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ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 
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ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 
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 5103/9 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ފުރަތަމަ ބައި: ޢާންމު ބައި

 ވަނަ ބާބު  01

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 ތަޢާރުފާއި ނަމާއި ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚު ވަނަ މާއްދާ  01

 މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް؛ ޢާންުމ މަޤްޞަދުތައް  ވަނަ މާއްދާ  00

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް އުވިދިއުން ޤާނޫނުގަ ވަނަ މާއްދާ  05  އި ކަ

 ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ  ވަނަ މާއްދާ  04

 މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން  ވަނަ މާއްދާ  03

 ހެކި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ؛ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުާވހާހިނދަކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން  ވަނަ މާއްދާ  02

 ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު ވަނަ މާއްދާ  01

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  01

 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު  ވަނަ މާއްދާ  01

 ވަނަ ބާބު  51

 ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާއި ކުށުގެ ޒިންމާ އަދި ކުށުން 
 މާއުފުލުމާ ގުޅޭ ދިފާޢުތައް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމުގެ ޒިން 

 ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސް  ވަނަ މާއްދާ  51

ނޑައެޅުން ވަނަ މާއްދާ  50  ކުށުގެ ރުކުންތައް ކަ

 ޢަމަލާއި އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ެދމެދު ގުޅުން ހުރުން ވަނަ މާއްދާ  55
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ފެދޭ ިޒންމާ؛ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮްށލުުމން އުފެދޭ ޢަމަލެއް ކުރުމުން އުފެދޭ ޒިންާމ؛ އަތުގެ ވެރިކަމުން އު ވަނަ މާއްދާ  54
 ޒިންމާ

 ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް ވަނަ މާއްދާ  53

 ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކުްނ ކުރާ ކަންތަކުން ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން  ވަނަ މާއްދާ  52

ނޑީގެ ބައްޔެއްގެ ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން  ވަނަ މާއްދާ  51  ކުށުގެ ނިަޔތް ނެތިދިއުން ސިކު

 ރުހުން ވަނަ މާއްދާ  51

ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ ހުއްދަ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށެއްކަމުގައި ބަލައި މަނާކޮށްފައި ނުާވ  ވަނަ މާއްދާ  51
 ޢަމަލު

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  52

 

 ވަނަ ބާބު  41

 ތްކުރުން ކުށުގެ ރުކުންތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަ 

 މީހެއްގެ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން ވަނަ މާއްދާ  41

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން ވަނަ މާއްދާ  40

 ލުވާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީާޖ، ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަާފތުވުން ލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޙާޞިޙާޞި ވަނަ މާއްދާ  45

 ޢަމަލެއް ކުރާއިރު، އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި ކުށްހީކުރެވުން ކުށުގެ ވަނަ މާއްދާ  44

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  43

 ވަނަ ބާބު  31

  ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު 

 ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  31

 ގަޅު ކަންތައްތައްހުއްދަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ނުރަނ ވަނަ މާއްދާ  30

 ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  35

 ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިދާރާ ވަނަ މާއްދާ  34
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އެހެން މީހުންގެ ސުލޫކާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، އެހެން މީހުނަށް އަޅާލުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ  ވަނަ މާއްދާ  33
 ބޭނުންކުރުން 

 ފުސުގެ ދިފާޢުނަ ވަނަ މާއްދާ  32

 މުދަލުގެ ދިފާޢު  ވަނަ މާއްދާ  31

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  31

 ވަނަ ބާބު  21

  މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު 

 މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާްނމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  21

އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮށް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލު އަދި އަމިއްލަ  ވަނަ މާއްދާ  20
 ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލު 

 ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލިިބގެންވުން  ވަނަ މާއްދާ  25

 ތަޞައްރުފުނުފުދުން  ވަނަ މާއްދާ  24

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން ވަނަ މާއްދާ  23

 ބާރުގެ ބޭނުންކޮްށފާނެކަމުގެ ނުޫފޒު ވަނަ މާއްދާ  22

 ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައުން  ވަނަ މާއްދާ  21

 އެނގިގެންނުވާ ކަންތަްއތަކާއި ކުށްހީގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަްނތައްތައް ވަނަ މާއްދާ  21

 ހުއްދަ ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވުން  ވަނަ މާއްދާ  21

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  22

 ވަނަ ބާބު  11

 ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު  ދަޢުވާ 

 ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާެނ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  11

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހުްނ ދަޢުވާ ނުކުރެވުން ވަނަ މާއްދާ  10  ކަ
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ށްވެރިނުވާކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި، ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމަށާއި ކުރެވޭ ޙުކުމް ބަލައިގަތުމަްށ ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ ކު ވަނަ މާއްދާ  15
 ނުކުޅެދިގެންވުން 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު  ވަނަ މާއްދާ  14

 ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުާވ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން  ވަނަ މާއްދާ  13

 ރިން އެހެން ކުށަކަށް ކޮށްފައިާވ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން ކު ވަނަ މާއްދާ  12

ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވިަފއިވަނީ، އެކަމުގެ ބާރުނެތް ޯކޓެއްގައި ކަމަށްވުން، ނުވަތަ މަކަރުެވރި ގޮތުގަިއ  ވަނަ މާއްދާ  11
އެ ދަޢުވާގައި ކުށް ސާބިތުކުރި ކުރުން  ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ 

ނޑައަޅާަފއިވާނަމަ، ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާއަްށ ހުރަހަކަށް ނުވުން   ބާޠިލުކަމުގައި ފަހުން ކަ

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  11

 ވަނަ ބާބު  11

  ކުންފުނިތަކުގެ ޒިންމާއާއި އިންސާނުން ނޫން އެހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ޒިންމާ 

 ފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާކުން ވަނަ މާއްދާ  11

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

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  15

 ވަނަ ބާބު  11

  ފުރިހަމަނުވާ ކުށް 

 ކުށެއް ކުރަން އުޅުން މާއްދާ  ވަނަ  11

 ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން ވަނަ މާއްދާ  10

 ކުށްކުރުމަށް ރޭވުން ވަނަ މާއްދާ  15

 ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން ދިާފޢަކަށް ނުވުން  ވަނަ މާއްދާ  14

 ލިބިދެވޭ ދިފާޢު ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ީމހާއަށް  ވަނަ މާއްދާ  13

 ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަަމލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން ިލބިދޭ ިދފާޢު ވަނަ މާއްދާ  12

 ކުށެއް ކުރުމަށް އުޅުމާއި،  ކުށެއް ކުރަން އެދުމާއި، ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުން ދަރަޖަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  11
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 ރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުންކުށްކު ވަނަ މާއްދާ  11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  11

 ވަނަ ބާބު  21

  ކުށް ދަރަޖަކުރުމާއި އޭގެ ނަތީޖާ 

 ކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން ވަނަ މާއްދާ  21

 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް  ވަނަ މާއްދާ  20

 ތުޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކުެރވިގެންވާ މުއްދަ ވަނަ މާއްދާ  25

 ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް ވަނަ މާއްދާ  24

 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުން ވަނަ މާއްދާ  23

 

  ދެވަނަ ބައި: ޚާއްޞަ ބައި

 ނަފުސާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް 

 ވަނަ ބާބު  001

  މެރުމުގެ ކުށް 

 މެރުން ވަނަ މާއްދާ  001

 އި މީހަކު މެރުން ޤަޞްދަކާ ނުލަ ވަނަ މާއްދާ  000

 އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން ވަނަ މާއްދާ  005

އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫުރ ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަމިއްަލއަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެިދނުާމއި، މީހަކު  ވަނަ މާއްދާ  004
 ންއަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅު

 މަރެއް ފޮރުވުން ވަނަ މާއްދާ  003

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  002
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 ވަނަ ބާބު  051

  ޖެހުމާއި، ޖަހާފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމާއި އަދި އެހެނިހެން ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށް 

 ޖެހުން  ވަނަ މާއްދާ  051

 ރުދެއްުކންފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލަކުން ައނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބި ވަނަ މާއްދާ  050

 ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން ވަނަ މާއްދާ  055

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  054

 ވަނަ ބާބު  041

  ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށް 

 ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން ވަނަ މާއްދާ  041

 ޖިންސީ ޢަމަލު ވަނަ މާއްދާ  040

 ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  045

 ޖިންސީ ބޭނުންހިުފން  ނަ މާއްދާ ވަ  044

 ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  043

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  042

 ވަނަ ބާބު  031

 މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް މީހުން ހިފެހެއްޓުމާއި 
  ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ކުށް 

 ގޮތުގައި މީހުން ހިެފެހއްޓުން  ހުއްދަނޫން ވަނަ މާއްދާ  031

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން ވަނަ މާއްދާ  030

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  035
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 މުދަލުގެ ކުށާއި ޒާތުގެ ކުށް 

 ވަނަ ބާބު  501

 ވައްކަމުގެ ކުށް  

 ވައްކަން، ޓެކުން، މަކަރާއި ޙީލަްތ، ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުން ވަނަ މާއްދާ  501

 ކަންކުރުންވައް ވަނަ މާއްދާ  500

 މަކަރާއި ޙީލަތުން ނުވަތަ ޓެކުމުްނ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތުން  ވަނަ މާއްދާ  505

 ފޭރުން ވަނަ މާއްދާ  504

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ޚިދުމަތުން ޭބނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާ ހޯދުން  ވަނަ މާއްދާ  503

 ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ވަނަ މާއްދާ  502

ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ަބހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ަތނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަުލން ނުވަަތ އޮޅިގެން  ވަނަ މާއްދާ  501
 ރައްދުކުރެވޭ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން

 މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ޭބނުންކުުރން ވަނަ މާއްދާ  501

 ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން  ވަނަ މާއްދާ  501

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  502

 ވަނަ ބާބު  551

  މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުކުރުމުގެ ކުށް 

 މުދަލަށް ގެއްލުންދިުނން  ވަނަ މާއްދާ  551

 މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން ވަނަ މާއްދާ  550

 ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން  ވަނަ މާއްދާ  555

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  554
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 ވަނަ ބާބު  541

  ހުއްދަ ނެތް ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ކުށް 

 ހުއްދަނޫން ތަނަަކށް ވަނުން  ވަނަ މާއްދާ  541

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން ވަނަ މާއްދާ  540

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ޯހދުން ވަނަ މާއްދާ  545

 މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރުން ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާ  544

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  543

 ވަނަ ބާބު  401

  ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ނަކަލުކުރުމާއި، މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގުން 

ސްލުގެ ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާިއ، އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުާމއި، އަގުހުރި އެއްޗެހި ނަކަލުކޮްށ އަ ވަނަ މާއްދާ  401
 ގޮތުގައި ދެއްކުން

 ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުން  ވަނަ މާއްދާ  400

 ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން ވަނަ މާއްދާ  405

 އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް ވަނަ މާއްދާ  404

 ލާފުވުންވަކި މަްޞލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމުެގ ވާޖިބާ ޚި ،ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ވަނަ މާއްދާ  403

 ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިެގން ބޭްއވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައާއި ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި އޮޅުވާލުން  ވަނަ މާއްދާ  402

 ރަހުނު ބެހެއްޓުމަްށފަހު ދަރަނި ޫދކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލުން  ވަނަ މާއްދާ  401

 އޮޅުވާލުންއިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި  ވަނަ މާއްދާ  401

 މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  401

 ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާލުން ވަނަ މާއްދާ  402

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  451
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 ވަނަ ބާބު  301

 ކުށް ޢާއިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ 

 ހުއްދަނޫން ކާވެނި  ވަނަ މާއްދާ  301

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން ވަނަ މާއްދާ  300

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް  ވަނަ މާއްދާ  305

 ތިމާގެމީހަކާއެކު ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުން  ވަނަ މާއްދާ  304

 އި، ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮްށލުން ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޮއތް ވާޖިބާ  ވަނަ މާއްދާ  303

 އަޅާނުލުން ވަނަ މާއްދާ  302

 ހައްޔަރުން ނައްޓުވައިލުން  ވަނަ މާއްދާ  301

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  301

 ވަނަ ބާބު  201

  ދައުލަތް ހިންގުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް 
 ގާ ހުއްދަނޫން ކަންކަމުގެ ކުށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހިން 

 ރިޝްވަތު ވަނަ މާއްދާ  201

 ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން  ވަނަ މާއްދާ  200

 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު  ވަނަ މާއްދާ  205

 ޔަތު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ޭބނުންކުުރންނަހަމަ ގޮތުގައި ރަސްމީ ހައިސިއް  ވަނަ މާއްދާ  204

 ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  203

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  202

 ވަނަ ބާބު  251

  ދޮގު ހެކި ދިނުމާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށް 

 ހެކި ދިނުން  ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ވަނަ މާއްދާ  251
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 ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  250

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަްށ ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން ވަނަ މާއްދާ  255

 ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  254

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  253

 ވަނަ ބާބު  241

 ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ތަނަކުން ފިލައިގެންދިއުން 

 ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން ވަނަ މާއްދާ  241

 އެކްސިޑެންޓްވުމުން އެކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  240

މުވައްޒަފަކަށް  ނުވަތަ ަބންދުގައި ތިބޭ ީމުހން ބެލެހެއްޓުމާ  ހަވާލުވެހުރި ޤާނޫނު ތަްނފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް  ވަނަ މާއްދާ  245
 ނުވަތަ ދަތިކުރުން   ހުރަސްއެޅުން

 ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން ވަނަ މާއްދާ  244

 ރުޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުންޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަ ވަނަ މާއްދާ  243

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވުން  ވަނަ މާއްދާ  242

 ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިިދނުން  ވަނަ މާއްދާ  241

 ޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުންފިލުން އަދި މީހުން ބަްނދުކުރާ މަރުކަ ވަނަ މާއްދާ  241

 ފިލުން ހުއްދަކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  241

ހުއްދަކުރުން؛ މީހުން  މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން ވަނަ މާއްދާ  242
 ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

މަށް ހުރި މީހަކަށް ނުަވތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ުނވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރި ހެކި ދިނު ވަނަ މާއްދާ  231
 މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަނަގޅު ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން

 ރުނުވުން ކޯޓަށް ހާޒި ވަނަ މާއްދާ  230

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  235
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 ވަނަ ބާބު  101

 ންޢާންމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ކުށް އަމަ 
 އަމަންޢާންމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ކުށް 

 ރަޔަޓްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮްށގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުން ވަނަ މާއްދާ  101

 ކުލީސިފައިން ހޯދުން  ވަނަ މާއްދާ  100

 ޤަޛުފުގެ ކުށް  ވަނަ މާއްދާ  105

ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެޭހ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަނެތި ހިންގުމާއި، ލައިސަންސްނެތި އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  ދާ ވަނަ މާއް  104
 ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުއްދަުނނަގައި ކުރުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން ވަނަ މާއްދާ  103

 ގެއްލުން ުހރި ޢަމަލުކުރުން ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ވަނަ މާއްދާ  102

 ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ަބނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން  ވަނަ މާއްދާ  101

 އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް ވަނަ މާއްދާ  101

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖިބު  ވަނަ މާއްދާ  101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  102
 

 ވަނަ ބާބު  151

 ންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް އިޖްތިމާޢީ މި 

 ހަށިވިއްކުން  ވަނަ މާއްދާ  151

 ހަށިވިއްކުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  150

 ހަޑިހުތުރު ލިޔުމާއި، ތަކެތި އުފެއްދުމާއި، ބެހުން  ވަނަ މާއްދާ  155

 ކުރުންމައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގަިއ  ވަނަ މާއްދާ  154

ނޑުގެ ބައިތަްއ ވިއްކުން ވަނަ މާއްދާ  153  އިންސާނާގެ ހަށިގަ

 ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން ވަނަ މާއްދާ  152

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  151

 ވަނަ ބާބު  101

 ހަތިޔާރާ ގުޅޭ ކުށް 

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  101
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ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަްށ  ވަނަ މާއްދާ  100
 ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  105

 ވަނަ ބާބު  151

 ޓެރަރިޒަމާއި ރާވައިގެން ކުރާ ކުށް 

 ވެރިވުންކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައި ވަނަ މާއްދާ  151

 ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  150

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  155

 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު  -ތިންވަނަ ބައި   ކަ

 ވަނަ ބާބު  0111

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ނޑައެ ވަނަ މާއްދާ  0111 ނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުންކަ  ޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ވަނަ މާއްދާ  0110  ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު  ވަނަ މާއްދާ  0115  ކަ

ނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް  ވަނަ މާއްދާ  0114 ނޑައެޅުން ލާޒިުމނުވި ނަމަވެސް، އެ މި އަދަބު ކަ ންވަާރ ޚިލާފުވާ އަދަބު ކަ
 ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުުރން

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަުލގައި ބުާނ މިްނވަރުގެ އަދަބެއް، ހުއްދަ ކުރެވިަފއިވާ އެހެްނ  ވަނަ މާއްދާ  0113 ކަ
ނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް   ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކަ

 ންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލުއަދަބުތަކުގެ މި ވަނަ މާއްދާ  0112

 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  0111

ނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް ވަނަ މާއްދާ  0111  އަދަބު ކަ

 ކައްފާރާ ވަނަ މާއްދާ  0111
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 ވަނަ ބާބު  0011

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން  މާއްދާ  ވަނަ  0011 ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  އަދަބު ކަ

އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ، ކުށުެގ ނިޔަތާގުޅޭ ، ކުށް މާނަކުރުމުގައި ވަނަ މާއްދާ  0010
 ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ، އަދަބުެގ މިންވަރު މަތިވުން

 ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަުބން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން  ވަނަ މާއްދާ  0015

 ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަުބގެ މިންވަރު މަތިވުން ވަނަ މާއްދާ  0014

 ަތ ދަށްވުން ކުށެއްގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ނުވަ ވަނަ މާއްދާ  0013

 އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަަދލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަުބގެ ދަރަޖަ މަތިވުން ވަނަ މާއްދާ  0012

 ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްުވން ވަނަ މާއްދާ  0011

ްނފީޒުކުރާ ފަރާތްތަަކށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަބަުބްނ އަދަބުގެ ޤާނޫނު ތަ ވަނަ މާއްދާ  0011
 މިންވަރު ދަށްވުން 

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮުތމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަުރ ދަށްވުން  ވަނަ މާއްދާ  0011

 ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ައދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލިބެިނވި  ވަނަ މާއްދާ  0012

ނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމުެގ ސަބަބުން އަދަބުގެ   ދަރަޖަ ދަށްވުން  ވަނަ މާއްދާ  0001  ސިކު

 ވަނަ ބާބު  0511

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙުދޫދު 

 އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށްުވން ވަނަ މާއްދާ  0511

 އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށްުލން  ވަނަ މާއްދާ  0510

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިެހން އަދަބުތައް  ވަނަ މާއްދާ  0515

 ނުކުރުން ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިެހން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލު ވަނަ މާއްދާ  0514

 މަރުގެ އަދަބު ވަނަ މާއްދާ  0513

 ޙައްދުގެ ކުށްތައް ވަނަ މާއްދާ  0512
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 ފުރަތަމަ ބައި: ޢާންމު ބައި

 ވަނަ ބާބު  01

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 ތަޢާރުފާއި ނަމާއި ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚު ވަނަ މާއްދާ  01

 ދުތައް މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް؛ ޢާންުމ މަޤްޞަ ވަނަ މާއްދާ  00

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް އުވިދިއުން  ވަނަ މާއްދާ  05  ޤާނޫނުގައި ކަ

 ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ  ވަނަ މާއްދާ  04

 މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން  ވަނަ މާއްދާ  03

 ނދަކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހެކި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ؛ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުާވހާހި ވަނަ މާއްދާ  02

 ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު ވަނަ މާއްދާ  01

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  01

 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު  ވަނަ މާއްދާ  01

 ތަޢާރުފާއި ނަމާއި ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 

ނޑާއި، މި ޤާނޫނަކީ، ޖިނާ )ހ(  .01 ތަޢާރުފާއި ނަން   އީ ކުށްކުާށއި، އެ ކުށްކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މިންގަ
އެ ކުށްކުށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ރުކުންތަކާއި، އެ ކުށްކުށުގެ ޢުޤޫބާތާއި، ކުށްކުށާއި ޢުޫޤބާްތ 
ދަރަޖަކުރެވިގެންވާގޮތާއި، ކުށުގެ ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭެނ ކަންތައްތަކާއި، އަދަުބ 

ނޑައެޅުމުގެ އު ނޑައަޅައި އެކަންކަމާބެހޭ ކަ ނޑު ކަ ނޑައެޅުމުގެ މިންގަ ސޫލާއި، އަދަބު ކަ
 އެންމެހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުއެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު" އެވެ. )ށ(  

ސަރުކާރުގެ ދިވެހިވެ ތަްޞދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސް )ނ(  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 
 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 12ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ 

ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނުަވތަ  )ރ(  ކުރީގެ ކުށްކުށް 
ގާނެއެވެ. އެެހންނަމަވެސް، މި ާޤނޫނަްށ ކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ިމ ޤާނޫނެއް ނުހިނ

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނުވަަތ ކޮށްފައިާވ ކުށަކަށް މި ޤާޫނނަްށ 
ނޑައަޅާނަމަ، އެ ކުށަކަށް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަދަުބ ކަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 17 

ނޑައަޅާފައި ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ކުރީގެ ޤާނޫނުގައި ކަ ވާ އަދަބަށްވުރެ ކުޑަ ކަ
ނޑަ  ވާނީ މި ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.އަޅަންއަދަބެއްނަމަ، އެފަދަ ކުށަކަށް ައދަބު ކަ

 ޢާންމު މަޤްޞަދުތައް  މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް؛

މު ާމނައާ މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް މާނަކުާރނީ އެ މާއްދާތަކުގެ ޢިބާރާްތތަުކން ދޭހަވާ ޢާން )ހ(  .00 މާނަކުރުމުގެ އުސޫލު 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ. އެެހންނަމަވެސް މާއްދާއެއްގެ ޢިބާރާްތތަކުން އެއް މާނައަށްވުެރ 

އެ މާއްދާ މާނަކުރަންވާނީ، މި މާއްދާގައި ، ގިނަ މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް މާނަކުރެވޭނަމަ
ންޖެހޭ ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޢާންމު ަމްޤޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ޮގތުގެަމތިންނާއި، މާނަކުރަ

މާއްދާގައި ހިމެނިގެންވާ ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މި ޤާނޫނުެގ 
 ދަށުން ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރީ ބާރުތަކުގެ ބޭނުްނހިފަންވާނީ އެ ބާރުތަކާ ގުޅިގެން 
ނޑުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ. އަދި  ނޑައަޅާފަިއވާ މިންގަ  މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑުތަކަކަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގައި އެ މިންގަ ނޑުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ނުފުދޭ މިންގަ
 ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޢާންމު މަްޤޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ގޮތުގެމަިތންނެވެ.

ނަސަބާއި،  ބުއްދިއާއި މުދާ ހިމެނޭ ، ފުރާނައާއި، މި ޤާނޫނުގެ ޢާންމު މަޤްޞަދަކީ ދީނާއި )ށ(  ޢާންމު މަޤްޞަދު 
ނީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރުދީ މަޞްލަޙަތުތަކާއި ޢާންމު ޤާނޫ ،ގޮތުން

މަޞްލަޙަތުތަކަށް ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކުރެވިގެންނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނުވަތަ ޤާނޫނުްނ 
މަޢާފުދެވެން ނެތް ގޮތެއްގެަމިތން، ގެއްލުން ފޯރުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގެއްލުްނ 

ގޮތުން ިހންގޭ ޢަމަުލތައް ަމނާކުރުމުގެ، އަދި އެފަަދ  ފޯރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމުގެ 
ނަޑއެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ. މި ގޮތުގެމަތިްނ،   ޢަމަލުތަކަށް ޢުޫޤބާތް ކަ

އަދި މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަްއ ، މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ މަްޤޞަދަކަށްވެގެން ވާނީ
 ލުވާނެ ގޮތުގެަމތިންނެވެ:މާނަކުރެވެންވާނީ، އަންަނނިވި ަމޤްޞަދުތައް ޙާޞި

ކުރާ ކުށުގެ ބުރަަދނުގެ ނިސްބަތާިއ ، ކުށްކުރާ މީހާ ކުށްވެރިވާ ިނސްބަތާއި (0)   
ނޑައެޅުން؛  އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޢުޤޫބާެތއް ކަ

ކުށަކަށް ނުވާ ޢަމަލު ކުށުގެ ގޮތުގައި ކުށްވެރިކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ކުށުގެ  (5)   
 ގޮތުގައި ކުށްވެރިކުރުން؛ ޢަމަލު ކުށުގެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މީހުންނާ މެދު އަނިޔާވެރި  (4)   
 ގޮތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ގޮތުގައި މުޢާމަލާތްކުރުން ުހއްޓުވުން؛

ށްކުށަށް ދެޭވ ކުށް މާނަކޮށްދީގެން އަދި ވަކި ަދރަޖަތަކަކަށް ކުށްތައް ަބހައިގެން، ކު (3)   
ނޑައަޅައިދިނުމާއި، ކުށުގެ ގޮތުގަިއ މަނާކުރެވިފައިާވ  އަދަބުގެ މިންވަރު ކަ
ޢަމަލުތަކަކީ ކޮބައިކަމުގެ އެކަށީގެންވާ އިންޒާރު ދިނުމާއި އެފަދަ ޢަމަލެއް 

 ކޮށްފިނަމަ ނުކުންާނނެ ނަތީޖާއަީކ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދިުނން.

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިްނ،  މި މާއްދާގެ )ނ(  އިތުރު  މަޤްޞަދު 
އަންނަނިވި ކަންކަން މެދުވެރިޮކށް ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް މި ޤާނޫނުން 
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 ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަެދކެވެ:

ކަށް ެއކަށީގެންވާ އަދަުބ މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު ހަމަތަކަށް އުނިކަން ގެންނަ ޢަމަުލތަ (0)   
ނޑައަޅައިގެން، އެ ޢާންމު ހަމަތައް ދެމެހެއްޓުން؛  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ ސަބަބުން ެއފަދަ ކުށްކުރުމުްނ  (5)    ކުށްކުށަށް ކަ
 ދުރުހެލިކުރުވުމާއި އެފަދަ ކުށް މަދުކުރުން؛

ޔަރުކުރުން ހިމެނޭގޮަތްށ ޖިނާޔަތުގެ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުިވޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ހައް (4)   
 ހިފެހެއްޓުން.

ނޑުކަމަށް މި މާއްދާގެ ) (3)    ( ވަނަ 0މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ާޢންުމކޮށް މުޖްތަމަުޢ 

 ޤަބޫލުކުރާ ސުލޫކީ ޤިޔަމްތައް ހިމެނެއެވެ.

 ވާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް އުވިދިއުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި 

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް 

 އުވިދިއުން 

ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެެހންެވސް   .05 މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަ
ނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިނު  ވާ އެއްވެސް ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަ

 ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ބާރު ދައުލަތަްށ ލިބިގެންވެއެވެ: )ހ(  .04 ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ 

   (0) (i)  ްކުށެއްގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއ
 ހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހިނދު، އެ ކުށަކަށް؛ ނުވަތަ ދިވެ

    (ii)  ެކުށެއްގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްގެ ނަީތޖާއެއްގ
ސަބަބުން ގެއްލުން ިލބުނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައިކަމަށް ވާހިނދު އެ ކުށަކަށް؛ 

 ނުވަތަ 

    (iii) ަވާހިނދު، އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށެއްގެ ޢަމަލު ފުރިހަމ
ރުކުން ނުވަތަ ނަތީޖާގެ ރުކުން ފުރިހަމަވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ކަމުގައިވާހިނދު، އެ ކުށަކަށް؛ ުނވަތަ

    (iv)  ާއަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހިެމނިގެްނވާ ގޮތަށް ހިންގޭ  މުޅިން ފުރިހަމަނުވ
 ކުށްކުށަށް:

އި ބެލެވޭ ޢަމަލެްއ އެފަދަ ކުށެއްގެ ރުކުނެއް ކަމުގަ )ހހ(     
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރުން؛ އަދި



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 19 

ނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކީ ނުވަތަ  )ށށ(      ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ  އެ ކުށުން ނެރެން ބޭނުންވާ ނަީތޖާ ނެރުމަށް ކަ
ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ޤައުމެއް ކަމުގައިވުން؛ 

 އަދި

ނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމުގައި،  އެ )ނނ(      ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ   ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަ
 ޤައުމުގައި އެ ކުށުގެ ޢަމަުލ ފުރިހަމަވެއްޖެނަމަ އެީއ 
އެ ޤައުމެއްގައިވެސް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރިނަމަ، 

އި ބެލެވޭނެ ޢަމަލަކަށްުވން؛ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުށެއްކަމުގަ
 އަދި

ކުށެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ަދއުލަތަށް، ނުވަަތ  (5)   
 ،ދައުލަތުގެ މުދަލަށް، ނުަވތަ ދައުލަތުގެ ބާރު ތަންފީޒުކުާރ ފަރާތްތަކަކަށް

ގެއްލުމެްއ  ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ބާވަތުެގ ކުށާއި، އެއިން ފަރާތަކަށް އެފަދަ
 ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް؛ އަދި 

ކުށްކުރީ ކޮންމެ ތަނެއްގައިކަމަށްވީނަމަވެސް ދިވެހިރައްޔިތަކު ނުވަަތ  (4)   
ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދިރިއުޅުން  ،ދިވެހިރައްޔިތަކާ ގުޅިގެން ކުރާކުށް
 ބިނާވެފައިވާ މީހަކު ކުރާ ކުށް؛ ައދި

އަދި އެ ކުށްކުރި މީހުންެގ ، ކުށްކުރީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް (3)   
ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވަީނ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، 
ނަޑއެޅިގެން ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކުށެއް. އަދި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާޫނނާ ކަ

 ޤްވާީމ މުޢާހަދާެއއްގެ ސަބަބުްނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފަިއވާ ބައިނަލްއަ
އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ޤާޫނނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިދޭ  ބާަވުތެގ 

 ކުށް؛ އަދި

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (2)    ކަ
ފައިވާ ުއޅަނދަކާ ދެކޮޅަްށ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ނަގާ

 ނުވަތަ އެއިން އުޅަނދެއްގައި ކުރެވޭ ކުށް.

ކުށުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު 
ހިންގުމުގެ ބާރު އޮތުން އެއީ 

 ކުށުގެ ރުކުނެއް ނޫންކަން 

ކުށެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންުގމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް އޮތްކަން ސާބިތުކުރުމަކީ، އެ ކުށުގެ  )ށ( 
ުކށެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުަމށް ަދއުލަތަށް ިލބިގެންވާ ބާުރ  ރުކުނެއް ނޫނެވެ. އެއީ

ނޑެކެވެ. ޤާޫނނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދައުަލތަްށ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ަކށަވަރުކުރަންޖެހޭ މިންގަ
ނޑުތަކާ އަޅާކިޔައި، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކުށުެގ  އޮތްތޯ ބެލުަމށް ޭބނުންކުރެވޭ ިމންގަ

 ކޮށްިދނުމަކީ ދަުޢވާކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.ނިސްބަތް ސާބިތު

ނޑައެޅުމަށް ކޯޓަށް  )ނ(  ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރު  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތަށް އުނިކަން އައުމުން އެކަމަށް ކޯޓުން އަދަުބ ކަ
ލިބިގެންވާ ބާރަށާއި، ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނުވަތަ މަދަނީ ޙުކުމެއް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ 

ތިން ތަންފީޒުކުރުމަްށ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރަކަްށ، މި މާއްދާގެ ސަބަބުން ގޮތެއްގެމަ
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 އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފޯރާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް އެހެން 
ޤައުމަކަށް ދައުލަތުން 
 ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުން 

ނޑައެޅިގެން )ރ(  އެހެން ގޮތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ކަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަުކ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ، އެހެން ޤައުމަކަށް ދައުލަތުން 

ދަޢުާވ ރައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ުކރެވޭ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގަިއ  ،ފޮނުވައިނުދިނުްނ އެއީ
 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހަމައެއް ޫނނެވެ.

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ބާރު ހިނގާ ބިމާިއ،  ބުނެފައި އެވަނީ  "ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށް (0) )ބ(  މާނަކުރުން 
ނޑާއި، އެ ބިމާއި ކަނޑުގެ މައްޗަށްވާ ވައިގެ ސަރަޙައްދާއި އަދި  ކަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކުގަާއއި، ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންވެގެްނވާ އިޤްތިޞާީދ 

ޅޭ ސަރަޙައްދާއި، ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި، މީހުން އުޅޭ ރަށްރަާށއި މީހުން ނޫ
 ރަށްރަށެވެ.

"ދައުލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  (5)   
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ހިންގާ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ 
 އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު 

ހިރާއްޖޭގެ އިޤްޠިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި، ދިވެ )ޅ( 
ބަލަހައްޓައި، ޙިމާޔަތްކޮށް، ެއތަކެތީގެ ބޭުނން އެންމެ ހެޮޔގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކަިއ، 
ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ، 

އިޤްިޠޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޖިނާއީ ޤާނޫނު ހިންގުމަްށ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާރު ލިބިގެންވެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖެ    
ހިންގުމުެގ  ނުބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން، މި ޤާނޫ

އަށް ލިބިެގންާވ ޙާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާގަިއ "ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށް ބާރު ދިވެހިރާއްޖެ
ބުނެފައިވާ ބަހުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާިއ 

ސަރަޙައްދުކަމަށް  އެއްބަސްވުންތަކާއި ޤާނޫުނތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު  ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކަށް  ކަ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން 

ނޑައަާޅފައިވާ އެއްވެސް ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ ދަޢުވާއެއްގައި ަބދަެލއް   .03 ދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން މަ މި ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަ
ނުަވތަ އަނބުރާ ލިެބްނޖެހޭ ، ހޯދުމަށް، ނުވަތަ އަަދބެއް ދިުނމަށް، ނުވަތަ މުދަލެއް ހިެފހެްއޓުމަށް

ދަކުރާ ގޮތެއްގެމަިތން ެއނޫންވެސް ކަމެއް ތަންފީޒުކުރުަމށް އެއްޗެއް ހޯދުމަށް، ނުަވތަ ޤާޫނނު ހުއް
އޮތް ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އިލްތިޒާމަކަށް، މި ޤާނޫނުން ހުރަހެްއނާޅައެވެ. ނުވަތަ އުނިކަމެއް ނުގެނެއެެވ. 

ނޑައެޅުމުގައި، ކުށުގެ މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބައިތައް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.  އަދި މި ޤާނޫނުގައި ކުށް ކަ
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 ކި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ؛ހެ 

 އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން  

ކުށެއް ނުކުރާކަމަށް ޤަބޫލު 
 ކުރުން 

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ކުށުގެ ކޮންމެ ރުކުނެއް ސާބިތުކުރެވިގެން މެނުވީ  )ހ(  .02
ތުކުރެވިގެންވާކަމަށް ުނެބލެވޭނެއެވެ. އެ މިންވަރަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބި

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ ކުށެއް ނުކުރާ މީހެއްކަމުގައި  ،ހެކި ލިބެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި
 ބެލެވޭނެއެވެ.

އްޖެ ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް މީހަކަށް އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވި (0) )ށ(  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 
ނޑައެޅިގެންދާނީ،  އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށެވެ.  ހިނދެއްގައި، އެ ކަމެއް ކަ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް 
 އޮތް ޒިންމާ 

ނޑައެޅިގެްނ އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންޮކށްަފއި ނުވާ (5)   ، ހާހިނދަކު މި ޤާނޫނުގައި ކަ
 ންވާނެއެވެ:އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ޒިންމާ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އުފުލަ 

    (i)  ިއެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ކުށުގެ އެންމެހައ
 ރުކުންތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުްނ؛

    (ii)  ،ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއް ނުކުރެވޭނެ ިމންވަރަށ
އިސްތިސްނާގެ އެންމެހައި ޙާލަތްތަކާއި، ޢާންމު ޫނން އެންމެހަިއ 

ކާއި، އަދި ކުށެއްކަމުގައި އެ ޢަމަލު ނުބެލުމަށް ހުރި އެންމެހައި ދިފާޢުތަ
ޙާލަތްތައް ދަޢުވާ އުފުިލފަިއވާ ކުށުގެ މައްޗަށް ުނިހނގާކަން 

 ސާބިތުކޮށްދިނުްނ؛ އަދި 

    (iii)  ާދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާގައި، ކުށުގެ ޒިންމ
ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް ބޭނުންވާ އެހެްނ ހުރިހާ  އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭކަން

ހެއްކަކާއި ކަންކަމެއް ލިބިހުރި އެންމެހައި ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަްށ ބަލައި 
 ސާބިތުކޮށްދިނުން.

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ 
 މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާ 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާހާހިނދަ (5)   ުކ، މި ޤާނޫނުގައި އެެހން ގޮތަަކްށ ކަ
ހުށަހެޅެން އޮތް ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ކޮންެމ ރުކުނެއް ލިބިހުރި 
އެންމެހައި ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެހެންގޮތަކަށް   
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު 
 ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން 

މި ޤާނޫނުން ަވކިކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ، ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށް ނުެދވޭހާހިނދަކުއެހެން )ނ( 
ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކަމެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ނުކުާތތަްއ 

އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދެވުނީ ކަމަށް ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ،  ،ސާބިތުކޮށްދެވުމުން
އަސަރު ފޯރާނެ ޚަޞްމަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި އެހެްނ  އެކަމުގެ

 ގޮތަކަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްނުޭދާހ ހިނދަކުއެވެ.
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ވަނަ ބާބާއި،  21ވަނަ ބާބާއި،  31"ޢާންމު ދިފާޢު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  މާނަކުރުން 
 ވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައި 11

 ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު 

ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 
 މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު 

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން، މި ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ހ(  .01
ނޑައެޅުމަށްަޓކައި މަދުވެގެން ކޮންެމ  ފައިސާގެ  ޢަދަދުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތޯ ކަ

ޢާކޮށް ގެންނަންޖެޭހ މަޖިލީހުން އެ ޢަދަދުތައް މުރާޖަ އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ރައްޔިތުންގެ 3
 ބަދަލުތައް ގެންަނންވާނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފައިސާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަދަލުުނކުރާހާހިނދަކު، މި ޤާނޫނު )ށ(  
 ޢަދަދުތައް އެގޮތުގައި ދެމިއޮންާނނެއެވެ.

 މާނަކުރުން 

ނޑައެޅިގެން ބޭނުންނުވާހާިހނދަކު:  .01 މާނަކުރުން   ޢިބާރާތެއް ބޭުނންކުރެވިފައިވާ ގޮުތން ތަފާތުކޮށް މާނަކުރުމަށް ކަ

)ށ( ގަިއ ވަނަ މާއްާދގެ  41"ބައިވެރިން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (0)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ބަރީއަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގެ ނަތީޖާގެ ގޮުތްނ  (5)   
ކުށެއް ނެތްކަމުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ކުށުން ކުށްވެރި ނުވާކަމުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ 

 އުމަށެވެ.ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކި ނެތްކަމުގެ ޙުކުމެއް އަ

 ވަނަ މާއްދާގެ  11"ކުށެއްކުރަން އުޅުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  ( 4)   
 )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ެގ  101"އޮޓަމެޓިކް ބަޑި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (3)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

 ވަނަ މާއްދާގެ  101މެޓިކް ލޯޑިންގް" އަށް ީދފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "އޮޓަ (2)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)ރ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  402"މަންފާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާޤނޫނުގެ  (1)   
 މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިޭބ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެ (1)    ނޑަްށ ލިބޭ ވޭނާއި "ހަށިގަ  ،ފަިއ އެވަނީ ަހށިގަ
ނޑުގެ މާއްދީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިޭބ  ނޑަށް ޖެހޭ ބައްޔާއި، ހަށިގަ ހަށިގަ

 އުނިކަމަކަށެވެ.
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ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ  555"ފަނާކުރުން" އަށް ދީފައިަވނީ މި ޤާނޫނުގެ  (1)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ  050ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް  (2)   
 ( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ނ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  50"ޙާލަތުގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (01)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

ކި" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ލިބިފައިވާ ހެިކ "ސާފު އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެ (00)   
އަޅާކިޔާއިރު ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް ބެލެވޭ މިންަގނޑަްށ ވުރެ މަތީ 
ދަރަޖައެއްގެ، އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭެނ ތަނެއް ެންތ 

ނޑެއްގެ ހެއްކަށެވެ.  މިންވަރަށް ހެކި ލިބުމުގެ މިންަގނޑަށްވުރެ ދަށް މިންގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގައި  304މީހުން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  "ތިމާގެ (05)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  540"ދެކެވޭ ވާހަކަ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (04)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަަނ  50ނީ މި ޤާޫނނުގެ ކުށްކުރި މީހާގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަ" (03)   
 ( ވަނަ ަންނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

ވަަނ މާއްާދގައި ދީފައިވާ  51ރުހުން" އަށް ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ " (02)   
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  45"ނަތީޖާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާޤނޫނުގެ  (01)   
 ނަކުރުމެވެ.މާ

"ކުށެއް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި ކުރާ  (01)   
ނޑައެޅުމަށެވެ. އަިދ އެ ޙުކުމް  ޙުކުމެއްގައި ކުށަކުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކަ

ދޫކޮށްާލފައި ނުުވމަށެވެ. ނުވަަތ  ،އެއްވެސް ގޮތަކުން ބަދަލުވެފަިއ ނުވުމަށާއި
ކަމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ޤަބޫލުކުާރ މީހަކު ކުށެއް ކުރި

 ޤަބޫލުކުރުމަށެވެ.

 ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ެގ  11"އޭޖެންޓް" އަށް ދީފައިަވނީ މި ޤާނޫނުގެ  (01)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.3)

  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  11"ކުންފުނި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (02)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  (51)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 241
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ވަނަ  241"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (50)   
 ( ވަނަ ަންނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5ދާގެ )ށ( ގެ )މާއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  151"ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (55)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

 ށް ދީފައިވަީނ "ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު" އަ (54)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 245މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  051"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (53)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ރ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  505ނޫނުގެ "މަކަރާއި ޙީލަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާ (52)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

"ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ބެލުން"  (51)   
( ވަަނ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 32އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ 
 .ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ

ވަނަ  22"ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ުނފޫޒު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (51)   
 މާއްދާގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( ެގ  541"ދިރިއުޅޭ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (51)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

ަވނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  50ންތައް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "ރުކު (52)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  (41)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 103

 އި "މަޢާފު" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުެގ "މަޢާފު ލިބެނިވި ިދފާޢު" އަށާ  (40)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 21

 ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ެގ  050"ގޮވާ ތަކެތި" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (45)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

ވަަނ  502ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުެގ  "ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަތު" އަށް (44)   
 ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ެގ  502"މާލީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (43)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  505މި ޤާނޫނުގެ "މާލީ ލިޔުމެއް" އަށް ދީފައިވަނީ  (42)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4)

ވަނަ މާއްދާެގ  502"މާލީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (41)   
 ( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)ނ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  150މި ޤާނޫނުގެ "މާލީ މުޢާމަލާތް" އަށް ދީފައިވަނީ  (41)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

( ވަަނ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 101ބަޑި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ " (41)   
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

ށް ުނދެވޭނެ ގޮަތްށ "ބާރު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ ތިމާއަށް އެެހން ތަނަކަ  (42)   
ނޑަށް ގެއްލުމެްއ  ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ަބންދުކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިމާގެ ހަށިގަ
ލިބިދާފަދަ ގޮތަަކށް މާއްދީ ގޮތުން ބާރުގެ ޭބނުންކުރުމަށާއި، އެ ބާރުެގ 
ބޭނުންކޮްށފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުަމށާއި  އަނިޔާކޮށްފާނެކަމުގެ ިބރުދެއްކުމަށާއި 

ފައި ބެހެއްޓުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ތިމާއަށް އެހެން ތަނަކަްށ އަދި ބަންދުކޮށް
ނޑަށް އަނިޔާ ލިބިދީފާނެކަމުެގ  ނުދެވޭނެ ގޮތަށް ހިފެހެްއޓުން ިހމެނޭގޮތަށް ހަށިގަ

 ބިރު އިހުސާސް ކުރުވުމަށެވެ.

 "ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ިމިނވަންކަން" އަށް ދީފައިަވނީ މި ޤާނޫނުެގ  (31)   
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.5ދާގެ )ށ( ގެ )ވަނަ މާއް 031

 ވަނަ މާއްދާގެ  244"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (30)   
 )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގައި  02"ޢާންމު ދިފާޢު" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (35)   
 މާނަކުރުމެވެ. ދީފައިވާ

ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އަންހެން ަނމުގެ ގޮތުގައި،  (34)   
އަދި އަންހެން ނަމުގެ ޮގތުގައި ޭބނުންކޮށްފައިވާ ަނން ފިރިހެން ަނމުގެ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ  11"އިސް ހިންގުންތެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (33)   
 ( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4)ނ( ގެ )

 "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު" އަށް ދީފައިވަީނ  (32)   
( ވަނަ ނަންަބރުގައި ދީފައިވާ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 545މި ޤާނޫނުގެ 
 މާނަކުރުމެވެ.

 ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ  "މަތީ ދަރަޖައަކަށް (31)   
( ވަނަ ަނންަބރުގައި ދީފައިވާ 5ަވނަ މާއްާދގެ )ރ( ގެ ) 541މި ޤާނޫނުގެ 
 މާނަކުރުމެވެ.
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( ވަަނ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 051"ގެ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (31)   
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

"ގޭގައި ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިރިއުޅޭ ހިޔާވައްސެއްގައި  (31)   
އެތަނެއްގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާ ވެގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 ކުށްވެރިއަކަށްދޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުްނ ބަންދު ކުރުމެވެ.

ވަނަ  11 "މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ (32)   
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށަށެވެ. 15ވަނަ މާއްދާއާއި  10 މާއްދާއާއި  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  51"ޤާބިލުކަން ނެތް" އަށް ދީފައިަވނީ މި ޤާނޫނުގެ  (21)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ  550"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  (20)   
 )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ  11"ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (25)   
 )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  40"މަސްތުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (24)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 "އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ  (23)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 23މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  242"މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (22)   
 )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު" އަދި "ހުއްދަ ޙާލަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (21)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 31

 "އެނގިހުރުން" ނުވަތަ "އެނގިހުރެގެން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (21)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 53

ވަނަ މާްއދާގެ )ޅ( ެގ  300"ޖަލްދުކުރުން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (21)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4)

ވަނަ  250"ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (22)   
 މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ދީފައިވާ  33ލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ "ޤާނޫނީ ބަ (11)   
 މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( ެގ  04"ދިވެހިރާއްޖެ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (10)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

 ވަނަ މާއްދާެގ  151 "މާއްދީ އެހީތެރިކަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ (15)   
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)ށ( ގެ )

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގަިއ  100"ކުލީސިފައިން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (14)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

އަހަރު ނުފުރޭ ކޮންމެ  01"ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢުމުރުން  (13)   
 އްޖެކެވެ.ކު

"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (12)   
( ގައި ދީފައިވާ ii( ވަނަ ނަންބަރު ގެ )3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 41

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ެގ  150"ފައިސާގެ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (11)   
 ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (5)

 "ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތައް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (11)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 30

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ދީފައިވާ  53"އިހުމާލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (11)   
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  11"ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާެނ ދިފާޢު" އަށް ދީފައިވަނީ  (12)   
 )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ  50"މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (11)   
 .( ވަނަ ނަންބަރު ގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވ3ެ)ށ( ގެ )

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގައި  155"ހަޑިހުތުރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (10)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ކުށްކުރި މީހާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކުށެއް ސާބިތުވެަފއިވާ ކޮންެމ  (15)   
 މީހަކަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ  201"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާޤނޫނުގެ  (14)   
 )ނ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި  251"ރަސްމީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (13)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 "އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" އަދި "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަީނ  (12)   
( ގައި i( ވަނަ ނަންބަރު ގެ )3އްދާގެ )ރ( ގެ )ވަނަ މާ 41މި ޤާނޫނުގެ 

 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  501"ވެރިފަރާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (11)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ަވނަ މާްއދާގެ )ށ( ެގ  241"ޖިނާއީ ބަންދު" އަށް ީދފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (11)   
 ްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.( ވަނަ ނ0ަ)

"މީހާ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ ފުރާނަ އެޅިގެންވާ ހާުލ އުފަންާވ އިންސާނާއާިއ  (11)   
ޢާންމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާއި ޢާންމުކޮށް ހިްއސާ ނުވިއްކާ 
 ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި އަދި ކުންފުންެޏއްގެ ގޮތުގައި 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްަތކަށެވެ.

 ަވނަ މާއްދާެގ  301"އަންހެނާގެ ޢިއްދަ" އަްށ ދީަފއިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  (12)   
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)ށ( ގެ )

"ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުޮކށްިދނުން" ކަމަްށ  (11)   
ނޑަށް ވުރެ ަދުށ ބުނެ ފައި އެވަީނ ސާފު އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކީގެ ިމންގަ

ނޑުން ކޮށްދޭ ކަމަކީ ލިބިފައިވާ  ނޑެއްގައިވާ ހެއްކެއް އަދި އެ މިންގަ މިންގަ
ހެއްކަށް ބަލާއިރު ސާބިތުކުރަްނ ބޭނުންވާ ކަންތައް އެއީ ދޮގަކަށް ވުމަށްވުރެ 

 ތެދަކަށްވުން ގާތް ކަމަށް ދައްކަިއދިނުމެވެ.

ވަނަ  545"މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  (10)   
 ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5މާއްދާގެ )ނ( ގެ )

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ ުމދަލާއި މާއްދީ  (15)   
އްވެސް އަގެއް ހުރި ކޮންމެ މުދަލާއި މާއްދީނޫން މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން އެ

އެއްޗަކަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި އެކިއެކި މުދަލުގެ 
މައްޗަށް އުފެދޭ ޙައްޤާއި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ބާރާއި ކޮންޓްރެކްޓެއްެގ 
ދަށުން ިލބިދޭ ބާރާއި ޙައްޤާިއ މުއާޞަލާތަށް ނުވަތަ ވަސީަލތްތަކަށް ނުަވަތ 

މާތަށް ނުވަތަ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އޮތް ޙައްޤާއި ހިފާފައިވާ މަޢުލޫ
ނުވަތަ އޮޅުކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރާއި މުދަލެއްގައި އޮތް ޙައްޤު އަންގައިދޭ ރަސްމީ 

އެކިއެިކ  ،ޯގތީގެ ލިޔުންަތކާއި ،ލިޔުންތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގަިއ ޓިކެޓާއި
 އް ހިމެނެއެވެ.ހުއްދަތަ، މިލްކުވެރިކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  500"އަނެކާގެ މުދާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (14)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  53"މަޤްޞަދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (13)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ވަނަ މާއްދާެގ  402ފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" އަށް ދީ (12)   
 )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ޝައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ  (11)   
ނޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުާވ  ހެކީގެ މިންގަ

ނޑުން ކޮ ށްދޭ ކަމަކީ ސާބިތުކުރުމަށް ސާބިތުވުމަށެވެ. އަދި އެ މިންގަ
ބޭނުންވާކަމުގެ ެތދުކަމާމެދު އެަކށީގެން ނުވާ ޮގތުގައި އެއްެވސް ޝައްކެއް 

 އުފެދޭނެ ފުރުސަތެއް ނުދިނުމެވެ.

"ފަރުވާކުޑަކުރުން" ނުވަތަ "ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލު" ނުވަތަ "ފަރުވާލެއް ނެތުން"  (11)   
)ބ( ގައި ދީފައިާވ  ވަނަ މާއްދާގެ 53އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ 

 މާނަކުރުމެވެ.

ަވނަ ާމއްދާގެ )ށ( ެގ  031"ހިފެހެއްޓުން" އަށް ީދފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (11)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

ަވނަ މާްއދާގެ )ށ( ެގ  50"ނަތީޖާގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިަވނީ މި ޤާނޫނުގެ  (12)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.( ވަނަ ނަްނބަރުގައި 4)

 ވަނަ މާއްދާެގ  101"ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" އަށް ީދފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  (21)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.2)ރ( ގެ )

ނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަިނޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަރުވުން ނުވަަތ  (20)    "ހަށިގަ
ނޑުގެ ބަޔަކަށް ނުވަަތ މަރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު  އުފެދުްނ ނުވަތަ ތިމާގެ ަހށިގަ

ގުނަވަނަކަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އައިބުކަމެއް ާދއިމީ ގޮތުގައި 
 ލިބިދީފާނެ ބޮޑެތި އަނިޔާއަށެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ  503"ޚިދުމަތް" އަށް ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  (25)   
 .ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ  040"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (24)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ  041"ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (23)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ެގ  04"ދައުލަތް" އަށް ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  (22)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

ވަނަ މާއްދާގެ  541"އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (21)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4)ރ( ގެ )
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ފުދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ  "ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުެގ ޢަމަލު އެކަނި (21)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 53މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  11"އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (21)   
 މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާަނކުރުމެވެ.

ވަނަ ބާބުަގިއ  11މި ޤާނޫނުގެ  "މާއްދީ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ (22)   
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަނުވާ ކުެށއްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ކުށަކަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  004"އަމިއްލައަށް މަރުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (011)   
 )ނ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ދީފައިވާ  551ޤާނޫނުގެ "ބެހުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި  (010)   
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  501"ވަގުތީ ބޭނުން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  (015)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 "ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތް" ައށް ދީފައިވަީނ  (014)   
( ވަނަ ނަންބަުރގައި ދީފައިވާ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 11 މި ޤާނޫނުގެ
 މާނަކުރުމެވެ.

"ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެެގންނުވާ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  (013)   
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.0ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 32

ގޮތެއްެގމަތިން އަތުގައި އެއްޗެއް ބެހެްއޓުން" ކަމަްށ "ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ  (012)   
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  54ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤާޫނނުެގ 

 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިާވ  501"އަގު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (011)   
 މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާެގ  001ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  "އަނިޔާވެރި ކުށް" އަށް (011)   
 )ބ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ  550"މުހިންމު ޢާންމު ަތންތަން" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  (011)   
 )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ީނ މި ޤާނޫނުެގ "އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ (012)   
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 40

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ  401"ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  (001)   
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1/81މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ާޤނޫނު ނަންބަުރ  )ހ(  .01 އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 
 21/81( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 0ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު )ޕީނަލްކޯޑު( ޗެޕްޓަރ 

 11/0( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާުތ ޗެޕްޓަރ 
 11/01( އާއި، ާޤޫނނު ނަްނބަރު 4)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޫޤބާުތ ޗެޕްޓަރ 

 ( އުވުނީއެވެ.3ޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ބައިތަކުގެ އިތުރުންވެސް،  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އުވުނީކަުމގައި ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކާއި އެކުށަކާ  މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ަފާށއިރު، މި ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނުެގ ަބއެއްގައިގުޅުންހުރި އުސޫލަކާއި، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަަތ  ކަ
ކުށަކާއި ނުވަތަ އެކުށަކާ ގުޅުްނުހރި އުސޫލަކާ އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއްވާނަމަ، އެ ޙާލަތުގައި  

 އިސްކަންދޭނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ މި ޤާނޫނު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫުނތަކުެގ  )ނ(   ޖިނާއީ ކުށްތައް ކަ
ގެ ތެރެއިން، މި ޤާޫނނާއި ތަޢާރުޟުވާ ޤާޫނނުތަކާިއ ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކުގެ ބައިތަކު

ތެރެއިން އުވާލަންޖެޭހ ނުވަަތ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫުނތަކާއި ޤާނޫނުތަކުެގ ބައިތަްއ 
ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ާޤނޫނުތަކުގެ ބައިތަކުގެ ލިސްޓެއް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައި، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  01ޢަމަލުކުރަން ފަާށނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  މި ޤާނޫނަށް
މަސްދުވަހުގެ ކުރިން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  1ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ 

ހުށަހަޅައި، އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކާމެދު ޢަަމލުކުރާނެ ގޮތެއް ރައްޔިތުންގެ 
 ރަންވާނެއެވެ.މަޖިލީހުން ފާސްކު

 

 ވަނަ ބާބު  51

 ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާއި ކުށުގެ ޒިންމާ އަދި ކުށުން 

 ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާއުފުލުމާ ގުޅޭ ދިފާޢުތައް 

 ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސް  ވަނަ މާއްދާ  51

ނޑައެޅުން ވަނަ މާއްދާ  50  ކުށުގެ ރުކުންތައް ކަ

 ޢަމަލާއި އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ެދމެދު ގުޅުން ހުރުން ނަ މާއްދާ ވަ  55

 ޢަމަލެއް ކުރުމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛ އަތުގެ ވެރިކަމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން ުއފެދޭ ޒިންމާ ވަނަ މާއްދާ  54

 ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް ވަނަ މާއްދާ  53

 ގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކުްނ ކުރާ ކަންތަކުން ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން ނޭނގުމެއް ވަނަ މާއްދާ  52
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ނޑީގެ ބައްޔެއްގެ ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުށުގެ ނިަޔތް ނެތިދިއުން  ވަނަ މާއްދާ  51  ސިކު

 ރުހުން ވަނަ މާއްދާ  51

ކުށެއްކަމުގައި ބަލައި މަނާޮކށްފައި ނުާވ ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ ހުއްދަ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ވަނަ މާއްދާ  51
 ޢަމަލު

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  52

 ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސް 

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ 
 އަސާސް 

މި ބާބުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެަފއިނުވާހާހިނދަކު، މީހަކު ކުެށއްގެ   .51
 ވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނީ އަްނނަނި

ކުށުގެ ރުކުންތައްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ރުކުނެއް އޭނާގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ  )ހ(  
ނޑައެޅިގެން ފުރިހަމަނުވިނަމަވެސް، އެ ފުރިހަމަނުވާ  ކަންކަން، ނުވަތަ އެ ރުކުްނަތއް ކަ

ން އޭނާއަްށ ވަަނ ާބބުގެ މާއްދާއަކު 41އެންމެހައި ރުކުންތައް، ިމ ޤާނޫނުގެ 
 ނިސްބަތްކުރެވިގެންވާ ކަންކަން؛ އަދި

ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުން ބަރީއަވެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ިއސްތިސްނާ ކަންކަމަށް، ކުށުެގ  )ށ(  
 ޢަމަލު ފެތުމުގައި ފުރިހަމަވާން ެޖހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވުްނ؛ އަދި

އްގެ ދިފާޢުކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ ބައިގަިއ ކުށެ )ނ(  
 ކަމަކަށް، ކުށުގެ ޢަމަލު ފެތުމުގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަނުވުން.

 ކުށުގެ ރުކުންތައް ކަނޑައެޅުން 

 :ކުށެއްގެ ރުކުންތައްކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ އަންނަނިވި ރުކުންތަކަެށވެ )ހ(  .50 ކުށުގެ ރުކުންތައް 

 އެ ކުށް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދާ ގުޅޭ ރުކުންތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ: (0)   

    (i)  ަކުށްކުރި މީހާގެ ޢަމަލު؛ ނުވަތ 

    (ii) ްނުވަތަ  ؛ޙާލަތްތައ 

    (iii)  ިޢަމަލުން ނުކުތް ަނތީޖާ؛ އަދ 

ނޑައެޅުމާބެހޭ މާއްދާގައި އެ (5)    ކަށައަޅާފައިވާ ކުށް މާނަކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖަ ކަ
ގޮތުގެމަތިން، "ކުށުގެ ނިޔަތާ ުގޅޭ ރުކުންތައް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ "ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް". 53
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"ކުށްކުރި މީހާގެ ޢަމަލުެގ ރުކުން" ކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ، ކުށެްއ  (0) )ށ(  މާނަކުރުން 
ރެވިގެންވާއިރު، އެ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮްށ މާނަކު

 ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޢަމަލާ ބެހޭގޮތުްނ، އެ ކުށެއް މާނަކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ބަޔަކަށެވެ.

"ޙާލަތުގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ކުށެއް މާނަކުރެވިެގންވާއިރު، ޢަމަލުެގ  (5)   
ނުވާ ގޮތުން ނުވަތަ ނަތީޖާގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން، އެކަމަކު އެ ކުށުގެ ރުކުނަކަށް 

 މަޤްޞަދުގެ ރުކުނަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ، އެ ކުށެއް މާނަ ކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ބަޔަށެވެ.

"ނަތީޖާގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ުކށެއް މާނަކުރެިވގެންވާއިރު، މީހެއްެގ  (4)   
ްނ ބަދަލުވެެގންިދޔަ ޙާލަތާ ބެހޭ ގޮތުްނ، އެ ކުެށއް މާނަ ކުރުމުގައި ޢަމަލުގެ ސަބަބު

 ހިމެނިގެންވާ ބަޔަށެވެ.

 ކުށެއްގެ "މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" ތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ުކށް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު،  (3)   
އެ މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުގެ ރުކުނާއި،  ޙާލަތުގެ ރުކުނާއި، ނަތީޖާގެ ރުކުްނ 

. އެހެންނަމަވެސް، ަމޤްޞަދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުށުގެ ނިޔަތުގެ ހިމެނެއެވެ
 ރުކުންތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.

 ޢަމަލާއި އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ދެމެދު ގުޅުން ހުރުން 

ޢަމަލާއި ނަތީޖާއާ ދެމެދު 
ހުންނަން ޖެހޭ ގުޅުމުގެ 

 މިންގަނޑުތައް 

ޢަމަލުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ބަލާނީ ައންނަނިިވ މީހެއްގެ ޢަމަލުން ނުކުތް ނަީތޖާއަކީ، އެ  )ހ(  .55
 ޙާލަތްތަކުގައެވެ:

އެ ނަތީޖާއަކީ، މީހަކު ކުރި ވަކި ޢަމަލަކުން ނޫން ގޮތަކަށް ނުުކންނާނެ ނަތީޖާއަަކްށ  (0)   
 ނުވުން؛ އަދި 

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއަށް، ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވޭ  (5)   
ށުގެ ނިސްބަތަށްަބލާއިރު އެ ނަތީޖާއަކީ އެ ޢަމަލާ މާބޮޑު ގުޅުމެއްނެތް ކު

ނަތީޖާއެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، ޭއގެ ޒާތުގައި މީހެއްގެ ވަކި ޢަަމލަކާ ނުލައި ިހނިގ 
ކަމަކަށް ނުވުމާއި، އެހެން މީެހއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރާ ޢަމަލަކާ މާބޮޑު 

 .ގުޅުމެއް ނެތް ނަތީޖާއަކަށްވުން

ދެ މީހަކު ކުރާ ވަކި ދެ 
ކަމަކުން އެއް ނަތީޖާއެއް        

 ނުކުތުން 

ދެ މީހަކު ނުވަތަ އެއަށް ވުެރ ގިނަ ބަޔަކު ވަކިވަކިން ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ވަިކ  )ށ( 
 ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އަދި އެއިން އެކަކު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންވެސް 

( ވަަނ 0ކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ، މި ާމއްދާގެ )ހ( ެގ )އެ ނަތީޖާ ނުުކތުމަ
 ނަންބަރުގައި އެވާ ޙާލަތަށް އެއިްނ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޢަމަލުވެސް، ފެތޭކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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 ؛ އަތުގެ ވެރިކަމުން އުފެދޭ ޒިންމާ ؛ ޢަމަލެއް ކުރުމުން އުފެދޭ ޒިންމާ 

 ފެދޭ ޒިންމާ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން އު 

ޒިންމާ އުފުލުމުގެ     
 މިންގަނޑުތައް 

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުން، ޢަމަލެްއގެ މައްޗަށް އެކަނިވެސް ބުރަވެފައި އޮވެދާނެއެވެ. އެގޮތުން،  )ހ(  .54
އެ ޢަމަލުގެ މާނައިގައި، ކުރާ ކަންކަން، ނުަވތަ ޤާނޫނު ހުއްަދުނކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަތުގައި 

ނުވަތަ އުުފލަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ ޒިންމާއެއް ނުއުފުލައި އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން، 
 ދޫކޮށްލުން ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ގޮތެއްގެ 
މަތިން،  އަތުގައި             

 އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން 

ށް އެނގިހުރެ، އަތުގައި އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން މީހަކު ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެ މީހަކަ )ށ( 
 އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެްއ އޭނާ ކުރާ ޙާލަތުގައި، އެކަންޏެވެ.

އަތުގައި އެއްޗެއް އޮވެ އެ އެއްޗަކީ އޭނާ ހޯދި، ނުވަަތ އޭނާ ބަލައިގަްތ  (0)   
 އެއްޗަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ވަގުތު ލިބިމެ،  އަތުގައި އެއްޗެއް އޮވެ އެ އެއްޗެއް އަތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަށީގެްނވާ (5)   
 އެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި  އޮތުން.

ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން 
 ކުށްވެރިވާ ޙާލަތު 

ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ަނތީޖާއަކީ ކުށެއްކަމުގައި ބަޔާންުކރާ ހިނދު، އެ ކުަށށް،  )ނ( 
 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އެމީަހކު ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  ނަތީޖާ ނުކުތީ،  55މި ޤާނޫނުގެ  (0)   
 އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރުމުންކަމަށް ވުމާއި؛ އަދި

އެމީހަކު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ، ޤާނޫނީގޮުތން އެމީހަކު ކުރުމަށް ލާޒިމު ކުރާ  (5)   
 ކަމެއްކަމުގައިވުން؛ އަދި

ނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ފުިރހަމަވުން. ކުށުގެ (4)     ރުކުންތައްކަމުގައި ކަ

 ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް 

ކުށުގެ މަޤްޞަދާ ގުޅޭ       
ކޮންމެ ރުކުނަކާ ގުޅިގެން     

 ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން 

ނިޔަތް  ކުށުގެ މަޤްޞަދާގުޅޭ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރުކުނަކާ ގުޅިގެން ކުށުގެ )ހ(  .53
އޮތްކަމަށް ސާބިތުނުވާހާިހނދަކު، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ކުށުން، 

 އޭނާ ކުށްވެރިވާކަމުގައެއް ނުބެލެޭވނެއެވެ.

ކުށްކުރިއިރު ކުށުގެ ނިޔަތް 
 އޮތުން 

މަލުކުރި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ނިޔަތް، ކުްށކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަ )ށ( 
 ވަގުތުގައި، އޮންނަން ވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ައންނަނިވި ޢަމަުލތައް ކުރާމީހާ، އެކަން އެކުރަނީ ވަކި  )ނ(  މަޤްޞަދު 
 މަޤްޞަދެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.
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ނޑައެޅި (0)    ގެން ޢަމަލުގެ ރުކުނާއި، ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭ ގޮތުންކަމަށް ވާނަމަ، ކަ
އޭނާގެ މަޤްޞަދަކީ އެ ޢަަމލެއް ކުރުން ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ަނތީޖާ 

 ޙާޞިލުކުރުން ކަމުގައިވުން؛

ޙާލަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުންކަމަށް ވާނަމަ، ވަކި ޙާލަތެއް ދެމިއޮތްކަން އޭނާއަށް  (5)   
 ަތ އެނގިގެންވުން، ނުަވތަ އެ ޙާލަތެއް ދެމިއޮތްކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރުން، ނުވަ 

 އެ ޙާލަތު ދެމިއޮތުމަށް  އޭނާ އުންމީދުކުރުން؛

ވަކި ކަމެއް ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ ވަކި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށުގެ ޢަމަލެްއ  (4)   
ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދު އޮތް މީހެްއގެ އެ މަޤްޞަދުވެސް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ 

ންވެއެވެ. އެކަމަކު، އެއީ، އޭނާގެ މައްޗަށް މަޤްޞަދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެ
ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ގެއްލުންދިނުމުގެ،  ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް ކަ
ނުވަތަ އެ ޤާނޫުނން މަނާުކރާ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މަްޤޞަދެއް ނެތްކަން، 

 ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހާ ިހނދަކުއެވެ.

ކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކަން އެކުރަނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަ )ރ(  އެނގިހުރުން 
 އެނގިހުރެގެންކަމުގައި ބެލެވޭނެެއވެ:

ޢަމަލުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުންކަމުގައި ވާނަމަ، އޭނާ އެކުރާ ޢަމަލަކީ އެޒާތުގެ ނުވަތަ  (0)   
 ؛އެބާވަތުގެ ޢަމަލެއްކަން އޭނާއަށް އެނގިގެންވުން

ން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތެއް ދެމިއޮތުމުެގ ޙާލަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތު (5)   
 އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު އޮތްކަން އޭނާއަށް އެނގިގެންވުްނ؛

ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައި ވާނަމަ، އޭނާ އެ ކުރާ ޢަމަލަކީ، ޢަމަލީގޮތުްނ  (4)   
އޭނާއަށް  ބަލާއިރު އޭގެ ޒާތުގައި، ވަިކ ނަތީޖާއެއް  ނުކުންނާނެ ަޢމަލެއްކަން

 އެނގިގެންވުން.

އަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގައި، ކުށުެގ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮުތން، މީހަކު ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް  )ބ(  ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލު 
 ކޮށްފިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

މަޤްޞަދުގެ ރުކުން އެބައޮތްަކން އެނގިހުރެ ނުވަަތ އޭނާެގ ޢަމަލުން އެރުކުްނ  (0)   
ރިވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ޮބޑުކަމާއި، އެނުރައްކަލާ ކުރިމަިތލާން ޖެހޭ މަްޤބޫުލ މެދުވެ

ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭނާއަށް އެނގިހުރެ، އެނުރައްކަލަށް ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުްނ؛ 
 އަދި

އޭނާ ކުރި ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރު އަދި އޭނާއަށް އެނގިގެންާވ  (5)   
ލާއިރު، އެފަދަ ޢަަމލަކުން ނުކުމެދާނެ ނުރައްކަލުގެ ޒާތަށާއި މިންވަރަްށ ޙާލަތްތަކަށް ބަ

ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުމަކީ، އެަފދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ޢަމަލުކުރާނޭކަމަްށ 
 ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަތަކާ މުޅިން ތަާފތުގޮތަކަށް ކުރި ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން.
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ގައި، ކުށުެގ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު އިހުމާލުވެއްޖެކަމުގައި އަންނަނިވި ހާލަްތތަކު )ޅ(  އިހުމާލު 
 ބެލެވޭނެއެވެ.

ނުވަަތ އޭނާގެ ޢަމަލުން އެރުކުްނ  މަޤްޞަދުގެ ރުކުން އެބަޮއތްކަން (0)   
މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ޮބޑުކަމާއި، އެ ނުރައްކަލާ ކުރިަމތިލާންޖެހޭ މަްޤބޫުލ 

 އޭނާއަށް ެއނގެންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރުން؛ ސަބަބެއް ނެތްކަން

އޭނާ ކުރި ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރު އަދި އޭނާއަށް އެނގިގެންާވ  (5)   
ޙާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އެފަދަ ޢަމަލަކުން ނުކުމެދާނެ ނުރައްކަލުގެ ޒާތާއި މިންވަރު 

ރި  މީހަކު  ޢަމަލުކުރާނެކަމަްށ ވިސްނައިނުގަނެވުމަކީ،  އެފަަދ ޙާލަތެއްގައި ހު
 ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަތަކާ މުޅިން ތަާފތު ގޮތަކަށްވުން.

ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މަތީ ދަރަޖަ 
ސާބިތުވުމުން، ދަށުގެ 
 ދަރަޖަތައް ސާބިތުވުން 

ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މަތީ ދަރަޖައެއް ސާބިތުވާކަމުގައި ވާނަމަ، އޭގެ އެއަށްވުރެ ދަށު  )ކ( 
ވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާނެ ދަރަޖަތައްވެސް ސާބިތު

ނޑުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:  މިންގަ

ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން އެކަެމއް އެނގިހުރިކަން  (0)   
 ސާބިތުވާނެއެވެ؛

ިބތުވުމުން ފަރުވާކުޑަ ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު އޮތްކަްނ ނުަވތަ އެކަމެއް އެނގިހުރިކަން ސާ  (5)   
 ޢަމަލެއް ކުރިކަން ސާބިތުވާނެއެވެ.

ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު އޮތްކަން ނުވަތަ އެކަމެއް އެނގިހުރިކަން ނުވަތަ އެކަމާމެދު  (4)   
 ފަރުވާކުޑަކުރިކަން ސާބިތުވުމުން އިޙްމާލުވެއްޖެކަމަށް ސާބިތުވާނެއެވެ.

ކުށުގެ ނިޔަތުގެ       
 ދަރަޖައެއް ބަޔާންކޮށްފައި 

ނޑު   ނުވާނަމަ ބަލާނެ މިންގަ

ކުށުގެ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނަކާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ  )އ( 
ނޑައެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  ނޑު، އެ ކުށް ކަ މިންގަ

ނޑައަޅާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާނަމަ، އެ ރުކުނަކާ ގު  ޅޭ ގޮތުން ކުށުގެ ނިޔަތް ކަ
ފަރުވާކުޑަކުރިކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޭބނުންވާނެ ެއންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ، އެ ކުށް ކުރި މީހާ

 ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ.

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް      
ކުށުގެ ޢަމަލު އެކަނި     

 ފުދޭ ޙާލަތު 

ފުލުމަށް ކުށުގެ ޢަމަލު އެކަނި ފުދޭ ކުށުގެ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒިންމާ އު )ވ( 
ޙާލަތުގައި، މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުވުމަކީ، 

ނޑެއް ނޫނެެވ:  އަންނަނިވި ކުށްކުށް ސާބިތުކުރުުމގައި ބޭނުން މިންގަ

 ނުވަތަ؛ ކުރި ކުށަކީ މުޚާލަފާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައިވުން (0)   

ނޑައެޅިފައިވާ  ކުށަކަށް ވުމާއި،  (5)    އެ ކުށަކީ މި ޤާނޫނު ނޫން އެެހން ޤާނޫނެއްގައި ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކުރަން ނުޖެހޭ  އެ ކުށް ކަ
ގޮތަށް، ުކށުގެ އެހެން މައިަގނޑު ރުކުނެއް އެކަނި ސާބިުތވުންކަން، އެ ުކްށ 

ނޑައެޅި  ޤާނޫނުން ސާފުކޮށް ދޭހަވާން އޮތުން. ކަ
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ނޑު  ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މިންގަ
ނޑައަޅައިދީފައިވާނަމަ  ކަ

 ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ 

ނޑު  )މ(  ނޑައެޅުމުގައި، އެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޭބނުންވާނެ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މިންގަ ކުށެއް ކަ
ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެ މާއްދާގައިވާ އެ ކުށާ ގުޅޭ އެހެން ހުރިހާ  ކަ

ނޑަށް ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދޭން  ރުކުންތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުަގއިވެސް އެ މިންގަ
ނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތުން  ވާނެއެވެ. އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެކުށެއް ކަ

 ދޭހަވާ މިންވަރަށް ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ކަން އެނގޭކަން ކުށެއް 
 ސާބިތުކޮށްދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތު 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާަނމަ، ކުށެއް ސާބިތުކުރުމުގައި،  )ފ(  ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
މީހަކު ކުރި ޢަމަލަކީ ކުށެއްކަން އޭނާއަށް އެނގޭކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެކުށުެގ 

 ރުކުނެއްނޫނެވެ.

 އޮޅުމަކުން ކުރާ ކަންތަކުން  ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ 

 ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން 

ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ 
އޮޅުމަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ 

 ހެކިހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތްކަްނ  44މި ޤާނޫނުގެ   .52
ޅިގެން ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ނުކުތާއަކާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި، ޤާނޫުނގެ ނުކުތާއަކާ ގު

 ގުޅިގެން ތިމާއަށް ނޭނގޭކަމުގެ، ނުވަތަ ތިމާއަށް ހުރެވުނީ އޮޅިފަިއކަމުގެ ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއްގެ ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން 

 ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން 

ނޑީގެ ބައްޔެއް  ނުވަތަ އުނިކަމެއް ކުށުގެ ނިޔަ )ހ(  .51 ނިޔަތް ނެތިދިއުން  ތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ، ސިކު
 ހުރި ކަމުގެ ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނޑީގެ ބައްޔެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް" ކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ، ސުލޫކަްށ ނުވަަތ  )ށ(  މާނަކުރުން  "ސިކު
ރަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ޖަްޒބާތަށް ެއކަށީގެންވާ މިންވަ

ނޑީގެ ޙާލަތަކަށެވެ.  ސިކު

 ރުހުން 

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކުރި ކުްށކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ ޮގތުން ނުވަަތ އެ ޢަމަލުްނ  )ހ(  .51 ޢާންމުކޮށް ދެވޭ ރުހުން 
ހާ ދޭ ރުހުމަީކ ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮުތން، އެ ކުށުގެ ޢަމަލުން ގެއްލުްނ ލިބުނު މީ

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުުށގެ ދިފާޢެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއް ނެތިދިއުން؛  ،އެ ރުހުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން (0)   
 ނުވަތަ 
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ނޑައަޅާ ޤާނޫނުްނ މަނާކުރާ ގެއްލުންދިނުމުގެ ނުވަަތ ޢަމަލު ހިން (5)    ގުމުެގ އެ ކުށް ކަ
 ކުރިން އެ ރުހުން ދީފައިވުން.

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަށްދެވޭ 
 ރުހުން 

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކުރި ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލަކީ މީަހކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް  )ށ( 
ދިނުމުގެ ގޮތުން ނުަވތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް  ދީފާނެކަމަްށ ބެލެވޭ ގޮތުން ިހންގުނު 

 ޢަމަލުން ެގއްލުން ލިބުނު މީހާ ދޭ ރުހުމަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި  ޢަމަލަކަށްވާނަމަ، އެ
 އެ ކުށުގެ ދިފާޢެއްކަމުގައި ބެލެޭވނެ ކަމެކެވެ.

ރުހުން ދެވުނު ޢަމަލުން ލިބުނު ނުވަތަ ދީފާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކީ  (0)   
 އޭގެ ޒާތުގައި ބޮޑު އަނިޔާއަކަށް ނުވުން؛ ނުަވތަ 

އެ ޢަމަލާއި ގެއްލުމަކީ ހުއްދަ ކަސްރަތު މުބާރާތާއި ވާދަވެރި ކުޅިވަރުތަކުގައި  (5)   
ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެތެރޭގައި މެދުވެރިވުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ބެެލވޭ ޢަމަލެއް ނުވަަތ 

 ގެއްލުމަކަށްވުން.

ހިނދަކު، ނުަވތަ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ )ނ(  ޞައްޙަ ނޫން ރުހުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައި ނުވާހާހިނދަކު، ކަމަކަްށ  ކަ

 އެއްބަސްވުމަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކަމަށް ރުހުނީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ދު ހިންގުނު މީހާއަކީ ާޤނޫނުގެ ކުރިމަތީގަިއ ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ެއމީހަކާމެ (0)   
 އެފަދަ ރުހުމެއް ދެވޭ ވަރުގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން؛ ނުަވތަ 

ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަަމލު ެއމީހަކާމެދު ހިންގުުނ މީހާއަކީ އެ ކުށުގެ ޢަމަލުެގ  (5)   
 ގެންވާ ޤާބިލުކަން ނެތް މީހެއްކަން ބާވަތް ނުވަތަ ނަތީޖާ ދެނެަގނެޭވ ވަރުގެ އެކަށީ
 އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް އެނިގގެންވުން؛ ނުަވތަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި، މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު (4)    ، އެ ރުހުމަކީ، އެ ކުށް ކަ
 ރަނގަޅަށް ވިސްނުމަކާ ނުލައި ދިން ރުހުމަކަށްވުން؛ ނުަވތަ 

ނޑައަ  (3)    ޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ކުރެވިފައިނުވާ ބާރުގެ އެ ރުހުމަކީ އެ ކުށް ކަ
ބޭނުންކޮށްެގން ނުަވތަ ބިުރދައްކައިގެން ނުވަތަ އޮޅުވާަލއިގެން ހޯދާފައިާވ 

 ރުހުމަކަށްވުން.

ވަކި މީހަކީ "ޤާބިލުކަން ނެތް" މީހެއްކަމުގައި ވާނީ އޭނާގެ ޢުމުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ  )ރ(  މާނަކުރުން 
ނޑިއަށް ޖެ ނޑިއަށް ލިބިފައިވާ ސިކު ހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުަވތަ އޭނާެގ ސިކު

ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން ނުަވަތ އޭނާ މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ އޭނާއަށް 
ދިމާވެފައިވާ އެނޫންވެސް ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން، ކަމަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

 ންމުމަްށ، ސާފުކޮށް ބަޔާންވާ ގޮތުގައި، ނުކުޅެދިގެންވާނަމައެވެ.ވިސްނައި، ނިންމުމެއް ނި
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 ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ ހުއްދަ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށެއްކަމުގައި 

 ބަލައި މަނާކޮށްފައިނުވާ ޢަމަލު 

ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ 
ޒާތަށާއި ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް 

 ބުރަވެ ކޯޓުން ނުބަލާ 
 ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލުތައް 

ގުޅިެގންވާ  ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުޭލ ހިނުދ، ކުށްކަމުގައި ބެލެޭވ ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި އަދި އެ ޢަަމލާ  .51
ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ބަލާއިރު، ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ޢަމަލަކީ އަންނަނިވި ބާވަތުެގ 

 ބެލުމަކާ ނުލައި، އެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ 

އެ ޢަމަލަކީ ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހުއްދަ ކުރެވިގެންވާ، ނުަވތަ މީހުން އެއާއެކު އުޅުމަށް  )ހ(  
 ފަރިތަވެފައިވާ ބާވަތުގެ ޢަމަުލތަުކގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޒާތުގެ ޢަމަލަކަށްވުން:

ލިބުނު މީހާ އެ ޢަމަލު ކަނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައި ނުވުން؛ މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން  (0)   
 އަދި

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ޢަމަލަަކށް ނުވުން؛ ނުަވތަ  (5)     ކުށް ކަ

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ، ލިބުނު ގެއްލުމުެގ މިންވަރު، ކުރި ޢަމަލުގެ  )ށ(  
 ވުން؛ ނުަވތަ ނިސްބަތުން ކުޑަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާ ގެއްލުން ދީފައިނުވުން. )ނ(    ކުށް ކަ

ލިޔުމުން  ސަބަބު   
 އަންގައިދިނުން 

ދަޢުވާ އުފުލޭ ކުށެއް ކޯޓަކުން ނުބަލާ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮްށލަން ވާނީ، އެކަމުގެ ސަބަބު  )ރ( 
 އެެވ.ލިޔުމުން ބަޔާންކުރުމަށް ފަހުގަ

 މާނަކުރުން 

ނޑަށް ލިބޭ ައނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާޤނޫނުގެ  )ހ(  .52 މާނަކުރުން  ވަނަ  (1ވަނަ މާއްދާގެ ) 01"ހަށިގަ
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

ވަނަ  (5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 50"ޙާލަތުގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ވާ މާނަކުރުެމވެ.ނަންބަރުގައި ދީފައި

ވަނަ  (0ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 50އަށް ދީފައިވަނީ  "ކުށް ކުރި މީހާގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން" )ނ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 51"ޤާބިލުކަން ނެުތން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 53"އެނގިހުރުން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  
 މާނަކުރުމެވެ.
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 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 53"އިހުމާލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

( ވަނަ 3ގެ ) )ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 50"މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" އަށް ީދަފއިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ކ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 53"މަޤްޞަދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ދީފައިވާ  53"ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ވ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

( ވަނަ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 50"ނަތީޖާގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )މ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

ނޑަށް ލިބޭ ބޮެޑތި އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ފ(    ވަނަ މާއްދާެގ  01"ހަށިގަ
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.20)

 

 ވަނަ ބާބު  41

 ކުށުގެ ރުކުންތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުން 

 މީހެއްގެ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން ވަނަ މާއްދާ  41

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން ވަނަ މާއްދާ  40

 ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަާފތުވުން  ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޙާޞިލުވާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީާޖ، ވަނަ މާއްދާ  45

 ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު، އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި ކުށްހީކުރެވުން ވަނަ މާއްދާ  44

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  43

 މީހެއްގެ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން 

މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކަށް އެހެން 
 މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން 

ންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަށް، އެ ޢަމަލުކުރި ފަރާތުގެ އިތުރުން، ތިރީގައި އަ )ހ(  .41
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންވެސް ޤާޫނނީ ގޮތުން ޒިންމާއުފުލަން ވާނެެއވެ:

ކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން ކުށެއް ކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގާއިރު، މައުޞޫމު ނުވަތަ  (0)   
 ބިލުކަމެއް ނެްތ މީހަކު އެ ޢަމަލުގައި ބައިވެރިކުރުވުން؛ ނުވަތަ ޒިންމާއުފުލުމުގެ ޤާ

ނޑައަޅާފައިވާ  (5)    މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ކުްށ ކަ
 އެހެންވެސް ޤާނޫނުގައި ޒިންމާދާރުކުރުވާފައިވުން؛ ނުވަތަ 
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 ވި މީހެއް ކަމުގައިވުން.ކުށްކުރި މީހާ ކުށްކުރިއިރު އޭނާއާއެކު ބައިވެރި (4)   

ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން، ކުށެއް ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އެެހން މީހަކު  )ށ(  ބައިވެރިވުމުގެ ޒިންމާ 
 އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ، ކުށްކުރި މީހާގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:

ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް  ކުށުގެ ޢަމަލު (0)   
 ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކަިއ، އެނގިހުެރ، އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެދިުނން؛ ނުވަތަ 

އޭނާގެ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި، ޤާނޫނުގަިއ  (5)   
ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވު  ން.ކަ

ބައިވެރިވުމުގެ          
ޒިންމާއުފުލަން ނުޖެހޭ 
 އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ނ(  މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ކުށް ކަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަުކ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ތިރީގައި 

ންކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ، ިހނގައިދިޔަ ކުށް ކުރި މީހާގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައެއް ބަޔާ
 ނުބެލެވޭނެއެވެ:

 އޭނާއަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުނު މީހާ ކަމުގައިުވން؛ ނުވަތަ  (0)   

ކުށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން އެކުށް ހިނގައިދިޔުމުގައި  ،އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ (5)   
ދުވެރިވި ސަބަބަކަށް ވީނަމަވެސް، އެ ޢަމަލަކީ، އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިންގި މެ

 ޢަމަލަކަށް ނުވުން؛ ނުވަތަ 

ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމުެގ ކުރީގައި އޭގައި އޮތް އޭނާގެ ބައިވެރިވުން އޭާނ  (4)   
 އަމިއްލައަށް ނިމުމަކަށް ގެނައުމާިއ، އަދި ހަމަ އެއާއެކު:

    (i)  ެބައިވެރިވުން އޮވެެގން، ކުށްކުރުމުގައި ލިބެން ޮއތް ފަިއދާ މުޅިން އޭނާގ
 ނެތިދިއުން؛ ނުަވތަ 

    (ii)  ުއެ ކުށް ހުއްޓުވުމުގެ ނިޔަތުގައި، އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި ޤާނޫނ
ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް އެކަން އެންގުން ނުވަތަ އަމިއްލައަށްެވސް އެކުށް 

 ކަށީގެންވާ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުން.ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެ

ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ     
ޒިންމާގެ ދަރަޖަ      

ނޑައެޅުން   ކަ

ކުށްކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވި މީހާގެ ދައުރަކީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދައުރުތަކުގެ  )ރ( 
އި ތެރެއިން ދައުރެއްކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ ބައިވެރިވުްނ، ދަރަޖަކުރާނީ ތިރީގަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ. 

އޭނާއަކީ އެކަން އިންތިޒާމުކުރި މީހާ ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ ކަންތައްަތކުގައި  އިސްކޮށް  (0)   
ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ އޭނާ 

 އެހީތެރިވެދިން ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައެވެ.

ކީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރުމުަގއި ބައިވެރިއެއް ކަމުގައިވާނަަމ އޭނާގެ ޒިންމާގެ އޭނާއަ (5)   
ދަރަޖައަކަށް ވާނީ، ޭއނާ އެހީތެިރވެދިން ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ، އެއް ދަރަަޖ 

 ތިރި ދަރަޖައެކެވެ.
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ނަަމ ކުށްކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވެފައިަވނީ، ނިސްަބތުން ކުޑަ ިމންވަރަކަށް ކަމުގައިވާ (4)   
އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ އޭނާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން ކުށްކުރުމުގެ 

 ޒިންމާގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ، ދެ ދަރަޖަ ތިރި ދަރަޖައެކެވެ.

 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި: (3)   މާނަކުރުން 

    (i) ަށް "އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" ކަމ
ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެރިން ބަލަހައްޓައި، 

 ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތް މީހާއަށެވެ.

    (ii)  ީނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ"
ބޭނުމެއް ނުހިފޭ  ކުށުގެ ޢަމަލު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، މާބޮޑު

ބާވަތުގެ ނުވަތަ ވަރަށްވެސް ކުޑަ މިންވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ 
 މީހާއަށެވެ.

    (iii)  ެބައިވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ކުށްކުރުމުގައި އެހީެތރިވިމީހާގ"
ދައުރަކީ އިންތިޒާމުކުރި މީހާ ނުވަތަ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާގެ 

ރަށްވުރެ ކުޑަ، އެހެންނަަމވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ ިމންވަރަކަށް ދައު
ބައިވެރިވި މީހާގެ ދައުރަށްވުރެ ބޮޑު ދައުރެއް އޮވެގެން އެކަމުގައި 

 ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހާއަށެވެ.

ކޮށްފައިނުވާ ކުށެއްގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ހ( ެގ ދަުށން، ކުށުެގ އެހެން މީހަކު ިހންގާ ކުށުެގ ަޢމަލެއްގެ ސަބަބުްނ، މި މާއްދާެގ ) )ބ( 
 ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަމަށް ބުނާީމާހ، އަނެއް މީހާ ކުށްނުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުށްވެރިވާނީ، 

 އެ ކުށްކުރަން އުޅުމުގެ ކުށުންނެވެ.

ކުށްކުރުމުގައި މީހަކާ   
 ބައިވެރިވާން އުޅުން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  ކުށެއް ކުރުމުގައި މީހަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީހަކު އުޅެފިނަމަ )ޅ( 
އެ މީހަކު އެކަމުގެ ޒިންމާއުފަލަން ވާނެއެވެ. އޭނާގެ ޒިންމާެގ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ، އޭނާ 
އެހީތެރިވެދޭން އުޅުނު އުޅުން ކާމިޔާބުވީނަމަ، ޒިންމާއުފުލަން ެޖހޭނެ ދަރަޖައަށް ވުރެ އެއް 

ފުިރހަމަކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް،  ދަރަޖަ ތިރި ދަރަޖައެކެވެ. އެއީ، އެ ކުށްކުރި މީހާ އެ ކުށް
 ނުވަތަ އެ ކުށްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށްވީނަމަ ވެހެވެ.

ޤާނޫނީ ގޮތުން       
ނުކުޅެދިގެން ވިޔަސް 
 ޒިންމާއުފުލަންޖެހުން 

ވަކި މީހަކީ ކުށެއް ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ ީމހެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  )ކ( 
ން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީހެއްގެ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ، އޭނާ ޒިންމާ އޭނާ ޤާނޫނީ ގޮތު

އުފުލަން ނުޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުެވރިނުވާނަމަ، އެ ކުށުގެ ޒިންމާ އޭނާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. 
އެއީ، އެ ޒިންމާ އުފުލުމަީކ، އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ބަާޔންކުރާ ޤާނޫނުގެ ަމޤްޞަދާ 

 މައެވެ.ޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާނަ

ކުށްކުރި މީހާގެ މައްޗަށް      
 ކުށް ސާބިތު ނުކުރެވުން 

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެިއން ސަބަބަކާހުރެ، ކުށްކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ދަޢުވާ  )އ( 
ސާބިތު ނުކުރެވުނުކަމަށް ީވނަމަވެސް، އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންާގފައިވާކަމުގެ ސާބިތު ހެކީެގ 

ށް، އަދި އެ ުކށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަމުގެ ސާބިތު ހެކީގެ މައްޗަށް މައްޗަށް ބިނާކޮ
 ބިނާކޮށް، އެ ކުށްކުރުމުގައި އެީހތެރިވެދިން މީހަކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ކުށްކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުާވ އުފުލިފައިނުވުން ނުވަތަ ޭއާނގެ މައްޗަށް ކުށް  (0)   
 ފައިނުވުން؛ ނުަވތަ ސާބިތުކުރެވި

ކުށްކުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާެގ ަމއްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ އެެހްނ ކުށެއްކަމަށްވުން  (5)   
 ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އެހެން ދަރަޖައެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވުން؛ ނުަވތަ

މުގައި ދަޢުވާއުފުލުމުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުން އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މީހެއްކަ (4)   
 އެ ކުށްކުރި މީހާވުން؛ ނުވަތަ 

ކުށްކުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާތީ ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހެއް  (3)   
 ކަމުގައިވުން.

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން 

މަސްތުވުމުން ކުށުގެ ނިޔަތް 
 ނެތިދާ ޙާލަތް 

 ޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަްތތަކުގައި މެނުވީ، ނުަވތަ ވަނަ މާްއދާގައި ބަ 23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .40
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ، މީހަކު ކުށެއްގެ ޢަމަލު ހިންގިއިރު 
 ހުރީ މަސްތުވެގެންވާ ޙާލަތުގައިކަން ބަޔާންކޮށް، އެކަމުގެ ހެކި ހުށަހެޅުމަކީ، 

 ތިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.އެ ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ  ނިޔަތް ނެ

ފަރުވާކުޑަކަން އޭނާއަށް        
 ނިސްބަތްކުރެވުން 

މީހަކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުމުގެ ސަބަބުން، އޭނާ ކުރާ ޢަމަލަކުން ނުކުމެދާނެ  )ށ( 
ނަތީޖާ ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، އަދި މަސްތުވެގެންވާ ޙާލުގައި ނެތްނަމަ އެކަން 

ަވނަ  53ވިސްނައިގަނެވުނީސްކަުމގައި ވާނަމަ، އޭނާެގ އެ ޢަމަލަީކ، މި ޤާޫނނުގެ  އޭނާއަށް
 މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ، ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކަމުގައި  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، ީމހަކު މަސްތުވަނީ، އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރުގައި )ނ(  ޤަޞްދުގައި މަސްތުވުން 
 ބެލެވޭނެއެވެ:

ނޑަށް ވާޞިލުކުރާ މާއްދާއަުކން މަސްތުވުމާއި،  (0)    ތިމާއަށް އެނގިހުރެ، ތިމާގެ ަހިށގަ
 ، އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމުްނ ަމސްތުވެދާނެ ކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވުން. އެއީ
ނޑުގެ ތެރެައށް ވާޞިލުކުރީ ޞިއްޙީ ލަާފގެ މަތިންކަމުގައި  އެ މާއްދާ ހަށިގަ

ނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާޫނނީ ގޮތުން ހުއްދަ ޙާލަތެއްގައި ކަމުގައި ނުވަތަ މަޢާފު ލިބެނިިވ 
 ދިފާޢެއްގެ ޙާލަތުގައި ކަމުގައިވެސް ނުވާނަމައެވެ.

އޭނާ ބޭނުންކުރި މަސްތުވާއެއްޗެީހގެ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެއީ، ިނސްބަތުންމާ ގިަނ  (5)   
ންވަރުންވެސް އޭނާ މަސްތުވެދާނެކަން ނުވަަތ އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް،  އެ މި

ނޑުގެ މާއްދިއްޔަތަށް ބަލާއިރު އެ މިންވަރުގެ މަްސތުވާއެއްޗަކުންވެސް  ،އޭނާގެ ހަށިގަ
އޭނާ މަސްތުވެފައި ހުރި މިންވަރަށް މަސްތުވެދާނެކަން އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިފަިއ 

 ނުވުން ނުވަތަ ޭނނގުން.

ނޑަށް "މަސްތުވުން" ކަ )ރ(  މާނަކުރުން  އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން  ވާޞިލުކުރެވޭމަށްބުނެފައި އެވަނީ ތިމާގެ ހަށިގަ
 ތިމާގެ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސުތަކަށް އުނިކަން އައުމަށެވެ.
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 ލުވާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ، ލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޙާޞި ޙާޞި 

 ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން 

ން ޤަޞްދުކުރި ޙާޞިލުކުރަ
ލުވާނެކަމަށް ޙާޞި  ނުވަތަ 

 ހީކުރި ނަތީޖާ، 

 ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން 

މީހަކު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ވަކި ނަތީޖާއެއް ނުކުތުމަކީ އެ ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން  )ހ(  .45
ސާބިތުކުރުމަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވާ ހިނދު، އަދި އެ ކުށުގެ ޢަމަލުން ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ 

ނަތީޖާަކމަށް ނުވަތަ ނުކުންާނނެކަމަށް ވިސްނާފައިވާ ނަތީޖާކަމަށް ނެރުމަށް ޤަޞްދުކުރި 
ނުވަތަ ނުކުމެދާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާއަށް ނުވިނަމަވެސް، ނުކުްތ ނަތީޖާއާއި، ޤަޞްދުކުރި، 
ނުވަތަ ވިސްނުމުގައި އޮތް ުނވަތަ ހީކުރި ނަތީޖާއާ ތަފާތުަވނީ، ހަމައެކަނި ައންނަނިިވ 

 މަ، އެ ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތް ކަމުގައި ބެެލވޭނެއެވެ.ޙާލަތްތަކުގައި ކަމަށްވާނަ

ތަފާތު މީހަކަށް ނުވަތަ ތަާފތު ުމދަލަކަށް ގެއްލުން ިލބުން ނުަވަތ އަސަރު ފޯރުން؛  (0)   
 ނުވަތަ 

ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ވިސްނުމުގައި އޮތް ނުަވތަ ނުކުމެދާނެކަމަްށ  (5)   
އިބަލާއިރު އެއް މިންވަރަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވަަތ ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާއާ އަޅަ

 އަނިޔާއެއް ފޯރުކުރަނިވި ނަތީޖާއަކަށްވުން.

"ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާގެ ރުކުނަށެވެ. އަދި  )ށ(  މާނަކުރުން 
 ތަކަެށވެ.ޙާލަތުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ނަތީޖާ ސިފަކޮށްދޭ ރުކުން

 ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު، އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި ކުށްހީކުރެވުން 

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު، 
އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި 

 ކުށްހީކުރެވުން 

މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުގައި ތިމާ ީހކުރި ގޮތަށް ޙާލަތު އޮތްނަަމ، ެއ ކުރި ކުށާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ ެއއަށް   .44
ވަނަ މާއްދާގައި  52މި ޤާނޫނުގެ ، ވެސް ބޮޑު ކުށަކުން އެ މީހަކު ކުށްވެރިވާނެކަމަށް ވާނަމަވުރެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުގެ ފައިދާެއއް އެ މީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.

 މާނަކުރުން 

 ރުމެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކު 45"ނަތީޖާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާޤނޫނުގެ  )ހ(  .43 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިވާ  40"މަސްތުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ  41"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ރުމެވެ.( ގައި ދީފައިވާ މާަނކiiު( ވަނަ ަނންބަރުގެ )3މާއްދާގެ )ރ( ގެ )

"އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" އަދި "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.iވަނަ ނަންބަރުގެ ) (3ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 41
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ވަނަ  (3ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 41"ބައިވެރިއެއް" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  
 ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.(iiiނަންބަރުގެ 

 

 ވަނަ ބާބު  31

  ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު 

 ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  31

 ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް ވަނަ މާއްދާ  30

 ވާޖިބު އަދާކުރުން  ޤާނޫނީ ވަނަ މާއްދާ  35

 ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިދާރާ ވަނަ މާއްދާ  34

އެހެން މީހުންގެ ސުލޫކާއި، ރަްއކާތެރިކަމާއި، އެހެން މީހުަނށް އަޅާލުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތްަތކުން ބާރުގެ  ވަނަ މާއްދާ  33
 ބޭނުންކުރުން 

 ނަފުސުގެ ދިފާޢު ވަނަ މާއްދާ  32

 ދިފާޢު މުދަލުގެ  ވަނަ މާއްދާ  31

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  31

 ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް 

"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު" ނުވަތަ "ހުއްދަ ޙާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ބާބުގަިއ  )ހ(  .31 މާނަކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.  ކަ

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ        
 އް ހުއްޓުވައިގެންނުވުން ޢަމަލެ 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، މީހަކު ކުރާ  ހުއްދަ  )ށ( 
ކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެއް ހުއްޓުވައިގެންނުވާނެއެވެ؛ ނުވަތަ ޤާޫނނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

 މެނުވީ އެކަމާ ބެހެވިގެންނުވާނެެއވެ.

ފާޢެއް    ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދި 
ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ     

ޙާލަތްތައް އުފަންކުރުވުމަކީ         
އެ ދިފާޢު ނުލިބޭނެ ސަބަބަކަށް 

 ނުވުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަވެެގންާވ ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއް މީހަކު އަމިއްލައަށް  )ނ( 
ޢުގެ ބޭނުން ނުހިފޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އުފަންކުރުވުމަކީ އޭނާ ކުރި ޢަމަލާ ގުޅިގެން އެ ދިފާ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ޢަމަލަްށ، މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ދަށުން އޭނާ ޒިްނާމ 
 އުފުލަންޖެހިދާނެއެވެ.
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ހުއްދަ ދިފާޢެއް   
ބޭނުންކުރެވިދާ ފަދަ ޙާލަތެއް   

ކުށުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން 
 އުފަންކުރުވުން 

މަވެސް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުަގއި ނުވަތަ އެހެްނ މި މާއްދާގެ )ނ( އެެހން އޮތް ނަ  (0) )ރ( 
މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި، ހުއްދަވެގެްނވާ ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާ ފަަދ ޙާލަތެއް، ކުށެްއ 
ކުރުމަށްޓަކައި، ކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން އުފަންކޮށްފި ހިނދެއްަގއި، އޭނާ އެކުރަނީ 

 ކުށެކެވެ.

( ަވނަ ނަްނބަރުގެ އުފުލަންެޖހޭ ިޒންމާއަކާ ގުޅިގެން، 0މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ) (5)   ދިފާޢު 
 ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެއްގެވެސް ޭބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އެއް ދިފާޢަށް ވުރެ ގިނަ 
 ދިފާޢުގެ  ބޭނުންހިފުން 

ގުޅިގެްނ  މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުީވ، މީހެއްގެ ޢަމަލަކާ )ބ( 
ފާޢުގެ އެއް ދިފާޢަށްވުރެ ގިނަ ދިފާޢު ޭބނުންކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ހުއްދަވެގެންވާ ދި

 ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ހުރިހާ ދިފާަޢކީވެސް އޭނާއަށް ބޭނުންކުރެވިދާެނ ދިފާޢެވެ.

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަ
 ދިފާޢުތަކަށް 

 އިސްކަންދެވިގެންވުން 

ނޑައެޅިގެން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދިފާަޢކީ، މި ބާބުގެ އެ )ޅ(  ހެން މާއްދާއެއްގައި ކަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ދިފާޢެއް ކަމަށްވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ނުވަތަ ހުއްދަކުރެވިފައިާވ 

 ވަނަ މާއްދާއާއި  30ދިފާޢުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ޚާއްޞަ ދިފާޢެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ 
ބޭުނން ުނކުރެވޭނެކަމަށް ދޭހަވާގޮަތްށ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ދިފާޢުތައް  35

ވަނަ މާއްދާގައި  35ަވނަ މާއްާދއާއި  30ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، މި ޤާނޫނުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުތައް ބޭނުެމއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް 

ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް 
ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ހުއްދަ 

 ޢަމަލުތައް 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ، ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެކެވެ: )ހ(  .30

އެ ޢަމަލުކުރީ، ގެއްލުމަކުްނ ނުވަތަ ނުރަގަނޅު ކަމަުކން އެހެން މީހަކު  (0)   
ޙާލަތެއްގައި  ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ، ކޮންމެހެން އެ ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ

 ކަމުގައިވުން؛

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުން ސަލާމަްތކުރުމަށް ބޭނުންާވ  (5)    ދަޢުވާ އުފުލިގެންވާ ުކށް ކަ
ގެއްލުމާއި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަްށ ވުރެ، އޭނާ ކުރި ޢަމަލުން ުހއްޓުވި ގެއްލުމާއި 

 ނުރަގަނޅު ޢަމަލު ބޮޑުވުން؛ އަދި 

ންކުރާ ދިފާޢަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުްށ އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާގައި ބޭނު  (4)   
ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރު ބޭުނންކުރެވިގެން ނުވާެނ  ކަ

 ދިފާޢެއްކަން ސާފުކޮށް އެ ޤާނޫުނން އެނގެން ނެތުން.

ކުރަން ޖެހޭ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ، "ބާރުެގ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލު )ށ(  މާނަކުރުން 
 ޙާލަތްތައް" ކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.

ލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވުނު ގެއްުލން ނުވަތަ، ކޮްށފާނޭކަމަށް ެބލެވުނު ނުރަނގަުޅ  (0)   
ޢަމަލުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހިންގި ޢަމަލަކީ ނުވަތަ ކުރިކަމަކީ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި 
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ރަނގަޅު ޢަަމުލން ސަލާމަތްވެވޭނެ އެ ގެއްލުުމްނ، ނުވަަތ އެ ނު، ކުރިކަމަކަށްވާނަމަ
 ފުރުސަތު ފަހުން ނުލިުބން؛ އަދި 

 ،ލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވުުނ ގެއްލުން ނުވަތަ ކޮށްާފނެކަމަށް ެބލެވުނު ނުރަނގަޅު ޢަމަލު (5)   
 އޭނާ ޢަމަލުކުރި ގޮތަށް ވުރެ ލުއި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ހުއްޓުެވން ނެތުން.

 ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުން 

ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް 
 ހުއްދަ ޢަމަލު 

މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ އަންަނނިިވ ސަބަބުތަކަްށޓަކައި ކުރެވޭ ނުަވތަ އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަިތން ކުެރވޭ   .35
 އެއީ ހުއްދަ ޢަމަލެކެވެ:، ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ

ކޮށްދީފައިވާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަްއ ބަޔާން )ހ(   
ޤާނޫނަކުން، ނުވަަތ އެފަަދ މުވަޒައްފަކަށް ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ އެހީތެރިކަްނ 

 ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ަދުށން ކުރި ޢަމަލަކަށްވުން، ނުަވތަ 

ޤާނޫނީ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވިގެން  )ށ(   
 ގެން ކުރާ ޢަަމލަކަށްވުން، ނުަވތަ ނުވަތަ ކުރަންޖެހި

ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން، ުނވަތަ އެ އަމުރު ކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ޝަރުޢީ  )ނ(   
ނޑިޔާރެއްގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިޔުނަލްއެއްގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވިގެން  ފަ

 ކުރާ  ޢަމަލަކަށްވުން، ނުވަތަ 

ދަށުން، ނުަވތަ ހަނގުރާމަ ުކރުން ހުއްދަކުރާ  ސިފައިންނާ ބެހޭ ޤާޫނނެއްގެ )ރ(   
ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން ބޭުނންވެގެްނ ކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާޫނނަުކން ހުއްދަކުރެވިގެން 

 ކުރާ ޢަމަލަކަށްވުން، ނުވަތަ 

ނޑައަޅަިއދޭ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްެގ ބޭުނމަށްޓަކައި ނުވަަތ  )ބ(     ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއް ކަ
 ހުއްދަކުރެިވގެން ކުރާ ޢަމަލަކަށްވުން. އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

 ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިދާރާ 

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ 
އިދާރާއެއް މުވައްޒަފުން ކުރާ 

 ހުއްދަ ޢަމަލު 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އުނިަކން ނާްނނާނެ ގޮތުގެަމިތްނ  )ހ(  .34
 ކުރާ ޢަމަލަކީ ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެވެ: އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަިތން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި، ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް  (0)   
 އެހީތެރިވެދިނުމުގައި؛ ނުވަތަ 

 ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުްނ ފިލައިގެން ދިއުން ހުއްޓުވުމުގަިއ؛ ނުވަތަ  (5)   

 މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުން ހުއްޓުވުމުގައި. (4)   
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މަރުވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް    
ނުވަތަ ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ 

އަނިޔާދެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް 
 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން 

ނުވަަތ މީހަކަށް ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިިބދާނެ ަފަދ  ،މީހަކު މަރުވެދާނެ ފަދަ ޮގތަކަށް  )ށ( 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ  ،ންކުރުންގޮތަކަށް، ބާރުގެ ބޭނު 

ހުއްދަކުރެވިގެންވާނީ، އެ ޢަމަަލކީ އެހެން ބަޔަކު މަރުވެގެންދިއުން ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަްށ 
 ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް ލިބިގެންދިއުން ހުއްޓުވުަމށްޓަކަިއ ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކަމުގައި 

 .އެ ޢަމަލުވާނަމައެވެ

 އެހެން މީހުންގެ ސުލޫކާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، އެހެން މީހުނަށް އަޅާލުމުގެ ޒިންމާ އޮތް 

 ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން 

އެހެން މީހުންގެ ސުލޫކާއި، 
ރައްކާތެރިކަމާއި، އެހެން 

މީހުނަށް އަޅާލުމުގެ ޒިންމާ 
އޮތް ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ 

 ބޭނުންކުރުން 

ންކުރިކުރުން ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްކަމުގަިއ ބެލެވޭނީ އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި މީހަކު ބާރުގެ ބޭނު   .33
 އަންނަނިވި މީހުން އެ ޢަމަލު ުކރާ ނަމައެވެ:

އެ މީހަކީ މީހެއްގެ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުެވރިޔާ، ނުވަތަ މުދައްރިސު،  )ހ(  
އްޖަކަށް އަޅާލުމާއި އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކު

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވާ ޙާލު، ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއޮްތ މީހެއްގެ އެދުމުގެ މަތިްނ 
 ޢަމަލުކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވާ ޙާލު، އެ ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ:

 އަދި ؛މުގައި ވުމާއިއެފަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ބާރެއްކަ (0)   

ނޑާ  (5)    ނޑަށް ތަބާ ނުވެެގން އެ މިންގަ އެކުއްޖާ ތަބާވާން ޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަ
ޚިލާފުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގައި، ބޭނުންކުރެވޭ ާބރު ހިމެނޭ ގޮތުްނ، 
 އެކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުަމށާއި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި 

 އެ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ ބޭުންނތެރިކަމަކަށް ވުމާއި؛ އަދި

އެގޮތުން ބޭުނންކުރާ ބާރުގެ ސަަބބުން މީހަކު މަރުވުން ފަަދ، ުނވަތަ މީހަކަށް ބޮުޑ  (4)   
ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުން ފަަދ، ނުވަތަ  ބޮޑެތި ވޭން ިލބުން ފަދަ ނުަވަތ 

ނޑީގެ ހާސްކަން ލިބުން ފަދަ ނުވަތަ ލަދުވެ ތިކަން އިޙްސާސްވުން ފަދަ ކަމެއް ސިކު
 ކުރިމަތިވެދާނެ މިންވަރަށް ބޭުންނކުރެވޭ ބާރަކަށް ނުވުން؛ ނުވަތަ 

އެ މީހަކީ ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ނުވަތަ އެަފަދ  )ށ(  
 ށް ވުމާއި، އަދި؛މީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން އެއިން މީހަކަށް އެހީތެރިވަމުންދާ މީަހކަ

ނޑީގެ ޞިއްޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދީ  (0)    މީހެއްގެ ޖިސްމާނީ ނުަވތަ ސިކު
ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޭއނާއަށް ދޭންޖެހޭކަަމށް ޤަޫބުލކުރެވޭ ފަރުވާއެއް 

 ދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންކުރާ ބާރެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

 އެ މީހަކަށް އެ ފަރުވާ ދެވެނީ: (5)   

    (i)  ައެ މީހާގެ ރުހުމާ އެކުގައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތ 
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    (ii)  އެ މީހަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ނުވަތަ ޤާޫނނީ ގޮތުްނ ބަލާއިުރ
އަމިއްލައަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތް މީހެއްކަމުގައިވާ ޙާލު އޭނާގެ 

އް ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ބައްޕަެގ ނުވަތަ މަންމަގެ ނުވަތަ އެފަަދ ރުހުމެ
ދެވިދާނެ ބާރެއް ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާ އެކުގައި 

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (iii)  ނޑައެޅިގެން ލިބިފައިވާ ރުހުމެއްނެިތ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކަ
 ކަމުގައިވުން؛

އެ ފަރުވާ ދޭންޖެހުނީ ުކއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގައި  )ހހ(     
 ން؛ އަދިކަމުގައިވު

 ހުއްދަދެވޭ ފަދަ މީހަކާ މަޝްވަރާކުރާނެ ފުރުސަތު ނެތުން؛ އަދި  )ށށ(     

އެކަމަކީ، އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި އުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ  )ނނ(     
މަޞްލަޙަތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ުހއްދަކުރާނެކަމެއްކަމަށް ބެލެވުްނ؛ 

 ނުވަތަ 

ޭބއިރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޮއްތ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައިވުމާއި: އޭނާއަކީ މީހުން ަބންދުގައި ތި  )ނ(  
 އަދި؛

އޭނާ ބޭނުންކުރި ބާރަކީ މީުހން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ ހުއްދަ އުސޫލުތަކާއި  (0)   
 ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބާރަަކށްވުން؛  އަދި

ގޮތަަކްށ ބާރުގެ ބޭުނންކުރާކަމަށް ވާނަަމ އެފަދަ ބާރެއްގެ މީހަކު މަރުވެދާނެ ފަދަ  (5)   
 ބޭނުންކުރުމަކީ މި ބާބުގައި ހުއްަދކުރެވިގެންވާ ކަމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ނޑުގެ  )ރ(   އޭނާއަކީ މަތިންދާބޯޓެއްެގ، ނުަވތަ އިންޖީނުއެޅި އެއްގަމު އުޅަނދެއްގެ، ނުވަތަ ކަ
ށް މުދާ ނުަވތަ މީުހން އުފުލުމުގެ އެެހންވެްސ އުޅަނދެއްގެ، ނުވަތަ އެއް ތަނުްނ އަނެއް ތަނަ 

ވަސީލަތެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ މީހަކަށްވުން؛ ނުވަަތ 
 އެފަދަ މީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާ މީހެއްކަމަށްވުން؛ އަދި

ށް ހުރަސްެއޅޭ ފަދަ ކަންކަން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެެހނީ ައންނަނިވި ކަންކަމަ (0)   
 ހުއްޓުވުމަށް ކަމުގައިވުން:

    (i)  އެފަދަ ވަސީލަތެއް ހިންގުން ހުްއޓުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުވުމަްށ
 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)  ިޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ އަމުރެއް ަތންފީޒުކުރުމަށް ކަމުގައިވުން؛ އަދ 

ނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމަށް ވާނަމަ، އެފަދަ ބާރެއްގެ މީހަކު މަރުވެދާ (5)   
 ބޭނުންކުރުމަކީ މި ބާބުގައި ހުއްަދކުރެވިގެންވާ ކަމަކަށްވުން.
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"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނީ ގޮުތން ތަޞައްރަފެއް ނެްތ  (0) )ބ(  މާނަކުރުން 
މުންތައް ނިންމުމުގެ ޒިްނމާ ހަވާލުވެގެންވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ނިން

 ފަރާތަކަށެވެ.

"ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރުން  (5)   
ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ނުަވތަ ޢާންމުޮކށް ަޤބޫލުކުރެވޭ މެޑިކަލް 

ރީ ބޭސްކުރެވޭނެ ފެންވަރު ހުރި މީހެއްކަމަށް އިދާރާއަކުން، އޭނާއަކީ ޑަކްޓަ 
ނޑައަޅައި، ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހަކަށެވެ.  ކަ

 ނަފުސުގެ ދިފާޢު 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތުގެަމތިްނ،  )ހ(  .32 ނަފުސުގެ ދިފާޢު 
ނިިވ ނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންމީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ އަންނަ 

 ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ:

އަންނަނިވި ފަރާްތތަކާ ދެކޮޅަށް އެހެން މީހަކު ހުއްދަޫނން ގޮތެްއގައި ބާރުގެބޭނުްނ  (0)   
ކުރާ ހިނދުގައި ނުވަތަ ބާުރގެ ބޭނުންކޮށްާފނެ ކަމަށް ެބލެވޭ ހިނދުގައި 

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބާރަކަށްވުން؛

    (i) ެއަމިއްލަ ނަފުސު؛ ނުވަތަ  ތިމާގ 

    (ii)  ިއެހެން މީހެއްގެ ނަފުސު؛ އަދ 

ބެލެވޭ ގެއްލުމާ އަޅައިބަާލއިރު ނިސްބަތުން  ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ ކުރިމަތިވާނެަކމަށް (5)   
 އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބާރަކަްށ ނުވުން.

މީހަކު މަރުވެދާ ފަދަ         
ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ         

ޑު އަނިޔާ ލިބިދާ ފަދަ ބޮ
މިންވަރަށް ބާރުގެ    

 ބޭނުންކުރުން 

 މަރުވެދާ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ިހންގޭ ޢަމަލެއްގައި ބާރުގެ ޭބނުްނކުރުމުގައި މީހަކު މި )ށ( 
ގޮތަކަށް ބާރުގެ ޭބނުންކުރުްނ  ފަދަ ފަދަ ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާީނ ބޮޑު އަނިޔާ ލިބިދާ 

 މަރުވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާ  ރެއްގެ ބޭނުންކުރަނީ ީމހަކު ހުއްދަވެގެންވާނީ އެފަަދ ބާ
ޯފރުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ  ހިނދުގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއި، ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ 

ކުރިމަތިވާ ހިނދުގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއި، ގަދަކަމުން ޒިނޭ ކޮށްފާނެކަމުގެ ނުރައްާކ 
 ގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށެވެ.ކުރިމަތިވާ ހިނދު

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބާރުެގޭބނުންކުރުން ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެެއވެ: (0) )ނ(  މާނަކުރުން 

    (i)  ެނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގެ، މަޤްޞަދުެގ  5މި ޤާނޫނުގ ަވނަ ބައިގަިއ ކަ
 ރުކުންތަކުގެ ތެރެއަށް، އެ ޢަމަުލ ފެތުން؛ އަދި 

    (ii) ާނޑައަޅާފައިވާ ދިފާޢަކަށް އެ ޢަމަލު ނުފެތުްނ؛މި ބ  ބުގައި ކަ

ބޭނުންވާ ިމންވަރަށްވުރެ އިުތރަށް ބާރުގެ ބޭުނންކުރެވިއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭީނ  (2)   
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އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި އުޅޭ މީހެއްގެ ވިސްނުމުގައި، އެއީ ހަމަހަމަވެގެންވާ 
 އި ނުބަލާ ހިނދުގައެވެ.ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވުނު ބާރެްއކަމުގަ

 މުދަލުގެ ދިފާޢު 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އުނިކަމެްއ ނާންނާނެ ގޮތުގެަމތިން،  )ހ(  .31 މުދަލުގެ ދިފާޢު 
މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިިވ 

 ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ:

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ އެެހން މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ  (0)   
ކޮށްފާނެ ހިނދެއްގައި ނުަވަތ ތިމާގެ ނުވަތަ އެހެން ީމހެއްގެ މިލްކުގައިވާ 
ސަރަޙައްދަކަށް ހުއްދައެއްނެތި ވަދެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގޯނާއެއް 

 ާބވަތުގެ މުދަލާ ގުޅިގެންނެވެ. ކުރާ ހިނދެއްގައި އަންނަނިވި

    (i)  ަތިމާގެ އަމިއްލަ މުދާ؛ ނުވަތ 

    (ii)  ިއެހެން ފަރާތެއްގެ މުދާ؛ އަދ 

ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ، ކުރިމަތިާވނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމާ އަޅައިބަާލއިރު، ނިސްބަތުްނ  (5)   
 އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބާރަކަްށ ނުވުން.

ފަދަ ގޮތަކަށް މީހަކު މަރުވެދާ 
ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ 
ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދާ ފަދަ 
 ގޮތަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން 

ބާރުގެ ބޭުނންކުރުމުގައި، މީހަުކ މަރުވެދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަަތ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ބޮުޑ  )ށ( 
މުާދ އަނިޔާއެއް ލިބިދާ ފަދަ ގޮަތކަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ 

 ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކަނި ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

 މާނަކުރުން 

"ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެްއޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ  )ހ(  .31 މާނަކުރުން 
ތިއްބާ ަތނެއް ބަަލހައްާޓ ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައި "މީހުން ބަންދުގައި ބައި 245މި ޤާނޫނުގެ 

 މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 "ބާރުގެ ބޭނުން އިތުރަށް ކުެރވިއްޖެ ކަމުގައި ބެލުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 32

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިާވ  51އިަވނީ މި ޤާނޫނުގެ "ޤާބިލުކަން ނެތް" އަށް ދީފަ )ނ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ަވަނ  31"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު" އަދި "ހުއްދަ ޙާލަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާަނކުރުމެވެ.
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މަލުކުަރން ޖެހޭ ޙާލަތްތައް" އަްށ "ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ެޖހޭ ުނވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަ )ބ(  
 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 30ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއ  244"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަިނޔާ" އަ )ކ(    ވަނަ މާއްދާގެ  01ށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "ހަށިގަ
 ( ވަނަ ނަްނބަރު ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.20)

( ަވަނ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 32"ހުއްދަވެގެންނުވާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  21

  މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު 

 މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާްނމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  21

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލު އަދި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮްށ  ވަނަ މާއްދާ  20
 ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލު 

 ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލިިބގެންވުން  ވަނަ މާއްދާ  25

 ތަޞައްރުފުނުފުދުން  އްދާ ވަނަ މާ  24

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން ވަނަ މާއްދާ  23

 ބާރުގެ ބޭނުންކޮްށފާނެކަމުގެ ނުޫފޒު ވަނަ މާއްދާ  22

 ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައުން  ވަނަ މާއްދާ  21

 ވޭ ކަްނތައްތައްއެނގިގެންނުވާ ކަންތަްއތަކާއި ކުށްހީގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެ ވަނަ މާއްދާ  21

 ހުއްދަ ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވުން  ވަނަ މާއްދާ  21

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  22

 މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް 

ގައި "މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު" ނުވަތަ "މަޢާފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ބާބު )ހ(  .21 މާނަކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.  ކަ
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މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ 
ޙައްޤު އޮތް މީހެއްގެ ޢަމަލު 

 ހުއްޓުވުން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، މީހަކު ކުރާ ހުއްދަނޫްނ  )ށ( 
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަްށ މަޢާފު ލިބިދެވޭ ލިބިދިނުަމކީ، 

 ގޮތެއްގެމަތިން، އޭނާައށް ނުދީ ިހފެހެއްޓިދާނެ ދިފާޢެކެވެ.

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު އެހެން 
 މީހަކާ ހިއްސާނުކުރެވުން 

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ ފައިދާ  ލިބުން ޙައްޤުވާ މީހާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާއިރު އޭނާއަށް  )ނ( 
ޓަކައި، އެގޮތުްނ އެހީތެރިވެދިްނ މީހާއަކަށް އެ ދިާފޢުެގ ހަމައެކަނި އެހީތެރިވެދިްނ ކަމަށް 

 ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު 
ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ 

 ޙާލަތްތައް އުފަންކުރުވުމަކީ 
އެ ދިފާޢު ނުލިބޭނެ ސަބަބަކަށް 

 ނުވުން 

ފަދަ ޙާލަތެއް މީހަުކ  މި ބާބުގެ ަދށުން މަޢާފު ިލބެނިވި ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިާދނެ )ރ( 
އަމިއްލައަށް އުފަންކުރުވުމަކީ ޭއނާ ކުރި ޢަމަލާ ގުޅިގެްނ އެ ދިފާޢުގެ ޭބނުން ުނހިފޭެނ 
ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޢަމަލަށް، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން އޭނާ ޒިންމާ 

 އުފުލަން ޖެހިދާނެއެވެ.

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް 
ދަ ޙާލަތެއް   ބޭނުންކުރެވިދާ ފަ 

ކުށުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން 
 އުފަންކުރުވުން 

މި މާއްދާގެ )ރ( އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިފާޢުަގއި ނުވަތަ އެހެން  (0) )ބ( 
މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި، މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިާދ ފަދަ ޙާލަތެއް، 

ވެގެން އުފަންކޮށްފި ިހނދެއްގައި، އޭާނ ކުށެއްކުރުމަށްޓަކައި، ކުށުގެ ިނޔަތް އޮ
 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އުފުަލންޖެހޭ ޒިންމާއަކާ 0މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) (5)   ދިފާޢު 
 ގުޅިގެން، ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެްއގެވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ   
މަކީ ފައިދާ އޮތް ކަމަށް ހީކުރު 

 ދިފާޢެއް ނޫން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، މީހެއްގެ ޢަމަލަކީ މަޢާުފ  )ޅ( 
ލިބެނިވި ދިާފޢުގެ ފައިދާ ިލބިދެޭވނެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ކުށްހީއަކުން އޭނާއަށް ހީވުމަކީ ދިފާޢެްއ 

 ނޫނެވެ.

 ޢަމަލު އަދި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭ 

 ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލު 

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން 
ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލު އަދި 

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 

ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮށް 
 ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލު 

 ނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިކަމަށް ވާަނމަ، މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ޒިންމާ އެ މީހަކު އުފުލަންޖެހެނީ އަން  .20
 އެ ކުށަކަށް އެ މީހަކަށް މަޢާފުލިިބގެންވެއެވެ:

އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ، އެ ޢަމަލުކުރުމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ  )ހ(  
ނޑައަޅައިގެން ކުރި ޢަމަލަކަށް ނުވުން؛ ނުަވތަ   ވިސްނުމުގައި ކަ

ނޑީގެ ގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީ ގޮތުން އޭނާ ކުރުމަށް އޭނާ ނުކޮށް ދޫ )ށ(   ކޮށްލި ކަމަކީ، ސިކު
ނުކުޅެދިގެންވާ ކަމަކަށްވުން، ުނވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ޢަމަލު ުކރުމަކީ އޭނާހުރި ޙާލަތުގެ 

 ގޮތުން އޭނާގެ ކިބައިން އެކަށީގެްނވާ ގޮތުގައި އުންމީދުކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވުން.
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 ލިބިގެންވުން  ބުއްދިއަށް އުނިކަން 

ބުއްދިއަށް އުނިކަން 
 ލިބިގެންވުން 

ނޑިއަށް، ކުށްކުރި ހިނދުގައި ލިިބފައި ހުިރ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުްނ  )ހ(  .25 ކުށްކުރިމީހާގެ ސިކު
ނުވަތަ ޖެހިފައި ހުރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން، އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ވަގުތު 

 ކަށް މަޢާފުލިބިގެންވާ ީމހެކެވެ:ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާއަކީ އޭނާ ކުރި ކުށަ

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ޮގތުގައި ބެލެޭވ ޢަމަލުގެ ބާަވތާއި ަނތީޖާ އެަކށީގެންވާ ގޮތުގަިއ  (0)   
 ނުވަތަ  ؛ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން 

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަްނ ވިސްނައިގަތުމަށް  (5)   
 ނުަވތަ  ؛ނުކުޅެދިގެންވުން

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓުަމށްޓަކައި ބާރެއް ހިންގުމަްށ  (4)   
 ނުކުޅެދިގެންވުން.

ނޑުތަކާ  އިޖްތިމާޢީ މިންގަ
ދެކޮޅު ޝަޚްޞުތައް އެކަހެރި 

 ކުރެވިގެންވުން 

ނޑިއަށް ޖެިހފައިވާ ބައްޔެއް ނު )ށ(  ވަތަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޭބުނމަށްޓަކައި، ސިކު
ނުކުޅެދުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ހަމައެކަިނ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ 
ނޑުތަކާ ދެކޮޅު ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންކަމުގަިއ  ކުށްވެރިންނާއި، ޢާންމު އިްޖތިާމޢީ މިންގަ

ނޑީގެ ޙާލަތްތަކެއް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެ  ވެ.ބެލެވޭ މީހުންގެ ކިބައިން އެކަނި ހާމަވާ ސިކު

ކުށުން ބަރީއަކޮށް ދޫކުރެވޭ    
މީހުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު  

 ކަށަވަރުކުރުން 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުުށން ބަރީައކުރެވި ދޫކުރެވޭ މީހަކީ ނަފުސާނީ ބަލިތަކުގެ މަރުކަޒެއްގަިއ  )ނ( 
ނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި، ބަހައްޓަންޖެހޭ ީމހެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކަ ިއ ނުވަތަ ސިކު

ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެުލންތައް ބެލުމަްށޓަކައި، ހުށަހަަޅންޖެހޭނެ މީހެކެވެ. އެފަަދ 
ދުވަހަށްވުރެ  11ތަނަކަށް ހުަށހަޅައި، ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންެޖހޭ ބެލުަމްށޓަކައި 

ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެގެންނުވާނެެއވެ. އެ މުއްދަތު ވާންވާނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 
ކުރު ، ދުވަހާ މި ދެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން 11ތައް ބެލުމަށް ޭހދަވާ ަވގުތާއި ބެލުން

 މުއްދަތަކަށެވެ.

 ތަޞައްރުފުނުފުދުން 

ތަޞައްރުފުނުފުދުމުން 
 މަޢާފުލިބިގެންވުން 

ކުށްކުރި މީހާއަކީ، ކުށްކުރި ހިނދުގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި ހުރި  )ހ(  .24
 ވާނަމަ، އޭނާގެ ކުށަކީ މަޢާފުލިބިގެންވާ ކުށެކެވެ: މީހެއްކަމުގައި

، ބޮޑުމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ތަޞައްުރފުފުދުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ނުވުމާއި (0)   
 އަދި

އެ ޤާބިލުކަން ެނތުމުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ަކންަކން ކުރުމަށް އޭނާ  (5)   
 ނުކުޅެދިގެންވުން:

    (i)  ާކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެޭވ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖާ ެއކަށީގެންވ
 ނުަވތަ  ؛ގޮތުގައި ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން
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    (ii)  ްކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަން ވިސްަނއިގަތުމަށ
 ނުަވތަ  ؛ނުކުޅެދިގެންވުން

    (iii) ުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓުމަށްޓަކައި، ބާރެއް ކުށުގެ ޢަމަލ
 ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިނުވާ ކުއްޖަކީ، މަޢާުފ ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ  15ކުށްކުރި ހިނދު،  (0) )ށ(  ތަޞައްރުފުނުފުދޭކަމަށް ބެލުން 
 އެވެ.ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިގެންވާ ކުއްެޖއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ

އެހެން ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން 02މި ޤާނޫނުގެ  (5)   
އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުއްޖަކީ،  18ގޮތަކަށް ސާބިތުނުާވހާހިނދަުކ، ކުށްކުރިއިރު 

 މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ ލިބިގެންވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ބެލެޭވނެއެވެ.

 ހާ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރާހާ ހިނދަކު، ކުށްކުރި ހިނދުގައި ކުށް ކުރި މީ (4)   
އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީަހކުނަމަ، އެމީހަކު ބެލެޭވނީ ބޮޑު މީހަކާ އެއްފަދައިން  01

 ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައެވެ.

ރެއިްނ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ އަހަުރ ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންެގ ތެ 01ކުށްކުރި ހިނދުގައި  )ނ(  އިސްތިސްނާ 
)ށ( ގެ ދަށުން މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ ލިބިގެންވާ ކުދިން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި 
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކަށް ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށްތަކަށް  ހައްދު ކަ

ނޑައަޅަންވާނީ އެކުއްޖެއްގެ ޢުމުރުްނ އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތަށް އަދަުބ  ކަ
 އަހަރު ފުރިހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ. 01

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް 
ކުޑަކުދިންނަށް 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖިނާއީ 
ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

 ހިންގުން 

ދާގެ )ހ( އާިއ އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެިއން، މި މާއް 01ކުށްކުރި ހިނދުގައި  )ރ( 
)ށ( ގެ ަދށުން މަޢާުފ ލިެބނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ ިލބިގެންވާ ކުއްެޖއްގެ މައްސަލައިގެ އެހެން 
ހުރިހާ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޢާންމު ނިޒާމުން ބޭރުްނ 

 ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޚާއްޞަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 އްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން އަމި 

 އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 
 ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން 

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ކަންަކްނ  )ހ(  .23
ށް މަޢާުފލިބިގެންާވ ކުރުމަށް ކުށްކުރި ހިނދުގައި ުނކުޅެދިގެންވާ މީހާއަކީ އޭނާ ކުިރ ކުށަ

 މީހެކެވެ:

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ޮގތުގައި ބެލެޭވ ޢަމަލުގެ ބާަވތާއި ަނތީޖާ އެަކށީގެންވާ ގޮތުގަިއ  (0)   
 ނުވަތަ  ؛ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން 

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަްނ ވިސްނައިގަތުމަށް  (5)   
 ނުަވތަ  ؛ނުކުޅެދިގެންވުން

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ިހންގި ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި   ބާރެއް ހިންގުމަށް  (4)   
 ނުކުޅެދިގެންވުން.
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އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން 
 ގޮތަކަށް މަސްތުވުން 

 ގައެވެ:އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުންކަމުގައި ބަލާނީ ައންނަނިވި ޙާލަތްތަކު )ށ( 

ނޑުގެ ތެރެއަށް ، އެކަން ކުރިމަތިވީ އޭނާއަށް އެނގުމަކާނުލައި (0)    އޭނާގެ ހަިށގަ
 ވާޞިލުކުރި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

އިރު، އެއިން އެ ކުރުިވ މަސްތަކީ އެއިން މަސްތުކުރުވި އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތަށް ަބލާ (5)   
ސްތުގެ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވީ މަސްތެއްކަމުގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުރުވާނެ މަ

ނޑުގެ ކަންކަން ހުންނަ ގޮތުން އެކަން އެގޮތަށް ވެދާނެކަން  ވުމާއި، އޭނާގެ ހަށިގަ
އޭނާއަށް ނޭނިގ އޮތުމާއި، އަދި އެކަން އޭނާ ދެނެަގންނާނެ އެަކީށގެންވާ ގޮތެއްވެސް 

 ނެތުން.

 ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު 

ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ  ބާރުގެ 
 ނުފޫޒު 

ކުށްކުރި ވަގުތު އެ ކުްށ ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައިކަމުގައި ވާނަމަ، ެއ ކުށްކުރި މީާހ  )ހ(  .22
 ކުރި ކުށަށް އޭނާ އަށް މަޢާފުލިިބގެންވެއެވެ:

 ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެންވުން؛ (0)   

ކުރުވީ، ުކށުެގ ޢަމަލު ކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދަިއފިނަމަ، އޭނާައށް އެގޮތުން މަޖުބޫރު (5)   
ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނޭކަމުގެ ބިރު ދައްކުވައިގެންކަމުގައި ވުމާއި، އެކަށީގެންވާ 
ހަރުދަނާކަމާއެކު ވިސްނާ އެހެްނ މީހަކަށް އެ ޙާލަތުގައި، ެއ ގެއްލުމުގެ ބިރު 

 ކުރާނެ ކަމުގައިވުން. ކުރިމަތިވީނަމަ، އޭނާވެސް އެ ކުށުގެ ޢަމަލު

ވަނަ މާއްދާގައި  001މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ދިފާޢަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  މި ދިފާޢު ބޭނުންކުރެވޭ ޙުދޫދު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ދަޢުވާ ުއފުލިގެންވާ ހިނދު ޭބނުންކުރެވޭެނ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.

 ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައުން 

ކުށްކުރި މީހާ، ކުށްކުރި ހިނދުގައި ހުރީ އަންަނނިިވ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  )ހ(  .21 އަށް އުނިކަން އައުން ހަމަހެ
 ޙާލަތެއްގައިކަމުގައި ވާނަމަ، އޭނާ އެ ކުރި ކުށަށް މަޢާފުލިބިގެންެވއެވެ:

ނިވި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މަޢާފުިލބެިނވި ދިފާޢެއް އެމީހަކަށް ލިބޭކަަމްށ، މަޢާފު ލިބެ  (0)   
ނޑައެޅިގެން  ދިފާޢުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމާބބުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގެ ދަުށން ކަ
ނޑައެޅިގެން ދޫކޮށްލައިފައިވެސް ނެތް ޙާލަތަކާ ގުޅޭ  ބަޔާންކޮށްފައި ެނތް ނުވަަތ ކަ
ގޮތުން، ޓެސްޓުތައް ހަދައިގެން ކަށަވަރުކުރެވެން އޮތް ބައްޔެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް 

 ރުންކަމަށްވުން؛ ައދިއެމީހެއްގައި ހު

އެ އުނިކަން ނުވަަތ ބަިލ އެހެްނ ހުރުމުގެ ސަބަބުްނ އަންނަނިިވ ކަންކަން ކުރުމަްށ  (5)   
 އޭނާ ނުކުޅެދިގެންވުން؛
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    (i)  ާކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެޭވ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖާ ެއކަށީގެންވ
 ވަތަ ނު ؛ގޮތުގައި ވިސްނައިގަތުމަށް  ނުކުޅެދިގެންވުން

    (ii)  ްކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަން ވިސްަނއިގަތުމަށ
 ނުަވތަ  ؛ނުކުޅެދިގެންވުން

    (iii)  ްކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓުމަށްޓަަކއި ބާރެއ
 ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ     
ޝަޚްޞުތައް އެކަހެރި  ދެކޮޅު 

 ކުރެވިގެންވުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކަށަވަރުކުރެވިދާނެ ބައްޔެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުމެއްކަމުގައި  )ށ( 
ބެލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ހަމައެކަނި ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ކުށްވެރިންނާއި، ޢާންުމ 

ނޑުތަކާ ދެކޮުޅ ޢަމަލުތައް ިހންގާ މީހުންކަމުގަިއ ބެލެވޭ މީުހންގެ ކިބަިއްނ  އިޖްތިމާޢީ މިންގަ
ނޑީގެ ޙާލަތުތައް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.  ފެންނަ ސިކު

 އެނގިގެންނުވާ ކަންތައްތަކާއި ކުށްހީގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް 

ލިބެންނެތް ޤާނޫނެއްގެ 
ސަބަބުން ކަމެއް 
 އެނގިގެންނުވުން 

 އި ކުރެވޭ ކުށަށް، އެ ކުށްކުރި މީހާއަށް މަާޢފުލިބިގެންވެއެވެ:އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަ )ހ(  .21

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު  (0)    ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހިްނގުމުގެ ކުރިން އެ ކުށް ކަ
އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތުމާިއ، އަދި އެ ޤާނޫނަކީ ޝާއިޢުކުރެިވފައިވާ ޤާނޫނަކަށް 

ވަތަ ެފންނާނެ ޮގތެއް އެަކށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުވުން ނުވަަތ އޭނާއަށް އެ ިލޭބނެ ނު
 ހަމަޖެއްސިފައިވާ ޤާނޫނަކަށް ނުުވން.

ގައިވާ ކަންކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެ ކުށް  0އަދި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (5)   
ކުރި ވަގުތުގައި އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނުގައި މަނާވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަން އޭނާއަށް 

 ން.އެނގިފައިނުވު

ޤާނޫނު އޮތް ގޮތް ނޫން 
ގޮތަކަށް ރަސްމީ ގޮތުން 
ހާމަކުރެވޭ  ބަޔާނެއްގެ 

 މައްޗަށް ބުރަވުން 

ކުށް ކުރިމީހާ، އެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގަިއކަމަށް ވާނަމަ، އޭނާއަްށ  )ށ( 
 މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:

ގޮތަްށކަމުގައި އަންނަނިވި  އޭނާ ކުރި ޢަމަލު އޭނާ ކުރީ ޤާނޫނުގައި ކަމެއްއޮތް (0)   
ވަސީލަތްތަކުން ވަސީލަތެއްގައި، ރަސްމީ ގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް 
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބުރަވެހުެރ ކަމުގައި ވުމާއި، އެ ޢަމަލު ކުރުމުގެ ފަހުގެ 

ތަ ކުްށ ތާރީޚެއްގައި، އެ ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ހާމަކުރުމަކީ، ރަނގަޅުނޫން ނުވަ
ނޑައެޅިގެންދިއުން:  ހާމަކުރުމެއްކަމުގައި ކަ

    (i) ޤާނޫނަކުން؛ 

    (ii)  ީޝަރުޢީ ނިންމުމަކުން، ނުވަަތ ޝަރުޢީ ލަފައަކުން، ނުވަަތ ޝަރުޢ
 ނިޔާއަކުން، ނުވަތަ ޝަރުޢީ ުއސޫލަކުން؛
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    (iii)  ައިދާރީ އަމުރަކުން، ނުވަތަ ދެވިަފއިވާ ހުއްދައަކުން؛ ނުވަތ 

    (iv)  ،ިނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ތަރުޖަމާކުރުމާއި، ހިންގުމާއ ކުށް ކަ
ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިގެންވާ ދައުލަތުެގ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ތަރުޖަމާއަކުން؛ އަދި

އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެ ކުށްކުރި ވަގުތުގައި އޭނާ އެ ކުރި ޢަމަލަކީ  (5)   
 ނުގައި މަނާވެގެންވާ ޢަމަލެްއކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިނުވުން.ޤާނޫ

އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 
ޢަމަލުކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ޤާނޫނު އޮތް ގޮތާ މެދު 
 ކުށްހީއެއް ކުރެވުން 

ކުށުގެ ޢަމަލުކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހިންގި ވަގުތު އޭނާ އެ ޢަމަލު ކުރީ އަންނަނިވި  )ނ( 
 ތަކުގައިކަމަށް ވާނަމަ އޭނާ އެ ކުރި ކުށަށް އޭނާއަށް މަޢާފުިލބިގެންވެއެވެ.ޙާލަތް

 އޭނާއަކީ: (0)   

    (i)   އޭނާގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް އެ ކުށުގެ ދާއިރާ ހިނގާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަްށ
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅި މީހަކު ކަމުގައި 

 ދިވުމާއި؛ އަ

    (ii)  އޭނާގެ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫންަކމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތެދުނިޔަތުގަިއ
އަިދ އެކަން ޤަބޫލުކުރި ޙާލަތަކީ ޤާނޫނަްށ  ،އޭނާ ޤަބޫލުކުރުމާއި

ފުރިހަމައަށް ތަބާވާ، ބުއްދިވެރި އެހެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް، އެ ޙާލަތުގައި 
 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތްކަމަށް ބެލެވުްނ؛ އަދި

އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ކުށް އޭނާ ކުރިއިރު އެއީ ޤާނޫނުގައި މަނާވެގެންވާ  (5)   
 ޢަމަލެއްކަމުގައި އޭނާއަށް އެނގިަފއިނުވުން.

ނޑު  މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ލިބިދޭ ދިފާުޢ ލިބިެގންވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެޭހނީ ދަޢުާވ  )ރ(  ހެކީގެ މިންގަ
ވެ. އަދި އެގޮތަށް އޭނާ ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނީ ސާފު އަދި ރައްދުވާ ފަރާތުންނެ

 ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެްނނެވެ.

 ހުއްދަ ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވުން 

ހުއްދަ ދިފާޢެއް 
ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި 

 ޤަބޫލުކުރެވުން 

ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ކުރި ކުށަށް އޭާނއަށް  ކުށްކުރި މީހާ އެ ކުށް  .21
 މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:

ވަނަ މާއްދާގައި ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢުތަކުގެ ތެރެއިން ދިފާޢަކަށް އޭނާ  31މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  
 ޢަމަލުކުރި ޙާލަތު، ފެތޭކަމުގައި އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންވުމާިއ؛ އަދި

 އޭނާ ކުށްހީގެ ގޮތުގައި ހީކުރި ހީކުރުމަކީ: )ށ(  

 އޭނާގެ އިހްމާލެއް ނެތް ކަމެއްކަމަށް ވުމާއި؛ ނުވަތަ  (0)   



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 59 

އޭނާ ކުށްހީގެ ގޮތުގައި ހީކުިރ ހީކުރުމަކީ އެ ކުށާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކުށުގެ  (5)   
ނޑުން ބަލާއިރު:  ނިޔަތުގެ މިންގަ

    (i) ާނޑުން  އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިގެންވ ކުށުގެ ނަތީޖާގެ ރުކުނުގެ މިްނގަ
 ކުށުގެ ނިޔަތް ކުޑަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ވުމާއި؛ ނުވަތަ 

    (ii)  ނަތީޖާގެ ރުކުނެއް އޭގައި ނުވާކަމަށް ވާނަމަ، ޙާލަތުެގ ރުކުނަްށ
 ބަލާއިރުވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ ޢަމަލަކަށްވުން.

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  21ޢު" އަދި "މަޢާފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާ )ހ(  .22 މާނަކުރުން 
 )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިވާ  40"މަސްތުވުން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  244"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  11

 ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު 

 ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާެނ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  11

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ވަނަ މާއްދާ  10  ފަހުްނ ދަޢުވާ ނުކުރެވުން ކަ

ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރިުނވާކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި، ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމަށާއި ކުރެވޭ ޙުކުމް ަބލައިގަތުމަްށ  ވަނަ މާއްދާ  15
 ނުކުޅެދިގެންވުން 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު  ވަނަ މާއްދާ  14

 ާވ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢު ވަނަ މާއްދާ  13

 ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް ކޮށްފައިާވ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން  ވަނަ މާއްދާ  12

ގޮތުގައި  ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ، އެކަމުގެ ބާރުނެތް ކޯޓެއްގައި ކަމަށްވުން، ނުވަތަ މަކަރުވެރި ވަނަ މާއްދާ  11
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ކަމުގައިވުން، ނުވަަތ އެ ދަޢުވާގައި ކުށް ސާބިތުކުރި ކުރުން 

ނޑައަޅާަފއިވާނަމަ، ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާއަްށ ހުރަހަކަށް ނުވުން.  ބާޠިލުކަމުގައި ފަހުން ކަ

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  11
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 ޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާ 

"ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަޢުވާ އުފުލުމަްށ  )ހ(  .11 މާނަކުރުން 
ދިފާޢަކަށް ނުވަތަ ހުރަހަކަްށ ވެދާނެ ކަންކަމަށާއި، ދަޢުވާ އުފުލުމަށާއި، ދަޢުވާ 

ނޑައެޅުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެކަމަށް މި ބަލައިގަތުމަށާިއ، ދަޢުވާ ހިންގުމަށާއި، އަދި ޙުކުމް  ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ދިފާޢަެށވެ.  ބާބުގައި ކަ

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް 
ވެދާނެ ދިފާޢު ނުދީ 

 ހިފެހެއްޓުން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، މީހަކު ކުރާ ހުއްދަނޫން  )ށ( 
ބިދެވޭ ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަަކށް ވެދާނެ ދިފާޢަކީ ޤާޫނުނ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލި

 ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން، އޭާނއަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓިާދނެ ދިފާޢެެކވެ.

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް 
ވެދާނެ ދިފާޢު 

 ހިއްސާނުކުރެވުން 

މީހާ ކުށުގެ ޢަމަލު  ދަޢުވާކުރުމުގައި ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢެއްގެ ފައިދާ ލިބުން ޙައްޤުވާ )ނ( 
ހިންގާއިރު އޭނާއަށް ހަމައެކަނި އެހީތެރިވެދިން ކަމަށްޓަކައި، އެގޮތުން އެހީތެރިވެދިްނ 

 މީހާއަކަށް އެ ދިފާޢުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް 
ވެދާނެ ދިފާޢެއް އޮތް ކަމަށް 

ކުށްހީއެއްގައި       
ޤަބޫލުކުރެވުމަކީ ދިފާޢެއް 

 ނެވެ.ނޫ

މީހެއްގެ ޢަމަލަީކ  ،މި ޤާނޫނުގައި އެެހން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާހާިހނަދކު )ރ( 
ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢެއް ކަމުގައި ކުށްހީއަކުން އޭނާއަށް ހީވުމަކީ ދިފާޢެއް 

 ނޫނެވެ.

 ދަޢުވާ ނުކުރެވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހުން 

ނޑައެޅުން  އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގައި ުނއުފުލޭ ދަޢުވާއަކީ އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔުމުން،  )ހ(  .10 މުއްދަތު ކަ
 އުފުލިގެންވާނެ ދަޢުވާއެއް ނޫނެވެ:

 ޖިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި، އެ ކުށް ކުރި ވަގުތުން ފެށިގެްނ  (0)   
 ނުވަތަ އަހަރުދުވަސް؛ 1

 ޖުނަޙުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ުކށްކުށުގައި، އެ ކުްށ ކުރި ވަގުތުން ފެށިެގން  (5)   
 އަހަރުދުވަސް؛ 4

ޙައްދުގެ ކުށްކުށަށް 
 އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް އައުން 

އަދި  0ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (4)  
 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި  5

ދަޢުވާކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު 
 ހިނގަން ފެށުން 

ދަޢުވާ ކުރުމަށްއޮތް މުއްދަުތ ުގނަން ފަާށނީ ކުށްކުރާ ދުވަހުެގ ފަހު ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.  )ށ( 
 :ކުށެއް ކުރެވުނުކަމަށް ބަލާނީ އަްނނަނިވި ޙާލަތުން ކުރެ ޙާލަތެއްގައެވެ

 ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރުކުނެއް ފުރިހަމަވެގެންދިއުން؛ ނުވަތަ (0)   

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރަމުން ދިޔަ ކުށުގެ ޢަމަލު ނުވަަތ ދަޢުވާ ރައްދުވާ  (5)   
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ފަރާތުން އެހީތެރިވެދެމުން ދިޔަ ކުށުގެ ޢަމަލު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭ ވަގުތުްނ 
 ފެށިގެން.

ޢުވާކުރުމަށް އޮތް        ދަ
މުއްދަތު ހިނގުން ހުއްޓުމަކަށް 

 އައުން 

ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުން އުުފުލމާއެކު، އެ ކުށަކާ ގުޅިގެން، ަދޢުވާކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު  )ނ( 
 ގުނުން ހުއްޓުމަކަށް އަްނނާނެއެވެ.

ޞީޣާގެ ލިޔުން ޝަރީޢަތަްށ  ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ފެށިއްޖެކަމުގަިއ ބަލާނީ އެ ކުށުގެ ަދޢުވާގެ )ރ(  
 ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުގައެވެ. 

 ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި، ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމަށާއި 

 ކުރެވޭ ޙުކުމް ބަލައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން 

ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ 
ކުށްވެރިނުވާކަން 

ބަޔާންކުރުމަށާއި، ދަޢުވާ 
 ށާއި ބަލައިގަތުމަ 

ކުރެވޭ ޙުކުމް ބަލައިގަތުމަށް 
 ނުކުޅެދިގެންވުން 

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ ސިކުނޑީގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ޙާލަތާ ގުޅޭ  )ހ(  .15
ގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަން ުކރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިގެންވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ 

ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަމުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި، އެ ދަޢުވާ  ދަޢުވާގައި އޭނާ ކުށްވެރިވާ ކަމުގައި
ބަލައިގަތުމަށް އޭނާއަށް އަންަގއިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއްވެސް 

ނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ:  ކަ

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ަދޢުވާގެ ބާވަތާއި ަމޤްޞަުދ ވިސްނައިގަތުމަށް  (0)   
 ވުން؛ ނުަވތަ ނުކުޅެދިގެން

 އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަްށ އޭނާ ނުކުޅެދިގެންވުން. (5)   

ދަޢުވާއެއްނުކޮށް ދަޢުވާއިން 
 އަކުރެވުން ބަރީ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުުށން ބަރީައކުރެވި ދޫކުރެވޭ މީހަކީ ނަފުސާނީ ބަލިތަކުގެ މަރުކަޒެއްގަިއ  )ށ( 
ނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގަ އި، ބަހައްޓަންޖެހޭ ީމހެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކަިއ ނުވަތަ ސިކު

ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ެބލުންތައް ބަލާަތނަކަށް، ުހށަހަޅަންޖެހޭނެ މީހެކެވެ. އެފަަދ 
ތަނަކަށް ހުަށހަޅައި، ޞިއްޙީގޮުތން ބަލަންޖެޭހ ބެލުްނތައް ބެލުަމށްޓަކައި ހޭދަވާ މުއްދަތަީކ 

ގު މުއްދަތަކަށް ވެެގންނުވާނެެއވެ. އެ މުއްދަތު ވާންާވީނ ދުވަަހށް ވުރެ ދި 11ޖުމުލަކޮށް 
ދުވަހާ މި ދެ މުއްދަތުެގ  11ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުްނތައް ބެލުމަށް ޭހދަވާ ވަގުތާއި 

 ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ.، ތެރެއިން

 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު 

ނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުން ިއމްތިޔާޒްތަކެއް ދީފައިވާ މީހެއްކަމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ، އަންނަ   .14 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު 
ވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުެރވޭ ދަޢުވާގައި އޭނާ ކުށްވެރިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަަމށް 
 ބަޔާންކުރުމަށާއި، އެ ދަޢުވާ ަބލައިގަތުމަށް އޭނާއަށް ައންގައިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ދަޢުވާަގއި،

 އޭނާގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއްވެސް ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ:

ސަރުކާރުން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު މީ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިއޭނާއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާ )ހ(  
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 ދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ ނުަވތަ 

ޤައުމެއްގެ ސަފީރަކަްށ  އޭނާއަކީ ބޭރު ދައުލަތެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމުގައި ވުމުން، ޭބރު )ށ(  
ނުވަަތ ބައިަނލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ޑިޕްލޮެމޓިކް އިމްތިޔާޒް ދީފައިވާ  ،ވުމުން

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް ވުމުން.

 ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން 

ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ 
ދަޢުވާ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ 

 ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން 

 

ހިނގައިދިޔަ ވަކި ކަންތައްތަކެްއގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ ވަިކ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާެއއް   .13
ކޮށްފައިާވަނމަ އުފުލުމުގައި، ކުރިން ހަމަ އެކަްނކަމުގެ މައްޗަށް ހަމަ އެ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއެއް 

އަދި އެގޮތުން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، އަންނަިނވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް 
 ހިނގާފައިވާނަމަ، އެފަދަ ދެ ވަަނ ދަޢުވާއެއް އެ ކުށުގެ މައްޗަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކަމަށްވުން؛ އެ ދަޢުވާ ނިމިގެން ދިޔައީ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ކުށުން ބަރީއަކުރެވިގެން )ހ(  
 ނުވަތަ 

އެ ދަޢުވާ ނިމިގެންދިޔަީއ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ަފރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް  )ށ(  
 ސާބިތުކުރެވިގެންކަމުގައިވުން؛ ުނވަތަ

އެ ދަޢުވާ ނިމިގެންދިޔައީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފަހިވާގޮތަށް އައި ނިހާއީ  (0) )ނ(  
ވެފައި، އެ އަމުރު ނުވަތަ ނިޔާ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިޔާއެއްގެ ދަށުންކަމުގައި 

 އެކަހެރިކުރެވިފައި ނުވަތަ ބަދަލުުކރެވިފައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވިފައިނުުވން؛ އަދި 

އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރާކަމަށްވާނަމަ، ހިނގަިއދިޔަ ކަންކަމުން  (5)   
ނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ  ނުުކތާއަކާ ސާބިތުހިފޭ ނުުކތާއަކާއި، ނުަވަތ ކަ

 ތަޢާރުޟުވުން އުފެދޭ ގޮތްވުން.

އެ ދަޢުވާ ހުއްޓާލެވިފައިވަނީ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ރ(  
 ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައިކަމަށްވުން.

ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައި 
 ދަޢުވާއެއް ހުއްޓާލުން 

 އްދާގެ )ރ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި:ވަނަ މާ 12މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި މި ޤާނޫނުގެ  )ބ( 

ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައި ދަޢުވާއެއް ހުއްޓާލެވުނީކަމަށް ވާނީ، އެ ދަޢުވާ  (0)  
ހުއްޓާލެވިފައިވަނީ ކުށުން ަބރީއަކުރުންކަމުގައި ނުހިމެނޭގޮތެއްގައި، ފުރަތަމަ 
ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސްދިނުމުގެ ހުވާކުރުމާއި، ޙުކުމެއް ކުރުމާއި ދެމެދުގައި 

 ކަމުގައިވުން؛

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ުހއްޓާލެވޭ ދަޢުވާއަކީ، ރަނަގޅުނޫން ގޮތުގަިއ  (5)   
 ހުއްޓާލެވިފައިވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައެއް ނުބެލޭނެއެވެ:

    (i)   ިދަޢުވާ ހުއްޓާލާފައިވަނީ ދަޢުާވ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރުހުމާ އެކުގައ
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ކޮޅުހެދުމަށް އޭނާއަށް ލިިބގެންާވ ކަމުގައިވުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ހުއްާޓލުމާ ދެ
 ޙައްޤު އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވުން؛ ުނވަތަ

    (ii)   އެގޮތަށް އެ ދަޢުވާ ހުއްޓާލުމަކީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ ބޭނުްނ
 ކަމެއްކަމުގައި ކޯޓަށް ފެނުން:

ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތްނ އެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް  )ހހ(     
 ން ނެތް ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ ގެންދިއުމަކީ ކުރެވެ

ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން  )ށށ(     
އުނިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެްއ ކުރިމަތިވުމާއި، ނިޔާއެއް 
އިއްވިކަމުގައި ވިޔަސް، ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެ ނިޔާ 

 ބަދަލުކުރެވޭނެ ފުރުސަތު އޮތުން؛ ނުވަތަ

ކޯޓުގައި ނުވަތަ ޯކޓުން ބޭރުގައި ހިނގާ މަޞްލަޙަތާ ދެކޮޅު  )ނނ(     
ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުްނ، ދައުަލތަށް ނުވަތަ ަދޢުވާ ރައްދުވާ 
ފަރާތަށް އިންޞާފުެގ ކުރިމަީތގައިއޮތް ހަމަހަމަ ޙައްޤަށް 
އުނިކަމެއް އަންނާނެ ގޮތުގައި މެނުވީ، އެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް 

 މެއް ކަމުގައިވުން.ގެންދިއުމަކީ ކުރެވެން ނެތް ކަ

 ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން 

ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް 
ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ 

 ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން 

 

ސީ ނުކުތާތަުކގެ ކުރިން ވަކި ކުށަކަށް ދަޢުވާއެއް ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވާ އަސާ  .12
ތެރެއިން ތަފާތު ނުކުތާތަކެއްެގ މައްޗަށް، މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާއެއް 
 އުފުލުމަކީ، ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ، 

 އެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ:

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ކުށުން ބަރީއަކޮްށފައިވާނަމަ ނުވަތަ އޭާނެގ ، ކުރީގެ ދަޢުވާގައި )ހ(  
މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އަދި ފަހުން ކުރަން އުޅޭ ދަޢުވާއަކީ، ކުރީގެ ދަޢުވާ ކުރި 

ޗަށް ވަގުތުގައި ހަމަ އެއް ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ހާދިސާގެ މައް
ބިނާކޮށް   އެ ދަޢުވާއާ އެކުގައި ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކުށެއް ކަމުގައިވުން. ނަމަވެސް އެއީ، 
ނޑައެޅިގެން އަމުރުކޮށްފައިނުވާނަމައެވެ؛ ުނވަތަ   ކޯޓުން އެ ކުށަށް ވަކި ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކަ

ން އޭާނ ފަހުން ދަޢުވާކުރަން އުޅޭ ަޢމަލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ، ކުރީގެ ދަޢުވާއި )ށ(  
އަވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އަންނަނިިވ ބަރީ

ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއް ދިމާނުވާހާހިނދަކު، ކުރިން ކުރި ދަޢުވާ އޭގެ ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ 
 ހުރަހަކަށް ވާނެއެވެ:

ފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ނުވަަތ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް ކުރިން ސާބިތުވެ (0)   
ސާބިތުނުވެގެން ދޫކޮށްލައިފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ފަހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއާ 
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އަޅައިބަލާއިރު ހެކީގެ ގޮތުގައި ތަފާތު ދެ ކަމެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ދެ ދަޢުވާއަކަށް 
 ތު ވުމާއި، ކުރިން ދަޢުވާކުރެވުުނ ކުށާއި ފަހުން ދަޢުވާކުރެޭވ ކުށަކީ ތަފާ

ދެ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޮތް ދެ މާއްދާއެއް 
 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

 ފުރަތަމަ ދަޢުވާ ފެށުނުއިރު ދެވަަނ ކުށް ފުރިހަމަވެފައި ނުވުން؛ ުނވަތަ (5)   

ހާއީ އެ ދަޢުވާ ނިމިގެންދިޔައީ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އައި ނި (0) )ނ(  
އަމުރެއް ނުވަތަ ނިޔާއެއްގެ ދަށުންކަމުގައި ވެފައި، އެ އަމުރު ނުވަތަ ނިޔާ 

 އެކަހެރިކުރެވިފައި ނުވަތަ ބަދަލުުކރެވިފައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވިފައި ުނވުން؛ އަދި 

އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރާކަމަށްވާނަމަ، ހިނގަިއދިޔަ ކަންކަމުން  (5)   
ނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާ  ސާބިތުހިފޭ ނުކުތާއަކާ ނުވަތަ ކަ

 ތަޢާރުޟުވުން އުފެދޭގޮތްުވން؛ ުނވަތަ

ަވނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިްނ  13އެ ދަޢުވާ ހުއްޓާލެވިފައިަވނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
ތަމަ ދަޢުާވ ރަނގަޅުނޫން ގޮތުގައިކަމުގައި ވުމާއި، ފަހުން ކުރަން ޭބނުންވާ ދަޢުވާއަކީ ފުރަ

އެގޮތަށް ހުއްޓާނުިލނަމަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކުށަކާ ގުޅިގެން 
 ކުރެވޭ ދަޢުވާ އެއްކަމަށްވުން.

ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ، އެކަމުގެ ބާރުނެތް ކޯޓެއްގައި ކަމަށްވުން، ނުވަތަ މަކަރުވެރި ގޮތުގައި  ދަޢުވާ 
ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ދަޢުވާގައި ކުށް ސާބިތުކުރި ކުރުން ބާޠިލުކަމުގައި ފަހުން  ރައްދުވާ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާއަށް ހުރަހަކަށް ނުވުން.

ފަހުން ކުރެވޭ ދަޢުވާ ކުރިއަށް 
 ގެންދިއުމަށް ހުރަހަކަށް ނުވުން 

 

ވަނަ މާއްާދގައި  13ަފހުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި  .11
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ދަޢުވާެއއްގެ  12ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ، ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނުގެ 

 ސަބަބުން، ކުރިއަށް ނުެގންދެވޭެނ ދަޢުވާއެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެެވ.

ފައިވަނީ އެ ކުށުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވި )ހ(  
 މައްޗަށް އެ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރުގައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާއަކީ ދަުޢވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރިމަތިުކރުވި ކަމެއްކަމުގައިވުމާއި،  )ށ(  
ށް އެކަން އެނގިފައި ނެތުމާއި، އެކަން އޭނާ ކުރީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ ބާރު އޮތް ފަރާތަ

 އޭނާގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެ ނިޔާއަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ކުރީގެ ދަޢުވާގައި، އޭނާެގ މައްޗަށް ކުށް ސާިބތުކޮށް އިއްވާފައިާވ ނިޔާއަކީ، ފަހުގެ ޝަރުީޢ  )ނ(  
ނޑައަޅާފައިވުން.މަޖިލީހަކުން ބާޠިލު ނިޔާއެއްކަ  މުގައި ކަ
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 މާނަކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 50"ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11 މާނަކުރުން 

ަވަނ  11"ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެާދނެ ދިފާޢު" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ   )ށ(  
 މާަނކުރުމެވެ.މާއްދާގެ )ހ( ގައި ދީފައިވާ 

 

 ވަނަ ބާބު  11

  ކުންފުނިތަކުގެ ޒިންމާއާއި އިންސާނުން ނޫން އެހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ޒިންމާ 

 ކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ ވަނަ މާއްދާ  11

 ތުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނުުވން ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ ުގޅުމެއް އޮ ވަނަ މާއްދާ  10

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  15

 ކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ 
ގޮތުގައި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ 
 ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ 

ޢަމަލަކާ ގުޅޭ ޒިންމާ، ކުންފުންޏަކުން ނުވަަތ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގަިއ ކުށުގެ  )ހ(  .11
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތަކުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އުުފލަން ވާނެއެވެ:

 ކުށުގެ ޢަމަލު ހުއްދަކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ނުވަަތ   (0)   
ރުކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ އެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ އެ ކުށް ކުރުމަށް އަމު 

ބޯޑުންކަމުގައިވުން ނުވަތަ އޭނާެގ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގަިއ 
ކުންފުނީގެ ނުަވތަ އެ ޖަާމޢަތުގެ ފަރާތުްނ އިސްވެހުރި ހިންގުންތެރިއަުކ  

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

   (5) (i)  ޮށްފައިވަނީ ައންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުންފުނީެގ ކުށުގެ ޢަމަލު ކ
 ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތުގެ އޭޖެންޓެއް ކަމުގައިވުން:

 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނުަވތަ އެ ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން؛ އަދި  )ހހ(     

އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ނުވަތަ މަޤާުމގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކުރާ  )ށށ(     
 ދި ޢަމަލަކުން ކަމުގައިވުން؛ އަ

    (ii)   އެ އޭޖެންޓު ކުރާ އެ ޢަމަލަކީ ކުންފުނިން ނުވަތަ ކުންުފނީގެ ގޮތުގަިއ
އުފުަލންޖެހޭނެ  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތުން ޒިންމާ 

ޢަމަލެއްކަމުގައި، ނުވަތަ އެފަދަ އޭޖެންޓަކު ކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ުކންފުިނ 
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ޮގތަކަށް ާޤނޫނުގަިއ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ޒިންމާާވންޖެހޭެނ ޙާލަތުތައް، އެހެން 
 ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުްނ؛

    (iii)  ިއެ ކުރި ކުށް، ާޤނޫނުގައި ދަަރޖަކޮށްފައިވަނީ ޖުނަޙްގެ ކުށުެގ ތެރޭގައ
ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ކުްނުފނީގެ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްަފއިނުވާ 
ޖަމާޢަތުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ކުށަށް އެ ކުންފުނި ނުަވތަ ރަޖިސްޓަރީ 

އިނުވާ އެ ޖަމާޢަތް ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން އެ ކުށް ކޮށްފަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮުތން؛ ނުވަތަ   ކަ

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާަޢތަުކން ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭނެަކމަށް ޤާނޫނެއްެގ  (4)   
 ގެ މައްޗަށް ބިނާވެފަިއވާ ކުށަކަށްވުން.ދަށުން ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ނުކޮްށ ދޫކޮށްލުމު

އެކަށީގެންވާ   
 ފިޔަވަޅުއެޅިކަމުގެ ދިފާޢު 

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ދަުށން ކުރާ ދަޢުވާއެއްގައި ލިބެން ހުިރ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ( 
ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނުނު ޢަމަލުގެ މައްޗަށް 

މުގެ ޒިންމާ އޮތް ިއސް ހިންގުންތެރިޔާ، އެ ކުްށ ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ ބެލެހެއްޓު
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފިކަމުގައި ާވނަަމ، އެއީ އެ ކުށުގެ ޒިންމާ 
އުފުލުމަށް ލިބޭ ދިާފޢެކެވެ. އެހެްނނަމަވެސް އެއީ އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަމަލު 

 މެނޭކަމުގައި ވާނަމައެވެ:ނުހި

ނޑައެޅި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަާދ  (0)    އެފަދަ ދިފާޢެއްގެ ފައިދާ ލިބި ދިނުމަކީ ކުށް ކަ
 ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛

ނޑައެޅި ޤާނޫނުގައި އެ ކުށާ ގުޅިގެން، ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން ލާޒިމު  (5)    ކުށް ކަ
 ނުކުރުން.

" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ހިއްސާ ޢާންމުކޮްށ ވިއްާކ ކުންފުނިތަކާިއ "ކުންފުނި (0) )ނ(  މާނަކުރުން 
ހިއްސާ ޢާންމުކޮށް ނުވިއްކާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންުފނި އުފެއްދުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުންފުނިަތކަށެވެ.  ޤާނޫނުގައި ކަ

ފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެަވީނ "ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް (5)   
ޓްރަސްޓާއި، ޕާރޓްނަރޝިޕާއި، ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި، 
އިޤްތިޞާދީ މަޞްލަޙަތަށްޓަކަިއ، އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި، އެކަކު އަނެކަކާ 

ވުރެ ގިނަ  ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ ގޮތުގައި، ޙަރަކާތްތެރިވާ ދެ މީހުން ނުވަތަ އެއަށް
 ބަޔަކަށެވެ.

"އިސް ހިންގުންތެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތު  (4)   
ނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ  ކަ
އުފުލަންޖެހޭ ފަދަ މަޤާމެއްގަިއ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ުކންފުނީގެ ގޮތުގަިއ 

 ޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގައި ހުންނަ އޮފިސަރަށެވެ. ނުވަަތ އޭޖެންޓަށެވެ.ރަޖިސް

"އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި އޮފިސަރަކަށާއި  (3)   
މުވައްޒަފަކަށާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތގައި ރަޖިސްޓަރީ 
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ފަރާުތްނ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ޢަމަލެއް ކުރުން  ވެފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގެ
 ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނުވުން 

ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ 
ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ 

ށް އޮތް ޒިންމާ އުފުލުމަ 
 ހުރަހަކަށް ނުވުން 

ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ނުވަަތ ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތެއްެގ  )ހ(  .10
ނަމުގައި މީހަކު ކުރާ ނުވަަތ ކުރުވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ، އޭނާގެ އަމިއްލަ ފަރުދީ 

 ހައިސިއްޔަތުންވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ޢަމަލެކެވެ.

ންޏަކުން ނުވަަތ ކުންފުީނގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިުނވާ ޖަމާޢަތަކުން ކޮްށފައިާވ ކުންފު )ށ(  
ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ެޖހިފައިވާ މީހަކަށް، ވަކިފަރުދަުކ އެފަދަ ކުށެއްކޮށްފިނަަމ 
ނޑައަޅާ އަދަބު ދެވޭނެއެވެ. އަދި އެީއ އެ ކުންފުންޏަށް ނުަވަތ   ދެވޭނެކަމަށް ޤާޫނނުގައި ކަ

 ޖަމާޢަތަށް އެހެން އަދަބެއް ަކނޑައެޅިފައި ވީނަމަވެހެވެ. އެ

 މާނަކުރުން 

( ވަނަ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 11"އޭޖެންޓް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .15 މާނަކުރުން 
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

( ވަަނ 0)ނ( ގެ )ވަނަ މާއްާދގެ  11"ކުންފުނި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  11"އިސް ހިންގުންތެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4)

 މި ޤާނޫނުގެ "ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތް" އަށް ދީފައިވަނީ  )ރ(  
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.5ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 11

 

 ވަނަ ބާބު  11

  ފުރިހަމަނުވާ ކުށް 

 ކުށެއް ކުރަން އުޅުން ވަނަ މާއްދާ  11

 ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން ވަނަ މާއްދާ  10

 ކުށްކުރުމަށް ރޭވުން ވަނަ މާއްދާ  15
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 އިވެރިވި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން ދިާފޢަކަށް ނުވުން ރޭވުމުގައި ބަ ވަނަ މާއްދާ  14

 ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ީމހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާޢު  ވަނަ މާއްދާ  13

 ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަަމލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން ިލބިދޭ ިދފާޢު ވަނަ މާއްދާ  12

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

 ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުން ވަނަ މާއްދާ  11

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  11

 ކުށެއް ކުރަން އުޅުން 

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

 ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން؛ (0)   

ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުަމށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަަވޅެއް އަޅައިފިކަން  (5)   
ށްކުރުމަށް ރަމްޒުކޮށްދޭފަދަ ޢަމަލެއް ޤަޞްދުގައި ކުރުން؛ އަދި އެ ޢަމަލު ކުރީ ކު

 ބޭނުންވާ ޙާލަތު ދެމިއޮތްކަމުގައި  ޤަބޫލުކޮށްގެން ކަމުގައިވުން.

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް  
އަޅައިފިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ 

 ޢަމަލު 

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (0) )ށ( 
މީހަކު އަޅައިފިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށުގެ ޢަމަލު  ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަިއނ5ް)

 ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް އޭނާގެ މަޤްޞަދު އެޢަމަލުން ސާފުކޮށް ދަީލލުކޮށްދޭ ނަމައެވެ.

ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް 
ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، 
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް 
އެޅީކަމުގައި ބެލެވިދާނެ 

 ޢަމަލު 

މަކުރުމަށް އޮތް މަޤްޞަދު ސާފުކޮށް ދަލީލުކޮްށދޭނަމަ، އަންނަނިިވ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަ (5)  
ޢަމަލުތަކަކީ، ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް 

 އެޅީކަމުގައި، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެިލދާނެ ޢަމަލުތަކެވެ:

    (i)   ްތިޒާރުކުރުމާއި، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހާއަށް އިނ
 އޭނާ ހޯދުމާއި އޭނާގެ ފަހަތުން ިދޔުން؛

    (ii)  ާއެ ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ، އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހ
 ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ެލންުބން ުނވަތަ ލެންބުމަށް މަސައްކަތްކުރުްނ؛

    (iii) ަލައި އެ ތަނުގެ ކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ތަން އެ ކަމަށް އެކަށީގެންވޭތޯ ބ
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން؛

    (iv)   ްކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ޭބުނންވާ ތަނަކީ ޢިމާރާތެއް ނުވަަތ އުޅަނދެއ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބަންދުކޮށްަފއިވާ ތަނަކަށްވެފައި އެ ތަނަކަށް ހުއްދަނެިތ 

 ވަނުން؛
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    (v)  ާއި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުަމށް ޭބނުންވާ ސާމާނު އަތުގައި ެބހެއްޓުމ 
އެ ސާމާނަކީ އެ ކުށުގެ މަްޤޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮްށ 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްސަށްވުމާއި އެއިން އެ ޙާލަތުގައި ހުއްދަ ބޭނުމެއް 

 ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެއްސަށްވުން؛ ނުވަތަ

    (vi)  ާއި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ސާމާނު އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ހޯދުމ
އެއާ އެއްގޮތް އެއްޗެހި ހޯދުމާއި އަދި އެއްޗެހި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަްށ 
ބޭނުންވާ ތަނުގައި ނުވަތަ ެއ ތަނާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ބެހެއްޓުމާއި، 
އެގޮތަށް އެ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަކީ އެ ޙާލަތުގައި އެނޫން ހުއްދަ ބޭނުމެްއ 

 ހިފޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުވުން.

 އެދުން ކުށެއް ކުރުމަށް 

ނޑައެޅުން  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެހެން ީމހަކު ލައްވާ ކުށެއް ކުރުވުމަްށ  )ހ(  .10 ކުށް ކަ
 އެދިއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:

 މީހަކު އެ ޢަމަލު ކުރަނީ: (0)   

    (i)  ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ ިނޔަތް އޮވެގެން ކަމުގައިވުން؛ 

    (ii)   ެއެ ކުށް ކުރުމަށް ިހތްވަރު ދިނުމުގެގޮތުްނ ނުވަަތ ަފސޭހަކުރުމުގ
 ގޮތުންކަމުގައިވުން.

އަންނަނިވި ބާަވތުގެ ޢަމަލެއް ުކރީކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއް ކުރުމަށް، އެހެން މީހަަކްށ  (5)   
 :އަމުރުކުރުން، ހިތްވަރު ދިނުން، ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ގާތުން ެއ ކަމަށް އެދުން

    (i)   ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭެނ ޢަމަލަކަށްވުން ނުވަތަ ކުށްކުަރން އުޅުމުެގ
 ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ޢަަމލަކަށްވުން: ނުވަތަ 

    (ii)   ކުށްކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުށްކުަރން އުޅުމުގައި އެހީތެރިވެދީފިކަަމށް ނުވަަތ 
 ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައިުވން. އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނެ

ނޑައެޅިގެން  ކަ
ނުބުނެކުށެއް ކުރުމަށް 

 އެދުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުެށއް ކުރުމަށް ސާފު ބަހުން މީހެއް ގާތުން އެދުމަކީ މި މާއްދާގެ  )ށ( 
)ހ( ގެ ދަށުން ކޮންމެެހން ާލޒިމު ކަމެއް ނޫނެވެ. މީހެއްގެ ޢަމަލުން އެކަން އަނެކާއަށް 

 އިދީފި ނަމަވެސް އެ ފުދުނީއެވެ.އަންގަ

 ކުށް ކުރުމަށް ރޭވުން 

ނޑައެޅުން  މީހަކާ އެކު ނުވަތަ އެއަށް ުވރެ ގިނަ ބަޔަކާ އެކު އަންަނނިވި ޢަމަލުތައް ކުރާ މީާހ،  )ހ(  .15 ކުށް ކަ
 ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:
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 އެ ޢަމަލު އެކުރަނީ: (0)   

    (i)  ްއޮވެގެން ކަމުގައިވުން؛ އަދި ކުށެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތ 

    (ii)   އެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެކަން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކަިއ
 ކަމުގައިވުން.

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެހެން މީހަކާ އެކު  (5)   
 ނުވަތަ ބަޔަކާ އެކު އެއްބަސްވުން.

މީހުންގެ ތެރެއިން ޮކންމެވެސް އެކަކު އެރޭވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު އެ  (4)   
 ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލެއް ކުރުން.

ކުށެއް ކުރަން ރޭވުމުގެ 
 މަޤްޞަދު 

 ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ކަމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ: )ށ( 

 ން ިހތްވަރު ދިން ނުވަތަ މަގުފަހިކޮށްިދން ކުށް ކުރުން؛ކުށްކުރަން ރޭވުމުގެ ސަބަބު (0)   

 ކުށްކުރި ތަނުން ފިލުްނ؛ (5)   

 ކުށްކޮށްގެން ލިުބނު ފައިދާ ބެހުްނ؛ އަދި (4)   

ހަނުހުރުން ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން، އެ ކުށް ކުރިކަން  (3)   
 އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަްށ ހުރަސްއެޅުން. ފޮރުވުން ނުވަތަ އެ ކަމާ ގުޅިގެން ޢަދުލު

ކުށެއް ކުރުމަށް     
ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވާ       

 މީހުން 

މީހަކު ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގައި، އެހެން މީހަކު އެ ކަަމށް އެއްބަސްވެއްޖެކަމަށް އެކަށީގެްނާވ  )ނ( 
ޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ގޮތުގައި އޭނާއަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާ

މީހަކާއެކު އެއްބަސްވާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އޭނާއަްށ ބެލެވިއްޖެނަމަ، އެ މީހަީކ 
ކާކުކަން އަދި އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތް ނަމަވެސް، ބެލެވޭީނ އޭނާ އެ މީހާއާ އެ ކަމަށް 

 އެއްބަސްވީ ކަމުގައެވެ.

ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވި           
 މެއްގެ މުއްދަތު ރޭވު

ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ  އެ ރޭވުމާ އެއްގޮތަށް  )ރ( 
ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާ ހަމައަްށ ނުވަތަ އެ ރޭވި ރޭވުން ދޫކޮށްލުމާ ހަމައަށް އެ ރޭވުްނ 

 ކުރާ މީހާ ބެލެވޭނީ، ދެމިއޮތްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށެއް 
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ެއ ކުށް ރޭވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ޭއާނ 

 އެ ކަމުން އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލު ނުވާހާހިނދަކުއެވެ.

ވޭނީ އަންަނނިވި ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށްފަހު ީމހަކު އެ ކަމުން ތަނާޒުލުވެއްޖެ ކަމުގައި ބެލެ )ބ(  ތަނާޒުލުވުން 
 ކަންކަން އެ މީހަކު ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމައެވެ:

އެ ރޭވުމުގައި އޭނާއާއެކު ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އެ ރޭވުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފިކަްނ  (0)   
 އެންގުން؛ ނުވަތަ 

 އެފަދަ ރޭވުމެއް އޮތްކަން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާއި އެކަމުގައި (5)   
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 އޭނާ ބައިވެރިވިކަންވެސް އެންގުްނ.

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަަމ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  ދޫކޮށްލުން  ވަނަ މާއްދާ "ކަ
ފަހުން ދަޢުާވ ނުކުރެވުން" ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްަދތާ އެްއވަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ 

ހު އެ ރޭވި ރޭވުން ދޫކޮށްލިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށް ކުރުމުގައި ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށްފަ
ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިްނ އެއްވެސް މީހަކު އެ ރޭވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަުދ 

 ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ފާޅުވެގެންވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށްފިކަމުގައި ނުބެލެވޭ ނަމައެވެ.

ތަނާޒުލުވުމަކީ ނުވަތަ 
ށްލުމަކީ ރޭވުމެއް ދޫކޮ 

 ދިފާޢަކަށް ނުވުން 

ވަނަ މާއްދާ "ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ  12މި ޤާނޫނުގެ  )ކ( 
ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދިނުުމން ލިބޭ ދިފާޢު" ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާަލތުގައި މެނުވީ، ކުށެއް ކުރުަމްށ 

 ތަ އެކަން ދޫކޮށްލުމަކީ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.ރޭވުމަށްފަހު އެ ކަމުން ތަނާޒުލުުވމަކީ ނުވަ

 ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން ދިފާޢަކަށް ނުވުން 

ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި 
މީހެއްގެ މައްޗަށް 

ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން 
 ދިފާޢަކަށް ނުވުން 

ވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުނު މީހަކީ، އަންނަނިވި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވި މީހަކީ ނު  .14
ވަަނ މާއްދާ  10ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއގައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާ "ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުން" ގެ  15"ކުށެއްކުރުމަށް އެދުން" ގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 
 އި ލިިބދެވޭނެ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.ދަށުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގަ

ދަޢުވާ އުފުލުމުން އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މީހަކަށްވުން ނުވަތަ ެއ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ  )ހ(  
 ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުެވފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން؛

 ްނ؛އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ، އުފުލި ދަޢުވާިއން ބަރީއަކުރެވިފައިވާ މީހަކަށްވު )ށ(  

އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އެހެން ދަރަޖައެއް އެ މީހާގެ  )ނ(  
 މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށްުވން؛ ނުވަތަ 

 އޭނާއަކީ ޝަރީޢަތުގެ ބާރު ހިނާގ ހިސާބުން ބޭރުގައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން. )ރ(  

 ނު މީހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާޢު ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގު 

ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް 
ހިންގުނު މީހާއަށް ލިބިދެވޭ 

 ދިފާޢު 

ވަނަ ާމއްދާ  10މި ޤާނޫނުގައި އެެހން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަުކ، މި ޤާނޫނުގެ   .13
ރޭވުން" ގެ  ަވނަ މާއްދާ "ކުށެއް ކުރުމަށް 15"ކުށެއްކުރުމަށް އެދުން" ގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާޫނނުގެ 

 ދަށުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގައި، އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް އެގޮތަށް ދިާމވުމަކީ، ދިފާޢެއް ކަމުގައި ބެލެޭވނެއެވެ:

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

ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލަކީ، އޭނާގެ އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ކުށް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ދަުޢވާ ރައްދުވާ  )ށ(  
ކުރި ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަަމވީ، އޭނާގެ ޢަމަުލ ހިމެނިެގްނ 

 ކަމުގައިވުން.
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 ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން ލިބިދޭ ދިފާޢު 

އް ކުރުމަށް ކުށެ
އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން 
ދޫކޮށްލައި، ކުށުގެ ޢަމަލު 
ހިނގިޔަނުދިނުމުން ލިބިދޭ 

 ދިފާޢު 

 

ވަނަ މާއްާދ  10ވަނަ މާއްާދ "ކުށެއްކުރަން އުޅުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .12
ރޭވުން" ެގ ވަނަ މާްއދާ "ކުށެއްކުރުމަށް  15"ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ ކިބައިގައި އޮތް ކުށުގެ މަޤްޞަދު މުޅިން 
ދޫކޮށްލައިފިކަމާއި އެކަން ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ 

އިފިކަމުގައި ބެލެވިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދީ ހުއްޓުވަ
 ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ދިފާޢެއް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  
ފުރިހަމައަށް ދޫކޮށްލާ 

 ދޫކޮށްލުމަކަށްވުން 

ކުށެއްގެ މަޤްޞަދު އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުގައި ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުމަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  )ށ( 
 ކޮށްލުމެްއ ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:ފުރިހަމައަށް ދޫކޮށްލި ދޫ

 އެކަން ދޫކޮށްލީ އަންނަނިވިފަދަ ާޙލަތެއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެްނ ކަމަށްވުން؛ (0)   

    (i)   ްއެ ކުށް ކުރާ ކަން އެނގިދާނެކަމުގެ ނުވަތަ އެ ކުްށ ކުރަނިކޮށ
 ހައްޔަރުވެދާނެކަމުގެ ނުވަތަ އެ ކުށުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން މީހަކު 

ހައްޔަރުކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެންކަމުގައިވުން؛ 
 ނުވަތަ 

    (ii)   އެ ކުށް ކުރުން އިތުރަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެގެްނ
 ކަމުގައިވުން.

 އެކަން ދޫކޮށްލީ އަންނަނިވި ފަދަ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވުން: (5)   

    (i)  ުރުން އެހެްނ ވަގުތަކަށް ލަސްކުރަްނ ނިންމުަމްށ އެ ކުށް ކ
 ފަހުގައިކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   އެހެން މީހަކާ މެދު އެ ކުށް ކުރުމަށް ނިންމުމަށް ަފހުގައިކަމުގައިވުން ނުަވަތ
އެ ކުށުގެ މަޤްޞަދާ އެއްފަދަ އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު މަޤްޞަދެއް 

 އިވުން.ހާޞިލުކުރުމަށް ނިންމުމަށް ަފހުަގއިކަމުގަ

ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ނޑު   ހެކީގެ މިންގަ

މި މާއްދާއިން ލިބިޭދ ދިފާޢު ަދޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދޭަކން ސާބިތުކޮށްޭދނީ އޭނާއެވެ.  )ނ( 
 އެއީ، ލިބިހުރި ހެކި އަޅައިކިއުމަށް ފަހުގައެވެ.

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

ވަނަ މާއްާދ  10ވަނަ މާއްާދ "ކުށެއްކުރަން އުޅުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ  11މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11 ދަރަޖަކުރުން 
ވަނަ މާއްާދ "ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުން" ގަިއ  15"ކުށެއްކުރުމަށް އެދުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްކުށަކީ ކުރަން އުޅުނު ނުވަތަ ކު ރަން އެދުުނ ނުވަތަ ކުރުމަށް ރޭވި ކުށުެގ ކަ
 ދަރަޖައަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށް ކުށެވެ.
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އަދަބުދިނުމުގައި ބަލާ 
 ނުކުތާތައް 

ކުރަން އުޅުނު ކުށް ކުރުމާ ނުވަތަ ކުރަން އެދުނު ކުށް ކުރުމާ ނުވަތަ ރޭވި ކުްށ  (0) )ށ( 
ވާކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ، އޭނާއަްށ ކުރުމާ ވަރަށް ގާތަށް ކުށްކުރި މީހާ އައިސްފައި

ނޑުން އެއް ދަރަޖަ  ނޑައަޅާ އަދަބު، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ކަ
 އުފުލިގެންވާނެއެވެ.

 ކުށްކުރި މީހާ: (5)   

    (i)   ކުށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޭބނުންާވ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ފުރިހަމަކޮްށފައިވާނަމަ؛
 ނުވަތަ 

    (ii)  ެން އެ ކުށް ކުރާއިރު، އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޢަމަލެއް އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގ
ނޑައެޅުމުގެ  ނޑައަޅާ އަދަބު، އަދަބު ކަ އޭނާ ކޮށްފައިވާނަމަ، އޭނާއަށް ކަ

ނޑުން ދެ ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާނެއެވެ.  އަސާސީ މިންގަ

 ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުން 

ނޑައެޅުން  މުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެ ކުށް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާލާތް އަތުގައި ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރު )ހ(  .11 ކުށް ކަ
 ބަހައްޓައިފި މީހަކު އެކުރަނީ ކުެށކެވެ.

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

 ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ  (0)   
 މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ؛ ނުވަތަ އެ 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުށެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްސަށާއި، ކުށުގެ ނިޔަްތ  (5)   
 ފުރިހަމައަށް ހާމަކޮށްދޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ގެންގުޅޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައެވެ. 0މި ކުށުގެ ދަރަޖައަކީ ޖުނަޙުގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

 ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 11"ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ   .11 މާނަކުރުން 

 

 ވަނަ ބާބު  21

  ކުށް ދަރަޖަކުރުމާއި އޭގެ ނަތީޖާ 

 ންވުންކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެ ވަނަ މާއްދާ  21
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 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް  ވަނަ މާއްދާ  20

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކުެރވިގެންވާ މުއްދަތު ވަނަ މާއްދާ  25

 ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް ވަނަ މާއްދާ  24

 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުން ވަނަ މާއްދާ  23

 ވުން ކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކޮންމެ ޖިނާއީ ކުށަީކ، ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމީތން،   .21 ކުށް ދަރަޖަކުރުން 
 ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ކުށެކެވެ:

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު 0 )ހ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ 5 )ށ(  

 ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަވަނަ ދަރަޖައިގެ  4 )ނ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ 3 )ރ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ 2 )ބ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް؛ ނުވަތަ 0 )ޅ(  

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް 5 )ކ(  

 ނުވަތަ؛ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް 4 )އ(  

 ؛މުޚާލަފާތު )ވ(  

ނާއީ ކުށެއް މުޚާލަފާތަކީ ޖި
 ނޫން 

މުޚާލަފާތަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ޫނނެވެ. މުޚާލަފާތުގެ ކުށެއް ސާިބތުވުމަކުން، ޖިނާއީ ކުްށ  )މ( 
 ސާބިތުވުމުން ނުކުންނަ ބާވަތުގެ ޤާނޫނީ ނަތީާޖތަކެއް، ނުނުކުްނާނއެވެ.

 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް 

މުގެ އަްނނަނިވި މުއްދަތުތައް ހިމެނިެގންވާ ކުށްކުށަކީ، ތިރީގަިއ ޖަލުގައި ބަންދުކުރު )ހ(  .20 ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް 
 ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ދަރަޖައިގެކުށެވެ:

 އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ުމއްދަތަކަށް ބަްނދުކުރުން ހުއްދަ ކުރާނަމަ، އެއީ،  0 (0)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތެކެވެ؛ 2
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އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރު  0ންނަމަވެސް މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު، އެހެ 1 (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ؛ 0މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން ހުއްދަުކރާނަމަ، އެއީ، 

މަސް  4އެހެންނަމަވެސް  ،މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް 1 (4)   
ރަޖައިގެ ވަނަ ދަ 5ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރާނަމަ، އެއީ، 

 ޖުނަޙެކެވެ؛

 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ުމއްދަތަކަށް ަބންދުކުރުން ހުއްދަ ކުރާނަމަ، އެއީ،  4 (3)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ. 4

 ވަކި ކުށަކީ ޖިނާޔަތެއްކަމުގައި، ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރާނަމަ، އެއީ: )ށ(  

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތެކެވެ؛ 2 (0)   

ވަނަ  5ކި ކުށަކީ، ޖުނަޙެއްކަމުގައި ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރާނަމަ، އެއީ، ވަ (5)   
 ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ.

 މުޚާލަފާތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ: )ނ(  

ނޑައެޅިގެން  (0)    އެއީ ޖިނާޔަތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ޖުނަޙެއްކަމުގައި ކަ
ެއ ކުށަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު، 

ނޑައެޅިފައިނުވުން؛  ކަ

އެއީ، އެ ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަްތ އޮތްކަން ސާބިތުކުރަްނނުޖެހޭ، ަހމައެކަނި ޢަމަލު  (5)   
 ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކުށަކަށްވުްނ؛

އިހްމާލުގެ ހެކި 
ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ 
މުޚާލަފާތަކަށް ވުރެ މަތީ 

ނޑައެޅުން  ދަރަޖައެއް   ކަ

ކުށުގެ ރުކުންތައް ދެނެގަތުމުގައި އިހްމާލުވެފައިވާކަން  ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުން ސާބިތުކޮށްޭދ  )ރ( 
ޙާލަތުގައި، ނިޔަތް ސާިބތުކުރަްނ ނުޖެހި، ހަމައެކަނި ޢަމަުލ ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ުކށަކީވެސް 

ނޑައަޅަންޖެހިދާނެ ކުށެެކވެ . އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، މުޚާލަފާތަކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖަެއއް ކަ
 ކުށުގެ ދަރަޖައަކަށްވާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައެވެ.

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވާ މުއްދަތު 

ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް 
 ހުއްދަކުރެވިގެންވާ މުއްދަތު 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ކުށްކުށަށް ޖަލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ  .25
ނޑައެޅޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްކަމުގައި ބެލެވޭީނ އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކެވެ:  ބަންދުކުރުމަށް ކަ

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް  52ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް ]މަރު ނުވަތަ[  0 )ހ(  
 ޖަލަށްލުން؛

 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުްނ؛ 02ޖިނާޔަތަށް  ވަނަ ދަރަޖައިގެ 5 )ށ(  

 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުްނ؛ 1ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  4  )ނ(  
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 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުްނ؛ 3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  3 )ރ(  

 އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުްނ؛ 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  2 )ބ(  

 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްުލން؛ 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް  0 )ޅ(  

 ޖަލަށްުލން؛ މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް 1ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް  5 )ކ(  

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުްނ؛ 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް  4 )އ(  

 މުޚާލަފާތަކަށް، އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ނެތެވެ. )ވ(  

އެންމެ ދިގު މުއްދަތުގެ އަދަބު 
ހަމައެކަނި ކުށުގެ އެންމެ  

ވައްތަރަށް    ނުރައްކާތެރި 
ނޑައެޅުން   ކަ

 

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުެގ ދަރަޖައިގެ އެންމެ މަތީ ނިސްަބތުގެ އަދަބަކީ، ެއ ކުށުެގ  )މ(  ކުށަކަށް ކަ
ނޑައެޅުން އެކަށީގެްނވާ އަދަބެކެވެ.  އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތަށް ކަ

މަރުގެ ޢުޤޫބާތް މީހަކު      
މެރުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި 

ބާވަތުގެ ކުށަށް 
 ޚާއްޞަވެގެންވުން 

 

ނޑައެޅިގެންވަނީ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ެތރެއިން، ގަސްތުގައި އެންމެ  )ފ(  މަރުގެ އަދަބު ކަ
 އަނިޔާވެރިކޮށް، އެންމެ އަނިޔާދެނިވި ގޮތެއްގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށަށެވެ.

 
 

 ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް 

ވާ ޖޫރިމަނާގެ ހުއްދަކުރެވިފައި
 ޢަދަދުތައް 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާާހހިނދަކު، އަންނަނިވި ދަރަޖަތަކުގައި ިހމެނޭ   .24
ނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތަކެވެ:  ކުށްކުށަށް ކަ

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

 ރުފިޔާ؛ 2,000,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  0 (0) )ށ(  

 ރުފިޔާ؛ 1,000,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  5 (5)   

 ރުފިޔާ؛ 400,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  4 (4)   

 ރުފިޔާ؛ 200,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  3 (3)   

 ރުފިޔާ؛ 100,000/-ރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް ވަނަ ދަ 2 (2)   

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

 ރުފިޔާ؛ 24,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް  5 (1)   

 ރުފިޔާ؛ 12,000/-ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް  4 (1)   

 ރުފިޔާ. 4,000/-މުޚާލަފާތަކަށް  (2)   
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ނިތަކުން އެކިއެކި ކުންފު
 ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ 

ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏެއް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު  )ނ( 
 ޢަދަދަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ފަރުދަކު ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ 

 ދެ ގުނައެވެ.

 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުން 

އް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ އެ
 ކުށްސާބިތުވުން 

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރާ ކުށުގެ އެއް ޢަމަލުގެ ސަަބބުން، އެއް ކުށަށް ވުރެ ިގަނ  )ހ(  .23
ކުށުގެ ރުކުން ފުރިހަމަވާކަމުގައި ވާނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ކުށަކަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ 

 ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ. އުފުލައި އެއިން ކޮންމެ ކުށެއް އޭނާގެ މައްޗަށް

އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށުގެ 
 މައްޗަށް ދަޢުވާ 

ސާބިތުވުމާއި، މުއްދަތެއް 
ނޑައެޅުން   ކަ

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ދެ ކުށަކުން ނުވަތަ ކުށެއްގެ ދެ ދަރަޖައަކުން ކުށްވެރިވާކަމަށް ކޯޓަށް  )ށ( 
ރާތުން ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަްނ ސާބިތުވާނަމަވެސް، އަދި އެކަންކަމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަ

ސާބިތުވާކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް އެހެން ުހރެއްޖެނަމަ، އެ ދެ ކުށުގެ 
ނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ތެރެއިން އެއް ކުށަށް މެނުވީ، ޯކޓުން އަދަބު ކަ

 އި ވުމާއި؛ އަދިއެ ދެ ކުށްވެސް ބިނާވެގެންވަނީ އެއް ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގަ (0)   

    (i)  :ީއެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށުން ލިބުނު ގެއްލުމަކ 

ހިމެނިގެންާވ  އަނެއް ކުށުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމައަށް )ހހ(     
 ގެއްލުމަކަށްވުން؛ ނުަވތަ 

 ދެ ކުށަކީވެސް އެއްގޮތް ދެ ކުށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  )ށށ(     
 ރަޖަ ތިރިވުން؛ ނުވަތަ އެއް ކުށަށް ވުރެ އަނެއް ކުށުގެ ދަ

    (ii)   އެ ދެ ކުށް ތަފާތުވެގެންަދނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ގޮތުގަިއ
 ކަމުގައިވުން؛

އެއް ކުށުން ހަމައެކަނި މަނާކުަރނީ ވަކި ބާވަތެއްގެ ޢަަމލެއް  )ހހ(     
ވަރަށް ޢާންމުކޮށްކަމުގައި ވުމާއި، އަނެއް ކުށުން މަނާކުރަނީ 

 ޙާލަތެއްކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ ޢަމަލުގެ ވަކި 

އަނެއްކުށުން ލިބުނު ގެއްލުަމށްވުރެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް  )ށށ(     
ވީނަމަވެސް، ދެކުށުންވެސް ލިބުނީ އެއްބާވަތެއްެގ 

 ގެއްލުމަކަށްވުން.

    (iii)  ެއޭނާ ކުރި ކުށްތައް މާނަކުެރވިފައިވަނީ ހިނގަމުންާދ ޢަމަުލތަކެއްގ
މާއި، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަްށ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ވު

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައިސްފައި ނުވުން. )ނަމަވެްސ އެއީ، 
އޭނާގެ ޢަމަލުގެ އެކި ބައިބަަޔކީ ވަކި ކުށުގެ ގޮތުގައި ޤާޫނނުގައި 

ނޑައަޅާފައި ނުވާނަމައެވެ.(  ކަ
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ޢަމަލަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށުގައި ހިމެނިގެންވާ  (5)   
 ފުރިހަމަނުވާ ކުށަކަށް ވުމާއި؛

    (i)   ައެހެން ކުށެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަަކއި ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކަމުގައިވުން؛ ނުވަތ 

    (ii)   ެދެ ކުށަކީ، ވަކި ދެ ކުށްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ށ( ގ 
ްއ ކުށާއި ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އ0ެ)

 އަނެއް ކުށާ ދެމެދު ގުޅުމެއް ހުރުން.

އެއިން ކޮންމެ ކުށަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ފުރިހަމަނުވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކަށް ވުމާއި  (4)   
އެއިން ކޮންމެ ކުށަކީވެސް އެހެން ވަކި ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު 

 ޢަމަލެއްކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

އް ކުށަކީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ސީދާ ކުރި ޢަމަލެއްގެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެ (3)   
މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކުށަކަށް ވުމާއި، އަނެއް ކުށް ބިނާވެގެްނވަނީ މި ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ  41
 ހައިސިއްޔަތުން ކަމުގައިވުން.

ރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޙަޤީޤަތްތަްއ، އެްއ ޙަޤީޤަތް އަނެއް އެކުށްތައް ކު (2)   
 ޙަޤީޤަތާ ތަޢާރުޟުވުން.

ނޑައެޅުން މަނާކުރާ  )ނ(  އަދަބު ކަނޑައެޅުން  މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުްނ އެއް ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ކަ
ނޑައަޅާނީ އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން  ނުަވތަ އެއް ކުުށެގ ، ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯޓުްނ ޙުކުމް ކަ

ދެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިން، އެންމެ ބުރަދަން ބޮޑު ކުށަށެވެ. ނުަވތަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ 
 ކުށަށެވެ.

 

  ދެވަނަ ބައި: ޚާއްޞަ ބައި

 ނަފުސާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް 

 ވަނަ ބާބު  001

  މެރުމުގެ ކުށް 

 މެރުން ވަނަ މާއްދާ  001

 އި މީހަކު މެރުން ޤަޞްދަކާ ނުލަ ވަނަ މާއްދާ  000

 އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން ވަނަ މާއްދާ  005
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އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެދިނުމާއި، މީހަކު  ވަނަ މާއްދާ  004
 އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން

 މަރެއް ފޮރުވުން ވަނަ މާއްދާ  003

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  002

 މެރުން 

ނޑައެޅުން   އެނގިހުރެ މީހަކު މަރައިފި މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. )ހ(  .001 ކުށް ކަ

އިންސާނާގެ ފުރާނައަށް 
އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ           

 ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން 

ގެ އަގަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ޙާލަތެއްގައި، އިންސާނާގެ ފުރާނައި )ށ( 
މީހަކު ކުރާ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން، މީހަކު މަރުވެއްޖެަނމަ، އެ ޢަމަލު ހިންގި މީާހ 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ޖިނާޔަތުގެ ކުށް  އެހެން 
ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރެވޭހާ 

 ހިނދަކު މަރުގެ ކުށެއް ކަމަށް 
 ބެލުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ،  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ނ( 
ފަދައިން، އިންސާނާގެ ފުާރނަިއގެ އަގަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި، ިހންގި ފަރުވާކުޑަ 

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކު  ރަންވާނެއެވެ.ޢަމަލެއްކަމުގައި، އެހެން ގޮތަކަްށ ސާބިތުނުވާހާހިނދަުކ، ފަ

އަންނަނިވިފަދަ ކުށެއް ކުރުމުަގއި ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ ކުެށއް ކުރާ މީހަކަށް  (0)   
އެހީތެރިވުމާއި، އެފަދަ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމާއި، އަދި އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު 

 ފިލުން؛

 އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ކުށެއް. (5)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ޔަތުގެ މި ކުށަކީ ޖިނާ )ރ(  ދަރަޖަކުރުން 

ނޑަށް އެއްވެސް ކަހަލަ  )ބ(  މާނަކުރުން  "އަނިޔާވެރި ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންސާނާގެ ހަިށގަ
 ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށަކަށެވެ.

 ޤަޞްދަކާ ނުލައި މީހަކު މެރުން 

ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލަކުން      
މީހަކު މަރުވާން        

 ދިމާވުން 
 

މީހަކު ކުރާ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން، އެހެން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލު ކުރާ  )ހ(  .000
 މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ      
ޖަޒުބާތަށް  އިންތިހާއަށް 
އަސަރުކޮށްފައިވާ    

ޙާލަތްތަކުގައި މެރުމުގެ  
 ކުށަކަށް ނުވުން 

އްދާގެ ދަށުން މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ވަނަ މާ 001މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( 
ވަނަ މާއްދާެގ  000މީހަކު ކުރި ނަމަވެސް، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މި ޤާޫނނުގެ 

 )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ކުށް ކަމުަގއި ބަލަންވާނެއެވެ:
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  (i)  ީނޑިއަށް ނުވަތަ، އޭނާ، އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިަވނ ޖަޒުބާތަްށ  އޭނާގެ ސިކު
ނޑިވަޅެއްގައި، އެކަމުގެ ނުފޫޒުގައިހުރެ  އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ދަ

 ކަމުގައިވުން؛

   (ii)   ްއެ ކުރި ޢަމަލަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، އެސަބަުބގެ އެކަށީގެންވާކަނ 
އްގެ އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ ހުރިކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުްނނަ އެހެން މީހެ

ނޑައެޅިގެން ދިޔުން.  ނަޒަރުން ކަ

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލަކީ، މީހަކު މެރުމުގެ ޤަޞްދަކާ ނުލައި  (iii)   ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 
ހިންގި ޢަމަލެއްކަްނ ސާބިތުކޮްށދިނުމަކީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ލިބި ހުރި ހެިކ 

 ރާތުން، އުފުލަންޖެޭހނެ ޒިންާމއެކެވެ.ވަޒަންކުރުމާއެކު، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5މިއީ، ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން 

ނޑައެޅުން  މީހަކުކުރާ އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން، އެހެން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ޢަމަލު ކުރި މީހާ  )ހ(  .005 ކުށް ކަ
 ކުށެކެވެ.އެކުރަނީ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މިއީ، ޖިނާޔަތުގެ  )ށ(  

 އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެދިނުމާއި، 
 މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި، މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން 

އަމިއްލައަށް މަރުވާން 
 މަޖުބޫރުކުރުވުން 

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ، ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުަދއްކައިގެން ނުވަތަ މަކަރާއި  )ހ(  .004
ޙީލަތުން ކުރާ ކަމަކުން، އެހެން މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެނަަމ، ބިރުދެއްކި މީހާ، ނުވަަތ 

 ލު ކުރި މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.ބާރުގެ ބޭނުންކުރި މީހާ، ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތުގެ ޢަމަ

 އަމިއްލައަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެކަމަށް އެދުމާއި، އަމިއްލައަށް މަރުވާންއުޅުން. )ށ(  

ނޑައެޅުން  އަންނަނިވި ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ  ،އެނގިހުރެ، އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުގައި (0)   ކުށް ކަ
 ކުށެކެވެ:

    (i)  ީހަކު އަމިއްލައަްށ މަރުވުމަށް އެދުމާއި؛ ނުވަތަ؛ އެހެން މ
 އެހީތެރިވެދިނުން؛ ނުވަތަ؛

    (ii)  .ްއަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނ 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ހުްއދަދެވިފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކުރަނީ،  (5)   އިސްތިސްނާ 
 ކުށެއް ނޫނެވެ:، ( ގެ ދަށުނiްވަނަ ަނންބަރުގެ ) 0މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ 
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    (i)   ިނޑި މަރުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ ޙާަލތްތަކުގައ ބަލިމީހެއްގެ ސިކު
ނުވަތަ އެމީހަކީ އަނބުރާ ހޭނުލެވޭ ފަދަ ކޯމާއެއްގައި އޮތް މީހެއްކަން 
އެނގޭނެ އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ސަބަބުތައް ހުރި މީހެއްނަަމ، ަބލިމީހާގެ 

 ،ށް ތިބި މީުހންގެ އެދުމުގެ މަތިންޢާއިލާގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާްތކޮ
 މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވާލުން.

    (ii)   ީއެބަލިމީހަކު ދިރިދުނިޔޭގައި ބޭްއވުމަށްޓަކައި އޭނާއާ ގުޅައިފައިވާ ޞިއްޙ
ވަސީލަތްތައް  ބަލިމީހާގެ ާޢއިލާގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާތްޮކށް ތިބި 

 ވާލުން.މަަސއްކަތްކުރުން ހުއްޓު ،މީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން

އެހެން ގޮތަކަށް 
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު 

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

( ވަނަ 0އަންނަނިވި ކަންކަން ޤަޞްދުގަިއ ކުރާ މީހާ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (4)  
އަމިއްލައަށް މަރުވާްނ ުއޅުމުގެ ކުށްކުރަން  ،( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވiiާނަންބަރުގެ )

ނޑިޔާރު އުޅެފިކަމުގައި، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބި ތުނުވާާހހިނދަުކ، ފަ
 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

    (i)  ޭމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބޭހުެގ ގޮތުގައި ޭބުނންކުރެވ
ރޑޯޒްވާ މިންވަރަށް ބޭނުންކުރުްނ؛  މަސްތުވާއެއްޗެއް އޯވަ

    (ii) .ްނޑަށް ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާކުރުނ  އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަ

"އަމިއްލައަށް މަރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާ އަމިއްލަައށް މަރުވެދާ ފަދަ ޢަމަލެއް  )ނ(  ކުރުން މާނަ 
 އެނގިހުރެ ކުރުމަށެވެ.

 މި ކުށް ދަރަޖަކޮށްފައިވަނީ، އަްނނަނިވި ފަދައިންނެވެ. )ރ(  ދަރަޖަކުރުން 

އަމިއްލައަށް މަރުވާން 
 މަޖުބޫރުކުރުވުން 

ވަނަ މާއްދާއިން  001 މި ޤާނޫނުގެ ،( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުށަކީމި މާއްދާގެ )ހ (0)  
ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ދަުޢވާ ރައްދުވާ މީހާ،  005

އެއް  ،އޭނާގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ކޮށްފި ހިނދެއްގައި އޭނާއަށް ދެވޭ އަދަބަށްވުރެ
 ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.

ލައަށް މަރުވާން    އަމިއް 
އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެ ކަމަށް 

 އެދުން 

ވަނަ  2( ގައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ i( ވަނަ ނަންބަރުގެ )0މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (5)  
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. އެއީ އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން އެހެން ީމހަކު އަމިއްލައަށް 

 މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަރުވާންއުޅެފި ނަމައެވެ.

އަމިއްލައަށް މަރުވާން           
 އުޅުން 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުމަކީ ޖުނަޙްގެ  (4)  

 މަރެއް ފޮރުވުން 

ނޑައެޅުން  މީހަކު މަރުވެފައި އޮތީ އެެހން މީހަކު އޭނާ މަރައިލައިގެންކަްނ މީހަކަށް އެނގިހުރެ، އެކަން  )ހ(  .003 ކުށް ކަ
 ކުރަނީ ކުށެކެވެ.ފޮރުވާ މީހާ އެ
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2މިއީ ޖިނާޔަތުގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

ނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .002 މާނަކުރުން  ( ވަަނ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 17"ހަށިގަ
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  505ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ "މަކަރާއި ޙީލަތް" އަށް  )ށ(  
 ( ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

ވަނަ މާއްދާގައި  22"ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްާފނެކަމުގެ ުނފޫޒު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަިނޔާ" އަށް ދީފައިވަ )ޅ(    ވަނަ މާއްދާގެ  01ނީ މި ޤާނޫނުގެ "ހަށިގަ
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.20)

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދީފައިވާ  004"އަމިއްލައަށް މަރުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ  )ކ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ީދފައިާވ ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގައި  001"އަނިޔާވެރި ކުށް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  )ވ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

    
 ވަނަ ބާބު  051

  ޖެހުމާއި، ޖަހާފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމާއި އަދި އެހެނިހެން ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށް 

 ޖެހުން  ވަނަ މާއްދާ  051

 ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލަކުން ައނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްުކން ވަނަ މާއްދާ  050

 މާއި ދޮގު ޚަބަރު ދިނުންބިރުދެއްކު ވަނަ މާއްދާ  055

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  054

 ޖެހުން 

ނޑައެޅުން  މީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލައި އަންަނނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަަމލެއް ހިންގާ މީހާ އެކުރަީނ  )ހ(  .051 ކުށް ކަ
 ކުށެކެވެ:
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 އޭނާގެ ގައިގާ އަތްލުން ނުވަތަ ޭއނާއަށް އަނިޔާއެއް ކުރުން؛ ނުވަތަ  (0)   

 އޭނާއަށް އެ ވަގުތު އަނިޔާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރު ދެއްކުން. (5)   

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖިނާޔަތުގެ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި ކުަށކީ (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

    (i)  ަނޑަށް ދިނުން؛ ނުވަތ  ބޮޑު އަނިޔާއެއް މީހެއްގެ ހަށިގަ

    (ii) ިރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން؛ ނުަވތަ ނު ،އެކުށް ކުރުމުގައ 

    (iii)  ައެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަިނޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ފުލުހެްއ ނުވަތ
 ސިފައިންގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ނޑަށް އަނިޔާއެއް އޭނާ ދިންކަމަށްވާނަމަ، އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (5)   އަނިޔާއެއް ދިނުން   މީހެއްގެ ހަށިގަ
 ޖައިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަ 5

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ ، އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި (3)   ޖެހުން 

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި 
 ވިސްނަން ޖެހޭ ނުކުތާ 

އަނިޔާކުރީ މީހަކު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހުއްޓާ ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ ގެއެއްަގިއ  )ނ( 
ޓާ ަކމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަުށްނ ކުށެއްކަމަށް ބަލާ ކޮންެމ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ހުއް

ނޑައެޅުމުގައި  0115ޢަމަލަކަށް ދެވޭ އަަދބު، މި ާޤނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަދަބު ކަ
ނޑުގެ މައްޗަށް އެއް ދަރަޖަ އުފުލިގެްނ  ނޑުތަކުގެ އެންެމ އަސާސީ މިންގަ ބަލާނެ ިމންގަ

 ވާނެއެވެ.

 "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (0) )ރ(  މާނަކުރުން 

    (i)  ްއެއިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮްށދެެވން ނެތ
ީމހަކު މަރާލެވިދާ ފަދަ ޤާބިލުަކން ހުރި   ،ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ

 ހަތިޔާރަށެވެ. ނުވަތަ؛

    (ii)  ަބޭނުމެއް ކުރެވެން ނުހުންނަ އެއްޗެހީގެ އެއިން އާދައިގެ ޢާންމު ހުއްދ
ތެރެއިން މީހަކަށް ބޮޑެތި ައިނޔާ ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަަކށް ޭބނުންކުރެވޭ 

 އެއްޗެއްސަށެވެ. ނުވަތަ؛

    (iii)  ުިބރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު  5101/01ޤާނޫނު ަނންބަރ(
ށުން "ުނރައްކާތެރި އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަ

ހަތިޔާރު" އާއި "ތޫނު އެއްޗެއް" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
 އެއްޗެއްސަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް  "ގެ" (2)   
 ނުވަތަ އުޅަނދަކަށެވެ.
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 ބިރުދެއްކުން  ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލަކުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ 

ނޑައެޅުން  މީހަކު ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން، މީހަަކށް، ޭއނާ މަރުވެދާނެކަމުގެ ނުވަަތ  )ހ(  .050 ކުށް ކަ
ނޑަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފިކަމަށް ވާނަމަ،  އޭނާގެ ހަށިގަ

 އެ ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ހެން ގޮތަކަށް       އެ
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު، 

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

ނޑަށް  )ށ(  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކުރާ އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކަކީ، އެހެން މީހެއްގެ ހަށިގަ
ފަރުވާލެްއނެތި ކުާރ  ،ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިދާެނ ގޮަތށް ނުވަތަ ޭއނާ މަރުވެދާނެ ޮގތަށް

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަމަލެއްކަމުގައި، އެހެ  ން ގޮތަކަްށ ސާބިތުނުވާހާހިނދަުކ، ފަ

 ގޮވާ ތަކެއްޗާއި ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއާބެހޭ؛ ނުަވތަ  (0)   

މެޝިނަރީއާއި އިންޖީނާއި އަދިވެސް އިންޖީނުން މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން  (5)   
 އެއްޗެއްސާބެހޭ؛ ނުވަތަ 

 މާބެހޭ؛ ނުވަތަ ޢިމާރާތް ތެޅުމާއި ވެއްޓު (4)   

 ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމާއި، ބެލެހެއްުޓމާބެހޭ؛ ނުަވތަ  (3)   

ނޑުމާއި ވައްޓާލުމާބެހޭ؛ ނުަވތަ  (2)     ގަސްގަހާގެހި ކެ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމާބެހޭ. (1)     ކަ

، ކެއްޗަށާއިގޮވާ ތަ ،"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (0) )ނ(  މާނަކުރުން 
އަލިފާންރޯވެދާފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަކި ވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް 
ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ގޮވާނެ ވަކި ގޮތެއް ރޭވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، 
ވިހައާއި، ވިހަ ގޭހާއި، މީުހން މަރުވެދާފަދަ ބައެލޮޖިކަްލ ނުވަތަ ކެމިކަލް 

 ރޭޑިއޯއެކްޓިވް މާއްދާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.މާއްދާތަކާއި، 

"ގޮވާ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ާޢންމު ބޭުނންތަކަްށ ބޭނުންކުރުމަްށ  (5)   
މަނާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ ޭބނުންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ 

 ށެވެ.އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އޭގެ ޒާތުގައި ގޮވާ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަ

އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ އިންސާނާގެ ފުރާނައަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތް  (0) )ރ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ގޮތުގައިކަމުގައި ރަމްޒުކޮށްދޭ ޙާލަތެއްގައިކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ގެ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙް (5)   

 ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ  އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .055 ކުށް ކަ
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 މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިދާފަދަ ުކށެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަތަ (0)   

ނޑައެޅިގެން ރަނގަޅުނޫން މަޢުލޫމާތެއްަކން ެއނގިހުރެ، މީހެއްގެ  (5)    މަޢުލޫމާތަކީ ކަ
ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިާދަފދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ޚަބަރު ނުވަތަ 

 އަނިޔާވެރި ކުށެއް ހިންގައިފާނެކަމުގެ ޚަބަރު އެހެން މީހަކަށް ދިނުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0އެއީ، ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

ނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .054 މާނަކުރުން  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 01"ހަށިގަ
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ެގ  050"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ީދފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ެގ  051"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

 ( ވަނަ 5ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ގެ ) 050"ގޮވާ ތަކެތި" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 051"ގެ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަިނޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ޅ(    ވަނަ މާއްދާެގ  01"ހަށިގަ
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ( ވަނަ ނަްނބަރު ގައ20ި)

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ދީފައިވާ  001"އަނިޔާވެރި ކުށް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  041

  ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށް 

 ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން ވަނަ މާއްދާ  041

 ޖިންސީ ޢަމަލު ވަނަ މާއްދާ  040
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 ދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުންބޭއަ ވަނަ މާއްދާ  045

 ޖިންސީ ބޭނުންހިުފން  ވަނަ މާއްދާ  044

 ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ވަނަ މާއްދާ  043

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  042

 ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން 

ނޑައެޅުން   ނީ ކުށެކެވެ.ރުހުމަކާ ނުލައި، ގަދަކަމުން ޒިޭނކުރާ މީހާ އެކުރަ )ހ(  .041 ކުށް ކަ

އެހެން ގޮތަކަށް          
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު            

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވާ ޙާލަތުގައި، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަުކ،  )ށ( 
ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.  ރުހުން އޮތްކަމުގައި ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ދީފައިވާ  300ން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "ޒިނޭކުރު )ނ(  މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

 ދަރަޖަކުރުން:

 ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  (0) )ރ( 
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ:ވަނަ  5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

    (i)   ާއަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވުމާއި ދަޢުވާ ރައްދުވ
އަހަރު ނުވަތަ ެއއަށް ވުރެ  3މީހާއަކީ، އެކުއްޖާގެ ޢުމުރާ އަޅައި ބަލާއިރު 
 ގިނަ އަހަރު ދޮށީ މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)  ޭނުންކޮްށފާނޭކަމުގެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ، ނުވަތަ ބާރުގެ ބ
 ޒިނޭކުރުމަށް ަމޖުބޫރުކުރުވުން.، ބިރުދައްކައިގެން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ޖިނާޔަތުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަމަ، އެ ކުށަކީ

    (i)   ީ؛އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށްކަމުގައިވުން 01ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނ 

    (ii)   ްއެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނަން އަނިޔާ ލިބުުނ މީހާއަށ
 ؛ނޭގޭނެކަން ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާައށް އެނގިގެންވުން

    (iii)  ާދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ބެލެހެއްޓުުމގެ ޒިންމ
 މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވުން. އުފުލަން ޖެހިފައިވާ

 އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، މި މާްއދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (4)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0
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 ޖިންސީ ޢަމަލު 

ނޑައެޅުން  ކަން ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ ޖިންސީ އެދުންވެރި )ހ(  .040 ކުށް ކަ
ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެހެން މީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަެލއް ހިންގާ މީހާ، އެކުރަީނ 

 ކުށެކެވެ.

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

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ުހއްދަވެގެންވާ ސަބަބެއްެނތި އެހެން މީހެއްގެ  (0)   
ފުރަގަސްފަރާތުގައި  ނުވަތަ ކުރިމަތިފަރާތުގައި ނުވަަތ  ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ

 އުރަމަތީގައި އަތްލުމަށް؛ ނުވަތަ 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެހެން މީަހކު ލައްވައި ތިމާގެ  (5)   
ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގައި ނުވަތަ އުރަމަީތގައި އަތްލެއްވުމަްށ 

 ނުަވތަ  ؛ވަތަ އެހެން މީހެއްގެ އެފަދަ ަތނެއްގައި އަތްލެއްވުމަށްނު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަެވގެންވާ ސަބަބެއްެނތި ކުށުެގ އަިނޔާ ލިބުނު މީހާެގ  (4)   
ނޑުގެ ބަޔަކަށް މަނި ފޯރުކުރުވުމަށް؛  ހަށިގަ

 ދަރަޖަކުރުން:

 ފާޙިޝް ޖިންސީ ޢަމަލު 

 ،ގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި، އެ ކުށް ކުާރނަމަ، އެ ކުށަކީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކު (0) )ނ( 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ: 3ޖިނާޔަތުގެ 

    (i)   ީައހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށްކަމުގައިވުން؛  01ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނ
 ނުވަތަ 

    (ii)   ްބާރުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ ާބރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުަދއްކައިގެނ
 ންސީ ޢަމަލު ހިންގުން.ޖި

    (iii) .ްމުޢާމަލާތް ހިންގުން ނުވަތަ  ހިްނގުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުނ 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި އެ ކުށް ކުާރނަމަ، އެ ކުށަީކ  (5)   ޖިންސީ ޢަމަލު 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ: 2ޖިނާޔަތުގެ 

    (i)   ުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމާއި، ދަޢުވާ ރައްދުވާ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ، ކުޑަކ
އަހަރު  3މީހާއަކީ، އެ އަނިޔާ ލިބުނު ުކއްޖާގެ ޢުމުރާ އަޅައި ބަލާއިރު، 

 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ދޮށީ މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ްއެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނަްނ، އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށ
 މީހާައށް އެނގިގެންވުން. ނޭގޭނެކަން ދަޢުވާ ރައްދުވާ

    (iii)  ާދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ބެލެހެއްޓުުމގެ ޒިންމ
 އުފުލަންޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ުހރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
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އެނޫން ޙާލަތްތަކުގެ      
 ޖިންސީ ޢަމަލު 

 ޖައިގެ  ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަ 0ޖުނަޙްގެ  ،އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ (4)  

 ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .045 ކުށް ކަ

 އޭނާގެ ޖިންސީގުނަވަން އެހެން ީމހުންނަށް ފެްނނަ ގޮތަށް ހާމަކުުރން؛ (0)   

ވަަނ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ޢަަމލު ހިންގީ، ެއހެްނ  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (5)   
މީހުންނަށް ަޤބޫލުކުރަން ދަިތ ނުވަތަ ލަދުވެތި ކަމަކަށްާވފަދަ ޙާލަތެއްގަިއ 

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އެދުންވެރިކަން  (4)   
 .ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށްވުން

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން 

ނޑައެޅުން   އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .044 ކުށް ކަ

ކާތް ދެއްކުވުން؛ އެހެން މީހަކު ލައްވައި އެ މީހާގެ އައުރަ ހާމަކުރުވުން ނުވަތަ ޙަރަ (0)   
 އަދި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޢަމަލު ހިންގީ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ  (5)   
 ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އެދުންވެރިކަްނ ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށްވުން؛

 ދަރަޖަކުރުން:

 ފާހިޝްގޮތުގައި    
 ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން 

އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައި ވާނަމަ  01އެ ޢަމަލު ހިންގުނީ  (0) )ށ( 
އެީއ ، ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޮގތުން ތަޞަްއރުފުނުފުދޭ މީހެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާނަމަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ޖުނަޙްގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5ޖުނަޙްގެ  ،އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ (5)   

 ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް  ޖިންސީ 

ކާވެންޏެއް            
ކުރުމަށް ނޫން ގޮތުގައި         

ކުޑަކުއްޖާ ދޭ ރުހުން   ބާޠިލު 
 އެއްޗަކަށްވުން 

ޒިނޭކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަަމލެއް ހިންގުމަށް ކުޑަކުއްޖަކު ދޭ ރުހުމަކީ ނުވަތަ އެ ކަމަށް  )ހ(  .043
 ހުރުަމކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބާޠިލު ރުހުމެކެވެ. ނަމަވެސް، ޢުމުރުން  އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުންނަ

އަހަރުނުވާ ކުއްޖަކު، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއާ އެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ކާވެންޏެއް  01
 ކޮށްގެން ހުންނަ ޙާލަތު މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެގެން ވެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 89 

ޢުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން       
 ނިޔަތް އޮތުން 

ނޑައެޅިގެން  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާިހނދަކު، މި  )ށ(   ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގަތކަށް ކަ
އަހަރުން ދަށުގެ  01މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް މާނަކުރުމުގައި އެ ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބޭފަރާތަކީ 

ކުއްޖެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް 
އެކުއްޖާގެ ޢުމުރު ދެނެގަތުމުގައި، އޭނާ އިހުމާލުވެފައިވާކަން ، ގައިސާބިތުކުރުމު

 ސާބިތުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށްޓަކައި 
އިސްތިސްނާކުރެވޭ          

 ޙާލަތްތައް 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށްޓަކައި ުނވަތަ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިްނ، ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  )ނ( 
ބެލެވޭކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ޞިއްޙީގޮތުްނ ބަލަންޖެހޭ ބެލުަމށްޓަކައި،  ކަމެއްކަމަށް

ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކު 
ނުވަތަ ދޮންމަންމައަކު ނުވަތަ ޮދންބައްޕައަކު ނުވަތަ ާޤނޫނީގޮތުްނ ބަލަދުވެރިއަކު، އަްނނަނިިވ 

 ކަން ކުރުމަކީ، މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:ކަން

 ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޢަމަލަކަށްވުްނ؛ (0)   

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމުގައިވުން؛  (5)    އެ ޢަމަލު ހިންގަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޞިއްޙީ މިންގަ
 އަދި

މަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ރޮނގުން ބޭނުންވާ ތަމްރީާނއި ތަޖުރިބާ އެކަން އެކަން ކުރު (4)   
 ކުރާމީހާގެ ކިބައިގައި ހުރުން.

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި        
 ބަލަން ޖެހޭ ނުކުތާ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރުމުގައި، އެ ކުށްކުރާ މީހާ އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ  )ރ( 
އޭނާގެ ޝަޚްޞާގުޅޭ ގޮތުން އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލާފައިވާނަމަ އަދި  ޒާތާގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ

އެގޮތަށް އޮޅުވާލީ އެ ކުށްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށްވާނަމަ، އޭާނއަށް ދެވޭ އަދަބު އެކަމަށް 
ނޑަށްވުރެ އެއް ދަރަޖަ މަތިވެގެންވެއެވެ. ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ އެންމެ އަސާސީ މިންގަ  ކަ

 މާނަކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގައި މާަނކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 51"ރުހުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .042 ރުން މާނަކު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ދީފައިވާ  33"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  ވަނަ 040"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ދީފައިވާ  300"ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު  031

 މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް މީހުން ހިފެހެއްޓުމާއި 

  ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ކުށް 

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހިެފެހއްޓުން  މާއްދާ  ވަނަ  031

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން ވަނަ މާއްދާ  030

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  035

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުން 

ނޑައެޅުން   ކެވެ:ރުހުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ މުއްދަަތކަށް މީހަކު ހިފަހައްޓާ މީހާ އެުކރަނީ ކުށެ )ހ(  .031 ކުށް ކަ

"ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ިހނގާބިނގާެވ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަްށ  (0) )ށ(  މާނަކުރުން 
ހުރަސްއެޅުމަށާއި، ވަކި ތަނެއްގައި އެ ތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މީހަކު 

 ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

ވަނީ ެއއް ތަނުން އަނެއް "ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަްނކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (5)   
ތަނަށް ދަތުރުކޮށް، ިހނގާިބނގާވެ އުޅުމަށް، ޢާންމު އުސޫލުން، މީހުން 

 ބޭނުންކުރަމުންދާ ފުރުސަތަށެވެ.

މީހަކު ލައްވައި އެ މީހާގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި، ގަދަކަުމން މަސައްކަތެއް  (0) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 
އްޓައިފިކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ކުށަކީ، ކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، މީހަކު ހިފަހަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ޖިނާޔަތުގެ 

ނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ، އެއް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހަކު  (5)    ކަ
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ހިފަހައްޓައިފި ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ކުގައި، އެ ކުށަީކ ޖުނަޙްގެ އެނޫން ޙާލަތްތަ (4)   

 ބެލެނިވެރިންނަށާއި  
 ބަލަދުވެރިންނަށް 

 ލުއި އުސޫލެއް އޮތުން 

އަންނަނިވި ފަދައިްނ އެކަީށގެންވާ ގޮތުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް  (3)  
ކީ، ޖުނަޙްގެ ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާނަމަ، އެ ކުށަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0

    (i)   ްއޭނާއަކީ ހިފެހެއްޓޭ މީހާގެ ބެލެނިވެރިއެއްކަން ނުވަތަ ބަލަދުެވރިއެއްކަނ
 އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންުވން؛ ައދި

    (ii)   ެހިފެހެއްޓުނު މީހާއަކީ ޞައްޙަ ގޮތެއްގައި އެ ކަމަށް ރުހުން ދެވޭ ވަރުގ
 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
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 ނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން ޖި 

ނޑައެޅުން  ކަންކަން ކުރުމަށް މީހަކަށް ލިބިޭދ މިނިވަންކަން، އޭނާއަށް ގެއްުލން ހުރި ގޮތެއްގައި ޤާނޫނާ  )ހ(  .030 ކުށް ކަ
ޚިލާފަށް ހުއްޓުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ 

 ވެ.ބިރު ދައްކާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެ

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިުރ؛ ނުވަތަ  (0)   

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ އިލްޒާމު އަޅުވަފާނެކަމުގެ ބިރު؛ ނުވަތަ  (5)   

މީހުންގެ ނަފުރަުތ އަމާޒުކުރުވުމަށް، ނުަވތަ މީހުންެގ ކުރިމަތީގަިއ އޭނާގެ ޤަދަރާއި  (4)   
ނާއާ މެދު ޤަދަރުކުޑަވާނެގޮތް ހެދުމަށް، އަބުރަށް އުނިކަން ގެނައުމަށް، ނުވަތަ އޭ

ނުވަތަ އޭނާގެ، ނުވަތަ ޭއާނގެ ވިޔަފާރި މީހުންގެ ތެރޭަގއި ކުޑަކުރުމަށް، 
 ސިއްރެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމެއް ހާމަކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު؛

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުްނ ވަކިކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުން؛ ނުވަަތ  (3)   
ގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ވަކި ކަމެއް ކުރުވުން ނުވަތަ ނުކުރުވަފާނެކަމުގެ ދައުލަތު
 ބިރު.

، ( ވަނަ ނަންބަރު 5އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަުކކުރާ ޢަމަލަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  އިސްތިސްނާ 
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުްނ 3ނުަވތަ )ހ( ގެ )، ( ވަނަ ަނންބަރ4ުނުވަތަ )ހ( ގެ )

 ށަކަށް ނުވާނެއެވެ:ކު

 އޭނާ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި: (0)   

    (i)   ީމީހަކާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތަީކ ނުވަތަ މީހަކާ ބެހޭގޮތުްނ އެނޭގ ސިއްރަކ
 ތެދެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ެދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު އެ ކުރާ ކަމަކީ އެކަމުގެ ޒާތުގައި، ކުރެވިދާނ
 ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

އެތުހުމަތަކާ ނުވަތަ ހާމަކުރެވޭ ސިއްރަކާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު އެޅުމަށް  (5)   
ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅާ ގުޅިގެން އޭނާ އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެޙާލަތާ ގުޅިގެން 
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އެމީހަުކ އުޅުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަނި ކުާރ 

 ކަމަކަށްވުން.

 ދަރަޖަކުރުން:

 ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްގެ 
 ދަރަޖަ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ުކށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ  (0) )ނ( 

    (i)   ީކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ކަމަކީ، އެކަން ކޮށްފިނަމަ، ޖިނާޔަތުގެ ކުެށއް ކުރ
 .ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ކުރުންކަމުގައިވުން
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    (ii)  ާއެގޮތުން އެ ގެއްލުން ދީފިނަމަ، ، ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގެ ބިރުދައްކ
 ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރީކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ކުރުން ކަމުގައިވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  (5)   ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  031"ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިަވންކަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާޤނޫނުގެ  )ހ(  .035 މާނަކުރުން 
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)ށ( ގެ )

ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގައި ދީފައިާވ  33"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީަފއިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ވެ.މާނަކުރުމެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  244"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

( ވަަނ 0ަވނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) 031"ހިފެހެއްޓުން" އަށް ީދފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 

 ކުށް  މުދަލުގެ ކުށާއި ޒާތުގެ 

 ވަނަ ބާބު  501

 ވައްކަމުގެ ކުށް  

 ވައްކަން، ޓެކުން، މަކަރާއި ޙީލަްތ، ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުން ވަނަ މާއްދާ  501

 ވައްކަންކުރުން ވަނަ މާއްދާ  500

 މަކަރާއި ޙީލަތުން ނުވަތަ ޓެކުމުްނ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތުން  ވަނަ މާއްދާ  505

 ންފޭރު ވަނަ މާއްދާ  504

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ޚިދުމަތުން ޭބނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާ ހޯދުން  ވަނަ މާއްދާ  503

 ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ވަނަ މާއްދާ  502

ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ަބހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ަތނުގަިއ ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން ނުވަަތ އޮޅިގެން  ވަނަ މާއްދާ  501
 ން ވައްކަންކުރުންރައްދުކުރެވޭ މުދަލު
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 މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ޭބނުންކުުރން ވަނަ މާއްދާ  501

 ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން  ވަނަ މާއްދާ  501

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  502

 ވައްކަން، ޓެކުން، މަކަރާއި ޙީލަތް، ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުން 

 ވަނަ މާއްދާއިން  500
ށް ވަނަ މާއްދާއަ  501

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީ 
 ވައްކަމުގެ އެއް ކުށް ކަމަށްވުން 

 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  500މި ބާބުގެ ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާއެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .501
ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހެކި  501

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ  501ވަނަ މާއްދާއިން  500މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  ކުރުން ދަރަޖަ 
 ޢަމަލު ދަރަޖަކުރެވެނީ، އަންނަިނވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ:

 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާނަމަ، އެކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ  111,211/-މުދަލުގެ އަގު  (0)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4

 ،ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ، ނުވަަތ ވަަގށްނެގި މުދަލަކީ  111,21/-މުދަލުގެ އަގު  (5)   
ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އިންޖީނުލީ ދުއްވާއެއްޗެއް ނުވަތަ އިންޖީނުލީ ދޯންޏެއް ނުވަތަ 

ވަނަ  3އެނޫންވެސް އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 ގެ ރުފިޔާއަށް ވުރެ މުދަލުގެ އަގު މަތިވާނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތު 111,2/- (4)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2

ވަނަ  0ރުފިޔާއަށް ވުރެ މުދަލުގެ އަގު މަތިވާނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  211/- (3)   
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  (2)   

އި، އަްނނަނިވިގޮތަްށ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ، ޤަބޫލުކުރާކަމަށްވާނަަމ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަ )ނ(  ޙައްޤުއޮތުން 
 އޭނާ، މި ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާފަދަ ކުށެއް ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:

 ،އޭނާގެ އަތުގައި އެ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އޭނާ އެ މުދަލުގެ ބޭނުންކުރުމަށް (0)   
ގެންވާ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވިދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކެއް ހުރުން؛ އަނެކާ ރުހޭނެކަމަށް އެކަށީ

 ނުވަތަ 

އޭނާ އެ މުދާ ބޭނުންކުރުމަްށ ުނވަތަ އެ މުދާ އޭނާެގ އަތުގައި ެބހެއްޓުމަށް އޭނާައށް  (5)   
ޤަޫބލުކުރެވިދާެނފަދަ ޙާލަތްތަކެއް  ،ޙައްޤެއް އޮތްކަމުގައި، އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި

 ހުރުން.
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"އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ނުވަތަ  )ރ(  މާނަކުރުން 
ކުށްކުރިއިރު އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ގޮތުގައި އެ މުަދލަށް އަުދގެ ބާޒާރުން ިލބޭނެ އެންެމ 

 މަތީ އަގަށެވެ.

 ވައްކަންކުރުން 

ނޑައެޅުން   ަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:އަން  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .500  ކުށް ކަ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެްއ އެމީހަކަށް ނޭނިގ ސިއްރުން ނެުގން ނުވަަތ  (0)    
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްަޗށް ހުއްދަނޫން ޮގތެއްގައި ތިމާެގ އަމިއްލަ  

 ބާރުހިންގުްނ؛

އެ މުދާ ދާއިމަށް  ، މުންއެކަން އެކުރަނީ އަނެކާއަށް އޮތް އަތުގެވެރިކަ (5)    
 ނިގުޅައިގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައިވުން.

 "އަނެކާގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް ވުރެ،  )ށ(   މާނަކުރުން 
އެ ުމދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން، ،  އެ މުދާ އެ ވަގުތު އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރި މީހާއަށް

ދާއިމީ، ނުވަތަ ޣައިރުޤާނޫނީ ނަމަވެސް މަތީ ުނވަތަ ބޮޑު ޙައްޤެއް  ވަގުތީ، ނުަވތަ
ނުވަތަ ކުންުފނި ފަދަ ޤާޫނނީ ، އެ ވަގުތު ލިބިފައިވާ މުދަަލށެެވ.  ސަރުކާރު

 ޝަޚްޞަކަށްވެސް މުދަލަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ޙައްޤެއް އޮވެދާނެއެވެ.

 އް ނިގުޅައިގަތުން މަކަރާއި ޙީލަތުން ނުވަތަ ޓެކުމުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެ 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .505 ކުށް ކަ

 އެނގިހުރެ އަނެކާގެ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތުން؛ އަދި  (0)   

 މަކަރާއި ޙީލަތުން އެކަން ކުރުން؛ ނުވަތަ (5)   

 ން ކުރުން.ޓެކުމަކުން އެކަ (4)   

"ޓެކުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އަނެކާއަްށ އެކަމުގެ ަމންފާއެއް އޮތްކަްނ  (0) )ށ(  މާނަކުރުން 
ދައްކައިގެން ފައިދާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭން ބުނެ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް 
 ވެވިދާނެކަން، ކަމަކުން ނުވަތަ ސިފައަކުން ދައްކައިގެން، ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި 
 އަތުލައި، އެކަމެއް އެބުނި ގޮތަށް ކޮށްނުދީ އެފައިސާ ނުވަތަ ތަކެިތ ބޭނުންކުރުމެވެ.

"މަކަރާއި ޙީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓެކުމަށް ނުހިެމޭނ ގޮތުން ތިމާއަްށ  (5)   
ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަނެަކކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ގޮަތށް ކުރާ އަންނަނިވި 

 ކަންކަމަށެވެ:
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    (i)   ެނޑީގ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ މުަދލުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ިސކު
ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ެތދު ނޫްނ ތަޞައްވުރެއް އުފެއްދުން ނުަވތަ އެފަދަ 

 ނުވަތަ ؛ ތަޞައްވުރަކީ، ތެދު ތަޞައްވުެރއްކަމުގައި ބަޔާންކުރުން

    (ii)  ިމަޢުލޫމާތެއް  މުދަލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިންގޭ މުޢާމަލާތެއްގައި ވަކ
ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ނަތީޖާ އޭނާ ބަދަލުކޮށްފާނެކަަމްށ ހީކުރެވޭ 

 ނުވަތަ ؛ މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިުބނަނުދީ ހިފެހެއްޓުން 

    (iii)  ާއޭނާ ކުރިން އުފައްދައިފައިވާ، ނުވަތަ ތެދުކަމަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވ
 ތަ ތަޞައްވުރެއް ފަހުން ރަނގަޅުުނކުރުން؛ ނުވަ

    (iv)   ްއެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ރަހުނެއް އޮތްކަން، ނުވަތަ އެ މުދާ އޭނާގެއަތުނ
ބީވެގެންހިނގައިާދނެ ދަޢުވާއެއް އޮތްކަން، ނުވަތަ މިނިަވންކަމާއެކު، އޭނާގެ 
އަތުގައި އެމުދާ ބެހެއްޓުމަށް އޮތް ހުރަހެއް )ޤާނޫނީ ހުރަހަކީ، އެއާ މެދު 

މަވެސް އެފަދަ ހުރަހެއް( އޮތްކަން ސުވާލު އުފެދޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވީނަ
 ހާމަނުކުރުން؛ ނުވަތަ 

    (v)   ޭޗެކެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޢަދަދަށް ނުވަތަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވ
އެނޫންވެސް މާލީ ލިޔުމެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޢަދަދަށް، އެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭ 

، ހުރެއެއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްނުވާނެކަން އެނގި ،ފަރާތުން
 އެފަދަ ޗެކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ދޫކުރުން.

"މާލީ ލިޔުމެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ތަންފީޒުކުރެވޭެނ  (4)   
 އަންނަނިވި ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙައްޤެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށެވެ:

    (i)  ަނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް  ،ށްމުދަލަކަށް، ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް، ނުވަތަ އެއްޗަކ
 ނުވަތަ ؛ އޮތް މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤެއް

    (ii)   ަފައިސާ ވަކި ދުވަހަކަށް ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ލިޔުން؛ ނުވަތ 

    (iii)  ަމުދަލެއް ވަކި ދުވަހަކަށް ހަވާލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ލިޔުން؛ ނުވަތ 

    (iv)  ްޤެއް.އެއްބަސްވުމަކުން އުފައްދައިދޭ ޙައ 

އޭނާ އެކުރަނީ  މީހަކު މަކަރާއި ޙީލަތެއް ހެދީ އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުންަކމަށްވާނަމަ )ނ(  އިސްތިސްނާ 
 ކުށެއް ނޫނެވެ:

   (i)  ް؛ މާލީ ގޮތުން އޭގެ އެއްވެސް އަހަންމިއްޔަތެއްނެތް ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ކަމުގައިވުނ
 ނުވަތަ 

   (ii)  ްނުމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޮއޅުމެއް ނާރާނެފަދަ ބުނާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ޢާންުމ ވިސ
 އެއްޗެއް ބުނުން.
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މަކަރާއި ޙީލަތްކަމަށް ޤަބޫލު 
 ނުކުރެވޭ ޙާލަތް 

ކުރިން ވަޢުދުވެފައިވާ ކަމެއް، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ަދޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން  )ރ( 
ނޑި ޔާރު ޤަބޫލުކޮށްގެން ފުރިހަމަނުކުރުން އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި، މަކަރާއި ޙީލަތެއްކަމުގައި ފަ

 ނުވާނެއެވެ.

އެހެން ގޮތަކަށް      
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު 

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ބ( 
ހާހިނދަުކ، ގޮތުގެމަތިން މަކަރާއި ޙީލަތެްއ އޮތްކަމުގައި، އެހެންގޮތަކަްށ ސާބިތުނުކުރެވޭ

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ:  ފަ

 މީހަކު ޗެކަކުން ފައިސާ ދިނުމުގައި: (0)   

    (i)   ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިާސ ހޯދުމަށް  41އެޗެކުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެނ
އެދި ޗެކު ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ޗެކުގައިވާ މިންވަރަށް 

 ނެތްކަމަށް ބުނެ އެ ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް  އެކައުންޓުގައި ފައިސާ
އެ ބޭންކުން އެންގުމުން، އެޮގތަށް އަންގައިފިކަން  ދަޢުާވ ރައްދުވާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް  7ފަރާތަށް އެނގޭތާ 
 ނުވަތަ ؛ ނުނިންމުން 

    (ii)  ެކު ދޫުކރެވިފައިވާ އެ ޗެކު ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޫކުރިއިރު، އެ ޗ
 ބޭންކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ އެކައުންޓެއް ނެތުން؛ ނުަވތަ 

 ކްރެޑިޓް ކާޑުން ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑަކުން ފައިސާދެއްކުމުގައި: (5)   

    (i)   ްއެ ކާޑަކީ ވަގަށްނަގާފައިވާ އެއްޗެއްކަން ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަށ
 ނުަވތަ ؛ އެނގިފައި އޮތުން

    (ii)  ުވަނީ، އެ ކާޑު ދޫކުރި ފަރާތުން ބާޠިލުކޮށްފަިއ ނުވަތަ  އެ ކާޑ
 ނުވަތަ؛ ދަޢުވާ ަރއްދުވާ މީހާއަށް އެނގިފައިއޮތުން، ކެންސަލްކޮށްފައިކަން

    (iii)  ްއެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ދަޢުާވ ރައްދުވާ މީހާ އެ ކާޑު ބޭނުންކުރުނ
 އޮތީ، އެ ކާޑު ދޫކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން

 މަނާކޮށްފައިކަން، ދަޢުވާ ރައްދުާވ މީހާއަށް އެނގިފައި އޮތުން؛ ުނވަތަ

 މީހެއްގެ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި: (4)   

    (i)   ާދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  01ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތ 
ރާތުން އެ ކަމަށް އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަ

ނޑައަޅާފައިވާ މީހާއަށް، އެ މުދާ ރައްދުނުކުރުން  ނުވަތަ ؛ ކަ

    (ii)   ެއެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާއެކު ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގ
މަޤްޞަދުގައި، އޭނާގެ ޝަްޚޞާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫާމތު ދިނުން، 

ނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ނުވަތަ އޭނާގެ ނަމާއި ނުވަތަ  އެޑްރެހާއި ނުވަތަ އޭ
ތަނާއި ނުވަަތ އެއްބަސްވުމުަގއި އޭނާ ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިން 

 މަޢުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫާމތެއްަކމުގައި ނުވުން.
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މުދާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް 
 އެންގުމުގެ ވާޖިބު 

   (iii)  ްމި މާއްދާގެ މި އަކުރުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުނ
ގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ މުދާ އަނބުރާ އޭނާާއ ހަާވލުކުރުމަށް މީހެއް

އެންގުމަށް، އޭނާއަށް އޮތް ޙައްޤަކުން އޭނާ ބަރީއައެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ 
އެންގުމެއް ލިޔުމުން އަންގާ އިރުގައި، ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

މެއް ސޮއިކުރިއިރު ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ، ދީފައިވާ އެޑްރެހަްށ އެފަަދ ލިޔު
ޕޯސްޓުން ފޮނުވުމަކީ، ޞަްއޙަ ގޮތުގައި އެންގި އެންގުމެއްކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 501މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  ދަރަޖަކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލެއް މީހަކު ކު ރަނީ، ޗެކެއްގެ ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަ

ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއްގެ ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑެއްގެ ނުވަތަ މަނީ އޯަޑރެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް 
ވަނަ  0މާލީ ލިޔުމެއްގެ  ބޭނުން މަކަރުވެރި ގޮތުގައި ހިފައިގެންކަމަށްވާނަމަ ޖުނަޙްގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުރެ އެ ކުށް ކުޑައެއް ނުވާނެވެ.

 ފޭރުން 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .504 ޑައެޅުން ކުށް ކަނ

 އަނެކާގެ މުދާ ޤަޞްދުގައި އަތުުލން. (0)   

 އެކަްނ ކުރުން. ،ބޮޑު ގެއްލުމެއް އެ މީހާއަށް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން (5)   

ދީ އަންަނނިިވ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ަސބަަބކަށްޓަކައި، އަނބުރާ ހޯދަން މީހަކު މުދަލެއް ހޯ )ށ(  އިސްތިސްނާ ޙާލަތް 
ޖެހިފައިވާ މުދާކަމުގައި ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ހޯދި މުދާ ކަމަށް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

 ދެކެގެންކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ، ކުށެއް ނޫނެވެ:

ން ހުރި ގޮތުގައި، އޭނާއަށް ލިބިފައިާވ އެ މުދާ ހޯދި ޙާލަތާ ސީދާ ގުޅު (0)   
 ގެއްލުމަކަށްޓަކައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

ޤާނޫނީ ގޮުތން ހުއްދަ މުޢާމަާލެތއްގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބެން ެޖހޭ މުދަލެއް ނުވަަތ  (5)   
 ދަރަނީގެ ފައިސާއެއްގެ ބަދަލުގައިކަމުގައިވުން.

 ނުވަތަ މަންފާ ހޯދުން  ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ޚިދުމަތުން ބޭނުންކުރުން 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(   .503 ކުށް ކަ

 ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަށް، އެއީ: (0)   

    (i)  އަގެއް ދައްކައިގެން ނޫނީ ހޯދެން ނެތް ޚިދުމަތެއްކަން އެނގިހުރުާމއެކު؛ 
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    (ii)  ްނުވަތަ ބިރުދައްަކއިގެން ނުވަތަ ޞައްޙަނޫން ާމީލ ލިޔުމެއް  އޮޅުވާލައިގެނ
ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ކަމެއް ކޮށްގެން، އެ ޚިދުމަތަށް 

 އަގުދެއްކުމުން މަނާވެގަތުމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ 

ނުޖެހޭ ބަޔަކު ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ މައްޗަށް، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ ފަރާުތްނ އޮންނަން  (5)   
 ކޮންޓްރޯލެއް އޮވެ:

    (i)   އެނގިހުރެގެން އެ ޚިދުމަތް ހޯުދން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތުގެ ބޭުނންކުރުން؛
 ނުވަތަ 

    (ii)   ްއެ ޚިދުމަތް ހޯދީ ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންކުރީ، އޭނާގެ ފައިދާއަށ
ނުވަތަ އެ ފައިދާ ލިބެންނުޖެޭހ މީހެއްގެ  ،ކަމުގައިވުން

ނުވަތަ ެއ ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ލިބެންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެ  ،ފައިދާއަށްކަމުގައިވުން
 ޚިދުމަތް ނުލިބޭގޮތަށް ކަމުގައިވުްނ.

"ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތަށާއި، ފަންނީ  )ށ(  މާނަކުރުން 
ތްތަކަށާއި، ޚިދުމަތަށާއި، މުއާޞަލާތުގެ ަވސީލަތްތަކަށާއި، ޢާންމު ބޭުނންތަކުގެ ޚިދުމަ

ގޭގޭގައި ނުވަތަ ހޮޓާހޮޓަލުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ ޚިދުމަތަށާިއ، މަޢްރަޟުތަކަށް މީހުން 
ވެއްދުމަށާއި،  ފިކުރީ ނުވަތަ އުފުލޭ މުދާ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޚިދުމަތެއްގެ 

ނުވާނޭ  ބޭނުންހިުފން ހިމެނޭ ގޮތުންެނވެ. އެކަމަކު އެކަންކަމަށް އެކަނިމެ މަޙްދޫދު
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އެހެންގޮތަކަށް      
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު 

 ޤަބޫލުކުރާނެގޮތް 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ދަޢުވާ  )ނ( 
ނޑިޔާރު   ރައްދުވާ މީހާއަށް ލިބި ހުރިކަަމށް، އެހެން ޮގތަކަށް ސާބިުތުނވާހާހިނދަކު،  ފަ

 ޤަބޫލުކުރަން ވާނެއެވެ:

ޚިދުމަތަކަށް އަގުދެއްކުމަށް އިންކާރުކުރުން، ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް އަގުނުދައްކާ ނުވަަތ  (0)   
 އަގުދައްކާނެކަމުގައި ބަޔާންނުކޮށް އެ ތަނުން ދިއުން؛ އަދި 

ހޮޓާހޮޓަލާިއ، ރެސްޓޯރަންޓްތަާކއި އަދި އެފަދަ ޚިދުމަތުގެ ޞިނާޢަތްތަކުގައި  (5)   
މަލުކުރެވޭ އުސޫލުން އެ ޚިދުމަތަކަށް ޢާންމުކޮށް އަގުދައްކަނީ އެ ޚިދުމަތް ޢަ

 ލިބިގަންނަ ވަގުުތގައި ކަމުގައިވުން.

 ޚިޔާނާތުގެ ކުށް 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .502 ކުށް ކަ

ތަ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުން  ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަ (0)   
ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ މަްޞލަޙަތެއް އޮންނަ ޙާލަތުގަިއ، އަނެކާެގ މުދަލެއް މީހަުކ 
ލިބިގަންަނނީ، އަގެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މުދަލުން ވަކި ތަޞައްރުފެއް 

 ކުރުމަށްކަމުގައި ވެފައި؛
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 މުދަލުން މުޢާމަލާތްކޮށް؛ އޭނާގެ އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އެ (5)   

އެ މުދަލަކުން އަދާކުރަން ޖެހޭ އަގު އަދާނުކުރުން ނުވަތަ އެއިން ކުރަންޖެހޭ  (4)   
 ތަޞައްރުފު ނުކުރުން.

އެހެން ގޮތަކަށް     
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު 

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

ނުވަތަ ވަކީލަުކ  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަަތ މާލީ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު (0) )ށ( 
ނުވަތަ އެކައުންެޓންޓަކު ނުަވަތ އެނޫންވެސް މާލީ ޚިދުމަތްތެިރއަކު، އުފުލަންޖެޭހ 
ޤާނޫނީ ވާޖިުބތަކުގެ މަޢުލޫާމތު، އޭނާއަްށ، މި މާއްދާެގ ބޭނުމަްށޓަކައި 
ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަން  ލިބިގެންވާކަމުގައި، އެހެން ގޮތަަކށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަުކ، ފަ

ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ޤާނޫީނ  ހެންނަމަވެސް ދަޢުވާ ރައްދުވާވާނެއެވެ. އެ
އިލްތިޒާމުތައް ޤާޫނނަކުން ނުަވތަ ރަސްމީ އިޢްލާނަކުްނ ުނވަތަ ތަބާާވންޖެޭހ 
ނިޔާއަކުން ސާފު ބަހުން އެކަށަައޅާދީފައިނުވާކަން، ސާބިތުޮކށްދިުނމުގެ ޙައްޤު ދަޢުވާ 

 ރައްދުވާ މީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާިހނދަކު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ދަޢުވާ ރައްދުވާ  (5)   
ނޑިޔާރު  ،މީހާގެ އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އަނެކާގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްފައިާވކަމަށް ފަ

 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

    (i)  ަތަ، ޤާނޫނުގައި ހުއްަދ ގޮތަކަށް އެކަަމށް އެދުމުން، ފައިސާ ނުދެއްކުްނ ނުވ
 އެ ފައިސާއަށް ވީގޮތް ބަޔާންކޮށް ނުދެވުން؛ ނުަވތަ 

    (ii)   ާއެކަން ބަލައި ހޯދުމުން ފައިސާ ހުރީ މަދުންކަމަށް ސާބިތުވުން ުނވަތަ ކަމ
 ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުރީ އޮޅުވާލާފައިކަން ހާމަވުން.

އުރަންސް އިންޝު، ބޭންކަށާއި، "މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (0) )ނ(  މާނަކުރުން 
ކުންފުނިތަކަށާިއ، ކްރެޑިޓް ޔޫނިއަންތަކަށާއި، ޢިމާރާތްކުުރމާއި ލޯނުދިނުމުގެ 
ޖަމާޢަތްތަކަށާއި، އިންވެސްޓްމެްނޓް ޓްރަސްޓުތަކަށާއި، ފަހަށް ރައްކާކުރަން މީހުން 
ބޭނުންވާ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިދާެނ ތަންތަންކަމުގައި ނުަވތަ ގިަނ ބަޔަކު ގުޅިގެން 

ކުރެވިދާނެ ތަންަތންކަމުގައި ޢާންުމންަނށް އަންގައިދީފައިާވ ފައިސާ އިންވެސްޓު
 ތަންތަަނށާއި، މީހުންގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭ ތަންތަަނށެވެ.

"މާލީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކަމުގެ ަފންީނ ތަޢުލީމު ިލބިގެްނ  (5)   
ލެހެއްޓުމަށާއި، ތިބެ، ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ލިޔެކިޔުން ބެ

އޮޑިޓްކުރުމަށާއި، އޭގެ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް 
 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

މީހެއްގެ ފަރާތުން،  ،"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަުތ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ (4)   
ާރތުން، އެފަރާތުެގ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ފަ ،ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާުތން

 މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ވަކި ޢަމަލުަތކެއް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އޮތުމަށެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 501މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  ދަރަޖަކުރުން 
ވަނަ  0ޖުނަޙްގެ އެ ކުށަކީ  ،މީހަކު މި މާއްާދގައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ  ،ވީނަމަވެސް

 ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށްވުރެ ކުޑަ ކުށަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ އޮޅިގެން ރައްދުކުރެވޭ 
 މުދަލުން ވައްކަންކުރުން 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އިއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަ )ހ(  .501 ކުށް ކަ

މީހަކަށް ލިބޭ މުދަލަކީ، ގެއްލިގެން އުޅޭ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، ނުވަތަ  (0)   
ބަހައްޓަންވީ ތަން ޫނން ަތނެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލެއްަކން އެނގިހުރެ ނުވަަތ 

ގޮތުން، ނުަވތަ ރައްދުކުރެވުނު މުދަލުގެ ބާވަތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ނުވަތަ ޢަދަދާ ގުޅޭ
 މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން އޮޅުމެއް އަރައިގެން ރައްދުކުރެވުނު މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ، 

 އެ މުދާ ބަލައިގަތުމާއި؛

އެކަން އެކުރަނީ އެހެން ީމހެއްެގ ކިބައިން އެ މުާދ ނިގުޅައިގަުތމުގެ މަޤްޞަދުގައި  (5)   
 ކަމުގައިވުމާއި؛

ވެރިފަރާތަށް އެ މުދާ ރައްދުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ އެ މުދަލުގެ  (4)   
 ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުން.

"ވެރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ާޤނޫނީ ޙައްޤު އޮތް ކޮންމެ  )ށ(  މާނަކުރުން 
 މީހަކަށެވެ.

 މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ބޭނުންކުރުން 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،ންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިއަ )ހ(  .501 ކުށް ކަ

ނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ މީހެއްގެ މުދަލުން، އަންނަނިވި ގޮތަުކން ކުރެ ގޮތަކަށް،  (0)    ކަ
 ވަގުތީ ބޭނުމެއް ކުރުން:

    (i)   ައަނެކާގެ  ހުއްދައެއްނެތި؛ ނުވަތ 

    (ii)   ްނަޑއެޅިފައިވާ  ،އަނެކާގެ ހުއްދަ އޮތްނަމަވެސ އެ ހުއްދައިގައި ކަ
 އަދި؛ ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި

އެ މުދަލަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްެގ މުދަލަކަށްވާތީ، އެފަދަ ޭބނުމެްއ އެ މުދަލުން ކުރާ  (5)   
އިރުގައި، އެއަށް އަގުދައްކަންޖެހޭނެކަން، ާޢންމު މީހާއަށް ަޤޫބލުކުރެވޭ ބާވަތުެގ 

 .މުދަލަކަށްވުން



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 101 

"ވަގުތީ ބޭުނން" ކަމުގައި ުބެނފައި އެވަނީ މީހެއްގެ ިމލްކުގައިވާ މުދާ އޭނާގެ ިކބައިން  )ށ(  މާނަކުރުން 
 ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުންކަމަށް ުނެބލެވޭ ގޮތަށް އެ މުދަލުން ހިފޭ ޭބނުމަށެވެ.

ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  501މިކުށް ދަރަޖަކުރާނީ މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 
އަދި މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމާ ގުިޅގެން އޭގެ އަގަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން 

 އެ އަގުކަމަށް ބަާލނީ އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އަގު މާނަކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.، ބެލުމުގައި

 ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .501 ކުށް ކަ

 އަނެކާގެ މުދާ ބަލައިގަތުމާއި ބެެހއްޓުމާއި އޭގެ ތަޞައްރުފެއް  ކުރުން. (0)   

އެ މުދަލަކީ ވައްކަންކޮށްފައިވާ މުދާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ފަރުވާ  (5)   
 ބަހައްޓައިފައިނުުވން.

އެ މުދާ އޭނާ ބަލައިގަތީ ނުވަތަ ބެހެއްޓީ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް  (4)   
 ރައްދުކުރުމަށްކަމަށް ނުވުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މުދަލުން ވައްކަންކުރުމަށް ދީފައިވާ  501މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
 މި ކުށުގެ ދަރަޖަ، އެއް ދަރަޖަ ތިރިވާނެއެވެ.، ދަރަޖަކުރުމަށްވުރެ

 މާނަކުރުން 

( ވަނަ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 505"މަކަރާއި ޙީލަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .502 މާނަކުރުން 
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ  502"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 4)ނ( ގެ )

( ވަނަ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 502"މާލީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

( ަވނަ 4ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ) 505"މާލީ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 ެމވެ.ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  502"މާލީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  501"ވެރިފަރާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  
 މާނަކުރުމެވެ.
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ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  ީދފައިވާ  500އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ "އަނެކާގެ މުދާ"  )ކ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއ ދީފައިވާ  503"ޚިދުމަތް" އަށް ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  )އ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފަ 501"ވަގުތީ ބޭނުން" އަށް ދީފައިަވނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ވ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 501"އަގު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )މ(  

 

 ވަނަ ބާބު  551

 މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުކުރުމުގެ ކުށް 

 މުދަލަށް ގެއްލުންދިުނން  ވަނަ މާއްދާ  551

 ރުންމުދަލަށް ނުރައްކާ ކު ވަނަ މާއްދާ  550

 ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން  ވަނަ މާއްދާ  555

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  554

 މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން 

ނޑައެޅުން  މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި އަދި އެ މުދަލަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމެއް ނެތި، އަންނަނިިވ  )ހ(  .551 ކުށް ކަ
 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،މީހާ އަންނަނިވި ޢަމަުލކުރާ ،ޙާލަތްތަކުގައި

 ނުވަތަ ؛ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން  (0)   

 މުަދލަށް ގެއްލުމެއް ލިބުން.، މުދަލަކާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން  (5)   

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ައްނނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އެކުަރނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  އިސްތިސްނާ 
 ޔާންޮކށްފައިވާ ކުށެއްކަމުގައެއް ނުބެލެޭވނެއެވެ:( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބ5ަ)

 ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ބެހުނީ އޭާނގެ އަމިއްލަ މުދަލާކަމުގައިވުން؛ (0)   

އެކަން އޭނާ ކުރަނީ އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުެގ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި  (5)   
 ކަމުގައިވުން؛ އަދި
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އްލުމެއް ލިބުނީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ އަނެކާގެ މުދަލަށް ގެ (4)   
ނުވަތަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކޮންޓްރޯލުކުރާ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ މައްޗަށް 

އެ މުދަލަކާ  ،އެ މީހަކު ބުރަވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވުމާއި، އެމީހަކު އެގޮތަށް ބުރަވީ
ގޮތުން ޤާޫނނީ ޙައްޤެއް ހޯދުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަަތ ޚިދުމަަތކާ ގުޅޭ

 ނުލައިކަމުގައިވުން.

އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު     
ނުވާހާހިނދަކު ޤަބޫލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

ގެއްލުން ލިބުނު މުދަލަށް އެ ގެއްލުން ލިބުނީ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ އަލިފާން ބޭނުންކޮށްެގްނ  )ނ( 
 ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގައިވާނަމަ،  ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މަނާުކރެވިފައިވާ މާއްދާއެއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ދަޢުާވ ރައްދުވާ މީހާ ޢަމަލުކުރީ 
ނޑިޔާރު  ފަރުވާލެއް ނުބަހަްއޓައި ކަމުަގއި، އެހެން ގޮތަަކށް ސާބިުތނުވާހާހިނދަކު، ފަ

 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛މި ކުށަކީ )ރ(  ދަރަޖަކުރުން 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާ ކަމުގައިވާނަމަ،  111,211/-ބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ލި (0)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖިނާޔަތުގެ 

ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާ ކަމުގައި ވާނަމަ،  111,21/-ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2ޖިނާޔަތުގެ 

ވަނަ  0ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ، ޖުނަޙްގެ  111,2/-ގު ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަ (4)   
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ވަަނ  5ރުފިޔާއަށް ވުރެ  މަތިވާނަމަ، ޖުނަޙްގެ  211/-ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  (3)   
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (2)   

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން           
ލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރު 

 ޖޫރިމަނާކުރުން 

ވަނަ  24"ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި  (6)  
މާއްދާ އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީަނމަވެސް، މީހަކު މި މާއްދާގެ ަދށުން ކުށެއްކަމުގަިއ 

ކުރުމުގައި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާިއރު މުހިންމުކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު
ބެލެވޭ ަތނަކަށް ނުަވތަ މުދަލަަކްށ ގެއްލުމެއް ދީފިކަމަށް ާވނަމަ، އެދިން ގެއްލުމުގެ 

ރުފިޔާއިން  111,111,011/-ބަދަލުގެ އިތުރުން، އެމީހަުކ ގިނަވެގެން 
 ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން        
 ންމުވުން މުހި 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ ވަކި އެއްޗަކީ ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ  (7)  
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު މުހިންމުކަން ދެވޭ ތަނެއް ނުވަަތ އެއްޗެއް ނުވަތަ 

 މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

    (i)  ޭތަެނއް، ނުވަަތ  އެއީ، ތިމާވެށީގެ ޮގތުން ޚާްއޞަ މުހިންމުކަމެއް ދެވ
އެއްޗެއް، ނުވަތަ މުދަލެއްކަން، ޢާންމު މީހަކަށްވެސް އެނގޭ ފަަދ ތަނެއް 
ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަަލކަށްވުން ނުވަތަ ޙަޤީަޤތުގައިެވސް އެކަން 

 އޭނާއަށް އެނގިގެންވުްނ؛ ނުވަތަ 
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    (ii)  ުވަތަ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ތަނަކީ، ނ
އެއްޗަކީ، ނުވަތަ މުދަލަކީ، އެފަދަ ޚާއްޞަ މުހިންމުކަމެއް ދެވޭ ތަނެއްކަްނ 

 ނުވަތަ އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ މުދަެލއްކަން ޤަބޫލުކޮށްފައިވުން.

 މީހެއްގެ މުދަލަކަްށ ނަަހމަ ގޯނާއެއް ކުރުމާއި އަދި  ،"ބެހުން" ކަމަށް  ބުނެފައި ެއވަނީ )ބ(  މާނަކުރުން 
ންމުކޮށް ހިފޭ ބޭނުމަށް ނުަވތަ ނަތީޖާައށް އުިނކަމެއް އަތުވެދާނެ ގޮތުްނ އެ މުދަލަކުން ޢާ
 ކުރާ ޢަމަލަށެވެ.

 މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން 

ނޑައެޅުން  މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ މުހިންމު ޢާންމު ަތނަަކށް ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްެގ  )ހ(  .550 ކުށް ކަ
ހިނގައިާދނެ ކަމުގެ ބިރެްއ އުފެދޭ ބާވަތުގެ ޢަަމލެއް،  ބަޔަކަށް، އެތަނެއް ނުވަތަ ބައެްއނެތި

 އެކަމުގެ ހުއްދަނެތި ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިްނ  )ށ(  މާނަކުރުން 
ގިއިރު އެ ތާނގައި މީހުން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބޭުނންކުރެވޭ، އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނ

ދިރިއުޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް  ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އެއްގަމު އުޅަނދަކަށް 
ނޑުގެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢިމާރާތްތަްއ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ ވަިކ  ނުވަތަ ކަ

 ބަޔަކަށެވެ.

ނުވަތަ އޭނާގެ ، އެ ތަނެއްގައި މީހަކު ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އޭނާގެ ވިޔަފާރި (0)   
 އެހެންވެސްކަމެއް ހިންގާ ތަނަކަްށވުން؛ ނުވަތަ 

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް، ނުވަަތ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނުަވތަ އަޅުކަމުގެ ބޭނުމަށް  (2)   
ފިލުވުމުގެ ބޭނުމަްށ ނުވަތަ ޢާންމު ނުވަތަ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމަށް ުނވަތަ މުނިފޫހި

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް،  މީހުން  އުސޫލުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން
 އެއްވެ އުޅޭ ތަނަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ނޑު ނިދުމަށް މީހުން ބޭނުްނކުރާ ތަނަކަށްވުން. (4)     ރޭގަ

 ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އެ މުދަލެއް ހަލާކުވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ، އެ ކުށުގެ ދަރަޖަ،  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 
އްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައަށްވުރެ އެއް ދަރަޖަ ވަނަ މާ 551މި ޤާނޫނުގެ 
 ތިރިވާނެއެވެ.

"މުހިންމު ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާްނމު ފަރުދުންނަށް މުހިންުމ  )ރ(  މާނަކުރުން 
އް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލަށާއި ވަސީލަތްތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މުހިންމު ޚިދުމަތްތަ

ނޑުގެ މަގުތަކާއި،  ދެމުންގެންދާ ފާލަމާއި ޢާންމުޮކްށ ބޭނުންކުރާ އެއްގަމުގެ މަގުތަާކއި، ކަ
ބަނދަރުތަކާއި، މުއާޞަލާތުގެ ބިނާތަކާއި، ޢާންުމން ބޭނުްނހިާފ ތަންތަނާއި، ޓްރާންސިްޓ 

 މަރުކަޒުތަކާއި ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
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 އްކުން ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެ 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .555 ކުށް ކަ

ނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ، ފަާނކުރަނިވި ޢަމަލެއް ހިންަގފާނެކަުމގެ ބިރު މީހަކަްށ  (0)    ކަ
 ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއްކުން: ނުވަތަ 

ނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ، (5)     ނުވަތަ  :މާއްދާއެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން ފަނާކުރަނިވި ކަ

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ފަދަ ޢަމަލެއް 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (4)   
ހިންގާފައިވަނީ، ިޖނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުުމގެ މަޤްޞަދުގައި 

ކުށެއް ކުރުމުގައި ކަމުގައިވުން ނުވަތަ އެހެްނ މީހަކު އެފަދަ ޖިނާޔަތުެގ 
 ބޭނުންކޮްށފާނެކަން އެނގިހުރެގެްނ ކަމުގައިވުން.

 "ފަނާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ށ(  މާނަކުރުން 

ނޑަްށ ބޮޑެތި އަނިޔާ  (0)    ފަސް މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަށިގަ
 ލިބިދިނުްނ؛ ނުވަތަ 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢިމާރާތަށް ބޮޑެތި  މީހުން ދިރިއުޅޭ ފަސް ޢިމާރާތަށް (5)   
 ގެއްލުން ދިނުން؛ ނުވަތަ 

އެކަށީގެންވާ ހުރަހެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް  ،މުހިންމު ޢާންމު ތަނެއްގެ ހިްނގުމަށް (4)   
 ގެނައުން؛ ނުވަތަ 

 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ގެއްލުން މުދަލަކަށް  ފޯރުކުރުން. 111,211/- (3)   

 :ޖަކުރުން ދަރަ
 ފަނާކުރުމަށް އެހީވެދިނުން 

ވަނަ  3( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށަކީ ިޖނާޔަތުގެ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ނ( 
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ފަނާކުރަނިވި ޢަމަލެއްގެ      
 ބިރުދެއްކުން 

ވަނަ  2( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށަކީ ިޖނާޔަތުގެ 5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)  
 އިގެ ކުށެކެވެ.ދަރަޖަ

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިާވ  555"ފަނާކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .554 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  050"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ީދފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
 ރުމެވެ.( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކ0ު)
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  550"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ނ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ަވނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި ީދފައިވާ  500"އަނެކާގެ މުދާ" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިޭބ ބޮޑެތި އަނި  )ބ(    ވަނަ މާއްާދެގ  01ޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ "ހަށިގަ
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.20)

ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( ގައި ދީފައިާވ  551"ބެހުން" އަށް ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  550"މުހިންމު ޢާންމު ތަންަތން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  541

 ށް ހުއްދަ ނެތް ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ކު 

 ހުއްދަނޫން ތަނަަކށް ވަނުން  ވަނަ މާއްދާ  541

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން ވަނަ މާއްދާ  540

 މާތު ޯހދުންހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫ ވަނަ މާއްދާ  545

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  544

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  543

 ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން 

ނޑައެޅުން  ވަނުމުގެ ހުއްދަނެތް ތަނެއްކަްނ އެނގިހުރެ އެތަނަކަށް ަވނުްނ ނުވަތަ އެތަނަަކށް ވަެދ  )ހ(  .541 ކުށް ކަ
 ހުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

 އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި (0) )ށ(  ތިސްނާ އިސް 

    (i)   ުއެތަނަކީ ޢާންުމންނަށް ަވދެވޭގޮތަްށ  ،މީހަކު އެ ތަނަކަށް ވަތްއިރ
 ހުޅުވާލާފައިވާ ތަނަކަށްވުްނ؛ އަދި

    (ii)  ަަކްށ އޭނާ އެ ތަނަށް ވަނުމުގައި ތަބާާވންޖެހޭ ހުރިހާ ޝަރުޠުތަކ
 ތަބާވެފައިވުން.
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 މީހަކު ތަނަކަށް ވަތްއިރު، ނުަވތަ ތަނަކަށް ވަދެ ހުްނނައިރު، އެކަން ކުރުމަށް،  (5)   
އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަަތ އެ ތަނަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ޭދން ހުރި ފަރާތުން،  

މަށް އޭނާ އެ ތަނަށް ވަނުމަށް ހުއްދަދޭނެކަމުގައި، ނުވަތަ އެތާނގައި ހުރު
ހުއްދަކުރާނެކަމުގައި، އޭނާއަށް ެއކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ަޤބޫލުކުރެވޭަނމަ އޭނާ އެކުރަނީ 

 ކުށެއް ނޫނެވެ.

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ިފޔަވަޅު އެޅިފައިވާ  ،ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ވަތް ަތނަކީ  (0) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 
ކަހަލަ ނިޝާނެއް ހަރުކޮށްފައި  ތަނެއްކަން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ތަނެއްކަން  އެނގޭ

 ކަމަށްވާނަަމ އޭނާ އެުކރަނީ ޖިނާޔަތުގެ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލިޔެފައި ހުިރ ތަނެއް
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2

ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ަވތް ތަަނކީ، ވަކިން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްވާނަަމ،  (5)   
ނަމަ ނުވަތަ އެއްޗެިހ ރައްކާތެރިކުރާ ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށްވާ

ތަނެއްކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ޮކންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނުވަެދވޭނެގޮތަށް ދާއިާރ 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ވަކިކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާނަަމ، އޭނާ އެކުރަނީ ޖުނަޙްގެ 

 ގެ  ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަޖައި 4އެ ކުށަީކ ޖުނަޙްގެ ، އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި (4)   

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ވަގުތު މީހަކު  ،"ދިރިއުޅޭ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (0) )ރ(  މާނަކުރުން 
އުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، އުފުލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް 

ޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ތަނެއްކަުމގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، މީހުން ދިރިއު
 ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިާމރާތެއްގެ ބަޔަކަށެވެ.

 "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (5)   
އެ ތަނަށް ވަނުަމށްޓަކައި ބޭުންނވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

ނޑުމެއްނެތި، ނިޝާނެއް ދައްކައިގެން މެނުވީ  ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ، އަދި މެދުކެ
 އެ ތަނެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތަނަކަެށވެ.

ޢިމާރާތެްއ ކަމުގައިވިޔަސް،  ،"އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ (4)   
ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދެއްކަމުގައި ވިޔަސް، ނު ވަތަ އެއްގަމުއުޅަނދެއް ނުވަތަ ކަ

މުދާ އި ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއް ކަމުގައިވިޔަސް، މީހުންނާ
 އުފުލުމަށާއި، އެއްޗެހި ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކަެށވެ.

 މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން 

ނޑައެޅުން  އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން  ،އްލުންވާ ީމހާގެ ހުއްދައެއް ނެތިކުށުގެ ޢަމަލުން ގެ )ހ(  .540 ކުށް ކަ
އަޑުއެހުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުަވތަ އޭނާއަށް ފާރަލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައި، 

 އެުކރަނީ ކުށެކެވެ. ،އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ

ނެއްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން އެ މީހާއަށް އޮތް ތަ (0)   
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ގޮތެއްގައި އޭނާއަށް ބެލެވޭފަަދ ތަނެއްގައި ނުވަތަ މުޅިްނ އޭނާގެ އަމިއްލަ 
 ތަނެއްގައިހުރެ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ފާރަލުން.

 ،މީހެއްގެ ގޯތީގެ ތެރޭގައި ނުވަަތ މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ ގޮތުގަިއ ބެލެވޭ ަތނެއްގައި (5)   
އިވޭއަޑު ނުވަތަ ފެންނަ ފެނުން، ނުވަތަ  ހިނގާ ޙަރަކާތްތައް، ނުވަތަ ދެކެވޭވާހަކަ 

ލިބޭ ނުވަތަ އިވޭ ނުވަތަ ފެންނަ ވަރަށްވުރެ ސާފުކޮށް  ،ރެކޯޑުކުރުމާއި ،އަޑުއެހުމާއި
 ލިބިދާނެ ނުަވތަ އިވޭނެ ނުވަތަ ެފންނާނެގޮތް ހެދުމާިއ، ޢާންމުކޮށް ފޮނުވުން.

ޅާކަމަށް އެނގިހުރެ ފިޔަވަޅުނާ 
ވާނަމަ ރުހުންދީފައިވާކަމުގައި 

 ބެލުން 

ތިމާ ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެހެން މީހަކު އަޑުއަހައިފާނެ ނުވަތަ ރެކޯޑުކޮށްފާނެ މަޢުލޫމާތުކަމުގަިއ  )ށ( 
އެނގިހުރެ އެ ވާހަކައެއް ދެއްކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށްވާނަމަ އޭގެ ފަހުން އަޑުއަހާ 

  ،ކުރުމާއި އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ހާމަކުރުމަކީ އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރާ ރެކޯޑު 
 އެ އެނގުނު އެގުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

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

ން އެއް ަތނުްނ އަނެއް ތަނަށް ުއފުލުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ދުއްވާ މުދަލާއި މީހު (0)   
އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ 

 ،ނުވަތަ ޮކންމެ ދުވަހެއްގެ ޢާންމު މަސައްކަތެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން ،ހައިސިއްޔަތުން
ންތައް ކުރާމީހާ، އެ ކުރާ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ކަ

 ކަންތައް.

 ދެކެވޭ ވާހަކައިގެ ބައިވެރިއަކަށް ހުރެ: (5)   

    (i)  ިލިބޭކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި  އެދެކެވޭ ވާހަކައިން ކުށެއްގެ ހެކ
ޤަބޫލުކޮށްގެްނ، އެގޮތުން ހެކީެގ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވާހަކަ 

 ދި އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުން؛ އަ

    (ii)   ްނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ހިނގާކަްނ ހާމަކުރުމުގެ ތެދުނިޔަތުގައިކުރާ ކަމަކަށ
 އެކަންވުން.

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ނުވަތަ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް  (4)   
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއްެގ ދަށުން، ޤާނޫނު ، ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސޮއިކޮށް

 ވައްޒަފަކު އެކިއެކި ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުން.ތަންފީޒުކުރުމުގެ މު

"ދެކެވޭ ވާހަކަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ޛަރީޢާއިން އެހެން މީހަަކްށ  )ރ(  މާނަކުރުން 
 މަޢުލޫމާތަކަށެވެ. ،ފޮނުވޭ ކޮންމެ އަޑަކަށާއި، މަންޒަރަކަށާއި، ލިޔުމަކަށާއި، އިޝާރާަތކަށާއި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2މިކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ބ(  ދަރަޖަކުރުން 
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 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .545 ކުށް ކަ

 ހުއްދައެއް ނެތްކަން އެނގިހުރެ؛ އަދި (0)   

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މީހެއްގެ އަމިއްލަ  (5)   
 ؛މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

 އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ށ(  އިސްތިސްނާ 

 މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހޯަދނީ؛ (0)   

 މަލެއް ހިނގާކަން ހާމަކުރުމުގެ ތެދުނިޔަތުގައިކަމަށްުވން.ނުރަނގަޅު ޢަ (5)   

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (0) )ނ(  މާނަކުރުން 
ހުއްދަ ލިބިގެންވާ މީހުންަންށ މެނުވީ ނުލިބޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ 

 މަޢުލޫމާތަށެވެ.

ފައި އެވަީނ، ޢާންުމކޮށް ހާމަކުރުމަށް ހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެ"މީ (5)   
 ޢާންމު މީހަކު ބޭނުްނނުވާނެ މަުޢލޫމާތަށެވެ.

ވަނަ  2މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ  (0) )ރ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހާަމކުރުމަކީ ޖުނަޙްގެ މީ (5)   

 ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ނޑައެޅުން   އެހެން މީހަކަްށ  ،ވަކި މަޢުލޫމާތަކީ، އަންނަނިިވ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިހުރެ )ހ(  .544 ކުށް ކަ
 ނީ ކުށެކެވެ:އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ މީހާ އެކުރަ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  545ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ  540މި ޤާނޫނުގެ  (0)   
 ނުަވތަ ؛ މަނާކޮށްފައިވާގޮތަކަށް ހޯާދފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަން

 އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ އެހެން ީމހަކަށް ހުއްދައޮތްކަމެއް ނޫންކަން. (5)   

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

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިާވ  540"ދެކެވޭ ވާހަކަ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .543 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

( ަވަނ 0ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( ގެ ) 541"ދިރިއުޅޭ ތަން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
 ފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.ނަންބަރުގައި ދީ

 "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ާޤނޫނުެގ  )ނ(  
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.0ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 545

 މި ޤާނޫނުެގ  "މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ )ރ(  
 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާމނަކުރުމެވެ.5ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 541

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  550"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ބ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ  250ޤާނޫނުގެ "ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި  )ޅ(  
 )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  545"މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ެގ  541 "އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ )އ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4)

 

 ވަނަ ބާބު  401

  ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ނަކަލުކުރުމާއި، މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގުން 

އެއްޗެހި ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި، އަގުހުރި  ވަނަ މާއްދާ  401
 ގޮތުގައި ދެއްކުން

 ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުން  ވަނަ މާއްދާ  400

 ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން ވަނަ މާއްދާ  405

 އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް ވަނަ މާއްދާ  404

 ލުނުކުރުމުެގ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުންވަކި މަްޞލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަ ،ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ވަނަ މާއްދާ  403

 ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިެގން ބޭްއވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައާއި ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި އޮޅުވާލުން  ވަނަ މާއްދާ  402
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 ރަހުނު ބެހެއްޓުމަްށފަހު ދަރަނި ޫދކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލުން  ވަނަ މާއްދާ  401

 ރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި އޮޅުވާލުންއިފްލާސްކު ވަނަ މާއްދާ  401

 މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  401

 ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާލުން ވަނަ މާއްދާ  402

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  451

 ދަލުގެނައުމާއި، އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި، އަގުހުރި އެއްޗެހި ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަ 

 ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން 

ނޑައެޅުން  މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި، ނުވަތަ ނުރަނގަޅު ޢަމަެލއް ފޮރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި،  )ހ(  .401 ކުށް ކަ
 ކުރަނީ ކުށެކެވެ:އެނގިހުރެ އަންނަނިވި ޢަމަލު ުކރާ މީހާ އެ

( ވަނަ 4ގެ ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ނުވަތަ )ހ( (5ގެ ) މި މާއްދާގެ )ހ( (0)   
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ޞައްޙަނޫން ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް 
ހަވާލާދިނުްނ، ނުވަތަ އެފަދަ ލިުޔމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެދުކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން 

ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައިވާ ކަމެއް ކަމެއް ތަކުރާރު
 ބަޔާންކުރުން.

ނުވަތަ ަވކި އަސްލެއް އޮތް  ،އެ އެއްޗަކީ ވަކި މީހަކުހެދި އެއްޗެއްކަމުގައި (5)   
ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއްވީ  ،ނުވަތަ ވަކި އަގެއް އޮތްއެއްޗެއްކަމުގައި ،އެއްޗެއްކަމުގައި

އްޙަނޫން ގޮތުގައި، ދެއްކުމަށްޓަކައި، އެއްޗެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެއްޗެއްކަމުގައި، ޞަ
 އުފެއްދުން ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ނުަވތަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލުގެނައުން.

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެިއން ގޮތަކަށް، ލިޔުމެއް އުފެއްދުން، ނުވަަތ  (4)   
 ،ނުްނ، ނުވަތަ ދިނުން ފުރިހަމަކުރުން، ނުވަތަ ދޫކުުރްނ، ނުވަތަ  ކަށަވަރުޮކށްދި

 ނުވަތަ ނަކަލުކޮށްިދނުން:

    (i)  ްނުވަތަ ؛އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި ދެއްކުމަށ 

    (ii)   ިވަކި ތަނެއްގައި، ނުވަތަ ވަކި ވަގުތެއްގައި، ނުވަތަ ނަންަބރުޖެހި ވަކ
ކަމުގައި، ނުވަތަ ވަކި އުސޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް، ތަރުތީބަކުން 

 ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ

    (iii) އަސްލެއްގެ ކޮޕީކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި، ދެއްކުމަްށ؛ 

އަގެއް ހުރި  ،"ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކޮންމެ ވަސީލަތަކުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް )ށ(  މާނަކުރުން 
ޔާޒެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ އިމްތި
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ނޑައަޅައި އަންގައިދިނުމުގެ ރަމްޒަށެވެ.  ޝަޚްޞު ކަ

 :ދަރަޖަކުރުން 
 ލިޔުން ނަކަލުކުރުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ބޭނުންކުރަީނ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ނ( 
އި ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށްޓަކަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3

    (i)   ްޤާނޫނީ ޙައްޤެއް، މަޞްލަޙަެތއް، ވާޖިބެއް ނުވަތަ ހަިއސިއްޔަތެއ
އުފެއްދުމަށް، ނުވަތަ އުފެދިދާެނކަން ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ ބަދަުލވެދާނެކަްނ 

ނިމުމަކަށް އަުތވެދާނެކަން  ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ ނިމުމަކަށް ެގނައުމަށް ނުވަތަ
ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ ެއނޫންެވސް ގޮތަކުން އަސަރުކުރުވުމަށް ނުވަަތ 

 އަސަރުކޮށްފާނެކަން ދެއްކުމަށްކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ާއެ ލިޔުމަކީ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވ
 ލިޔުމެއްކަމުގައި ދެއްކުމަށް ކަމުގައިވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަީކ ޖިނާޔަތުގެ  (5)   ދަރަޖަކުރުން 

 ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުން 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .400 ކުށް ކަ

މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުަވތަ ެއއްވެސް ނުރަނގަޅު އެއްވެސް  (0)   
 ޢަމަލެއް ފޮރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމެއް ކުރުން؛ އަދި

އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރެކޯޑެއް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބަދަލުގެނައުން، ނުވަތަ އެފަދަ  (5)   
 ގުްނ، ނުވަތަ ޮފރުވުން؛ އަދިއެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްލުން، ނުވަތަ އޮތް ތަނަކުން ނެ

އެ ކުށް ކުރަނީ، އެކަންކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ނެތިކަމުގައި  (4)   
 އެނގިހުރެ އެކަން ކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ. 2މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން 

ނޑައެޅުން   ނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:އަން )ހ(  .405 ކުށް ކަ

އޭނާގެ ޢަމަލުން އަންނަނިވި ނަތީޖާތައް ނުކުމެދާނެކަަމށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް  (0)   
 ބަހައްޓައި:ނު

    (i)  ނުވަތަ  އެހެން މީހަކަށް އެ ކަމުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބުން؛ 
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    (ii)   ްނުވަތަ  ޙައްޤު ނޫން ަމންފާއެއް ލިބުްނ؛އޭނާއަށް ލިބުނ 

    (iii)  ަދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ، އެކުރާ ޢަމަލު ކުރުމަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތެއް ނުވަތ
ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް ޙާލު، އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ، އެފަދަ ހައިސިއްޔަތެއް 
ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއް އޮވެގެން ކުރާ ޢަމަލެއްކަމުގައި އެހެން މީހަކަށް 

 ބޫލުކުރެވޭ ގޮތްވުން؛ އަދި ޤަ

 އޭނާ އަކީ: (5)   

    (i)   ައެހެން މީހެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެއްކުން؛ ނުވަތ 

    (ii)   ައެހެން މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރުން، ނުވަތ
 ބަދަލުކުރުން، ނުަވތަ ވިއްކުން ުނވަތަ ދިނުން؛ ނުަވތަ 

    (iii) ެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ގަތުން.އެހެން މީހ 

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ 
 ގޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު 

 ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި އަދި މި މާއްދާެގ  (ii)( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ( 
ުޢލޫމާތުެގ ގެ ޭބނުމަށްޓަކައި ކާކުަކން އަންގައިދޭ މަ (iii)( ވަނަ ަނންބަރުެގ 2)ހ( ގެ )

މީހެއްގެ ނަމާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، އޭނާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަްނ  ،ތެރޭގައި
ވަިކ މީހަކު ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ  ،ކޯޑާއި، އޭނާެގ މާލީ މަޢުލޫމާތާއި ،ނަންބަރާއި

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެެހން ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނެއެވެ.

ވަނަ ބަޔާއި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (ii)( ވަނަ ނަންބަރުގެ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން:
 ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކށްކުށަކީ ޖިނާޔަތުެގ  (iii)( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 0)
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ. 2

 .ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ 0އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަީކ ޖުނަޙްގެ  (5)   

 އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް 

މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ  )ހ(  .404 ކުށް މާނަކުރުން 
 އަންަނނިިވ ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން

ޅިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު، ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ކަމެއް އޮ  (0)   
 ފަރުވާލެއްނެތި ދިނުްނ؛ ނުވަތަ 

ވިޔަފާރީގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަުލކުރެވޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވިަފއިވާ އުސޫލުތަކާއި  (5)   
ނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ނޑުތަކާ ކަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން، ެއނގިހުރެ، މީހަކަްށ  ،މިންގަ

 ކަމެއް އޮޅުވާލުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ރުން ދަރަޖަކު 
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 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި، ވަކި މަޞްލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުން 

 ރިޝްވަތު 
 ހޯދުމާއި ޤަބޫލުކުރުން 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .403

 އަދި ؛އެނގިހުރެ އެއްވެސް މަންފާއެއް ހޯދުމާއި ޤަބޫލުކުރުން (0)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިޚްލާޞްތެރިވުމަށް އޮްތ  (5)   
 ،ވާޖިބަކާ ޚިލާފުވުމުގެ މުާޤބިލުގައި ލިޭބ މަންފާއެއްަކމުގައި ވުމާއި

އުފެދިގެންދަނީ، އަންނަނިިވ  އިޚްލާޞްތެރިވުމުގެ އެ ވާޖިބު އޭނާގެ މައްޗަށް
 ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިކަމުގައިވުން:

   (i)   ޕާޓްނަރަކަށްވުން، ނުވަތަ އޭޖެންޓަކަށްވުން ނުވަތަ އެހެން މީހެއްެގ
 މުވައްޒަފަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

   (ii)  ްނުވަތަ ބެެލނިވެރިއަކަށްވުން ނުވަތަ މަޞްަލޙަތެއް އުފައްދައިދޭ ، ޓްރަސްޓީއަކަށްވުނ
 ހެންވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވުން؛ ނުަވތަ އެ

   (iii)  ،ްޤާނޫނީ ވަކީލަކަށްުވން، ނުވަަތ ޑޮކްޓަރަކަށްވުން، ނުަވތަ ެއކައުންޓަންޓަކަށްުވނ
ނުވަތަ އަގުކުރާ މީހަކަށްވުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަންނީ ލަފާދޭ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތުޭދ 

 މީހަކަށްވުން؛ ނުަވތަ 

   (iv)  ުވަތަ ކުންުފްނޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ކުންފުންޏެއްގެ ނ
އޮފީހެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް، ނުވަަތ މެނޭޖަރަކަށް ނުވަތަ އެ ކުންުފނި ނުވަތަ ޖަމާަޢްތ 

 ނުވަތަ ؛ ހިންގުމުގައި އިރުޝާދުދެވޭފަދަ މަރުޙަލާއެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައިވުން

   (v)  ްސަލަ ބަލައިދޭ މީހަކަށްވުން ނުވަތަ ރެްފރީއަކަށްވުން ނުވަަތ ތަޙްކީމްގެ އުސޫލުން މައ
ނޑިޔާރެއްގެ ދައުރު  ކުރިމަތީގައިވާ މައްސަލައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ގޮތުގައި ފަ

 އަދާކުރާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ރިޝްވަތެއް ހުށަހެޅުމާއި 
މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ 

 ދިނުން 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ށ( 

އެނގިހުރެ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުން، ނުވަތަ މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުްނ  (0)   
 ނުވަތަ މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ފަިއސާ ދިނުން. އަދި

ތް އެއްޗެއް އެއްޗަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ހުއްދަނެ (5)   
 ކަމުގައިވުން.

ތިމާގެ މަޞްލަޙަތެއް ނެތް     
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ    

 ވާޖިބާ ޚިލާފުވުން 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ނ( 
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އި، އަގުކުރުމާއި، ވަކި ކަމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ނިންމުްނތައް ނިންުމމާ (0)   
 މުދަލާ ޚިދުމަތަށް ފާޑުކިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ؛ އަދި

އެނިންމުމަށް ނުަވތަ އަގުކުރުމަްށ ނުވަތަ ފާޑުކިޔުމަށް ނުފޫޒު ޯފރުވުމަށްޓަކައި ދެޭވ  (5)   
 އެފަަދ މަންފާއެއް ހޯދުމާއި ޤަބޫލުކުރުްނ. ،މަންފާއެއްކަން އެނގިހުރެ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ. 3ދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ މި މާއް )ރ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައާއި 
 ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި އޮޅުވާލުން 

ނޑައެޅުން   ކުށެކެވެ: އެކުރަނީ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ )ހ(  .402 ކުށް ކަ

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭްއވޭ މުބާރާތްތަކާއި މަޢްރަޟުަތއް ހިންގުމަށްޓަކަިއ  (0)   
ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ުމބާރާތްަތކާއި މަޢްރަޟުތަްއ  ކަ

 އަންނަނިވި ބާަވތުގެ ޢަމަލެްއ ކުރުން: ،ހިންގިޔަ ނުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި

    (i)  ެނުވަަތ ، ފަދަ މުބާރާތެއް ނުވަތަ މަްޢރަޟެއްގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިއަކަށްއ
އޮފިޝަލަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ުމބާރާތަކާ ނުވަތަ މަޢްރަޟަކާ ުގޅުން ހުރި 

 ،ދިނުމާއި ،އެހެންވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާއި
 މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ެއެފަދަ ބައިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ އޮފިޝަލެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ މީހެއްގ
ނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާަފދަ އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން  ؛ހަށިގަ

 ނުވަތަ 

    (iii)  ާއެފަދަ މުބާރާތަކާ ނުވަތަ މަޢްރަޟަކާ ގުޅުން ހުރި މީހަކާ ނުވަތަ ޖަނަވާރަކ
 ކާ ބެހުން؛ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 0ވަކި ބާވަތެއްގެ މަންފާއެއް ދިނުމަކީ މި މާއްދާގެ ) (5)   
 ކުށެއްކަމުގައިވާއިރު، އެނގިހުރެ އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދުމާއި ޤަބޫުލކުރުން؛ ނުވަތަ 

ްނތަކުގެ ޢާންމުކޮށް އިޢްލާންޮކށްގެން ކުެރވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ހުޅުވާލެިވފައިވާ ބީލަ (4)   
ނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ ކުރުން.  މައްޗަށް ހިނގާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް، ކަ

 ނުވަތަ 

 އޭނާ: (3)   

    (i)   ީޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ުމބާާރތަކަށް ނުވަަތ މަޢްރަޟަކަށް ފަިއސާގެ އެހ
އެފަދަ މުބާރާތްަތކާއި މަޢްރަޟުތައް ބޭއްވުމާއި އެފަދަ  ،ދިނުމާއި
ނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި މުބާރާ ތްތަކާއި މަޢްރަޟުތަކުގަިއ ފަ
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 ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެަފދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން؛ އަދި
    (ii)  ( ެގ )ހ( ެ( ވަަނ ނަންބަރުގެ )3މި މާއްދާގi ީގައިވާ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ )

އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެފަދަ މަޢްރަޟުތަކާއި މުބާރާތްަތއް ހިންގުމަށް އޮތް 
ޚިލާފަށް އެ މަޢްރަޟެއް ނުވަަތ އެ މުބާރާތެއް ބޭއްވެމުންދާކަްނ އޭނާއަށް 

 އެނގިގެންވުން.

"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދެވޭ ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން، ނުވަަތ  )ށ(  މާނަކުރުން 
ޔަސް، ލިބިދޭ ާމއްދީ ނުވަތަ ޣައިރު މާއްީދ ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން ިވޔަސް އަދި ނުވި

 މަންފާއަކަށެވެ.

( ވަނަ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )5( ވަނަ ނަންބަރާއި )0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން:
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްކުށެވެ. 3ނަންބަރުގައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަުތގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ބަރުގައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ ( ަވނަ ނަނ3ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)   
 ކުށެކެވެ.

 ރަހުނު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލުން 

ނޑައެޅުން  ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިާވ މުދަލުގެ މައްޗަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ ރަހުނުގެ ދަރަނި  )ހ(  .401 ކުށް ކަ
ރަހުނުގެ ޮގތުގަިއ ބެހެއްޓިފައިވާ ުމދަލެއް ، ގެ ނިޔަތުގައިއަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމު

ނުވަތަ އޭެގ  ،ނުވަތަ ޮފރުވައިފިނަމަ، ނުވަތަ ހުރި ތަނުން ގެންގޮސްފިނަމަ، ނައްތާލައިފިނަމަ 
ނުަވތަ އޭގެ މިލްުކވެރިކަން ބަދަލުކޮްށފިނަަމ،  ،މައްޗަށް އިތުރު ޙައްޤެއް އުފައްދައިފިނަމަ

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ކުން އެިއން މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަ

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

 އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި އޮޅުވާލުން 

ނޑައެޅުން  ޙާލަތުގައި ދަރަިނ  ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ެއއްވެސް ފަރާތެއް އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ )ހ(  .401 ކުށް ކަ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ަމޞްަލޙަތަށްޓަކައި މުދާ ެބލެހެއްޓުމާއި ހިންގުން އެެހން ފަރާތަާކ 
ހަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ފެށެްނ އުޅޭކަން ނުވަތަ ެފށިފައިވާކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ ުކންފުިނ 

ގެ މަސައްކަތް ކުންފުނީގެ އެހެން ކުންފުންޏަކާ އެއްކޮށްުލމުގެ ނުވަތަ ކުންފުނި އުވާލުމު 
ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި ފަށައިފައިވާކަން ނުވަތަ ފަށަން އުޅޭކަން 

 އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،އެނގިހުރެ

ޓަކައި ނުވަތަ އެ ޙައްޤަށް ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އޮތް ޙައްޤެއް ނެތިކޮށްލުމަށް (0)   
ނުވަތަ ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ  ހުރަސްއެޅުމަށްޓަކައި، އެ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުން،

ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކަިއ މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫެނއް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
 ހުރަސްއެޅުން؛ ނުވަތަ
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އްޙަނޫން ގޮތެއްގައި ބަދަލުކުރުން؛ އެ މުދަލާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެނގިހުރެ ޞަ (5)   
 ނުވަތަ 

ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުދާ ބަަލހައްޓައި ހިންގުމުގެ  (4)   
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން އެގޮތުގެމަތިން އެ މުދާ ަބލަހައްޓައި ހިންގައި 

ން ޙައްޤު އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އޭނާއަށް ލިބު، ހެދުމަށްޓަކައި
 މަނާވެގަތުން ނުވަތަ ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ދިުނން.

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

 މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރުން 

ނޑައެޅު  މާލީ އިދާރާއެއް ހިންގާ މީހަަކްށވެހުރެ، ނުވަަތ ހިންގުމުގެ އިުރޝާދުދިނުމުގައި ބައިވެރިާވ  )ހ(  .401 ން ކުށް ކަ
 އަންަނނިވި ޢަމަުލކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،މީހަކަށްވެހުރެ

ނޑާލަން  ،ބޮޑެތި މާލީ ދަތިތަކާހުރެ (0)    އެ އިދާރާގެ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ
ވަތަ އެތަން ުއވާލުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ މުދާ ބެެލހެއްޓުމާ ހަވާލުވާެނ ޖެހިފައިވާކަން ނު

މީހަކު ޢައްޔަންކުރަން ޖެހިަފއިވާކަން ނުވަތަ އަުލން އެތަން އިންތިޒާުމ 
 އަދި؛ ކުރަންޖެހިފައިވާކަން އެނގިހުރެ

 އެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތަށް އެތަނުގެ މާލީ ދަިތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  (5)   
 އެނގިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ ބެުލމަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަިއ؛ އަދި

އެނގިހުރެ އެ މާލީ އިދާރާއަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ަބލައިގަތުން ނުަވަތ  (4)   
 ބަލައިގަތުން ހުއްދަކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާލުން ޕިރަމިޑް ސޭ 

ނޑައެޅުން  ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު )ހ(  .402 ކުށް ކަ
 އެނގިހުރެ ވިއްކާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަްށޓަކައި ފައި އެވަ"ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" ކަމަށް ބުނެ )ށ(  މާނަކުރުން 
 ނުވަތަ ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫޢަަކށެވެ:، އެކުލަވައިލެވޭ ކޮންމެ ޕްލޭނެއް

އަގެއް ުހރި އެހެން އެއްޗެއް  ،މީހަކު އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ދޫކޮށްލުމުގެ މުޤާބިލުގައި (0)   
 ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުްނ؛
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މަލު ހިންގަނީ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން އެކަމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޢަ (5)   
 ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދެވޭ ގޮތަްށކަމުގައިވުން؛ އަދި

އެކަމަކީ އެ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ަދށުން ވިްއކޭ، ނުވަތަ އަުލްނ  (4)   
ަތްށ ވިއްކުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންގެ ެމދުގައި ބަހައިލެވޭ މުަދލުގެ ަޢދަދުގެ ނިސްބަ

 އެކަނި ބުރަވެފައި އޮންނަ ޕްލޭނަަކށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢަކަށް ނުުވން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ނ( ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިާވ  402"މަންފާ" އަށް ދީފައިވަީނ ިމ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .451 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

ނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(   ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 01"ހަށިގަ
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

( ވަަނ 0ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ) 11"ކުންފުނި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ދީފައިވާ  404ލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަ )ރ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާެގ  502"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫުނގެ  )ބ(  
 ( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.4)ނ( ގެ )

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  402ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  "ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" އަށް )ޅ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ  503"ޚިދުމަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

( ވަނަ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 11"އޭޖެންޓް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  
 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.ނަންބަރު

ަވނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި ީދފައިވާ  401"ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ ިމ ޤާނޫނުގެ  )ވ(  
 މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު  301

  ޢާއިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް 

 ހުއްދަނޫން ކާވެނި  ވަނަ މާއްދާ  301

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން ވަނަ މާއްދާ  300

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް  ނަ މާއްދާ ވަ  305

 ތިމާގެމީހަކާއެކު ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުން  ވަނަ މާއްދާ  304

 ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޮއތް ވާޖިާބއި، ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮްށލުން  ވަނަ މާއްދާ  303

 އަޅާނުލުން ވަނަ މާއްދާ  302

 ރުން ނައްޓުވައިލުން ހައްޔަ ވަނަ މާއްދާ  301

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  301

 ހުއްދަނޫން ކާވެނި 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، އަްނނަނިވި ޢަމަލުތަުކން ކުރެ ޢަަމލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ  )ހ(  .301 ހުއްދަނޫން ކާވެންޏެއް ކުރުން 
 ކުށެކެވެ.

ބީްނކުރެ އަނތްބަކު ހަތަރު އަނބީންނާއި އިނދެެގްނ ހުރެ، ނުވަތަ ހަތަރު އަ (0)   
 ޢިއްދައިގައިވާ ހާލު، އިތުރު ކާވެންޏެއް ކުރުން؛ ނުވަތަ 

 ކާވެންޏެއް މަތީގައި ހުރެ، ނުވަތަ ވަރިކުރި އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަ ނުވަނީސް  (5)   
އެ އަންހެނާގެ އެއް ޢިޞްމަތުގައި ކާވެނިކުރުން ޙަރާމްވެގެންވާ އެހެން އަންހެނަާކ 

 ނުވަތަ ؛ ކާވެނިކުރުން

އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވުމުގެ ުކރިން، އެ އަންހެނާ އޭނާ ވަރިުކރި ފިރިހެނާ ނޫްނ  (4)   
 ނުަވތަ؛ އެހެން މީހަކާ ކާވެނިކުރުން

 މީހަކާ އިނދެގެން ހުރި އަންހެނާ އިތުރު ކާވެންޏެއް ކުރުން؛ ނުވަތަ (3)   

ްށ ކުރި ފިރިހެން ތިންފަށް ވެފައިވާ އަންެހނާގެ ަފށް ނުފިލަނީސް، އޭނާ ިތންފަ (2)   
 މީހާއާ ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަތަ 

 ލިޢާން ކުރެވިފައިވާ ދެމީހުން އަުލން ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަތަ  (1)   

ނަސަބުގެ ސަބަުބން ނުަވތަ ެއއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ  (1)   



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 120 

ލާމީ ސަބަބުން، އެ ފިރިހެނަކާ އެ އަންހެނަކާ ދެމީހުން ކާވެނިކުރުން އިސް
 ޝަރީޢަތުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ދެމީހުން ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަތަ 

 އެއް ޖިންސުގެ ދެމީހުން ކާވެނި ކުރުން؛ ނުވަތަ  (1)   

 އަންހެނަކު، މުސްލިމް ނޫން ފިިރހެނަކާ ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަތަ  (2)   

 މުސްލިމަކާ ކާވެނިކުރުން. ފިރިހެނަކު، އަހުލުކިާތބީއަކުކަމުގައި ނުވާ ޣައިރު (01)   

 "އަންހެނާގެ ޢިއްދަ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ: (0) )ށ(  މާނަކުރުން 

    (i)   ،ިވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ޙައިޟުވާ ޢުމުރުގެ މީހަކު ކަމުގައިވެފައ 
އެ އަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއް 

ވާނަމަ، އަދި ވަރިކުރިއިރު އޭނާ އިނީ ފަހަރުވެސް ޖިމާޢުވެފައި
 ޙައިޟާއި  4ހައްޔަރުގައިކަމަށް ނުވާނަމަ، ވަރިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ޠުހުރު ހަމަވަންދެން ހިނގާ ުމއްދަތު؛ ނުވަތަ  4

    (ii)   ާވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ޙައިޟުނުވާ ނުވަތަ ޙައިޟުވުން ހުއްޓިފައިވ
އެއަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ އަންހެނަކު ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއް ަފހަރުވެސް ޖިމާޢުވެފައިވާނަމަ، ވަރިކުރި 
މަސް ހަމަވަންދެން ިހނގާ މުއްދަތު؛  4ދުވަހުން ފެށިެގން ހަނދުަމހުގެ 

 ނުވަތަ 

    (iii)  ާވަރިކުރެވުނު އަންހެނާ އިނީ ަހއްޔަރުގައިކަމަށް ވާނަމަ، އޭނާ ވިހެއުމ
މައަށް ހިނގާ މުއްދަތު، ނުަވތަ ހައްޔަރުގައި އިންއިނުން، ނިމުމަކަށް ހަ

 ނުވަތަ ؛ އައުމާހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތު

    (iv)   ެއަންހެނަކު ކާވެނި ކޮށްގެން ހުއްޓައި، ނުވަތަ ރަޖުޢީ ވަރިއެއްގ
އެ އަންހެނާ  ،ޢިއްދައިގައި އިންދައި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވާ ޙާލަތުގައި

އި ކަމަށް ނުާވނަމަ، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުިވ ދުވަހުން އިނީ ހައްޔަރުގަ
ދުވަސް ހަމަވަންދެން ހިނގާ  01މަާހއި  3ފެށިގެން ހަނދުމަހުގެ 

 މުއްދަތަށެވެ.

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

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން 

 އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .300 ނޑައެޅުން ކުށް ކަ 

 ޒިނޭކުރުން؛ (0)   

 އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން  (5)   
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 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުށަކީ: )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

މީހަކާ އިނދެގެންހުރެ އެހެން 
ންސީ ގުޅުން މީހަކާ ޖި 

ހިންގުމާއި،  މީހަކާ 
ނީނދެހުރެ އެހެން މީހަކާ 
 ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  2ކުރި ކުށަކަށް ވާނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  ،މީހަކާ އިނދެހުރެ (0)  
 ؛ކުށެކެވެ

ީއ މީހަކާ ނީނދެހުރެ ކާވެންޏެއްގެ މަތީގައި ހުރި މީހަކާއެކު ކުރި ކުށަކަށްވާނަމަ، އެ (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ޖުނަޙްގެ 

 އެއީ ،މީހަކާ ނީނދެހުރެ، ކާވެންޏެއް މަތީގައިނުވާ މީހަކާއެކު ކުރި ކުށަކަށްވާނަމަ (4)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5ޖުނަޙްގެ 

މީހަކާ ނީނދެހުރެ ވިޔަސް ނުވަތަ އިނދެގެންހުރެ ވިޔަސް، ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ  (3)   
ތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ސަބަބުން ނުވަ

ވަނަ  3ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކާއެކު ކުރި ކުށަކަށްވާނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ 
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަުބން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަުބްނ ނުވަތަ ކާވެނީެގ  (2)   
ން، ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވިޔަސް، އޭނާއަކީ ގުޅުމުގެ ސަބަބު

 ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަުކ ކަމުގައި ވެފައި، 
އެީއ  ،އެ މަޤާމު ނަހަމަ ޮގތުގައި ޭބނުންކޮށްގެން ކުރި ުކށެއް ކަަމށްވާނަމަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ޖިނާޔަތުގެ 

އެ ކުށް ، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކށް ސާބިތުކުރަނީ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(  ކިންގެ އުސޫލު ހަތަރު ހެ 
ކުރި މީހާގެ އިޢުތިރާފު ނުވަތަ ހަތަރު ހެކީންގެ ހެކިބަހުން ޫންނ ގޮތުގައި، ޑީ.އެން.އޭ އާއި 

ކުރެވިދާނެ ފަދަ ޤަރީނާ ހައްޔަރުގައި އިނުމުގެ ޤަރީނާ ަފދަ އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތުގަިއ ަޤބޫލު
އެ ކުށަކީ، އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށް  ، ނުވަތަ ޤަރީނާތަކަކުން ކަމުގަިއ ވާނަމަ

 ދަރަޖަކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.

ވަނަ  21 ނުގެމި ޤާނޫވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުަށްށ،  0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  އިތުރު އަދަބު 
ނޑައެޅިފައިވާ  ބާބުގެ ދަުށން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަށް، އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި ކަ

 އެތިފަހަރުން ޖަލްދު ކުރަންވާނެއެވެ. 011ޙައްދު ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމީހެއްގެ ގައިގައި 

 ށްފަިއވާ ކުށް، ސާބިތު ކުަރީނ ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ(  އިސްތިސްނާ 
 މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާްނވެގެންވާ ގޮތުގެމަިތންކަމުގައި ާވނަމަ، އެ ކުަށށް ދިނުމަްށ 

 މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ނބިމީހާ ނުވަތަ އޭނާ "ޒިނޭކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަ (0) )ޅ(  މާނަކުރުން 
އެެހން އަންހެނެއްެގ  ،ކުރި ރަޖުޢީ ވަރިއެއްގެ ޢިއްދައިގައި އިން އަންހެނާ ފިޔަވައި

ފަރުޖަށް އެ ފިރިހެންމީހާެގ ޒަކަރު ނުވަތަ ޒަކަރުގެ ކުޑަމިްނވަރެއް ނަމަވެސް 
 ވެއްދުމަށެވެ.
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 ނީ"އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަ (5)   

    (i)   ެފިރިހެނެއްގެ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް އެހެން ފިރިހެނަކު އޭނާގ
ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެްއ ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން 
ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ ފިރިހެނެއްގެ އަނގައަށް އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ޒަކަރު 

 ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ،

    (ii)  ުދޮރަށް ނުވަތަ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް  އަންހެނެއްގެ ކުރިމަތި ފަރާތ
އެހެން އަންހެނެއްގެ ގުނަވަނެްއ ނުވަތަ އެއްޗެއް، ޖިންސީ އަރާމެއް 

 ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވެއްދުމަށެވެ.

ނޑަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ  (4)    "ޖަލްދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަށިގަ
ނުމުގެ ގޮތުން، ހަންމުށިން ނުވަަތ ނުލިބޭނޭ ޮގތެއްގެމަތިްނ، އަދަެބއް ރަމްޒުކޮށްދި

ދުއްރައިން މީހެއްގެ ގައިގާ ތަޅާެތޅުމަށެވެ. ޖަލްދު ކުރާހިނދު، އެ އަދަބަކަށް ހުއްަދ 
ކުރެވިގެންވާ ހުރިހާ އެތިފަހަރެްއ ޖަހަންވާނީ އެކަކެވެ. އަދި ޖަލްދުކުރާ މީހާގެ 
 އަތުގެ ކުޑަހުޅު ނޫނީ ލަންބައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަތުގެ

ނޑާއި  ނޑިއަށް އެއްވެސް ބާރެއް ލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކޮ މުލައްދަ
ނޑާއި ފުރަގަހާއި ފަޔާއި ފުންނާބުގެ ޙަރަކާތެއްގެ ބާރު ބޭނުން ކޮށްެގްނ  އުނަގަ

 ނުވާނެއެވެ.

 ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް 

ނޑައެޅުން   ރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:އަްނަނނިވި ޢަމަލުކު، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .305 ކުށް ކަ

ކާވެންޏެއްގެ މަތީގައި ހުރި މީހަކު، ތިމާގެ އަނބިމީހާ ޫނން، ނުަވތަ ފިރިމީހާ ނޫްނ  (0)   
ވަނަ  0މީހަކާއެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްނަމަ، އެ ކުށަކީ ޖުނަޙުގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އިހުރި އެހެން މީހަކާ އެކު ހިންިގ މީހަކާ ނީނދެ ހުރި މީހަކު، ކާެވންޏެއްގެ މަތީގަ (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްނަމަ، އެ ކުަށކީ ޖުނަޙްގެ 

މީހަކާ ނީނދެހުރި މީހަކު، މީހަކާ ނީނދެހުރި އެހެން މީހަކާއެކު ހިންގި ޖިންސީ  (4)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މުޢާމަލާތެއްނަމަ، އެކުށަކީ ޖުނަްޙގެ 

ވަނަ  4ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  (3)   
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މީހަކާ ނީނދެހުރެ ވިޔަސް ނުވަތަ އިނދެގެންހުރެ ވިޔަސް، ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ  (2)   
ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، 

ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކާއެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަާލތެއްނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުެގ ކާވެނި 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2
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ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަުބން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަުބްނ ނުވަތަ ކާވެނީެގ  (1)   
 ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ދާއިމީޮގތެއްގައި ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކުކަމުގައި

ނުވިޔަސް، އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަުކ 
ކަމުގައި ވެފައި، އެ މަޤާމު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭުނންކޮށްގެްނ ހިންގި ޖިންީސ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މުޢާމަލާތެއްނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުެގ 

ނޑައެޅުން   ކާއެކު ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ މީާހ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.ތިމާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަ )ށ(  ކުށް ކަ

"ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކާއެކު  )ނ(  މާނަކުރުން 
ނުވަތަ ތިމާ ިއނދެގެންއުޅޭ ިމހާ ފިޔަވައި، އެހެން  ީމހަކާއެކު ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާއެުކ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  300މެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި، މި ޤާނޫނުގެ ޖިންސީ އަރާ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ކުށަށް ނުހިެމނޭ ގޮތުން ހިންގާ ަބދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކަށެވެ.

 ތިމާގެމީހަކާއެކު ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުން 

ނޑައެޅުން  ގައި އޭނާގެ ތިމާގެމީހަކާ ޒިނޭކުރާނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖިންސީ މީހަކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު )ހ(  .304 ކުށް ކަ
 ގުޅުމެއް ހިންގާނަމަ، އޭނާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ކުށްކުރި މީހާއަކީ އޭނާއާއެކު ޒިނޭކުރި ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަާލތް ހިންގި މީާހެގ  (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
ވަތަ މުނިމާމަ ނުވަތަ މުނިކާފައާ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ ކާފަ ނު

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ؛ 3އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  ،އެކުގައިކަމަށްވާނަމަ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުެގ  މި  ،އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ؛ 2

  ،ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަށް 21ގެ މި ޤާނޫނު (4)   އިތުރު އަދަބު ހުއްދަކުރުން 
( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން 4ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 300 މި ޤާނޫނުގެ

 އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުން، މި ކުށަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ. 02

ނޑަށް ނު (3)    ރަްއކާތެރި އަނިޔާއެއް "ޖަލްދުކުރުން" ކަމަށްބުނެފަިއ އެވަނީ ހަށިގަ
ނުލިބޭނެ ގޮތުގެަމތިން އަދަބެްއ ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސާޅީސް އެތިފަހަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ  300ހަމަނުކޮށް، ަހންމުށިން ނުަވތަ ދުއްރައިން، މި ޤާނޫނުގެ 
 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޅާ ތެޅުމަށެވެ. 4)ޅ( ގެ 

    އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި     
 ބަލާނެ ނުކުތާ 

( ަވނަ ނަްނބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު 0ކުށްކުރި މީހާއަކީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ( 
ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް، އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަކު 

އެ މަޤާމު ނަހަމަގޮތުގައި  ކަމުގައި ވެފައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް އޭނާކުރީ،
ނޑަށްވުރެ އެއް  ނޑައަޅާނީ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަ ބޭނުންކޮށްެގން ކަމަށްވާނަމަ ޭއާނއަށް ކަ

 ދަރަޖަ މަތީ އަދަބެކެވެ.
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އަންނަނިވި ޮގތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަްށ  ،މީހުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ "ތިމާގެ (0) )ރ(  
 ންަނށެވެ:މީހަކާ ޢާއިލީ ގުޅުންހުރި މީހު

    (i)  ްނުވަަތ  ،މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ކާފަ އެްއ ނުވަތަ މާމައެއް، ުމނިކާފައެއ
 މުނިމާމައެއް؛ ނުވަތަ 

    (ii)  ްނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ުމނިކާފަދަރިން ދަރި ނުވަތަ ކާފަދަރިނ 

    (iii)  ނޑު މީހާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހާ؛ ނޑުއެއްބަފާ މީހާ، ނުވަަތ އެއްބަ އެއްބަ
 ނުވަތަ 

    (iv)  ުދައިތަ، މުިނބޮޑުދައިތަ، ޮބޑުބޭބެ، މުިނބޮޑުބޭެބ، ނުވަަތ ތިމާއަްށ ބޮޑ
 ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖާ ުނވަތަ ފިރިހެން ކުއްޖާ؛ ނުވަތަ 

    (v)  ަނުވަތަ އަނބިމީހާެގ ނުވަތަ  ،އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާެގ ބައްޕ
ހެްނ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އަން ،ފިރިމީހާގެ މަންމަ

؛ ނުވަތަ އަނބިމީހާެގ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ،ދަރިފުޅު
 ނުވަތަ 

    (vi)  ާ؛ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން އަޚަކަށްވާ ފިރިހެނާ ނުވަތަ އުޚުތަކަށްވާ އަންހެނ
 ނުވަތަ 

 ( ވަނަ ނަްނބަރުެގ 5އިން ފެށިގެްނ )ރ( ެގ ) (i)މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ  (5)   
(v) ްފައިވާ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ގުޅުމެއް ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުްނ އަށް ބަޔާންކޮށ

 އުފެދިފައިވާ މީހާ.

 ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް އޮތް ވާޖިބާއި، ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލުން 

ނޑައެޅުން  ނާގެ މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކަށް ހުރެ، ނުވަތަ ކުއްޖަކު އޭ )ހ(  .303 ކުށް ކަ
ހަވާލުގައިވާ މީހާކަމުގައި ހުރެ، ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުން ހަވާލުވެފައިވާ މީހަކަށް ހުރެ، 

 އަންނަނިވި ޢަމަލުތަުކން ޢަމަލެްއ ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:

   (0)  
    (i)   ްކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަަތ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަަތ ަމޞްލަޙަތަށ

 އުނިަކން އަތުވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި؛ އަދި އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި

    (ii)  03  ިގަޑިއިރަށް ނުވަަތ އެއަށް  53އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަުކ ުނބަހައްޓައ
 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލުން؛ 03ވުރެ ގިނަ އިރަށް 

ވަނަ ބާބުގަިއ  041ވަނަ ބާބާއި  051ވަނަ ާބާބއި  001މި ޤާނޫނުގެ  (5)   
އިވާފަދަ ކުްށތަކުގެ ެތރެއިން ކުށެއް ކުރުމަކީ، އެކަށީެގންވާ ކަމެއްކަްނ ބާޔަންކޮށްފަ

އެނގިހުރެ އެފަދަ ކުށެއް އެކުއްޖާއާމެދު ހިނގިޔަ ނުދިނުމަްށ އަޅަން ޖެހޭ 
 އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނުވުން؛

 ނުވުން.އެކުއްޖާ ވިހޭކަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފައި  (4)   
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ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް  ނުވަތަ 
ސަލާމަތަށް ނުވަތަ  

މަޞްލަޙަތަށް އެކަށީގެންނުވާ 
އުނިކަން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ 

 ޙާލަތު ބަލާނެ ގޮތް 

ވަކި ޙާލަތަކީ، ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަްށ  )ށ( 
ނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި  ،ތެއްކަމަށްއެކަށީގެންނުވާ އުނިކަން ލިބިާދެނ ޙާލަ ނޑިޔާރަކު ކަ ފަ
 ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ާވނެއެވެ؛

 ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި ކުއްޖާ ބޮޑުވަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތް؛ އަދި (0)   

ކުއްޖާ ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުްނ ިނސްބަތްވެގެންވަނީ މާީލ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިކަމަކަްށ  (5)   
 ކަށް؛ އަދި ނުވަތަ ބައްޔަ

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށްޓަކައި ނުވަތަ ސަލާމަތަށްޓަކައި ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި،  (4)   
ކުއްޖާއަށް ކޮށްދޭންޖެޭހ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަްށ، ހެޔޮނިޔަތުގައި 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން.

 .ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 އަޅާނުލުން 

ނޑައެޅުން  އެކުރަނީ ، އެހީތެރިވެދެވޭނެ ޤާބިލުަކން ހުެރ، އަންނަނިވި ޢަމަުލތަކުން ޢަަމލެއް ކުރާ މީހާ )ހ(  .302 ކުށް ކަ
 ކުށެކެވެ:

 އަންނަނިވި މީހުްނނަށް އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްނުދިނުން: (0)   

    (i)  01  ައަހަރު ނުވާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު؛ ނުވަތ 

    (ii)  21 ަށްވުރެ ދޮށި ނުވަަތ ނުކުޅެދިގެންވާ ޙާލަތެއްގައިވާ އޭނާގެ އަހަރ
 މައިންބަފައިން:

    (iii)  ިއޭނާގެ ނުކުޅެދިގެންވާ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ؛ އަދ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ އަންނަނިިވ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)   
 ކަމުގައިވުން: ކަންކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ޙާލަތުގައި

    (i)   ެއެ މާއްދާގައ ބުނެފައިވާ ަފރާތަކީ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ޚަރަދުގ
 ނުވަތަ ؛ ފައިސާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހެްއކަން

ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އިދާީރ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ފައިސާ ިލބެްނ  )ހ(     
ރެ މަސްދުވަަހށްވު  1ޖެހޭ މީހެއްކަމުގައިވެ، އެފަިއސާ ނުލިބި 

ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވުްނ އަދި ިލބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުްމލަ ޢަދަުދ 
 ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވުން. -/1500

 އެ ފައިސާ ނުލިބި: )ށ(     
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މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިުގ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިާވ  1 (0)      
 ކަން؛ ނުވަތަ 

 -/1,500ދު ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަ (5)      
 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާކަން.

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ނުކުޅެދިގެންވުން މާނަކޮށްދެނީ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ތިމާ  )ށ(  ނުކުޅެދިގެންވުން 
އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާއްދީ ގޮުތން ނުވަތަ ބުއްދީގެ ގޮުތން 

 ވާ ޙާލަތަށެވެ.ނުކުޅެދިގެން

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ހައްޔަރުން ނައްޓުވައިލުން 

ނޑައެޅުން  އަންނަނިިވ  ،ދުވަސް ފުރިހަމަވާ ފަހުން 051މީހަކު ހައްޔަރުގައިއިނދެ ފުރަތަމަ  )ހ(  .301 ކުށް ކަ
 ނީ ކުށެކެވެ.އެކުރަ، ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ުކރާމީހާ

ދަރިޔަކު އުފަންކުރުންކަމަށް ނުވާ ގޮތުގެމަތިން މީހަކު ހައްޔަރުގައި އިން އިނުން  (0)   
 ޤަޞްދުގައި ހުއްޓުވާލުްނ؛

އެހީއާއެކު ވަކި  ނުވަތަ އެެހން މީހެއްގެ ، އަިމއްލައަށް ،ހައްޔަރުގައި އިން އަންހެނާ (5)   
ތަ ބޭހެއް ބޭނުްނކޮށްގެން ނުވަަތ ތެއް، ނުވަތަ ަހތިޔާރެއް، ނުވަބާވަތެއްގެ އާލާ

، އަމިއްލައަށް އަނިޔާ ލިބިގަނެގެން، ދަރިޔަކު އުފަންކުރުންކަމަށް ނުވާގޮތެއްގައި
 ހައްޔަރުގައި އިން އިނުން އަމިއްލައަށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން:

ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ       
ކަމުގެ ބިރު އުފެދޭ            

 މައިން އިސްތިސްނާވެގެންވުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކުށެއްކަމަކަްށ  )ށ( 
 ނުބެލެވޭނެއެވެ:

 ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާ މީހަކީ: (0)   

    (i)   ަމަންމަޔަކަށްވުން؛ ނުވަތ 

    (ii)   ިހުއްދަލިބިގެންވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތް ތެރިއަކަށްވުން؛ އަދ 

އްޔަރުގައި އިނުމުގެ ސަބަބުން ހައްޔަރުގައި އިން އަންހެނާގެ ފުރާނައަްށ އެގޮތަށް ހަ (2)   
ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމަްށ، ހުއްދަ ލިބިގެންވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު 

ނޑައަޅާފައިވުން.  ކަ

ހައްޔަރުގައިއިނަ ނުދިނުމަށް 
މަސައްކަތްކުރުން       

 އިސްތިސްނާވުން 

ންުދކޮށްގެން، ނުވަތަ ބަލިވެިއނުމުގެ ކުރިން، ނުވަތަ އެ ވަގުތު ބަލިވެއިނދެދާނެ ގޮްތތައް ބަ )ނ( 
 ،ނުވަތަ އެ ވަުގތަށްފަުހ ަމސައްކަތްކުރާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ނަމަވެސް

 ހައްޔަރުގައިއިނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ބޭހެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް މާއްދާއެއް ލިޔެދިނުމަކީ، 
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 އިވާ ކުށުގެ ދާއިރާ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފަ

ތިމާގެމީހަކު ހިންގާ ޖިންސީ 
ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

 އެނޫންވެސް 

އެފަދަ ޖިންސީ ގުޅުމެއްގެ 
ސަބަބުން ހައްޔަރުގައި އިންނަ 
ޙާލަތްތަކުގައި  އިސްތިސްނާ 

 ލިބިގެންވުން 

ނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ އަންހެނަކު، ހައްޔަރުގައި އިނީ، އަންނަ )ރ( 
އެގޮތުން ހައްޔަރުގައި އިން އިުނން ހުއްޓުވުމަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 

 ކުށުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ:

މުޢާމަލާތެއްގެ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ތިމާއާމެދު ހިންގޭ ޖިްނސީ  041މި ޤާނޫނުގެ  (0)   
 ސަބަބުން؛ ނުަވތަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ތިމާގެމީހަކު  304މި ޤާނޫނުގެ  (5)   
 ތިމާއާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ބ(  ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިވާ  413އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ މީހުން"  "ތިމާގެ )ހ(  .301 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ  51"ޤާބިލުކަން ނެތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވާ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައި 040"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  201

 ދައުލަތް ހިންގުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް 

 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހިންގާ ހުއްދަނޫން ކަންކަމުގެ ކުށް 

 ރިޝްވަތު ވަނަ މާއްދާ  201

 ފޫޒު ފޯރުވުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނު ވަނަ މާއްދާ  200

 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު  ވަނަ މާއްދާ  205
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 ނަހަމަ ގޮތުގައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ޭބނުންކުުރން ވަނަ މާއްދާ  204

 ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  203

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  202

 ރިޝްވަތު 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .201 ކުށް ކަ

 ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވެ ހުރެ؛ އަދި (0)   

އެެހްނ އެނގިހުރެގެން މަންފާއަކަށް އެުދމާއި، ޤަބޫލުކުރުމާއި، ތިމާއަށްޓަަކއި ނުވަތަ  (5)   
 މީހަކަށްޓަކައި އެ މަންފާ ޤަބޫލުުކރުމަށް އެއްބަސްވުން؛ އަދި

އެ މަންފާއަކީ ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ އަދި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ  (4)   
 މުޤާބިލުގައި އޮތް އެއްޗަކަށްވުން:

    (i)   ެރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގ
 ގޮތުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ަތިމާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތ
 ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.

ރިޝްވަތުދިނުމަށް      
 ހުށަހެޅުން 

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ )ށ( 

އެނގިހުރެ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށް މަންފާއެއް ދިނުން ނުވަތަ ދިނުަމްށ  (0)   
 ހުށަހެޅުން.

އެ މަންފާއަކީ، ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ އަދި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ  (5)   
 މުޤާބިލުގައިއޮތް އެއްޗަކަށްވުން:

    (i)  ާކުރަން ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދ
 ގޮތުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން؛

    (ii)   ަތިމާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތ
 ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.

އެވަނީ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފަކު، ރަސްމީ ގޮތުން  "ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" ކަމަށް ބުނެފައި )ނ(  މާނަކުރުން 
އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްގެ ދަށުްނ ކުރާ ކަްނކަމަށާއި ނުކޮށް ދޫކޮްށާލ 
ކަންކަމަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ނުވަަތ 

 ރުގެ ބޭނުންކުރުމަާށއި ބޭނުންނުކުރުމަށެވެ.ނުދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަަކށް، ލިބިދޭ ބާ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 129 

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

 ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން 

ނޑައެޅުން  ނުފޫޒު ފޯރުވުމުެގ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ކުރާކަމަކަށް  )ހ(  .200 ކުށް ކަ
 މަޤްޞަދުގައި، އަންނަނިވި ޢަަމުލތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާމީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:

 ކުށެއް ކުރުން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮްށފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ނުަވތަ  (0)   

ސީދާ ނުވަތަ ުނސީދާ ގޮތެއްގަިއ  ،ޤާނޫނުގައި މަނާޮކށްފައިވާ ގޮެތއްގެމަތިން (5)   
 މަވެސް، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކާއެކު މުއާޞަލާތެއް ހިންގުން.ނަ

ދަރަޖަކުރުން:     
ބިރުދައްކައިގެން، ރަސްމީ 
 ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ށ( 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  އެނޫން (5)   

 ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު 

ނޑައެޅުން  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްހުރެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ  )ހ(  .205 ކުށް ކަ
 ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: އެނގިހުރެ އަންނަނިވި ޢަމަލުތަުކން

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބެއް އަދާނުކޮށް ޫދކޮށްލުން؛ ނުަވތަ  (0)   

 ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ ކަެމއް ކުރުން. (5)   

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

ނޑައެޅުމުގައި        އަދަބު ކަ 
 ބަލާ ނުކުތާ 

ނޑުތަކުގެ ތާވަލުގައި  0113މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  ނޑައެޅުމުގެ މިންގަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަދަބު ކަ
ނޑުގައި ހިމެނޭ  ނޑުގެ އެންމެ އަސާސީ މިންގަ ނޑައެޅުމުގެ މިންގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ކަ

އެއް ދަރަޖަ މައްޗަށް އުފުލިގެންވެއެވެ. އަދަބު، މި މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ކޮންމެ ކުށަކަށް 
އެއީ، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު، އެ ކުށްކޮށްފައިވަނީ ތިމާއަށް ުނވަތަ ތިމާގެމީހަކަށް ނުަވަތ 

 ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައިކަމަށް ވާަނމައެވެ.

 ތު ބޭނުންކުރުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަ މަޢުލޫމާ 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .204 ކުށް ކަ

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިެގންވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުެގ  (0)   
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 ނަހަމަ ބޭނުންކުރުްނ؛ އަދި 

ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް، މަންފާެއއް ހޯދައިދިނުމުގެ  ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ (5)   
 މަޤްޞަދުގައި، އެކަން ކުރުން.

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ  
 ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. )ށ( 

ސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިިބފައިވާ ރަސްމީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ަހއި (0)   
ހައިސިއްޔަތުގެ ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުްނ؛ 

 އަދި

ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާ ިލބެން ނުޖެހޭ ީމހަކަށް މަްނފާއެއް ހޯދައިދިނުމުެގ  (5)   
 މަޤްޞަދުގައި، އެކަން ކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ށް ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ މި ކު )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން 

ނޑައެޅުން   އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ )ހ(  .203 ކުށް ކަ

އްޗަށް ލާޒިުމވެގެންވާ ވާޖިބަާކ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އޭނާގެ މަ (0)   
 ޚިލާފުވެވޭކަން އެނގިހުރެ؛ އަދި

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އޭނާއަށް ިލބިފައިވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު  (5)   
 ހާމަކުރުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިާވ  402"މަންފާ" އަށް ދީފައިވަީނ ިމ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .202 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި  201"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  244"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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 ވަނަ ބާބު  251

  ދޮގު ހެކި ދިނުމާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށް 

 ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ހެކި ދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  251

 ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  250

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަްށ ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން މާއްދާ  ވަނަ  255

 ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  254

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  253

 ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ހެކި ދިނުން 

ނޑައެޅުން   އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .251 ކުށް ކަ

 ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން؛ އަދި  (0)   

 އެ ބަޔާން އޭނާ ދެނީ އޭގެ ތެދުކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ހާުލ؛ (5)   

    (i)   ަހުވައެއްގެ މަތީގައި ހުރެކަމުގައިވުން ނުވަތަ އެ ހުވަޔާ އެއްފަދ
މާ އެކުގައި ކަމުަގއިވުން؛ އެހެންވެސް ގޮތަކުން އެކަން ަކށަވަރުކޮށްދިނު

 ނުވަތަ 

    (ii)   ަކުރިން ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ތެދުކަމުގެ މައްޗަށް ހުވާކުރާ ހާލު ނުވަތ
 އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހާލުގައި ކަމަށްވުން. އަދި

 ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޭ ބަޔާނަކަށް އެ ބަޔާންވުން. (4)   

އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ   
 އިސްތިސްނާ 

 ނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:ނަ ނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަން އަން )ށ( 

ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުމަށްފަުހ، އެ ބަޔާން ދިން މަޖިލީހުގައި، ެއ ބަޔާން އަނބުާރ  (0)   
 ؛ގެންދިއުން

ދޮގު ބަޔާނެއް ދީފައިވާކަން ސާބިތުވުމުގެކުރިން ނުވަތަ ދޮގުހަދާފައިވާކަްނ  (5)   
 ބަޔާން އަނބުރާ ގެންިދއުން؛ އަދި ތުވާނެކަން ކަށަވަރުވުމުގެ ުކރިން އެސާބި

އެ ދޮގު ބަޔާނުގެ ސަބަބުްނ، އެ ބަޔާން ދިން މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ  (4)   
 ބަޔާން އަނބުރާ ގެންދިއުން. ކަންކަމުގެ އަސްލަށް އަސަރުކުރުމުގެ ކުރިން އެ
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ހުވާކުރަންވީ ގޮތަށް     
 ފާޢެއްނޫން ނުކުރުމަކީ ދި 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ދަުޢވާއެއްގައި، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީާހ ހުވާކުރީ ނުވަތަ ކަމެްއ  )ނ( 
މަޢުލޫމާތު ިދްނ  ކަށަވަރު ކޮށްދިނީ އެކަްނ ކުރުމަށްއޮތް ގޮަތށްކަމަށް ނުވުމަީކ، ނުވަތަ އެ 

މަކީ، ދިފާޢެއް ނޫނެވެ. މީހާއަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވު
ވަކި ލިޔުމެއް ދެނީ، ހުވައެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ޔަީޤންކަން ިދުނމަށް ފަހުގައިކަން ެއ ލިޔުން 
ދޭ މީހާ ކަށަވަރުކޮށްދީިފނަމަ، ެއ ލިޔުމަކީ އެ ލިޔުން ދޭ ީމހާ ހުވައެއްގެ މަތީގައި ނުަވަތ 

 ލެވޭނެއެވެ.ކަށަވަރުކަމެއް ދިނުމާ އެކުގައި ދޫކުރާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ބެ

ދޭ ބަޔާނަކަށް ހެކި        
 ދެއްކުން 

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ދޭ ބަޔާނެއްގެ ދޮގުކަމާ މެދު ލިބެން ހުރި ހަމައެކަނި ހެއްކަކީ އެހެްނ  )ރ( 
މީހަކު އެއާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހެކިބަސް އެކަނިކަމަށްވުމަކީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ބަޔާން ދޭ 

 ވެ.މީހާ ކުށްވެރިވާނެ ކަމެއް ނޫނެ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ، ޖުނަޙްގެ  )ބ(  ދަރަޖަކުރުން 

"ރަސްމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ ޤާނޫނީ ޮގތުްނ، ނުަވތަ ޝަރުޢީ ގޮުތން ނުވަަތ  )ޅ(  މާނަކުރުން 
އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ހުވައެއްގެ މަތީގައި ދެވޭ ހެކިބަސް 

ގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިމަތީގައި، ހިންގޭ  މަޖިލިސްތަކަށެވެ. އަދި އޭގެ ނެ
ތެރޭގައި ރެފްރީންނާއި އެގްޒަމިނަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރުންނާއި ނޯަޓރީންނާއި އެ މަޖިލިސްތަކާ 

ހިމެނޭ ގުޅިގެން، މީހަކު ދޭ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާ އެހެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް 
 ގޮތުންނެވެ.

 ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ހުވަޔަކާ ނުލައި އެކި     
އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން ދޭ           

 ދޮގު ބަޔާން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .250

ނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ރަސްމީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޤާ (0)   
އޭނާއަށް ކަމެއް ، ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދާއިރު

 އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި؛ ނުަވތަ

 ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި؛ ނުވަތަ (5)   

 އެ ބަޔާނެއްދޭ މީހާ: (4)   

    (i)  ުބަޔާނެއް ލިޔުމުން ދިނުމާއި؛ ނުަވތަ އޭގެ ތެދުކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ދޮގ 

    (ii)   ޭދީފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން ޮއޅުންތަކެއް އަރައިފާނެކަމަށްޓަކައި ދޭންޖެހ
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުރިކަން އެނިގހުރެ އެ މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން.

 ނީ ކުށެކެވެ:އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އެކުރަ )ށ(  ދޮގު ބަޔާން 

 ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން؛ އަދި  (0)   
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 އެއީ ތެދު އެއްޗެއްކަން، އެ ބަޔާންދޭ މީހާ ޤަބޫލުނުކުރުްނ؛ އަދި  (5)   

އެ ބަޔާނަކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަަފކު ނުވަތަ ޤާޫނނު ަތންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އޭާނ  (4)   
ކުރުމުގައި، އެފަަދ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިުބ އަދާ

 މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ދެވޭ ބަޔާނަކަށްވުން.

މީހަކު ދިން ދޮގު ބަޔާނަކީ ނުވަަތ ދޮގު ލިޔުމަކީ އެ ބަޔާން ދެވޭ ރަސްމީ އިދާރާގައި ހިނާގ  )ނ(  އިސްތިސްނާ 
 ގެ )ހ( އާއި މާއްދާ ކަންކަމުގެ އަސްލަށް އަސަރުނުކުރާ ބަޔާނެއް ކަމުގައިވާނަމަ މި

 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުްށ، އެ ބަޔާން ދިން މީހާ، ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

"ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން  )ރ(  މާނަކުރުން 
 މާންކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ނުވަތަ އަދާކުރާ ރަސްމީ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމަންއަ

 ކުށް ކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުމުގެ ވާޖިބު، ޤާނޫނެއްގެ ަދށުން އަދާކުަރން ޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ  ޖުނަޙްގެ  )ބ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން 

 އެހެން މީހަކު ކުށެއް 
ކޮށްފިކަމުގެ ދޮގު     

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .255

ދޮގު މަޢުލޫމާތުކަްނ އެނގޭ ަމޢުލޫމާތެއް ޤާޫނނު ަތންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަްށ  (0)   
 ދިނުން؛ އަދި 

ލެއް މީހަކަށް ނިސްބަތްކުރުުމގެ މަޤްޞަދުގައި އެ މަޢުލޫމާތު އެދެނީ، ޖިނާއީ ޢަމަ (5)   
 ކަމަށްވުން.

ހިނގާފައިނުވާ ކަމެއްގެ  
 ރިޕޯޓު ދިނުން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ށ( 

ހިނގާފައިނުވާ ކުށެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގައިފިކަމުގެ  މަޢުލޫމާތު، ޤާޫނުނ  (0)   
 ންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކަށް ދިނުން؛ ނުވަތަތަ

ހިނގާފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮުތން މަޢުލޫމާެތްއ  (5)   
ލިބިފައިނެްތ މީހަކު، އެފަަދ މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިބިގެްނވާކަމުގައި ޤާނޫުނ 

 ލޫމާތެއް ދިނުން.ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރާއަކަށް ދެއްކުމާއި، އެގޮތުން އެއްވެސް މަޢު

މި ގޮތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން މީހެްއގެ   މައްޗަށް  (0) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ:

    (i)   ެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ އެއަށްުވރެ މަތީ 4އަދި އެގޮތުން، ިޖނާޔަތުގ 
ދަރަޖައެއްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ދޭ މީހާ އެކުރަނީ 
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ޖިނާޔަތުގެ 

    (ii)   ެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެއީ ޖިާނޔަތުގ 

 ޖައިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަރަ 0މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ރ(  

 ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .254 ކުށް ކަ

ލުގެ ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެކަމުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަ (0)   
 ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެކަމުގެ ދޮގު ޚަބަރު އެނގިހުރެ ދިނުން؛ އަދި 

މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ުމދަލަށް ލިބޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުން އެ މީހުން  (5)   
ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއަކަށް، އެނގިހުރެ އެ ދޮުގ 

 ޚަބަރު ދިނުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  ށ()  ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ  250"ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .253 މާނަކުރުން 
 )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ދާގެ )ޅ( ގައި ދީފައިވާ ވަނަ މާއް  251"ރަސްމީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  241

 ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ތަނަކުން ފިލައިގެންދިއުން 

 ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން ވަނަ މާއްދާ  241

 އެކްސިޑެންޓްވުމުން އެކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  240

މުވައްޒަފަކަށް  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަަކށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީުހން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުެވހުރި މާއްދާ ވަނަ  245
 ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރުން

 ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން ވަނަ މާއްދާ  244
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 ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން މާއްދާ ވަނަ  243

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވުން  ވަނަ މާއްދާ  242

 ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިިދނުން  ވަނަ މާއްދާ  241

 ފިލުން އަދި މީހުން ބަްނދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން އްދާ ވަނަ މާ  241

 ފިލުން ހުއްދަކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  241

ހުއްދަކުުރން؛ މީހުްނ  މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން ވަނަ މާއްދާ  242
 އް ގެންގުޅުންބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެ

ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަަކށް ނުަވތަ ވޯޓު ދޭްނ ހުރި މީހަކަށް ުނވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ުކރުމަށް ހުރި  ވަނަ މާއްދާ  231
 މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަނަގޅު ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން

 ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުން  ވަނަ މާއްދާ  230

 މާނަކުރުން މާއްދާ  ވަނަ  235

 ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން 

ނޑައެޅުން  މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް، ނުވަަތ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް، ނުަވތަ މީހަުކ  )ހ(  .241 ކުށް ކަ
ގެ ހުރަސްެއޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ހުއްޓުވުމު ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް

 މަޤްޞަދުގައި، އެނގިހުރެ އަންަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:

މައްސަލައަކާގުޅޭ ހެކި ސާބިތުކުރުމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދާފާނެކަމުގެ ނުވަތަ މީހަކު  (0)   
 ހައްޔަރުކޮށްފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ މީހަކަށް ދިނުން؛ ނުަވތަ 

ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް މައްސަލައަކާ ޝަރީޢަތަށް ުހށަހެޅިދާނެ ހެއްކެއް  (5)   
ގުޅުން ހުރި މާއްދީ ހެކި ނެތިކޮށްލުމާއި، ަބދަލުކުރުމާއި، ފޮރުވުމާއި، 
ފާހަގަނުވާނެ ގޮތް ހެދުމާިއ، ޮދގު ހެކި ބެހެއްޓުމާއި، ދޮގު މަުޢލޫމާތު ދިނުްނ؛ 

 ނުވަތަ 

ހެްއކެއްގެ ގޮތުގައި  މައްސަލައިގެ އަސާސާ ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ދެވިދާނެ (4)   
ބެލެވޭ މީހަކު ޤައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ނުވަތަ ފިލައިގެން ުއޅުމަށް ހިތްވަރު 

 ދިނުން؛ ނުަވތަ 

ހެކިންގެ ތެރެއިން ީމހަކު ފުރިަހމަ ގޮތުގައި މިނިަވންކަމާއި، ެތދުވެރިކަމާއެކު،  (3)   
 ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުން؛ ނުވަތަ

ސާސާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަތުގައިހުރެ ޤައުމު ދޫކޮށް ދިއުން ނުވަތަ މައްސަލައިގެ އަ (2)   
 އަމިއްލައަށް ފިލައިގެން އުޅުން.
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ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ަޢމަލުކުރުމަށް ނަސޭހަތެއް ނުަވތަ އިންޒާރެއް  (1)   
 ( ވަނަ ނަްނބަރު މަނައެއް ުނކުރެއެވެ؛0ދިނުމަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  ()ށ  ދަރަޖަކުރުން 

 އެކްސިޑެންޓްވުމުން އެކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .240 ކުށް ކަ

ނޑުގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދެއް އެކްސިޑެން (0)    ޓެއް ވުމުގައި، އެއްގަމުގައި ނުވަތަ ކަ
 ހިމެނިގެންވުްނ؛ އަދި

 ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކަށް އެ އެކްސިޑެންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ނުިދނުން. (5)   

ނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ  (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން  ހިނގައިދިޔަ އެކްސިޑެންޓުގައި، މީހެއްގެ ހަށިގަ
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ކުށަކީ ޖުނަްޙގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަީކ ޖުނަޙްގެ  (5)   

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކަށް 
 ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރުން 

ނޑައެޅުން   ވެ:ތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެއަންނަނިވި ޙާލަތް )ހ(  .245 ކުށް ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު، ރަސްމީ 5މި މާއްދާގެ ) (0)   
ހައިސިއްޔަތުން ކުރުން ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުން ގަސްދުގައި ހުއްޓުވުން، ނުަވތަ 

 އަދި  އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރިއަނުދިނުން؛

އެއީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްކަން ނުވަތަ މީހުން ބަންުދގައި ބައިތިއްބާ  (5)   
 ތަނެއް ބަލަހަްއޓާ މުވައްޒަފެއްކަން އޭނާއަށް އެނގުން.

 "ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިްއބާ ަތނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: )ށ(  މާނަކުރުން 

ހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްާބފައި ތިބޭ މީހުްނ މީ (0)   
ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ މަރުކަޒެއްގެ 
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން ކޮްނޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާލުކޮށްފައިާވ 

 މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

ނޑީގެ  (5)    ނޑީގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައި، ނަފުސާނީ ނުަވތަ ސިކު ސިކު
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ މީުހން ނުވަަތ އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކަިއ 
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ބަންދުކޮށްފައި ިތބޭ މީހުްނ ކޮންޓްރޯލުކޮށް ބެލެހެއްުޓމުގެ ޒިންމާ 
 ށެވެ.ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .244 ކުށް މާނަކުރުން 

ތިމާއަށް އެނގިހުރެ ާޤޫނނުގެ ބާރުހިންގުަމށް ނުަވތަ ދައުލަތުގެ  (0)   
މަސައްކަތްކުރުމަށް، އަންނަނިިވ ގޮތްގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުން، ހުރަސްއެޅުމާއި، 

 އެކަމަށް ދަތިކުރުމާއި، އެކަމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވިޔަނުދިނުން؛ އަދި

   (5) (i)  ްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވައިގެން، މާއްދީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިެގން ުނވަތަ ހުރަސ
ނުވަތަ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފުވެގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ުހއްދަނޫްނ 

 ޢަމަލެއްކޮށްގެން؛ ނުަވތަ 

    (ii)   ަޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތ
އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު ހޯދުމާ ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

މަކުރުން ލާޒިމު، އާމްަދީނގެ މަޢުލޫމާތާއި، ލިޭބ ަފއިސާގެ ހާ
މަޢުލޫމާތާއި، އެހެިނހެން މަުޢލޫމާތު ހާމަކޮށްނުދީ ހިފަހައްަޓއިގެން؛ 

 ނުވަތަ 

    (iii) .ްދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ނުދައްކައިގެނ 

ލަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ޤާނޫުނ "ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައު )ށ(  މާނަކުރުން 
ހެދުމުގެ ބާރާއި، ޢަދުލު ިއންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާުރ ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުެގ 
މެންބަރުންނާިއ، މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

ނޑިޔާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ންނާއި ދަުއލަތުެގ މީގެތެރޭގައި ފަ
 މަޤާމުތަކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަާޤމުތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ތިބި ީމހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން 

މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި، ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކޯޓެއްގެ  )ހ(  .243 ނޑައެޅުން ކުށް ކަ 
 އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެނގިހުރެ ދަތިކުރުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
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 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .242 ކުށް ކަ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްކަން އޭނާއަށް އެނގޭ  (0)   
 ށް އެދުމުން؛ އަދިމީހަކު، އޭނާގެ އެހީއަ

އަންނަނިވި ކަންކަން އެ މުވައްޒަފަކު ކުރުމުގައި، އެނގިހުރެ އެކަށީގެންވާ  (5)   
 ގޮތުގައި އެހީތެރިވެނުދިނުން:

    (i)   ައެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކުރުން ހުއްދަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި؛ ނުވަތ 

    (ii)  .ިކުށެއް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .241 ކުށް ކަ

 ރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި؛ އަދި ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ހައްޔަ (0)   

ކުށްކޮށްފައިވާ މީހާ ތަނެއްގައި ަބހައްޓައިދިނުން ނުވަތަ އޭނާައށް އެހީތެރިވެދިނުްނ  (5)   
 ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުްނ؛

މިކުށުން ކުށްވެރިވާނީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ، ތިމާގެ ިފރިމީހާ ނުވަތަ  (4)   
ތަ ބައްޕަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ ކާފަ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ މަންމަ ނުވަ 

 ދަރިފުޅު ނުވަތަ ބޭބެ ނުަވތަ ދައްތަ ނުވަތަ ކޮއްކޮކަމުގައި ނުވާނަަމއެވެ.

ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހާ ކޮށްފައިަވނީ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްނަމަ، އޭނާ ފޮރުވައިދިނުމާއި  (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ޖިނާަޔތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަީކ ޖުނަޙްގެ  (5)   

 ފިލުން އަދި މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން 

ނޑައެޅުން   ވެ:އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެ )ހ(  .241 ކުށް ކަ

 އެ މީހާއަކީ: (0)   
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    (i)   ްކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ނުަވތަ ުކށެއް އެ މީހާގެ މައްޗަށް ސާިބތުވެގެނ
 ޖިނާއީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ްޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އޮތ
ކޮށްފައިވާ ބަންދެއްގައި ހުިރ މީހަުކ ޤާނޫނީގޮތުްނ ހުއްދަ ބާރެއްގެ ަދށުން 

 ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (iii)  ނޑީގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީ ގޮތުން ބެލުަމށްޓަކައި، ނަފުސާީނ ނުވަަތ ސިކު
ނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ ނުވަަތ  ސިކު

ރި މީހަކު އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ބަންދެއްގައި ހު
 ކަމުގައިވުން؛ އަދި

 އެނގިހުރެ: (5)   

    (i)   ިބަންދުކޮށްފައިވާ ަތނުން ފިުލން ނުވަތަ ޖިނާއީ ބަންެދއްގައ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ަވނިކޮްށ 

 ފިލުން؛ ނުަވތަ 

    (ii)  ައޭާނ ޖިނާއީ  އޭނާ ބަންދުކޮްށފައިވާ ތަަންށ ހާޒިރުނުވުން؛ ނުަވތ
ބަންދުގައި ހުރި ތަނަްށ ވަކި މުއްދަތަކުން ވަކި މުއްަދތަކަށްގޮްސ 

 އަންގަންޖެހޭ މީހާއަށް ނޭންުގން؛ ނުވަތަ 

    (iii)  ،ްނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމުން އެނބުރި ނައުނ ކަ
ށް ނުވަތަ ދުވަހު މަސައްކަތަްށ ދޫޮކށްފައިވާ ދޫކުރުމުން ނުަވތަ ދުަވހަކަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމުން އެނބުރި ނައުން؛ ނުވަތަ 

    (iv)   ޕްރޮބޭޝަންގައި ނުވަތަ ގޭބަްނދުގައި ހުރުމަށް ދޫކުރިއިރު ކޮށްފައިާވ
 ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން.

"ޖިނާއީ ބަންދު" ކަމަްށ ބުެނފައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ ބަންދެއްގަިއ، އަންނަނިވި ަކންތައްތަްއ  (0) )ށ( މާނަކުރުން 
 ގޮތުން ހުްނނަ ހުރުމަށެވެ: ހިމެނޭ

    (i)   ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކުިރން ޖަލުގައި ަބންދުކުރެވޭ ަބންުދކުރުން؛
 ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންުދގައި ބެހެއްޓޭ ބެހެއްުޓން؛

    (ii)   ާނޑައެޅޭ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ޖަލުގައި ނުވަތަ މީހުން ަބންދުކުރ ކަ
 ވޭ ބަންދުކުރުން؛ ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރެ

    (iii)  ާވަކި މީހެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަުށން ނުވަތަ ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫޮކށްފައިވ
 ދޫކުރުން؛ ނުވަތަ 

    (iv)   ަގޭގައިބަންދުކޮށްފައި ހުްނނަ ހުުރން؛ ނުވަތ 
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    (v)  .ްޕްރޮބޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައި ހުްނނަ ހުރުނ 

ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި  "މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" ކަމަށް (5)   
 ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މީުހން ބަންުދކޮށްފައި ބޭތިއްބުަމށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށެވެ:

    (i)   ަޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް؛ ނުވަތ 

    (ii)   ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޭއނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރެވުމަްށ ނުވަަތ
 ތުވެގެން ޙުކުމްކުރެވުމަށް؛ ނުވަތައޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބި

    (iii) :ްއަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ަހއްޔަރުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށ 

 ކުށަކާ ގުޅިގެން؛ ނުވަތަ  )ހހ(     

 ޕްރޮބޭޝަނާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ  )ށށ(     

 ޕެރޯލާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ  )ނނ(     

ަކނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައި އެގޮތާ  ވަކިގޮތަކަށް ބެލެހެްއޓުމަށް )ރރ(     
 ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަތަ 

    (iv)   ުޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބޭއްވޭ ައޑުއެހުމެއް ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ މިންވަރ
ނޑައެޅުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް.  ކަ

 ދަރަޖަކުރުން: 
 ފިލުން 

ކުށަީކ  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވiiާ( ވަަނ ނަންބަރުގެ )5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ނ( 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖިނާޔަތުގެ 

 އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް 
 ނޭންގުން: ފުރަތަމަ ދަރަޖަ 

( އަށް ބަޔާްނ iv( ން )i( ަވނަ ނަްނބަރުގެ )5މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (5)  
ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.  2ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ެއކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 އި ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެންކަމުގައިވާނަމައެވެ.އެއީ ބަންދުގަ

އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް 
 ނޭންގުން: ދެވަނަ ދަރަޖަ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (4)  

 ހުއްދަކުރުން  ފިލުން 

ނޑައެޅުން   ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި )ހ(  .241 ކުށް ކަ

ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ފިލުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ ެއހީތެރިވެދިނުން؛  (0)   
 ނުވަތަ 

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފަކަށްހުރެ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި  (5)   
 .ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން
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 "މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: )ށ(  މާނަކުރުން 

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްެގ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  (0)   
 އޮފިސަރަށާއި، ޓްރަސްޓީއަށާއި އެފަދަ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފަކަށެވެ. ނުވަތަ 

ން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއް ހިންގުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އެ މީހު
 މުވައްޒަފަކަށެވެ؛ ނުވަތަ 

މީހުން ަބންދުކުރާ މަރުކަޒާއެކު ނުވަތަ މީހުްނ ބަްނދުކުރާ މަރުކަޒުގެ ހިންގުްނ  (5)   
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއާއެކު ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ަދށުން އެ ތަަނށް 

ތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނަށެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ އެ ތާނގައި ޚިދުމަތް
ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ ނުވަަތ އެތަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން 

ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ ވަޒީފާދީފައިވާ ، ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮންޓްރޯލުކުުރމާއި
 މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 ދަރަޖަކުރުން:
ކޮށްފައިވާ  ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް 

 މީހާ ފިލުމަށް އެހީވުން 

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާ ބަްނދުކޮށްފައި ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ  ކުށެއް ކޮށްގެން  (0) )ނ( 
ވަނަ  0ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5 އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ (5)   

  ؛މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން ހުއްދަކުރުން 
 މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން 

ނޑައެޅުން  މީހާ އެކަން ކުރަނީ ހުއްދައެއްނެތި އަިދ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންަނނިވި ޢަމަލުކުރާ )ހ(  .242 ކުށް ކަ
 އެކުަރނީ ކުށެކެވެ: ،އެނގިހުރެގެންކަމަށްވާނަމަ

 މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ަބންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުމާއި؛ ނުވަތަ (0)   

 މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ިތބޭ މީހުްނަނށް ފަސޭހައިން  (5)   
 އްޗެއް ހޯދިދާނެ ހިސާބެއްގައި އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމާއި؛އެ އެ

 މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން. (4)   

"މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން ބަްނދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނެވޭ  )ށ(  މާނަކުރުން 
ހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުގައިވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ މީ

 އަންނަނިވި އެއްޗެއްސަށެވެ:

 ބަޑި، ސްޓަން ގަން، ޓޭޒަރ ގަްނ؛ (0)   

ބަޑީގެ ވަޒަނާއި، ކާޓްރިޖާއި، ޝެލާއި އަދި ވަޒަނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ  (5)   
 އެއްޗެހި؛
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 ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް؛ (4)   

 ނެއްގެ ދަށުން ކޮްނޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް؛ޤާނޫ (3)   

 ؛މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްަޓކައި ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް (2)   

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި  (1)   
 ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެޫނންވެސް އެއްޗެއް؛

ތެއް؛ އޭގެ ލެވޭ ފަދަ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އާލާތީފިޔަވަޅުތައް ބޭކާރުކޮށްތަނުގެ ސަލާމަ (1)   
ތެރޭގައި އަތުބިޑިއާއި، ސަލާމަީތ ގޮތުން މީހަުކ ހިފެހެއްޓުަމށްަޓކައި ބޭނުންކުާރ 
ނޑިއާއި، ތަޅު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްސާއި، ބިޑީގެ  އެއްޗެއްގެ ތަޅުދަ

އެއްޗެއްސާއި، މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުގެ  ތަޅުނައްޓައިލުމަށް ބޭުނންކުރެވިދާނެ
އެކިއެކި ގޮޅިތަކުގެ ދޮރުތަކާއި ގޭޓުތަކާއި ކޮޓަިރތަކާއި މީުހން ބަްނދުކުރާ 

 މަރުކަޒުގެ އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތައް ހުޅުވިދާނެ ބާވަތުގެ އެއްޗެިހ ހިމެނެއެވެ؛

ގެތެރޭގައި ތިލައާއި އޭ ؛ކަފަންބޭުނންކުރާ ނުވަތަ ބުރިކުރެވޭ ބާވަތުގެ އާލާތް (1)   
ނޑިދާނެ ބާވަތުގެ އެއްޗެހި ހިމެނެއެވެ؛ ނުަވތަ ނޑު ކެ  ކަޓަރާއި، ދަގަ

އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗެހީގެ ތެރެިއން މަނާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ީމހުން ަބންދުކުރާ  (2)   
ނޑައަޅާފައިވާ އެއްޗެހި؛ އޭގެ ތެރޭގައި އިލެކްޓްރޯނިކް  މަރުކަޒަކުން ކަ

އްސާއި، ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެއްސާއި، ސެލިއުލަރ ރެކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެ
ޓެލެފޯނާއި، ސެލިއުލަރ ޓެލެޯފނުގެ ބެޓެރީއާއި، ވީޑިއޯ ޓޭޕް ރެކޯޑަރާއި، 

 ޕޭޖަރާއި، ކޮންޕިއުޓަރާއި، ކޮންޕިއުޓަރުގެސާމާނު ހިމެނެއެވެ؛

 ބަނގުރާގެ ބާވަްތތަކާއި؛ (01)   

ކަޒަކަށް ހުއްދަނޫންކަމަށް ާޤނޫނުގައި ނުވަަތ އެނޫންވެސް މީހުން ަބންދުކުރާ މަރު (00)   
 އެ މަރުކަޒެއްގެ އަމުރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްޗެހި.

 ދަރަޖަކުރުން:
 މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި 

( ވަނަ ނަްނބަރަށް، 4( ަވނަ ނަންބަރުން )0މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  (i) (0) )ނ( 
ޒަކަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް މީހުްނ ބަންދުކުރާ މަރުކަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖިނާޔަތުގެ 

    (ii)  ( ެގ )( ވަަނ ަނންބަރަްށ 01( ަވނަ ނަްނބަރުން )3މި މާއްދާގެ )ށ
މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ވެއްދުމަކީ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2ޖިނާޔަތުގެ 

    (iii) ިވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައ 

 އެ ކުށް ކުރީ މީހުްނ ބަންުދކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ  (5)   
 އެ ކުށަށް ދޭ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ.
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މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރި މީހަކަށް ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ 
 ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .231 ކުށް ކަ

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި: (0)   

    (i)  ަމާއި، ތެދުވެިރކަމާއެކު ޝަރުޢީ މަޖިލީހެއްގައި ހެކި މީހަކު މިނިވަންކ
 ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ަހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތ
ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި، ނުވަތަ މިާހރު، ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހެކި 

ވޯޓް ދީފާެނ، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޢާންމު ވާޖިބެއް  ދީފާނެ، ނުަވތަ
އަދާކުރުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ނުޮކށް ދޫކޮށްާލފައިާވ ކަމަކާ 
ގުޅިގެން މީހަކަށް ގޯނާކުރުމާއި، ބިރުދެއްކުމާއި، ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި 

 އުދަނގޫ ފޯރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި؛

 އޭނާ: (5)   

    (i)  ްނޑަށ ނުވަތަ ޤާނޫާނ  ،ބޮޑެިތ އަިނޔާ ލިބިދާ ފަދަ ކުށެއް މީހެއްގެ ހަށިގަ
ނުވަަތ  ،ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް އޭާނ ތަނެއްަގއި ހިފެހެއްޓޭ ބާވަތުގެ ުކށެއް

އެހެން މީހެއްގެ މުދަަލށް ބޮޑެިތ ގެއްލުން ިލބިދާެނ ފަދަ ކަމެްއ ކުރުން 
 ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކޮށްފާނެކަުމގެ ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)  ްވެސް ކުށެއް ކުރުން ނުވަަތ ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ުނވަތައެނޫނ 

    (iii)  ަޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކޮށްފަިއނުާވ މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުްނ ނުވަތ
 ދިނުން؛ ނުަވތަ 

    (iv)   ާގޮތުން ަނމަވެސް  ނުވަތަ ނުސީދާ  ޤާނޫނުގައި މަނާޮކށްފައިވާ ސީދ
 އެއިން މީހަކާ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަށް ( iii( ން )i( ވަނަ ނަންބަރުގެ )5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2އެ ކުށަކީ ިޖނާޔަތުގެ  ،ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ކުށަީކ ޖުނަޙްގެ  (5)   

 ނުވުން ށް ހާޒިރު ކޯޓަ 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .230 ކުށް ކަ
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ވުމަށް އެންގުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ގޮތަށް، ނުވަތަ މީހަކުދޭ ކޯޓަށް ހާޒިރު (0)   
 ކަފާލާުތގައި ބަންދުން ދޫކުރެވިފައިވަނިޮކށް:، ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް

    (i)   ަކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވުން؛ ނުވަތ 

    (ii)   އޭނާ ބަންުދން ދޫކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠަާކ
 ޚިލާފުވުން؛ އަދި

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް  (5)   
ވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެނިހެން ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ނު

 އަންގާފައިވަނިކޮށް، އެ އަމުރުކޮްށފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން.

މި ކުށަކީ އޭނާ ބަްނދުކޮށްފައި ުހރި ކުށުގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
ނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުރެ ދަރަޖަ މައްޗެއް ވަ 5ނަމަވެސް، މި ކުށް، ޖުނަޙްގެ 

 ނުވާނެއެވެ.

 މާނަކުރުން 

ނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .235 މާނަކުރުން  ( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 01"ހަށިގަ
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  050ެގ "ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ީދފައިވަނީ މި ޤާނޫނު )ށ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

ވަނަ  241"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާަނކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  241ޤާނޫނުގެ  "މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" އަށް ދީފައިވަނީ މި )ރ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

"ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ަތނެއް ބަލަހައްާޓ މުވައްޒަފު" އަްށ ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ބ(  
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. 245

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ެގ  051އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" )ޅ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 101"ބަޑި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  244ނީ މި ޤާނޫނުގެ ގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަދައުލަތު" )އ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ  242"މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ވ(  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ދާގެ ވަނަ މާއް 250"ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )މ(  
 )ރ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

( ވަނަ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 241"ޖިނާއީ ބަންދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ފ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ީދފައިާވ 15ވަނަ މާއްދާގެ ) 01"މުދާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާޫނނުގެ  )ދ(  
 ރުމެވެ.މާނަކު

 

 ވަނަ ބާބު  101

 އަމަންޢާންމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ކުށް 

 އަމަންޢާންމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ކުށް 

 ރަޔަޓްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮްށގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުން ވަނަ މާއްދާ  101

 ކުލީސިފައިން ހޯދުން  ވަނަ މާއްދާ  100

 ޤަޛުފުގެ ކުށް  ވަނަ މާއްދާ  105

ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަނެތި ހިންގުމާއި، ލައިސަންސްނެތި އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،  ވަނަ މާއްދާ  104
 ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުއްދަުނނަގައި ކުރުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން ވަނަ މާއްދާ  103

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ުހރި ޢަމަލުކުރުން ނަ މާއްދާ ވަ  102

 ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ަބނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން  ވަނަ މާއްދާ  101

 އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް ވަނަ މާއްދާ  101

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖިބު  ވަނަ މާއްދާ  101

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  102

 ރަޔަޓްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުން 

ނޑައެޅުން  ރަޔަޓްކުރުމާއި ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ހިތްވަރު ދޭ މީހާއާއި،  )ހ(  .101 ކުށް ކަ
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 އެއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާއާއި، އެއިން ކަމެއް ކުރާ މީހާ، އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 ޞުލްޙަވެރި އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ. )ށ(  ތިސްނާ އިސް 

 ދަރަޖަކުރުން:

 ބަޣާވާތްކުރުމަށް 
 ހިތްވަރު ދިނުން 

މީހުންނަށް ނުވަަތ  2ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ބޭނުމުގައި  (0) )ނ( 
 ،އަމުރުކުރާ ނުވަަތ އިރުޝާދު ދޭއެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް ިހތްަވރު ދޭ ނުވަތަ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  5ނުވަތަ ހަދަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްޭދ މީހާ އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ 
 ކުށެކެވެ.

ރަޔަޓްކުރުމަށް އަންނަނިވި މީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭ ނުވަތަ އަމުރުކުރާ ނުވަތަ  (5)   ރަޔަޓްކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން 
ވަނަ  4ތް ބަޔާންކޮށްދޭ މީހާ އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ އިރުޝާދު ދޭ ނުވަތަ ހަދަންވީގޮ

 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

    (i)  2  ަމީހުންނަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް؛ ނުވަތ 

    (ii)  .ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކަށ 

ކު ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެ މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި މީހަ (4)   ބަޢާވާތެއްގައި ބައިވެރިވުން 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2އެނޫން ޙާލަތެއްގައި އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  (3)   ރަޔަޓްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން 

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި       
 ބަލާ ނުކުތާ 

( ަވނަ ނަންބަރުަގިއ 5( ަވނަ ނަންބަރުގައާއި، )ނ( ގެ )0މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (0) )ރ( 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު މީހަކު ކުރާއިރު އެ މީހާއަކީ ބަޣާވާތެއްގައި ނުވަަތ 
ރަޔަޓެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ، ކުށުގެ ޙުކުމް 

ނޑަށްވު  ނޑުތަކުން އެންމެ އަސާސީ މިންގަ ނޑައެޅުމުގެ މިންގަ ރެ އޭނާގެ ކުށުގެ ކަ
 އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރު ވާނެއެވެ.

ރަޔަޓެއް ނުވަތަ ބަޣާވާތެއް ުކރުމުގައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެްއ  (5)   
މީހަކުކުރާނަމަ، އަދި އޭނާ އެތަނަށް އައުމުގެ ކުރީގައި، އެކަން ހިނގާނެކަން ނުވަަތ 

ނޑައެޅުމުގެ ހިނގައިފާނެކަން އޭނާއަށް ަޤބޫުލކުރެވޭ ކަމަށްވާނަމަ، ކުށުގެ ޙުކުމް ކަ
ނޑަށްވުރެ، އޭނާގެ ކުށުގެ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރު ވާނެއެވެ.  އަސާސީ މިންގަ

 ކުލީސިފައިން ހޯދުން 

ނޑައެޅުން  ކުލީސިފައިން ހޯދާނަމަ ނުވަަތ ބޭނުންކުރާނަމަ ނުވަތަ ެއ މީހުންނަށް މާލީ ގޮތުްނ  )ހ(  .100 ކުށް ކަ
 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،ތަ އެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާނަމަ، އެކަން ކުރާ މީހާއެހީތެރިވާނަމަ ނުވަ

 "ކުލީސިފައިން" ގެ މީހެއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: )ށ(  މާނަކުރުން 

ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ނުވަތަ ސަުރކާރު ވައްޓާލުމުގައި ބާރުގެ ބޭުނންކުރުމަށް ނުވަަތ  (0)   
އްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ވަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 147 

 ައދި؛ ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް

އެފަދަ ހަމަނުޖެހުްނތަކުގައި އެޮގތަށް މަސައްކަތްކުރުމުން އެއިން އޭނާއަށް އަމިއްަލ  (5)   
މަންފާއެއް ކުރާތީ އެކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އޮތް، އަދި މަޤާމުގެ ނުވަތަ ފެންވަރުެގ 

މީ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންނަށްވުރެ އިތުރު މާއްދީ މަންފާތައް  ރަސް
 ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު އޮތް މީހާައށް؛ އަދި 

ހަމަނުޖެހުން އުފެދިގެން އުޅޭ ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވާ އަދި  މައްސަލަ  (4)   
 ނުވާ މީހާއަށް؛ އަދިއުފެދިގެންއުޅޭ މީހުން ނިސްބަތްާވ ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް 

   (3) (i)   ްހަމަނުޖެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއްގެ ސިފައިންގެ މީހަކަށ
 ނުވުމާއި؛

    (ii)   ެއޭނާ ފޮނުވައިފައިވަނީ ހަމަނުޖެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެ ފަރާތުންކުރ
 ފަރާތަކަށް ނުވާ ޤައުމަކުންކަމުގަިއވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ނާޔަތުގެ މި ކުށަކީ ޖި )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޤަޛުފުގެ ކުށް 

ނޑައެޅުން   އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .105 ކުށް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިނޭގެ ކުށް މީހަކު  300މި ޤާނޫނުގެ  (0)   
 މަށް ދޮގު ތުހުމަތެއްކުރުން.ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުން ދާކަ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ވަނަ ބާުބގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަްށ  21މި ޤާނޫނުގެ  (5)   އިތުރު އަދަބު ހުއްދަކުރުން 
 ވަނަ މާއްދާގެ  300އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުމުެގ އަދަބު މި ޤާނޫނުގެ  11

( ވަނަ ަނންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން މި ކުަށްށ 4)ޅ( ގެ )
 ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ.

ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަނެތި ހިންގުމާއި، ލައިސަންސްނެތި އިމްޕޯޓުކުރުމާއި، 
 ން ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް، ހުއްދަނުނަގައި ކުރު 

ނޑައެޅުން   އަްނަނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .104 ކުށް ކަ

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުްނ ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުވަތަ ލަިއސަންސް ހޯދުމަކާ  (0)   
 ނުލައި؛ އަދި 
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ނޑައަޅާފައިވާ ވިޔަފާރިއެ (5)    އް ކުރުމާއި، ރާއްޖެއަށް އެއްޗެހި ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަ
 އިމްޕޯޓުކުރުން.

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ކުރުން  )ށ(  
 ހުއްދަނޫންކަމެއް، އެފަރާތުގެ ހުްއދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 ދަރަޖަކުރުން:
ނުރައްކާތެރި           

 އެއްޗެހި އިމްޕޯޓުކުރުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރުމުގައި، މީހަކު ރާއްޖެއަށް  (0) )ނ( 
އެތެރެކުރަނީ ބަޑިއެއް، ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ 

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ 
 ފާރި ވިޔަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، މީހަކު ވިޔަފާރި  (5)  
ކުރުމުގެތެރޭގައި ނުވަތަ އެއްޗެހި އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ނުވަަތ 
އޫރުމަސް އުފައްދާނަމަ ނުވަތަ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ ބަހާނަމަ، ޭއާނ 

 ރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.ވަނަ ދަ 0އެކުރަނީ ޖުނަޙްގެ 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  5އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، ހުއްދަނެިތ ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ޖުނަޙްގެ  (4)   ހުއްދަނެތި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި 
 ކުށެކެވެ.

ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ 
 ނުނަގާ ކުރުން 

ދަރަޖައިެގ ވަނަ  5މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (3)  
 ކުށެކެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން 

ނޑައެޅުން  ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި، ނުވަަތ ލައިސަންސެއް ނެތި، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ  )ހ(  .103 ކުށް ކަ
 ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ މީހާ އެ ސަރަޙައްދަށް ދިވެހިރާއް (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
ވަންނަނީ ހުއްދައެއް ނުަވތަ ލަިއސަންސެއް ނެތި، މަސް ބޭނުުމގެ މަޤްޞަދުގައި 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ އެކުރާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ  ކުށެކެވެ. 5 އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ (5)   

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ނ(  މާނަކުރުން 
ނޑުގެ ސަރަޙައްދު ގުނަން ފަށާ ހިސާބުްނ  ނޑުގެ ސަރަޙައްދާ އިންވެގެން އޮންނަ އަދި ކަ ކަ

ނޑުގެ ސަރަޙައްދަށެވެ. ނޯޓިކަލް މޭލާ ހަމައަށް އެ ފުޅާ 511ފެށިގެން  މިނުގައި އޮންނަ ކަ
އަދި އެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ދިރުންހުރި އެއްޗެއްސާއި ދިރުންނެތް އެއްޗެއްސާއި 
ނޑާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތައް ކުރުމާއި  އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތަކާއި ކަ

ރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންވާ ޕޮލިއުޝަން ހިފެހެއްޓުމާއި ިމ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާ
 ސަރަޙައްދަށެވެ.
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 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޢަމަލުކުރުން 

ނޑައެޅުން  އެ މީހެއްގެ ޢަަމލުތަކުގެ ސަބަުބން އެހެްނ  ،ޢާންމު ތަނެއްގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު )ހ(  .102 ކުށް ކަ
ހީވާނެކަން އެނިގހުރެ  މީހަކަށް ގޯނާވާނެަކން، ނުވަަތ އުނދަގޫވާނެކަްނ، ނުވަަތ ިބރު

 އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެިއްނ ޢަމަލެއް ކުރާނަމަ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 މާރާމާރީއާއި، ތަޅާފޮޅުމާއި، ހަރުކަށިކޮށް ނުވަތަ ބިރު އުފެދޭ ގޮަތްށ އުޅުން؛ ނުވަތަ  (0)   

 އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް އަޑުގަދަކުރުން؛ ނުވަތަ  (5)   

އެއްޗެހި ކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުުރމާއި ހަޑިހުތުރު ހަޑިހުތުރު  (4)   
 ޢަމަލުތައްކުރުން؛ ނުަވތަ 

ނޑައެޅިގެން ވަކި މީހެއްގެ ފަހަތުްނ  (3)    ޢާންމު ތަނެއްގައި ނުވަތަ ަތްނތަނުގައި، ކަ
 ނުވަތަ ؛ ދިއުން

 ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެދުން؛ ނުވަތަ  (2)   

ޤްޞަދެއް ޙާޞިލު ނުވާނެ ޢަމަލަކުން ނުރައްކާތެރި، ނުވަތަ މާއްދީގޮތުްނ ޖާއިޒު މަ (1)   
 .ހުތުރު، ނުވަތަ މީުހން ބިރުގަންަނފަދަ ޙާލަތެއް އުފެއްދުން

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން 

ނޑައެޅުން ކު  ދިވެހިރައްޔިތަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިްނ  )ހ(  .101 ށް ކަ
 ކޮށްފިނަމަ، އެކަންކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ދީނީ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅުން ހުރި ، ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ (0)   
ނުހިފުމާއި، ރޯދައަށްހުރެ ރޯދަ ދޫކޮށްލުން؛ ރޯދަ، ސަބަބެއްނެތި ރަމަޟާންމަހު

 ނުވަތަ 

   (5) (i)   އޫރުމަސް ނުވަތަ އޫރުމަސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ތަެކިތ ކެއުން؛
 ނުވަތަ 

    (ii)  .ްބަނގުރާ ބުއިނ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ުބގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަްށ ވަނަ ބާ 21މި ޤާނޫނުގެ  (5)   
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ  300އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުމުގެ އަދަބު މި ޤާނޫނުގެ  31
 ިމ ާމއްދާގެ )ހ( ެގ  ،( ވަަނ ނަްނބަރުގައި ހުއްަދކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތނ4ް)
 ވެ.ގައިވާ ކުށަށް، ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެ (ii)( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 5)
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 އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް 

ނޑައެޅުން  އެއްވެސް މީހަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާނަމަ އެ މީހާ އެކުރަނީ  )ހ(  .101 ކުށް ކަ
 ކުށެކެވެ:

މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެއް ބޭުނންކޮށްގެން ނުވަތަ ޢާންމުންެގ ކުރިމަތީގައި،  (0)   
ދީނީ ، ކުރުމުެގ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔައިއިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނު
 ތަޤްރީރުކުރުން؛ ނުވަތަ 

އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔައި، އެކިއެކި  (5)   
 އުފެއްދުން؛ ުނވަތަ ،ވިއްކުމާއި ،ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބެހުމާއި

އޮރިޔާން ކާޑު އުފެއްދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަަތ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި (4)   
ގެންގުޅުން، ނުވަތަ ިދނުްނ ނުވަތަ ވިއްކުން ނުވަަތ ފެތުރުން ނުވަަތ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން؛ ނުަވތަ 

އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން ނުވަތަ އަތުގައި  (3)   
ގެންގުޅުން، ނުވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުްނ ނުވަތަ ފެތުރުްނ  ބެހެއްޓުން ނުަވތަ

 ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުްނ؛ ނުވަތަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުމަށް މަަސއްކަތް ކުރުމާއި،  (2)   
މާއި، މީހުންގެ މެދުގައި ދީނީޮގތުން ބައިބައިވުން އުފެޭދ ބާވަތުެގ ާވހަކަ ދެއްކު

 އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

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

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖިބު 

ނޑައެޅުން   އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި )ހ(  .101 ކުށް ކަ

   (0) (i)  ެނގޭ ނުރައްކަލެއްގެ އިންޒާރު، އެކަށީގެންވާ ކުރިމަތިވެދާނެކަން އ
 ސަބަބެއްނެތި ނުރައްކަލެއްގައިވާ މީހާއަށް ނުދިނުްނ؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ިއެީހތެރިކަން ، އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާައށް، އެކަށީގެންވާ ސަަބބެއްނެތ
 ފޯރުކޮށްނުދިނުްނ؛ ނުވަތަ 

ތެއްގައި ހުރުމާއި އަދި އިންޒާރު އޭނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދެވިދާނެ ޙާލަ (5)   
 ދެވިދާނެ ޙާލަތެއްގައި ހުރުން؛ ައދި

    (i)   ީއޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަަކށް ވިޔަސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މާއްދ
ނުރައްކަލެއް ނުވާނެފަދައަކުްނ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދެވިދާނެ ނުވަތަ 
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 އިންޒާރުދެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރުން؛ އަދި 

    (ii)   ާޤާނޫނުން ނުަވތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވ
އެއަށްވުރެ މަތީ ވާޖިބެއް ދޫކޮށްލަންނުޖެހި އިންޒާރުދެވެން އޮުތން ނުވަތަ 

 އެހީތެރިވެދެވެން އޮތުން.

ނުރައްކަލުގައިވާ މީހާ       
ނުވަތަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ 

 މީހާ 

 ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި "ނުަރއްކަލުގައިވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ:މި ޤާނޫނު (0) )ށ( 

    (i)   ޭނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން  ނުވަތަ ޖެހ އެމީހާގެ ހަށިގަ
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގުުދރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލާ 

 ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ  މީހާއަާށއި؛

    (ii)   ިކުށަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ މީހާއަށް؛އަނިޔާވެރ 

 "އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާ" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ: (5)   

    (i)   ެލިބޭ އަނިޔާއަކުން ނުވަތަ ޖެޭހ ބައްޔަކުން ނުވަތަ ުގދުރަތީ ހާިދސާއެއްގ
ނޑަށް ގެއްުލން ލިބިފައިވާ މީހާއަށް؛ ނުވަތަ   ސަބަބުން ހަށިގަ

    (ii)  ެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާއަށެވެ.އަނިޔާވެރި ކުށ 

މަދަނީ ބަދަލު ދިނުމުން    
އިމްތިޔާޒު          

 ލިބިގެންވުން 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ެއހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދޭ މީހާ ނުވަތަ އިންާޒރުދޭ މީހާކުރާ ޢަމަލެއްގެ  )ނ( 
ގެންވާނެއެވެ. އެއީ އޭނާ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަަދުލ ދިނުމުން އޭނާއަށް އިމްތިޔާޒު ލިބި

ނޑުތަކުގެ  ،އެކުރާ ޢަމަލުކުރީ ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމަށްވުމާއި އެކަންކުރުމަށް އޮތް އެކަށޭނަ މިންގަ
އަދި އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަޅާުލމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް  ،ތެރޭގައި ކަމަށްވުމާއި

ނޑުތަކުގެ ތެރޭގަިއކަމަށްވާނަމައެވެ.  އޮންނަ މިންގަ

ހެންގޮތަކަށް       އެ
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު      

 ވަކި ގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރުން 

އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާާހހިނދަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުަތއް މީހެއްގެ ފަރާތުން  )ރ( 
ފެނިފައިވާނަމަ އެހީތެރިކަމަށް ޭބނުންވެފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިންކަމަށް، 

ނޑިޔާރު ޤަބޫލު  ކުރަންވާނެއެވެ.ފަ

މަސައްކަތްކުރާ ޓެލެފޯނެއް ނުވަަތ ރޭޑިޔޯއެއް އޭނާގެ ކޮންޓްރޯލުގައި އޮވެ، ނުަވަތ  (0)   
 އެއިން އެއްޗެއް އޭނާއަށް ލިބޭ ހިސާބުގައިވާކަން އެނގިހުރެ؛

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިާވ މީހާއަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ  (5)   
ނުަވަތ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ިއދާރާގެ މީހުންނަްށ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް

 އަންގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތި؛

އެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުވަަތ  (4)   
 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގާފައިނުވުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ބ(  ދަރަޖަކުރުން 
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 މާނަކުރުން 

ވަނަ  103"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .102 މާނަކުރުން 
 މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދީފައިވާ މާަނކުރުމެވެ.

ަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިާވ ވަ 100"ކުލީސިފައިން" އަށް ދީފައިވަީނ މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފައިާވ  040"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  151

ނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް   އިޖްތިމާޢީ މިންގަ

 ހަށިވިއްކުން  ވަނަ މާއްދާ  151

 ހަށިވިއްކުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން  މާއްދާ ވަނަ  150

 ހަޑިހުތުރު ލިޔުމާއި، ތަކެތި އުފެއްދުމާއި، ބެހުން  ވަނަ މާއްދާ  155

 މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގަިއ ކުރުން ވަނަ މާއްދާ  154

ނޑުގެ ބައިތަްއ ވިއްކުން ވަނަ މާއްދާ  153  އިންސާނާގެ ހަށިގަ

 ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން ވަނަ މާއްދާ  152

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  151

 ހަށިވިއްކުން 

ނޑައެޅުން  ނުވަތަ އަގުހުރި އެއްޗެއްގެ މުޤާބިލުގައި، ތިމާގެ އަނބިީމހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނޫން  ފައިސާ )ހ(  .151 ކުށް ކަ
 ވާނަަމ، މީހަކާއެކު ޒިނޭކޮށްފިނަމަ ުނވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގައިފިކަމަށް 

 އެ ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
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 ހަށިވިއްކުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން 

ނޑައެޅުން  ރާ މީހާ އެކުރަނީ ނުވަތަ އަގު ހުރި އެއްޗެއްގެ މުޤާބިލުގައި، އަންަނނިވި ަޢމަލު ކު ފައިސާ )ހ(  .150 ކުށް ކަ
 ކުށެކެވެ.

ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަަތ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް މީހަކަށް މަޖުބޫރުކުރުން؛  (0)   
 ނުވަތަ 

ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަުރ ދިނުމާއި އެކަން  (5)   
 މަގުފަހިކޮށްދިުނން؛ ނުވަތަ  ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި އެނޫންގޮތަަކށްވެސް އެކަމަށް

އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއް، ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެްއ  (4)   
 ދިނުން. ހިންގުމަށް ބޭުނންކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލު ހިންުގމަށް ކުޑަކުއްޖަކަށް ހިތްވަރުދޭނަމަ ނުވަތަ  (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ވާނަމަ އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ އެހީތެރި

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  (5)   

 ބެހުން  ،ހަޑިހުތުރު ލިޔުމާއި، ތަކެތި އުފެއްދުމާއި 

ނޑައެޅުން  އްޗަކީ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއްކަން އެއްޗެއްގެ ހަޑިހުތުރުކަން އެނިގހުރެ، ނުވަަތ އޭގައިވާ އެ )ހ(  .155 ކުށް ކަ
 .ަމލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެއެނގިހުރެ، އަންނަނިވި ޢަ

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ހިމެނޭ ފޮޓޯއާއި، ލިޔުމާއި، މަންޒަރާއި، ރެކޯޑާއި އަދި  (0)   
އެނޫންވެސް ހަޑިހުތުރު ސިފަ ހާމަކޮށްދޭ ނުވަތަ ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެހި ވިއްކުމާއި 

 ރުމާއި ދިނުން؛ ނުވަތަ ރައްދުކު

ހަޑިހުތުރު މަންޒަރުތައް ހިމެޭނ ތަމްސީލެއް، ސްޓޭޖްޝޯއެްއ ނުވަތަ ނެށުމެްއ  (5)   
 ހުށަހަޅައިދިނުމާއި، އެފަދަކަމެއް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން؛ ނުވަތަ 

އެއްވެސް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއް ހިމެނޭ ވަސީލަތެއް ޝާއިޢުކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް  (4)   
ހުޅުވާލައިގެން ދެއްކުމާއި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މީހުންނާ ހަމައަްށ އެފަދަ އެއްޗެއް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛ ނުަވތަ 

އަގެއްގެ މުޤާބިލުގައި، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލެއް، އަމިއްލައަށް  (3)   
ނޑު ކުރުން، ނުވަތަ ހަޑިހުތުރު ޢަަމލަކަށް ބެލެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ައމިއްލަ ހަ ށިގަ

 ދެއްކުން؛ ނުވަތަ 

 ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ހުރިކަމަށް ދައްކައިގެން އެއްޗެއް އިޝްތިހާރުކުރުމާއި  (2)   
 އެ ވިއްކުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން؛ ނުވަތަ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 154 

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބެހުމުގެ ނިޔަތުގައި، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ހިމެނިގެންވާ  (1)   
އްޗެހި އުފެއްދުމާއި ގަތުމާއި ހޯދުމާއި އަތުގައި ލިޔުމާއި އެހެނިހެން އެފަދަ އެ

 ބެހެއްޓުްނ؛ ނުވަތަ 

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް މީހަކު ބެހީ ސައިންޓިފިކް  )ށ(  އިސްތިސްނާ 
ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ހުްއދަ ސަބަބެއް އޮވެގެން އެފަދަ އެއްޗެހި ބެހެއްޓިދާނެ ފަދަ 

( ަވނަ 0މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށްކަމުަގއިވާނަމަ، އޭނާ އެކުރަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
 ( ވަނަ ނަްނބަރަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެެރއިން ކުށެއް ނޫނެވެ.1ނަންބަރުން )

 އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހައި 
 ހިނދަކު ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

އުފެއްދިދާނެ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭގެ އިތުރު ކޮޕީ ހެދިދާނެ ގޮތަށް އެއިން އިތުރު އެއްޗެހި  )ނ( 
 ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޯލްޑެއް، ޕްލޭޓެއް ނުވަތަ 
އެ ބާވަތުގެ އެއްޗެހި މީހަކު އުަފއްދައިފިކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ ަގނެފިކަމަށް ވާނަމަ ނުަވތަ 

ނުވަތަ އަތުގައި ބަހައްޓައިފިކަމަށްވާނަަމ، އެކަމެއް އެކުރީ އެފަދަ ހޯދައިފިކަމަށް ވާނަމަ 
އެއްޗެހި ޢާންމުކޮށް ބެހެއްޓުމުެގ ބޭނުމުގައިކަމަށް، އެެހން ގޮަތކަށް ސާބިތުނުވާހާިހނދަކު، 

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.  ފަ

ތަކެއް "ަހޑިހުތުރު" ކަމަށް ބެލެެވނީ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ނުަވތަ ހުށަހަޅައިދޭ ހަރަކާތް  )ރ(  މާނަކުރުން 
ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު މީހަކު، ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ މިހާރުގެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ޢާންމު 
 ހަމަތަކުގެ އަލީގައި އެ އެއްެޗއް ބެލުމަށްަފހު އަންަނނިވި ޮގތްތަކުން ކުރެ ގޮތަަކށް، 

 މައެވެ:އެ އެއްޗަކާ މެދު ނުވަތަ އެ ކަމަކާ މެދު ދެކޭނެ ނަ

 މުޅި އެއްޗަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު، އެ އެއްޗަކީ ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ  (0)   
އެ ތަމްސީލަކީ ޝަހުވާީނ މަޞްލަޙަތެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއްކަމުގައި 

 ޤަބޫލުކުރުން؛ ނުަވތަ 

ނޑައެޅިގެން ހުތުރުވާ ގޮތަށް، ޝަހުވާނީ ޢަމަލުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނުވަ (5)    ތަ ކަ
 ތަމްސީލުކޮށްދޭ އެއްޗަކަށްވުން.

( ަވނަ ނަްނަބރަށް ބަޔާންކޮށްފައި 1( ވަަނ ނަންބަރުން )0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0) )ބ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ. 0ހުރި ކުށްކުށަކީ ޖުނަޙްގެ 

 ވެ.ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެ 4އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (5)   

 ކުޑަކުދިންގެ ހަޑިހުތުރު 
 ޢަމަލެއް ދެއްކުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ހަޑިހުތުރު އެއްޗަކީ  (4)  
ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަކީ އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ  އެއްޗެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ، އެކުށުގެ  ދަރަޖަ ކަ
 ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ. 0ނިސްބަތަށްވުރެ 

    (i)   ަކުޑަކުއްޖަކަށްވުން؛ ނުވަތ 

    (ii)   ްއޭނާއަށް އެ ކުރެވޭ ކަމެއް ވިސްނައިގަތުމުގެ ތަޞައްރުފެއް ނެތ
 މީހަކަށްވުން.
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 މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރުން 

ނޑައެޅުން  ކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ހިންގާ ޢަމަލު ފިޔަވައި، މައްޔިތާއާމެދު މީހަކު ހިންގާ ޤާނޫނު ހުއްދަ )ހ(  .154 ކުށް ކަ
ޢަމަލަކުން އެ މައްޔިތާ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާގެ މީހުްނގެ ތެރޭގައި ނަފްރަތު 

 އުފެދޭނެކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހާ ެއކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 .ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ 5މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 

 އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވިއްކުން 

ނޑައެޅުން  ނޑުގެ ބައެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް އެނގިހުރެ ވިއްކުމަކީ ނުވަތަ  )ހ(  .153 ކުށް ކަ އިންސާނާގެ ހަށިގަ
 ގަތުމަކީ އެ މީހާކުރާ ކުށެކެވެ.

ނޑުގެ ބަޔަކަށް އަ )ށ(   ގު ދިނުމަކީ ނުވަަތ އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައި މީހަކު، އިންސާނާގެ ހަށިގަ
 ލިބިގަތުމަކީ، އެ މީހާކުރާ ކުށެއް ނޫނެވެ.

ނޑުެގ  (0)    ސައިންޓިފިކް ބޭނުމަަކށްޓަކައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޭބނުމަކަށްޓަަކއި، ހަށިގަ
ނޑުން ދިޔަވަރެއް ނަގާތީ ހިނާގ ޚަރަދު އަނބުރާ ، ބައެއް ނުވަތަ ހަށިގަ
 ތަ ލިބިދިނުމުގެ ގޮުތން ދެވޭ މުދާ ުނވަތަ ފައިސާ؛ ނުވަ

ޞިއްޙީ ފަރުވާއާގުޅޭ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސްގެ  (5)   
 މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން މީހަކަށްދެޭވ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ؛ ނުވަތަ 

ނޑުގެ ބައެްއ ނުވަތަ ދިޔައެއް  (4)    ސައިންޓިފިކް ބޭނުމަކަްށޓަކައި އިންސާނާގެ ހަށިގަ
ށާއި، ހުރި ތަނަކުްނ ނެގުމަށާއި ވަިކ އެއް ތަނުން އަނެްއ ތަަނށް ގެންދިއުމަ

ތަނެއްގައި ރައްކާކުރުމަށް ހިނގާ އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުތައް އަނބުރާ ދިނުމުގެ ގޮތުން 
 ދެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ؛ ނުވަތަ 

ޞިއްޙީ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުގައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމުގައި ނުވަަތ  (3)   
ނޑުގެ ބަޔަކުން ބައްޔެއް ދެނެގަތުމަށްޓަ ކައި ޭބނުންކުރުމަށް އިންސާނާގެ ހަިށގަ

އުފައްދައިފައިވާ ބޭސް ނުވަތަ ރީއޭޖެންޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް މާއްދާތައް ވިއްކުމާއި 
 ގަތުން.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން 

ނޑައެ މީހެއްގެ އިހްމާލުން އަންނަނިިވ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެްއ ކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ އެމީާހ  )ހ(  .152 ޅުން ކުށް ކަ
 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
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 އަނިޔާވެރިކަމާ އެކު ޖަނަވާރަކާ މެދު ޢަމަލުކުރުން؛ ނުވަތަ  (0)   

 .އޭނާގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ޖަނަވާރަކަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްުލން (5)   

ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،  )ށ(  އިސްތިސްނާ 
ނުވަތަ ޖަނަވާރަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިން މީހަކުކުރާ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  )ނ(  ން ދަރަޖަކުރު

 މާނަކުރުން 

ވަނަ މާްއދާގެ )ރ( ގައި ދީފައިާވ  155"ހަޑިހުތުރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .151 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ.

އިާވ ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ދީފަ 040"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 މާނަކުރުމެވެ.

( ވަނަ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ) 300"ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 

 ވަނަ ބާބު  101

 ހަތިޔާރާ ގުޅޭ ކުށް 

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  101

ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާްއދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާިއ އުފެއްދުމާއި އެއް ތަުނން ައނެއް ތަނަްށ  އްދާ ވަނަ މާ  100
 ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  105

 ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން 

ނޑައެޅުން  އްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަތިޔާރެއް އޮތްކަްނ ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރަ )ހ(  .101 ކުށް ކަ
 ދެއްކުމަކީ އޭނާކުރާ ކުށެކެވެ.

ވަނަ  4ކުށްކުރުމުގައި މީހަކު ބަޑިޖަހައިިފ ކަމަށްވާނަމަ، އޭާނ އެކުރަނީ ިޖނާޔަތުގެ  (0) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖިނާޔަތުގެ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ (5)   

އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ      
ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި    

ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކުށުގެ       
 ބުރަދަން އިތުރުވުން 

މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުގައި، އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްފިނަަމ،  )ނ( 
 ޙާލަތްތަކާ އަޅައި ބަލާއިރު، އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވެގެންވާ ކުށެކެވެ. އޭނާ އެކުރި ކުށަކީ އެހެން

"އޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރިގަރަށް ފިތައިލުމުން ޓްރިގަރ  (0) )ރ(  މާނަކުރުން 
ނޑުމެއްނެތި ވަޒަން ޖެހޭ ފަދަ  އޮބިފައި ހުންނަހާހިނދަކު، އެ ބަޑިން މެދުކެ

 ން ިހމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަބޑިއެވެ.އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ އެކްޝަ

"އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އިންސާނެއްެގ އެހީތެރިކަމެއްނެތި  (5)   
 ބަޑީގެ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ވަޒަންލައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަށެވެ.

 "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު": (4)   

    (i)  ަ( ވަނަ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 051އިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ އަށް ދީފ
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ؛ އަދި

    (ii)   ިނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ މާނައިގައި، ބަޑިއާއި ވަޒަން ފޮނުވާގޮތަްށ ހަދާފައ
ހުންނަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ވަީސލަތްތަކާއި ނިއުމެޓިކް ގަން، ސްޕްރިންގ 

ބޯލް ަގން، ީބބީ ގަން، ސްޓަން ގަން ނުވަތަ ޭޓޒަރއާއި ގަން، ޕެއިންޓް
ތޫނު ހަތިޔާރާއި، ކޯރާޑިއާއި، ވަޅިއާއި، ރޭޒަރުތިލައާއި، މިފަދަ އެއްޗެހި 

 ހިމެނެއެވެ.

"ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒަންނުކުންނަ ގޮތަށް، ނުވަަތ އެންމެ މަދުވެގެން  (3)   
ބާރު މިން ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފޫޓަށް ވަޒަން ދަތުރުކުރާ ވަރުގެ 11

 ބަޑިއަށެވެ.

"ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރިގަރަްށ ފިތައިލާ ކޮންމެ  (2)   
ފަހަރަކު ވަކި ވަރަކަށް ވަޒަން ޖެހޭފަދަ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ އެކްޝަން ހިމެނޭ 

 ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޑިއަެށވެ.

ނޑައެޅުމުގައި އަދަބު ކަ 
 ބަލަންޖެހޭ ނުކުތާ 

 އިރު އޮއްސުމާއިއިރު އެރުމާ ދެމެދު ހިނގާ ވަގުތުގަިއ ކުށުގެ އެ ޢަމަލު ހިންގައިިފނަަމ  )ބ( 
ނޑު އަންގައިދޭ  0115މި ޤާނޫނުގެ  ނޑައެޅުމުގެ މިންގަ ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބު ކަ

ނޑުން އެއް ދަރަޖަ އެ ކުށުގެ އަދަބަްށ  ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އަދަބުގެ މިންގަ
 އިތުރުކުރެވިގެންވެއެވެ.
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 ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި 
 އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން 

ނޑައެޅުން  އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ، ލައިސަންސެއްނެތި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސީދާ ހުއްދައެއްނެތި )ހ(  .100 ކުށް ކަ
 ތެރެއިން ޢަމަލެއް އެނގިހުރެ ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް ހިމެނޭ އެއްޗެއް އުފެއްދުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ވިއްކުމާއި،  (0)   
އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛ 

 ނުވަތަ 

 ބަޑި އުފެއްދުމާއި އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛ ނުވަތަ  (5)   

 އެހެން މީހަކަށް ބަޑިއެއް ދިނުން ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ބަޑިއެއް ވިއްކުން؛ ނުވަތަ  (4)   

 ބަޑިއެއް ގެންގުޅުން. (3)   

އެހެން ގޮތަކަށް        
 ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު 

 ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް 

 ސާބިތުކޮްށނުދެޭވހާ ހިނދަކު:އެހެން ގޮތަކަށް  )ށ( 

 ބަޑިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަޑި ހުރެއްޖެަނމަ، މި މާއްދާެގ  2މީހެއްގެ އަތުގައި  (0)  
( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަމުގައި 5)ހ( ގެ )

ނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.  ފަ

( ަވނަ 4ްއޖެ ކަމުގައިވާނަމަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ބަޑިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ހުރެ 4 (5)   
ނޑިޔާރު  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަމުގައި ފަ

 ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އިތުރަށް: 104 )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

( ވަަނ 5ރުން މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ )( ަވނަ ނަްނބ0ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (0)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ. 3ނަންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްުކށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 2

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 0ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ  (4)   

ގެންގުޅުނު ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި  )ރ(  އަދަބު އިތުރުވާނެ ނުކުތާ 
 ހިމެނޭކަމަށްވާނަމަ، އެ ކުށުގެ ައދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ.

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 25 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 159 

 މާނަކުރުން 

( ވަަނ 0ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ) 101މެޓިކް ބަޑި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "އޮޓޮ (0)  .105 މާނަކުރުން 
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  101އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  "އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ" (5)  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  050އަށް ީދފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  ވި މާއްދާ""ފަނާކުރަނި (4)  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ެގ  051އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުެގ  "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" (3)  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.0)

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 101ށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ އަ "ބަޑި" (2)  
 ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  101އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  "ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" (1)  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.2)

 

 ވަނަ ބާބު  151

 ވައިގެން ކުރާ ކުށް ޓެރަރިޒަމާއި ރާ 

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން ވަނަ މާއްދާ  151

 ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  150

 މާނަކުރުން ވަނަ މާއްދާ  155

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން 

ނޑައެޅުން   ކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:އަންނަނިވި ޙާލަތްތަ )ހ(  .151 ކުށް ކަ

 ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން؛ ނުވަތަ  (0)   

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގަިއ ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކު އެ ޖަމާޢަތާ ގުޅުވުން؛  (5)   
 ނުވަތަ 

 މާލީގޮތުން އެހީތެރިވެިދުނން؛ ނުވަތަ  ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތަކަށް މާއްދީ ގޮުތންނާއި (4)   
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ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި އެހެން ކަމެއްގައި  (3)   
 އެ ފައިސާ އިންވެސްޓުކުރުން؛ ނުވަތަ

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަރަކާތްތައް އެއްވެސް ގޮތަކުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި،  (2)   
 އް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުން.އެޙަރަކާތްތަ

 "ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް"ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ: (0) )ށ(  މާނަކުރުން 

    (i)   ީގުޅިފަިއވާ ޢާންމު ، އެ ޖަމާޢަތުގައި ހިމެޭނ މެންބަރުންނަކ 
 އެއް މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމާއި:

ންބަރުން ނުަވތަ އެ ޖަމާޢަތާ ގުޅިފައިވާ މީހުން އެ ޖަމާޢަތުގެ މެ )ހހ(     
މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ މަޤްޞަދެއްގެ 
ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނިޔާވެރިކަން ނުވަތަ ފަނާކުރުން ނުަވަތ 
އެދެކަންތަކުންކުރެ ކަމެއްގެ ބިރު ދެއްކުން ހިމެނޭ ދެ ޢަމަލު 

ންގާފައިވާ ބަޔަކަށްވުްނ؛ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢަމަުލ ހި
 ނުވަތަ 

އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނުަވތަ އެ ޖަމާޢަތާ ގުޅިފައިވާ މީހުން  )ށށ(     
މެދުވެރިކޮށް، މަސްތުވާއެއްޗެހި ވިއްކުމާއި މަސްތުވާއެއްޗެހި 
އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންގޮސް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުންކަމަށް 

ށްވުރެ ގިނަ ޢަމަުލ މާނަކުރެވޭ ދެ ޢަމަލު ނުަވަތ އެއަ
 ނުވަތަ  ހިންގާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން؛

އެފަދަ ކުށްކުށް ކުރުމަކީ، ނުަވތަ ކުރާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމަީކ  )ނނ(     
އެ ޖަމާޢަތުގެ ބޭނުންކަމުގަިއ ނުވަތަ މަޤްޞަދުކަމުގައި 
ޢާންމުކޮށް އިޢްލާންޮކށްފައިާވ ނުވަތަ ަޤބޫލުކޮށްފައިާވ 

 ބަޔަކަށްވުން؛ ނުަވތަ 

    (ii)  ިސަރުކާރުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ނުވަަތ ކުށްކުރާ ދިވެހ
ނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތަކަށްވުން.  ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ކަ

"މާއްދީ އެހީތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ޚިދުމަތާއި، އެ މީހުން ތިބޭެނ  (5)  
ނުމާއި، ެއ މީހުންނަްށ އެ މީހުންގެ ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ މީހުންނަށް ތަމްރީނުދި

ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުމުގެ ލިޔުންތައް ދިނުމާއި ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ ދޮގު ލިޔުންތައް 
ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި، މުއާޞަާލތުގެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިުނމާއި، ހަތިޔާރު ދިނުމާއި، 

ތަނުން އަނެއް ަތނަށް ގެއްލުންދެނިވި އެހެންވެސް މާްއދާތަކާއި، ގޮވާއެއްޗެއްސާއި، އެއް 
ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މާއްދީ އެކިއެކި މުދަލާއި އެހެނިހެން އެހީ ދިނުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 

 ޔެކިޔުން ދިނުމެއް ނުހިމެެނއެވެ.މީގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއާއި ދީނީ ލި

 ން އެނގިފަިއވާނަމަ:ކުށްކުރާ މީހާއަށް، އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަ (0) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 
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    (i)  ( ެގ )( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާކުށަކީ، 2މި މާއްދާގެ )ހ
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ  ކުށެކެވެ؛ އަދި 5ޖިނާޔަތުގެ 

    (ii)  ( ެގ )( ވަނަ 3( ވަނަ ނަންބަުރން )ހ( ގެ )0މި މާއްދާގެ )ހ
އިގެ ވަނަ ަދރަޖަ 4ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް ހުރި ކުްށކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށްކުށެވެ.

އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަން ދެނެގަތުމާމެދު އެއްެވސް ފަރުވާލެއްނެްތ  (5)   
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުށަކީ، 2މީހާކުރާ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3ޖިނާޔަތުގެ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ (4)   

 ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން 

ނޑައެޅުން   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ: )ހ(  .150 ކުށް ކަ

ނގޭ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙަރަކާތަކުން ހޯދައިފައިވާ ފައިސާކަން އެ (0)   
 އެއްވެސް މާލީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން؛ އަދި 

އެ މާލީ މުޢާމަލާތް ހިންގުމުގެ މުޅި ބޭނުމަކީ ނުވަތަ އެ މުޢާމަލާތުން ޙާޞިލުކުރާ  (5)   
 ބޭނުމަކީ:

    (i)  ްނުވަތަ  ؛ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން ކަމުގައިވުނ 

    (ii)  ާނޫނީ ޢަމަލުން ލިބޭ ފައިސާގެ ބާވަތާއި، އެ ހުރި ތަނަކާއިޣައިރު ޤ ، 
އަދި އޭގެ ވެރިފަރާތާއި އޭގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ ، އެ ލިބުނު ތަނަކާއި 

 ފަރާތް ފޮރުވުން؛ ނުވަތަ 

    (iii)  ުޤާނޫނު ބުނާގޮތުްނ އެފަދަ ފަިއސާއާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތ
 .ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްވެގަތުން

"މާލީ މުޢާމަލާތް" ކަމަްށ ބުެނފައި އެވަނީ އަންަނނިވި ކަންަކން ހިމެނޭ ޮކންެމ  (0) )ށ(  މާނަކުރުން 
 މުޢާމަލާތަކަށެވެ:

    (i)   ްވަޔަރ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެެހްނ ވަސީލަތެއް ޭބނުންކޮށްގެްނ އެްއ ތަނުނ
 އަނެއް ތަނަށް ފައިސާ ގެންދިއުްނ؛ ނުވަތަ 

    (ii)  ުފެއްދުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން؛ ނުވަތަ ފައިސާގެ ލިޔުމެއް އ 

    (iii) .ްމުދަލަކަށްއޮތް މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުުރނ 
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 "ފައިސާގެ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (5)   

    (i)   ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާފޮއްޗަށާއި ފައިސާގެ ނޫޓަށާއި، އެހެނ
އްސަށާއި، ޓްރެވެލަރސް ޗެކަށާއި، ބޭންްކ ޤައުމެއްގެވެސް އެފަދަ އެއްޗެ

 ޗެކަށާއި އަދި މަނީ އޯޑަރަށެވެ؛ ނުވަތަ 

    (ii)   ްއިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީއަށް ނުވަތަ ލިޔުން އަތުްނ އަތަށ
ބަދަލުވާއިރު، އޭގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ބަދަލުވާގޮތަށް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނިެހން ލިޔެކިޔުމަށެވެ.

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 3މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

( ަވނަ 0ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ) 151"ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .155 މާނަކުރުން 
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

( ވަނަ 0ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 150ޤާނޫނުގެ  "މާލީ މުޢާމަލާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި )ށ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  151"މާއްދީ އެހީތެރިކަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.5)

( ވަނަ 5ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ) 150ނުގެ "ފައިސާގެ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫ )ރ(  
 ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުެމވެ.
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ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު  -ތިންވަނަ ބައި   ކަ

 ވަނަ ބާބު  0111

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ނޑައަޅައި ވަނަ މާއްދާ  0111 ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަ  ޢާންމުކުރުން ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ވަނަ މާއްދާ  0110  ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު  ވަނަ މާއްދާ  0115  ކަ

ނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް  ވަނަ މާއްދާ  0114 ނޑައެޅުން ލާޒިުމނުވި ނަމަވެސް، އެ މިންވަާރ ޚިލާފުވާ  އަދަބު ކަ އަދަބު ކަ
 ބަބު ބަޔާންކުުރންޙާލަތްތަކުގައި ސަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ ިމްނވަރުގެ އަދަބެއް، ހުއްދަ ކުރެވިަފއިވާ އެހެން  ވަނަ މާއްދާ  0113 ކަ
ނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް   ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކަ

 އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު ވަނަ މާއްދާ  0112

 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން  ވަނަ މާއްދާ  0111

ނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް ވަނަ މާއްދާ  0111  އަދަބު ކަ

 ކައްފާރާ ވަނަ މާއްދާ  0111

 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު  ކަ
ނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން   ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، މި ބާބާއި މި ޤާނޫނުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގައި އަދަބު  )ހ(  .0111 ކަ
ނޑައެޅޭެނ އަދަބުގެ މިންވަުރ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން، އެ ކުށަކަށް ކަ
ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ިމްނވަރަށް ވާޞިލްވިގޮތް އެ މަްއސަލައެއް ނިމުނުގޮތުގެ 

 ރިޕޯޓުގައި، ޤާޟީ ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ނޑައަޅާ އަދަބުގެ މިންވަރަްށ ވާޞިލްވުމަްށޓަކައި ކޯޓުން ެގންގުޅޭ  )ށ(   މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަ
އެ އިރެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ  ،އުސޫލުތަކަކީ އެއްގޮތް އުސޫލުަތކަކަށް ހެދުމަށް
ނޑުތައް  0އަހަރުން  5އެންމެ އިސް ކޯޓުން މަދުވެގެން ކޮންމެ  އަހަރު އެ މިންގަ

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. ބަލައި،
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 ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު 

އަދަބުގެ މިންވަރު ކޯޓުން 
ނޑައެޅުން   ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު"  0115މި ޤާނޫނުގެ   .0110 ަވނަ މާްއދާގައިވާ "ކަ
ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތްނ  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ކުށަަކށް ކަ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން ކަ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ 
މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގޮޅި 

ނޑައެޅުން   ކަ

ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށުގެ  5ވަނަ ބަޔާއި  0މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 
ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިން  ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ ކުށަކަށް ކަ ވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ ދަރަޖަ ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ  0115މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ކަ
ތާވަލު" އިން ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮލަމުގައި )ަމތިން ތިރިއަށް( ހިމެޭނ 

ޅި ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން "އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑު" ބަޔާންކުރާ ގޮ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  )ކަނާތުން ވާަތށް( ކަ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި 
ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުން 
ނޑައެޅުން   ތާވަލުން މިނެއް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ނުކުތާތައް ދެނެގަތުމުގައި،  )ށ(  އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަދަބު ކަ
 ވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯުޓން ރިޢާޔަތް ކުރަން

ނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ  (0)    އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް އަދަބު ކަ
ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  5ވަނަ ބަޔާއި  0ނުކުތާތައްކަމަށް މި ާޤނޫނުގެ 

 ކަންކަމާއި، އަދި

މިނަށް ޑުދަބުެގ ކުޑަބޮއަ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 0011މި ޤާނޫނުގެ  (5)   
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ  0ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި؛ )މި މާއްދާގެ 

ނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ  ގޮތުގެމަތިން އަދަުބ ކަ
 ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަންތަްއތައް( އަދި

ނޑައެޅުމުގައި ބަލަންެޖހޭ ކަންކަމު (4)    ގެ ތެރެއިން ކަމެއް، ސާފު ހެކީގެ އަދަބު ކަ
 އަލީގައި ސާބިތުވެފައިވާނަމަ އެކަމަކާއި؛ އަދި

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި،  (3)    އަދަބުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ކަ
ސާބިތުވެފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އަދަބުގެ ިމންވަރު މައްޗަށް 

ބުގެ މިންވަރު ދަށަށް ޖައްސަްނޖެހޭ ނުކުތާތައް ޖައްސަންޖެހޭ ނުކުތާތަކުން އަދަ 
ނޑުމާއި؛  ކެ

އަދަބުގެ މިންވަރު މައްޗަށް ޖަްއސަންޖެހޭ  އެންމެހާ ކަންކަން އެއްކުރުމަށްފަހު  (2)   
ނޑުމުން  އެއިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަަށްށ ޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންަކން ކެ

ަވނަ މާއްދާގައިވާ  0115އަންނަ އަދަބުެގ މިންވަރަކީ، މި ޤާނޫނުެގ 
ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު" އިން އެ ކުށަކާ ގުޅިގެން  "ކަ

ނޑައަޅާ ގޮޅިއެވެ.  ދެވޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަ
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ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ  ކުށަކަށް ކަ
 މިންވަރު 

ންކުރާ ކޮލަމްެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާ )ނ( 
ގޮޅިއާގުޅޭ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށުގެ އަދަބުެގ 
ނޑައަޅާ ގޮޅީގައި ބަޔާންކުރާ  މިންވަރަށް ގެންަނންޖެހޭ އުނި އިތުރު ގެނައުމަށްފަހު ކަ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރެވެ.  އަދަބަކީ އެ ކުށަކަށް ކަ

 ވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިން 

އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ 
 ތާވަލު 

ނޑައަޅަންވާނީ މި ާޤނޫނުގެ  )ހ(  .0115 ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު ކޯޓުން ކަ ވަަނ  0114ކަ
 މާއްދާއާއި، ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ  
0 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ 
5 

ޔަތުގެ ދަރަޖަ ޖިނާ 
4 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ 
3 

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ 
2 

ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ 
0 

ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ 
5 

 ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ 
4 

ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ 
 ބޮޑު އަދަބު 

 މ 4 މ 1 އ 0 އ 5 އ 3 އ 1 އ 02 އ  52

 މ 1އ،  04 މ 1އ،  55 2+
މ،  5އ،  1

 ދ 05
 މ،  1އ،  4

 ދ 1
 މ،  1އ،  0

 ދ 1
 ދ 50މ،  5 ދ 05މ،  2 ދ 01މ،  2

 އ 05 އ 51 3+
މ،  3އ،  1

 ދ 53
މ،  5އ،  4

 ދ 05
 މ،  1އ،  0

 ދ 1
 ދ 05މ،  5 ދ 53މ،  3 ދ 01މ،  2

 މ 1އ،  01 މ 1އ،  01 4+
 މ،  1އ،  2

 ދ 1
މ،  2އ،  5

 ދ 01
މ،  3އ،  0

 ދ 53
 ދ 4މ،  5 ދ 1މ،  3 ދ 05މ،  1

 އ 2 އ 02 5+
މ،  2އ،  3

 ދ 01
މ،  3އ،  5

 ދ 53
މ،  5އ،  0

 ދ 05
 ދ 53މ،  0 ދ 01މ،  4 ދ 1މ،  1

 ދ 02މ،  0 މ 4 މ 1 އ  0 އ 5 އ 3 މ 1އ،  1 މ 1އ،  05 0+

އަދަބު 
ކަނޑައެޅުމުގެ 

 އަސާސީ މިންގަނޑު 
 އ 1 އ 01

 މ، 5އ،  4
 ދ 05 

 މ،  1އ،  0
 ދ 1

 ދ 1މ،  0 ދ 05މ،  5 ދ 53މ،  3 ދ 01މ،  2

 މ 1އ،  3 މ 1އ،  1 -0
 3އ،  5
 ދ 53މ،  

 ދ 51 ދ 53މ،  0 ދ 01މ،  4 ދ 1މ،  1 ދ 05އ،  0

 އ 4 އ 2 -5
 މ،  1އ،  0

 ދ 1
 ދ 01 ދ 1މ،  0 ދ 05މ،  5 ދ 53މ،  3 ދ 01މ،  2

 ދ 2 ދ 01 ދ 1މ،  0 ދ 05މ،  5 ދ 53މ،  3 ދ 01މ،  2 މ 1އ،  0 މ 1އ،  5 -4

 

 ވަގުތު ގުނުން  )ށ(  

މެ ފަހުގެ ކުށުގެ އަދަބުގެ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އަދަބުެގ ވަގުތުތައް ގުނާނީ، އެން   
ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެްނ، އެދުވަހާ ހަމައަށް ތަންފީޒުކުރަމުްނދިޔަ އެހެން އަދަބުތައް 

 ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

 ދުވަހެވެ. 412"އ" )އަހަރު(: އަހަރަކީ  (0)   
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 ދުވަހެވެ. 41"މ" )މަސް(: އެއްމަސް ދުވަހަކީ  (5)   

 ގަޑިއިރެވެ. 53ވަހަކީ "ދ" )ދުވަސް(: ދު (4)   

 އަދަބު ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވި ނަމަވެސް، އެ މިންވަރާ ޚިލާފުވާ  އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް 

 ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

 އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް 
އަދަބު ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވި 

ނަމަވެސް، އެ މިންވަރާ 
 ޚިލާފުވާ 

ސަބަބު  ޙާލަތްތަކުގައި 
 ބަޔާންކުރުން 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރަށް އަދަުބ  )ހ(  .0114 ނޑައެޅުމުގައި ކަ ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އަދަބުކަ
ނޑައެޅުން ކޯޓަށް ކޮންމެހެްނ ލާޒިމުވެގެނެއްނުވެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  00ކަ
ޤާނޫުނ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު މަޤްޞަދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،

ނޑައެޅުމުގެ  ހުއްދަކުރާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަދަބެއް ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަ
 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ  0115ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(   ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ މިންވަރަށްވުރެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާަވލު" ަގއި އެކުށަކަށް ކަ

ނޑައަޅައިފިނަމަ،  5 މިންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކޯޓުން ކަ
ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިްނވަރާ ޚިލާފުވި ސަބަބު،   އެ ކަ

 އެވެ.އެ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ޤާޟީ ހިމަނަން ވާނެ

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރާއި އަންނަނިވި މިންވަރަށް ކޯޓުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  )ނ(   ކަ
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން  ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ  (0)    މިންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  5ކަ
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ އަދަބާއި  ދެކޮޅަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކަ

 ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުށްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ  (5)    މިންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް  5ކަ
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެއަދަބާއި ދެ ކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކަ

 މަތީމަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑައެޅޭނެ  )ރ(   ނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން އޮޅުން އަރައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކަ ކުށުގެ ދަރަޖަ ކަ
 އިވާނަމަ އަދަބުގެ މިންވަރު ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ނުބައި ކޮށް ނިންމައިފަ

ނޑައެޅުމާމެދު ނުވަތަ އެ ނިންމި ނިންުމމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޑައެޅި ކަ އެ ކަ
 ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށާއި ކުށްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ދަ ކުރެވިފައިވާ ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ މިންވަރުގެ އަދަބެއް، ހުއް 

 އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު  ކަ
ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ 
މިންވަރުގެ އަދަބެއް، ހުއްދަ 

 ކުރެވިފައިވާ 
އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް   ކަ
 

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު" ވަނަ މާއްދާ 0115މި ޤާނޫނުގެ   .0113 ގައިވާ "ކަ
ނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.  ގައި ކުށެއްގެ އަދަބުގައި ކުށްވެރިއަކު ޖަލަށްލެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ކަ
ނޑައެޅޭނެ ޖަލުގެ މުއްދަތާ އެއް މިންވަރެއްގެ އެހެން އަދަބެއް  އެހެންނަމަވެސް، އެގޮތުން ކަ

އެކިއެކި ބާވަތުގެ އަދަބުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު ކުށްެވރިއަކު ޖަލަށްލެވޭނެ އެންމެ ދިގު ނުވަތަ ތަފާތު 
ނޑައެޅޭ  ނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަ މުއްދަތާ އެއްހަމަ އަދަބު އެކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަ

ބު ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ތަފާތު އަދަ 0112އަދަބުގެ މުއްދަތާއި ބާވަތް ވާްނވާނީ މި ޤާނޫނުގެ 
 އެއްހަމަ ކުރާ ތާވަލު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު 

 އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު 
 ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު 

މި މާއްދާގައިވާ "ތަފާތު އަދަބު އެއްހަމަ ކުރާ ތާވަލު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުށަކަށް  )ހ(  .0112
ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ ޖުމްލަ މު  އްދަތަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ތަފާތު އެކިއެކި ކަ

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.  ބާވަތްތަކުން އަަދބު ކަ

 

 ގޭ ބަންދު  ޖަލަށްލުން 
މުޖްތަމަޢަށް 
 ޚިދުމަތްކުރުން 

 ޖޫރިމަނާ )ދެ ޢަދަދުން ބޮޑު ޢަދަދެއް(
 ގޮތް އުޅޭނޫޅޭ

 ގާތުން ބެލުން 
 ޕްރޮބޭޝަން 

 އަހަރު  1 އަހަރު  3 އަަހރުގެ އާްމދަނީ  0ނުވަތަ  ،ރ 72,000 ގަޑިއިރު  0251 އަހަރު  5 ރު އަހަ 0

 އަހަރު  4 އަހަރު  5 މަުހގެ ާއމްަދނީ 1ނުވަތަ  ،ރ 36,000 ގަޑިއިރު  211 އަހަރު  0 މަސް 1

 އަހަރު 0.2 އަހަރު  0 މަުހގެ ާއމްަދނީ 4ރ، ނުވަތަ  18,000 ގަޑިއިރު  311 މަސް 1 މަސް 4

 މަސް 1 މަސް 3 މަހުގެ ާއްމދަނީ  0ރ، ނުވަތަ  6,000 ގަޑިއިރު  011 މަސް 5 މަސް 0

 މަސް 0.2 މަސް 0 ދުވަުހގެ ާއމްަދނީ 1ރ، ނުވަތަ  1,400 ގަޑިއިރު  31 ދުވަސް  02 ދުވަސް  1

 

ންދުކުާރ ގޭގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ފަުރވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުށްވެރިޔާގެ ގޭގައި ނުވަތަ ބަ )ށ(  ގޭގައި ބަންދު ކުރުން 
މަރުކަޒެއް ފިޔަވާ އެހެން ތަނެއްގައި، ބަންދުކުރާ ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައިާވ 
މީހާ އޭނާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ެގއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެގެން ނުވާނެއެވެ. 
އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ުނކުމެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްަޗށް އިތުރު އަދަުބ 

ނޑައެޅި  ދާނެއެވެ.ކަ

އެކުރި ކުށުގެ އަދަބުގެގޮތުން ކުށްވެރިޔާ، ޖޫރިމަނާ ކޮށް އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ  )ނ(  ޖޫރިމަނާ 
ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ވާންވާނީ 

 މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ޢަދަދަކަށެވެ.
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ކުށުގެ އަދަބުގެ ގޮތުން ކުށްެވރިޔާ މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެއް ނުވަތަ  )ރ(  މަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުން މުޖްތަ
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރާ 

ކަންކަން ނުވަތަ ޙުކުމަކީ އެ ކުށްވެރިއަކު ލަދުވެތި ކުރުވުން ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް އެ
މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ވާންވާނީ ކުށްވެރިޔާއާއި މުޖްތަމަޢުގެ ކުރިމަތީގައި އަދަބެއްގެ 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭ ކަންކަމަށެެވ.

އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމަކީ ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބަލާބެލުމެެވ.  )ބ(  ގޮތް ގާތުން ބެލުން އުޅޭނޫޅޭ
ނޑައެޅުމާއި، ބައެއް ތަންތަަންށ ކު ށްވެރިޔާއަށް ވަކި ބަޔަކާ ބައްދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް ކަ

ބައެއް ތަންތަން ނޫން ތަނަކަށް ނުދެވޭގޮތަްށ  ،ނުދެވޭގޮތަށް އަމުރުކުރުމާއި
ނޑައެޅޭ ވަކި  )މަސައްކަތްކުރާ ތަނާއި ދިރިއުޅޭތަން ފަދަ( އަމުރުކުރުމާއި، ކުށްވެރިޔާ ކަ

ވީ ގެއިން ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ތަުނން ބޭރަށް ނުދިއުމަްށ ގަޑިތަކެއްގައި މެނު
ނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ  އަމުރުކުރުމާއި، ކަ
ބޭނުންކޮްށފައިވޭތޯ ބެލުމަްށޓަކައި ކުރާ ޓެސްޓްކުރަން އެންގުމާއި، ކުށްވެރިޔާގެ 

ނޑާއި، އޭނާ އުޅޭ ތަްނ ދުރާލާ  އެންގުމަކާ ނުަވތަ ިއތުރު ހުއްދައަކާ ނުލަިއ ހަށިގަ
ނޑައެޅޭ ތަޢުލީމީ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ  ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެންުގމާއި، ކަ
ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުށްވެރިޔާ ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ބާަވތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި 

ން ސަލާމަތް ދެމިހުރުމަށް އެންގުމާއި، މިނޫންވެސް ކުށްވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޢާންމު
ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއަޅައި، ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އަުއްނ 
އަވަސްކުރުމާއި އޭނާ އެކުޅަ ކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މަތީގައި 
ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާއި އެކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ކޯޓަށް ފެންނަ އަމުރުކުރުމުގެ 

ރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެެވ. އުޅޭނޫޅޭގޮތް ކައިރިން ބެލުުމގައި ކުށްވެރިޔާ ވަކި އިޚްތިޔާ
ޚާއްޞަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނިދާނެއެވެ. ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކީ 
ކުށްވެރިޔާ ދެވިހިފާފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުށްކުރުމަށް އެހީތެރިވާ 

ަފރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ހޯދުމެވެ. އެފަދަ ފަރުވާެގ  ،އިޞްލާޙުކުރުމަށްސިފަތައް 
ނޑައަޅާ ކަންކަން  ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާ ކުށްވެރިޔާ، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ކަ

 ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ޅޭނޫޅޭގޮތް ކައިރިން ބަލާ އޮފިސަރަކާ ގަވާއިދުން ބައްދަލުކުރުމަށާއި، ޕްރޮބޭޝަންއަކީ އު )ޅ(  ޕްރޮބޭޝަން 
މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްުކރާ ޓެސްޓް ގަވާއިދުން 
ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލިންއަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، އޭނާގެ ފަރާތުްނ 

ކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ކުށްވެރިޔާއަށް އެހެން މީހުން ޙިމާޔާތް
ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އައުން އަވަސްކުރުމާއި އޭނާ  ،ކަންކަން މަނާކުރުމާއެކު

ކުޅަކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު ިލބިދިުނން ހިމެނޭ ޮގތުގެމަތިްނ، ވަކި ަކންކަން މަނާކުރުމާއެުކ 
 ނަ ުމއްދަތެވެ.ކުށްވެރިޔާ ދޫކޮށްލާފައި ހުން
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 އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން 

އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށަށް 
 އަދަބުދިނުން 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށް ސާބިތުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް   .0111
ނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަން  ނަނިވި ގޮތުގެމަިތންނެވެ.ސާބިތުވެފައިވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަ

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުާވ ކޮންމެ ކުށަކަށްމެ އަަދބު ަކނޑައަޅާނީ އެ ކުށަކަށް  )ހ(  
ނޑައެޅުމުގައި ބަލަްނޖެހޭ އެންމެހާ ކަންަކްނ  ވަކިން، އެ ކުށެއްގެ ދަރަޖައާއި، އަދަބު ކަ

 ކަަމށް ބަލައިގެންނެވެ. އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ހަމައެކަނި ކުށް ،ބެލުމަށްފަހު 

ނޑައަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލަިއ،  )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން އަަދބު ކަ
ނޑައަޅާ އަދަބުގެ މުއްދަތަކަށްވާނީ:  ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަ

އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު އެންމެ ދިގު ކުށަށް، އެ ކުށަށް  (0)   
ނޑައެޅެ  ން އޮތް އަދަބުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެވެ.ކަ

ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު ދެވަނައަށް އެންެމ  (5)   
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި.  ދިގު ކުށަށް، ކަ

ުތ ތިންަވނައަށް އެްނެމ ތިންވަނައަްށ އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް، ނުވަތަ އަަދބުގެ މުއްދަ (4)   
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބައި.  ދިގު ކުށަށް، ކަ

ހަތަރުވަނައަށް އެންެމ ބޮޑު ކުަށށް، ނުަވތަ އަދަބުގެ މުއްަދތު ހަތަރުވަނައަްށ  (3)   
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ އަށްބައިކުޅަ އެއްަބއި.  އެންމެ ދިގު ކުށަށް، ކަ

ނޑައެޅުން. މަތީގައި ބަ (2)    ޔާން ކުރެވުނު އުސޫލުން ހުރިހާ ކުށަކަށްމެ އަދަުބ ކަ
ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ޖުމްަލ  ނޑައެޅުމުން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަ އެގޮތުން އަދަބު ކަ
ކޮންމެ ކުށަކާ ގުޅިގެން އިތުރުެވގެން ދާނެއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް އިތުރުވާ ކޮންމެ 

( ވަނަ 0ދަބު، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަ
( ަވނަ ަނންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުން ދާީނ 3ނަންބަރުން )
 ކުޑަވަމުންނެވެ.

އެއްފަހަރާ ދެކުށަކަށް ބަންދުގެ 
 އަދަބު ތަންފީޒުނުކުރުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ކޮްނެމ  )ނ(  އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަކުށަްށ ބަްނދުގެ އަދަބު ކަ
ނޑައެޅޭ އަދަބު ތަންފީޒުކުރާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.  ކުށަކަށްމެ ކަ

އަދަބުގެ މުއްދަތާއި ކުށުގެ 
 ނުރައްކާތެރިކަން އެއްވަރުވުން 

އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށުން ކުްށވެރިޔާ ކުށްވެރިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ދެ ކުށަކީ ނުވަަތ  )ރ( 
ރުގެ ދެ ކުށަށް ނުވަތަ ކުށްތަކަކީވެސް ކުށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު އެއްވަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މުއްދަތު އެްއވަރުގެ ކުށްތަކެއްނަމަ،  ކުށްތަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ކަ
އެ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކުަށކީ އަނެއް ކުށަށްވުރެ ބޮޑު ކުށެްއކަމަށް ކޯޓުން ބަލަިއ، 

ނޑައަޅާނީއެވެ.  މި މާއްދާގައިވާ އުސޫލުން އަދަބު ކަ
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 އަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް އަދަބު ކަނޑަ 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖަލަށްލައިގެން ދޭ އަދަބުތަކާއި ޖަަލށްުނލައި ދޭ އަދަބުތަްއ  )ހ(  .0111 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު 
ކުށްވެރިޔާ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ުނކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ  ،ދިނުމުގެ އިތުރަށް

އެހެން އަދަބުތަކުގެ މުއްދަތަްށ  ،ތުން ކުރާ އަމުރުއިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮ
 ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިއޮވެދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ވަކިކަމެްއ ކުރުމަށް ކޯޓުން ކުާރ  )ށ(  
ތްތަކުގައި އަމުރަކީ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ބެެލވޭނެ އަމުރެވެ. އަދި މިފަދަ އަމުރު ނެރޭ ޙާލަ

އެ އަމުރުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އެހެން އަދަބު 
 ކުޑަކުރަން ވާނެއެވެ.

 ކައްފާރާ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކައްފާރާގެ އަދަބު   .0111 ކައްފާރާ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކަށް ކައް ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ކަ  ފާރާގެ އަދަބު ކަ

 

 ވަނަ ބާބު  0011

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

ނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  0011 ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  އަދަބު ކަ

ވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ، ކުށުެގ ނިޔަތާގުޅޭ އެކުށެއްގަިއ ފުރިހަމަ، ކުށް މާނަކުރުމުގައި ވަނަ މާއްދާ  0010
 ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ، އަދަބުެގ މިންވަރު މަތިވުން

 ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަުބން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން  ވަނަ މާއްދާ  0015

 ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަުބގެ މިންވަރު މަތިވުން ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ވަނަ މާއްދާ  0014

 ކުށެއްގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ނުވަަތ ދަށްވުން  ވަނަ މާއްދާ  0013

 އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަަދލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަުބގެ ދަރަޖަ މަތިވުން ވަނަ މާއްދާ  0012

 ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްުވން ވަނަ މާއްދާ  0011

ޤާނޫނު ތަްނފީޒުކުރާ ފަރާތްތަަކށް، އެކަށީގެންވާ ިމންވަރަކަްށ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަަބބުން އަދަބުެގ  ވަނަ މާއްދާ  0011
 މިންވަރު ދަށްވުން 

 ޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮުތމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަުރ ދަށްވުން މު ވަނަ މާއްދާ  1108
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 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލިބެިނވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ައދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން  ވަނަ މާއްދާ  1109

ނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމު ވަނަ މާއްދާ  1110  ެގ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަްށވުންސިކު

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

ނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ  މި )ހ(  .0011 ޢާންމު އުސޫލު  ޤާނޫނުގެ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުގައި އަދަބު ކަ
ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ ނޑަށް ގެންނަންެޖހޭ  ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި އަދަުބ ކަ މިންގަ

ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ  ބަދަލުތަކުގެ އިތުުރން، މި 
ނޑަށް ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ. ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ގޮތުގެމަތިންވެސް އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެ )ށ(  ފުށުނާރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން  ހޭ ޢާންމު ކަންކަމަކީ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާގައި، އަދަބު ކަ
ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ނުވަތަ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް 
ނޑައެޅުމުގައި  ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބެލެވިފައިވާ ކަންކަމަށްވާނަަމ، އަދަބު ކަ

ށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މަތީގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލަށް އިތުރަ
 ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ެތރެއިން ރިޢާޔަތް ނުކުރެވި ހުރި ކަންކަމަށް އެކަންޏެވެ.

 ކުށް މާނަކުރުމުގައި، އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ، 
 ވާނަމަ، އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް އިތުރު 

ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް 
އިތުރުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އަދަބުގެ 

 މިންވަރު މަތިވުން 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ިމންވަރަށްވުރެ މަތީ މިންވަރަކަްށ   .0010
ވަނަ މާއްދާ )ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް( ގައި  53ޤާނޫނުގެ  ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް، މި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، މަތިާވ ކޮންމެ ރުކުނަކަށް، އަދަބު 
ނޑަށްވުރެ، އެއް ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ. ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ކަ

 ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން 

ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ 
ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ 

 މަތިވުން 

 ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ: )ހ(  .0015

 އަންނަނިވި ޢާންމު މަޞްލަޙަަތށް ގެއްލުންވާ ކަންކަމަށްވާނަމަ: (0)   

    (i)  ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް، ނުވަތަ ޢާންުމ
މަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ޢާންމު ޚިދު

 ހުރަހެއް އެޅުން ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)  ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދޭ ވަސީލަތަކާ މެދު، ނުވަތަ ާޢންުމ
މުއައްސަސާއަކާމެދު ނުވަތަ ޢާންމު ޚިދުމަތަކާ މެދު ޢާންމުންގެ 
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ކަށް ގެއްލުވާާލފަދަ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު، އެކަީށގެންނުވާ މިންވަރަ
 ޢަމަލެއް؛ ނުވަތަ 

    (iii)  ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަަލކުްނ
ދައުލަތް މަޙްރޫމްކުރުވުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އޭޖެންަޓކަްށ 

 އަނިޔާކުރުން؛ ނުވަތަ 

 ރެއިްނ ސަބަބަކާހުރެ، ކުށްކުރި މީހާ އެކުށް ކުރީ، ައންނަނިވި ސަަބބުތަކުގެ ތެ (5)   
އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު 

 މީހަކާމެދުނަމަ،

    (i)  ްއަހަރު ވެފައިވާ، ނުވަތަ މާއްދީ  12ކުޑަކުއްޖަކު، ނުވަތަ ޢުމުރުނ
ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސަކަށް އުނިކަން ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާއަކީ 

ންުގނު މީހާެގ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ޢަމަލު ުކރުމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހި
 ނުވަތަ  ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޮތް މީހަކުނަމަ،

    (ii)  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަަތ
 ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވާ ހިނދު، ނުވަތަ

ގޮތުްނ ުމހިއްމުކަންދެވޭ  ސަޤާފީ ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ނުަވަތ ދީނީ ނުަވތަ ތާރީޚީ (4)   
 ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ުމދަލަކަށް ގެއްލުން ދިނުްނ؛ ނުވަތަ 

ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުގަިއ އެކުށް ފުރިހަމަވުމަށް ޭބުނންވާ ގެއްލުމުގެ  (4)   
މިންވަރަށްވުރެ، އެކަށީގެންާވ ބޮޑު މިންވަރަކަށް އެކުށުގެ ސަބަބުްނ 

 ގެއްލުންވެފައިވުން.

މަތީގައި ބަޔާން ކުރި ނުކުތާ ަތކުގެ ތެރެއިން ނުކުތާއެއް ފުރިަހމަވާ ހިނދު މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މިންވަރު  ދަރަޖައަށް،  0)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުަށށް ކަ

ދަރަޖައަށް އަދަބު ަކނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ  5ނުކުތާ ފުރިހަމަވާ ިހނދު  5އަދި 
ނޑަށްވުރެ ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މިންވަރު،  މިންގަ މަތިވާނެއެވެ. އަދި އެކުށަކަށް ކަ

ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ދަރަޖަ މަތި ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި  4އަދަބު ކަ
ޙާލަތަކީ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާގައި، އެކުށް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ، 

 އެކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވެފައިާވނަމައެވެ. އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މިންވަރަކަށް

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ، ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ އެއްޗަކީ، ނުވަތަ މުދަލަކީ ސަގާފީ ގޮތުން  )ނ(  
ނުވަތަ ތިމާެވށީގެ ގޮުތން ުނވަތަ ދީނީ ޮގތުން ނުވަތަ ާތރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިުރ 

 ވަތަ މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.މުހިއްމުކަން ދެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނު

   (0)  

    (i)  ައެއީ ޚާއްޞަ މުހިއްމުކަން ދެވޭ ތަނެއް، ނުވަތަ އެއްޗެއް، ުނވަތ
މުދަލެއްކަން ޢާންމު ީމހަކަށްވެްސ އެނގޭފަދަ ަތނެއް ނުަވތަ އެްއޗެއް 
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 ނުވަތަ މުދަލަކަށްވުްނ، ނުވަތަ 

    (ii) ެނގިގެންވުން، ނުަވތަ އެކަން ކުށްވެރިޔާއަށް ސަރީހަކޮށް އ 

 ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައިނަލްައޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެތަނަކީ، ނުވަަތ  (2)   
އެ އެއްޗަކީ، ނުވަތަ މުދަލަކީ، އެފަދަ ޚާއްޞަ މުހިއްމުކަމެއް ދެވޭ ތަނެއްކަްނ 

 ނުވަތަ އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ މުދަެލއްކަން ޤަބޫލުކޮށްފައިވުން.

 ވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާ 

ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް 
ދެއްކުމުން އަދަބުގެ މިންވަރު 

 މަތިވުން 

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމާއެކުނަމަ ނުވަތަ ، ކުށްވެރިޔާ  .0014
ނޑައެޅިގެން ފަރުވާތެރިކަމެއް ބެހެއްޓުމަކާނުލާނަަމ، އަދަބު އިންސާނެއްގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތަ ށް ކަ

ނޑު އެއް ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ. ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ކަ

 ކުށެއްގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުން 

ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތުމުން 
 ކުށުގެ މިންވަރު މަތިވުން 

 ވެރިޔާ ކުށް ކުރިއިރު؛ކުށް )ހ(  .0013

އަަހރު ދުވަސް ކުރިން ޖިނާޔަތުެގ ކުށެއް އޭނާގެ  1އެކުށް ކުރި ތާރީޚުގެ  (0)   
 މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ކުށް ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު ތެރޭގައި ޖުނަޙްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަަމ، އެކުށަކަށް  5
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަ ނޑަށްވުރެ ކަ ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ބު، އަދަުބ ކަ

 ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ، ނުވަތަ  0

އަހަރު ދުވަސް ކުރިން އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ  1އެކުށް ކުރި ތާރީޚުގެ  (5)   
 ނުވަތަ ޖިނާޔަތުެގ އަނިޔާވެރި  ،ޖިނާޔަތުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އެ ކުށަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި  01ކުށެއް ވޭތުވެދިޔަ 
ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަުބ ކަ  ކަ

 ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ، ނުވަތަ  5

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޔަތުގެ  2އެކުށް ކުރި ތާރީޚުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ  (4)   
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަުބ، ކުށް ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ، އެ ކުށަކަ  4އަނިޔާވެރި  ށް ކަ

ނޑަށް ވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ. 4އަދަބު ކަ

އެއްބާވަތުގެ ކުށް 
ކޮށްފައިވާނަމަ ކުށުގެ މިންވަރު 

 މަތިވުން 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ ވޭތުވެދިޔަ  )ށ( 
ނާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވި ދެވަނަ ފަހަރު ކަމަށްވާނަމަ އެ ކުށަްށ އެ ބާވަތުގެ ކުށެއް އޭ

ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަުބ ކަ ދަރަޖަ  0ކަ
 މަތިވާނެއެވެ.
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ދެކުށުގެ ދެމެދުވާ ވަގުތު 
 ގުނުން 

މުގައި، ކުށްވެރިޔާ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދެކުށުގެ ދެމެދުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު  ގުނު )ނ( 
ކޯޓުން  ،އެހެން ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީުޒކުރުމުގެ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތު

 ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އާދަޔާ ޚިލާފު ޢަމަލުގެ 
ސަބަބުން ކުށުގެ ދަރަޖަ 

 ދަށްވުން 

 ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ: )ރ( 

ންވާ ވަރަށް ތައްޔާރުވުމަކާ ނުލައި، ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތު އެކުށް ކުރުމަށް އެކަށީގެ (0)   
 ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެފައި،

ކުށްވެރިޔާގެ ޢާންމު ސުލޫކާނުގުޅޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާލަތެއްގައިކަން ދޭހަކޮށްޭދ  (5)   
 ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެފައި، 

އިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ކުށް ކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ގަވާ (4)   
ހިތަމުން އައި މީހެއްކަމަށްވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކުގެ 

ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަޑަށްވުރެ  ،އަދަބުގެ ދަރަޖަ  ނުވަތަ  0އަދަބު ކަ
ެގ ޮގތުން އަދަބުދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. މި 5

ކޯޓުން ދަށް ކުރަންވާނީ އެއީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެްނަނ ދަރަޖަ 
 ނަމައެވެ.

އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން  01ކުށްވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބެލުމުގައި އޭނާގެ ޢުމުރުން  )ބ(  ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށްތައް 
އަހަރު ފުރުމުގެ  01ކޮށްފައިވާ ޖިނާޔަތުގެ ކުށްތައް ުގނަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޢުމުރުްނ 
 ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖުނަޙްގެ ކުށްތައް ކޯޓުން ގުނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
 ކޮށްފައިވާ ކުށްތައް 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، މި ާޤޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުިރން ކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަކީ  )ޅ( 
ނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ  ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްކަން ނުވަތަ ޖުނަޙްގެ ވަނަ  20ކުށެއްކަން ކަ

 މާއްދާ )ދަރަޖަ ކޮށްފައިނުވާ ކުްށތައް( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަދަލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން 

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 
 ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން 

އޭނާ ކުރާ ކުށްެވރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަުބން މީަހކަށް ނުވަތަ ޤާނޫީނ  ،ކުށްވެރިޔާ )ހ(  .0012
ޝަޚްޞަކަށް ލިބޭ އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެމަތިން ކުށުގެ 
ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ިލބުނު ގެްއލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ކުށްވެިރޔާ އިންކާރު ކުރާނަމަ، 

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގަިއ ިދނުމުގެ ގޮތުްނ ޤާނޫީނ  ނުވަތަ ިލބުނު ގެއްލުމުެގ ބަދަލު 
ގޮތުން ަތބާވާންޖެހޭ އެއްބަސްުވމެއްގައި ބައިވެރިވާން އިންކާރުކުރާނަމަ، ކޯޓަށް ެފންަނ 
ނޑައަޅާ އަދަބު، އަދަުބ  އިންޞާފުވެރި ގޮތެއްގެ މަިތން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ދަރަޖަ މަތިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  5ނުވަތަ  0ކަ
 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ދޭ ބަދަލު ިދނުމަކީ ކުށްވެރިޔާގެ މާލީ އަދި އެހެނިެހްނ  )ށ(  ބަދަލުދިނުން 
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ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަުކން ކުށްވެރިޔާގެ ޢަމަލުގެ ސަަބބުން ިލބުނު ގެއްލުމުގެ 
ގެއްލުްނ ލިބުނު ފަރާތް މަޙްރޫމްވެފައިވާ އެކިއެކި ފައިދާތަކާއި  ބަދަލު ލިބިގަތުަމށާއި،

މަންފާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަަދުލ ދިނުމެވެ. މިގޮތުން ކުށްވެރިޔާ ލިބިދޭންޖެހޭ ބަދަލު 
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެހިނދުން އެހިނދަށް ދިނުމުގެ ާޤބިލިއްޔަތުކަން އޭނާއަށް 

ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިްނ އެންެމ މަތީ ދަރަޖައަކަށް، ލިބިފައި ނުިވނަމަވެސް، އޭނާެގ 
ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއަށް ިލބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މުސްތަޤްބަލުގައި ވިޔަސް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ގެއްލުން ލިބުނު މީހާގެ 
 ޙައްޤުތައް 

ނޑައެޅުމުގައި ގެއްލުން ލިބު )ނ(  ނު ކުށުގެ ޢަމަލު ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަ
މީހާއަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ވުރެ އިތުރު ބަދަލެއް 
ނުވަތަ އެއްޗެއް ލިބިގަތުމަށް އެދުމުގެ ޙައްގެއް އެފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. 
ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއަކީ ަތޞައްރުފު ފުދޭ މީހަކަށް ވެފައި އެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ 

އްގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ ހުށަހަޅާ ބަދަލަކީ ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ޤަބޫލުކުރާ ބަދަލެއް ބަދަލެ
ކަމަށްވާނަމަ އެއީ ޞައްޙަ ބަދަލެއް ކަމަށް ކޯޓުން ބަލަން ވާެނއެވެ. ލިބުނު ގެއްލުމުގެ 
ބަދަލާމެދު ކުށްވެރިޔާ އާއި ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ދެބަސްވާ ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލާމެުދ 

 ންމާނީ ކޯޓުން ނެވެ.ގޮތެއް ނި

ގެއްލުމުގެ ބަދަލަކީ އަަދބެއްޫނނެވެ. ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ ިދނުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ  )ރ(  
 ވަނަ މާއްދާ )ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ  24ފައިސާއަކީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއާއި  0112ޢަދަދުތައް( ގައި ބުނާ ޖޫރިމަނާެއއްކަމަށް، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަބްދީލީ އަަދބެއްކަމަކަްށ ނުބެލެވޭނެއެވެ. 0515

 ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން 

ކުޅަ ކުށާމެދު ހިތުގެ އަޑިން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން، އޭނާ  )ހ(  .0011 ކުށާމެދު ދެރަވުން 
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަުބ  ދެރަވާކަން ޢާންމުކޮށް ފާޅުކޮށްފިނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ދަރަޖަ ދަށްވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައިވާ  5ކަ
ކުރުމުގެ ކުރިން  ގޮތުގެމަތިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރެވޭނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ

 އެކުށެއް ކުރިކަމަށްބުނެ، އޭނާ ުކށަށް އިޢްތިރާފްވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް  )ށ(  ކުށަށް އިޢްތިރާފްވުން 
ނާގެ މައްޗަްށ ނުފެށޭހާިހނދަކު، ކުށްވެރިޔާ އެ ކުރި ކުށަށް އިޢްތިރާފްވެއްޖެނަމަ، އޭ

ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަުބ ކަ ދަރަޖަ  0ކަ
 ދަށްވާނެއެވެ.
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 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން 
 އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން 

ވެރިޔާ، ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު، އެކުށް ކުރުމުގައި އޭނާއާ ބައިވެރިވި މީހުން ހިފާ ކުށް )ހ(  .0011 އެއްބާރުލުން ދިނުން 
ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެއްާބރުލުން ދީފައިވާނަމަ، އެ ކުަށކަށް އޭނާގެ މައްޗަށް 

ނޑައަޅަންޖެހޭ ނޑަށްވުރެ  ކަ ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ނުވަތަ  0އަދަބު، އަދަބު ކަ
ނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި، ދައުލަތުން ކޯޓުގަިއ  4ނުވަތަ  5 ދަރަޖަ ދަށް އަދަބެއް ކަ

 ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ދިނުމަށް ދައުލަުތން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްޮކށް )ށ(  ދައުލަތުގެ އިޚްތިޔާރީ ބާރު 
ހުށަހެޅުމުން، ެއ ހުށަހެޅުމާ ެއއްގޮތަށް ކޯޓުްނ ޢަމަލު ކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އަދަބުެގ 

ހާިހނދަކު، ާޤނޫނު ަތންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަށްކޮށްދިނުމަށް ދަުއަލތުން ނޭދޭމިންވަރު 
ގެ ދަރަޖަ ކޯޓުްނ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްާބރުލުން ދީފައިވާކަމަށް ަބލައި، އަދަބު

 ދަށްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން 

ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއްގެ 
ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު 

 ދަށްވުން 

ރެވިގެންާވ ވަނަ ބާބު )ހުއްދަ ކު 31ކުށްވެރިޔާ، ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ، އޭނާއަށް މި ޤާނޫނުގެ   .0011
ދިފާޢު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ދިފާޢެއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން 
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތން، އަދަުބ  ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަްށ ކަ

ނޑަށްވުރެ ދަށްވާނެއެވެ. ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ކަ

 ވަތަ އެއްދަރަޖަ، ނު )ހ(  

ކުށްވެރިޔާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލާއި، ކުށުގެ ބާވަތާއި، އެކުށް ކުރި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  )ށ(  
ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ދިފާޢުގެ ޙާލަތެއް ފުރިހަމަވުމާ ކައިރިވެފައިވާނަމަ، އަދަބު 

ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ދަރަޖަ. 5ކަ

 ބެނިވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލި 

ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލިބެނިވި 
ދިފާޢެއްގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ 

 މިންވަރު ދަށްވުން 

ަވނަ ާބުބ )މަޢާފު ލިެބނިވި ދިފާުޢ( ގައި  21ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިިއރު، މި ޤާނޫނުގެ   .0012
ދިާފެޢއް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ޝަުރޠުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންާވ  ބަޔާންކުރާ މަޢާފު ލިބެނިވި

ގިނަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަވެަފއިވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ަކނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަުބ 
ނޑަށްވުރެ އަންނަނިވި މިންވަރަށް ދަށްވާނެއެވެ. ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ  ކަ

 އެއް ދަރަޖަ، ނުވަތަ )ހ(  
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ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލާއި، ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުށްކުރި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  )ށ(  
 ދަރަޖަ. 5މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ފުރިހަަމވުމާ ކައިރިވެފައިވާނަމަ، 

 ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން 

ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ 
ޖަޒްބާތަށް ކުރާ އަސަރަކާ 
ގުޅިގެން އަދަބުގެ މިންވަރު 

 ދަށްވުން 

ކުށްވެރިޔާ، ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް  )ހ(  .0001
ނޑަށްވުރެ، މި މާއްދާގެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު ކަ ކަ

 )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންަވރަށް ދަށްވާނެއެވެ.

ނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒުބާތަށް އިންިތހާއަށް ައސަރުކޮށްފައިވާ  (0)    އޭނާގެ ސިކު
ނޑިވަޅެއްގައި، އެކަމުގެ ނުފޫޒުގައި ހުރެކަމަށްވުން،  ދަ

ންވާ އެކުރި ޢަމަލަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، އެ ސަބަބަކީ  އެކަށީގެ (5)   
ސަބަބެއްކަން އެ ޢަމަލު ކުރިމީހާ ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުންަނ 

ނޑައެޅިގެން ދިއުން.  އެހެން މީހެއްގެ ނަޒަރުން ކަ

 އެއް ދަރަޖަ، ނުވަތަ (0) )ށ(  

އޭނާއަށް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭކަންކަްނ ނޭނގޭ މިންވަަރށް ނުވަަތ އޭާނގެ ޢަމަލުތަްއ  (5)   
ނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަްށ ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެ ވޭ މިންވަރަށް ކުށްވެރިޔާގެ ސިކު

 ދަރަޖަ. 5އަސަރުކޮށްފައިވާނަމަ، 

 

 ވަނަ ބާބު  0511

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙުދޫދު 

 އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށްުވން ވަނަ މާއްދާ  0511

 ތުން ޖަލަށްުލން އަދަބެއްގެ ގޮ ވަނަ މާއްދާ  0510

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިެހން އަދަބުތައް  ވަނަ މާއްދާ  0515

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިެހން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން  ވަނަ މާއްދާ  0514

 މަރުގެ އަދަބު ވަނަ މާއްދާ  0513

 ޙައްދުގެ ކުށްތައް ވަނަ މާއްދާ  0512
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 ދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށްވުން އަ 

އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި 
 ދަށްވުން 

ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިކުާރ ނުކުތާތައް ކިތަންމެ ިގނަކަމުގައިވިޔަސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .0511
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންަވރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް  24ވަނަ މާއްދާއާއި  25

ނޑައެޅު  މުގެ އިޚްތިޔާރު، ކޯޓަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.ކަ

ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރާ ނުކުތާތައް ކިތަންމެ ގިނަކަމުގައިވިޔަސް، އެކުށަކަށް  )ށ(  
ނޑައެޅުމުގެ  ނޑަނޭޅުމުގެ، ނުވަަތ އެއްވެސް މާނައެއްނެތް އަދަބެއް ކަ އަދަބު ކަ

 އިޚްތިޔާރު، ކޯޓަށް ލިބިގެނެއްނުެވއެވެ.

 އްގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން އަދަބެ 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަސާސީ އަދަބަކީ ޖަލަށްލުމެވެ. ނަމަވެސް އެޙާލަތްތަކުގައި  )ހ(  .0510 ޖަލަށްލުން 
ނޑައެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބަކީ ޖަލަށްލުން ކަމަށްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ.  ކަ

ހެރިކޮށްފަިއ މުޖްތަމަޢުގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި ކުށްވެރިޔާ މުޖްތަމަޢުން އެކަ (0)   
 ބަންދުކުރުމުގެ ބޭުނންތެރިވުން؛

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލަކީ މުޖްތަމަޢު ކުށްވެރިކުރާ ނުރައްކާތެރި  (5)   
ޢަމަލެއްކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ުކށްވެރިޔާ އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކުުރން ކޮންމެހެްނ 

 ބޭނުންތެރިުވން، ނުވަތަ 

އޭނާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލަށް ަބލާއިރު، އެކަހެރިކޮށް  ކުށްވެރިޔާގެ ޙާލަތަށާއި، (4)   
 ބަންދުކުރުން ފިޔަވައި އެކަށީގެްނވާ އެހެން އަދަބެއް ނެތުން.

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ އަދަބެއްގެ 
ގޮތުން ޖަލަށްލެވޭ އެންމެ ކުޑަ 

 މުއްދަތު 

މަ، ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްނަ 5ވަނަ ނުވަތަ  0ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  )ށ( 
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުްށތަުކގެ ތެރެއިން ޖިނާޔަތުގެ  001ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅޭނެ އަދަުބގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާަވލުގެ ދަށުން އެކުށަކަށް  ކުށެއްނަމަ، ކަ
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މަދުވެގެން ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބައި ވާންވާނީ ޖަލަށްލުމުގެ  ކަ

 ދަބަށެވެ.އަ

 ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް 

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަަލށްލުން ިފޔަވާ އެހެން އަދަބެއް  )ހ(  .0515 ޢާންމު އުސޫލު 
ނޑައަޅާ އަދަބުގެ މިންވަރު  ބެލުމުގައި، ކުށްވެރިޔާ ކުށް  ނޑައެޅުމާއި، އެގޮތުން ކަ ކަ

ރިޔާގެ ޒާތީ ޚާއްޞިއްޔަތުތަކަށާއި، މުޖްަތމަޢުގެ ބޭނުްނތަކަށާއި، ކުރި ޙާލަތަށާއި ކުށްވެ
ނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ޯކޓުްނ ބަލައި، އެކަންކަމަްށ  އަދަބު ކަ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ބައެއް، ގޭގައި ބަން  )ށ(  ގޭގައި ބަންދުކުރުން  ދުކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަ
 ގޮތެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެކަމަށް އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި ބެޭލެނއެވެ.

 ކުށްވެރިޔާއަކީ މުޖްތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއްކަމަށް ނުވުން، އަދި  (0)   

   (5) (I)  ްގޭގައި ހުރެގެން އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ބޭނުންތެރި މިންވަަރކަށ
 ރުކޮށްދެވުން، ުނަވތައެހީތެރިކަން ފޯ

    (II)  ިކުށްވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އޭނާގެ ގޭގައ
 ކުރެވެންހުރުން.

ކުދި ކުދި ކުށްތަކުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ގޭގައި ބަންުދ ކުރުން އެއީ  (4)   މުއްދަތު 
ނޑައެޅޭ ރަނގަޅު އަދަބު ކަމަށް ބެލިާދނެއެވެ. އަދި ބައެއް ޙާލަ ތްތަކުގައި ކަ

އަދަބުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެްސ ގޭގައި ބަންދުކުރުން ހިމެިނދާނެއެވެ. އަދި 
ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އައުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި، ޖަލަށްލުމުެގ 
އަދަބަށްފަހު އަދަބުގެ ބައެއްެގ ގޮތުގައި ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް އަދަބު 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ކަ

ނޑައެޅޭ އަދަބަކީ އެންމެ  )ނ(  މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުން  ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަ
 އެކަށީގެންވާ އަދަބުކަމަށް އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބެލޭނެއެވެ.

އް ކުށްވެރިޔާގައި މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތެ (0)   
 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހުނަރު ހުރުން، ުނވަތަ

މުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  (5)   
 ޤާބިލުކަން ކުށްވެރިޔާއަށް ލިިބފައިވުން، ނުވަތަ 

އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ މުޖްތަމަޢަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަަތކީ، އޭނާ ކުރި  (4)   
ށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ިލބުުނ ގެއްލުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެގެއްލުމުްނ ކު

 ސަލާމަތްވުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތަކަށްވުން.

މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ގިނަ ކުށްތަކަްށ  (3)   މުއްދަތު 
ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ބައެއްގެ ގޮުތގައި ހިމެނުމަށް އެ ކަށީެގންވާ އަަދބެކެވެ. އެހެްނ ކަ

ނަމަވެސް މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި އެންމެ ކުޑަ 
ނޑައެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބު ކަމަށް ވެގެންނުވާެނއެވެ.  ކުށްތަކަށް މެނުވީ ކަ

  )ރ(  ޖޫރިމަނާ 

ނޑައަޅަންވާނީ އެ ޖޫރިމަނާ ދެ (0)    އްކޭެނ ވަސީލަތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބު ކަ
 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.

ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަދަބު، ޢާންމުގޮތެއްގައި ވާންވާނީ އެހެން ބާވަތްތަކުެގ  (5)   ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން 
ނޑައެޅޭ އިތުރު އަދަބަކަށެވެ. ޖޫރިމަނާ ުކރުމުގެ އަދަބަކީ  އަދަބުތަކާއެކު ކަ
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ނޑައެޅެން އޮންނަ އަދަބުތަކަށް ފައިސާއިން  މުއްސަނދި ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ކަ
އަގު ދެއްކުމަށްފަހު ކުށުގެ ޙަޤީޤީ އަދަބުން އެމީހުން ސަާލމަތްވުމަށް އޮްތ 
މަގެއްކަމަށް ނުވަތަ އެފަަދ މަގެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ އަދަބެއްކަމަްށ 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

  )ޅ(  އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުން 

ނޑައެޅޭނީ،  (0)     އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ އަދަބު ކުށްވެރިއަކަށް ކަ
ނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި  އެ ކުށްވެރިއަކީ، އޭނާ އުޅޭނޫޭޅގޮތް ގާތުން ބެލުމަްށ ކަ
އޭނާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތަފާތު ގަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް 

 ކަމަށް ވާނަމައެވެ.ކިޔަމަންތެރިވާނެ، ޒިންމާދާރު މީެހއް

އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުަމށް ަކނޑައެޅޭ މުއްދަތަކީ، އެ ކުށެއްގެ ނިސްބަތުްނ  (5)   މުއްދަތު 
ނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކަށްފަހު   ކަ
އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިޔާއަށް ކޮށްފައިވާ އެދެވޭ އަސަރު 

 ތުމަށްޓަކައެވެ.ދެނެގަ

  )ކ(  ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް 

ކުށްވެރިޔާގެ ރުހުމަކާ ނުލައި ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް އަމުރު ކުރުން، އެއީ  (0)   
އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެޭވނީ އެ ފަރުވާ ލިބިގަތުމުން  ކުްށވެރިޔާ ކުށަށް 

 އަރައިގަތުމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ނަމައެވެ.

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް އަމުރު ކުރަންވާނީ ފަރުވާގެ  (5)   އްދަތު މު
ގެންވާ ލުވުމަށް އެކަށީކީ އެޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަ

މުއްދަތަކަށްވާނަމައެވެ. ފަރުވާެގ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާނެ ުމއްދަތާބެހޭގޮުތްނ 
ކޯޓުން ަމޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި އެކަމާބެހޭ މާހިރުންނާ 

ކުށްވެރިއަކު ޢާންމުކޮށް ބައިވެރިކުރަންވާނީ، ޖަލަށްލުމުގެ އަަދުބގެ މުއްދަތުގައި 
ނުވަތަ ޖަލަށްލުމުގެ އަދަުބގެ ފަހުންނެވެ. ޖަލަށްލުުމގެ އަދަބުގެ 

އެ ޕްރޮގްރާމްގެ  ކުރިއަކުންނެއްނޫނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކަށްފަހު
ސަބަބުން ކުށްވެރިޔާއަށް ޮކށްފަިއވާ އެދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަްށޓަކައި ޓެސްުޓ 
 ކުރަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައާއި، ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާ ވިދިގެން ގޭގައި

ގޮތް ގާތުން ބެލުމަށް ދޫކޮށްަފއި ބެހެއްޓުމަްށ ބަންދުކުރުމާއި ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭ
 ވެ.ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެ

  )އ(  ޕްރޮބޭޝަން 

ނޑައަޅާ އަދަބަކީ ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުްނ  (0)    ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަ
ނޑައެޅުން ރަނގަޅު އަދަބެކެވެ. އަދި  ނޑައަޅާ އަދަބާ ވިިދގެން ކަ ބެލުމަށް ކަ
ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުމަްށ، ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުެގ 

ލާގައި ކުށްވެރިޔާގެ އުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މަރްޙަ
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އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްާބރުލުން ދިނުން ޝަރުޠުކުރެވިާދނެއެވެ. އިތުުރ 
ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރުމުން ކުށްވެރިޔާ ދުރުހެލިކުރުމަށް އޭނާގެ މިނިވަންކަމަށް ކުޑަ 

ތްތަކުގައި ޕްރޮބޭޝަންގަިއ ބެހެއްޓުމަކީ ހިފެހެއްޓުމެއް ގެނައުމުން ުފޭދ ޙާލަ
 އެކަށީގެންވާ އަދަބެކެވެ.

ނޑައަޅާ  (5)   މުއްދަތު  ޢާންމުގޮތެއްގައި ކޯޓުން ކުށްވެރިޔާ ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުަމށް ކަ
ނޑައެޅޭ އަސާސީ އަދަބުކަމުގައި  އަދަބަކީ، އޭނާ ކުޅަ ކުށަށް ކަ

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

 އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން  ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ 

ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް 
 ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

ނޑައެޅޭ އެހެނިހެން )ހ(  .0514 އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަާކ އެއްގޮތަށް ކުށްވެރިޔާ  ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަ
ނަޑއެޅޭ އެހެނިހެންޢަމަލުނުކޮށްފިނަަމ، ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖަލަށްލުން ފިޔަ އަދަބު  ވާ ކަ

ނޑައަޅަންޖެހޭ ޖަލަށްލުުމގެ އަދަބު، ވަގުުތން  ނޑަނޭޅިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ ކަ
 ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓުން އެންގިާދނެވެ.

ނޑައެޅޭ  ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަ
އެހެނިހެން އަދަބުގެ 

ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް 
 ޢަމަލުނުކުރިކަން ކަނޑައެޅުން 

ނޑައެޅޭ އެހެނިހެންކުށްވެ )ށ(  ނޑައެޅިފައިވާ ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަ އަދަބުގެ  ރިޔާގެ މައްޗަށް ކަ
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުޮކށްފައިނުވާކަން ސާިބތުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ފަރާުތން 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަްށ ސާފު ހެކި ހުށަހަޅައިފިނަަމ، ެއޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަްށ 

ކޮށްދިނުމަީކ ކުށްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން ބަންދު ފިޔަާވ ޢަމަލުކުރިކަން ސާބިތު
ނޑައެޅޭ އެހެނިހެން  އަދަބުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން ކުށްވެރިޔާއަށް  ކަ

ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް 
ނޑައެޅުމުގެ  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އިޚްތިޔާރު އަލުން އަދަބު ކަ

 މަރުގެ އަދަބު 

މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުން ކުށުެގ އެންމެހައި ރުކުންތައް  )ހ(  .0513 ސާބިތުވާންޖެހޭ މިންވަރު 
 ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެީމހަކު އެކުރި ކުށަކީ އެހެން އެއްވެސް ކުށަކަށް ވުރެ ބޮޑު 

ކުށެއް ކަމާއި، އަދި އެ ކުށް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އެމީހެއްގެ އޮތްކަން ޢަމަލީގޮތުން 
 ޔަޤީންކުރެވޭ މިންވަރަށް ދައުލަުތން ސާބިތުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި މީހެއްެގ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އައިސްފާނެފަދަ ކުށަކަށްވާ  )ށ(  އިޢްތިރާފް 
ގެންވާ ކޯޓެއްގައި އަދި ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިހުރެ އެމީހަކު އިޢްތިރާފަކީ، ހުޅުވާލެވި

އެކުށުގެ އެންމެހާ ރުކުންތަަކށް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައިވެފައިވާ އިޢްތިރާފަކަށް 
ނުވާހާހިނދަކު، އެމީހެއްގެ މައްަޗށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭުނމުގައި، އެފަދަ ކުށެއް 

ވެފައިވާ އިޢްތިރާފް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ސާބިތުކުރުމަށް ހަމައެކަނި އޭނާ
 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ  (0) )ނ(  ހެކީގެ މިންވަރު 
ހެއްކަކީވެސް، ސަލާމަތް ބުއްދި ހުރި އަދި ޢަދުލުވެރި މީހެއްކަން 

ނޑައަޅަންވާ  ނެއެވެ.ކަ

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަޔާްނ ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިްނ، ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް  (5)   
ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެ ބަޔާުނން އެއްވެސް މިންވަރެއް 
އެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ުހށަަހޅާ އެހެން ހެއްކެއްގެ ބަޔާނަާކއި އެއްވެސް 

ރުމެއްވާނަމަ، މި މައްދާގެ )ހ( ގައިވާ މިންވަރަށް އެކުށެއް މިންވަރަކަށް ފުށުއެ
 ސާބިތުވީކަމަކަށް ނުބެލެޭވނެއެވެ.

ޙުކުމް އަމިއްލަ ޒާތުގައި 
 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުން 

ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮުތން ކުށްެވރިޔާ މެރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިނަމަ، އެޙުކުމްގެ  )ރ( 
ސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ނުކުާތތަކާއި މައް

 މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އަލުން ބަަލންވާނެއެވެ.

 ޙައްދުގެ ކުށްތައް 

ޤުރުއާނުގައި ޢުޤޫބާތް 
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް   ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ   .0512 ޤުރުއާނުގައި ޙައްދު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ޝަ ރީޢަތުގެ އަޞްލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޤާނޫނާިއ ޤުރުއާނުގައި ކަ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ޢުޤޫބާތް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކަ
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