރުންދަ

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ  94 މި ޤާނޫނުގެ (2)   އިތުރު އަދަބު ހުއްދަކުރުން

 މި ޤާނޫނުގެ އަދަބުޖަލްދުކުރުމުގެ އެތިފަހަރުން  04އިތުރަށް 

ރުގައި ނަންބަވަނަ  (1)ގެ  (ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 411

 މަތިން މި ކުށަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 

އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، ނެތި ހިންގުމާއި، ލައިސަންސްނެތި ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަ

 ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުއްދަނުނަގައި ކުރުން
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 އެކުރަނީއަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ، ނިވި ޙާލަތްތަކުގައިއަންނަ )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ވެ.ކުށެކެ

ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުވަތަ ގެ ކަމާދައުލަތު (1)   

 އަދި؛ ލައިސަންސް ހޯދުމަކާ ނުލައި

އިވާ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމާއި، ކަނޑައަޅާފަގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި ވަކި (2)   

 އިމްޕޯޓުކުރުން. އެއްޗެހިރާއްޖެއަށް 

ގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ދައުލަތު )ށ(  

މީހާ  ރާކު ލައިނުފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ކުރުން ހުއްދަނޫންކަމެއް، އެ

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 ދަރަޖަކުރުން:

ނުރައްކާތެރި           

 އިމްޕޯޓުކުރުން އެއްޗެހި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރުމުގައި، މީހަކު  (1) )ނ( 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަނީ ބަޑިއެއް، ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  5ޖިނާޔަތުގެ  އެކުރަނީކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ 

 ކުށެކެވެ.

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ 

 ވިޔަފާރި

މަތިން، މީހަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެހ( ގައި މާއްދާގެ ) މި (2)  

 ގެއިމްޕޯޓުކުރުމު އެއްޗެހިނުވަތަ  ގެތެރޭގައިވިޔަފާރި ކުރުމު

ނަމަ ނުވަތަ އޭގެ ބަނގުރާ ނުވަތަ އޫރުމަސް އުފައްދާ ތެރޭގައި

 1ގެ ކުރަނީ ޖުނަޙްއެ ނަމަ، އޭނާވިޔަފާރިކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ ބަހާ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 2ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ޖުނަޙްގެ ނެތި އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، ހުއްދަ (3)   ކުރެވޭ ވިޔަފާރިނެތި ހުއްދަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ 

 ނުނަގާ ކުރުން

ވަނަ  2މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  މި (4)  

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 

 ޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުންދިވެހިރާއް

 

ނުލައި، ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނެތި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން
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 ކުށެކެވެ. އެކުރަނީޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ މީހާ 

 އްދަށް ވަންނަ މީހާ އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙަ (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

ސަރަޙައްދަށް ވަންނަނީ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނެތި، 

ކުރާ ކުށަކީ ސް ބޭނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ އެމަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ   2އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (2)   

 ކުށެކެވެ.

ވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" )ނ(  މާނަކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދާ އިންވެގެން އޮންނަ އަދި ކަނޑުގެ 

ނޯޓިކަލް މޭލާ ހަމައަށް  244ސަރަޙައްދު ގުނަން ފަށާ ހިސާބުން ފެށިގެން 

ސަރަޙައްދުގެ  އްދަށެވެ. އަދި އެއެ ފުޅާމިނުގައި އޮންނަ ކަނޑުގެ ސަރަޙަ

ދީ ނެތް އެއްޗެއްސާއި އިޤްތިޞާތެރޭގައިވާ ދިރުންހުރި އެއްޗެއްސާއި ދިރުން

ހުރި އެކިއެކި ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތައް ވަސީލަތްތަކާއި ކަނޑާ ގުޅުން

ކުރުމުގެ ބާރު ން ހިފެހެއްޓުމާއި މި ކަންކަން ކުރުމާއި ޕޮލިއުޝަ

 ސަރަޙައްދަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންވާ

 

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޢަމަލުކުރުން

 

މީހެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ  އެ ،ޢާންމު ތަނެއްގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ސަބަބުން އެހެން މީހަކަށް ގޯނާވާނެކަން، ނުވަތަ އުނދަގޫވާނެކަން، ނުވަތަ 

 ލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއްނިވި ޢަމަބިރު ހީވާނެކަން އެނގިހުރެ އަންނަ

 ނަމަ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.ކުރާ

ނުވަތަ ބިރު އުފެދޭ  އި، ތަޅާފޮޅުމާއި، ހަރުކަށިކޮށްމާރާމާރީއާ (1)   

 ގޮތަށް އުޅުން؛ ނުވަތަ

 އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް އަޑުގަދަކުރުން؛ ނުވަތަ (2)   
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ބަސް ބޭނުން ކުރުމާއި  ކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިހަޑިހުތުރު  (3)   

 ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުތައްކުރުން؛ ނުވަތަ

ޢާންމު ތަނެއްގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި، ކަނޑައެޅިގެން ވަކި  (4)   

 ނުވަތަ؛ މީހެއްގެ ފަހަތުން ދިއުން

 ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެދުން؛ ނުވަތަ (5)   

ން ނުރައްކާތެރި، ކުޢަމަލަ ނެޖާއިޒު މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލު ނުވާ (0)   

ފަދަ ތުރު، ނުވަތަ މީހުން ބިރުގަންނަގޮތުން ހުނުވަތަ މާއްދީ

 ޙާލަތެއް އުފެއްދުން

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން

 

ން ޢަމަލެއް، އަންނަނިވި ރައްޔިތަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިދިވެހި )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.މަތިން ކޮށްފިނަމަ، އެކަންކުރާ މީހާ އެގޮތުގެ

ދީނީ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅުން ، ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ (1)   

ރޯދަނުހިފުމާއި، ރޯދައަށްހުރެ ، ރަމަޟާންމަހުނެތި ހުރި ސަބަބެއް

 ނުވަތަ؛ ދަ ދޫކޮށްލުންރޯ

   (2) (i)  ައުފައްދާފައިވާ  އޫރުމަސް ބޭނުންކޮށްގެންސް ނުވަތަ އޫރުމ

 ނުވަތަ ؛ންތަކެތި ކެއު

    (ii)  .ްބަނގުރާ ބުއިނ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

ވާ އަދަބުގެ ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައި 94 މި ޤާނޫނުގެ (2)   

 މި ޤާނޫނުގެ އަދަބު ޖަލްދުކުރުމުގެއެތިފަހަރުން  44އިތުރަށް 

ވަނަ ނަންބަރުގައި  (1)ގެ  (ޅމާއްދާގެ ) ވަނަ 411

ވަނަ  (2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( ،މަތިންވާ ގޮތުގެހުއްދަކޮށްފައި
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 ގައިވާ ކުށަށް، ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ. (ii)ނަންބަރުގެ 

 

 ޢަމަލުތައްއިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު 

 

އެ ނަމަ އެއްވެސް މީހަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާ )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:މީހާ އެ

ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ޞަލާތީ އާމު (1)   

ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އި، އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނުކުރިމަތީގަ

 ނުވަތަ؛ ދީނީ ތަޤްރީރުކުރުން، ފާޑުކިޔައި ދީނަށްއިސްލާމް

 ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށްއިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނު (2)   

 ،ފާޑުކިޔައި، އެކިއެކި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބެހުމާއި

 ނުވަތަ؛ އުފެއްދުން ،ވިއްކުމާއި

ވަތަ އަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު އުފެއްދުން ނު (3)   

ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ގެންގުޅުން، ނުވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން 

 ނުވަތަ؛ ނުވަތަ ފެތުރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން

އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން ނުވަތަ  (4)   

ނުވަތަ  އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ގެންގުޅުން، ނުވަތަ ދިނުން

؛ ވިއްކުން ނުވަތަ ފެތުރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން

 ނުވަތަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުމަށް  (5)   

 ބައިބައިވުންމަސައްކަތް ކުރުމާއި، މީހުންގެ މެދުގައި ދީނީގޮތުން 

މާއި، އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް އުފެދޭ ބާވަތުގެ ވާހަކަ ދެއްކު

 ކުރުން.ލުޢަމަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖިބު
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 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

   (1) (i)  ާރު، ކުރިމަތިވެދާނެކަން އެނގޭ ނުރައްކަލެއްގެ އިންޒ

ނުރައްކަލެއްގައިވާ މީހާއަށް ނެތި އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް

 ނުދިނުން؛ ނުވަތަ

    (ii)   ާއެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާއަށް، އެކަށީގެންވ

 ން؛ ނުވަތައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނު، ސަބަބެއްނެތި

އޭނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ޙާލަތެއްގައި ހުރުމާއި އަދި  (2)   

 ންޒާރު ދެވިދާނެ ޙާލަތެއްގައި ހުރުން؛ އަދިއި

    (i)  ްމީހަކަށް ވިޔަސް އެއްވެސް  އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެނ

ބާވަތެއްގެ މާއްދީ ނުރައްކަލެއް ނުވާނެފަދައަކުން 

އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދެވިދާނެ ނުވަތަ އިންޒާރުދެވިދާނެފަދަ 

 އަދި؛ ޙާލަތެއްގައި ހުރުން

    (ii)  ައްޗަށް ސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާގެ މަޤާނޫނުން ނުވަތަ އެއްބ

ހި ވުރެ މަތީ ވާޖިބެއް ދޫކޮށްލަންނުޖެލާޒިމުކޮށްފައިވާ އެއަށް

 އިންޒާރުދެވެން އޮތުން ނުވަތަ އެހީތެރިވެދެވެން އޮތުން.

ނުރައްކަލުގައިވާ މީހާ       

ނުވަތަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ 

 މީހާ

ގައިވާ މީހާ" ކަމަށް ކަލުމި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ނުރައް (1) )ށ( 

 ވަނީ:ބުނެފައި އެ

    (i)  ެމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން  އ

ނުވަތަ ގުދުރަތީ ނުވަތަ ޖެހޭ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން 

ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާން ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން 

 ޖެހިފައިވާ  މީހާއަށާއި؛

    (ii)  ައިވާ މީހާއަށް؛އަނިޔާވެރި ކުށަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފ 

 ވަނީ:ކަމަށްބުނެފައި އެ ބޭނުންވެފައިވާ މީހާ" އެހީއަށް" (2)   

    (i)   ްނުވަތަ ގުދުރަތީ ލިބޭ އަނިޔާއަކުން ނުވަތަ ޖެހޭ ބައްޔަކުނ
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ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން 

 މީހާއަށް؛ ނުވަތަ

    (ii)  ިވާ މީހާއަށެވެ.އަނިޔާވެރި ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައ 

މަދަނީ ބަދަލު ދިނުމުން    

އިމްތިޔާޒު          

 ލިބިގެންވުން

ފޯރުކޮށްދޭ މީހާ ނުވަތަ އިންޒާރުދޭ މި މާއްދާގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން  )ނ( 

ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމުން އޭނާއަށް މީހާ

ކުރާ ޢަމަލުކުރީ ލިބިގެންވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާ އެ އިމްތިޔާޒު

އެކަންކުރުމަށް އޮތް އެކަށޭނަ މިންގަނޑުތަކުގެ  ،ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމަށްވުމާއި

ލުމުގެ ޅާފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަ އަދި އެހީތެރިކަން ،ތެރޭގައި ކަމަށްވުމާއި

 އެވެ.ވާނަމަވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އޮންނަ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައިކަމަށް

އެހެންގޮތަކަށް       

      ހާހިނދަކުނުވާސާބިތު

 ލުކުރުންޤަބޫވަކި ގޮތަކަށް 

އަންނަނިވި ޢަމަލުތައް މީހެއްގެ  ހާހިނދަކުއެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާ )ރ( 

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހަކަށް ނަމަ ފަރާތުން ފެނިފައިވާ

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިންކަމަށް، ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ ޓެލެފޯނެއް ނުވަތަ ރޭޑިޔޯއެއް އޭނާގެ  (1)   

ކޮންޓްރޯލުގައި އޮވެ، ނުވަތަ އެއިން އެއްޗެއް އޭނާއަށް ލިބޭ 

 ހުރެ؛ހިސާބުގައިވާކަން އެނގި

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާއަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ  (2)   

ރާ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކު

 ލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތި؛ޤަބޫފައިވާކަމަށް ގާމީހުންނަށް އަން

އެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޞިއްޙީ  (3)   

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަށް 

 ފައިނުވުން.ގާއަން އެކަން

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. ވަނަ 3މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ   )ބ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 މާނަކުރުން

 

މި  އަށް ދީފައިވަނީ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" "ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  .102 މާނަކުރުން
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 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. މާއްދާގެ )ނ( ވަނަ 014 ޤާނޫނުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 011 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ކުލީސިފައިން" )ށ(  

 ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ގައި ދީ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 131 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޢަމަލު"ޖިންސީ  )ނ(  

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ގައި

 ބާބު ވަނަ 111

 ކުށް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު ޚިލާފު މިންގަނޑުތަކާ ތިމާޢީޖްއި

 

 ހަށިވިއްކުން ވަނަ މާއްދާ 111

 އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނުންހަށިވިއްކުމަށް  ވަނަ މާއްދާ 110

 ތަކެތި އުފެއްދުމާއި، ބެހުން، ލިޔުމާއިހަޑިހުތުރު  ވަނަ މާއްދާ 111

 މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވިއްކުން ވަނަ މާއްދާ 111

 ޢަމަލުކުރުންޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި  ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ހަށިވިއްކުން

 

ހާ ހުރި އެއްޗެއްގެ މުޤާބިލުގައި، ތިމާގެ އަނބިމީނުވަތަ އަގު ފައިސާ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ނަމަ ނުވަތަ ޖިންސީ ޒިނޭކޮށްފިއެކު ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނޫން މީހަކާ

ކުރަނީ މީހާ އެ ޢާމަލާތެއް ހިންގައިފިކަމަށް ވާނަމަ، އެ ޢަމަލުކުރާމު

 ކުށެކެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން ހަށިވިއްކުމަށް
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ނުވަތަ އަގު ހުރި އެއްޗެއްގެ މުޤާބިލުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު  ފައިސާ )ހ(  .110 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ށެކެވެ.ކު އެކުރަނީކުރާ މީހާ 

ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް މީހަކަށް  (1)   

 މަޖުބޫރުކުރުން؛ ނުވަތަ

ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު  (2)   

ކަމަށް ނުމާއި އެނޫންގޮތަކަށްވެސް އެހަމަޖައްސައިދި އެކަންދިނުމާއި 

 ނުވަތަ؛ މަގުފަހިކޮށްދިނުން

އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއް، ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ  (3)   

 ދިނުން. ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

ޖަކަށް ހިތްވަރުދޭނަމަ ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ކުޑަކުއް (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  3ޔަތުގެ ކުރަނީ ޖިނާނުވަތަ އެހީތެރިވާނަމަ އެ

 ކުށެކެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  4ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔަތުގެ އެ (2)   

 ކުށެކެވެ.

 

 ބެހުން ،ތަކެތި އުފެއްދުމާއި، ލިޔުމާއިހަޑިހުތުރު 

 

 ހަޑިހުތުރު ހުރެ، ނުވަތަ އޭގައިވާ އެއްޗަކީހަޑިހުތުރުކަން އެނގި އެއްޗެއްގެ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ވެ:ކުރަނީ ކުށެކެއެއްޗެއްކަން އެނގިހުރެ، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ

މަންޒަރާއި، ، ލިޔުމާއިހިމެނޭ ފޮޓޯއާއި،  އެއްޗެހިހަޑިހުތުރު  (1)   

ސިފަ ހާމަކޮށްދޭ ނުވަތަ  ވެސް ހަޑިހުތުރުނޫންރެކޯޑާއި އަދި އެ

 ތަވިއްކުމާއި ރައްދުކުރުމާއި ދިނުން؛ ނުވަ އެއްޗެހިދައްކުވައިދޭ 

ހަޑިހުތުރު މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ ތަމްސީލެއް، ސްޓޭޖްޝޯއެއް  (2)   

ކަމެއް އޭނާގެ ނެށުމެއް ހުށަހަޅައިދިނުމާއި، އެފަދަނުވަތަ 

 އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން؛ ނުވަތަ
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އެއްވެސް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއް ހިމެނޭ ވަސީލަތެއް ޝާއިޢުކުރުމާއި  (3)   

ކުމާއި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ލައިގެން ދެއްވާޢާންމުކޮށް ހުޅު

 އެއްޗެއް ފޯރުކޮށްދިނުން؛ ނުވަތަ އެފަދަމީހުންނާ ހަމައަށް 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލެއް،  އަގެއްގެ މުޤާބިލުގައި، (4)   

އަމިއްލައަށް ކުރުން، ނުވަތަ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލަކަށް ބެލެވޭ ފަދަ 

 ނުވަތަ ގޮތަކަށް އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ދެއްކުން؛

ހުރިކަމަށް ދައްކައިގެން އެއްޗެއް  އެއްޗެހިހަޑިހުތުރު  (5)   

 އިޝްތިހާރުކުރުމާއި އެ ވިއްކުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން؛ ނުވަތަ

 އެއްޗެހިމި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބެހުމުގެ ނިޔަތުގައި، ހަޑިހުތުރު  (0)   

 އުފެއްދުމާއި އެއްޗެހިފަދަ އެހެނިހެން އެ ލިޔުމާއިނިގެންވާ ހިމެ

 ގަތުމާއި ހޯދުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ

މެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް މީހަކު ޔުހިމެނޭ ލި އެއްޗެހިހަޑިހުތުރު  )ށ(  އިސްތިސްނާ

ދަ ސަބަބެއް އޮވެގެން ބެހީ ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ހުއް

ޒަކަށް ނުވަތަ ބެހެއްޓިދާނެ ފަދަ މަރުކަ އެއްޗެހިފަދަ އެ

ވަނަ  (1ގެ ) ކުރަނީ މި މާއްދާގެ )ހ(ބަޔަކަށްކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ އެ

ވަނަ ނަންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  (0ނަންބަރުން )

 ކުށެއް ނޫނެވެ.

އެހެން ގޮތަކަށް 

 ސާބިތުނުވާހައި 

 ލުކުރާނެ ގޮތްޤަބޫހިނދަކު 

ނުވަތަ އޭގެ އިތުރު ކޮޕީ އުފެއްދިދާނެ ގޮތަށް  އެއްޗެހިއެއިން އިތުރު  )ނ( 

އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ހެދިދާނެ ގޮތަށް ހަޑިހުތުރު

މީހަކު އުފައްދައިފިކަމަށް  އެއްޗެހިމޯލްޑެއް، ޕްލޭޓެއް ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ 

ތަ ނުވަނަމަ ނުވަތަ ހޯދައިފިކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ ގަނެފިކަމަށް ވާނަމަ ވާ

 އެއްޗެހިފަދަ ޓައިފިކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް އެކުރީ އެއަތުގައި ބަހައް

ބޭނުމުގައިކަމަށް، އެހެން ގޮތަކަށް  ޢާންމުކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ

 ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.، ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅައިދޭ ހަރަކާތްތަކެއް  )ރ(  މާނަކުރުން

ކަމަށް ބެލެވެނީ ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު މީހަކު، ދިވެހި "ހަޑިހުތުރު" 
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ލުކުރާ ޢާންމު ހަމަތަކުގެ އަލީގައި އެ ޤަބޫމުޖްތަމަޢުގެ މިހާރުގެ މީހުން 

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް، އެ އެއްޗަކާ  އެއްޗެއް ބެލުމަށްފަހު

 މެދު ނުވަތަ އެ ކަމަކާ މެދު ދެކޭނެ ނަމައެވެ:

އެއްޗަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު، އެ އެއްޗަކީ ނުވަތަ އެ މުޅި  (1)   

ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ އެ ތަމްސީލަކީ ޝަހުވާނީ މަޞްލަޙަތެއް 

 ލުކުރުން؛ ނުވަތަޤަބޫއެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއްކަމުގައި 

ކަނޑައެޅިގެން ހުތުރުވާ ގޮތަށް، ޝަހުވާނީ ޢަމަލުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ  (2)   

 ވުން.ޗަކަށްވަތަ ތަމްސީލުކޮށްދޭ އެއްނު

ވަނަ  (0ވަނަ ނަންބަރުން ) (1ގެ ) ހ() މި މާއްދާގެ (1) )ބ(  ދަރަޖަކުރުން

ވަނަ  1ނަންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކުށްކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  3ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ އެ (2)   

 ކުށެކެވެ.

 ތުރު ކުޑަކުދިންގެ ހަޑިހު

 ޢަމަލެއް ދެއްކުން

ހިމެނިގެންވާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްކުރުމުގައި  މި (3)  

އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ  ހަޑިހުތުރު އެއްޗަކީ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަކީ

ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ 

 ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ، އެކުށުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ. 1ވުރެ ނިސްބަތަށް

    (i)  ްނުވަތަ ވުން؛ކުޑަކުއްޖަކަށ 

    (ii)   ްއޭނާއަށް އެ ކުރެވޭ ކަމެއް ވިސްނައިގަތުމުގެ ތަޞައްރުފެއ

 ވުން.ނެތް މީހަކަށް

 

 މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރުން

 

މެދު ގާ ޢަމަލު ފިޔަވައި، މައްޔިތާއާންމަތިން ހިޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

މީހަކު ހިންގާ ޢަމަލަކުން އެ މައްޔިތާ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ 
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 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.ނަފްރަތު އުފެދޭނެކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހާ އެތެރޭގައި 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 

 

 ގަނޑުގެ ބައިތައް ވިއްކުންއިންސާނާގެ ހަށި

 

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް އެނގިހުރެ  )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރާ ކުށެކެވެ.ކުމަކީ ނުވަތަ ގަތުމަކީ އެ މީހާވިއް

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް އަގު  )ށ(  

 ކުރާ ކުށެއް ނޫނެވެ.ލިބިގަތުމަކީ، އެ މީހާ ކީ ނުވަތަދިނުމަ

ސައިންޓިފިކް ބޭނުމަކަށްޓަކައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި،  (1)   

، ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ދިޔަވަރެއް ނަގާތީ

ނުވަތަ  ދާހިނގާ ޚަރަދު އަނބުރާ ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ މު

 ފައިސާ؛ ނުވަތަ

ގުޅޭ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ފަރުވާއާ ޞިއްޙީ (2)   

ނުވަތަ  ދާމުދެވޭ ދަށުން މީހަކަށްއިންޝުއަރެންސްގެ މަޝްރޫޢެއްގެ 

 ފައިސާ؛ ނުވަތަ

ސައިންޓިފިކް ބޭނުމަކަށްޓަކައި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް  (3)   

ނުވަތަ ދިޔައެއް އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމަށާއި، ހުރި 

ން ނެގުމަށާއި ވަކި ތަނެއްގައި ރައްކާކުރުމަށް ހިނގާ ތަނަކު

 ދާއެކަށީގެންވާ ޚަރަދުތައް އަނބުރާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ މު

 ނުވަތަ ފައިސާ؛ ނުވަތަ

ޞިއްޙީ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުގައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ  (4)   

ށް ފަރުވާދިނުމުގައި ނުވަތަ ބައްޔެއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަ

އުފައްދައިފައިވާ ބޭސް ނުވަތަ  ކުންޔަބައިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 
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 ރީއޭޖެންޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް މާއްދާތައް ވިއްކުމާއި ގަތުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 

 

 ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން

 

ތެރެއިން ޢަމަލެއް  އްގެ އިހްމާލުން އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެމީހެ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ނަމަ އެމީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:ކޮށްފިކަމަށްވާ

 ނުވަތަ؛ މެދު ޢަމަލުކުރުން އަނިޔާވެރިކަމާ އެކު ޖަނަވާރަކާ (1)   

ނުލައި ޅާދަށުގައިވާ ޖަނަވާރަކަށް އަ އޭނާގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ (2)   

 ދޫކޮށްލުން.

ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ  )ށ(  އިސްތިސްނާ

މަތިން، ނުވަތަ ޖަނަވާރަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގައި ތްވާ ގޮތުގެއެއްގޮ

ކުރާ މަތިން މީހަކުއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކާ

 ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ށަކީ ޖުނަޙްގެ މި ކު )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 

 މާނަކުރުން

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 022 މި ޤާނޫނުގެ "ހަޑިހުތުރު" އަށް ދީފައިވަނީ )ހ(  .111 މާނަކުރުން

 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 131 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ޢަމަލު"ޖިންސީ  )ށ(  

 ރުމެވެ.ގައި ދީފައިވާ މާނަކު

ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 411 މި ޤާނޫނުގެ "ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ )ނ(  
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 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.( ވަނަ ނަންބަރ1ު)

 

 ބާބު ވަނަ 101

 ކުށް ގުޅޭ ހަތިޔާރާ

 

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

ތަނުން  އް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި އެއްނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެ ބަޑި ވަނަ މާއްދާ 100

 ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން އަނެއް

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 101

 

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން

 

ފަދަ ތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ އެހަ ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި )ހ(  .101 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރާ ކުށެކެވެ.ޔާރެއް އޮތްކަން ދެއްކުމަކީ އޭނާހަތި

ކުރަނީ އޭނާ އެ ،ވާނަމަކުށްކުރުމުގައި މީހަކު ބަޑިޖަހައިފި ކަމަށް (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  4ތުގެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔައެ (2)   

 ކުށެކެވެ.

އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ      

ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި    

ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކުށުގެ       

 ބުރަދަން އިތުރުވުން

މެޓިކް ހަތިޔާރެއް މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުގައި، އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ ސެމީއޮޓޮ )ނ( 

އިރު، ބަލާ ކާ އަޅައިކީ އެހެން ޙާލަތްތަކުރި ކުށަބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އޭނާ އެ

 އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވެގެންވާ ކުށެކެވެ.

ޓްރިގަރަށް  ،ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ "އޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" (1) )ރ(  މާނަކުރުން

ފިތައިލުމުން ޓްރިގަރ އޮބިފައި ހުންނަހާހިނދަކު، އެ ބަޑިން 

ވަޒަން ޖެހޭ ފަދަ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ ނެތި މެދުކެނޑުމެއް

 ނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޑިއެވެ.އެކްޝަން ހިމެ
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އިންސާނެއްގެ  ،ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ"" (2)   

ލައިދޭ ގޮތަށް ބަޑީގެ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ވަޒަންނެތި އެހީތެރިކަމެއް

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަށެވެ.

 ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު":" (3)   

    (i)  ީވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 124 ޤާނޫނުގެ މި އަށް ދީފައިވަނ 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ؛ އަދި (1ގެ )

    (ii)  ިވަޒަން  ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ މާނައިގައި، ބަޑިއާއ

ފައި ހުންނަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ދާގޮތަށް ހަފޮނުވާ

ވަސީލަތްތަކާއި ނިއުމެޓިކް ގަން، ސްޕްރިންގ ގަން، 

ން، ބީބީ ގަން، ސްޓަން ގަން ނުވަތަ ޕެއިންޓްބޯލް ގަ

ވަޅިއާއި، ، ޓޭޒަރއާއި ތޫނު ހަތިޔާރާއި، ކޯރާޑިއާއި

 ހިމެނެއެވެ. އެއްޗެހިފަދަ ރޭޒަރުތިލައާއި، މި

 ވަޒަންނުކުންނަ ގޮތަށް، ނުވަތަ ،ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ ބަޑި"" (4)   

ފޫޓަށް ވަޒަން ދަތުރުކުރާ ވަރުގެ ބާރު  04އެންމެ މަދުވެގެން 

 ން ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޑިއަށެވެ.މި

ޓްރިގަރަށް  ،ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި"" (5)   

ފިތައިލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަކި ވަރަކަށް ވަޒަން ޖެހޭފަދަ އޮޓޮމެޓިކް 

 ލޯޑިންގ އެކްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޑިއަށެވެ.

މުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅު

 ބަލަންޖެހޭ ނުކުތާ

ގައި ކުށުގެ އެ ޢަމަލު އެރުމާ ދެމެދު ހިނގާ ވަގުތުއިރު އިރު އޮއްސުމާއި )ބ( 

ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ  1442 މި ޤާނޫނުގެ ފިނަމަހިންގައި

މިންގަނޑު އަންގައިދޭ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އަދަބުގެ 

 އެ ކުށުގެ އަދަބަށް އިތުރުކުރެވިގެންވެއެވެ.މިންގަނޑުން އެއް ދަރަޖަ 

 

ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް 

 ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން
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 ނެތި، އަންނަނިވިވަތަ ސަރުކާރުގެ ސީދާ ހުއްދައެއްނެތި ނުލައިސަންސެއް )ހ(  .100 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:ތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް އެނގިހުރެ ކުރާ މީހާ އެޢަމަލު

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް ހިމެނޭ އެއްޗެއް އުފެއްދުމާއި،  (1)   

ގެންގުޅުމާއި، ވިއްކުމާއި، އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި އެހެން 

 ނުވަތަ ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛

 ނުވަތަ އުފެއްދުމާއި އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛ ބަޑި (2)   

އެހެން މީހަކަށް ބަޑިއެއް ދިނުން ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ބަޑިއެއް  (3)   

 ވިއްކުން؛ ނުވަތަ

 ބަޑިއެއް ގެންގުޅުން. (4)   

        އެހެން ގޮތަކަށް

 ހާހިނދަކުސާބިތުނުވާ

 ލުކުރާނެ ގޮތްޤަބޫ

 ނދަކު:ހި ހާދެވޭން ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުއެހެ )ށ( 

ބަޑިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަޑި ހުރެއްޖެނަމަ،  5މީހެއްގެ އަތުގައި  (1)  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (2ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ(

 ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަމުގައި ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނަމަ މި މާއްދާގެ އިވާކަމުގަ ރެ އިތުރަށް ހުރެއްޖެބަޑިއަށް ވު 3 (2)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ  (3)ހ( ގެ )

 ތެރެއަށް ފެތޭކަމުގައި ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުށުގެ އިތުރަށް: ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 013 )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

ގެ  ދާގެ )ހ(ވަނަ ނަންބަރުން މި މާއް (1ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (1)   

 4ވަނަ ނަންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  (2)

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (3ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (2)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1ގެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްއެ (3)   

 ކުށެކެވެ.

ގެންގުޅުނު ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ  )ރ(  އަދަބު އިތުރުވާނެ ނުކުތާ

އެ ކުށުގެ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ ، ވާނަމަސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި ހިމެނޭކަމަށް
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 .އިތުރުވާނެއެވެ

 

 

 

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގެ  014 މި ޤާނޫނުގެ ޑި" އަށް ދީފައިވަނީއޮޓޮމެޓިކް ބަ" (1)  .101 މާނަކުރުން

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1ގެ ) )ރ(

ވަނަ މާއްދާގެ  014 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ"" (2)  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (2ގެ ) )ރ(

ވަނަ މާއްދާގެ  121 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" (3)  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1ގެ ) )ނ(

ވަނަ  124 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު"" (4)  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (1) ގެ މާއްދާގެ )ރ(

 (4ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 014 މި ޤާނޫނުގެ ނީއަށް ދީފައިވަ ބަޑި"" (5)  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  014 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި"" (0)  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (5ގެ ) )ރ(

 

 ބާބު ވަނަ 111

 ކުށް ކުރާ ރާވައިގެން ޓެރަރިޒަމާއި

 

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން ވަނަ މާއްދާ 111

 ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ވަނަ މާއްދާ 110
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 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ 111

 

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން

 

 ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:ންނަނިވި ޢަމަލުލަތްތަކުގައި، އައަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .111 ކުށް ކަނޑައެޅުން

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން؛ ނުވަތަ (1)   

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކު އެ  (2)   

 ޖަމާޢަތާ ގުޅުވުން؛ ނުވަތަ

ން ގޮތުތުންނާއި މާލީކުށްކުރާ ޖަމާޢަތަކަށް މާއްދީ ގޮ (3)   

 އެހީތެރިވެދިނުން؛ ނުވަތަ

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި  (4)   

 އެހެން ކަމެއްގައި އެ ފައިސާ އިންވެސްޓުކުރުން؛ ނުވަތަ

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަރަކާތްތައް އެއްވެސް ގޮތަކުން  (5)   

ގޮތުގެ ގެންދަންވީ ރަކާތްތައް ކުރިއަށްކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި، އެޙަ

 އިރުޝާދު ދިނުން.

 ވަނީ:ރާ ޖަމާޢަތް"ކަމަށް ބުނެފައި އެ"ކުށްކު (1) )ށ(  މާނަކުރުން

    (i)  ީގުޅިފައިވާ ޢާންމު ، އެ ޖަމާޢަތުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކ

 ވުމާއި:ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްއެއް މަޤްޞަދަކަށް

ވަތަ އެ ޖަމާޢަތާ އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނު )ހހ(     

ގުޅިފައިވާ މީހުން މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް 

ގެންދެވޭ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ މަޤްޞަދެއްގެ ބައެއްގެ 

ން ނުވަތަ ފަނާކުރުން ގޮތުގައި އަނިޔާވެރިކަ

ކުރެ ކަމެއްގެ ބިރު ނުވަތަ އެދެކަންތަކުން

ދެއްކުން ހިމެނޭ ދެ ޢަމަލު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 

 ވުން؛ ނުވަތަބަޔަކަށްނަ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ގި
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އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތާ  )ށށ(     

ގުޅިފައިވާ މީހުން މެދުވެރިކޮށް، 

 އެއްޗެހިވިއްކުމާއި މަސްތުވާ އެއްޗެހިމަސްތުވާ

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންގޮސް އޭގެ 

ވިޔަފާރިކުރުންކަމަށް މާނަކުރެވޭ ދެ ޢަމަލު 

ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ

 ނުވަތަ ބަޔަކަށްވުން؛

 ކުށްކުށް ކުރުމަކީ، ނުވަތަ ކުރާނެކަމުގެ އެފަދަ )ނނ(     

ބިރުދެއްކުމަކީ އެ ޖަމާޢަތުގެ ބޭނުންކަމުގައި 

ނުވަތަ މަޤްޞަދުކަމުގައި ޢާންމުކޮށް 

ލުކޮށްފައިވާ ޤަބޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ންއިޢްލާ

 ބަޔަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

    (ii)   ިޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ނުވަތަ  ސަރުކާރުންދިވެހ

އިވާ ކަނޑައަޅާފަކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި 

 .ވުންޖަމާޢަތަކަށް

އި، އެ ތާޚިދުމަވަނީ، މާލީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ މާއްދީ އެހީތެރިކަން"" (2)  

މީހުން ތިބޭނެ ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ މީހުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި، 

ތައް ދިނުމާއި ލިޔުން ލުމުގެވާމީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޝަޚްޞު އޮޅު އެ

ޞަލާތުގެ އާތައް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި، މުލިޔުންގުޅޭ ދޮގު ނުވަތަ އެކަމާ

ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހަތިޔާރު ދިނުމާއި، ގެއްލުންދެނިވި 

އް ތަނަށް އެހެންވެސް މާއްދާތަކާއި، ގޮވާއެއްޗެއްސާއި، އެއް ތަނުން އަނެ

ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މާއްދީ އެކިއެކި މުދަލާއި އެހެނިހެން އެހީ 

ން ޔެކިޔުދިނުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއާއި ދީނީ ލި

 ދިނުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަން ކުށްކުރާ މީހާއަށް، އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށް (1) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން

 ނަމަ:އިވާއެނގިފަ
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    (i)  )ވަނަ ނަންބަރުގައި  (5ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ

ދަރަޖައިގެ   ވަނަ 2ބަޔާންކޮށްފައިވާކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށެކެވެ؛ އަދި

    (ii)  ި(4ގެ ) ވަނަ ނަންބަރުން )ހ( (1ގެ ) މާއްދާގެ )ހ( މ 

 3ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށެވެ.ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށް

ގަތުމާމެދު އެއްވެސް އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަން ދެނެ (2)   

ވަނަ  (5ގެ ) ކުރާ، މި މާއްދާގެ )ހ(ފަރުވާލެއްނެތް މީހާ

ވަނަ  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  ނަންބަރުގައި

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  4ގެ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތު (3)   

 ކުށެކެވެ.

 

 ތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުންލިޔުންފައިސާގެ އެކިއެކި 

 

 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:ލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާ )ހ(  .110 ކުށް ކަނޑައެޅުން

ފައިސާކަން އެނގޭ  ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙަރަކާތަކުން ހޯދައިފައިވާ (1)   

 އަދި ގޮތުން އެއްވެސް މާލީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން؛ސާއާ ގުޅޭފައި

އެ މާލީ މުޢާމަލާތް ހިންގުމުގެ މުޅި ބޭނުމަކީ ނުވަތަ އެ  (2)   

 މުޢާމަލާތުން ޙާޞިލުކުރާ ބޭނުމަކީ:

    (i)   ްޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުނ

 ކަމުގައިވުން: ނުވަތަ

    (ii)  ަލުން ލިބޭ ފައިސާގެ ބާވަތާއި، އެ ހުރި ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމ

އަދި އޭގެ ވެރިފަރާތާއި ، އެ ލިބުނު ތަނަކާއި، ތަނަކާއި

 ނުވަތައޭގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ ފަރާތް ފޮރުވުން؛ 

    (iii)  ާބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން އެފަދަ ފައިސާއ
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 މާތު ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްވެގަތުން.މަޢުލޫހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ކަމަށް ބުނެފައި އެ "މާލީ މުޢާމަލާތް" (1) )ށ(  ރުންމާނަކު

 ހިމެނޭ ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކަށެވެ:

    (i)  ްވަސީލަތެއް  ވެސް އެހެންވަޔަރ ނުވަތަ އެނޫނ

ތަނަށް ފައިސާ  ތަނުން އަނެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއް

 ގެންދިއުން؛ ނުވަތަ

    (ii)  ިބަދަލުކުރުން؛ ނުވަތަ  ންމެއް އުފެއްދުޔުފައިސާގެ ލ

 ނުވަތަ

    (iii)  ްއޮތް މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު އެހެން ފަރާތަކަށް މުދަލަކަށ

 ބަދަލުކުރުން.

 ވަނީ:ން" ކަމަށް ބުނެފައި އެޔުލި ފައިސާގެ" (2)   

    (i)   ،ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާފޮއްޗަށާއި ފައިސާގެ ނޫޓަށާއ

، ފަދަ އެއްޗެއްސަށާއިޤައުމެއްގެވެސް އެ އެހެން

ޓްރެވެލަރސް ޗެކަށާއި، ބޭންކް ޗެކަށާއި އަދި މަނީ 

 ނުވަތައޯޑަރަށެވެ؛ 

    (ii)  ައަތުން  ލިޔުން ށް ނުވަތައިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީއ

ބަދަލުވާއިރު، އޭގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް  އަތަށް

ގޮތަށް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނިހެން ބަދަލުވާ

 މަށެވެ.ޔެކިޔުލި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  މި )ނ(  ންދަރަޖަކުރު

 

 މާނަކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގެ  111 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް" )ހ(  .111 މާނަކުރުން

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ށ( ގެ )
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ވަނަ މާއްދާގެ  110 ގެމި ޤާނޫނު "މާލީ މުޢާމަލާތް" އަށް ދީފައިވަނީ )ށ(  

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ށ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ  024 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ "މާއްދީ އެހީތެރިކަން" )ނ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (2ގެ ) )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ  021 މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފައިވަނީ ލިޔުން" "ފައިސާގެ )ރ(  

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (2ގެ ) )ށ(

 

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު -ތިންވަނަ ބައި 

 

 ބާބު ވަނަ 0111

 ޢަމަލުކުރުން އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު

 

 ރުންކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކު ވަނަ މާއްދާ 0111

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ވަނަ މާއްދާ 0110

 ތާވަލުކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ  ވަނަ މާއްދާ 0111

މިންވަރާ  ނުވި ނަމަވެސް، އެލާޒިމުއަދަބު ކަނޑައެޅުން  އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް ވަނަ މާއްދާ 0111

 ންކުރުންޚިލާފުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާ

 ނާ މިންވަރުގެ އަދަބެއް، ހުއްދަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުކަ ވަނަ މާއްދާ 0111

 ޙާލަތްތައް ކަނޑައެޅިދާނެކުރެވިފައިވާ އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

 ތާވަލުއަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ  ވަނަ މާއްދާ 0111

 ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން އެއް ދާވަނަ މާއް 0111

 އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް ވަނަ މާއްދާ 0111

 ކައްފާރާ ވަނަ މާއްދާ 0111

 

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން



 

 

 

 

 

 

 225 

 

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ 

މިންވަރު ކަނޑައަޅައި 

 ޢާންމުކުރުން

ޤާނޫނުގެ އެހެނިހެން  ބާބާއި މި ޅުމުގެ ކުރިން، މިއަދަބު ކަނޑައެ )ހ(  .0111

ކަނޑައެޅޭނެ މަތިން، އެ ކުށަކަށް ވާ ގޮތުގެމާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

މިންވަރަށް ވާޞިލްވިގޮތް  ވެ. އަދި އެއަދަބުގެ މިންވަރު ބަލަންވާނެއެ

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި، ޤާޟީ ހިމަނަންވާނެއެވެ.އެ މައްސަލައެއް ނިމުނު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި  )ށ(  

އެ  ،ކޯޓުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަކީ އެއްގޮތް އުސޫލުތަކަކަށް ހެދުމަށް

އިރެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެންމެ އިސް ކޯޓުން މަދުވެގެން 

އަހަރު އެ މިންގަނޑުތައް ބަލައި،  1އަހަރުން  2ކޮންމެ 

 ޢާކުރަންވާނެއެވެ.މުރާޖަ

 

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު

 

އަދަބުގެ މިންވަރު ކޯޓުން 

 ކަނޑައެޅުން

ވަރު ވާ "ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަނަ މާއްދާގައި 1442ޤާނޫނުގެ  މި  .0110

ގެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބު ވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ" ގައިތާވަލުބަޔާންކޮށްދޭ 

 ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މަތިންގެމިންވަރު، އަންނަނިވި ގޮތު

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ 

މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގޮޅި 

 ކަނޑައެޅުން

އިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ބަ 2ވަނަ ބަޔާއި  1ޤާނޫނުގެ  މި )ހ( 

ފަހު، އެ ކުށަކަށް ން ކުށުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމަށްމަތިގޮތުގެ

 1442ޤާނޫނުގެ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މި އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅޭނެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ 

" އިން ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮލަމުގައި )މަތިން ތާވަލު

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީގެ ތެރެއިން "ތިރިއަށް( ހިމެނޭ ގޮޅިތަކު

 ވާތަށް( ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ކަނާތުންމިންގަނޑު" ބަޔާންކުރާ ގޮޅި )

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި 

ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަމުން ތާވަލުން މިނެއް 

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ނުކުތާތައް  އެ )ށ( 

ދެނެގަތުމުގައި، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތް 

 އެވެ.ކުރަންވާނެ
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 ކަނޑައެޅުން

މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި  އެ (1)   

 2ވަނަ ބަޔާއި  1ޤާނޫނުގެ  ކަމަށް މިއްބަލަންޖެހޭ ނުކުތާތަ

 ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި، އަދި

 ، މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ 1144ނޫނުގެ މި ޤާ (2)   

މިނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި؛ )މި އަދަބުގެ ކުޑަބޮޑު 

މަތިން ގޮތުގެ ބަރުގައި ބަޔާންވެގެންވާންވަނަ ނަ 1މާއްދާގެ 

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ 

 ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަންތައްތައް( އަދި

ތެރެއިން ކަމެއް،  އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ (3)   

 ސާފު ހެކީގެ އަލީގައި ސާބިތުވެފައިވާނަމަ އެކަމަކާއި؛ އަދި

އަދަބުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  (4)   

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ސާބިތުވެފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ބަލައި، އަދަބުގެ މިންވަރު މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ ނުކުތާތަކުން 

 ނުކުތާތައް ކެނޑުމާއި؛ މިންވަރު ދަށަށް ޖައްސަންޖެހޭ އަދަބުގެ

އަދަބުގެ މިންވަރު މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ  އެންމެހާ    (5)   

ކަންކަން އެއްކުރުމަށްފަހު އެއިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށަށް 

ޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކެނޑުމުން އަންނަ އަދަބުގެ 

ވާ ވަނަ މާއްދާގައި 1442ޤާނޫނުގެ  މިންވަރަކީ، މި

" އިން އެ ތާވަލު"ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ 

 ކުށަކާ ގުޅިގެން ދެވޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ގޮޅިއެވެ.

ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ 

 މިންވަރު

ރަޖަ މަތިން، ކުށުގެ ދަހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ ) )ނ( 

ށ( ގައި ގުޅޭ، މި މާއްދާގެ )ކުރާ ކޮލަމްގެ ގޮޅިއާބަޔާން

މަތިން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

އުނި އިތުރު ގެނައުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާ ގޮޅީގައި ބަޔާންކުރާ އަދަބަކީ އެ 

 ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރެވެ.
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 މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ

 

އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ 

 ތާވަލު

ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ  ހ()  .0111

ވަލުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ވަނަ މާއްދާއާއި، ތިރީގައިވާ ތާ 1443

 މަތިންނެވެ.ގޮތުގެ

 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ  

1 

 ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ

2 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ 

3 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ 

4 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ 

5 

ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ 

1 

ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ 

2 

 ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ

3 

ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ 

 ބޮޑު އަދަބު
 މ 3 މ 0 އ 1 އ 2 އ 4 އ 0 އ 15 އ  25

 މ 0އ،  13 މ 0އ،  22 5+
މ،  2އ،  0

 ދ 12

 މ،  0އ،  3

 ދ 0

 މ،  0އ،  1

 ދ 0
 ދ 21މ،  2 ދ 12މ،  5 ދ 10، މ 9

 އ 12 އ 24 4+
މ،  4އ،  0

 ދ 24

މ،  2އ،  3

 ދ 12

 މ،  0އ،  1

 ދ 0
 ދ 12މ،  2 ދ 24މ،  4 ދ 10މ،  9

 މ 0އ،  14 މ 0އ،  10 3+
 މ،  0އ،  5

 ދ 0

މ،  9އ،  2

 ދ 10

މ،  4އ،  1

 ދ 24
 ދ 3މ،  2 ދ 0މ،  4 ދ 12މ،  0

 އ 9 އ 15 2+
މ،  9އ،  4

 ދ 10

މ،  4އ،  2

 ދ 24

މ،  2އ،  1

 ދ 12
 ދ 24މ،  1 ދ 10މ،  3 ދ 0މ،  0

 ދ 15މ،  1 މ 3 މ 0 އ  1 އ 2 އ 4 މ 0އ،  0 މ 0އ،  12 1+

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ 

 އަސާސީ މިންގަނޑު
 އ 0 އ 14

 މ، 2އ،  3

 ދ 12 

 މ،  0އ،  1

 ދ 0
 ދ 0މ،  1 ދ 12މ،  2 ދ 24މ،  4 ދ 10މ،  9

 މ 0އ،  4 މ 0އ،  0 -1
 4އ،  2

 ދ 24މ،  
 ދ 20 ދ 24މ،  1 ދ 10މ،  3 ދ 0މ،  0 ދ 12އ،  1
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 އ 3 އ 5 -2
 މ،  0އ،  1

 ދ 0
 ދ 10 ދ 0މ،  1 ދ 12މ،  2 ދ 24މ،  4 ދ 10މ،  9

 ދ 9 ދ 10 ދ 0މ،  1 ދ 12މ،  2 ދ 24މ،  4 ދ 10މ،  9 މ 0އ،  1 މ 0އ،  2 -3

 

 ވަގުތު ގުނުން (ށ)  

އެންމެ ފަހުގެ ، ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އަދަބުގެ ވަގުތުތައް ގުނާނީ މި   

ކުށުގެ އަދަބުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެދުވަހާ ހަމައަށް 

 މަތިންނެވެ.އް ހިމެނޭ ގޮތުގެތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ އެހެން އަދަބުތަ

 ދުވަހެވެ. 305އ" )އަހަރު(: އަހަރަކީ " (1)   

 ދުވަހެވެ. 34މ" )މަސް(: އެއްމަސް ދުވަހަކީ " (2)   

 ވެ.ގަޑިއިރެ 24(: ދުވަހަކީ )ދުވަސްދ" " (3)   

 

 މިންވަރާ ޚިލާފުވާ  ނުވި ނަމަވެސް، އެލާޒިމުއަދަބު ކަނޑައެޅުން  އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް

 ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން

 

އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ 

އަދަބު  މިންވަރަށް

ނުވި ލާޒިމުކަނޑައެޅުން 

މިންވަރާ  ނަމަވެސް، އެ

 ޚިލާފުވާ 

ތަކުގައި ސަބަބު ޙާލަތް

 ބަޔާންކުރުން

 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އަދަބުކަނޑައެޅުމުގައި ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ  ހ()  .0111

މިންވަރަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން ކޯޓަށް ކޮންމެހެން 

ވަނަ މާއްދާގައި  11ޤާނޫނުގެ  ވެގެނެއްނުވެއެވެ. މިލާޒިމު

މަތިން، ޤާނޫނު ގެއެއްގޮތްވާ ގޮތު ންމު މަޤްޞަދުތަކާޢާބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް  ހުއްދަކުރާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަދަބެއް

 ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1442ޤާނޫނުގެ  ނަމަވެސް މި (ށ)  

ށަކަށް " ގައި އެކުތާވަލު"ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ 

 ވުރެމިންވަރު ނުވަތަ އެއަށް 2އިވާ އަދަބުގެ މިންވަރަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފަ

ކަނޑައެޅޭނެ  މަތީ މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ

ފުވި ސަބަބު، އެ ޚިލާށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ކަމައަދަބުގެ މިންވަރު
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 ނަން ވާނެއެވެ.ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ޤާޟީ ހިމަމައްސަލަ ނިމުނު

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރާއި އަންނަނިވި މިންވަރަށް ކޯޓުން  (ނ)  

މަތިން  ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ތި

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މިންވަރު ނުވަތަ  2ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ  (1)   

ބެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ އެއަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްގެ އަދަ

އަދަބާއި  ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުށްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިންވަރު ނުވަތަ  2ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ  (2)   

އެއަށްވުރެ ދަށް މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 

ގައި ޓެއްކޯމަތީމަރުހަލާގެ ދަބާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަ

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޯޓުން އޮޅުން އަރައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ   ކުށުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމުގައި )ރ(  

ގޮތުން ނުބައި ކޮށް މުގައި ޤާނޫނީނިންމު ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު

ނިންމައިފައިވާނަމަ އެ ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމާމެދު ނުވަތަ އެ ނިންމި 

ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު  ނިންމުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ދައުލަތަށާއި ކުށްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 އް، ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ މިންވަރުގެ އަދަބެ

 ޙާލަތްތައް އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑައެޅިދާނެ

 

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ 

މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ 

ތާވަލުގައި ބުނާ މިންވަރުގެ 

 އަދަބެއް، ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ 

އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

 ކަނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް

ވާ "ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ނަ މާއްދާގައިވަ 1442މި ޤާނޫނުގެ   .0111

އެންމެ  ނެ" ގައި ކުށެއްގެ އަދަބުގައި ކުށްވެރިއަކު ޖަލަށްލެވޭތާވަލުބަޔާންކޮށްދޭ 

 ނެއިވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތުން ކަނޑައެޅޭކަނޑައަޅާފަދިގު މުއްދަތު 

ތަފާތު އެކިއެކި  ޖަލުގެ މުއްދަތާ އެއް މިންވަރެއްގެ އެހެން އަދަބެއް ނުވަތަ

ބާވަތުގެ އަދަބުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު ކުށްވެރިއަކު ޖަލަށްލެވޭނެ އެންމެ ދިގު 
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މުއްދަތާ އެއްހަމަ އަދަބު އެކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން  

ވަނަ  1445ޤާނޫނުގެ  ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މުއްދަތާއި ބާވަތް ވާންވާނީ މި

 މަތިންނެވެ.ވާ ގޮތުގެ" ގައިތާވަލުމަ ކުރާ ފާތު އަދަބު އެއްހަވާ "ތަމާއްދާގައި

 

 

 

 އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު

 

 އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު

 ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު

ވާ " ގައިތާވަލުމަ ކުރާ "ތަފާތު އަދަބު އެއްހަވާ މި މާއްދާގައި ހ()  .0111

ދަތަށް ވުރެ ގެ ޖުމްލަ މުއްއަދަބު ނެމަތިން އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭގޮތުގެ

މަތިން ތަފާތު އެކިއެކި ބާވަތްތަކުން އަދަބު އިތުރުނުވާ ގޮތުގެ

 ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 

 ގޭ ބަންދު ޖަލަށްލުން
ތަމަޢަށް ޖްމު

 ޚިދުމަތްކުރުން
 ޢަދަދުން ބޮޑު ޢަދަދެއް( ޖޫރިމަނާ )ދެ

އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް 

 ގާތުން ބެލުން
 ބޭޝަންޕްރޮ

 އަހަރު 1 އަހަރު 1 އަހަރުގެ އާމްދަނީ 0ނުވަތަ  ،ރ 72,000 ގަޑިއިރު 0211 އަހަރު 1 އަހަރު  0

 އަހަރު 1 އަހަރު 1 މަހުގެ އާމްދަނީ 1ނުވަތަ  ،ރ 36,000 ގަޑިއިރު 211 އަހަރު 0 މަސް  1

 އަހަރު 0.1 އަހަރު 0 މަހުގެ އާމްދަނީ 1ރ، ނުވަތަ  18,000 ގަޑިއިރު 111 މަސް 1 މަސް  1

 މަސް 1 މަސް 1 މަހުގެ އާމްދަނީ 0ރ، ނުވަތަ  6,000 ގަޑިއިރު 011 މަސް 1 މަސް  0

 މަސް 0.1 މަސް 0 ދުވަހުގެ އާމްދަނީ 1ރ، ނުވަތަ  1,400 ގަޑިއިރު 11 ދުވަސް 01 ދުވަސް  1

 

ގޭގައި  ކުށްވެރިޔާގެ ން ނުވަތަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގޭގައި ބަންދުކުރު (ށ)  ކުރުން ބަންދު ގޭގައި

ފިޔަވާ އެހެން ތަނެއްގައި، ބަންދުކުރާ  ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްނުވަތަ 

ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާ އޭނާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ 

ގެއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ 

ރު އަދަބު ޚިލާފަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް އިތު

 ޅިދާނެއެވެ.ކަނޑައެ

ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ، ޖޫރިމަނާ ކޮށް އެ ޖޫރިމަނާގެ އެކުރި ކުށުގެ އަދަބުގެ )ނ(  ޖޫރިމަނާ
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ފައިސާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ކުރެވޭ 

ކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ ޤާނޫނު ހުއްދަ ޢަދަދު ވާންވާނީ މިޖޫރިމަނާގެ 

 ދަދަކަށެވެ.ޢައިތުރުނުވާ 

ކުށުގެ އަދަބުގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެއް  )ރ(  ތް ކުރުންޚިދުމަމުޖްތަމަޢަށް 

ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް 

ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރާ ޙުކުމަކީ އެ ކުށްވެރިއަކު ލަދުވެތި 

ނުވިނަމަވެސް އެކަންކަން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުވަތަ  އިކުރުވުން ކަމުގަ

ޚިދުމަތް ވާންވާނީ ކުށްވެރިޔާއާއި މުޖްތަމަޢުގެ ކުރިމަތީގައި އަދަބެއްގެ 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭ ކަންކަމަށެވެ.

ތުން ގޮތް ވަރަށް ގާގާތުން ބެލުމަކީ ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް އުޅޭނޫޅޭ )ބ(  އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ގާތުން ބެލުން

 ނުކުރެވޭގޮތަށްވެރިޔާއަށް ވަކި ބަޔަކާ ބައްދަލުވެ. ކުށްމެބަލާބެލު

ބައެއް  ،ކަނޑައެޅުމާއި، ބައެއް ތަންތަނަށް ނުދެވޭގޮތަށް އަމުރުކުރުމާއި

ތަންތަން ނޫން ތަނަކަށް ނުދެވޭގޮތަށް )މަސައްކަތްކުރާ ތަނާއި 

 ދިރިއުޅޭތަން ފަދަ( އަމުރުކުރުމާއި، ކުށްވެރިޔާ ކަނޑައެޅޭ ވަކި

ގަޑިތަކެއްގައި މެނުވީ ގެއިން ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް 

ނުދިއުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން 

މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

ނާ އުޅޭ ކުރާ ޓެސްޓްކުރަން އެންގުމާއި، ކުށްވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑާއި، އޭ

 ލައިބަ ލައިތަން ދުރާލާ އެންގުމަކާ ނުވަތަ އިތުރު ހުއްދައަކާ ނު

ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ލީމީޢުތަފާސްކުރުމަށް އެންގުމާއި، ކަނޑައެޅޭ 

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުށްވެރިޔާ ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ 

ޔާގެ ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރުމަށް އެންގުމާއި، މިނޫންވެސް ކުށްވެރި

ންމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއަޅައި، ޢާފަރާތުން 

ކުޅަ އައުން އަވަސްކުރުމާއި އޭނާ އެ ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް

ކުރެވުނު ދިނުމަށްޓަކައި މަތީގައި ބަޔާންކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބި

ކުރުމުގެ މުރުއަކަންކަމާއި އެކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ކޯޓަށް ފެންނަ 
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ގޮތް ކައިރިން ބެލުމުގައި ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އުޅޭނޫޅޭ އިޚްތިޔާރު

ކުށްވެރިޔާ ވަކި ޚާއްޞަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން 

ފައިވާ ފާހިމެނިދާނެއެވެ. ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުށްވެރިޔާ ދެވިހި

އެހީތެރިވާ ރުމަށް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުށްކު

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ހޯދުމެވެ.  ،ލާޙުކުރުމަށްސިފަތައް އިޞް

 އެފަދަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާ ކުށްވެރިޔާ، އެ

ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން 

 ވެގެންވާ ކަމެކެވެ.ލާޒިމުއޭނާގެ މައްޗަށް 

ފިސަރަކާ ގަވާއިދުން ބަލާ އޮގޮތް ކައިރިން ޕްރޮބޭޝަންއަކީ އުޅޭނޫޅޭ )ޅ(  ޕްރޮބޭޝަން

ރާ ބައްދަލުކުރުމަށާއި، މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގު

ކުރާ ޓެސްޓް ގަވާއިދުން ކުރުމަށާއި، ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

ކައުންސިލިންއަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، އޭނާގެ 

މީހުން ޙިމާޔާތްކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް ކުޑަ  ހެންފަރާތުން އެ

ކުށްވެރިޔާ  ،މިންވަރަކަށް ކުށްވެރިޔާއަށް ކަންކަން މަނާކުރުމާއެކު

އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އައުން އަވަސްކުރުމާއި އޭނާ ކުޅަކުށަށް ޙައްޤު 

އަދަބު ލިބިދިނުން ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން، ވަކި ކަންކަން މަނާކުރުމާއެކު 

 ޔާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތެވެ.ކުށްވެރި

 

 ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން އެއް

 

ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށަށް  އެއް

 އަދަބުދިނުން

ގިނަ ކުށް ސާބިތުވާ ޙާލަތްތަކުގައި  ކުށަށްވުރެ އެއްކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް   .0111

އި ޢަމަލުކުރާނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގަ

 މަތިންނެވެ.އަންނަނިވި ގޮތުގެ

ކަނޑައަޅާނީ  ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކޮންމެ ކުށަކަށްމެ އަދަބު ހ()  

ކުށެއްގެ ދަރަޖައާއި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި  އެ ކުށަކަށް ވަކިން، އެ

އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް  ،ފަހުހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލުމަށްބަލަންޖެ
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 ތުވި ހަމައެކަނި ކުށް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ސާބި

މަތިން އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މި (ށ)  

 ބަލައި، ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބުގެ މުއްދަތަކަށްވާނީ:

އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު އެންމެ ދިގު  (1)   

އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅެން އޮތް އަދަބުގެ އެންމެ ދިގު  ކުށަށް،

 މުއްދަތެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު  (2)   

ދެވަނައަށް އެންމެ ދިގު ކުށަށް، ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ 

 މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި.

ވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ނު (3)   

ތިންވަނައަށް އެންމެ ދިގު ކުށަށް، ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ 

 ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބައި.

ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު  (4)   

ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ ދިގު ކުށަށް، ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ 

 .އަށްބައިކުޅަ އެއްބައި

ހުރިހާ ކުށަކަށްމެ އަދަބު  ލުންސޫއުމަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު  (5)   

ކަނޑައެޅުން. އެގޮތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުން ކުށްވެރިޔާގެ 

މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ޖުމްލަ ކޮންމެ ކުށަކާ ގުޅިގެން 

އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރުވާ ކޮންމެ ކުށަކާ 

ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ގުޅިގެން އެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ( ވަނަ ނަންބަރަށ4ް( ވަނަ ނަންބަރުން )1)

 ދާނީ ކުޑަވަމުންނެވެ. ލުންސޫއު

 ބަންދުގެ ދެކުށަކަށް އެއްފަހަރާ

 ތަންފީޒުނުކުރުން އަދަބު

އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަކުށަށް ބަންދުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ނ( 

ތްތަކުގައި، ކޮންމެ ކުށަކަށްމެ ކަނޑައެޅޭ އަދަބު ތަންފީޒުކުރާނީ  ޙާލަ

 .ވަކިވަކިންނެވެ

އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށުން ކުށްވެރިޔާ ކުށްވެރިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ  )ރ(  ކުށުގެ މުއްދަތާއި އަދަބުގެ
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ގެ ނަށް ބަލާއިރު އެއްވަރުދެ ކުށަކީ ނުވަތަ ކުށްތަކަކީވެސް ކުށުގެ ބޮޑުމި އެއްވަރުވުން ނުރައްކާތެރިކަން

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ ނަމަ، ނުވަތަދެ ކުށަށް ނުވަތަ ކުށްތަކަށްވާ

ނަމަ، އެ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށަކީ މުއްދަތު އެއްވަރުގެ ކުށްތަކެއް

މާއްދާގައިވާ  ކުށެއްކަމަށް ކޯޓުން ބަލައި، މި އަނެއް ކުށަށްވުރެ ބޮޑު

 ނީއެވެ.އުސޫލުން އަދަބު ކަނޑައަޅާ

 

 އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް

 

ޖަލަށްނުލައި ދޭ  ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖަލަށްލައިގެން ދޭ އަދަބުތަކާއި ހ()  .0111 ބާރު ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު

ކުށްވެރިޔާ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ  ،އަދަބުތައް ދިނުމުގެ އިތުރަށް

ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން  ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް

އެހެން އަދަބުތަކުގެ މުއްދަތަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  ،ކުރާ އަމުރު

 ދެމިއޮވެދާނެއެވެ.

މަތިން ވަކިކަމެއް ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

ކުރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކީ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ އަމުރެވެ. 

ފަދަ އަމުރު ނެރޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ އަމުރުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް އަދި މި

ބަލައި ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އެހެން އަދަބު ކުޑަކުރަން 

 ވާނެއެވެ.

 

 ކައްފާރާ

 

ޝަރީޢަތުގައި  ނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީޤާ މި  .0111 ކައްފާރާ

އިވާ ކުށްތަކަށް ކައްފާރާގެ އަދަބު ޅާފަކަނޑައަކައްފާރާގެ އަދަބު 

 އަޅަންވާނެއެވެ.ކަނޑަ

 

 ބާބު ވަނަ 0011
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 ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށް އަސާސީ ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު

 

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 0011

ޔާންކޮށްފައިވާ އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަ، އިމާނަކުރުމުގަ ކުށް ވަނަ މާއްދާ 0010

 މަތިވުން މިންވަރުކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ، އަދަބުގެ  މިންވަރަށްވުރެ،

 މަތިވުން ދަރަޖަބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ  ވަނަ މާއްދާ 0011

 ނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުންފަރުވާލެއްނެތް އަ ވަނަ މާއްދާ 0011

 ނުވަތަ ދަށްވުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ލައިރެކޯޑަށް ބަ ކުށެއްގެ ވަނަ މާއްދާ 0011

 މަތިވުން ދަރަޖައަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަދަލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ  ވަނަ މާއްދާ 0011

 ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި  ވަނަ މާއްދާ 0011

 ދަށްވުން ދަރަޖަ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ  ވަނަ މާއްދާ 0011

 ވުންސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށް

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން ވަނަ މާއްދާ 1108

 ންދަށްވު ދަރަޖަލިބެނިވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ  ފުމުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާ ވަނަ މާއްދާ 1109

  އަދަބުގެ ހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތި ވަނަ މާއްދާ 1110

 ދަށްވުން ދަރަޖަ

 

 ޢަމަލުކުރުން އެއްގޮތަށް މިންގަނޑާ އަސާސީ ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު

 

ޤާނޫނުގެ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި  މި ހ()  .0011 އުސޫލު މުންޢާ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ  ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި

ބާބުގައި  އަސާސީ މިންގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ އިތުރުން، މި

މަތިންވެސް އަދަބު ވާ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެބަޔާންކޮށްފައި

 ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.
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އެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ކަންކަމަކީ ކުށް އަދަބު ކަނޑަ )ށ(  ޢަމަލުކުރުން ފުށުނާރާގޮތަށް

ކުރާ މާއްދާގައި، ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި މާނަ

ރޭގައި ނުވަތަ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެ

ވާނަމަ، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ބެލެވިފައިވާ ކަންކަމަށް

އިތުރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި  ލަށްސޫއު ންޖެހޭ ޢާންމުކުރަ

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޢާޔަތް ނުކުރެވި 

 ހުރި ކަންކަމަށް އެކަންޏެވެ.

ނިޔަތާގުޅޭ  ކުށް މާނަކުރުމުގައި، އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ، ކުށުގެ

 ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ، އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން

 

ތާގުޅޭ ރުކުންތައް ކުށުގެ ނިޔަ

 ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރުވާ

 އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން

 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ   .0010

ވަނަ  24ޤާނޫނުގެ  ޅޭ ރުކުންތައް، މިމަތީ މިންވަރަކަށް ކުށުގެ ނިޔަތާގު

މަތިން، ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމާއްދާ )ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް

ނަމަ، މަތިވާ ކޮންމެ ރުކުނަކަށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ ސާބިތުވެފައިވާ

 މިންގަނޑަށްވުރެ، އެއް ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ.

 

 ތިވުންބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަގެ ސަބަގެއްލުމެއް ދިނުމު ބޮޑު

 

ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ 

ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ 

 މަތިވުން

 ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ: ހ()  .0011

 ންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުންވާ ކަންކަމަށްވާނަމަ:ޢާއަންނަނިވި  (1)   

    (i) ްލަތެއް، ނުވަތަ ދޭ ވަސީޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށ

ތަކަށް ޚިދުމަންމު ޢާއްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ންމު މުއަޢާ

އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅުން ނުވަތަ ގެއްލުމެއް 

 ދިނުން؛ ނުވަތަ
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    (ii) ާލަތަކާ މެދު، ންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދޭ ވަސީޢ

ންމު ޢާންމު މުއައްސަސާއަކާމެދު ނުވަތަ ޢާނުވަތަ 

ންމުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ޢާތަކާ މެދު ޚިދުމަ

ތުބާރު، އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަކަށް ގެއްލުވާލާފަދަ އި

 ޢަމަލެއް؛ ނުވަތަ

    (iii) ުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން، ނުވަތަ ދައުލަތ

މަޙްރޫމްކުރުވުން  ދައުލަތްގެ މުދަލަކުން ދައުލަތު

 އޭޖެންޓަކަށް އަނިޔާކުރުން؛ ނުވަތަ ދައުލަތުގެނުވަތަ 

ކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ކުށްކުރި މީހާ އެކުށް  (2)   

ސަބަބަކާހުރެ، އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާއެއް 

 ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު މީހަކާމެދުނަމަ،

    (i)  ްއަހަރު ވެފައިވާ،  05ކުޑަކުއްޖަކު، ނުވަތަ ޢުމުރުނ

ނުވަތަ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސަކަށް އުނިކަން 

ކުށްވެރިޔާއަކީ ކުށުގެ ޢަމަލު  ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ

ތަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރުމުގެ ޞްލަޙަހިންގުނު މީހާގެ މަ

 ނުވަތަ ނަމަ،ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޮތް މީހަކު

    (ii) ްކަމެއް  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިނ

 ނުވަތަ ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވާ ހިނދު،

ށީގެ ނުވަތަ ދީނީ ނުވަތަ ތާރީޚީ ގޮތުން ސަޤާފީ ނުވަތަ ތިމާވެ (3)   

މުހިއްމުކަންދެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލަކަށް 

 ގެއްލުން ދިނުން؛ ނުވަތަ

ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުގައި އެކުށް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ  (3)   

ގެއްލުމުގެ މިންވަރަށްވުރެ، އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މިންވަރަކަށް 

 .ސަބަބުން ގެއްލުންވެފައިވުންއެކުށުގެ 

ވާ ގެ ތެރެއިން ނުކުތާއެއް ފުރިހަމަމަތީގައި ބަޔާން ކުރި ނުކުތާ ތަކު )ށ(  

ހިނދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 
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 2ނުކުތާ ފުރިހަމަވާ ހިނދު  2ދަރަޖައަށް، އަދި  1އަދަބުގެ މިންވަރު 

އެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަރަޖައަށް އަދަބު ކަނޑަ

މަތިވާނެއެވެ. އަދި އެކުށަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މިންވަރު، 

ދަރަޖަ މަތި  3އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ 

ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ޙާލަތަކީ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާގައި، އެކުށް 

އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ، ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ

 އެކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވެފައިވާނަމައެވެ.

އެއްޗަކީ، ނުވަތަ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ )ނ(  

ފީ ގޮތުން ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދީނީ ގޮތުން މުދަލަކީ ސަގާ

ދެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ  ގޮތުން ބަލާއިރު މުހިއްމުކަން ނުވަތަ ތާރީޚީ

 އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

   (1)  

    (i)  ައެއީ ޚާއްޞަ މުހިއްމުކަން ދެވޭ ތަނެއް، ނުވަތ

ންމު މީހަކަށްވެސް ޢާއެއްޗެއް، ނުވަތަ މުދަލެއްކަން 

 އެނގޭފަދަ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ

 ނުވަތަ ން،މުދަލަކަށްވު

    (ii) ަން،ން ކުށްވެރިޔާއަށް ސަރީހަކޮށް އެނގިގެންވުއެކ 

 ނުވަތަ

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  (2)   

އެތަނަކީ، ނުވަތަ އެ އެއްޗަކީ، ނުވަތަ މުދަލަކީ، އެފަދަ 

ޚާއްޞަ މުހިއްމުކަމެއް ދެވޭ ތަނެއްކަން ނުވަތަ އެއްޗެއްކަން 

 އިވުން.ލުކޮށްފަޤަބޫނުވަތަ މުދަލެއްކަން 

 

 ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން

 

 ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް، ކުށްވެރިޔާ  .0011ފަރުވާލެއްނެތް 
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އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުން 

 އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން

އިންސާނެއްގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތަށް ކަނޑައެޅިގެން  ނަމަ ނުވަތަދެއްކުމާއެކު

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ  މަ،ނަލާނުބެހެއްޓުމަކާވާތެރިކަމެއް ފަރު

 މިންގަނޑު އެއް ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުންލައި ކުށެއްގެ ރެކޯޑަށް ބަ

 

 ންއޮތުމު ރެކޯޑެއް ކުށުގެ

 މަތިވުން މިންވަރު ކުށުގެ

 ކުށްވެރިޔާ ކުށް ކުރިއިރު؛ ހ()  .0011

އަހަރު ދުވަސް ކުރިން ޖިނާޔަތުގެ  0 ގެޚުރީތާއެކުށް ކުރި  (1)   

ކުށެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ކުށް ކުރި 

އަހަރު ތެރޭގައި ޖުނަޙްގެ  2ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ 

މަ، އެކުށަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަ

ދަރަޖަ  1އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ 

 މަތިވާނެއެވެ، ނުވަތަ

ކުށަށް  އަހަރު ދުވަސް ކުރިން އެއް 0 ގެޚުރީތާއެކުށް ކުރި  (2)   

ނުވަތަ  ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ވުރެ ގިނަ ޖިނާޔަތުގެ ކުށް

އަހަރު ތެރޭގައި  14އް ވޭތުވެދިޔަ ޖިނާޔަތުގެ އަނިޔާވެރި ކުށެ

ކުށަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު،  ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ

ދަރަޖަ  2އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ 

 މަތިވާނެއެވެ، ނުވަތަ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި  5ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ  ގެޚުރީތާއެކުށް ކުރި  (3)   

 ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ކުށް 3ޖިނާޔަތުގެ އަނިޔާވެރި 

ކުށަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ 
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 ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ. 3އަސާސީ މިންގަނޑަށް ވުރެ 

 ކުށް އެއްބާވަތުގެ

 މިންވަރު ކުށުގެ ކޮށްފައިވާނަމަ

 މަތިވުން

އަހަރު ދުވަހުގެ  2ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ ވޭތުވެދިޔަ  )ށ( 

ސާބިތުވި ދެވަނަ ފަހަރު  ތެރޭގައި އެ ބާވަތުގެ ކުށެއް އޭނާގެ މައްޗަށް

ނަމަ އެ ކުށަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކަމަށްވާ

 ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ. 1 އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ

 ވަގުތުވާ ދެމެދު ދެކުށުގެ

 ގުނުން

މެދުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދެކުށުގެ ދެ )ނ( 

ގުނުމުގައި، ކުށްވެރިޔާ އެހެން ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ކޯޓުން ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. ،ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތު

 ޢަމަލުގެ ޚިލާފު އާދަޔާ

 ދަރަޖަ ކުށުގެ ސަބަބުން

 ދަށްވުން

 ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ: )ރ( 

އެކުށް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރުވުމަކާ ނުލައި،  (1)   

 ވެފައި،ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވަރަށް ކުޑަ 

ޚިލާފު  ނުގުޅޭ އާދަޔާމު ސުލޫކާންކުށްވެރިޔާގެ ޢާ (2)   

 ދޭ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެފައި، ޙާލަތެއްގައިކަން ދޭހަކޮށް

 ކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ކުށް (3)   

ވާނަމަ، އޭނާގެ ތްތެރިކޮށް ހިތަމުން އައި މީހެއްކަމަށްޙުރުމަ

އަދަބު  ،ކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކުގެ އަދަބުގެ ދަރަޖަދަޢުވާމައްޗަށް 

ދަރަޖަ  2ނުވަތަ  1ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަޑަށްވުރެ 

. މިގޮތުން އަދަބު ދަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ފުވެރިގޮތް ޓުން ދަށް ކުރަންވާނީ އެއީ އިންޞާގެ ދަރަޖަ ކޯ

 ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ނަމައެވެ.

އަހަރު  10ކުށްވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބެލުމުގައި އޭނާގެ ޢުމުރުން  )ބ(  ކުށްތައް ކުރާ ކުޑަކުއްޖަކު

ވާނެއެވެ. ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖިނާޔަތުގެ ކުށްތައް ގުނަން

އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖުނަޙްގެ  10ނަމަވެސް ޢުމުރުން 

 ކުށްތައް ކޯޓުން ގުނައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، މި )ޅ( 

ގެ ކުށެއްކަން ނުވަތަ ޖުނަޙްގެ ކުށެއްކަން ކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަކީ ޖިނާޔަތު

ވަނަ މާއްދާ )ދަރަޖަ ކޮށްފައިނުވާ  91ޤާނޫނުގެ  ކަނޑައަޅާނީ މި

 މަތިންނެވެ.އް( ގައިވާ ގޮތުގެކުށްތަ

 

 

 

 އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަދަލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން

 

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

 ށް އިންކާރުކުރުންދިނުމަ

އޭނާ ކުރާ ކުށްވެރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މީހަކަށް ނުވަތަ  ،ކުށްވެރިޔާ )ހ(  .0011

ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ.  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ލިބޭ އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ

ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މަތިން ކުށުގެ ޢަމަލުމިގޮތުގެ

ނުވަތަ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ، ދިނުމަށް ކުށްވެރިޔާ އިންކާރު ކުރާނަމަ

ވާ މުއްދަތެއްގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަށީގެން ބަދަލު

ނަމަ، ކޯޓަށް ރިވާން އިންކާރުކުރާތަބާވާންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބައިވެ

ފުވެރި ގޮތެއްގެ މަތިން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ ފެންނަ އިންޞާ

 2ނުވަތަ  1ސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ އަދަބު، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަ

 ދަރަޖަ މަތިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޭ ބަދަލު ދިނުމަކީ ކުށްވެރިޔާގެ މާލީ  މި )ށ(  ބަދަލުދިނުން

އަދި އެހެނިހެން ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކުށްވެރިޔާގެ 

ގެއްލުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބިގަތުމަށާއި، ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު 

ވެފައިވާ އެކިއެކި ފައިދާތަކާއި މަންފާތަކަށް ލިބުނު ފަރާތް މަޙްރޫމް

ދޭންޖެހޭ ބަދަލު ލިބިއެކަށީގެންވާ ބަދަލު ދިނުމެވެ. މިގޮތުން ކުށްވެރިޔާ 

ހިނދަށް ދިނުމުގެ އެހިނދުން އެއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

ނަމަވެސް، އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތު ށް ލިބިފައި ނުވިޔަތުކަން އޭނާއަޤާބިލިއް

ތަންދިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް، ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއަށް ލިބުނު 
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 ބަދަލު މުސްތަޤްބަލުގައި ވިޔަސް ދޭންވާނެއެވެ. ގެއްލުމުގެ

ގެއްލުން ލިބުނު މީހާގެ 

 ޙައްޤުތައް

ލު ކަނޑައެޅުމުގައި ކުށުގެ ޢަމަލު ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަ )ނ( 

ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ލިބުނު 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ވުރެ އިތުރު ބަދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ލިބިގަތުމަށް 

އެދުމުގެ ޙައްގެއް އެފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. ގެއްލުން ލިބުނު 

ފައި އެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ފު ފުދޭ މީހަކަށް ވެރުމީހާއަކީ ތަޞައް

ބަދަލަކީ ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ  ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ ހުށަހަޅާ

ނަމަ އެއީ ޞައްޙަ ބަދަލެއް ކަމަށް ކޯޓުން ވާލުކުރާ ބަދަލެއް ކަމަށްޤަބޫ

ބަލަން ވާނެއެވެ. ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލާމެދު ކުށްވެރިޔާ އާއި 

ލަތްތަކުގައި ބަދަލާމެދު ގޮތެއް ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ދެބަސްވާ ޙާ

 ނިންމާނީ ކޯޓުން ނެވެ.

ގޮތުން  . ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެނެވެގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ އަދަބެއްނޫ )ރ(  

ވަނަ މާއްދާ )ހުއްދަކުރެވިފައިވާ  93ޤާނޫނުގެ  ދައްކާ ފައިސާއަކީ، މި

 މި ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް( ގައި ބުނާ ޖޫރިމަނާއެއްކަމަށް، ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގައި  1242ވަނަ މާއްދާއާއި  1445ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަބްދީލީ އަދަބެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

 ންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުންޢާކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން 

 

ކުރުމުގެ ކުރިން، އޭނާ ކުޅަ ކުށާމެދު  ދަޢުވާޗަށް ކުށްވެރިޔާގެ މައް )ހ(  .0011 ކުށާމެދު ދެރަވުން

ހިތުގެ އަޑިން ދެރަވާކަން ޢާންމުކޮށް ފާޅުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ 

މަތިން މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ދަރަޖަ ދަށްވާނެއެވެ. މި 2މިންގަނޑަށްވުރެ 

ކުރުމުގެ  ދަޢުވާށްކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އަދަބުގެ މިންވަރު ދަ

ރާފްވާ އިޢްތިކުރިން އެކުށެއް ކުރިކަމަށްބުނެ، އޭނާ ކުށަށް 

 ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
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ވީނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ  ކުރެވިފައި ދަޢުވާކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް  )ށ(  ރާފްވުންއިޢްތިކުށަށް 

ރި ކުށަށް ކުށްވެރިޔާ އެ ކު، ހާހިނދަކުޝަރީޢަތް ނުފެށޭ

 ފްވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބުރާއިޢްތި

 ދަރަޖަ ދަށްވާނެއެވެ. 1ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ 

 

 

 

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ 

 ވުންމިންވަރު ދަށް

 

ކުށްވެރިޔާ، ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު، އެކުށް ކުރުމުގައި އޭނާއާ ބައިވެރިވި  )ހ(  .0011 އެއްބާރުލުން ދިނުން

ކުރުމުގައި  ދަޢުވާމީހުންގެ މައްޗަށް  މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، އެ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެއްބާރުލުން 

ކަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، ކުށަ ދީފައިވާނަމަ، އެ

ނުވަތަ  2ނުވަތަ  1އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ 

ދަރަޖަ ދަށް އަދަބެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި، ދައުލަތުން  3

 ކޯޓުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ.

މަތިން އަދަބުގެ މިންވަރު ގެމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތު މި )ށ(  ދައުލަތުގެ އިޚްތިޔާރީ ބާރު

ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް  އެ ދަށްކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅުމުން،

ށްދިނުމަށް ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކޮ

ހިނދަކު، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާދޭނޭދައުލަތުން 

ލުން ދީފައިވާކަމަށް ބަލައި، އަދަބުގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރު

 ނުވާނެއެވެ. ދަރަޖަ ކޯޓުން ދަށްކޮށްގެން

 

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން
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ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއްގެ 

ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު 

 ދަށްވުން

ވަނަ ބާބު  44ޤާނޫނުގެ  ށް މިކުށްވެރިޔާ، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ، އޭނާއަ  .0011

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ  (ޢުދިފާ ގެންވާ)ހުއްދަ ކުރެވި

ލުކުރެވިގެން ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ޤަބޫ ދިފާޢެއް އޮތްކަމަށް

މަތިން، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު، އަންނަނިވި ގޮތުގެ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

 ރެ ދަށްވާނެއެވެ.އަސާސީ މިންގަނޑަށްވު

 އެއްދަރަޖަ، ނުވަތަ )ހ(  

ކުށްވެރިޔާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލާއި، ކުށުގެ ބާވަތާއި، އެކުށް ކުރި ޙާލަތަށް  )ށ(  

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ދިފާޢުގެ ޙާލަތެއް ފުރިހަމަވުމާ 

 2ކައިރިވެފައިވާނަމަ، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ 

 ދަރަޖަ.

 

 ލިބެނިވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން ފުމުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާ

 

ލިބެނިވި ފު ފުރިހަމަނުވާ މަޢާ

ދިފާޢެއްގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ 

 މިންވަރު ދަށްވުން

ވަނަ ބާބު )މަޢާފު  54ޤާނޫނުގެ  ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިއިރު، މި  .0012

ދިފާޢު( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ފުރިހަމަވުމަށް ލިބެނިވި 

ވާ ގިނަ ޝަރުޠުތަކެއް ރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންބޭނުންވާ ޝަ

އަދަބު  ފުރިހަވެފައިވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު،

 ވާނެއެވެ.ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ އަންނަނިވި މިންވަރަށް ދަށް

 އެއް ދަރަޖަ، ނުވަތަ )ހ(  

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލާއި، ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުށްކުރި ޙާލަތަށް  )ށ(  

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ފުރިހަމަވުމާ 

 ދަރަޖަ. 2ކައިރިވެފައިވާނަމަ، 

 

 ވުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުންސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައި
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ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ 

ޖަޒްބާތަށް ކުރާ އަސަރަކާ 

ގުޅިގެން އަދަބުގެ މިންވަރު 

 ދަށްވުން

ކުށްވެރިޔާ، ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި  )ހ(  .0001

ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި  މުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ، މިކަނޑައެޅު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ދަށްވާނެއެވެ.

އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒުބާތަށް އިންތިހާއަށް  (1)   

އަސަރުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެކަމުގެ ނުފޫޒުގައި 

 ހުރެކަމަށްވުން،

ސަބަބެއް އޮތުމާއި، އެ ސަބަބަކީ   އެކުރި ޢަމަލަށް އެކަށީގެންވާ (2)   

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން އެ ޢަމަލު ކުރިމީހާ ހުރިކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުންނަ އެހެން މީހެއްގެ ނަޒަރުން 

 ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން.

 އެއް ދަރަޖަ، ނުވަތަ (1) )ށ(  

ނުވަތަ އޭނާއަށް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭކަންކަން ނޭނގޭ މިންވަރަށް  (2)   

އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކުށްވެރިޔާގެ 

 2ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އަސަރުކޮށްފައިވާނަމަ، 

 ދަރަޖަ.

 

 ބާބު ވަނަ 0111

 ޙުދޫދު ޢަމަލުކުރުމުގެ އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު

 

 އި ދަށްވުންއަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާ ވަނަ މާއްދާ 0111

 އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން ވަނަ މާއްދާ 0110

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް ވަނަ މާއްދާ 0111

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 0111
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 ބުމަރުގެ އަދަ ވަނަ މާއްދާ 0111

 ޙައްދުގެ ކުށްތައް ވަނަ މާއްދާ 0111

 

 އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށްވުން

 

އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި 

 ދަށްވުން

ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިކުރާ ނުކުތާތައް ކިތަންމެ  )ހ(  .0111

ވަނަ  93ވަނަ މާއްދާއާއި  92ޤާނޫނުގެ  ގިނަކަމުގައިވިޔަސް، މި

އިވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ

 އިޚްތިޔާރު، ކޯޓަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރާ ނުކުތާތައް ކިތަންމެ  )ށ(  

ގިނަކަމުގައިވިޔަސް، އެކުށަކަށް އަދަބު ކަނޑަނޭޅުމުގެ، ނުވަތަ 

ޚްތިޔާރު، ކޯޓަށް މާނައެއްނެތް އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އި އެއްވެސް

 ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

 

 އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަސާސީ އަދަބަކީ ޖަލަށްލުމެވެ. ނަމަވެސް  )ހ(  .0110 ޖަލަށްލުން

އެޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބަކީ ޖަލަށްލުން ކަމަށްވާކަށް 

 ނުޖެހެއެވެ.

އްކަލަކަށްޓަކައި ކުށްވެރިޔާ މުޖްތަމަޢުން ރަ ގެޢުތަމަޖްމު (1)   

 އެކަހެރިކޮށްފައި ބަންދުކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިވުން؛

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލަކީ މުޖްތަމަޢު ކުށްވެރިކުރާ  (2)   

ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިޔާ 

 ވުން، ނުވަތައެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުރުން ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި

ކުށްވެރިޔާގެ ޙާލަތަށާއި، އޭނާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލަށް ބަލާއިރު،  (3)   
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އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުރުން ފިޔަވައި އެކަށީގެންވާ އެހެން 

 އަދަބެއް ނެތުން.

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ އަދަބެއްގެ 

ގޮތުން ޖަލަށްލެވޭ އެންމެ ކުޑަ 

 މުއްދަތު

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ވަނަ ނުވަތަ  1ޔަތުގެ ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ ޖިނާ )ށ( 

ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  114ޤާނޫނުގެ  ކުށެއްނަމަ، ނުވަތަ މި

ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްނަމަ، ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ 

ގެ ދަށުން އެކުށަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ތާވަލުމިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ 

ތަރުބައި ކުޅަ އެއްބައި ވާންވާނީ ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބުގެ މަދުވެގެން ހަ

 އަދަބަށެވެ.

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް

 

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ އެހެން  )ހ(  .0111 މު އުސޫލުޢާން

 އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމާއި، އެގޮތުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުގެ މިންވަރު 

 ލުމުގައި، ކުށްވެރިޔާ ކުށް ކުރި ޙާލަތަށާއި ކުށްވެރިޔާގެ ޒާތީބެ

ޔަތުތަކަށާއި، މުޖްތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކަށާއި، އަދަބު ޚާއްޞިއް

ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކޯޓުން ބަލައި، 

 އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ބައެއް، ގޭގައި ކުށްވެރިޔާގެ  )ށ(  ގޭގައި ބަންދުކުރުން

ބަންދުކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެކަމަށް 

 އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާއަކީ މުޖްތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއްކަމަށް ނުވުން،  (1)   

 އަދި

   (2) (I) ާއިލާއަށް ބޭނުންތެރި ގޭގައި ހުރެގެން އޭނާގެ ޢ

 މިންވަރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުން، ނުވަތަ

    (II)  ްކުށްވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއ

 އޭނާގެ ގޭގައި ކުރެވެންހުރުން.

ކުދި ކުދި ކުށްތަކުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ގޭގައި  (3)   މުއްދަތު
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ޅު އަދަބު ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އަދި ބަންދު ކުރުން އެއީ ރަނގަ

ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ބައެއްގެ 

ގޮތުގައިވެސް ގޭގައި ބަންދުކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި 

ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އައުން ފަސޭހަ 

ކުރުމަށްޓަކައި، ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބަށްފަހު އަދަބުގެ ބައެއްގެ 

 ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް އަދަބު ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ގޮތުގައި 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބަކީ  )ނ(  މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުން

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދަބުކަމަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ށް ފައިދާކުރާނެ ވަކި ޚާއްޞަ ކުށްވެރިޔާގައި މުޖްތަމަޢަ (1)   

 ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހުނަރު ހުރުން، ނުވަތަ

ދުމަތެއް މުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޚި (2)   

ކަން ކުށްވެރިޔާއަށް ލިބިފައިވުން، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލު

 ނުވަތަ

ތަމަޢަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ މުޖް (3)   

ޚިދުމަތަކީ، އޭނާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު 

ގެއްލުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެގެއްލުމުން ސަލާމަތްވުމަށް 

 ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތަކަށްވުން.

މު ގޮތެއްގައި ގިނަ ށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާންމުޖްތަމަޢަ (4)   މުއްދަތު

ޑައެޅޭ އަދަބުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ކުށްތަކަށް ކަނ

 އެކަށީގެންވާ އަދަބެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުޖްތަމަޢަށް

މުގޮތެއްގައި އެންމެ ކުޑަ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާން

ކުށްތަކަށް މެނުވީ ކަނޑައެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބު ކަމަށް 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

  )ރ(  ޖޫރިމަނާ

ކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ އެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭނެ ޖޫރިމަނާ (1)   

 ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.
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ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު 

 ކަނޑައެޅުން

މުގޮތެއްގައި ވާންވާނީ އެހެން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަދަބު، ޢާން (2)  

ބަކަށެވެ. ބާވަތްތަކުގެ އަދަބުތަކާއެކު ކަނޑައެޅޭ އިތުރު އަދަ

ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަދަބަކީ މުއްސަނދި ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް 

ކަނޑައެޅެން އޮންނަ އަދަބުތަކަށް ފައިސާއިން އަގު 

ދެއްކުމަށްފަހު ކުށުގެ ޙަޤީޤީ އަދަބުން އެމީހުން ސަލާމަތްވުމަށް 

އޮތް މަގެއްކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މަގެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 ންނުވާނެއެވެ.އަދަބެއްކަމަށް ވެގެ

 

  )ޅ(  ގޮތް ގާތުން ބެލުންއުޅޭނޫޅޭ

ގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ އަދަބު ކުށްވެރިއަކަށް އުޅޭނޫޅޭ (1)   

 ގޮތް ގާތުންނީ، އެ ކުށްވެރިއަކީ، އޭނާ އުޅޭނޫޅޭކަނޑައެޅޭ

ބެލުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި އޭނާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތަފާތު 

ރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިވާނެ، ގަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް ފު

 ޒިންމާދާރު މީހެއްކަމަށް ވާނަމައެވެ.

މުއްދަތަކީ، އެ  އެޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމަށް ކަނޑައުޅޭނޫޅޭ (2)   މުއްދަތު

ކުށެއްގެ ނިސްބަތުން ކަނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެކެވެ. 

ޕްރޮގްރާމްގެ  ޚާއްޞަކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކަށްފަހު އެ

ކުށްވެރިޔާއަށް ކޮށްފައިވާ އެދެވޭ އަސަރު  ސަބަބުން

 ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.

  )ކ(  ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް

މުރު ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް އަ ލައިކުށްވެރިޔާގެ ރުހުމަކާ ނު (1)   

ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ފަރުވާ ކުރުން، އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

މުން ދުރުކުރެވިދާނެ ލިބިގަތުމުން  ކުށްވެރިޔާ ކުށަށް އަރައިގަތު

 ކަމަށް ފެންނަ ނަމައެވެ.

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް އަމުރު ކުރަންވާނީ  (2)   މުއްދަތު

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ އެޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދު 
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ގެންވާ މުއްދަތަކަށްވާނަމައެވެ. ފަރުވާގެ ވުމަށް އެކަށީލުޙާޞި

ވާނެ މުއްދަތާބެހޭގޮތުން އެކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުން

މާހިރުންނާ ކޯޓުން މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. ފަރުވާގެ 

ޕްރޮގްރާމްގައި ކުށްވެރިއަކު ޢާންމުކޮށް ބައިވެރިކުރަންވާނީ، 

ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބުގެ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބުގެ 

ނޫނެވެ. ފަހުންނެވެ. ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބުގެ ކުރިއަކުންނެއް

ޕްރޮގްރާމްގެ  ޚާއްޞަކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކަށްފަހު އެ

ސަބަބުން ކުށްވެރިޔާއަށް ކޮށްފައިވާ އެދެވޭ އަސަރު 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޓެސްޓު ކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައާއި، 

ބަންދުކުރުމާއި ކުށްވެރިޔާ  ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާ ވިދިގެން ގޭގައި

މަށް ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ޙުކުމް އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ގާތުން ބެލު

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

  )އ(  ޕްރޮބޭޝަން

ޑައަޅާ އަދަބަކީ ކުށްވެރިޔާ ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނ (1)   

ގޮތް ގާތުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބާ ވިދިގެން އުޅޭނޫޅޭ

ކަނޑައެޅުން ރަނގަޅު އަދަބެކެވެ. އަދި ޕްރޮބޭޝަންގައި 

ގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ ޅޭނޫޅޭކުށްވެރިޔާ އު، ބެހެއްޓުމަށް

މަރްޙަލާގައި ކުށްވެރިޔާގެ އުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގޭ 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން 

ލު ކުރުމުން ދިނުން ޝަރުޠުކުރެވިދާނެއެވެ. އިތުރު ކުށުގެ ޢަމަ

ންކަމަށް ކުޑަ ކުރުމަށް އޭނާގެ މިނިވަކުށްވެރިޔާ ދުރުހެލި

ހިފެހެއްޓުމެއް ގެނައުމުން ފުދޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޕްރޮބޭޝަންގައި 

 ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ އަދަބެކެވެ.

މުގޮތެއްގައި ކޯޓުން ކުށްވެރިޔާ ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށް ންޢާ (2)   މުއްދަތު

ކަނޑައަޅާ އަދަބަކީ، އޭނާ ކުޅަ ކުށަށް ކަނޑައެޅޭ އަސާސީ 

 ގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.އަދަބުކަމު
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 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން

 

ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ

އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ  ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން )ހ(  .0111

ކޮށްފިނަމަ، ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އެއްގޮތަށް ކުށްވެރިޔާ ޢަމަލުނު

އަދަބު ކަނޑަނޭޅިނަމަ އޭނާގެ  ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން

މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު، ވަގުތުން 

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓުން އެންގިދާނެވެ.

ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަނޑައެޅޭ 

އަދަބުގެ  އެހެނިހެން

އްގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ އެ

 ޢަމަލުނުކުރިކަން ކަނޑައެޅުން

ކަނޑައެޅޭ  ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ )ށ( 

އަދަބުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން  އެހެނިހެން

ސާބިތުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ސާފު ހެކި 

މަ، އެޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން ހުށަހަޅައިފިނަ

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ކުށްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން ބަންދު ފިޔަވާ 

އަދަބުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން  ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން

މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  ކުށްވެރިޔާއަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، މި

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އަލުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ  މަތިންތުގެގޮ

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އިޚްތިޔާރު

 

 މަރުގެ އަދަބު

 

މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުން ކުށުގެ  )ހ(  .0111 ސާބިތުވާންޖެހޭ މިންވަރު

ކު އެކުރި އެންމެހައި ރުކުންތައް ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެމީހަ

ކުށަކީ އެހެން އެއްވެސް ކުށަކަށް ވުރެ ބޮޑު ކުށެއް ކަމާއި، އަދި އެ 

ކުށް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އެމީހެއްގެ އޮތްކަން ޢަމަލީގޮތުން ޔަޤީންކުރެވޭ 

 މިންވަރަށް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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އައިސްފާނެފަދަ  އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް )ށ(  ތިރާފްޢްއި

ރާފަކީ، ހުޅުވާލެވިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އަދި ވަކީލެއްގެ ތިއިޢް ކުށަކަށްވާ

އެހީތެރިކަން ލިބިހުރެ އެމީހަކު އެކުށުގެ އެންމެހާ ރުކުންތަކަށް އަމިއްލަ 

އެމީހެއްގެ ، ނުވާހާހިނދަކުތިރާފަކަށް އިޢްއިޚްތިޔާރުގައިވެފައިވާ 

މުގައި، އެފަދަ ކުށެއް މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭނު

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ތިރާފްއިޢްސާބިތުކުރުމަށް ހަމައެކަނި އޭނާވެފައިވާ 

 ދައުލަތުން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  (1) )ނ(  ހެކީގެ މިންވަރު

ބުއްދި ހުރި އަދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހެއްކަކީވެސް، ސަލާމަތް 

 ޢަދުލުވެރި މީހެއްކަން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މަތިން، ކުށެއް ފަރާތުގެ ބަޔާން ހިމެނޭ ގޮތުގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ (2)   

ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ ބަޔާނެއް ނުވަތަ 

ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް  ބަޔާނުން އެއްވެސް މިންވަރެއް އެ އެ

ން ހެއްކެއްގެ ބަޔާނަކާއި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހުށަހަޅާ އެހެ

ނަމަ، މި މައްދާގެ )ހ( ގައިވާ މިންވަރަށް ފުށުއެރުމެއްވާ

 އެކުށެއް ސާބިތުވީކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޙުކުމް އަމިއްލަ ޒާތުގައި 

 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުން

ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ މެރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް  )ރ( 

ށްފިނަމަ، އެޙުކުމްގެ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާއި މައްސަލައިގައި ކޮ

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އަލުން ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

 

 ޙައްދުގެ ކުށްތައް

 

ޤުރުއާނުގައި ޢުޤޫބާތް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް

ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤުރުއާނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ   .0111

މަތިން ގެ އަޞްލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތު

ޤޫބާތް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޢުނޫނާއި ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މި ޤާ



 

 

 

 

 

 

 253 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 


