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 ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލު 

ބައި  ޢާންމު:  ބައި ފުރަތަމަ  

ބާބު  ވަނ01ަ  

   މާއްދާތައް އިބްތިދާއީ

 ތާރީޚު ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ނަމާއި ތަޢާރުފާއި - މާއްދާ ވަނ01ަ

  މަޤްޞަދުތައް ޢާންމު؛ ުއސޫލުތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ - މާއްދާ ވަނ00ަ

 ުއވިިދއުން ކުށްތައް އެެހން ނޫން ކުށް ަކނޑަައޅައިަފއިވާ ޤާނޫނުގައި - މާއްދާ ވަނ01ަ

  ދާއިރާ ހިނގާ ބާރު ޤާނޫނުގެ - މާއްދާ ވަނ01ަ

  ދެމެހެއްޓުން ފަރުވާތައް މަދަނީ - މާއްދާ ވަނ01ަ

    ްނކަންކަ ޤަބޫުލކުރެވޭނެ ހިނދަކު ސާބިތުނުވާހައި ގޮތަކަށް  އެހެން؛ ޒިންމާ ސާބިތުކޮްށދިނުމުގެ ހެކި - މާއްދާ ވަނ01ަ

 ވާޖިބު  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުްނގެ އަަދދުތައް ފައިާސގެ - މާއްދާ ވަނ01ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ01ަ

 ޤާނޫނު  ުއވާލެވޭ - މާއްދާ  ވަނ01ަ

 

 

  ބާބު ވަނ01ަ

ނޑުތަކާއި އަސާސީ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ  ކުރިމަތިވާ ކުށުން  އަދި ޒިންމާ ކުށުގެ މިންގަ

ދިފާޢުތައް  ގުޅޭ ޒިންމާއުފުލުމާ ގެއްލުމުގެ  

 އަސާސް  ޒިންމާުއފުލުމުގެ ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

ނޑަެއޅުން ުރކުންަތއް ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ10ަ     ކަ

 ހުުރން ގުޅުން ދެމެދު ނަތީޖާއާ ޢަަމލުގެ އެ ޢަމަލާއި - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ޒިންމާ އުފެދޭ ދޫކޮށްލުމުން ނުކޮށް ކަެމއް؛ ޒިންމާ އުފެދޭ ވެރިކަުމން އަތުގެ؛ ޒިންމާ އުފެދޭ ކުރުުމން ޢަމަލެއް - މާއްދާ ވަނ11ަ
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 ރުކުންަތއް  ގުޅޭ ިނޔަތާ ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

   ނެތިދިއުން ިނޔަތް ކުށުގެ ކަންަތކުން ކުރާ  ކުށްހީެއއްަގއި ނުވަތަ ނޭނގި  ކަމެއް - މާއްދާ ވަނ11ަ

ނޑިއަށް  - މާއްދާ ވަނ11ަ  ސަބަބުން ުނކުޅެދުމެްއގެ ދިމާވެަފއިވާ ސިުކނިޑއަށް ނުވަތަ ސަބަބުން  ބަްއޔެްއގެ ވާޖެހިފައި ސިކު

 ނެތިދިޔުން  ނިޔަތް ކުށުގެ

 ރުހުން  – މާއްދާ ވަނ11ަ

 ުނވާ މަނާކޮށްފައި ބަލައި ކުށެއްކަުމަގއި މަޖިލީހުން ަރްއޔިތުންގެ؛ ުހއްދަ ދެވޭ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ޢާންމު - މާއްދާ ވަނ11ަ

   ޢަމަލު

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ12ަ

 

 

ބާބު  ވަނ01ަ  

ނިސްބަތްކުރުން  ފަރާތަކަށް ވަކި ރުކުންތައް ކުށުގެ  

 ޒިންމާދާރުކުރުުވން މީހަކު އެހެން ޢަމަަލށް މީހެއްގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 މަސްތުވުން  އިޚްިތޔާރުަގއި އަމިއްލަ - މާއްދާ ވަނ10ަ

 ތަފާތުވުން  ނަީތޖާއާ ނުކުތް، ނަތީޖާ ހީކުރި ޙާޞިްލވާނެކަމަށް ވަތަނު ޤަޞްދުކުރި ޙާޞިލުކުރަން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ކުށްީހކުރެވުން  ކުރަނީަކމުގައި ކުެށއް އެހެން، އިރު  ކުރާ ޢަމަލެއް  ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

  މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 

 

ބާބު  ވަނ01ަ  

   ދިފާޢު ހުއްދަކުރެވިގެންވާ

  އުސޫލުަތއް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ވާހުއްދަކުެރވިެގން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ކަންަތއްތައް  ނުރަނގަޅު ކުރާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދެއް ހުއްދަ - މާއްދާ ވަނ10ަ
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    އަދާކުރުން ވާޖިބު ޤާނޫނީ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 އިދާރާ  ކުރުމުގެ ޒުތަންފީ ޤާނޫނު - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ބާރުގެ  ފަރާތްތަކުން  އޮތް ޒިންމާ އަޅާލުުމގެ މީހުނަށް އެހެން، ިރކަމާއިަރއްކާތެ، ސުޫލކާއި  މީހުްނގެ އެހެން - ާމއްދާ ވަނ11ަ

 ބޭނުންކުރުން

 ދިާފޢު ނަފުސުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

   ދިފާޢު މުދަލުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ11ަ

 

 

ބާބު  ވަނ01ަ  

ދިފާޢު  ލިބެނިވި މަޢާފު  

 އުސޫލުތައް  ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ލިބެނިވި މަޢާފު - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ނުކޮށް  ގޮތަކަށް  ނޫން އިޚްތިާޔރުގައި އަމިއްލަ އަދި ޢަމަލު ކުެރވޭ  ގޮަތކަށް ނޫން އިްޚތިޔާރުަގއި އަމިއްލަ - މާއްދާ ވަނ10ަ

   ޢަމަލު ދޫކޮށްލެވޭ

    ލިބިގެންވުން އުިނކަން ބުއްދިއަށް - މާއްދާ ވަނ52ަ

      ތަޞައްރުފުުނފުދުން - މާއްދާ ވަނ53ަ

 މަސްތުުވން ގޮަތކަށް ނޫން އިޚްިތޔާރުަގއި އަމިއްލަ - މާއްދާ ވަނ54ަ

 ނުފޫޒު  ބޭނުންޮކށްފާނެކަމުގެ ބާރުގެ - މާއްދާ ވަނ55ަ

    އައުން އުިނކަން ހަމަހެއަށް - މާއްދާ ވަނ56ަ

 ކަންަތއްތައް  ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްޗަށް  ކުށްީހގެ ކަންތައްތަާކއި އެނިގގެންނުވާ  - މާއްދާ ވަނ57ަ

 ޤަބޫލުކުރެވުން  ކުށްހީއެްއަގއި ލިބިގެންވާކަމަށް ދިފާޢެއް ހުއްދަ - މާއްދާ ވަނ58ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ59ަ
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ބާބު  ވަނ01ަ  

   ދިފާޢު ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް

 އުސޫލުތައް  ާޢންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް - މާއްދާ ވަނ11ަ

ނޑައެޅިަފިއވާ - ދާމާއް ވަނ10ަ    ދަޢްވާނުކުރެވުން ފަހުން ނަމަ ދަޢްޢުވާުނއުފުލައިފި ތެރޭަގއި މުއްދަުތގެ ކަ

 ކުރެވޭ  ދަްޢވާބަަލއިގަތުމަށާއި، ބަޔާންކުރުމަށާއި ކުްށވެރިނުާވކަން  ނުވަތަ ކުށްވެިރާވކަން - މާއްދާ ވަނ11ަ

      ނުކުޅެިދގެްނވުން ޙުކުމްބަލައިގަތުމަށް

 ިއމްތިޔާޒު  ޑިޕްލޮމެޓިކް - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ވުން  ހުރަހަކަށް ދަޢްވާގެ ކުރާ ފަހުން ކުށަށް އެ  ދަޢްވާ ކޮށްފައިވާ  ކުށަކަށް  ކުރިން - މާއްދާ ވަނ11ަ

     ވުން ހުރަހަކަށް  ދަޢްވާގެ ުކރާ އަލުން ދަޢްވާ ކޮށްފަިއވާ އެހެންުކށަކަށް ކުރިން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 މަކަރުވެރި ނުވަތަ، ުވން ކަމަށް ކޯޓެްއގައި ބާރުނެތް އެކަުމގެ، ކުރެވިފަިއވަނީ ޢްވާދަ ކުރެުވނު ކުރިން - މާއްދާ ވަނ16ަ

 ުކށް ދަޢްާވަގއި އެ ނުވަތަ، ުވން ބޭނުންވެގެންކަުމގައި ފަރާތުން ަރއްދުވާ  ދަޢްވާ ގޮތުަގއި

ނޑައަަޅއިފަިއވާ  ފަހުން ބާޠިުލކަމުގައި  ކުރުން ސާބިތުކުރި  ށްދަްޢވާއަ  ކުރާ ފަހުން، ނަމަ ކަ

 .ނުވުން ހުރަހަކަށް

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ11ަ

 

ބާބު  ވަނ01ަ  

ޒިންމާ  ވަސީލަތްތަކުގެ އެހެން ނޫން އިންސާނުން ޒިންމާއާއި ކުންފުނިތަކުގެ  

 ޒިްނމާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައިނުވާ ގޮުތގައި  ކުންފުނީގެ ކުންފުނިތަކާއި - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ނުވުން ހުރަހަކަށް އޮތް އުފުލުމަށް ޒިންމާ ފަރުދީ އޮތުަމކީ ގުޅުމެއް  ޖަމާޢަތަކާ ނުވަތަ ޏަކާކުންފުން - މާއްދާ ވަނ10ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ11ަ

 

 

ބާބު  ވަނ01ަ  
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ކުށް  ފުރިހަމަނުވާ  

 އުޅުން  ކުރަން ކުށެއް - މާއްދާ ވަނ11ަ

 އެދުން ކުރުމަށް ކުށެއް - މާއްދާ ވަނ10ަ

 ޭރވުން  ށްކުށްކުރުމަ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ނުވުން ދިފާޢަކަށް ނެތުން ދަޢްާވުކރެވެން ަމއްޗަށް މީހެްއގެ ަބިއވެރިވި ރޭވުމުަގއި - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ދިފާޢު  ލިބިެދވޭ  މީހާއަށް ހިންގުނު ަމއްޗަށް އޭާނގެ ކުށް - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ދިފާޢު  ލިބިދޭ ހިނގިޔަުނދިނުމުން ޢަމަލު ގެކުށު ، ޫދޮކށްލައި ކަން އެ ފަހު އެއްބަްސވުމަށް ކުރުމަށް ކުށެއް - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ދަރަޖަުކރުން ރޭވުން ކުރުމަށް ކުެށއް، އެދުމާއި  ކުރަން ކުެށއް،  އުޅުމާއި  ކުރުމަށް ކުށެއް - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ހުރުން އަތުަގއި ާއލާތް ކުށްކުރުމުގެ  - މާއްދާ ވަނ11ަ

  މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 

ބާބު  ވަނ01ަ  

ނަތީޖާ  އޭގެ މާއިދަރަޖަކުރު  ކުށް  

 ދަރަޖަކުެރވިގެްނވުން  ކުށް - މާއްދާ ވަނ21ަ

 ކުށްކުށް  ދަރަޖަކޮށްފަިއނުވާ - މާއްދާ ވަނ20ަ

 މުްއދަތު ހުއްދަކުރެިވގެްނވާ ބަންުދކުރުމަށް ޖަލުގައި - މާއްދާ ވަނ21ަ

 އަދަދުތައް  ޖޫރިމަނާގެ ހުއްދަކުެރވިފައިވާ - މާއްދާ ވަނ21ަ

 ދަޢްާވކުރުން  ކުށަށް ގިނަ ުވރެ ށަށްކު ެއއް – މާއްދާ ވަނ21ަ

 

 

ބައި  ޚާއްޞަ : ބައި ދެވަނަ  

ކުށް  ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ނަފުސާ  

ބާބު  ވަނ001ަ  

ކުށް  މަރުގެ  
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 މެރުން – މާއްދާ ވަނ110ަ

  މަރުވުން މީހަކު ކަމަކުން ކުރާ ނުލައި ަޤޞްދަކާ މެރުމުގެ - މާއްދާ ވަނ111ަ

  މަރުވުން މީހަކު ަޢމަލަކުން އިހުމާލުގެ - މާއްދާ ވަނ001ަ

 ،     އެހީެތރިވެދިނުމާއި މަރުވާން އަމިއްަލއަށް މީހަކު، ކުރުވުމާއި  މަޖުބޫރު މަރުވާން އަމިއްަލއަށް - މާއްދާ ވަނ001ަ

  ުއޅުން މަރުވާން އަިމްއލައަށް މީހަކު، އެދުމާއި  ަމރުވުމަށް އަމިއްލައަށް މީހަކު             

 ފޮރުުވން މަރެއް - މާއްދާ ވަނ001ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ނަވ001ަ

 

 

ބާބު  ވަނ001ަ  

   ކުށް ބިރުދެއްކުމުގެ އެހެނިހެން އަދި ބިރުދެއްކުމާއި ޖަހައިފާނެކަމުގެ، ޖެހުމާއި

 

 ޖެހުން  – މާއްދާ ވަނ011ަ

 ބިރުދެއްކުން  ިލބިދާނެކަމުގެ އަނިާޔއެއް ޢަމަލަކުން ކުރާ ެނތި ފަރުވާލެއް - މާއްދާ ވަނ010ަ

 ދިނުން  ދޮގުޚަބަރު ބިރުދެއްކުާމއި - ދާމާއް ވަނ011ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ011ަ

 

 

  ބާބު ވަނ001ަ

 ކުށް  ޢަމަލުގެ ޖިންސީ 

 ޢަމަލު ޖިންސީ - މާއްދާ ވަނ011ަ

 މުޢާމަލާތް ޖިންސީ - މާއްދާ ވަނ010ަ

 ހާމަކުރުން އުރަ އަ ގޮތުގައި ބޭއަދަބީ - މާއްދާ ވަނ011ަ

 ންހިފުން ބޭނު ޖިންސީ - މާއްދާ ވަނ011ަ

 ުއސޫުލތައް  ޢާންމު ގުޅޭ ކުށްކުށާ ޢަމަލުގެ ޖިންސީ - މާއްދާ ވަނ011ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ011ަ
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  ބާބު ވަނ001ަ

 ކުށް  މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ކަންކަން  ހިފެހެއްޓުމާއި މީހުން ގޮތަށް ނިގުޅައިގަނެވޭ މިނިވަންކަން

  

 ހިފެހެއްޓުން މީހުން ޮގތުގައި ހުއްދަނޫން - މާއްދާ ވަނ011ަ

 މަޖުބޫރުކުރުވުން  ޖިނާއީ - މާއްދާ ވަނ010ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ011ަ

 

 ކުށް  މުދަލުގެ

  ބާބު ވަނ001ަ

  ކުށް ވައްކަމުގެ 

 

 ހެދުން  ކުށަކަށް އެއް ކުށަކީ ހުރިހައި ަވއްކަުމގެ - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ވަްއކަންކުރުން  ނަަގއިގެން ެއއްެޗއް - މާއްދާ ވަނ100ަ

 ވަްއކަންކުރުން  އޮުޅަވއިލަިއެގން - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ވަްއކަންކުރުން  ބިރުދައްަކއިެގން - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ަވއްކަންކުރުން  ޚިދްމަތުން - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ަވއްކަން  ކުރެވޭ ުނދިނުމުން އަނބުރާ ަފއިސާ ހަވާުލކުރެވިފަިއވާ ތިމާއާ - މާއްދާ ވަނ101ަ

     ނުވަތަ މުދަލުން ބެހެއްޓިފަިއވާ ތަނުގައި ނޫން ަތން ބަހައްޓަންވީ ނުވަތަ މުދަލުން ވާެގއްލިފައި  - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ވަްއކަންކުރުން  މުދަލުން ރައްދުކުެރވޭ އޮިޅގެން              

 ބޭނުންކުރުން ހުއްދަނޫން މުދަލަކުން - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ިއގަުތންބަލަ މުދާ ހޯދައިފަިއވާ ަވއްކަންކޮްށގެން - މާއްދާ ވަނ101ަ

 މާނަކުރުން  – މާއްދާ ވަނ102ަ

 

  ބާބު ވަނ001ަ
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 ކުށް  ހަލާކުކުރުމުގެ މުދާ ގެއްލުންދިނުމާއި  މުދަލަށް 

 

 ގެްއލުންދިނުން  މުދަލަށް - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ކުރުން  ނުރައްކާ މުދަލަށް - މާއްދާ ވަނ110ަ

 ބިރުދެްއކުން ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ - މާއްދާ ވަނ111ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ111ަ

 

 

 ބާބު  ވަނ001ަ

  ކުށް ވަނުމުގެ ތަންތަނަށް ނެތް ހުއްދަ 

 

 ވަނުން  ތަނަކަށް ހުއްދަނޫން - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ާފރަލުން ައޑުއެހުމާއި ިސއްރުން ވާހަކަ ދައްކާ  މީހުން - މާއްދާ ވަނ110ަ

 ހޯދުން މަޢްލޫމާތު ޮގތުގައި ހުއްދަނޫން - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ހާމަކުރުން މަޢްލޫމާތު ޮގތުގައި ހުއްދަނޫން - މާއްދާ ވަނ111ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ111ަ

 

 

 

  ބާބު ވަނ001ަ

 ހިންގުން  ޢަމަލު މަކަރުވެރި، ނަކަލުކުރުމާއި ބަދަލުގެނައުމާއި ލިޔުމަށް ޞައްޙަ

 

  ެއއްޗެތި ހުރިައގު، ނަކަލުކުރުމާއި  ިލޔުން ހަދާ އެ، ބަދަލުގެނައުމާއި ިލުޔމަށް ޞައްޙަ - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ދެްއކުން  ގޮތުަގއި އަސްުލގެ ނަކަުލކޮށް             

 ެބހުން ވަސީލަތްތަކާ އެހެނިހެން ެރޯކޑާއި ލިޔުމާއި - މާއްދާ ވަނ100ަ

 ލުން ޮއޅުވައި ޝަޚްޞު - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ޢަމަލުތައް އޮުޅަވއިލުމުގެ  - މާއްދާ ވަނ101ަ
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   ވާޖިބާ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ބުރަވެ މަޞްލަޙަތަކަށް ވަކި  ،ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ިވޔަފާރީަގއި - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ޚިލާުފވުން              

  ބީލަންތަކުަގއި ޢާންމު މުބާރާތްތަކުގަާއއި ެއކިެއކި ޭބްއވޭ ހުޅުވައިެލވިގެން ޢާންމުންނަށް - މާއްދާ ވަނ101ަ

 އިލުން އޮުޅވަ              

 އޮުޅވައިލުން  ފަރާތްތަކަށް ދަރަނިދޫކޮށްފައިވާ ފަހު ރަހުނުބެހެއްޓުމަށް - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ޮއޅުަވއިލުން  ވަގުުތަގއި ދަރަނިވެރިވާ  – މާއްދާ ވަނ101ަ

 ގަބޫލުކުރުން  ޖަމާކުރުމަށް ފަިއސާއެއް އިދާރާއަކުން މާލީ ދަށްވަމުންދާ ޙާލަތު މާލީ - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ިވއްަކއިލުން ޙައްޤު ވެރިވުުމގެަބއި  ސްކީމެްއގައި ޭސލްސް ޕިރަމިޑް - މާއްދާ ވަނ102ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ111ަ

 

 

 ބާބު  ވަނ001ަ  

 ކުށް  ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ޢާއިލާއާ

 

 ަކއިވެނި  ހުއްދަނޫން - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ހުއްދަ ނޫން ޖިންސީގުޅުން – މާއްދާ ވަނ100ަ

 މުޢާމަލާތް  ޖިންސީ ދަނޫންހުއް - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ހިންގުން މުޢާމަލާތް ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިމާޢުވުން ތިމާގެމީހަކާެއކު - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ާވޖިބު  އޮތް އަޅައިލުމަށް މައިންަބފައިންނަށް ދޫކޮށްލުާމއި ައޅައިނުލައި ދަރިންނަށް - މާއްދާ ވަނ101ަ

 އަޅައިނުލުން  – މާއްދާ ވަނ101ަ

 ހައްޔަރުންނައްޓުަވއިލުން  – މާއްދާ ވަނ101ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ނަވ101ަ

 

 

  ބާބު ވަނ001ަ

 ކުށް  ކުރެވޭ ދެކޮޅަށް ހިންގުމާ ގެދައުލަތު 
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 ހުއްދަނޫން ހިންގާ ވަޒީފާގައި އަދާކުރާ އިސިއްޔަތުންހަ  ރަސްމީ ދިނުމާއި ރިޝްވަތު

 ކުށް  ކަންކަމުގެ

 
 ރިޝްވަތު  - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ފޯރުވުން  ނުފޫޒު ކަްނކަމަށް ޖެހޭ ކުރަން ސިއްޔަތުންހައި  ރަސްމީ - ދާމާއް ވަނ100ަ

 ޢަމަލު އެކަީށެގންނުވާ ހިންގާ އަދާކުރުމުަގއި ވާިޖބު ރަސްމީ - މާއްދާ ވަނ101ަ

  މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ އިސިއްޔަތު ހަ ަރސްމީ ގޮތުަގއި ނުހަމަ ޯހދުމަށްޓަކައި މަންފާއެއް - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ބޭނުންކުރުން              

 ހާމަުކރުން ގޮތުގައި ހުއްދަނޫން މަްޢލޫމާތު ސިއްރު - މާއްދާ ވަނ101ަ

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ101ަ

 

 

  ބާބު ވަނ001ަ

  ކުށް ދިނުމުގެ މަޢްލޫމާތު ދޮގު މަޖިލިސްތަކަށް ރަސްމީ  ދިނުމާއި ހެކި ދޮގު 

 
  ދިނުން އްބަޔާނެ ދޮގު މަޖިލީހަކަށް ރަސްމީ - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ދިުނން ދޮގުހެކި - މާއްދާ ވަނ110ަ

 ރިޕޯުޓުކރުން ދޮގު އިދާރާތަކަށް ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނު - މާއްދާ ވަނ111ަ

               ދިނުން ޚަބަރު ދޮގު ފަރާތްތަކަށް ބަލަހައްޓާ ރައްާކތެރިކަން ޢާންމު - މާއްދާ ވަނ111ަ

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ111ަ

 

 ބާބު  ވަނ001ަ

 ފިލައިގެންދިއުން  ތަނަކުން  ހުރަސްއެޅުމާއި ދާއިރާއަށް ހިންގުމުގެ އުލަތްދަ

 

 ހުރަސްއެުޅން ޤާއިމުކުރުމަށް އިްނޞާފު ޢަދްލު - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ރިޕޯޓުުނކުރުން  ކަމުގެ އެ އެްކސިޑެންްޓވުމުން އެްއޗެއް  ދުއްވާ ެއއްގަުމގައި - މާއްދާ ވަނ110ަ

 މުވައްޒަަފކަށް ޙަވާލުވެހުރި   ބެލެހެއްޓުމާ މީހުން ތިބޭ ަބންދުގައި ުނވަތަ މުަވއްޒަފަކަށް ކުރާޒުތަންފީ ޤާނޫނު - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ދަތިކުރުން ނުވަތަ  ހުރަސްއެޅުން 

  ހުަރސްއެޅުން މަސައްކަތްތަކަށް އެހެނިހެން ދައުލަުތގެ ހުރަސްއެޅުމާއި ހިންގުމަށް ޤާނޫނު - މާއްދާ ވަނ111ަ



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 11 

   ހުރަްސއެޅުން ރައްދުކުރުމަށް ލިޔުމެއް ޝަރްޢީ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ގޮތުން  ޤާނޫނީ - މާއްދާ ވަނ111ަ

  އެހީނުވުން މުަވއްޒަފަކަށް  - މާއްދާ ވަނ111ަ

  ފޮުރވައިދިނުން އޭނާ ުނވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން މީހާއަށް ުއޅޭ ފިލައިގެން - މާއްދާ ވަނ111ަ

  ރިޕޯޓުުނކުރުން މަރުކަަޒކަށް އިޞްލާޙީ އަދި ފިލުން - މާއްދާ ވަނ111ަ

   ހުއްދަކުރުން ފިލުން - މާއްދާ ވަނ111ަ

 އިޞްލާޙީ ؛ ހުއްދަކުރުން  ގެަނއުން ުނވަތަ ގެަނއުން މަުރކަޒަކަށް  އިޞްލާޙީ ެއއްެޗއް މަނާކުރެިވފައިވާ  - މާއްދާ ވަނަ 112

  ގެްނގުޅުން އެްއޗެއް  މަނާ މަރުކަޒެްއގައި 

 ހުރި  ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ މީހަކަށް ހުރި ދޭން ވޯޓު  ނުވަތަ މީހަކަށް ހުރި ދިނުމަށް  ހެކި - ާމއްދާ ވަނ111ަ

  ެދކޮޅުހެދުން ފޯުރވުމާއި ނުފޫޒު ނުރަނގަުޅގޮތުަގއި، ބިރުދެއްކުމާއި މީހަކަށް

  ޙާިޟރުނުވުން ކޯޓަށް - މާއްދާ ވަނ110ަ

  މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ111ަ

 

 

 

 

ބާބު  ވަނ001ަ  

ނޑުތަކާ އަޚްލާޤީ، ރައްކާތެރިކަމާއި، މަންޢާންމާއިއަ ކުށް  ގުޅޭ މިންގަ  

   ކުށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމަންޢާންމާއި

 
 ވައްަޓއިލުން  ސަރުާކރު ބޭނުންކޮްށގެން ބާރުގެ ހަޅުތާލުކުރުމާއި - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ހޯދުން  ކުލީސިފައިން  - މާއްދާ ވަނ100ަ

 ތުހުމަތުކުރުން  ގުދޮ ޒިނޭކުިރކަމުގެ - މާއްދާ ވަނ101ަ

                   ނެތި ލައިަސންސް، ހިންގުމާއި ނެތި ހުއްދަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަންޖެހޭ ގަާވއިަދކުން ވަކި - މާއްދާ ވަނަ 101

  ކުރުން  ހުއްދަނުަނގައި، ކަމެއް ހުއްދަނަގަންެޖހޭ، އިމްޕޯޓުކުރުމާއި 

 ވަނުން ރަަޙްއދަށްސަ އިޤްތިޞާދީ ޚާއްޞަ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ޢަމަލުކުރުން ހުރި ގެއްލުން މަޞްލަޙަތަށް ޢާންމު - މާއްދާ ވަނ101ަ



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 12 

 ކެއުން  އޫރުމަސް ބުއިމާއި ބަނގުރާ ރޯދަނުހިފުމާއި ރަމަޟާންމަހު - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ޢަމަލުތައް  އިދިކޮޅު އިސްލާމްދީނާ  - މާއްދާ ވަނ101ަ

 ވާޖިބު  އެހީތެރިވެިދނުމުގެ - މާއްދާ ވަނ101ަ

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ102ަ

 

 

 ބު ބާ  ވަނ001ަ

ނޑުތަކާ އިޖުތިމާޢީ   ކުށް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު ޚިލާފު މިންގަ

 
 ހަށިވިްއކުން  - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ިދނުން ހިތްވަރު އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހަށިވިްއކުމަށް - މާއްދާ ވަނ110ަ

 ބެހުން، މާއިއުެފއްދު ތަކެތި، ލިއުމާއި ހަޑިހުތުރު - މާއްދާ ވަނ111ަ

 ކުރުން  ގޮތުގައި ނަހަމަ ޭބނުން މައްޔިާތގެ - މާއްދާ ވަނ111ަ

ނުޑގެ އިންސާާނގެ - މާއްދާ ވަނ111ަ  ވިްއކުން ބައިަތއް ހަށިގަ

 ޢަމަލުކުރުން  ައނިޔާވެރި ޖަނަވާރަށް - މާއްދާ ވަނ111ަ

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ111ަ

 

 

ބާބު  ވަނ001ަ  

ކުށް  ގުޅޭ ހަތިޔާރާ  

 ޭބނުންކުރުން ހަތިޔާެރއް ނުަރއްކާތެރި ކުރުުމގައި ކުށެއް  - މާއްދާ ވަނ710ަ

 ތަނަށް އަެނއް ތަނުން އެއް އުެފއްދުމާއި ިވއްކުާމއި ެއއްެޗއް ހިމެނޭ މާއްދާ ފަނާކުރަނިވި ނުވަތަ  ބަޑި - މާއްދާ ވަނ711ަ

 ގެްނގުޅުން  ގެންދިއުމާއި

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ712ަ
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ބާބު  ނަވަ 001  

ކުށް  ކުރާ ރާވައިގެން ޓެރަރިޒަމާއި  

 

 ބަިއވެރިވުން  ޖަާމޢަތެއްަގއި ކުށްކުރާ - މާއްދާ ނަވ111ަ

 ބޭނުންކުރުން ގޮތުަގއި ނަހަމަ ލިޔުންަތއް ެއިކއެކި ފައިާސގެ - މާއްދާ ނަވ110ަ

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ނަވ111ަ

 

 

  ބާބު ވަނ0111ަ

ނޑައެޅުމުގެ އަދަބު ޢަމަލުކުރުން  އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ކަ  

 

ނޑަެއޭޅނެ - ާމއްދާ ވަނ0111ަ ނޑައަަޅއި މިންވަރު އަދަބުގެ ކަ  ޢާންމުކުރުން ކަ

ނޑަެއޭޅނެ - ާމއްދާ ވަނ0110ަ  މިންވަރު  އަދަބުގެ ކަ

ނޑަެއޭޅނެ - ާމއްދާ ވަނ0111ަ  ތާވަލް ަބޔާންކޮްށދޭ ރުމިންވަ އަދަބުގެ ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބު - ާމއްދާ ވަނ0111ަ   ޚިލާފުވާ އެމިންވަރާ، ނަމަވެސް  ާލޒިމްނުވި ަކނޑައެޅުން އަދަބު މިންވަރަށް ކަ

 ބަޔާންކުރުން ސަަބބު ޙާލަތްތަުކަގއި              

ނޑަެއޭޅނެ - ާމއްދާ ވަނ0111ަ   ހުއްދަ، ައދަބެއް މިންވަުރގެ ނާބު ތާވަލުަގއި ަބޔާންކޮްށދޭ މިންވަރު އަދަބުގެ ކަ

 ަކނަޑއެިޅދާނެ ބޭނުންކޮްށގެން ގޮތެއް އެހެން ކުރެވިަފއިވާ              

 ާތވަލް  ދައްުކވައިދޭ މިންވަރު އަދަބުތަކުގެ  - ާމއްދާ ވަނ0111ަ

 އަދަބުދިނުން  ކުށަށް ގިނަ ވުރެ އެއްކުށަށް - ާމއްދާ ވަނ0111ަ

ނޑައަ އަދަބު - ާމއްދާ ވަނ0111ަ  ބާރުތައް  ކޯުޓގެ ޅާކަ

 ކައްފާރާ - ާމއްދާ ވަނ0111ަ

 

 

  ބާބު ވަނ0011ަ

ނޑައެޅުމުގެ އަދަބު  ނޑަށް އަސާސީ ކަ   ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ މިންގަ
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ނޑައެޅުުމގެ އަދަބު - ާމއްދާ ވަނ0011ަ ނޑާ އަާސސީ ކަ  ޢަމަލުކުރުން އެްއގޮތަށް މިންގަ

 ، މިންވަރަްށވުރެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވާންޖެހޭނެކަމަށް ފުރިހަމަ ށެްއގައިެއކު، ކުށްމާނަކުރުމުގައި  - ާމއްދާ ވަނ0010ަ

 މަތިވުން ދަރަޖަ އަދަބުގެ، އިތުުރވާނަމަ ރުކުންތައް ިނޔަތާގުޅޭ  ކުށުގެ              

 މަތިވުން  މިންވަރު އަދަުބގެ ސަބަބުން ދިނުމުގެ ގެއްުލމެއް ބޮޑު - ާމއްދާ ވަނ0011ަ

 މަތިވުން މިންަވރު އަދަބުގެ ކުށުގެ ސަބަބުން ެދއްކުމުގެ މެއްއަނިޔާވެިރކަ ލެްއނެތްފަރުވާ - ާމއްދާ ވަނ0011ަ

 މަިތވުން  މިންވަރު އަދަބުގެ ކުށުގެ އޮތުުމން ރެޯކޑެއް ކުށެްއގެ އެހެން ކުށްކުރާއިރު  - ާމއްދާ ވަނ0011ަ

 މަތިވުން  މިްނވަރު އަދަުބގެ ސަބަބުން އިންކާރުކުރުމުގެ ބަދަލުދޭން މީހާއަށް އަނިޔާލިބުނު - ާމއްދާ ވަނ0011ަ

  އަދަބުގެ ސަބަބުން ފާުޅކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޢާންމުންގެ ދެރަވާކަން ކުށާމެދު ކުށްވެރިޔާ - ާމއްދާ ވަނ0011ަ

 ދަށްވުން  މިންވަރު               

 އަދަބުގެ  ސަބަބުން ނުމުގެދި ެއއްބާރުލުން މިންވަރަކަށް ެއކަީށގެންވާ  ،ފަރާތްތަކަށް ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނު - މާއްދާ ވަނަ 0011

 ދަށްވުން  މިންވަރު

 ދަްށވުން  މިންވަރު އަދަބުގެ ސަަބބުން އޮތުމުގެ ދިފާޢެއް ފުރިހަމަނުވާ މުޅިން - ާމއްދާ ވަނ0011ަ

 ދަށްވުން  މިްނވަރު އަދަބުގެ ސަބަބުން އޮތުމުގެ ދިފާޢެއް ލިބެނިވި މަޢާފް ފުރިހަމަނުވާ މުޅިން - ާމއްދާ ވަނ0012ަ

ނިޑައށް - ާމއްދާ ވަނ0001ަ   އަދަބުގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްަފއިވުުމގެ އަށް އިންތިހާ ޖަޒްބާތަށް ނުވަތަ ސިކު

 ދަށްވުން  މިންވަރު               

 

 

  ބާބު ވަނ0011ަ

ނޑައެޅުމުގެ އަދަބު    ޙުދޫދު ޢަމަލުކުރުމުގެ އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ ކަ

 

 ށްވުން ދަ މަތިވުމާއި ޖަަދރަ އަދަބުގެ - ާމއްދާ ވަނ0111ަ

 ޖަލަށްލުން ގޮތުން އަދަބެއްގެ - ާމއްދާ ވަނ0110ަ

 އަދަބުތައް  އެހެނިހެން ދެވޭ ފިޔަވައި  ޖަލަށްލުން - ާމއްދާ ވަނ0111ަ

 ޢަަމލުނުކުރުން ެއއްގޮތަށް ޝަރުޠުަތކާ އަދަބުތަކުގެ އެހެނިހެން ދެވޭ ފިޔަވައި  ޖަލަށްލުން - ާމއްދާ ވަނ0111ަ

 ބުއަދަ  މަރުގެ - ާމއްދާ ވަނ0111ަ
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ބައި  ޢާންމު:  ބައި ފުރަތަމަ  

ބާބު  ވަނ01ަ  

   މާއްދާތައް އިބްތިދާއީ  

 

 ތާރީޚު ފަށާ ޢަމަލުކުރާން  ނަމާއި ތަޢާރުފާއި  - މާއްދާ ވަނ01ަ

  މަޤްޞަދުތައް ޢާންމު؛ ުއސޫލުތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ - މާއްދާ ވަނ00ަ

 ުއވިިދއުން ކުށްތައް އެެހން ނޫން ކުށް ަކނޑަައޅައިަފއިވާ ޤާނޫނުގައި - މާއްދާ ވަނ01ަ

  ދާއިރާ ހިނގާ ބާރު ޤާނޫނުގެ - މާއްދާ ވަނ01ަ

  ދެމެހެއްޓުން ފަރުވާތައް މަދަނީ - މާއްދާ ވަނ01ަ

    ްނކަންކަ ޤަބޫުލކުރެވޭނެ ހިނދަކު ސާބިތުނުވާހައި ގޮތަކަށް  އެހެން؛ ޒިންމާ ސާބިތުކޮްށދިނުމުގެ ހެކި - މާއްދާ ވަނ01ަ

 ވާޖިބުމުރާޖިޢާކުރުމުގެ   މަޖިލީހުން ރައްޔިތުްނގެ އަަދދުތައް ފައިާސގެ - މާއްދާ ވަނ01ަ

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ01ަ

 ޤާނޫނު  ުއވާލެވޭ - މާއްދާ ވަނ01ަ

 

 

 ތާރީޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ނަމާއި ތަޢާރުފާއި 

 އުފުލުމުގެ  ޒިންމާ ެއކުށްކުުށގެ، ކުށްކުށާއި  ޖިނާއީ، މިޤާނޫނަކީ( ހ.___)01  ަނން  ތަޢާރުފާއި

ނާޑއި  ކުށްކުާށއި ، ޢުޤޫބާތާއި  ެއކުށްކުށުގެ، ރުކުންތަކާއި  ސާިބތުކޮށްދިނުމުގެ ެއކުށްކުށް، މިންގަ

، ކަންތައްތަާކއި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮުތގައި ދިފާޢުގެ ކުުށގެ، ދަރަޖަކުރެވިގެްނާވގޮާތއި އުޤޫބާތް

ނަޑއެޅުުމގެ ދަބުއަ ނޑަައޅައި މިންަގނޑު ަކނަޑއެޅުމުގެ އަދަބު، އުޞޫާލއި  ކަ  އެކަންކަމާބެހޭ  ކަ

 .ޤާނޫނުއެވެ ބަޔާންުކރާ އުޞޫލުަތއް އެންމެހައި
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 .ެއވެ" ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެިހރާއްޖޭގެ" ކިޔާނީ ޤާނޫނަށް މި( ށ)  

 

 ދިވެހި ، ތަޞްދީޤުކޮށް ފާސްވެ މިޤާނޫނު، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި( ނ)  ތާީރޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 .ފެށިގެންނެވެ  ދުވަހުން ަހމަވާ މަސްުދވަސް( ހައެއް) 1 ާޝއިޢުުކރާތާ ގެެޒޓުަގއި ސަރުކާރުގެ

 

 ކުރިން  ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް  މި، ޮގތުން އުޞޫލެއްގެ ޢާންމު( ރ)  ކުށްކުށް  ކުރީގެ

، އެހެންނަމަވެސް . ުނހިނގާނެއެވެ ޤާނޫނެއް މި މަްއޗަށް ށެްއގެކު ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ހިނގައިފަިއވާ

 މިޤާނޫނަށް  ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ހިނަގއިފަިއވާ ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން މިޤާނޫނަށް

ނަޑއަޅާނަމަ އަދަބު ފެށުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަން  މިޤާނޫނުގައި  ދިނުމަށް ެއކުަށކަށް، ކަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ، އަދަެބއްނަމަ ކުޑަ  އަދަބަށްވުރެ ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ޤާނޫނުގައި  ކުީރގެ  އަދަބަކީ  ކަ

ނޑައަ އަދަބު ކުށަކަށް އެފަދަ  .މަިތންނެވެ މިޤާނޫނުގަިއވާގޮުތގެ ންވާނީޅާ ކަ

 

 ކުށެއް  ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ހިނގައިފަިއވާ ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި( ބ)  

ނޑައަޅާަފއިނުވާނަމަ ގޮތުަގއި ކުެށއްގެ ޫނނުގައިމިޤާ، ޢަމަލެއް ކުށުގެ ނުވަތަ  މިޤާނޫނަށް، ކަ

 ޙާލަތެްއަގއި  ެއްއވެސް މައްޗަށް ޢަމަލުގެ ެއކުުށގެ ނުވަތަ އެކުށުގެ ފެށުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަން

 .ުނވާނެެއވެ އަދަބުދީގެން ނުވަތަ ދަޢްވާކޮށް

   

   

   

   

   

 

 މަޤްޞަދުތައް  ޢާންމު ؛އުސޫލުތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ

 ޢިބާރާތްތަކުން ާމްއދާތަކުގެ އެ ތަރުޖަމާކުރާނީ އްމާއްދާތަ ޤާނޫނުގެ މި( ހ)___.00  އުސޫލު  ތަރުަޖމާކުުރމުގެ 
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 ޢިބާރާތްތަކުން  މާއްދާެއއްގެ އެހެންނަމަެވސް. މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ އެްއގޮްތވާ މާނައާ ޢާންމު ދޭހަވާ

، ވާނީ  ތަރުޖަމާކުރަން ާމއްދާ އެ، ނަމަ  ތަރުޖަމާކުރެވޭ ގޮތަށް  ޭދހަވާ މާނަ ގިނަ ވުރެ މާނައަށް އެއް 

،  މަތިންނާއި ގޮތުގެ  ާޙޞިލުވާނޭ މަޤްޞަދުތައް  ޢާންމު ންކުރެިވގެްނވާަބޔާ މާއްދާަގއި މި

 މި. ގޮުތގެމަތިންނެވެ ޙާޞިލުވާނޭ މަޤްޞަދުތައް ާޚއްޞަ ހިމެނިގެންވާ މާއްދާގައި މާނަކުރަންޖެހޭ

 ގުިޅގެން  ބާރުތަކާ އެ ބޭނުންހިފަންވާނީ ބާރުތަކުގެ ިއޚްތިޔާރީ ދީފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ

ނޑުތަކާ ނޑައަަޅއިފަިއވާކަ މިޤާނޫނުގައި  އެ  އަދި. މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ެއއްގޮްތވާ  މިންގަ

ނޑުތަަކކީ ނޑުތަކަކަށް  ނުފުދޭ ޒާުތަގއި އޭގެ  މިންގަ  މާއްދާަގއި  މި، ނަމަ ވާ މިންގަ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  ޙާޞިލުވާނޭ މަޤްޞަދުތައް ޢާންމު ބަޔާންކުރެިވގެންވާ 

 މުދާ  ބުއްިދއާއި،  ަނސަބާއި، ފުރާނައާއި ، ދީނާއި މަޤްޞަދަކީ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ މި( ށ)  ަމޤްޞަދު   ޢާންމު

 ޢާންމު  މަޞްލަޙަތުތަކާއި ފަރުދީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ ،ގޮތުން ހިމެނޭ

 މަޢާފުދެވެން  ޤާނޫނުން ނުވަތަ މަިތން ގޮެތއްގެ ުހއްދަކުރެިވގެންުނވާ ޤާނޫނުގައި މަޞްލަޙަތުތަކަށް

 ފޯރުކޮށްފާނެކަުމގެ ގެއްލުން ުނަވތަ ގޮތުން ފޯރުކުރުމުގެ ގެއްުލން، މަތިން ގޮތެްއގެ ނެތް

 އުޤޫބާތް  މަލުތަކަށްޢަ ފަދަ އެ އަދި، މަނާކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ހިްނގޭ ގޮތުން ބިރުދެއްކުމުގެ 

ނަޑއެޅުމުގެ   މާއްދާތަުކގެ  ޤާނޫނުގެ  މި، މަތިން ގޮތުގެ  މި. ޤާިއމުކުރުމެވެ ނިޒާމެއް  ކަ

 އަންނަނިވި ، ވާނީ ތަރުޖަމާކުރެވެން މާއްދާތައް ޤާނޫނުގެ މި އަދި ، ވަނީ ންމަޤްޞަދަކަށްވެގެ

 :މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ޙާޞިލުވާނޭ މަޤްޞަދުތައް

 ނިސްބަތާއި ބުަރދަނުގެ ކުށުގެ ކުރާ، ނިސްބަތާއި ކުށްވެިރވާ މީހާ ކުށްކުރާ. 0

ނޑަެއޅުން ޢުޤޫބާތެއް މިންވަެރްއގެ އެކަީށގެންވާ  ؛ކަ

 ކުުށގެ ، ރައްާކތެރިކުރުމާއި ކުްށވެރިކުރުމުން ގޮތުަގއި ކުށުގެ މަލުޢަ ނުވާ ކުށަކަށް. 1

 ؛ކުށްވެިރުކރުން ކުށުގެގޮުތގައި ޢަމަލު

 ގޮތުަގއި  އަނިާޔވެރި މެދު މީހުންނާ ސާބިތުކުެރވޭ ކުށް ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުުށގެ. 1

 ؛ ހުއްުޓވުން  މުޢާމަލާތްކުރުން ގޮުތގައި ނެތް ހަމައެއް ޤާނޫނީ ނުވަތަ
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 ެދވޭ ކުށްކުށަށް، ބަހަިއގެން ކުށްަތއް ދަރަޖަތަކަކަށް ަވކި އަދި މާނަކޮށްދީގެން ކުށް. 1

ނޑަައޅައިިދނުމާއި މިންވަރު  އަދަބުގެ  ޢަމަލުތަކަކީ  މަނާކުެރވިފަިއވާ ގޮތުަގއި ކުުށގެ، ކަ

 ނުކުންނާނެ  ޮކށްފިނަމަ ޢަމަލެއް ފަދަ އެ ދިނުމާއި އިންާޒރު ެއކަށީގެްނވާ ކޮބައިކަުމގެ

 .ބަޔާންކޮްށދިނުން ކޮބަިއކަން ޖާއަކީނަތީ

 ނާންނާނޭގޮތުގެ  ުއނިކަމެއް މަޤްޞަދުތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި( ނ)    ަމޤްަޞދު  އިތުރު

 ޤާނޫނުން  މި ވެސް ދެމެހެއްޓުމަކީ މަޞްލަޙަތު ޢާންމު މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން އަންނަނިވި، މަތިން

 : ޞަދެކެވެމަޤް ބޭނުންވާ ޙާޞިލުކުރަން

 އަދަބު  އެކަީށގެްނވާ ޢަމަލުތަކަށް  ގެންނަ އުނިކަން ހަމަތަކަށް ޢާންމު މުޖްތަމަޢުގެ. 0

ނަޑއަަޅއިގެން   ؛ދެމެހެއްޓުން ހަމަތައް ޢާންމު އެ، ކަ

ނޑަައޅައިަފއިވާ ކުށްކުށަށް. 1  ކުށްކުރުމުން ފަދަ އެ  ސަބަބުން އަދަބުގެ ކަ

 ؛މަދުކުރުން ކުށް ފަދަ އެ  ދުރުހެލިކުރުވުމާއި

ނޑައަަޅއި ރުމަށްހައްޔަރުކު ޙާލަތްތަކުަގއި ބެލެވޭ ބޭނުންތެރިކަމަށް. 1  ޖިނާޔަުތގެ ، ކަ

 .ތަކުރާުރވިޔަނުދިުނން ކުރުން ޢަމަލުތައް ބެެލވޭ ކަމުގައި ޢަމަލުތައް

   

 

ނޑައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނުގައި  އުވިދިއުން  ކުށްތައް އެހެން ނޫން ކުށް ކަ

 ުނވަތަ  ަބޔާންކޮށްފައިނުވާ ަކނަޑއަޅައި ކަމުަގއި ުކށެއް ޤާނޫނުަގއި މި.____ 01  

ނޑައަ ކުެށއްކަުމގައި ަގއި ޤާނޫނެއް  ެވސް އެހެން ރާއްޖޭގެ  ެއއްެވސް  ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާ  ަޅއިކަ

 .  ނޫނެވެ ކުށެއް ޢަމަލަކީ

 

 ދާއިރާ  ހިނގާ ބާރު ޤާނޫނުގެ

 ދައުލަތަށް ބާރު އުުފލުމުގެ ދަްޢވާ މައްޗަށް ަކންކަމުގެ އަންނަިނވި( ހ.___)01    ާދއިރާ ހިނގާ ާބރު ޤާނޫުނގެ
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 :ލިބިގެންެވއެވެ

0(  .i )ެޢަމަލެއް  އެްއވެސް ފަިއވާ ަބޔާންކޮށް ކަުމގައި ރުކުެނއް ކުށެްއގ 

 ނުވަތަ ؛ ކުށަކަށް  އެ، ހިނދު ހިންގާ ރާއްޖޭަގއިދިވެހި

(ii )ެނަތީޖާއެއްގެ  ޢަމަލެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމުަގއި ރުކުނެއް ކުށެްއގ 

  ނުވަތަ؛ ުކށަކަށް އެ ހިނދު ވާ ރާއްޖޭަގއިކަމަށްދިވެހި  ލިބުނީ ގެއްލުން ސަބަބުން

(iii )ްކުށުގެ  އެ، ހިނދު ފުރިހަމަވާ ޢަމަލު އްގެކުށެ ފުރިހަމަނުވާ މުޅިނ 

 ވާ  ރާއްޖޭަގއިކަމުަގއިދިވެހި ފުރިހަމަވީ ރުކުން ނަތީޖާގެ ނުވަތަ ރުކުން ޢަމަލުގެ

 ުނވަތަ؛ ކުށަކަށް  އެ، ހިނދު

(iv )ިފުރިހަމަނުވާ މުިޅން  ހިންގޭ  ގޮތަށް ިހމެނިގެންވާ ނުކުތާަތއް އަންނަިނވ 

 :ކުށްކުށަށް

 ާރއްޖޭަގއިދިވެހި ޢަމަލެއް ބެެލވޭ ކަމުގައި ކުެނއްރު ކުށެއްގެ ފަދަ އެ. ހހ

  އަދި؛ ކުރުން

ނޑަައޅައިަފއިވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޢަމަލު ކުށުގެ. ށށ  އެ  ނުވަތަ ތަނަކީ ކަ

ނޑަައޅައިަފއިވާ  ނެރުމަށް ނަީތޖާ ބޭނުންވާ ނެރެން ކުށުން  ތަނަކީ ކަ

  އަދި؛ ވުން  ޤަުއމެއްކަމުަގއި އެހެން ފިޔަަވއި ރާއްޖެދިވެހި

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޢަމަލު ކުުށގެ އެ. ނނ ، އުމުަގއިޤަ ކަ

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ނެރުމަށް ނަތީޖާ ކުށުގެ އެ ނުވަތަ  އެކުުށގެ  އުުމގައި ޤަ ކަ

 އަދި ، ެވސް ަގއި ެމއްއުޤައެ ެއއީ ނަމަ ވެއްޖެ ޢަމަލުފުރިހަމަ

 ކުށެްއކަމުގައި  ވެސް ާރއްޖޭަގއިހިދިވެ، ަނމަ ކުރި  ކަން އެ ރާއްޖޭަގއިދިވެހި

 އަދި ؛ ވުން ޢަމަލަކަށް ބެލެވޭނެ

 ދައުލަުތގެ ނުވަތަ، ދައުލަަތށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް، ގޮތުން ނަތީޖާއެްއގެ ކުށެްއގެ. 1

 ކުރިމަތިވާ  ގެއްލުމެއް ،ފަރާތްތަކަކަށް ތަންފީޛުކުރާ ބާރު  ދައުލަތުގެ ނުވަތަ، މުދަލަށް
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 މުޅިން  ބެލެވޭ ލިބިދާނެކަމަށް ގެއްލުމެއް  ފަދަ އެ  ފަރާަތކަށް ެއއިން، ކުާށއި ބާވަތުގެ 

 އަދި ؛ ކުށް ފުރިހަމަނުވާ

 ިދވެހި ުނވަތަ ަރއްޔިތަކު ދިވެހި ނަމަވެސް  ވީ ތަނެއްަގިއކަމަށް ކޮންމެ ކުށްކުރީ. 1

 މީހަކު ވެފަިއވާ ބިނާ ދިިރއުޅުން  ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ުނވަތަ ،ކުށް  ކުރާ  ގުޅިގެން  ރައްޔިތަކާ 

 އަދި ؛ ކުށް ކުރާ

 މީހުންގެ  ކުްށކުރި އެ އަދި، ނަމަވެސް  ވީ ކަމުަގއި ތަނެްއގައި  ކޮންމެ ކުށްކުރީ . 1

 ބައިނަލްއަްޤވާމީ، ނަމަެވސް ވީ ކަުމގައި އުމެއްަގއިޤަ ކޮންމެ  ބިނާވެފަިއވަނީ ދިރިއުޅުން

ނޑަެއޅިގެން ޤާނޫނާ  ވެހިރާއްޖެއިން ދި އަދި. ކުށެއް  ކޮންމެ ކުރެވޭ  ޚިލާަފށް ކަ

 މަްއޗަށް ޢަމަލުގެ  ކުުށގެ އެ  ސަބަބުން  މުޢާހަދާއެއްގެ  ަބއިނަލްއަްޤވާމީ  ބައިވެިރވެފަިއވާ

  އަދި؛ ކުށް ބާވަތުގެ  ލިބިދޭ ދައުލަަތށް ބާރު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ނޑުގެ. 1  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ތެެރއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ވަިއގެ އުޅަނދުފަހަރާއި  ކަ

 ދެކޮޅަށް  އުޅަނދަކާ  ނަަގއިފަިއވާ  ދިދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  އިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ

 .  ކުށް ުކރެވޭ އުޅަނެދއްަގއި ެއއިން ނުވަތަ

 ާޤނޫނު ަމއްޗަށް ކުށުގެ

 ެއއީ އޮތުން ބާރު ހިންުގމުގެ

 ނޫންކަން  ރުކުެނއް ކުށުގެ

 އެ ، ތުކުރުމަކީސާބި އޮތްކަން ދައުލަތަށް ބާރު ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  މަްއޗަށް ކުށެއްގެ( ށ) 

 ބާރު  ލިބިގެންވާ ދައުލަތަށް އުފުުލމަށް ދަޢްވާ މަްއޗަށް ކުށެްއގެ ެއއީ. ނޫެނވެ ުރކުނެއް ކުށުގެ

ނޑެކެވެ ކަަށވަރުުކރަންޖެހޭ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ދައުލަތަށް ބާރު ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު. މިންގަ

ނޑުތަކާ  ބޭނުންކުރެވޭ ބެލުމަށް އޮތްތޯ  ކުުށގެ  ފަރާތުގެ  ރައްުދވާ ވާަދޢް، އަަޅއިިކޔައި  މިންގަ

 .ނޫނެވެ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން ދަޢްވާކުރާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ނިސްބަތް

ނަޑއެޅުމަށް އަަދބު ޯކޓުން ކަމަށް އެ އައުމުން އުނިކަން  ޙުރްމަތަށް ކޯޓުގެ ( ނ)  ާބރު  ލިބިގެްނވާ ކޯޓަށް  ކޯޓަށް  ކަ

 މަތިން ގޮތެްއގެ ހުއްދަކުރާ ާޤނޫނު ޙުކުމެއް  މަދަނީ ވަތަ ނު އަުމރެއް ކޯުޓގެ، ބާރަާށއި ލިބިގެންވާ

 އަސަެރއް އެއްެވސް ސަބަބުން މާއްދާގެ މި، ބާރަކަށް ލިބިެގންވާ ކޯޓަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް

 .ނުފޯރާނެއެވެ
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 ަފރާތް ރަްއދުވާ ދަޢްވާ

 ގަުއމަކަށް އެހެން

 ފޮުނަވއި ދައުލަތުން

 އެުދން  ދިނުމަށް

ނަޑއެިޅގެން މުޢާހަދާއެްއަގއި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ވެރިވާބައި  ދިވެހިރާއްޖެ( ރ)   އެހެން ކަ

 ދައުލަތުން  އުމަކަށްޤަ އެހެން، މީހާ  ރައްދުވާ ާާދަޢްވ، ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާަހއި ގޮތަކަށް

 ދިފާޢުަގއި  ދަޢްާވގެ ކުރެވޭ މައްޗަށް  މީހާގެ ރައްުދވާ ދަޢްވާ ،އެއީ  ފޮނުވައިނުދިނުން

 .ނޫނެވެ  ހަމައެއް ވިދާނެބޭނުންކުރެ

، ބިމާއި  ހިނގާ ބާރު ިދވެހިސަރުކާުރގެ  އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ދިވެހިރާއްޖެ. "0( ބ)  މާނަކުރުން 

ނާޑއި  ބައިނަްލއަޤްވާމީ  އަދި ސަރަަޙއްދާއި ަވއިގެ  ވާ  ަމއްޗަށް ަކނުޑގެ އެބިާމއި، ކަ

 ސަރަޙައްދީ ، ސަަރޙައްދާއި  އިޤްތިޞާދީ ަބޔާންެވގެންވާ ޤާނޫނުަގއި، މުޢާހަދާތަކުގައާއި 

ނާޑއި  . ރަށްރަށެވެ ނޫޅޭ މީހުން ރަށްރަށާއި  ުއޅޭ މީހުން، ކަ

 ޤާނޫނު ުޖމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބުެނފައިެއވަނީ ކަމަށް "ދައުލަތް. "1

 ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތިން ޮގތުގެ ބަޔާްނވެގެްނވާ އަސާީސގައި

 .ކަށެވެ ފަރާތްތަ ހިންގާ ބާރުތައް

 

 

 

 

 އިޤްޠިޞާދީ ރާއްޖޭގެިދެވހި. ސަރަަޙއްދު އިޤްޠިޞާދީ ޚާއްޞަ  ާރއްޖޭގެ ދިވެހި( ޅ) 

، ޙިމާޔަްތކޮށް، ބަލަަހއްޓައި ، ހޯދައި  ވަޞީލަތްަތއް ޤުދުރަތީ  ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުަގއި

 ބަިއވެިރވާ  ިދވެހިރާއްޖެ، ހިފުމަށްޓަަކއި ހެޔޮގޮުތގައި އެންމެ ބޭނުން ީތގެއެތަކެ

 ޚާއްޞަ ރާއްޖޭގެދިެވހި، މަތިން އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މުޢާހަދާތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 ބާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް، ހިންގުމަށް ޤާނޫނު ޖިނާއީ ސަރަޙައްުދގައި  އިޤްޠިޞާދީ

 . ލިބިގެންެވއެވެ

، ތެެރއިން ކުށްތަުކގެ ކުރާ  ސަރަޙައްުދގައި  އިްޤޠިޞާދީ ޚާއްޞަ  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި  

، މަތިން ެއްއގޮތްާވގޮުތގެ މުޢާހަދާތަކާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ބަިއވެިރވާ ދިވެހިރާއްޖެ

 މިމާއްާދގައި ، ޙާލަްތތަކުަގއި ލިބިގެްނވާ ދިެވހިރާއްޖޭއަށް ބާރު ހިންގުމުގެ މިޤާނޫނު

 ބައިވެިރވާ  ދިެވހިރާއްޖެ ތެރޭަގއި މާނައިގެ ހުގެބަ ބުނެފައިވާ  ކަމަށް' ދިވެހިރާއްޖެ '

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޤާނޫނުތަކުަގއި އެއްބަްސވުންތަާކއި މުޢާހަދާތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ
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ނޑައަަޅއިފަިއވާ ކަމަށް ސަރަޙަްއދު އިޤްޠިޞާދީ ޚާއްޞަ . ހިމެނެއެވެ ސަރަޙައްދު ކަ

 ދިވެހިރާޢްޖެ ނަޑެއޅުމުގައި ކަ  އަދަބު ކުށްތަކަށް ުކރާ ޙާލަތްތަުކަގއި އެފަދަ އަދި

 . ިރޢާޔަތްކުރެވިދާނެެއވެ ެއއްބަސްވުންަތކަށް މުާޢހަދާތަކާއި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ބައިވެިރވާ

 

 ދެމެހެއްޓުން  ފަރުވާތައް މަދަނީ

ނޑައަަޅއިފަިއވާ އަދަބު  ޤާނޫނުގައި  މި .____ 01    މަދަނީ  ގުިޅގެން ޢަމަލަކާ އެްއވެސް  ކަ

، ހިފެހެއްޓުމަށް މުދަލެއް ނުވަތަ، ދިނުމަށް އަދަެބއް ނުވަތަ ، ހޯދުމަށް ބަދަލެއް  ދަޢްވާއެްއަގއި

 އެނޫން މަތިން ގޮތެްއގެ  ުހއްދަކުރާ ޤާނޫނު ނުވަތަ ، ހޯދުމަށް ެއްއޗެއް  ލިބެންޖެހޭ އަނބުރާ ނުވަތަ

 ޤާނޫނުން މި، އިލްތިޒާަމކަށް ނުވަތަ  ަޙއްޤަކަށް  އޮތް ތަންފީޛުކުރުަމށް ކަމެއް  ވެސް

ނޑަެއޅުމުަގއި ކުށް  ޤާޫނނުގައި  މި އަދި. ނުގެެނއެވެ  އުނިަކމެއް ނުވަތަ . ހުރަހެއްނާޅައެވެ ، ކަ

 .ހިމެނިގެނެއްނުެވއެވެ ަބއިތައް  ެގއްލުމުގެ މަދަނީ ކުށުގެ
 

 

 ؛ ޒިންމާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ހެކި

 ކަންކަން  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ހިނދަކު ސާބިތުނުވާހައި ގޮތަކަށް އެހެން

 ނުކުރާަކމަށް  ކުށެއް

 ުކރުން ގަބޫލު

 ރުކުނެއް  ކޮންމެ ކުށުގެ މިންވަރަށް  ކުރެވޭނެނު  ަޝއްެކއް( ހ.___)01 

 ކަމަށް  ވާ ސާބިުތކުރެިވގެން ކުެށއް މައްޗަށް  މީހެްއގެ  ެއްއވެސް މެނުވީ  ސާބިތުކުރެިވގެން

 ކުެށއް  މީހާއަކީ ރައްދުވާ ދަޢްވާ ،ޙާލަތްތަކުގައި  ނެތް ލިބެން ހެކި އެމިންވަރަށް .ނުބެލެވޭނެއެވެ 

 .ބެލެވޭެނެއވެ މީހެއްކަމުަގއި ނުކުރާ

 އަދާނުކުރެިވއްޖެ ޒިންމާ އެ މީހަކަށް އޮތް ޒިންމާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ކަމެއް. 0( ށ)  ިޒންމާ  ސާބިތުކޮްށދިުނމުގެ

ނަޑެއޅިގެންދާނީ ކަމެއް އެ ، ހިނދެއްގައި   .ކޮޅަެށވެ ދެ މީހަކާ އެ،  ކަ

 ަމއްޗަށް ފަރާުތގެ ދަޢްވާުކރާ

 ޒިްނމާ  އޮތް

 

ނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުގައި މި. 1   ނުވާހައި  ބަޔާްނޮކށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ކަ

 :އުފުލަންވާނެެއވެ ފަރާުތން ދަޢްާވކުރާ، ޒިންމާ ުކރުމުގެ ކަންކަން އަންނަނިވި، ހިނދަކު
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(i ) ްރުކުންތަކެއް  އެންމެހައި ކުުށގެ، ިމންވަރަށް ނުކުެރވޭނެ ަޝއްކެއ 

 ؛ސާބިތުކޮށްދިނުން

(ii )ްއެންމެހައި  އިސްތިސްނާގެ ، މިންވަރަށް ުނކުރެވޭނެ  ޝަްއކެއ  

 އެ  ުކށެއްކަމުަގއި އަދި، ދިފާޢުތަކާއި  ންމެހައިއެ ޢާންމުނޫން، ޙާލަތްތަކާއި

 ކުުށގެ އުފުިލފައިވާ ދަޢްވާ ޙާލަތްތައް އެންމެހައި ހުރި ނުބެލުމަށް  ޢަމަލު

 އަދި ؛ ސާބިުތޮކށްދިނުން ނުހިނގާކަން މައްޗަށް

(iii )ާޒިންމާ  ކުށުގެ، ދަޢްާވަގއި އުފުލިފަިއވާ މައްޗަށް ފަރާތުގެ ރައްުދވާ ދަޢްވ 

 ހުރިހައި  ެއހެން ބޭނުންވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އުފުލަންޖެހޭކަން ފަރާތުން އެ

 ބަލައި  ބަުރދަނަށް ހެއްކެްއގެ އެންމެހައި ލިބިހުރި  ކަންކަމެއް ހެއްކަާކއި

 .ސާބިތުކޮށްދިނުން

 ަފރާުތގެ ރަްއދުވާ ދަޢްވާ

 ޒިްނމާ  އޮތް މައްޗަށް

ނަޑއެިޅގެން ޮގތަކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި. 1   ކޮށްފައިނުވާަހއިބަޔާން  ކަ

 ކޮންމެ  ހިމެނިގެންވާ ދިފާޢެއްގައި ކޮންމެ ޢާންމު އޮތް ހުށަހެޅެން، ހިނދަކު

، ާސބިތުކޮށްދިނުމަކީ ބަލައި  ބުރަދަނަށް ހެއްެކއްގެ އެންމެހައި ލިބިހުރި ރުކުނެއް

 .ޒިންމާެއކެވެ ފަރާތުގެ ރައްދުވާ  ދަޢްވާ

   އެހެްނގޮތަކަށް

 ހިނދަކު ސާބިތުުނވާަހއި

 ކަންަކން  ލުކުެރވޭނޭޤަބޫ

 ވަކި  ކަމެއް ވަކި ޤާނޫނުން މި، ހިނދަކު  ސާބިތުކޮްށނުދެވޭހައި އެހެންގޮތަކަށް( ނ) 

 ނުކުތާތައް  ހިމެނިގެންވާ  ަކމެއްަގއި އެ،  ޙާލަތްތަުކގައި  ަބޔާންކުރާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ  ގޮތަކަށް

 އެ ، ެއއީ. ވާނެެއވެ ޤަބޫލުކުރަން ކޯޓުން ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވުނީ ދަްޢވާ އެ ،ސާބިތުކޮށްދެވުމުން

 .ހިނދަކުއެވެ ސާބިުތޮކށްނުދޭހައި ކަން އެ ގޮތަކަށް އެހެން ޚަޞްމު ފޯރާނެ އަސަރު  ކަމުގެ

 ވަނ11ަ، ބާބާއި  ވަނ11ަ މިޤާނޫނުގެ ވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް" ދިފާޢު ޢާންމު( "ރ)  މާނަކުރުން 

 .ދިފާޢަކަށެވެ ކޮންމެ ވާ ަބޔާންޮކށްފައި ބާުބގައި ވަނ11ަ، ބާބާއި

 

 

 ވާޖިބު  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އަދަދުތައް ފައިސާގެ
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 ޤާނޫނުަގއި  މި، ުގޅިގެން ބަދަލާ އަންނަ ައގަށް ޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި ( ހ.___)01  

ނަޑއެޅުމަ ގެންނަންޖެހޭތޯ ބަދަލު ޢަދަދުތަކަށް ފަިއސާގެ  ޔާންކޮށްފަިއވާބަ  މަދުެވގެން  ށްޓަަކއިކަ

 ޢަދަދުތައް އެ މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުްނގެ  އެއްފަހަރު އަހަރަކުން ހަތަރު ކޮންމެ

 .ޖާޢާކުރަންވާނެއެވެމުރާ

 ބަޔާްނވެގެްނވާ ޤާނޫނުގައި މި، ހިނދަކު ބަދަލުނުކުރާހައި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ( ށ)

  . ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ  ގޮުތަގއި އެ އަދަދުތައް ފައިސާގެ

 

 

 މާނަކުރުން 

ނޑަެއޅިގެން  މާަނކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތުން ބޭނުންުކރެވިފަިއވާ ޢިބާރާެތއް.___ 01    ކަ

 :ހިނދަކު ބޭނުންނުވާހައި

 ދީފަިއވާ  ގައި(ށ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ބައިވެރިން . "0

 .މާނަކުރުމެވެ

 ގޮތުން  ނަތީޖާގެ ްއގެދަޢްާވއެ އުފުލޭ ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ބަރީއަކުރުން. "1

 ކުެށއް  ނުވަތަ ޙުުކމް ުނވާކަމުގެ  ކުްށވެރި ކުށުން ނުވަތަ  ުޙކުމް ނެްތކަމުގެ ކުށެއް

 .ައއުމަށެވެ ޙުކުެމއް ނެތްކަމުގެ ހެކި މިންަވރަށް ބޭނުންވާ ސާބިތުކުރުމަށް

 ދީފަިއވާ  ގައި(ހ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ުއޅުން ކުށެއްކުރަން. "1

 . މާނަކުރުމެވެ

 ދީފަިއވާ  ގައި (0) ގެ(ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ 101 ދީފަިއވަނީ އަށް"ބަޑި އޮޓަމެޓިކް . "1

 .މާނަކުރުމެވެ

 ވަނަ (1) ގެ(ރ) ާމއްދާގެ ވަނ101ަ ދީފައިވަނީ ށް އަ"ލޯޑިްނގް އޮޓަމެިޓކް. "1

 . މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ  ަގއި(ށ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"މަންފާ. "1
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ނޑަށް. "1 ނަޑށް އެވަނީ ބުނެފައި ަކމަށް"އަިނޔާ ލިބޭ ހަށިގަ  ،ވޭނާއި  ލިބޭ ހަށިގަ

ނޑަށް ނުޑގެ، ބައްާޔއި ޖެހޭ ހަށިގަ  ލިބޭ  ބަޔަކަށް ެއްއވެސް  މާއްދީ ހަށިގަ

 .އުނިކަމަކަެށވެ

 ދީަފިއވާ  ގައި(ށ) މާއްދާގެ ވަނ111ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ނާކުރުންފަ. "1

 .މާނަކުރުމެވެ

 ވަނަ ( 0) ގެ(ނ) ާމއްދާގެ ވަނ010ަ ދީފައިވަނީ އަށް "ާމއްދާ ފަނާކުރަނިވި. "2

 . މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ވަނަ(1) ގެ(ށ) މާއްދާގެ ވަނ10ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ރުކުން ޙާލަތުގެ. "01

 . މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ންބަރުނަ

 ހެކި ލިބިފައިވާ ވަނީ އެ ކަމަށްބުނެފައި" ހެކި ޤަބޫލުކުރެވޭަފދަ އަދި ސާފު. "00

ނަޑށް ބެލެވޭ  ސާބިތުވީކަމަށް ކުށެއް އިރު އަޅަިއކިޔާ  މަތީ  ވުރެ މިންގަ

 ތަނެއްނެތް އުފެދޭނެ ަޝއްެކއް އެްއވެސް އެހެންނަމަވެސް ، ދަރަޖައެއްގެ 

ނެޑްއގެ ދަށް ވުރެ  މިންަގނޑަށް ލިބުމުގެ ހެކި ށްމިންވަރަ  .ހެއްކަށެވެ މިންގަ

 ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ރ) މާއްދާގެ ވަނ101ަ ދީިއަވނީ އަށް"މީހުން ތިމާގެ. "01

 . މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި

 ދީފަިއވާ  ގައި (ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ 110 ދީފައިވަނީ އަށް " ވާހަކަ ދެެކވޭ. "01

 . މާނަކުރުމެވެ

 ވަނަ (0) ގެ(ށ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީފައިވަނީ އަށް "ުރކުން ޢަމަލުގެ. "01

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 . މާނަުކރުމެވެ ދީފަިއވާ މާއްާދގައި ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ރުހުން. "01

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ  ަގއި(ށ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ނަތީޖާ. "01

 ކުރާ  ދަްޢވާެއއްަގއި  އުފުލޭ  އެވަނީ  ބުނެފައި ކަަމށް" ސާބިތުވުން ކުށެއް . "01
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ނޑަެއޅުމަ ކަމަށް ކުށްވެިރވާ ކުށަކުން ޙުކުމެއްަގއި  ެއއްެވސް  ެއޙުކުމް އަދި. ށެވެކަ

 މީހަކު ނުވަތަ. ނުވުމަށެވެ  ދޫކޮށްލައިަފއި ،ނުވުމަާށއި ބަދަލުވެފައި ގޮތަކުން

 .ަޤބޫލުކުރުމަށެވެ ޤަބޫލުކުރާ ކޯޓުން ެއއްބަސްވުން ެއއްބަސްވާ  ކުިރކަމަށް ކުށެއް

 އި ގަ ނަންބަރު ަވނަ(1) ގެ(ނ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"އެޖެންޓް. "01

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ަގއި  ނަންބަރު ަވނަ(0) ގެ (ނ) ާމއްދާގެ  ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ކުންފުނި. "02

 . މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 މާއްދާގެ  ވަނ111ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"މުވަްއޒަފު މަރުަކޒެްއގެ ޞްލާޙީއި. "11

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި(ށ)

 ވަނަ (1) ގެ(ށ) މާއްދާގެ ވަނ111ަ ދީފައިވަނީ ށްއަ"މަރުކުޒު  އިޞްލާޙީ. "10

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ވަނަ (0) ގެ(ށ) މާއްދާގެ ނަވ111ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ޖަމާޢަތް ކުށްކުރާ. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ދީފައިވަނީ  އަށް"ޒަފު މުވައް  ބަލަހައްޓާ ތަނެއް ބައިތިއްބާ  މީހުން ބަންދުގައި. "11

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި(ށ) މާއްާދގެ ވަނ111ަ

 ގެ (ރ) މާއްދާގެ ވަނ011ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ހަތިޔާރު ނުރައްކާތެރި. "11

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ަގއި ނަންބަރު ވަނަ(0)

 ވަނަ(0) ގެ(ށ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"އޮުޅަވއިލުން. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ކަުމަގއި  ކުރެވިއްޖެ ބޭނުން ބާރުގެ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ  ބޭނުންވާ. "11

 ގައި  ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ނ) މާއްދާގެ ަވނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ބެލުމަށް

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ
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 މާއްދާަގއި  ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްފާނެަކމުގެ ބާރުގެ. "11

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ވަނަ (0) ގެ(ރ) މާއްާދގެ ވަނ111ަ ީދފައިވަނީ އަށް"ތަން ދިރިއުޅޭ . "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ދީފަިއވާ  ގައި(ހ) މާއްދާގެ ވަނ10ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ތައް ރުކުން. "12

 .މާނަކުރުމެވެ

 ދީފައިވަނީ  އަށް"ސަރަޙައްދު  އިޤްތިޞާދީ ޚާްއޞަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ. "11

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި(ނ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ

 ދާގެ މާއް ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"މަޢާފު" އަށާއި" ދިފާޢު ލިބެނިވި މަޢާފު. "10

 .މާނަކުރުެމވެ ދީފަިއވާ ގައި(ހ)

 ވަނަ (1) ގެ(ނ) މާއްދާގެ ވަނ010ަ ދީފައިވަނީ އަށް"އެްއޗެތި ޮގވާ. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ގެ (ނ) މާއްދާގެ ވަނ101ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"މަޞްަލޙަތު އުފުލުމުގެ  ޒިންމާ. "11

 .ވެމާނަކުރުމެ ދީފަިއވާ ަގއި ނަންބަރު ވަނަ(1)

 ނަންބަރު ވަނަ(0) ގެ(ނ) މާއްދާގެ ވަނ101ަ ދީފައިަވނީ އަށް"އިދާރާ މާލީ. "11

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި

 ވަނަ (1) ގެ(ށ) މާއްދާގެ ވަނ101ަ ީދފައިވަނީ އަށް"ލިޔުމެއް މާލީ. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ވަނަ (1) ގެ(ނ) މާއްދާގެ  ވަނ101ަ ދީފައިވަނީ އަށް "ޚިދުމަތްތެރިއެއް  މާލީ. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ަވނަ (0) ގެ(ށ) މާއްާދގެ ނަވ110ަ ދީފައިވަނީ އަށް "މުޢާމަލާތް މާލީ. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު
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 ގައި  ނަންބަރު ވަނަ (1) ގެ(ރ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ބަޑި. "11

 .މާނަކުރުމެވެ ފައިވާދީ

 ގޮތަށް  ނުދެވޭނޭ ތަނަކަށް އެހެން ތިމާއަށް ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ބާރު. "12

ނޑަށް ތިމާގެ ގޮތަށް ހިމެނޭ ބަންދުކުރުން، ހިފެހެއްޓުމަށާއި  ެގއްލުެމއް  ހަިށގަ

 ބާރު  އެ ، ބޭނުންކުރުމަށާއި ބާރު  ގޮތުން މާއްދީ  ގޮތަކަށް  ފަދަ ލިބިދާ

 ބިރުދެއްކުމަށާއި  އަނިޔާކޮށްފާނެކަުމގެ  ބިރުދެްއުކމަށާއި ގެބޭނުންކޮށްފާނެކަމު

 ތަނަކަށް އެހެން ތިމާއަށް ނުވަތަ ގޮތަށް ހިމެނޭ ބެހެއްޓުން ބަންދުކޮށްފައި އަދި

ނޑަށް ހިމެނޭގޮތަށް ހިފެހެއްޓުން ގޮތަށް  ނުދެވޭނޭ  ލިބިދީފާނެކަމުގެ  އަނިޔާ ހަށިގަ

 .ކުުރވުމަށެވެ އިހުސާސު ބިރު

 މާއްާދގެ  ވަނ011ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"މިނިވަންކަން އުޅުުމގެ ނގާވެ ހިނގާބި. "11

 .މާނަކުރުމެވެ  ީދފައިވާ ަގއި ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ށ)

 ގައި (ށ) ާމއްދާގެ ވަނ111ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ުމވަްއޒަފު ދައުލަތުގެ. "10

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ދީފައިވާ  ގައި (ރ) ާމއްދާގެ ނަވ01ަ ީދފައިވަނީ އަށް"ދިފާޢު ޢާންމު. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

، ގޮުތގައި  ނަމުގެ އަންހެން ނަން ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮުތގައި ނަމުގެ ފިރިހެން. 11

 ގޮުތގައި  ނަމުގެ ފިރިހެން ނަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮުތަގއި ނަމުގެ އަންހެން އަދި

 .ބޭނުންކުރެވޭނެެއވެ

 މާއްދާގެ  ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ރިޔާހިންގުންތެ ިއސް ކުންފުންޏެއްގެ. "11

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

 ދީފައިަވނީ  އަށް"މަޢްލޫމާތު ެއޅިފަިއވާ ސަލާމަތީފިޔަވަޅު ދަރަޖައަކަށް މަތީ. "11

 .މާނަުކރުމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު ަވނަ(0) ގެ(ނ) މާއްާދގެ ވަނ111ަ



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 29 

 ދީފަިއވަނީ  އަށް"ތަން އެޅިަފިއވާ ފިޔަވަޅު  ސަާލމަތީ ައކަށްދަރަޖަ މަތީ. "11

 . މާނަުކރުމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު ަވނަ(1) ގެ(ރ) މާއްާދގެ ވަނ111ަ

 ގައި  ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ (ރ) މާއްާދގެ ވަނ011ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ގެ. "11

 . މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ހިޔާވަްއސެްއގައި  ދިރިއުޅޭ، އެވަނީ ބުނެފައި ަކމަށް" ބަންދުކުރުން ޭގގައި. "11

 އަދަބެްއގެ  ކުށްވެިރއަަކށްދޭ މަނާގޮެތއްަގއި ބޭރަށްިދއުން ސަރަަޙއްން އެތަނެްއގެ

 . ކުރުމެވެ ބަންދު ގޮތުން

 ާއއ10ި އާއ11ި  އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ކުށް ފުރިހަމަނުވާ މުޅިން. "12

ނޑައަަޅިއފައިވާ މާއްާދގައި ވަނ11ަ  . ކުށަށެވެ ކަ

 ދީފަިއވާ  ގައި(ރ) މާއްދާގެ ވަނ11ަ ީދފައިވަނީ އަށް"ޤާބިލުކަންނެތް. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

 ަގއި (ށ) ާމއްދާގެ ވަނ110ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ތަން ދިރިއުޅޭ މީހުން" .10

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ދީފަިއވާ  ގައި(ށ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"އާލާތު ކުށްކުރުމުގެ. "11

 . މާނަކުރުމެވެ

 ދީފަިއވާ  ގައި(ރ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީފައިވަނީ އަށް"މަސްތުވުން. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

 ވަނަ 11 ދީފައިވަނީ އަށް"މަސްތުވުން ނޫންގޮތަކަށް އިޚްިތޔާރުަގއި އަމިއްލަ. "11

 .މާނަުކރުމެވެ ދީަފއިވާ ގައި(ށ) މާއްދާގެ

 ަގއި (ށ) ާމއްދާގެ ވަނ112ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ެއއްެޗއް މަނާކޮށްފަިއވާ. "11

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ވަނަ 11 ދީަފއިވަނީ އަށް"ޙާލތު ުހއްދަ" އަދި" ދިފާޢު  ހުއްދަކުެރިވގެންވާ. "11
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 .މާނަުކރުމެވެ ދީފަިއވާ ަގއި(ހ) މާއްދާގެ

 މާއްާދގެ  ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ެއނގިހުރެގެން" ުނވަތަ" އެނގިހުރުން. "11

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި(ރ)

 ވަނަ (1) ގެ(ޅ) މާއްދާގެ ވަނ100ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ޖަލްދުކުރުން. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 މާއްާދގެ  ވަނ110ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"މުވަްއޒަފު ކުރާ ތަންފީޛު ޤާނޫނު. "12

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި(ރ)

 ދީފަިއވާ  ގައި(ބ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް "ބަލަދުވެރިއާ ޤާނޫނީ. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

 ނަންބަރު  ވަނަ(0) ގެ(ބ) މާއްާދގެ ވަނ01ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ޖެދިވެހިާރއް. "10

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި

 ވަނަ (1) ގެ(ށ) ާމއްދާގެ  ނަވ111ަ ދީފައިވަނީ އަށް"އެހީތެރިކަން މާއްދީ . "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ދީފަިއވާ  ގައި (ށ) މާއްާދގެ ވަނ100ަ ދީަފއިވަނީ  އަށް"ކުލީސިފައިން. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

 ކޮންމެ  ނުފުރޭ އަަހރު 01 އުމުރުން ެއވަނީ ުބނެފައި ކަމަށް"  ކުޑަުކއްޖެއް . "11

 .ކުއްޖެެކވެ

 ަވނަ 11 ދީފައިވަނީ އަށް"މީހާ ބައިވެިރވި މިންަވރަށް ުކޑަ ނިސްބަތުން. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފައިވާ ގައި (ii) ގެ ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ރ) މާއްދާގެ

 ވަނަ (1) ގެ(ށ) މާއްދާގެ ނަވ110ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ލިޔުން ފައިާސގެ. "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ދީފައިވަނީ  އަށް"ޙާލަތްތައް ޖެހޭ ޢަމަލުކުރަން ކޮންމެހެން ގޮތަކަށް ވަކި. "11
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 . މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ގައި(ށ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ

 ދީފަިއވާ  ގައި(ޅ) މާއްދާގެ ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ ށްއަ"އިހުމާލު. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

 މާއްާދގެ  ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ދިފާޢު ހުރަހަކަށްވެދާނެ ދަޢްވާކުރުމަށް. "12

 .މާނަކުރުެމވެ ދީފަިއވާ ގައި(ހ)

 ވަނަ (1) ގެ(ށ) ާމއްދާގެ ވަނ10ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ރުކުން މަޤްޞަދުގެ . "11

 . މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ދީފަިއވާ  ގައި(ރ) މާއްާދގެ ވަނ111ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ހަޑިހުތުރު. "10

 .މާނަކުރުމެވެ

 ކޮންމެ  ސާބިތުވެފަިއވާ ކުށެއް އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުަގއި "  މީހާ ކުށްކުރާ. "11

 .މީހަކަށެވެ

 ަގއި (ނ) މާއްދާގެ ވަނ101ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ހައިސިއްޔަތު  ރަސްމީ. "11

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ވަނަ (0) ގެ (ޅ) މާއްާދގެ ވަނަ 111 ދީފައިވަނީ އަށް"މަޖިލިސް ޝަރްޢީ . "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ދީފަިއވަނީ  އަށް"މީހާ ޙަަރކާތްތެރިވި  އިްސކޮށް" އަދި " މީހާ ކުރާ ންތިޒާމުއި. "11

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ގައި(i) ގެ ނަންބަރު ަވނަ(1) ގެ(ރ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ

 ދީަފއިވާ  ގައި(ށ) ާމއްދާގެ ވަނ101ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"ފަރާތް ވެރި. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

 ވަނަ (0) ގެ(ށ) މާއްދާގެ  ވަނަ 111 ފައިވަނީދީ  އަށް"ބަންދު ޖިނާއީ . "11

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 އިންާސނާ  ުއފަންވާ ހާލު  ެއޅިގެްނވާ ފުރާނަ  ެއވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" މީހާ. "11
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 ނުިވއްކާ  ިހއްސާ ޢާންމުކޮށް ކުންފުނިތަކާއި ވިްއކާ  ިހއްސާ ޢާންމުކޮށް އާއި

 ގޮުތގައި  ކުންފުންޏެއްގެ އަދި ތަކާއި ނަރޝިޕްޕާޓް  ސަުރކާރާއި  ކުންފުނިތަކާއި

 .ޖަމާޢަތްތަކަށެވެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ

 ވަނަ (0) ގެ(ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 101 ދީފައިވަނީ އަށް "އަންހެނާގެ ޢިއްދަ . "12

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ކަމަށް" ސާބިތުޮކށްދިނުން ބަލައި ދަނަށްބުރަ ހެއްެކއްގެ ހުރިހައި ލިބިފައިވާ. "11

 ދަށު ވުރެ މިންަގނަޑށް ހެކީގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދި ސާފު އެވަނީ ބުނެފައި

ނެޑއްަގއި ނޑުން އެ  އަދި ެހއްެކއް ވާ މިންގަ  ލިބިފަިއވާ  ކަމަކީ ކޮށްދޭ މިންގަ

 ވުރެ  ވުމަށް ދޮަގކަށް ެއއީ ކަންތައް ބޭނުންވާ ސާބިތުކުަރން އިރު ބަލާ ހެއްކަށް

 .ދައްަކިއދިނުމެވެ ކަމަށް ގާތް  ވުން ތެދަކަށް

 ގެ (ނ) މާއްދާގެ ވަނ111ަ ދީފައިވަނީ އަށް" މަޢްލޫމާތު އަމިއްލަ މީހެއްގެ. "10

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ަގއި ނަންބަރު ވަނަ(1)

 މާއްދީ  މުދަލާއި ުނއުފުލޭ މުދަލާއި އުފުލޭ ެއވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" މުދާ. "11

 ކޮންމެ  ހުރި އަެގއް  ެއްއވެސް ގޮތުން ހިމެނޭ މުދާ ދީނޫންމާއް މުދަލާއި

 މުދަލުގެ  އެކިއެކި ޚިދްމަތާއި މުދަލާއި ހިމެނޭ ތެޭރގައި  އޭގެ އަދި. އެްއޗަކަެށވެ

 ދަުށން  ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ ބާާރއި އުފެދޭ މައްޗަށް  މުދަލުގެ  ޙައްާޤއި އުފެދޭ މައްޗަށް

 މަޢްލޫމާތަށް ނުަވތަ ަވސީލަތްތަކަށް ނުވަތަ މުވާޞަާލތަށް ޙައްާޤއި ބާރާއި ލިބިދޭ

 ނުަވތަ  ހިފައިފައިވާ ޙައްޤާއި އޮތް ހޯދުމަށް ޚިދުމަތްތައް އެިކއެކި ނުވަތަ

 ރަސްމީ  އަްނގައިދޭ ަޙއްޤު އޮތް ުމދަލެއްަގއި ޖަަނވާރާއި އޮޅުކޮށްަފއިވާ

 އެިކއެކި  ،ލިޔުންަތކާއި  ގޯތީގެ ،ޓިކެޓާއި ތެރޭަގއި  ޭއގެ. ލިޔުންތަކަށެވެ

 .ހިމެނެެއވެ ުހއްދަތައް، ލިއުންތަާކއި ކަމުގެ މިލްކުވެރި

 ދީފަިއވާ  ގައި (ށ) މާއްާދގެ ވަނ100ަ ދީަފއިވަނީ  އަށް"މުދާ އަނެާކގެ. "11
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 .މާނަކުރުމެވެ

 ދީފަިއވާ  ގައި (ނ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީވިަފއިވަނީ  އަށް"މަޤްޞަދު. "11

 .މާނަކުރުމެވެ

 ަގއި (ށ) އްދާގެމާ  ވަނ102ަ ވަނީ ދީފައި އަށް"ސްކީމް  ސޭލްސް  ޕިރަމިޑް. "11

 . މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ަގއި (ޅ) ާމއްދާގެ ވަނަ 11 ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ެއކަީށގެންވާ. "11

 .ނުވުަމށެވެ އިހުމާލު މާނަކޮށްދީފައިވާ

 ކަމަށް " ވުން ސާބިތު ކުށް މިންވަރަށް ތަނެއްނެތް އުފެދޭނެ ޝައްެކއް. "11

 ހެކިބަހުން ދަރަަޖއިގެ  މަތީ އެންމެ މިންަގނޑުތަުކގެ ހެީކގެ  ެއވަނީ ބުނެފައި

 ސާބިތުކުރުމަށް  ކަމަކީ ކޮށްދޭ  މިންަގނޑުން އެ އަދި. ސާބިުތވުމަށެވެ ސާބިތުވާ

 ޝައްެކއް  ެއްއވެސް ގޮތުަގއި ނުވާ  އެކަީށގެން މެދު ތެދުކަމާ ބޭނުންވާކަމުގެ 

 .ނުދިނުމެވެ  ފުރްޞަތެއް އުފެދޭނެ

 ދީަފއިވާ  ގައި(ބ) މާއްާދގެ ނަވ11ަ ީދފައިވަނީ އަށް"ފަރުާވކުޑަކުރުން. "11

 . މާނަކުރުމެވެ

 ވަނަ (0) ގެ(ށ) މާއްދާގެ  ވަނ011ަ ދީފައިވަނީ އަށް "ހިފެހެއްޓުން. "12

 .މާނަކުރުެމވެ ދީފަިއވާ ނަންބަރުގައި

 ވަނަ (1) ގެ(ށ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ރުކުން ނަތީޖާގެ. "21

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ވަނަ(1) ގެ(ރ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ ދީފައިވަނީ އަށް "ަބޑި ސެމީއޮޓޮމެޓިކް. "20

 . މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

ނޑަށް. "21  ނުވަތަ  މަރުވުން ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އަނިޔާ ބޮޑެތި ލިބޭ ހަށިގަ

ނުޑގެ  ތިމާގެ ނުވަތަ އުފެުދން ބިރު ކަމުގެ މަރުވެދާނެ  ވަތަ ނު ބަޔަކަށް ހަށިގަ
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 ގޮތުަގއި  ދާއިމީ އައިބުކަެމއް ުނވަތަ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އުނިކަެމއް ގުނަވަނަކަށް

 .އަނިޔާއަެށވެ ބޮޑެތި ލިބިދީފާނެ

 ދީފަިއވާ  ގައި (ށ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ ދީފަިއަވނީ އަށް "ޚިދްމަތް. "21

 .މާނަކުރުމެވެ

 ދީފަިއވާ  ގައި (ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 010 ދީފައިވަނީ އަށް "މުޢާމަލާތް ޖިންސީ. "21

 .މާނަކުރުމެވެ

 ދީަފއިވާ  ގައި(ނ) މާއްާދގެ ވަނ011ަ ދީަފިއވަނީ އަށް"ޖިމާޢުވުން. "21

 .މާނަކުރުމެވެ

 ަގއި  ނަންބަރު ަވނަ(1) ގެ(ބ) އްދާގެ މާ  ވަނ01ަ ދީފަިއވަނީ އަށް "ަދއުލަތް. "21

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ގެ (ރ) މާއްދާގެ ވަނ111ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ަތން ރަްއކާކުރާ  އެްއޗެތި. "21

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ަގއި ނަންބަރު ވަނަ(1)

  އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް "ފުދުން އެކަނި ޢަމަލު ުކށުގެ ސާބިތުކުރުމަށް ކުށެއް. "21

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ަގއި(ވ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ

 ގައި (ށ) ާމއްދާގެ ވަނ11ަ ވަނީ އެ ބުނެފައި ަކމަށް" ފިަޔވަޅު ެއކަށީގެްނވާ. "22

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 މާއްދާަގއި  މި ފުރިހަމަނުވާުކށް ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ކުށް މާއްދީ . "011

 .ކުށަކަށެވެ ކޮންމެ ނުހިމެނޭ ތެޭރގައި  ުކށެއްގެ ފުރިހަމަނުވާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ަގއި(ނ) ާމްއދާގެ ވަނ001ަ ދީފައިވަނީ އަށް"މަރުވުން  އަިމއްލައަށް. "010

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ދީފަިއވާ  ގައި(ބ) މާއްދާގެ ވަނ111ަ ދީފައިަވނީ އަށް"ބެހުން. "011

 .މާނަކުރުމެވެ
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 ދީފަިއވާ  ގައި(ށ) މާއްދާގެ ވަނ101ަ ވަނީދީފައި އަށް"ބޭނުން ަވގުތީ. "011

 .މާނަކުރުމެވެ

 ދީފަިއވަނީ އަށް" ޖަމާޢަތް ކޮށްފައިނުވާ ަރޖިސްޓްރީ ގޮުތގައި  ކުންފުނީގެ . "011

 .މާނަުކރުމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު ަވނަ(1) ގެ(ނ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ

 މާއްާދގެ  ވަނ11ަ ވަނީއެ  ބުނެފައި  ކަމަށް"ހުއްަދެވެގންނުވާ ބޭނުން ބާުރގެ. "011

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ ަގއި ނަންބަރު ވަނަ(0) ގެ(ނ)

 ކަމަށް " ބެހެއްޓުން ެއއްެޗއް  އަުތގައި  ގޮތަށް  ނުކުރާ  ުހއްދަ ޤާނޫނު. "011

 .މާނަކުރުެމވެ ދީފައިވާ ގައި (ށ) ާމއްދާގެ  ވަނ11ަ އެވަނީ ބުނެފައި

 .މާނަކުރުމެވެ ދީަފިއވާ ގައި(ރ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"ައގު. "011

 ދީފަިއވާ  ގައި(ބ) މާއްދާގެ ވަނ001ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ކުށް އަނިާޔވެރި. "011

 . މާނަކުރުމެވެ

 ަގއި (ރ) މާއްދާގެ  ވަނަ 110 ދީފަިއވަނީ އަށް"ތަންތަން ޢާންމު މުހިންމު. "012

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ވަނަ 10 ވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް"ތުވުންމަސް އިޚްިތޔާރުަގއި  އަމިއްލަ. "001

 . މާަނކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ގައި(ނ) މާއްދާގެ

 ދީފަިއވާ  ގައި (ށ) މާއްާދގެ ވަނ101ަ ދީފަިއަވނީ އަށް "ިލއުން. "000

 .މާނަކުރުމެވެ

 

 

 ޤާނޫނު  އުވާލެވޭ

 1/81  ނަންބަރު ޤާނޫނު، ފެށުމުން ޢަމަލުކުރަން މިޤާނޫނަށް.____01  ާޤނޫނު  އުވާެލވޭ

 21/81 ނަންބަރު ޤާނޫނު، އާއި ( 0 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ)
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 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 11/0 ނަންބަރު ޤާނޫނު، އާއި ( 1 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)

( 1 ޗެޕްޓަރ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 11/01 ަނންބަރު ޤާނޫނު، ާއއި( 1 ޗެޕްޓަރ

 .އުވުީނއެވެ
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  ބާބު ވަނ01ަ

ނޑުތަކާއި އަސާސީ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ  ކުރިމަތިވާ ކުށުން  އަދި ޒިންމާ ކުށުގެ މިންގަ

ދިފާޢުތައް  ގުޅޭ ޒިންމާއުފުލުމާ ގެއްލުމުގެ  

 

 އަސާސް  ޒިންމާުއފުލުމުގެ ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

ނޑަެއޅުން ުރކުންަތއް ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ10ަ     ކަ

 ހުުރން ގުޅުން ދެމެދު ނަތީޖާއާ ޢަަމލުގެ އެ ޢަމަލާއި - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ޒިންމާ އުފެދޭ ދޫކޮށްލުމުން ނުކޮށް ކަެމއް؛ ޒިންމާ އުފެދޭ ވެރިކަުމން އަތުގެ؛ ޒިންމާ އުފެދޭ ކުރުުމން ޢަމަލެއް - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ރުކުންަތއް  ގުޅޭ ިނޔަތާ ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

   ނެތިދިއުން ިނޔަތް ކުށުގެ ކަންަތކުން ކުރާ  ކުށްހީެއއްަގއި ނުވަތަ ނޭނގި  ކަމެއް - މާއްދާ ވަނ11ަ

ނޑިއަށް  - މާއްދާ ނަވ11ަ  ސަބަބުން ުނކުޅެދުމެްއގެ ދިމާވެަފއިވާ ސިުކނިޑއަށް ނުވަތަ ސަބަބުން  ބަްއޔެްއގެ ޖެހިފައިވާ ސިކު

 ނެތިދިޔުން  ނިޔަތް ކުށުގެ

 ރުހުން  – މާއްދާ ވަނ11ަ

 ުނވާ މަނާކޮށްފައި ލައިބަ ކުށެއްކަުމަގއި މަޖިލީހުން ަރްއޔިތުންގެ؛ ުހއްދަ ދެވޭ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ޢާންމު - މާއްދާ ވަނ11ަ

   ޢަމަލު

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ12ަ

 

 

 އަސާސް  ޒިންމާއުފުލުމުގެ ކުށުގެ

 ، ހިނދަކު ބުނެފައިނުވާހާ ގޮަތކަށް އެހެން ާމއްދާެއއްަގއި އެހެން ބާބުގެ މި.____ 11  

 :ޙާލަތްތަކުަގެއވެ  އަންނަނިވި ޒިންމާއުފުލަންެޖހޭނީ ކުށެްއގެ މީހަކު

 ޢަމަލުން  އޭާނގެ ރުކުނެއް ހުރިހައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރުކުންަތއްކަމުަގއި  ކުށުގެ( ހ)
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ނޑައެިޅގެން  ރުކުންތައް އެ ުނވަތަ ،ކަންކަން ފުރިހަމަވާ  އެ ، ނަމަވެސް ރިހަމަނުވިފު ކަ

 ނިސްބަތްކުރެިވގެްނވާ އޭނާއަށް މާއްދާއަކުން ބާބުގެ ވަނ11ަ، ރުކުންތައް އެންމެހައި ފުރިހަމަނުވާ

 އަދި ؛ ކަންކަން

 އިސްތިސްނާ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ކަމަށް ނެބަރީއަެވވޭ ޒިންމާއުފުލުމުން  ކުށުގެ ( ށ)

   އަދި؛ ފުރިހަމަނުވުން ޝަރުޠުަތއް ޖެހޭ ފުރިހަމަވާން ފެތުމުގައި ޢަމަލު ކުުށގެ ،ކަންކަމަށް

 ކަންކަުމގެ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ދިފާޢުކަމަށް ކުެށއްގެ  ބަިއގައި  ފުރަތަމަ މިޤާނޫނުގެ( ނ)

 .  ފުރިހަމަނުވުން ޝަރުޠުތައް ހަމަވާންޖެހޭފުރި ފެތުމުގައި ޢަމަލު ކުުށގެ ،ކަމަކަށް ތެރެއިން

 

ނޑައެޅުން  ރުކުންތައް ކުށުގެ  ކަ

 :ރުކުންތަކަެށވެ އަންނަނިވި ވަނީ އެ ބުނެފައި ރުކުންަތއްކަމަށް ކުެށއްގެ ( ހ.___)10  ރުކުންަތއް  ކުށުގެ

 : ބެލެވޭ ކަމުަގއި ރުކުންތައް ުގޅޭ މަޤްޞަދާ ކުރުމުގެ ކުށް އެ. 0

(i )ުނުވަތަ ؛ ޢަމަލ 

(ii )ްުނވަތަ  ؛ޙާލަތްތައ 

(iii )ްައދި؛ ނަތީޖާ ނުކުތް ޢަމަލުނ 

ނޑަެއޅު ދަރަޖަ ކުށުގެ ނުަވތަ މާނަކުރުމުަގއި ކުށް. 1  މާއްދާަގއި  މާބެހޭކަ

 ސުރުީޚގެ  މި" ރުކުންަތއް ގުޅޭ ނިޔަތާ ކުުށގެ، "މަތިން ގޮުތގެ ަފއިވާއެކަށަައޅައި

 . "ރުކުންތައް ުގޅޭ ނިޔަތާ ުށގެކު" ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާަގއި ވަނ11ަ، ދަށުގައި 

 

 އެ  ،އިރު  ާމނަކުރެިވގެންވާ  ކުެށއް، ެއވަނީ  ބުނެފައި ަކމަށް" ުރކުން ޢަމަލުގެ. "1( ށ)  މާނަކުރުން 

 ބެހޭ ޢަމަލާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ނުކޮށް ނުވަތަ ކުަރންޖެހޭ މީހަކު ކުރުމަށްޓަަކއި ކުށެއް

 .ބަޔަކަެށވެ މެނިގެންވާހި މާނަކުރުމުގައި  ކުށެއް  އެ  ،ގޮތުން

، މާނަުކރެވިގެްނވާއިރު  ކުށެއް ، ެއވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ރުކުން ޙާލަތުގެ . "2

 އެކަމަކު ، ގޮތުން ނުވާ  ރުކުަނކަށް ނަތީޖާގެ ނުވަތަ ގޮތުން ުނވާ ރުކުނަކަށް ޢަމަލުގެ
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 ކުރުމުަގއި  މާނަ ކުށެއް  އެ، ގޮތުން ބެހޭ ުރކުނަކާ މަޤްޞަުދގެ ކުުށގެ އެ

 .ެށވެޔަބަ ހިމެނިގެންވާ

، އިރު  މާނަުކރެވިގެްނވާ ކުށެއް،  އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" ރުކުން ނަތީޖާގެ. "3 

 މާނަ  ކުެށއް އެ، ގޮތުން ބެހޭ ޙާލަތާ ބަަދލުވެގެންދިޔަ ސަބަބުން ޢަމަލުގެ މީހެއްގެ

 .ެށވެޔަބަ ހިމެނިގެްނވާ ކުރުމުގައި

 މާނަކުރެވިގެްނވާ  ކުށް އެ ،ތެޭރގައި  ތަކުގެ"ރުކުން މަޤްޞަުދގެ" ކުށެއްގެ. 4 

 ރުކުން ނަތީޖާގެ ،ރުކުނާއި  ޙާލަތުގެ  ،ރުކުނާއި ޢަމަލުގެ  މާނަކުރުމުަގއި އެ ،އިރު

 ނިޔަުތގެ  ކުުށގެ ،ތެރޭަގއި ރުކުންަތކުގެ  މަޤްޞަދުގެ ،އެހެންނަމަވެސް. ހިމެނެއެވެ

  .ނުހިމެނެެއވެ ރުކުންތަކެއް

 

 ހުރުން  ގުޅުން ދެމެދު ޖާއާނަތީ  ޢަމަލުގެ އެ ޢަމަލާއި

 ެދމެދު ނަތީާޖއާ  ޢަމަލާއި

 ުގޅުުމގެ ޖެހޭ ހުންނަން

 މިންަގނޑުަތއް 

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

 :ޙާލަތްތަުކގަެއވެ އަންނަނިވި

 ނުކުންނާނެ  ގޮތަކަށް ނޫން ޢަމަލަކުން ވަކި ކުރި މީހަކު، ނަތީޖާއަކީ އެ. 0

   އަދި؛ ނުވުން ނަތީޖާއަކަށް

 ދަްޢވާ  މައްޗަށް އޭާނގެ ނުވަތަ  ، ޒިންމާއަށް އުފުލަްނޖެހޭ މީހާ ަރއްދުވާ  ވާދަޢް. 1

ޑު ުގޅުމެއް ނެްތ އެޢަމަލާ މާބޮ  ނަތީޖާއަކީ  އެ  ބަާލިއރު ބުރަދަނަށް ކުުށގެ ކުރެވޭ 

 ހިނގި  ނުލައި  ޢަމަލަކާ ވަކި  މީހެްއގެ ޒާތުަގއި ޭއގެ ،ުނވުމާއި  ނަތީޖާއެއްކަމުަގއި

 ބޮޑު މާ ޢަމަލަކާ ކުރާ އިޚްިތޔާރުަގއި އަމިއްލައެހެންމީހެއްގެ  ،ނުވުމާއި ކަމަކަށް

 .ނުުވން ނަތީޖާައކަށް ނެތް ގުޅުމެއް

 ދެ ވަކި ކުރާ މީހަކު ދެ

        ނަތީާޖެއއް ެއއް ކަމަކުން

 ނުކުތުން 

 ވަކި  ސަބަބުންޢަމަލެއްގެ  ކުރާ ަވިކވަކިން ބަޔަކު ގިނަ ުވރެ އެއަށް ނުވަތަ މީހަކު ދެ( ށ) 

 ނަތީޖާ އެ ވެސް ސަބަބުން ޢަަމލެއްގެ ކުރާ އެކަކު ެއއިން އަދި، ހިނދެްއަގއި ނުކުމެއްޖެ ނަތީޖާއެއް
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 ވާ  އެ ނަންބަރުަގއި ވަނަ( 0) ގެ(ހ) ާމއްދާގެ  މި، ނަމަ ވާ  ކަމެއްަކމުގައި ެއކަށީގެްނވާ ނުކުތުމަކީ

 .ބެެލޭވނެއެވެ ފެތޭކަުމގައި، ވެސް ޢަމަލު މީހެްއގެ ކޮންމެ އެއިން ޙާލަތަށް

 

 އުފެދޭ ދޫކޮށްލުމުން ނުކޮށް ކަމެއް؛ ޒިންމާ އުފެދޭ ވެރިކަމުން އަތުގެ؛ ޒިންމާ އުފެދޭ ކުރުމުން ލެއްޢަމަ 

 ޒިންމާ 

     އުފުލުމުގެ ޒިންމާ

 މިންަގނޑުަތއް 

 ބުަރވެަފއި  ވެސް ެއކަނި މަްއޗަށް ޢަމަލެއްގެ ،ުއފުލުން ޒިންމާ ކުުށގެ( ހ.___)11 

 ހުއްދަނުކުރާ  ޤާނޫނު ނުވަތަ ،ކަންަކން ކުރާ ،މާނައިަގއި ލުގެަޢމަ އެ ،ގޮތުން  އެވެ. އޮވެދާެނއެ

 ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި އުފުލަްނޖެހޭކަމަށް ނުވަތަ ،ބެހެއްޓުން އެްއެޗއް އަތުަގއި މަތިން ގޮތެްއގެ

 .ހިމެނެއެވެ ދޫކޮށްލުން  ުނއުފުލައި ޒިންމާއެއް

 ނުުކރާ ުހއްދަ ޤާނޫނު

             އަތުަގއި،  މަިތން ގޮތެްއގެ

 ބެެހއްޓުން  އެއްެޗއް

 މީހަކަށް  އެ ުއފުލަންޖެހޭނީ ޒިންމާ ކުުށގެ މީހަކު ބަހައްަޓއިގެން ެއއްެޗއް އަތުަގއި( ށ) 

 .އެކަންޏެވެ ، ޙާލަުތަގއި ކުރާ އޭނާ ކަމެއް ކުރެކަންކަުމން އަންނަނިވި، އެނގިހުރެ

 ބަލައިގަތް އޭނާ  ުނވަތަ، ހޯދި އޭނާއެްއޗެއް އޮވެ ެއ އެއްަޗކީ  އަތުަގއި. 0

 ުނވަތަ ؛ އެްއޗަކަްށވުން

 ދޫކޮށްލުމަށް އެކަށީގެްނވާ   ޮއވެ ެއ އެްއޗެއް އަތުން   އެްއޗެއް  އަުތގައި. 1

 .ތުންއޮ  އަުތގައިއޭާނގެ  އެްއޗެއް އެ ،މެލިބި  ވަގުތު

 ދޫކޮށްލުމުން ނުކޮށް ކަމެއް

 ވެިރވާ ޙާލަތު ށްކު

 އެ ، ހިނދު ބަޔާްނކުރާ ކުށެްއކަމުަގއިނަތީޖާއަީކ   ނުކޮށް ދޫކޮށްުލމުގެ ކަމެއް  ( ނ) 

 .އުފުލަންޖެހިދާނެއެވެ ޒިންމާ މީހަކުއެ ، ޙާލަތްތަުކގައި  އަންނަިނވި، ކުށަށް

 ނަތީޖާ ، ަފދައިން  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 11 މި ޤާނޫނުގެ  . 0

 އަދި ؛ ވުާމއި މަށްނުކުރުމުންކަ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ މީހަކު އެ، ނުކުތީ

 ލާޒިމު  ކުރުމަށް އެމީހަކު ޤާނޫނީގޮތުން  ،ަކމަކީ ޫދކޮށްލި ނުކޮށް އެމީހަކު . 1

 އަދި  ؛ވުންކަމެްއކަމުަގއި ކުރާ

ނޑަ  ރުކުންަތއްކަމުަގއި  ކުށުގެ. 1  ކަންކަން އެެހނިހެން  އަޅައިަފއިވާކަ
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  .ފުރިހަމަވުން

 

 ރުކުންތައް  ގުޅޭ ނިޔަތާ ކުށުގެ

       ުގޅޭ ަމޤްަޞދާ ކުށުގެ

     ގުިޅގެން ރުކުނަކާ ކޮންމެ

 އޮުތން  ނިޔަތް ކުށުގެ

 ގުޅިެގން  ރުކުނަކާ ޮކންމެ ތެރެއިން ރުކުންތަުކގެ ގުޅޭ މަޤްޞަދާ ކުުށގެ( ހ.___)11 

 މައްޗަށް  މީހާގެރައްދުވާ   ދަޢްވާ  ،ހިނދަކު ާސބިތުނުވާހައި އޮތްކަމަށް ނިޔަތް ކުށުގެ

   .ނުބެލެވޭނެެއވެ ކުށްވެިރވާކަމުަގެއއް އޭނާ ،ކުށުން ދަޢުވާއުފުލިފަިއވާ

 ނިޔަތް ކުށުގެ ކުށްކުރިިއރު

   އޮތުން

 ބެލެވޭ  ކުްށކަމުަގއި، ނިަޔތް ކުށުގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި  (ހ) މާއްދާގެ  މި( ށ) 

 .ވާނެެއވެ އޮންނަން، ވަގުުތގައި  ޢަމަލުކުރި

 ަވކި  ކުރަނީ އެ ކަން އެ، ކުރާމީހާ ޢަމަލުތައް އަންނަނިވި ، ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި ( ނ)     މަޤްަޞދު

  .ބެލެވޭނެެއވެ ޮއވެގެންކަުމގައި  މަޤްޞަދެއް

ނަޑއެިޅގެން ، ނަމަ ވާ ގޮތުންކަމަށް ގުޅޭ ރުކުނާ ނަތީޖާގެ، ރުކުނާއި ޢަމަލުގެ. 0  ކަ

 ނަީތޖާ  އެ ނުވަތަ، ވުން ކުރުންކަުމގައި ޢަމަލެއް އެ މަޤްޞަދަކީ އޭނާގެ

 ؛ވުން  ޙާޞިލުކުރުންކަމުަގއި

 އޭނާައށް  ދެމިއޮތްކަން ޙާލަތެއް ަވކި، ނަމަ ވާ ގޮތުްނކަމަށް ގުޅޭ ރުކުނާ ޙާލަތުގެ. 1

 އެ  ނުވަތަ، ޤަބޫލުކުރުން އޭނާ ދެމިއޮތްކަމަށް ޙާަލތެއް އެ ނުވަތަ، ން އެނިގގެންވު

 ؛އުންމީދުކުރުން އޭނާ  ދެމިއޮތުމަށް ޙާލަތު

 ޢަމަލެއް  ކުުށގެ ބިާނކޮށް މަްއޗަށް ކަމެްއގެ ވަކި ުނވަތަ ފުރިހަމަވުމުން ކަެމއް ަވކި. 1

 ަބޔާންެވގެން  އިމާއްާދގަ މި، ވެސް މަޤްޞަދު އެ މީހެްއގެ އޮތް މަޤްޞަދު ހިންގުމުގެ

 ަމއްަޗށް  އޭނާގެ، ެއއީ ، ެއކަމަކު. ހިމެނިގެންވެެއވެ ތެޭރގައި  ދާއިާރގެ މަޤްޞަދުގެ  ވާ

ނަޑއަޅައި ކުށް  ދަޢްވާއުފުލިފަިއވާ ، ެގއްލުންދިނުމުގެ މަނާކުރާ  ޤާނޫނުން ަފއިވާ ކަ

، ނެތްކަން  މަޤްޞަދެއް ހިންގުމުގެ ޢަމަލު މަނާކުރާ ޤާނޫނުން އެ ނުވަތަ

 .ހިނދަުކެއވެ ދެވޭހައިސާބިތުކޮށްނު
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 ކުރަނީ  އެ ކަން އެ، މީހާ  ކުރާ ޢަމަލު އަންނަނިވި، ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި( ރ)  އެނގިހުރުން 

 : ބެލެވޭެނއެވެ އެނގިހުރެގެްނކަމުަގއި

 ޒާުތގެ  އެ ޢަމަލަކީ ކުރާ އެ އޭނާ، ނަމަ ވާ  ގުޭޅގޮތުންަކމުގައި ުރކުނާ ޢަމަލުގެ. 0

 ؛ އެނިގގެންވުން  އޭނާއަށް އްކަންޢަމަލެ ާބވަުތގެ އެ  ނުވަތަ

 ދެމިއޮތުމުގެ  ާޙލަތެއް ފަދަ އެ، ނަމަ ވާ ުގޅޭގޮތުްނކަމުގައި ރުކުނާ ޙާލަތުގެ. 1

 ؛އެނިގގެންވުން  އަށް އޭނާ އޮްތކަން  ފުރްޞަތުއެކަީށގެންވާ 

  ،ޢަމަލަކީ ކުރާ  އެ އޭނާ، ނަމަ ވާ  ގުޭޅގޮުތންކަމުގައި  ރުކުނާ  ނަތީޖާގެ. 1

 ޢަމަލެއްކަން  ނުކުްނނާނެ  ނަތީޖާއެއް ަވކި، އޭގެ ާޒތުގައި  އިރު ބަލާ ޢަމަލީގޮތުން

 .އެނިގގެންވުން އޭނާއަށް

  ،ގުޭޅގޮތުން ރުކުނާ މަޤްޞަދުގެ  ކުުށގެ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގަިއ،( ބ)  ބަލަންާވަވރަށް ނުބެލުން 

 ބެލެވޭެނއެވެ. ކޮށްފިކަމުަގއ ޢަމަލެއްބަލަންވީވަރަށް ނުބަލާ މީހަކު 

ރުކުން ެއބައޮތްކަން އެނގިހުރެ ނުވަަތ އޭނާގެ ޢަމަލުން  މަޤްޞަދުގެ . 0

އެރުކުން މެދުވެރިވެދާނެކަުމގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމާިއ، އެނުރަްއކަލާ ކުރިމަތިލާްނ 

 ނާއަށް އެނގިހުރެ، އެނުރައްކަަލށް ޖެހޭ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭ

 ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުން؛ އަދި 

 އެނގިގެްނވާ  އަށް  އޭނާ  އަދި އިރު  ބަލާ މަޤްޞަދަށް ޒާތަށާއި   ޢަމަލުގެ ކުރި  އޭނާ . 1

 ޒާތަާށއި  ނުރައްކަުލގެ ނުކުމެދާނެ ޢަމަލަކުން ަފދަ އެ ،އިރު ބަލާ ޙާލަތްތަކަށް

 މީހަކު   ހުރި ޙާލަތެްއަގއި ފަދަ އެ ،ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުމަކީ  ށްމިންވަރަ

 ކުރި  ގޮތަކަށްތަފާތުމުޅީން  ހަމަތަކާ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޢަމަލުކުރާނޭކަމަށް

 .  ވުން ޢަމަލެއްކަމުގައި

 މީހަކު  ގުޅޭގޮތުން ރުުކނާ މަޤްޞަދުގެ ކުުށގެ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުަގއި،( ޅ)  އިހުމާލު 

   ބެެލވޭެނއެވެ. އިހުމާލުވެއްޖެކަުމގައި
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އޭާނގެ ޢަމަލުން އެރުކުން ނުވަތަ  ކުން ެއބައޮތްކަންރު މަޤްޞަދުގެ . 0

މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ނުަރއްާކ ބޮޑުކަމާިއ، އެނުަރއްކަލާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ 

 އެނގެންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްަގއި ހުރުން؛ނެތްކަން އޭނާއަށް  މަޤްބޫލު ސަބަބެއް

  އަދި 

 އެނިގގެްނވާ  އަށް އޭނާ އަދި ބަލާއިރު މަޤްޞަދަށް ޒާތަށާއި ޢަމަލުގެ ކުރި އޭނާ . 1 

ުރ މިްނވަ އިޒާތާ ނުރައްކަުލގެ ކުމެދާނެނު ޢަމަލަކުން ފަދަ އެ ، ބަލާއިރު ޙާލަތްތަކަށް

 ޢަމަލުކުރާނޭކަމަށް  މީހަކު  ހުރި ޙާލަތެއްަގއި ަފދަ އެ،  ވިސްނައި ުނގަެނވުމަކީ

 .  ވުންމުޅީން ތަފާތުގޮތަކަށް ހަމަތަކާ ޤަބޫލުކުރެވޭ

 

 ަދރަޖަ މަތީ ނިޔަުތގެ ކުށުގެ

 ދަުށގެ،   ސާބިުތވުުމން

 ާސބިތުުވން      ދަަރޖަތައް

 އޭެގ ެއއަށްވުެރ ދަށު ، ނަމަ  ވާ ސާބިތުާވކަމުަގއި ދަަރޖައެއް މަތީ ނިޔަުތގެ ގެ ކުށު( ކ) 

 ބަލާނެ  ސާބިތުކުރުމުަގއި ނިޔަތް ކުުށގެބެލެވޭނެއެވެ.  ށްަކމަސާބިތުވާ  ވެސް ދަރަޖަތައް

ނޑުަތއް  :ެއވަީނެއވެ ތިރީަގއި މިންގަ

ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު އޮްތކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން އެކަމެއް އެނގިހުރިަކްނ  . 0

 ސާބިތުވާނެެއވެ؛

 ސާބިތުވުުމން  ކަެމއްެގ މަޤްޞަދުއޮތްަކން ނުވަތަ ެއކަމެއް އެނގިހުރިކަން . 1

 ާސބިތުވާނެެއވެ. މަށްވަރަށް ނުބެލީކަބަލަންވާ

ނުވަަތ  ކަމެއްގެ މަޤްޞަުދޮއތްކަން ނުވަތަ އެކަެމއް އެނގިހުރިކަން . 1 

 އިޙްމާލުވެއްެޖކަމަށް ސާބިތުވާނެެއވެ. ާސބިތުވުމުން ބަލަންވާވަރަށް ނުބެލީކަމަށް

 

       ނިޔަުތގެ ކުށުގެ

 ބަޔާންކޮށްަފއި ދަަރޖަެއއް

 ިމންަގނޑު  ބަލާނެ މަނަ  ނުވާ

 ނިޔަުތގެ  ކުށުގެ ،ޭބނުންވާ ސާބިތުކުރުމަށް ގޮތުން ގުޅޭ ރުކުނަކާ މަޤްޞަުދގެ ކުށުގެ( އ) 

ނޑު ނަޑެއޅުމުގައި ކުށް އެ ،މިންގަ  ދަރަޖަ ކުށުގެ އެ ނުވަތަ ،ނަމަ ބަޔާންކޮށްދީަފއިނުވާ ކަ
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ނަޑއަޅާ   ނިޔަތް  ކުށުގެ  ގޮތުން ގުޅޭ ރުކުަނކާ އެ  ،ނަމަ ަބޔާންޮކށްދީފައިނުވާ މާއްދާަގއި ކަ

ބަލަންވާވަރަށް  މީހާ ކުރި ކުށް އެ ،މިންވަރަކީ  ކުޑަ އެންމެ ބޭނުންވާނެ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް

 .ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ  ނުބެލީކަން

      އުފުލުމަށް ޒިްނމާ ކުށުގެ

     އެކަނި ޢަމަލު ކުށުގެ

   ފުދޭޙާލަތު

މަލު އެކަނި ޒިންމާ އުފުލުމަްށ ކުށުގެ ޢަ ގޮތުން ގުޅޭ  ނަކާ ުރކު މަޤްޞަދުގެ ކުށުގެ ( ވ) 

، ސާބިތުވުމަކީ  ނިޔަތް ކުށުގެ ފަދަިއން ބަޔާްނކޮށްދީފައިވާ ގައި(އ) މާއްދާގެ މި، ފުދޭޙާލަތުގައި

ނޑެއް ބޭނުން ސާބިތުކުުރމުގައި ކުްށކުށް އަންނަނިވި   :ނޫެނވެ މިންގަ

 

   ުނވަތަ؛ ވުންކުރިކަމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުަކމަކަށް  . 0

ނޑައެޅިަފިއވާ  ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ނޫން ޤާނޫނު މި ކުަށކީ އެ. 1 ، ވުމާއި  ކުށަކަށް  ކަ

 ބިތުކުަރން ސާ ނިޔަތް ކުުށގެ، މަޤްޞަދަކީޤާނޫނުގެ   ަކނަޑއެޅުމުަގއި ކުށް އެ

 ކުށް  އެ، ސާިބތުވުންކަން އެކަނި ރުކުނެއް މައިަގނޑު އެހެން ކުށުގެ، ގޮތަށް ނުޖެހޭ

ނަޑއެޅި  .އޮތުން ޭދހަވާން ސާފުކޮށް ޤާނޫނުން ކަ

ނޑު ނިޔަުތގެ ކުށުގެ  މިްނގަ

ނޑަައަޅއިދީަފއިވާ  ަނމަ ކަ

 ނަީތޖާ  ނުކުންނާނެ

 ިނޔަތުގެ  ކުށުގެ ބޭުނންވާނެ ސާބިތުކުރުމަށް ކުށް އެ، ަކނަޑއެޅުމުަގއި ކުށެއް( މ) 

ނޑު  ނޑަެއޅިގެން  މިންގަ  ހުރިހައި  އެހެން ުގޅޭ ކުށާ  އެ  ާމއްދާަގއިވާ  އެ، ނަމަ ބަާޔންކޮށްދީފައިވާ  ކަ

 ވާނެ ސާބިތުކޮށްދޭން ނިޔަތް ކުުށގެ މިންަގނޑަށް އެ ވެސް ސާބިުތކޮށްދިނުމުަގއި ރުކުންތަކެއް

 ބާރާތުްނ ޅުމުަގއި ޤާނޫނުގައި ލިޔެަފއިވާ ޢިެއކުށެއް ަކނަޑއެ ޙާލަތްތަުކގައި އެނޫން. އެވެ

 .  ެއވެ ވާނެ ސާބިތުކޮށްދޭން ނިޔަތް ކުުށގެ މިންވަރަށް ދޭހަވާ

ކުށެއްކަން އެނގޭކަން  

ސާބިތުކޮްށދޭން ނުެޖހޭ 

 ޙާލަތު 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާނަމަ، ކުށެއް  ( ފ)   ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

 ސާބިތުކޮށްދިނުަމކީ އެނޭގކަން އޭނާއަށް  ކުށެްއކަން ޢަމަލަކީ ކުރި  މީހަކު، ސާބިތުކުރުމުގައި 

 . ރުކުނެއްނޫެނވެ އެކުުށގެ

 

 

 ނެތިދިއުން  ނިޔަތް ކުށުގެ ކަންތަކުން  ކުރާ އޮޅުމަކުން  ނުވަތަނޭނގުމެއްގައި  
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، މެނުވީ  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  މާއްާދގައި  ވަނަ 11މިޤާނޫނުގެ  .____ 11  

 ކަމެއް  ުނވަތަ ގުިޅގެން ުނކުތާއަކާ ޤާނޫުނގެ، ސާބިުތކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނެތްކަން ނިޔަތް  ކުށުގެ

  ހުެރވުނީ ތިމާއަށް ުނވަތަ، ކަުމގެ ނޭނގޭ ތިމާއަށް ގުިޅގެން ނުކުތާައކާ ހިނގައިދިަޔގޮތުގެ 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ހެކި ުމގެއޮޅިފައި ކަ

 

 

ނޑީގެ   ނެތިދިއުން  ނިޔަތް ކުށުގެ ސަބަބުން އުނިކަމެއްގެ  ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސިކު

 ަބއްެޔްއ  ުކނީޑގެސި ،ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ެނތްކަން ނިޔަތް ކުށުގެ ( ހ.___)11  

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ހެކި އުނިކަމެއް ހުރި ކަުމގެ ނުވަތަ

ނީޑގެ ( "ށ)  މާނަކުރުން   ސުލޫަކށް ، ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް" އުނިކަމެއް ބަްއޔެްއ ނުވަތަ ސިކު

 އާަދޔާ ފޯރުވާ  ައސަރު ނޭދެވޭ މިްނވަރަަކށްއެކަީށގެންވާ  ަޖްޒބާތަށް ނުވަތަ މަށްިވސްނު ނުވަތަ

ނީޑގެ  ޚިލާފު  ޙާލަތަކަެށވެ.  ސިކު

 

 ރުހުން 

 ނުވަތަ  ގޮތުން ގުޅޭ ޢަމަލާ ބެލެވޭ ކުށްކަމުގައި ކުރި މީހާދަޢުވާ ރައްދުާވ  ( ހ.___)11  ރުުހން  ެދވޭ ޢާންމުކޮށް

 ދޭ މީހާ ޢަމަލުން ގެއްލުންލިބުނު  ކުށުގެ  އެ، ގޮތުން  ުގޅޭ ނަތީޖާއާ ނުކުމެދާނެ ޢަމަލުން އެ

  .ެބލެވޭނެެއވެ ކަމުަގއި ދިފާޢެއް ކުށުގެ އެ ޙާލަތްތަުކަގއި އަންނަނިވި ރުހުމަކީ

 ރުކުެނއް  ތެރެއިން ރުކުންތަުކގެ ކުށުގެ  ،ަސބަބުން ދިނުމުގެ ރުހުން އެ. 0

   ނުވަތަ؛ ނެތިދިއުން

 

ނަޑއަާޅ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ެގއްލުންދިނުމުގެ ުނވަތަ ޢަމަުލ  އެ . 1 ކުށް ކަ

  .ރުހުން ދީފައިވުން ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ
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 ާްއަނިާޔއަށް ޖިސްމާނީ  

 ރުހުން  ދެވޭ

ޖިސްމާީނ މީހަކަށް   ޢަމަލަކީ  ބެެލވޭ ކަމުަގއި ކުށް ުކރި މީހާ ދަޢުވާ ަރއްުދވާ ( ށ) 

 ހިންގުނު ގޮތުން ބެލެވޭ ދީފާނޭކަމަށް  ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގޮތުން ދިނުމުގެ  އަނިޔާެއއް

 އެ  ޙާލަތްތަުކގައި  އަންނަިނވި ރުހުަމކީ  ދޭ މީހާ ގެއްލުން ލިބުނު ންޢަމަލުއެ ، ނަމަ ވާ ޢަމަލަކަށް

 .ބެލެވޭނެ ކަމެކެވެ ދިފާޢެއްކަުމގައި  ކުށުގެ

ޖިސްމާނީ  ބެލެވުނު ކަމަށް ދީފާނެ ނުވަތަ ލިބުނު ރުހުން ދެވުނު ޢަމަލުން  .0

 ުނވަތަ ؛ ުނވުން ައނިޔާއަކަށް ބޮޑު ޒާތުަގއި ޭއގެ އަނިޔާައކީ

އެ ޢަމަލާިއ ެގއްލުމަކީ ހުއްދަ ަކސްރަތު މުބާރާތާއި ވާަދެވިރ . 1

ޅުމުގެތެޭރގައި މެުދވެރިވުްނ އެކަށީގެްނވާކަަމްށ ކުޅިވަރުަތކުަގއި ބަިއވެިރވެ އު

 ބެލެވޭ  ޢަމަލެއް ނުވަތަ ެގއްުލމަކަށްވުން.

 

 ވާޢްދަ ނުވަތަ، ހިނދަކު ނުވާހައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި( ނ)  ރުުހން  ނޫން ޞަްއޙަ

 ނުވާހައި  ބަޔާންކޮށްފައި  ށްޮގތަކަ އެހެން ޤާނޫނެްއަގއި ަކނަޑއަަޅިއފައިވާ ކުށް އުފުލިފައިވާ

 ރުހުނީކަމުގައެއް  ކަމަށް އެ ޙާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި އެއްބަްސުވމަކީ ކަމަކަށް، ހިނދަކު

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ 

 ޤާނޫނުގެ މީހާއަކީ ހިންގުނު އެމީހަކާމެދު ަޢމަލު ބެލެވޭ ކުށެއްކަުމގައި. 0

 މީހެއްކަމުަގއި  ހުރި ކަންކުޅެދުންތެރި ވަުރގެ ދެވޭ ރުހުމެއް ފަދަ އެ ކުރިމަތީގައި

 ުނވަތަ؛ ނުވުން

 ޢަމަލުގެ  ކުުށގެ އެ މީހާއަކީ ހިންގުނުއެމީހަކާމެދު  ޢަމަލު ބެލެވޭ ކުށެްއކަމުަގއި . 1

 އެ  މީހެއްކަން ނެތް ޤާބިުލކަން ެއކަީށގެންވާ ވަުރގެ ދެނެގަެނވޭ  ނަތީޖާ ނުވަތަ  ބާވަތް

 ުނވަތަ ؛ ވުން އެނިގގެން މީހާއަށް ހިންގި ޢަމަލު

ނަޑއަޅައިަފއިވާ  ކުށް އެ، ރުހުމަކީ އެ. 1 ، ގޮތާމެދު މާނަޮކށްފައިވާ، ޤާނޫނުގައި  ކަ

 ނަވަތަ ؛ ވުން ރުހުމަކަށް ިދން ނުލައި ިވސްނުމަކާ ރަނގަޅަށް
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ނޑަައޅައިފަިއވާ ކުށް އެ ރުހުމަކީ އެ. 1  ބާުރގެ  ކުރެވިފައިުނވާ ހުއްދަ ަގއިޤާނޫނު ކަ

 ހޯދައިފަިއވާ  އޮުޅަވއިލަިއގެން ުނވަތަ ބިރުަދއްަކއިގެން ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން

 .ވުން ރުހުމަކަށް

 ނުަވތަ  ސަބަބުން އުމުރުގެ އޭނާގެ ވާނީ މީހެއްކަމުަގއި" ނެތް ޤާބިުލކަން" މީހަކީ ވަކި( ރ)  މާނަކުރުން 

ނޑިއަށް  އޭނާގެ ނޑިއަށް  އޭނާގެ ުނވަތަ ސަބަބުން ބައްެޔްއގެ ޖެހިފައިވާ  ސިކު  ލިބިފަިއވާ  ސިކު

 އޭާނއަށް  ނުވަތަ  ސަބަބުން ހުރުމުގެ މަސްތުވެަފއި އޭނާ ނުަވތަ ސަބަބުން ނުކުޅެދުމެއްގެ 

 ގޮތެްއަގއި  އެކަީށގެންވާ މެދު ކަމަކާ ، ސަބަބުން  ނުުކޅެދުމެއްގެ އެނޫންެވސް ދިމާވެފައިވާ

  .ނަމައެވެ  ނުކުޅެދިގެްނވާ، ގޮތުަގއި ބަޔާްނވާ ސާފުކޮށް، ނިންމުމަށް ނިންމުމެއް، ވިސްނައި 

 

 

 

   

 ކުށެއްކަމުގައި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ؛ ހުއްދަ ދެވޭ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ޢާންމު

 ޢަމަލު  މަނާކޮށްފައިނުވާ ބަލައި

 އެ  އަދި ޒާތަާށއި ޢަމަލުގެ ބެލެވޭ  ކުށްކަުމގައި ، ހިނދު އުުފލޭ ވާދަޢް ކުށެްއގެ .____ 11  

 ޢަމަލަކީ  އުފުލިފައިވާ ދަޢްވާ ކުުށގެ، އިރު ބަލާ ބުރަވެ މައްޗަށް ޙާލަތްތަކުގެ ގުޅިގެްނވާ ޢަމަލާ

 މައްސަލަ  އެ، ނުލައި ބެލުމަކާ މައްަސލަ އެ ކޯޓުން ނަމަވާ ކަމުގައި ޢަމަލެއް ބާވަުތގެ އަންނަނިވި

 .ދޫކޮށްލަންވާނެެއވެ

 އެކު  ެއއާ މީހުން ނުވަތަ، ކުެރިވގެންވާ  ދަުހއް ގޮތުން އުސޫެލއްގެ  ޢާންމު ޢަމަލަކީ އެ( ހ)

 :ވުން ޢަމަލަކަށް ޒާތުގެ އަންނަިނވި  ތެރެއިން ޢަމަލުތަކުގެ ާބވަތުގެ ފަރިތަވެފަިއވާ އުޅުމަށް

ނަޑެއޅިގެން ޢަމަލު އެ މީހާ ލިބުނު ެގއްލުން މަޞްލަޙަތަށް. 0  މަނާކޮށްަފއި  ކަ

 އަދި؛ ންނުވު

ނޑަައޅައިަފއިވާ ކުށް. 1 ؛ ވުންނު ޢަމަލަކަށް ތަޢާރުޟުވާ މަޤްޞަދުތަކާ ނުގެޤާނޫ  ކަ
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 ނުވަތަ

 ކުރި ، މިންވަރު ގެްއލުމުގެ ލިބުނު، ވުރެ މިންވަރަށް ސާބިުތކުރާ  ކުށެއް ޖިނާއީ( ށ)

 ނުވަތަ؛ ވުން ކުޑަ ނިސްބަތުން ޢަމަލުގެ

ނޑަައޅާފަިއވާ ކުށް( ނ)  .ދީފައިނުވުން ެގއްލުން މަނާކޮށްފަިއވާ ދިނުން ޤާނޫނުގައި ކަ

   ސަަބބު  ލިޔުމުން

 އަްނގަިއދިނުން 

 އެ، ވާނީ  ދޫކޮށްލަން ދަުށން މާއްާދގެ މި، ނުބަލައި ކޯަޓކުން ކުެށއް އުފުލޭ ދަޢްވާ( ރ) 

 .ފަހުގައެވެ ބަޔާްނުކރުމަށް ލިޔުމުން ސަބަބު ކަމުގެ

 

 މާނަކުރުން 

ނޑަށް ( "ހ.___)12    ވަނަ (1) މާއްާދގެ ވަނ01ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"އަނިޔާ ިލބޭ ހަިށގަ

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ގައި  ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ށ) މާއްދާގެ ވަނ10ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"ރުކުން ޙާލަތުގެ( "ށ)

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ަގއި  ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ށ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"ރުކުން ޢަމަލުގެ( "ނ)

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 ދީފައިވާ  ަގއި(ރ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ނެތުން ޤާބިލުކަން( "ރ)

 .މާނަކުރުމެވެ

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ ަގއި(ރ) މާއްދާގެ ވަނ11ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"އެނގިހުރުން( "ބ)

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފަިއވާ ަގއި(ޅ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"އިހުމާލު( "ޅ)

 ނަންބަރު  ވަނަ(0) ގެ(ށ) މާއްދާގެ ވަނ10ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ކުން ރު މަޤްޞަދުގެ( "ކ)

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި(ނ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ  އަށް "މަޤްޞަދު( "އ)

 ދީފަިއވާ  ގައި (ބ) މާއްާދގެ ވަނަ 11 ދީފައިވަނީ އަށް "ޢަމަލު ފަުރވާުކޑަ( "ވ)
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 .މާނަކުރުމެވެ

 ަގއި  ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ށ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"ރުކުން ނަތީޖާގެ"( މ)

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

ނޑަށް( "ފ)  ަވނަ (21) މާއްދާގެ ަވނ01ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"އަނިޔާ ބޮޑެތި  ލިބޭ ހަށިގަ

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު
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ބާބު  ވަނ01ަ  

ނިސްބަތްކުރުން  ފަރާތަކަށް ވަކި ރުކުންތައް ކުށުގެ  

 

 ޒިންމާދާރުކުރުުވން މީހަކު އެހެން ޢަމަަލށް މީހެއްގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 މަސްތުވުން  އިޚްިތޔާރުަގއި އަމިއްލަ - މާއްދާ ވަނ10ަ

 ތަފާތުވުން  ނަީތޖާއާ ނުކުތް، ނަތީޖާ ހީކުރި ޙާޞިްލވާނެކަމަށް ނުވަތަ ޤަޞްދުކުރި ޙާޞިލުކުރަން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ކުށްީހކުރެވުން  ކުރަނީަކމުގައި ކުެށއް އެހެން، އިރު  ކުރާ ޢަމަލެއް  ކުށުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 .މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 

 

 

 
 

 ޒިންމާދާރުކުރުވުން  މީހަކު އެހެން ޢަމަލަށް މީހެއްގެ

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

 :ވާނެެއވެ ޒިންމާއުފުލަން ގޮތުން ޤާނޫނީ ެވސް މީހުން ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ތިީރގައި، އިތުރުން

 ުނވަތަ  މުއުޞޫމަ، އިރު ހިްނގާ ޢަމަލު ކުރުމުގެ ކުެށއް އޮެވގެން  ިނޔަތް ކުުށގެ. 0

  ުނވަތަ؛ ަބިއވެރިުކރުވުން ޢަމަލުގައި އެ މީހަކު ެނތް ޤާބިލުކަމެއް ޒިންމާއުފުލުމުގެ

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ކުށް ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި މި މީހަކު އެހެން ޢަމަލަށް ކުރާ މީހަކު. 1  ކަ

 ުނވަތަ ؛ ވުން ޒިންމާދާރުކުރުަވއިފައި ޤާނޫނުަގއި އެހެންވެސް

 .ވުން ކަމުަގއި މީހެއް ަބިއވެރިވި ޭއނާއާއެކު ކުށްކުިރއިރު މީހާ ކުށްކުރި. 1

 އެހެން، ޙާލަތްތަުކަގއި އަންނަނިވި ކުރުމުަގއި ކުެށއް، ެވެގންއޮ  ނިޔަތް  ކުށްކުރުުމގެ( ށ)  ިޒންމާ  ބަިއވެިރުވމުގެ

 ބައިވެރިެއއްކަމުަގއި  މީހާގެ ކުށްުކރި، އޭނާއަކީ ، ނަމަ ބަިއވެރިެވއްޖެ ކަމުގައި އެ މީހަކު

 :ބެލެވޭނެެއވެ
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 ކުރުމަށް  ކުށް އެ ނުވަތަ ، ގެންދިއުމަށްަޓކައި  ކުިރއަށް ހިންގުން ޢަމަލު ކުށުގެ. 0

 ނުވަތަ ؛ އެހީތެިރވެދިނުން މީހަކަށް އެހެން، އެނގިުހރެ، ޓަކައިހިތްވަރުދިނުމަށް

 ޤާނޫނުަގއި ، ަކމުގައި  ޢަމަލެއް ބަިއވެރިވުުމގެ މީހާއާ ކުރި ކުށެއް  ޢަމަލަކީ އޭާނގެ. 1

ނަޑއެިޅގެން  .ުވން ބަޔާންކޮށްފައި  ކަ

          ބަިއވެިރުވމުގެ

 ނުެޖހޭ ޒިންާމއުފުލަން

 ޙާލަތްަތއް  އިސްިތސްނާ

ނޑައަަޅއިފަިއވާ  ުކށް ުނވަތަ ނޫނުަގއިޤާ މި( ނ)   އެހެން  ޤާނޫނެްއގައި  އެހެންެވސް ކަ

 ނަމަ މެދުވެިރވެއްޖެ ޙާލަތެއް ޙާލަތްތަުކން އަންނަނިވި ، ހިނދަކު ުނވާހައި  ަބޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް

 ބަިއވެރިެއއްކަުމގަެއއް މީހާގެ ކުރި  ކުށް  ހިނަގއިދިޔަ، މީާހއަކީ  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރީގައި

 :ބެލެވޭނެއެވެ ނު

  ނުވަތަ؛ ވުން  ކަމުަގއި މީހާ ހިންގުނު ޢަމަލު ުކށުގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ، އޭނާައކީ. 0

 ހިނގައިދިޔުމުަގއި  އެކުށް  ގޮތުން ަކނޑަައޅައިަފއިވާ  ކުށް  ،ޢަމަލަކީ  ކުރި އޭނާ. 1

 ހިންގި  ިއޚްތިޔާރުަގއި އޭނާގެ، ޢަމަލަކީ އެ، ނަމަވެސް ވީ ސަބަބަކަށް މެދުވެރިވި

  ނުވަތަ؛ ނުވުން ށްޢަމަލަކަ

 އޭނާ  ބައިވެިރވުން އޭާނގެ އޮތް ޭއގައި ކުރީަގއި ފުރިހަމަވުމުގެ  ޢަމަލު ކުށުގެ. 1

 : އެކު  އެއާ ހަމަ އަދި، ގެނައުާމއި ނިމުމަކަށް އަމިއްލައަށް

(i )ެމުޅިން ފައިދާ އޮތް  ލިބެން ކުށްކުރުމުަގއި، ޮއވެެގން ަބއިވެިރވުން އޭނާގ 

 ނުވަތަ ؛ ނެތިދިއުން

(ii )ެޤާނޫނު  އޮްއވައި ވަގުތު އެކަީށގެންވާ، ިނޔަތުަގއި ހުއްުޓވުމުގެ ކުށް އ 

 ެއކުށް އަމިއްަލައށްވެސް ނުވަތަ އެންގުން ެއަކން އިދާރާތަކަށް ތަންފީޛުކުރާ

 .ފިޔަވަޅުަތއްއެޅުން ެއކަީށގެންވާ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

     ބަިއވެިރުވމުގެ ކުށުގައި

      ަދރަޖަ ޒިންާމގެ

ނޑަެއޅުން   ކަ

 ަދއުރުތަުކގެ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި، ދައުރަކީ  މީހާގެ ަބިއވެރިވި  މީހާއާ ކުށްކުރި ( ރ) 

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރީަގއި ދަރަަޖކުރާނީ، ބަިއވެރިވުން  އޭާނގެ، ަނމަ ވާ ދައުރެްއކަމުަގއި ތެރެއިން

 . މަތިންނެވެ ގޮތުގެ
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  ުކގައި ކަންތައްތަ ގުޅޭ  ކަމާ އެ ނުވަތަމީހާ  އިންތިޒާުމކުރި ކަން އެ އޭނާައކީ. 0

 ވާނީ  ދަރަޖައަކަށް ޒިންމާގެ  އޭނާގެ، މަކަމުގަިއވާނަ މީހާ ޙަަރކާތްތެރިވި އިސްކޮށް

 .ދަރަޖައެވެ ކުށްކުރުމުގެ އެހީތެރިވެދިން އޭނާ

 ޒިންމާގެ  ނާގެއޭ ަނމަ ވާ ކަމުަގއިެއއްަބއިވެރި  ކުްށކުުރމުގައި ހަމަެއކަނި އޭާނއަކީ. 1

 ދަރަޖަ  އެއް، ވުރެ ދަރަޖައަށް ކުށްކުރުުމގެ އެހީތެރިވެދިން އޭނާ، ވާނީ  ދަރަޖައަކަށް

 .  ދަރަޖައެކެވެ ތިރި

 ވާ  ކަމުަގއި މިންަވރަކަށް ކުޑަ ނިސްބަތުން، ބަިއވެިރވެފައިވަނީ  މީހާއާ ކުށްކުރި. 1

 ކުށްކުރުމުގެ  ެވދިންއެހީތެރި ކުރުމަށް އޭނާ ވާނީ ދަރަޖައަަކށް ޒިންމާގެ އޭނާގެ ނަމަ

 .  ދަރަޖައެކެވެ ތިރި ަދރަޖަ ދެ، ވުރެ ދަރަޖައަށް ޒިންމާގެ

 :ބޭނުމަށްޓަަކއި މާއްދާގެ މި. 1  މާނަކުރުން 

(i" )ިކަމަށް" މީހާ ޙަރަކާތްތެރިވި  އިްސކޮށް" ނުވަތަ" މީހާ އިންތިޒާމުކުރ 

، ލަހައްޓައިބަ ބަިއވެިރން އެހެން ބަިއވެިރވި ކުށްކުރުުމަގއި ވަނީ އެ ބުނެފައި

 .މީހާއަށެވެ އޮތް ޒިންމާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ

(ii" )ްވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް" މީހާ ބަިއވެރިވި މިންަވރަކަށް ކުޑަ  ނިސްބަތުނ 

 ނުހިފޭ ބޭނުމެއް ބޮޑު  މާ، ފުރިހަމަކުރުމުގައި  އެކު  ކާމިޔާބުކަމާ ޢަމަލު ކުށުގެ

 ފޯރުކޮށްދޭ ތެރިކަެމއްއެހީ މިންވަރެްއގެ ކުޑަ ވަރަށްވެސް ނުވަތަ ބާވަތުގެ

 .މީހާއަށެވެ

(iii" )ްއެހީތެރިވިމީހާގެ  ކުށްކުރުުމގައި  އެ ވަނީ އެ ުބނެފައި ކަމަށް" ބަިއވެިރއެއ 

 ދައުރަށް މީހާގެ ޙަރަކާތްތެިރވި  އިސްކޮށް ނުވަތަ މީހާ އިންތިޒާމުކުރި ދައުރަކީ

 މީހާގެ  އިވެިރވިބަ މިންވަރަކަށް ކުޑަ ނިސްބަތުން އެހެންނަމަވެސް ،ކުޑަ  ވުރެ

 .   މީހާއަށެވެ ޙަރަކާތްތެިރވާ ކަމުަގއި އެ ޮއެވގެން ދައުެރއް ބޮޑު  ވުރެ ދައުރަށް

 ކުށެްއގައި ކޮށްފައިުނވާ

 ބަިއވެިރވުން 

 ،ދަށުން ގެ(ހ) ާމއްދާގެ މި ،ސަބަބުން ޢަމަލެްއގެ ކުުށގެ ހިންގާ މީހަކު އެހެން( ބ) 
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 ،ކުްށވެރިވާނީ  ޙާލަތްތަކުަގއި ކުށްުނުކރާ މީހާ އަނެއް ،މީހާ ނާބު ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަމަށް ކުށުގެ

  .ކުށުންނެވެ  އުޅުުމގެ ކުށްކުރަން އެ

   މީހަކާ ކުށްކުރުުމގައި

 އުުޅން  ބަިއވެިރވާން

 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި އުޅެިފނަމަ މީހަކު އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީހަކަށް ކުރުމުަގއި ކުށެއް ( ޅ) 

 އޭނާ ، ވާނީ  ދަރަޖައަކަށް ިޒންމާގެ އޭާނގެ. ވާނެެއވެ ޒިްނމާއުފަލަން ކަމުގެ އެ މީހަކު އެ ދަށުން

 ެއއް ވުރެ ދަރަޖައަށް ޖެހޭނެ ޒިންމާއުފުލަން ، ނަމަ ކާމިޔާބުވީ އުޅުން  ުއޅުނު އެހީތެރިވެދޭން

 އެ  ުނވަތަ، ޔަސް ވި  ކަުމގައި  ފުރިހަމަކުރި ކުށް އެ މީހާ ކުްށކުރި އެ، އެއީ . ދަރަޖައެެކވެ ތިރި ދަރަޖަ

 .ވެހެވެ  ނަމަ މަސައްކަްތކުރިކަަމށްވީ ކުށްކުރުމަށް

       ގޮތުން ޤާނޫނީ

 ވިައސް ނުކުޅެިދގެން

 ޒިންާމއުފުލަންޖެުހން 

 ވީ ކަުމގައި މީހެއް ނުކުޅެދިގެްނވާ ގޮތުން ޤާނޫނީ ކުރުަމށް ކުެށއް މީހަކީ ަވކި( ކ) 

 ނަމަ ވާ ކޮށްފިކަމަށް ކުށެއް ޢަަމލުން މީހެއްގެ ޖެހޭ އުފުލަން ގޮތުންިޒންމާ ޤާނޫނީ އޭނާ، ނަމަވެސް

 އޭާނގެ ، ޒިންމާއުފުލުމަކީ އެ ، އެއީ . ުއފުލަންޖެހިދާނެއެވެ އޭނާ ޒިންމާ ކުުށގެ އެ

 .  ނަމަެއވެ ނުވާ ކަމަކަށް ޚިލާފު މަޤްޞަދާ ާޤނޫނުގެ ބަޔާންކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

      ަމއްޗަށް މީާހގެ ކުށްކުރި

 ުވނުނުުކރެ ސާބިތު ކުށް

   އެހީެތރިެވދިން، ނަމަެވސް 

   ކުށް މައްޗަށް މީހާގެ

   ސާބިުތވުން

 ަމއްޗަށް  މީހެއްގެ ކުްށކުރި،  ހުރެ ސަބަބަކާ ތެރެއިން ސަބަބުތަުކގެ އަންނަނިވި( އ) 

 ފަިއވާކަުމގެ  ހިންަގއި ޢަމަލު ކުުށގެ އެ ، ނަަމވެސް ވީ ނުކުރެުވނުކަމަށް ސާބިތު  ދަްޢވާ ކުށުގެ

 ހެީކގެ ސާބިތު އެހީެތރިވެދިންކަމުގެ  ކުށްކުރުުމގައި  އެ  އަދި ، ބިނާކޮށް  ޗަށް މައް ހެކީގެ  ސާބިތު

 ކުށް  މަްއޗަށް މީހަކުގެ އެހީތެިރވެދިން ކުށްކުރުމުަގއި އެ، ބިނާކޮށް މައްޗަށް

 .ސާބިތުކުރެވިދާނެެއވެ

 ކުށް  މައްޗަށް  ޭއނާގެ  ނުވަތަ ަދޢްވާއުފުލިފައިުނވުން ަމއްޗަށް މީހާގެ ކުށްކުރި. 0

 ުނވަތަ ؛ ކުރެވިފައިުނވުންސާބިތު

 ވުން  ކުށެްއކަމަށް އެހެން ސާބިުތވެފަިއވަނީ މައްޗަށް މީާހގެ ބެލެވޭ ކުށްކުިރކަމަށް. 1

 ުނވަތަ ؛ ވުން ކަމަށް ޒިންމާެއއް ދަރަޖަެއއްގެ އެހެން ކުށުގެ އެ ނުވަތަ

 ލިބިގެްނވާ  އިމްތިޔާޒު ސާބިތުކުރުމުން ދަޢްވާ ނުވަތަ ދަޢްވާއުފުލުމުން. 1

 ނުވަތަ ؛ ުވން މީހާ ކުށްކުރި އެ މުގައި މީހެއްކަ
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 ދޫކޮށްލައިފައިވާ  ސާބިތުނުވާތީ ދަޢްވާ މައްޗަށް  މީހާގެ  ބެލެވޭ ކުށްކުރިކަމަށް. 1

 .ވުން މީހެއްކަމުގައި 

 

 

 މަސްތުވުން  އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ

 ޙާލަތްތަުކަގއި  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ާމއްދާަގއި ވަނަ 11 މިޤާނޫނުގެ ( ހ.___)10  

 ޢަމަލު  ކުށެްއގެ މީހަކު ،މެނުވީ ޙާލަތުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގައި(ށ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ ،މެނުވީ

 އެ   ،ހުށަހެޅުމަކީ ހެކި  ކަމުގެ އެ  ،ަބޔާންކޮށް ޙާލަތުަގއިކަން މަސްުތވެގެްނވާ ހުރީ އިރު ހިންގި

 .ކަމެެކވެ ނެތިގެންދާނެ ިނޔަތް  ކުުށގެ ބޭނުންވާ ކުށްކުރުމަށް

        އޭާނއަށް ފަރުވާކުޑަަކން

 ނިސްބަތްުކެރވުން 

 ޢަމަލަކުން ކުރާ އޭނާ، ސަބަބުން މަސްުތވުމުގެ އިޚްތިޔާުރގައި އަމިއްލަ މީހަކު( ށ) 

 ނެތް ޙާުލގައި މަސްތުވެގެންވާ އަދި، ނަމަ ނުކުޅެދިއްޖެ ވިސްނައިަގތުމަށް، ނަތީޖާ ނުކުމެދާނެ

 ވަނ11ަ، ޢަމަލަކީ އެ އޭނާގެ، ނަމަ ވާ ވިސްަނއިގަެނވުނީސްކަުމގައި އޭނާއަށް ކަން އެ، ނަމަ

 .ބެެލވޭނެެއވެ ޢަމަލެްއކަމުގައި ފަރުާވކުޑަ، ފަދަ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި(ބ) މާއްދާގެ

 ކަމުަގއި އިޚްތިޔާުރގައި އަިމއްލަ، މަސްތުވަނީ މީހަކު، ުކގައި ޙާލަތްތަ އަންނަނިވި( ނ)   ަމސްތުުވން ޤަްޞދުަގއި

 :ބެލެވޭނެެއވެ

ނޑަށް ތިމާގެ ،އެނގިހުރެ ތިމާއަށް. 0  މާއްދާއަުކން  ވާޞިލުުކރާ ހަށިގަ

 މެދު މަސްުތވެދާނެކަމާ ކުރުމުން ކަން  އެ ގޮތަށް  އެ  ،މަސްތުވުމާއި

ނޑުގެ މާއްދާ އެ، އެއީ . ވުން ފަރުވާކުަޑކޮށްފައި  ާވޞިލުކުރީ  ތެެރއަށް ހަިށގަ

 ހުއްދަ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ ނުވަތަ  ނަމަ ނުވާ  މަތިންކަމުަގއި  ލަާފގެ ޞިއްޙީ

 ވެސް  ޙާލަުތަގއިކަމުަގއި ދިފާޢެއްގެ ލިބެނިވި މަޢާފު ުނވަތަ ޙާލަތެއްަގއިކަމުަގއި

 . ނަމައެވެ  ނުވާ

 މާ ނިސްބަތުން، ެއއީ އިރު ބަލާ މިންވަރަށް މަސްތުާވެއއްޗެީތގެ ބޭނުންކުރި އޭނާ. 1

 އޭނާ  ވެސް މިންަވރުން އެ ،  ނަމަވެސް ނުވި  ެއއްެޗއްކަުމގައި  ގިނަ
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ނޑުގެ އޭާނގެ ނުވަތަ މަސްތުވެދާނެކަން  އެ  ،އިރު ބަލާ މާއްިދއްޔަތަށް  ހަށިގަ

 މިންވަރަށް ހުރި މަސްތުވެަފއި އޭނާ މަސްތުާވއެްއޗަކުްނވެސް މިންވަރުގެ

 .ނޭނގުން ނުވަތަ ުނވުން ޤަޫބލުކުރެވިފައި އަށް އޭނާ މަސްތުވެދާނެކަން

ނޑަށް)  މާނަކުރުން   ވާޞިލުކުެރވޭ  ރ( "މަސްތުވުން" ކަމަށްބުނެފައި އެ ވަނީ ތިމާގެ ހަށިގަ

  އެްއޗެްއގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ާމއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ޙިއްސުަތަކށް އުނިކަން ައއުމަށެވެ.

 

 

 ތް ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޙާޞިލްވާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ، ނުކު 

 އެ  ނުކުތުމަކީ ނަތީޖާއެއް ވަކި ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ ކުރާ މީހަކު( ހ.___)23  

 ކުުށގެ އެ އަދި، ހިނދު ވާ ކަމަކަށް މުހިންމު ސާިބތުކުރުމަށް އޮތްކަން ނިޔަތް ކުށުގެ

 ކަމަށް ނުކުންނާނެ ނުވަތަ ނަތީޖާކަމަށް ޤަޞްދުކުރި ނެރުމަށް ނަތީޖާއަކީ ނުކުތް ޢަމަލުން

، ނަމަވެސް ނުވި ނަތީޖާއަށް ހީކުރި ނުކުމެދާނެކަމަށް ނުވަތަ ނަތީޖާކަމަށް ވިސްނައިަފއިވާ

  ނަތީޖާއާ ހީކުރި ނުވަތަ ޮއތް ވިސްނުމުަގއި ނުވަތަ، ޤަޞްުދުކރި، ނަތީޖާއާއި ނުކުތް

 ނިޔަތް  ކުުށގެ އެ، ނަމަ ވާ ކަމަށް ޙާލަތްތަކުަގއި އަްނނަނިވި ހަމައެކަނި، ވަނީ ތަފާތު

 .ބެލެވޭެނއެވެ ކަމުަގއި ތްއޮ

. ތަފާތު މީހަކަށް ނުވަތަ ތަފާތު މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބުން ނުވަތަ އަސަުރ 1

 ފޯރުން؛ ނުވަތަ

 ނުަވތަ  އޮތް  ވިސްނުމުގައި  ނުވަތަ  ަޤޞްދުކުރި ނަތީޖާައކީ ނުކުތް. 3

 ބޮޑު މިންވަރަކަށް އެއް އަޅައިބަލާއިރު ނަތީޖާއާ ލަފާކުރެވުނު ނުކުމެދާނެކަމަށް

 .ވުން ނަތީޖާއަކަށް ފޯުރކުރަނިވި އަނިޔާެއއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް 

. ރުކުނަށެވެ ނަތީޖާގެ ތެރެިއން ރުކުންަތކުގެ ކުށުގެ އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ނަތީޖާ( "ށ)  މާނަކުރުން 

 .ރުކުްނތަކަށެވެ ސިފަކޮށްދޭ ނަތީޖާ އެ ތެެރިއން ރުކުންަތކުގެ ޙާލަތުގެ އަދި
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ކުށްހީކުރެވުން  ކުރަނީކަމުގައި ކުށެއް އެހެން، އިރު ކުރާ ޢަމަލެއް ކުށުގެ  

 ުކށާ  ކުރި އެ ،ނަމަ އޮތް ޙާލަތު ގޮތަށް ހީކުރި ތިމާ ކުރުުމގައި ކުށެއް މީހަކު. 11  

، ނަމަ ވާ ކުށްވެިރވާނެކަމަށް މީހަކު އެ ކުށަކުން ބޮޑު ވެސް ވުރެ  އެއަށް ުނވަތަ އެްއވަރުގެ

 .ނުލިބޭނެެއވެ މީހަކަށް އެ ފައިާދެއއް ދިފާޢުގެ ކޮށްފަިއވާބަޔާން މާއްާދގައި  ވަނ11ަ މިޤާނޫނުގެ

 

 މާނަކުރުން 

 ދީފަިއވާ ަގއި(ށ) މާއްާދގެ  ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ނަތީޖާ( "ހ.___)11  

 .މާނަކުރުމެވެ

 .މާނަކުރުމެވެ  ީދފައިވާ ގައި(ރ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީފައިަވނީ އަށް"މަސްތުވުން( "ށ)

 މާއްާދގެ  ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް "މީހާ ބަިއވެިރވި ކަށްންަވރަމި ުކޑަ ނިސްބަތުން( "ނ)

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި( ii) ނަންބަރުގެ ވަނަ(1) ގެ(ރ)

 ދީފަިއވަނީ  އަށް" މީހާ ޙަރަކާތްތެިރވި އިްސކޮށް" ައދި" މީހާ އިންިތޒާމުކުރި( "ރ)

  .ނަކުރުމެވެމާ ދީފަިއވާ ަގއި( i) ނަންބަރުގެ ަވނަ(1) ގެ(ރ) މާއްާދގެ ވަނ11ަ
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ބާބު  ވަނ01ަ  

   ދިފާޢު ހުއްދަކުރެވިގެންވާ

 

  އުސޫލުަތއް ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ހުއްދަކުެރވިެގންވާ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ކަންަތއްތައް  ނުރަނގަޅު ކުރާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދެއް ހުއްދަ - މާއްދާ ވަނ10ަ

    އަދާކުރުން ވާޖިބު ޤާނޫނީ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 އިދާރާ  ކުރުމުގެ ޒުތަންފީ ޤާނޫނު - ދާމާއް ވަނ11ަ

 ބާރުގެ  ފަރާތްތަކުން  އޮތް ޒިންމާ އަޅާލުުމގެ މީހުނަށް އެހެން، ަރއްކާތެިރކަމާއި، ސުޫލކާއި  މީހުްނގެ އެހެން - ާމއްދާ ވަނ11ަ

 ބޭނުންކުރުން

 ދިާފޢު ނަފުސުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

   ދިފާޢު މުދަލުގެ - މާއްދާ ވަނ11ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ11ަ

 

 
 

 އުސޫލުތައް  ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ހުއްދަކުރެވިގެންވާ

 އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް" ޙާަލތު ުހއްދަ" ުނވަތަ" ދިފާޢު ުހއްދަކުެރވިގެްނވާ( "ހ.___)11    މާނަކުރުން

ނޑަައޅައިަފިއވާ ބާބުަގއި މި ވަނީ  .ދިފާޢަކަށެވެ ކޮންމެ ކަ

        ހުއްދަުކރެިވގެްނވާ

 ޢަމަލެއް

 ޓުަވއިެގންުނވުން ހުއް

ުހއްދަ   ކުރާ މީހަކު ،ން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާހިނދަކުހެއެ ޤާނޫނުގައި މި( ށ) 

 މަތިން ގޮތެްއގެ ހުއްދަކުރާ ނުޤާނޫ  ުނވަތަ ؛ުހއްޓުަވއިގެންުނވާނެެއވެ ކުރެިވގެންވާ ޢަމަލެއް

  .ގެންނުވާެނއެވެބެހެވި  މާކަ އެ މެނުވީ

    ދިފާެޢއް ހުއްދަުކރެިވގެްނވާ

     ފަދަ ބޭނުންުކރެިވދާނެ

         އުފަންކުުރުވމަކީ ޙާލަތްތައް

 މީހަކު ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންކުެރވިާދނޭ ދިފާޢެއް ެވގެންވާ ހުއްދަ ދަށުން ބާބުގެ  މި( ނ) 

 ސަބަބެއް  ނުހިފޭނެ ބޭނުން ދިާފޢުގެ އެ ގުޅިގެން ޢަމަލާ ކުރި ޭއނާ އުފަންކުރުވުަމކީ އަމިއްލައަށް
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 ނުލިޭބނޭ ދިފާޢު އެ

 ނުުވން  ސަަބބަކަށް

 ޒިންމާ އޭނާ ދަށުން ގެ(ރ) މާއްދާގެ މި، ޢަމަލަށް އެ، އެހެންނަމަވެސް .  ނޫނެވެ

 .އުފުލަންޖެހިދާނެއެވެ

   ފާޢެއްދި ހުއްދަ

   ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންުކރެިވދާ

 ޮއވެެގން ނިޔަެތއް ކުށުގެ

  އުފަންކުުރވުން

 ނުަވތަ  ދިފާޢުަގއި އަމިއްލަ އޭާނގެ، ނަމަެވސް އޮތް އެހެން( ނ) ާމއްދާގެ  މި. 0( ރ) 

، ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންކުެރވިދާ ދިފާޢެއް ހުްއދަވެގެްނވާ، ދިފާޢުަގއި މީހެއްގެ އެހެން

 އެ  އޭނާ ، ހިނދެއްަގއި އުފަންކޮށްފި ޮއެވގެން ިނޔަތް ކުށުގެ ، ށްޓަކައި ކުރުމަ ކުށެއް

 .ކުށެެކވެ ކުރަނީ

 ދިފާޢު 

 

 ޢާންމު، ގުިޅގެން ޒިންމާއަކާ  އުފުލަންޖެހޭ ދަށުން ގެ(0) ގެ(ރ) މާއްދާގެ  މި. 1 

 .  ބޭނުންުކރެވިދާނެެއވެ ެވސް ދިފާޢެއްގެ ކޮންމެ

 ގިނަ ުވރެ ދިފާޢަށް އެއް

   ންހިފުންޭބނު  ދިފާޢުގެ

 ޢަމަލަކާއި މީހެްއގެ، މެނުވީ ޙާލަތުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި(ޅ) މާއްދާގެ މި( ބ) 

 ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންކުރެވޭ ިދފާޢު ގިނަ ވުރެ ދިފާޢަށް އެއް  ދިފާުޢގެ ހުއްަދވެގެްނވާ ގުިޅގެން

 .ޢެވެދިފާ ބޭނުންކުެރިވދާނެ އޭނާއަށް ވެސް ދިފާޢަކީ ހުރިހައި އެ ، ނަމަ ދިމާވެއްޖެ

ނޑަެއިޅގެން      ކަ

       ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ދިފާޢުތަކަށް 

 އިސްކަްނެދވިގެްނވުން 

ނޑަެއޅިގެން މާްއދާއެްއގައި  އެހެން މިބާބުގެ، ދިފާޢަކީ ހުށަހަޅާ ސާބިތުކުރުމަށް( ޅ)   ކަ

 ިއވާ ހުއްދަކުެރވިފަ ުނވަތަ، ޙާލަތްތަކުަގއި ކަމަްށވާ ދިފާޢެއް ހުއްދަކުެރވިފައިވާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 މާއްދާ ވަނ11ަ އާއި  މާއްދާ ވަނ10ަ މިޤާނޫނުގެ، ދިފާޢެއްގައި  ޚާްއޞަ ވަކި ތެރެއިން ދިފާޢުތަކުގެ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވާގޮތަށް ދޭހަ ނުކުެރވޭނެކަމަށް  ބޭނުން ދިފާޢުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި 

 ބޭނުމެއް ދިފާޢުތައް ބަާޔންކޮށްފައިވާ  މާއްާދގައި  ވަނ11ަ މާއްާދއާއި  ވަނަ 10، ޙާލަތްތަކުގައި 

 .ނުކުރެވޭނެެއވެ

 

 ކަންތައްތައް  ނުރަނގަޅު  ކުރާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދެއް ހުއްދަ

 ހުއްދަކުެރިވގެންވާ ، ޢަމަލަކީ ކުރާ މީހަކު ޙާަލތްތަކުަގއި އަންނަނިވި( ހ.___)10  

 :  ޢަމަލެކެވެ

 މީހަކު  އެހެން ކަމަުކން ނުރަގަނޅު ނުވަތަ ގެއްލުމަުކން، ޢަމަލުކުރީ  އެ. 0
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 ޙާލަތެއްަގއިކަމުަގއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެ ޮކންމެހެން، ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 ؛ވުން

ނޑައަަޅއިފަިއވާ ކުށް ދަޢްވާއުފުިލގެންވާ . 1  ބޭނުންވާ މަށްސަލާަމތްކުރު ޤާނޫނުން ކަ

 ގެއްލުާމއި ހުއްޓުވި ޢަމަލުން ކުރި އޭނާ، ވުރެ ކަންަތަކށް ނުރަނގަޅު ގެއްލުމާއި

 އަދި ؛ ބޮޑުވުން  ޢަމަލު ނުރަގަނޅު

 ކުށް  ދަޢްވާއުފުލިފަިއވާ  ދިފާޢަކީ  ބޭނުންކުރާ ދަޢްާވގައި  އުފުލިފަިއވާ . 1

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ  ނުވާނެ ންބޭނުންކުރެިވގެ އިރު ބަލާ މަޤްޞަދަށް ޤާނޫނުގެ ކަ

 .ނެތުން އެނގެން ޤާނޫުނން އެ ސާފުކޮށް ދިފާޢެއްކަން

 

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

 .ބެލޭނެއެވެ ކަމަށް' ޙާލަތްތައް ޖެހޭ ޢަމަލުކުރަން

 ނުރަނގަޅު  ބެލެވުނު ކޮށްފާނޭކަމަށް، ނުވަތަ ެގއްލުން ބެލެވުނު ލިބިދާނޭކަމަށް. 0

 ފަހުގެ  ކަމަކީ ުކރި ނުވަތަ ޢަމަލަކީ ހިންގި ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުން

 ޢަމަލުން ުނރަނގަޅު އެ  ނުވަތަ ، ގެއްލުމުން އެ ، ަނމަ ވާ  ކަމަކަށް  ކުރި  ވަގުެތްއގައި 

 އަދި ؛ ނުލިބުން ފަހުން ފުރްޞަތު ސަލާމަތްވެވޭނެ

 ނުރަނގަޅު ބެލެވުނު ކޮށްފާނޭކަމަށް ވަތަނު ެގއްލުން ބެލެވުނު ލިބިދާނޭކަމަށް. 1

 .ނެތުން ހުއްޓުވެން ޢަމަލުކޮށްގެން ގޮަތކަށް ލުއި ުވރެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރި އޭނާ ،ޢަމަލު

 

 

 

 އަދާކުރުން  ވާޖިބު ޤާނޫނީ

 އަންނަިނވި ުނވަތަ ުކރެވޭ ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި ައންނަނިވި ޢަމަލަކީ ކުރާ މީހަކު.___11  

 :ޢަމަލެކެވެ ުހއްދަ އެއީ، ނަމަ ވާ ކަމެއްކަމަށް  ވޭކުރެ  މަތިން ގޮތުގެ
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 ބަޔާންކޮށްދީފަިއވާ މަސައްކަްތތައް ނުވަތަ ވާޖިބުތައް މުވަްއޒަފެްއގެ  ދައުލަތުގެ( ހ)

 ބަޔާންކޮށްދީފަިއވާ  އެހީތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުވަަޒއްފަކަށް ފަދަ އެ ނުވަތަ ، ޤާނޫނަކުން

 ުނވަތަ ، ވުން ޢަމަލަަކށް ކުރި ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ

 ހުއްދަކުރެިވގެން  ދަށުން ޤާނޫެނއްގެ ހުއްދަކުރާ ެއޅުން ފިަޔވަޅުަތއް އެިކއެކި ޤާނޫނީ( ށ)

 ުނވަތަ ، ވުން ޢަަމލަކަށް ކުރާ ކުރަންޖެހިގެން ނުވަތަ

 ޝަރްޢީ ބާރުލިބިގެންވާ  ކުރުުމގެ  އަމުރު އެ ނުވަތަ ، ދަުށން ޙުކުެމއްގެ  ޝަރްޢީ( ނ)

ނޑިޔާެރއްގެ  ޢަމަލަކަށް   ކުރާ ކުރެިވގެން ހުއްދަ ދަށުން އަމުރެްއގެ ުޔނަލްއެްއގެޓްަރއިބި ނުވަތަ ފަ

 ުނވަތަ ، ވުން

 ހުއްދަކުރާ  ކުރުން ހަނުގރާމަ ނުވަތަ، ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ ބެހޭ ސިފައިންނާ( ރ)

 ޢަމަލަކަށް ކުރާ ހުއްދަކުރެިވގެން ޤާނޫނަކުން ފަދަ އެ ނުވަތަ ކުރާ ބޭނުންވެގެން ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ

   ވަތަނު ، ވުން

 އެ  ނުވަތަ ބޭނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނެްއގެ ވެސް އެހެން ަކނަޑައޅައިދޭ ވާޖިބެއް ދައުލަތުގެ( ބ)

 .ޢަމަލަކަށްވުން ކުރާ ހުއްދަކުެރިވެގން ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ

 

 އިދާރާ  ކުރުމުގެ ތަންފީޒު ޤާނޫނު

 ނާންނާނޭ އުނިކަން އުސޫލުަތކަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި(ށ) މާއްާދގެ މި( ހ.___)11  

 :ޢަމަލެވެ ހުްއދަކުރެިވގެންވާ ޢަމަލަކީ ކުރާ މީހަކު ޙާލަްތތަކުަގއި އަންނަނިވި މަތިން ގޮތުގެ

 ނުވަތަ ، ހައްޔަރުކުރުމުގައި  މީހަކު މަތިން ގޮތުގެ ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު. 0

 ނުވަތަ ؛ އެހީތެިރވެދިނުމުގައި  ހައްޔަރުކުރުމަށް

 ނުވަތަ ؛ ހުއްުޓުވމުގައި  ދިއުން އިގެންފިލަ ބަްނދުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްަފއިވާ. 1

 .ހުއްޓުވުމުަގއި މަރުވުން އަމިއްަލއަށް މީހަކު. 1

    ޮގތަކަށް ފަދަ މަުރވެާދނޭ

 ިޖސްމާނީ ޮބޑެތި ނުވަތަ

 ،ގޮަތކަށް ފަދަ ަމރުވެދާނޭ މީހަކު ޢަމަލެްއގައި  ހިންގާ ދަށުން ގެ (ހ) މިމާއްދާގެ ( ށ) 
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 ގޮތަކަށް ފަދަ އަނިޔާެދިވދާނޭ

 ބޭުނންކުރުން  ބާުރގެ

 މާއްާދގެ މި ،ބޭނުންކުރުން ބާރުގެ، ގޮތަކަށް  ފަދަ ލިބިދާނޭ އަނިޔާ ޖިސްމާނީ ބޮޑު  މީހަކަށް ނުވަތަ

 ބަަޔކު އެހެން ޢަމަލަކީ  އެ، ހުއްދަކުެރިވގެންާވނީ ާޙލަތްތަކުގައި  ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަގއި( 0)

 ލިބިގެންދިއުން  ޔާތައްއަނި ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި ބަޔަކަށް އެެހން ނުވަތަ މަރުވެގެންދިއުން

 .ެއވެ ނަމަ ވާ ޢަމަލު އެ ޢަމަލެއްކަމުަގއި ކުެރވޭ ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި

 

 

 ބާރުގެ ފަރާތްތަކުން އޮތް ޒިންމާ  އަޅާލުމުގެ މީހުނަށް އެހެން، ރައްކާތެރިކަމާއި، ސުލޫކާއި މީހުންގެ އެހެން

 ބޭނުންކުރުން 

 ބެލެވޭނީ  ކަމެއްކަުމގައި ހުއްދަ އިޤާނޫނުގަ ބޭނުންކުރިކުރުން ބާރުގެ މީހަކު.___ 11  

 :ނަމަެއވެ ކުރާ ޢަމަލު އެ މީހުން އަންަނނިވި ޙާލަތްތަުކގައި އަންނަނިވި

 ުނވަތަ، ބަލަދުވެރިޔާ  ޤާޫނނީ ުނވަތަ، މަންމަ ނުވަތަ  ަބއްޕަ  މީހެްއގެ މީހަކީ އެ ( ހ)

 ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ނާ އޭ އަޅާުލމާއި ުކއްޖަކަށް ބެލެވޭ  ކަމުަގއި  ކުަޑކުއްެޖއް  ުނވަތަ، މުދައްރިސު

 މަތިން އެދުމުގެ މީހެްއގެ އޮތް ޒިންމާ  ފަދަ އެ  ނުވަތަ ، ޙާލު  ވާ މީހެއްކަުމގައި  ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ

 :ބާރަކީ ބޭނުންކުރާ އެ، ޙާލު ވާ މީހެއްކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ

 ައދި ؛ވުމާއި  ބާރެއްކަުމގައި ހިންގާ ަމއްޗަށް  ކުަޑކުއްެޖއްގެ އެފަދަ. 0

ނޑަށް ުސލޫކީ ޖެހޭ ތަާބވާން ކުއްޖާ އެ. 1  ދިނުމުގެ  އަދަބު ުނވެެގން ތަބާ މިންގަ

، ފިޔަަވޅެްއގައި  ައޅާ ޚިލާފުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި މިންަގނޑާ  އެ ނުވަތަ ގޮތުން

 ޙިމާޔަތްކޮށް  މަްޞލަޙަތު ކުއްާޖގެ އެ، ގޮތުން ހިމެނޭ ބާރު ބޭނުންކުރެވޭ

 ބޭނުންކުރުމަކީ ބާރުގެ  އެ ރައްކާތެރިުކރުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި

 އަދި ؛ ވުމާއި  ބޭނުންތެރިކަމަކަށް

 ޮބޑު  މީހަކަށް ނުވަތަ، ފަދަ މަރުވުން މީހަކު ސަބަބުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ  ގޮތުން އެ. 1

 ސިުކނީޑގެ ނުވަތަ ފަދަ ލިބުން ވޭން ބޮޑެތި  ނުވަތަ، ފަދަ ލިބުން އަނިޔާ ޖިސްމާނީ
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 ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ފަދަ އިޙްާސސްވުން ކަންލަދުވެތި ނުވަތަ ފަދަ ލިބުން ހާސްކަން

 ުނވަތަ ؛ ނުވުން ބާރަކަށް  ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރަށް

 ނުވަތަ  މަސައްކަތްތެިރއަކަށް ިޞއްޙީ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ުނަވތަ ޑޮކްޓަރަކަށް މީހަކީ އެ( ށ)

 ؛އަދި، ވުމާއި މީހަކަށް އެހީތެިރވަމުންދާ މީހަކަށް އެއިން މަިތން އިރުޝާދުގެ މީހެއްގެ ފަދަ އެ

ނޑީގެ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ މީހެއްގެ. 0  ޙިމާޔަތްކޮށްދީ  ިޞއްަޙތު ސިކު

 ފަުރވާެއއް  ޤަބޫލުކުރެވޭ ދޭންޖެހޭކަމަށް އަށް  އޭނާ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި

  އަދި؛ ވުން  ބާރެްއކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދިނުމަށްޓަކައި

 :ެދވެނީ ފަރުވާ އެ  މީހަކަށް އެ. 1

(i )ެުނވަތަ؛ ވުން ެއކުަގއިކަުމގައި ހުމާރު މީހާގެ އ  

(ii ) ެއިރު  ބަލާ ގޮތުން ޤާނޫނީ ުނވަތަ އިރު ބަލާ ގޮުތން ޖިސްމާނީ މީހަކީ އ 

 ބެލެނިވެރިއެްއގެ  އޭނާގެ  ޙާލު ވާ މީހެއްކަމުަގއި ނެތް ެދވެން ހުއްދަ އަމިއްލައަށް 

 ޤާނޫނީ  އްބާރެ ދެވިދާނެ  ރުހުމެއް ފަދަ އެ ނުވަތަ މަންމަގެ ުނވަތަ ބައްޕަގެ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ؛ ވުން  އެކުަގއިކަުމގައި  ރުހުމާ ފަރާތެްއގެ ލިބިގެްނވާ ގޮތުން

(iii )ިނަޑއެިޅގެން ޙާލަތްތަުކގައި  އަންނަިނވ  ކަމުަގއި ނެތި ރުހުެމއް ލިބިފަިއވާ ކަ

 ؛ވުން

؛ ވުން ޙާލަެތއްަގއިަކމުގައި ކުއްލިނުރައްކަުލގެ ދޭންޖެހުނީ ފަރުވާ  އެ. ހހ

 އަދި

  އަދި؛ ނެތުން  ފުރުޞަތު މަޝްވަރާކުރާނެ މީހަކާ ދަފަ ހުއްދަދެވޭ. ށށ

 އޭާނގެ  މީހަކު އުޅޭ  ިވސްނައި ގޮުތގައި  އެކަީށގެންވާ ، އެކަމަކީ . ނނ

 ނުވަތަ؛ ބެލެވުން ހުއްދަކުރާނެކަމެްއކަމަށް ސަލާމަތްކުރުމަށް މަޞްލަޙަތު

 އޮތް  ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިރު ތިބޭ ބަންދުގައި މީހުން އޭނާއަކީ( ނ)

 ؛އަދި : ވުމާއި ޒަފަކުކަުމގައިމުވައް 
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 ގަާވއިދުތައް  ުއސޫލުތަކާއި ހުއްދަ މަރުކަޒެްއގެ ިއޞްލާޙީ ބާރަކީ ބޭނުންކުރި އޭނާ. 0

 އަދި ؛  ވުން ބާރަކަށް ބޭނުންުކރަންޖެހޭ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި

  ބާރެްއގެ ފަދަ އެ ަނމަ ވާ ބޭނުންކުރާކަމަށް ބާރުގެ ގޮަތަކށް ފަދަ މަރުވެދާނެ މީހަކު. 1

 ުނަވތަ؛ ވުން ކަމަކަށް ުހއްދަކުރެިވގެންވާ ބާބުގައި މި ބޭނުންކުރުމަކީ

 ުނވަތަ ، އުޅަނދެްއގެ ެއްއގަމު އިންޖީނުއެޅި ނުވަތަ، މަތިންދާބޯޓެއްގެ  އޭނާައކީ( ރ)

ނުޑގެ  އެހެން އުފުލުމުގެ މީހުން ނުވަތަ މުދާ ތަނަށް އަނެއް ތަނުން އެއް ނުވަތަ، އުޅަނދެްއގެ ކަ

؛ މީހަކަށްވުން ޖެހޭ  އުފުލަން މަސްއޫިލއްަޔތު ރައްކާތެރިކަމުގެ ސަލާމަތާއި  ވަސީލަެތއްގެ ވެސް

 އަދި ؛ ވުން މީހެއްކަމަށް ޢަމަލުކުރާ މަތިން އިރުާޝދުގެ މީހެްއގެ ފަދަ އެ ނުވަތަ

 ކަންކަން ފަދަ ހުރަްސއެޅޭ ކަންކަމަށް އަންނަނިވި ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ބާރުގެ. 0

 :ވުން ހުއްޓުވުމަށްކަުމގައި

(i ) ެމަސައްކަެތއް ކުެރވޭ  ހުއްުޓވުމަށް ހިންގުން ވަސީލަތެއް  ފަދަ އ 

 ުނވަތަ ؛ ވުން ހުއްޓުވުމަށްކަުމގައި

(ii )ީއަދި ؛ ވުން  ތަންފީޛުކުރުމަށްކަުމގައި އަމުެރއް ހުއްދަ ގޮތުން ޤާނޫނ 

 ފަދަ  އެ، ނަމަ ވާ ބޭނުންކުާރކަމަށް ބާރުގެ ޮގތަކަށް ފަދަ މަރުވެދާނޭ މީހަކު. 1

 .ކަމަކަށްުވން ހުއްދަކުެރިވގެންވާ ބާުބަގއި މި ކުރުމަކީބޭނުން ބާރެއްގެ

 ތަޞައްރަފެއް ގޮތުން ޤާޫނނީ ވަނީ އެ ބުނެަފއި ކަމުގައި "އާ ބަލަދުވެރި ޤާނޫނީ. "0( ބ)  މާނަކުރުން 

 .ފަރާތަކަެށވެ ހަވާލުެވގެންވާ ޒިންމާ ނިންމުމުގެ ނިންމުންތައް އެިކއެކި ފަރާތުން މީހެއްގެ ނެތް

 ސަރުކާރުން ެއވަނީ ބުނެފައި ކަުމގައި " ަމސައްކަތްތެިރއެއް ިޞއްޙީ ަފއިވާ ހުއްދަކޮށް. "1

، އިދާާރއަކުން  މެިޑކަލް ަޤބޫލުކުރެވޭ ޢާންމުކޮށް ނުވަތަ މަތިން އެްއގޮްތވާގޮުތގެ ގަާވއިދުތަކާ ހަދާ

ނޑަައޅައި  މީހެއްކަމަށް ހުރި ފެންވަރު ބޭސްކުެރޭވނެ ަޑކްޓަރީ އޭނާއަކީ  ދީފައިވާ ހުއްދަ، ކަ

 .ކަށެވެމީހަ
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 ދިފާޢު  ނަފުސުގެ

 ގޮތުގެ ނާންނާނޭ އުނިކަން އުސޫލުަތކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި(ށ) މާއްދާގެ މި( ހ.___  )11  

 އަންނިވި  ޙާލަތްތަކުަގއި އަްނނަނިވި ހުއްދަވެގެްނވަނީ ބޭނުންކުރުން ބާރުގެ މީހަކު، މަތިން

 :ސަބަބުތަކަށްޓަކަެއވެ

 ބާުރގެބޭނުން ގޮެތއްަގއި ހުއްދަނޫން އެހެންމީހަކު ަޅށްދެކޮ  ފަރާތްތަކާ އަންނަނިވި . 0

 ހިނދުަގއި ބެލެވޭ ކަމަށް  ބޭނުންކޮށްފާނެ ާބރުގެ ުނވަތަ ހިނދުގައި ކުރާ

 ؛ވުން ބާރަކަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

(i )ެުނވަތަ؛ ނަފުސު އަިމއްލަ ތިމާގ  

(ii )ްައދި؛ ނަފުސު  މީހެއްގެ އެހެނ 

 ނިސްބަތުން  އިރު އަަޅއިަބލާ ގެއްލުމާ ބެލެވޭ ކަމަށްކުރިމަތިާވނެ ބާރަކީ  ބޭނުންކުރާ. 1

 .ނުވުން ބާރަކަށް  ބޭނުންކުރެވުނު އިތުރަށް

         ފަދަ މަުރެވދާ  މީހަކު 

         ޖިްސމާނީ ީމހަކަށް ނުވަތަ

 ފަދަ ލިބިދާ  އަިނޔާ ބޮޑު

    ާބުރގެ މިންަވރަށް

 ބޭނުންުކރުން 

 މީހަކު  ޭބނުންކުރުމުގައި ބާރުގެ ގައިޢަމަލެއް ހިންގޭ ދަށުން ގެ(ހ) މާއްދާގެ މި( ށ) 

 ބޭނުންކުރުން ބާރުގެ ގޮތަކަށް ފަދަ ލިބިދާ އަނިޔާ ބޮޑު ޖިސްމާނީ މީހަކަށް ނުވަތަ ފަދަ މަރުވެދާ

 އެ  ހިނދުގައި  ބެލެވޭ މަރުވެދާނެކަމަށް މީހަކު  ބޭނުންކުރަނީ ބާރެއްގެ ފަދަ އެ  ހުއްދަވެގެްނވާނީ

 ކަމުން އެ ހިނދުގައި ބެލެވޭ ކަމަށް ފޯރުކޮށްފާނޭ އަނިޔާ  ނީިޖސްމާ ބޮޑެތި ،ދިފާޢުވުމަށާއި ކަމުން

 ކަމުން  އެ ހިނދުގައި  ބެލެވޭ ހިންގައިފާނެކަމަށް  ޢަމަލު ިޒނޭގެ ގަަދކަމުން ،ދިފާޢުވުމަށާއި

 .ދިފާޢުވުމަށެވެ

 :އެވެނުވެ  ހުއްަދެވެގނެއް ބާރުގެބޭނުންކުރުން ޙާލަތްތަުކަގއި އަންނަނިވި. 0( ނ)  މާނަކުރުން 

(i )ިމަޤްޞަދުގެ ، ކުށެްއގެ ަކނަޑއަަޅއިފަިއވާ ބަިއަގއި ވަނ1ަ ޤާނޫނުގެ  މ 

 އަދި ؛ ފެތުން ޢަމަލު އެ، ތެެރއަށް ރުކުންތަކުގެ

(ii )ިނޑައަަޅއިފަިއވާ ބާބުގައި މ  ؛ ނުފެތުން ޢަމަލު އެ ދިފާޢަކަށް ކަ

 ބެެލވޭނީ އިބޭނުންކުރެިވްއޖެކަމުގަ ބާރުގެ  އިތުރަށް ވުރެ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ. 1
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 ހަމަހަމަވެގެންވާ  ެއއީ، ިވސްނުމުގައި  މީހެއްގެ އުޅޭ ވިސްނައި ގޮުތަގއި އެކަީށގެންވާ

 .ހިނދުަގެއވެ ނުބަލާ ބާެރްއކަމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ގޮތެްއގައި 

 

 

 ދިފާޢު  މުދަލުގެ

 ނާންނާނޭ އުނިކަމެއް އުސޫލުަތަކށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި(ށ) މާއްދާގެ މި( ހ.___)11  

 ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި ހުއްދަވެގެންަވނީ ބޭނުންކުރުން ބާރުގެ  މީހަކު، މަތިން ގޮތުގެ

 : ސަބަބުތަކަށްަޓކެެއވެ  އަންނަނިވި

 ނުވަތަ  ހިނދެއްަގއި ބޭނުންކުރާ ބާރުގެ މީހަކު ެއހެން ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ބާރުގެ. 0

 މިލްކުަގިއވާ މީހެއްގެ އެހެން ނުވަތަ ތިމާގެ ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި ކޮށްފާނޭ

 ގޯނާއެއް  މުދަލަކަށް ނުވަތަ، ހިނދެއްަގއި  ވަދެއްޖެ ނެތި ހުއްަދއެއް ސަރަޙައްދަކަށް

 .ގުިޅގެންނެވެ މުދަލާ ާބވަތުގެ އަންނަިނވި ހިނދެއްަގއި ކުރާ

(i )ެނުވަތަ ؛ މުދާ އަިމއްލަ ތިމާގ 

(ii )ްއަދި ؛ މުދާ ފަރާތެްއގެ އެހެނ  

، އިރު  އަޅައިބަލާ ގެއްލުމާ  ބެލެވޭ ކަމަށް ތިވާނޭކުރިމަ، ބާރަކީ ބޭނުންކުރާ. 1

 .  ނުވުން ބާރަކަށް ބޭނުންކުރެވުނު އިތުރަށް ނިސްބަތުން

 ގޮތަކަށް ފަދަ މަުރެވދާ މީހަކު

 ޖިްސމާނީ ީމހަކަށް ނުވަތަ

 ަފދަ ލިބިދާ ައނިޔާ ބޮޑެތި

 ބޭނުންުކރުން  ާބރުގެ ގޮތަކަށް

 ޖިސްމާނީ މީހަކަށް ުނވަތަ ގޮަތކަށް ފަދަ މަރުވެދާ މީހަކު، ބޭނުންކުރުުމގައި  ބާރުގެ( ށ) 

 މުދާ ބޭނުންކުރުމަކީ ބާރުގެ މަްއޗަށް  މީހެްއގެ ގޮތަކަށް ފަދަ ލިބިދާ އަނިާޔއެއް  ބޮޑު

 .ނޫނެވެ ކަމެއް ހުއްދަކުެރިވގެންވާ އެކަނި މަޤްޞަދުަގއި ސަލާމަތްކުރުމުގެ

 

 މާނަކުރުން 

 އުފުލާ މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެބެލެހެއްޓުމު މީހުން ތިބޭ ބަންުދގައި ( "ހ.___)11  

 ތަެނއް ަބއިތިއްބާ ބަންދުގައި މީހުން" ގައި (ށ) މާއްާދގެ ވަނ111ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"މުވަްއޒަފު
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 .މާނަކުރުމެވެ އަށްދީަފިއވާ"މުވަްއޒަފު ބަލަހައްޓާ

 ވަނަ 11 ދީފައިވަނީ ައށް"ބެލުން ކަުމގައި  ކުރެިވއްޖެ އިތުރަށް  ބޭނުން ބާރުގެ ( "ށ)

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި ނަންބަރު ވަނަ(1) ގެ(ނ) މާއްދާގެ

 ދީފަިއވާ  ގައި(ރ) މާއްާދގެ ވަނަ 11 ދީފައިވަނީ އަށް " ނެތް ޤާބިލުކަން( "ނ)

 .މާނަކުރުމެވެ

 މާއްދާގެ  ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ޙާލަތު ހުއްދަ" އަދި" ދިފާޢު ހުއްދަކުރެިވގެންވާ( "ރ)

 .މާނަކުރުެމވެ ދީފަިއވާ ގައި(ހ)

 އަށް" ޙާލަތްތައް ޖެހޭ ޢަމަލުކުަރން ގޮަތކަށް ަވކި ނުވަތަ ޖެހޭ ބޭނުންކުރަން ބާރުގެ( 'ބ)

 .މާނަކުރުެމވެ ދީަފއިވާ ގައި(ށ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީފައިވަނީ

 ދީފަިއވާ ގައި (ށ) ާމްއދާގެ ނަވ111ަ ދީފައިވަނީ  ައށް"މުަވއްޒަފު ަދއުލަތުގެ ( "ޅ)

 .މާނަކުރުމެވެ

 ވަނަ(21) މާއްދާގެ ވަނ01ަ ދީފަިއވަނީ އަށް"އަނިޔާ ބޮެޑތި ލިބޭ ނޑަށްހަށިގަ( " ކ)

 .މާނަކުުރމެވެ ދީފަިއވާ ގައި ނަންބަރު

 ަގއި  ނަންބަރު ވަނަ (0) ގެ(ނ) މާއްާދގެ ވަނަ 11 ދީފައިވަނީ އަށް "ުހއްދަެވގެންނުވާ ( "އ)

 ވެ. މާނަކުރުމެ ދީފައިވާ
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ބާބު  ވަނ01ަ  

ދިފާޢު  ލިބެނިވި މަޢާފު  

 

 އުސޫލުތައް  ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ލިބެނިވި މަޢާފު - މާއްދާ ނަވ11ަ

 ނުކޮށް  ގޮތަކަށް  ނޫން އިޚްތިާޔރުގައި އަމިއްލަ އަދި ޢަމަލު ކުެރވޭ  ގޮަތކަށް ނޫން އިްޚތިޔާރުަގއި އަމިއްލަ - މާއްދާ ވަނ10ަ

   ޢަމަލު ދޫކޮށްލެވޭ

    ލިބިގެންވުން އުިނކަން ބުއްދިއަށް - މާއްދާ ވަނ52ަ

      ތަޞައްރުފުުނފުދުން - މާއްދާ ނަވ53ަ

 މަސްތުުވން ގޮަތކަށް ނޫން އިޚްިތޔާރުަގއި އަމިއްލަ - މާއްދާ ވަނ54ަ

 ނުފޫޒު  ބޭނުންޮކށްފާނެކަމުގެ ބާރުގެ - މާއްދާ ވަނ55ަ

    އައުން އުިނކަން ހަމަހެއަށް - މާއްދާ ވަނ56ަ

 ކަންަތއްތައް  ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްޗަށް  ކުށްީހގެ ކަންތައްތަާކއި އެނިގގެންނުވާ  - މާއްދާ ވަނ57ަ

 ޤަބޫލުކުރެވުން  ކުށްހީއެްއަގއި ލިބިގެންވާކަމަށް ދިފާޢެއް ހުއްދަ - މާއްދާ ވަނ58ަ

 މާނަކުރުން – މާއްދާ ވަނ59ަ

 

 

 އުސޫލުތައް  ޢާންމު ގުޅޭ  ދިފާޢާ ލިބެނިވި މަޢާފު

 މި ވަނީ އެ ބުނެފައި މަށް ކަ"މަޢާފު" ނުވަތަ" ދިފާޢު މަޢާފުލިބެނިވި( "ހ.___)11  މާނަކުރުން 

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ބާބުގައި  .ދިފާޢަކަށެވެ ކޮްނމެ ކަ

 ދިފާެޢއްގެ ލިބެިނވި މަޢާފު

 ޢަމަލު މީހެްއގެ އޮތް ޙަްއޤު

 ހުއްޓުވުން 

 ކުރާ  މީހަކު، ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހައި އެހެންގޮަތކަށް މިޤާނޫނުގައި( ށ) 

 ހުއްދަުކރާ  ޤާނޫނު، ލިބިދިނުމަކީ ލިބިދެވޭ  މަޢާފު އޭނާއަށް  ސަބަުބން ޢަމަލެއްގެ  ހުއްދަނޫން

 .ދިފާޢެކެވެ ހިފެހެއްޓިދާނެ ނުދީ އޭނާއަށް، މަތިން ގޮތެްއގެ
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 ދިފާޢު ލިބެިނވި މަޢާފު

 ީމހަކާ އެހެން

 ހިއްާސނުކުެރވުން 

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

 ދިފާޢުގެ  އެ މީހާއަކަށް އެހީތެރިވެދިން ގޮތުން އެ ، އެހީތެރިވެިދންކަމަށްޓަކައި  ހަމަެއކަނި އޭނާއަށް

 .ނުލިބޭނެެއވެ ފައިދާއެއް

 ދިފާޢު ލިބެިނވި މަޢާފު

 ފަދަ ބޭނުންުކރެިވދާނެ

 އުފަންކުުރުވމަކީ ޙާލަތްތައް

 ނުލިޭބނޭ ދިފާޢު އެ

 ނުުވން  ސަަބބަކަށް

 މީހަކު ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންކުެރިވދާނޭ ދިފާޢެއް ބެނިވިލި މަޢާފު ދަށުން ބާބުގެ  މި( ރ) 

 ސަބަބެއް  ނުހިފޭނެ ބޭނުން ދިާފޢުގެ އެ ގުޅިގެން ޢަމަލާ ކުރި ޭއނާ އުފަންކުރުވުަމކީ އަމިއްލައަށް

 އުފުލަން ޒިންމާ އޭނާ ދަށުން ގެ (ބ) މާއްދާގެ މި، ޢަމަލަށް އެ ، އެހެންނަމަވެސް .  ނޫނެވެ

 .ޖެހިދާނެއެވެ

 ދިފާެޢއް ިނވިލިބެ މަޢާފު

   ޙާލަތެއް ފަދަ ބޭނުންުކރެިވދާ

 ޮއވެެގން ނިޔަެތއް ކުށުގެ

 އުފަންކުުރވުން 

 ނުވަތަ  ދިފާޢުގައި އަމިއްލަ އޭނާގެ، ނަމަވެސް އޮތް އެހެން( ރ) މާއްދާގެ މި. 0( ބ) 

، ޙާލަތެއް  ފަދަ ބޭނުންކުެރވިދާ ދިފާޢެއް ލިބެނިވި މަޢާފު، ދިފާުޢގައި  މީހެއްގެ އެހެން

 އެ  އޭނާ ، ހިނދެއްަގއި އުފަންކޮށްފި ޮއެވގެން ނިޔަތް ކުށުގެ ، ރުމަށްޓަަކއި ކުށެއްކު

 . ކުށެެކވެ ކުރަނީ

 ދިފާޢު 

 

 ކޮންމެ  ޢާންމު، ގުިޅގެން ޒިންމާއަކާ އުފުލަންޖެހޭ ގެދަށުން(0) ގެ(ބ) މާއްދާގެ މި. 1 

 .  ބޭނުންކުރެވިާދނެއެވެ ެވސް ދިފާޢެއްގެ

   ދިފާެޢއްގެ ލިބެިނވި މަޢާފު

 ހީކުުރމަކީ ކަމަށް އޮތް ފައިދާ

 ނޫން  ދިފާޢެއް

 ޢަމަލަކީ  މީހެްއގެ، ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާހައި  ގޮަތކަށް އެހެން ޤާނޫނުަގއި މި( ޅ) 

 ހީވުަމކީ  އޭާނއަށް ކުށްހީއަކުން ޢަމަލެއްކަމުގައި  ލިބިދެވޭނެ ފައިދާ ދިފާޢުގެ ލިބެނިވި މަޢާފު

 .ނޫނެވެ ދިފާޢެއް

 

 

 ނުކޮށް ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ އަދި ޢަމަލު ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން އިއިޚްތިޔާރުގަ  އަމިއްލަ

 ޢަމަލު  ދޫކޮށްލެވޭ

 އަންނަނިވި އުފުލަންޖެހެނީ މީހަކު އެ ޒިންމާ ކުށެްއގެ ކުރި މީހަކު.___10  

 :މަޢާފުލިބިެގންވެެއވެ މީހަކަށް އެ ކުށަކަށް އެ، ނަމަ ވާ ޙާލަތްތަކުގަިއކަމަށް
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 އަިމއްލަ  ުނވަތަ އިޚްތިޔާރުަގއި އަިމއްލަ އޭނާގެ  ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ، ޢަމަލަކީ ކުރި  އޭނާ( ހ)

 ުނވަތަ ؛ ނުވުން ޢަމަލަކަށް ކުރި ަކނަޑއަޅަިއގެން ވިސްނުމުަގއި

ނޑީގެ، ކަމަކީ ދޫކޮށްލި ނުކޮށް އޭނާ( ށ)   އޭނާ ގޮތުން މާއްދީ ނުަވތަ ގޮތުން ސިކު

 ޙާލަތުގެ އޭނާހުރި ކުރުމަކީ ޢަމަލު ދޫކޮށްލި ުނކޮށް ނުވަތަ ،ވުން ކަމަކަށް  ނުކުޅެދިގެްނވާ ކުރުމަށް

 .ުނވުން ކަެމއްކަމުަގއި އުންމީދުކުެރވޭ ގޮުތގައި  ެއކަށީެގންވާ ކިަބއިން އޭާނގެ ގޮތުން

 

 

 ލިބިގެންވުން  އުނިކަން ބުއްދިއަށް

ނިޑއަށް ކުށްކުރިމީހާގެ( ހ.___)11    ހުރި  ލިބިަފއި ހިނދުގައި ކުށްކުރި ، ސިކު

 ކުރުމަށް ކަްނކަން އަންނަިނވި، ސަބަބުން  ބައްެޔްއގެ ހުރި ެޖހިފައި ނުވަތަ ސަބަބުން މެްއގެގެއްލު

 :  މީހެކެވެ މަޢާފުލިބިެގންވާ ކުަށކަށް ކުރި އޭނާ މީހާއަކީ  ނުުކޅެދިގެްނވާ ަވގުތު އެ

 ގޮތުަގއި  އެކަށީގެްނވާ ނަތީޖާ ބާވަތާއި ޢަމަލުގެ ެބލެވޭ ގޮުތގައި ޢަމަލުގެ ކުށުގެ. 0

 ނުވަތަ  ؛ނުކުޅެިދގެންުވން ނަިއގަތުމަށްވިސް

 ވިސްނަިއގަތުމަށް ނުރަނގަޅުކަން  ޢަމަލުގެ ބެލެވޭ ގޮުތގައި ޢަމަލުގެ ކުށުގެ. 1

 ުނވަތަ ؛ނުކުޅެދިގެްނވުން

 ހިންގުމަށް ބާެރއް ހުއްޓުމަށްަޓަކއި ޢަމަލު ހިންގި ޭއނާ ގޮތުަގއި ޢަމަލުގެ  ކުުށގެ. 1

 .ނުކުޅެދިގެްނވުން

 ަޑނޑުތަކާމިްނގަ އިޖްިތމާޢީ

 ަޝޚްޞުަތއް ދެކޮޅު

 ކުެރިވގެްނވުން  އެކަހެރި

ނޑިއަށް، ބޭުނމަށްޓަކައި ގެ(ހ) މާއްދާގެ މި( ށ)   ުނވަތަ ބަްއޔެއް ޖެހިފައިވާ ިސކު

 ކުްށކުރާ ތަކުރާރުކޮށް ހަމަެއކަނި، ތެޭރގައި  ކަންކަމުގެ ބެލެވޭ ނުކުޅެދުމެއްކަމުަގއި

ނޑުތަ އިޖްތިމާޢީ ޢާންމު، ކުށްވެރިންނާއި   ބެލެވޭ މީހުންކަމުގައި ހިންގާ ޢަމަލުތައް ދެކޮޅު ކާމިންގަ

ނީޑގެ ހާމަވާ ެއކަނި ކިބައިން ގެމީހުން  .ހިމެނިގެނެއްުނވެެއވެ ޙާލަތްތަެކއް ސިކު

    ދޫުކރެވޭ ބަީރއަކޮށް ކުށުން

  ޙާލަތު ޞިްއޙީ މީހުްނގެ

 ބަލިތަުކގެ ނަފުސާނީ މީހަކީ ޫދކުރެވޭ  ބަރީއަކުެރވި ކުުށން ދަށުން މާއްާދގެ މި( ނ) 

 މީހެއްކަން  ބަހައްޓަންޖެހޭ، މަރުކަެޒއްަގއި ފަުރވާދޭ ސިުކނޑީގެ ުނވަތަ މަރުކަޒެްއގައި
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ، ބެލުމަށްޓަކައި ބެލުންތައް ންޖެހޭބަލަ ގޮތުން ިޞއްޙީ ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި ކަށަވަރުުކރުން 

 11 ބެލުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން ިޞއްޙީ، ހުށަހަޅައި ތަނަކަށް ފަދަ އެ. މީހެކެވެ

 ޞިއްޙީ ވާނީ ވާން މުއްދަތު އެ. ހޭދަވެގެންުނވާނެެއވެ ދިުގމުއްދަތެއް ދުވަހަށްވުރެ( ފަސްދޮޅަސް)

 މުއްދަތުގެ ދެ މި ދުވަހާ( ަފސްދޮޅަސް) 11 ވަގުތާއި ހޭދަވާ ލުމަށްބެ  ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން

 .   ުމއްދަތަކަެށވެ ކުރު، ތެރެއިން

 

 

 ތަޞައްރުފުނުފުދުން 

 ތެެރއިން ޙާލަތްތަކުގެ އަންނަިނވި ހިނދުަގއި ކުށްކުރި، މީހާައކީ  ކުށްކުރި( ހ.___)11  

 :ކުށެެކވެ މަޢާފުލިބިގެންވާ ކީކުށަ އޭނާގެ، ނަމަ ވާ މީހެއްކަމުަގއި ހުރި ޙާލަތެއްަގއި

 މީހަކަށް  ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަން ަތޞައްރުފުފުދުމުގެ ލިބިގެންވާ ބޮޑުމީހަކަށް. 0

  އަދި، ނުވުމާއި

 އޭނާ ކުރުމަށް ކަްނކަން އަންނަނިވި ގޮތުން ނަީތޖާއެްއގެ ނެތުުމގެ ޤާބިލުކަން އެ . 1

 :ނުކުޅެދިގެްނވުން

(i )ެެއކަށީގެްނވާ ނަތީޖާ  ބާވަާތއި ޢަމަލުގެ  ބެލެވޭ ގޮތުަގއި  ޢަމަުލގެ ކުުށގ 

 ނުވަތަ  ؛ނުކުެޅދިގެންވުން ވިސްނަިއގަތުމަށް ގޮތުަގއި

(ii )ެިވސްނައިގަތުމަށް  ނުރަނގަުޅކަން ޢަމަލުގެ ެބލެވޭ ގޮުތގައި ޢަމަލުގެ ކުށުގ 

 ުނވަތަ ؛ނުކުޅެދިގެްނވުން

(iii )ެބާރެއް ، އި ހުއްޓުމަށްަޓކަ ޢަމަލު ހިންގި އޭނާ ގޮތުަގއި ޢަމަލުގެ ކުުށގ 

 .ނުކުޅެދިގެްނވުން ހިންގުމަށް

 ތަޞަްއރުފުނުފުދޭަކމަށް

 ން ލުބެ

 ލިބެނިވި މަޢާފު، ުކއްޖަކީ ފުރިހަމަވެފައިނުވާ އަހަރު 01، ހިނދު ކުށްކުރި. 0( ށ) 

 . ބެލެވޭނެެއވެ ުކއްޖެއްކަުމގައި  ލިބިގެންވާ ފައިދާ ފުރިހަމަ ދިފާޢުގެ

 އެހެން، ދަށުން އުސޫުލގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 01މިޤާނޫނުގެ . 1
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، ކުއްޖަކީ ފުރިހަމަނުވާ އަހަރު 01 އިރު ކުށްކުރި، ހިނދަކު ސާބިތުނުވާހައި ގޮތަކަށް

 .ބެލެޭވނެއެވެ ކުއްޖެްއކަމުަގއި ލިބިގެންވާ ފައިދާ ދިފާޢުގެ ވިމަޢާފުލިބެނި

  ހިނދުގައި  ކުށްކުރި ،ހިނދަކު ސާބިތުނުކުރާހާ ގޮަތކަށް އެހެން މީހާ ކުރި ކުށް. 1

 އެއްފަަދއިން މީހަކާ ޮބޑު ބެލެވޭނީ އެމީހަކު ،ނަމަ މީަހކު ފުރިހަމަވެފަިއވާ އަހަރު 01

 .މުގަެއވެކަ  މީހެއް ފުދިފައިވާ ތަޞައްރަފު

 ކޯޓަށް ކުޑަކުދިްނގެ

 ބަދަލުކުުރން 

 އާއި(ހ) މިމާއްދާގެ، ތެރެއިން ކުދިންގެ ފުރިހަމަނުވާ ައހަރު 01 ހިނދުގައި ކުށްކުރި( ނ) 

 ހުރިހައި  އެހެން މައްސަަލއިގެ  ުކއްޖެްއގެ ލިބިގެްނވާ ފައިދާ ދިފާޢުގެ މަޢާފުލިބެނިވި ދަށުން ގެ(ށ)

އެހެން ާޤނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮތަކަށް  ގެންދަންވާނީ ކުރިައށް މަރުޙަލާތައް ޝަރްޢީ

ނަޑއެޅިފައިުނވާހާ ހިނދަކު   .ދަށުންެނވެ ނިޒާމެއްގެ ބަލާ މައްސަލަަތއް ކުޑަކުދިްނގެކަ

 

 

 މަސްތުވުން  ގޮތަކަށް ނޫން އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ

 ސަބަބުން  ހުރުމުގެ މަސްުތެވފައި ގޮަތކަށް ނޫން އިޚްތިާޔރުގައި  އަމިއްލަ( ހ.___)11  

 ކުށަށް  ކުރި  އޭނާ މީހާއަކީ  ުނކުޅެދިެގންވާ ހިނދުަގއި ކުށްކުރި ކުރުމަށް ކަންކަން އަންނަނިވި

 :މީހެކެވެ މަޢާފުލިބިގެންވާ

 ގޮތުަގއި  ެއކަށީގެްނވާ ނަތީޖާ  ާބވަތާއި  ޢަމަލުގެ  ބެލެވޭ ގޮތުަގއި  ޢަމަުލގެ ކުުށގެ. 0

 ުނވަތަ  ؛ނުކުޅެިދގެްނވުން  ވިސްނަިއގަތުމަށް

 ވިސްނަިއގަތުމަށް ނުރަނގަޅުކަން  ޢަމަލުގެ ބެލެވޭ ގޮުތގައި ޢަމަލުގެ ށުގެކު. 1

 ުނވަތަ ؛ނުކުޅެދިގެްނވުން

 ބާރެއް    ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ހިންގި އޭނާ ގޮތުަގއި ޢަމަލުގެ ކުށުގެ. 1

 .ނުކުޅެދިގެްނވުން ހިންގުމަށް

 ނޫން ިއޚްތިޔާުރގައި އަިމއްލަ

 ަމސްތުުވން  ގޮތަކަށް

 އަންނަނިވި  ބަލާނީ މަސްތުވުްނކަމުަގއި ނޫންގޮތަކަށް އިޚްތިޔާުރގައި  މިއްލައަ( ށ) 

 : ޙާލަތްތަކުގަެއވެ
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ނުޑގެ އޭާނގެ، އެނގުމަކާނުލައި  އޭނާައށް ކުރިމަތިވީ ކަން އެ. 0  ތެރެައށް  ހަށިގަ

 ނުވަތަ ؛ ވުން  ސަބަބުްނކަމުގައި އެްއޗެްއގެ ވާޞިލުކުރި

 މަސްތަކީ  ކުރުވި އެ  އެއިން، އިރު ބަލާ ިނސްބަތަށް އެްއެޗއްގެ މަސްތުކުރުވި. 1

 ވީ  ބޮޑަށް ވުރެ މިންވަރަށް  މަސްތުގެ ުކރުވާނެ ގޮެތއްަގއި ޢާންމު އެއިން

ނުޑގެ އޭނާގެ ، ވުާމއި މަސްތެއްކަމުަގއި  އެ  ކަން އެ ގޮތުން ހުންނަ ކަންކަން ހަށިގަ

 ނޭދެނެގަންނާ އޭނާ ކަން އެ އަދި، އޮތުމާއި  ޭނނގި އޭާނއަށް ވެދާނެކަން ގޮތަށް

 .ނެތުން  ވެސް ގޮތެއް އެކަީށގެންވާ

 

 

 ނުފޫޒު  ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބާރުގެ

 އެ ، ނަމަ ވާ ޙާލަތްތަކުގަިއކަމުަގއި އަންނަނިވި ކުރީ ކުށް އެ  ަވގުތު ކުށްކުރި( ހ.___)11  

 :މަޢާފުލިބިގެންވެެއވެ ައށް އޭނާ ކުށަށް ކުރި މީހާ ކުށްކުރި

 ؛ޖުބޫރުކުރެވިގެްނވުންމަ އޭނާައށް ކުރުމަށް ޢަމަލު ކުށުގެ. 0

 އޭނާއަށް ، ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ ކުރުމަށް ޢަމަލު ކުށުގެ، މަޖުބޫރުކުރުވީ  ގޮތުން އެ. 1

 އެކަީށގެްނވާ ، ުވމާއި ުމގައިގެންކަވައި ދައްކު ބިރު ކުރިމަިތވެދާނޭކަމުގެ  ގެއްލުމެއް

 ބިރު  ެގއްލުމުގެ އެ، ޙާލަތުގައި  އެ މީހަކަށް އެހެން ވިސްނާ ހަރުދަނާކަމާއެކު

 .  ކަމުަގިއވުން ކުރާނޭ ޢަމަލު ުކށުގެ އެ ވެސް އޭނާ، ކުރިމަތިވީނަމަ

 ޭބނުންކުެރވޭ ދިފާޢު މި

 ޙުޫދދު 

 ާމއްދާަގއި ވަނ001ަ ނޫުނގެޤާމި، ދިފާޢަކީ ަބޔާންކުރެިވގެންވާ  ަގއި(ހ) މާއްދާގެ  މި( ށ) 

 .ނޫނެވެ ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވޭނޭ  ހިނދު ުއފުލިގެންވާ ޢްވާދަ ކުުށގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 

 އައުން  އުނިކަން ހަމަހެއަށް

 ތެރެއިން  ޙާލަތްތަުކގެ އަންނަނިވި ހުރީ ހިނދުގައި ުކށްކުރި، މީހާ ކުްށކުރި( ހ.___)11  

 :މަޢާފުލިބިގެްނވެެއވެ ކުށަށް ކުރި އެ ޭއނާ، ނަމަ ވާ ޙާލަތެއްަގއިކަމުަގއި
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، ލިބޭކަމަށް އެީމހަކަށް ދިފާއެއް ވިނިބެމަޢާފުލި ސަބަބުން ގެބަްއޔެއް . 0

 ދަށުން މާއްދާއެްއގެ އެހެން މިބާބުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުތައް ވިނިބެމަޢާފުލި

ނަޑއެިޅގެން  ނެތް   ދޫކޮްށލައިފައިެވސް ަކނަޑއެިޅގެން ނުވަތަ ެނތް ބަޔާންކޮށްަފއި ކަ

 ުނވަތަ  ބަްއޔެއް އޮތް ކަަށވަރުކުެރވެން ހަދަިއގެން ޓުަތއްޓެސް،  ގޮތުން ގުޅޭ  ޙާލަތަކާ

 އަދި ؛ ހުރުންަކމަށްވުން އެމީހެއްަގއި އުނިކަމެއް

 ކުރުމަށް ކަންކަން އަންނަނިވި ސަބަބުން ހުރުމުގެ އެެހން ބަލި ުނވަތަ އުިނކަން އެ . 1

 ؛  ނުކުޅެިދގެންވުން އޭނާ

(i )ެެއކަށީގެްނވާ ނަތީޖާ  ވަާތއިބާ ޢަމަލުގެ  ބެލެވޭ ގޮތުަގއި  ޢަމަުލގެ ކުުށގ 

 ނުވަތަ  ؛ނުުކޅެދިގެންވުން   ވިސްނަިއގަތުމަށް ގޮތުަގއި

(ii )ެިވސްނައިގަތުމަށް  ނުރަނގަުޅކަން ޢަމަލުގެ ެބލެވޭ ގޮުތގައި ޢަމަލުގެ ކުށުގ 

 ުނވަތަ ؛ނުކުޅެދިގެްނވުން

(iii ) ެބާރެއް  ޓަކައި  ހުއްޓުމަށް ޢަމަލު ހިންގި  އޭނާ ގޮުތގައި  ޢަމަލުގެ ކުުށގ 

 .ނުކުޅެދިގެްނވުން ހިންގުމަށް

     މިްނަގނޑުތަކާއި އިޖްިތމާޢީ

 ަޝޚްޞުަތއް ދެކޮޅު

 ކުެރިވގެްނވުން  އެކަހެރި

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

 ރާކުްށކު ތަކުރާރުކޮށް ހަމަެއކަނި، ތެޭރގައި  ކަންކަމުގެ ބެލެވޭ ނުކުޅެދުމެއްކަމުަގއި

ނޑުތަކާ އިޖްތިމާޢީ ޢާންމު، ކުށްވެރިންނާއި   ބެލެވޭ މީހުންކަމުގައި ހިންގާ ޢަމަލުތައް ދެކޮޅު މިންގަ

 . ހިމެނިގެނެއްުނވެެއވެ ޙާލަތުތައް ސިުކނޑީގެ  ފެންނަ ކިބައިން މީހުންގެ

 

 

 ކަންތައްތައް  ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްޗަށް ކުށްހީގެ ކަންތައްތަކާއި އެނގިގެންނުވާ

 ނޫެނއްގެޤާ ލިބެންނެތް

 ކަެމއް ސަަބބުން

 އެނގިގެްނނުުވން 

 މީހާއަށް  ކުށްކުރި އެ، ކުށަށް ކުރެވޭ  ާޙލަތްތަކުގައި އަންނަިނވި( ހ.___)11 

 :މަޢާފުލިބިގެންވެެއވެ

 ޤާނޫނު ަކނަޑއަޅައިަފއިވާ  ކުށް އެ ކުރިން ިހންގުމުގެ ޢަމަލު ބެލެވޭ  ކުށްކަުމގައި . 0
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 ޤާނޫނަކަށް  ާޝއިޢުކުެރިވފައިވާ ނޫނަކީޤާ އެ އަދި، ނެތުމާއި އެނގިފައި  އޭނާއަށް

 ގޮެތްއގައި  ެއަކށީގެންވާ  ގޮތެއް  ފެންނާނޭ ނުވަތަ ލިޭބނެ އެ އޭާނއަށް ނުވަތަ  ނުވުން

 .ުނވުން ޤާނޫނަކަށް ހަމަޖެއްސިފައިވާ

 ޢަމަލަކީ  އެ އޭނާގެ ަވގުުތގައި ކުރި ކުށް އެ، ގޮތުން ނަތީޖާެއއްގެ ކަުމގެ އެ، އަދި. 1

 .އެނގިަފއިނުވުން އޭނާއަށް ޢަމަލެްއކަން ންވާމަނާެވގެ ޤާނޫނުގައި

 ޫނން ގޮތް އޮތް ޤާނޫނު

 ގޮތުން ަރސްމީ ގޮތަކަށް

 ބަޔާެންއގެ  ހާމަކުެރވޭ

 ބުަރވުން  މައްޗަށް

 އޭާނއަށް ، ނަމަ ވާ ޙާލަތުަގއިަކމަށް އަންނަނިވި ކޮްށފައިވަނީ ކުށް އެ، ކުރިމީހާ ކުށް( ށ) 

 :މަޢާފުލިބިގެންވެެއވެ

 އަންނަނިވި  ގޮތަްށަކމުގައި އޮތް  ކަމެއް ޤާނޫނުގައި ކުރީ އޭނާ ލުޢަމަ ކުރި އޭނާ. 0

 މައްޗަށް  ބަޔާނެއްގެ  ހާމަކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ރަސްމީ، ވަސީލަތެްއަގއި ވަސީލަތްތަކުން

 ފަހުގެ ކުރުމުގެ  ޢަަމލު އެ، ވުމާއި  ކަމުަގއި ހުރެ ބުރަވެ  ގޮުތގައި  އެކަީށގެންވާ 

 ކުށް ނުވަތަ ރަނަގޅުނޫން، ހާމަކުރުމަކީ  ފައިވާހާމަކޮށް ބަޔާނުަގއި އެ، ތާރީޚެއްަގއި

ނޑަެއޅިެގންދިޔުން ހާމަކުރުމެއްކަމުަގއި  :ކަ

(i )ް؛ޤާނޫނަކުނ 

(ii )ީޝަރުޢީ  ނުވަތަ، ލަފައަކުން ޝަރްޢީ ނުވަތަ، ނިންމުމަކުން ޝަރްޢ 

 ؛ުއސޫލަކުން ޝަރްޢީ ނުވަތަ، ނިޔާއަކުން 

(iii )ީުނވަތަ ؛ ައކުންހުއްދަ ދެވިފަިއވާ ުނވަތަ، އަމުރަކުން އިދާރ 

(iv )ްނޑައަަޅއިފަިއވާ ކުށ ، ހިންގުމާއި، ތަރުޖަމާކުރުމާއި  ޤާނޫނު ކަ

 ދައުލަުތގެ  ލިބިގެްނވާ ޙައިޘިްއޔަތުން ޤާޫނނީ ބާރު ތަންފީޛުކުރުމުގެ

 އަދި ؛ ތަރުޖަމާައކުން ރަސްމީ މުވަްއޒަފެްއގެ

 ޢަމަލަކީ  ރިކު އެ ޭއނާ ވަގުުތަގއި ކުްށކުރި އެ ، ގޮތުން ނަތީޖާެއއްގެ  ކަުމގެ އެ . 1

 .އެނގިަފއިނުވުން އޭނާއަށް ޢަމަލެްއކަން މަނާެވގެންވާ ޤާނޫނުގައި

 އެކަށީެގންވާ

 ފަރުވާެތރިކަާމއެކު

 އަންނަނިވި ކުރީ ޢަމަލު އެ  އޭނާ ަވގުތު ހިންގި  ޢަމަލު ބެެލވޭ ޢަމަލުކަމުަގއި ކުށުގެ ( ނ) 
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 ވީ ޢަމަލުކުރިކަުމގައި

 ގޮތާ އޮތް ާޤނޫނު ނަމަެވސް

 ުކރެވުން  ކުށްީހއެއް މެދު

 .މަޢާފުލިބިގެންެވއެވެ އޭާނއަށް ކުށަށް ކުރި އެ އޭނާ ނަމަ ވާ ޙާލަތްތަކުގަިއކަމަށް

 :އޭނާައކީ. 0

(i )ެދެނެގަތުމަށް މިްނވަރު  ހިނގާނެ ާދއިރާ ކުށުގެ އެ ަމއްޗަށް ޢަމަލުގެ އޭާނގ  

 ކަމުަގއި ީމހަކު ެއޅި ފިަޔވަޅެއް  ހުރިހައި ުހރި ެއޅެން ގޮުތގައި  އެކަީށގެންވާ

 އަދި ؛ ވުމާއި 

(ii )ެތެދުނިޔަތުގައި  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޫނންކަމަށް ކުށެއް ޢަމަލަކީ އޭނާގ 

 ފުރިހަމައަށް ޤާނޫނަށް ޙާލަތަކީ ޤަބޫލުކުރި ަކން އެ އަދި ،ޤަބޫލުކުރުމާއި  އޭނާ

 ޤަބޫލުކުރާނެ ޙާލަުތގައި  އެ، ވެސް މީހަކު ކޮްނމެ އެހެން ބުއްިދވެރި، ތަބާވާ

 އަދި ؛ ބެލެވުން  ގޮތްކަމަށް

 ޤާނޫނުގައި  އެއީ އިރު ކުރި އޭނާ ކުށް އެ ޮގތުން ނަތީޖާއެްއގެ ކަމުގެ އެ. 1

 .އެނގިފައިނުވުން ޭއނާއަށް ޢަމަލެއްކަމުަގއި މަނާވެގެންވާ 

 މިްނަގނޑު  ހެކީގެ

 

 ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ  ލިބިގެންވާކަން ދިފާޢު ލިބިދޭ ދަށުން ގެ(ނ) މާއްދާގެ މި. 1 

 އަދި ސާފު ޖެހޭނީ ސާބިތުކޮށްދޭން  އޭނާ  ގޮތަށް އެ ައދި. ރާތުންނެވެފަ ރައްުދވާ ދަޢްވާ

 .ބިނާކޮށްގެންނެވެ ަމއްޗަށް ހެކީގެ ފަދަ ޤަބޫލުކުރެވޭ

 

 ޤަބޫލުކުރެވުން  ކުށްހީއެއްގައި ލިބިގެންވާކަމަށް ދިފާޢެއް ހުއްދަ

 ކުށަށް  ކުރި އެ، ނަމަ ވާ ކަަމށް ޙާލަތުަގއި އަންނަނިވި  ކުރީ ކުށް އެ  މީހާ ކުށްކުރި.___ 11  

 :މަޢާފުލިބިގެންެވެއވެ އޭނާއަށް

 އޭނާ  ދިފާޢަކަށް ެތރެއިން ދިފާޢުތަކުގެ ހުްއދަކުރެިވގެންވާ މާއްާދގައި ވަނ11ަ( ހ)

 އަދި؛ ޤަބޫލުކުެރިވގެންވުމާއި  އޭނާއަށް ފެތޭކަމުގައި، ޙާލަތު ޢަމަލުކުރި

 : ހީކުރުމަކީ ުކރިހީ  ގޮުތގައި ހީގެ ކުށް އޭނާ( ށ)

 ނުވަތަ ؛ ވުމާއި  ކަެމްއކަމަށް ނެތް މާލެއްއިހް އޭނާގެ . 0
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 ކުށުގެ  ބޭނުންވާ ގުިޅެގން ކުށާ އެ ހީކުރުމަކީ ީހކުރި ގޮުތގައި ހީގެކުށް އޭނާ. 1

 :އިރު ބަލާ މިންަގނޑުން ނިޔަތުގެ

(i ) ެކުށުގެ  މިްނަގނޑުން ރުކުުނގެ ނަތީޖާގެ  ކުުށގެ އުފުިލގެންވާ  މައްޗަށް  އޭާނގ 

 ުނވަތަ ؛ ވުާމއި ަގއިޢަމަލެްއކަމު ކުޑަ ނިޔަތް

(ii )ެއިރު ބަލާ ުރކުނަށް ޙާލަުތގެ، ނަމަ ވާ ނުވާކަމަށް އޭަގއި ރުކުނެއް ނަތީޖާގ 

 . ވުން ޢަމަލަކަށް ުކޑަ ނިސްބަތުން ވެސް

 

 

 މާނަކުރުން 

 މާއްދާގެ  ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"މަޢާފު" އަދި" ދިފާޢު ލިބެނިވިމަޢާފް( "ހ.___)12  

 .ރުެމވެމާނަކު ދީފަިއވާ ގައި(ހ)

 .މާނަކުރުމެވެ  ީދފައިވާ ގައި(ރ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީފައިަވނީ އަށް"މަސްތުވުން( "ށ)

 ދީފަިއވާ ަގއި (ށ) މާއްާދގެ ނަ ވ111ަ ދީފައިވަނީ ައށް"މުަވއްޒަފު ދައުލަތުގެ ( "ނ)

  .މާނަކުރުމެވެ
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ބާބު  ވަނ01ަ  

   ދިފާޢު ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް

 

 އުސޫލުތައް  ާޢންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް - މާއްދާ ވަނ11ަ

ނޑައެޅިަފިއވާ - މާއްދާ ވަނ10ަ    ދަޢްވާނުކުރެވުން ފަހުން ނަމަ ދަޢވާުނުއފުލައިފި ތެރޭަގއި މުއްދަުތގެ ކަ

  ކުރެވޭ ދަޢްވާބަަލއިގަތުމަށާއި، ަބޔާންުކރުމަށާއި ކުްށވެރިނުވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެިރވާކަން - މާއްދާ ވަނ11ަ

      ނުކުޅެިދގެްނވުން ޙުކުމްބަލައިގަތުމަށް

 ިއމްތިޔާޒު  ޑިޕްލޮމެޓިކް - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ވުން  ހުރަހަކަށް ދަޢްވާގެ ކުރާ ފަހުން ކުށަށް އެ  ދަޢްވާ ކޮށްފައިވާ  ކުށަކަށް  ކުރިން - މާއްދާ ވަނ11ަ

     ހުރަހަކަށްވުން ދަޢްވާގެ  ކުރާ އަލުން ދަްޢވާ ފަިއވާކޮށް ކުށަކަށް އެހެން ކުރިން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 މަކަރުވެރި ނުވަތަ، ުވން ކަމަށް ކޯޓެްއގައި ބާރުނެތް އެކަުމގެ، ކުރެވިފަިއވަނީ ދަޢްވާ ކުރެުވނު ކުރިން - މާއްދާ ވަނ16ަ

 ުކށް ދަޢްާވަގއި އެ ނުވަތަ، ުވން ބޭނުންވެގެންކަުމގައި ފަރާތުން ަރއްދުވާ  ދަޢްވާ ގޮތުަގއި

ނޑައަަޅއިފަިއވާ  ފަހުން ބާޠިުލކަމުގައި  ކުރުން ސާބިތުކުރި  ދަްޢވާައށް ކުރާ ފަހުން، ނަމަ ކަ

 .ނުވުން ހުރަހަކަށް

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 

 

 އުސޫލުތައް  ޢާންމު ގުޅޭ ދިފާޢާ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް

 ދަޢްވާ ، ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް " ދިފާޢު ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް( "ހ)___.11  މާނަކުރުން 

 ދަޢްވާ ، އުފުލުމަށާއި ދަޢްވާ، ކަންކަމަށާއި ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ނުވަތަ ދިފާޢަކަށް އުފުލުމަށް

 މި ވެދާނެކަމަށް  ހުރަހަކަށް ަކނަޑއެުޅމަށް ުޙކުމް އަދި، ހިންުގމަށާއި ދަްޢވާ، ބަލައިގަތުމަށާއި 

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ބާބުގައި  .ޢަށެވެދިފާ ކަ
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 ުހރަހަކަށް ދަޢްވާުކރުމަށް

 ުނދީ ދިފާޢު ވެާދނެ

 ހިފެހެއްޓުން 

 ކުރާ  މީހަކު، ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހައި  ގޮތަކަށް އެހެން ޤާނޫނުގައި މި( ށ) 

 ދިފާޢަކީ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަްޢވާކުރުަމށް ލިބިދެވޭ އޭނާއަށް  ސަބަބުން  ޢަމަލެއްގެ ހުއްދަނޫން

 .ދިފާޢެކެވެ ހިފެހެއްޓިދާނެ  ނުދީ އޭނާއަށް، މަިތން ގޮތެްއގެ ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނު

 ހުަރހަކަށް   ދަޢްވާުކރުމަށް

 ދިފާޢު ވެާދނެ

 ހިއްާސނުކުެރވުން 

 ކުށުގެ  މީހާ ޙައްޤުވާ ލިބުން  ފައިދާ  ދިފާޢެއްގެ ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމުަގއި( ނ) 

 އެހީތެިރވެދިން ގޮތުން އެ، ޓަކައި  ކަމަށް ންއެހީތެރިވެދި ަހމައެކަނި އޭނާއަށް އިރު ހިންގާ ޢަމަލު

 .ނުލިބޭނެއެވެ ަފއިދާެއއް ދިފާޢުގެ އެ މީހާއަކަށް

 ުހރަހަކަށް ދަޢްވާުކރުމަށް

 ކަމަށް އޮތް ދިފާެއއް ވެާދނެ

       ކުށްހީއެްއަގއި

     ޤަބޫލުކުެރުވމަކީ

 .ދިފާެއއްނޫެނވެ

 ޢަމަލަކީ  މީހެްއގެ ،ހިނދަކު ވާހައި ބަޔާންކޮށްަފއިނު ގޮަތކަށް އެހެން ޤާނޫނުަގއި މި( ރ) 

 ދިފާެޢއް ހީވުމަކީ އޭނާއަށް  ކުށްހީައކުން ކަމުަގއި ދިފާޢެއް ވެާދނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް

 .ނޫނެވެ

 

ނޑައެޅިފައިވާ  ން ދަޢްވާނުކުރެވު  ފަހުން ނަމަ ދަޢްވާނުއުފުލައިފި ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަ

ނަޑެއޅުން  މުްއދަތު  ފަހަނައަޅައި މުއްދަތު އެ  ދަޢްވާައކީ ނުއުފުލޭ މުއްަދތުތަކުަގއި ނަނިވިއަން( ހ)___.10  ކަ

 :ނޫެނވެ ދަޢްާވއެއް އުފުލިގެްނވާނެ، ދިޔުމުން

 1 ފެށިގެން  ަވގުތުން ކުރި  ކުށް  އެ ، ކުށްކުުށގައި  ހިމެނޭ ތެޭރގައި  ޖިނާޔަތުގެ . 0

 ނުވަތަ ؛ އަހަރުދުވަސް 

 1 ފެށިގެން ަވގުތުން ކުރި ކުށް އެ ،ކުށްކުށުަގއި ހިމެނޭ ތެރޭގައި ޙުގެޖުނަ. 1

 2؛އަހަރުދުވަސް

                                                 
ނަޑައޅާނެތޯެއވެ. އަދި އަނިާޔވެރި  11ށްކުށަށް ދަުޢވާއުފުުލމަށް ްއސަލަ: ޖިނާޔަުތގެ ކުމަ 2 އަހަުރުދވަހުގެ މުްއަދތެއް ިމޤާނޫުނަގއި ކަ

ނޑަައޅާނެޯތއެެވ؟  ނުވަތަ ީދނާުގޅޭ ާޚއްސަކުށްތަެކްއގައި ެމނުވީ އެަފދަުމއްަދތެއް ކަ
ނަޑއެޅިަފއޮތުުމން ައވަހަށް ތަޙް  އާއެެކވެ: ޤޤުތަްއ ކުރުަމށް ހިްތވަރުިލބިެގންދާެނެއވެ. ައދި ދިހަައހަުރދުަވހުގެ މުްއދަެތްއ ކަ

ދުަވސްވީ ދަުޢވާތައް އުފުލުން ުހއްޓުަމކަށް އަންނާެނެއވެ. ހެތްކަކީ، ާޚްއސަކޮށް ހެކީންގެ ހެިކބަހުން ޯހދާ ހެކިަބހަީކ، 
ގާދާ ުމއްދަުތގެެތރޭަގިއ ދުަވސްުވުމގެ ސަަބބުން ެއއަށްުބރަވާ ުބރަވުން ކުަޑވެެގންާދއެްއޗެކެވެ. ައދި ކުށްކުރިމީހުން ެއހިނ

އެމީުހންެގ މައްޗަށް ދަޢުވާުކރުމަކީ ެއމީުހން ރަނަގޅުޮގތުަގއި ކުރިއަްށިދއުަމށް  ،އިސްާލޙްެވގެން ާވނަމަ 
އޮތްފުުރސަތުތަކަށް ުހރަްސއެޭޅނޭކަމަކަްށވެެގންދާެނެއވެ. ައދި ޭއރުެއމީހުންނަީކ މުޖުަތމަޢަށް ނުަރއްކަލެއްަކމަކަށްެވްސ 

ނަޑެއޅެނީ މާީޒެގ ނުވާެނއެވެ. ެއމީހު ްނވާނީ މުުޖތަމަޢަްށ ފައިދާހުިރގޮުތގައި ިޙއްސާުކރާބަޔަކަެށވެ. މުްއދަތުތަކެއް ކަ
ކަންކަމުން އެަކހެިރވެ ކުިރއަށްިދއުަމށް ހިތްވަުރދިުނމަށްޓަކަެއވެ. ދިަހއަަހރުުދވަުހގެ ުމއްދަތަކީ ކަންަކން ތަްޙީޤޤްކުުރމަށް 
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 ކުށްކުށަށް އަނިާޔވެރި

 ައއުން  ޙާލަެތއް އިސްިތސްނާ

 
  

 ުމއްދަތު ތްއޮ ދަޢްވާުކރުމަށް

   ފެުށން ހިނގަން

 ދުވަހުން  ފަހު ދުވަހުގެ ކުށްކުރާ ފަށާނީ ގުނަން މުްއދަތު ކުރުމަށްއޮތް  ދަޢްވާ( ށ) 

 :ޙާލަތެއްަގއެވެ ުކރެ ޙާލަތުން އަންނަނިވި ބަލާނީ ކުެރވުނުކަަމށް ކުެށއް. ފެށިގެންނެވެ

 ނުވަތަ ؛ ންދިއުންފުރިހަމަެވގެ ރުކުނެއް ހުރިހައި ތެރެއިން ުރކުންތަުކގެ ކުށުގެ. 0

 ރައްދުވާ ދަޢްވާ ނުވަތަ ޢަމަލު ކުށުގެ ދިޔަ ކުރަމުން ފަރާތުން ރައްދުވާ ދަޢްވާ. 1  

 .ފެިށގެން ވަގުތުން ގެނެވޭ  ހުއްޓުމަކަށް ޢަމަލު ކުށުގެ ދިޔަ އެހީތެރިވެދެމުން ފަރާތުން

                                                                                                                                            

ނަޑއެުޅމަްށވެްސ ވަަރއްެވސް ގިނަފުުރސަތުލިިބގެްނދާ ުމއްދަ ތެެކވެ. ައދި ދަުޢވާ އުފުަލން ފެޭނތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ ކަ
 އެކަށީެގންވާ ުމްއދަތެއް ލިިބގެްނދާުމްއަދތެކެވެ.

މިހާރު އާންމު އުސޫެލއްގެ ގޮުތގަިއ "ފަރުވާކުޑަުކރުން"ކަުމަގއި ބެލެވޭ ކުށްކުށާއި "އިުހމާލު"ވުންަކުމގައި ބެލެޭވ 
ދުވަުހެގ ފަހުން ތަފާތުވެެގން ގޮސްަފިއވުމަކީ އެކަށީެގންވާ ކަމެެކވެ. ައދި ދިަހއަހަުރ ކުށްކުށުގެ މާަނވެސް ދިހަައހަރު 

 ދުވަުހގެ 
 

ަފހުން އެފަދަ ކުށްކުށަްށ މީެހއްގެ މަްއޗަށް ދަުޢވާކުެރވޭަކމަށްާވނަމަ އޭނާާއ ދަުޢވާކުެރިވގެންެއދަނީ އިްނސާުފވެރިޫންނ  ނެކެވެ:ނޫ
މިްނގަޑުތަކަކާ ައޅާކިޔޭގޮަތށް ކަަމށްވެާދނެެއވެ. ައދި އަނިާޔެވރިކުށްކުށާިއ  އަދި އޭނާައށް ިވސްަނއިގަްނނަން ުއނދަގޫ

ނޑަެއިޅގެްނވާ ހާްއސަކުށްކުށް މިފަދަ މުްއދަތަކުން އިްސތިސްާނވާގޮަތށް އޮުތމަކީ ދަުޢވާކުުރމާިއ  ،ކަ
 އިެވސް ބެެލވެެއވެ. ދަޢުވާނުޮކށްދޫކޮށްލުމާ ދެެމދުއޮތް މަސްަލހަތަށް ހަމަހަމަަކމެއް ގެެނސްޭދމިްނގަޑެްއކަމުގަ 

 
ކުށްކުރާމީހުްނނަކީ އެމީހުްނގެ މައްަޗްށ ކޮންމެވަގުެތްއގަިއވެސް ދަުޢވާ އުފުުލމުގެ ބާރު ަސރުކާރަށް އޮްނނަްނވާނޭ 
ބައެެކވެ. ޖިނާޔަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުށްކުށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބެެލވޭ މީހުްނގެ މައްޗަށް ކޮްނމެ ވަުގތެްއގަިއެވްސ 

ާމޒީގެ ަކންކަމުން ެއްއކިބާވެ ުކރިއަްށިދއުމަށް އޮތްުފރުސަުތެގ  ،ިލިބގެންާވ ފުުރސަތުެގ ބުަރދަނަކީ  ދަޢުވާުކރުމަށް
ާމބޮޑު ުބަރދަނެއް އޮތް ަމސްލަހަތެކެވެ. ާމްއދީ ހެކީގެ ަމއްޗަށް ުބރަާވުބރަވުްނ  ،ބުަރދަނާ ައޅާބަާލއިރު 

ދަުޢވާއުފުުލން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮްށދޭކަމެެކވެ. ައިދ އިތުުރެވގެންާދިދއުމަކީ ުދވަްސވީ މަްއސަލަތަކުގެ ަމއްޗަްށވެސް 
އެފަދަ ހެީކެގ  ،ލިބެންހުރި ހެތްކަކީ ދުަވސްުވުމގެ ސަަބބުން ުބރަެވވެްނނެތް ހެތްކެއްަކުމގައި ވެެގންދާަނމަ 

ުޢވާކުެރޭވ އެްއވެްސބުަރދަެނއް ނެތް ަކމުަގއި ުނަވތަ އޮތީ ވަރަށް ުލއި ުބރަަދނެއްަކމުގެ ހުތްޖަތްެދއްކުުމގެ ުފރުސަތު ދަ
އާިއ، ދަުޢވާއުފުުލމަށްޓަކަިއ ، ފަރާތަށް ލިިބގެްނވެެއވެ. އަދި ދަޢުވާުކުރމާއި ނުުކރުުމގެ ުފރުސަތު ސަރުާކރަށް އޮންނާތީ 

ނިްނމުުމެގ  ދަޢުވާުކރުމަށްޓަަކއި، ކަާމބެހޭ އިާދރާތަުކގެ ޭބނުންހިފުން އެކަީށގެްނވަނީ ކޮންަކހަލަ މަްއސަލަތަކެްއގައިަކން
އެކަށީގެްނވާ ހެިކނެތް ުދވަްސވީ ަމއްސަލަތަުކގައި ދަުޢވާނުކުުރމުެގ  ،ުޢވާކުރާ ަފރާތަށް އޮްނނާތީއިޚްތިާޔރު ދަ

 އިޚްތިާޔރަކީ ދަުޢވާކުރާަފރާތަށް ލިިބގެްނވާ ިއޚްތިޔާރެެކވެ.
 

 ،ސް މިޤާޫނނުެގދަށުން ިޖނާޔަުތގެ ކުށްކުާރ މީހުންގެ މައްޗަށް ކިތަްނމެ ައަވހަށް ދަޢުާވއުފުލުނުކަުމަގއިީވނަަމވެ
އެީމހުްނ ޖަލުގައި ނުވަތަ އެހެްނެވސް ިމޤާޫނނު  ،އެކުށްކުިރދުވަުހންފެިށގެން ދިަހއަަހރުެގ މުްއދަތު ފަހަަނއާާޅދާިއރު

ހުއްދަުކރާ އަަދބެްއަގއި ތިބުމަކީ ހަަމއެކަށީެގންވާަކމެކެވެ. ީވމާ، މިާޤނޫނުްނ ބޮޑެތި އަދަބުަތއް ދިަހއަހަުރުދވަހަްށ 
ނޑަައާޅއިރު އަެނއްކޮުޅން  ،ނަޑއެުޅމަށްަފހުބަެއއްމީުހންގެ ަމއްޗަށް ކަ އަދި ެއއްކޮޅުން އެަފދަ ބޮޑެތި ައދަބުތަެކއް ކަ

ދިހަައހަުރދުަވސްެވގެްނާދއިުރގައި އެކުްށކުރިމީހާ މާީޒގެކަންކަުމން ެއއްކިާބވެ ކުރިއަްށދިުއމަށް ފުުރސަތުިލބެންާވނެކަަމށް 
 އް ިމޤާޫނނުަގއި ެދއްކޭ ަދނިޑވަޅަކަށް ުނވާެނއެވެ.ބަޔާންކުުރމަކީެވސް ޭއގެ ޒާުތގައި އެްއޮގތް ވާހަކަތަކެ
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         އޮތް ދަޢްވާުކރުމަށް

 ހިނގުން މުްއދަތު

 ައއުން  ހުއްޓުމަކަށް

 އޮތް ދަޢްވާކުރުމަށް  ،ުގޅިެގން ކުށަކާ  އެ ،އުފުލުމާއެކު  ދަޢްލަތުން  ދަޢްވާ ކުށެްއގެ ( ނ) 

 .ައންނާނެއެވެ ހުއްޓުމަކަށް ގުނުން މުއްދަތު

 ލިއުން ޞީާޣގެ ަދޢްވާގެ ކުށުގެ އެ ބަލާނީ ފެށިއްެޖކަމުގައި ދަޢްވާ ކުށެްއގެ( ރ)  ފެށުން  ދަޢްވާުކރަން

 .ޚުގައެވެ ތާރީ ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތަށް

 

 ކުރެވޭ ދަޢްވާބަލައިގަތުމަށާއި، ބަޔާންކުރުމަށާއި ކުށްވެރިނުވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރިވާކަން

 ނުކުޅެދިގެންވުން  ޙުކުމްބަލައިގަތުމަށް

ނޑީގެ މީހާގެ ރައްދުވާ ދަޢްވާ( ހ)___.11    ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ ގޮތުން ގުޅޭ ޙާލަތާ ސިކު

 މަްއޗަށް އޭާނގެ، ނަމަ ނުުކެޅދިގެންވާ އޭނާ ކުރުމަށް ކަންކަން އަންނަނިވި ، ގޮތުން ގުޅޭ ޙާލަތާ

 އެ ، ބަޔާްނކުރުމަށާއި ކުްށވެރިނުވާކަމުަގއި ުނވަތަ ކަުމގައި ކުށްވެިރވާ އޭނާ ދަޢްާވަގއި ކުރެވޭ

 ވެސް  ޙުކުެމއް މަްއޗަށް އޭނާގެ އަދި. ުނވާނެެއވެ އަންަގއިގެން އޭނާއަށް ބަލައިގަތުމަށް ދަޢްވާ

ނަޑއަަޅއިގެން  : ުނވާނެެއވެ ކަ

 ވިސްނަިއގަތުމަށް މަޤްޞަދު  ބާވަތާއި ދަޢްވާގެ ކުރެވޭ  މަްއޗަށް އޭނާގެ. 0

 ުނވަތަ؛ ނުކުޅެދިގެްނވުން

 .ނުކުޅެދިގެްނވުން އޭނާ ވާހަކަދެްއުކމަށް ދިފާޢުގައި އޭނާގެ . 1

 ދަްޢވާިއން ދަޢްާވއެްއނުކޮށް

   ބަީރއަކުެރވުން

 ބަލިތަކުގެ ނަފުސާނީ މީހަކީ ދޫކުެރވޭ ވިބަރީއަކުރެ ކުށުން ދަށުން މާއްދާގެ މި( ށ) 

 މީހެއްކަން  ބަހައްޓަންޖެހޭ، މަރުކަެޒއްަގއި ފަުރވާދޭ ސިުކނޑީގެ ުނވަތަ މަރުކަޒެްއގައި

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ، ބަލާތަނަކަށް ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން އްޙީ ޞި ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި

 ހޭދަވާ  ބެލުމަށްޓަކައި ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ިޞއްޙީގޮތުން، ހުށަހަޅައި ތަނަކަށް ފަދަ އެ. މީހެކެވެ

 ވާންވާނީ މުއްދަތު އެ. ެވގެްނނުވާނެެއވެ މުއްދަތަކަށް  ިދގު ވުރެ ުދވަަހށް 11 ޖުމުލަކޮށް މުއްދަތަކީ

 ުމއްދަތުގެ  ދެ މި ުދވަހާ 11 ަވގުތާއި  ހޭދަވާ ބެލުމަށް ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން ޞިއްޙީ

 .ުމއްދަތަކަެށވެ ކުރު، ތެރެއިން
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 އިމްތިޔާޒު  ޑިޕްލޮމެޓިކް

 އިމްތިާޔޒްތަެކއް  ަދއުލަތުން ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި ، މީހާައކީ ރައްުދވާ ދަޢްވާ .__ 11  

 ނުވަތަ  ކުްށވެރިާވކަމަށް އޭނާ ދަޢްާވަގއި ކުެރވޭ ަމއްޗަށް  އޭނާގެ، ނަމަ ވާ  މަށްމީހެްއކަ ދީފައިވާ

. އަންަގިއގެންނުވާނެެއވެ  އޭނާއަށް ބަލަިއގަތުމަށް ދަްޢވާ އެ، ބަޔާްނކުރުމަށާއި ކުށްވެރިުނވާކަމަށް

 :ަކނަޑއަޅަިއެގންނުވާނެއެވެ  ެވސް ޙުކުމެއް މައްަޗށް އޭނާގެ ، ދަޢްާވަގއި އެ އަދި

 ުނވަތަ ؛ ދަށުން މުޢާހަދާއެްއގެ އިނަލްއަޤްވާމީބަ ( ހ)

 ޤައުމެއްގެ  ބޭރު، ުވމުން ޢިއްޒަތްތެިރއެްއކަމުަގއި ދައުލަތެްއގެ ބޭރު އޭނާއަކީ( ށ)

 .ވުމުން ފަރާތަކަށް ަތމްސީލުކުރާ މުައއްސަާސއެއް ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ުނވަތަ ،ވުމުން ސަފީރަކަށް

 

 ވުން  ހުރަހަކަށް ދަޢްވާގެ ކުރާ ފަހުން ށަށްކު  އެ ދަޢްވާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް ކުރިން

 މާއްާދއެްއގެ  ަވކި ޤާނޫނުގެ މި މައްޗަށް  ކަންތައްތަެކއްގެ  ަވކި ދިޔަ  ހިނަގއި.___ 11  

 ދަށުން މާއްދާގެ އެ ހަމަ މައްޗަށް ކަންކަމުގެ އެ ހަމަ ކުރިން، އުފުލުމުަގއި ދަޢްވާއެއް ދަށުން

 ކަންކަމުގެ އަންނަނިވި، ުގޅިގެން ދަޢްވާއާ ކޮށްފަިއވާ ންގޮތު އެ އަދި ނަމަ ކޮށްފައިވާ ދަޢްވާއެއް

 މައްަޗަކށް  ކުށުގެ  އެ ދަޢްވާއެއް  ވަނަ ދެ ފަދަ  އެ، ނަމަ ހިނގައިަފއިވާ  ކަމެއް ތެރެއިން

 .ނުކުރެވޭނެެއވެ

 ބަރީއަކުރެިވގެންކަމަށް ކުށުން  ފަރާތް ރައްުދވާ ދަޢްވާ، ދިަޔއީ  ނިމިގެން ދަޢްވާ އެ( ހ)

 ުނވަތަ ؛ ވުން

 ކުށް  މަްއޗަށް ފަރާތުގެ ަރއްދުވާ  ދަްޢވާ ނިިމގެންދިޔައީ ދަޢްވާ އެ ( ށ)

 ނުވަތަ؛ ސާބިތުކުރެިވގެންކަމުަގިއވުން

 ނިހާއީ އައި  ފަހިވާގޮތަށް ފަރާތަށް  ަރއްދުވާ ދަްޢވާ ނިމިގެންިދޔައީ ދަޢްވާ  އެ. 0( ނ)

 ނިޔާ  ނުވަތަ ައމުރު އެ، ވެފައި  ދަށުންކަމުގައި ނިާޔއެްއގެ ުނވަތަ އަމުރެއް
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 އަދި؛ ދޫކޮށްެލވިފަިއނުވުން ުނވަތަ ބަދަލުކުރެވިފައި ުނވަތަ އެކަހެރިކުެރވިފައި

 ކަންކަމުން  ހިނގައިިދޔަ، ނަމަ ވާ ސާބިތުކުރާކަމަށް ދަޢްވާ އެ ަމއްޗަށް އޭނާގެ. 1

ނަޑއެިޅގެން ުނވަތަ، ނުކުތާއަކާއި  ސާބިތުހިފޭ  ނުކުތާއަކާ  ޤާނޫނީ ބަޔާްނވެގެްނވާ ކަ

 .ވުން ގޮތް އުފެދޭ ވުންތަޢާރުޟު

 މަތިން  ގޮުތގެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ަގއި(ބ) މާއްދާގެ  މި ވަނީ ުހއްޓައިެލވިފައި އެދަޢްވާ( ރ)

 .ގޮެތއްަގއިކަމަްށުވން ރަނގަޅުނޫން

 ގޮެތއްަގއި ރަނަގޅުޫނން

 ުހއްޓައިލުން  ދަޢްާވއެއް

 : މަޤްޞަދަށްޓަކައި ގެ(ރ) މާއްދާގެ ަވނ11ަ އާއި(ރ) މާއްދާގެ މި( ބ) 

 ދަޢްވާ  އެ، ވާނީ  ހުއްަޓއިލެވުީނކަމަށް ދަޢްވާއެއް  ގޮެތއްަގއި  ރަނގަޅުނޫން . 0

 ފުރަތަމަ، ނުހިމެނޭޮގތެއްަގއި ަބރީއަކުރުންކަުމގައި ކުށުން ހުއްޓައިެލވިފަިއވަނީ

 ކަުމގައި  ދެމެދުގައި ކުރުމާއި ުޙކުމެއް، ުހވާކުރުމާއި  ެހކިބަސްދިނުމުގެ ހެކިވެރިޔާ

 ؛ވުން

 ގޮތުަގއި  ރަނގަޅުނޫން، ދަޢްާވއަކީ  ހުއްޓައިލެވޭ ތްތަކުަގއި ޙާލަ އަންނަނިވި. 1

 :ނުބެލޭނެެއވެ ކަމުގަެއއް ދަޢްާވއެއް ހުއްޓައިެލވިފަިއވާ

(i )ާއެކުަގއި  ުރހުމާ ފަރާުތގެ ރައްުދވާ ދަޢްވާ ހުްއޓައިަލއިފަިއވަނީ ދަޢްވ 

 ބިގެންވާ ލި އޭނާައށް ދެޮކޅުހެދުމަށް ުހއްޓައިލުމާ ދަޢްވާ ުނވަތަ ވުން ކަމުގައި 

 ނުވަތަ؛ ދޫކޮށްަލއިފަިއވުން އޭނާ ޙައްޤު

(ii )ެބޭނުން ސަބަބުަތަކށްޓަކައި އަންނަނިވި ހުއްަޓއިލުމަކީ ދަޢްވާ އެ ގޮތަށް އ 

 :ފެނުން ކޯޓަށް ކަމެއްކަުމގައި

 ގެންދިއުމަކީ ކުރިއަށް ޝަރީޢަތް އެ މަތިން ގޮުތގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ. ހހ

 ނުވަތަ ؛ ންވު  ކަެމއްކަމުަގއި ނެތް ކުރެވެން

 އުިނކަމެއްކަމަށް ގޮތުން ޤާނޫނީ ގެްނދިއުމުގައި ކުރިއަށް ޝަރީއަތް. ށށ

 ޤާނޫނުގެ، ިވޔަސް  އިްއިވކަމުަގއި ނިޔާއެއް، ކުރިމަިތވުމާއި  ކަމެއް ބެލެވޭ
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 ނުަވތަ؛ އޮތުން ފުރްޞަތު  ބަދަލުުކރެވޭނެ ނިޔާ  އެ ބުރަވެ  މައްޗަށް

 ދެކޮޅު  މަޞްލަޙަތާ ހިނގާ  ބޭރުގައި  ކޯުޓން ުނވަތަ ކޯޓުަގއި. ނނ

 ފަރާތަށް ރައްުދވާ  ދަޢްވާ  ނުވަތަ ދަުއލަތަށް ،ސަބަބުން ޢަމަލުތަކެއްގެ

 އަންނާނެ އުިނކަމެއް ޙައްޤަށް ހަމަހަމަ ޮއތް ގައި  ކުރިމަތީ އިންސާފުގެ 

 ނެތް ކުެރވެން ގެންދިއުމަކީ ކުރިއަށް ދަޢްވާ  އެ ،މެނުވީ ގޮތުަގއި

 .ވުން ކަމެއްކަުމގައި

 

 ވުން  ހުރަހަކަށް ދަޢްވާގެ ކުރާ އަލުން ދަޢްވާ ކޮށްފައިވާ އެހެންކުށަކަށް ރިންކު 

 ބިނާވެަފއިވާ  ދަޢްވާ އެ، ވަނިކޮށް ކުެރވިފައި ދަޢްވާއެއް  ކުށަކަށް ވަކި ކުރިން.___ 11  

 މާއްާދއެްއގެ އެހެން ޤާނޫނުގެ މި، މަްއޗަށް ނުކުތާތަކެްއގެ ތަފާތު ތެރެއިން ނުކުތާަތކުގެ  އަސާސީ

 ގޮެތއް ކުރެ ގޮތްތަކުން ައންނަނިވި ދަޢްވާަގއި ކުރެވިފަިއވާ ުކރިން، އުފުލުމަކީ ދަޢްވާއެއް ށުންދަ

 :ހުރަހެކެވެ  އޮތް ގެންިދއުމަށް ކުިރއަށް ދަްޢވާ އެ، ނަމަ ދިމާވެފައިވާ

 ނުވަތަ  ނަމަ ބަރީއަކޮށްފަިއވާ ކުށުން ފަރާތް ރައްދުވާ ދަޢްވާ ، ދަޢްވާަގއި ކުރީގެ( ހ)

 ކުރި ދަޢްވާ ކުރީގެ، ދަޢްވާއަކީ  އުޅޭ ކުރަން ފަހުން އަދި، ނަމަ ސާބިތުވެަފއިވާ ކުށް ްއޗަށްމަ އޭނާގެ

 އެ   ބިާނކޮށް މައްޗަށް ހާދިސާގެ ކުުށގެ އެ ުނވަތަ ބިނާކޮށް ަމއްޗަށް ޢަމަލެއްގެ އެއް  ހަމަ ވަގުުތަގއި

 ަވކި  ކުށަށް އެ ކޯޓުން، ެއއީ ނަަމވެސް. ވުން ކުށެއްކަމުަގއި ސާބިތުކުެރިވދާނެ ެއކުަގއި ދަޢްވާއާ

ނޑަެއޅިެގން ކުރުމަށް ދަޢްވާއެއް   ނުވަތަ؛ ނަަމއެވެ  އަމުރުކޮށްފައިނުވާ ކަ

 އޭނާ ދަޢްާވއިން ކުރީގެ، ބިނާކޮށް  މައްޗަށް ޢަމަލުގެ އުޅޭ  ދަޢްވާކުރަން ފަހުން( ށ)

 ވި އަންނަނި، ނަމަ ާސބިތުވެފަިއވާ މަްއޗަށް އޭނާގެ  ދަޢްވާ އެ  ނުވަތަ  ނަމަ ބަރީއަވެފަިއވާ 

 ދަޢްާވގެ ކުރާ ފަހުން ޭއގެ ަދޢްވާ ކުރި ކުރިން، ހިނދަކު ދިމާނުާވހައި ޙާލަތެއް ޙާލަތްތަކުން

 :ވާނެެއވެ ހުރަހަކަށް

 ނުވަތަ  ދަޢްވާއަކީ  ސާބިތުވެަފއިވާ  ކުރިން މައްޗަށް ފަރާުތގެ ަރއްދުވާ ދަޢްވާ. 0
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  ދަޢްާވއާ ކުރެވޭ ަޗށްމައް  އޭނާގެ ފަހުން ދަޢްވާއަކީ ދޫކޮށްަލއިފަިއވާ  ސާބިތުނުވެގެން

 ދެދަޢްވާއަކަށް  ސާބިތުކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް  ދެ ތަފާތު ގޮުތގައި  ެހކީގެ  އިރު އަޅައިބަލާ 

 ެގއްލުމެއް ދެ ތަފާތު ކުށަކީ  ދަޢްވާކުެރވޭ  ފަހުން ުކށާއި ދަޢްވާކުެރވުނު ކުރިން ، ވުމާއި 

 ުނވަތަ ؛ ވުން މާއްދާެއއްކަުމގައި ދެ އޮތް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިވުމުން

    ނުވަތަ؛ ުނުވން ފުރިހަމަވެފައި ކުށް ދެވަނަ އިރު ފެށުނު ދަޢްވާ ފުރަތަމަ. 1

 ނިހާއީ  ައއި ގޮތަށް  ަފހިވާ ފަރާތަށް ރައްުދވާ ދަްޢވާ، ނިމިގެންދިަޔއީ ދަޢްވާ  އެ. 0( ނ)

 ނިޔާ  ނުވަތަ ައމުރު އެ، ވެފައި  ދަށުންކަމުގައި ނިާޔއެްއގެ ުނވަތަ އަމުރެއް

  އަދި؛ ނުވުން ދޫކޮށްެލވިފައި ުނވަތަ ބަދަލުކުރެވިފައި ުނވަތަ ެރވިފައިއެކަހެރިކު

 ކަންކަމުން  ހިނގައިިދޔަ، ނަމަ ވާ ސާބިތުކުރާކަމަށް ދަޢުވާ އެ ަމއްޗަށް އޭނާގެ. 1

ނަޑއެިޅގެން ނުވަތަ ނުކުތާއަކާ ސާބިތުހިފޭ  ނުކުތާއަކާ  ޤާނޫނީ ބަޔާންެވގެްނވާ ކަ

 ތަ ުނވަ؛ އުފެޭދގޮތްވުން  ތަޢާރުޒުވުން

 މަތިން ގޮތުގެ ވާ ަގއި(ބ) ާމއްދާގެ ވަނ11ަ ހުއްަޓއިވިަފިއވަނީ ދަޢުވާ އެ( ރ)

 އެ  ދަޢްވާ ފުރަތަމަ ދަޢްވާއަކީ ބޭނުންވާ ކުރަން ފަހުން، ވުމާއި  ގޮުތގަިއކަމުަގއި ރަނގަޅުނޫން

 ޅިގެން ގު ކުަށކާ ާސބިތުކުރެވިދާނެ ަމއްޗަށް ފަރާތުގެ ރައްދުވާ  ދަޢްވާ  ނަމަ ހުއްަޓއިނުލި ގޮތަށް

 .ވުން ެއއްކަމަށް ދަޢްވާ  ކުރެވޭ

 

 

 މަކަރުވެރި ނުވަތަ، ވުން ކަމަށް ކޯޓެއްގައި ބާރުނެތް އެކަމުގެ، ކުރެވިފައިވަނީ ދަޢްވާ ކުރެވުނު ކުރިން

 ސާބިތުކުރި ކުށް ދަޢްވާގައި އެ ނުވަތަ، ވުން ބޭނުންވެގެންކަމުގައި ފަރާތުން ރައްދުވާ ދަޢްވާ   ގޮތުގައި

ނޑައަޅައިފައިވާ ފަހުން ކަމުގައިބާޠިލު  ކުރުން  .ނުވުން ހުރަހަކަށް ދަޢްވާއަށް ކުރާ ފަހުން، ނަމަ  ކަ

 މާއްދާަގއި  ވަނ11ަ، ދަޢްވާއަކީ  ކުރެވޭ ފަހުން، ޙާލަތްތަުކގައި  އަންނަނިވި.__ 11  

، ސަބަބުން ދަޢްވާއެްއގެ ފަދަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާަގއި ވަނ11ަ ނުވަތަ، ފަދަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
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 . ނުބެލެވޭނެެއވެ ދަޢްާވއެްއކަމަކަށް ނުގެންެދވޭނެ ރިއަށްކު

 ރައްދުވާ  ދަޢްވާ ނުވަތަ މައްޗަށް ކުުށގެ އެ ުކރެވިފަިއވަނީ ދަޢްވާ ކުރެވުނު ކުރިން( ހ)

 ނުވަތަ  ބޭރުގައި ކަުމގަިއުވން؛ ންުޓގެ އިްޙތިޞާޞުކޯ އެ މައްޗަށް ފަރާތުގެ

 ކަމެްއކަމުަގއި  ކުިރމަތިކުރުވި ފަރާތުން ރައްދުވާ ދަޢްވާ ދަޢްާވއަކީ  ކުރެވުނު ކުރިން( ށ)

 ކުރީ އޭނާ  ކަން  އެ، ނެތުމާއި އެނިގފައި ކަން އެ  ފަރާތަށް އޮތް  ާބރު ޙަޤީޤީ ދަޢްާވކުރުމުގެ ، ވުމާއި 

 ނުވަތަ ؛ ވުން މަށްމަޤްޞަދުގަިއކަ ސަލާމަތްވުުމގެ ނިާޔއަކުން އަތުވެދާނެ މަްއޗަށް އޭނާގެ

 ފަހުގެ ، ނިާޔއަކީ  އިްއަވއިފަިއވާ ސާބިތުކޮށް ކުށް  މައްޗަށް އޭާނގެ، ދަޢްވާަގއި  ކުރީގެ ( ނ)

ނޑަައޅައިަފއިުވން ނިޔާއެްއކަމުަގއި ބާޠިލު މަޖިލީހަކުން ޝަރްޢީ  .ކަ

 

   

 މާނަކުރުން 

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ ގައި (ހ) މާއްާދގެ ވަނ10ަ ދީަފއިވަނީ އަށް"ރުކުން( "ހ)___.11  

 ަގއި (ހ) މާއްދާގެ ވަނ11ަ ދީފައިވަނީ އަށް"ދިފާޢު ވެދާނެ ހުރަހަކަށް ދަޢްވާކުރުމަށް( "ށ)

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ

 

 



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 86 

ބާބު  ވަނ01ަ  

ޒިންމާ  ވަސީލަތްތަކުގެ އެހެން ނޫން އިންސާނުން ޒިންމާއާއި ކުންފުނިތަކުގެ  

 

 ޒިްނމާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައިނުވާ ގައި ގޮތު  ކުންފުނީގެ ކުންފުނިތަކާއި - މާއްދާ ވަނ11ަ

 ނުވުން ހުރަހަކަށް އޮތް އުފުލުމަށް ޒިންމާ ފަރުދީ އޮތުަމކީ ގުޅުމެއް  ޖަމާޢަތަކާ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކާ - މާއްދާ ވަނ10ަ

 މާނަކުރުން - މާއްދާ ވަނ11ަ

 

 

 

 ޒިންމާ  މާޢަތްތަކުގެޖަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ގޮތުގައި ކުންފުނީގެ ކުންފުނިތަކާއި

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

 : ވާނެެއވެ އުފުލަން ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި ޖަމާޢަތަކުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްަފއިނުވާ ގޮތުަގއި

 އެ   ނުވަތަ އިވަނީއެިދފަ ކުރުމަށް ކުށް އެ ނުވަތަ ހުއްދަކޮށްފައިަވނީ ޢަމަލު ކުށުގެ. 0

 ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކޮށްަފއިަވނީ ކުށް އެ ނުވަތަ އަމުރުކޮށްަފއިަވނީ ކުރުމަށް ކުށް

 ޙަރަކާތްތެރިވުމުަގއި ތެޭރގައި  ދާއިާރގެ ވަޒީާފގެ ޭއނާގެ ުނވަތަ  ވުން ބޯޑުންކަމުަގއި

  ހިންގުންތެރިއަކު  އިސްވެހުރި  ފަރާތުން ޖަމާޢަތުގެ އެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ

 ނުވަތަ ؛ ވުންކަމުގައި 

1( .i )ެއެ  ނުވަތަ  ކުންފުނީގެ އެ  ޙާލަތްތަުކަގއި އަންނަނިވި ކޮށްަފއިަވނީ ޢަމަލު ކުށުގ 

 :ުވން އޭޖެންޓެއްކަުމގައި ޖަމާޢަތުގެ

 އަދި ؛ ފަރާތުން ޖަމާޢަތުގެ އެ ނުވަތަ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ. ހހ

 ލަކުން ޢަމަ ކުރާ  ތެޭރގައި  ދާއިާރގެ ަމގާމުގެ  ުނވަތަ ވަޒީާފގެ އޭާނގެ. ށށ

 އަދި ؛ ކަމުގަިއވުން
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(ii ) ެގޮތުަގއި  ކުންުފނީގެ ުނވަތަ ކުންފުނިން ޢަމަލަކީ އެ  ކުރާ  އޭޖެންޓު އ 

، ޢަމަލެއްކަމުަގއި އުފުލަންޖެހޭނެ ޒިންމާ ޖަމާޢަތުން ކޮށްފައިނުވާ ރަޖިސްޓަރީ

 ޖަމާޢަތް  ނުވަތަ ކުންފުނި ޢަމަލުތަކަށް ކުރާ އެޖެންޓަކު ފަދަ އެ ނުވަތަ

 ބަޔާންކޮށްފައި  ޤާނޫނުގައި ގޮތަކަށް އެހެން، ޙާލަތުތައް ނެޒިންމާވާންޖެހޭ

 ؛ނުވުން

(iii )ެކުުށގެތެރޭަގއި ޖުނަްޙގެ  ދަރަޖަކޮށްފަިއވަނީ ޤާނޫުނަގއި، ކުށް  ކުރި އ 

 ޖަމާޢަތުގެ ކޮށްފަިއނުވާ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ކުންުފނީގެ އެ ުނވަތަ، ވުން ކަމުގައި

 އެ  ކޮށްފައިނުވާ ރަޖިސްޓަރީ ވަތަނު ުކންފުނި އެ ކުށަށް ކުރާ މުވަްއޒަފުން

ނޑައަަޅއިފަިއވާ  ކުށް އެ އޮތްކަން ނިޔަތް ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމުގެ ޖަމާޢަތް  ކަ

 3ނުވަތަ ؛ ޮއތުން ފެންނަން ސާފުކޮށް ޤާނޫނުގައި

                                                 
3
 މައްސަލަ: ކުންފުނިތަުކން އުފުލަންެޖޭހ ޒިންމާގެ ޙުޫދދު ކަޑަެއޅުުމަގއި، ހިަމަނންވީަހމައެކަިނ، ކުންފުނިތަުކގެ އެެޖންޓުން ޖުނަްޙގެ  

ޭއެގޒިންމާ ކުންފުނިތަކުން އުފުލުންެޖހޭނެކަަމށް ކަޑައަޅާަފއިވާ ކުށްކުށަށް ޒިންާމއުފުލަންތޯެއވެ. ނުަވތަ ކޮންމެ މީހަކުކުރިކުެށއް ނަަމެވސް، 
 ކުށްކުށް ހެއްޔެެވ؟
ކުންފުނިތަުކގެ އިްސވެިރްނކުރާ ކުށުގެ ިޒންމާ ކުންފުިނތަކުްނ އުފުލާގޮތަށް އޮތުން އެކަށީެގންިވނަމަެވސް،  އާއެެކވެ:

ޖިނާޔަތުެގ ކުށެއް، ކުންފުނިން އުފުލަންޖެހޭ ގޮަތށް ކުންފުނީގެކޮްނމެ މުަވއްޒަފަކު ނުވަތަ އެހެްނވެސް ެއޖެންޓަކު ކުރާ 
އޮތުމަކީ، ކުންފުނި ޒިްނމާކުުރވުުމގެ ުއސޫލު، ނަހަަމގޮުތގައި، އިތުުރވެެގންާދެނކަމެކެވެ. އޭުރންކުންފުނިތަކުްނ، ރާްއޖޭަގިއ 

ކުންފުީނގެ ިއްސ  އޮޕަރޭޓްކުުރމަށް ނުވަތަ އިްނެވސްޓްކުރުމަށް ފަސްެޖހޭނެެއވެ. ޑިރެކްޓަރުްނގެ ބޯޑުން ނުވަތަ
ހިންގުންެތރިން ހުްއދަކޮށްަފއިވާ ުނާވ އަމަލެއް، ކުންފުީނގެ އެެޖންޓަކު ކުރިކަުމގަިއވިޔަްސ، އެައމަލުގެ ޒިްނާމެއއް، 
އިންސާުފެވރިގޮެތްއގަިއ، ކުންފުންޏަކަްށ ނިސްބަެތއްނުކުެރވޭެނެއވެ. ޖިނާީއވަިކ ކުށަކަށް ކުންފުނި ޒިންމާާދރުކުުރވުުމެގ 

 ކަުމގަިއވާަނމަ، އެކުްށ، މާަނކުރުުމގައި އެަކމަށް ިއޝާރާތްުކރެިވދާެނއެވެ.ބޭނުެމއްޮއތް
 ކުށުގެ ޢަމަލު ހިްނގިޔަ ނުިދނުމަްށ، އެކަށީގެްނވާ ފިޔަަވޅު ައޅާަފއިވާަކުމގެ ދިފާޢަކީ، ކުންފުީނގެ ުމަވއްޒަފުްނކުރާ

ފާެޢއްނޫެނވެ. ކުންފުީނގެ މުަވއްޒަފަކު ކޮށްާފނެ ނުރަަގޅު ޢަމަލުތަކަށް ިޒންމާ ުނއުފުލުަމށް ކުންފުންޏަށް ލިިބދޭ އެކަށޭނަ ދި
ނުރަަގޅު ހުރިހާ ައމަލުތަކެއް ފާހަގަކޮްށ، އެކަމާ ދުރާލާ ފިޔަވަުޅެއޅޭނެ ނިޒާެމއް، ގާިއމުކުުރމަކީ އެްއެވސްކުންފުންޏަަކްށ 

ެޅއް އެޅިަފއިނެުތަމކީ، ކުރެވޭނެަކމެްއނޫެނވެ. ބުެނިވދިޔަ ދިާފޢުގެ ދަުށން ައޅަްނޖެހޭ ރައްކާެތރިަކމުގެ ުހރިހާ ފިަޔވަ
 ކުންފުނީގެ ިއްސވެރިްނގެ ކުށުގެ ނިަޔތް އޮތްކަން ހާަމވާކަެމްއވެސްޫނނެވެ.

އެަފދަ ހުޫދދެއް ކަޑަެއުޅމަކީ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުންުކރާ ޢަަމލުތަކަށް ކުންފުނިން ޒިންމާއުފުލަްނ ނުޖެހޭގޮްތ  ނޫނެކެވެ:

ަލއަކަށް ެވދާނެ، ތިާމވެއްާޓުގޅުންުހރި ކުށްކުށުގަެއވެ. ކުށުގެ ަބރުދަަންށ ވެާދނެކަމެެކވެ. ޚާއްޞަކޮްށ، ރާްއޖޭަގއި ބޮޑުަމއްސަ

 ބަލައި، ކުންފުީނގެ ޒިްނާމގެ ހުޫދދުކަޑަެއޅުުމގެ ެއއްެވސް ަސބަެބއް ނެތެވެ. 

ަމ، ކުންފުނީގެ އެެޖންޓަކުކުރާ ޖުނަްޙގެ ޢަމަލަކަށް ކުންފުނި ޒިންމާދާރު ކުުރވުުމގެ އެކަށޭނެ ސަަބބެއް އޮތްަކމަށްާވނަ
ޖިނާޔަުތގެ ޢަމަލުތަކަށް ކުންފުނި ޒިންމާާދރު ކުރުވުުމގެ އެކަށޭނެ ސަަބެބއްެވސް އެބަޮއތެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ ޒިްނާމ، 
ޖިނާއީ ކުށްކުާށގުޭޅގޮތުްނ، ވަކި ުޙދޫެދއްގެ ެތރޭަގިއގެްނގުުޅމަކީ އެކަީށެގންާވގޮތެްއނޫެނވެ. އެީއ، ކުންފުނިތަުކގެ 

ކުުރމަްށ މަސައްކަތް ނުުކރުމަށް ކުންފުނިތަކަްށ ލިބިދޭ ހިތްަވރަކަށްާވތީެއވެ. ކުންފުީނެގ މުަވއްޒަފުން ކުށްކުުރމުން ުދރު
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 ޤާނޫނެއްގެ  ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ގޮތަކަށް ަވކި ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން. 1  

 .ވުން ކުށަކަށް ބިާނވެަފއިވާ މައްޗަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ނުޮކށް މަލެއްޢަ ބަޔާންކުރާ ދަށުން

      އެކަށީެގންވާ

 ފިޔަވަުޅއެޅިަކުމގެ 

 ދިފާޢު 

 މަްއޗަށް  ހެކިތަކުގެ  ހުރި ލިބެން  ދަޢްާވެއއްަގއި ކުރާ ަދށުން ގެ (1) ގެ(ހ) މާއްާދގެ މި( ށ) 

 އިސް އޮތް ޒިންމާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޗަށްމައް ޢަމަލުގެ ހިމެނުނު ގޮުތގައި ޢަމަލުގެ ކުށުގެ، އިރު ބަލާ

 އަަޅއިފަިއވާކަން  ފިަޔވަޅު  ެއކަށީެގންވާ ިހނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި  ކުށް އެ ،   ހިންގުންތެރިޔާ

. ދިފާޢެކެވެ ލިބޭ އުފުލުމަށް ޒިންމާ ކުށުގެ އެ އެއީ، ަނމަ ވާ ސާބިތުކޮށްދީފިކަމުގައި

 :ނަަމއެވެ ވާ ނުހިމެނޭކަމުގައި ޢަމަލު އެ ަގއިތެރޭ ޙާލަތްތަކުގެ އަންނަިނވި ެއއީ އެހެންނަމަވެސް

ނޑަެއޅި ކުށް ދިނުމަކީ ލިބި ފައިދާ ދިފާޢެްއގެ ފަދަ އެ. 0  މަޤްޞަދާ ޤާނޫނުގެ ކަ

 ؛ވުން  ކަމެްއކަމުަގއި ތަޢާރުޟުވާ

ނަޑއެޅި ކުށް. 1  ލާޒިމު އޮތުން ނިޔަތް ކުުށގެ، ގުިޅގެން ކުށާ އެ ޤާނޫނުަގއި  ކަ

 .ނުކުރުން

 ކުންފުނިތަާކއި  ވިްއކާ ޢާންމުޮކށް ހިއްސާ ވަނީ އެ ބުނެފައި ކަމަށް" ކުންފުނި. "0( ނ)  މާނަކުރުން 

 އުފެއްދުމަށް ކުްނފުނި ތެރެއިން ކުންފުނިތަކުގެ ނުވިއްކާ ޢާންމުކޮށް ހިއްސާ

 .ކުންުފނިތަކަށެވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ަކންކަން ަކނަޑއަަޅއިފަިއވާ ޤާނޫނުގައި

 އެ ބުނެފައި ކަމަށް" ޖަމާޢަތެއް ރީކޮށްފައިނުވާ ރަިޖސްޓް ގޮުތަގއި ކުންފުނީގެ . "1

، އިދާރާތަާކއި  ެއކިއެކި ސަރުކާުރގެ ސަރުކާާރއި ޕާރޓްނަރޝިޕާއި ޓްރަސްޓާއި  ވަނީ

 އަެނކަކާ  އެަކކު، ގޮުތަގއި ބަެއްއގެ ެއއް، މަސްލަޙަތަށްޓަަކއި އިޤްތިޞާދީ

 ގިނަ  ވުރެ  އެއަށް  ުނވަތަ މީހުން ދެ ޙަރަކާތްތެރިވާ، ގޮުތަގއި އުޅޭ  ބައިވެިރެވގެން

                                                                                                                                            

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  01މުަވއްޒަފުން ކުށްކުުރން ހުއްޓުުވމަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކުންފުނިަތއް، 
ެލއްކުރަނީ އޭާނ ތަމްރީނުުކރުމަްށ ުނވަތަ ޭއނާގެ ަޢމަލުަތއް ދިފާޢުން، ރައްކާެތރިކޮްށދެެއވެ. ުމަވއްަޒފަކު، ޖިނާޔަުތގެ އަމަ

ރަނަގުޅމަގަށް އެނބުުރމަށް އެކަށީެގްނވާ ަމސައްކަެތއް ކުންުފނިން ނުުކރުުމންކަމުަގިއވާނަަމ، ުމޅި ކުންފުްނޏަްށެވސް 
ަސއްކަތުން ކުންފުްނޏަްށ އެކުށުގެ ޒިްނމާ ނިްސބަތްކުެރވެްނވާެނއެވެ. ކުންފުީނގެ މުަވއްޒަފުްނނާއި ެއޖެންޓުން ކުރާ މަ

ފައިދާތަެކއްކުެރއެވެ. ީވމާ، ެއމީހުްނެގ ވާޖިބުަތއް އަދާުކރަނީ ޤާޫނނާެއއްޮގްތވާގޮުތގެ މަތިންަކމުަގއި، ކަށަަވރުކުުރުމގެ 
 ވާިޖބުކުންފުނިތަކުން އުފުލަންާވނެެއވެ.
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 .ބައަކަެށވެ

ިއސް ހިންގުންތެރިޔާ"ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ކުންފުނީގެ ސިޔާސަުތ ". 1

ނަޑއެޅުމުަގއި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އާދަިއގެ މުަވްއޒަފުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ  ކަ

އުފުލަން ޖެހޭ ފަދަ މަގާމެއްގައި ކުންފުންޏެއްަގއި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ގޮތުަގިއ 

ޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަާމޢަތެއްަގއި ހުންނަ އޮފިސަރަށެވެ. ނުވަަތ ރަޖިސް

 އޭޖެންޓަށެވެ.

އޭޖެންޓް"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ކޮންމެ ޑިެރކްޓަރަކަާށއި އޮފިސަަރކަށާިއ " .1

ޮގތުގައި ރަޖިސްޓަީރ  މުވަްއޒަފަކަށާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ

ތުން އެއްެވސް ޙައިިޘއްޔަތަކުްނ ޢަމަލެއް ކުރުން ވެފައިުނވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާ

 ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނުވުން  ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ 

ހ( ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ުނވަތަ ކުންފުނީގެ ގޮުތގަިއ )___.10  

ފައިވާ ޖަމާޢަެތއްގެ ނަުމގައި މީހަކު ކުރާ ނުވަތަ ކުުރވާ ކުުށގެ ޢަމަލަީކ، ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 އޭނާގެ އަމިއްލަ ފަރުދީ ޙައިިޘއްޔަތުން ެވސް ޒިންމާ އުފުލަްނޖެހޭނެ ޢަމަލެކެވެ.

ށ( ކުންފުންޏަކުން ނުަވތަ ކުންފުނީގެ ގޮުތގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުާވ )  

ންމާ އުފުލަން ޖެހިފައިާވ މީހަކަށް، ަވކިފަރުދަކު ެއ ފަދަ ޖަމާޢަތަކުން ކޮށްފައިވާ ކުށެްއެގ ޒި

ނޑަައޅާ އަދަުބ ދެވޭނެއެވެ.  އަދި އެއީ އެ  ކުށެއްކޮށްފިނަމަ ދެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑަެއޅިފައިވީ ނަމަވެެހވެ.  ކުންފުންޏަށް ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތަށް އެހެން އަދަބެއް ކަ

 

 މާނަކުރުން 

(ވަަނ 1ވަަނ މާްއދާގެ )ނ(ގެ )11ްށ ދީފައިވަނީ ހ( "އޭޖެންޓް"އަ)___.11  
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 ނަންބަރު ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ވަނަ ނަންބަރު ަގިއ 0ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ )11ށ( "ކުންފުނި"އަށް ދީފަިއަވނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ވަނަ 1ވަނަ މާްއދާގެ )ނ(ގެ )11ނ( "އިސް ހިންގުންތެރިޔާ"އަށް ދީފައިވަނީ )

 ރު ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.ނަންބަ

ރ( "ކުންފުނީގެ ގޮތުަގިއ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތް"އަށް ދީފައިވަނީ )

 (ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ ާމނަކުރުމެވެ.1ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ )11
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ވަނަ ބާބު 01  

 ފުރިހަމަނުވާ ކުށް 

 

 ކުށެއް ކުަރން އުޅުން - މާއްދާވަނަ 11

 ކުށެއް ކުުރމަށް އެދުން -މާއްދާ ވަނަ 10

 ކުށްކުރުމަށް ރޭވުން -ވަނަ މާއްދާ 11

 ރޭވުމުގައި ބައިވެިރވި މީހެއްގެ ަމއްޗަށް ަދޢްވާކުެރވެން ނެތުން ދިފާޢަކަށް ނުވުން -ވަނަ މާއްދާ 11

 ކުށް އޭނާެގ މައްޗަށް ހިންގުނު މީހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާޢު -ވަނަ މާއްދާ 11

ށެއް ކުުރމަށް އެއްބަްސވުމަށް ފަހު އެ ކަން ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން ކު -ވަނަ މާއްދާ 11

 ލިބިދޭ ދިފާޢު 

 ކުށެއް ކުުރމަށް އުޅުމާއި،  ކުެށއް ކުރަްނ އެދުމާއި، ކުެށއް ކުރުމަށް ޭރވުން ދަރަޖަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 11

 ކުށްކުރުމުެގ އާލާތް އަތުަގއި ހުރުން -ވަނަ މާއްދާ 11

 މާނަކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 11

 

 

 ކުށެއް ކުރަން އުޅުން 

ިއ މީހަކު ކުާރ ޢަމަލަކީ ކުށެްއ ކުރަްނ ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަ)___.11  ކުށް މާނަކުރުން 

 އުޅުމުގެ ޢަމަލެެކވެ:

 ކުށެއް ކުރުމަށްަޓކައި ކުުށގެ ނިޔަތް އޮތުން؛. 0

ީށގެންވާ ފިަޔވަޅެއް އަޅައިިފކަން ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަ. 1

ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ޤަޞްދުގައި ކުރުން؛ އަދި އެ ޢަމަލު ކުރީ 
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 ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތު ދެމިއޮތްކަމުގައި  ޤަބޫލުކޮްށގެްނކަމުގައި ވުން.

އެކަށީެގންވާ ފިަޔވަެޅއް  

އަަޅއިފިކަން     

 ރަމްޒުކޮްށދޭ ޢަމަލު 

ލެއް ފުިރހަމަކުރުމަށްޓަކައި ެއކަށީގެްނާވ ފިޔަވަެޅއް މި މާއްދާގެ . ކުށުގެ ޢަމ0ަށ( ) 

(ަގއި ވާ ފަދަިއން މީހަކު އަޅައިފިކަމުަގިއ ބެލެވޭނީ އެ ކުށުގެ ޢަަމލު 1)ހ(ގެ )

 ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް އޭނާގެ މަޤްޞަދު އެޢަމަލުން ސާފުކޮށް ދަލީލުކޮށްދޭ ނަމައެވެ.

ކުށެއްގެ ޢަމަެލއް 

 ޓަކަިއ،ފުރިހަމަުކރުމަށް

އެކަށީެގންވާ ފިަޔވަެޅއް 

އެޅީަކމުަގއިބެެލވިާދނެ 

 ޢަމަލު

ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް މަޤްޞަދު ސާފުކޮށް ދަލީލުކޮށްދޭ . 1 

ނަމަ، އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކަކީ، ކުެށއްގެ ޢަމަލެއް ފުިރހަމަކުރުމަށްޓަކައި، 

 ން ބެލިދާނެ ޢަމަލުތަކެވެ: އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަެޅއް އެީޅކަުމގަިއ، ޤާނޫނީ ގޮތު

(i )،ިއެ މީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުުށގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހާއަށް އިންތިޒާރުކުރުމާއ  

 އޭނާ ހޯދުމާއި އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔުން؛

(ii )ާއެ ކުށް ކުރުމަށް ،  އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ުކށުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހ

 ލެންބުމަށް މަސައްކަތްކުރުްނ؛ ބޭނުންވާ ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ލެންބުން ނުވަތަ

(iii ) ކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ތަން އެ ކަމަށް އެކަށީގެްނވޭތޯ ބަލައި އެ ތަނުެގ

 މަޢްލޫމާތު ހޯދުން؛

(iv ) ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ތަނަކީ ޢިމާރާތެއް ނުވަަތ

އެ  އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެ ނޫްނ ވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ަތނަކަށް ވެފައި

 ތަނަކަށް ހުއްދަ ނެތި ވަނުން؛

(v )،ިެއ  ކުުށގެ ޢަމަލު ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތުަގއި ބެހެއްޓުމާއ

ސާމާނަކީ އެ ކުށުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮްށ 

ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ އެްއޗެްއސަށް ވުމާއި ެއއިން އެ ޙާލަތުަގއި ހުއްދަ ބޭނުމެއް 

 ެޗއްސަށް ވުން؛ ނުވަތަނުކުރެވޭނެ ެއއް

(vi ) ،ިކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތުަގއި ބެހެއްޓުމާއ

ހޯދުމާއި، އެއާ އެްއގޮތް ެއްއޗެތި ހޯދުމާއި އަދި އެްއޗެިތ ކުށުގެ ޢަމަލު 
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ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަނުަގއި ނުވަަތ ެއ ތަނާ ަކިއރި ހިސާބެއްަގިއ 

ނު ބެހެއްޓުމަކީ އެ ޙާލަތުގައި އެ ނޫން ބެހެއްޓުމާއި، އެ ގޮތަށް އެ ސާމާ

 ހުއްދަ ބޭނުމެއް ހިފޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުވުން.

 

 ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން 

ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ އަންނަނިިވ ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެހެްނ )___.10  ކުށް މާނަކުރުން 

 :މީހަކު ލައްވާ ކުެށއްކުުރވުމަށް އެދިއްޖެކަުމގައި ބެެލވޭނެެއވެ

 މީހަކު އެ ޢަމަލު ކުރަނީ: . 0

(i ) ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ުކށުގެ ނިޔަތް ޮއެވގެންކަމުަގއި ވުން؛ 

(ii ) ެެއ ކުށް ކުރުމަށް ހިްތވަރު ދިނުމުެގ ގޮތުން ުނވަަތ ފަސޭހަކުރުމުގ

 ގޮތުންކަމުަގއި ވުން. 

، އަންނަނިވި ާބވަތުގެ ަޢމަލެއް ކުރީކަމުަގއި ބެލެވޭެނ ކަމެއް ކުރުމަށް. 1

އެހެން މީހަކަށް އަމުރުކުރުން، ހިތްވަރު ދިނުން، ނުވަަތ އެހެން މީހެއްގެ 

 ގާތުން އެ ކަމަށް އެދުން:

(i ) ކުުށގެ ޢަމަލުގެ ގޮުތގަިއ ބެލެވޭނެ ޢަމަލަކަށް ވުން ނުވަތަ ކުށްކުރަްނ

 އުޅުމުގެ ޢަމަލެްއގެ ގޮުތަގއި ބެލެވޭނެ ޢަމަލަކަށް ވުން: ނުވަތަ 

(ii )ަތަ ުކށްކުރަން އުޅުމުަގއި އެހީތެރިެވދީފިކަމަށް ނުވަތަ ކުށްކުރުމުަގއި ނުވ

 އެ ކަމުަގއި ބަިއވެިރވެއްޖެކަމަްށ ބެލެވޭނެ ފަދަ ޢަމަލެއްކަމުގަިއ ވުން.

ނޑަެއިޅގެން ނުުބނެ   ކަ

 ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން 

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

ދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމެއް ނޫނެވެ. މީހެއްގެ ޢަމަލުން އެދުމަކީ މި މާއް

 ނަމަ ވެސް އެ ފުދުނީއެވެ. އެ ކަން އަނެާކއަށް އަްނަގއިދީފި
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 ކުށް ކުރުމަށް ރޭވުން 

ހ( މީހަކާ އެކު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ބަޔަކާ ެއކު އަންނަނިިވ )___.11  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެއްުކރުމަށް ރޭވީ ކަމުގައި ބެެލވޭެނއެވެ:، ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހާ

 އެ ޢަމަލު އެ ކުރަނީ:. 0

 (i ) ިކުށެއް ކުރުުމގެ ނިޔަތް ޮއވެގެްނކަމުަގއި ވުން؛ އަދ 

 (ii ) އެ މަޤްޞަދު ާޙޞިލު ކުރުމަށްޓަކަިއ ނުަވތަ އެ ކަްނ

 ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައިކަުމގައި ުވން.

ލު ހިންގުމުގައި ަބއިވެިރވުމަށް އެހެން ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުަގއި ބެލެވޭ ޢަމަ. 1

 މީހަކާ އެކު ނުވަތަ ބަަޔކާ ެއުކ އެއްބަްސވުން.

އެ މީހުންެގ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަުކ އެޭރވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަުދ . 1

 ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންެޖހޭ ޢަމަލެއް ކުރުން.

ކުށެއް ކުރަން ޭރވުުމގެ 

 މަޤްަޞދު 

 ޞަދު ކަމުގައި އަންނަިނިވ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ:މުގެ މަޤްށ( ކުށެއްކުރުމަށް ޭރވު) 

ކުށްކުރަން ރޭވުުމގެ ސަަބބުން ހިތްވަރު ދިން ނުވަތަ މަގުފަހިކޮށްދިން ކުށް . 0

 ކުރުން؛

 ކުށްކުރި ތަނުން ފިލުން؛. 1

 ކުށްކޮްށގެން ލިބުނު ފައިދާ ބެހުން؛ އަދި. 1

އް ޮކށްގެން، އެ ުކްށ ހަނުހުރުން ފިޔަވަިއ، ެއހެން ކޮންމެވެސް ޢަމަލެ. 1

ކުރިކަން ފޮރުވުން ނުވަތަ ެއ ކަމާ ގުޅިގެން ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް 

 ހުރަސްއެޅުން.

ކުށެއް ކުރުމަށް     

ރޭުވމުަގއި ަބއިެވިރވާ       

 މީހުން 

ނ( މީހަކު ކުށެއް ކުުރމަށް ރޭވުމުގަިއ، އެހެން މީހަކު އެ ކަމަށް ) 

ްނވާ ގޮުތގައި އޭާނއަށް ބެލެވިްއޖެ ނަމަ، ނުވަތަ އެ ރޭވުމުގެ އެއްބަްސެވއްޖެކަމަށް އެކަށީގެ

މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން މީހަކާ ެއކު ެއއްބަސްވާެނކަމަށް އެކަީށގެންާވ 
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ގޮތެްއގައި އޭނާއަށް ބެެލވިއްެޖ ނަމަ، އެ މީހަކީ ކާކުކަން އަދި އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތް 

 އާ އެ ކަމަށް ެއއްބަސްވީ ކަމުގަެއވެ.ނަމަވެސް، ބެލެވޭނީ އޭނާ އެ މީހާ

ކުށެއްކުުރމަށް ޭރވި           

 ރޭުވމެްއގެ ުމއްދަތު 

އެ  ރ( ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ ) 

ރޭވުމާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރެެވން ނެތުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެ ރޭވި ރޭވުން ދޫކޮށްލުާމ 

ޭރވުން ދެމިއޮްތަކމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ. މި ާމއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކުެށއް ކުރާ  ހަމައަށް އެ

މީހާ ބެލެވޭނީ، އެ މުއްދަުތގެ ތެރޭަގއި އެ ކުށް ޭރިވ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭާނ އެ ކަމުން އަމިއްަލއަށް ތަނާުޒލުނުވާހައި ހިނދަކުެއވެ.

ށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށް ފަހު މީހަކު އެ ކަމުން ތަނާޒުލުވެއްޖެ ކަުމގައި ބ( ކު)  ތަނާޒުލުވުން 

 ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ކަްނކަން އެ މީހަކު ކޮށްފިކަމުަގއި ވާ ަނމައެވެ:

އެ ޭރވުމުަގއި އޭާނއާ އެކު ަބއިވެިރވި މީހުންނަށް އެ ރޭވުން އޭނާ . 0

 ދޫކޮށްލައިފިކަން އެްނގުން؛ ުނވަތަ 

ޮއތްކަން ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިދާރާތަކަްށ  އެ ފަދަ ރޭވުމެއް. 1

 .އެންގުމާއި އެކަުމގައި އޭނާ ބައިވެިރވިކަން ވެސް އެްނގުން

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ އެްއވަުރގެ މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި 10ޅ( )  ދޫކޮށްލުން 

އި ބެލެވޭނީ އެ ކުށް ކުރުުމގައި ކުށެއް ކުރުމަށް ޭރވުމަށް ފަހު އެ ރޭވި ޭރވުން ދޫކޮށްލިކަުމގަ 

 ބައިވެިރވި މީހުންގެ ތެރެިއން އެްއވެސް މީހަކު ެއ ރޭވި ރޭވުުމގެ މަޤްޞަދު

 ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ފާުޅވެެގންވާ ެއއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމުގައި ނުބެެލވޭ ނަމައެވެ.

ތަނާޒުލުުވމަކީ ނުވަތަ 

ރޭުވމެއް ދޫކޮށްލުމަކީ 

 ދިފާޢަކަށް ނުވުން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ، ކުެށއް ކުރުމަށް 11 ކ() 

 ރޭވުމަށް ފަހު އެ ކަމުން ތަނާޒުލުވުމަކީ ުނވަތަ އެ ކަން ދޫޮކށްލުމަކީ ދިފާޢެއް ނޫނުވެ. 

 

   

 ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢްވާކުރެވެން ނެތުން ދިފާޢަކަށް 
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 ނުވުން 

ފަރާތުން ކުށެއްކުރުމަށް ރޭިވ މީހަކީ ނުވަތަ ކުށެއް  ރައްުދވާ ދަޢްވާ .___11  

ކުރުމަށް އެދުނު މީހަކީ، އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއްަގއި ވާ މީހެްއކަމުަގއި 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ކުރެވޭ ދަޢްާވއެްއަގއި 11ވަނަ ާމއްދާގެ ަދށުން ނުވަތަ 10ވުމަކީ، 

 ނެވެ.ލިބިދެވޭނެ ދިފާޢެއް ނޫ

ހ( ދަޢްވާއުފުލުމުން އިމްތިާޔޒު ލިބިގެްނވާ މީހަކަށް ވުން ނުވަތަ ެއ ކުުށގެ ދަުޢާވ )

 އުފުލިފައިވާ ުނވަތަ އެ ކުުށގެ ދަޢްވާ ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކަްށ ނުވުން؛

 ށ( އެ ކުށުގެ ދަްޢވާ، އުފުލި ދަޢްވާއިން ބަރީއަކުެރވިފަިއާވ މީހަކަށް ވުން؛)

ފައިވާ މީހެްއކަމުަގއި ވުްނ، ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އެހެން ނ( އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވެ )

 ނުވަތަ ދަރަޖައެއް އެ މީހާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކަށް ވުން؛

 ރ( އޭނާއަކީ ޝަރީޢަުތގެ ާބރު ހިނގާ ހިސާބުން ބޭރުގައި ވާ މީހެއްކަމުަގއި ވުން.)

 

 

 ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު މީހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާޢު 

ވަނަ 10މި ޤާނޫނުަގއި އެހެްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ުނާވހައި ހިނދަކު، ___.11  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެޭވ ދަޢްވާެއއްަގއި، އަންނަނިިވ 11މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ 

 ޙާލަތްތައް އެ ގޮތަށް ދިމާވުަމީކ، ދިފާޢެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ:

އެ މީހަކާ މެދު ކުށް ކުެރވުނުމީހާ ކަމުގައި ވުން؛  މީހާައކީ،  ރައްދުވާ ހ( ދަޢްވާ)

 ނުވަތަ

ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލަކީ، އޭާނެގ  ަރއްދުވާ  ށ( ކުށް މާނަކޮށްފަިއާވ ގޮުތން، ދަޢްވާ)

އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި ކުރި ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެްސ، ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވީ، 

 ން.އޭނާގެ ޢަމަލު ހިމެނިގެން ކަމުގައި ވު
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ލިބިދޭ  ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެ ކަން ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން 

 ދިފާޢު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 11ވަނަ މާއްދާާއއި 10ވަނަ މާއްދާާއއި 11ހ( )____. 11  

ޤްޞަދު މުޅިން މީާހގެ ކިަބިއގައި ޮއތް ކުށުެގ މަ ރައްދުވާ ކުރެވޭ ދަްޢވާެއްއގައި ދަްޢވާ

ދޫކޮށްލައިފިކަމާއި އެ ކަން ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ިއޚްތިޔާރުަގއިކަން ރަމްުޒކޮށްދޭ 

މީހާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދީ ހުއްުޓވައިފިކަުމގަިއ  ރައްުދވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ، ދަޢްވާ

 ބެލެވިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އޭނާައށް ދިފާޢެއް ލިބިގެންވެެއވެ.

ްޚތިޔާުރގައި  އަިމއްލަ އި

ފުރިހަަމއަށް ދޫކޮށްލާ 

 ދޫކޮށްލުމަކަށް ުވން 

ށ( ކުށެްއގެ މަޤްޞަދު އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ޫދކޮށްލާ ދޫކޮށްލުމަކީ އަިމއްލަ ) 

 އިޚްތިޔާުރގައި ފުރިހަމައަށް ދޫޮކށްލި ދޫކޮށްލުމެއް ކަމުގަެއއް ުނބެލެވޭނެެއވެ:

އޮތްކަަމށް ޤަބޫލުކުރެިވގެްނ  ެއ ކަންދޫކޮށްލީ އަންނަނިވި ފަދަ ޙާލަތެއް . 0

 ކަމަށްވުން؛ 

(i ) ްއެ ކުށް ކުރާ ކަން އެނގިދާނެކަުމގެ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރަނިކޮށ

ހައްޔަރުވެދާނެކަުމގެ ނުވަަތ އެ ކުށުގައި ަބއިވެިރާވ އެހެން މީހަކު 

ހައްޔަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް ޮއެވެގންކަމުގައި ވުން؛ 

 ނުވަތަ

(ii ) ްއެ ކުށް ކުރުްނ އިތުރަށް އުނަދޫގވާ ފަދަ ޙާލަތެއ

 ކުރިމަތިވެގެްނކަމުަގއި ވުން.

 އެ ކަން ދޫކޮށްލީ އަންނަިނވި ފަދަ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެންަކމުގައި ވުން:. 1

(i ) ްއެ ކުށް ކުރުން އެހެން ވަގުަތކަށް ލަސްކުަރން ނިންމުމަށ

 ފަހުގައިކަުމގައި ވުން؛ ނުވަތަ 

(ii )ަކާ މެދު އެ ކުށް ކުރުމަށް ނިންމުމަށް ފަހުގަިއކަމުަގއި ވުްނ އެހެން މީހ
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ނުވަތަ އެ ކުުށގެ މަޤްޞަދާ އެއްފަދަ އެހެންނަމަވެސް ތަާފތު މަޤްޞަދެއް 

 ފަހުގައިކަުމގައި ވުން. ހާޞިލުކުރުމަށް ނިންމުމަށް

ސާބިތުުކރުމަށް ޭބނުްނވާ 

ނޑު   ހެކީގެ މިްނގަ

ފަރާތަށް ލިބިދޭކަން  ރައްދުވާ  ނ( މި މާއްދާއިން ލިިބދޭ ދިފާޢު ދަޢްވާ) 

 ސާބިތުކޮށްދޭނީ އޭނާެއވެ. ެއއީ، ލިބިހުރި ހެކި އަޅައިިކއުމަށް ފަހުގައެެވ.

 

 ކުށެއް ކުރުމަށް އުޅުމާއި،  ކުށެއް ކުރަން އެދުމާއި، ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުން ދަރަޖަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައި 11 ވަނަ މާއްދާާއއި 10ވަނަ މާއްދާާއއި 11ހ( ) __.11  ދަަރޖަކުރުން 

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ކުްށކުށަކީ ކުރަން އުޅުުނ ނުވަތަ ކުރަްނ އެދުނު ނުވަަތ ކުރުމަށް ޭރވި  ކަ

 ކުށުގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ ެއއް ދަރަޖަ ތިރީގައި ވާ ކުށް ކުެށވެ.

އަަދބުިދނުުމގައި ބަލާ 

 ނުކުތާތައް 

ކުރުމާ ުނވަތަ  . ކުރަްނ އުޅުުނ ކުްށ ކުރުމާ ނުވަަތ ކުރަން އެުދނު ކުށ0ްށ( ) 

ރޭވި ކުށް ކުރުމާ ވަރަށް ގާަތށް ކުށްކުރި މީހާ އައިސްފަިއވާކަމަށް ސާބިތުާވ 

ނަޑއަާޅ އަދަބު ނަޑއެޅުމުގެ އަސާީސ  އަދަބު، ނަމަ، އޭނާއަށް ކަ ކަ

ނޑުން ެއއް ދަރަޖަ އުުފލިގެންވާނެެއވެ.  މިންގަ

 ކުށްކުރި މީހާ:. 1

(i )ިޢަމަލެއް ުފރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކުށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޭބނުންވާ ހުރިހައ

 ނަމަ؛ ނުވަތަ 

(ii ) ިއެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން އެ ކުށް ކުރާ އިރު، އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައ

 ޢަމަލެއް އޭނާ ކޮށްފަިއވާ ނަމަ،

ނޑުން ދެ ދަރަޖަ  ނޑައެޅުުމގެ އަސާސީ މިންގަ ނޑަައޅާ އަދަބު، އަދަބުކަ އޭނާއަށް ކަ

 އުފުލިގެންވާެނެއވެ.

 

 އާލާތް އަތުގައި ހުރުން  ކުށްކުރުމުގެ 
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ހ( ކުށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެ ކުށް ކުރުމުަގިއ )__.11   ކުށް މާނަކުރުން

 ބޭނުންކުރާނެ އާލާތް އަތުަގއި ބަހައްޓައިފި މީހަކުއެކުރަނީ ކުށެކެވެ.  

 ށ( "ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް" ަކމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ:)  މާނަކުރުން 

ށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚާްއޞަކޮށް ތަްއޔާުރކޮށްފައިވާ ުނވަަތ ކު. 0

 އެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ާޚއްޞަޮކށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ެއްއޗަކަެށވެ؛ ނުވަތަ 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުށެްއ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެްނުގޅޭ އެްއޗެއްސަާށއި، . 1

ދޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގަިއ ގެންގުޅޭ ކޮންމެ ކުށުގެ ނިޔަތް ފުރިހަމައަށް ހާމަކޮށް

 އެްއޗަކަެށވެ.

 ވަނަ ދަރަޖަެއވެ.0ނ( މި ކުށުގެ ދަރަޖައަކީ ުޖނާޙުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ަގއި ދީފަިއވާ 11ދީފައިވަނީ  ކުްށކުރުމުގެ އާލާތް"އަށް" __.11  

 މާނަކުރުމެވެ.
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ވަނަ ބާބު 01  

އި އޭގެ ނަތީޖާ ކުށް ދަރަޖަކުރުމާ  

 

 ކުށް ދަރަޖަކުރެިވގެންވުން  - މާއްދާވަނަ 21

 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުްށކުށް  -ވަނަ މާއްދާ 20

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވިގެްނާވ މުއްދަތު -ވަނަ މާއްދާ 21

 ހުއްދަކުރެިވފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުަތއް  -ވަނަ މާއްދާ 21

 ްށ ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢްާވކުުރންއެއް ކުށަ -ވަނަ މާއްދާ 21

 

 

 ކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ ޖިާނއީ ކުަށކީ، ތިީރގަިއ  ___.21  

 ދަރަޖަކުރެވިގެްނވާ ކުށެެކވެ: ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން،

 ނުވަތަ ؛ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާަޔތ0ުހ( )

 ނާަޔތު؛ ނުވަތަ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖ1ިށ( )

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާަޔތު؛ ނުވަތަ 1ނ( )

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާަޔތު؛ ނުވަތަ 1ރ( )

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާަޔތު؛ ނުވަތަ 1ބ( )

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙް؛ ނުވަތ0ަޅ( )

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙ1ްކ( )

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙ1ްއ( )

 ؛ ވ( މުޚާލަފާތު)
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މުޚާލަފާތަކީ ޖިާނއީ ކުށެއް 

 ނޫން 

މ( މުޚާލަފާތަކީ، ޖިނާއީ ުކށެއް ނޫނެވެ. މުޚާލަފާތުެގ ުކށެއް ސާބިތުވުަމކުން، ) 

 ޖިނާއީ ކުށް ސާބިތުވުމުން ނުުކންނަ ބާވަތުގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާތަކެއް، ނުނުކުންާނއެވެ.

 

 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް 

މުގެ އަންނަިނވި މުްއދަތުތައް ހިމެނިގެންާވ ހ( ޖަލުަގއި ބަްނދުކުރު)___.20  

 ކުށްކުށަކީ، ތިީރަގއި ބަޔާންކޮްށފައި އެ ވާ ދަރަޖަިއެގކުށެވެ:

އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން ހުއްދަ ކުރާ ނަމަ،  0. 0

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖިނާަޔތެކެވެ؛1އެީއ، 

އަހަުރދުވަހަށް ވުރެ ކުރު  0 މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު، އެހެންނަމަވެސް 1. 1

ވަނަ ދަރަޖަިއެގ 0މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން ހުއްދަކުރާ ނަމަ، ެއއީ، 

 ޖުނަޙެކެވެ؛

 11ެއހެންނަމަވެސް  ،މަސްދުވަސް ނުވަތަ ެއއަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް  1. 1

ވަނަ ދަރަޖަިއެގ 1ދުވަހަށް ވުރެ ިދގު މުއްދަތަަކށް ބަންދުކުރާ ނަމަ، ެއއީ،  

 ވެ؛ޖުނަޙެކެ

ދުވަހަށް ވުރެ ކުުރ މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން ހުއްދަ ކުރާ ނަމަ،  11. 1

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙެކެވެ.1އެީއ،  

 ށ( ވަކި ކުަށކީ ޖިނާޔަތެްއކަމުގަިއ، ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރާ ަނމަ، އެއީ:)  

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖިނާޔަތެކެވެ؛1. 0

ވަަނ 1ކަނި ބަޔާންކުާރ ނަމަ، އެީއ، ވަިކ ކުށަީކ، ޖުނަޙެއްކަުމގައި ހަމައެ . 1

 ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ.

 ނ( މުޚާލަފާތެއް ކަމުގައި ެބލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކަގއެވެ:)

ނަޑއެިޅގެްނ . 0 އެއީ ޖިނާޔަތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ޖުނަޙެއްކަމުަގއި ކަ
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 ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާ ެއކު، އެ ކުށަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް 

ނަޑއެޅިފައިުނވުން؛  ކަ

އެީއ، އެ ކުށް ކުރުުމގެ ނިޔަތް އޮތްކަން ސާބިތުކުރަްނނުޖެހޭ، ހަމައެކަނި . 1

 ޢަމަލު ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކުށަކަށް ވުން؛

އިހްމާުލގެ  ހެކި 

ސާބިުތވެްއޖެކަމަށް ވާ ނަމަ 

މުޚާލަފާތަކަށް ުވރެ މަތީ 

ނަޑއެުޅން   ދަަރޖަެއއް ކަ

މުގައި އިހްމާލުވެފަިއވާކަން  ދަޢްވާ ކުރާފަރާތުން ކުށުގެ ުރކުންތައް ދެނެގަތު . 1 

ސާބިތުކޮށްދޭ ޙާލަތުގަިއ، ިނޔަތް ސާބިތުކުރަން ނުޖެހި، ހަމައެކަނި އަމަލު 

ދަރަޖައެއް މަތީ ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކުށަކީެވސް މުޚާލަފާތަކަށްވުރެ 

ނަޑއަޅަންޖެހިދާނެ ކުށެެކވެ. އެފަދަ ޙާލަތެްއގަިއ، ކުުށެގ ދަރަޖައަކަށްވާ ީނ، ކަ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ދަރަޖަެއވެ. 

 

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވާ މުއްދަތު 

ހިނދަކު،  އެހެން ގޮަތކަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާހައި __.21  

ނޑައެޅޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެ އްކަމުަގއި އަންނަނިވި ކުށްކުށަށް ޖަލުގަިއ ބަންދުކުރުމަށް ކަ

 ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި މުއްދަތުަތކެވެ:

[މަރު ނުވަތަ] ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާަޔތަށ0ްހ( )
އަހަރަށް ވުރެ ދިގު ނޫން  11 4

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

                                                 
4
 ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ(ިއން މަުރގެ އަަދބު ުއނިކުރަްނވީޯތއެެވ؟ 23މައްސަލަ:   

އެެކވެ: މަުރގެ ައަދބަކީ، ައނިޔާެވިރ، ައދި ަބދަލު ނުކުެރވޭެނައދަބެެކވެ. މަުރގެ ައަދބު ލިބުން ަޙއްުޤނޫްނ މީހަކަށް ެއައދަބު އާ
ދެިވދާނެކަުމގެ ބިރު އޮތުމަީކެވސް، ެއއަަދބަކީ، އެހާަރގަުޅނޫން އަަދބަކަށް ެބލެވޭ ަސބަބެެކވެ. ެއއީ، އަަދބުިދނުމަްށފަހު، 

ކުުރމުގެ ުފރުަޞތު ނޯންނާނެީތއެވެ. ގިަނގަުއމުތަެކއްަގއި، ަމުރގެ ައދަުބދިނުްނވަނީ އުވާެލިވފައެވެ. އެައދަބު އިސްާލޙު 
އަަހރުުދވަުހގެ ތެޭރަގއި، ަމުރގެ ައދަބު ީދފައެއްުނެވއެވެ. ކުުށގެ އަނިޔާލިބޭ މީުހންނަށާިއ  01ރާްއޖޭަގިއވެސް، ިމވޭތުެވދިޔަ 

ދާެނއެވެ. އަނިޔާލިބޭަފރާތް ތަކުން، އަަދބު ިއޚްތިޔާރުުކރާނަަމ، ޖިާނއީ އަދުުލެގ އާއިލާތަކަށް ަމދަީނގޮތުން ބަދަލު ލިިބދެވި 
ނިޒާުމގެ ތެޭރގައި ޮއންނަްނޖެހޭ ުއސޫލާއި ހަމަތަުކގެ އެްއގޮތްަކމުގެ ސިަފއަށް އުނިކަްނއަންނަން ފަށާފާެނެއވެ. މަުރގެ އަަދުބ 

ްއނުކުރާެނެއވެ. މިޤާޫނނުަގއިުހރި އަަދބުތަުކގެ ތެރެއިްނ، އެންމެ އުވާުލމަކުން، ިމޤާނޫުނގެ އިސްާލމީަވްނތަ ސިފައަކަށް އަަސރެ
 ހަރުކަށި ައދަބު ިމޤާނޫުނން ޭއރުންެވްސދޭނީ ަމރުގެ ކުށަެށވެ.

މަުރގެ ައދަބު މިާޤނޫނުން އުާވނުިލކަމުަގއިީވނަަމވެްސ، ިމޤާނޫނު ަތންީފޒުކުރެެވންފެށުުމން، ަމރުގެ ައދަބު ދިނުން 
އި ހުއްަޓމަކަްށ ގެނަުއމާބެހޭ އުސޫލެއް ވަގުީތގޮުތން ތައާރުފުުކރަން ޖެިހދާެނއެވެ. ފަޑިޔާުރްނނާއި ވަކިުމއްދަެތއް ނެްތގޮތުގަ 
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އަހަރު ދުވަަހށް ވުރެ ދިގު ނޫން  01ވަނަ ދަރަޖައިގެ ިޖނާޔަތަށް 1ށ( )

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން  1އިގެ ޖިނާޔަތަށް  ވަނަ ދަރަޖ1ަނ( )

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

އަހަރު ުދަވހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން  1ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ިޖނާޔަތަށް  1ރ( )

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

އަހަރު ދުަވހަށް ވުރެ ދިގު ނޫްނ  1ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖިނާޔަތަށް  1ބ( )

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

މުއްދަތަކަށް  އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން 0ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަަޙށް 0ޅ( )

 ޖަލަށްލުން؛

މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް  1ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙަށް 1ކ( )

 ޖަލަށްލުން؛

ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަްށ  11ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙަށް  1އ( )

 ޖަލަށްލުން؛

                                                                                                                                            

ވަކީލުންެވސް ަދސްކުރަުމންާދނީ މުިޅން އެހެން ޤާޫނނީ މަްސދަރުތަކަާކއި ނިޒާެމއްކަުމަގއިވާީތ، އަލަށް ތަޢާރަުފ 
ާދިއރާއަށް ވަގުތު ބޭނުްނވާެނއެވެ. ައދި ިމގޮތަށް ފަރިަތވުުމެގ ކުރެވޭހާލަތްތަކަށް ދެކެފަރިަތވުމަްށ، ައދުލު އިންސާުފގެ 

މުްއދަތުަގއި، ޙަްއޤުޫނންމީހަކަށް މަުރެގ އަަދބު ެދވިާދނެކަުމގެ ިބރު އިުތރަްށ ފުޅާެވގެްނދެެއވެ. ިއސްލާްމދީުނގައި މަުރގެ 
ނޑިަވޅެްއަގއި، އެަފަދ އަދަެބއް ދިުނމަކީ، ިއސްލާމީ ުއސޫލަކަށް  އަަދބު ހުްއދަނަަމެވސް، ޮއޅުންތަެކްއ އުޅެާދނެ ދަ

ނުވެިހގަިއދާެނއެވެ. ައދި، މިާޤޫނނު ފުރިަހމަކަާމއި ޮއމާންަކމާއެުކ ތަންފީޒުކުެރވެންފަަށއިފިކަމަްށ ަމޖިލީހަށް 
 ފެނިވަަޑއިަގތުމުްނ، މަުރގެ ައދަބު ދިުނން ހުއްޓާލެވިަފއިއޮތް އޮތުން ނިުމމަކަްށ ގެނެިވދާެނއެވެ.

އިސްާލީމ ޝަރީޢަތުަގއި، ދިނުން ލާިޒމުކުރާ ައދަބެެކވެ. ެއއަަދބު ިމޤާނޫނުން އުނިކޮްށގެންުނވާެނއެވެ. ، ނޫނެކެވެ: މަުރގެ ައދަބަކީ
މަުރގެ ައދަުބ، ިމޤާނޫުނަގއި ހިމެިނގެްނވުމަކީ، އަނިާޔވެރި ކުށްކުުށގެ އަަސރުކުރާ ަފރާތްތަކާއި އާއިލާތަކަްށ އޮްތ 

އިސްާލމީ ޝަރީޢަާތެއއްގޮތް ޤާނޫެނއްކަުމގައި ވުުމގެ ހިތްަހމަޖެުހްނވެްސ ހިތްހަމަެޖހުމަކަްށވުުމގެ އިުތރަށް، މިާޤނޫނަކީ 
ލިބިދޭކަމެެކވެ. އެީއ، އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުަގއި، ަމދަީނގޮތުން ބަދަލު ޯހދުމަށް ބޭުނންުނވާ އާއިލާތަކަށް، ިއސްލާީމ 

ަފރުާވއަށް އެެދންދާީނ، މަދު ޝަރީޢަުތގަިއވާފަަދއިްނ، މަރުގެ ައދަބަށް ެއދެޭވނެތީެއވެ. މަދަނީކޯޓުތަުކން، މަދަނީ
ދިވެިހންކަމަްށވާތީ، ަމރުގެ ައދަބު ހިެމނިފައިޮއތުމަކީ، ކުށުގެ ައސަރުުކރާ ފަާރތްތަކަށާއި، ާއއިލާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަްށ އޮތް 

 ހަމައެކަނި ަހއްލެވެ.
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ވ( މުޚާލަފާތަކަށް، އެްއެވސް މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް )

 ނެތެވެ.

އެންމެ ދިގު ުމްއދަތުގެ 

އަަދބު ހަަމއެކަނި ކުށުގެ 

އެންމެ  ުނރައްކާެތރި 

ނޑަެއޅުން   ވައްަތރަށް   ކަ

ނޑަައޅައިަފއިވާ އަދަބުގެ ދަރަަޖއިގެ ެއންމެ މަތީ ނިސްބަތުގެ )  މ( ކުށަކަށް ކަ

ނޑައެޅުން ެއކަށީގެްނވާ އަދަ ބަކީ، އެ ކުުށގެ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބާަވތަށް ކަ

 އަދަބެކެެވ.

މަުރގެ ޢުޫޤބާތް މީހަކު      

މެރުުމގެ ެއންމެ 

ނުރައްކާެތރި ާބވަުތގެ 

 ކުށަށް ޚާއްަޞެވގެން ުވން  

ނަޑއެޅިގެްނވަނީ މީހަކު މެރުުމގެ ކުުށގެ ތެެރއިން)  ، ފ( މަރުގެ އަދަބު ކަ

ގަސްތުަގއި އެންމެ އަނިާޔެވރިކޮށް، އެންމެ އަނިޔާދެނިިވ ގޮތެއްަގއި މީހަކު މެރުމުގެ 

 ކުށަށެވެ.

 

 ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތައް 

މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،  ___.21  

ނޑަައޅާނީ ިތރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެ ވާ އަންނަނިވި ދަރަޖަތަކުަގއި ހިެމނޭ ކުށްކުށަށް ކަ

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަދުތަކެވެ:

   

 ހ( ކުރުވި ެގއްލުމުގެ ުނވަަތ ލިބުނު ފައިދާގެ ދެ ގުނަ؛ ުނވަތަ )

 5ުރފިޔާ؛111،111،0ވަނަ  ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  0. 0ށ( )

                                                 
5
 ށް މަތި ކުރަްނވީތޯެއވެ؟މައްސަލަ: ުހއްދަުކެރވިެގންވާ ޫޖރިަމނާގެ ައދަދުތަުކގެ ެއންމެ މަތީ ިނސްަބްތ، އިތުރަ  

އާއެެކވެ: ެއއަދުތަކުން ެއންެމމަތީިނސްަބތް އިތުރަށްމަތިުކރުުމން، ޭއގައި ައދަުބގެ ސިފަ އިތުރަށް ޖެޭހނެެއވެ. އަދި ޖަލަށްލުުމެގ 
ަތްއ އަަދބުގެ ބަދަުލަގއި، އެ ޖޫިރމަނާޭބުނން ކުރުމަށް ހިްތަވރަކަށްެވގެްނދާެނއެެވ. މިހެންުވމުން، އެކަީށގެންާވައދަބު

ނޑަެއޅުަމށް ފަސޭަހމިންަގޑެއް ގެްނުގޅެިވދާެނއެވެ. އަދި ޖަުލގެ ައަދބު ކަޑަެއޅޭ ނިްސބަތް ަމދު ކުރުުމގެ ފުުރޞަުތެވސް  ކަ
ލިބިގެްނދާެނއެވެ. ޫޖރިމަނާުކރެވޭ ައަދދަކީ، ޖަލުގެ ައދަުބގެ ބޮޑުކަާމ، ހަަމހަމަވާ ގޮަތށް ކަޑައަޅާަފއިވާ ައަދދުަތކެއް 

 .ކަމުަގއި ވާްނވާެނެއވެ
 

ނޫނެކެވެ: ިމހާރު ކަަޑއަޅާަފއިވާ ޖޫިރމަނާގެ އެންެމމަތީ ައަދދުތަކުން، ކުްށކުށަށް އެކަށީގެްނާވއަަދބު ެދވޭެނއެވެ. އެއީ، އެެވރެްޖ 
ވެ. މިހާުރ ކެ ދިެވއްެސްއގެ އާްމދަނީައށް ބަލާއިުރަގއެެވ. ޖޫރިމަާނގެ އަަދދުތައް އިުތރުކުުރމަކީ، ކުށަށްވުރެއިުތރަށް އަަދބުކަަޑއެުޅމަށް ޮއތްމަގެ
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 ރުފިޔާ؛111،111ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖިނާޔަތަކަށް 1. 1

 ރުފިޔާ؛111،111ޖިނާޔަތަކަށް ވަނަ ދަރަޖަިއގެ  1. 1

 ރުފިާޔ؛111،011ވަނަ  ދަރަޖައިގެ  ޖިާނޔަތަކަށް 1. 1

 ރުިފޔާ؛111،11ވަނަ ދަރަޖަިއގެ  ޖިނާޔަތަކަށް 1. 1

 ރުފިޔާ؛  111،11ވަނަ  ދަރަޖައިގެ ޖުނަަޙކަށް 0. 1

 ރުފިާޔ؛111،01ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙަކަށް 1. 1

 ފިާޔ؛ރ111،1ުވަނަ ދަރަޖަިއގެ ޖުނަޙަކަށް 1. 1

 *ރުިފޔާ.111،1މުޚާލަފާތަކަށް . 2

އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުން 

 ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫިރމަނާ 

ނ( ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ކުށަކާ ގުިޅގެން އެ ކުންފުންޏެއް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ) 

އެންމެ ބޮޑު އަދަދކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ފަރުދަކު 

 އެވެ.ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ދެ ގުނަ

 

 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢްވާކުރުން 

                                                                                                                                            

ކަޑައަޅާަފިއވާ ޖޫރިަމނާގެ ައދަުދތަކަކީވެސް، ކުީރގެ ޤާނޫުނތަކުން ކަޑައަޅާަފިއވާ ޖޫިރމަނާގެ ައަދދުތަކަްށވުރެ ނިްސބަތުްނ 
 ބޮޑުައަދދުތަކެކެވެ.

 
*
ޭހދަކުރާެނ ވަގުތު  ކަޑައަޅާަފއިވާ ޫޖރިަމނާގެ އަަދދު ެއެމރިކާ ޑޮލަރުންފެްނނާނެ، ައދި އެަފއިސާ ހޯދުމަށް އެެވރެޖް ދިެވއްސަކު  

 އަްނގަިއދޭ ތާވަލު 
 މަަސއްކަތްކުރި ަވގުތު  އެެމރިކާ ޑޮލަރު  ދިވެހި ރުފިޔާ  ދަަރޖަ 

 އަހަރު 01 85,000 1,000,000 ވަނަ ދަަރޖަިއގެ ޖިނާޔަުތގެކުށް  1
 އަހަރު 31 42,480 500,000 ވަނަ ދަަރޖަިއގެ ޖިނާޔަުތގެކުށް  3
 އަހަރު  8 17,000 200,000 ވަނަ ދަަރޖަިއގެ ޖިނާޔަުތގެކުށް  2
 އަހަރު  0 8,500 100,000 ވަނަ ދަަރޖަިއގެ ޖިނާޔަުތގެކުށް  0
 އަހަރު  3 4,250 50,000 ވަނަ ދަަރޖަިއގެ ޖިނާޔަުތގެކުށް  0
 އަހަރު  1 2,120 25,000 ވަނަ ދަަރޖަިއގެ ޖުަންޙގެކުށް  1
 މަސްުދވަސް  6 – 0 1,020 12,000 ވަނަ ދަަރޖަިއގެ ޖުަންޙގެކުށް  3
 މަސްުދވަސް  2 510 6,000 ދަަރޖަިއގެ ޖުަންޙގެކުށް ވަނަ  2

 މަސްުދވަސް  1 170 2,000 މުޚާލަފާތު 

 



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 106 

އެއް ކުށަށް ުވރެ ިގނަ 

 ކުށްސާބިުތވުން 

ފަރާތުން ކުރާ ކުށުގެ އެއް ަޢމަލުގެ ސަބަބުން، ެއްއ  ރައްދުވާ  ހ( ދަޢްވާ)___.94 

 ކުށަށް ވުެރ ގިނަ ކުށުެގ ރުުކން ފުރިހަމަވާކަމުގަިއ ވާނަމަ، އެއިްނ ކޮންމެ ކުަށކަށް އޭނާގެ 

 މައްޗަށް ދަޢްވާ އުފުަލއި ެއއިްނ ކޮންމެ ކުށެއް އޭާނގެ މައްޗަްށ ސާބިތުކުރެވިދާނެެއވެ.

އެއް ކުށަށް ުވރެ ިގނަ 

 ކުށުގެ މަްއޗަށް ދަްޢވާ 

ސާބިުތވުާމއި، ުމްއދަތެއް 

ނޑަެއޅުން   ކަ

ފަރާްތ ދެ ކުށަކުން ނުވަތަ ކުެށއްގެ ދެ ދަރަަޖއަކުން  ރައްުދވާ ށ( ދަޢްވާ) 

 ރައްދުވާ ކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތު ވާ ނަމަ ވެސް، އަދި އެ ކަންކަމަށް ދަޢްވާކުށްވެިރވާ

ފަރާތުން ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަން ސާބިތުވާކަމުަގއި ވީ ނަަމ ވެސް، އަންނަިނވި ޙާލަތްތައް 

އެހެން ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ުކށަށް މެނުވީ، ކޯޓުން އަދަބު 

ނަޑއަަޅއިގެން ުނވާ  ނެެއވެ. ކަ

އެ ދެ ކުށް ވެސް ބިނާވެގެްނވަނީ އެއް ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ކަމުަގއި . 0

 ވުމާއި؛ އަދި 

(i ):ީއެ ދެ ކުށުގެ ތެެރއިން ެއއް ކުށުން ލިބުނު ގެއްލުމަކ 

 ހހ. އަނެއް ކުށުގެ ތެރޭގަިއ ފުރިހަމައަށް  ހިމެނިގެންވާ ގެއްލުމަކަށް 

 ވުން؛ ނުވަތަ 

ދެ ކުށް ކަމުަގއި ވީ ނަަމ ވެސް ެއްއ  ށށ. ދެ ކުށަކީ ވެސް ެއއްޮގތް

 ކުށަށް ވުރެ އަެނއް ކުުށގެ ދަރަޖަ ތިރިވުން؛ ނުވަތަ 

(ii ) ިއެ ދެ ކުށް ތަފާތުވެެގންދަނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ގޮތުގަިއކަމުަގއ

 ވުން؛

ހހ. އެއް ކުށުން ހަމައެކަިނ މަނާކުރަނީ ވަިކ ބާވަެތއްެގ ަޢމަލެއް ވަރަށް 

އި، އަެނއް ކުށުން މަނާކުރަނީ އެ ބާަވތުގެ ޢަމަލުގެ ޢާންމުކޮށްކަމުގައި ވުމާ

 ވަކި ޙާލަތެްއކަމުަގއި ވުްނ؛ ނުވަތަ 

ށށ. އަނެްއކުށުން ލިބުނު ެގއްލުމަށްވުރެ ކުޑަ މިްނވަރަކަްށ ވީނަމަވެްސ، 

 ދެކުށުންވެސް ލިބުނީ އެއްާބވަެތއްގެ ގެއްލުމަކަްށވުން.
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(iii )ގަމުންދާ ޢަމަލުތަކެއްގެ އޭނާ ކުރި ކުށްތައް މާނަކުރެވިފައި ވަނީ ހިނ

ފަާރތުގެ ޢަމަލުތަކަށް  ރައްދުވާމައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުަގއި ުވމާއި، ދަޢްވާ 

އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ހުއްޓުމެްއ އައިސްަފއި ުނވުން. )ނަމަވެްސ އެީއ، އޭނާެގ 

ޢަމަލުގެ އެކި ަބއިބަަޔީކ ވަކި ކުށުެގ ގޮުތަގއި ޤާނޫނުަގއި 

ނަޑއަަޅއިފައިނުވާ ނަމަ ެއވެ   .(ކަ

ދެ ކުށުގެ ތެެރއިން އެްއ ކުށުަގއި ހިމެނިގެންވާ ޢަމަލަކީ ޭއގެ ޒާުތަގިއ . 1

 ފުރިހަމަނުވާ ކުށަކަށް ވުމާިއ؛

(i ) އެހެން ކުށެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުެރވޭ ޢަމަލެއްކަމުަގއި ވުން؛

 ނުވަތަ

(ii ) ެދެ ކުށަީކ، ވަކި ދެ ކުްށކަމުގަިއ ވީ ނަމަ ވެްސ، މި މާއްދާގެ )ށ(ގ

(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެ މަތިން ެއއް ކުށާއި އަެނއް ކުާށ ދެމެދު 0)

 ގުޅުމެއް ހުރުން.

އެއިން ކޮންމެ ކުށަކީ ެވސް އޭގެ ޒާުތގައި ފުރިހަމަނުވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކަްށ . 1

ވުމާއި ެއއިން ކޮންމެ ކުށަކީ ވެސް އެހެން ަވކި ކުށެއް ކުުރމަށްޓަކައި ކުެރވުނު 

 ުނވަތަ ؛ ޢަމަލެއްކަމުގައި ވުން

ފަރާތުން ސީދާ ކުރި  ރައްދުވާ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށަކީ ދަޢްވާ. 1

ޢަމަލެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާވެފަިއވާ ކުށަކަށް ވުމާިއ، އަނެއް ުކށް ބިނާވެގެްނވަީނ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ 11

 .ޙައިޘިްއޔަތުންކަމުަގއި ވުން

އެކުށްތައް ކުިރކަން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޙަޤީޤަތްތައް، ެއއް ޙަޤީޤަތް . 1

 .ވުންޟުޢާރުތައަނެއް ޙަޤީޤަތާ 

ނަޑއެުޅން  އަަދބު ނޑައެޅުން )  ކަ ނ( މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން އެއް ޙުކުމަށް ވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ކަ
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ނޑައަޅާނީ އެ ެދ ކުށުގެ ތެެރއިން، ުނވަތަ ެއއް  މަނާކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި، ކޯުޓން ޙުކުމް ކަ

ކުށުގެ ދެ ދަރަޖައިގެ ތެެރިއން، އެންމެ ބުރަދަން ބޮޑު ކުށަށެވެ. ނުވަތަ އެންމެ މަތީ 

  ދަރަޖައިގެ ކުށަެށވެ.
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 ޚާއްޞަ ބައި :ދެވަނަ ބައި 

 ނަފުސާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް 

 ވަނަ ބާބު  001

 ކުށް  މެރުމުގެ

 
 މެރުން -ވަނަ މާއްދާ 110
 މެރުމުގެ ޤަޞްދަކާ ނުލައި ކުރާ ކަމަުކން މީހަކު މަރުވުން  -ނަ މާއްދާ ވ111ަ

 އިހުމާލުެގ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން  -ވަނަ މާއްދާ 001

 އަމިއްލަައށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަިމއްލައަށް މަރުާވން އެހީތެރިވެދިނުމާއި،      -ވަނަ މާއްދާ 001

 ހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާިއ، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން މީ             

 މަރެއް ފޮރުވުން -ވަނަ މާއްދާ 001

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 001

 

 މެރުން 

 

 ހ( އެނގިހުރެ މީހަކު މަރައިފި މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެެވ.)___.001  ކުށް މާނަކުރުން 

    ފަރާުވެލއެްނިތ ކާުރ       

 ޢަމަލަކުން މީހަކު މަުރވުން 

ކަމަށް  ށ( އިންސާނާގެ ފުރާަނއިގެ އަގަށް އެްއވެސް ފަުރވާލެއް ެނތް) 

ދައްކުަވއިދޭ ޙާލަތެްއގަިއ، ީމހަކު ކުރާ ފަރުވާުކޑަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން، 

 މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.   

   ޖިނާޔަުތގެ ކުށް   

އެހެން ގޮތަަކށް ސާބިތު     

ނުކުރެޭވހައި ހިނދަކު މަުރގެ 

 ކުށެއް ކަމަށް ބެލުން 

ނ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ، މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ،  ިމ މާއްދާގެ ) 

)ށ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަދައިން، އިންސާނާގެ ފުާރނައިގެ ައގަްށ 

މަލެއްަކމުގައި، އެހެްނ އެްއވެސް ފަުރވާލެއް ނެތި، ހިންގި ފަރުވާުކޑަ ޢަ
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ނިޑޔާރު ޤަބޫލުކުރަންާވނެއެވެ.  ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާަހއި ހިނދަކު، ފަ

އަންނަނިިވ ފަދަ ކުެށއް ކުރުމުގަިއ ބަިއވެިރވުމާއި، ެއ ފަދަ . 0

ކުށެއް ކުރާ މީހަކަށް އެހީތެިރވުމާއި،  އެ ފަދަ ކުށެއް ުކރަން 

 ލުން؛އުޅުމާިއ، އަދި އެ ފަދަ ކުެށްއ ކުރުމަށް ފަހު  ފި

 އެްއވެސް އަނިާޔވެރި ކުށެްއ.. 1

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ރ( މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

ބ( "އަނިާޔވެރި ކުށް"ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އިްނސާނާެގ )  މާނަކުރުން 

ނޑަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށަކަެށވެ.  ހަށިގަ

 

 އި ކުރާ ކަމަކުން މީހަކު މަރުވުން މެރުމުގެ ޤަޞްދަކާ ނުލަ 

ފަރުވާކުޑަ 

ޢަމަލަކުން      

މީހަކު މަުރވާން        

 ދިާމވުން 

ހ( މީހަކު މެރުމުގެ ނިޔަތެއްނެިތ، މީހަކު ކުާރ  ފަރުވާކުަޑ )___.000 

ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން، އެހެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ަޢމަލު ކުރާ މީހާ 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

ނިޑއަށް ސިކު

ނުވަތަ      

ޖަޒުބާަތށް  

އިންތިާހއަށް 

އަަސރުކޮށްފަިއވާ    

ޙާލަތްތަކުަގއި 

މެރުުމގެ    

 ކުށަކަށް ނުވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން މެރުމުގެ ކުށް  ކަމުގައި 001ށ( ) 

ބެލެވޭ ޢަމަލެއް މީހަކު ކުރި ނަމަވެސް، ެއއީ މެރުމުގެ ޤަޞްދަކާ ނުލައި 

 ެނއެވެ:ންވާނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ބަލައަން ،ކުރި ޢަމަލެއްކަމުަގއި

(i)  ީއޭނާެގ ، އޭނާ، އެ ޢަމަލު ހިންގައިަފއިވަނ

ނިޑއަށް ނުވަތަ ޖަޒުބާަތށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްަފއިާވ  ސިކު

ނޑިަވޅެްއގަިއ، އެ ކަމުގެ ުނފޫޒުަގއި ހުރެ ކަމުގަިއވުން؛  ދަ

(ii)  ،ިއެ ކުރި ޢަމަލަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެއް އޮތުާމއ

ރިކަމަށް ހުެއކަށީގެްނވާކަން އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ  ގެސަބަބުއެ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަްތގަިއ ހުންނަ އެހެން މީހެއްެގ ނަަޒރުން 
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ނަޑއެިޅގެން ދިޔުން.  ކަ

 

ސާބިތުކޮްށދިުނމުގެ 

 ޒިންމާ  

 (iii) ީމީހަކު  ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލަކ

ލައި ހިންގި ޢަމަލެއްކަްނ މެރުމުގެ ޤަޞްދަކާ ނު

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، އެ ަކމުގެ މައްޗަށް ލިބި ހުރި ހެކި 

ވަޒަންކުރުާމއެުކ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން، އުފުލަން ޖެހޭނެ 

 ޒިންމާއެެކވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ނ( މިއީ، ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން 

ހ( މީހަކުކުރާ އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން، އެހެންމީހަކު )___.001  ށް މާނަކުރުން ކު

 މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލު ކުިރ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ށ( މިއީ، ޖިނާޔަތުގެ )   

 

ހީތެރިވެދިނުމާއި، އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އެ

 މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން 

އަިމއްލައަށް ަމުރވާން 

 މަުޖބޫރުކުުރވުން 

ހ( މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ުނަވތަ ބާރުގެ )___.001 

ކަމަކުން،  ުނވަތަ ޮއޅުަވއިލަިއގެްނ ކުރާ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދައްަކއިގެން

އެހެން މީހަކު އަިމއްލައަށް މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ، ެއ 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

ށ( އަމިއްަލއަށް މަރުވާްނ އެހީތެރިވެދިނުމާިއ، ެއކަަމށް އެދުމާއި، )
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 އަމިއްލައަށް މަުރވާންއުޅުން. 

ަނނިވި އަން ،އެނގި ހުެރ، އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި. 0  ކުށް މާނަކުރުން 

 ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެެވ:

(i) ި؛ އެހެން މީހަކު އަމިއްަލއަްށ މަރުވުމަށް އެދުމާއ

 ؛އެހީތެިރވެދިނުން؛ ނުަވތަ ؛ނުވަތަ

(ii) .ްއަމިއްލައަށް މަުރވާން އުޅުނ 

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުަގިއ، އަންނަނިިވ ބާވަުތގެ ޢަަމލެއް . 1  އިސްިތސްނާ 

އްީޙ މަސައްކަތްތެރިައކު ެއ ކުަރނީ، މި މާއްދާެގ ކުރާ، ހުއްދަެދވިފަިއވާ ސި

 ގެ ދަށުން، ކުށެއް ނޫެނވެ: (iވަނަ ނަންބަރުގެ )0)ށ(ގެ 

(i)  ެނޑި މަރުވެފަިއވާކަން އެނގެްނ ބަލިމީހެއްގ ސިކު

ނުވަަތ އެމީހަކީ އަނބުރާ ހޭނުލެވޭ ތަކުގައި އޮންނަ ޙާލަތް

ފަދަ ކޮމާއެއްަގއި އޮތް މީހެއްކަން އެނގޭނެ އެކަީށގެްނ 

ބަލިމީހަކު އްޙީ ސަބަބުތައް ހުރި މީހެއްނަމަ، އެސި

ދިރިދުނިޔޭގައި ބޭްއވުމަށްޓަަކިއ އޭނާއާ ގުޅައިަފއިވާ ޞިއްީޙ 

ބަލިމީހާގެ ާޢިއލާގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާތްކޮްށ ވަސީލަތްތައް  

މަސައްކަތްކުރުން  ،ތިބި މީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން

 ހުއްޓުަވއިލުން؛ ނުވަތަ 

 

 އެހެން ގޮތަަކށް ސާބިުތނުާވހައި

 ހިނދަކު ަގބޫލުކުރާނޭ ގޮތް 

މި މާއްދާެގ  އަންނަނިވި ކަންކަން ޤަޞްދުގައި ކުރާމީހާ،. 1 

އަމިްއލައަށް މަރުވާން  ،ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ(ii(ވަނަ ނަންބަރުގެ )0)ށ(ގެ )

އުޅުމުގެ ކުށްކުރަން ުއޅެފިކަުމގަިއ، އެހެން ގޮަތކަށް ސާބިުތނުވާހައި ހިނދަކު، 

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަްނވާނެެއެވ.  ފަ
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(i)  ްކޮންޓްރޯލުކޮށްފަިއވާ މަސްތުވާެއއްެޗއް،  ބޭނުންކުރަނ

ން ފަހު)ޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރުން؛

 ބެއްލެވުމަށް(

(ii)  ިނަޑށް ޖިސްމާނީ ބޮޑެތ އޭނާގެ އަިމއްލަ ހަށިގަ

 އަނިޔާކުރުން.

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

 މަރުވެދާ ފަދަ ޢަމަލެއް އެނިގހުރެ ކުރުމަށެވެ. 

 

 ނަނިވި ފަދައިންނެވެ.  ރ( މި ކުށް ދަރަޖަކޮށްފައިަވނީ، އަން)  ދަަރޖަކުރުން 

އަިމއްލައަށް ަމުރވާން 

 މަުޖބޫރުކުުރވުން 

ވަަނ 001، މި މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުަށކީ. 0 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުެގ 001މާއްދާއިން 

 މީހާ،  އޭނާގެ އަމިއްލަ ޒާތުގަިއ ކޮށްފި ރައްދުވާވާ ޢަމަލު ދަޢް

ެއއް ދަރަޖަ ތިރީގަިއާވ  ،އި އޭނާއަށް ދެވޭ ައދަބަށްވުރެހިނދެއްގަ

 ކުށެކެެވ.

އަިމއްލައަށް ަމުރވާން    

އެހީތެިރެވދިނުާމއި، އެ ކަމަށް 

 އެދުން 

ގައި ވާ ކުށަކީ (i( ވަނަ ނަންބަރުގެ )0މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ). 1 

ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ. ެއއީ އެޢަމަލުގެ ަސބަބުން 1ޖިނާޔަތުގެ 

މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ މަރުވާންއުޅެފި  އެހެން

 ނަމައެވެ.

އަިމއްލައަށް ަމުރވާން           

 އުޅުން 

ވަނަ ދަރަޖައިެގ 0އަމިއްލައަށް މަރުވާން ުއޅުމަކީ ޖުނަޙްގެ . 1 

 ކުށެކެެވ.

 

 މަރެއް ފޮރުވުން 
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މީހަކު އޭާނ  ހ( މީހަކު މަރުވެފައި އޮތީ އެހެން)___.001  ކުށް މާނަކުރުން 

މަރައިލައިގެްނކަން މީހަކަށް ެއނގި ހުރެ، އެ ކަން ފޮރުާވ މީހާ އެ ކުރަނީ 

 ކުށެކެެވ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ށ( މިއީ ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

ނޑަްށ ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފަިއވަނީ )___.001   ވަނަ 17ހ( "ހަށިގަ

 ވާ ާމނަކުރުމެވެ.( ގައި ދީފައި 1މާއްދާގެ )

ށ( "ކޮންޓްރޯލުކޮށްފަިއާވ މަސްތުވާެއއްެޗއް"އަށް ދީފައިވަީނ )

 ( ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.0ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ )111

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ 101ނ( "އޮޅުަވއިލުން"  އަށް ދީފައިވަނީ )

 ( ގައި ދީަފއިވާ މާނަކުރުެމވެ.0)

ވަނަ 11ނުފޫޒު"އަށް ދީަފއިވަނީ ރ( "ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ )

 މާއްދާގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުެމވެ.

ނޑަށް ލިބޭ ބޮެޑތި އަނިޔާ" އަށް ދީަފއިވަނީ ) ަވަނ 01ބ( "ހަށިގަ

 ( ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.21މާއްދާގެ )

ވަނަ މާއްދާެގ 001ޅ( "އަިމއްލައަށް މަުރވުން"އަށް ދީފަިއވަނީ )

 .)ނ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ

ވަނަ މާއްދާެގ 001ކ( "އަނިާޔވެރި ކުށް" ައށް ދީފައިވަނީ )

 )ބ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު  001

  ޖެހުމާއި، ޖަހައިފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމާއި އަދި އެހެނިހެން ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށް 

 
 ޖެހުން  -ވަނަ މާއްދާ 011
 މަލަކުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުެދއްުކންފަރުވާލެްއ ނެތި ކުރާ ޢަ -ވަނަ މާއްދާ 010

 ބިރުދެއްުކމާއި ދޮގުޚަބަރު ދިނުން -ވަނަ މާއްދާ 011

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 011

 

 ޖެހުން 

ހ( އެހެން މީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލައި އަންނަނިިވ )___.011  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކެވ: ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގާ މީހާ އެ

އޭނާގެ ގަިއަގއި އަތްލުން ުނވަތަ އޭާނއަށް އަިނޔާެއްއ  .1

 ކުރުން؛ ނުވަތަ 

އޭނާއަށް  އެ ަވގުތު އަނިާޔއެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިުރ  .2

 ދެއްކުން.

 

ޖިނާޔަުތެގ ، . އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މި ކުށަކ0ީށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1

(i) ެނޑަށް ދިނުްނ؛ ބޮޑު އަނިާޔއ އް މީހެްއގެ ހަށިގަ

 ނުވަތަ

(ii)  ިނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރެްއ  ،އެކުށް ކުރުުމގައ

 ބޭނުންކުރުން.

ނޑަށް އަނިޔާެއއް އޭނާ ދިން ކަަމށް . 1 އަނިޔާެއއް  މީހެއްގެ ހަިށގަ
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ވާނަމަ، އެ ކުަށކީ ޖުނަޙްގެ  ދިނުން 

ަވަނ 1އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ ، އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި. 1  ޖެހުން 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

އަަދބު 

ނޑަެއޅުުމަގއި  ކަ

ވިސްަނން ޖެހޭ 

 ނުކުތާ   

ނ( އަނިޔާކުރީ މީހަކު ޭއނާ ދިރިއުޅޭ ޭގގައި ުހއްަޓއި ) 

ކަމުގަިއ ވާނަމަ ުނވަތަ ެގެއްއގައި މެހުމާނެްއގެ ގޮތުަގއި ުހއްޓައި ކަމަށް 

ކަމަށް ބަާލ ކޮންމެ ޢަމަލަކަށް ެދޭވ ވާނަމަ، މި މާއްާދގެ ދަށުން ކުށެއް

ނޑަެއޅުމުގައި ބަލާެނ 0111އަދަބު،  ވަނަ ާމއްާދގަިއވާ އަދަބު ކަ

ނުޑގެ މައްޗަްށ އެއް ދަރަަޖ  ނޑުތަުކގެ އެންމެ ައސާސީ މިންގަ މިންގަ

 އުފުލިގެން ވާެނއެެވ.   

 . "ނުރައްކާތެރި ހަތިާޔރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ:0ރ( )  މާނަކުރުން  

(i) ިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްކަން އެއ

މީހަކު  ،ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ޙާލަތްތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ

 މަރާލެވިދާ ފަދަ ޤާބިލުކަން ހުރި  ހަތިޔާރަށެވެ. ނުވަތަ؛

(ii)  އެއިން އާދަިއގެ ޢާންމު ހުއްަދ ބޭނުމެއް ކުެރވެްނ

ނުހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރެިއން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ 

 ުނވަތަ؛ އެްއޗެއްސަެށވެ. ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ

(iii)  ުބިރު ދެއްކުމާިއ  1101/01ޤާނޫނު ނަންބަރ(

ތޫނު އެއްޗެހި ގެްނގުޅުްނ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި 

'ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރު' ާއިއ މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން 

 ްއެޗއްސަށެވެ. ހިމެނޭ އެ ްއ' ގެ މާނައިގެ ެތރޭގައި'ތޫނު އެްއޗެ

ގެ"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ . "1

 ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އުޅަނދަކަެށވެ.
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 ފަރުވާލެއް ނެތި ކުރާ ޢަމަލަކުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން 

ސަބަބުން،  ހ( މީހަކު ފަރުވާލެްއ ނެތި ކުރާ ޢަމަލެްއގެ )___.010  ކުށް މާނަކުރުން 

މީހަކަށް، އޭނާ މަރުވެދާނެަކމުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ހަިށަގނޑަށް ބޮޑު 

އަނިޔާެއއް ލިބިދާނެކަުމގެ ބިެރއް ކުރިމަތިކުުރަވއިފި ކަމަށް ވާ ނަމަ، ެއ 

 ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.

އެހެން ގޮތަަކށް       

ސާބިތުުނވާަހއި 

ހިނދަކު، 

ގަބޫލުުކރާނެ 

 ގޮތް 

ޚިލާފަށްކުރާ ޢަމަލުތަކަކީ،  ނަނިވި ޤާނޫނާއި ަގވާއިާދއިއަން ށ() 

ނޑަްށ ބޮޑު އަނިޔާެއއް ލިބިދާނެ ގޮތަށް ނުވަަތ  އެހެން މީހެއްގެ ހަށިގަ

ފަުރވާލެއް ނެތި ކުރާ ޢަމަލެއްކަުމގަިއ،  އެހެން  ،އޭނާ މަރުވެދާނެ ގޮތަށް

ނިޑޔާރު ޤަބޫލުކުރަންާވނެއެވެ.  ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާަހއި ހިނދަކު، ފަ

 ތަކެއްާޗއި ބެހޭ؛ ނުވަތަ  ފަނާކުރަިނވިގޮވާ ަތކެްއޗާއި  .0

މެޝިނަރީއާއި އިންޖީނާިއ އަދިވެސް އިންޖީނުން  .1

 މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން އެްއޗެއްސާ ބެހޭ؛ ުނވަތަ 

  ޢިމާރާތް ތެޅުމާއި ވެއްޓުމާ ބެހޭ؛ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ؛ ންުގޅުމާއި، ަބއިތިްއބުމާއި ބެހޭޖަނަވާރު ގެ .1

 މާބެހޭ؛ލުްއޓާވަމާއި ނޑުހި ކެްސގަހާ ގެގަ .1

ނުޑގައި ުދއްވާ އުޅަނދުފަހަރު .1  އެހެލާ ބޭލުމާ ބެހޭ. ކަ

ޮގާވ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ތަެކތި . "ފަނާކުރަިނވ0ިނ( )  މާނަކުރުން 

އަލިފާންރޯވެާދ ފަދަ ތަކެއްޗަެށވެ. ޭއގެ ެތރޭގައި ވަިކ ، އެްއޗެއްސަާށއި

ޮގވާ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަކެްއާޗއި، ގޮވާެނ ަވިކ ވަގުެތއް ޖެހުމުން 

ތަކެއްާޗއި، ވިހައާިއ، ވިހަ ގޭހާއި، މީހުްނ  ގޮތެއް ޭރވިފައި ހުންނަ

 މަރުވެދާ ފަދަ ބައެލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެމިކަލް މާއްދާތަާކއި، ރޭޑިޯއއެކްިޓވް 
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 މާއްދާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އެ ވަނީ، ޢާންުމ  ތި"ކަމަށް ބުނެފައިތަކެޮގވާ . "1

ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަނާކުރެވިފައި ވާ ނުވަތަ ެއ 

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުާކރުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ 

އެްއޗެތީެގ ތެރެއިން ޭއެގ ޒާތުަގއި ޮގވާ ކޮންމެ 

 ވަސީލަތަކަެށވެ.

  ށް. އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ އިންސާނާގެ ފުރާނައ0ަރ( )  ދަަރޖަކުރުން 

އެްއވެސް ފަރުވާެލއް ނެތް ގޮތުަގއިކަމުަގިއ ރަމްޒުކޮށްދޭ 

ަވނަ ދަރަޖައިެގ 1ވާ ނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ  ޙާލަތެއްަގއިކަމުަގއި

 ކުށެކެެވ.

ަވނަ 0އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގިއ އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ . 1

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

 

 ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގުޚަބަރު ދިނުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަޢމަލެއް ކުރާ )___.011  ނަކުރުން ކުށް މާ

 މީހާ  އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ:

މީހަކަށް އަނިޔާެއއް ލިބިދާ ފަދަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމުެގ  .0

 ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަތަ 

ނޑައެިޅގެން ރަނގަޅުނޫްނ  .1 މަޢްލޫމާތަކީ ކަ

ނައަށް ެގއްލުމެްއ މަޢްލޫމާތެއްކަން އެނގި ހުރެ، މީހެއްގެ ފުރާ

ލިބިދާ ފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ޚަބަރު ނުވަަތ 

އަނިާޔވެރި ކުށެއް ހިންަގއިފާެނކަމުގެ ޚަބަރު އެހެން މީހަކަށް 
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 ދިނުން.

 ވަނަ ަދރަޖައިގެ ކުެށކެވެ.0ށ( އެީއ، ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 
 

 މާނަކުރުން 

ނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ")___.011   ވަނަ 01އަށް ދީފަިއވަނީ ހ( "ހަށިގަ

 ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.( 1) މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 010ތަެކތި"އަށް ދީފައިވަނީ  ވިފަނާކުރަނިށ( ")       

 ( ަގއި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ނ(ގެ )

މާއްދާގެ  ވަނަ 011ނ( "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު"އަށް ދީފަިއވަނީ )       

 ( ގައި ދީފަިއވާ ާމނަކުރުމެވެ.0) )ރ(ގެ

( 1) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގ010ެިތ"އަށް ދީފައިވަނީ ތަކެރ( "ގޮވާ )       

 ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

( ގައި 1ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ )011ބ( "ގެ"އަށް ދީފަިއވަީނ )       

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިޭބ ބޮޑެތި )        ވަނަ 01އަނިޔާ"އަށް ދީފައިވަީނ ޅ( "ހަށިގަ

 ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. (21)މާއްދާގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ 001ކ( "އަނިާޔވެރި ކުށް" އަށް ދީފައިވަނީ )       

 )ބ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު 001

 ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށް  

 ޖިންސީ ޢަމަލު -ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިންސީ މުޢާމަލާތް  - ވަނަ މާއްދ010ާ

 ބޭއަދަބީ ގޮތުަގއި ައއުރަ ހާމަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން  -ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ުގޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް  -ވަނަ މާއްދާ 011

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 011

 

 

 

 ޖިންސީ ޢަމަލު 

މީހަާކ ގަަދކަމުން މީެހއްގެ ރުހުމާ ނުލައި،  ހ() ___.011  ކުށް މާނަކުރުން 

  މީހާ އެ ކުރަނީ ކުެށކެވެ. ޒިނޭކުރާ

އެހެން ގޮތަަކށް          

ސާބިތުުނވާަހއި ހިނދަކު            

 ގަބޫލުުކރާނެ ގޮތް  

ށ( މީހަކު އޭާނގެ އަނިބމީހާއާ ޖިމާޢުވާ ޙާލަތުަގއި، އެހެްނ ) 

ނޑިޔާރު ގޮތަކަށް  ސާބިތުނުވާހައި ިހނދަކު، ރުހުން އޮތްކަމުގަިއ ފަ

  7ޤަބޫލުކުރަންވާނެެއވެ.

                                                 

މަތީިއްނ އަންހެނާ، އެާނގެ ފިރި، އޭނާ ޖިމާުޢވުމަްށ، އެހެްނގޮތަކަށް ސާބިުތނުކުެރވޭހާ  މައްސަލަ: ަކއިެވންެޏއްގެ  7
ހިނދަކު ރުހުްނދީަފއި އޮތްކަމަށް މި ޤާނޫނުން ބަލަންވީޯތެއވެ؟ ނުަވތަ އެުރހުން އަަބދުެވސް ދީަފއިއޮްނނާނެ ކަަމށް 

 ޯތއެެވ؟ބަލަންވީޯތެއވެ؟ ުނވަތަ އެަފދަ ބެލެމަކުްނ އެކަމާެމދު ނުބަލަްނވީ
އެހެްނގޮތަކަށް ާސބިތުުނވާހާ ިހނދަކު: ވަކިގޮތަކަށް ާސބިތު ުނވާހާ ހިނދަުކ ވަކިގޮތަކަށް ަޤބޫލުކުރުުމގެ އިސްިތްސނާ 
ޙާލަތެއް ޤާނޫުނަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮުތމުން ދޭަހވަނީ ަކިއވެންެޏްއގެ ތެޭރގަިއ ޖިންސީ ާހނިއްަކއާއި އަނިޔާ ިހންުގަމކީ 

ދި ެއގޮތަށް ޤަބޫުލކުރިކަމަްށވީނަަމެވސް، ެއއީ  އެހެްނގޮަތކަށް ސާބިތުކޮްށދެިވދާނެ ެއއްޗެެކވެ. ީވމާ، ދުރުަކމެއްަކމަށެވެ. އަ 
އަނިޔާ ލިބޭަފރާތުން އޭާނއަށް ޖިންީސޮގތުން އަނިާޔވެަފއިވާަކން ޭއނާއަށް ސާިބތުކޮށްދެިވދާެނއެވެ. ައދި ޭއނާއަްށ އަިނާޔ 

. މިފަދަ ިއސްތިްސނާެއއް އޮތުުމްނ އެއްކޮޅުން ކަިއވެންެޏްއގައި އޮންަންނޖެހޭ ކުރިފަރާާތއި ދެކޮޅަށް ދަުޢވާ އުފުލިދާެނއެވެ
މަސްލަަޙތު އަދި އެެނއްކޮޅުން ގަަދބާުރންނާއި ނަަހމަޮގތުަގއި ާބރުެގބޭނުންކޮްށގެން މީުހންނަށް އަނިޔާުކރުާމއި މީުހްނެގ 

 ަހމަހަަމވެެގންެދއެވެ. މައްޗަށް އެފަދަ ާބރުޭބނުންކުުރމާ ދެޮކަޅށް އޮތް ދައުލަުތގެ ަމސްލަޙަތު
އެހެްނގޮތަކަށް ސާިބތު ނުކުރެޭވނެ ިއސްތިސްާނ: މިފަދަ ޙާލަެތްއގައި ެއމާްއދާ ބަދަލުުކރަންޖެޭހނީ އަންަނނިވި ކަަހލަ 

މީހަކު އޭާނގެ އަނބިމީހާ ުނވަތަ ފިިރމާހާއާ އެކު ިޖމާުޢވާކަމަްށވާަނަމ  -ގޮތަކަށެވެ. ")ށ( ކަިއވެނި އިްސތިްސނާވުން:
ާމްއދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުެށއްޫނނެވެ. އެީއ، ެއދެީމުހން އެކުުއެޅމުންާދހާ ހިނދަކުެއވެ." ީމހަކު އެކުރަނީ މި
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ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ  100އަށް ދީފަިއވަނީ "ޒިނޭކުރުންނ( ")  ކުށް މާނަކުރުން 

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 

 ަރޖަކުރުން:ދަ

 ގަދަަކމުން ިޖމާޢުުވން 

. އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ޙާލަެތއްަގއި މި މާއްދާެގ 0ރ( ) 

ަނ ވ1ަޖިާނޔަތުގެ )ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުްށ ކުރާ ނަމަ، އެ ކުށަީކ، 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ:

(i) ( ީއަހަރުން ދަށުގެ 01ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނ )

  ުނވަތަ؛ ވުންކުޑަުކއްޖަކަށްކަުމގައި 

  (ii)  ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ނުވަތަ ބާރުެގ

ޒިނޭކުރުމަްށ ، ބޭނުންކޮށްފާނޭކަމުގެ ބިރުދައްަކއިގެން

 މަޖުބޫރުކުރުވުން.

އަންނަނިިވ  ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެްއގަިއ، މި . 1  

މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާ ނަމަ، ެއ 

 ވަނަ ަދރަޖައިގެ ކުެށކެވެ.1ނާޔަުތގެ  ޖި ،ކުށަކީ

(i)  އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ކުަޑުކއްޖެއްކަުމގައި ވުމާިއ

                                                                                                                                            

ކައިވެްނޏެްއަގއި ހުންަނއިުރަގއި ޭއނާގެ ކައިވެީނގެ ބަިއވެރިާޔއާ އެކުަގއި ިޖމާުޢވުމަށް ރުހުްނދީފައި ނުވާަކމަށްާވނަމަ ުމޅި 
ެއވެ. އަދި ަހމައެެހންމެ ކަިއވެްނޏެްއގެ ެއއްަބއިެވރިއަކު އެނެއް ބަިއެވރިެއއްގެ މައްަޗްށ ކައިވެްނޏައް އެކަުމގެ ައސަރުުކރެ

ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލަންފަަށއިފިނަަމ، އެކަިއވެނި ދެިމއޮތުމަށް އަަސރުފޯަރެއެވ. ކައިވެްނޏެއް ދެމެެހއްޓޭނީ ަގދަކަުމން 
 ުތމުންެނވެ.   ޖިމާުޢވުުމގެ ދަުޢވާ ެއއްގޮތަކަްށެވސް ުނއުފުލޭ ގޮތަކަށް އޮ

 
އެްއވެްސގޮތަކަށް ޤަބޫލުުކރުުމގެ ިއސްިތސްނާެއއް ުނބޭްއވުން: އިސްާލމްދީުނަގިއ އަންހެނުްނނަކީެވސް ހަމަ ިފރިހެނުްނެނކޭ 
އެއްަފދަިއން އެްއަޤދަުރވެރިަކމެްއގައި ިތބިަބއެކެވެ. ކަިއވެންެޏއްކުުރމުން ެއަޤަދރު އެމީުހން ޤުުރބާންކުަރނީކީެއއް ނޫެނވެ. 

ތަ އެީމހުްނގެ ހަށިތައް ރައްކާެތރިުކރުމަށް އޮްތބާރު ުޤރުާބންކުރަނީީކއެްއެވސް ނޫނެވެ. ކައިެވނި ނުކޮށް ތިބި ދެީމހެއްެގ ނުވަ
މެުދގައި ަގދަކަމުން ޖިމާުޢވެްއޖެކަުމގެ ަދޢުވާ އުފުޭލއިުރގައި ހެކި ާސބިތުކުުރމަްށ ހުރިދަތިތަކަްށުވރެ، ވަކި އިުތރު ަދއްެޗއް 

ން ދެމީެހްއގެ މެުދަގއި ގަދަަކމުން ޖިމާުޢވުުމގެ ޢަމަލު ހިންަގއިފިކަުމގައި ާސބިތުކުުރމަކަށް ނެތެވެ. ކައިވެީނަގއި ތިބެގެ 
ގަދަަކމުން ޖިމާުޢވުމަކީ ވަަރށްެވސް ައނިޔާވެިރ ަޖރީާމއެކެވެ. ެއއީ މީހަކު ަކިއވެންެޏްއގެ މަީތަގއި ހުރިަކމަްށވިޔަސް އަިދ 

ަބރިެވރިއަކު އެެނއްަބިއވެިރއަކަށް ައނިޔާވެރި ަޢމަލު ހިްނގުުމގެ ފެްނވަަރށް ނެއްކަމަްށވިަޔސްެމއެވެ. ަކއިެވނީގެ ެއއް
 އެކަިއވެންެޏްއގެ ުގޅުން ތިިރވެްއޖެކަމަްށވާނަމަ ދެން ެއދެެމދަށް ާޤނޫނު ނުަވންަނންވީ ަސބަެބއްނެެތވެ.
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މީހާއަީކ، ެއ ކުއްާޖގެ އުމުރާ އަަޅިއ  ރައްުދވާދަޢްވާ 

އަހަރު ނުވަތަ އެައށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ދޮީށ  1ބަލާއިރު 

 މީހެއްކަމުގައި ވުން؛

(ii) ަން އަނިޔާ އެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނ

ލިބުނު މީހާއަށް ނޭގޭނެކަން ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް 

 ؛އެނިގގެންވުން 

މީހާއަކީ ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ  ރައްދުވާ ދަޢްވާ  

 އުފުލަން ޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހަކަށް ވުން.

)ހ(ަގއި އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި، ިމ މާއްދާގެ . 1  ޖިންސީ ޢަމަލު 

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކެެވ.  0ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށަކީ ޖުނަްޙގެ  

 

 ޖިންސީ މުޢާމަލާތް 

ހ( ޖިންސީ އެުދންވެރިކަން އުެފއްދުމުގެ މަްޤޞަދުގަިއ )___.010  ކުށް މާނަކުރުން 

ނުވަތަ ޖިންސީ އެދުންވެރިަކން ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެހެްނ 

 އެ ކުރަނީ ކުެށކެވެ. ލާތެއް ހިންގާ މީހާ،މީހަކާއެކު ޖިންސީ މުޢާމަ

 ށ( "ޖިންސީ މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ:)  މާނަކުރުން 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ހުްއދަވެގެްނވާ ސަބަެބއްނެިތ  .0

އެހެން މީހެއްގެ ިޖންސީގުނަވަުނގައި ުނވަަތ 

ފުރަގަސްފަރާތުަގއި  ުނވަަތ ކުރިމަތިފަރާތުގަިއ ނުވަަތ 

 އި އަތްލުމަށް؛ ނުވަތަ އުރަމަތީގަ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ހުްއދަވެގެްނވާ ސަބަެބއްނެިތ  .1

އެހެން މީހަކު ތިމާގެ ޖިންސީގުނަވަނުަގއި ުނވަަތ 
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ފުރަގަސްފަރާތުަގއި ނުވަތަ ުއރަމަތީގައި އަތްލުވުމަށް ނުވަަތ 

 ުނވަތަ  ؛އެހެންމީހެއްގެ އެ ފަދަ ތަނެްއގައި އަތްލުވުމަށް

ހުްއދަވެގެްނވާ ސަބަެބއްނެިތ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި  .1

ނޑުގެ ބަަޔކަށް މަނި  ކުށުގެ އަިނޔާ ލިބުނު މީހާގެ ހަށިގަ

 ފޯރުކުރުވުމަށް؛

 ދަަރޖަކުރުން:

 ފާޙިޝް ޖިްނސީ މުާޢމަލާތް

. އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެްއގަިއ، އެ ކުްށ 0ނ( ) 

 ެވ:ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކ1ެޖިނާަޔތުގެ  ،ކުރާ ނަމަ، އެ ކުށަކީ 

(i)  ީއަހަރުން ދަށުެގ  01ކުށުގެ އަިނޔާ ލިބުނ

 ކުޑަުކއްޖަކަށްކަުމގައި ވުން؛ ުނވަތަ 

(ii)  ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވަތަ ބާރުެގ

ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދައްަކއިގެން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް 

 ހިންގުން ނުވަތަ  ހިންގުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުން.

ެއ ކުްށ  ލަތްތަުކގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއގައި އަންނަނިިވ ޙާ. 1  ޖިންސީ މުާޢމަލާތް 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ:1ކުރާނަމަ، އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަުތެގ 

(i)  އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ، ުކޑަކުއްެޖއް ކަމުަގިއ

މީާހއަކީ، އެ އަނިޔާ ލިބުުނ  ރައްދުވާވުމާއި، ދަްޢވާ 

އަހަރު ނުަވަތ  1ކުއްޖާެގ އުމުރާ އަޅަިއ ބަލާއިރު، 

 ވުރެ ދޮށީ މީހެއްކަމުަގިއ ވުން؛ ނުވަތަ އެއަށް 

(ii) ެއަިނާޔ  ހިންގި ޢަމަލުގެ ާބވަތް ދެނެގަންނަން، އ

މީހާއަްށ  ރައްދުވާލިބުނު މީހާއަށް ނޭގޭނެކަން ދަޢްވާ 

 އެނިގގެންވުން.

(iii)  ާމީހާއަކީ ައނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް  ރައްދުވާދަޢްވ
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ިއ ޤާމެއްގަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުަލންޖެހިފައިވާ މަ

 ވުން. ހުރި މީހަކު ކަމުގައި

  އެ ނޫން ޙާލަތްތަުކގެ    

 ޖިންސީ ޢަމަލު 

ަވނަ 0ޖުނަޙްގެ  ،އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ އެ ކުށަކީ. 1 

 ދަރަޖައިގެ  ކުށެެކވެ.

 

 ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުން 

ލު ކުާރ ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަ)___.011  ކުށް މާނަކުރުން 

 މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ:

އޭނާގެ ޖިންީސގުނަވަްނ އެެހން މީހުންނަށް ފެންނަ  .0

 ގޮތަށް ހާމަކުރުން؛

އެއީ އެހެން މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމަކަށް   .1

ނުވަތަ ލަދުވެތި ކަމަކަށް ވާ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކުރާ ކަމަކަްށ 

 ވުން؛ ނުވަތަ 

ން އުެފއްދުމުެގ އެ ކަން ކުރީ، ޖިންސީ ެއދުންވެރިކަ .1

ނިޔަތުގަިއ ނުވަތަ އެުދންވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުުމގެ 

 ނިޔަތުގަިއކަމަށް ވުން.

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ށ( މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.011  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ: މީހާ

އެހެން މީހަކު ލައްަވއި އެ މީހާގެ ޢައުރަ ހާމަކުރުވުާމިއ  .0
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 އޭނާ ލައްަވއި ޙަރަކާތް ެދއްުކުވން؛

އެ ކަން ކުރީ، ޖިންސީ ެއދުންވެރިކަން އުެފއްދުމުެގ  .1

ނިޔަތުގަިއ ނުވަތަ އެުދންވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުުމގެ 

 ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވުން؛ އަދި 

އަްށ، ެއ ކަން ކުެރވޭ މަޤްޞަދު އެ ކަން ކުރެވޭ މީހާ .1

 އެނގިފައި ނެތުން.

 ދަަރޖަކުރުން:

ފާހިޝްގޮުތަގއި    

 ޖިންީސބޭނުްނހިފުން 

ކުޑަުކއްޖެްއެގ  އަހަރުން ދަށުގެ 01އެ ޢަމަލު ހިންގުނީ . 0 ށ() 

މައްޗަށްކަުމގަިއ ާވ ނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮުތން 

އެީއ ، މަތަޞައްރުފުނުފުދޭ މީހެއްގެ މައްޗަށްކަުމގައި ވާ ނަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ުކށެކެވެ.0ޖުނަޙްގެ  

ަވނަ 1ޖުނަޙްގެ  ،ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ ކުށަކީ  އެ ނޫން. 1

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

 

 ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް 

ކައިވެްނޏެއް            

ކުރުމަށް ނޫން ގޮތުަގއި         

ކުޑަކުއްޖާ ދޭ ރުހުން   

 އެއްޗަކަށް ވުން ބާޠިލު 

ހ( ޖިމާޢުވުމަށް ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް )___.011 

ކުޑަުކއްޖަކު ދޭ ރުހުމަކީ ުނވަތަ ެއ ކަމަށް އެްއޗެްއ ނުބުނެ ހުންނަ 

 01ހުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި ބާިޠލު ރުހުމެކެވެ. ނަމަވެސް، އުމުރުން 

އެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ މީހާއާ  ރައްދުވާއަހަރުނުވާ ކުއްޖަުކ، ދަޢްވާ 

އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެެގްނ  ކަިއވެންޏެއް ކޮްށގެން ހުންނަ ޙާލަތު މި

 ވެެއވެ.

އުުމރާ ުގޅޭ ގޮތުން       

 ނިޔަތް އޮތުން 

ނޑައެިޅގެން  ބަޔާްނކޮށްފަިއ )  ށ( މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ކަ

އެ ކުށުެގ  ނުވާހައި ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގައި ކުެށއް މާނަކުރުމުަގއި 
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އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްެޖއްކަމުަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ  01އަނިޔާ ލިބޭފަރާތަކީ 

ެއ ، ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް  ކުށް ސާބިތުުކރުމުގައި

ކުއްޖާގެ އުމުރު ދެނެގަތުމުަގއި، އޭނާ އިހުމާލުވެފައިވާކަން ާސބިތުކުރުމުން 

 ފުދޭނެއެވެ.

ށްޓަަކއި ސިްއޙީ ފަުރވާއަ

އިސްިތސްނާކުެރވޭ          

 ޙާލަތްތައް 

ނ( އަންނަނިވި ކަންކަމަްށޓަކައި ުނވަތަ އަންނަނިިވ ގޮުތެގ ) 

މަތިން، ސިއްޙީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެްއ 

 ކުރުމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ ސިއްޙީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުމަށްޓަކައި،

ިވފައިވާ ިސއްޙީ މަސައްކަތްތެިރއަކު ނުވަަތ ޑޮކްޓަރަކު ުނވަތަ ހުއްދަކުރެ 

ދޮްނމަންމައަކު ނުވަތަ ދޮންބައްަޕއަކު ުނވަަތ  ބެލެނިވެރިއަުކ ނުވަތަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަދުވެރިއަކު، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، މި 

 ބާބުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކުށެްއ ކުރީކަމުަގއެއް ނުބެލެވޭެނެއވެ:

ނުމަށްަޓކައި ހިންގާ ޢަމަލަކަްށ ސިއްޙީ ފަރުާވއެއް ދި .0

 ވުން؛

 އެ ޢަމަލު ހިންގަނީ ގަބޫލުކުރެވޭ ސިއްޙީ  .1

ނޑުތަކާ އެްއގޮތަށްކަުމަގއި ވުން؛ އަދި   މިންގަ

އެ ކަން ކުރުމަށްޓަަކއި ިސއްޙީ ރޮނގުްނ ބޭނުންާވ  .1

 ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާ އެ ކަން ކުރާމީހާގެ ކިބަިއަގއި ހުރުން.

ނަޑއެުޅުމގައި         އަަދބު ކަ

 ބަލަން ޖެހޭ ނުކުތާ 

ރ( މި މާއްދާގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކުެށއް ކުރުމުަގއި، އެ ކުްށ ) 

ކުރާ މީހާ އޭނާގެ ޢަމަލުތަުކެގ ޒާތާ ުގޅޭ ގޮތުން ުނވަތަ ޭއނާގެ ޝަޚްާސ 

ގުޅޭ ގޮތުން އޮުޅވައިލުމެއް އޮޅުަވއިަލއިފަިއވާ ނަމަ އަދި އެ ގޮތަްށ 

އިކަމަށްވާނަމަ، އޭނާއަށް ދެޭވ އޮޅުަވއިލީ އެ ކުށް ކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގަ

ނޑަްށ  އަދަބު އެ ކަމަށް ަކނަޑއެޅިަފއިާވ އަދަުބގެ އެންމެ އަސާީސ މިންގަ
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 ވުރެ ެއއް ދަރަޖަ މަތިވެގެްނެވއެވެ.

 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާަގިއ 11ހ( "ރުހުން" އަށް ދީފައިވަނީ  )___.011  

 މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ 11ށް ދީފައިވަނީ ށ( "ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ"އަ)

 )ބ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ 010ޖިންސީ މުޢާމަލާތް"އަށް ދީފައިވަނީ "ނ( )

 )ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ަގިއ ޅނަ މާއްާދގެ )ވ100ަ"އަށް ދީަފއިވަނީ ޒިނޭކުރުން ރ( ")

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު 001

 މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް މީހުން ހިފެހެއްޓުމާއި ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ 

 ކުށް 

 

 ހުއްދަނޫން ގޮތުަގއި މީހުން ހިފެހެއްޓުން -ވަނަ މާއްދާ 011

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން  -ވަނަ މާއްދާ 010

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 011

 
 

 

 ގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަނޫން ގޮތު

ހ( ރުހުމެއްނެތި އެކަީށގެންވާ މުއްދަތަކަށް މީހަކު ހިފަހައްާޓ )___.011  ކުށް މާނަކުރުން 

 މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ:

 

. "ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ިހނގާބިނާގެވ 0ށ(  )  މާނަކުރުން 

ކި ތަނެްއަގއި ެއ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށާިއ، ވަ

 ތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މީހަކު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

އުޅުުމގެ މިނިވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ  ހިނގާބިނާގވެ. "1

ވަނީ އެއްތަނުން އަެނއް ތަނަށް ދަތުރުކޮށް، ހިނގާބިނގާެވ 

އުޅުމަށް، ޢާންމު އުސޫލުން، މީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ 

 ފުރުޞަތަށެވެ.

. މީހަކު ލައްަވއި ެއ މީހާގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުަގިއ، ގަދަކަމުްނ 0ނ( )  ކުރުން ދަަރޖަ

މަސައްކަތެްއ ކުުރވުެގ މަޤްޞަދުގައި، މީހަުކ 
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ވަނަ 1ހިފަހައްޓައިފިކަމުަގއި ވާ ނަަމ، އެ ކުަށކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

ނަޑއެިޅގެން އެނގި ހުރެ، އެއް ދުވަހަށް ވުެރ ދިުގ . 1 ކަ

ދަތަކަށް މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި ކަމުަގއި ވާ ނަމަ، އެ ކުށަީކ، މުއް

  ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ.1ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިެގ 0އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި، ެއ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ . 1

 ކުށެކެެވ.

 ބެލެނިެވރިންނަާށއި  

 ބަލަުދވެރިްނނަށް 

 ލުއި އުޞޫލެްއއޮތުން 

އަންނަނިވި ފަދައިން އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި ދަުޢާވ ލިބޭ  .1 

ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، ެއ ޙާލަތުގައި، އެ ކުުށގެ ޢަމަލު ކުރާ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ނަމަ، އެ ކުށަީކ، ޖުނަޙްގެ 

(i)  ައޭނާއަީކ ހިފެހެއްޓޭ މީހާެގ ބެލެނިވެރިއެްއކަން ުނވަތ

 ލުކުރެިވގެންވުން؛ އަދި ބަލަދުވެރިއެްއކަން އޭާނއަށް ަގބޫ

(ii)  ހިފެހެއްޓުނު މީހާއަކީ ޞައްޙަ ގޮތެްއގައި އެ ކަމަްށ

 ރުހުން ދެވޭ ވަރުގެ މީހެްއކަމުގައި ުނވުން.

 

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން 

ހ( ކަންކަން ކުުރމަށް މީހަކަށް ލިބިދޭ އިޚްތިާޔރު އޭނާއަްށ )___.010  ކުށް މާނަކުރުން 

ޚިލާފަށް ހުއްޓުވައިލުމުެގ މަޤްޞަދުގައި،  ގެއްލުން ހުރި ގޮެތްއގަިއ، ާޤނޫނާ

އަންނަނިވި ކަންކަުމގެތެރެއިްނ ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިުރ ދައްކާ މީހާ ެއ 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުްނ؛ ނުވަތަ . 0

އެހެންމީހަކު ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ އިްލޒާމު އެުޅވުން؛ . 1
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 ނުވަތަ

ންގެ ނަފުރަތު އަމާޒުކުރުވުމަށް، ނުވަަތ ވަކި މީހަކާ މެދު މީހު . 1

މީހުންގެ ކުރިމަތީގަިއ އޭާނގެ ޤަދަރާއި އަބުރަށް ުއނިކަން 

ގެނައުމަށް، ނުވަތަ އޭނާާއ މެދު ޤަދަރުކުޑަވާނޭ ގޮތް ެހދުމަށް، 

މީހުންގެ ތެޭރގަިއ  ނުވަތަ އޭާނގެ، ުނވަތަ އޭާނގެ ިވޔަފާރިާީ

 މެއް ހާމަކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް، ިސއްރެްއކަމުަގިއ ބެލެވޭ ކަ

ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަެފއްގެ ގޮތުން ވަކި ކަެމއް ކުރުން  ނުވަަތ . 1

ލަްއަވއި ަވކި ކަމެްއ  ނުކުރުން؛ ނުވަތަ ަދއުލަތުެގ މުވަްއޒަފަކު

 ކުރުވުން ނުވަތަ ނުކުުރވުން.

ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މީހަކުކުރާ ޢަމަލަކީ މިމާއްދާގެ )ހ(ެގ )  އިސްިތސްނާ 

ނުވަތަ )ހ(ެގ ، (ވަނަ ނަންބަރ1ުނުވަަތ )ހ(ގެ )، ނަންބަރު (ވަނ1ަ)

 (ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ުކށަކަށް ނުވާނެެއވެ:1)

 އޭނާ ޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ:. 0

(i)  މީހަކާ މެދު ކުރެވޭ ތުުހމަތަކީ ނުވަތަ މީހަާކ

 ބެހޭގޮތުން އެނގޭ ިސއްރަކީ ެތދެއްކަމުަގއި ވުްނ؛ ނުވަތަ 

(ii)  ެކުރާ ކަމަކީ އެ ކަމުެގ ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފަކު އ

 ތުަގއި، ކުެރވިދާނެ ކަމެްއކަުމގައި ވުން؛ އަދިޒާ

އެތުހުމަތަކާ ނުވަތަ ހާމަކުރެވޭ ސިއްަރކާ ނުވަތަ ދައުލަތުެގ . 1

މުވަްއޒަފަކު އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅާ ގުިޅގެން އޭާނ އަޅާ 

ފިޔަވަުޅގެ މަޤްޞަދަކީ އެޙާަލތާ ގުޅިގެން އެކަީށގެންވާ ޮގތަކަށް 

ކު އުޅުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން ެއކަިނ ކުރާ އެމީހަ

 ކަމަކަށްވުން.
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 ދަަރޖަކުރުން:

 ޖިނާއީ މަުޖބޫރުުކރުުވމެްއގެ 

 ދަަރޖަ 

ަވަނ 1އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ ކުށަކީ، ޖިނާަޔތުގެ  .0ނ( ) 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

(i)  ކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ކަމަީކ، އެ ކަން ކޮށްިފ

ގެ ކުެށއް ުކރީ ކަމުަގއި ބެލެވޭ ޢަމަލެްއ ނަމަ، ޖިނާޔަތު

 ކުރުންކަމުަގއި ވުން.

(ii) ާއެ ގޮތުން ެއ ، ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަުމގެ ބިރުދައްކ

ގެއްލުން ދީފި ނަމަ، ޖިނާޔަުތގެ ކުެށއް ކުރީކަުމގަިއ ބެލެޭވ 

 ޢަމަލެއް ކުރުން ކަމުގައި ވުން.

ވަަނ 0ަށކީ، ޖުނަްޙގެ ެއ ނޫން ޙާލަތްތަުކގަިއ، ެއ ކު. 1  ޖިނާީއމަުޖބޫރުުކުރވުން 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

 

 މާނަކުރުން 

 ހ( "ހިނގާބިާގެވ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން" އަްށ ދީފައިވަނީ)___.011  

 (ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ ާމނަކުރުމެވެ.1ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ )011

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ަގިއ 11ށ( "ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ )

 ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ދީ

ަނ މާއްދާެގ ވ111ަނ( "ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަުފ"އަށް ދީފައިވަނީ )

 ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.(ށ)

(ވަަނ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ )011ރ( "ހިފެހެއްޓުން"އަށް ދީފަިއވަނީ )

  ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 މުދަލުގެ ކުށް 

 ބާބު  ވަނަ 001

 ވައްކަމުގެ ކުށް  

 
 ހައި ކުށަކީ ެއއް ކުށަކަްށ ހެދުން ރިވަްއކަމުެގ ހު -ވަނަ މާއްދާ 101

 ރުން އެްއޗެއް ނަގަިއގެން ަވއްކަންކު -ވަނަ މާއްދާ 100

 އިގެން ވަްއކަންކުރުން އޮުޅވަިއލަ -ނަ މާއްދާ  ވ101

 ގެން ވަްއކަންކުރުން ބިރުދައްަކއި -ވަނަ މާއްދާ 101

 ްނކުރުންކަން ވައްތުމަޚިދު -މާއްދާ  ވަނ101ަ

 ބުރާ ނުދިނުމުން ކުރެވޭ ވައްކަން ނހަވާލުކުެރވިފަިއވާ ފައިސާ އަ ތިމާއާ -ވަނަ މާއްދާ 101

 ގެއްލިފަިއވާ މުދަލުން ނުވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނުގައި ބެހެްއޓިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ     -ވަނަ މާއްދާ 101

 ކަންކުރުންއްދަލުން ވަމު ވޭ ރެއޮޅިގެން ރައްދުކު              

 ކުރުން ދަލަކުން ހުއްދަނޫން ބޭނުން މު -ވަނަ މާއްދާ 101

 ދާ ބަލައިގަތުން އްވަްއކަންޮކށްގެން ހޯދައިފަިއވާ މާ -ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން –ނަ މާއްދާ  ވ102

 

  

 ން ވައްކަމުގެ ހުރިހައި ކުށަކީ އެއް ކުށަކަށް ހެދު 

ވަނަ 101ވަނަ މާއްާދއިން 100

މާްއދާއަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަމަލުތަކަކީ 

  ވައްަކމުގެ އެއް ކުށް ކަމަްށވުން

ހ( ަވއްކަމުެގ ުކށުގެ ދަޢްާވއެްއަގއި، އެ ކުށް ކޮށްފައިވަީނ، )___.101 

ަވނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގޮތްތަުކގެ 101ވަނަ މާއްާދއިން 100

ތަކަްށކަމުގެ ހެކި، އެ ކުށް ސާބިުތކުރުމުގެ ގޮތުްނ ތެރެއިން ގޮ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 101ވަނަ މާއްދާއިން 100ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 ކުށުގެ ޢަމަލު ދަރަޖަކުރެވެނީ، އަންނަނިވި ގޮުތގެ މަތިންނެވެ:

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިާވ  111،111މުދަލުގެ އަގު  .0

 8.ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ 1މަ، އެކުށަީކ، ޖިނާޔަތުގެ ނަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިާވ  111،11މުދަލުގެ އަގު  .1

އިްނޖީނުލީ  ުނވަތަ ހަތިޔާރެއް ،ނަމަ، ނުވަތަ ަވގަށްނެގި މުދަލަކީ

ދުއްާވއެްއޗެއް ުނވަތަ އިންޖީުނލީ ދޯންޏެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެްސ 

މަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ  އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދެއްކަުމަގއިވާ ނަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1

ރުފިާޔއަށް ވުރެ ުމދަލުގެ ައގު މަތިާވ  111،1 .1

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ނަމަ، އެ ކުށަީކ، ޖިނާޔަތުގެ 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މުދަލުެގ އަގު މަިތވާ ނަމަ،   111 .1

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުެށކެވެ.0އެ ކުށަީކ، ޖުނަޙްގެ 

ވަަނ 1ލަތްތަކުަގއި، އެ ކުަށކީ، ޖުނަޙްގެ އެނޫން ޙާ .1

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

 ަރއްުދވާ ނ( އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުަގއި، އަންނަނިވި ގޮތަށް، ދަޢްވާ )  ޙަްއޤުޮއތުން 

މީހާ، ގަބޫލުކުރާކަމަްށވާ ނަމަ، އޭނާ، މި ބާުބގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަަދ 

 ކުށެއް ކުީރކަމުަގއެއް ނުބެލެޭވނެއެވެ:

އޭނާގެ އަުތގައި އެ މުދާ ބެެހއްޓުމަށް ނުވަތަ އޭނާ ެއ  .1  

                                                 

އްެސއްގެ އާްމދަީނއާުގޅޭ ގޮަތށް އެކުލަވާލާފަިއާވ . މިހިސާބުތަކުަގއި ޭބނުންކޮށްފަިއވާ ަދރަޖަުކރުުމގެ މިްނގަޑުތަކަކީ އެްވރެޖު ިދވެ 2  
 -/44ރުފިޔާ ނުވަތަ  -/500ދުވަހުގެ ުމސާަރއަކާ )  1މިންަގޑތަކެކެވެ. ތިރިން ަމއްޗަށް ދާަކަމށްވާަނމަ އެައދަދުތަުކން އެަރމްޒުކޮްށދެީނ 

  އަހަރުުދވަުހގެ މުސާަރއަކާ  1ޑޮލަރު(  އެމެރިކާ -/430ރުފިޔާ ނުވަތަ  -/5,000މަސްދުވަުހގެ މުސާަރއަކާ ) 1އެެމރިކާ ޑޮލަރު( 

އެެމރިކާ ޑޮލަރު(  -/43,000ރުފިޔާ ުނވަތަ  -/500,000އަހަުރުދވަުހގެ ) 11އެެމރިކާ ޑޮލަރު(  -/4,300ރުފިޔާ ނުވަތަ  -/50,000)
 މުާސރައެެކވެ.
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އަނެކާ ރުހޭނެކަމަށް ެއކަީށގެންާވ  ،މުދަލުގެ ބޭނުންކުރުމަށް

 ގޮތުަގއި އޭާނއަށް ގަބޫލުކުެރުވން؛ ނުވަތަ 

އޭނާ އެ މުދާ ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މުދާ އޭނާގެ  .2

،  އަތުަގއި ބެހެއްޓުމަށް  އޭނާއަށް ަޙއްޤެްއ އޮްތކަމުގައި 

 އޭނާއަްށ  ގަބޫލުކުރެވުން.، އެކަީށގެންވާ ގޮތުަގއި

ރ( "އަގު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ ވަނީ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެނގޭ )  މާނަކުރުން 

ގޮތުަގއި ނުވަތަ ކުށްކުރި ިއރު އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ގޮތުަގއި ެއ 

 ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ އަގަށެެވ. ބާޒާރުމުދަލަށް އަދުގެ 

 

 ނަގައިގެން ވައްކަންކުރުން  އެއްޗެއް 

ކުރާ  އަންނަނިވި ޢަމަލު ،ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )___.100  ކުށް މާނަކުރުން 

 މީހާ، އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

އެހެން މީހެްއގެ މުދަލެްއ ނެގުން ނުވަަތ އެހެން މީހެްއގެ . 0

މުދަލުގެ މައްޗަްށ ހުއްދަނޫން ގޮތެްއަގއި ތިމާެގ ައމިއްަލ  

 ގުން؛ބާރުހިން

 ، އެ ކަން އެ ކުރަނީ އަެނކާއަށް އޮތް އަތުެގވެރިކަމުން. 1

 އެ މުދާ ދާއިމަށް ނިގުޅަިއގަތުުމގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމުަގއިވުން.

ށ( "އަނެާކގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުށުެގ ޢަމަލު ހިންގި )  މާނަކުރުން  

އެ ،  ހުރި މީހާއަށް މީހާއަށް ވުރެ، އެ މުދާ އެ ވަގުތު އެ މީހެއްގެ އަތުަގއި

މުދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވަގުތީ، ނުވަތަ ދާއިމީ، ނުވަތަ ޣައިރުޤާނޫނީ ނަމަވެސް 

، މަތީ ނުވަތަ ބޮޑު ޙައްޤެއް އެ ވަގުތު ލިބިފަިއވާ މުދަލަށެވެ.  ސަރުކާރު

ނުވަތަ ކުންފުނި ފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ވެްސ މުދަލަކާ ގުިޅގެން އެ ފަަދ 
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 ޙައްޤެއް އޮވެދާނެެއވެ.

 

 

 އޮޅުވައިލައިގެން ވައްކަންކުރުން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.101  މާނަކުރުން  ކުށް

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

އެނގި ހުރެ އަެނކާެގ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިްނ . 0

 ނިގުޅަިއގަތުން؛

 އަދި އޭނާއަށް އޮުޅވައިަލިއގެން، އެ ކަން ކުރުން.. 1

. "އޮުޅވައިލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ 0ށ( )  ކުރުން މާނަ

 އަންނަނިވި ކަންކަމަެށވެ:

(i)  ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަަތ މުދަލުގެ އަާގ

ނީޑެގ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ތެދު  ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ ސިކު

ނޫން ތަޞައްވުެރއް އުފެްއދުން ނުވަތަ އެ ފަަދ 

؛ ޔާންކުރުން ތަޞައްވުަރކީ، ތެދު ތަޞަްއުވރެއްކަމުަގއި ބަ

 ނުވަތަ

(ii)  މުދަލަކާ ގުޭޅ ގޮތުން ހިްނގޭ މުޢާމަލާތެއްގަިއ

ވަކި މަޢްލޫމާތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އެ މުޢާމަލާތެއްެގ 

ހީކުރެވޭ މަޢްލޫމާތެއް  ނަތީޖާ އޭނާ ބަދަލުކޮށްފާނެކަމަށް

 ނުވަތަ ؛ އޭނާއަށް ލިބުނަނުދީ ހިފެހެއްޓުން

(iii)  އޭނާ ކުރިން އުފައްަދއިފައިާވ، ުނވަަތ

ށް ބަޔާންކޮށްދީފަިއާވ ތަޞަްއވުރެްއ ފަހުން ތެދުކަމަ
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 ރަނގަޅުނުކުރުން؛ ުނވަތަ 

(iv)  ،ްއެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ރަުހނެއް އޮތްކަނ

ނުވަތަ އެ މުދާ އޭނާގެައތުން ބީވެގެންހިނގައިދާެނ 

ދަޢްވާއެްއ އޮްތކަން، ުނވަތަ މިނިވަންކަމާއެުކ، އޭާނެގ 

ނީ އަތުަގއި އެމުދާ ބެހެއްޓުމަށް އޮތް ހުރަހެއް )ޤާނޫ

ހުރަހަކީ، އެއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ހުރަހެއްކަމުގައި ީވ 

ނަމަވެސް އެ ފަދަ ހުރަހެއް( އޮތްކަން ހާމަނުކުރުން؛ 

 ނުވަތަ

(v)  ަޗެެކއްަގއި ލިޔެފަިއވާ ައދަދަށް ނުވަތ

ފައިސާގެ ގޮތުަގއި ބަދަލުކުެރވޭ އެ ނޫން ވެސް މާީލ 

ލިޔުމެއްަގއި ލިޔެފަިއވާ އަދަަދށް، އެ ލިޔުން ދޫކުެރޭވ 

އެއަށް ަފއިސާ ެދްއކުމަށް އެއްަބސްނުވާނެކަްނ  ،ރާތުންފަ

 އެ ފަދަ ޗެެކއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ދޫކުރުން.، އެނގިހުރެ

މާލީ ލިޔުމެއް" ކަުމގަިއ ބުނެފައި އެ ވަނީ ޤާނޫީނ . "1  

ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ައންނަނިވި ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެިއން 

 :ޙައްޤެއް ރަމްުޒކޮށްދޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށެވެ

(i)  މުދަލަކަށް، ނުވަތަ ޚިދްމަތަކަށް، ނުވަަތ

ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް އޮތް މިލްކުވެރިކަުމެގ  ،އެްއޗަކަށް

 ުނވަތަ ؛ ޙައްޤެއް

(ii)  ފައިސާ ަވކި ދުވަހަކަްށ ދައްކާނެކަުމެގ

 ޔަޤީންކަންދޭ ލިޔުން؛ ނުވަތަ 

(iii)  މުދަލެއް ވަކި ދުވަހަކަށް ހަވާލުކުރާނެކަުމެގ
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 ޔަޤީންކަންދޭ ލިޔުން؛ ނުވަތަ 

(iv) ެއްބަްސވުމަކުން އުަފއްދައިދޭ ޙައްޤެއް.އ 

ނ( މީހަކު އޮޅުވައިލުމެއް އޮޅުަވއިލީ އަންނަނިވި ކަްނަކމާ ގުޅޭ )  ިއްސިތްސނ  

 ނޫނެވެ: ގޮތުންކަމަށް ވާ ނަމަ އޭނާ ެއ ކުރަނީ ކުށެއް

(i)  ްއަހަންމިއްޔަތެްއ  މާލީ ގޮތުން ޭއގެ އެްއވެސ

 ުނވަތަ ؛ ނެތް ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމުަގއި ވުން

(ii) ާއެއްެޗއްގެ ސަބަބުން ާޢންމު ވިސްނުމުގެ  ބުނ

 އަހުލުވެރިންނަށް އޮޅުމެއް ނާާރނެ ފަދަ އެއްެޗއް ބުނުން.

       ޮއުޅަވިއީލަކަމށް 

ަލތު  ަގޫބުލުނުކެރވ    ޙ 

ރ( ކުރިން ވަޢުދުވެފަިއވާ ކަމެއް، އެ ވަޢުދާ އެްއގޮތަްށ ދަޢްާވ ) 

ަގއި، ެއހެން މީހަކަށް ފަރާތުން ފުރިހަމަނުކުރުން އެއީ ޭއގެ ޒާތު ރައްދުވާ

ނޑިޔާރު ގަބޫލުކޮްށގެން ނުވާެނއެވެ.  ކަމެއް އޮުޅަވއިލީކަމުަގެއއް ފަ

      ޮގަތަކށް  ެއެހން 

ިބުތުނވ ަހއި   ިހނަދކު  ސ 

ނެ   ޮގތް  ަގޫބުލުކރ 

(ވަަނ 1ބ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )) 

ލުމެްއ އޮތްކަުމގަިއ، ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން އޮުޅވާ

ނޑިޔާުރ  އެހެންގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރެވޭހައި ހިނދަކު، ފަ

 ގަބޫލުކުރަންވާެނއެެވ:

 މީހަކު ޗެކަކުން ފަިއސާ ދިނުމުގައި:. 0

(i) ުދުވަހުެގ  11 ަގއިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެެޗކ

ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ޗެކު ދޫކުރެވިފަިއާވ 

ޗެކުަގއިވާ މިންވަަރްށ  ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ 

އެަކއުންޓުަގއި ފައިސާ ނެްތކަމަށް ބުނެ އެ ފައިސާ 

ދެވެން ނެތްކަމަށް އެ ބޭންކުން އެންގުމުން، އެ ގޮަތްށ 

 7ފަރާތަށް އެނގޭާތ   ަރއްުދވާއަންަގއިފިކަން  ދަްޢވާ 
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ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، އެ ަފިއސާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮްށ 

 ނުވަތަ؛ ނުނިންމުން

(ii) ުފަރާތުން ދޫކުރި  ރައްުދވާދަޢްާވ  އެ ެޗކ

އިރު، އެ ޗެކު ދޫކުެރވިފަިއާވ ބޭންކުގައި ދަޢުވާ ލިބޭ 

 މީހާގެ އެަކއުންޓެއް ނެތުން؛ ނުވަތަ

ކްރެޑިޓް ކާޑުން ުނވަތަ ޑެބިޓް ކާަޑކުން . 1

 ފައިސާދެއްކުުމގައި:

(i)  އެ ކާޑަކީ ަވގަށްނަަގއިފަިއާވ އެއްެޗއްކަްނ

 ނުވަތަ ؛ އެނގިފައި އޮތުން މީހާއަށް ރައްދުވާދަޢްވާ 

(ii)  ްއެ ކާޑު ވަނީ، އެ ކާޑު ދޫކުރި ފަރާތުނ

ދަްޢާވ ، ބާޠިލުކޮށްފައި ނުވަތަ ކެންސަލްކޮށްފައިކަން

 ނުވަތަ ؛ މީހާއަށް އެނގިފަިއޮއތުން ރައްދުވާ

(iii)  ާއެނޫން ވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހ

އެ ކާޑު ބޭނުންކުރުން އޮތީ، އެ ކާޑު ދޫކުރި ފަރާތުން 

ވަތަ އެ ކާުޑގެ ވެރި ަފރާތުން މަނާކޮށްފައިކަން، ނު

 މީހާއަށް އެނގިފައި އޮތުން؛  ނުވަތަ  ރައްދުވާދަޢްވާ 

މީހެއްގެ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ނުވަތަ ުކއްޔަްށ . 1

 ހިފުމުގައި:

(i)  ާ01ކުލީގެ އެއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު ހަމަވާތ 

ނުވަަތ  ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، އެ މުދަުލގެ ވެިރ ފަރާތަށް

ނޑައަަޅއިފަިއާވ  މުދަލުގެ ވެރި ފަރާތުން އެ ކަމަށް ކަ

 ނުވަތަ ؛ މީހާއަށް، އެ މުދާ ރައްދުނުކުުރން
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(ii)   އެ މުދަލުގެ ވެރި ފަރާތާއެކު ކުީލެގ

އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި، އޭާނެގ 

ޝަޚްޞާ ގުޭޅ ގޮތުން ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުން، ނުވަަތ 

އެޑްރެހާ ނުވަތަ އޭާނ   އޭނާގެ ނަމާ ނުވަތަ

ވަޒީާފއަދާކުރާ ތަނާ ުނވަަތ އެއްަބސްވުުމގަިއ އޭާނ 

ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިން މަޢްލޫމާތަކީ، ތެދު 

 މަޢްލޫމާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

 ައނުބރ   ުމދ  

 ވ ިޖބު  ެއްނުގުމގެ  ަހވ ުލުކުރަމށް 

 (iii)  މި މާއްދާގެ މި އަކުރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

ސަބަބުން މީހެއްެގ  އެްއވެސް ކަެމއްގެ 

މިލްކުވެރިކަމުަގިއވާ މުދާ އަނބުރާ އޭނާއާ ަހވާލުކުރުމަްށ 

އެންގުމަށް، އޭނާއަށް އޮތް ަޙއްޤަކުން އޭނާ ބަީރއަެއްއ 

ނުވެެއވެ.  އެ ފަދަ އެްނގުމެއް ލިޔުމުން އަންާގ 

އިރުަގއި، ކުލީގެ އެއްބަްސވުުމގައި ޮސއިކުރި އިރު ދަޢްާވ 

ެއޑްރެހަށް އެ ފަދަ ިލޔުމެްއ  މީހާ،  ދީފަިއވާ ރައްދުވާ

ގޮުތަގއި އެންިގ  ަސއްޙަޕޯސްޓުން ފޮނުވުމަކީ، 

 ބެލެވޭެނއެވެ. އެންގުމެްއކަމުަގއި

ވަނަ ނަންބަރުަގިއ އެހެްނ (1ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ )101ޅ( )  ަދަރަޖުކުރން 

އޮތްކަމުަގއި ވީ ނަމަެވސް، މި މާއްދާގައި ކުށެއްކަުމަގިއ 

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ޢަމަލެ އް މީހަކު ކުރަނީ، ޗެކެްއގެ ނުވަތަ ކްރެޑިްޓ ކަ

ކާޑެްއގެ ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާެޑްއގެ ނުވަތަ މަނީ އޯޑަރެއްގެ ުނވަތަ އެ ނޫން 

ވެސް މާލީ ލިޔުމެްއގެ  ބޭނުން މަކަރުވެރި ގޮތުަގއި ިހފައިގެންކަމަްށ 

ކުށަކަށް ވުރެ އެ ުކށް ކުޑަެއއް  ވަނަ ދަރަޖައިގ0ެވާނަމަ ޖުނަޙްގެ 



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 142 

 ނުވާނެވެ.

 

 ބިރުދައްކައިގެން ވައްކަންކުރުން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.101  މާނަކުރުން  ކުށް

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

 އަނެާކގެ މުދާ ޤަޞްދުގަިއ އަތުލުން.. 0

ބޮޑު ގެއްލުމެއް ެއ މީހާއަށް ދީފާނެކަމުގެ . 1

 އެ ކަން ކުުރން. ،ބިރުދައްކަިއގެން

ށ( މީހަކު މުދަލެއް ހޯދީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން )  ސްިތސްނާ ޙާލަތް އި

ސަބަބަކަށްޓަކަިއ، އަނބުާރ ހޯދަން ޖެހިފައިވާ މުދާަކމުގައި ނުވަަތ 

ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގައި ހޯިދ މުދާ ކަމަށް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ 

 :ދެކެގެންކަުމގަިއވާނަމަ، އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ، ކުށެއް ނޫެނވެ

އެ މުދާ ހޯދި ޙާލަތާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި ގޮތުގައި،   . 0

އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ެގއްލުމަަކށްޓަކައިކަުމގައި ވުން؛ 

 ނުވަތަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ މުޢާމަލާތެއްގެ ދަށުން . 1

އޭނާއަށް ލިބެން ޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ދަރަނީެގ 

 ފައިސާެއއްގެ ބަދަުލގަިއކަމުަގިއވުން.

 

 

 

 ން ވައްކަންކުރުން ޚިދްމަތު 
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އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

 މީހާއަްށ، އެއީ: ރައްދުވާދަޢްވާ . 0

(i)  ްއަެގއް ދައްަކއިގެން ނޫީނ ހޯދެން ނެތ

 ޚިދްމަތެއްކަން އެނގިހުރުމާ ެއކު؛

(ii)  ަބިރުދައްކަިއގެްނ އޮޅުަވއިަލއިގެން ނުވަތ

ނުވަތަ ސައްޙަނޫން މާލީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުަވަތ 

އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކަށް ކަމެްއ ކޮށްގެން، އެ ޚިދްމަތަްށ 

 އަގުެދއްކުމުން މަނާވެގަތުމަށްަޓކައި، ުނވަތަ 

 ރައްުދވާބަޔަކު ދޭ ޚިދްމަތެއްގެ މައްޗަށް، ދަޢްވާ . 1

 ކޮންޓްރޯލެއް ޮއވެ:މީހާގެ ފަރާތުން އޮންނަން ނުޖެހޭ 

(i)  ެއެނގިހުރެގެން އެޚިދްމަތް ހޯދުން ނުވަތަ އ

 ޚިދްމަތުގެ ބޭނުންކުރުން؛ ނުަވތަ

(ii)  ެއެ ޚިދްމަތް ހޯދީ ނުވަތަ އެ ޚިދްމަތުގ

ުނވަތަ ެއ  ،ބޭނުންކުރީ، އޭާނގެ ފައިދާއަްށ ކަމުގައި ވުން

 ،ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހެއްެގ ފައިދާއަށްކަމުަގއި ވުން

ތުގެ ަފއިދާ ލިބެން ޖެހޭ ބަޔަކަށް ެއ ނުވަތަ އެޚިދްމަ

 ޚިދްމަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް ކަމުގަިއވުން.

ށ( "ޚިދްމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މީހުން ލަްއާވ ކުރުާވ )  މާނަކުރުން 

މަސައްކަތަށާިއ، ފަންނީ ޚިދްމަތަށާއި، މުވާޞަލާުތގެ ވަީސލަތްތަކަށާއި، 

ަގއި ނުވަތަ ހޮޓާހޮޓަލުގަިއ ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތްތަކަށާއި، ގޭގޭ 

މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ ޚިދްމަތަށާއި، މަޢުރަޟުތަކަށް މީހުން ވެއްދުމަށާިއ،  
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ފިކުރީ ނުވަތަ އުފުލޭ މުދާ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިެލކްޓްރޯނިްކ ޚިދްމަތެއްެގ 

 މެ ބޭނުންހިފުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. ެއކަމަކު އެ ކަްނކަމަށް އެކަނި

 މަތިންނެވެ. މަޙްދޫދު ނުވާނޭގޮތުގެ

އެހެްނގޮތަކަށް      

ސާބިތުުނވާހާ ހިނދަކު 

 ޤަބޫލުކުާރނެޮގތް 

ނ( އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުަގއި، މި މާއްާދގެ )ހ(ގަިއ ) 

 މީހާއަށް ލިިބ ހުރިކަމަށް، ރައްުދވާބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢްލޫމާތު، ދަޢްވާ 

ނޑިޔާރު ގަބޫލު ކުރަްނ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާަހއި ހިނދަކު،  ފަ

 ވާނެެއވެ:

ޚިދްމަތަކަށް އަގުދެއްކުމަްށ އިންކާރުކުރުން، ނުވަަތ . 0

ޚިދުމަތަކަށް އަގުނުަދއްާކ ނުވަތަ ައގުަދއްކާނެކަުމގަިއ 

 ބަޔާންނުކޮށް އެ ތަނުން ދިއުްނ؛ އަދި 

ހޮޓާހޮޓަލާއި، ރެްސޓޯަރންޓްތަކާއި އަދި ެއ ފަދަ . 1

ން ޚިދްމަތުގެ ޞިނާޢަތްތަކުަގއި ޢަމަލުކުރެވޭ ުއސޫލު 

އެޚިދްމަތަކަށް ޢާންމުކޮށް ައުގދައްކަނީ އެޚިދްމަތް ލިިބގަްނނަ 

 ވަގުުތަގއިކަމުަގއި ވުން.

 

 ތިމާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދިނުމުން ކުރެވޭ ވައްކަން 

ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަުލ ކުރާ )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކެވެ:މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެ

އެއްބަްސވުމެްއގެ ަދށުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ . 0

އިލްތިޒާމެްއގެ ދަށުން  ނުވަތަ ޒިންމާއުފުލަން ޖެހޭ 

މަޞްލަޙަތެއް އޮންނަ ޙާލަތުގައި، އަެނކާގެ މުދަލެއް މީހަުކ 

ލިބިގަންނަނީ، ައގެއް އަދާކުުރމަށް  ނުވަތަ އެ މުދަލުން ވަކި 
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 ތަޞައްރުފެއް ކުރުމަށްކަުމގައި ވެފައި؛

ނާގެ އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮުތަގއި އެ މުދަލުްނ އޭ. 1

 މުޢާމަލާތްކޮށް؛

އެ މުދަލަކުން އަދާކުރަން ޖެހޭ އަގު އަދާނުކުރުްނ . 1

 ނުވަތަ އެއިން ކުރަން ޖެހޭ ތަޞައްރުފު ނުކުރުން.

 

އެހެން ގޮތަަކށް     

 ސާބިތުުނވާަހއި ހިނދަކު 

 ގަބޫލުުކރާނެ ގޮތް 

ވަތަ މާލީ އިދާރާެއްއގެ . ދައުލަުތގެ މުަވްއަޒފަކު ނ0ުށ( ) 

މުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ ވަކީަލުކ ނުވަތަ އެކައުންޓެންޓަކު ނުވަތަ އެ 

ނޫންވެސް މާލީ ޚިދްމަތްތެރިައކު، އުފުލަން ޖެހޭ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތަކުެގ 

 މަޢްލޫމާތު، އޭނާއަށް، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ލިިބގެްނވާކަމުަގއި،

ނިޑޔާރު ަގބޫލުކުރަްނ ސާބިތުުނވާހައި ހިނދަ އެހެން ގޮތަކަށް ކު، ފަ

ފަރާތުން ުއފުލަން ޖެހޭ   ރައްުދވާ ވާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް ަދޢްވާ

ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމުތައް ޤާނޫަނުކން ނުވަތަ ރަސްމީ އިޢްލާނަުކން ނުވަތަ 

ތަބާވާން ޖެހޭ ނިޔާއަކުން ސާފު ބަހުން އެކަށަައޅައިދީަފއިނުވާކަްނ، 

 މީހާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ރައްުދވާޢްވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޙައްޤު ދަ

އެހެން ގޮަތކަށް ސާބިތުުނވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިިވ . 1

މީހާގެ އަިމއްލަ މުދަލުެގ ގޮތުަގިއ  ަރއްދުވާޙާލަތްތަކުގަިއ، ދަޢްވާ 

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުަރންވާނެެއވެ. ،އަނެކާގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްފަިއާވކަމަށް  ފަ

(i) ައެ ކަމަށް  ކަށް ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ގޮތ

އެދުމުން، ފައިސާ ނުދެއްކުން ނުވަތަ، އެ ފައިާސއަށް ީވ 

 ގޮތް ބަޔާންކޮށް ނުދެވުްނ؛ ނުވަތަ 

(ii)  ީއެ ކަން ބަލައި ހޯދުމުން ފައިސާ  ހުރ
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މަދުންކަމަށް ސާބިތުވުން ނުަވތަ ކަމާ ގުޅޭ ިލޔުންތަްއ 

 ހުރީ އޮޅުަވއިލާފައިކަން ހާމަުވން.

، "ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ . "މާލީ އިދާރ0ާނ( )  މާނަކުރުން 

އިންުޝއުރަްނސް ކުންފުނިތަކަށާއި، ކްރެޑިޓް ، ބޭންކަށާއި

ޔޫނިއަންތަކަާށއި، ޢިމާރާތްުކރުމާއި ލޯނުދިނުމުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޓްރަސްޓުަތކަށާއި، ފަހަށް ރައްާކކުރަްނ މީހުން 

ުނވަތަ ގިނަ ބަޔަުކ  ބޭނުންވާ ފައިސާ ޖަމާކުެރވިާދނެ ތަންތަންކަމުގައި

ގުިޅގެން ފައިސާ އިްނވެސްުޓކުރެވިދާނެ ތަންތަންކަމުަގއި ޢާންމުންނަށް 

އަންަގއިދީފަިއވާ ތަންތަނަށާއި، މީހުންގެ ފައިާސ ޖަމާކޮށްދޭ 

 ތަންތަނަށެވެ.

މާލީ ޚިދްމަތްތެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަީނ، . "1

އި ފަިއސާެގ ކަމުގެ ފަންނީ ތަޢުލީމު ލިބިގެން ތިބެ، ފައިސާއާ 

ޮއޑިޓްކުރުމަށާިއ،  ގޮތުަގއި ބެލެވޭ ލިޔެިކއުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި،

އޭގެ މުޢާމަލާތްކުރުމުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުއުފުލުމަްށ 

 މީހުންނަށެވެ.ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ 

އުފުލުމުގެ މަޞްލަހަތު" ކަމަށް ބުނެފައި  ޒިންމާ. "1

ވަތަ ޖަމްޢިއްާޔއެްއެގ މީެހއްގެ ފަރާުތން، ނު ،އެ ވަނީ

ނުވަތަ އިދާރާެއްއގެ ފަރާތުން، އެ ފަރާުތެގ  ،ފަރާތުން

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ަވކި ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމުގެ ޤާނޫީނ 

 ވާޖިބެއް އޮތުމަެށވެ.

(ވަނަ ނަންބަރުގަިއ އެހެްނ 1ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ގެ )101ރ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 ،އްދާަގއި ވާ ކުށެްއ ކޮށްފިނަމަމީހަކު މި މާ ،އޮތްކަމުަގއި ވީ ނަަމވެސް
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ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުރެ ކުޑަ ކުށަކަްށ  0އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ވެގެންުނވާނެެއވެ.

 

ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން 

 ނުވަތަ އޮޅިގެން ރައްދުކުރެވޭ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

މީހަކަށް ލިބޭ މުދަލަކީ، ެގއްލިގެން ުއޅޭ . 0

މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ުނވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ޫނން 

 ތަނެއްަގއި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލެއްކަން އެނގި ހުރެ ނުވަތަ 

މުދަލުގެ ބާވަތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ނުވަތަ އަދަދާ ގުޭޅ ގޮތުން، 

ނުވަތަ ރައްުދކުރެވުނު މީހާާއ ގުޭޅގޮތުން ޮއޅުމެއް އަރަިއގެްނ 

ރައްދުކުރެވުނު މުދަލެއްކަްނ އެނގި ހުރެ، އެ މުދާ 

 ބަލައިގަތުމާިއ؛

އެ ކަން އެ ކުރަނީ އެހެން މީހެއްގެ ކިަބއިން ެއ . 1

 ަޞދުގައި ކަުމގައި ވުމާިއ؛މުދާ ނިގުޅައިގަތުުމގެ މަޤް

އެ މުދަލުެގ ވެރި ފަރާތަްށ އެ މުދާ ރައްުދކުރުމަށް . 1

 ނޭޅުން. އަޅަން ޖެހޭ އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅުތައް

ށ( "ވެރި ފަރާތް" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެ ވަނީ އެ މުދަލުެގ )  މާނަކުރުން 

 މައްޗަށް ޤާނޫނީ ޙައްޤު އޮތް ޮކންމެ މީހަކަށެވެ.
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 ހުއްދަނޫން ބޭނުންކުރުން މުދަލަކުން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

ނަޑއެިޅގެން އެނގި ހުރެ މީހެއްގެ މުދަލުން، . 0 ކަ

 އަންނަނިވި ގޮަތކުން ކުރެ ގޮަތކަށް، ަވގުތީ ބޭނުމެއް ކުރުން:

(i) ެތި؛ ނުަވތައަނެކާގެ  ުހއްދަެއއްނ 

(ii) ްެއ  ،އަނެކާެގ ހުއްދަ އޮތް ނަމަވެސ

ހުއްދައިަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއާވ ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިާރއިްނ 

 އަދި ؛ ބޭރުގައި 

ެއ މުދަލަކީ ެއކަށީގެްނވާ އަެގއްެގ މުދަލަކަށް ވާތީ، . 1

އެ ފަދަ ބޭނުމެއް އެ މުދަލުން ކުރާ އިރުަގއި، ެއއަްށ 

ށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބާވަތުެގ އަގުަދއްކަންޖެހޭނެކަން، ޢާންމު މީހާއަ

 މުދަލަކަށް ވުން.

ށ( "ވަގުތީ ބޭނުން" ކަުމގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ މީހެއްެގ )  މާނަކުރުން 

މިލްކުގަިއވާ މުދާ އޭނާގެ ކިަބއިން ދާއިމަށް ނިގުޅަިއގަތުންަކމަށް ނުބެލެވޭ 

 ގޮތަށް އެ މުދަލުން ހިފޭ ބޭނުމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ަގިއ 101 ނ( މިކުށްދަރަޖަކުރާނީ )  ދަަރޖަކުރުން 

ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެެވ. ައދި މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމާ ުގޅިގެން ޭއެގ 

އެ އަުގކަމަްށ ، އަގަށް މި މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ބެލުމުގައި

 ަގއި އަގު މާނަކުެރވޭ ގޮތަެށވެ. ރ()ބަލާނީ އެ މާއްދާގެ 
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 ބަލައިގަތުން ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ މުދާ 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

 އަނެކާގެ މުދާ ބަލައިަގތުމާއި ބެހެއްޓުމާއި އޭގެ . 0

 ތަޞައްރުފެއް  ކުރުން.

އެ މުދަލަކީ ވަްއކަންކޮށްފަިއވާ މުދާކަން . 1

 ވާ ބަހައްޓައިަފއިނުވުން.ކަށަވަރުކުރުުމގައި ފަރު 

އެ މުދާ އޭނާ ބަލައިގަތީ ނުވަތަ ބެހެއްޓީ އެ . 1

 މުދަލުގެ ވެރި ފަރާތަށް ރައްުދކުރުމަށްކަމަށް ނުވުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި މުދަލުން ވައްކަްނކުރުމަްށ 101ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

މި ކުށުގެ ދަރަޖަ، އެއް ދަރަޖަ ، ދީފައިވާ ދަރަޖަކުރުމަށް ުވރެ

 ވާނެެއވެ.ތިރި

 

 މާނަކުރުން 

ަވަނ 101ހ( "އޮޅުަވއިލުން"  އަށް ދީފައިވަނީ )___.102  

 (ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.0މާއްދާގެ )ށ(ގެ )

ވަަނ 101ށ( "ޒިންމާ އުފުލުމުެގ މަޞްލަހަތު"އަށް ދީފައިވަނީ )

 (ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.1މާއްދާގެ )ނ(ގެ )

ވަނަ މާއްާދެގ )ނ(ގެ 101ީދފައިވަނީ  ( "މާލީ އިދާރާ"އަށްނ)

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.0)

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ެގ 101ރ( "މާލީ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ )

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.1)
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ެގ ވަނަ މާއްދ101ާބ( "މާލީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ"  އަށް ދީފައިވަނީ )

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ 101ޅ( "ވެރި ފަރާތް"އަށް ދީފައިވަނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގިއ  100ކ( "އަނެާކގެ މުދާ"އަށް ދީފައިވަނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

މާއްާދގެ )ށ(ަގިއ  ވަނ101ައަށް ދީފަިއވަނީ "އ( "ޚިދުމަތް)

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގިއ 101ވ( "ަވގުތީ ބޭނުން"އަށް ދީިވފައިވަނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގައި ދީފައިާވ 101މ( "އަުގ"އަށް  ދީފަިއވަނީ )

 މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު 001

 ކުކުރުމުގެ ކުށް މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި މުދާ ހަލާ  

 

 މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 110

 ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 111

 
 

 

 މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން 

ޅޭ ގޮތުން އޭނާގެ ރުހުމެއް ނެތި ހ( އަނެކާގެ މުދަލާ ގު)___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ،އަދި ެއ މުދަލަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމެއް ނެތި، އަންނަނިިވ ާޙލަތްތަކުގައި 

 އެކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ

 ނުވަތަ؛ އަނެާކގެ މުދަލަށް ގެއްލުްނ ދިނުން. 0

އަނެާކގެ މުދަލަށް ، މުދަލަކާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން. 1

 ބުން.ގެއްލުމެއް ލި

ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުަގިއ، އަންނަނިިވ ޢަމަލު ކުރާ ީމހާ، ެއ )  އިސްިތސްނާ 

(ވަނަ ނަންބަރުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 1ކުރަނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )

 ކުށެއްކަުމގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ:

މީހާ ބެހުނީ އޭނާގެ އަިމއްލަ  ވާ ރައްުދވާދަޢް. 0

 މުދަލާކަމުގަިއވުން؛

އެ ކަން އޭނާ ކުރަނީ އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން  .1

 ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިާރގެ ެތރޭގަިއކަމުަގއި ވުން؛ އަދި 
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ަރއްދުާވ  އަނެާކގެ މުދަލަށް ގެއްލުެމއް ލިބުނީ ދަޢްވާ. 1

ީމހާ ރައްުދވާ  މީހާގެ މިލްކުވެރިކަުމގަިއވާ ނުވަތަ ދަޢްވާ

މަތެްއގެ މަްއޗަށް ެއ ކޮންޓްރޯލުކުރާ މުދަލެއްެގ ނުވަތަ ޚިދް

އެ ގޮތަްށ އެމީހަކު މީހަކު ބުރަވުމުގެ ސަބަބުންކަަމށް ވުމާއި، 

އެ މުދަލަކާ ގުޅޭ ޮގތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ  ،ބުރަވީ

 ގޮތުން ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް ހޯދުމަކާ ނުލައިކަމުަގއި ވުން.

އެހެން ގޮތަަކށް ސާބިތު     

 ނުވާަހއި ހިނދަކު 

 ގަބޫލުުކރާނެ ގޮތް 

 ދަޢްވާ  ( ެގއްލުން ލިބުނު މުދަލަށް އެ ގެއްލުްނ ލިބުނީ،ނ) 

މީހާ އަލިފާން ބޭނުންކޮށްގެންކަުމގަިއ ވާނަމަ ނުވަަތ ރައްދުވާ 

މަނާކުރެވިފަިއވާ މާއްާދއެއް ޭބނުންކޮށްގެންކަމުަގއި ވާނަމަ، މި މާއްދާެގ 

ރީ ީމހާ ޢަމަލުކުރައްދުވާ  )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަފދައިން، ދަޢްވާ

ފަރުވާލެއް ނުބަހައްަޓއި ކަުމގަިއ، އެހެން ގޮތަކަށް ސާިބތު ނުވާހަިއ 

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުުކރަންވާނެެއވެ.  ހިނދަކު، ފަ

 ؛ރ( މި ކުށަކީ)  ދަަރޖަކުރުން 

ރުފިާޔއަށް ވުރެ 111،111ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ައގު . 0

ވަނަ ދަރަޖަިއެގ 1މަތިވާ ކަމުަގއިވާ ނަމަ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށެކެެވ.

ރުފިާޔއަށް ވުެރ 111،11ބުނު ގެއްލުމުގެ ައގު ލި. 1

ވަނަ ދަރަޖަިއެގ 1 މަތިވާ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ޖިނާޔާތުގެ 

 ކުށެކެެވ.

ރުފިާޔއަށް ވުެރ  111،1ލިބުނު ެގއްލުމުގެ އަގު . 1

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0މަތި ވާ ނަމަ، ޖުނަޙްގެ 
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ރުފިޔާއަށް ވުެރ   111ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ައުގ . 1  

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1މަތިވާ ނަމަ، ޖުނަޙްގެ  

ވަނަ 1އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ެއ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  . 1

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

ތިމާެވއްޓަށް ެގއްލުން           

ލިބޭ ޙާލަތްތަކުަގއި އިުތރު 

 ޖޫރިަމނާކުރުން 

ހުއްދަ ކުެރވިފަިއވާ ޫޖރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް" މި . "1 

ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތްކަމުަގއި ީވ 21ދަުށގަިއ  ސުރުޚީގެ

ނަމަވެސް، މީހަކު މި ާމއްދާގެ ދަށުން ކުެށއްކަުމަގއި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޢަމަލު ކުރުމުގަިއ، ތިމާވެީށގެ ގޮތުން ބަާލ 

އިރު މުހިންމުކަމަށް ބެލެވޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ މުދަލަަކށް 

މުގެ ބަދަުލގެ އެދިން ެގއްލުގެއްލުމެއް ދީފިކަމަށް ވާ ަނމަ، 

ރުފިޔާިއން  111،111،011އެމީހަކު ގިނަެވގެްނ އިތުރުން، 

 ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

ތިމާވެީށގެ ޮގތުން        

 މުހިންުމވުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ ވަިކ . 1 

އެްއޗަކީ ުނވަތަ ވަިކ މުދަލަީކ ތިމާވެށީެގ ގޮތުން ބަާލ އިުރ 

ވޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް ުނަވތަ މުހިންމުކަން ދެ

 މުދަލެއްކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

(i)  ްއެީއ، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާްއޞަ މުހިންމުކަމެއ

ދެވޭ ތަނެއް، ުނވަތަ ެއއްެޗއް، ުނވަތަ މުދަލެއްކަްނ، 

ޢާންމު މީހަކަށް ވެސް އެނގޭ ފަދަ ތަނެއް ނުވަަތ 

ިއ  އެްއޗެްއ ނުވަތަ މުދަލަކަްށުވން ނުވަތަ ޙަޤީޤަތުގަ 

 ވެސް ެއކަން އޭނާއަށް އެނިގެގންވުން؛ ނުވަތަ 

(ii)  ސަރުކާރުން ނުވަަތ ބައިނަލްއަްޤވާީމ
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ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ތަނަީކ، ނުވަތަ އެްއޗަީކ، ނުވަަތ 

މުދަލަކީ، އެ ފަދަ ާޚްއޞަ މުހިންމުކަމެއް ދެޭވ 

ތަނެއްކަން ނުވަތަ ެއއްެޗއްަކން ނުވަތަ މުދަލެއްކަްނ 

 ގަބޫލުކޮށްފައި ވުން.

މީހެއްގެ މުދަލަކަށް  ،ބ( "ބެހުން" ކަމަށް  ބުނެފައި އެ ވަނީ)  ކުރުން މާނަ

ނަހަމަ ގޯނާއެއް ކުރުމާއި އަިދ އެ މުދަލަކުން ޢާންމުކޮށް ހިފޭ ބޭނުމަށް 

 ނުވަތަ ނަތީޖާއަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ގޮތުން ކުރާ ޢަމަލަށެވެ.

 

 މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ މުހިންމު ހ( )___.110  ކުށް މާނަކުރުން 

ޢާންމު ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްގެ ބަޔަކަްށ، އެަތނެއް ނުވަަތ 

ބައެއް ނެިތ ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިެރއް އުފެދޭ ބާވަުތގެ ޢަމަލެްއ، 

 އެކަމުގެ ުހއްދަނެތި ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ައންނަނިިވ  ށ( "މީހުން ދިރިއުޅޭ)  މާނަކުރުން 

ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެޭވ، އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު 

ވިޔަސް ައދި ނުވިޔަސް   ހިނގިއިރު އެ ތާނަގއި މީހުން ދިރިއުޅުނުކަމުަގއި

ނޑުެގއުޅަދަކަްށ  ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އެއްގަުމ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ކަ

 ތަ އެ ފަދަ ޢިމާރާތްތައް ނުވަތަ އުޅަނދެްއގެ ވަކި ބަަޔކަށެވެ.ނުވަ

އެ ތަނެއްަގއި މީހަކު ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އޭނާެގ . 0

ުނވަތަ އޭާނގެ އެހެން ވެސް ކަެމއް ހިންާގ ، ވިޔަފާރި

 ތަނަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ 

ިވޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް، ނުަވތަ ސަރުކާރުެގ ބޭނުމަށް . 1
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ުނވަތަ ތަޢްލީމުގެ ބޭނުމަށް ނުަވތަ  ނުވަތަ އަުޅކަމުގެ ބޭނުމަށް

މުނިފޫހިފިލިވުމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ޢާންމު އުސޫލުން ނުވަަތ 

ވިޔަފާީރގެ އުސޫލުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް،  މީހުން 

 އެްއވެ ުއޅޭ ތަނަކަށް ވުން؛ ުނވަތަ 

ނޑު ނިދުމަށް މީހުން ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް  .1 ރޭގަ

 ވުން.

ނ( ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުްނ އެ މުދަލެއް ހަލާކުެވގެން ިހނގައްެޖ )  ދަަރޖަކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 111ނަމަ، އެ ކުުށގެ ދަރަޖަ،  

 ދަރަޖައަށް ވުރެ ެއއް ދަރަޖަ ތިރިވާނެެއވެ.

ރ( "މުހިންމު ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޢާންމު )  މާނަކުރުން 

ނަށް މުހިންމު ޚިދްމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލަށާއި ވަީސލަތްތަކަށެވެ. ފަރުދުން

އޭގެ ތެޭރގަިއ، މުހިންމު ޚިދްމަތްތައް ދެމުންގެންދާ ފާލަމާއި ޢާންމުކޮށް 

ބޭނުންކުރާ އެްއގަމުގެ މަގުަތާކއި، ަކނުޑގެ މަގުތަާކއި، ަބނދަރުތަކާއި، 

އި، ޓްރާންސިޓް މުވާޞަލާތުގެ ބިނާތަކާިއ، ޢާންމުން ބޭނުންހިފާ ތަންތަނާ

 ގެ ޢިާމރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.ދައުލަތުމަރުކަޒުތަާކއި 

 

 ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން 

ކުރާ  އަންނަިނވި ޢަމަލު ،ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

ނޑަެއޅިގެން އެނިގ ހުރެ، ފަނާކު. 0 ރަނިވި ކަ

 މާއްދާއެއް އަތުަގއި ބެހެއްޓުން:

(i)  ްއެ ގޮތަށް އަތުަގއި ބެހެއްޓީ، ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއ
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 ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުުމގެ ަޤޞްދުގަިއ؛ ނުވަތަ 

(ii)  އެހެން މީހަކު އެފަދަ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރުުމގަިއ

 ބޭނުންކުރާނެކަން އެނގިހުރެކަުމގަިއވުން؛ އަދި

 ،އިފާނެކަމުގެ ބިރުފަނާކުރަނިވި ޢަމަލެއް ހިންގަ. 1

ނަޑއެިޅގެން އެނގި ހުރެ، މީހަކަށް ދެއްކުން.  ކަ

 ށ( "ފަނާކުރުން"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )  މާނަކުރުން 

ފަސް މީހެއްގެ ނުވަތަ ެއއަށް ވުރެ ގިނަ ބަޔެްއެގ . 0

ނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ިލބިދިނުން؛ ނުވަތަ  ހަށިގަ

އަށްވުެރ މީހުން ދިރިއުޅޭ ފަސް ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ އެ. 1

 ގިނަ ޢިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްުލން ދިނުން؛ ނުވަތަ

އެކަށީގެްނވާ  ،މުހިންމު ޢާންމު ތަނެއްެގ ހިންގުމަށް. 1

 ހުރަހެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ެގނައުން؛ ނުވަތަ 

ރުފިާޔއަްށ ވުރެ ޮބޑު އަދަެދއްެގ  111،111. 1

 ގެއްލުން މުދަލަކަށް  ފޯރުކުުރން.

 ދަަރޖަކުރުން:

 ފަނާކުރުމަށް

 އެހީެވދިުނން 

(ވަނަ ނަންބަރުަގއި ާވ 0. މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )0ނ( ) 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުެށކެވެ.1ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  

ފަނާކުރަިނވި ޢަމަލެްއގެ      

 ބިުރދެއްކުން 

(ވަނަ ނަންބަރުަގއި ވާ 1މި މާއްދާެގ )ހ(ގެ ). 1 

 ވަނަ ދަަރޖައިގެ ކުެށކެވެ.1ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 

 

 ން މާނަކުރު 

ވަނަ މާއްާދެގ 111ހ( "ފަނާކުރުން"އަށް ދީފައިވަނީ )___.111  
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 )ށ( ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުެމވެ.

ވަނަ ާމއްާދެގ 010ނިިވ މާއްދާ" އަށް ދީފަިއވަނީ ށ( "ފަނާކުރަ)

 (ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ނ(ގެ )

 ދާގެ ވަަނ މާއ110ްދީފައިވަނީ " ނ( "މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް)

 ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.)

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ 100ރ( "އަނެާކގެ މުދާ"އަށް  ދީފައިވަނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިބޭ ޮބޑެތި އަިނޔާ"އަްށ ދީފައިވަީނ ) ަވަނ 01ބ( "ހަށިގަ

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.21މާއްދާގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގަިއ 111ޅ( "ބެހުން" އަށް ދީފަިއވަނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަަނ 110ކ( "މުހިންމު އާންމު ތަންތަން" އަށް ދީފައިވަނީ )

 މާއްދާގެ )ރ(ގައި ދީފަިއވާ ާމނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު 001

 ހުއްދަ ނެތް ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ކުށް  

 

 ތަނަކަށް ވަނުން ހުއްދަނޫން -ވަނަ މާއްދާ 111

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަުޑއެހުމާއި ފާރަލުން -ވަނަ މާއްދާ 110

 ހުއްދަނޫން ގޮތުަގއި މަޢްލޫމާތު ހޯދުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 ހުއްދަނޫން ގޮތުަގއި މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 111

 
 

 

 ވަނުން  ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

 ؛ތަނަކަށް ވަނުން ނުވަތަ ެއ ތަނެއްގައި ހުރުން. 0

އެ ކަން ކުރަނީ، އެ ކަން ކުރުމަށް ހުއްދަެއްއ . 1

 ނެތިކަން އޭނާއަށް އެނިގގެންުވން.

އަންނަނިވި ޢަމަލު  ،. އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުަގއ0ި( ށ)  އިސްިތސްނާ 

 އެ ކުރަނީ ކުެށއް ނޫނެވެ: ،ކުރާ މީހާ

(i) ުއެ ތަނަކީ  ،މީހަކު އެ ތަނަކަށް ވަން އިރ

ޢާންމުންނަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވައިަލއިފަިއވާ ތަނަކަްށ 

 ވުން؛ އަދި 

(ii)  ާއެ ތަނަށް ވަނުުމގަިއ ތަބާވާން ޖެހޭ ހުރިހ

 ާބވެފަިއ ވުން.ޝަރުޠުތަކަކަށް އޭނާ ތަ
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 މީހަކު ތަނަކަށް ވަން ިއރު، ނުވަތަ ތަނަކަްށ ވަދެ . 1

ހުންނަ އިރު، އެ ކަން ކުރުމަށް، އެ ތަނެްއގެ ވެރި ފަރާތުްނ 

ނުވަތަ އެ ތަނަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ދޭން ހުރި ފަރާތުން،  

އޭނާ އެ ތަނަށް ވަނުމަށް ހުއްދަދޭނެކަމުގަިއ، ނުވަތަ ެއ 

ރާނެކަމުަގއި،  އޭނާައށް ތާނގައި ހުރުމަށް ހުއްދަކު

އެކަީށގެންވާ ގޮުތގައި ގަބޫލުުކރެވޭ ނަމަ އޭނާ އެ ކުރަީނ 

 ކުށެއް ނޫނެވެ.

މަީތ  ،. ހުއްދަނޫން ގޮެތއްަގއި ވަން ތަނަކ0ީނ( )  ދަަރޖަކުރުން 

ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ެއޅިފަިއވާ ތަނެއްަކން ނުވަތަ 

ޝާެނއް ހަރުޮކށްފައި ނުވަަތ ނުރައްކާތެރި ތަނެްއކަން  ެއނގޭ ކަހަލަ ނި

ލިޔުމެއް ލިޔެފައި ހުރި ތަނެއް ކަމަށް ވާ ނަމަ އޭނާ އެ ކުރަނީ 

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ.1ޖިނާޔަތުގެ 

ހުއްދަނޫން ގޮތެްއގައި ވަން ތަނަކީ،  ަވކިން . 1

ރައްކާތެރިކުެރވިފަިއވާ ތަނަކަްށ ވާ ނަމަ، ނުވަތަ މީހުން 

ތަ ެއއްޗެިތ ރަްއކާތެރި ކުާރ ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ވާ ނަމަ ުނވަ

ތަނެއްކަމަށް ވާ ނަމަ، ުނަވތަ  ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް 

ނުވަދެވޭނެ ގޮތަށް ދާއިާރ ަވިކކޮށްފައިާވ ތަނަކަށް ވާ ނަމަ، 

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ  ކުށެެކވެ.0އޭނާ އެ ކުރަނީ ޖުނަޙްގެ 

ވަނަ 1ެއ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ، އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި. 1

 ށެެކވެ.ދަރަޖައިގެ  ކު

 ،. "ދިރިއުޅޭ ތަން"ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ0ީރ( )  މާނަކުރުން 

މީހަކު އުޅުނު ކަމުގައި ިވޔަސް އަދި  ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ވަގުތު 
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ނުވިޔަްސ، އުފުލޭ ގޮތަށް ނުަވތަ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް ަތއްޔާރުޮކށްފައި ހުިރ 

ބޭނުންކުާރ ތަނެއްކަމުަގއި ވިައސް އަިދ ނުވިޔަްސ، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް 

 ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއްެގ ބަޔަކަށެވެ.

 މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިަފއިވާ . "1

 ތަން"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަވނީ، ެއ ތަނަށް ވަނުމަށްޓަަކއި 

އެނޫންވެްސ ުނވަތަ ކާުކކަން އަންަގއިޭދ ކާެޑއް  ބޭނުންވާ

ދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ، މެުނވީ ުނވަ ކަިއގެންދައް ނިޝާނެއް 

ނޑުމެއް ނެތި، އެ ތަނެއްގެ ސަލާމަތީ  އަދި މެދުކެ

 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާ ތަނަކަށެވެ. 

އެްއޗެތި ރައްކާކުރާ ތަން"ކަމަށް ބުނެފައި އެ . "1

ނޑުދަތުރުފަތުރުެގ  ،ވަނީ ޢިމާރާތެްއކަމުަގއިިވޔަްސ، ނުވަތަ ކަ

އްގަުމއުޅަނދެްއކަމުަގިއ އުޅަނދެއްކަުމގައި ިވޔަސް، ުނވަތަ އެ 

ވިޔަސް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެްއކަމުގައި ވިޔަްސ، މީހުންނާއި 

މުދާ އުފުލުމަށާއި، ެއއްޗެތި ަރއްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންެމ 

 އެްއޗަކަެށވެ.

 

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން 

އޭާނ  ،މީހާގެ ހުއްދައެއް ނެތި ހ( ކުށުގެ ައސަުރ ފޯރާ)___.110  ކުށް މާނަކުރުން 

ދައްކާ ވާހަކަ ިސއްރުން އަުޑއެހުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުަވތަ އޭނާއަްށ 

ފާރަލުމުގެ ބޭނުމުގަިއ އަންނަިނވި ޙާލަތްތަުކގަިއ، އަންނަނިިވ ޢަމަލު ކުރާ 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ. ،މީހާ

މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަްނކަން އެ މީހާއަށް  އޮތް . 0
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ެއކަށީގެްނވާ ޮގތެއްަގއި އޭާނއަށް ބެލެވޭ ފަަދ  ތަނެއްކަމުަގއި

ތަނެއްަގއި ނުވަތަ މުޅިން ޭއނާގެ އަިމއްލަ ތަނެްއގައި ޭއނާ 

 ދައްކާ ވާަހކަ އަުޑއެހުން ނުވަަތ އޭނާއަށް ފާރަލުން.

މީހެއްެގ ގޯީތގެ ތެޭރގަިއ ނުވަތަ މީހެއްެގ މުދަލެްއގެ . 1

ްނނަ އިޭވ ައޑު ނުވަތަ ފެ ،ގޮތުަގއި ބެެލވޭ ތަނެްއގައި 

ފެނުން، ނުވަތަ  ހިނާގ ޙަރަކާތްތައް، ނުވަތަ ދެެކވޭ ވާހަަކ 

ލިބޭ ނުވަތަ ިއވޭ ުނަވތަ  ،ެރކޯޑުކުރުާމއި ،އަުޑއެހުމާއި

ފެންނަ ވަރަށް ވުރެ ސާފުކޮށް ލިބިދާނެ ނުވަތަ އިވޭނެ ނުވަަތ 

 ފޮނުވުން. ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުމާއި، ޢާންމުކޮށް

އެނގި ހުރެ 

މަ ފިޔަވަުޅނާޅާަކމަށް ވާ ނަ

 ރުހުްނދީފަިއވާކަުމގައި ބެލުން 

ށ( ތިމާ ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެހެން މީހަކު އަޑުއަހައިފާނެ ނުވަަތ ) 

ރެކޯޑުކޮށްފާނެ މަޢްލޫމާތުކަމުަގއި އެނގި ހުރެ އެ ވާހަަކެއއް ދެްއކުން 

ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ވާ ނަމަ އޭެގ ފަހުން އަުޑއަާހ އަުޑއެހުމާިއ 

ެއ  ،ައދި އެމަޢްލޫމާތު ހާމަކުރާ ހާމަކުރުމަކީ ރެކޯޑުކުރާ ރެޯކޑު ކުރުމާއި

އެނގުނު ެއގުމުގެ ދާއިާރެގ ތެރޭގައި، ހުއްދަކޮށްފަިއާވ ކަމެއްކަމުަގއި 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

ެއ  ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، ނ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )  އިސްިތސްނާ 

 ކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:

އަނެްއ ތަނަށް މުދަލާއި މީހުން ެއްއ ތަނުން . 0

އުފުލުމުގެ ިވޔަފާރީަގއި ދުްއާވ އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖެންޓެްއެގ 

ނުވަަތ  ،ޙައިޘިްއޔަތުން ނުވަތަ މުަވއްަޒފެއްގެ ަޙއިޘިްއޔަތުން

 ،ކޮންމެ ދުވަހެްއގެ ޢާންމު މަސައްކަތެްއގެ ަޙއިޘިްއޔަތުން 

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުެއހުމާއި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ކަންަތްއ 
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 އެ ކުރާ ކަންަތއް.، ކުރާމީހާ

 ދެކެވޭ ވާހަކަިއގެ ބަިއވެިރއަކަށް ހުރެ: . 1

(i)  ެލިބޭކަމުގަިއ  ދެކެވޭ ވާހަަކއިން ކުށެްއެގ ހެކި އ

އެކަީށގެންވާ ގޮުތަގއި ގަބޫލުޮކށްގެން، އެ ގޮތުން ހެީކެގ 

ގޮތުަގއި އޭާނއަށް ފާހަގަުކރެވޭ ވާހަކަ އަުޑއެހުމާިއ 

 ރެކޯޑުކުރުން؛ އަދި 

(ii) ިނާގކަން ހާމަކުރުމުެގ ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ހ

 ތެދުނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކަށް ެއ ކަން ވުން.

ރޒް ުނވަތަ . 1 މިނިސްޓަރ އޮފް ޯހމް އެފެއާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުިރީޓ 

ދޫކޮށްފަިއވާ ހުއްދަެއއްގެ ދަށުން، ޤާނޫުނ ، ސޮއިކޮށް 

އަުޑއެހުމާިއ  ތަންފީޛުކުރުމުގެ މުަވއްޒަަފކު އެިކއެކި ވާހަކަތައް

 ރެކޯޑުކުރުން.

ރ( "ދެކެވޭ ވާަހކަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ެއއްވެްސ )  މާނަކުރުން 

ވަސީލަތެްއގެ ޛަރީޢާއިން އެެހން މީހަކަށް ފޮނުވޭ ކޮންމެ އަަޑކަށާިއ، 

 މަޢްލޫމާތަކަށެވެ. ،މަންޒަރަކަށާއި، ިލޔުމަކަށާިއ، އިޝާރާތަކަާށއި

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ތުގެ ބ( މިކުށަކީ ޖިނާޔަ)  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢްލޫމާތު ހޯދުން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،މީހާ

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާެތރިކުރެވިފަިއވާ މަޢްލޫމާތު . 0
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 ؛ލަ މަޢްލޫމާތު ހޯދުންނުވަތަ މީހެއްގެ  އަިމއް

އެ ކަން ކުރުމުގެ ެއއްެވސް ހުއްދައެއް ނެތްކަްނ . 1

 އެނގި ހުރެ އެ ކަން ކުރުން.

ެއ  ،އަންނަނިިވ ޢަމަލު ކުރާ ީމހާ، ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުަގއި )  އިސްިތސްނާ 

 ކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:

 މީހެއްގެ އަިމއްލަ މަޢްލޫމާތު ހޯދަނީ؛. 0

ހިނގާކަން ހާމަކުރުމުގެ  ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް. 1

 ތެދުނިޔަތުގަިއކަމަށް ވުން.

. "މަތީ ދަރަޖައަކަްށ ރައްކާތެރިކުެރވިފަިއާވ 0ނ( )  މާނަކުރުން 

 ލިބިގެްނވާ  ދަމަޢްލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ހުއް

ނުލިބޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުެރވިފަިއާވ މެނުވީ މީހުންނަށް 

 މަޢްލޫމާތަށެވެ.

ްއގެ އަމިއްލަ މަޢްޫލމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ މީހެ. "1

ވަނީ، ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް ޢާންމު މީހަކު ބޭނުންނުވާނެ 

 މަޢްލޫމާތަށެވެ.

. މަތީ ދަރަޖައަަކށް ރައްކާތެރިކުެރވިފަިއާވ 0ރ( )  ދަަރޖަކުރުން 

ވަނަ ދަރަޖަިއެގ 1ހާމަކުރުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ  މަޢްލޫމާތު

 ކުށެކެެވ.

މިއްލަ މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ ޖުނަޙްގެ މީހެއްގެ އަ. 1

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0

 

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުން 
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ހ( ވަކި މަޢްލޫމާތަކީ، އަންނަިނވި ފަދަ މަޢްލޫމާތެްއ )___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

ނީ އެހެން މީހަކަށް އެމަޢްލޫމާތު ހާމަކުރާ މީހާ އެ ކުރަ ،ކަން އެނގި ހުރެ

 ކުށެކެެވ: 

ވަނަ 111ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށން ނުވަތަ  110. 0

މާއްދާގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިާވގޮތަކަށް ހޯދާފަިއާވ 

 ނުވަތަ ؛ މަޢުލޫމާތުކަން

އެމަޢްލޫމާތު ހޯދުމަކީ ެއހެންމީހަކަށް ހުއްދަ އޮތް . 1

 ކަމެއް ނޫންކަން.

 ކުށެެކވެ.ދަރަޖައިގެ  ަވނ0ަށ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްާދެގ 110ހ( "ދެކެވޭ ވާހަަކ" އަށް ދީފައިވަނީ )___.111  

 )ރ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެެވ.

ވަނަ މާއްާދެގ )ރ(ގެ 111ށ( "ދިރިއުޅޭ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ )

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.0)

ވިފަިއވާ މަޢްލޫމާތު" އަްށ ނ( "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެ )

(ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފަިއާވ 0ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގެ )111ދީފައިވަނީ 

 މާނަކުރުމެވެ.

 

ރ( "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިަފއިވާ ތަްނ" އަްށ )

(ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ 1ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(ގެ )111ދީފައިވަނީ 

 މާނަކުރުމެވެ.
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ވަނަ ާމއްދާެގ 110ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ  ންދިރިއުޅޭމީހުބ( ")

 )ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަަނ 110މުވަްއޒަފު" އަށް ދީފަިއވަނީ  ޅ( "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ)

 މާއްދާގެ )ރ(ގައި ދީފަިއވާ ާމނަކުރުމެވެ.

ަވަނ 111ކ( "މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢްލޫމާތު" އަށް ދީފައިވަނީ )

 (ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.1)މާއްދާގެ )ނ(ގެ 

 ަވނަ 111އ( "އެްއޗެތި ަރއްކާކުާރ ތަން" އަށް ދީފަިއވަނީ )

  (ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.1މާއްދާގެ )ރ(ގެ )
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ވަނަ ބާބު 001  
 ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ނަކަލުކުރުމާއި، މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގުން 

 

 ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ ަހދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި، ައުގހުރި އެއްޗެތި  -ވަނަ މާއްދާ 101

 ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ ގޮތުަގއި ދެްއކުން              

 ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުން -ވަނަ މާއްދާ 100

 ން ޝަޚްޞު އޮޅުަވއިލު -ވަނަ މާއްދާ 101

 އޮޅުަވއިުލމުގެ ޢަމަލުތައް -ވަނަ މާއްދާ 101

 ވަކި މަޞްލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ވާޖިބާ   ،ވިޔަފާރީަގއި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި -ވަނަ މާއްދާ 101

 ޚިލާފުވުން              

 ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި  ޢާންމުންނަށް ހުޅުވައިެލވިގެން ޭބއްވޭ އެިކއެކި މުބާރާތްތަކުަގާއއި -ވަނަ މާއްދާ 101

 އޮޅުވަިއލުން              

 ރަހުނުބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދަރަނިދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮުޅަވއިލުން -ވަނަ މާއްދާ 101

 ދަރަނިވެރިވާ ަވގުުތގައި އޮުޅވައިލުން  -ވަނަ މާއްދާ 101

 އިސާެއއް ޖަމާކުރުމަށް ގަބޫލުކުރުން މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފަ -ވަނަ މާއްދާ 101

 ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެްއގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ަޙއްޤު ިވއްަކއިލުން -ވަނަ މާއްދާ 102

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 111

 
 

ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި، އަގުހުރި އެއްޗެތި ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ 

 ގައި ދެއްކުން ގޮތު 

ހ( މީހަކަށް ކަމެއް އޮުޅވައިލުުމގެ ނިޔަތުަގއި، ނުވަަތ )___.101  ކުށް މާނަކުރުން

އަންނަިނިވ  ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ފޮުރވުމުގެ ނިޔަުތގަިއ، އެނިގ ހުރެ

 ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ:

އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިން ކަމެްއ . 0
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މެްއ އުފެއްދުން، ނުަވތަ  ކުރުމަށްޓަކަިއ، ލިޔު

ފުރިހަމަކުރުން، ނުވަތަ ދޫކުރުން، ނުވަތަ  

 ނުވަތަ ނަކަލުކޮށްދިނުން: ،ކަށަވަރުކޮށްދިނުން، ުނވަތަ ދިނުން

(i)  އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލެއްކަމުަގއި ޞައްޙަނޫްނ

 ނުވަތަ  ؛ގޮތުަގއި ދެްއކުމަށް

(ii)  ،ވަކި ތަނެްއގަިއ، ނުވަތަ ަވކި ވަގުެތްއގަިއ

، ޖެހި ވަކި ތަރުތީބަކުންނުވަތަ ނަންބަރު

ނުވަތަ ވަކި އުސޫލަކުްނ ދޫކޮށްފައިާވ 

ލިޔުމެއްކަމުަގއި، ޞައްޙަޫނން ގޮތުަގިއ 

 ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ 

(iii)  ،އަސްލެްއގެ ކޮޕީކަުމގައި ޞަްއޙަނޫން ގޮތުގަިއ

 ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ 

 ،ެއއެްއޗަީކ ަވކި މީހަުކ ހެދި އެްއެޗއްކަމުަގއި. 1

ނުވަތަ ަވިކ  ،އެްއޗެްއކަމުަގއިނުވަތަ ވަކި ައސްލެއް އޮތް 

ނުވަތަ ވަކި ުދވަހެްއީވ  ،އަެގއް އޮތްެއއްެޗއްކަުމގައި 

އެްއޗެްއކަމުަގއި، ުނވަތަ ަމދުން ނޫނީ ނުލިބޭ ބާވަތުެގ 

އެްއޗެްއކަމުަގއި  ޞައްޙަނޫން ގޮތުގަިއ، ދެއްކުމަށްޓަަކިއ، 

އެްއޗެއް ުނވަތަ ލިޔުެމއް އުެފްއދުން ނުވަތަ ެއއްޗަކަްށ ނުވަަތ 

 މަކަށް ބަދަލުގެނައުން.ލިޔު

(ވަނަ ނަންބަރުަގއި ނުވަަތ 0މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ). 1

(ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަޞއްޙަނޫްނ 1)ހ(ގެ )

ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ އެއްަޗކަށް ހަވާލާދިނުން، ނުވަތަ އެ ފަދަ 
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ލިޔުމެއް ނުވަތަ ެއއްެޗއްެގ ެތދުކަން ދެއްކުުމގެ ގޮތުން ކަެމއް 

ރުން ނުވަތަ ެއ ފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަަތ ތަކުރާރުކު

 އެްއޗެްއގަިއވާ ކަެމއް ބަޔާންުކރުން.

ކަމަށްބުނެފައި ެއ ވަނީ، ކޮންެމ  ށ( "ލިޔުން")  މާނަކުރުން 

 ައެގއް ހުރި އެްއޗެްއގެ ނުވަތަ  ،ވަސީލަތަކުންކަުމގައި ވީ ަނމަވެސް

ްއެގ ޙައްޤެްއގެ ނުވަތަ އިމްތިާޔެޒއްގެ ުނވަތަ މީހެްއގެ ނުަވތަ އެްއޗެ

ނަޑއަަޅއި އަްނަގއިދިނުމުގެ ރަމްޒަށެެވ.  ޝަޚްޞު ކަ

 ދަަރޖަކުރުން:

 ލިޔުން ނަކަލުކުރުން 

(ވަނަ ނަންބަުރގަިއ 0. މި މާއްާދގެ )ހ(ގެ )0ނ( ) 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުން ބޭނުންކުރަނީ އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިން 

ވަަނ 1 ކަމަކަށްޓަަކއި ކަމުގައި ާވ ނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

(i)  ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް، މަޞްލަޙަތެއް، ވާޖިބެްއ

އްޔަެތްއ އުފެއްދުމަށް، ުނވަަތ ސި ނުވަތަ ޙައި

އުފެދިދާނެކަން ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ ބަދަލުވެދާނެަކްނ 

ގެަނއުމަށް ނުަވަތ  ނިމުމަކަށްުނވަތަ ދެއްކުމަށް، 

އެ ނޫްނ ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެކަން ދެްއކުމަށް، ނުވަތަ 

ވެސް ގޮތަކުން ައސަރުކުރުވުމަށް ނުަވަތ 

 އަސަރުކޮށްފާނެކަން ދެްއކުމަށްަކމުގައި ވުން؛ ނުވަތަ 

(ii)  އެ ލިޔުމަކީ ސަރުކާރަށް ލިިބފައިވާ، ުނވަަތ

އްކަުމގައި ެދއްކުމަްށ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފަިއވާ ިލޔުމެ

 ވުން.ކަމުގައި 

އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުެގ . 1  
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1

 

 ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުނ

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ  ،ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.100  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ. ،މީހާ

އެްއވެސް މީހަކަށް ކަމެްއ އޮޅުަވއިލުމުގެ ނިޔަުތގަިއ . 0

ނގަޅު ޢަމަލެއް ފޮރުވުމުެގ ނުވަތަ އެްއވެސް ނުރަ

 މަޤްޞަދުގައި؛

އެްއވެސް ިލޔުމެއް ނުވަތަ ރެކޯެޑއް ނުވަަތ . 1

އެްއޗަކަށް ބަދަުލގެނައުން، ނުވަތަ އެ ފަދަ އެްއެޗްއ  

ހަލާކުކޮށްލުން، ނުވަތަ އޮްތ ތަނަކުން ނެގުން، ނުވަތަ 

 ފޮރުވުން؛ އަދި 

 އެ ކުށް ކުރަނީ، ެއކަންކުރަންޖެހޭ އެްއވެސް. 1

 ނުވަތަ ހުއްަދއެއް ެނތިކަމުގައި ވުން. ސަބަބެއް

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެވ.1ށ( މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ޝަޚްޞު އޮޅުވައިލުން 

ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ )___.101  މާނަކުރުން  ކުށް

 މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ:

 އޭނާ: . 0

(i) ޮތުަގއި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެހެން މީހެއްގެ ގ

 ދެއްކުން؛ ނުވަތަ 
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(ii)  އެހެން މީހެއްގެ ކާުކކަން އަްނގައިދޭ ިލޔުމެްއ

ތައްޔާރުކުރުްނ، ނުވަތަ ބަދަުލކުރުން، ނުވަަތ ިވއްކުްނ؛ 

 ނުވަތަ

(iii)  އެހެން މީހެއްގެ ކާުކކަން އަްނގައިދޭ ިލޔުމެްއ

 ގަތުން.

ޭއނާގެ ޢަމަލުން އަންނަނިވި  ،އެ ކަން އޭނާ ކުރަނީ. 1

ތީޖާތައް ނުކުމެދާނެކަމަށް އެއްވެސް ފަރުވާެލއް ނުބަހައިޓަިއ ނަ

 ކަމުގައި ވުން:

(i)  އެހެން މީހަކަށް އެ ކަމުން އެްއވެްސ

 ނުަވތަ؛ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަުމގެ

(ii)  ްއޭނާއަށް ލިބުން ޙައްޤު ޫނން މަންފާއެއ

 ނުވަތަ ؛ ލިބިދާނެކަމުގެ

(iii)  ާމީހާ، އެކުރާ ޢަމަލު ކުރުމަށް  ރައްދުވާދަޢްވ

ސްމީ ޙައިސިއްޔަެތއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް ރަ

ޙާލު، އޭާނގެ އެ ޢަމަލަކީ، އެ ފަދަ ަޙއިިސއްޔަެތްއ 

ނުވަތަ އިޚްތިޔާެރއް އޮެވެގން ކުރާ ޢަމަލެއްކަމުަގިއ 

 އެހެން މީހަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތް ވުން.

ކާކުކަން އަންަގއިދޭ 

ލިޔުމުގެ ގޮުތަގއި  ހިމެނޭ 

 މަޢްލޫމާތު 

ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ (ii)(ވަނަ ނަންބަރުގެ 0މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )ށ( ) 

ގެ ޭބނުމަށްޓަކަިއ (iii)(ވަނަ ނަންބަރުެގ 0އަދި މި މާއްާދގެ )ހ(ގެ )

މީހެއްެގ ަނމާއި، އުފަން  ،ކާކުކަން އަންަގއިދޭ މަޢްލޫމާތުގެ ތެރޭަގއި

 ،އޭާނއަށް ދޫކުެރިވފައިވާ އަިއޑެންޓިފިކޭޝަްނ ނަންބަރާއި ތާރީޚާއި،

ަވކި މީހަކު ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ  ،ކޯޑާިއ، އޭާނގެ މާލީ މަޢްލޫމާތާއި
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 ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެހެން ކޮންމެ މަޢްލޫމާތެއް ހިމެނެއެވެ.

 ދަަރޖަކުރުން:

 

(ވަނަ ނަންބަރުެގ 0. މި މާއްާދގެ )ހ(ގެ )0ނ(  ) 

(ii)ަ(ވަނަ ނަންބަރުެގ 0ނަ ބަާޔއި މިމާއްާދެގ )ހ(ގެ )ވ

(iii) ވަނަ ަބއިަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަުތެގ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.1

އެ ނޫން ޙާލަތްަތކުަގއި، އެ ކުށަކީ ޖުނަްޙެގ . 1  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0

 

 އޮޅުވައިލުމުގެ ޢަމަލުތައް 

ހ( މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދްމަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރުމަްށ )___.101  ށްމާނަކުރުން ކު

 ،ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން 

 އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

ޞައްޙަ ނޫން މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ ކަމެއް އޮޅިގެްނ . 0

ޢްލޫމާތު، ފަރުވާެލއް ނެތި ދިނުން؛ ހިނގައިދާނެ ފަދަ މަ

 ނުވަތަ

ވިޔަފާރީަގއި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމަށް ގަބޫލު . 1

ނޑުތަާކ ަކނަޑއެޅިގެްނ  ކުރެވިފަިއވާ އުސޫލުތަާކއި މިންގަ

ޢަމަލެއް ކޮށްގެން، އެނގި ހުރެ، މީހަކަށް ކަެމްއ  ،ޚިލާފަށް

 އޮޅުަވއިލުން.

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ގެ ކުށަކީ، ޖުނަޙް މިށ( )  ދަަރޖަކުރުން 
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 ވަކި މަޞްލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުން  ،ރިޝްވަތު ދިނުމާއި 

 ރިްޝވަތު 

 ހޯދުާމއި ގަބޫލުުކރުން  

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ ، ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި )___.101 

 ެކވެ.އެ ކުރަނީ ކުށެ ،މީހާ

އެނގި ހުރެ އެްއެވސް މަންފާއެއް ހޯދުމާިއ . 0

 ؛ގަބޫލުކުރުން

ޞްތެިރވުމަށް އޮތް ވާޖިބަާކ ޚިލާފުވުމުެގ ެއއީ އިޚްލާ. 1

 ،މުޤާބިލުގައި ލިބޭ މަންފާއެއްކަމުަގއި ވުމާއި 

އިޚްލާޞްތެރިވުުމގެ ެއ ވާޖިބު އޭނާގެ މައްޗަްށ 

އުފެދިގެންދަނީ، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުން ކުެރ 

 ތެއްަގއިކަމުަގއި ވުން:ޙާލަ

(i)  ޕާޓްނަރަކަށް ވުން، އޭޖެންޓަަކށް ވުން ނުވަަތ

 އެހެން މީހެއްގެ މުަވއްޒަފަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ 

(ii) ްބެެލނިވެރިއަކަްށވުްނ ، ޓްރަސްޓީއަކަށް ވުނ

ނުވަތަ މަޞްލަހަތެއް އުފައްދައިދޭ އެހެން ެވްސ 

 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށް ވުްނ؛ ނުވަތަ 

(iii) ުން، ޑޮކްޓަރަކަްށވުން، ޤާނޫނީވަކީލަކަށް ވ

ނުވަތަ ެއކައުންޓަންޓަކަްށވުން، ނުވަތަ ައގުކުާރ މީހަކަްށ 

ވުން ނުވަތަ އެ ނޫން ެވސް ފަންނީލަފާދޭ ނުވަތަ 

 މަޢްލޫމާތުދޭ މީހަކަށް ވުން؛ ނުވަތަ 

(iv)  ކުންފުންޏެއްގެ ުނވަތަ ކުންފުްނޏެއްގެ ގޮުތގަިއ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުާވ ޖަމާޢަތެއްގެ އޮފީހެްއެގ 

ކްޓަރަކަްށ، ނުވަަތ މެނޭޖަރަކަށް ނުވަތަ އެ ކުންފުިނ ޑިރެ
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ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ހިންގުމުަގއި އިުރޝާދުދެވޭ ފަަދ 

 ނުވަތަ ؛ މަރުޙަލާއެއްަގއި ހުރި މީހެއްކަުމގައި ވުން

(v)  ޭތަޙްކީމްގެ ުއސޫލުން މަްއސަލަ ބަލައިދ

މީހަކަށް ވުން ނުވަަތ ެރފްރީއަކަށް ވުން ނުވަަތ 

އެްއވެސް ގުޅުމެއް ނެްތ  ކުރިމަތީގަިއވާ މައްސަަލއާ

ނޑިޔާެރްއގެ ދައުރު އަދާކުރާ މީހެއްކަމުަގިއ  ގޮތުަގއި ފަ

 ވުން.

ރިްޝވަތެއް     

ހުށަހެުޅމާއި ަމންފާެއއްގެ 

 ގޮތުަގއި ފަިއސާ ދިުނން 

ެއ  ،އަންނަނިިވ ޢަމަލު ކުރާ ީމހާ، ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުަގއި ) 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުން، އެނގި ހުރެ . 0

 ނުވަތަ މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ މަންފާއެއްގެ 

 ގޮތުަގއި ފައިސާ ދިނުން.

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ގަބޫލުކުރުމުގެ ހުއްަދ . 1

 ނެތް އެއްެޗއް ގަބޫލުކުރުން.

ތިމާގެ ަމޞްލަޙަެތއް 

ނެތް     ގޮތުގައި 

ިޖބާ މަަސއްކަތްކުުރމުގެ    ވާ

 ޚިލާފުވުން 

ެއ  ،އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، ނ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި) 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަަލއާ ެއްއވެސް ގުޅުމެްއ . 0

 ،އަުގކުރުމާއި  ،ނެތްގޮތުަގއި ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި

މުދަލާއި ޚިދްމަތަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ިވޔަފާރީަގއި ދެމިހުރި 

 ކަން ޢާންމުންނަށް އެނގޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމާއި، އަދި މީހެއް

މީހެއްގެ ނިންމުމަށް ުނވަތަ ައގުކުރުމަށް ުނވަތަ . 1

އޭނާގެ ާފޑުކިޔުމަށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަށްޓަކަިއ ދެޭވ 
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އެ ފަދަ މަންފާއެއް ހޯދުމިާއ  ،މަންފާއެއްކަން އެނގި ހުރެ

 ގަބޫލުކުރުން.

ވަނަ 1ޔާންެވގެންވާ ކުށްކުަށކީ ޖިނާޔަތުެގ ރ( މި މާއްދާގައި ބަ)  ދަަރޖަކުރުން 

 ދަރަޖައިގެ ކުެށވެ.

 

ޢާންމުންނަށް ހުޅުވައިލެވިގެން ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައާއި ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި 

 އޮޅުވައިލުން 

ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެެކވެ: އެ ކުރަނީ ،މީހާ

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެްނ ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކާއި . 0

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫލުތަާކިއ  މަޢްރަޟުތައް ހިންގުމަށްޓަކަިއ ކަ

ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މުބާރާތްތަކާއި މަޢްރަޟުތައް ހިންގިަޔ 

އަންނަނިވި ާބވަތުެގ ޢަމަލެްއ  ،ނުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 ކުރުން:

(i) ާތެއް ނުވަތަ މަޢްރަޟެއްގަިއ އެ ފަދަ މުބާރ

ނުވަަތ އޮފިޝަލަކަށް ނުވަތަ ެއ ، ހިމެނޭ ބައިވެރިއަކަށް 

އެހެން  ފަދަ މުބާރާތަކާ ނުވަތަ މަޢްަރޟަކާ ގުޅުން ހުރި

ވެސް މީހަކަށް އެްއވެްސ މަންފާއެއް ދިނުމަްށ 

މަންފާއެްއގެ ގޮުތގައި ފަިއާސ  ،ދިނުމާއި ،ހުށަހެޅުމާއި

 ދިނުން؛

(ii)  ެްއގެ ނުވަަތ އޮފިޝަލެްއެގ އެ ފަދަ ބަިއވެރިއ

ނޑަށް ެގއްލުމެްއ  ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް މީހެއްގެ ހަށިގަ
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 ؛ލިބިދާ ފަދަ އަނިޔާއެއް ކޮށްާފނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން 

(iii)  އެ ފަދަ މުބާރާތަކާ ުނވަތަ މަޢްރަޟަކާ ުގޅުްނ

ހުރި މީހަކާ ނުވަތަ ޖަނަވާރަާކ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް 

 އެްއޗަކާ ބެހުން؛ ނުވަތަ 

ވަތެްއގެ މަންފާެއއް ދިނުމަކީ މި މާއްދާގެ ވަކި ބާ . 1

(ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ކުށެއްކަުމގަިއ ާވ އިުރ، އެނިގ 0)

 ހުރެ އެ ފަދަ މަންފާއެއް ހޯދުމާއި ގަބޫލުކުރުްނ؛ ނުވަތަ 

ޢާންމުކޮށް އިޢްލާންކޮށްގެން ކުރެޭވ  .1

އެއްބަްސވުންތަާކއި ހުޅުަވއިެލވިފަިއވާ ބީލަންތަކުގެ މަްއަޗށް 

ނޑަެއޅިގެން އެނިގ ހިނގާ  ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް، ކަ

 ހުރެ ކުރުން.

 އޭނާ:. 1

(i)  ްޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިަފއިާވ މުބާރާތަކަށ

އެ ފަަދ  ،ނުވަތަ މަޢްރަޟަކަށް ފައިާސެގ އެހީ ދިނުމާއި

މުބާރާތްތަކާއި މަޢްރަޟުތައް ބޭއްވުމާއި އެފަަދ 

ނިޑޔާރެްއގެ ގޮތުްނ  މުބާރާތްތަކާއި މަޢްރަޟުތަކުަގއި ފަ

ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި ުނވަތަ ެއ ނޫން ވެސް ގޮަތކަށް ެއ 

 ފަދަ ކަމެއްގައި ަބިއވެރިވުން؛ އަދި

(ii)  ްއެ ފަދަ މަޢްރަޟުތަކާއި މުބާރާތްތައ

ހިންގުމަށް އޮތް އުސޫލުަތކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް 

އެމަޢުރަޟެއް ނުވަތަ އެ މުބާރާތެއް ބޭއްވެމުންދާކަްނ 

 އޭނާއަށް އެނިގގެންވުން.
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ށ( "މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ެދވޭ ހަދިާޔއަކަްށ ނުވަަތ )  ކުރުން މާނަ

އަެގއް އަދާކުރުަމކުން، ނުވަތަ ފައިސާގެ އަެގއް ެއކުލެިވގެން ވިއަސް އަދި 

 .މަންފާއަކަށެވެ ނުވިޔަްސ، ލިބިދޭ މާއްދީ ނުަވތަ ޣައިރުމާއްދީ

 ދަަރޖަކުރުން:

 

(ވަނަ ނަންބަރާއި 0. މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )0ނ( ) 

(ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށްކުަށީކ 1(ވަނަ ނަންބަރާއި )1)

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށްކުށެވެ.1ޖިނާޔަތުގެ 

(ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުަށކީ 1މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ). 1  

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ.1 ޖިނާޔަތުގެ

 

 ރަހުނުބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދަރަނިދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވައިލުން 

ހ( ރަހުނުގެ ގޮުތގައި ބެހެއްޓިަފއިވާ މުދަލުގެ މައްޗަްށ )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

، އަދާކުރަންޖެހޭ ރަހުނުގެ ދަރަނިއަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުުމެގ ނިޔަތުަގއި

ނުވަތަ ، ގެ ގޮުތގައި ބެެހއްޓިަފއިވާ މުދަލެްއ ނައްަތއިލައިިފނަމަރަހުނު

ނުވަތަ ޭއެގ  ،ނުވަތަ ފޮުރވައިފިނަމަ، ހުރި ތަނުން ގެންގޮސްފިނަމަ 

ނުވަތަ އޭގެ މިލްކުވެރިކަްނ  ،މައްޗަށް އިތުރު ޙައްޤެއް އުަފއްދައިފި ނަމަ

މަލާތެއް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކުން ެއއިން މުޢާ ،ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ. ،ކޮށްފި ނަމަ

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ށ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ދަރަނިވެރިވާ ވަގުތުގައި އޮޅުވައިލުން 

ހ( ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކަިއ )___.101  މާނަކުރުން  ކުށް

ހިންގުން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުމުެގ މީހެއްގެ މުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި 
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މައްސަލަ ފެށެން އުޭޅކަން ނުވަތަ ފެށިފަިއވާކަން އެނިގ ހުރެ ނުވަަތ 

ކުންފުނި އެހެން ކުންފުންޏަކާ އެްއކޮށްލުމުގެ ނުވަތަ ކުންފުނި އުަވއިލުމުެގ 

މަސައްކަތް ކުންފުނީެގ ދަރަނި ދޫކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ 

 ،ނުވަތަ ފަށަން އުޅޭކަން އެނގި ހުރެ އިފަިއާވކަންމަޞްލަޙަތައްޓަކައި ފަށަ 

 އަންނަނިވި ބާވަުތގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކެވ.

ދަރަނިދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އޮތް ަޙއްޤެްއ  .0

ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ޙައްޤަްށ 

ނުވަަތ  ،ހުރަސްއެޅުމަށްޓަކަިއ، އެ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުން

ރަނިދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުާދ ދަ

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން.

އެ މުދަލާ ގުޅޭ އެްއެވސް ލިޔުމެއް އެނިގ ހުރެ . 1

 ޞައްޙަނޫން ގޮތެްއަގއި ބަދަލުކުރުން.

ދަރަނިދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކަިއ . 1

ހައްޓައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުެރޭވ މުދާ ބަލަ

ފަރާތުން އެ ގޮުތގެ މަތިން އެ މުދާ ބަލަހައްޓައި ހިްނގަިއ 

ޤާނޫނީ ގޮތުްނ އޭނާއަށް ލިބުން ަޙއްޤު އޮްތ ، ހެދުމަށްޓަކައި

ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު  ،މަޢްލޫމާތެއް ދިނުމަށް މަނާވެަގތުމާއި

 އޭނާއަށް ދިނުން.

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  ށ()  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް ގަބޫލުކުރުން 

ހ( މާލީ އިދާާރއެއް ހިްނގާ މީހަކަށް ހުރެ، ނުވަަތ )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 
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އަންނަނިިވ  ،ހިންގުމުގެ އިރުޝާދުދިނުމުގަިއ ބައިވެރިވާ މީހަކަށް ހުރެ

 ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.

އެނގި ހުރެ ެއ މާލީ އިދާރާއަށް އެްއވެްސ . 0

އިންވެސްޓްމަންެޓއް ބަލައިަގތުން ނުވަތަ ބަލައިގަތުމަްށ 

 ހުއްދަކުރުން؛

އެ އިދާރާގެ ހިންގުން ވަގުީތ  ،ބޮޑެތި މާލީ ދަތިތަކާ ހުރެ. 1

ނޑާލަން ޖެިހފައިވާކަްނ ނު ވަތަ އެ ތަްނ ގޮތުން މެދުކަ

ހަވާލުވާެނ  އުވާލުމަށްޓަަކއި އެ ތަނުެގ މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ

މީހަކު ޢައްޔަންކުރަން ޖެހިފަިއވާކަން ުނވަތަ އަލުން ެއ ތަްނ 

 އަދި ؛ އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހިފައިާވކަން އެނގި ހުރުން

އެ ކަން ކުރީ އެ ތަނަްށ ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތަށް ެއ . 1

މަޢްލޫމާތު އެނގި ހުރެތޯ ުނވަަތ  ތަނުގެ މާލީ ދަތިތަކުގެ 

 ނޫންތޯ ބެލުމަށް އެއްވެސް ފަުރވާލެއް ބަހައްަޓއިފައި ުނވުން.

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 0ށ( މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކައިލުން 

ޑް ސޭލްސް ސްކީމެްއގައި ަބިއވެރިވުުމެގ ހ( ޕިރަމި)___.102  ކުށް މާނަކުރުން 

އެނގި ހުެރ ިވއްާކ މީހާ އެ ކުރަީނ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްަތުކގައި  ،ޙައްޤު

 ކުށެކެެވ.

ށ( "ޕިރަމިޑް ސޭލްްސ ސްކީމް"ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަީނ )  މާނަކުރުން 

ނުވަަތ ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށްޓަަކއި އެކުަލވައިެލވޭ ކޮންމެ ޕްލޭނެއް

 ކޮންމެ މަޝްރޫއަކަށެެވ:ހިންގާ 
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 ،މީހަކު އަގެއް ހުރި ެއއްެޗއް ހޯދުމުގެ މުޤާބިލުގައި. 0

 އަެގއް ހުރި އެހެން އެްއެޗއް ދިނުމުގެ ފުރްޞަތު އޮތުން؛

މުޅި ޕްލޭން ނުވަތަ މަޝްރޫޢު ބިނާވެފައި އޮންނަީނ . 1

ވީހައި ވެސް ގިނަ މީހުން ޭއގައި ަބއިވެިރވުމަށް ހިތްވަރުެދޭވ 

 ވުން؛ އަދި ގޮތަށްކަމުަގއި 

އެ ކަމަީކ އެ ޕްލޭުނގެ ދަށުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެދަށުްނ . 1

ވިްއކޭ، ުނވަތަ އަލުން ވިްއކުމަށްޓަކައި ަބިއވެރިންގެ މެުދގަިއ 

ބަހައިލެވޭ މުދަލުގެ އަދަުދގެ ނިސްބަތަށް އެކަނި ބުރަވެފަިއ 

 އޮންނަ ޕްލޭނަކަށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢަކަށް ނުވުން.

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ކީ ޖުނަޙްގެ ނ( މިކުށަ)  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ 101ހ( "މަންފާ"އަށް ދީފައިވަނީ )___.111  

 ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.)

ނޑަށް ) ވަނަ މާއްދާެގ 01އަިނޔާ"އަށް ދީފަިއވަނީ ލިބޭ ށ( "ހަށިގަ

 ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.(1)

ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ(ެގ )ހ(ވަަނ 11ނި"އަްށ ދީފައިަވނީ ނ( "ކުންފު)

 ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ެގ 101ރ( "އޮުޅވައިލުން"އަށް ދީފައިވަނީ )

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.0)

ވަަނ 101އަށް ދީފަިއވަނީ "ޒިންމާ އުފުލުމުގެ ަމސްލަޙަތުބ( ")

(ވަނަ ނަންބަރުގައި "މަޞްލަޙަތު އުފެދޭ ފަދަ 1ގެ )މާއްދާގެ )ނ(
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 ގުޅުން"އަށް ދީފައިވާ މާނަކުުރމެވެ.

ަވަނ 102ޅ( "ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް"އަށް ދީފަިއވަނީ )

 މާއްދާގެ )ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއ 101ކ( "ޚިދުމަތް"އަށް ދީފަިއވަނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދެގ )ނ(ެގ 11އަށް ީދފައިވަނީ " އޭޖެންޓް" އ()

 ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.(1)

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި ދީފައިާވ 101ވ( "ލިޔުން"އަށް ދީފައިވަނީ )

 .މާނަކުރުމެވެ
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 ވަނަ ބާބު 001

 ޢާއިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް 

 
 ހުއްދަނޫން ކަިއވެނި -ވަނަ މާއްދާ 101

 ހުއްދަ ނޫން ޖިންސީ ގުޅުން –ވަނަ މާއްދާ 100

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް  -ވަނަ މާއްދާ 101

 ތިމާގެމީހަކާއެކު ޖިމާޢުވުން ނުވަތަ ޖިްނސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުން  -ވަނަ މާއްދާ 101

 ދޫކޮށްލުމާއި މަިއންބަފައިންނަށް އަޅައިލުމަށް ޮއތް  ވާޖިބު ދަރިންނަށް އަޅައިނުަލއި -ވަނަ މާއްދާ 101

 އަޅައިނުުލން -ވަނަ މާއްދާ 101

 ހައްޔަރުންނައްޓުަވއިލުން -ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 101

 
 

 

 ހުއްދަނޫން ކައިވެނި 

ފިރިހެނަކު ހުްއދަނޫން     

 ކައިވެްނޏެއް ުކރުން 

ޙާލަތްތަކުަގއި، އަްނނަނިިވ ހ( އަންނަނިިވ )___.101 

 އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ. މީހާކުރާ  ތަކުން ކުރެ ޢަމަލެއްޢަމަލު

ހަތަރު އަނބީންނާއި ިއނދެގެން ހުރެ، ނުވަތަ . 0

ޢިއްދައިަގިއވާ ހާލު، އިތުުރ  ކުރެ އަތްނބަކުހަތަރު އަބީން

 ކަިއވެންޏެއް ކުރުން؛ ުނވަތަ 

ވަރިކުިރ  . ކާވެންޏެއް މަތީގައި ހުރެ، ނުވަތ1ަ

އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަ ނުަވނީސް އެ އަންހެނާގެ ެއްއ 

ޢިޞްމަތުގައި ާކވެނިކުރުްނ ޙަރާމްވެގެްނވާ އެހެްނ 

 ުނވަތަ؛ އަންހެނަކާ ކާވެިނކުރުން
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. އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ެއ 1

އަންހެނާ އޭނާ ވަރިކުރި ފިރިހެނާ ނޫން އެހެން މީހަކާ 

 ނުވަތަ ؛ ކާވެނިކުރުން 

. މީހަކާ އިނދެގެން ހުރި އަންހެނާ އިތުރު 1

  ކަިއވެންޏެއް ކުރުން؛ ުނވަތަ

. ތިންފަށް ވެފަިއވާ އަންެހނާގެ ފަށް ނުފިލަނީސް، 1

 އޭނާ ތިންފަށް ކުރި ފިރިހެން މީހާއާ ކާވެނިކުރުން؛ ުނވަތަ 

. ލިޢާން ކުރެވިފައިާވ ދެމީހުން އަލުން 1

 ކާވެނިކުރުްނ؛ ނުވަތަ 

ނުވަތަ ެއއްކިުރވުމުެގ . ނަސަބުެގ ސަބަބުން 1

ެއ ، ސަބަބުން ނުވަތަ ާކވެނީެގ ގުޅުުމގެ ސަބަބުން

ފިރިހެނަކާ އެ އަންހެނަކާ ދެމީހުން ކާވެނިކުރުން އިސްލާމީ 

ޝަރީޢަތުގައި އަބަދުެގ އަބަަދށް ޙަރާމްވެގެްނވާ ދެމީހުްނ 

 ކާވެނިކުރުްނ؛ ނުވަތަ 

 . އެއް ޖިންުސގެ ދެމީހުން ކާވެނި ކުރުން؛ ނުވަތަ 1

ހެނަކު، މުސްލިމް ނޫން ފިރިހެނަކާ . އަނ2ް

 ކާވެނިކުރުްނ؛ ނުވަތަ 

. ފިރިހެނަކު، އަހުލުކިތާީބައކުކަމުަގއި ނުވާ ަޣއިރު 01

 މުސްލިމަކާ ކާވެނިކުރުން؛ ުނަވތަ

 . އިންސާނުން ނޫން ތަކެްއޗާ ާކވެނިކުރުން.00
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 " ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ:އަންހެނާގެ ޢިއްދަ. "0( ށ)  މާނަކުރުން 

(i) ްހެނާއަީކ ޙައިޟުވާ ޢުމުރުގެ މީހަކު ވަރިކުެރވުނު އަނ

ކަމުގަިއވެފަިއ، ެއއަންހެނާ ޭއނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެީނެގ މުއްދަތުެގ 

ތެރޭގައި ެއއް ފަހަރުވެސް ޖިމާޢުވެފައިވާނަމަ، އަދި ވަރިކުރި އިރު އޭާނ 

 1އިނީ ހައްޔަރުަގއި ކަމަށް ނުވާނަމަ، ވަރިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން 

 މަވަންެދން ހިނގާ މުއްދަތު؛ ނުވަތަ ޠުހުރު ހަ 1ޙައިޟާއި 

(ii)  ވަރިކުެރވުނު އަންހެނާއަކީ ަޙއިޟުނުވާ ުނވަަތ

ޙައިޟުވުން ހުއްޓިފަިއވާ އަްނހެނަކު ކަމުގަިއވާނަމަ، އަދި އެއަންހެާނ 

އޭނާގެ ފިރިމީހާާއއެކު ާކވެނީެގ މުއްދަތުގެ ތެޭރަގއި ެއއް ފަހަރުވެްސ 

މަްސ  1ން ހަނދުމަހުގެ ޖިމާޢުވެފައިވާނަމަ، ވަރިކުިރ ދުވަހުން ފެށިގެ

 ހަމަވަންދެން ހިނގާ މުއްދަތު؛ ނުވަތަ

(iii) ާނަމަ، ޭއނާ ވަރިކުެރވުނު އަންހެނާ އިނީ ހައްޔަރުަގއިކަމަށް ވ

ވަތަ ހައްޔަުރަގއި ިއން އިނުން، ނު މުްއދަތު،ވިހެއުމާ ހަމައަށް ހިނގާ 

 ުނވަތަ  ؛ ނިމުމަކަށް އައުމާހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތު

(iv)  އަންހެނަކު ކާވެނި ކޮްށގެން ހުއްޓަިއ، ނުވަތަ ރަޖުޢީ ވަރިެއްއެގ

ެއ އަންހެނާ  ،ޢިއްދައިަގއި އިންަދއި، އޭާނގެ ފިރިމީހާ މަރުވާ ޙާލަތުގައި

ރިމީހާ މަރުވި ދުވަހުން އިނީ ހައްޔަރުަގއި ކަމަށް ނުާވނަމަ، އޭނާގެ ފި

ުދވަސް ހަމަވަންެދން ހިނގާ  01ަމހާއި  1ފެށިގެން ހަނދުމަހުގެ 

 މުއްދަތަށެވެ.

 

ވަަނ 0( މި މާއްދާަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކުށްކުށަީކ ޖުނަޙްގެ ނ)  ދަަރޖަކުރުން 

 ދަރަޖައިގެ ކުެށވެ.
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 ހުއްދަ ނޫން ޖިންސީ ގުޅުން 

ޢަމަލު  އަންނަނިވި، ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )___.100  

 ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

 ން؛ޒިނޭކުރު. 0

 އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ުގޅުން ހިންގުން. 1

 

   

 :މިމާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ( ށ)  ދަަރޖަކުރުން:

މީހަކާ އިނދެެގން ހުރެ 

ިޖންސީ ގުޅުން އެހެން މީހަކާ 

މީހަކާ ނީނދެ ުހރެ ،  ހިންުގމާއި 

އެހެން މީހަކާ ިޖންސީ ގުޅުން 

 ހިންގުން 

އެއީ ޖިނާޔަތުެގ  މަ،ކުރި ކުށަކަށް ވާނަ ،މީހަކާ އިނދެހުރެ .0 

 ؛ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވ1ެ

ެއުކ މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ކައިވެްނޏެއްގެ މަތީަގއި ހުރި މީހަކާ .1

ވަނަ ދަރަޖައިެގ 0ޖުނަޙްގެ  ކުރި ކުށަކަށްވާނަމަ، ެއއީ 

 ކުށެކެެވ؛

ވެންޏެއް މަތީގައި ނުވާ މީަހކާއެުކ ކާމީހަކާ ނީނދެ ހުރެ،  .1

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ޖުނަޙްގެ ، ކުރި ކުށަކަްށވާނަމަ

މީހަކާ ނީނދެ ހުރެިވއަްސ ނުވަތަ އިނދެގެން ހުރެ ިވައސް،  .1

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިުރވުުމގެ ސަބަބުން 

ާކެވނި  ނުވަތަ ކާވެީނގެ ގުޅުުމގެ ސަބަބުން، ދާއިމީގޮތެްއގައި

ޙަރާމްވެގެްނވާ މީހަކާެއކު ުކރި ކުށަކަށް ވާނަމަ، ެއއީ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ުކށެކެވެ. 1ޖުނަޙުގެ 

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ެއއްކިުރވުމުގެ ސަަބބުން . 1
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ނުވަތަ ކާވެީނގެ ގުޅުުމގެ ސަބަބުން، ދާއިމީގޮތެްއގައި ާކެވނި 

އޭނާައީކ  ، ޙަރާމްވެގެްނވާ މީހަކުކަމުަގއި ނުިވއަސް

ޢާއިލާއެްއގެ ތެޭރގަިއ ޚާއްަޞ މަޤާމެއް ދެިވގެންވާ މީހަުކ 

ކަމުގަިއ ވެަފއި، އެ މަޤާމު ނުހަމަ ގޮތުގަިއ ބޭނުންކޮށްގެްނ 

ވަަނ  1 ޖުނަޙުގެއެއީ  ،ކުރި ކުށެއް ކަމަށްވާ ނަމަ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

 

ވަނަ ނަންބަރަުގިއ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   )ނ(  ހަތަރު ހެކިްނގެ އުޞޫލު 

އެ ކުށް ކުރި ދެމީހުންެގ އިޢުތިރާފު ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށް ސާބިުތުކރަނީ

ނުވަތަ ހަތަރު ހެކީންގެ ެހކިބަހުން ނޫން ގޮތުަގއި، އެކަީށގެންާވ 

ފަދަ އެކަށީގެންވާފަަދ  ޑީ.އެން.އޭ އާއި ހަްއޔަުރގަިއ އިނުމުގެ ޤަރީނާ

ގޮތުަގއި ގަބޫލުކުރެވިދާނެ ފަަދ ޤަރީނާ ނުވަތަ ޤަރީނާތަކަުކން ކަމުގަިއ 

އެ ކުށަީކ، އެ ޫނން ޙާލަތްތަކުަގއި ެއ ކުށް ދަރަޖަކުރެޭވ  ، ވާނަމަ

 910ނިސްބަތަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގަިއވާ ކުށެެކވެ.

                                                 
9
ހެކިބަސް ހޯުދުމގެ ބަދަުލގައި ޑީ.ެއން.އޭ މައްސަލަ: ހުއްަދނޫން ގޮުތގައި ިޖމާޢުވުން ާސބިތުކޮްށދިނުމަށްޓަަކއި ހަތަރު ހެކިންގެ   

ހެކިންެވސް ކުށްސާބިުތވާ ޮގތަށްޮއވެ، ަހމައެކަނި  ެދވޭ ައދަބު ެއްއދަަރޖަ ތިިރކުރުުމގެ އެްއަދރަަޖއިގެ އުސޫެލއް މިާޤނޫނުްނ 
 ތަޢާރަފުކުރާނެޯތެއވެ؟

ނޑަެއޅުެމވެ. އެެހންކަމުން އެްއވެްސ ގޮތަކުން އެކަްނ އާއެެކވެ: ުމޖުތަަމއުގެ ބޭނުމަކީ ުހއްަދނޫންގޮުތަގއިވާ ިޖމާޢުުވމަށް ައދަބު ކަ 
ސާބިުތވާކަމަްށވާަނމަ އެހުރިާހ ޙާލަެތއްަގއިެވސް އަަދބުިދނުމަކީ ަހމަެއންމެ ރަަގޅުކަމެެކވެ. ހަތަުރ ހެކީްނގެ ހެކިަބސް ލިބުުމްނ 

ެއއްގޮަތށް ޢަމަލުކުރެޭވ  ިމޤާނޫނަކީ ިއސްލާމީ ަޝރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ ،އެންމެ ހަރުކަށި ައދަބުިލބޭގޮަތށް އޮތުމުން
ޤާނޫނަކަްށވާެނއެވެ. ހަަތރު ހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ އުޞޫލު ިއސްލާމީ ަޝރީަޢތުގައި ޤާިއމުކޮށްފައި އޮންނަނީ އެކަީށގެންުނވާ 

ނޑަައޅާފަިއވަނީ  ުހްއދަ ނޫްނގޮުތގައި ޖިމާުޢވެްއޖެކަުމގެ ުތހުމަތެ ްއ ޙާލަތުަގއި ައދަބު ނުިދނުމަށްޓަކަެއވެ. އަދި އެކަން ކަ
އުފުލިއްެޖނަމަ އެނޫްނގޮތަކަށް އެކަެމއް ސާބިތުުކރެޭވނެ ަވޞީލަތެްއވެސް ނެތް ޒަމާެނއްަގެއވެ. ޑީ.އެން.ޭއގެ ޓެސްޓަކީ ހަތަރު 
ހެކިންގެ ހެކިބަހާ އެއްަހަމއެްއގަިއ، ޖިމާުޢވުން ާސބިތުކުެރވޭނޭ ހެކިަބހެކެވެ. އަދި ިޖމާުޢވުުމގެ ސަަބބުން ދަިރއަުކ 

ހެކީްނގެ ހެިކބަހުެގ އުޞޫުލން ައދަުބ ލިިބގެންާދީނ އަންހެާނއަެށވެ. ފިރިެހނާއަކަށް ނޫެނވެ. ިމއީ  އުފެިދގެްނދާނަަމ ހަތަރު
 އިންސާުފެވރިގޮެތއް ނޫެނވެ. ައދި ޑީ.ެއން.އޭ ޓެސްޓު ހެދޭކަމަްށވާަނމަ މިތަފާތު އެެދމީހުްނގެ ެދމެދުން ަނއްތާެލވިދާެނެއެވ.

ެމއް ނެތެވެ. ަސބަބަކީ ހަަތރު ހެކީންގެ ހެކިބަުހގެ އުޞޫލަކީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަުތން ނޫނެކެވެ: މިަފދަ އިްސތިސްާނއެއް ެގންުގޅޭނެކަ
ލާޒިމުކުރާ އުޞޫލެެކވެ. އިސްާލމީ ުއޞޫލުވަކިޮގތަކަށް ބުނެފައި ޮއްއވާ ެއއާ ދުރަްށދިޔުމަކީ އެކަީށގެްނވާ ގޮެތްއނޫނެވެ. 

ށް ނުބަަލއި ތަންފީޒުކުރާ ޙާލަތްތައް ަމދުކަމަްށާވތީއެވެ. ޚާްއޞަގޮެތްއގައި ާޤނުނުަތއް ތަންފީޒުުކރުުމގައި އިސްލާމީ ަޝރީައތަ
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ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  އިތުރު އަަދބު 

ވާ އަދަބުެގ އިތުރަށް، ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަ ކޮށްފައި 21ކުށަށް، 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޙައްދު ާޤއިމުކުރުުމގެ ގޮތުްނ،  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

 .އެިތފަހަރުން ޖަލްދު ކުރަންވާނެއެވެ  011އެމީހެއްގެ ގަިއަގއި 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ބ(   އިސްިތސްނާ 

ކުށް، ސާބިތު ކުރަނީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންެވެގންވާ ގޮުތެގ 

މިމާއްދާގެ )ރ( ަގިއ  މަތިންކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ކުށަށް ދިނުމަށް

                                                                                                                                            

ނޑަެއޅުމަކީ ައދި ހަތަރު ެހކީންެގ  ޑީ.އެން.ޭއގެ ޓެސްޓަށް ބަލައި ުހއްދަޫނންގޮުތގައި ިޖމާޢުުވުމގެ ކުށް މީހެްއގެ މައްޗަށް ކަ
ނަޑއެުޅމަީކ އިސްލާމީ ަޝރީއަތާ އެްއގޮތްކަެމއްކަުމގައެ   އް ނުބެެލވޭެނއެވެ.  ހެކިބަހާއި ނުަލއި ެއއަަދބު ކަ

އަދި ހަތަރު ހެކީންގެ ހެކިަބހަކީ ބޭނުންކުަރންޖެހޭ ެއއްެޗއްނޫންަކުމގަިއވާަނމަ އެކުށަށް ތިރީ ދަަރޖަެއއްގެ އަަދބެްއ        
ނޑަެއޅުުމގެ ބޭނުެމއްނެެތވެ. ކުށެްއ ސާބިތުުކރެޭވގޮތް ތަފާުތވުމަކުން ކުުށގެ ުބރަދަެނއް ކުަޑއެްއނުެވެއވެ. އަިދ އެީއ،  ކަ

ކުށައްދޭްނވާ ައދަބު ނުޭދންވީ ަސބަެބްއވެސް ނޫެނވެ. ކުށެއް ސާބިތުުކރެވޭ ޮގތަށް އެކަނި ބަލައި އޭާނގެ ކުށުގެ ުބރަދަްނ 
ނަޑއެުޅމަކީ ހަމަެޖހޭ ކަމެއްޫނނެވެ. މިަފދަ ތަފާތެއް މިޙާލަުތަގއި ނޫނީ  ނޑަެއޅުމަކީ ުނވަތަ ކުށުގެ ައދަުބެގ މިންގަޑު ކަ ކަ

 ނެތެވެ. ެއހެްނވީމާ ޤާނޫުނގެ މުހިްނމު ބަޔަކަށް ހަަތުރ ހެކިންގެ ހެކިަބސް ެވގެންެދެއވެ.މިޤާޫނނުަގއި ެގނެސްަފއެއް 
މަްއސަލަ: ހުއްދަޫނން ގޮތުަގއި ޖިމާުޢވުން ސާބިތުކޮްށދިުނމަށްޓަކައި ހަތަުރ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ހޯދުުމގެ ބަދަުލގައި ޑީ.އެން.އޭ 10

ެދވޭ ައދަބު ެއްއދަަރޖަ ތިިރކުރުުމގެ އެްއަދރަަޖއިގެ އުސޫެލއް މިާޤނޫނުްނ  ހެކިންެވސް ކުށްސާބިުތވާ ޮގތަށްޮއވެ، ަހމައެކަނި 
 ތަޢާރަފުކުރާނެޯތެއވެ؟

 އާއެެކވެ: ުމޖުތަަމއުގެ ބޭނުމަކީ ުހއްަދނޫންގޮުތަގއިވާ ިޖމާޢުުވމަށް ައދަބު ަކނޑަެއޅުެމވެ. އެެހންކަމުން އެްއވެްސ ގޮތަކުން އެކަން 
އްަގއިެވސް އަަދބުިދނުމަކީ ަހމަެއންމެ ރަަގޅުކަމެެކވެ. ހަތަުރ ހެކީްނގެ ހެކިަބސް ލިބުުމްނ ސާބިުތވާކަމަްށވާަނމަ އެހުރިާހ ޙާލަތެ 

ިމޤާނޫނަކީ ިއސްލާމީ ަޝރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ ެއއްގޮަތށް ޢަމަލުކުރެޭވ  ،އެންމެ ހަރުކަށި ައދަބުިލބޭގޮަތށް އޮތުމުން
ަޝރީަޢތުގައި ޤާިއމުކޮށްފައި އޮންނަނީ އެކަީށގެންުނވާ  ޤާނޫނަކަްށވާެނއެވެ. ހަަތރު ހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ އުޞޫލު ިއސްލާމީ

ނޑަައޅާފަިއވަނީ  ުހްއދަ ނޫްނގޮުތގައި ޖިމާުޢވެްއޖެކަުމގެ ުތހުމަތެްއ  ޙާލަތުަގއި ައދަބު ނުިދނުމަށްޓަކަެއވެ. އަދި އެކަން ކަ
ެއވެ. ޑީ.އެން.ޭއގެ ޓެސްޓަކީ ހަތަރު އުފުލިއްެޖނަމަ އެނޫްނގޮތަކަށް އެކަެމއް ސާބިތުުކރެޭވނެ ަވޞީލަތެްއވެސް ނެތް ޒަމާެނއްގަ 

ހެކިންގެ ހެކިބަހާ އެއްަހަމއެްއގަިއ، ޖިމާުޢވުން ާސބިތުކުެރވޭނޭ ހެކިަބހެކެވެ. އަދި ިޖމާުޢވުުމގެ ސަަބބުން ދަިރއަުކ 
. ިމއީ އުފެިދގެްނދާނަަމ ހަތަރު ހެކީްނގެ ހެިކބަހުެގ އުޞޫުލން ައދަުބ ލިިބގެންާދީނ އަންހެާނއަެށވެ. ފިރިެހނާއަކަށް ނޫެނވެ
 އިންސާުފެވރިގޮެތއް ނޫެނވެ. ައދި ޑީ.ެއން.އޭ ޓެސްޓު ހެދޭކަމަްށވާަނމަ މިތަފާތު އެެދމީހުްނގެ ެދމެދުން ަނއްތާެލވިދާެނެއެވ.

ނޫނެކެވެ: މިަފދަ އިްސތިސްާނއެއް ެގންުގޅޭނެކަެމއް ނެތެވެ. ަސބަބަކީ ހަަތރު ހެކީންގެ ހެކިބަުހގެ އުޞޫލަކީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަުތން 
ރާ އުޞޫލެެކވެ. އިސްާލމީ ުއޞޫލުވަކިޮގތަކަށް ބުނެފައި ޮއްއވާ ެއއާ ދުރަްށދިޔުމަކީ އެކަީށގެްނވާ ގޮެތްއނޫނެވެ. ލާޒިމުކު

ޚާްއޞަގޮެތްއގައި ާޤނުނުަތއް ތަންފީޒުުކރުުމގައި އިސްލާމީ ަޝރީައތަށް ނުބަަލއި ތަންފީޒުކުރާ ޙާލަތްތައް ަމދުކަމަްށާވތީއެވެ. 
ނޑަެއޅުމަކީ ައދި ހަތަރު ެހކީންެގ ޑީ.އެން.ޭއގެ ޓެސްޓަށް ބަލައި ހު  އްދަޫނންގޮުތގައި ިޖމާޢުުވުމގެ ކުށް މީހެްއގެ މައްޗަށް ކަ

ނަޑއެުޅމަީކ އިސްލާމީ ަޝރީއަތާ އެްއގޮތްކަެމއްކަުމގަެއއް ނުބެެލވޭެނއެވެ.    ހެކިބަހާއި ނުަލއި ެއއަަދބު ކަ
ންަކުމގަިއވާަނމަ އެކުށަށް ތިރީ ދަަރޖަެއއްގެ އަަދބެްއ އަދި ހަތަރު ހެކީންގެ ހެކިަބހަކީ ބޭނުންކުަރންޖެހޭ ެއއްެޗއްނޫ       

ނޑަެއޅުުމގެ ބޭނުެމއްނެެތވެ. ކުށެްއ ސާބިތުުކރެޭވގޮތް ތަފާުތވުމަކުން ކުުށގެ ުބރަދަެނއް ކުަޑއެްއނުެވެއވެ. އަިދ އެީއ،  ކަ
ލައި އޭާނގެ ކުށުގެ ުބރަދަްނ ކުށައްދޭްނވާ ައދަބު ނުޭދންވީ ަސބަެބްއވެސް ނޫެނވެ. ކުށެއް ސާބިތުުކރެވޭ ޮގތަށް އެކަނި ބަ

ނަޑއެުޅމަކީ ހަމަެޖހޭ ކަމެއްޫނނެވެ. މިަފދަ ތަފާތެއް މިޙާލަުތަގއި ނޫނީ  ނޑަެއޅުމަކީ ުނވަތަ ކުށުގެ ައދަުބެގ މިންގަޑު ކަ ކަ
 މިޤާޫނނުަގއި ެގނެސްަފއެްއނެތެވެ. ެއހެްނވީމާ ޤާނޫުނގެ މުހިްނމު ބަޔަކަށް ހަަތުރ ހެކިންގެ ހެކިަބސް ެވގެންެދެއވެ.
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަބު ދީެގން ނުވާނެއެވެ. އަދިހަމަ ެއހެންމެ، މި 

ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ުކްށ  0މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ސާބިތުކުރުމަށް ހަތަރު ހެކީން ނެތް މައްސަލަތަކުަގއި، އެ ކުށަށް 

ެއކު ެއކުްށ އަންހެން މީހާ އިޢުތިރާފުވިައސް، ެއ އަންހެން މީހާއާ 

ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފިރިހެންމީހާ އެ ކުށަށް އިޢުތިރާފު ނުވާނަމަ، 

ހަމައެކަިނ އަންހެން ، މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އަދަބު

 މީހާގެ މައްޗަށް  ދީގެން ނުާވނެއެވެ.

   

 "ޒިނޭކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފިރިހެނަކު އޭާނގެ . 0( ޅ)  މާނަކުރުން 

އަނބިމީހާ ނުވަތަ އޭނާ ކުިރ ރަޖުޢީ ވަރިއެްއގެ ޢިއްަދިއގައި އިްނ 

އެހެން އަންހެނެއްގެ ފަރުޖަށް އެ ިފރިހެންމީހާގެ  ،އަންހެނާ ފިޔަވައި 

 ެވއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ ޒަކަުރގެ ކުޑަިމންވަރެއް ނަމަވެސް ޒަކަރު

 "ެއއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ. 1

(i)  ފިރިހެނެއްގެ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް އެހެން ފިރިހެނަކު އޭނާެގ

ގުނަވަެނއް ނުވަތަ އެްއޗެްއ ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ 

ވެއްދުމަށެެވ. ނުވަތަ ފިރިހެނެއްގެ އަނަގއަށް އެހެން ފިރިހެނެއްެގ 

 ޒަކަރު ެވއްދުމަށެވެ. ުނވަތަ،

(ii) ަށް ނުވަތަ ފުރަަގސް ފަރާތު އަންހެނެްއގެ ކުރިމަތި ފަރާތު ދޮރ

ދޮރަށް އެހެން އަންހެނެއްެގ ގުނަވަނެއް ުނވަތަ ެއއްެޗއް، ޖިންީސ 

 އަރާމެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވެްއދުމަށެވެ.

ނަޑްށ  ޖަލްދުކުރުން"". 1 ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ހަށިގަ

ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ ުނލިބޭނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، އަދަބެްއ 
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ގޮތުްނ، ހަންމުށިން ނުވަތަ ދުއްރައިން މީހެއްެގ ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ 

ގަިއގާ ތަޅާތެޅުމަެށވެ. ޖަލްުދ ކުރާހިނދު، އެ އަދަބަަކށް ހުއްދަ 

ކުރެިވގެންވާ ހުރިހައި އެތިފަހަރެއް ޖަހަންވާނީ އެެކކެވެ. އަިދ ޖަލްދުކުރާ 

އަދި އޭާނެގ . މީހާގެ އަުތގެ ުކޑަހުޅު ނޫީނ ލަންބައިގެން ުނވާނެެއވެ

ނިޑއަށް ެއްއވެސް ބާެރއް  ލަިއގެން ުނވާނެ ެއވެ. އަތުގެ މުލަ  އްދަ

ނޑާއި އުނަަގނޑާއި ފުރަގަާހއި ފަޔާއި ފުންނާބުގެ  ނުވަތަ ކޮ

 ޙަރަކާތެްއގެ ބާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެ ެއވެ.

 

 

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް 

ހުއްަދނޫން ޖިްނސީ         

 މުޢާމަލާތް 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ، ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )___.101 

 ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

ގެ މަތީގައި ުހރި މީހަކު، ތިމާގެ އަނބިމީހާނޫން، ކަިއވެންޏެއް . 0

ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނޫން މީހަކާ އެކު ހިންގި ޖިންސީ 

ވަނަ ދަރަޖަިއގެ  1އެ ކުަށީކ ޖުނަޙުގެ  ،މުޢާމަލާތެއް ނަމަ

 ކުށެކެެވ.

މީހަކާ ނީނދެ ހުރި މީހަކު، ކަިއވެންޏެއްގެ މަތީަގިއހުރި . 1  

މީހަކާ އެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ނަމަ، އެ  އެހެން

 .ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވ1ެކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

މީހަކާ ނީނދެ ހުރި އެހެން މީހަާކ މީހަކާ ނީނދެ ހުރި މީހަކު،  .1

އެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ނަމަ، އެކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1
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އެީއ  ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ،ޖަނަވާރަކާެއކު ޖިންސީ  .1

 ވަނަ ދަރަޖަިއެގ ކުށެކެވެ. 1 ޖިނާޔަތުގެ

ައސް، މީހަކާ ނީނދެ ހުރެ ވިއަސް ނުވަތަ އިނދެގެން ހުރެ ވި .1

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިުރވުުމގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ ކާވެީނގެ ުގޅުމުގެ ަސބަބުން، ކާވެނި ޙަރާމްެވގެންާވ 

މީހަކާއެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ނަމަ، އެއީ 

 ވަނަ ދަރަޖަިއެގ ކުށެކެވެ. 1ޖިނާޔާތުގެ 

ސަބަުބން  ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިުރވުމުގެ .1

ނުވަތަ ކާވެީނގެ ގުޅުުމގެ ސަބަބުން، ދާއިމީގޮތެްއގައި ާކެވނި 

ޙަރާމްވެގެްނވާ މީހަކުކަމުަގއި ނުިވއަސް، އޭނާައީކ  

ޢާއިލާއެްއގެ ތެޭރގަިއ ޚާއްަޞ މަޤާމެއް ދެިވގެންވާ މީހަުކ 

ގޮތުގަިއ ބޭނުންކޮށްގެްނ  ނަހަމަކަމުގަިއ ވެަފއި، އެ މަޤާމު 

ވަަނ  1ތެއްނަމަ، އެއީ ޖިނާޔާުތގެ ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

 

އެްއޖިންުސން ޖިްނސީ       

 މުޢާމަލާތް ހިްނގުން 

ށ( ތިމާއާ އެއްޖިންުސގެ މީހަކާ އެކު ޖިންސީ މުޢާމަލާތެްއ ) 

 ހިންގާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކެވ.

   

ހުއްދަ ނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "( ނ)  މާނަކުރުން 

ތިމާއާ ެއއް ޖިންސުެގ މީހަކާއެކު ުނވަތަ ތިމާ އިނެދގެްނ އުޅޭ މިާހ 

މީހަކާއެުކ ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ އަރާމެްއ  އެހެން ފިޔަވަިއ، 

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގަިއ  100ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، މިޤާނޫނުގެ 
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ިއވާ ދެ ކުށަށް ނުހިމެނޭ ގޮތުން ހިންގާ ބަދު އަޚްލާީޤ ބަޔާންކޮށްފަ

 ޢަމަލުތަކަށެވެ.

   

   

 ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުން  ޒިނޭކުރުންތިމާގެމީހަކާއެކު 

ތިމާެގމީހަކާ  ހ( މީހަކު އަމިއްަލ އިޚްތިޔާުރގަިއ އޭާނގެ)___.101  

އް ހިންގާ ނަމަ، އޭނާ ނަމަ ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޖިންސީގުޅުމެޒިނޭކުރާ

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

. ކުށްކުިރ މީހާ އެ ކުށް ކޮށްފަިއވަނީ، އޭާނެގ 0ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަަތ މާމަ ނުވަތަ ކާފަ ނުވަަތ 

އެީއ  ،މުނިމާމަ ނުވަތަ މުނިކާފައާ އެކުަގއިކަމަްށވާ ނަމަ

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ؛1ޖިނާޔަތުގެ 

އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަުތެގ  ،ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ. 1

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ؛1

، ވަނަ ބާުބގެ ދަށުން ހުއްދަ ކޮށްފަިއވާ އަދަުބގެ އިުތރަށ21ް. 1  އިތުރު އަަދބު ހުްއދަކުރުން 

 02(ވަނަ ނަންބަރުަގއި ވާ ފަަދއިން 1ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ )100

 ށް ހުއްދަކުރެިވގެންެވެއވެ.އެތިފަހަރުން ތަޢުޒީރުކުރުން، މި ކުށަ

ނޑަށްބުނެތަޢްޒީރުކުރުން ކަމަ. 1   ްށ ފައި އެވަނީ ހަށިގަ

ނުރައްކާތެރި އަނިާޔއެއް ނުލިބޭނެ ގޮތުގެ މަތިން އަދަބެްއ 

ހަންމުށިން ހަރު ހަމަނުކޮށް، ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ާސޅީސް އެތިފަ

ަވަނ  1ގެ  ވަނަ މާޢްދާގެ )ރ( 100ނުވަތަ ދުއްރައިްނ، މިޤާނޫނުގެ 

 ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ތަޅާ ތެޅުމަށެވެ.
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ނަޑއެުޅުމގައި          އަަދބު ކަ

 ބަލާނެ ނުކުތާ 

(ވަަނ ނަންބަރުގަިއ 0ނ( ކުށްކުރި މީހާައކީ މި ާމއްދާގެ )ށ(ގެ )) 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވިނަމަވެްސ، އޭނާައކީ  ޢާއިލާއެްއެގ 

ްއ ދެވިގެްނވާ މީހަކު ކަމުަގއި ވެފައި، މި ތެރޭގައި ާޚއްޞަ މަޤާމެ

މަޤާމު ނުހަމަގޮތުަގިއ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ުކށް އޭނާ ކުރީ، އެ

ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާ ނަމަ އޭނާއަށް ަކނަޑއަޅާނީ އަދަުބެގ އަސާީސ 

ނޑަށް ވުރެ ެއއް ދަރަޖަ މަތީ އަދަބެކެވެ.  މިންގަ

 

 މާއި މައިންބަފައިންނަށް އަޅައިލުމަށް އޮތް ވާޖިބު ދަރިންނަށް އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލު 

ހ( މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕަައކަށް ނުވަތަ )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

ބެލެނިވެރިއަކަށް ހުރެ، ުނވަތަ ކުއްޖަކު އޭނާގެ ަޙާވލުގައި ވާ 

މީހާކަމުގައި ހުރެ، ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުން ޙަވާުލވެފަިއވާ މީހަކަްށ 

ނިވި ޢަމަލުތަުކން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެ ކުރަީނ ހުރެ، އަންނަ

 14ކުށެކެެވ:

  0. 

(i)  އޭނާއާ އަޅައިލުމަށްޓަަކއި ނުވަތަ އޭާނ

އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު  01 ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

                                                 

މުަގއި އާއެކެވެ: ކުށުގެ ޢަމެލެއް ހިްނގުުމަގއި ތަސަްއރުފު ނުފުދޭ މީހަކު ބަިއެވރިކޮށްގެން އޭާނގެ އެހީެތރިކަން ހޯަދއިެގން ކުށެއްކުރު   14
ިއާދ އެކުެރވޭ ކުށުގެ ޭބރުން އިތުރު ގެއްލުެމއްެވސް ހިމެިނގެްނެވއެވެ. ކުށްކުިރމީހާ އެަވނީ ތަސަްއރުފުނުުފދޭ މީެހއްގެ މަުއސޫމުކަުމގެ ފަ

ސާލަކަށް ނަގާަފއެވެ. ައދި ެއވަނީ ތަަސްއރުފު ނުފުދޭ މީހަކު ކުށުގެ ެތރޭަގއި ަބިއެވރިކުުރވަިއ، އޭނާ ލަްއވާ ކުށެއް ކުުރާވފައެވެ. މި 
މަސްުތވާ އެއްެޗހީގެ ވިޔަާފރިކުާރމީާހ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކޮށްެގން އެވިޔަާފރިކުރާަނމަ، މަސްުތވާ ތަކެތީގެ ވިަޔފާރި ކުރުމުން ލިޭބ 

ލަބުކުރަނީ ގެއްުލމަށްުވރެ ބޮޑު ެގއްލުން ކުޑަކުިދްނ ބައިެވރިކުުރުމގެ ސަަބބުން ލިބެެއވެ. ކުޑަކުއްެޖއްގެ އުުމރުގެ ފަިއދާ ނަަގިއެގން އެކި
 އެކުދިްނގެ ަމއުޫސމިއްަޔތެވެ.

ވަނަ  11ނޫނެކެވެ: ިމހާުރވެސް ަމއުޫސމު މީހަުކ ބޭނުންކޮށްެގން، ނުަވތަ އޭާނގެ އެހީެތރިކަން ހޯަދއިެގން ކުށްކުރުމަކީ އެކުށްުކރާ މީހާ 
ކުެށއް ީމގެ ތެރޭަގިއ  ވަނަ ނަންަބުރގެ )ހ(ެގ ދަށުން ޒިްނމާ އުފުލަންެޖހޭ ކަމެކެެވ. އެހެންކަމުން އިތުރު 0މާްއދާގެ 

ނަޑއެޅުން ަކމުަގއި ެވދާެނއެވެ.  ހިމެނުމަކީ ކޮްނމެހެން ޭބނުންކަެމއް ނޫެނވެ. އެއީ އެއް އަމަލަކަށް ދެފަަހރަށް ައަދބު ކަ
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ގަިޑއިރަށް ނުވަތަ ެއއަށް ވުރެ ގިނަ  11ނުބަހައްޓައި 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްަލއިފިކަމަށް  01އިރަށް 

 ؛ވާނަމަ

(ii) ީއެ ގޮތަށް އެ ކުއްޖާ ދޫކޮށްެލވުނު ޙާލަތަކ، 

އެ ުކއްޖާގެ ިޞއްޙަތަށް ނުަވތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ުނވަަތ 

މަޞްލަޙަތަށް އެކަށީގެންުނާވ ގޮތެްއަގއި އުިނކަން 

 ؛އަތުވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތަކަށް ުވން

 

1. 

(i) 001 ިވަނަ ބާބާިއ 011ވަނަ ބާބާއ

ށްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވަނަ ބާބުަގއި ބާޔަންކޮްށފައިވާ ކ011ު

އެ ކުއްޖާއާ މެދު ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަން 15 ،ކުށެއް

 ޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ިފޔަވަޅުަތއް އަޅައިަފއި ނުވުން؛
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ކުށް  މައްސަލަ: މިހާރު ިމޤާނޫުނގައި ެބލެނިވެރިޔަކު އޭާނގެ ދަރިުފޅު ސަލާަމތްކުރަންޖެހޭ ކުށްތަުކގެ ލިސްޓަށް ހަށިވިއްުކމުގެ  
 އިތުރުުކރަްނވީތޯެއވެ؟ ުނވަތަ ހުިރހާ ކުށެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޤާޫނނު ބަދަލުުކރަްނީވތޯއެެވ؟

އަށް ހުރި ކުށްތަކަށް އެކަނި ެއޒިްނމާޭބއްުވން: ިމހާރު މިާޤޫނނުަގއި އޮްތގޮތަށް އެކަން ބާްއވަން ެފެނއެވެ.  011އިން  001
ންޖެޭހނީ މެރުުމންނާ، އަިނޔާކުރުމުންާނ، ޖިންސީ ޯގނާކުރުން ތަުކން އެއީ ބެލެިނވެިރން އެމީހުްނގެ ދަިރން ސަލާމަތްކުރަ 

ކަމަށްވާީތެއވެ. ެއއީ ބެލެިނެވރިން، ެއމީހުްނގެ ަދރިްނގެ ާމއްދީ ސިްއޙަތަާށިއ މަސްލަހަތަށް ބަލަންެޖހޭތީެއވެ. ެއިޒންމާ 
ަވރަށް ުބރަ މަްސއޫިލއްޔަތެެކވެ. އެއަްށވުރެ ދުަރށް ގެްނޮގސްފިކަމަްށާވނަމަ ބެލެިނވެިރންގެ ޮކނުޑގައި އެައޅުަވނީ 

ހަށިިވއްކުުމގެ ކުށުން ސަާލމަތްކުުރން އެއީ ބެލެިނވެިރންގެ ޒިންާމއެއް ަކމަށް ހަދާަކމަްށވާނަމަ ެއީއ 
އަހަރުގެ ކުްއޖަކާއެކު، ުނވަތަ އެއަްށުވރެ ހަގު  01ކޮންމެގޮތަކަްށބެލިކަމަްށިވއަސް މާަނެއްއނެތްކަމަކަށް ވާެނއެވެ. ެއއީ 

މާއްާދެގދަށުން އެއީ ަގދަކަމުން ިޖމާޢުުވން ކަމުގަިއ  ވަނަ 011ކުއްޖަާކއެކު ޖިންީސގުުޅން ހިންގާަކމަށްާވނަމަ އުުމރެްއގެ 
 ބެލެވޭެނެއވެ. އެއީ ހަިށިވއްކުުމގެ ޢަމަުލކުރާ މީހަކާއެުކަގއި ކަމަށްިވައސް އަދި އެފަދަ މީެހއް ނޫންަކމަްށވީނަަމވެެހވެ. 

 

ުކރުުމގެ ޒިްނމާ ބެލެިނވެިރއެްއގެ ޮކނޑުަގއި އަުޅވާކަމަްށވާަނމަ ެއމީހުްނގެ ޒިްނމާ ައކަށް ހުރިހާ ކުށަކުން ަދރިފުޅު ސަލާމަތް
ނިމުެމއްނެެތވެ. ައދި ެއއީ ކުދި ކުިދ ކުށާއި، ކޮންޓްރޯލު ކުރަން އުނަދގޫ ކުށްތަކުން ސަލާަމތްކުުރމުގެ ިޒްނމާެވސް 

ވޭ ކުށްތަކުން ެއކުދިން ސަލާމަތްުކރުުމގެ ޒިްނމާ ބެލެިނވެރިްނެގ ބެލެނިެވރިން އުފުލަްނޖެހޭނެީތެއވެ. ކުޑަކުދިންނާ ދެޮކޅަށް ކުރެ 
ބޮލުަގއި ެއުޅވުުމގައި އެކުިދންގެ މުދަާލ ދެކޮޅަށްުކރެވޭ ކުްށތަކުންެވސް އެކުިދން ސަލާމަތްުކރަންެޖހޭނެެއވެ. އެހެންަނމަެވްސ 

ނޑުގައި އެިޒންާމއަުޅވާަކމަށްާވަނމަ އެކުދިްނގެ މުދަލަީކވެސް ބެލެިނވެރިްނ  އެފަދަ ޙާލަތްތަުކގައި ބެލެިނވެިރންެގ ކޮ
ދޭުމދަލަކަށްވާތީ ނުވަތަ ބެލެިނވެިރންެގ ފަރާތުން ލިޭބ ުމދަލަކަށްވާތީ އެކަަހލަ ކުށްކުށަށް ބެލެިނވެރިން ޒިންާމ ކުރުުވމަީކ 

 ވަނަ މާްއދާެގދަށުން ކުެރވޭ  011ވަނަ މާއްާދއާއި  011ވަނަ މާއްާދާއއި  001ހަމަޖެހޭަކމަކަށް ނުާވނެެއވެ. 
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(ii)  އެ ކަން އޭނާ ނުކުީރ، ެއ ފަދަ ކުށެްއ

ހިނގުމަކީ އެކަީށގެްނވާ ކަމެްއކަން އެނިގ ހުރެކަމުަގިއ 

 ނުވަތަ ؛ ވުން

ރިފުޅު ވިހޭކަްނ އެ ދަރިފުޅު ވިހޭ ަވގުުތ އެ ދަ. 1  

ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއ 

 ނުވުން.

ކުއްާޖގެ ޞިްއޙަތަށް  

 ސަާލމަތަށް ނުަވތަ ނުވަތަ 

މަޞްލަޙަތަށް އެކަށީެގންުނވާ 

އުނިކަން ލިިބދާނެކަމަށް ބެލެވޭ 

 ޙާލަތު ބަލާނެ ގޮތް 

ށ( ވަކި ޙާލަތަީކ، ކުއްޖާެގ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ )    

ކާތެރިކަމަށް ުނވަތަ މަްޞލަޙަތަށް އެކަށީގެންުނވާ އުނިަކން ލިބިދާނެ ރައް

ނަޑއެޅުމުަގއި އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަްށ  ،ޙާލަތެއްކަމަށް ނޑިޔާަރކު ކަ ފަ

 ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެެވ؛

ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި ކުއްާޖ ބޮޑުވަމުން އައިސްފަިއާވ . 0  

 ގޮތް؛ އަދި 

ނިސްބަތްވެގެންަވީނ  ކުއްޖާ ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުން.  1

މާލީ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިކަަމކަށް ނުވަތަ ަބއްަޔކަށް؛ 

 އަދި

ކުއްާޖގެ ިސއްޙަތައްަޓކަިއ ނުވަތަ ސަލާމަތަށްޓަަކިއ . 1

ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި، ުކއްޖާއަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ 

ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް، ހެޔޮނިޔަތުަގިއ 

 މަސައްކަތްކޮށްަފއި ވާ ނަމަ، އެ ކަން.

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ނ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ޅައިނުލުން އަ 
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ހ( އެހީތެރިވެދެޭވނެ ގާބިލުކަން ހުރެ، އަންނަނިިވ )___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

 އެ ކުރަނީ ކުެށކެވެ:، ޢަމަލުތަކުން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ 

 ނުން:އަންނަނިވި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދި. 0

(i) 01  ައަހަރު ނުވާ އޭާނގެ ދަރިފުޅު؛ ނުވަތ 

(ii) :ްއޭނާގެ މައިންބަފައިނ 

 ުނވަތ؛ އަހަރަށް ވުރެ މަތީގައި ވާ 11ހ.ހ. 

 ހ.ށ. ނުކުޅެދިގެންވާ ޙާެލއްަގއިވުން.

(iii)  ައޭނާގެ ނުކުޅެިދގެންވާ އަނބިމީހާ ނުވަތ

 ފިރިމީހާ؛ އަދި

 އަންނަނިވި ކަންކަން އޭާނއަށް އެނގިަފިއވުން:. 1

(i)  ެއެ މެންބަރަކީ ޚަރަދުގެ ފައިާސއަްށ ޢާއިލާގ

 ުނވަތަ ؛ ބޭނުންވެފައިވާ މީހެްއކަން

ހ. ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އިދާރީ އަމުރެއްގެ ދަށުްނ 

 ؛ވާކަން ޚަރަދުގެ ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ މީހަކަށް

 ށ. އެ ފައިސާ ނުލިބި:

މަސް ދުވަހަށް ުވރެ ދިގު މުއްދަތެްއ  1. 0

 ފާއިތުވެފަިއވާ ކަްނ؛ ނުވަތަ 

ޖެހޭ ފައިސާެގ ޖުމްލަ      ޢަދަުދ ލިބެން . 1

 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުުރވެފަިއވާކަން.0111

ށ( މިމާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ނުކުޅެިދގެންވުން މާނަކޮްށދެނީ )  ނުކުޅެިދގެްނވުން 

މަސައްކަތެްއ ކޮްށގެން ތިމާ އަމިއްލައަްށ ތިމާގެ ދިިރއުޅުްނ ކުރިއަްށ 

ބުއްީދގެ ގޮތުން ނުުކޅެދިގެންާވ ގެންދިޔުމަށް މާއްދީ ގޮތުން ނުވަތަ 
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 ޙާލަތަށެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ނ( މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ހައްޔަރުންނައްޓުވައިލުން 

 011 ހ( މީހަކު ހައްޔަރުަގިއއިނދެ ފުރަތަމަ) ___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

ރެއިްނ ޢަމަލެއް ައންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެ ،ދުވަސް ފުރިހަމަވާ ފަހުން

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ.، ކުރާ މީހާ

ދަރިޔަކު އުފަންކުރުންކަަމށް ނުވާ ގޮުތގެ މަތިްނ . 0

 މީހަކު ހައްޔަރުަގއިއިން އިނުން ޤަޞްދުގައި ހުއްުޓަވއިލުން؛

ނުަވަތ ، އަިމއްލައަށް ،ހައްޔަުރަގއިއިން އަންހެނާ. 1

އް، ނުވަަތ އެހެން މީހެއްެގ އެހީާއ ެއކު ަވކި ބާވަެތްއގެ އާލަތެ

ހަތިޔާރެއް، ނުވަތަ ބޭހެްއ  ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ 

އަމިއްލައަށް އަނިޔާ ލިބިގަެނގެން، ދަރިަޔކު އުފަންކުރުްނ 

ހައްޔަރުަގއި އިން އިުނން ، ކަމަށް ނުވާ ގޮތެްއަގއި

 :އަމިއްލައަށް ހުްއޓުމަކަށް ގެަނއުން

ގެއްުލމެއް ލިިބދާނެ       

   ކަމުގެ ިބރު އުެފދޭ         

 މައިން އިސްިތސްާނވެެގންުވން 

ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު އަންަނނިވި ) 

 ޙާލަތްތަކުގައި ކުށެްއކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ:

 ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާ މީހަކީ:. 0

(i)  ަމަންމަޔަކަށް ވުން؛ ނުވަތ 

(ii)  ހުއްދަލިބިގެންވާ ިޞއްީޙ މަސައްކަްތ

 ތެރިއަކަށް ވުްނ؛ އަދި 

ގޮތަށް ހައްޔަުރަގއި އިނުމުެގ ސަބަބުްނ  އެ. 1
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ހައްޔަރުަގިއއިން އަންހެނާގެ ފުރާނައަށް ގެއްުލން 

ލިބިދާނެކަމަށް، ހުއްދަ ލިބިގެްނވާ ިޞއްޙީ މަސަްއކަތްތެރިއަުކ 

ނަޑއަަޅއިފައި ވުން.  ކަ

ހައްޔަުރަގއިއިނަ 

ނުދިުނމަށް މަަސއްކަތްކުުރން       

 އިސްިތސްާނވުން 

ޮގތްތައް ބަންދުކޮށްގެން، ނުވަަތ ނ( ބަލިވެއިދެދާނެ ) 

ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން، ނުަވތަ އެ ވަގުތު ނުވަތަ އެ ވަގުތަށްފަުހ 

 ،މަސައްކަތްކުރާ ވަސީލަެތއް މެދުވެރިކޮްށގެން ނަމަވެސް

ހައްޔަރުަގިއއިނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ބޭހެއް ނުވަތަ އެެހން ވެސް 

ޔާންކޮށްަފއިވާ ކުށުެގ މާއްދާއެއް ިލޔެދިނުމަކީ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަ

 ދާއިރާ ތެރޭގައި ހިމެނިގެްނވާަކމެއް ނޫނެވެ.

ތިމާެގމީހަކު ހިްނގާ 

ޖިންީސުގޅުެމއްގެ ސަަބބުން 

 ނުވަތަ އެ ޫނން ވެސް 

އެ ފަދަ ޖިްނސީ 

ގުުޅމެްއގެ ަސބަުބން 

ހައްޔަުރަގއިއިްނނަ ޙާލަތްތަުކގައި  

 އިސްިތސްނާ ލިިބގެްނވުން 

އިނީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުން ރ( އަންހެނަކު، ހަްއޔަރުަގއި) 

ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ކަމުަގިއވާނަމަ އެ ގޮތުން ަހއްޔަުރގަިއ އިްނ 

އިނުން ހުއްުޓވުމަކީ މި މާްއދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކުުށެގ 

 ދާއިރާގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ:

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން ތިމާއާ މެދު ހިންޭގ 011. 0

 ލާތެއްގެ ސަބަބުން؛ ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ޙާލަުތަގިއ 101. 1

  16ތިމާގެމީހަކު ތިމާއާ ޖިންސީގުުޅން ހިންގުން.

                                                 

ަމއްސަލަ: ިތާމގެ ކަުމގެ ގުުޅންހުރި މީހަކު ިޖމާޢުެވގެްނ ުނވަަތ ގަދަަކމުން ޖިްނސީުގޅުން ިހންަގިއގެން އަންހެނަކު   16
ބަލިެވއިންަނއިުނމުން ސަލާމަްތވުމަށްޓަަކއި އެކަން ނިމުމަކަށް ގެްނނަ ގެަނުއން މިހާރު ޤާނޫުނގައި އޮްތގޮތަށް ކުަށކަށް 

 ނަހަދަްނވީޯތއެެވ؟
ތިާމގެ ދެމީެހްއގެ މެުދގައި ިހންގޭ ޖިްނސީުގޅުުމން ލިބޭ ދަރިފުޅު ިޖސްމާނީ ގޮުތން ނުކުޅެދޭ ކުްއޖަކަްށވުްނާގތެވެ. އާއެެކވެ: 

ގަދަަކމުން ޖިްނސީުގޅުން ހިްނަގއިެގްނ އަންހެނަކު ބަލިވެ އިނދެްއޖެނަަމ، އޭާނގެ ރުހުާމނުލާ އެބަިލވެިއނުން ކުިރއަށް 
ާވނެެއވެ. ޚާއްޞަކޮށް ެއބަލިެވއިުނމަީކ އޭނާގެ ޒިންާމަގއި ކުރިކަމެއް ަކމުަގއި ގެްނދިުއމަށް މަުޖބޫރުުކރެިވގެން ނު

ނުވާީތއެވެ. ގަދަަކމުން ޭއނާއާ ިޖމާުޢވެެގން ނުވަތަ ިތާމގެމީހަކު ޭއނާއާ ިޖމާޢުެވގެން ޭއނާ ބަިލވެ އިންނަ އިުނމުން 
ނޑުަގިއ އޭނާައށް ސަލާމަތްުނެވވޭ ކަމަށްާވނަމަ އެދެަޢމަލަްށވުެރވެސް އިުތުރ ޒިން މާ އެައންހެްނމީހާގެ ކޮ

އެުޅވޭކަމަށްެފނެެއވެ. އެއީ ިޖނާޢީޒިްނމާ އުފުލުމުން ެއޙާލަތުަގއި ިއސްތިްސނާެއްއ އޭނާއަށް ނުެދވޭކަަމށް ވާނަަމެއވެ. އޭުރން 
ނުޑގައި ެއއެުޅވެނީ އުެފުދުމގައި ނުުކޅެދޭ ުކއްެޖއް ފަަހރުަގއި ަބލަންޖެހޭފަދަ ޒިންާމއަކަްށވެސް ވެދާ ެނެއވެ. އޭާނގެ ކޮ
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 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 0ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  ބ( މި)  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ 101ހ( "ތިމާގެ މީހުން"އަށް ދީފަިއވަނީ  )___.101  

 (ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.1މާއްދާގެ )ރ(ގެ )

ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( 11އަްށ ދީފައިވަނީ "ޤާބިލްކަންނެތްށ( ")

 ގަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާްއދާެގ 100ނ( 'އަނގަޔަށް ޖިމާޢުވުްނ'ައށް ދީފައިވަނީ )

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ީދފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0 )ރ(ގެ

ވަނަ މާއްދާެގ 101ގެ މުއްދަތު"ައށް ދީފައިވަނީ ރ( "ޢިއްދައި )

 (ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ރ(ގެ )

ވަނަ ާމއްދާެގ 010ބ( "ޖިންސީ މުޢާމަލާތް"އަށް ދީފައިވަނީ )

 )ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

                                                                                                                                            

ސިްއޙީޮގތުން ރަނަގޅު ދަިރން ވިހެުއާމއި ސިއްީހގޮތުން ރަނގަޅު ާއއިލާތައް ިތބުމަކީ މުިޅމުޖުަތމަޢަށް އޮތް ވަރަށް ަވުރގަދަ 
 މަސްލަހަތެެކވެ.

 މެލޭޝިޔާގެ ކަާމބެހޭ ޤާޫނނުަގއި، ިސްއޙީ މަަސއްކަތްތެިރއަކު މީހަކު ބަިލވެިއންއިނުން ިނމުމަކަށް ެގނަުއމަށް ިއސްިތސްނާ
 ޙާލަތެްއދީފަިއެވއެވެ. އެޤާޫނނުުބނާގޮުތްނ ބަލިވެ ިއން ައންހެާނގެ ެއޙާލަތު ނިމުމަކަށް ގެަނއުމަްށުވރެ ެއޙާލަތު ެދމިގެން

ނީޑގެ ިސއްޙަތަށް ެގއްލުްނ ލިބުން  ދިުއމުަގއި ެއއަންެހންމީާހގެ ފުރާަނައށް ނުވަތަ ޭއނާގެ މާްއދީ ނުަވަތ ސިކު
ަކްނ އޭނާ ަކނޑަައޅަނީ ހެޔޮނިޔަުތގައި ކަމަށްވާަނމަ، އޭާނއަށް އަންހެނަކު ަބލިވެން އިތުުރެވގެންދާަކމަްށވާނަމަ ައދި އެ

އިންިއނުން ިނމުމަކަށް ެގނަުއުމގެ ހުއްދަ ދެިވގެްނވެެއވެ. ސިުކނީޑގެ ިސއްޙަުތގެ ިއސްިތސްނާއަކީ އޭާނއާ ަގަދކަމުން 
ކޮށްފައިވާ ައަސރާ ގުުޅންހުރި އިސްިތސްާނއަކަށް ޖިމާުޢވުުމގެ ަސބަބުން އޭނާ ބަިލވެ ިއންއިުނމުން އޭާނގެ ސިުކނިޑއަށް 

 ވެާދނެެއވެ.
ުކ ނޫނެކެވެ: ބަިލވެިއންއިުނން ނިމުމަކަްށ ގެނައުމަކީ ެއްއވެސް ޙާެލއްަގއި ކުށެއްނޫނަަކމަށް ބަލަިއގެން ނުާވނެެއވެ. އެއީ ތިާމގެ މީހަ

ިހންަގއިގެން ކަުމަގއި ވީަނމަވެެހވެ. ަސަބބަކީ  ޖިންސީ ުގުޅމެއްިހންަގިއގެން ކަމުަގިއިވޔަސް އަދި ަގދަކަުމން ޖިންީސުގޅުން
ބަލިެވއިނުން ނިުމމަކަށް ގެަނުއމަށް ދެކޮޅުެހދެނީ ދަރިުފުޅެގ ފުރާނަ ދެމެހެއްޓުމަށް ޮއތްޙަްއޤު 
ރައްކާެތރިކުުރމަށްކަމަްށވާީތއެވެ. މަިއމީހާ ޭބނުްނގޮތެއް ިއޙްިތޔާރުކުރުަމށް އޮްތ މިިނވަްނކަން 

ުނވާީތެއވެ. ަގަދކަމުން ިޖމާޢުެވގެްނިވއަސް މީހަކު ބަލިވެ އިނދެްއޖެކަމަްށވާަނމަ، ދަރިުފޅުެގ ރައްކާެތރިކުުރމަށްކަމަށް
ޙަްއޤުަތއް ނެތިކޮށްލުުމގެ ބާރު ަމއިމީާހއަށް ލިިބގެެނއްުނވެެއވެ. އަދި ިތާމގެ ަކމުގެ ުގޅުން އޮތްމީހަާކއެކު ިޖންސީ ަޢމަލު 

ުޅގަިއގައި ުއފެދުުމގައި ނުކޫެޅދޭކަެމއްުހރެދާނެަކމަްށބަލަިއ ހިންަގއިެގން ބަލިެވއިން އިންަނ ޙާލަތުގައި ދަރިފު 
 އެބަިލވެިއންއިުނން ނިުމމަކށް ގެަނއުމަީކވެސް ވަރަށް ައނިޔާެވިރގޮތެއްަކމަށް ބެެލވެެއވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގަިއ 011ޅ( "ޖިމާޢުވުން"އަށް ދީފަިއވަނީ )

 މެވެ.ދީފައިވާ މާނަކުރު
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ވަނަ ބާބު 001  

 ހިންގުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް  ދައުލަތް 

އިސިއްޔަތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހިންގާ ހުއްދަނޫން ހަ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރަސްމީ 
 ކަންކަމުގެ ކުށް 

 
 ރިޝްވަތު –ވަނަ މާއްދާ 101

 ނުފޫޒު ފޯރުވުން ސިްއޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށްރަސްމީ ހައި -ވަނަ މާއްދާ 100
 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެަކށީގެންނުވާ ޢަމަލު -ވަނަ މާއްދާ 101

 ހައިސިއްޔަތު ުނވަތަ މަޢްލޫމާތު  ރަސްމީމަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުހަމަ ގޮތުގަިއ  -ވަނަ މާއްދާ 101

 ބޭނުންކުރުން             

 ލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުންސިއްރު މަޢް -ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން –ވަނަ މާއްދާ 101

 

 

 

 ރިޝްވަތު 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަޢމަލު )___.101  ރިްޝވަތު ަޤބޫލުކުރުން 

 ކުރާ މީހާ،  އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

 ހުރެ؛ ރަސްމީ ވަޒީާފއެއް އަދާކުާރ މީހަކުކަމުގައި ވެ. 0

ހުރެގެން މަންފާއަކަށް އެދުމާިއ، އެނގި. 1

ގަބޫލުކުރުމާިއ، ތިމާއަށްޓަަކިއ ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށްޓަަކއި 

 އެ މަންފާ ގަބޫލުކުރުމަށް އެއްަބސްވުން.

އެ މަންފާއަކީ ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިުނާވ  . 1

 އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ މުޤާބިލުގައި އޮތް ެއއްަޗކަށް ވުން:

(i)  ްއަދާކުރަްނ  ރަސްމީ ޙައިިސއްޔަތުނ



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 200 

ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަަތ 

 ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އެއްބަްސވުުމގެ ގޮތުން؛ ުނވަތަ 

(ii)  ޭތިމާ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުްނ ކުރަން ޖެހ

ކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ުނވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ 

 ގޮތުން.

ރިްޝވަތުދިުނމަށް      

 ހުށަހެޅުން 

ވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ،  ށ( އަންނަނި) 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

މުވަްއޒަފަކަށް މަންފާއެްއ  ދައުލަތުގެއެނގި ހުރެ . 0

 ދިނުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން.

އެ މަންފާއަކީ، ޤާނޫނުގަިއ ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ ައިދ . 1

 ެއއްަޗކަށް ވުން: އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ މުޤާބިލުގަިއއޮތް

(i)  ރަސްމީ ޙައިިސއްޔަތުްނ އަދާކުރަްނ

ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަަތ 

 ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އެއްބަްސވުުމގެ ގޮތުން؛

(ii)  ޭތިމާ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުްނ ކުރަން ޖެހ

ކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ުނވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ 

 ގޮތުން.

ނ( "ރަސްމީ ޙައިސިްއަޔތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ )  މާނަކުރުން 

ެގ ދައުލަތުމުަވއްޒަފަުކ، ރަސްމީ ގޮތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ  ދައުލަތުގެ

ވާޖިބެްއގެ ދަށުން ކުރާ ކަންކަމަށާއި ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަންކަމަށެވެ. 

މަށް ނުވަތަ ނުވަތަ ަވކި މީހަކަށް ުނވަތަ ވަކި ަބޔަކަށް މަންފާެއއް ދިނު 

ބާރުެގ ބޭނުންކުރުމަށާިއ  މުަވއްަޒފަކަށް، ލިބިދޭ ދައުލަތުގެނުދިނުމަށް 
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 ބޭނުންނުކުރުމަށެވެ.

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. ވަނ1ަރ( މި ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން 

މުަވއްޒަފަުކ  ދައުލަުތގެހ( ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުން )___.100  ން ކުށް މާނަކުރު

ކުރާ ކަމަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ، އަންނަނިިވ ޢަމަލުތަކުގެ 

 ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެެވ:

ކުށެއް ކުރުން ނުވަަތ ކުށެއް ކޮށްފާނެ ކަުމެގ . 0

 ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަތަ 

ސީާދ  ،ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފައިާވ ގޮތެއްގެ މަތިން. 1

ގެ މުަވްއޒަފަކާ ދައުލަތު ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮެތއްަގއި ަނމަވެސް، 

 އެކު މުވާޞަލާެތއް ހިންގުން.

ދަަރޖަކުރުން:     

ބިުރދައްަކއިެގން، ަރސްމީ 

 ވާިޖބަށް ނުފޫޒު ފޯުރވުން 

ރުަގިއ (ވަނަ ނަންބ0ަ. މި މާއްާދގެ )ހ(ގެ )0ށ( ) 

ވަނަ  ދަރަޖައިގެ 1ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށަކީ، ިޖނާޔަތުގެ 

 ކުށެކެެވ.

ވަަނ 1އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ އެއީ ޖިނާޔަތުގެ . 1  

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

 

 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު 

ހުރެ ަރސްމީ ހ( ދައުލަތުެގ މުވައްޒަފަކަށް)___.101  ކުށް މާނަކުރުން 

ޙައިސިްއޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގައި އެނގި ހުރެ އަންނަނިިވ 

 ޢަމަލުތަކުން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:
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ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އަދާކުރަން ޖެހޭ . 0

 ވާޖިބެއް އަދާނުކޮށް ޫދކޮށްލުން؛ ނުވަތަ

 ކުރުން.ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްަފއިުނވާ ކަމެއް . 1

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ށ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 ަކނަޑއެުޅުމގިައ       އަަދބު 

 ބަލާ ނުކުތާ

ނޑައެުޅމުެގ 0111ނ( )  ވަނަ ާމއްދާގަިއވާ އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުުމެގ  ނޑުތަުކގެ ާތވަލުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙުކުމް ކަ މިންގަ

ނުޑގެ އެންމެ އަާސސީ މި ނުޑގައި ހިމެނޭ އަދަބު، މި މިންގަ ންގަ

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮްނމެ ކުށަކަށް އެއް ދަރަޖަ މައްޗަްށ 

ގެ މުވައްޒަަފކު، އެ ކުްށކޮށްފައިވަީނ ދަުއލަތުއުފުލިގެންެވެއވެ. އެީއ، 

ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިާމގެމީހަަކށް ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިައކަްށ މަންފާއެއް 

 .ލުގައިކަަމށް ވާ ނަމައެވެހޯދައިދިނުމުގެ މުޤާބި

 

ޙައިސިއްޔަތު ނުވަތަ މަޢްލޫމާތު ރަސްމީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުހަމަ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުން 

ސިްއރު މަޢްލޫމާތު      

 ނަހަމަ ގޮުތަގއި ބޭނުންުކރުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު )___.101 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ:ކުރާ މީހާ، އެ 

ުމވަްއޒަފެްއެގ ޙައިސިްއޔަތުން އޭާނއަްށ  ދައުލަތުގެ. 0

 ލިބިގެންވާ ިސއްރު މަޢްލޫމާތުގެ ބޭނުންކުރުން؛

ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭެގ ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ . 1

މީހަކަށް، މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެ ަކން 

 ކުރުން.

ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ މީހާ،  )  ރަްސމީ ޙައިިޘއްޔަތު
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 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ. ނަހަމަ  ގޮުތގައި ބޭނުންުކރުން 

ުމވަްއޒަފެްއެގ ޙައިސިްއޔަތުން އޭާނއަްށ  ދައުލަތުގެ. 0

ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ަޙއިިސއްަޔތުގެ ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ ެއ 

 ނުންުކރުން؛ްއޔަތުގެ ނުފޫޒު ބޭސިޙައި

ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފަިއދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް . 1

 މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ، އެ ކަން ކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކެވެ.1ނ( މި ކުށް ކުށަކީ، ޖިނާޔަުތގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ސިއްރު މަޢްލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު )___.101  ކުރުން ކުށް މާނަ

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ: ،ކުރާ މީހާ

އްޔަތުން އޭާނެގ ސިމުވަްއޒަފެްއެގ ޙައި ދައުލަތުގެ. 0

މައްޗަށް ލާޒިމުެވގެންވާ ވާިޖބަކާ ޚިލާފުވެވޭކަން އެނިގ 

 ހުރެ؛

ްއޔަތުން އޭނާއަްށ ސިޙައިމުަވއްޒަފެްއގެ  ދައުލަތުގެ. 1

 ލިބިފައިވާ ިސއްރު މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ށ( މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ 101ހ( "މަންފާ"އަށް ދީފައިވަނީ )___.101  

 )ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ 101ދީފައިވަނީ  ށ( "ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތު"އަށް)
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 )ނ( ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުެމވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ 111މުވައްޒަފު"އަށް ދީފައިވަނީ  ދައުލަތުގެނ( " )

 ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.(ށ)
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  ވަނަ ބާބ001ު

ގެ ކުށް ދޮގު ހެކި ދިނުމާއި ރަސްމީ މަޖިލިސްތަކަށް ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުމު   
 

 ރަސްމީ މަޖިލީހަކަށް ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން  –ވަނަ މާއްދާ 111

 ދޮގުހެކި ދިނުން -ވަނަ މާއްދާ 110
 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ޮދގު ރިޕޯޓުކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 111
              ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާްތތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން –ވަނަ މާއްދާ 111

 
 

 

 ރަސްމީ މަޖިލީހަކަށް ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު )___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

 ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން؛. 0

 ހާލު: ބޫލުނުކުރާއެ ބަޔާން އޭނާ ދެނީ ޭއެގ ތެދުކަން ގަ. 1

(i)  ހުވަެއއްގެ މަތީަގއި ހުރެކަމުަގއި ވުން ނުވަތަ ެއ

ހުވަޔާ އެއްފަދަ އެހެން ެވސް ގޮތަކުން އެ ކަން 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާ ެއކުަގއިކަުމގައި ވުން؛ ނުވަތަ 

(ii)  ކުރިން ދީފައިާވ ބަޔާނެްއގެ ތެދުކަމުގެ މަްއޗަްށ

ިއ ހުވާކުރާ ހާލު ނުވަތަ އެކަްނ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހާުލގަ

 ކަމަށް ވުން.

 ރަސްމީ މަޖިލީހަކަށް ދޭ ބަޔާނަކަށް އެ ބަޔާން ވުން.. 1

އަނުބރާ ެގންދިުޔމުގެ   

 އިސްިތސްނާ 

ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކަގިއ، އަންިނވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެ ) 

 ކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:
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ދޮގު ބަޔާެނއް ދިނުމަށް ފަހު، އެ ބަޔާން ދިން . 0

 ؛ން އަނުބރާ ގެންދިއުންމަޖިލީހުގައި، އެ ބަޔާ

ދޮގު ަބޔާނެްއ ދީފައިާވަކން ސާބިތުވުމުެގކުރިން ނުވަަތ . 1

ދޮގުހަދައިފަިއވާކަން ސާބިުތާވނެކަން ކަށަވަުރވުމުގެ ކުރިން 

 އެބަޔާން އަނބުރާ ގެންދިޔުން؛ އަދި 

އެ ދޮގު ބަޔާުނގެ ސަބަބުން، އެ ބަޔާން ިދން . 1

ައސްލަށް މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ކަންކަުމގެ 

 އަސަރުކުރުުމގެ ކުރިން އެބަާޔން އަނބުރާ ގެންދިއުން.

   ހުވާކުަރންވީ ގޮތަށް  

 ނުކުރުމަކީ ދިފާެޢއްނޫން 

 ރަްއދުވާ ނ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުެރވޭ ދަޢްާވއެްއަގއި، ދަޢްާވ ) 

މީހާ ހުވާކުރީ ނުވަތަ ކަމެއް ކަށަވަރު ކޮށްދިނީ އެ ކަން ުކރުމަށް އޮްތ 

ނުވުމަީކ، ނުވަަތ އެމަޢުލޫމާތު ދިންމީހާއަކީ އެ މަޢްލޫމާތު  ގޮތަށްކަމަށް

ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްކަމުަގއި ނުވުމަީކ، ދިފާޢެއް ނޫނެވެ. 

ވަކި ލިޔުމެއް ދެނީ، ހުަވއެްއގެ މަތީގައި ނުވަތަ ޔަޤީްނަކން ދިނުމަށް 

ެއ  ފަހުގައިކަން އެ ލިޔުން ދޭ ީމހާ ކަށަވަރުކޮށްދީފިނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ

ލިޔުން ދޭ މީހާ ހުވައެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ކަަށވަރުކަެމއް ދިނުމާ 

 ިލޔުމެއްކަުމގަިއ ބެލެވޭނެއެެވ. އެުކގައި ދޫކުރާ

ދޭ ބަޔާނަކަށް ހެކި        

 ދެއްކުން 

މީހާ ދޭ ބަޔާނެްއގެ ޮދގުކަމާ މެދު ިލބެން  ަރއްދުވާ ރ( ދަޢްވާ ) 

އާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހެކިބަސް ހުރި ހަމައެކަނި ހެއްކަކީ އެެހން މީހަކު އެ

އެކަނިކަމަްށވުމަކީ، މި މާއްާދެގ ދަށުން އެ ބަޔާން ދޭ މީހާ ކުށްވެރިވާޭނ 

 ކަމެއް ނޫނެވެ.

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ބ( މި ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

ޅ( "ރަސްމީ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ޤާނޫނީ )  މާނަކުރުން 
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ޝަރުޢީ ގޮތުން ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ ރަސްމީ  ގޮތުން، ނުވަތަ

އިދާރާެއއްަގއި ުނވަތަ ހުަވެއއްެގ މަތީގަިއ ދެޭވ ހެކިބަްސ ނެގުމުެގ 

ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވަްއޒަފެްއގެ ކުރިމަތީގަިއ، ހިންގޭ  މަޖިލިސްތަކަށެެވ. 

އަދި ޭއގެ ތެރޭަގއި ރެފްރީންނާއި ެއގްޒަމިނަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރުންނާިއ 

ޓަރީންނާއި އެމަޖިލިސްތަކާ ގުިޅގެން، މީހަކު ދޭ ހެކިަބްސ ނެގުމުެގ ނޯ

 ހުއްދަ ލިބިގެންވާ އެހެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

 

 ދޮގުހެކި ދިނުން 

ހުވަޔަކާ ނުލައި އެކި     

އިާދރާތަކަށް ލިޔުމުން ދޭ           

 ދޮގު ަބޔާން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު  ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ،)___.110 

 ކުރާ މީހާ، އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

ކުރާ ޒުމުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީ ދައުލަތުގެ. 0

މުވަްއޒަފަކު އޭނާގެ ރަސްމީ ޙައިސިްއޔަތުން އަދާކުރަްނ 

އޭނާއަށް ކަެމްއ ، ޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދާއިރު

 އޮޅުަވއިލުމުގެ މަޤްޞަުދގަިއ؛ ނުވަތަ

 ސްމީ މަޖިލީހެއްގައި؛ ުނވަތަ ރަ. 1

 އެ ބަޔާނެއް ދޭ މީހާ:. 1

(i)  އޭގެ ތެުދކަން ގަބޫލުނުކުާރ ދޮގު ބަޔާެންއ

 ލިޔުމުން ދިނުމާއި؛ ނުވަތަ 

(ii)  ދީފައިވާ ލިޔުމެްއގެ ސަބަބުން އޮޅުންތަކެްއ

އަރައިފާނެކަމަށްޓަަކއި ދޭްނ ޖެހޭ އިތުރު މަޢްލޫމާތު 

 ހުރިކަން އެނގި ހުރެ އެ މަޢްލޫމާތު ނުދިނުން.

ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުާރ މީހާ، )  ދޮގު ަބޔާން 
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 އެކުރަނީ ކުށެެކވެ:

 ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން؛. 0

އެއީ ތެދު އެއްެޗއްަކން، އެ ބަޔާން ދޭ މީހާ  . 1

 ގަބޫލުނުކުރުން؛

ކުރާ ޒުމުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީ ދައުލަތުގެ. 1

އޭނާ ރަސްމީ ޙައިސިްއޔަތުން އަދާކުރަން ޖެޭހ  މުވަްއޒަފަކު

ވާޖިބު އަދާކުރުުމގަިއ، ެއ ފަދަ މުވަްއޒަފަކަށް ކަމެްއ 

 އޮޅުަވއިލުމުގެ ިނޔަތުަގއި ދެވޭ ބަޔާނަކަށް ވުން.

ނ( މީހަކު ދިން ދޮގު ބަޔާަނކީ ނުވަތަ ޮދގު ލިޔުމަކީ އެ ަބޔާން )  އިސްިތސްނާ 

މުގެ އަސްލަށް ައސަރުނުކުރާ ދެވޭ ރަސްމީ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަ

ބަޔާނެއްކަުމގަިއވާ  ނަމަ މިމާއްދާގެ )ހ(ާއއި )ށ(ގައި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ 

 ކުށް، އެ ބަޔާން ދިން މީހާ، ކުރީކަމުަގއެއް ނުބެެލވޭނެެއވެ.

ރ( "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވަްއޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ )  މާނަކުރުން 

ން ނުވަތަ އަދާކުރާ ރަސްީމ ވަޒީާފެގ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ަޙއިިސއްޔަތު 

ޙައިސިްއޔަތުން އަމަންއަމާންަކން ދެމެހެއްޓުމާއި، ކުށް ކުރާ މީާހ 

ހައްޔަރުކުުމގެ ވާޖިބު، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ 

 މީހަކަށެވެ.

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ބ( މި ކުށަކީ  ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން ޤާނޫނު ތަންފީ 

އެހެން މީހަކު      ކުށެއް 

ކޮށްފިކަމުގެ ޮދގު     

 މަޢްލޫމާތު ދިުނން 

ޢަަމލުކުރާ  ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި)___.111 

 މީހާ،  އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:
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ދޮގު މަޢްލޫމާތުކަން އެނގޭ މަޢްލޫމާތެއް ޤާނޫނު . 0

 ވަްއޒަފަކަށް ިދނުން؛ކުރާ މުޒުތަންފީ

ެއ މަޢްލޫމާތު އެ ދެނީ، ޖިނާއީ ޢަމަލެއް މީހަކަްށ . 1

 ނިސްބަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ ކަމަށް ވުން.

ހިނަގއިފަިއނުވާ ކަެމްއގެ  ރިޕޯޓު 

 ދިނުން 

ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ) 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

ކުެށއް ުނވަތަ ކަމެއް ހިނަގއިފިކަުމގެ  ހިނގައިފައިުނވާ . 0

ކުރާ އިދާާރއަކަށް ދިނުން؛ ޒުމަޢްލޫމާތު، ޤާނޫނު ތަންފީ

 ނުވަތަ

ހިނގައިފަިއވާ ކުށެއް ނުވަތަ ހިނގައިފަިއވާ ކަމަާކ . 1

ގުޅޭ ގޮތުން މަޢްލޫމާތެއް ިލބިފައިނެތް މީހަކު، ެއ ފަދަ 

މަޢްލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިބިގެންވާކަުމގައި ޤާނޫނު 

ކުރުމުގެ އިދާރާައކަްށ ދެއްކުމާިއ، އެ ގޮތުން ޒުފީތަން

 އެްއވެސް މަޢްލޫމާތެއް ދިނުން.

. މި ގޮތުން ދެވޭ މަޢްލޫމާތަކީ އެ މަޢްލޫމާތުގެ ސަބަބުން 0ނ( )  ދަަރޖަކުރުން 

މީހެއްގެ   މައްޗަށް ޖިނާޔަތުގެ ކުެށއް ސާބިތުކުރެިވދާނެ ފަދަ 

 މަޢްލޫމާތެއްކަމުގައި ވާ ނަމަ:

(i) ްވަނަ ދަރަޖައިެގ 1ޖިނާޔަުތގެ  ، އަދި އެ ގޮތުނ

ނުވަތަ ެއއަށް ވުރެ ަމތީ ދަރަޖައެްއގެ ކުެށއް 

ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ، އެ މަޢްޫލމާތު ދޭ މީހާ އެ ކުރަނީ 

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ.1ޖިނާޔަތުގެ 

(ii)  ެވަަނ 1އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެީއ ޖިނާޔަތުގ
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 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

ްނކޮށްފައިާވ ކުށަީކ ޖުނަޙްެގ މި މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ ބަޔާ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0

 

 ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން 

ޢަމަލު  ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި)___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރާ މީހާ، އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

އްޖެކަމުގެ ނުވަތަ އެހެންވެްސ ތަނެއްަގއި އަލިފާން ރޯވެ . 0

ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތެްއ ދިމާވެއްޖެކަމުގެ ދޮގު ޚަަބރު 

 އެނގި ހުރެ ދިނުން.

މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ލިބޭ ކުއްލި . 1

ނުރައްކަލުން އެ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 

އެނިގ  ހަވާލުކުރެވިަފއި ވާ އިދާރާއަަކށް، އެ ދޮގު ޚަބަރު

 ހުރެ ދިނުން.

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ޖުނަޙްގެ މި ކުށަކީ ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

ކުރާ މުވައްޒަފު"އަށް ދީފައިވަީނ ޒުހ( "ޤާނޫނު ތަންފީ)___.111  

 ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ަގއި ީދފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.110

ގެ ނަ މާއްދާވ111ަށ( "ރަސްމީ މަޖިލިސް"އަށް ދީފަިއވަނީ )      

 ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ. )ޅ( ަގއި
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 ވަނަ ބާބު 001

 ފިލައިގެންދިއުން  ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ތަނަކުން  ދައުލަތް 

 

 ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 ޑެްނޓްވުމުން އެ ކަުމގެ ރިޕޯޓުނުުކރުންެއކްސިއެްއގަމުަގއި ދުްއވާ ެއއްެޗއް  -ވަނަ މާއްދާ 110

 ވެހުރި ޙަވާލު  ކުރާ މުވަްއޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާޒުޤާނޫނު ތަންފީ -ވަނަ މާއްދާ 111

 ނުވަތަ ދަތިކުރުން  މުވަްއޒަފަކަށް ހުރަސްއެޅުން 

 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަަކށް ހުރަސްއެޅުން  ދައުަލތުގެޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި  -ވަނަ މާއްދާ 111

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަރްޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން   -ވަނަ މާއްދާ 111

 މުވައްޒަަފކަށް އެހީނުވުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 ތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުްނ ފިލައިގެްނ އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިުނން ނުވަ -ވަނަ މާއްދާ 111

 ފިލުން އަދި އިޞްލާޙީ މަރުކަޒަކަށް ރިޯޕޓުނުކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

  ފިލުން ހުއްދަކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

ުހއްދަކުރުން؛  މަނާކުރެވިފަިއވާ ެއްއޗެއް އިޞްލާޙީ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ުނވަަތ ގެނައުން -ވަނަ ާމއްދާ 112

 ަގއި މަނާ އެްއޗެއް ގެންުގޅުން އިޞްލާޙީ މަރުކަެޒއް

ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެްއ  -ވަނަ މާއްދާ 111

 ކުރުމަށް ހުރި މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަނަގޅުގޮުތގައި ުނފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން 

 ޟިރުނުވުން ކޯޓަށް ޙާ -ވަނަ މާއްދާ 110

 މާނަކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 111
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 ޢަދްލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން 

ނުވަތަ މީހެްއެގ މައްޗަށް ދަޢްވާެއއް  ،ކު ހަްއޔަރުކުރުމަށްހ( މީހަ) .__111  ކުށް މާނަކުރުން 

ވަަތ ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި ނު  އުފުލުމަށް، ނުވަތަ މީހަކު ިދފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް

އެއިން ކަމެއް ުހއްޓުވުުމގެ މަޤްޞަދުގައި، އެނގި ހުރެ އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީާހ 

 އެކުރަނީ ކުށެެކވެ:

މައްސަލަައކާ ގުޅޭ ހެިކ ސާބިތުކުރުމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދައިފާނެކަމުެގ . 0

ނުވަތަ މީހަކު ހައްޔަުރކޮށްފާނެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު އެ މީހަކަްށ ދިނުން؛ މި 

ނޫނާ ެއއްގޮތަްށ މީހަކު ޢަމަލުކުރުމަށް ނަސޭހަތެއް ނުވަަތ މާއްދާއިން ޤާ

 އިންޒާރެއް ދިނުމެއް މަނަެއއް ނުކުރެއެެވ؛ ނުވަތަ 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިދާނެ ހެއްކެްއކަމުަގއި ިވއަސް އަދި ނުިވއަްސ . 1

މައްސަލައަކާ ގުޅުން ހުރި މާއްދީ ހެކި ނެތިކޮށްލުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، 

އެތާ  ގަުނވާނެ ޮގތް ހެދުމާއި، ޭއގެ ބަދަުލގަިއ ދޮގު ހެކިފޮރުވުމާއި، ފާހަނ

 ބެހެއްޓުމާއި، ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުން؛ ނުވަތަ

މައްސަލަިއގެ އަސާސާ ުގޅުން ހުރި މަޢްލޫމާތެއް ދެވިދާނެ ހެތްކެއްެގ . 1

ދޫކޮށް ދިއުމަށް ނުވަތަ ފިލައިގެން އުޅުމަްށ  އުމުޤަގޮތުަގއި ބެލެވޭ މީހަކު 

 ނުވަތަ؛ ހިތްވަރު ދިނުން

ހެކިންގެ ތެރެއިން މީހަކު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިނިވަންކަމާއި، . 1

 ތެދުވެރިކަމާ އެުކ، ހެކިބަސް ިދނުމަށް ހުރަސްއެޅުން؛ ނުވަތަ 

ދޫކޮށް  ގައުމުމައްސަލައިގެ އަސާާސުގޅޭ މަޢްލޫމާތު އަތުގައި ހުރެ . 1

 ދިއުން ނުވަތަ އަމިއްަލއަށް ފިލައިގެން ުއޅުން.

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ށ( މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 
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 އެކްސިޑެންޓްވުމުން އެ ކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރުން  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަޢމަލު ކުރާ މީހާ އެ .__ )110  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ: 

ަކނޑުަގއި ުދއްާވ ުއޅަނދެްއ އެކްިސޑެންޓެްއ  ެއއްގަުމގަިއ ނުވަތަ. 0

 ވުމުަގއި، ހިމެނިގެންވުްނ؛ އަިދ 

 ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާަތކަށް އެ އެކްިސޑެންޓުގެ މަޢްލޫމާތު ނުދިނުން.. 1

ނޑަށް ޮބޑެތި އަނިާޔ 0ށ( )  ދަަރޖަކުރުން  . ހިނގައިދިޔަ ެއްކސިޑެންޓުަގއި، މީހެްއގެ ހަށިގަ

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކެވެ.0ނަޙްގެ ލިބިފައިވާ ނަމަ، އެ ކުށަކީ ޖު

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ގެ ލަތްތަކުަގއި، ެއ ކުށަކީ ޖުނަޙްއެ ނޫން ޙާ. 1

 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުރި 

 މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރުން 

 ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަޢމަލު ކުރާ މީހާ އެ) .__111  ކުރުން ކުށް މާނަ

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މީހަކު، ރަސްމީ 1މި މާއްދާގެ . 0

ޙައިސިްއޔަތުން ކުރުން ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުން ގަސްދުަގއި ހުއްޓުވުްނ، 

 ނުވަތަ އެ ކަމެއް ކުރިއަނުިދނުން.ނުވަތަ އެ ކަމަށް ހުރަސްެއޅުން 

ކުރާ މުވައްޒަފެްއކަން ނުވަތަ މީހުން ބަންދުގައި ޒުއެއީ ޤާނޫނު ތަންފީ. 1

 ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ ުމވަްއޒަފެްއކަން އޭނާއަށް އެނުގން.

ިއ ބަިއތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ ުމވަްއޒަފު" ކަމަށް ބުނެފަމީހުން ށ( "ބަންދުގައި )  މާނަކުރުން 

 އެ ވަނީ: 



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 214 

އިޞްލާޙީ މަރުަކެޒއްަގިއ ބަންދުގައި ަބއިތިއްބާަފިއ ތިބޭ މީހުން . 0

ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބެލެހެްއޓުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ުނވަތަ އެ ފަދަ 

މަރުކަޒެްއގެ ބެލުމުގެ ދަުށގަިއވާމީހުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާިއ ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ން؛ ނުވަތަ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މީހެއްކަމުަގއި ވު

ނީޑގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައި، ަނފުސާނީ ނުވަތަ . 1 ސިކު

ނީޑގެ ފަރުވާދޭ މަރުަކޒެްއގައި ތިބޭ މީހުން ނުަވތަ އެ ފަދަ  ސިކު

ށް ށްފައި ތިބޭ މީހުން ކޮންޓްރޯލުކޮމަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކަިއ ބަންދުކޮ

 ޒަފަކަެށވެ.  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުުކރެވިފަިއވާ މުަވއް

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ޖުނަޙްގެ  މިކުށަކީނ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 

 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން  ދައުލަތުގެ ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި 

ހާ އެ ހ( އަންނަިނިވ ޙާލަތްތަކުަގއި، އަންނަނިިވ ޢަމަލު ކުރާ މީ) .___111  ކުށްމާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ: 

 ދައުލަތުގެ ތިމާއަށް އެނގި ހުރެ ޤާނޫނުގެ ބާރުހިންގުމަށް ނުަވތަ . 0

ުހރަސްއެޅުމާިއ،  މަސައްކަތްކުރުމަށް، އަންނަނިިވ ގޮްތގޮތުން ކުެރ ގޮަތކުން،

 އެ ކަމަށް ދަތިކުރުމާއި، އެ ަކމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވިޔަނުިދނުން؛

1( .i )ްހުއްޓުަވއިގެން ުނވަަތ ހުރަސްތަކެްއ  މާއްދީ ގޮތުނ

ކުރިމަތިކުރުަވއިގެްނ، ނުވަތަ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފުެވގެން، ނުވަަތ 

 އެނޫންވެސް ހުއްދަނޫން ޢަމަލެއްކޮްށގެން؛ ނުވަތަ 

(ii ) ޭއިދާާރގެ މުަވއްަޒފުންނަށް  ދައުލަތުގެޓެކްސް ނެގުމާ ުގޅ

ޅޭ ުމވަްއޒަފުންނަށް، ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ އާމްދަީނގެ ތަފްސީލު ޯހދުމާ ގު
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ދަށުން ހާމަކުރުން ލާޒިމު، އާމްދަނީގެ މަޢްލޫމާތާއި، ލިބޭ ފައިސާެގ 

މަޢްލޫމާތާއި، އެހެނިހެން މަޢްލޫމާތު ހާމަކޮށްނުދީ ހިފަހައްޓައިގެްނ؛ 

 ނުވަތަ

(iii ).ްދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ނުަދއްަކއިގެނ 

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޤާނޫނު އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށްގެ މުވަްއޒަފު" ލަތުދައުށ( ")  މާނަކުރުން 

 ރަސްމީ  ނުވަތަ  އަާދކުރުން ވާޖިބެއް ރަސްމީ ނަުމގައި  ަދއުލަތުގެ ގޮތުން ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުން

 .މީހާއަެށވެ ަވޒީާފގަިއވާ ދައުލަުތގެ ުނވަތަ ވާ ހަވާލުކުެރިވފައި ކުރުން މަސައްކަތެއް

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ޖުނަޙްގެ  މި ކުށަކީނ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ސްއެޅުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަރްޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަ 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަޢމަލު ކުރާ މީހާ އެ ) .__111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ: 

ޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލަެއއްަގއި، ޝަރު. 0

 ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކޯެޓްއގެ އަުމރު ރައްދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް

 ގިހުރެ ދަތިކުރުން ނުަވތަ ހުރަސްއެޅުންއެނ. 1

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ށ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވުން 

ތަކުަގއި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތް.__)111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެކެެވ: 

މުެގ މުއައްސަާސއެްއގެ ުމވަްއޒަފެްއކަން އޭނާއަްށ ކުރުޤާނޫނު ތަންފީޒު. 0

 އެނގޭ މީހަކު، އޭނާގެ އެހީއަްށ އެދުމުން؛ 
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އަންނަނިވި ކަންކަން އެ މުވަްއޒަފަކު ކުރުމުަގއި، އެނގި ހުރެ . 1

 އެކަީށގެންވާ ގޮތުަގއި އެހީތެިރވެނުދިނުން:

(i )ުގަިއ؛ އެ މުަވއްޒަފަކު ހަްއޔަުރކުރުން ހުއްދަ މީހަކު ހައްޔަުރކުރުމ

 ނުވަތަ

(ii ).ިއެހެން މީހަކު ކުށެއް ކުިރއަނުދިނުމުގައ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.3ޖުނަޙްގެ  މި ކުށަކީށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން  ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ 

ނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، އަންނަ.__)111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެކެެވ: 

 ކުށެއް ކޮށްަފއިވާ މީހަކު ަހއްޔަރުކުިރއަނުދިނުމަށްޓަކަިއ؛ . 0

ކުށްކޮށްފައިވާ މީހާ އޭނާގެ ގޭަގއި ބަހައްޓައިދިނުން ނުވަތަ އޭނާއަްށ . 1

 އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން؛  

ފައިވާ މީހާއަކީ، ތިމާގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ މިކުށުންކުށްވެރިވާނީ ކުެށްއ ކޮށް. 1

ނުވަތަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ ކާފަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ 

 ދަރިފުޅު ނުވަތަ ބޭބެ ނުވަތަ ދައްތަ ނުވަތަ ޮކއްޮކކަމުަގއި ނުާވނަމައެވެ.

ނަމަ، އޭނާ  ކުެށއް ކޮށްފަިއވާ ީމހާ ކޮށްފައިވަީނ ޖިނާޔަތުެގ ުކށެއް. 0 ށ()  ދަަރޖަކުރުން 

ދަރަޖައިގެ  ވަނަ 1ފޮރުވައިދިނުމާއި ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށެކެެވ. 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  0އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ . 1

 ކުށެކެެވ.
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 ފިލުން އަދި އިޞްލާޙީ މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން 

ތަކުަގއި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ނިވި ޙާލަތްހ( އަންނަ.__)111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެކެެވ: 

 އެ މީހާއަކީ: . 0

(i ) ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގަިއ ނުވަތަ ކުށެއް އެ މީާހގެ މައްޗަްށ

 ސާބިތުވެގެން ޖިނާއީ ބަންދެްއަގއި ހުރި މީހަކުކަމުގައި ވުން؛ ނުވަތަ

(ii )ެމުަވްއޒަފަކަށް އޮްތ  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުެގ މުއައްސަާސއެްއގ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ ބާރެްއގެ ދަށުން ކޮށްފަިއވާ ބަންެދްއގައި ހުިރ 

 މީހަކުކަމުގައި ވުން؛ ނުވަތަ 

(iii ) ީނީޑގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީ ގޮތުން ބެލުމަށްޓަަކިއ، ނަފުސާނ ސިކު

ނުވަތަ ސިުކނީޑގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގަިއ ހުރި މީހަކުކަމުގައި ވުްނ؛ 

ފަދަ މަރުކަަޒކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކޮށްަފއިވާ ަބންދެއްަގިއ ނުވަތަ އެ 

 ހުރި މީހަކުކަމުގައި ވުްނ؛ އަދި 

 އެނގި ހުރެ:. 1

(i ) ިބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ފިލުން ނުވަތަ އޭނާ ޖިނާއީ ަބނދެއްަގއ

ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ މަރުަކޒެްއގެ މުަވއްޒަފެްއގެ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ 

 ތަ ވަނިކޮށް ފިލުން؛ ނުވަ

(ii ) ީއޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ަތނަށް ހާޒިރުނުވުން؛ ނުވަތަ ޭއނާ ޖިނާއ

ބަންދުގައި ހުރި ތަނަށް ވަިކ މުއްދަތަކުން ވަކި މުއްދަަތކަށް ގޮްސ 

 އަންގަންޖެހޭ މީހާއަށް ނޭންގުން؛ ނުވަތަ 

(iii ) ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ުމއްދަތަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ދޫކުރުމުްނ އެނބުިރ

ދުވަހުމަސަްއކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމުން ނުވަތަ  ނައުން، ނުވަތަ
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 ދުވަހަކަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ދޫކުރުުމން އެނބުރި ނައުން؛ ނުވަތަ 

(iv ) ުޕްރޮބޭޝަންގައި ނުވަަތ ގޭބަންދުގައި ހުރުމަށް ދޫކުރި އިރ

 .ކޮށްފައިވާ ޝަރުަތކާ ޚިލާފުވުން 

ވަނީ ދަުއލަތުގެ ބަންދެއްަގއި،  . "ޖިނާއީ ބަންދު"ކަމަށް ބުނެފައި އ0ެށ( )  މާނަކުރުން 

 އަންނަނިވި ކަންތައްަތއް ހިމެނޭ ގޮތުން ހުންނަ ހުރުމަށެވެ: 

(i ) ޭޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުުކރުމުގެ ކުރިން ޖަލުަގއި ަބންދުކުރެވ

ބެހެއްޓޭ  ބަންދުކުރުން؛ ނުވަތަ ހަްއަޔރުކުރުމަށް ފަހު ބަންދުގައި 

 ބެހެއްޓުން؛

(ii ) ްނަޑއެޅޭ ޙުކުމެްއެގ ދަށުނ ޖަލުގައި ނުވަތަ އިޞްލާޙީ ކަ

 މަރުކަޒެްއގައި ބަންދުކުެރވޭ ަބންދުކުރުން؛ ނުވަތަ 

(iii ) ަވކި މީހެއްގެ ބެލެހެްއޓުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ޕެރޯލުގެ ދަށުްނ

 ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުްނ؛ ނުވަތަ 

(iv )ަހުރުން؛ ނުވަތަ  ޭގގައިބަންދުކޮށްަފއި ހުންނ 

(v )ުން.ޕްރޮބޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހުރ 

އިޞްލާޙީ މަުރކަޒު"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ އަންނަނިިވ . "1

ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުަމށް ހަދައިފައިާވ 

 ތަނަކަށެވެ:

(i ) ަޖިނާއީ ކުށެްއގެ ޙުކުމް ަތންފީޒުކުރުމަށް؛ ނުވަތ 

(ii ) ކުށެްއގެ ތުހުމަތުަގއި އޭނާގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރެވުމަްށ

 ނުވަތަ އޭނާގެ ަމއްޗަށް ކުެށއް ސާބިތުވެގެން ުޙކުމްކުރެވުމަށް؛ ނުވަތަ

(iii ) :ްއަންނަނިވި ކަްނކަމާ ުގޅިގެން ހައްޔަުރކޮށްފައި ބޭތިއްުބމަށ 

 ހހ. ކުށަކާ ގުިޅގެން؛  ނުވަތަ 
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 ށށ. ޕްރޮބޭޝަނާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ 

 ނނ. ޕެރޯލާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ 

ނޑަެއޅޭ ޙާލަތުަގއި އެގޮާތ ރރ. ވަިކގޮތަކަށް ބެލެހެއް ުޓމަށް ކަ

 ޚިލާފުވެގެން؛ ުނވަތަ 

(iv ) ެޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބޭއްވޭ އަުޑއެހުމެއް ުނވަތަ ކަފާލާތުގ

ނަޑއެޅުމަށް ައޑުެއހުމެއް ބޭއްވުމަށް.  މިންވަރު ކަ

 ދަަރޖަކުރުން: 

 ފިލުން

ިއާވ ގައި ަބޔާންކޮށްފަ(ii(ވަނަ ނަންބަރުގެ )1. މި މާއްދާެގ )ހ(ގެ )0ނ( ) 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުެށކެވެ. 1ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 އަްނގަންޖެހޭ މީހަކަށް 

 ނޭންގުްނ: ފުރަތަމަ ދަަރޖަ 

އަށް ބަޔާން (ivން )(i(ވަނަ ނަންބަރުގެ )1މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ). 1 

ވަނަ ދަރަޖައިެގ  1ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އެކުށަީކ ޖިނާޔަތުގެ 

ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ ކުށަާކ ުގޅިގެންކަުމގަިއާވ  ކުށެކެެވ. ެއއީ ބަންދުަގއި

 ނަމައެވެ.

އަްނގަންޖެހޭ މީހަކަށް 

 ެދވަނަ ަދރަޖަ  :ނޭންގުން 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 0އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި ެއކުށަކީ ޖުނަޙްގެ . 1 

 

 ހުއްދަކުރުން  ފިލުން 

ނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަ.__ )111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެކެެވ:

ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ފިލުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ . 0

 އެހީތެރިވެދިނުން؛ ނުވަތަ 

އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެްއގެ މުވަްއޒަފަކަށް ހުރެ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ . 1

 ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
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 ށ( "އިޞްލާޙީ މަރުކަެޒްއގެ މުވަްއޒަފު"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ:)  ން މާނަކުރު

އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެްއގެ އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ޢައްޔަންކޮށްަފއިާވ . 0

އޮފިސަރަށާއި، ޓްަރސްޓީއަާށިއ އެ ފަދަ މަރުކަޒެްއގެ ުމވަްއޒަފަކަެށވެ. 

ވިފަިއާވ އިދާރާެއއްެގ ނުވަތަ ެއ އިޞްލާޙީ މަުރކަެޒއް ހިންގުން ަހވާލުކުރެ 

 މުވަްއޒަފަކަށެެވ؛ ނުވަތަ 

އިޞްލާޙީ މަރުކަޒާ އެުކ ނުވަތަ  އިޞްލާޙީ މަރުކަޒުގެ ހިންގުްނ . 1

ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ އިދާާރއާ ެއކު ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްެޓްއގެ ދަށުން އެ ތަނަށް 

ތާނގަިއ  ޚިދްމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ީމހުންނަށެވެ. މީގެ ތެޭރގަިއ އެ

ކޮށްފައި ތިބޭ ނުވަަތ އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ތިބޭ މީހުން ހައްޔަރު

ސުޕަަވއިްޒކުރުމުގެ ަވޒީފާ ދީފައިާވ ، ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮންޓްރޯލުކުުރމާއި

 މުވަްއޒަފުންވެސް ހިމެނެއެެވ.

 ދަަރޖަކުރުން:

ޖިނާޔަުތގެ ކުށެއް 

ީމހާ ފިލުމަށް  ކޮށްފައިވާ

 އެހީުވން 

މީހާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ  ކުށެްއ . ބަންދުކޮށްފައި ހުރި 0ނ( ) 

ވަަނ  0ކޮށްގެންކަުމގަިއވާ ނަމަ އޭާނ ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުެގ ކުށަީކ ޖުނަޙްގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 

 ވަނަ ދަަރޖައިގެ ކުެށކެވެ. 1ޖުނަޙްގެ  ެއ ކުށަކީއެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި . 1

 

؛ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން  ހުއްދަކުރުންމަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް އިޞްލާޙީ 

 އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަިނވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކަން ކުރަނީ .__ )112  ކުށް މާނަކުރުން 

 ނީ ކުށެކެވެ:އެ ކުރަ  ،ހުއްދައެއް ނެތި އަދި އެނގިުހރެގެންކަމަށްވާ ނަމަ

 މަނާކޮށްފައިވާ  ެއްއޗެއް އިޞްލާޙީ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުާމއި؛ ނުވަތަ . 0

އިޞްލާޙީ މަރުކަޒުަގއި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެ . 1
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 އެްއޗެއް ހޯދިދާނެ ހިސާބެއްަގިއ އެ ެއއްެޗއް ބެހެއްޓުމާިއ؛

 ން.އިޞްލާޙީ މަރުކަެޒްއގައި އެ ެއއްެޗއް ގެްނގުޅު. 1

ށ( "މަނާކޮށްފައިވާ އެްއެޗްއ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އިޞްލާޙީ މަރުކަަޒކަށް ގެެނވޭ )  މާނަކުރުން 

އެްއޗެތީގެ ތެެރއިން ނުވަތަ ެއ އިޞްލާޙީ މަރުކަުޒަގއިާވ ެއއްޗެހީެގ ތެރެއިން އަންނަނިިވ 

 އެްއޗެއްސަެށވެ:

 ބަޑި، ސްޓަން ގަން؛. 0

 ޝެލާއި އަދި ވަަޒނުގެ ގޮުތގައި ބަޑީގެ ަވޒަނާިއ، ކާްޓރިޖާއި، . 1

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެްއޗެތި؛

 ފަނާކުރަނިވި މާއްދާެއއް؛. 1

 ކޮންޓްޯރލް ކުރެވިފަިއވާ މަސްތުާވއެްއެޗއް؛ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން . 1

 ؛ނުންކުރާ އާލާެތއްމަސްތުވާެއއްެޗއް ބޭނުންުކރުމަށްޓަކައި ބޭ. 1

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާެރްއ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިާޔރެއްގެ ގޮުތގަިއ . 1

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެނޫންވެސް އެްއޗެްއ؛

ތަނުގެ ސަލާމަތީފިޔަަވުޅތައް ބޭކާރުކޮށްެލވޭ ފަދަ ހަތިޔާރެއް ނުވަަތ . 1

 އާލަތެއް؛ ޭއގެ ތެޭރގަިއ އަތުބިިޑއާިއ، ސަލާމަީތ ގޮތުން މީހަކު 

ނޑިާއއި، ތަޅު ހުޅުވުމަށް  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުާރ އެްއޗެްއގެ ތަޅުދަ

ބޭނުންކުރާ ެއއްެޗއްސާިއ، ބިޑީގެ ަތޅުނައްަޓއިލުމަށް ޭބނުންކުރެވިދާނެ 

އެްއޗެއްާސއި، އިޞްލާޙީ މަރުކަޒުެގ ެއކިެއކި ޮގޅިތަުކގެ ދޮރުތަާކިއ 

ނިހެން ސަރަޙައްދުތަްއ ގޭޓުތަާކއި ކޮޓަރިތަާކއި އިްޞލާޙީ މަރުކަޒުގެ އެހެ

 ހުޅުވިދާނެ ބާވަތުގެ އެްއޗެތި ިހމެނެއެވެ؛

ޭއގެތެޭރގަިއ  ؛ކަފަންބޭނުންކުރާ ނުވަަތ ބުރިކުރެޭވ ބާވަުތގެ އާލާތް . 1

ނޑިދާނެ ބާވަތުގެ އެްއެޗތި ހިމެނެއެވެ؛  ތިލައާއި ކަޓަާރއި، ދަަގނުޑ ކެ
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 ނުވަތަ 

ކަުމގައި އިޞްލާީޙ ީތެގ ތެރެއިން މަނާ ެއއްޗެތިއިލެކްޓްރޯިނކް ެއއްޗެ. 2

މަރުކަޒަކުން ަކނަޑއަޅައިަފިއވާ ެއއްޗެިތ؛ ޭއގެ ތެޭރގަިއ އިލެކްޓްރޯނިްކ 

ރެކޯޑުކުެރވޭ އެްއެޗއްސާިއ، ީވޑިއޯ ރެކޯުޑކުރެވޭ ެއއްެޗއްާސިއ، ސެލިއުލަރ 

ޓެލެފޯނާއި، ސެލިއުލަރ ޓެލެފޯނުގެ ބެޓެރީއާއި، ވީިޑއޯ ޓޭޕް ރެކޯޑަރާިއ، 

 ންޕިއުޓަރުގެސާމާނު ހިމެނެއެެވ؛ޕޭޖަރާއި، ކޮންޕިއުޓަާރއި، ކޮ

 ބަނގުރާގެ ާބވަތްތަާކއި؛. 01

ޤާނޫނުގައި  އެ ނޫން ވެސް އިޞްާލޙީ މަރުކަޒަކަށް ހުއްދަނޫންކަމަށް. 00

ނޑަައޅައިަފއިވާ އެްއޗެތި.  ނުވަތަ އެ މަރުކަެޒްއގެ އަމުެރއްަގއި ކަ

 ދަަރޖަކުރުން:

 މަނާކޮށްފަިއވާ ެއއްޗެތި  

(ވަނަ ނަންބަރަށް، 1(ވަނަ ނަންބަރުން )0ށ(ގެ )މި މާއްދާގެ )( i. )0ނ( ) 

މަނާކޮށްފައިވާ ެއއްެޗއް އިްޞލާޙީ މަރުކަޒަކަށް ެވއްދުމަކީ ޖިނާޔަތުެގ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1

(ii )( ެގ)(ވަނަ ނަންބަރަށް 01(ވަނަ ނަންބަރުން )1މި މާއްާދގެ )ށ

މަކީ ޖިނާޔަތުެގ މަނާކުރެވިފަިއވާ ެއއްެޗއް ިއޞްލާޙީ މަރުކަޒަކަށް ެވއްދު

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1

(iii ) ެވަނަ ދަރަޖައިެގ 0އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގ

 ކުށެކެެވ.

އެ ކުްށ ކުރީ އިޞްލާީޙ މަރުކަޒެްއގެ ުމވަްއޒަފެއްކަުމގަިއވާ ނަމަ ެއ . 1

 ކުށަށް ދޭ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވާެނއެވެ.
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މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ހެކި ދިނުމަށް ހުރި 

 ކުރުމަށް ހުރި މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަނގަޅުގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަޢމަލު ކުރާ މީހާ އެ ) .__111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ެކވެ:ކުރަނީ ކުށެ

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި: . 0

(i ) ީމީހަކު މިނިވަންކަމާއި، ފުރިހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ޝަރްޢ

 މަޖިލީހެއްގައި ހެކި ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްޞަުދގަިއ؛ ނުވަތަ

(ii ) ްހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށ

ގަިއ، ނުވަތަ މިހާރު، ނުވަަތ ުކރިއަށް އޮްތ ނުވަތަ ވޭުތވެދިޔަ ތަނު 

ތަނުގައި ހެކި ދީފާނެ، ނުވަތަ ވޯޓް ދީފާނެ، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޢާންމު 

ނުކޮށް ޫދކޮށްލާފައިާވ  ވާޖިބެއް އަދާކުރުމުަގއި ކޮށްަފއިވާ ކަމެއް ުނވަތަ

ދެއްކުމާިއ، ނުފޫޒު ކަމަކާ ގުިޅގެން މީހަކަށް ގޯނާކުރުމާިއ، ބިރު

 ދަނގޫ ފޯރުވުމުެގ މަޤްޞަދުގައި.އުފޯރުވުމާއި 

 އޭނާ: . 1

(i )ްނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދާ ފަދަ ކުށެއ ނުވަަތ  ،މީހެއްގެ ހަށިގަ

 ،ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަްށ އޭާނ ތަނެއްަގއި ހިފެހެއްޓޭ ާބވަުތގެ ކުެށއް

ނުވަތަ އެހެންމީހެއްގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ކަމެއް 

 ެއއިން ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުްނ؛ ނުވަތަ ކުރުން ނުވަތަ

(ii ) އެ ނޫންވެސް ކުެށއް ުކރުން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛

 ނުވަތަ

(iii ) ްޤާނޫނީ ގޮތުން ުހއްދަޮކށްފައިނުވާ މަންފާެއއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުނ

 ނުވަތަ ދިނުން؛ ނުވަތަ 
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(iv )ާގޮތުން ނަމަވެސް  ވަތަ ނުސީދާނު ޤާނޫނުގައި މަނާކޮށްފަިއވާ ސީދ

 އެއިން މީހަކާ މުޢާމަލާތެއް ކުުރން.

ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ( iiiން )(i(ވަަނ ނަންބަރުގެ )1. މި ާމއްދާގެ )ހ(ެގ )0ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ.1އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  ،ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ނަޙްގެ ކުށަކީ ޖު އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ . 1

 

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ަޢމަލު ކުރާ މީހާ އެ ) .__110  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ: 

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ެއންގުމުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ޮގތަށް، ނުވަތަ މީހަކުދޭ . 0

 ކަފާާލތުގައި ބަންދުން ދޫކުރެވިަފއިަވނިކޮށް: ، ށް ޔަޤީންކަމެްއގެ މައްޗަ

(i ) ަކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަްނގައިަފއިވާ ުދވަހު ޙާޟިރުނުުވން؛ ނުވަތ 

(ii )ާޚިލާފުވުން. އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަުކގެ ތެރެއިން ަޝރުޠަކ 

ކޯޓަްށ  މީހެްއގެ ގޮުތގައިރައްދުވާ  ޖިނާއީ މައްސަލައެްއަގއި ދަޢްވާ. 1

ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފަިއަވނިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުަވތަ އެހެނިހެން 

ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިފައިވަނިކޮްށ، އެ އަމުރުކޮްށފައިވާ ގޮތަްށ 

 ޢަމަލުނުކުރުން.

ވުރެ ެއއް ދަރަަޖ  ށ( މި ކުށަކީ އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކުށުގެ ދަރަޖަައށް)  ދަަރޖަކުރުން 

ވަނަ ދަރަޖަިއެގ 1ގަިއވާ ކުށެެކވެ. ނަމަެވސް، މި ކުށް، ޖުނަޙްެގ ތިރީ

 ކުށަކަށް ވުރެ ދަރަޖަ މައްެޗއް ނުވާނެެއވެ.
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  މާނަކުރުން

 

ނަ މާއްާދެގ ވ01ަހ( "ހަށިަގނަޑށްލިބޭ އަނިޔާ"އަށް ދީަފއިަވނީ ) .__111  

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.1)

(ވަަނ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ )010ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ"ައށް ދީފައިވަނީ ( "ށ)

 ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.ނަންބަރުގައި  

ވަނަ މާއްދާެގ 111ނ( "އިޞްލާޙީ މަރުކަެޒްއގެ މުވަްއޒަފު"އަށް ދީފައިވަީނ )

 )ށ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ވަަނ 1ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ގެ )111ރ( "އިޞްލާީޙ މަރުކަުޒ"ައށް ދީފައިވަނީ )

 ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ޓާ މުވައްޒަފު"އަށް ދީފައިވަީނ އްބ( "މީހުން ބަންދުގައި ބަިއތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހަ)

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި ީދފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.111

ވަަނ (0) (ގެވަނަ މާއްދާގެ )ރ011ޅ( "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު"އަށް ދީފައިވަނީ )

 ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ )101ކ( "ބަޑި"އަށް ދީފައިވަނީ )

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ަގއި ދީފައިާވ 111ގެ މުވަްއޒަފު"ައށް ދީފައިވަނީ ދައުލަތު އ( ")

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި 112ެއއްޗެިތ" އަށް ދީފައިވަނީ  ވާފައި މަނާކޮށްވ( ")

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދެގ 110މ( "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވަްއޒަފު"އަށް ދީފަިއވަީނ )

 )ރ(ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެެވ.
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(ވަނަ 0ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ )111ފ( "ޖިނާއީ ބަންދު"އަށް ދީފައިވަނީ )

 ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ. ނަންބަރުގައި

(ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފަިއާވ 11ވަނަ ާމއްދާގެ )01ދ( "މުދާ"އަށް ދީފަިއވަނީ )

 މާނަކުރުމެވެ.
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ވަނަ ބާބު  001  

ނޑުތަކާ ގުޅޭ ކުށް ، އަމަންޢާންމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަ  

 އަމަންޢާންމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ކުށް 

 

 ތާލުކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ަވއްޓައިލުން ހަޅު -ވަނަ މާއްދާ 101

 ކުލީސިފަިއން ހޯދުން  -ވަނަ މާއްދާ 100

 ހުއްދަނޫން ގޮތުަގއި ޖިމާޢުވެއްޖެކަުމގެ ދޮގު ތުހުމަތުކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 101

ލައިސަންސް ނެިތ ، ވަިކ ަގާވއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާިރއެއް ުހއްދަ ނެތި ހިންގުާމއި -ވަނަ ާމއްދާ 101

 އިމްޕޯޓުކުރުން 

 ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ަސރަޙައްދަށް ވަނުން  ދިވެހިރާްއޖޭގެ -ވަނަ މާއްދާ 101

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޢަމަލުކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 101

 ބުއިމާއި އޫރުމަސް ެކއުން  ބަނގުރާރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި  -ވަނަ މާއްދާ 101

 ނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް އިސްލާމްދީ -މާއްދާ  ވަނ101ަ

 އެހީތެރިެވދިނުމުގެ ވާޖިބު -ވަނަ މާއްދާ 101

 މާނަކުރުން –ވަނަ މާއްދާ 102

 

 

 ހަޅުތާލުކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓައިލުން 

 ސަރުކާރު ވައްަޓއިލުމަށް ހ( ހަޅުތާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން) .___101  ކުށް މާނަކުރުން 

ހިތްވަރު ދޭ މީހާއާއި، ެއއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާާއއި، އެއިން ކަމެއް ކުރާ މީހާ، ެއ 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

 ށ( ޞުލްޙަވެރި ެއއްވުެމއްަގއި ބަިއވެރިވާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ.)  އިސްިތސްނާ 
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 ދަަރޖަކުރުން:

ބަޣާވާތްުކރުމަށް     

 ރު ދިނުން ހިތްވަ

މީހުންނަށް  1ސަރުކާރު ވައްަޓއިލުމުގެ ބޭނުމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން . 0( ނ) 

 ،ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ބަަޔކަށް ހިތްވަރު ދޭ ނުވަތަ އަމުރުކުރާ ނުވަތަ އިރުޝާދު ދޭ

 .ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކެވ1ެނުވަތަ ހަދަންވީ ގޮތް ބަޔާންޮކށްދޭ މީހާ އެ ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ 

ހަޅުތާލުކުުރމަށް ހިތްަވރު 

 ދިނުން 

ހަޅުތާލުކުރުމަށް އަންނަނިވި މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދޭ ނުވަތަ އަމުރުކުރާ ނުަވތަ . 1 

ވަނަ 1އިރުޝާދު ދޭ ނުވަތަ  ހަދަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ މީހާ އެ ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

(i )1 ަބަަޔކަށް؛ ނުވަތަ  މީހުންނަށް ނުވަތަ އެައށް ވުރެ ގިނ 

(ii ).ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންެގ ބަޔަކަށ 

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްަޓއިލުމުަގއި މީހަކު ބައިވެރިެވއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކު . 1  ބަޢާވާެތްއގައި ަބިއވެިރވުން 

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1އެ ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުެށކެވެ. 1އެ ނޫން ޙާލަތެއްަގއި އެ ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ . 1  ހަޅުތާލެްއަގއި ބަިއެވރިުވން 

ނަޑއެުޅުމގައި        އަަދބު ކަ

 ބަލާ ނުކުތާ

(ވަަނ 1(ވަނަ ނަންބަރުަގާއއި، )ނ(ގެ )0. މި މާއްާދގެ )ނ(ގެ )0ރ( ) 

ަގއި ުނވަތަ ވާެތއްޣާނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޢަމަލު މީހަކު ކުރާ އިރު އެ މީހާއަކީ ބަ

 ހަޅުތާލެއްަގއި އިްސކޮށް ަޙރަކާތްތެރިވި މީހެއްކަުމގަިއ ވާ ނަމަ، ކުުށގެ ޙުުކމް 

ނޑަށް ވުރެ އޭނާގެ ކުށުެގ އަަދބު  ނޑުތަުކން އެންމެ އަސާސީ މިްނގަ ނަޑއެޅުމުެގ މިންގަ ކަ

 އެއް ދަރަޖަ އިތުރު ވާނެެއވެ.

 ހަޅުތާލެއް ނުވަތަ ބަޣާވާތެއް ކުރުމުަގއި، ިމ މާއްދާގައި. 1

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުެށއް މީހަުކ ކުރާ ނަމަ، އަދި އޭނާ އެ ތަނަށް އައުމުެގ 

ކުރީަގއި، އެ ކަން ހިނާގނެކަން ނުވަތަ ހިނަގއިފާނެކަން އޭނާއަްށ 

ނަޑއެުޅމުގެ އަސާީސ  ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ވާ ނަމަ، ކުށުގެ ޙުކުމް ކަ

ނޑަށް ވުރެ، އޭާނގެ ުކށުގެ އަދަބު ެއއް ދަރަޖަ އިތުުރ   ވާނެެއވެ.މިންގަ
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 ކުލީސިފައިން ހޯދުން 

ހ( ކުލީސިފައިްނ ހޯދާ ނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ނަމަ ނުވަތަ ެއ ) .__100  ކުށް މާނަކުރުން 

މީހުންނަށް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވާ ނަމަ ނުވަތަ އެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާ ނަމަ، އެ ކަން 

 އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ. ،ކުރާ މީހާ

 ފައިން"ގެ މީހެްއކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ: ށ( "ކުލީސި)  މާނަކުރުން 

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ަވއްޓަިއލުމުގައި ބާރުެގ . 0

ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ސަުރކާރުގެ ޤާނޫނީ ަޙއިސިްއޔަުތ ވަްއޓައިލުމަށް 

 އަދި ؛ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޚާއްޞަ ގޮތުަގއި ތަމްރީނުކުރެވިަފއިވާ މީހާ އަށް

ދަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެ ގޮތަށް މަސައްކަްތުކރުމުން އެއިން އެ ފަ. 1

އޭނާއަށް އަމިއްލަ މަންފާއެއް ކުރާތީ އެ ކަުމގެ ަޝއުޤުވެިރކަން އޮތް، އަިދ 

މަޤާމުގެ ނުވަތަ ފެންވަރުެގ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުްނ މަސައްކަތްކުާރ 

މީދު އޮްތ ސިފައިންނަށް ވުރެ އިތުރު ާމއްދީ މަންފާތައް  ލިބޭނެކަމުެގ އުން

 މީހާއަށް؛ އަދި 

ގެ ރަްއޔިތަަކށް ނުވާ އަދި  ގައުމުހަމަނުޖެހުން އުފެދިގެން އުޅޭ . 1

ެވްސ  ގެ ަރއްޔިތަކަށް ަގއުމުމައްސަލަ އުފެދިގެްނ އުޭޅ މީހުން ނިސްބަތްވާ 

 ނުވާ މީހާއަށް؛ އަދި 

1( .i ) ހަމަނުޖެހުމުގައި ބަިއވެރިވާ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެްއގެ ސިފައިްނެގ

 ކަށް ނުވުމާއި؛މީހަ

(ii ) ްއޭނާ ފޮނުަވއިފަިއވަނީ ހަމަނުޖެހުމުގައި ބަިއވެިރވާ ދެ ފަރާތުނ

 ކުރެ ފަރާތަކަށް ނުވާ ޤައުމަުކންކަމުގަިއވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1ނ( މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ )  ދަަރޖަކުރުން 
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 ޒިނޭކުރިކަމުގެ ދޮގު ތުހުމަތު ކުރުން 

އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ  ،ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި .__ )101   ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ.

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށް މީހަކު ޮކށްފިކަމަށް ނުވަތަ  100. 0

 ކުރުން.ތެއްތުހުމަ ދޮގުކުރަމުން ދާކަމަށް 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުެށކެވެ. 1. މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 0ށ(  )  ދަަރޖަކުރުން 

އެތިފަހަރުން  11ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފަިއވާ އަދަބުގެ އިުތރަށް  21. 1  އިތުރު އަަދބު ހުްއދަކުރުން 

ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  (ވަނަ 1(ގެ )ޅވަނަ މާއްދާގެ ) 100އަދަބު ޖަލްދުކުރުމުގެ 

  ގެ މަތިން މި ކުށަށް ހުއްަދކުރެިވގެންެވއެެވ.ގޮތު

 

ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަ ނެތި ހިންގުމާއި، ލައިސަންސް ނެތި 

 އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުއްދަނުނަގައި ކުރުން 

ނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ އަން، ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި.__)101  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެކެެވ:

ގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ދައުލަތު. 0

 ހޯދުމަކާ ނުލައި،

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ ިވޔަފާރިެއްއ ކުރުމާއި، ާރއްޖެއަށް . 1 ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަ

 އެްއޗެތި އިމްޕޯޓުކުރުން.

ގެ ކަމާބެހޭ ިއދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދަިއގެން މެނުީވ އުލަތުދަށ( )  

  ކުރުން ހުއްދަނޫންކަމެއް، އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެެކވެ.

 ދަަރޖަކުރުން:

ނުރައްކާެތރި           

ކުްށ ކުރުމުގަިއ، މީހަކު އި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާގެ )ހ( ގަމި . 0( ނ) 
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ކަުމގަިއވާނަމަ އޭނާ އެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަނީ ބަިޑެއއް، ުނވަތަ  ފަނާކުރަނިިވ މާއްދާެއއް  އެއްޗެތި އިމްޕޯޓުކުުރން 

 ވަނަ ަދރަޖައިގެ ކުެށކެވެ. 1ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ 

 

ބަނުގރަލާއި އޫުރމަުހގެ 

 ވިޔަފާރި 

މީހަކު ވިޔަފާރި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި. 1 

ނުވަތަ ބަނގުރާ  ގެތެރޭަގއިނުވަތަ ެއއްޗެތި އިމްޕޯޓުކުރުމު  ގެތެރޭަގއިކުރުމު

އޫރުމަސް އުފައްދާ ނަމަ ނުވަތަ އޭގެ ިވޔަފާރިކުރާ ނަމަ، ނުވަތަ އެ ބަހާ ނަމަ، 

  ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 0އޭނާ އެ ކުރަނީ ޖުނަޙްގެ 

ހުއްދަ ނެތި ުކރެވޭ 

 ވިޔަފާރި 

ވަަނ  1އެ ނޫން ޙާލަތްތަުކގަިއ، ހުއްދަ ނެތި ކުރާ ިވޔަފާރިއަކީ ޖުނަޙްގެ . 1 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.

ހުއްަދނަަގންޖެހޭ ކަެމއް 

 ހުއްދަ ުނނަގާ ކުުރން 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  1މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށަކީ ޖުނަޙްެގ . 1 

 ކުށެކެެވ.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން 

ހ( ުހއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި، ުނވަތަ ލަިއސަންސެްއ ނެތި، ދިވެހިާރއްޖޭެގ .__)101  ކުށް މާނަކުރުން 

 ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަަޙްއދަށް ވަންނަ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެެވ.

 އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙަްއދަށް ވަންނަ މީހާ އެ ޚާއްޞަ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ 0ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

ސަރަޙައްދަށް ވަންނަނީ ުހއްދަެއއް ނުވަތަ ަލއިސަްނސެއް ނެތި، މަްސ ބޭނުމުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުެށެކވެ.0މަޤްޞަދުގައި ކަމަށް ވާ ނަމަ، އޭނާ އެ ކުރާ ކުަށކީ ޖުނަޙްެގ  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ  ކުެށކެެވ.1ޖުނަޙްގެ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި އެ ކުށަކީ. 1

އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ ާޚއްަޞ ނ( "ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  މާނަކުރުން 

ނޑުގެ ސަރަަޙއްދު ގުނަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ ސަރަޙައްދާ އިންެވގެން އޮންނަ އަިދ ކަ

ނޑުެގ  ނޯޓިކަލް މޭލާ ހަމައަށް 111ފަށާ ހިސާބުން ފެށިގެން  އެ ފުޅާމިނުގައި އޮންނަ ކަ
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ސަރަޙައްދަށެވެ. އަދި އެ ސަަރޙައްދުގެ ތެޭރަގއިވާ ދިރުން ުހރި އެްއެޗއްސާިއ ދިރުން ނެތް 

ނޑާ ގުޅުްނ ހުރި އެކިއެކި ސައިންޓިިފކް  އެްއޗެއްާސއި އިޤްތިޞާދީ ަވސީލަތްތަކާއި ކަ

ކުރުމުގެ ބާުރ  ތަޙްލީލުތައް ކުރުމާިއ ޕޮލިއުޝަން ހިފެހެއްޓުމާއި ިމ ކަންކަން

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެްނވާ ަސރަޙައްދަށެވެ.

 

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޢަމަލުކުރުން 

އެމީހެއްެގ ޢަމަލުތަކުެގ  ،ހ( ޢާންމު ތަނެްއަގއި ހުރި އެްއވެސް މީހަކު .__)101  ކުށް މާނަކުރުން 

ކަން، ނުވަތަ ބިރު ީހވާނެކަން ސަބަބުން އެހެން މީހަކަށް ގޯާނވާނެކަން، ުނވަތަ އުނަދގޫވާނެ 

 އެނގިހުރެ އަންނަނިވި ޢަމަލުަތކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެްއކުރާ ނަމަ އެކުރަނީ ކުށެެކވެ.

މާރާމާރީއާއި، ތަޅާފޮޅުމާިއ، ހަރުކަށިކޮށް، ނުވަތަ ބިުރ އުފެދޭ . 0

 ގޮތަށް އުޅުްނ؛ ނުވަތަ 

 އެކަީށގެން ނުވާ ވަރަށް ައޑުގަދަކުރުްނ؛ ނުވަތަ . 1

ރު އެްއޗެތި ކިޔުާމއި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރުމާއި ހަޑިހުތު. 1

 ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުތައްކުރުން؛ ނުވަތަ 

ނަޑއެިޅެގން ވަކި . 1 ޢާންމު ތަނެއްގައި ުނވަަތ ތަންތަނުގައި، ކަ

 ނުަވތަ؛ މީހެއްގެ ފަހަތުން ދިއުން

 ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެދުން؛ ނުވަތަ . 1

ލު ނުވާނޭ ޢަމަލަކުން ނުރައްކާތެރި، ޖާއިޒު މަޤްޞަދެއް ޙާޞި . 1

ނުވަތަ މާއްދީ ގޮތުން ހުތުރު، ނުވަތަ މީހުން ބިރުގަންނަ ފަދަ ޙާލަތެއް 

 އުފެއްދުން 

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ށ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 
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 ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން 

ހ( ިދވެހިރައްޔިަތކު އަންނަިނވި ޢަމަލުތަކުެގ ތެރެއިން ޢަމަލެްއ، .__)101  ން ކުށް މާނަކުރު

 އަންނަނިވި ގޮުތގެ މަތިން ކޮްށފިނަމަ، އެ ކަން ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެެވ.

ދީީނ ނުވަތަ ިޞއްޙީ ނުވަަތ ޞިއްޙަތާ ، ޤަބޫލުކުރެޭވ ފަދަ. 0

އެނގޭ ގޮތަށް،  މީހުންނަށް ، ގުޅުން ހުރި ސަބަބެއް ނެިތ ރަމަޟާންމަހު

 ރޯދަނުހިފުމާއި، ރޯދައަށް ހުރެ ރޯދަ ދޫކޮށްލުން.

1( .i )ްއުފައްދާފަިއާވ ތަކެތި  އޫރުމަހާއި، އޫރުމަްސ ބޭނުންކޮށްގެނ

 ކެއުމާިއ؛

(ii ).ްބަނގުރާ ބުއިނ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1. މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 0ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

އިތުރު އަަދބު 

 ހުއްދަުކރުން 

 11ވަނަ ބާުބގެ ދަށުން ުހއްދަކޮށްފަިއވާ އަދަބުގެ އިތުަރށް 21. 1 

(ވަނަ 1(ގެ )ޅމާއްދާެގ ) ވަނ100ައަދަބު  ތަޢްޒީރުކުރުމުގެ އެތިފަހަރުން 

(ވަނަ 1މި މާއްާދގެ )ހ(ގެ ) ،ނަންބަރުގައި ހުއްަދކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން

 ގައިވާ ކުށަށް، ހުއްދަކުރެިވގެންެވެއވެ. (ii)ނަންބަރުގެ 

 

 

 އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް 

 މީހަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާެއއްެވސް ހ( ) .___101  ކުށް މާނަކުރުން 

 ނަމަ އެ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

ޢާންމުކޮށް ފެތުރިދާނެ ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުްނކޮށްގެން ުނވަތަ . 0

މްދީނަށް ތައުހީނު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގަިއ ިއސްލާޢާންމުންގެ ކުރިމަތީގައި، 

 ީދނީ ތަޤްރީރުކުރުން.، ފާޑުކިޔައި  ށްއިސްލާމްދީނަ
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ފާޑުކިޔަިއ،  ށްއިސްލާމްދީނައިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނު ކުރުމުގެ ނިޔަުތގައި . 1

 އުފެއްދުން. ،ވިްއކުމާއި ،އެިކއެކި ލިޔުންަތއް ތައްޔާުރުކރުމާއި، ބެހުމާއި

ޔާްނ ކާޑު އުފެއްދުން ނުވަތަ ައތުގައި ބެހެްއޓުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮރި. 1

ވިްއކުން ނުވަތަ ފެތުރުން ނުވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ނުވަތަ ގެްނގުޅުން، ުނވަތަ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން.

އަޅުކަްނކުރަން ގެްނގުޭޅ ބުދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުއފެއްދުން ނުވަތަ . 1

ވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ިވއްކުްނ އަތުަގއި ބެހެއްޓުން ުނވަތަ ގެންގުޅުްނ، ނު

 ނުވަތަ ފެތުރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެަނއުން.

ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ީދނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ަނގާުލމަށް މަސައްކަތް . 1

އުފެދޭ ބާވަތުގެ ވާަހަކ  ބައިބަިއވުންކުރުމާއި، މީހުންގެ މެދުގައި ދީނީގޮތުން 

 ލު ކުރުން.ދެއްކުމާިއ، އެފަދަ ގޮްތގޮތަށް ޢަމަ

 

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ ( ށ)  ދަަރޖަކުރުން 

 

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖިބު 

އަންނަނިވި ޢަަމލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ، ހ( އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި .__)101   ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުށެކެެވ.

0( .i )ެކަން އެނޭގ ނުރައްކަލެްއެގ ނުރައްކަލުަގއިވާ މީހާއަށް ކުރިމަތިވެދާނ

 އިންޒާރު، އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއް ނެތި އެމީހާއަށް ނުދިނުން.

(ii )ިއެީހއަށް ބޭނުންވެފަިއާވ މީހާއަށް، އެކަީށގެންވާ ަސބަބެއްނެތ ،

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނުމާއި؛

އޭނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ޙާލަތެއްަގިއ ހުރުމާއި އަދި . 1
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 ޒާރު ދެވިދާނެ ޙާލަތެްއަގިއ ހުރުން؛ އަދިއިން

(i )ްއެ ކަން ކުރުުމގަިއ ޭއނާއަށް ނުވަތަ އޭނާނޫން އެެހން މީހަކަށ  

ވެސް އެްއވެްސ ބާވަެތއްެގ މާއްދީ ނުރަްއކަލެއް ުކރިމަތިނުވާނެ 

 ޙާލަތެއްަގއި އޭނާ ހުރުން؛ އަިދ 

(ii )ްޤާނޫނުން ނުވަތަ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން އޭާނގެ މަްއޗަށ 

ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ އެއަށް ވުެރ މަތީ ވާޖިބެއް ދޫކޮށްލަންނުޖެހޭ ފަދަ 

 ގޮތެްއގައި އެ ކަން ކުެރވޭނެ ާޙލަތެއްަގއި ހުރުން.  

ނުރައްކަުލގަިއވާ މީހާ       

ނުވަތަ އެީހއަށް 

 ބޭނުްނވެފަިއވާ މީހާ 

އެ  . މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ނުރަްއކަލުަގިއވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައ0ިށ( ) 

 ވަނީ: 

(i ) ޭނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާއެްއގެ ސަބަބުން  ނުވަތަ ޖެހ އެ މީހާގެ ހަށިގަ

ނުރައްކަާލ ުގދުރަތީ ހާދިސާއެްއގެ ސަބަބުްނ ނުވަަތ ބައްޔެްއެގ ސަބަބުން 

 ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ  މީހާއަށާއި؛

(ii ) އަނިާޔވެރި ކުށަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ މީހާއަށް؛ 

 ނުންވެަފއިވާ މީހާ"ކަމަށްބުނެފައި އެ ވަނީ:ބޭ އެހީއަށް. "1

(i ) ްގުދުރަތީ ނުވަތަ ލިބޭ އަނިޔާއަކުން ނުވަތަ ޖެހޭ ބައްޔަކުނ

ނޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިާވ މީހާއަށް؛ ސަބަބުން ހާދިސާއެްއގެ  ހަށިގަ

 ނުވަތަ 

(ii ).އަނިާޔވެރި ކުެށއްގެ ިޝކާރައަކަށް ވެފަިއވާ މީހާއަށެެވ 

    މަދަނީ ބަދަލު ިދނުމުން

އިމްތިާޔޒު          

 ލިބިގެްނވުން 

ނ( މި މާއްދާގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މީހާ ނުވަތަ އިންޒާރު ދޭ މީހާ ) 

ކުރާ ޢަމަލެއްެގ ސަބަބުްނ ލިބޭ ެގއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމުން އޭނާއަށް އިމްިތޔާޒު 

އެކަްނކުރުމަށް  ،ށްވުމާއި ލިބިގެންވާނެެއވެ. އެއީ އޭނާ އެ ކުރާ ޢަމަލުކުރީ ހެޔޮނިޔަތުގަިއކަމަ

ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ  އަިދ އެހީތެރިކަން ،އޮތް ެއކަށޭނަ މިންަގނޑުތަުކެގ ތެރޭަގއި ކަމަްށވުމާއި

ނޑުތަުކގެ ތެޭރގަިއކަމަށްވާ ނަމަެއވެ.  އަޅައިލުުމގެ ވާޖިބު އަާދކުރުމަށް އޮންނަ މިންގަ
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އެހެްނގޮތަކަށް       

ސާބިތުުނވާަހއި ހިނދަކު      

 ކަށް ަގބޫލުކުުރން ވަކި ގޮތަ

ރ( އެހެން ގޮަތކަށް ސާިބތުނުވާހައި ހިނދަކު އަންނަިނވި ޢަމަލުތައް މީހެްއގެ ) 

ފަރާތުން ފެނިފައިވާ ނަމަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެަފއިާވ މީހަކަށް އެހީތެރިކަްނ 

ނޑިާޔރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެެއވެ.   ފޯރުކޮށްނުދިންކަމަށް، ފަ

ވަަތ ރޭޑިޯޔެއއް އޭާނެގ ކޮންޓްރޯލުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ޓެލެފޯެނއް ނު. 0

 އޮެވ، ނުވަތަ ެއއިން ެއއްެޗއް އޭނާއަށް ލިބޭ ހިސާބުަގއިާވކަްނ އެނގި ހުރެ؛

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާއަށް އެހީތެިރވުމަށްޓަކައި ިޞއްީޙ . 1

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުވަަތ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިާދރާގެ މީހުންނަށް 

 ފަިއވާކަމަށް ގަބޫުލކުާރނެ ސަބަބެއް ނެތި؛އަންަގއި

އެ ުކއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ޮގތުން ޞިއްޙީ . 1

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުވަަތ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިާދރާއަށް އެ ކަން 

 އަންަގއިފައިުނވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1ބ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ން މާނަކުރު 

            ވަަނ 101ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު"އަށް ދީފަިއވަނީ  ( "ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހ).__102  

 ިއވާ މާނަކުރުމެވެ.މާއްދާގެ )ނ(ަގއި ދީފަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ގައި ދީފަިއާވ 100( "ކުލީސިފައިން"އަށް ދީފައިވަނީ ށ)

 މާނަކުރުމެވެ.

ދީފަިއާވ  ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(ަގއ010ި( "ޖިންސީ މުޢާމަލާތް"އަށް ދީފައިވަނީ ނ)

  މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު 001

ކުށް  އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގުމުގެ  

 

 ހަށިވިއްުކން –ވަނަ މާއްދާ 111

 ހަށިވިއްުކމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްަވރު ދިނުން  -ވަނަ މާއްދާ 110

 ހަޑިހުތުރު ލިއުމާއި، ތަކެތި އުފެއްދުމާިއ، ބެހުން -ވަނަ މާއްދާ 111

 މައްޔިތާެގ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުުރން -ވަނަ މާއްދާ 111

ނޑުގެ ަބއިތައް ވިްއުކންއިންސާ -ވަނަ މާއްދާ 111  ނާގެ ހަށިގަ

 ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 111

 މާނަކުރުން –ވަނަ މާއްދާ 111

 

 

 ހަށިވިއްކުން 

ނުވަަތ އަުގ ހުރި ެއއްެޗއްެގ މުޤާބިލުަގއި، ތިާމގެ އަނބިމީހާ  ހ( ފަިއސާ.__)111  ކުށް މާނަކުރުން 

ނަމަ ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް  ޒިނޭކޮށްފިއެކު ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނޫން މީހަކާ 

 ހިންގައިފިކަމަށް ވާ ނަމަ، އެ ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 ވަަނ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.0ށ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ތްވަރު ދިނުން އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހި  ހަށިވިއްކުމަށް 

ނުވަތަ އަގު ހުރި އެއްެޗްއގެ މުޤާބިލުގައި، އަންނަނިިވ  ހ( ފައިސާ._ )110  ކުށް މާނަކުރުން 

   ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ހަށިވިްއކުމުގެ ޢަމަލެްއ ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ުކރުމަށް މީހަކަށް . 0
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 މަޖުބޫރުކުރުން؛ ނުވަތަ

ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާިއ ހަށިވިއްކުުމގެ ޢަމަލެއް . 1

އެ ކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި އެ ނޫން ގޮތަކަށް ެވސް އެ ކަމަށް 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛ ނުވަތަ 

އޭާނގެ ބާުރގެ ދަުށގަިއވާ ތަނެްއ، ހަިށވިްއކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަަތ . 1

 .ދިނުން ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ 
. ހަށިވިއްކުުމގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ކުޑަކުއްަޖކަށް ހިތްވަރު ދޭ ނަމަ ނުވަތަ 0ށ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ.1އެހީތެރި ވާ ނަމަ އެ ކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެެކވެ.1އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި ެއއީ ޖިނާޔަތުގެ . 1

 

 ބެހުން  ،ތި އުފެއްދުމާއި ހަޑިހުތުރު ލިއުމާއި، ތަކެ 

ހ( ެއްއޗެްއގެ ހަޑިހުތުރު ކަން އެނގި ހުރެ، ނުވަތަ ޭއގަިއވާ ެއއްަޗީކ .___)111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ހަޑިހުތުރު އެއްެޗއްކަން އެނިގ ހުރެ، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ:

ޒަރާއި، ރެޯކާޑިއ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތި ހިމެނޭ ފޮޓޯއާއި، ލިއުމާއި، މަން. 0

ސިފަ ހާމަކޮށްދޭ ނުަވތަ ދައްުކވައިޭދ  އަދި ެއ ނޫން ެވސް ހަޑިުހތުރު

 އެްއޗެތި ިވއްކުމާއި ަރއްދުކުުރމާއި ދިނުން؛ ނުވަތަ

ހަޑިހުތުރު މަންޒަރުތަްއ ހިމެނޭ ތަމްސީލެއް، ސްޭޓޖްޝޯއެއް ުނވަތަ . 1

ގެ މަތިން ނެށުމެއް ހުށަހަޅައިދިނުމާއި، އެ ފަދަ ކަމެއް އޭނާގެ އިުރޝާދު

 ކުރުން؛ ނުވަތަ 

ެއއްވެްސ ހަޑިހުތުރު ެއއްެޗއް ހިމެނޭ ވަސީލަެތއް ޝާއިޢުކުރުމާިއ . 1

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިަލއިގެން ެދއްކުމާއި އެ ނޫން ވެސް ގޮަތކުން މީހުންނާ 

 ހަމައަށް އެ ފަދަ އެްއޗެއް ފޯުރކޮށްދިނުން؛ ނުވަތަ 

ހަިޑހުތުރު ޢަމަލެއް، އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ  އަެގއްގެ މުޤާބިލުަގއި،. 1
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އަމިއްލައަށް ކުރުްނ، ނުވަަތ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލަކަށް ބެލެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 

ނޑު ދެްއކުން؛ ނުވަތަ  އަމިއްލަ ހަށިގަ

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތި ހުރިަކމަށް ދައްކަިއގެން އެްއޗެއް ިއޝްތިހާރުކުރުމާއި . 1

 އެ ިވއްކުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން؛ ނުވަތަ

 ޚިލާފަްށ ބެހުމުގެ ނިޔަތުަގއި، ަހޑިހުތުރު އެްއޗެތިމި މާއްދާއާ . 1

ހިމެނިގެންވާ ލިއުާމއި އެހެނިހެން އެ ފަދަ ެއއްޗެިތ އުެފއްދުމާއި ގަތުމާިއ 

 ހޯދުމާއި އަތުަގއި ބެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ

 

ރު އެއްޗެތި ހިެމނޭ ލިއުމެއް ނުވަތަ އެހެްނެވސް އެްއޗެއް މީހަކު ބެހީ ށ( ހަޑިހުތު)  އިސްިތސްނާ 

ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ުނވަަތ އެހެންވެްސ ހުއްދަ ސަބަެބއް އޮެވގެން އެ ފަދަ އެްއެޗތި 

ބެހެއްޓިދާނެ ފަދަ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށްކަމުަގއި ާވ ނަމަ، އޭނާ އެ ކުރަނީ މި 

(ވަނަ ނަންބަރަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތަުކގެ 1ބަރުން )(ވަނަ ަނނ0ްމާއްދާގެ )ހ(ގެ )

 ތެރެއިން ކުށެއް ނޫނެވެ.

އެހެން ގޮތަަކށް 

 ސާބިތުުނވާަހއި 

 ހިނދަކު ަގބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

ނ( އެއިން އިތުރު އެްއޗެތި އުފެއްދިދާނެ ގޮތަށް ނުވަތަ ޭއގެ އިތުރު ކޮޕީ ހެދިދާނެ ) 

ބިނާކޮށް ތަްއޔާރުކޮށްަފއިވާ މޯލްެޑއް، ޕްލޭޓެއް ުނވަތަ އެްއޗެްއގެ މައްޗަށް  ގޮތަށް ހަޑިހުތުރު

އެ ބާވަުތގެ އެްއޗެތި މީހަކު ުއފައްދައިފިކަމަށް ާވ ނަމަ ނުަވތަ ގަނެފިކަމަށް ވާ ނަމަ ުނަވތަ 

ހޯދައިފިކަމަށް ވާ ނަމަ ނުވަަތ އަތުަގއި ބަހައްަޓއިފިކަމަށް ާވ ނަމަ، އެ ކަެމއް އެ ކުރީ ެއ 

ބެހެއްޓުމުގެބޭނުމުަގއިކަމަށް، ެއހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހަިއ  ފަދަ އެއްޗެތި ޢާންމުކޮށް

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުުކރަންވާނެެއވެ.   ހިނދަކު، ފަ

ރ( އެއްެޗއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅައިދޭ ހަރަކާތްތަކެއް "ހަޑިހުތުރު" )  މާނަކުރުން 

ޖްތަމަޢުގެ މިހާރުގެ މީހުން ކަމަށް ބެލެވެނީ ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު މީހަކު، ދިވެހި މު

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން  ގަބޫލުކުރާ ޢާންމު ހަމަތަކުގެ އަލީަގއި އެ ެއއްެޗއް ބެލުމަށް ފަހު
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 ކުރެ ގޮތަކަްށ، އެ އެްއޗަކާ ެމދު ނުވަތަ އެ ކަމަކާ މެދު ދެޭކނެ ނަމައެވެ:

މުޅި އެްއޗަށް ނިސްބަތްުކރާ އިރު، އެ ެއއްޗަކީ ުނވަަތ އެ ހުށަހެޅުމަކީ . 0

ވަތަ އެ ތަމްސީލަީކ ޝަހުވާނީ މަޞްލަޙަތެއް އެކުެލިވގެންާވ ނު

 އެްއޗެްއކަމުަގއި ގަބޫލުކުރުްނ؛ ނުވަތަ

ނޑަެއޅިގެން ހުތުުރާވ ގޮތަށް، ޝަހުވާނީ ޢަމަލުތައް ރަމްޒުކޮށްޭދ . 1 ކަ

 ނުވަތަ ތަމްސީލުކޮށްދޭ އެްއޗަަކށް ވުން.

(ވަނަ ނަންބަރަށް 1ރުން )(ވަނަ ނަންބ0ަހ(ގެ )) މި މާއްދާގެ. 0ބ( )   ދަަރޖަކުރުން 

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ުކށެވެ.0ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ކުށްކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ވަނަ ދަަރޖައިގެ ކުެށކެވެ. 1އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި ެއ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ . 1
 ކުޑަކުދިްނގެ ހަޑިހުުތރު 

 ޢަމަލެއް ެދއްކުން 

ނިެގންވާ ހަޑިހުތުރު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ކުރެވޭ ކުުށަގއި ހިމެ. 1 

 އެްއޗަކީ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަކީ: 

(i ) ަކުޑަުކއްޖަކަށް ނިސްބަތްާވ އެްއޗެްއކަމުަގއި ވާ ނަމަ؛ ުނވަތ 

(ii ) ްއޭނާއަށް އެ ކުެރވޭ ކަެމއް ވިސްނަިއގަތުުމގެ ތަޞަްއރުފެއް ނެތ

 މީހަކަށް ނިސްބަތްވާ އެްއޗެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ؛

 

ނަޑއެޅޭ ނިސްބަތަށް ވުރެ އެ ކުުށގެ ދަރަޖަ އެ ނޫން ާޙލަ  0ތްތަކުގަިއ އެ ކުށުެގ ދަރަޖަ ކަ

 ދަރަޖަ އިތުރުވާނެެއވެ.

 

 މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރުން 

ހ( ޤާނޫނު ހުްއދަކުރާ ގޮތެްއގެ މަތިން ހިންގާ ޢަމަލު ފިޔަވަިއ، )___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

އްޔިތާ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާގެ މީހުންެގ މައްޔިތާއާ މެދު މީހަކު ހިންގާ ޢަމަލަކުން އެ މަ

 ތެރޭގައި ނަފްރަތު އުފެދޭނެކަަމށް ވާ ނަމަ، އެ މީހާ އެ ކުަރނީ ކުށެކެވެ.
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  ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1ށ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

ނޑުގެ ބައިތައް ވިއްކުން   އިންސާނާގެ ހަށިގަ

ނުޑގެ ަބއެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭ ެއއްެޗއް އެނިގ ހ( އިންސާނާެގ )___.111  ކުށް މާނަކުރުން  ހަށިގަ

 ހުރެ ވިއްކުމަކީ ުނވަތަ ގަތުމަީކ އެ މީހާ ކުރާ ކުށެކެެވ.

ނުޑގެ ަބޔަކަށް އަުގ )   ށ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކަގއި މީހަކު، އިންސާނާގެ ހަިށގަ

 ދިނުމަކީ ނުވަތަ ލިބިގަތުމަކީ، އެ މީހާ ކުރާ ކުށެއް ނޫނެވެ.

ބޭނުމަަކށްޓަކައި ނުވަތަ ިޞއްޙީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި،  ސައިންޓިފިކް. 0

ނޑުން ިދޔަވަެރއް ނަގާތީ  ނުޑގެ ބަެއއް ުނވަތަ ހަށިގަ ހިނގާ ޚަރަދު ، ހަށިގަ

 އަނބުރާ ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ މުދައު ނުވަތަ ފައިާސ؛ ނުވަތަ

ޞިއްޙީ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ަމޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސްެގ . 1

 ޢެއްގެ  ދަށުން މީހަކަށް ދެވޭ މުދައު ނުވަތަ ފައިާސ؛ ނުވަތަމަޝްރޫ

ނުޑެގ ބައެއް ނުވަތަ . 1 ސައިންޓިފިކް ބޭނުމަކަށްޓަކައި އިންސާާނގެ ހަށިގަ

ދިޔައެއް ެއއް ތަނުން އަެނއް ތަނަށް ގެންދިއުމަށާިއ، ހުރި ތަނަކުން 

ރަދުތަްއ ނެގުމަށާއި ަވކި ތަނެއްަގއި ރައްކާކުރުމަށް ހިނގާ ެއކަށީެގންވާ ޚަ

 އަނބުރާ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެޭވ މުދައު ނުވަތަ ފައިސާ؛ ުނަވތަ

ޞިއްޙީ ނުވަތަ ަސއިންޓިފިކް ތަޙްލީލުަގއި ނުވަތަ ޞިްއީޙ . 1

ފަރުވާދިނުމުގައި  ނުވަަތ ބައްެޔއް ދެނެގަތުމަށްަޓކަިއ ބޭނުންކުރުމަށް 

ނުޑގެ ަބައކުން އުފައްަދއިފަިއވާ ބޭސް ުނވަތަ ރީއޭ ޖެންޓް އިންސާނާގެ ހަިށގަ

 ން.ވިްއކުމާއި ގަތު ނުވަތަ އެހެންވެސް ާމއްދާތައް

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 0ނ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 
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 ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން 

ހ( މީހެްއގެ އިްހމާލުން އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް )___.111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ފިކަމަށް ވާ ނަމަ އެމީހާ ެއކުރަނީ ކުށެެކވެ:ކޮށް

 ނުވަތަ ؛  ކުރުން މަލުޢަ މެދު އަނިާޔވެރިކަމާ ެއކު ޖަނަާވރަކާ. 0

 އޭނާގެ ބެލެހެއްޓުުމގެދަށުަގއިވާ ޖަނަވާަރކަށް އަަޅއިނުލަިއ ދޫކޮށްލުން.. 1

ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތާވ ށ( ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުކުުރމުގައި ޢަމަލުކުެރވޭ )  އިސްިތސްނާ 

ގޮތުގެ މަތިން، ނުވަތަ ޖަނަާވރަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަާކ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.

 ަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1ނ( މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 ރުން މާނަކު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ަގއި ދީފަިއވާ 111ހ( "ހަޑިހުތުރު" އަށް ދީފައިވަނީ .__)111  

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ދީފައިވާ 010ށ( "ޖިންސީ މުޢާމަލާތް"އަށް ދީފައިވަނީ )

 މާނަކުރުމެވެ.

 (ގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.ޅނަ މާއްާދގެ )ވ100ައަށް ދީަފއިވަނީ  "ޒިނޭކުރުން"ނ( )

 

 

 

 

 

 



ނިންަމވާފަިއވާ ބިލު، އާްނމުްނގެ ޚިޔާލަށް ހުުޅވާެލވިފައި ކޮމިޓީން   

 243 

 

ވަނަ ބާބު 001  

 ހަތިޔާރާ ގުޅޭ ކުށް 

 

 ކުށެއް ުކރުމުގައި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާެރއް ބޭނުންކުރުން -ވަނަ މާއްދާ 710

ތަނުން އަެނއް  ބަޑި ުނވަތަ ފަނާކުރަނިިވ މާއްދާ ހިެމނޭ އެްއޗެްއ ިވއްކުާމއި އުފެްއދުމާއި ެއއް -ވަނަ މާއްދާ 711

 ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ގެްނގުޅުން 

 މާނަކުރުން –ވަނަ މާއްދާ 712

 

 

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން 

ހ( ކުށެއް ކުރުުމގައި ނުަރއްކާތެރި ހަތިޔާެރއް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ެއ ).__101  ކުށް މާނަކުރުން 

 ުކމަކީ އޭނާ ކުރާ ކުށެެކވެ.ފަދަ ހަތިޔާރެއް އޮތްކަން ދެއް 

ކުށްކުރުުމގައި މީަހކު ބަޑިޖަހައިފި ކަމަށްވާ ަނމަ، އޭނާ އެ ކުރަނީ . 0( ށ)  ދަަރޖަކުރުން 

  ވަނަ ދަރަޖަިއެގ ކުށެކެވެ. 1ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ. 1އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި ެއއީ ޖިނާޔަތުގެ . 1

ވަތަ      އޮޓޮމެޓިކް ނު

ސެީމއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި    

ބޭނުންކޮށްފި ަނމަ ކުށުގެ       

 ބުަރދަން އިުތރުުވން 

ނ( މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުަގއި، އޮޓޮމެޓިކް ުނވަތަ ސެީމއޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާެރއް ) 

ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ، އޭނާ އެ ކުރި ކުށަކީ އެހެން ޙާލަތްތަކާ އަޅައިބަލާ އިރު، އެއް ދަަރޖަ 

 ވާ ކުށެެކވެ.އިތުރުެވގެން

. "އޮޓޮމެޓިކް ަބޑި"ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ޓްރިގަރަށް ފިތައިލުމުްނ 0ރ( )  މާނަކުރުން 

ޓްރިގަރ އޮބިަފއި ހުންނަހާހިނދަކު، އެ ބަޑިން މެދުެކނޑުެމއް ނެތި ވަޒަްނ 

ޖެހޭ ފަދަ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ އެކްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ 
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 ބަޑިެއވެ.

ޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އިންސާނެއްެގ އޮ. "1

އެހީތެރިކަމެއް ނެތި ބަޑީެގ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ަވޒަން ލައިދޭ ގޮތަްށ 

 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ވަސީލަތަށެެވ.

 ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު":. "1

(i ) ީ(ވަނަ ަނންބަރުގައި 0ވަަނ މާއްދާެގ )ރ(ެގ )011އަށް ދީަފއިވަނ

 ކުރުމެެވ؛ އަދި ދީފައިވާ މާނަ

(ii )ިވަަޒން ފޮނުާވ  ނުރައްކާތެިރ ހަތިޔާރުެގ މާނައިަގއި، ަބޑިާއއ

ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެެހން ބާވަތްތަުކގެ ަވސީލަތްތަކާިއ ނިއުމެޓިްކ 

ގަން، ސްޕްރިްނގ ގަން، ެޕިއންޓްބޯލް ގަން، ބީބީ ގަްނ، ސްޓަން ގަން 

އި، ވަިޅއާިއ، ނުވަތަ ޓޭޒަރއާއި ތޫުނ ހަތިޔާރާއި، ކޯރާޑިއާ 

 ރޭޒަރުތިލައާިއ، މި ފަދަ އެްއެޗތި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ  ބަޑި"ކަމަށް ބުނެފައި ެއ ވަނީ ވަޒަންނުކުންނަ ގޮތަށް، ނުވަތަ. "1

ފޫޓަށް ވަޒަްނ ދަތުރުކުރާ ވަރުގެ ބާރު މިން ލިބޭ ގޮތަށް  11މަދުވެގެން 

 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ަބޑިއަެށވެ.

ށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ޓްރިގަރަށް ފިތައިލާ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި"ަކމަ. "1

ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަިކ ވަަރކަށް ަވޒަން ޖެހޭފަދަ އޮޮޓމެޓިކް ލޯޑިންގ 

 އެކްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ ަބޑިއަެށވެ.
ނަޑއެުޅުމގައި އަަދބު  ކަ

 ނުކުތާ ބަލަންޖެހޭ 

އި ކުުށގެ އެ ޢަމަލު ބ( އިރު އޮްއސުމާއި އިރު އެރުމާ ދެމެދު ހިނގާ ަވގުުތގަ ) 

ނޑު އަްނގައިޭދ 0111ހިންގައި ފިނަމަ  ނަޑެއޅުމުގެ މިންގަ ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބު ކަ

ތާވަލުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ައސާސީ އަދަބުގެ މިންަގނޑުން އެއް ދަރަޖަ އެ ކުުށގެ އަދަބަށް 

 އިތުރުކުެރވިގެްނވެެއވެ.
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ޗެއް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި އެއް ތަނުން އަނެއް ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއް 

 ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން 
ހ( ލައިސަންސެއް ނެތި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސީދާ ހުއްދައެއް ނެތި، ).__100  ކުށް މާނަކުރުން 

  އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެިއން ޢަމަލެއް އެނގި ހުރެ ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ:

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާެއއް ހިމެނޭ އެއްެޗއް އުފެއްދުާމއި، ގެންގުޅުާމއި، . 0

ވިްއކުމާއި، އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެއިްނ 

 ވިޔަފާރިކުރުން؛

 ބަޑި އުފެއްދުމާއި ެއއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛. 1

އެްއ ދިނުން ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ބަޑިއެްއ އެހެން މީހަކަށް ބަޑި. 1

 ވިްއކުން؛ ނުވަތަ 

 ބަޑިެއއް ގެްނގުޅުން.. 1
        އެހެން ގޮތަަކށް

 ސާބިތުުނވާަހއި ހިނދަކު 

 ގަބޫލުުކރާނެ ގޮތް 

 ށ( އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުޮކށްނުދެވޭހައި ހިނދަކު:) 

އްޖެނަމަ، މި ަބޑިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަިޑ ހުރެ 1މީހެއްެގ އަުތގަިއ . 0

(ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ާދއިރާގެ ތެެރއަށް 1މާއްދާގެ )ހ(ގެ )

ނޑިޔާރު ޤަބޫުލކުރަންވާނެެއވެ.   ފެތޭކަމުގައި ފަ

ބަިޑއަށް ވުރެ އިތުރަްށ ހުރެއްޖެކަމުަގއިާވ ނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1. 1

ފެތޭކަމުގަިއ  (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ާދއިާރގެ ތެރެައށ1ް)

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަްނވާނެެއެވ.   ފަ
 ކުށުގެ އިތުރަށް: ވަނަ މާއްާދގައި ބަާޔންކޮށްފައިވ101ާނ( )  ދަަރޖަކުރުން 

(ވަނަ 1(ަވނަ ނަންބަރުން މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )0މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ). 0

ަވނަ ދަރަޖައިގެ  1ނަންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަުތގެ 

 ވެ.ކުށެ

(ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުަށކީ 1މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ). 1

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުށެކެެވ.1ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަނަ ދަަރޖައިގެ ކުެށކެވެ. 0އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި ެއ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ . 1
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އޮޓޮމެިޓކް ނުވަތަ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ަބޑި  ގެންގުޅުނު ނުރައްކާތެިރ ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައިރ( )  އަަދބު އިުތރުާވނެ ނުކުތާ 

 .ހިމެނޭކަމަށްވާ ނަމަ، އެ ކުށުެގ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުުރާވނެއެވެ

 

 

 މާނަކުރުން 
(ވަނަ 0ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(ގެ )101އޮޓޮމެޓިކް ބަިޑ" އަށް ދީފައިވަނީ . "0. 101  

 ނަންބަރުގައި  ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ެގ 101އަށް ދީފައިވަނީ  އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ". "1

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.1)

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ެގ 010އަށް ދީފައިވަނީ  ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ". "1

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.0)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގ011ެއަށް ދީފައިވަނީ  ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާުރ". "1

 ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.(0)

(ވަަނ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ )101އަށް ދީފައިަވނީ  ބަޑި". "1

 ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ެގ 101އަށް ދީފައިވަނީ  ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ަބޑި". "1

  (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.1)
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ނަ ބާބު ވަ 001  

 ޓެރަރިޒަމާއި ރާވައިގެން ކުރާ ކުށް 

 

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބަިއވެިރވުން  -ނަ މާއްދާ ވ111ަ

 ފައިސާގެ އެިކއެކި ލިޔުންަތއް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  -ނަ މާއްދާ ވ110ަ

 މާނަކުރުން -ނަ މާއްދާ ވ111ަ

 

 

 

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން 

 ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ).__111  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިންުގމުގައި ބަިއވެިރވުން؛ ނުވަތަ . 0

ަހކު އެ ޖަމާޢަތާ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިްނގުމުަގއި ބަިއވެރިކުރުމަށް މީ. 1

 ގުުޅވުން؛ ނުވަތަ 

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތަކަށް ާމްއދީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ެއހީތެރިވެދިނުން؛ . 1

 ނުވަތަ

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަަރކާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި އެހެން . 1

 ކަމެއްަގއި އެ ަފއިސާ އިްނެވސްޓުކުރުން؛ ނުވަތަ 

ގެ ޙަރަކާތްަތއް ެއްއެވސް ގޮތަކުްނ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް . 1

ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި، އެޙަރަކާްތތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ޮގތުގެ އިރުޝާުދ 
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 ދިނުން.

 . "ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް"ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ:0ށ( )  މާނަކުރުން 

(i )ީގުޅިަފއިާވ ޢާންމު އެްއ ، އެ ޖަމާޢަތުަގއި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކ

 ޓަކައި މަސަްއކަްތކުރާ ބަޔަކަށް ވުމާއި:މަޤްޞަދަކަށް

ހހ. އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ެއ ޖަމާޢަތާ ގުިޅފައިާވ 

މީހުން މެދުވެރިކޮށް، ކުިރއަށް ގެންެދވޭ ޕްލޭނެްއ ނުވަތަ 

މަޤްޞަދެއްގެ ަބއެްއގެ ގޮުތަގއި އަިނޔާވެިރކަން ނުވަަތ ަފނާކުރުން 

ރު ދެއްކުން ހިމެނޭ ދެ ނުވަތަ އެ ދެކަންތަކުން ކުރެ ކަމެއްގެ ބި

ޢަމަލު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިަނ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ބަޔަކަްށ ވުން؛ 

 ނުވަތަ

ށށ. އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތާ ގުިޅފައިވާ 

މީހުން މެދުވެރިކޮށް، މަސްތުާވއެްއޗެތި ވިްއކުމާއި މަސްތުވާެއއްޗެިތ 

ގެ ިވޔަފާރިކުރުްނކަމަށް އެއް ތަނުން އަެނއް ތަނަށް ގެންގޮސް އޭ 

މާނަކުރެވޭ ދެ ޢަމަލު ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ޢަމަލު ހިންގާފައިާވ 

 ނުވަތަ  ބަޔަކަށްވުްނ؛

 ނނ. އެ ފަދަ ކުށްކުށް ކުރުމަކީ، ނުވަތަ ކުާރނެކަމުގެ

ބިރުދެއްކުމަކީ އެ ޖަާމޢަތުގެ ބޭނުންކަމުގައި ނުވަތަ 

ނުވަތަ  މަޤްޞަދުކަމުގައި ޢާންމުޮކށް އިޢްލާންކޮށްފައިވާ

 ގަބޫލުކޮށްފަިއވާ ބަަޔކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

(ii )ްޓެަރރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ުނަވތަ ކުށްކުރާ  ދިވެހި ސަރުކާރުނ

 ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ަކނަޑއަަޅިއފައިވާ ޖަމާޢަތަކަށް ވުން.

މާއްދީ އެހީތެރިކަން"ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މާލީ ޚިދްމަތާއި، އެ " .3
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ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ މީހުންނަށް މީހުން ތިބޭނެ 

ތަމްރީނުދިނުމާއި، އެ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޝަޚްޞު 

އޮޅުަވއިލުމުގެ ިލއުންތައް ިދނުމާއި ނުވަތަ އެ ކަމާ ުގޅޭ ދޮގު 

ލިއުންތައް ަތއްޔާރުކޮށްދިުނމާއި، މުާވޞަލާތުގެ ަވސީލަތްތައް 

ިނވި ެއހެންވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހަތިޔާރު ދިނުމާއި، ގެއްލުންދެ

މާއްދާތަކާއި،  ޮގވާެއއްެޗްއސާއި، އެއް ތަނުން އަެންއ ތަނަށް 

އެހީ އެހެނިހެން ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މާްއދީ އެކިއެކި މުދަލާއި 

ދިނުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަުރވާާއއި ދީނީ 

 ލިއެކިއުން ދިނުމެއް ނުހިމެނެެއވެ.

  

ކުށްކުރާ މީހާއަށް، އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަން އެނގިަފިއވާ  .0ނ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 ނަމަ:

(i )( ެގ)(ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާކުަށކީ، 1މި މާއްދާގެ )ހ

 ދަރަޖަިއގެ  ކުށެކެެވ؛ އަދި  ވަނ1ަޖިނާޔަތުގެ 

(ii )( ެގ)(ވަނަ 1(ވަނަ ނަންބަރުން )ހ(ގެ )0މިމާއްދާގެ )ހ

ވަަނ ދަރަޖައިގެ 1ލަށް ހުރި ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަުތގެ ނަންބަރުގެ ނިޔަ

 ކުށްކުށެވެ.

އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށްކުާރ ޖަމާޢަތެއްކަން ދެނެގަތުމާ މެދު އެއްވެްސ . 1

 (ަވނަ ނަންބަރުގައި 1ފަރުވާލެއް ނެތް މީހާ ކުރާ، މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ )

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކެެވ.1ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށަީކ، ޖިނާަޔތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުެށކެވެ.1އެ ނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި ެއ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ . 1
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 ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިއުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެ ).__110  ކުށް މާނަކުރުން 

 ކުރަނީ ކުށެެކވެ:

ޙަރަކާތަކުން ހޯދައިފައިވާ ފައިސާކަން އެނގޭ ފައިސާއާ ގުޭޅ  ޣައިރު ޤާނޫނީ. 0

 ގޮތުން އެްއވެސް މާލީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން؛

އެ މާލީ މުޢާމަލާތް ހިންގުމުގެ މުޅި ބޭނުމަކީ ނުވަތަ އެ މުޢާމަލާތުން . 1

 ޙާޞިލުކުރާ އެއް ބޭނުމަކީ:

(i )ަމުގައި ވުން: ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން ކ

 ނުވަތަ

(ii ) ިޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުން ލިބޭ ފައިސާގެ ާބވަތާިއ، އެ ހުރ

އަދި އޭގެ ވެރި ފަރާތާއި ޭއގެ މައްޗަްށ ، އެ ލިބުނު ތަނަކާއި، ތަނަކާއި

 ބާރު ހިންގާ ފަރާތް ފޮރުވުން؛ އަދި

(iii ) ްޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން އެ ފަދަ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުނ

 މާތު ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްވެގަތުން.ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢްލޫ

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އަންަނނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ  . "މާލީ މުޢާމަލާތް"0ށ( )  މާނަކުރުން 

 ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކަށެވެ:

(i ) ވަޔަރ ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެހެން ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ

 ނުވަތަ ؛ އެއް ތަނުން އަެނއް ތަނަށް ފައިސާ ގެންިދއުން

(ii ) ަފައިސާގެ ިލއުމެއް އުފެްއދުމާއި ބަދަލުކުރުން؛ ނުވަތ 

(iii ) ްމުދަލަކަށް އޮތް މިލްކުވެރިކަުމގެ ޙައްޤު އެހެްނ ފަރާތަކަށ

 ބަދަލުކުރުން.

 ލިއުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެ ވަނީ: ފައިާސގެ. "1
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(i )ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ފައިާސފޮއްޗަށާިއ ފައިާސގެ ނޫޓަާށއި، އެހެނ 

މެްއގެ ވެސް އެ ފަދަ އެްއޗެއްސަާށއި، ޓްެރވެލަރްސ ޗެކަށާިއ، ޤައު

 ބޭންކް ޗެކަާށއި އަދި މަނީ އޯަޑރަށެވެ؛ އަދި 

(ii )ްއިްނވެސްޓްމަންޓް ެސކިއުރިީޓއަށާިއ، ލިއުން އަުތން އަތަށ 

ބަދަލުވާ އިުރ، ޭއގެ މިލްުކެވރިކަން ވެްސ ބަދަލުވާ ގޮތަްށ ފައިސާެގ 

 ހެން ލިއެކިއުމަެށވެ.ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެެކވެ.1ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  މިނ( )  ދަަރޖަކުރުން 

 

 މާނަކުރުން 

ނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ވަ 111ހ( "ކުށްކުރާ ޖަާމޢަތް"އަށް ދީފަިއވަނީ ) .111  

 (ވަނަ ނަންބަރުަގއި ދީފައިާވ މާނަކުރުމެވެ.0)

(ވަަނ 0ނަ މާްއދާގެ )ށ(ގެ )ވ110ަނީ ށ( "މާލީ މުޢާމަލާތް"އަށް ދީފައިވަ)

 ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ވަަނ 1ނަ މާްއދާގެ )ށ(ގެ )ވ111ަނ( "މާއްދީ އެހީތެރިކަން"ައށް ދީފައިވަނީ )

 ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.

 (ވަނ1ަނަ ާމްއދާގެ )ށ(ެގ )ވ110ަލިއުްނ"އަްށ ދީފައިވަނީ  ފައިާސގެރ( ")

 ނަންބަރުގައި ދީފަިއވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު  -ތިންވަނަ ބައި   ކަ

 ވަނަ ބާބު  0111

ނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން    އަދަބު ކަ

 

ނަޑެއޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ަކނަޑއަޅައި ޢާންމުކުރުން. -ވަނަ މާއްދާ 0111  ކަ

ނަޑެއޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު  -ވަނަ މާއްދާ 0110  ކަ

ނަޑެއޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާްނކޮށްދޭ ތާވަލް  -ވަނަ މާއްދާ 0111  ކަ

ނަޑއެޅުން ލާޒިމްނުވި ނަަމެވސް އަދަބު ަކނޑަެއޅޭނެ މިންވަރަށް -ވަނަ މާއްދާ 0111  އެ މިންވަރާ  ،އަދަބު ކަ

 ންސަބަބު ބަޔާްނކުރު ޚިލާފުވާ ޙާލަތްތަކުގައި              

ނަޑެއޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާްނކޮށްދޭ ތާވަލުަގއި ބުނާ މިންަވރުގެ އަދަބެްއ، ހުއްދަ  -ވަނަ މާއްދާ 0111  ކަ

ނޑައެޅުން                 ކުރެވިފައިވާ އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮްށގެން ކަ

 އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ަދއްުކވައިދޭ ާތވަލް  -ވަނަ މާއްދާ 0111

 އެއް ކުަށށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން - ވަނަ މާއްދ0111ާ

 އަދަބު ަކނޑަައޅާ ކޯުޓގެ ބާރުތައް  -ވަނަ މާއްދާ 0111

 
 

 

ނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން  ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަ  ކަ

ހ( އަދަބު ަކނޑަެއޅުމުގެ ކުރިން، މިާބބާއި މިޤާނޫނުގެ .__)0111  

ނޑައެޅޭެނ ވާ ގޮުތގެ މަތިން، އެ ކުށަކަށް ފައިއެހެނިހެން މާއްދާތަކުގައި ބަާޔންކޮށް ކަ

އަދަބުގެ މިންވަރު ބަލަންވާނެެއވެ. އަދި އެމިންވަރަށް ވާޞިްލވި ގޮތް އެ މައްސަލަެއއް 

 ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުަގއި، ާޤޟީ ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ނަޑއަާޅ އަދަުބެގ މިންވަރަށް )   ށ( މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަ

 ،ން ެގންގުޅޭ އުސޫލުަތކަކީ ެއްއގޮްތ އުސޫލުތަކަކަށް ހެދުމަށްވާޞިލްވުމަށްަޓކައި ކޯޓު
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އެ އިެރއްަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ހުންނަ އެންމެ އިސް ކޯޓުްނ މަދުވެގެން ކޮންމެ ދޭްއ 

ނޑުަތއް ބަލަިއ، މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.0( އަހަރުން އެއް )1)  ( އަަހރު އެ މިންގަ

 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު   ކަ
ނޑައެޅޭނެ އަދަުބެގ  0111މިޤާނޫނުގެ ___ .0110   ވަނަ މާއްދާގައި ވާ "ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަުބެގ  މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލް" ގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކުަށކަށް ކަ

ނޑަައޅަންވާެނއެވެ. މިންވަރު، އަންނަނިވި ގޮުތގެ މަތިން  ކޯޓުން ކަ

ނަޑއެުޅުމގެ  އަަދބު ކަ

ނޑު  އަާސސީ މިްނގަ

ރާ ގޮޅި ބަޔާންކު

ނޑަެއޅުން   ކަ

ވަނަ ަބިއގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތެގ  1ވަނަ ބަާޔއި  0ހ( މިޤާނޫނުގެ ) 

އަދަބުެގ މިންވަރު  މަތިން ކުށުގެ ދަރަޖަ ަކނަޑެއޅުމަށް ފަހު، އެ ކުށަކަށް ަކނޑައެޅޭނެ

ނަޑއެޅޭނެ އަދަުބގެ  0111ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިޤާނޫނުެގ  ވަނަ މާއްދާަގިއާވ "ކަ

ބަޔާންކޮށްދޭ ާތވަލް" އިން ކުުށގެ ދަރަޖަ ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކޮލަމުަގއި )މަތިން  މިންވަރު

ނޑަެއޅުމުގެ އަސާސީތިރިއަށް( ހިމެނޭ ގޮޅިތަކު ނުޑ"  ގެ ެތރެއިން " އަދަބު ކަ މިްނގަ

ނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.   ބަޔާންކުރާ ގޮޅި )ކަނާތުން  ވާަތށް( ކަ

އަދަބު ަކނޑަެއުޅމުަގއި  

 ރިޢާޔަތް ކުރަްނޖެހޭ

ކަންކަމުން ތާވަލުން 

 މިނެއް ަކނޑަެއޅުން 

ނޑައެޅުުމގައި ަބލާނެ ނުކުތާތަްއ )  ށ( އެމައްސަަލއަކާ ގުިޅގެން އަދަބު ކަ

 ދެނެގަތުމުގަިއ، އަންނަނިވި ަކންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެެއވެ.

އެމީހެއްގެ ަމއްޗަށް ސާިބތުވި ކުށަށް އަދަބު ަކނަޑއެުޅމުގަިއ . 0

ވަނަ 1ވަނަ ބަޔާިއ 0ކުތާތައް ކަމަށް މިޤާނޫނުގެ ބަލަންޖެހޭ ނު

 ބައިަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަމާއި، އަދި

ައދަބުގެ  ، ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވ0011ާމިޤާނޫނުގެ . 1

ވަނަ  0ކުޑަބޮޑު މިނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި؛ )މި މާއްދާގެ 

ނޑަެއުޅމުގައި ނަމްބަރުގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ޮގތުގެ މަތިން  އަދަބު ކަ

ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި ިހމެނިފައި 

 ނުވާ ކަންތައްަތއް( އަދި 

ނަޑއެޅުުމގަިއ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ ކަމެއް، . 1 އަދަބު ކަ

 ސާފު ހެކީގެ އަީލގައި ސާބިުތެވފައިވާނަމަ އެކަަމކާިއ؛ އަދި 
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ށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަދަބުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަ. 1

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި، ސާބިތުެވފައިވާ ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ބަލައި،  ކަ

އަދަބުގެ މިންވަރު މަްއޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ ނުކުތާތަކުން އަދަބުެގ 

ނޑުމާއި؛ މިންވަރު ދަށަށް ޖައްސަންޖެހޭ  ނުކުތާތައް ކެ

   އަދަބުގެ މިންވަރު މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭ  އެންމެހާ . 1

ކަންކަން ެއއްކުރުމަށްފަހު އެއިން އަދަބުގެ މިްނވަުރ ދަށަށް 

ނޑުމުން އަންނަ އަދަބުގެ  ޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކެ

ނަޑއެޅޭނެ 0111މިންވަރަކީ، މިޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދގައި ވާ "ކަ

އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާްނކޮށްޭދ ތާވަލް" އިން އެ ކުށަކާ ުގޅިގެން 

ނޑައަޅާ ގޮިޅއެވެ.ދެވޭނެ އަދަބުގެ   މިންވަރު ކަ

ނޑަެއޅޭނެ  ކުށަކަށް ކަ

 އަަދބުގެ މިްނވަރު 
ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން، ކުށުގެ ދަރަަޖ ) 

ބަޔާންކުރާ ކޮލަމްެގ ޮގޅިއާ ގުޅޭ، މި ާމއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތެގ 

ނޑަައޅާ މަތިން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންަވރަށް ގެން ނަންޖެހޭ އުނި އިތުރު ގެނައުމަށްފަހު ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަުބގެ މިންވަރެެވ.    ގޮީޅގައި ބަޔާްނކުރާ އަދަބަކީ ެއ ކުށަކަށް ކަ

  

 

 

 

 

 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލް   ކަ

ނޑައަޅަްނވާނީ މި .___)0111   ހ( ަކނަޑއެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު ޯކޓުން ކަ

ވަނަ މާްއދާއާއި، ތިީރގަިއވާ ާތވަލުަގިއ ބަޔާންވެގެްނވާ ގޮުތެގ  0111ގެ ޤާނޫނު

 މަތިންނެވެ. 
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ޖިނާޔަުތގެ  

 0ދަަރޖަ 

ޖިނާޔަުތގެ 

 1ދަަރޖަ 

ޖިނާޔަުތގެ 

 1ދަަރޖަ 

ޖިނާޔަުތގެ 

 1ދަަރޖަ 

ޖިނާޔަުތގެ 

 1ދަަރޖަ 

ޖުނަްޙގެ 

 0ދަަރޖަ 

ޖުނަްޙގެ 

 1ދަަރޖަ 

ޖުނަްޙގެ 

 1ދަަރޖަ 

ނޑަެއޅޭ  ކަ

މެ ނެ އެން

 ބޮޑު ައދަބު 

 މ 1 މ 1 އ 0 އ 1 އ 1 އ 1 އ 01 އ  11

+1 
 1އ،  11

 މ

 1އ،  01

 މ

 1އ،  1

 ދ 01މ، 

 1އ،  1

 ދ 1މ، 

 1އ،  0

 ދ 1މ، 

 01މ،  2

 ދ

 01މ،  1

 ދ

މ،  1

 ދ 10

 އ 01 އ 11 1+
 1އ،  1

 ދ 11މ، 

 1އ،  1

 ދ 01މ، 

 1އ،  0

 ދ 1މ، 

 01މ،  2

 ދ

 11މ،  1

 ދ

މ،  1

 ދ 01

+1 
 1އ،  01

 މ

 1އ،  01

 މ

 1އ،  1

 ދ 1މ، 

 2އ،  1

 ދ 01މ، 

 1އ،  0

 ދ 11މ، 

 01މ،  1

 ދ
 ދ 1މ،  1

 1މ،  1

 ދ

 އ 2 އ 01 1+
 2އ،  1

 ދ 01މ، 

 1އ،  1

 ދ 11މ، 

 1އ،  0

 ދ 01މ، 
 ދ 1މ،  1

 01މ،  1

 ދ

މ،  0

 ދ 11

+0 
 1އ،  01

 މ
 މ 1 މ 1 އ  0 އ 1 އ 1 މ 1އ،  1

މ،  0

 ދ 01

އަަދބު 

ނޑަެއޅު  ކަ

މުގެ 

އަާސސީ 

 މިންަގނޑު 

 އ 1 އ 01
 1އ،  1

 ދ 01މ، 

 1އ،  0

 ދ 1މ، 

 01މ،  2

 ދ

 11މ،  1

 ދ

 01މ،  1

 ދ

 1މ،  0

 ދ

 މ 1އ،  1 މ 1އ،  1 0-
 1އ،  1

 ދ 11މ، 

 01އ،  0

 ދ
 ދ 1މ،  1

 01މ،  1

 ދ

 11މ،  0

 ދ
 ދ 11

 އ 1 އ 1 1-
 1އ،  0

 ދ 1މ، 

 01މ،  2

 ދ

 11މ،  1

 ދ

 01މ،  1

 ދ
 ދ 01 ދ 1މ،  0

 މ 1އ،  0 މ 1އ،  1 1-
 01މ،  2

 ދ

 11މ،  1

 ދ

 01މ،  1

 ދ
 ދ 2 ދ 01 ދ 1މ،  0

 
   

 ށ( ވަގުތު ގުނުން )

މިޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އަދަބުގެ ވަގުތުތައް ގުނާީނ، އެންމެ ފަހުގެ ކުށުގެ އަދަބުެގ 

ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެދުވަހާ ހަމައަށް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ އެހެން އަދަބުތައް 
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 ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ދުވަހެވެ. 111" )އަހަރު(: އަހަރަކީ އ" .0

 ދުވަހެވެ. 11މ" )މަސް(: އެއްމަސް ުދަވހަކީ " .1

 ގަިޑއިރުެއވެ. 11ދ" )ދުވަސް(: ުދވަހަކީ " .1

 

 

ނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް  ނޑައެޅުން ލާޒިމްނުވި ނަމަވެސް، އެމިންވަރާ ޚިލާފުވާ  އަދަބު ކަ އަދަބު ކަ

 ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

ނޑަެއޅުމުަގއި ަކނަޑއެޅޭނެ _).__0111   ހ( ކުށްވެިރާޔެގ މައްޗަށް އަދަބުކަ

ނަޑއެޅުން ކޯޓަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމްވެގެނެއްުނެވއެވެ.  އަދަބުގެ މިންވަރަށް އަދަބު ކަ

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އާންމު މަޤްޞަދުތަކާ އެްއގޮްތވާގޮުތެގ  00މިޤާނޫނުގެ 

ކުްށވެރިާޔގެ މަްއޗަްށ  ބުތަކުގެ ތެެރއިން އަދަެބއްމަތިން، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އަދަ

ނަޑއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.  ކަ

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 0111ށ( ނަމަވެސް މިޤާނޫނުެގ )

ނަޑއެޅޭނެ އަދަުބގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލް" ަގއި އެކުށަކަްށ  "ކަ

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ އަދަބުގެ ިމން )ޭދއް( މިްނވަރު ުނވަތަ ެއއަްށވުރެން  1ވަރަށްވުރެ ކަ

ނޑަެއޅޭނެ އަދަުބގެ  ނޑަައޅައިފިނަމަ، އެ ކަ މަތީ މިންވަރެއްގެ އަދަބެްއ ކޯޓުން ކަ

މިންވަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ޚިލާފުވި ސަަބބު، އެ މައްސަލަ ނިމުނު 

 ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގައި ޤާޟީ ހިމަަނން ވާނެެއވެ.

ނ) ޑަެއޅޭނެ އަދަބުެގ މިންވަރާއި އަންނަނިވި މިންވަރަށް ކޯޓުން ނ( ކަ

 ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ތިރީަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ނަޑއެޅޭ އަދަބުގެ މިްނވަރަށް ވުރެން ދޭއް ). 0 ( މިންވަރު 1ކަ

ނަމަ، ނުވަތަ އެއަްށވުރެން މަތީ މިންވަރެްއގެ އަދަބެއް ަކނަޑއަޅަިއފި

އެ އަދަބާއި  ދެކޮަޅށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަިއޯކޓުގަިއ 
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 އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ޙައްޤު ުކށްވެރިާޔއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ނަޑއެޅޭ އަދަބުގެ މިްނވަރަށް ވުރެން ދޭއް ). 1 ( މިންވަރު 1ކަ

ނުވަތަ އެއަްށވުރެން ދަށް މިންވަރެްއގެ އަދަބެއް ަކނަޑއަޅަިއފިނަމަ، 

ަގިއ އްޓެކޯ މަތީމަރުހަލާގެ ށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެއަދަބާިއ ދެކޮޅަ

 އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ޙައްޤު ަދއުލަތަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

ޤާނޫނު މާނަ ކުރުމުގައި ކޯޓުން އޮޅުން އަރައިަފއިވާނަމަ ނުވަތަ  . 1

ނަޑއެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު  ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުބައި  ކަ

ނޑައެޅުމާމެދު ނުަވތަ އެ ކޮށް ނިންމައިފައިވާނަ މަ އެ ަކނޑަެއޅި ކަ

ހައިކޯޓުަގިއ  ނިންމި ނިންމުމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ޙަްއޤު ދައުލަތަށާއި ކުްށެވރިޔާއަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ މިންވަރުގެ އަދަބެއް، ހުއްދަ  ކަ

ނޑައެޅިދާނެ ކުރެވި  ފައިވާ އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާ "ަކނަޑއެޅޭނެ އަދަުބގެ 0111މި ޤާނޫނުގެ .___0111  

 މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލް" ގައި ކުށެްއގެ އަދަުބގައި  ކުށްވެިރއަކު ޖަލަށްލެވޭނޭ 

ނަޑައޅައިފަިއވާނެެއވެ. އެހެންނަމަ ނަޑއެޅޭޭނ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ކަ ެވސް، ެއގޮތުން ކަ

ޖަލުގެ މުއްދަތާ ެއއް މިންވަެރއްގެ އެހެން އަދަެބއް ނުވަަތ ތަފާތު އެކިެއކި ާބވަތުެގ 

އަދަބުތައް ެއއްކުރުމަށް ފަހު ކުށްވެިރއަކު ޖަލަށްލެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތާ ެއއްހަމަ 

ނޑަެއޅިދާނެެއވެ. މިގޮުތން  ނޑަެއޅޭ އަދަބުެގ އަދަބު އެކުްށވެރިެއއްގެ ަމއްަޗށް ކަ ކަ

ވަނަ މާްއދާގައި ވާ "ތަފާތު އަދަބު  0111މުއްދަތާއި ބާވަތް ވާންވާނީ ިމ ޤާނޫނުގެ 

 އެއްހަމަ ކުރާ ތާވަްލ" ަގއި ާވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
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 އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލް 

ވަލް" ހ( މި މާއްދާގައި ވާ "ތަފާތު އަދަބު އެއްަހމަ ކުރާ ތާ).___0111  

ނަޑއެޅޭނޭ އަދަބުގެ ޖުމްލަ މުއްދަތަށް ވުރެން  ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ުކށަކަށް ކަ

އިތުރުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން ތަފާތު އެިކއެކި ާބވަތްތަކުްނ އަދަބު ަކނަޑއެޅުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެން ެވެއވެ. 
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މުޖުތަމަޢަށް  ގޭ ބަންދު ޖަލަށްލުން 
ޚިދުމަތްކުރު

 ން

ނާ ޖޫރިމަ
)ދެޢަދަދުން 

ބޮޑު 
 ޢަދަދެއް(

އުޅޭ ނޫޅޭ 
ގޮތް ގާތުން 

 ބެލުން

 ޕްރޮބޭޝަން

 0211 އަހަރު 1 އަހަރު = 0
 ގަިޑއިރު 

 ،ރ 11111
 0ނުވަތަ 

އަހަރުގެ 
 އާމްދަނީ

 އަހަރު 1 އަހަރު 1

 211 އަހަރު 0 މަސް = 1
 ގަިޑއިރު 

 ،ރ 11111
 1ނުވަތަ 
މަހުގެ 
 އާމްދަނީ

 އަހަރު 1 އަހަރު 1

 111 މަސް 1 މަސް = 1
 ގަިޑއިރު 

ރ،  01111
 1ނުވަތަ 
މަހުގެ 
 އާމްދަނީ

 އަހަރު  0.1 އަހަރު 0

 011 މަސް 1 މަސް = 0
 ގަިޑއިރު 

ރ،  1111
 0ނުވަތަ 
މަހުގެ 
 އާމްދަނީ

 މަސް 1 މަސް 1

ދުވަސް  1
= 

ރ،  0111 ގަިޑއިރު  11 ދުވަސް  01
 1ނުވަތަ 

ދުވަހުގެ 
 އާމްދަނީ

 ސްމަ 0.1 މަސް 0
 
 
 
  

 

 ގޭަގއި ބަްނދު ކުރުން 
  

ށ( ގޭަގއި ބަންދުކުރުމަކީ ުކށްވެރިާޔގެ ޭގަގއި ނުވަތަ ިއޞްލާޙީ މަރްކަޒެްއ )

ފިޔަވާ އެހެން ތަނެްއގަިއ، ަބންދުކުރާ ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ަބންދުކުރެވިފަިއވާ މީހާ އޭާނ 

ވާނެެއވެ. އަދި ބަންދުކުރެވިފަިއވާ ެގއިން ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރަށް ނިުކމެގެން ނު

ނޑަެއޅޭނެެއވެ.   ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މަްއޗަށް އިތުރު ައދަބު ކަ

ނ( އެ ކުރި ކުުށގެ އަަދބުގެ ގޮތުން ކުްށވެރިާޔ، ޫޖރިމަނާ ކޮށް އެ )  ޖޫރިަމނާ 
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ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައުލަަތށް ދެއްކުމަށް އެންގިދާެނއެވެ. އަދި މިގޮތުން ކުރެޭވ 

ޤާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރަށް ވުރެން އިތުރު ުނާވ  ޢަދަދު ވާންވާނީ މިގެ ޖޫރިމަނާ

  އަދަދަކަށެވެ.

މުޖްަތމަޢަށް ިޚދްމަތް 

 ކުރުން 
ރ( ކުށުގެ އަދަބުގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެްއ ) 

ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެެވ. ނުވަތަ މަސައްކަެތއް ނުވަަތ 

ނުވިނަަމވެސް  މިގޮތުން ކުރާ ޙުކުަމކީ ެއ ކުށްވެިރއަކު ލަުދވެތި ކުުރވުްނ ކަމުަގއި

އެކަންކަން ނުވަތަ މަަސއްކަްތ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ވާންވާނީ ކުށްވެރިާޔާއއި މުޖްތަމަޢުގެ 

 ކަންކަމަށެވެ.  ކުރިމަތީގައި އަދަބެްއގެ ގޮުތަގިއ ބަލައިގަނެވޭ

އުޅޭ ޫނޅޭ ގޮތް ގާތުން 

 ބެލުން 
ބ( އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ގާތުން ބެލުމަކީ ކުށްވެރިޔާ އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ވަރަށް ) 

 ވެ. ުކށްވެރިާޔއަށް ވަކި ަބޔަާކ ބައްދަލު ނުކުެރވޭގޮތަށް މެގާތުން ބަލާ ބެލު

ނަޑއެޅުމާިއ، ބަެއއް ތަންތަނަށް ނުދެވޭގޮތަށް އަމުރުކުރުާމއި ެއއް ތަންތަން ނޫން ބަ ،ކަ

ތަނަކަށް ނުދެވޭގޮތަށް )މަަސއްކަތްކުރާ ތަނާއި ދިިރއުޅޭަތން ފަދަ( އަމުރުކުރުމާއި، 

ނޑައެޭޅ ަވކި ަގޑިތަކެްއަގއި މެނުވީ ގެއިން ުނވަތަ ހުއްދަ ކުެރވިފަިއާވ  ކުށްވެރިޔާ ކަ

ނޑަެއޅޭ ވަކި އުސޫލެްއގެ މަތިން  ތަނުން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، ކަ

ސްތުވާ އެްއޗެއް ނުވަަތ ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ކުރާ މަ

ނޑާިއ، އޭނާ އުޅޭ ތަން ދުރާލާ  ޓެސްޓްކުރަން އެންގުމާިއ، ކުށްވެރިާޔގެ ހަށިގަ

ނަޑއެޅޭ  އެންގުމަކާ ނުވަތަ އިތުރު ހުްއދައަކާ ނުލާ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އެންގުމާއި، ކަ

ގްރާމެްއގައި ކުްށވެރިޔާ ަބއިވެިރވުމަށް ނުވަތަ ވަިކ ތަޢްލީމީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕްރޮ

ބާވަތެްއގެ ަވޒީފާއެްއަގއި ދެމިހުރުމަށް އެންގުމާއި، މިނޫންވެސް ކުށްވެރިާޔގެ ފަރާތުން 

އާންމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅައި، ކުށްވެިރޔާ އެނބުިރ 

ުކަޅ ކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު މުޖްތަމަޢަށް އައުން އަވަްސކުރުމާއި އޭނާ އެ 

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މަތީގައި ަބޔާން ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ެއކަންކަމުގެ އިތުރުންވެްސ 

ކޯޓަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮްތ  ކޯޓަށް ފެންނަ  އަމުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ބަިއވެރިވުްނ ކައިރިން ބެލުމުަގއި ކުށްވެިރާޔ ވަިކ ޚާއްަޞ ފަރުާވގެ ޕްޮރގްރާމެްއގަިއ 

ފަިއވާ ކަްނކަން އިހިމެނިދާނެއެވެ. ފަރުާވގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކުްށވެރިޔާ ެދވިހިފަ
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 ،ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭާނ ކުށްކުރުމަށް އެހީތެރިވާ ސިފަތައް އިސްލާޙުކުރުމަށް

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގައި ފަުރާވ ހޯދުމެވެ. އެފަދަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެްއގައި ބަިއވެިރވާ 

ނަޑއަޅާ ކަންކަްނ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން  ވެރިާޔ، އެކުށް ޕްޮރގްރާމްގެ ފަރާތުން ކަ

 އޭނާގެ މަްއޗަށް ލާޒިމްެވގެްނާވ ކަމެކެވެ.

ޅ( ޕްރޮބޭޝަންއަކީ ުއޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ކައިރިން ބަލާ އޮފިަސރަކާ ަގވާއިދުްނ )  ޕްރޮބޭަޝން 

ންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ބައްދަލުކުރުމަށާއި، މަސްތުާވ އެއްެޗއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ބޭނު

ކުރާ ޓެސްޓް ގަާވއިދުން ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލިންއަްށ ގަވާއިދުން ހާޒިުރވުމަްށ 

އަމުރުކުރުމާއި، އޭނާގެ ފަރާުތން އެހެންމީހުން ޙިމާޔާތްކުރުމަށްޓަކައި ވީާހވެސް ުކޑަ 

ޖްތަމަޢަށް ކުށްެވރިޔާ އެނބުރި މު ،މިންވަރަކަށް ކުށްވެރިާޔއަށް ަކންކަން މަނާކުރުމާއެކު

އައުން އަވަްސކުރުމާއި އޭާނ ކުޅަކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބިދިނުން ހިމެނޭ ގޮތުގެ 

  މަތިން، ވަކި ކަންކަން މަނާުކރުމާއެކު ކުްށވެރިޔާ ދޫކޮށްލާފަިއ ހުންނަ މުއްދަތެވެ.

 

 އެއްކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން 
ާޔގެ ަމއްޗަށް އެްއކުށަށްވުެރ ގިަނ ކުށް ސާބިުތވާ ކުށްވެރި ____.0111  

ނޑައެޅުުމަގިއ  ޙާލަތްތަކުގައި އޭާނގެ މައްަޗށް ސާބިތުވެފަިއވާ ކުށްތަކަްށ އަދަބު ކަ

 ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުެގ މަތިންނެވެ. 

ނަޑއަޅާީނ  ހ( ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ާސބިތުވާ ކޮންމެ ކުށަކަށްމެ އަދަބު) ކަ

ނޑަެއޅުމުަގއި ބަލަންޖެހޭ އެ ކުށަކަށް  ވަކިން، ެއކުެށއްގެ ދަރަޖައާިއ، އަދަބު ކަ

އެއީ އޭނާެގ މައްޗަށް ސާބިތުވި ހަމައެކަނި ކުްށ  ،އެންމެހާ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ނޑަައޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ) ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދަބު ކަ

ނަޑއަޅާ އަދަުބގެ މުއްދަތަަކށްވާނީ: ބަލައި، ކުްށވެރިާޔގެ  މަްއޗަށް ކަ

އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ުނވަތަ އަދަބުގެ ުމއްދަތު އެްނމެ ދިގު . 0

ކުށަށް، އެ ކުށަށް ަކނަޑެއޅެން އޮތް އަދަބުގެ އެންމެ ދިގު 

 މުއްދަތެވެ.
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ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮުޑ ކުށަށް، ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު . 1

ކުށަށް، ަކނަޑއަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ  ދެވަނައަށް އެންމެ ދިގު 

 މުއްދަތުގެ ދެބައިުކޅަ ެއއްބައި.

ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮުޑ ކުށަށް، ނުވަތަ އަދަބުގެ ުމއްދަތު . 1

ތިންވަނައަށް އެންމެ ދިގު ކުށަށް، ަކނަޑއަޅަންޖެހޭ ައދަބުެގ 

 ހަތަރުބައި ކުޅަ ެއއްބައި.

އަދަުބގެ މުއްދަތު  ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ުނވަތަ. 1

ނަޑއަޅަންޖެހޭ އަދަބުެގ  ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ ދިގު ކުށަށް، ކަ

 އަށްބައިުކޅަ ެއއްބައި.

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުުނ އުޞޫލުން ހުރިހާ ކުށަކަށްމެ އަދަބު . 1

ނަޑއެޅުމުން ކުްށވެރިާޔގެ  ނަޑއެޅުން. އެ ގޮތުން އަދަބު ކަ ކަ

ނޑަެއޅޭ އަދަބުެގ ޖުމްލަ  ކޮންމެ ކުށަކާ ގުޅިގެްނ މައްޗަށް ކަ

އިތުރުެވގެން ދާނެއެވެ. އެެހންނަމަވެސް އިތުރުވާ ކޮންމެ ކުށަކާ 

 0ގުިޅގެން ެއ ކުށަކަްށ ަކނަޑެއޅޭ އަދަބު، މި މާއްާދގެ )ށ( ގެ 

 ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޞޫލުން ދާނީ ކުޑަވަމުންނެެވ. 1އިން 

ދެކުށަކަށް  އެއްފަަހރާ

ބަންުދގެ ައދަބު 

 ން ތަންފީޒުނުކުރު 

ނަޑއެޅިފަިއާވ )  ނ( އެއް ކުށަްށވުރެ ިގނަކުށަށް ބަންދުގެ އަދަބު ކަ

ނޑަެއޅޭ އަދަބު ތަންފީުޒކުރާނީ  ވަިކވަކިންެނވެ.  ޙާލަތްތަކުގަިއ، ކޮންމެ ކުށަކަްށމެ ކަ

އަަދބުގެ މުްއދަތާއި 

ކުށުގެ ނުަރއްކާތެރިަކން 

 އެްއވަުރވުން 

ވެިރވާ ާޙލަތްތަކުގަިއ، އެ ރ( ެއއް ކުށަްށވުރެ ގިނަ ުކށުން ކުށްވެިރޔާ ކުށް ) 

ދެ ކުށަކީ ުނވަތަ ކުށްތަަކކީ ވެސް ކުށުގެ ޮބޑުމިނަށް ބަލާއިރު ެއްއވަރުގެ ެދ ކުށަްށ 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ައދަބުގެ މުއްދަތު އެްއވަުރގެ  ނުވަތަ ކުށްތަކަށް ވާ ނަމަ، ނުވަތަ ާް ކަ

 ޮބޑު  ކުށްތަކެްއ ނަމަ، އެ ކުށްަތކުގެ ތެެރއިން އެްއ ކުށަީކ އަނެްއ ކުށަްށވުރެ

ނަޑއަޅާނީެއވެ. ކުށެއްކަމަށް  ކޯޓުން ބަލަިއ، މި  މާއްދާގަިއވާ އުސޫލުން އަދަބު ކަ

 

ނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް   އަދަބު ކަ
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ނަޑއެުޅުމގެ  އަަދބު ކަ

 ބާރު 
 ހ( ކުްށވެރިާޔެގ މައްޗަށް ޖަލަށްލަިއގެން ދޭ އަދަބުތަކާއި ___).0111 

ކުްށވެރިޔާ ަވކި ކަމެްއ ކުރުމަށް ނުވަަތ  ،ރަށްޖަލަށްނުލައި ދޭ އަދަބުތައް ިދނުމުގެ އިތު

 ،ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެެވ. މިގޮތުން ކުރާ އަމުރު

 އެހެން އަދަބުތަކުގެ ުމއްދަތަށް ވުރެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެިމއޮވެދާެނއެވެ.

ވަކިކަމެްއ ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ) ށ( މިމާއްދާގެ)

ކުރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކީ އަދަބެްއގެ ގޮުތގައި ބެލެޭވނެ އަމުރެވެ. އަދި މިފަދަ 

އަމުރު ނެރޭ ޙާލަތްތަުކގަިއ ެއ އަމުރުެގ ުކޑަބޮޑު މިނަށް ަބލައި ކުްށވެރިާޔގެ ަމއްޗަްށ 

ނަޑއަޅާ އެހެން އަދަބު ކުަޑކުރަން ވާނެެއވެ.  ކަ

 ކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެެރއިން އިސްލާމީ މިގާނޫނުަގއި ބަާޔން. 0111  ކައްފާރާ 

ނޑައަަޅއިފަިއވާ ކުްށތަކަށް ކައްފާރާގެ އަދަބު  ޝަރީޢަތުގައި ކައްފާާރގެ ައދަބު ކަ

 ްނވާނެެއވެ. އަޅަކަނޑަ 
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 ވަނަ ބާބު 0011

ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  އް އަދަބު ކަ

ނޑާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން  -ވަނަ މާއްދާ 0011  އަދަބު ަކނޑަެއޅުމުގެ ައސާސީ މިންގަ

 އެ ކުެށްއގައި ުފރިހަމަ ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ، ކުށް މާނަކުރުމުގައި  -ވަނަ މާއްދާ 0010

 ދަބުގެ ިމންވަރު މަތިވުން މިންވަރަށްވުރެ، ކުުށގެ ނިޔަާތގުޅޭ ރުކުްނތައް އިތުުރވާނަމަ، އަ             

 ބޮޑު ެގްއލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން  -ވަނަ މާއްދ 0011

 ފަރުވާލެއްނެތް އަނިާޔވެރިކަމެއް ެދއްުކމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ މިންވަުރ މަތިވުން -ވަނަ މާއްދ 0011

 އޮތުމުން ކުށުގެ އަދަބުގެ ިމންވަރު މަތިވުން  ކުށް ުކރާއިރު އެހެން ކުށެްއގެ ރެޯކެޑއް -ވަނަ މާއްދާ 0011

 އަނިޔާިލބުނު މީހާއަށް ބަދަލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަުބެގ މިންވަރު      -ވަނަ މާއްދާ 0011

 މަތިވުން              

 ބުން ކުށްވެިރޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭަގއި ފާޅުކުރުމުގެ ަސބަ -ވަނަ މާއްދާ 0011

 އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން              

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެަކށީގެންވާ މިންވަަރކަށް ެއއްބާުރލުން ދިނުމުގެ     ޤާނޫނު ތަންފީާަ -ވަނަ މާއްދާ 0011

 ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން               

 ގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ަދށްވުންފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮތުމުމުޅިން  –ވަނަ މާއްދާ 0011

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފްލިބެނިވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަަދބުގެ މިންވަރު  -ވަނަ މާއްދާ 0012

 ދަށްވުން              

ނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިްނތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފަިއވުުމގެ ސަބަބުން    -ވަނަ މާއްދާ 0001             ސިކު

 އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން             

 
 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  އަދަބު ކަ
ހ( މިޤާނޫނުެގ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުަގއި އަދަބު .___)0011  ޢާއްމު ުއސޫލު 

ނަޑއެޅުމުަގއި ރިޢާޔަތް ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ އަީލގައި އަދަ ނޑަެއޅުމުގެ ކަ ބު ކަ
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އަސާސީ މިންަގނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ އިތުރުން، މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ނޑައެުޅމުގެ އަސާސީ މިންަގނޑަްށ  މާއްދާތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިންވެސް އަދަބު ކަ

 ބަދަލު ގެންނަންވާނެެއވެ.

ފުށުނާާރގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 
ނޑަެއޅުމު)  ަގިއ ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ކަންކަމަކީ ކުށް ށ( އަދަބު ކަ

މާނަ ކުރާ މާއްދާގައި، ުނވަަތ ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ުނވަތަ އަދަބު 

ނަޑއެޅުމުަގއި ރިޢާޔަތް ުކރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގިއ ބެލެވިފަިއވާ ކަންކަމަށް  ކަ

ނަޑއެޅުުމގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެ ހޭ ޢާންމު އުޞޫލަށް އިތުރަށް ވާނަމަ، އަދަބު ކަ

ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނީ ހަމައެަކނި މަތީގައި ބަޔާންކުެރވުުނ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން 

 ރިޢާޔަތް ނުކުރެވި ހުރި ކަންަކމަށް އެކަންޏެވެ. 

 

ކުށް މާނަކުރުމުގައި، އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ، 

 ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ، އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ކުށުގެ 
ކުށްވެިރޔާގެ ަމްއޗަށް ސާބިތުވި ކުށް ސާބިުތުކރުމަށް ބޭނުންވާ .___0010  

ވަނަ  11މިންވަރަށްވުރެ މަތީ މިންވަަރަކށް ކުށުގެ ިނޔަތާުގޅޭ ރުކުންަތއް، މިޤާނޫނުެގ 

އި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން، މާއްދާ )ކުށުގެ ނިޔަާތގުޭޅ ރުކުންތައް( ގަ 

ނަޑއެޅުމުގެ އަސާީސ  ސާބިތުވެފަިއވާ ނަމަ، މަތިާވ ކޮންމެ ރުކުނަކަށް، އަދަުބ ކަ

ނޑަްށވުރެ، އެއް ދަރަަޖ މަތިވާނެއެވެ.  މިންގަ

 

 ތިވުން ގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަ ބޮޑުގެއްލުމެއް ދިނުމު
 ހ( ކުްށވެރިޔާ ުކރި ކުށަކީ:.___)0011  

 ންނަނިވި އާންމު މަޞްަލޙަތަށް ގެއްލުންވާ ކަންކަމަށްާވނަމަ:އަ. 0

I.  އާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ޭދ ވަޞީލަެތއް، ުނވަަތ

އާންމު މުއަްއސަސާެއްއގެ ނުަވތަ އާންމު ޚިދްމަތަކަްށ 

ހުރަހެއް ެއޅުން ނުވަތަ ެގއްލުމެްއ އެކަީށގެންވާ ބޮޑު  
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 ދިނުން؛ ނުވަތަ

II. ޭވަޞީލަތަކާ މެދު،  އާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދ

ނުވަތަ އާންމު މުައއްސަސާައކާމެދު ނުވަތަ އާންުމ 

ޚިދްމަތަކާ މެދު އާންމުންގެ ެމދުގައި އޮންނަ އިތުބާުރ، 

އެކަީށގެންނުވާ މިންވަރަކަށް ގެއްުލވާލާފަދަ ޢަމަލެއް؛ 

 ނުވަތަ

III. ުގެ މުދަލަކަށް ގެްއލުމެއްދިނުން، ނުވަތަ ދައުލަތ

މަޙްރޫމްކުރުވުން  ދަުއލަތްލަކުން ގެ މުދަދައުލަތު

 އޭޖެންޓަކަްށ އަނިޔާކުރުން؛ ުނވަތަ  ދައުލަތުގެނުވަތަ 

ކުށްކުރި މީހާ އެކުށް ކުީރ، އަންނަނިވި ސަބަބުަތކުގެ ެތރެއިން . 1

ސަބަބަކާހުރެ، އެ ކުށުގެ ޢަަމލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާެއއް ލިބުމުގެ 

 މަ،ފުރުސަތު ބޮޑު މީހަކާމެދު ނަ

I.  ްއަހަރު ވެފައިާވ،  11ކުޑަުކއްޖަކު، ުނވަތަ ޢުމުރުނ

ނުވަތަ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސަކަށް އުނިކަން 

ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ކުްށވެިރޔާއަކީ ކުުށގެ ޢަމަލު 

ހިންގުނު މީހާގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރުމުެގ 

 ނުވަތަ  ،ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޮތް މީހަކު ނަމަ

II. ޮކަެމއް  ށްފަިއވާ ކަްނކަމުގެ ތެެރއިންމަތީގައި ަބޔާންކ

 ނުވަތަ ކަންތައްތަެކއް މެދުވެިރވާ ހިނދު،ނުވަތަ 

ސަޤާފީ ނުވަތަ ތިމާވެީށގެ ނުވަތަ ދީނީ ނުވަތަ ތާރީީޚ ގޮތުން  .1

މުހިއްމުކަންދެވޭ ތަނެއް ުނވަަތ އެްއޗެްއ ނުވަތަ މުދަލަކަށް ެގއްލުން 

 ދިނުން؛ ނުވަތަ

ށް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުަގއި އެކު .1

ގެއްލުުމގެ މިންވަރަްށވުރެ، ެއކަށީގެްނވާ ބޮުޑ މިންވަރަކަްށ އެކުުށގެ 

 ސަބަބުން ގެއްލުންވެަފއިވުްނ،
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ށ( މަތީގައި ބަޔާން ކުރި ނުކުތާ ތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުާތެއއް ފުރިހަމަ ވާ )

ނަޑއަޅަން ޖެހޭ އަދަބުގެ ހިނދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށަށް ކަ

)ދޭއް(  1ނުކުތާ ފުިރހަމަވާ ހިނދު  1)ެއކެއް( ދަރަޖައަށް، އަދި  0މިންވަރު 

ނޑަްށވުރެ މަތިވާނެެއވެ. އަިދ  ނޑައެުޅމުގެ އަސާސީ މިްނގަ ދަރަޖައަށް އަދަބު ކަ

ނަޑއެޅުމުެގ ައސާީސ  ނޑަައޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މިްނވަރު، އަދަބު ކަ އެކުށަކަްށ ކަ

ނޑަްށވުރެ  ނެްއ( ދަރަޖަ މަތި ކުރެވޭނެ ހަމައެަކނި ޙާލަތަކީ ކުށް މާނަކުރާ )ތި 1މިންގަ

މާއްދާގަިއ، އެކުށް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ، ެއކަށީގެްނވާ ބޮުޑ 

 މިންވަރަކަށް އެކުުށގެ ސަބަބުްނ ގެއްލުްނވެފަިއވާނަމައެވެ.

ވަަތ ނ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ ެއއްަޗކީ، ނު)

މުދަލަކީ ސަޤާފީ ގޮތުން ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނުަވތަ ދީނީ ގޮތުން ނުވަތަ 

ތާރީޚީގޮތުން ބަލާއިރު މުހިއްމުކަން ދެވޭ ތަނެއް ުނވަތަ ެއއްެޗއް ނުވަތަ 

 މުދަލެއްކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

0 . 

I.  ައެއީ ާޚއްޞަ މުހިއްމުކަން ދެވޭ ތަނެއް، ުނވަތ

ން އާންމު މީހަކަށްވެްސ އެްއޗެްއ، ނުވަތަ މުދަލެްއކަ

 އެނގޭފަދަ ތަނެއް ނުވަަތ އެއްެޗއް ނުވަތަ 

 މުދަލަކަށްވުން، ނުވަތަ 

II.  ،ްއެކަން ކުށްވެިރޔާއަށް ސަީރހަކޮށް އެނގިގެްނވުނ

 ނުވަތަ

ސަރުކާރުން ނުވަަތ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔއަކުން ެއތަނަކީ، . 1

 ނުވަތަ އެ ެއއްަޗކީ، ުނވަތަ މުދަލަކީ، އެފަދަ ޚާއްޞަ

މުހިއްމުކަމެއް ދެވޭ ތަނެއްކަން ނުވަތަ އެއްެޗއްކަްނ ނުވަތަ 

 މުދަލެއްކަން ގަބޫލުކޮށްފަިއވުން.
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ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަބުގެ 

 މިންވަރު މަތިވުން 
 ކުުށެގ ޢަމަލު ހިންގީ ފަރުވާލެއްނެތް އަނިާޔވެރިކަމެއް ، ކުށްވެިރޔާ.__0011  

ނޑައެިޅގެްނ  ދެއްކުމާެއކު ނަމަ ނުވަތަ އިންސާނެއްގެ ޤަދަރާިއ ކަރާމާތަށް ކަ

ނުޑ  ނަޑއެުޅމުގެ އަސާީސ މިންގަ ފަރުވާތެރިކަމެއް ބެހެއްޓުަމކާނުލައި ނަމަ، އަދަބު ކަ

 އެއް ދަރަޖަ މަތިވާނެެއވެ.

 

 ތިވުން ކުށްކުރާއިރު އެހެން ކުށެއްގެ ރެކޯޑެއް އޮތުމުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަ 
ކުށުގެ ރެކޯެޑއް އޮުތމުން 

 ކުށުގެ މިްނވަރު މަތިުވން 
 ހ( ކުްށވެރިޔާ ކުްށ ކުރިއިރު؛.__)0011 

)ހައެއް( އަހަރު ދުވަސް ކުރިން  1އެކުށް ކުރި ތާރީްޚގެ . 0

ޖިނާޔަތުގެ ކުެށއް އޭާނގެ މައްޗަށް ސާބިުތވެފަިއވާނަމަ، އެ ކުްށ 

އަހަރު ެތރޭގަިއ  )ދޭއް( 1ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭުތވެދިޔަ 

ނަޑއަަޅންޖެހޭ  ޖުނަޙްގެ ކުށެްއ ސާބިތުވެަފިއވާނަމަ، ެއކުށަކަށް ކަ

ނޑަްށވުެރ   ނޑައެޅުުމެގ އަސާސީ މިންގަ  0އަދަބު، އަދަބު ކަ

 )އެެކއް( ދަރަޖަ މަތިވާނެއެެވ، ނުވަތަ

)ހައެއް( އަހަރު ދުވަސް ކުރިން  1އެކުށް ކުރި ތާރީްޚގެ . 1

ނުވަަތ  ،ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ ގެ ކުށްއެްއކުށަށް ވުރެ ގިނަ ޖިނާޔަތު

އަހަރު  )ދިހަ( 01ޖިނާޔަތުގެ އަނިާޔވެރި ކުށެްއ ވޭތުވެިދޔަ 

ނަޑއަޅަންޖެޭހ އަދަބު،  ތެރޭގައި ސާބިުތވެފަިއވާނަމަ، އެކުށަކަށް ކަ

ނޑަްށވުރެ  ނޑައެޅުުމގެ އަސާީސ މިންގަ )ޭދއް( ދަރަޖަ  1އަދަބު ކަ

 މަތިވާނެއެެވ، ނުވަތަ 

)ފަހެއް( ައހަރުގެ  1ްޚގެ ކުިރން ވޭތުވެދިޔަ އެކުށް ކުރި ތާރީ. 1

)ތިނެއް( ކުށް  1ތެރޭގައި ޖިނާޔަުތގެ ައނިޔާވެރި 

ނަޑއަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު  ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ، ެއކުށަކަްށ ކަ
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ނޑަށް ވުރެ  ނަޑއެޅުމުގެ ައސާސީ މިންގަ )ތިނެއް( ދަރަޖަ  1ކަ

 މަތިވާނެއެެވ.

އެްއބާަވތުގެ ކުށް 

ކުށުގެ  ކޮށްފައިާވނަމަ

 މިންަވރު މަިތވުން 

)ދޭއް( އަހަރު  1ށ( ކުށްވެރިާޔގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ ވޭުތވެދިޔަ ) 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ ާބވަތުެގ ކުށެއް އޭނާެގ މައްޗަްށ ސާިބތުވި ދެވަނަ ފަހަރު ކަމަްށ 

ނޑަެއޅުމުގެ އަސާީސ  ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަުބ ކަ ވާ ނަމަ އެ ކުށަށް ކަ

ނ  ދަރަޖަ މަތިވާނެެއވެ. 0 ޑަްށވުރެމިންގަ

ދެކުށުގެ ދެެމދު ވާ ަވގުތު 

 ގުނުން 
ނ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދެކުުށގެ ދެމެދުގަިއ ހޭދަވާ ވަގުުތ  ) 

ގުނުމުަގއި، ކުށްވެިރޔާ އެހެން ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުުރމުގެ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައި 

 ނުވާެނއެެވ.ކޯޓުން ހިމަނައިގެން   ،ހުންނަ މުއްދަތު

އާދަޔާ ޚިލާފު ޢަމަުލގެ 

ސަަބބުން ކުށުގެ ދަަރޖަ 

 ދަށްުވން 

 ރ( ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ: ) 

އެކުށް ކުރުމަށް ެއކަށީެގންވާ ވަރަށް ަތއްޔާުރވުމަކާ ނުލައި، . 0

 ވަރަށް ކުޑަ ަވގުތު ކޮެޅއްގެ ެތރޭގައި ކަމަށް ވެފަިއ،

ޚިލާފު  އާދަޔާ  ކުްށވެރިާޔގެ ޢާއްުމ ސުލޫކާ ުނގުޅޭ. 1

 ޙާލަތެއްަގއިކަން ދޭހަކޮށްދޭ ަވުގތެއްަގއި ކަމަށްވެަފއި،  

 ކުށްވެރިާޔއަކީ އެ ކުށް ކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް . 1

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަމުން އައި މީހެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އޭނާެގ 

 އަދަބު ،މައްޗަށް ދަޢްވާކުެރވިފަިއވާ ކުށްތަކުގެ އަދަުބގެ ދަރަޖަ

ނަޑއެޅުމުގެ އަސާސީ މިްނގަޑަްށވުރެ   1)ެއކެއް( ުނަވތަ  0ކަ

)ދޭއް( ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާުރ ކޯޓަށް ލިިބެގންވެެއވެ. 

މިގޮތުން އަދަބު ގެ ދަރަޖަ ކޯޓުން ދަށް ކުރަންވާނީ އެީއ 

 އިންސާފުވެިރގޮތް ކަމަށް ކޯޓަްށ ފެންނަ ނަމައެވެ.

އަހަުރ  01ށްވެިރޔާެގ ކުުށގެ ރެޯކޑަށް ބެލުމުގަިއ އޭާނގެ ޢުމުުރން ބ( ކު)  ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށްަތއް 

ފުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ިޖނާޔަތުގެ ކުށްަތއް ގުނަންވާެނއެވެ. ނަމަެވސް ޢުމުރުން 

އަހަރު ފުރުމުގެ ކުިރން ކޮށްފައިާވ ޖުނަޙްގެ ުކށްތައް ކޯޓުން ގުނަިއގެން  01

 ނުވާނެެއވެ.
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ކުރީގެ ާޤނޫުނގެ ދަށުން 

 ކުށްަތއް  ށްފައިވާކޮ
ޅ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ) 

ކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަކީ ޖިނާޔަުތގެ ކުށެްއކަން ނުވަތަ ޖުނަޙްެގ ކުށެއްކަން ަކނަޑއަޅާީނ 

 ވަނަ މާއްދާ )ދަރަޖަ ކޮށްފައިނުވާ ކުށްތައް( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 20މިޤާނޫނުގެ 

 

 ޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަދަލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން އަނި 
ލިބުނު ެގއްލުުމގެ ބަދަލު 

 ދިނުމަށް އިންކާރުުކރުން 
އޭނާ ކުރާ ކުށްވެރި ޢަަމލެއްގެ ސަބަބުން  ،ހ( ކުްށވެރިޔާ .__)0011 

ލު ދޭންވާނެއެވެ. މީހަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް ލިބޭ އެންމެހާ ގެއްުލމުގެ ބަދަ

މިގޮތުގެ މަތިން ކުށުެގ ޢަމަލު ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަްށ 

އެކަީށގެން ވާ  ކުށްވެރިާޔ އިްނކާރު ކުރާނަަމ، ނުވަތަ ލިބުނު ެގއްލުމުެގ ބަދަލު

މުއްދަތެއްަގއި ދިނުމުގެ ގޮުތން ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަބާވާންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެްއަގއި 

ން އިންކާުރކުރާ ނަމަ، ކޯޓަށް ފެންނަ އިންސާފުވެިރ ގޮތެްއގެ މަތިން، އޭނާެގ ބައިވެިރވާ

ނޑަށްވުެރ   0މައްޗަށް ަކނަޑއަޅާ އަދަބު، އަދަބު ަކނަޑއެޅުމުެގ ައސާސީ މިންގަ

 )ޭދއް( ދަރަޖަ މަތިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޯކޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 1)އެެކއް( ނުވަތަ 

)ހ( ެގ ދަށުން ދޭ ބަދަލު ދިނުމަކީ ކުށްެވރިޔާގެ މާލީ އަިދ ށ( މިމާއްދާގެ )  ބަދަުލދިނުން 

އެހެނިހެން ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކުށްވެރިާޔގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު 

ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ލިބިގަތުމަާށއި، ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތް މަޙްރޫމް ވެފައިާވ އެިކއެިކ 

ންވާ ބަދަލު ދިނުމެވެ. މިގޮތުން ކުށްވެރިޔާ ފައިދާތަކާއި މަންފާާްތަކަށް އެކަީށގެ

ާިދޭންޖެހޭ ބަދަލު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  އެ ހިނުދން އެ ހިނދަށް ދިނުމުގެ 

ޤާބިލިއްޔަތުކަން އޭނާއަްށ ލިބިފައި ނުިވ ނަމަވެސް، އޭާނގެ ޤާބިލިްއޔަތު ތަންދިްނ 

ބަދަލު  އްލުމުގެއެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް، ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއަށް ލިބުނު ގެ

 މުސްތަޤްބަލުގައި ިވޔަސް ދޭްނވާނެެއވެ.

ގެއްލުން ލިުބނު މީާހގެ 

 ޙަްއޤުަތއް 
ނަޑއެޅުމުަގިއ )  ނ( ކުށުގެ ޢަމަލު ގެ ސަބަުބން ލިބުނު ގެއްލުމުެގ ބަދަލު ކަ

ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއަށް ބައިވެރިެވވިދާނެެއވެ. ނަމަވެސް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 

ބަދަލެއް ނުަވތަ އެއްެޗއް ލިބިގަތުމަށް އެުދމުގެ ޙަްއގެއް އެފަރާތަކަްށ  ވުރެން އިތުރު

ލިބިގެނެއް ނުެވެއވެ. ެގއްލުްނ ލިބުނު މީހާއަކީ ތަޞައްރަފު ފުދޭ މީހަކަށް ވެފައި އެ 
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ބަދަލަކީ ެގއްލުން ލިބުނު މީހާ  ލިބުނު ގެއްލުމުެގ ބަދަލެއްެގ ޮގތުން ކުށްވެރިާޔ ހުށަހަޅާ

ވާ ނަމަ އެއީ ޞައްޙަ ބަދަލެއް ކަމަށް ކޯޓުން ބަލަން  ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަދަލެއް

ވާނެެއވެ. ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ަބދަލާމެދު ކުށްވެރިޔާ އާއި ެގއްުލން ލިބުނު މީހާ ދެބަސްވާ 

 ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލާމެދު ގޮެތްއ ނިންމާނީ ކޯޓުން ނެވެ. 

ގޮތުން  ލު ދިނުމުގެ. ެގއްލުމުގެ ބަދަނެވެރ( ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ އަަދބެއްނޫ)

ވަނަ މާއްދާ )ުހްއދަކުރެވިފަިއވާ ޖޫރިމަނާެގ  21ދައްކާ ފަިއސާއަީކ، މިޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާާއިއ  0111ޢަދަދުތައް( ަގއި ބުނާ ޖޫރިމަނާއެއްކަމަށް، ނުވަތަ މިޤާނޫުނގެ 

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަބްދީލީ އަދަެބއްކަަމކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ. 0111

 

ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ 

 ދަށްވުން 
ހ( ކުށްވެިރޔާެގ މައްޗަށް ދަޢްާވ ކުރުމުެގ ކުިރން، އޭނާ ކުޅަ .__)0011  ކުށާމެދު ެދަރވުން 

ަމއްޗަްށ ކުށާމެދު ހިތުގެ ައޑިން ެދރަވާކަން ޢާންމުކޮށް ފާުޅކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ 

ނޑަްށވުރެ  ނަޑއެޅުމުގެ އަސާސީ ިމންގަ ނަޑއަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު ކަ )ޭދއް(  1ކަ

މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރެވޭީނ،  ދަރަޖަ ދަށްވާނެއެވެ. މި

ކުރިން ެއކުށެްއ ުކރިކަމަށްބުނެ، އޭނާ ކުށަްށ އޭނާގެ ަމއްޗަށް ދަޢްާވ ުކރުމުގެ 

 ވާ ޙާލަތްތަކުަގެއވެ.އިޢްތިރާފް

ށ( ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ދަޢްވާ ކުރެވިަފއިވީ ނަަމވެސް އެ މައްސަލަިއެގ )  ކުށަށް އިޢްތިރާްފވުން 

ޝަރީޢަތް ނުފެށޭހައި ހިނދަކު، ކުްށވެރިޔާ އެ ކުރި ުކށަށް އިޢްތިރާފްވެއްޖެނަމަ، 

ނަޑއަަޅންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު ނަޑއެޅުމުގެ އަ އޭނާގެ މަްއޗަށް ކަ ސާީސ ކަ

ނޑަްށވުރެ   )ެއކެއް( ދަރަޖަ ދަށްވާނެއެވެ. 0މިންގަ
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ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން 

 އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން 
ގަިއ އޭާނއާ ހ( ކުށްވެިރޔާ، ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު، ެއކުށް ކުރުމު__).0011  އެްއބާރުލުން ދިނުން 

ބައިވެިރވި މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢްވާ ކުރުމުގައި ޤާނޫނު 

 ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް އެއްާބރުލުން ދީފައިވާނަމަ، އެ

ނަޑއެޅުުމގެ އަާސީސ  ކުށަކަށް އޭާނގެ މަްއޗަށް ަކނޑަައޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަުބ ކަ

)ތިނެއް( ދަރަޖަ ދަށް  1)ދޭއް( ުނވަތަ  1)ެއކެްއ( ނުވަތަ  0ނޑަްށވުރެ މިންގަ

 އަދަބެއް ަކނަޑއަޅައި ދިނުމަްށ އެދި، ދައުލަތުން ކޯުޓގައި ެދންނެވިދާނެއެވެ.

ދައުލަުތގެ ިއޚްތިޔާރީ 

 ބާރު 
ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން އަަދބުގެ މިންވަުރ ) 

ހުށަހެޅުމާ އެްއގޮތަށް ކޯޓުން ޢަމަލު  އެ ހުށަހެޅުމުން، ދަށްކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން

ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އަދަުބގެ މިންވަުރ ދަށްކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން ނުއެދާހަިއ 

ހިނދަކު، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންާވ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުްނ 

 ނުވާނެެއވެ. ން ދަށްކޮށްގެންދީފައިވާކަމަށް ބަލަިއ، އަދަުބެގ ދަރަޖަ ކޯޓު

 

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން 

ވަަނ  11ކުށްވެިރޔާ، ކުުށގެ ޢަމަލު ހިންގީ، އޭނާއަށް މިޤާނޫނުގެ .__0011  

ޢެއް ބާބު )ހުއްދަ ކުެރވިފަިއވާ ދިާފޢް( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ހުްއދަ ކުރެވިަފއިާވ ދިފާ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ އޮތްކަމަށް އަދަބު،  ގަބޫލުކުރެިވގެން ަކމަށްވާނަމަ، އޭާނގެ މަްއޗަށް ކަ

ނޑަެއޅުމުގެ އަސާސީ މިންަގނޑަްށވުެރ  އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން، އަދަބު ކަ

 ދަށްވާނެެއވެ.

 ހ( އެއްދަރަޖަ، ނުވަތަ )

ރި ޙާލަތަށް ށ( ކުށްވެރިޔާ ކުޅަ ކުުށގެ ަޢމަލާއި، ކުުށގެ ބާވަާތއި، ެއކުްށ ކު)

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ުހއްދަ ކުރެވިފަިއވާ ދިފާޢުެގ ޙާލަތެއް ފުރިހަމަވުމާ 

ނޑަްށވުރެ  ނަޑއެޅުމުގެ އަސާސީ ިމންގަ )ދޭއް(  1ކައިިރވެފަިއވާނަމަ، އަދަބު ކަ
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 ދަރަޖަ.

 

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފް ލިބެނިވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން 

ވަނަ ބާުބ  11ކުށްވެިރޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިއިރު، މިޤާނޫނުގެ .__0012  

)މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ފުރިހަމަވުމަށް 

ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެން ާވ ގިނަ ޝަރުޠުތަކެްއ 

ނޑައަޅަ ނޑަެއޅުމުެގ  ންޖެހޭ އަދަބު،ފުރިހަވެފައިވާނަމަ، އޭާނގެ ަމއްޗަށް ކަ އަދަުބ ކަ

ނޑަށްވުރެ އަްނނަނިވި މިންވަރަށް ދަށްވާނެެއެވ.  އަސާސީ މިންގަ

 ހ( އެއް ދަރަޖަ، ނުވަތަ )

ށ( ކުށްވެިރޔާ ކުިރ ކުުށގެ ޢަމަލާއި، ކުުށގެ ބާވަާތއި، ުކށްކުރި ޙާލަތަށް )

)ދޭއް(  1ަފއިވާނަމަ، ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ފުރިހަމަވުމާ ަކއިރިވެ

 ދަރަޖަ.

 

 

ނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ  ސިކު

 ދަށްވުން 

ހ( ކުްށވެރިާޔ، ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ .__)0001  

ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަ ނޑައެޅުުމގެ ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާގެ މަްއަޗށް ކަ ދަބު ކަ

ނޑަްށވުރެ، މިމާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންވަރަށް  އަސާސީ މިންގަ

 ދަށްވާނެެއވެ.

އޭާނގެ ސިުކނިޑއަްށ ނުވަތަ ޖަޒުބާތަށް އިންތިހާއަށް . 0

ނޑިަވޅެއްަގއި، އެކަުމގެ ނުފޫޒުަގިއ  އަސަރުކޮށްފަިއވާ ދަ

 ހުރެކަމަށްވުން،

ްނވާ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، އެ ސަބަބަކީ  އެކުރި ޢަމަލަށް އެކަީށގެ. 1
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އެކަީށގެންވާ ސަބަބެްއކަްނ އެ ޢަމަލު ކުރިމީހާ ހުރިކަމަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުަގއި ުހންނަ އެހެން މީހެއްގެ ނަޒަރުން 

ނަޑއެިޅގެން ދިއުން.  ކަ

 

 . އެއް ދަރަޖަ، ނުަވތ0ަށ(   )

ވަަތ އޭނާއަށް ކުެރވޭ ނުކުރެޭވކަންކަން ނޭނގޭ މިންވަރަށް ނު. 1

އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ކޮންޓްރޯްލ ނުކުރެވޭ މިންވަރަްށ ކުްށެވރިޔާގެ 

ނިޑއަށް ނުވަތަ ަޖޒްބާތަށް އަސަރުކޮށްފަިއވާނަމަ،  )ދޭއް(  1ސިކު

 ދަރަޖަ.
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 ވަނަ ބާބު 0011

ނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙުދޫދު    އަދަބު ކަ

 ތިވުމާއި ދަށްވުންމަދަރަޖަ އަދަބުގެ  -ވަނަ މާއްދާ 0111

 އަދަބެްއގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން -ވަނަ މާއްދާ 0110

 ެދވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް ފިޔަވައި ޖަލަށްލުން  -ވަނަ މާއްދާ 0111

 ެދވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުަތކާ ެއއްޮގތަށް  ފިޔަވައިޖަލަށްލުން  -ވަނަ މާއްދާ 0111

 ޢަމަލުނުކުރުން             

 މަރުގެ އަދަބު -ވަނަ މާއްދާ 0111

 
 

 އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށްވުން 

ހ( ކުުށގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިކުރާ ނުކުތާތައް ކިތަންމެ .__)0111  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  21ވަނަ މާއްދާއާިއ  21ގިނަކަމުަގިއވިޔަްސ، މިޤާނޫނުގެ 

ެއޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ، ކޯޓަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންވަރަށްުވރެ ބޮޑު އަދަބެއް ަކނޑަ 

 ލިބިގެނެއްނުެވެއވެ.

ށ( ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރާ ނުކުާތތައް ކިތަންމެ )

ނޑަނޭޅުމުެގ، ނުަވތަ އެއްެވސް މާނައެއްނެތް  ގިނަކަމުަގިއވިޔަްސ، އެކުަށކަްށ އަދަބު ކަ

 އަދަބެއް ަކނަޑއެޅުމުގެ އިޚްިތޔާރު، ކޯޓަށް ލިިބގެނެއްނުެވެއެވ.

 

 ބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން އަދަ 
ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަސާސީ އަދަަބކީ ޖަލަށްލުމެވެ. .__)0110  ޖަލަށްލުން 

ނަމަވެސް އެޙާލަތްތަުކގަިއ ަކނޑަެއޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބަީކ ޖަލަށްލުން ކަމަށް ވާކަށް 

 ނުޖެހެއެވެ.

އެކަހެރިކޮށްފަިއ  މުޖުތަމަޢްގެ ރައްކަލަކަށްަޓކައި ކުްށވެރިޔާ މުޖްތަމަޢުން. 0
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 ބަންދުކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިވުން؛

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލަކީ މުޖްތަމަޢު ކުށްވެރިުކރާ ނުރައްކާތެރި . 1

ޢަމަލެއްކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަަކިއ ކުށްވެރިޔާ އެކަހެރިކޮށް ަބންދުކުރުން  ކޮންމެހެން 

 ބޭނުންތެރިވުން، ނުވަތަ 

ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލަށް ބަލާއިރު،  ކުށްވެރިާޔގެ ޙާލަތަށާއި، އޭނާ. 1

 އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުރުން ފިަޔވައި އެކަީށގެންވާ އެހެން އަަދބެއް ނެތުން.

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ 

އަަދބެްއގެ ގޮުތން 

ޖަލަށްލެވޭ އެްނމެ ކުޑަ 

 މުްއދަތު 

ވަނަ ދަރަޖައިެގ  1ވަނަ ނުވަތަ  0ށ( ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ ) 

ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތަުކެގ  011ނުވަތަ މިޤާނޫނުގެ  ކުށެއްނަމަ،

ނަޑއެޅޭނެ އަދަުބގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަްލެގ  ތެރެއިން ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްނަަމ، ކަ

ނޑަައަޅންޖެހޭ އަދަބުގެ މަދުވެގެން ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބަިއ  ދަށުން އެކުށަކަށް ކަ

 ެށވެ.ވާންވާނީ ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބަ

 

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް 
ހ( ކުްށވެރިޔާ ުކރި ކުށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ .__)0111  ޢާއްމު ުއސޫލު 

ނަޑއަޅާ އަދަބުގެ މިންވަރު  ބެލުމުގަިއ،  އެހެން އަދަބެއް ަކނަޑއެޅުމާިއ، ެއގޮތުން ކަ

ޚާއްިޞއްޔަތުތަކަާށއި، މުޖްތަމަޢުގެ  ށްވެިރޔާގެ ޒާތީކުށްވެރިޔާ ކުށް ކުރި ޙާލަތަށާއި ކު

ނޑައެޅުުމގައި ބަލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކޯޓުން  ބޭނުންތަކަށާއި، އަދަބު ކަ

 ބަލައި، ެއކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

ނަޑއެޅޭ އަދަުބގެ ބައެްއ، ޭގގަިއ )  ގޭަގއި ބަްނދުކުުރން  ށ( ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަްށ ކަ

ންދުކޮށްގެން ެއކަށީގެްނާވ ގޮތެްއަގއި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެކަމަށް އަންނަނިިވ ބަ

 ޙާލަތުތަކުގައި ބެލޭެނއެވެ.

ކުށްވެރިާޔއަކީ މުޖްތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއްކަމަށް ނުވުން، . 0

 އަދި

1. 

I.  ިގޭަގއި ހުރެގެން އޭނާެގ ޢާއިލާއަށް ބޭނުންތެރ
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 ން، ުނވަތަމިންވަރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދެވު

II.  ކުށްވެރިާޔއަށް ބޭނުންވާ ަވކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަެކްއ

 އޭނާގެ ގޭަގއި ކުެރވެންހުރުން.

ކުދި ކުދި ކުށްތަކުގެ ައދަބެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ގޭަގިއ . 1  މުްއދަތު 

ބަންދު ކުރުން އެއީ ރަނަގުޅ އަދަބު ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އަދި 

ނޑަެއޅޭ އަ ދަބުގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއިެވްސ ބައެއް ޙާލަތްތަުކަގއި ކަ

ގޭަގއި ބަންދުކުރުްނ ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކުށްވެިރޔާ ެއނބުރި 

މުޖްތަމަޢަށް އައުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކަިއ، ޖަލަށްލުމުެގ 

އަދަބަށްފަހު އަދަބުގެ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ޭގަގއި ބަންދުކުރުމަށް އަދަބު 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  ކަ

މުޖްަތމަޢަށް 

 ކުރުން ޚިުދމަތް
ނ( ކުށްވެރިާޔގެ މައްޗަށް ުމޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅޭ އަދަބަީކ ) 

 އެންމެ އެކަީށގެންވާ އަދަބުކަަމށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

ކުްށވެރިާޔގައި މުޖްތަަމޢަށް ފައިދާކުރާނެ ަވކި ޚާއްޞަ . 0

 ރުން، ނުވަތަބާވަތެްއގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްެދވޭނެ ހުނަރު ހު

މުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ވަކި ާޚއްޞަ ާބވަތެްއގެ ިޚދުމަތެއް . 1

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ކުށްވެރިާޔއަށް ލިބިފައިވުްނ، ނުަވތަ

 

 

 

އަދަބެްއގެ ގޮތުން ުކށްވެރިޔާ މުޖްތަމަޢަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ . 1 

ލުްނ ޚިދުމަތަކީ، އޭނާ ކުރި ކުށުެގ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއް

ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ެއގެއްލުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބާރުއަާޅ 

 ޚިދުމަތަކަށްވުން.

މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ާޢއްމު ގޮތެްއގަިއ ގިނަ . 1        މުްއދަތު 

ކުށްތަކަށް ަކނަޑއެޅޭ އަދަބުގެ ބަެއްއގެ ގޮުތަގއި ހިމެނުމަށް 

ނަމަވެސް މުޖްތަމަޢަށް  އެކަީށގެންވާ އަދަބެެކވެ. އެހެން

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާއްމުގޮތެްއގައި އެންމެ ކުޑަ ުކށްތަކަށް 

ނަޑއެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބު ކަމަށް ެވގެންނުވާނެެއވެ.  މެނުވީ ކަ
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 ރ()  ޖޫރިަމނާ 

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑަައޅަންވާނީ އެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭެނ . 0

 ްތތަކުގެ މަްއޗަށް ެއކަންޏެވެ. ވަސީލަތްތައް ލިބިފަިއވާ ފަރާ

ޖޫރިަމނާގެ ަޢދަދު 

ނޑަެއޅުން   ކަ
ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަދަބު، ޢާއްމުގޮތެްއގައި ވާންވާނީ އެހެން . 1 

ބާވަތްތަުކގެ އަދަބުތަކާެއކު ަކނޑަެއޅޭ އިތުރު އަދަބަކަެށވެ. ޖޫރިމަނާ 

ނޑައެޅެްނ  ކުރުމުގެ އަދަބަކީ މުއްސަނިދ ކުށްވެރިންގެ މަްއޗަށް ކަ

ންނަ އަދަބުތަކަށް ފައިސާިއން އަގު ދެއްކުމަށްފަހު ކުށުެގ ޙަޤީޤީ އޮ

އަދަބުން އެމީހުން ސަލާމަތްުވމަށް އޮތް މަގެްއކަމަށް ނުވަަތ އެފަދަ 

 މަގެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ އަދަެބއްކަމަށް ެވގެންނުވާެނއެވެ.

އުޅޭ ޫނޅޭ ގޮތް ގާތުން 

 ބެލުން 
 ޅ( ) 

އަދަބު ކުށްެވރިއަކަްށ  އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ގާުތން ބެލުމުގެ. 0

ނަޑއެޅޭނީ، ެއ ކުްށވެރިައކީ، އޭނާ އުޅޭ ނޫޭޅ ގޮްތ ގާތުން   ކަ

ނޑަެއޅޭ މުއްދަުތގައި އޭނާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތަފާތު  ބެލުމަށް ކަ

ގަާވއިދުތަކަާށއި އުސޫލުތަކަްށ ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިވާނެ، 

 ޒިންމާދާރު މީހެއްކަމަށް ވާނަމައެވެ. 

ނަޑއޭާަޅާ ުމއްދަތަކީ، ެއ އު. 1  މުްއދަތު  ޭޅ ނޫޅޭ ގޮތް ގާތުން ބެލުމަށް ކަ

ނޑައަޅާ ެއކަށީގެްނވާ މުއްަދތެކެވެ.  ކުށެްއގެ ނިސްބަތުން ކަ

ޚާއްޞަކޮށް ފަރުާވގެ ޕްރޮގްާރމަކަށްފަހު އެޕްރޮގްރާމްގެ ަސބަބުން 

 ކުށްވެރިާޔއަށް ކޮށްަފއިވާ އެދެޭވ އަސަރު ދެނެގަތުމަށްޓަަކއެވެ. 

 ކ( )  މް ފަރުާވގެ ޕްޮރގްރާ 

ކުށްވެރިާޔގެ ރުހުމަކާ ނުލާ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް އަމުރު ކުރުން، . 0

އެއީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް ކަުމގައި ބެލެވޭނީ އެ ފަުރވާ ލިބިގަތުމުން  

ކުށްވެރިޔާ ކުށަށް އަރަިއގަުތމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ 

 ނަމައެވެ. 

އިވެރިކުރުމަށް އަމުރު ުކރަންވާނީ ފަރުވާގެ ޕްޮރގްރާމެްއގަިއ ބަ. 1  މުްއދަތު 
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ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާްމގެ މުްއދަތަކީ އެޕްރޮގްރާމްގެ މަްޤޞަދު 

ޙާޞިލްވުމަށް ެއކަށިގެްނާވ މުއްދަތަކަށްވާނަމަެއވެ. ފަރުވާެގ 

ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާނެ މުްއދަތާބެހޭގޮތުން އެކަމާބެހޭ މާހިރުންނާ 

ރޮގްާރމްގަިއ ކޯޓުން މަޝްވަރާކުރަންވާެނއެވެ. ފަރުާވގެ ޕް

ކުށްވެިރއަކު ޢާންމުކޮށް ބައިެވރިކުރަންވާނީ، ޖަލަށްލުމުގެ ައދަބުގެ 

މުއްދަތުގައި ުނވަތަ ޖަލަށްލުމުގެ އަދަުބގެ ފަހުންނެވެ. ޖަލަށްލުމުގެ 

އަދަބުގެ ކުިރއަކުންނެއްޫނނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަރުވާެގ 

ޕްރޮގްރާމަކަށްފަހު އެޕްރޮްގރާމްގެ ސަބަބުން ކުްށެވރިޔާއަްށ 

ށްފައިވާ އެދެވޭ ައސަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޓެސްޓު ކުަރން ޖެހޭ ކޮ

 ޙާލަތްތަކުގަާއއި، ފަރުާވެގ ޕްރޮގްރާމާ ވިދިގެްނ ޭގގައި 

ބަންދުކުރުމާއި ކުށްވެިރޔާ އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ގާތުން ބެލުމަށް 

 ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ޙުކުމް ކުރެވިދާނެެއވެ.

 އ( )  ޕްރޮބޭަޝން 

ނޑަައޅާ އަދަބަކީ ުކށްވެރިޔާ ޕްރޮބޭޝަންގައި . 0 ބެހެްއުޓމަށް ކަ

ނޑަައޅާ އަދަބާ ިވދިގެން  އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ގާތުން ެބލުމަށް ކަ

ނަޑއެޅުން ރަނގަޅު ައދަބެކެވެ. އަދި ޕްރޮބޭަޝންގަިއ  ކަ

ބެހެއްޓުމަށް، ކުްށވެރިޔާ ުއޅޭ ނޫޅޭ ގޮްތ ގާތުން ެބލުމުގެ 

ހިންގޭ  މަރްޙަލާގައި ކުށްވެިރާޔެގ އުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި އެކަީށގެންާވ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން 

ޝަރުޠުކުރެވިދާނެެއވެ. އިތުުރ ކުށުެގ ޢަމަލު ކުރުމުން ުކށްވެރިާޔ 

ދުރުހެލި ކުރުމަށް އޭނާގެ މިނިވަންކަމަށް ކުޑަ ހިފެހެއްޓުމެއް 

ގެނައުމުން ފުދޭ ޙާލަތްތަުކގަިއ ޕްރޮބޭޝަންަގއި ބެހެއްޓުމަީކ 

 ކަީށގެންވާ އަދަބެކެެވ.އެ

ޢާއްމުގޮތެްއގައި ކޯޓުން ުކށްވެރިޔާ ޕްރޮބޭޝަންަގއި ބެހެއްޓުމަށް . 1  މުްއދަތު 

ނަޑއަޅާ އަދަބަކީ، އޭނާ ކުޅަ ކުށަށް ަކނަޑއެޅޭ އަސާީސ  ކަ
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 އަދަބުކަމުަގއި ެވގެންނުވާެނއެެވ. 

 

 ތަށް ޢަމަލުނުކުރުން ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮ 
ޝަރުޠުތަކާ ެއއްގޮަތށް 

 ޢަމަލުނުކުުރމުގެ ނަީތޖާ 
ނަޑއެޭޅ އެހެނިހެންހ( ).__0111  އަދަބުތަކުެގ  ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަ

ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ކުްށވެިރޔާ ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ކުށްވެރިޔާގެ މަްއޗަށް ޖަލަށްލުން 

ނ ފިޔަވާ ަކނަޑއެޅޭ އެހެނިހެން ނޑަައޅަންޖެހޭ އަދަބު ކަ ޑަޭނޅިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

 ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު، ަވގުތުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓުން އެންިގދާނެވެ.

ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ 

ނޑަެއޅޭ އެެހނިހެން  ކަ

އަަދބުގެ ަޝރުޠުތަކާ 

އެްއގޮތަށް 

ޢަމަލުނުކުރިކަން 

ނޑަެއޅުން   ކަ

ނަޑއެޭޅ  ލަށްލުން ފިޔަވާށ( ކުށްވެިރޔާގެ ަމއްޗަށް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ޖަ)  ކަ

އަދަބުގެ ޝަރުުޠތަކާ ެއްއގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއނުވާކަން ސާބިުތކުރުމަށް،  އެހެނިހެން

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ސާފު ހެކި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެޝަރުޠުތަާކ 

ެކވެ. މިގޮތުން އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ކުށްވެރިާޔގެ ޒިންމާއެ

ނަޑއެޅޭ އެހެނިހެން  އަދަބުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަްނ  ބަންދު ފިޔަވާ ކަ

ކުށްވެރިާޔއަށް ސާބިތުކޮށް ުނދެވިއްޖެނަމަ، މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

ނަޑއެޅުުމގެ އިޚްތިާޔރު  .ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ  ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް އަލުން އަދަބު ކަ

 

 މަރުގެ އަދަބު 
އޮޓޮމެޓިކުން 

 އިސްިތއުނާފު ކުެރވުން 
ކުށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުން ކުްށވެރިޔާ މެރުަމށް ކޯޓުން ޙުކުމް .___ 0111 

ކޮށްފިނަމަ، އެޙުކުމްގެ ުހރިހާ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާއި މައްސަލައިަގއި ކަން 
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