ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު52 :

އާދީއްތަ

ތާރީޚު 13 :ޖުމާދަލްއާޚިރާ  13 - 1435އެޕްރީލް 2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު9/2014 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު52 :

ގ
މޖ�ލ�ހ�ގ� ފ�ރ�ތ�މ� ދ�އ�ރ� �
ނގ� �
ރއ�ޔ�ތ� �
ނގ�ރ� ދ�ވ�ހ� އ�ތ� �
ރލ� މ�ހ�ގ�  1ވ� އ� �
ރގ� އ�ޕ� �
 2014ވ�ނ� އ�ހ� �
ގ
ތ �
އވ� ގ� �
 5ވ�ނ� ޖ�ލ�ސ�އ�ނ� ފ�ސ�ކ�ރ�އ�ވ� "ޤ�ނ�ނ�ލ�ޢ�ޤ�ބ�ތ�ގ� ބ�ލ�" ޤ�ނ�ނ�އ�ސ�ސ�ގ�  92ވ�ނ� މ�އ�ދ�ގ� �
ޤ
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ދވ�ހ� ރ� �
ދއ�ތ� �
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނބަރު9/5103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު
ފުރަތަމަ ބައި :ޢާންމު ބައި
 01ވަނަ ބާބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
 01ވަނަ މާއްދާ

ފށާ ތާރީޚު
ތަޢާރުފާއި ނަމާއި ޢަމަލުކުރަން ަ

 00ވަނަ މާއްދާ

އ
މ މަޤްޞަދުތަ ް
މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް؛ ޢާން ު

 05ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް އުވިދިއު ް

 04ވަނަ މާއްދާ

ރ
ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއި ާ

 03ވަނަ މާއްދާ

ނ
މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓު ް

 02ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވހާހިނދަކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަ ް
ހެކި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ؛ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނު ާ

 01ވަނަ މާއްދާ

ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު

 01ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 01ވަނަ މާއްދާ

ނ
އުވާލެވޭ ޤާނޫ ު

 51ވަނަ ބާބު
ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާއި ކުށުގެ ޒިންމާ އަދި ކުށުން
ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާއުފުލުމާ ގުޅޭ ދިފާޢުތައް
 51ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސް

 50ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ރުކުންތައް ކަނޑައެޅުން

 55ވަނަ މާއްދާ

ދމެދު ގުޅުން ހުރުން
ޢަމަލާއި އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ެ

3

ވޮލި ުއމް34 :

 54ވަނަ މާއްދާ

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މން އުފެދޭ
ށލު ު
ޒންމާ؛ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮ ް
ޢަމަލެއް ކުރުމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛ އަތުގެ ވެރިކަމުން އުފެދޭ ި
ޒިންމާ

 53ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް

 52ވަނަ މާއްދާ

ނ
ނ ކުރާ ކަންތަކުން ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއު ް
ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކު ް

 51ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޔތް ނެތިދިއު ް
ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއްގެ ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުށުގެ ނި ަ

 51ވަނަ މާއްދާ

ރުހުން

 51ވަނަ މާއްދާ

ވ
ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ ހުއްދަ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށެއްކަމުގައި ބަލައި މަނާކޮށްފައި ނު ާ
ޢަމަލު

 52ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 41ވަނަ މާއްދާ

މީހެއްގެ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން

 40ވަނަ މާއްދާ

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން

 45ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފތުވު ް
ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޙާޞިލުވާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ ،ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަ ާ

 44ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު ،އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި ކުށްހީކުރެވުން

 43ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 31ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް

 30ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް

 35ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރު ް

 34ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިދާރާ

 41ވަނަ ބާބު
ކުށުގެ ރުކުންތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުން

 31ވަނަ ބާބު
ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު
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ވޮލި ުއމް34 :

 33ވަނަ މާއްދާ

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

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

 32ވަނަ މާއްދާ

ނަފުސުގެ ދިފާޢު

 31ވަނަ މާއްދާ

ޢ
މުދަލުގެ ދިފާ ު

 31ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 21ވަނަ މާއްދާ

ނމު އުސޫލުތައް
މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާ ް

 20ވަނަ މާއްދާ

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

 21ވަނަ ބާބު
މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު

ލ
ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަ ު
 25ވަނަ މާއްދާ

ނ
ބގެންވު ް
ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލި ި

 24ވަނަ މާއްދާ

ނ
ތަޞައްރުފުނުފުދު ް

 23ވަނަ މާއްދާ

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން

 22ވަނަ މާއްދާ

ފޒު
ށފާނެކަމުގެ ނު ޫ
ބާރުގެ ބޭނުންކޮ ް

 21ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައު ް

 21ވަނަ މާއްދާ

ނތައްތައް
އތަކާއި ކުށްހީގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަ ް
އެނގިގެންނުވާ ކަންތަ ް

 21ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހުއްދަ ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވު ް

 22ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 11ވަނަ މާއްދާ

ނ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް
ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާ ެ

 10ވަނަ މާއްދާ

ނ ދަޢުވާ ނުކުރެވުން
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހު ް

 11ވަނަ ބާބު
ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު

5

ވޮލި ުއމް34 :

 15ވަނަ މާއްދާ

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ
ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި ،ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމަށާއި ކުރެވޭ ޙުކުމް ބަލައިގަތުމަ ް
ނ
ނުކުޅެދިގެންވު ް

 14ވަނަ މާއްދާ

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު

 13ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވު ް
ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢު ާ

 12ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވު ް
ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް ކޮށްފައި ާ

 11ވަނަ މާއްދާ

އ
ވރި ގޮތުގަ ި
ކޓެއްގައި ކަމަށްވުން ،ނުވަތަ މަކަރު ެ
ފއިވަނީ ،އެކަމުގެ ބާރުނެތް ޯ
ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވި ަ
ތ އެ ދަޢުވާގައި ކުށް ސާބިތުކުރި ކުރުން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ކަމުގައިވުން ،ނުވަ ަ
ނ
ށ ހުރަހަކަށް ނުވު ް
ފއިވާނަމަ ،ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާއަ ް
ބާޠިލުކަމުގައި ފަހުން ކަނޑައަޅާ ަ

 11ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 11ވަނަ ބާބު
ކުންފުނިތަކުގެ ޒިންމާއާއި އިންސާނުން ނޫން އެހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ޒިންމާ
 11ވަނަ މާއްދާ

ގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ
ގތު ަ
ކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ޮ

 10ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވ ް
ގޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނު ު
ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ ު

 15ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 11ވަނަ މާއްދާ

ކުށެއް ކުރަން އުޅުން

 10ވަނަ މާއްދާ

ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން

 15ވަނަ މާއްދާ

ކުށްކުރުމަށް ރޭވުން

 14ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފޢަކަށް ނުވު ް
ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން ދި ާ

 13ވަނަ މާއްދާ

ޢ
މހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާ ު
ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ީ

 12ވަނަ މާއްދާ

ދފާޢު
ލބިދޭ ި
މލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން ި
ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން ދޫކޮށްލައި ،ކުށުގެ ޢަ ަ

 11ވަނަ މާއްދާ

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

 11ވަނަ ބާބު
ފުރިހަމަނުވާ ކުށް
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 11ވަނަ މާއްދާ

ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުން

 11ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 21ވަނަ މާއްދާ

ކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން

 20ވަނަ މާއްދާ

ށ
ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކު ް

 25ވަނަ މާއްދާ

ރވިގެންވާ މުއްދަތު
ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކު ެ

 24ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް

 23ވަނަ މާއްދާ

އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުން

 21ވަނަ ބާބު
ކުށް ދަރަޖަކުރުމާއި އޭގެ ނަތީޖާ

ދެވަނަ ބައި :ޚާއްޞަ ބައި
ނަފުސާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް
 001ވަނަ ބާބު
މެރުމުގެ ކުށް
 001ވަނަ މާއްދާ

މެރުން

 000ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤަޞްދަކާ ނުލައި މީހަކު މެރު ް

 005ވަނަ މާއްދާ

އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން

 004ވަނަ މާއްދާ

މއި ،މީހަކު
ދނު ާ
ލއަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެ ި
ރ ކުރުވުމާއި ،މީހަކު އަމިއް ަ
އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫ ު
އަމިއްލައަށް މަރުވުމަށް އެދުމާއި ،މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން

 003ވަނަ މާއްދާ

މަރެއް ފޮރުވުން

 002ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 051ވަނަ ބާބު
ޖެހުމާއި ،ޖަހާފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމާއި އަދި އެހެނިހެން ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށް
 051ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޖެހު ް

 050ވަނަ މާއްދާ

ކން
އނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއް ު
ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލަކުން ަ

 055ވަނަ މާއްދާ

ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން

 054ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 041ވަނަ މާއްދާ

ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން

 040ވަނަ މާއްދާ

ޖިންސީ ޢަމަލު

 045ވަނަ މާއްދާ

ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުން

 044ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފ ް
ޖިންސީ ބޭނުންހި ު

 043ވަނަ މާއްދާ

ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް

 042ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 041ވަނަ ބާބު
ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށް

 031ވަނަ ބާބު
މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް މީހުން ހިފެހެއްޓުމާއި
ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ކުށް
 031ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހއްޓު ް
ފ ެ
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހި ެ

 030ވަނަ މާއްދާ

ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން

 035ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މުދަލުގެ ކުށާއި ޒާތުގެ ކުށް
 501ވަނަ ބާބު
ވައްކަމުގެ ކުށް
 501ވަނަ މާއްދާ

ވައްކަން ،ޓެކުން ،މަކަރާއި ޙީލަތް ،ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުން

 500ވަނަ މާއްދާ

ވައްކަންކުރުން

 505ވަނަ މާއްދާ

ނ
ނ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތު ް
މަކަރާއި ޙީލަތުން ނުވަތަ ޓެކުމު ް

 504ވަނަ މާއްދާ

ފޭރުން

 503ވަނަ މާއްދާ

ނ
ބނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާ ހޯދު ް
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ޚިދުމަތުން ޭ

 502ވަނަ މާއްދާ

ޚިޔާނާތުގެ ކުށް

 501ވަނަ މާއްދާ

ތ އޮޅިގެން
ލން ނުވަ ަ
ތނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަ ު
ބހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ަ
ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ަ
ރައްދުކުރެވޭ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން

 501ވަނަ މާއްދާ

ރން
ބނުންކު ު
މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ޭ

 501ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތު ް

 502ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 551ވަނަ މާއްދާ

ނ
ނ ް
މުދަލަށް ގެއްލުންދި ު

 550ވަނަ މާއްދާ

މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން

 555ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކު ް

 554ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 551ވަނަ ބާބު
މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުކުރުމުގެ ކުށް

9

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 541ވަނަ ބާބު
ހުއްދަ ނެތް ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ކުށް
 541ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކށް ވަނު ް
ހުއްދަނޫން ތަނަ ަ

 540ވަނަ މާއްދާ

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން

 545ވަނަ މާއްދާ

ހދުން
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ޯ

 544ވަނަ މާއްދާ

ހމަކުރުން
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ާ

 543ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 401ވަނަ ބާބު
ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ނަކަލުކުރުމާއި ،މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގުން
 401ވަނަ މާއްދާ

ށ އަސްލުގެ
މއި ،އަގުހުރި އެއްޗެހި ނަކަލުކޮ ް
ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރު ާ
ގޮތުގައި ދެއްކުން

 400ވަނަ މާއްދާ

ނ
ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހު ް

 405ވަނަ މާއްދާ

ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން

 404ވަނަ މާއްދާ

އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް

 403ވަނަ މާއްދާ

ގ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުން
ޞލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމު ެ
ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ،ވަކި މަ ް

 402ވަނަ މާއްދާ

ނ
އވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައާއި ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި އޮޅުވާލު ް
ގން ބޭ ް
ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވި ެ

 401ވަނަ މާއްދާ

ނ
ދކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލު ް
ށފަހު ދަރަނި ޫ
ރަހުނު ބެހެއްޓުމަ ް

 401ވަނަ މާއްދާ

އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި އޮޅުވާލުން

 401ވަނަ މާއްދާ

ނ
މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރު ް

 402ވަނަ މާއްދާ

ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާލުން

 451ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 301ވަނަ ބާބު
ޢާއިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް
 301ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހުއްދަނޫން ކާވެ ި

 300ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން

 305ވަނަ މާއްދާ

ތ
ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާ ް

 304ވަނަ މާއްދާ

ނ
ތިމާގެމީހަކާއެކު ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގު ް

 303ވަނަ މާއްދާ

ނ
ށލު ް
ބއި ،ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮ ް
އތް ވާޖި ާ
ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޮ

 302ވަނަ މާއްދާ

އަޅާނުލުން

 301ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހައްޔަރުން ނައްޓުވައިލު ް

 301ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 201ވަނަ ބާބު
ދައުލަތް ހިންގުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް
ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހިންގާ ހުއްދަނޫން ކަންކަމުގެ ކުށް
 201ވަނަ މާއްދާ

ރިޝްވަތު

 200ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވު ް

 205ވަނަ މާއްދާ

ލ
ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަ ު

 204ވަނަ މާއްދާ

ރން
ބނުންކު ު
ނަހަމަ ގޮތުގައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ޭ

 203ވަނަ މާއްދާ

ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން

 202ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 251ވަނަ ބާބު
ދޮގު ހެކި ދިނުމާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށް
 251ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ހެކި ދިނު ް
11

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 250ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނު ް

 255ވަނަ މާއްދާ

ށ ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަ ް

 254ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނު ް

 253ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 241ވަނަ ބާބު
ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ތަނަކުން ފިލައިގެންދިއުން
 241ވަނަ މާއްދާ

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

 240ވަނަ މާއްދާ

ނ
އެކްސިޑެންޓްވުމުން އެކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރު ް

 245ވަނަ މާއްދާ

ހން ބެލެހެއްޓުމާ
މ ު
ބންދުގައި ތިބޭ ީ
ނފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ަ
ޤާނޫނު ތަ ް

ރ މުވައްޒަފަކަށް
ހަވާލުވެހު ި

ނ
ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރު ް
 244ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން

 243ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

 242ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވު ް

 241ވަނަ މާއްދާ

ނ
ދނު ް
ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައި ި

 241ވަނަ މާއްދާ

ނދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން
ފިލުން އަދި މީހުން ބަ ް

 241ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފިލުން ހުއްދަކުރު ް

 242ވަނަ މާއްދާ

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

 231ވަނަ މާއްދާ

ނވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރި
ވތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ު
ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނު ަ
ގޅު ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން
މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި ،ނުރަނ ަ

 230ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވު ް

 235ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 101ވަނަ ބާބު
އަމަންޢާންމާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ކުށް
އަމަންޢާންމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ކުށް
 101ވަނަ މާއްދާ

ށގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުން
ރަޔަޓްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮ ް

 100ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކުލީސިފައިން ހޯދު ް

 105ވަނަ މާއްދާ

ށ
ޤަޛުފުގެ ކު ް

 104ވަނަ މާއްދާ

ހ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަނެތި ހިންގުމާއި ،ލައިސަންސްނެތި އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،
ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެ ޭ
ނނަގައި ކުރުން
ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ،ހުއްދަ ު

 103ވަނަ މާއްދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން

 102ވަނަ މާއްދާ

ހރި ޢަމަލުކުރުން
ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ު

 101ވަނަ މާއްދާ

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން

 101ވަނަ މާއްދާ

އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް

 101ވަނަ މާއްދާ

ބ
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖި ު

 102ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 151ވަނަ ބާބު
އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް
 151ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަށިވިއްކު ް

 150ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަށިވިއްކުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނު ް

 155ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަޑިހުތުރު ލިޔުމާއި ،ތަކެތި އުފެއްދުމާއި ،ބެހު ް

 154ވަނަ މާއްދާ

އ ކުރުން
މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގަ ި

 153ވަނަ މާއްދާ

އ ވިއްކުން
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަ ް

 152ވަނަ މާއްދާ

ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން

 151ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 101ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރު ް

 101ވަނަ ބާބު
ހަތިޔާރާ ގުޅޭ ކުށް
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ވޮލި ުއމް34 :

 100ވަނަ މާއްދާ

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ
ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަ ް
ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން

 105ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 151ވަނަ މާއްދާ

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން

 150ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރު ް

 155ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 151ވަނަ ބާބު
ޓެރަރިޒަމާއި ރާވައިގެން ކުރާ ކުށް

ތިންވަނަ ބައި  -ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު
 0111ވަނަ ބާބު
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން
 0111ވަނަ މާއްދާ

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން

 0110ވަނަ މާއްދާ

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު

 0115ވަނަ މާއްދާ

ލ
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަ ު

 0114ވަނަ މާއްދާ

ރ ޚިލާފުވާ
މނުވި ނަމަވެސް ،އެ މިންވަ ާ
ށ އަދަބު ކަނޑައެޅުން ލާޒި ު
އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަ ް
ރން
ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކު ު

 0113ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފއިވާ އެހެ ް
ނވަރުގެ އަދަބެއް ،ހުއްދަ ކުރެވި ަ
ނ މި ް
ލގައި ބު ާ
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަ ު
އ
ގން ކަނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތަ ް
ގޮތެއް ބޭނުންކޮށް ެ

 0112ވަނަ މާއްދާ

އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު

 0111ވަނަ މާއްދާ

ނ
އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނު ް

 0111ވަނަ މާއްދާ

އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް

 0111ވަނަ މާއްދާ

ކައްފާރާ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 0011ވަނަ ބާބު
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް
 0011ވަނަ މާއްދާ

ނ
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރު ް

 0010ވަނަ މާއްދާ

ގ ނިޔަތާގުޅޭ
ނކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ،ކުށު ެ
ކުށް މާނަކުރުމުގައި ،އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާ ް
ގ މިންވަރު މަތިވުން
ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ ،އަދަބު ެ

 0015ވަނަ މާއްދާ

ނ
ބން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވު ް
ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަ ު

 0014ވަނަ މާއްދާ

ބގެ މިންވަރު މަތިވުން
ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަ ު

 0013ވަނަ މާއްދާ

ނ
ތ ދަށްވު ް
ކުށެއްގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ނުވަ ަ

 0012ވަނަ މާއްދާ

ބގެ ދަރަޖަ މަތިވުން
ދލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަ ު
އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަ ަ

 0011ވަނަ މާއްދާ

ވން
ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށް ު

 0011ވަނަ މާއްދާ

ނ އަދަބުގެ
ބ ް
ކށް ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަބަ ު
ނފީޒުކުރާ ފަރާތްތަ ަ
ޤާނޫނު ތަ ް
ނ
މިންވަރު ދަށްވު ް

 0011ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރ ދަށްވު ް
ތމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަ ު
މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮ ު

 0012ވަނަ މާއްދާ

ނ
އދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވު ް
ނވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ަ
މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލިބެ ި

 0001ވަނަ މާއްދާ

ގ ސަބަބުން އަދަބުގެ
ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމު ެ

 0511ވަނަ ބާބު
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙުދޫދު
 0511ވަނަ މާއްދާ

ވން
އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށް ު

 0510ވަނަ މާއްދާ

ނ
ލ ް
އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށް ު

 0515ވަނަ މާއްދާ

އ
ހން އަދަބުތަ ް
ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނި ެ

 0514ވަނަ މާއްދާ

ނ
އގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރު ް
ހން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެ ް
ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނި ެ

 0513ވަނަ މާއްދާ

މަރުގެ އަދަބު

 0512ވަނަ މާއްދާ

ޙައްދުގެ ކުށްތައް
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ނ
ދަރަޖަ ދަށްވު ް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފުރަތަމަ ބައި :ޢާންމު ބައި
 01ވަނަ ބާބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
 01ވަނަ މާއްދާ

ފށާ ތާރީޚު
ތަޢާރުފާއި ނަމާއި ޢަމަލުކުރަން ަ

 00ވަނަ މާއްދާ

އ
މ މަޤްޞަދުތަ ް
މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް؛ ޢާން ު

 05ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް އުވިދިއު ް

 04ވަނަ މާއްދާ

ރ
ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއި ާ

 03ވަނަ މާއްދާ

ނ
މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓު ް

 02ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވހާހިނދަކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަ ް
ހެކި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ؛ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނު ާ

 01ވަނަ މާއްދާ

ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު

 01ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

 01ވަނަ މާއްދާ

ނ
އުވާލެވޭ ޤާނޫ ު

ތަޢާރުފާއި ނަމާއި ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.01

(ހ)

ށއި ،އެ ކުށްކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މިންގަނޑާއި،
މި ޤާނޫނަކީ ،ޖިނާއީ ކުށްކު ާ
ތ
ޤބާ ް
އެ ކުށްކުށް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ރުކުންތަކާއި ،އެ ކުށްކުށުގެ ޢުޤޫބާތާއި ،ކުށްކުށާއި ޢު ޫ
ބ
ނ ކަންތައްތަކާއި ،އަދަ ު
ދަރަޖަކުރެވިގެންވާގޮތާއި ،ކުށުގެ ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ެ
ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލާއި ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައި އެކަންކަމާބެހޭ
އެންމެހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުއެވެ.

(ށ)

ޤބާތު" އެވެ.
މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު ޫ

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު

(ނ)

ޞދީޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ
ށނީ ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަ ް
ފ ާ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ

ކުރީގެ ކުށްކުށް

(ރ)

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ  12މަސްދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ވތަ
ގ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނު ަ
ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމު ެ
ށ
ޤނޫނަ ް
ހންނަމަވެސް ،މި ާ
މ ޤާނޫނެއް ނުހިނގާނެއެވެ .އެ ެ
ކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ި
ށ
ނނަ ް
ވ ކުށަކަށް މި ޤާ ޫ
ތ ކޮށްފައި ާ
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނުވަ ަ
އ
ބ ކަނޑައަޅާނަމަ ،އެ ކުށަކަށް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގަ ި
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަދަ ު
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އަދަބަކީ

ޤާނޫނުގައި

ކުރީގެ

އަދަބަށްވުރެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކުޑަ

ނގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
އދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ މި ޤާނޫ ު
އަދަބެއްނަމަ ،އެފަދަ ކުށަކަށް ަ

މާނަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް؛ ޢާންމު މަޤްޞަދުތައް
މާނަކުރުމުގެ އުސޫލު

.00

(ހ)

މނައާ
ކން ދޭހަވާ ޢާންމު ާ
ތތަ ު
ރނީ އެ މާއްދާތަކުގެ ޢިބާރާ ް
މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް މާނަކު ާ
ރ
ތތަކުން އެއް މާނައަށްވު ެ
ހންނަމަވެސް މާއްދާއެއްގެ ޢިބާރާ ް
ނނެވެ .އެ ެ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް
ގިނަ މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް މާނަކުރެވޭނަމަ ،އެ މާއްދާ މާނަކުރަންވާނީ ،މި މާއްދާގައި
މތިންނާއި ،މާނަކުރަންޖެހޭ
ގތުގެ ަ
ޤޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ޮ
މ ް
ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޢާންމު ަ
ގ
މާއްދާގައި ހިމެނިގެންވާ ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .މި ޤާނޫނު ެ
ދަށުން
މި

ދީފައިވާ

ޤާނޫނުގައި

އިޚްތިޔާރީ

ބާރުތަކުގެ

އވާ
ކަނޑައަޅާފަ ި

ނހިފަންވާނީ
ބޭނު ް

މިންގަނޑުތަކާ

އެ

ވ
އެއްގޮތް ާ

ބާރުތަކާ

ގުޅިގެން

ނނެވެ.
ގޮތުގެމަތި ް

އަދި

އެ މިންގަ ނޑުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ނުފުދޭ މިންގަނޑުތަކަކަށްވާނަމަ ،މި މާއްދާގައި
ތންނެވެ.
ޤޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ގޮތުގެމަ ި
ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޢާންމު މަ ް
ޢާންމު މަޤްޞަދު

(ށ)

އިތުރު މަޤްޞަދު

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ ޢާންމު މަޤްޞަދަކީ ދީނާއި ،ފުރާނައާއި ،ނަސަބާއި،
ގޮތުން،

ޤާނޫނީ

މަޞްލަޙަތުތަކަށް

ގޮތުން
ޤާނޫނުގައި

ފަރުދީ

ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ
ހުއްދަކުރެވިގެންނުވާ

ބުއްދިއާއި މުދާ ހިމެނޭ

މަޞްލަޙަތުތަކާއި

ގޮތެއްގެމަތިން

ނުވަތަ

ޢާންމު
ނ
ޤާނޫނު ް

ނ
ތން ،ގެއްލުން ފޯރުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގެއްލު ް
މ ި
މަޢާފުދެވެން ނެތް ގޮތެއްގެ ަ
ދ
މނާކުރުމުގެ ،އަދި އެފަ ަ
ލތައް ަ
ހންގޭ ޢަމަ ު
ގ ގޮތުން ި
ފޯރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމު ެ
ޢަމަލުތަކަށް

ޑއެޅުމުގެ
ކަނ ަ

ޤބާތް
ޢު ޫ

ނިޒާމެއް

ޤާއިމުކުރުމެވެ.

މި

ގޮތުގެމަތިން،

އ
ޤޞަދަކަށްވެގެން ވާނީ ،އަދި މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަ ް
މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ މަ ް
މތިންނެވެ:
މޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނެ ގޮތުގެ ަ
ނނިވި ަ
މާނަކުރެވެންވާނީ ،އަން ަ
()0

އ
ދނުގެ ނިސްބަތާ ި
ނސްބަތާއި ،ކުރާ ކުށުގެ ބުރަ ަ
ި
ކުށްކުރާ މީހާ ކުށްވެރިވާ
ތއް ކަނޑައެޅުން؛
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޢުޤޫބާ ެ

()5

ކުށަކަށް ނުވާ ޢަމަލު ކުށުގެ ގޮތުގައި ކުށްވެރިކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި ،ކުށުގެ
ޢަމަލު ކުށުގެ ގޮތުގައި ކުށްވެރިކުރުން؛

()4

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

()3

ވ
ބހައިގެން ،ކުށްކުށަށް ދެ ޭ
ދރަޖަތަކަކަށް ކުށްތައް ަ
ކުށް މާނަކޮށްދީގެން އަދި ވަކި ަ
އަދަބުގެ
ޢަމަލުތަކަކީ

މިންވަރު

ކަނޑައަޅައިދިނުމާއި،

ކޮބައިކަމުގެ

އެކަށީގެންވާ

ކުށުގެ

އ
ގޮތުގަ ި

ވ
މަނާކުރެވިފައި ާ

އިންޒާރު

ދިނުމާއި

ޢަމަލެއް

އެފަދަ

ނން.
ކ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދި ު
ނނެ ނަތީޖާއަ ީ
ކޮށްފިނަމަ ނުކުން ާ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން،
ކށް ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް މި ޤާނޫނުން
އަންނަނިވި ކަންކަން މެދުވެރި ޮ
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދކެވެ:
ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަ ެ
()0

ބ
އކަށީގެންވާ އަދަ ު
ލތަކަށް ެ
މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު ހަމަތަކަށް އުނިކަން ގެންނަ ޢަމަ ު
ކަނޑައަޅައިގެން ،އެ ޢާންމު ހަމަތައް ދެމެހެއްޓުން؛

()5

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކުށްކުށަށް

ސަބަބުން

އަދަބުގެ

ނ
ކުށްކުރުމު ް

އފަދަ
ެ

ދުރުހެލިކުރުވުމާއި އެފަދަ ކުށް މަދުކުރުން؛
()4

ށ
ތ ް
ވޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ހައްޔަރުކުރުން ހިމެނޭގޮ ަ
ޖިނާޔަތުގެ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު ި
ހިފެހެއްޓުން.

()3

މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުކަމަށް މި މާއްދާގެ ( )0ވަނަ
ޢ
މކޮށް މުޖްތަމަ ު
ޢން ު
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ާ
ޤަބޫލުކުރާ ސުލޫކީ ޤިޔަމްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް އުވިދިއުން
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކުށް ނޫން އެހެން ކުށްތައް

.05

ވސް
ހން ެ
މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ެ
ޤާނޫނެއްގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.

އުވިދިއުން

ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ
ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާ

.04

(ހ)

ށ ލިބިގެންވެއެވެ:
އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ބާރު ދައުލަތަ ް
()0

)(i

ކުށެއްގެ

ރުކުނެއް

ކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެއްވެސް

ޢަމަލެއް

ތ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހިނދު ،އެ ކުށަކަށް؛ ނުވަ ަ
)(ii

ތޖާއެއްގެ
ކުށެއްގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއްގެ ނަ ީ
ވހިރާއްޖޭގައިކަމަށް ވާހިނދު އެ ކުށަކަށް؛
ލބުނީ ދި ެ
ސަބަބުން ގެއްލުން ި
ތ
ނުވަ ަ

)(iii

މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށެއްގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވާހިނދު ،އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ
ރުކުން

ނުވަތަ

ނަތީޖާގެ

ރުކުން

ފުރިހަމަވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނވަތަ
ކަމުގައިވާހިނދު ،އެ ކުށަކަށް؛ ު
)(iv

ނވާ ގޮތަށް ހިންގޭ
މނިގެ ް
އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހި ެ

މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ

ކުށްކުށަށް:
)ހހ(

އެފަދަ

ކުށެއްގެ

ރުކުނެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރުން؛ އަދި
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ކަމުގައި

ބެލެވޭ

އ
ޢަމަލެ ް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކީ ނުވަތަ

(ށށ)

ތޖާ ނެރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެ ކުށުން ނެރެން ބޭނުންވާ ނަ ީ
ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ޤައުމެއް ކަމުގައިވުން؛
އަދި
އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމުގައި،

(ނނ)

ނުވަތަ
ޤައުމުގައި

އެ

ކުށުގެ
އެ

ނަތީޖާ

ކުށުގެ

ނެރުމަށް

ލ
ޢަމަ ު

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފުރިހަމަވެއްޖެނަމަ

އ
އެ ީ

އެ ޤައުމެއްގައިވެސް ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރިނަމަ،
ވން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޢަމަލަކަށް ު
އަދި
()5

ތ
ދއުލަތަށް ،ނުވަ ަ
ކުށެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ަ
ރ ފަރާތްތަކަކަށް،
ވތަ ދައުލަތުގެ ބާރު ތަންފީޒުކު ާ
ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ،ނު ަ
އ
ގ ކުށާއި ،އެއިން ފަރާތަކަށް އެފަދަ ގެއްލުމެ ް
ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ބާވަތު ެ
ދ
ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް؛ އަ ި

()4

ކުށްކުރީ

ކޮންމެ

ދިވެހިރައްޔިތަކާ

ތަނެއްގައިކަމަށްވީނަމަވެސް

ގުޅިގެން

ކުރާކުށް،

ނުވަތަ

ދިވެހިރައްޔިތަކު
ޖގައި
ދިވެހިރާއް ޭ

ތ
ނުވަ ަ
ދިރިއުޅުން

އދި
ބިނާވެފައިވާ މީހަކު ކުރާ ކުށް؛ ަ
()3

ގ
ކުށްކުރީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަދި އެ ކުށްކުރި މީހުން ެ
ނ
ބިނާވެފައިވަ ީ

ދިރިއުޅުން

ކޮންމެ

ޤައުމެއްގައި

ކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ޑއެޅިގެން ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކުށެއް .އަދި
ނނާ ކަނ ަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖެއިން

އވާ
ބައިވެރިވެފަ ި

މ
ބައިނަލްއަޤްވާ ީ

އއްގެ
މުޢާހަދާ ެ

ނނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިދޭ
އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ޤާ ޫ

ނ
ސަބަބު ް
ގ
ތ ެ
ވ ު
ބާ ަ

ކުށް؛ އަދި
()2

ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ށ
އޅަނދަކާ ދެކޮޅަ ް
ދވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ު
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ި
ނުވަތަ އެއިން އުޅަނދެއްގައި ކުރެވޭ ކުށް.

ކުށުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު
ހިންގުމުގެ ބާރު އޮތުން އެއީ

(ށ)

ގމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް އޮތްކަން ސާބިތުކުރުމަކީ ،އެ ކުށުގެ
ކުށެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިން ު
ރ
ލބިގެންވާ ބާ ު
ދއުލަތަށް ި
މށް ަ
ކށެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލު ަ
ރުކުނެއް ނޫނެވެ .އެއީ ު

ކުށުގެ ރުކުނެއް ނޫންކަން

ށ
ލތަ ް
ނނު ހިންގުމުގެ ބާރު ދައު ަ
ކށަވަރުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑެކެވެ .ޤާ ޫ
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ަ
ގ
މންގަނޑުތަކާ އަޅާކިޔައި ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ކުށު ެ
ބނުންކުރެވޭ ި
މށް ޭ
އޮތްތޯ ބެލު ަ
ޢވާކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ދނުމަކީ ދަ ު
ނިސްބަތް ސާބިތުކޮށް ި

ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރު

(ނ)

ބ ކަނޑައެޅުމަށް ކޯޓަށް
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތަށް އުނިކަން އައުމުން އެކަމަށް ކޯޓުން އަދަ ު
ލިބިގެންވާ ބާރަށާއި ،ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނުވަތަ މަދަނީ ޙުކުމެއް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ
ށ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރަކަށް ،މި މާއްދާގެ ސަބަބުން
ގޮތެއްގެމަތިން ތަންފީޒުކުރުމަ ް
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފޯރާނެއެވެ.
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް އެހެން

(ރ)

ޤައުމަކަށް ދައުލަތުން

ލއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް
ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަ ް
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ،އެހެން ޤައުމަކަށް ދައުލަތުން

ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދުން

އ
ކރެވޭ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގަ ި
ވ ރައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ު
ނ އެއީ ،ދަޢު ާ
ފޮނުވައިނުދިނު ް
ނނެވެ.
ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހަމައެއް ޫ

މާނަކުރުން

(ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ

(ޅ)

()0

"ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
އެ

ކަނޑާއި،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ބިމާއި

ކަނޑުގެ

އއި،
ޢހަދާތަކުގަ ާ
މު ާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ބާރު ހިނގާ ބިމާއި،
ވައިގެ

މައްޗަށްވާ
އ
ޤާނޫނުގަ ި

ސަރަޙައްދާއި

ނވާ
ބަޔާންވެގެ ް

އަދި

ދ
އިޤްތިޞާ ީ

ށއި މީހުން ނޫޅޭ
ސަރަޙައްދާއި ،ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި ،މީހުން އުޅޭ ރަށްރަ ާ
ރަށްރަށެވެ.
()5

"ދައުލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި
ވހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ހިންގާ
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ދި ެ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު

ސަރަޙައްދުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިޤްޠިޞާދީ

ބަލަހައްޓައި،

ޙިމާޔަތްކޮށް،

ދިވެހިރާއްޖެ

ބައިވެރިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޚާއްޞަ

އތަކެތީގެ
ެ

ނން
ބޭ ު

އނަލްއަޤްވާމީ
ބަ ި
ޠޞާދީ
އިޤް ި

ހިމެނޭ

ޤުދުރަތީ

އެންމެ

މުޢާހަދާތަކާ

ސަރަޙައްދުގައި

ވަސީލަތްތައް

ހޯދައި،

ޔގޮތުގައި
ހެ ޮ

ހިފުމަށްޓަކައި،

އއްގޮތްވާ
ެ

ގޮތުގެމަތިން،

ޖިނާއީ

ޤާނޫނު

ހިންގުމަށް،

އވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާރު ލިބިގެންވެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖެ
ގ
ތން ،މި ޤާނޫނު ހިންގުމު ެ
ޢހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ާ
އ "ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށް
ވ ޙާލަތްތަކުގައި ،މި މާއްދާގަ ި
ގން ާ
ބާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބި ެ
އ
ބުނެފައިވާ ބަހުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ި
ގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުކަމަށް
ނތަކު ަ
އެއްބަސްވުންތަކާއި ޤާނޫ ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމެނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު
ކަނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކަށް
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން
މަދަނީ ފަރުވާތައް ދެމެހެއްޓުން

.03

ލއް
ބދަ ެ
ޅފައިވާ އެއްވެސް ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ ދަޢުވާއެއްގައި ަ
މި ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަނޑައަ ާ
ނޖެހޭ
ބ ް
ވތަ އަނބުރާ ލި ެ
އޓުމަށް ،ނު ަ
ފހެ ް
ނމަށް ،ނުވަތަ މުދަލެއް ހި ެ
ދބެއް ދި ު
ހޯދުމަށް ،ނުވަތަ އަ ަ
މށް
އނޫންވެސް ކަމެއް ތަންފީޒުކުރު ަ
ތން ެ
ނނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަ ި
ވތަ ޤާ ޫ
އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ،ނު ަ
އނާޅައެވެ .ނުވަތަ އުނިކަމެއް ނުގެނެއެވެ.
އޮތް ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އިލްތިޒާމަކަށް ،މި ޤާނޫނުން ހުރަހެ ް
އަދި މި ޤާނޫނުގައި ކުށް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ކުށުގެ މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބައިތައް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.
20

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހެކި ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ؛
އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން
ކުށެއް ނުކުރާކަމަށް ޤަބޫލު
ކުރުން

.02

(ހ)

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ކުށުގެ ކޮންމެ ރުކުނެއް ސާބިތުކުރެވިގެން މެނުވީ
ބލެވޭނެއެވެ .އެ މިންވަރަށް
ނ ެ
އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރެވިގެންވާކަމަށް ު
ހެކި ލިބެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ ކުށެއް ނުކުރާ މީހެއްކަމުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ.

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ

(ށ)

()0

ކަމެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮތް މީހަކަށް އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރެވިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ،އެ ކަމެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނީ ،އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށެވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް

()5

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ

()5

އޮތް ޒިންމާ

ކ،
ފއި ނުވާހާހިނދަ ު
ކށް ަ
ކށް ބަޔާން ޮ
ނ އެހެން ގޮތަ ަ
މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެ ް
ލންވާނެއެވެ:
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ޒިންމާ ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އުފު ަ
)(i

އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ކުށުގެ އެންމެހައި
ރުކުންތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުން؛

)(ii

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރެއްގެ

އިސްތިސްނާގެ

އެންމެހައި

ޝައްކެއް
ޙާލަތްތަކާއި،

ނުކުރެވޭނެ
ޢާންމު

ނން
ޫ

މންވަރަށް،
ި
އ
އެންމެހަ ި

ދިފާޢުތަކާއި ،އަދި ކުށެއްކަމުގައި އެ ޢަމަލު ނުބެލުމަށް ހުރި އެންމެހައި
ޙާލަތްތައް

ދަޢުވާ

އވާ
ލފަ ި
އުފު ި

ކުށުގެ

މައްޗަށް

ނހިނގާކަން
ު

ދ
ސާބިތުކޮށްދިނުން؛ އަ ި
)(iii

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާގައި ،ކުށުގެ ޒިންމާ
ނ ހުރިހާ
މށް ބޭނުންވާ އެހެ ް
އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭކަން ސާބިތުކޮށްދިނު ަ
ށ ބަލައި
ހެއްކަކާއި ކަންކަމެއް ލިބިހުރި އެންމެހައި ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަ ް
ސާބިތުކޮށްދިނުން.

މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާ

އ ނުވާހާހިނދަކު،
ށ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ކ ް
ހން ގޮތަ ަ
މި ޤާނޫނުގައި އެ ެ
މ ރުކުނެއް ލިބިހުރި
ހުށަހެޅެން އޮތް ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ކޮން ެ
އެންމެހައި ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެހެންގޮތަކަށް
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު
ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން

(ނ)

ވކިކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް
ދވޭހާހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުން ަ
އެހެންގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށް ނު ެ
އ
ތތަ ް
ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކަމެއްގައި ހިމެނިގެންވާ ނުކު ާ
ސާބިތުކޮށްދެވުމުން ،އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދެވުނީ ކަމަށް ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ .އެއީ،
ނ
އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރާނެ ޚަޞްމަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި އެހެ ް
ހ ހިނދަކުއެވެ.
ދ ާ
ގޮތަކަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްނު ޭ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

މާނަކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

އ އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ ބާބާއި 21 ،ވަނަ ބާބާއި،
"ޢާންމު ދިފާޢު" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ށފައިވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.
 11ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮ ް

ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު
ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

.01

(ހ)

ވ
ޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ،މި ާ
މ
ޓކައި މަދުވެގެން ކޮން ެ
ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ަ

މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ވާޖިބު

ހ
 3އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ޢަދަދުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެ ޭ
ނންވާނެއެވެ.
ބަދަލުތައް ގެން ަ
(ށ)

ނކުރާހާހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފައިސާގެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަދަލު ު
ނނެއެވެ.
ޢަދަދުތައް އެގޮތުގައި ދެމިއޮން ާ

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

.01

ތން ތަފާތުކޮށް މާނަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބޭނުންނުވާހާހިނދަކު:
ނންކުރެވިފައިވާ ގޮ ު
ޢިބާރާތެއް ބޭ ު
()0

އ
ދގެ (ށ) ގަ ި
"ބައިވެރިން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއް ާ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()5

ނ
ތ ް
އ އެވަނީ އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގެ ނަތީޖާގެ ގޮ ު
"ބަރީއަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ކުށެއް ނެތްކަމުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ކުށުން ކުށްވެރި ނުވާކަމުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ
ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކި ނެތްކަމުގެ ޙުކުމެއް އައުމަށެވެ.

()4

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

()3

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

()2

ދފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  101ވަނަ މާއްދާގެ
"އޮޓަމެޓިކް ލޯޑިންގް" އަށް ީ
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނބަރުގަ ި
(ރ) ގެ ( )5ވަނަ ނަ ް

()1

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

()1

އ،
ށ ލިބޭ ވޭނާ ި
ހށިގަނޑަ ް
އ އެވަނީ ަ
ބ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފަ ި
"ހަށިގަނޑަށް ލި ޭ
ބ
ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބައްޔާއި ،ހަށިގަނޑުގެ މާއްދީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލި ޭ
އުނިކަމަކަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()1

އ
ދގެ (ށ) ގަ ި
ވނީ މި ޤާނޫނުގެ  555ވަނަ މާއް ާ
"ފަނާކުރުން" އަށް ދީފައި ަ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()2

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

()01

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

()00

ކ
"ސާފު އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކި" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ލިބިފައިވާ ހެ ި
އަޅާކިޔާއިރު

ކުށެއް

ސާބިތުވީކަމަށް

ބެލެވޭ

ށ
މިންގަނޑަ ް

ވުރެ

މަތީ

ތ
ނ ް
ނ ތަނެއް ެ
ދަރަޖައެއްގެ ،އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭ ެ
މިންވަރަށް ހެކި ލިބުމުގެ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށް މިންގަނޑެއްގެ ހެއްކަށެވެ.
()05

ދގެ (ރ) ގައި
ނ މި ޤާނޫނުގެ  304ވަނަ މާއް ާ
"ތިމާގެ މީހުން" އަށް ދީފައިވަ ީ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()04

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

()03

ނ
ނނުގެ  50ވަ ަ
"ކުށްކުރި މީހާގެ ޢަމަލުގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނ ް
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )0ވަނަ ަ

()02

ދގައި ދީފައިވާ
ނ މާއް ާ
މ ޤާނޫނުގެ  51ވަ ަ
"ރުހުން" އަށް ދީފައިވަނީ ި
މާނަކުރުމެވެ.

()01

ޤނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ
"ނަތީޖާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާ
މާނަކުރުމެވެ.

()01

"ކުށެއް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި ކުރާ
ދ އެ ޙުކުމް
ޙުކުމެއްގައި ކުށަކުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށެވެ .އަ ި
ތ
ވމަށެވެ .ނުވަ ަ
ލފައި ނު ު
އ ނުވުމަށާއި ،ދޫކޮށް ާ
އެއްވެސް ގޮތަކުން ބަދަލުވެފަ ި
މީހަކު

ކުށެއް

ކުރިކަމަށް

އެއްބަސްވާ

އެއްބަސްވުން

ކޯޓުން

ރ
ޤަބޫލުކު ާ

ޤަބޫލުކުރުމަށެވެ.
()01

ގ
އދާގެ (ނ) ެ
ވނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާ ް
"އޭޖެންޓް" އަށް ދީފައި ަ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )3ވަނަ ނަ ް

()02

ގ
"ކުންފުނި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

()51

ގ
"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
 241ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()50

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  241ވަނަ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނ ް
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )5ވަނަ ަ

()55

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

()54

ނ
"ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަ ީ
މި ޤާނޫނުގެ  245ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()53

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  051ވަނަ މާއްދާގެ
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނބަރުގަ ި
(ރ) ގެ ( )0ވަނަ ނަ ް

()52

"މަކަރާއި ޙީލަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  505ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

()51

"ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ބެލުން"
ނ
ގ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )5ވަ ަ
އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

()51

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

()51

ގ
އދާގެ (ރ) ެ
"ދިރިއުޅޭ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  541ވަނަ މާ ް
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

()52

އ
ދގެ (ހ) ގަ ި
ވނަ މާއް ާ
"ރުކުންތައް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ަ 50
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()41

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

()40

ގ
ނ މި ޤާނޫނު ެ
ށއި "މަޢާފު" އަށް ދީފައިވަ ީ
ދފާޢު" އަ ާ
"މަޢާފު ލިބެނިވި ި
 21ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()45

ގ
އދާގެ (ނ) ެ
ނ މި ޤާނޫނުގެ  050ވަނަ މާ ް
"ގޮވާ ތަކެތި" އަށް ދީފައިވަ ީ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

()44

ނ
ގ  502ވަ ަ
މ ޤާނޫނު ެ
"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަތު" އަށް ދީފައިވަނީ ި
ނންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )4ވަނަ ަ

()43

ގ
"މާލީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  502ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

24

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()42

"މާލީ ލިޔުމެއް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  505ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )4ވަނަ ނަ ް

()41

ގ
"މާލީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  502ވަނަ މާއްދާ ެ
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ނ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގަ ި

()41

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

()41

ނ
"ބަޑި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  101ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަ ަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

()42

ށ
ތ ް
ނދެވޭނެ ގޮ ަ
ކށް ު
ހން ތަނަ ަ
ނ ތިމާއަށް އެ ެ
ބނެފައި އެވަ ީ
"ބާރު" ކަމަށް ު
އ
ބންދުކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެ ް
ހިފެހެއްޓުމަށާއިަ ،
ގ
ބނުންކުރުމަށާއި ،އެ ބާރު ެ
ކށް މާއްދީ ގޮތުން ބާރުގެ ޭ
ލިބިދާފަދަ ގޮތަ ަ
މށާއި
ށފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކު ަ
ބޭނުންކޮ ް

ބރުދެއްކުމަށާއި
އަނިޔާކޮށްފާނެކަމުގެ ި

ށ
އަދި ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ތިމާއަށް އެހެން ތަނަކަ ް
ގ
ހމެނޭގޮތަށް ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާ ލިބިދީފާނެކަމު ެ
އޓުން ި
ނުދެވޭނެ ގޮތަށް ހިފެހެ ް
ބިރު އިހުސާސް ކުރުވުމަށެވެ.
()31

"ހިނގާބިނގާވެ

އުޅުމުގެ

ނވަންކަން"
މ ި
ި

އަށް

ވނީ
ދީފައި ަ

މި

ގ
ޤާނޫނު ެ

މނަކުރުމެވެ.
 031ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާ
()30

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

()35

ދގެ (ރ) ގައި
ނ މި ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ މާއް ާ
"ޢާންމު ދިފާޢު" އަށް ދީފައިވަ ީ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()34

ނމުގެ ގޮތުގައި،
ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އަންހެން ަ
ނމުގެ ގޮތުގައި
ނން ފިރިހެން ަ
ބނުންކޮށްފައިވާ ަ
ގތުގައި ޭ
އަދި އަންހެން ނަމުގެ ޮ
ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

()33

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

()32

"މަތީ

ދަރަޖައަކަށް

ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ

މަޢުލޫމާތު"

އަށް

ނ
ދީފައިވަ ީ

ބރުގައި ދީފައިވާ
މި ޤާނޫނުގެ  545ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )0ވަނަ ނަން ަ
މާނަކުރުމެވެ.
()31

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ
ބރުގައި ދީފައިވާ
ނން ަ
ދގެ (ރ) ގެ ( )5ވަނަ ަ
ވނަ މާއް ާ
މި ޤާނޫނުގެ ަ 541
މާނަކުރުމެވެ.
25

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()31

ނ
"ގެ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  051ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )5ވަ ަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

()31

"ގޭގައި ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިރިއުޅޭ ހިޔާވައްސެއްގައި
އެތަނެއްގެ

ސަރަޙައްދުން

ބޭރަށް

ދިއުން

މަނާ

ވެގެންވާ

ގޮތެއްގައި

ނ ބަންދު ކުރުމެވެ.
ކުށްވެރިއަކަށްދޭ އަދަބެއްގެ ގޮތު ް
()32

"މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ
މާއްދާއާއި  10ވަނަ މާއްދާއާއި  15ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަށެވެ.

()21

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

()20

ގ
ގ  550ވަނަ މާއްދާ ެ
ށ ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" އަ ް
(ށ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()25

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

()24

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

()23

އިޚްތިޔާރުގައި

"އަމިއްލަ

ނޫންގޮތަކަށް

މަސްތުވުން"

އަށް

ދީފައިވަނީ

މި ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
()22

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

()21

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

()21

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

()21

ގ
އދާގެ (ޅ) ެ
ނ މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާ ް
"ޖަލްދުކުރުން" އަށް ދީފައިވަ ީ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )4ވަނަ ނަ ް

()22

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

()11

"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()10

ގ
އދާގެ (ބ) ެ
"ދިވެހިރާއްޖެ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  04ވަނަ މާ ް
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

()15

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

()14

އ
އދާގެ (ށ) ގަ ި
ނ މި ޤާނޫނުގެ  100ވަނަ މާ ް
"ކުލީސިފައިން" އަށް ދީފައިވަ ީ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()13

"ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޢުމުރުން  01އަހަރު ނުފުރޭ ކޮންމެ
ކުއްޖެކެވެ.

()12

"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ
 41ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރު ގެ ( )iiގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.

()11

ގ
އދާގެ (ށ) ެ
"ފައިސާގެ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  150ވަނަ މާ ް
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

()11

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

()11

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

()12

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

()11

"މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ށ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރު ގަ ި

()10

ދގެ (ރ) ގައި
"ހަޑިހުތުރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  155ވަނަ މާއް ާ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()15

މ
ފއިވާ ކޮން ެ
"ކުށްކުރި މީހާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ަ
މީހަކަށެވެ.

()14

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

()13

"ރަސްމީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  251ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()12

ނ
"އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" އަދި "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަ ީ
މި ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރު ގެ ( )iގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()11

އ
"ވެރިފަރާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()11

ގ
އދާގެ (ށ) ެ
ވނަ މާ ް
ނ މި ޤާނޫނުގެ ަ 241
ދފައިވަ ީ
"ޖިނާއީ ބަންދު" އަށް ީ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

()11

އ
ވ އިންސާނާއާ ި
ލ އުފަން ާ
ނފައި އެވަނީ ފުރާނަ އެޅިގެންވާ ހާ ު
"މީހާ" ކަމަށް ބު ެ
ޢާންމުކޮށް

ހިއްސާ

ވިއްކާ

ކުންފުނިތަކާއި

ޢާންމުކޮށް

އސާ
ހި ް

ނުވިއްކާ

އ
ޏއްގެ ގޮތުގަ ި
ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކާއި އަދި ކުންފުން ެ
ތކަށެވެ.
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތް ަ
()12

ގ
ވނަ މާއްދާ ެ
ނނުގެ ަ 301
ފއިވަނީ މި ޤާ ޫ
ށ ދީ ަ
"އަންހެނާގެ ޢިއްދަ" އަ ް
(ށ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()11

ށ
ދނުން" ކަމަ ް
ކށް ި
"ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތު ޮ
ށ
ދ ު
މންގަނޑަށް ވުރެ ަ
ނ ސާފު އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކީގެ ި
ބުނެފައި އެވަ ީ
މިންގަނޑެއްގައިވާ ހެއްކެއް އަދި އެ މިންގަނޑުން ކޮށްދޭ ކަމަކީ ލިބިފައިވާ
ނ ބޭނުންވާ ކަންތައް އެއީ ދޮގަކަށް ވުމަށްވުރެ
ހެއްކަށް ބަލާއިރު ސާބިތުކުރަ ް
އދިނުމެވެ.
ތެދަކަށްވުން ގާތް ކަމަށް ދައްކަ ި

()10

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

()15

މދަލާއި މާއްދީ
ނ އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ ު
"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
މުދަލާއި މާއްދީނޫން މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން އެއްވެސް އަގެއް ހުރި ކޮންމެ
އެއްޗަކަށެވެ .އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތާއި އެކިއެކި މުދަލުގެ
ގ
މައްޗަށް އުފެދޭ ޙައްޤާއި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ބާރާއި ކޮންޓްރެކްޓެއް ެ
ތ
ވ ަ
ލތްތަކަށް ނު ަ
އ މުއާޞަލާތަށް ނުވަތަ ވަސީ ަ
ލބިދޭ ބާރާއި ޙައްޤާ ި
ދަށުން ި
މަޢުލޫމާތަށް ނުވަތަ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އޮތް ޙައްޤާއި ހިފާފައިވާ
ނުވަތަ އޮޅުކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރާއި މުދަލެއްގައި އޮތް ޙައްޤު އަންގައިދޭ ރަސްމީ
ލިޔުންތަކަށެވެ.

އޭގެ

އ
ތެރޭގަ ި

ޓިކެޓާއި،

ގތީގެ
ޯ

ތކާއި،
ލިޔުން ަ

ކ
އެކިއެ ި

މިލްކުވެރިކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި ،ހުއްދަތައް ހިމެނެއެވެ.
()14

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

()13

"މަޤްޞަދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()12

ގ
"ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  402ވަނަ މާއްދާ ެ
(ށ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()11

ނ
ބނެފައި އެވަ ީ
"ޝައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ު
ހެކީގެ

މިންގަނޑުތަކުގެ

ސާބިތުވުމަށެވެ.

އަދި

އެންމެ
އެ

މަތީ

ދަރަޖައިގެ

މިންގަނޑުން

ކޮށްދޭ

ހެކިބަހުން
ކަމަކީ

ވ
ސާބިތު ާ

ސާބިތުކުރުމަށް

ވސް ޝައްކެއް
ގތުގައި އެއް ެ
ކށީގެން ނުވާ ޮ
ތދުކަމާމެދު އެ ަ
ބޭނުންވާކަމުގެ ެ
އުފެދޭނެ ފުރުސަތެއް ނުދިނުމެވެ.
()11

"ފަރުވާކުޑަކުރުން" ނުވަތަ "ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލު" ނުވަތަ "ފަރުވާލެއް ނެތުން"
ވ
ގ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ދީފައި ާ
އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
މާނަކުރުމެވެ.

()11

ގ
މއްދާގެ (ށ) ެ
ވނަ ާ
ނ މި ޤާނޫނުގެ ަ 031
ދފައިވަ ީ
"ހިފެހެއްޓުން" އަށް ީ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

()12

ގ
އދާގެ (ށ) ެ
ވނަ މާ ް
ވނީ މި ޤާނޫނުގެ ަ 50
"ނަތީޖާގެ ރުކުން" އަށް ދީފައި ަ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )4ވަނަ ނަ ް

()21

ގ
ނނުގެ  101ވަނަ މާއްދާ ެ
ދފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
"ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" އަށް ީ
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނބަރުގަ ި
(ރ) ގެ ( )2ވަނަ ނަ ް

()20

ތ
ނޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަރުވުން ނުވަ ަ
"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަ ި
ތ
ހށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް ނުވަ ަ
ނ ނުވަތަ ތިމާގެ ަ
މަރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދު ް
ދއިމީ ގޮތުގައި
ގުނަވަނަކަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އައިބުކަމެއް ާ
ލިބިދީފާނެ ބޮޑެތި އަނިޔާއަށެވެ.

()25

އ
ދގެ (ށ) ގަ ި
މ ޤާނޫނުގެ  503ވަނަ މާއް ާ
"ޚިދުމަތް" އަށް ދީފައިވަނީ ި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()24

އ
ދގެ (ށ) ގަ ި
"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  040ވަނަ މާއް ާ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()23

އ
ދގެ (ނ) ގަ ި
"ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  041ވަނަ މާއް ާ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()22

ގ
ދގެ (ބ) ެ
މ ޤާނޫނުގެ  04ވަނަ މާއް ާ
"ދައުލަތް" އަށް ދީފައިވަނީ ި
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

()21

"އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  541ވަނަ މާއްދާގެ
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނބަރުގަ ި
(ރ) ގެ ( )4ވަނަ ނަ ް
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()21

ނ
ގ ޢަމަލު އެކަނި ފުދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
"ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށު ެ
މި ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()21

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

()22

އ
ގ ި
އ އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ ބާބު ަ
"މާއްދީ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ށއްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ ކުށަކަށެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަނުވާ ކު ެ

()011

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

()010

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

()015

އ
ނ މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
"ވަގުތީ ބޭނުން" އަށް ދީފައިވަ ީ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()014

ނ
އށް ދީފައިވަ ީ
"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތް" ަ
ރގައި ދީފައިވާ
މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަ ު
މާނަކުރުމެވެ.

()013

ގ
ބނެފައި އެވަނީ ،މި ޤާނޫނު ެ
ގންނުވާ" ކަމަށް ު
"ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެ ެ
މނަކުރުމެވެ.
 32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާ

()012

ށ
އޓުން" ކަމަ ް
ގމަތިން އަތުގައި އެއްޗެއް ބެހެ ް
"ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ގޮތެއް ެ
ގ  54ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ
ނނު ެ
ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤާ ޫ
މާނަކުރުމެވެ.

()011

ވ
"އަގު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ދީފައި ާ
މާނަކުރުމެވެ.

()011

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

()011

ގ
ނނުގެ  550ވަނަ މާއްދާ ެ
ށ ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
ތންތަން" އަ ް
"މުހިންމު ޢާންމު ަ
(ރ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

()012

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

()001

އ
ދގެ (ށ) ގަ ި
މ ޤާނޫނުގެ  401ވަނަ މާއް ާ
"ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ ި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
30

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އުވާލެވޭ ޤާނޫނު
އުވާލެވޭ ޤާނޫނު

.01

(ހ)

މި

ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

ޤބާތު
ޤާނޫނުލްޢު ޫ

(ޕީނަލްކޯޑު)

ފެށުމުން،
ޗެޕްޓަރ

ޤނޫނު
ާ
)0

ރ
ނަންބަ ު
އާއި،

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތ
ޤބާ ު
ޤާނޫނުލްޢު ޫ

ޗެޕްޓަރ

)5

އާއި،

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތ
ޤބާ ު
ނލްޢު ޫ
ޤާނޫ ު

ޗެޕްޓަރ

)4

އާއި،

1/81

ޤާނޫނު
ޤާނޫނު
ނނު
ޤ ޫ
ާ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނަންބަރު
ނަންބަރު
ނބަރު
ނަ ް

21/81
0/11
01/11

ޢޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ  )3އުވުނީއެވެ.
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ު
(ށ)

މގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ބައިތަކުގެ އިތުރުންވެސް،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އުވުނީކަ ު
އ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކާއި އެކުށަކާ
ށއިރު ،މި ޤާނޫނުގަ ި
ފ ާ
ށ ޢަމަލުކުރަން ަ
މި ޤާނޫނަ ް
ބއެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގ ަ
ތ ޤާނޫނު ެ
ގުޅުންހުރި އުސޫލަކާއި ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަ ަ
ހރި އުސޫލަކާ އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއްވާނަމަ ،އެ ޙާލަތުގައި
ނ ު
ކުށަކާއި ނުވަތަ އެކުށަކާ ގުޅު ް
އިސްކަންދޭނީ މި ޤާނޫނަށެވެ.

(ނ)

ގ
ނތަކު ެ
ޖިނާއީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މި ޤާނޫނު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫ ު
އ ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކުގެ
ނނުތަކާ ި
ނނާއި ތަޢާރުޟުވާ ޤާ ޫ
ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ޤާ ޫ
އ
ގ ބައިތަ ް
ނތަކާއި ޤާނޫނުތަކު ެ
ތ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫ ު
ހ ނުވަ ަ
ތެރެއިން އުވާލަންޖެ ޭ
ޤނޫނުތަކުގެ ބައިތަކުގެ ލިސްޓެއް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައި،
ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ާ
ށނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ  1މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ،ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
މލުކުރާނެ ގޮތެއް ރައްޔިތުންގެ
ހުށަހަޅައި ،އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބައިތަކާމެދު ޢަ ަ
މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 51ވަނަ ބާބު
ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާއި ކުށުގެ ޒިންމާ އަދި ކުށުން
ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާއުފުލުމާ ގުޅޭ ދިފާޢުތައް
 51ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސް

 50ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ރުކުންތައް ކަނޑައެޅުން

 55ވަނަ މާއްދާ

ދމެދު ގުޅުން ހުރުން
ޢަމަލާއި އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ެ

 54ވަނަ މާއްދާ

އފެދޭ ޒިންމާ
ޢަމަލެއް ކުރުމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛ އަތުގެ ވެރިކަމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން ު

 53ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް

 52ވަނަ މާއްދާ

ނ
ނ ކުރާ ކަންތަކުން ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއު ް
ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކު ް
31

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 51ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޔތް ނެތިދިއު ް
ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއްގެ ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުށުގެ ނި ަ

 51ވަނަ މާއްދާ

ރުހުން

 51ވަނަ މާއްދާ

ވ
ކށްފައި ނު ާ
ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ ހުއްދަ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށެއްކަމުގައި ބަލައި މަނާ ޮ
ޢަމަލު

 52ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުގެ އަސާސް
ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ

.51

ކުށުގެ ރުކުންތައް

( .50ހ)

އަސާސް

މި

ބާބުގެ

އެހެން

އެހެން

މާއްދާއެއްގައި

ގޮތަކަށް

ފއިނުވާހާހިނދަކު،
ބުނެ ަ

މީހަކު

ށއްގެ
ކު ެ

ނނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:
ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނީ އަ ް
(ހ)

ކުށުގެ ރުކުންތައްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ރުކުނެއް އޭނާގެ ޢަމަލުން ފުރިހަމަވާ
ތއް ކަނޑައެޅިގެން ފުރިހަމަނުވިނަމަވެސް ،އެ ފުރިހަމަނުވާ
ނ ަ
ކަންކަން ،ނުވަތަ އެ ރުކު ް
އެންމެހައި

ރުކުންތައް،

މ
ި

ޤާނޫނުގެ

41

ނ
ވަ ަ

ބބުގެ
ާ

މާއްދާއަކުން

ށ
އޭނާއަ ް

ނިސްބަތްކުރެވިގެންވާ ކަންކަން؛ އަދި
(ށ)

ގ
އސްތިސްނާ ކަންކަމަށް ،ކުށު ެ
ކށްފައިވާ ި
ކުށުގެ ޒިންމާއުފުލުމުން ބަރީއަވެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ޮ
ޖހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވުން؛ އަދި
ޢަމަލު ފެތުމުގައި ފުރިހަމަވާން ެ

(ނ)

ކށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން
އ ކުށެއްގެ ދިފާޢުކަމަށް ބަޔާން ޮ
މި ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ ބައިގަ ި
ފރިހަމަނުވުން.
އ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ު
ކަމަކަށް ،ކުށުގެ ޢަމަލު ފެތުމުގަ ި

ކުށުގެ ރުކުންތައް ކަނޑައެޅުން
ށވެ:
އ އެވަނީ އަންނަނިވި ރުކުންތަކަ ެ
ކުށެއްގެ ރުކުންތައްކަމަށް ބުނެފަ ި
()0

()5

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

ތ
ކުށްކުރި މީހާގެ ޢަމަލު؛ ނުވަ ަ

)(ii

ތ
ޙާލަތްތައް؛ ނުވަ ަ

)(iii

ދ
ނތީޖާ؛ އަ ި
ޢަމަލުން ނުކުތް ަ

ކުށް މާނަކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ މާއްދާގައި އެކަށައަޅާފައިވާ
ގޅޭ ރުކުންތައް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި ،މި ޤާނޫނުގެ
ގޮތުގެމަތިން" ،ކުށުގެ ނިޔަތާ ު
ފއިވާ "ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް".
 53ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ

32

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

މާނަކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

()0

މީހާގެ

"ކުށްކުރި

ރުކުން"

ގ
ޢަމަލު ެ

ކަމަށް

އ
ބނެފަ ި
ު

އެވަނީ،

އ
ކުށެ ް

ށ
މާނަކުރެވިގެންވާއިރު ،އެ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮ ް
ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޢަމަލާ ބެހޭގޮތުން ،އެ ކުށެއް މާނަކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ބަޔަކަށެވެ.
()5

ގ
ގންވާއިރު ،ޢަމަލު ެ
ފއި އެވަނީ ،ކުށެއް މާނަކުރެވި ެ
"ޙާލަތުގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެ ަ
ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން ނުވަތަ ނަތީޖާގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން ،އެކަމަކު އެ ކުށުގެ
މަޤްޞަދުގެ ރުކުނަކާ ބެހޭ ގޮތުން ،އެ ކުށެއް މާނަ ކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ބަޔަށެވެ.

()4

ގ
ވގެންވާއިރު ،މީހެއް ެ
ކށެއް މާނަކުރެ ި
ނފައި އެވަނީު ،
"ނަތީޖާގެ ރުކުން" ކަމަށް ބު ެ
ށއް މާނަ ކުރުމުގައި
ދޔަ ޙާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ،އެ ކު ެ
ގން ި
ނ ބަދަލުވެ ެ
ޢަމަލުގެ ސަބަބު ް
ހިމެނިގެންވާ ބަޔަށެވެ.

()3

ކށް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު،
ކުށެއްގެ "މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" ތަކުގެ ތެރޭގައި ،އެ ު
އެ މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުގެ ރުކުނާއި،

ނ
ޙާލަތުގެ ރުކުނާއި ،ނަތީޖާގެ ރުކު ް

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

ޢަމަލާއި އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއާ ދެމެދު ގުޅުން ހުރުން
ޢަމަލާއި ނަތީޖާއާ ދެމެދު
ހުންނަން ޖެހޭ ގުޅުމުގެ

( .55ހ)

ވ
އންނަނި ި
ތޖާއަކީ ،އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާ ކަމުގައި ބަލާނީ ަ
މީހެއްގެ ޢަމަލުން ނުކުތް ނަ ީ
ޙާލަތްތަކުގައެވެ:

މިންގަނޑުތައް

()0

ށ
ކ ް
ކންނާނެ ނަތީޖާއަ ަ
އެ ނަތީޖާއަކީ ،މީހަކު ކުރި ވަކި ޢަމަލަކުން ނޫން ގޮތަކަށް ނު ު
ދ
ނުވުން؛ އަ ި

()5

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއަށް ،ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވޭ
ކުށުގެ

ބލާއިރު
ނިސްބަތަށް ަ

އެ

ނަތީޖާއަކީ

އެ

ޢަމަލާ

މާބޮޑު

ގުޅުމެއްނެތް

ގ
މލަކާ ނުލައި ހިނ ި
އގެ ޒާތުގައި މީހެއްގެ ވަކި ޢަ ަ
ނަތީޖާއެއްކަމުގައި ނުވުމާއިޭ ،
ހއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރާ ޢަމަލަކާ މާބޮޑު
ކަމަކަށް ނުވުމާއި ،އެހެން މީ ެ
ގުޅުމެއް ނެތް ނަތީޖާއަކަށްވުން.
ދެ މީހަކު ކުރާ ވަކި ދެ
ކަމަކުން އެއް ނަތީޖާއެއް
ނުކުތުން

(ށ)

ކ
ރ ގިނަ ބަޔަކު ވަކިވަކިން ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ވަ ި
ދެ މީހަކު ނުވަތަ އެއަށް ވު ެ
ގއި ،އަދި އެއިން އެކަކު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންވެސް
ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ހިނދެއް ަ
ނ
ގ ( )0ވަ ަ
މއްދާގެ (ހ) ެ
ނވާ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،މި ާ
ކތުމަކީ އެކަށީގެ ް
އެ ނަތީޖާ ނު ު
ނ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޢަމަލުވެސް ،ފެތޭކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ނަންބަރުގައި އެވާ ޙާލަތަށް އެއި ް

33

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޢަމަލެއް ކުރުމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛ އަތުގެ ވެރިކަމުން އުފެދޭ ޒިންމާ؛
ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން އުފެދޭ ޒިންމާ
ޒިންމާ އުފުލުމުގެ
މިންގަނޑުތައް

( .54ހ)

އގެ މައްޗަށް އެކަނިވެސް ބުރަވެފައި އޮވެދާނެއެވެ .އެގޮތުން،
ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުން ،ޢަމަލެ ް
ނކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަތުގައި
ދ ު
ވތަ ޤާނޫނު ހުއް ަ
އެ ޢަމަލުގެ މާނައިގައި ،ކުރާ ކަންކަން ،ނު ަ
ނކުރާ ޒިންމާއެއް ނުއުފުލައި
ފލަންޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާ ް
އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން ،ނުވަތަ އު ު
ދޫކޮށްލުން ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ،އަތުގައި

(ށ)

އަތުގައި އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން މީހަކު ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެ މީހަކަށް އެނގިހުރެ،
އ އޭނާ ކުރާ ޙާލަތުގައި ،އެކަންޏެވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެ ް

އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

()0

ތ
ތ އޭނާ ބަލައިގަ ް
އަތުގައި އެއްޗެއް އޮވެ އެ އެއްޗަކީ އޭނާ ހޯދި ،ނުވަ ަ
ތ
އެއްޗަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ

()5

ނވާ ވަގުތު ލިބިމެ،
އަތުގައި އެއްޗެއް އޮވެ އެ އެއްޗެއް އަތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަށީގެ ް
އެ އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތުން.

ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުން
ކުށްވެރިވާ ޙާލަތު

(ނ)

ށށް،
ކރާ ހިނދު ،އެ ކު ަ
ނތީޖާއަކީ ކުށެއްކަމުގައި ބަޔާން ު
ަ
ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ
ހކު ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އެމީ ަ
()0

ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
މި ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއް ާ

ނަތީޖާ ނުކުތީ،

އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރުމުންކަމަށް ވުމާއި؛ އަދި
()5

ތން އެމީހަކު ކުރުމަށް ލާޒިމު ކުރާ
އެމީހަކު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ ،ޤާނޫނީގޮ ު
ކަމެއްކަމުގައިވުން؛ އަދި

()4

ރހަމަވުން.
ކުށުގެ ރުކުންތައްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ފު ި

ކުށުގެ ނިޔަތާ ގުޅޭ ރުކުންތައް
ކުށުގެ މަޤްޞަދާ ގުޅޭ
ކޮންމެ ރުކުނަކާ ގުޅިގެން

( .53ހ)

އޮތްކަމަށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ކުށުން،

ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން

ވނެއެވެ.
އޭނާ ކުށްވެރިވާކަމުގައެއް ނުބެލެ ޭ

ކުށްކުރިއިރު ކުށުގެ ނިޔަތް

(ށ)

މަޤްޞަދު

(ނ)

އޮތުން

ކުށުގެ މަޤްޞަދާގުޅޭ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރުކުނަކާ ގުޅިގެން ކުށުގެ ނިޔަތް

ށކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުކުރި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ނިޔަތް ،ކު ް
ވަގުތުގައި ،އޮންނަން ވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގައި،

އންނަނިވި
ަ

ލވޭނެއެވެ.
މަޤްޞަދެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބެ ެ

34

ލތައް
ޢަމަ ު

ކުރާމީހާ،

އެކަން

އެކުރަނީ

ވަކި

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()0

ޢަމަލުގެ ރުކުނާއި ،ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭ ގޮތުންކަމަށް ވާނަމަ ،ކަނޑައެޅިގެން
އޭނާގެ މަޤްޞަދަކީ

އެ

ކަމުގައިވުން،

މލެއް ކުރުން
ޢަ ަ

ނުވަތަ

އެ

ނތީޖާ
ަ

ޙާޞިލުކުރުން ކަމުގައިވުން؛
()5

ޙާލަތުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުންކަމަށް ވާނަމަ ،ވަކި ޙާލަތެއް ދެމިއޮތްކަން އޭނާއަށް
ތ
ވ ަ
ވތަ އެ ޙާލަތެއް ދެމިއޮތްކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރުން ،ނު ަ
އެނގިގެންވުން ،ނު ަ
އެ ޙާލަތު ދެމިއޮތުމަށް އޭނާ އުންމީދުކުރުން؛

()4

އ
ވަކި ކަމެއް ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ ވަކި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށުގެ ޢަމަލެ ް
އގެ އެ މަޤްޞަދުވެސް ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ
ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދު އޮތް މީހެ ް
މަޤްޞަދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ .އެކަމަކު ،އެއީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް
ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ގެއްލުންދިނުމުގެ،
އެ

ނުވަތަ

ކރާ
މަނާ ު

ނން
ޤާނޫ ު

ޢަމަލު

ޤޞަދެއް
މަ ް

ހިންގުމުގެ

ނެތްކަން،

ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހާ ހިނދަކުއެވެ.
އެނގިހުރުން

(ރ)

ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލު

(ބ)

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގައި،

އަންނަނިވި

ޢަމަލު

މީހާ،

ކުރާ

އެކަން

އެކުރަނީ

އވެ:
އެނގިހުރެގެންކަމުގައި ބެލެވޭނެ ެ
()0

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

()5

ޙާލަތުގެ

ރުކުނާ

ގުޅޭގޮތުން

ކަމުގައި

ވާނަމަ،

އެފަދަ

ޙާލަތެއް

ގ
ދެމިއޮތުމު ެ

އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތު އޮތްކަން އޭނާއަށް އެނގިގެންވުން؛
()4

ނ
ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައި ވާނަމަ ،އޭނާ އެ ކުރާ ޢަމަލަކީ ،ޢަމަލީގޮތު ް
ކ ނަތީޖާއެއް
ބަލާއިރު އޭގެ ޒާތުގައި ،ވަ ި

ޢމަލެއްކަން އޭނާއަށް
ނުކުންނާނެ ަ

އެނގިގެންވުން.
ތން ،މީހަކު ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއް
ގ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮ ު
ހލަތްތަކުގައި ،ކުށު ެ
އަންނަނިވި ާ
ކޮށްފިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
()0

ނ
ގ ޢަމަލުން އެރުކު ް
ތ އޭނާ ެ
ކން އެނގިހުރެ ނުވަ ަ
މަޤްޞަދުގެ ރުކުން އެބައޮތް ަ
ލ
ޤބޫ ު
ތލާން ޖެހޭ މަ ް
ބޑުކަމާއި ،އެނުރައްކަލާ ކުރިމަ ި
މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ޮ
ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭނާއަށް އެނގިހުރެ ،އެނުރައްކަލަށް ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުން؛
އަދި

()5

ވ
އޭނާ ކުރި ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރު އަދި އޭނާއަށް އެނގިގެން ާ
ށ
މލަކުން ނުކުމެދާނެ ނުރައްކަލުގެ ޒާތަށާއި މިންވަރަ ް
ޙާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެފަދަ ޢަ ަ
ށ
ފދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ޢަމަލުކުރާނޭކަމަ ް
ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓުމަކީ ،އެ ަ
ފތުގޮތަކަށް ކުރި ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން.
ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަތަކާ މުޅިން ތަ ާ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިހުމާލު

(ޅ)

ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މަތީ ދަރަޖަ

(ކ)

ގ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު އިހުމާލުވެއްޖެކަމުގައި
ތތަކުގައި ،ކުށު ެ
އަންނަނިވި ހާލަ ް
ބެލެވޭނެއެވެ.
()0

މަޤްޞަދުގެ

އތްކަން
އެބަ ޮ

ރުކުން

ތ
ނުވަ ަ

ޢަމަލުން

އޭނާގެ

ނ
އެރުކު ް

ލ
ޤބޫ ު
މތިލާންޖެހޭ މަ ް
ބޑުކަމާއި ،އެ ނުރައްކަލާ ކުރި ަ
މެދުވެރިވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ޮ
ސަބަބެއް ނެތްކަން އޭނާއަށް އެނގެންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްގައި ހުރުން؛
()5

ވ
އޭނާ ކުރި ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި މަޤްޞަދަށް ބަލާއިރު އަދި އޭނާއަށް އެނގިގެން ާ
ޙާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ،އެފަދަ ޢަމަލަކުން ނުކުމެދާނެ ނުރައްކަލުގެ ޒާތާއި މިންވަރު
ދ ޙާލަތެއްގައި ހުރި
އެފަ ަ

ވިސްނައިނުގަނެވުމަކީ،

މީހަކު

ށ
ޢަމަލުކުރާނެކަމަ ް

ފތު ގޮތަކަށްވުން.
ޤަބޫލުކުރެވޭ ހަމަތަކާ މުޅިން ތަ ާ
ސާބިތުވުމުން ،ދަށުގެ

ކުށުގެ

ނިޔަތުގެ

ދަރަޖަތައްވެސް

ދަރަޖަތައް ސާބިތުވުން

މަތީ

ދަރަޖައެއް

ސާބިތުވާކަމަށް

ސާބިތުވާކަމުގައި

ބެލެވޭނެއެވެ.

ކުށުގެ

ވާނަމަ،
ނިޔަތް

އޭގެ

އެއަށްވުރެ

ސާބިތުކުރުމުގައި

ދަށު
ބަލާނެ

މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:
()0

ކަމެއްގެ

މަޤްޞަދު

އޮތްކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމުން

އެނގިހުރިކަން

މއް
އެކަ ެ

ސާބިތުވާނެއެވެ؛
()5

ބތުވުމުން ފަރުވާކުޑަ
ސ ި
ވތަ އެކަމެއް އެނގިހުރިކަން ާ
ނ ނު ަ
ކަމެއްގެ މަޤްޞަދު އޮތްކަ ް
ޢަމަލެއް ކުރިކަން ސާބިތުވާނެއެވެ.

()4

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

ކުށުގެ ނިޔަތުގެ
ދަރަޖައެއް ބަޔާންކޮށްފައި

(އ)

ކުށުގެ

މަޤްޞަދުގެ

ރުކުނަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ސާބިތުކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

ކުށުގެ

ނިޔަތުގެ

މިންގަނޑު ،އެ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ދަރަޖަ

ނުވާނަމަ ބަލާނެ މިންގަނޑު

ގޅޭ ގޮތުން ކުށުގެ ނިޔަތް
ކަނޑައަޅާ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާނަމަ ،އެ ރުކުނަކާ ު
އންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ ،އެ ކުށް ކުރި މީހާ ފަރުވާކުޑަކުރިކަން
ބނުންވާނެ ެ
ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޭ
ސާބިތުކޮށްދިނުމެވެ.

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް
ކުށުގެ ޢަމަލު އެކަނި
ފުދޭ ޙާލަތު

(ވ)

ކުށުގެ މަޤްޞަދުގެ ރުކުނަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުގެ ޢަމަލު އެކަނި ފުދޭ
ޙާލަތުގައި ،މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުވުމަކީ،
މގައި ބޭނުން މިންގަނޑެއް ނޫނެވެ:
އަންނަނިވި ކުށްކުށް ސާބިތުކުރު ު
()0

ކުރި ކުށަކީ މުޚާލަފާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

()5

ހން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
އެ ކުށަކީ މި ޤާނޫނު ނޫން އެ ެ

ކުށަކަށް ވުމާއި،

އެ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކުރަން ނުޖެހޭ
ށ
ކ ް
ތވުންކަން ،އެ ު
ކށުގެ އެހެން މައިގަނޑު ރުކުނެއް އެކަނި ސާބި ު
ގޮތަށްު ،
ކަނޑައެޅި ޤާނޫނުން ސާފުކޮށް ދޭހަވާން އޮތުން.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މިންގަނޑު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(މ)

ކަނޑައަޅައިދީފައިވާނަމަ

ބނުންވާނެ ކުށުގެ ނިޔަތުގެ މިންގަނޑު
ކުށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޭ
ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނަމަ ،އެ މާއްދާގައިވާ އެ ކުށާ ގުޅޭ އެހެން ހުރިހާ

ނުކުންނާނެ ނަތީޖާ

ގއިވެސް އެ މިންގަނޑަށް ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދޭން
ރުކުންތަކެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމު ަ
ވާނެއެވެ .އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެކުށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތުން
ދޭހަވާ މިންވަރަށް ކުށުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ކުށެއްކަން އެނގޭކަން

(ފ)

ސާބިތުކޮށްދޭން ނުޖެހޭ ޙާލަތު

ނމަ ،ކުށެއް ސާބިތުކުރުމުގައި،
ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ަ
މީހަކު

ކުރި

ޢަމަލަކީ

ކުށެއްކަން

އޭނާއަށް

އެނގޭކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ

ގ
އެކުށު ެ

ރުކުނެއްނޫނެވެ.

ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ އޮޅުމަކުން ކުރާ ކަންތަކުން
ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން
ނޭނގުމެއްގައި ނުވަތަ
އޮޅުމަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ
ހެކިހުށަހެޅުން

.52

ނ
މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ ،ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތްކަ ް
ނގެ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ނުކުތާއަކާ
ށޓަކައި ،ޤާނޫ ު
ސާބިތުކޮށްދިނުމަ ް
އކަމުގެ ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ގުޅިގެން ތިމާއަށް ނޭނގޭކަމުގެ ،ނުވަތަ ތިމާއަށް ހުރެވުނީ އޮޅިފަ ި

ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއްގެ ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން
ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިދިއުން
ނިޔަތް ނެތިދިއުން

( .51ހ)

ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް

ނުވަތަ އުނިކަމެއް

ހުރި ކަމުގެ ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މާނަކުރުން

(ށ)

ތ
ށ ނުވަ ަ
އ އެވަނީ ،ސުލޫކަ ް
ބނެފަ ި
"ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް" ކަމަށް ު
އކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާ އާދަޔާ ޚިލާފު
ޒބާތަށް ެ
ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ޖަ ް
ސިކުނޑީގެ ޙާލަތަކަށެވެ.

ރުހުން
ޢާންމުކޮށް ދެވޭ ރުހުން

( .51ހ)

ނ
ތ އެ ޢަމަލު ް
ގތުން ނުވަ ަ
ށކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ ޮ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކުރި ކު ް
ކ
ނ ލިބުނު މީހާ ދޭ ރުހުމަ ީ
ތން ،އެ ކުށުގެ ޢަމަލުން ގެއްލު ް
ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮ ު
ށގެ ދިފާޢެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކު ު
()0

އެ ރުހުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން ،ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއް ނެތިދިއުން؛
ތ
ނުވަ ަ
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

ގ
ތ ޢަމަލު ހިންގުމު ެ
ނ މަނާކުރާ ގެއްލުންދިނުމުގެ ނުވަ ަ
އެ ކުށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނު ް
ކުރިން އެ ރުހުން ދީފައިވުން.

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަށްދެވޭ

(ށ)

ޞައްޙަ ނޫން ރުހުން

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

ރުހުން

ހކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކުރި ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލަކީ މީ ަ
ވތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް
ދިނުމުގެ ގޮތުން ނު ަ

ހންގުނު
ށ ބެލެވޭ ގޮތުން ި
ދީފާނެކަމަ ް

ގއްލުން ލިބުނު މީހާ ދޭ ރުހުމަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި
ޢަމަލަކަށްވާނަމަ ،އެ ޢަމަލުން ެ
ވނެ ކަމެކެވެ.
އެ ކުށުގެ ދިފާޢެއްކަމުގައި ބެލެ ޭ
()0

ރުހުން ދެވުނު ޢަމަލުން ލިބުނު ނުވަތަ ދީފާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ޖިސްމާނީ އަނިޔާއަކީ
ތ
ވ ަ
އޭގެ ޒާތުގައި ބޮޑު އަނިޔާއަކަށް ނުވުން؛ ނު ަ

()5

އެ ޢަމަލާއި ގެއްލުމަކީ ހުއްދަ ކަސްރަތު މުބާރާތާއި ވާދަވެރި ކުޅިވަރުތަކުގައި
ތ
ލވޭ ޢަމަލެއް ނުވަ ަ
ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެތެރޭގައި މެދުވެރިވުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ބެ ެ
ގެއްލުމަކަށްވުން.

ވތަ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ނު ަ
ށ
ށފައި ނުވާހާހިނދަކު ،ކަމަކަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮ ް
އެއްބަސްވުމަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކަމަށް ރުހުނީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
()0

އ
ޤނޫނުގެ ކުރިމަތީގަ ި
އމީހަކާމެދު ހިންގުނު މީހާއަކީ ާ
ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ެ
ތ
ވ ަ
އެފަދަ ރުހުމެއް ދެވޭ ވަރުގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން؛ ނު ަ

()5

ގ
ނ މީހާއަކީ އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ެ
އމީހަކާމެދު ހިންގު ު
މލު ެ
ކުށެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަ ަ
ވ ވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލުކަން ނެތް މީހެއްކަން
ގނެ ޭ
ބާވަތް ނުވަތަ ނަތީޖާ ދެނެ ަ
ތ
ވ ަ
ގގެންވުން؛ ނު ަ
އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް އެނ ި

()4

އެ ރުހުމަކީ ،އެ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ،މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު،
ތ
ވ ަ
ރަނގަޅަށް ވިސްނުމަކާ ނުލައި ދިން ރުހުމަކަށްވުން؛ ނު ަ

()3

އެ ރުހުމަކީ އެ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ކުރެވިފައިނުވާ ބާރުގެ
ވތަ
ނު ަ

ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ރދައްކައިގެން
ބި ު

ނުވަތަ

ލއިގެން
އޮޅުވާ ަ

ވ
ހޯދާފައި ާ

ރުހުމަކަށްވުން.
ވަކި މީހަކީ "ޤާބިލުކަން ނެތް" މީހެއްކަމުގައި ވާނީ އޭނާގެ ޢުމުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ
ގ ސިކުނޑިއަށް ލިބިފައިވާ
ވތަ އޭނާ ެ
ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނު ަ
ވތަ އޭނާއަށް
ތ އޭނާ މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނު ަ
ވ ަ
ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން ނު ަ
ދިމާވެފައިވާ އެނޫންވެސް ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން ،ކަމަކާމެދު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ވިސްނައި ،ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ،ސާފުކޮށް ބަޔާންވާ ގޮތުގައި ،ނުކުޅެދިގެންވާނަމައެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭ ހުއްދަ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށެއްކަމުގައި
ބަލައި މަނާކޮށްފައިނުވާ ޢަމަލު
ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުގެ
ޒާތަށާއި ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް
ބުރަވެ ކޯޓުން ނުބަލާ
ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލުތައް

.51

ގންވާ
މލާ ގުޅި ެ
ވ ޢަމަލުގެ ޒާތަށާއި އަދި އެ ޢަ ަ
ލ ހިނދު ،ކުށްކަމުގައި ބެލެ ޭ
ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފު ޭ
ގ
ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ބަލާއިރު ،ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ޢަމަލަކީ އަންނަނިވި ބާވަތު ެ
ޢަމަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަކާ ނުލައި ،އެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ވތަ މީހުން އެއާއެކު އުޅުމަށް
އެ ޢަމަލަކީ ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހުއްދަ ކުރެވިގެންވާ ،ނު ަ
ކގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޒާތުގެ ޢަމަލަކަށްވުން:
ލތަ ު
ފަރިތަވެފައިވާ ބާވަތުގެ ޢަމަ ު
()0

މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ އެ ޢަމަލު ކަނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައި ނުވުން؛
އަދި

()5
(ށ)

ތ
ވ ަ
ކށް ނުވުން؛ ނު ަ
ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ޢަމަލަ ަ

ގ މިންވަރު ،ކުރި ޢަމަލުގެ
ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ ،ލިބުނު ގެއްލުމު ެ
ތ
ވ ަ
ނިސްބަތުން ކުޑަވުން؛ ނު ަ

ލިޔުމުން ސަބަބު
އަންގައިދިނުން

(ނ)

ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާ ގެއްލުން ދީފައިނުވުން.

(ރ)

ށލަން ވާނީ ،އެކަމުގެ ސަބަބު
ދަޢުވާ އުފުލޭ ކުށެއް ކޯޓަކުން ނުބަލާ ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮ ް
ލިޔުމުން ބަޔާންކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .52ހ)

ޤނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ
އނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާ
"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ށ)

"ޙާލަތުގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )5ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ނ)

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

(ރ)

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

(ބ)

ނ މި ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ދީފައިވާ
"އެނގިހުރުން" އަށް ދީފައިވަ ީ
މާނަކުރުމެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ޅ)

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

(ކ)

ނނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ވަނަ
ފއިވަނީ މި ޤާ ޫ
ދ ަ
"މަޤްޞަދުގެ ރުކުން" އަށް ީ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ
"މަޤްޞަދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދީފައިވާ

(އ)

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

(ވ)

މާނަކުރުމެވެ.
"ނަތީޖާގެ ރުކުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )4ވަނަ

(މ)

މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ
ގ
ޑތި އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާ ެ
"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮ ެ

(ފ)

ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )20ވަނަ ނަ ް

 41ވަނަ ބާބު
ކުށުގެ ރުކުންތައް ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކުރުން
 41ވަނަ މާއްދާ

މީހެއްގެ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން

 40ވަނަ މާއްދާ

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން

 45ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފތުވު ް
ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޙާޞިލުވާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ ،ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަ ާ

 44ވަނަ މާއްދާ

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު ،އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި ކުށްހީކުރެވުން

 43ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

މީހެއްގެ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން
މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކަށް އެހެން
މީހަކު ޒިންމާދާރުކުރުވުން

.41

(ހ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަށް ،އެ ޢަމަލުކުރި ފަރާތުގެ އިތުރުން ،ތިރީގައި
އވެ:
ނނީ ގޮތުން ޒިންމާއުފުލަން ވާނެ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންވެސް ޤާ ޫ
()0

ކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން ކުށެއް ކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގާއިރު ،މައުޞޫމު ނުވަތަ
ތ
ތ މީހަކު އެ ޢަމަލުގައި ބައިވެރިކުރުވުން؛ ނުވަ ަ
ޒިންމާއުފުލުމުގެ ޤާބިލުކަމެއް ނެ ް

()5

ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ
މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަށް އެހެން މީހަކު މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ކު ް
ތ
އެހެންވެސް ޤާނޫނުގައި ޒިންމާދާރުކުރުވާފައިވުން؛ ނުވަ ަ
40

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()4
ބައިވެރިވުމުގެ ޒިންމާ

(ށ)

ބައިވެރިވުމުގެ

(ނ)

ކުށްކުރި މީހާ ކުށްކުރިއިރު އޭނާއާއެކު ބައިވެރިވި މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ހން މީހަކު
ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން ،ކުށެއް ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ެ
އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ ،އޭނާއަކީ ،ކުށްކުރި މީހާގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:
()0

ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް
ތ
ނން؛ ނުވަ ަ
ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި ،އެނގިހުރެ ،އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެދި ު

()5

އ
އޭނާގެ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ،ޤާނޫނުގަ ި
ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވުން.

ޒިންމާއުފުލަން ނުޖެހޭ

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ތިރީގައި

އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މީހާއަކީ،

ހިނގައިދިޔަ

ކުށް

ކުރި

މީހާގެ

ބައިވެރިއެއްކަމުގައެއް

ނުބެލެވޭނެއެވެ:
()0

ތ
ވން؛ ނުވަ ަ
އޭނާއަކީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުނު މީހާ ކަމުގައި ު

()5

އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ ،ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން އެކުށް ހިނގައިދިޔުމުގައި
މެދުވެރިވި ސަބަބަކަށް ވީނަމަވެސް ،އެ ޢަމަލަކީ ،އޭނާގެ އިޚްތިޔާރުގައި ހިންގި
ތ
ޢަމަލަކަށް ނުވުން؛ ނުވަ ަ

()4

ނ
ގ ކުރީގައި އޭގައި އޮތް އޭނާގެ ބައިވެރިވުން އޭ ާ
ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަވުމު ެ
އަމިއްލައަށް ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި ،އަދި ހަމަ އެއާއެކު:
)(i

އދާ މުޅިން
އތް ފަ ި
ގން ،ކުށްކުރުމުގައި ލިބެން ޮ
އޭނާގެ ބައިވެރިވުން އޮވެ ެ
ތ
ވ ަ
ނެތިދިއުން؛ ނު ަ

)(ii

އެ ކުށް ހުއްޓުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮއްވައި ޤާނޫނު
ވސް އެކުށް
ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް އެކަން އެންގުން ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ެ
ފޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ި

ކުށުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ޒިންމާގެ ދަރަޖަ
ކަނޑައެޅުން

(ރ)

ކުށްކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވި މީހާގެ ދައުރަކީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން

ދައުރެއްކަމުގައިވާނަމަ،

އޭނާގެ

ބައިވެރިވުން،

ދަރަޖަކުރާނީ

ދައުރުތަކުގެ
ތިރީގައި

ތންނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
()0

ތކުގައި
އޭނާއަކީ އެކަން އިންތިޒާމުކުރި މީހާ ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ ކަންތައް ަ

އިސްކޮށް

ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ ކަމުގައިވާނަމަ ،އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ އޭނާ
އެހީތެރިވެދިން ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައެވެ.
()5

މ އޭނާގެ ޒިންމާގެ
ގއި ބައިވެރިއެއް ކަމުގައިވާނަ ަ
އޭނާއަކީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރުމު ަ
ޖ
ރވެދިން ކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ ،އެއް ދަރަ ަ
އނާ އެހީތެ ި
ދަރަޖައަކަށް ވާނީޭ ،
ތިރި ދަރަޖައެކެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()4

މ
މންވަރަކަށް ކަމުގައިވާނަ ަ
ބތުން ކުޑަ ި
ވނީ ،ނިސް ަ
ކުށްކުރި މީހާއާ ބައިވެރިވެފައި ަ
އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ އޭނާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިން ކުށްކުރުމުގެ
ޒިންމާގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ ،ދެ ދަރަޖަ ތިރި ދަރަޖައެކެވެ.

މާނަކުރުން

()3

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި:
)(i

"އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެރިން ބަލަހައްޓައި،
ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮތް މީހާއަށެވެ.

)(ii

"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
ކުށުގެ ޢަމަލު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ،މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނުހިފޭ
ބާވަތުގެ ނުވަތަ ވަރަށްވެސް ކުޑަ މިންވަރެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ
މީހާއަށެވެ.

)(iii

ތރިވިމީހާގެ
"ބައިވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ކުށްކުރުމުގައި އެހީ ެ
ދައުރަކީ އިންތިޒާމުކުރި މީހާ ނުވަތަ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާގެ
ދައުރަށްވުރެ
ބައިވެރިވި

ކުޑަ،
މީހާގެ

މވެސް
އެހެންނަ ަ
ދައުރަށްވުރެ

ބޮޑު

ނިސްބަތުން

ކުޑަ

ދައުރެއް

އޮވެގެން

މންވަރަކަށް
ި
އެކަމުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހާއަށެވެ.
ކޮށްފައިނުވާ ކުށެއްގައި

(ބ)

ކުށްކުރުމުގައި މީހަކާ

(ޅ)

ޤާނޫނީ ގޮތުން

(ކ)

ބައިވެރިވުން

ގ
ށން ،ކުށު ެ
ގ ދަ ު
ގ (ހ) ެ
ޢމަލެއްގެ ސަބަބުން ،މި މާއްދާ ެ
ގ ަ
ހންގާ ކުށު ެ
އެހެން މީހަކު ި
މހާ ،އަނެއް މީހާ ކުށްނުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުށްވެރިވާނީ،
ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަމަށް ބުނާ ީ
އެ ކުށްކުރަން އުޅުމުގެ ކުށުންނެވެ.

ބައިވެރިވާން އުޅުން

ކުށެއް ކުރުމުގައި މީހަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މީހަކު އުޅެފިނަމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން
ގ ދަރަޖައަކަށް ވާނީ ،އޭނާ
އެ މީހަކު އެކަމުގެ ޒިންމާއުފަލަން ވާނެއެވެ .އޭނާގެ ޒިންމާ ެ
ޖހޭނެ ދަރަޖައަށް ވުރެ އެއް
އެހީތެރިވެދޭން އުޅުނު އުޅުން ކާމިޔާބުވީނަމަ ،ޒިންމާއުފުލަން ެ
ރހަމަކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް،
ދަރަޖަ ތިރި ދަރަޖައެކެވެ .އެއީ ،އެ ކުށްކުރި މީހާ އެ ކުށް ފު ި
ނުވަތަ އެ ކުށްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިކަމަށްވީނަމަ ވެހެވެ.

ނުކުޅެދިގެން ވިޔަސް

މހެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
ވަކި މީހަކީ ކުށެއް ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ ީ
އޭނާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީހެއްގެ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ،އޭނާ ޒިންމާ

ޒިންމާއުފުލަންޖެހުން

ވރިނުވާނަމަ ،އެ ކުށުގެ ޒިންމާ އޭނާ އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
އުފުލަން ނުޖެހޭ ހާލަތެއް މެދު ެ
މޤްޞަދާ
ޔންކުރާ ޤާނޫނުގެ ަ
ނ ބަ ާ
އެއީ ،އެ ޒިންމާ އުފުލުމަކީ ،އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަ ް
ޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާނަމައެވެ.

ކުށްކުރި މީހާގެ މައްޗަށް
ކުށް ސާބިތު ނުކުރެވުން

(އ)

އން ސަބަބަކާހުރެ ،ކުށްކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ދަޢުވާ
އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެ ި
ގ
ގފައިވާކަމުގެ ސާބިތު ހެކީ ެ
ވނަމަވެސް ،އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިން ާ
ސާބިތު ނުކުރެވުނުކަމަށް ީ
ކށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިންކަމުގެ ސާބިތު ހެކީގެ މައްޗަށް
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އަދި އެ ު
ހތެރިވެދިން މީހަކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބިނާކޮށް ،އެ ކުށްކުރުމުގައި އެ ީ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()0

ނގެ މައްޗަށް ކުށް
އ ާ
ވ އުފުލިފައިނުވުން ނުވަތަ ޭ
ކުށްކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢު ާ
ތ
ވ ަ
ސާބިތުކުރެވިފައިނުވުން؛ ނު ަ

()5

ނ ކުށެއްކަމަށްވުން
ހ ް
މއްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ އެ ެ
ގ ަ
ކުށްކުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ެ
ވތަ
ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އެހެން ދަރަޖައެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވުން؛ ނު ަ

()4

ދަޢުވާއުފުލުމުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުން އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައި
ތ
އެ ކުށްކުރި މީހާވުން؛ ނުވަ ަ

()3

ކުށްކުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާތީ ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހެއް
ކަމުގައިވުން.

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން
މަސްތުވުމުން ކުށުގެ ނިޔަތް
ނެތިދާ ޙާލަތް

.40

(ހ)

ވތަ
ތތަކުގައި މެނުވީ ،ނު ަ
އދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަ ް
މި ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާ ް
ށފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ ،މީހަކު ކުށެއްގެ ޢަމަލު ހިންގިއިރު
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ހުރީ

މަސްތުވެގެންވާ

ޙާލަތުގައިކަން

ބަޔާންކޮށް،

އެކަމުގެ

ހެކި

ހުށަހެޅުމަކީ،

އެ ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ ނިޔަތް ނެތިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
ފަރުވާކުޑަކަން އޭނާއަށް

(ށ)

ޤަޞްދުގައި މަސްތުވުން

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

ނިސްބަތްކުރެވުން

މީހަކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މަސްތުވުމުގެ ސަބަބުން ،އޭނާ ކުރާ ޢަމަލަކުން ނުކުމެދާނެ
ނަތީޖާ ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ،އަދި މަސްތުވެގެންވާ ޙާލުގައި ނެތްނަމަ އެކަން
ވނަ
ނނުގެ ަ 53
ގ އެ ޢަމަލަކީ ،މި ޤާ ޫ
މގައި ވާނަމަ ،އޭނާ ެ
އޭނާއަށް ވިސްނައިގަނެވުނީސްކަ ު
އވާ ފަދަ ،ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގައި،

މހަކު
ީ

މަސްތުވަނީ،

ލ
އަމިއް ަ

އިޚްތިޔާރުގައި

ކަމުގައި

ބެލެވޭނެއެވެ:
()0

ކން މަސްތުވުމާއި،
ށގަނޑަށް ވާޞިލުކުރާ މާއްދާއަ ު
ހ ި
ތިމާއަށް އެނގިހުރެ ،ތިމާގެ ަ
މސްތުވެދާނެ ކަމާމެދު ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވުން .އެއީ،
ނ ަ
އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމު ް
ފގެ މަތިންކަމުގައި
އށް ވާޞިލުކުރީ ޞިއްޙީ ލަ ާ
އެ މާއްދާ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެ ަ
ވ
ނނީ ގޮތުން ހުއްދަ ޙާލަތެއްގައި ކަމުގައި ނުވަތަ މަޢާފު ލިބެނި ި
ނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާ ޫ
ދިފާޢެއްގެ ޙާލަތުގައި ކަމުގައިވެސް ނުވާނަމައެވެ.

()5

ނ
ނސްބަތުންމާ ގި ަ
ހގެ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެއީި ،
އޭނާ ބޭނުންކުރި މަސްތުވާއެއްޗެ ީ
ތ
އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ،އެ މިންވަރުންވެސް އޭނާ މަސްތުވެދާނެކަން ނުވަ ަ
ސތުވާއެއްޗަކުންވެސް
އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ މާއްދިއްޔަތަށް ބަލާއިރު ،އެ މިންވަރުގެ މަ ް
އ
އޭނާ މަސްތުވެފައި ހުރި މިންވަރަށް މަސްތުވެދާނެކަން އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިފަ ި
ނުވުން ނުވަތަ ނޭނގުން.

"މަސްތުވުން" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާޞިލުކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން
ތިމާގެ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސުތަކަށް އުނިކަން އައުމަށެވެ.
43

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ޙާޞިލުވާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާ،
ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން
ޙާޞިލުކުރަން ޤަޞްދުކުރި
ނުވަތަ ޙާޞިލުވާނެކަމަށް

.45

(ހ)

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

ހީކުރި ނަތީޖާ،

ނނެކަމަށް ވިސްނާފައިވާ ނަތީޖާކަމަށް
ކމަށް ނުވަތަ ނުކުން ާ
ނެރުމަށް ޤަޞްދުކުރި ނަތީޖާ ަ

ނުކުތް ނަތީޖާއާ ތަފާތުވުން

ތ ނަތީޖާއާއި ،ޤަޞްދުކުރި،
ނުވަތަ ނުކުމެދާނެކަމަށް ހީކުރި ނަތީޖާއަށް ނުވިނަމަވެސް ،ނުކު ް
ވ
އންނަނި ި
ވނީ ،ހަމައެކަނި ަ
ނވަތަ ހީކުރި ނަތީޖާއާ ތަފާތު ަ
ނުވަތަ ވިސްނުމުގައި އޮތް ު
ލވޭނެއެވެ.
ޙާލަތްތަކުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތް ކަމުގައި ބެ ެ
()0

ތ އަސަރު ފޯރުން؛
ވ ަ
ލބުން ނު ަ
މދަލަކަށް ގެއްލުން ި
ފތު ު
ތަފާތު މީހަކަށް ނުވަތަ ތަ ާ
ތ
ނުވަ ަ

()5

ށ
ވތަ ނުކުމެދާނެކަމަ ް
ނުކުތް ނަތީޖާއަކީ ޤަޞްދުކުރި ނުވަތަ ވިސްނުމުގައި އޮތް ނު ަ
ތ
ލަފާކުރެވުނު ނަތީޖާއާ އަޅައިބަލާއިރު އެއް މިންވަރަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވަ ަ
އަނިޔާއެއް ފޯރުކުރަނިވި ނަތީޖާއަކަށްވުން.

މާނަކުރުން

(ށ)

ނ ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާގެ ރުކުނަށެވެ .އަދި
"ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ ީ
ށވެ.
ޙާލަތުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ނަތީޖާ ސިފަކޮށްދޭ ރުކުންތަކަ ެ

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު ،އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި ކުށްހީކުރެވުން
ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކުރާއިރު،
އެހެން ކުށެއް ކުރަނީކަމުގައި

.44

އއަށް
އ ކުރި ކުށާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ ެ
ހކުރި ގޮތަށް ޙާލަތު އޮތްނަމަެ ،
މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުގައި ތިމާ ީ
ވުރެވެސް ބޮޑު ކުށަކުން އެ މީހަކު ކުށްވެރިވާނެކަމަށް ވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ  52ވަނަ މާއްދާގައި

ކުށްހީކުރެވުން

އއް އެ މީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުގެ ފައިދާ ެ

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

.43

(ހ)

ޤނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
"ނަތީޖާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާ

(ށ)

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

(ނ)

"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ
ނކުރުމެވެ.
ނންބަރުގެ ( )iiގައި ދީފައިވާ މާ ަ
މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ ަ

(ރ)

"އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" އަދި "އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ
 41ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )iގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ބ)

ނ މި ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )3ވަނަ
"ބައިވެރިއެއް" އަށް ދީފައިވަ ީ
ނަންބަރުގެ ) )iiiގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 31ވަނަ ބާބު
ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު
 31ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް

 30ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް

 35ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރު ް

 34ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިދާރާ

 33ވަނަ މާއްދާ

ތކުން ބާރުގެ
ނށް އަޅާލުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ފަރާތް ަ
އކާތެރިކަމާއި ،އެހެން މީހު ަ
އެހެން މީހުންގެ ސުލޫކާއި ،ރަ ް
ނ
ބޭނުންކުރު ް

 32ވަނަ މާއްދާ

ނަފުސުގެ ދިފާޢު

 31ވަނަ މާއްދާ

ޢ
މުދަލުގެ ދިފާ ު

 31ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް
މާނަކުރުން

.31

(ހ)

އ
"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު" ނުވަތަ "ހުއްދަ ޙާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ބާބުގަ ި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ
ޢަމަލެއް ހުއްޓުވައިގެންނުވުން

(ށ)

ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މީހަކު ކުރާ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް

ހުއްދަ

ނނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެއް ހުއްޓުވައިގެންނުވާނެއެވެ؛ ނުވަތަ ޤާ ޫ
އވެ.
މެނުވީ އެކަމާ ބެހެވިގެންނުވާނެ ެ

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢެއް
ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ
ޙާލަތްތައް އުފަންކުރުވުމަކީ
އެ ދިފާޢު ނުލިބޭނެ ސަބަބަކަށް
ނުވުން

(ނ)

ވ ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއް މީހަކު އަމިއްލައަށް
ގން ާ
މި ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަވެ ެ
އުފަންކުރުވުމަކީ އޭނާ ކުރި ޢަމަލާ ގުޅިގެން އެ ދިފާޢުގެ ބޭނުން ނުހިފޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.
އެހެންނަމަވެސް،

އެ

އުފުލަންޖެހިދާނެއެވެ.

45

ޢަމަލަށް،

މި

މާއްދާގެ

(ރ)

ގ
ެ

ދަށުން

އޭނާ

މ
ނ ާ
ޒި ް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހުއްދަ ދިފާޢެއް

(ރ)

ބޭނުންކުރެވިދާ ފަދަ ޙާލަތެއް

()0

ނ
ގއި ނުވަތަ އެހެ ް
ނމަވެސް ،އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިފާޢު ަ
ހން އޮތް ަ
މި މާއްދާގެ (ނ) އެ ެ
އ
ދ ޙާލަތެއް ،ކުށެ ް
ނވާ ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވިދާ ފަ ަ
މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި ،ހުއްދަވެގެ ް

ކުށުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން

ގއި ،އޭނާ އެކުރަނީ
ކުރުމަށްޓަކައި ،ކުށުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން އުފަންކޮށްފި ހިނދެއް ަ

އުފަންކުރުވުން

ކުށެކެވެ.

ދިފާޢު

()5

ޒންމާއަކާ ގުޅިގެން،
ޖހޭ ި
ނބަރުގެ އުފުލަން ެ
ވނަ ނަ ް
ގ (ަ )0
މި މާއްދާގެ (ރ) ެ
ބނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެއްގެވެސް ޭ

އެއް ދިފާޢަށް ވުރެ ގިނަ

(ބ)

ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

(ޅ)

ދިފާޢުގެ ބޭނުންހިފުން

ނ
ނކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ ،މީހެއްގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެ ް
މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާ ް
ބނުންކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް
ހުއްދަވެގެންވާ ދިފާޢުގެ އެއް ދިފާޢަށްވުރެ ގިނަ ދިފާޢު ޭ
ނ ދިފާޢެވެ.
ޢކީވެސް އޭނާއަށް ބޭނުންކުރެވިދާ ެ
ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ ހުރިހާ ދިފާ ަ
ޢކީ ،މި ބާބުގެ
ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދިފާ ަ

އެހެން މާއްދާއެއްގައި

ކަނޑައެޅިގެން

ދިފާޢުތަކަށް

ވ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ދިފާޢެއް ކަމަށްވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ނުވަތަ ހުއްދަކުރެވިފައި ާ

އިސްކަންދެވިގެންވުން

ދިފާޢުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ޚާއްޞަ ދިފާޢެއްގައި ،މި ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި
ށ
ތ ް
ނކުރެވޭނެކަމަށް ދޭހަވާގޮ ަ
ނން ު
އ ބޭ ު
ކށްފައިވާ ދިފާޢުތަ ް
 35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
ދއާއި  35ވަނަ މާއްދާގައި
ވނަ މާއް ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،މި ޤާނޫނުގެ ަ 30
މއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢުތައް ބޭނު ެ

ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް
ހުއްދަ މަޤްޞަދެއް
ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ހުއްދަ

.30

(ހ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ ،ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެކެވެ:

ޢަމަލުތައް

()0

އެ

ޢަމަލުކުރީ،

ނ
ގެއްލުމަކު ް

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ނުވަތަ
ކޮންމެހެން

ނުރަގަނޅު
އެ

ކން
ކަމަ ު

ޖހޭ
ޢަމަލުކުރަން ެ

އެހެން

މީހަކު

ޙާލަތެއްގައި

ކަމުގައިވުން؛
()5

ވ
ތކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ކށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުން ސަލާމަ ް
ދަޢުވާ އުފުލިގެންވާ ު
ހއްޓުވި ގެއްލުމާއި
ށ ވުރެ ،އޭނާ ކުރި ޢަމަލުން ު
ގެއްލުމާއި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަ ް
ދ
ނުރަގަނޅު ޢަމަލު ބޮޑުވުން؛ އަ ި

()4

ދަޢުވާގައި

އުފުލިފައިވާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޤާނޫނުގެ

ނންކުރާ
ބޭ ު
މަޤްޞަދަށް

ދިފާޢަކީ
ބަލާއިރު

ދަޢުވާ

އުފުލިފައިވާ

ނންކުރެވިގެން
ބޭ ު

ށ
ކު ް
ނ
ނުވާ ެ

ނން އެނގެން ނެތުން.
ދިފާޢެއްކަން ސާފުކޮށް އެ ޤާނޫ ު
މާނަކުރުން

(ށ)

ގ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ" ،ބާރު ެ
ޙާލަތްތައް" ކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.
()0

ޅ
ބލެވުނު ނުރަނގަ ު
ށފާނޭކަމަށް ެ
ލން ނުވަތަ ،ކޮ ް
ލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވުނު ގެއް ު
ޢަމަލުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހިންގި ޢަމަލަކީ ނުވަތަ ކުރިކަމަކީ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި
46

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ލން ސަލާމަތްވެވޭނެ
މ ު
ތ އެ ނުރަނގަޅު ޢަ ަ
މން ،ނުވަ ަ
ކުރިކަމަކަށްވާނަމަ ،އެ ގެއްލު ު
ދ
ބން؛ އަ ި
ފުރުސަތު ފަހުން ނުލި ު
()5

ބލެވުނު ނުރަނގަޅު ޢަމަލު،
ފނެކަމަށް ެ
ނ ގެއްލުން ނުވަތަ ކޮށް ާ
ލިބިދާނޭކަމަށް ބެލެވު ު
ވން ނެތުން.
އޭނާ ޢަމަލުކުރި ގޮތަށް ވުރެ ލުއި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ހުއްޓު ެ

ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުން
ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

.35

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ

.34

ހުއްދަ ޢަމަލު

ރވޭ
ތން ކު ެ
ވ ގޮތުގެމަ ި
ވތަ އަންނަނި ި
ށޓަކައި ކުރެވޭ ނު ަ
ވ ސަބަބުތަކަ ް
ނނި ި
މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ އަން ަ
ކަމެއްކަމަށްވާނަމަ ،އެއީ ހުއްދަ ޢަމަލެކެވެ:
(ހ)

އ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަ ް
ޤާނޫނަކުން،

ތ
ނުވަ ަ

ދ
އެފަ ަ

މުވަޒައްފަކަށް

ނޖެހޭ
ފޯރުކޮށްދޭ ް

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ތ
ވ ަ
ށން ކުރި ޢަމަލަކަށްވުން ،ނު ަ
ދ ު
ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ަ
(ށ)

ޤާނޫނީ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހުއްދަކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވިގެން
ތ
ވ ަ
މލަކަށްވުން ،ނު ަ
ނުވަތަ ކުރަންޖެހިގެން ކުރާ ޢަ ަ

(ނ)

ނވަތަ އެ އަމުރު ކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ޝަރުޢީ
ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުންު ،
ފަނޑިޔާރެއްގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިޔުނަލްއެއްގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވިގެން
ތ
ކުރާ ޢަމަލަކަށްވުން ،ނުވަ ަ

(ރ)

ކރުން ހުއްދަކުރާ
ވތަ ހަނގުރާމަ ު
ނނެއްގެ ދަށުން ،ނު ަ
ސިފައިންނާ ބެހޭ ޤާ ޫ
ކން ހުއްދަކުރެވިގެން
ނނަ ު
ނ ކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާ ޫ
ނންވެގެ ް
ށން ބޭ ު
ޤާނޫނެއްގެ ދަ ު
ތ
ކުރާ ޢަމަލަކަށްވުން ،ނުވަ ަ

(ބ)

ތ
ނމަށްޓަކައި ނުވަ ަ
ގ ބޭ ު
އދޭ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއް ެ
ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއް ކަނޑައަޅަ ި
ވގެން ކުރާ ޢަމަލަކަށްވުން.
އެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެ ި

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިދާރާ

އިދާރާއެއް މުވައްޒަފުން ކުރާ
ހުއްދަ ޢަމަލު

(ހ)

ނ
ތ ް
މ ި
ނނާނެ ގޮތުގެ ަ
ކން ނާ ް
ނކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އުނި ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާ ް
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ޢަމަލެވެ:
()0

ތން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ،ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް
ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަ ި
ތ
އެހީތެރިވެދިނުމުގައި؛ ނުވަ ަ

()5

ތ
ނ ފިލައިގެން ދިއުން ހުއްޓުވުމުގައި؛ ނުވަ ަ
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ބަންދު ް

()4

މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވުން ހުއްޓުވުމުގައި.
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ދދު25 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް34 :
މަރުވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ނުވަތަ ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ

ދ
ފ ަ
ބދާނެ ަ
ތ މީހަކަށް ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލި ި
ށ ،ނުވަ ަ
ގތަކަ ް
މީހަކު މަރުވެދާނެ ފަދަ ޮ
އ
ނންކުރުން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގަ ި
ގޮތަކަށް ،ބާރުގެ ބޭ ު

އަނިޔާދެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

ށ
ލކީ އެހެން ބަޔަކު މަރުވެގެންދިއުން ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަ ް
ހުއްދަކުރެވިގެންވާނީ ،އެ ޢަމަ ަ

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން

އ ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކަމުގައި
މށްޓަކަ ި
ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް ލިބިގެންދިއުން ހުއްޓުވު ަ
އެ ޢަމަލުވާނަމައެވެ.

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

.33

ކގައި
ނނަނިވި ޙާލަތްތަ ު
އ ބެލެވޭނީ އަ ް
ނންކުރިކުރުން ޤާނޫނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްކަމުގަ ި
މީހަކު ބާރުގެ ބޭ ު
ކރާ ނަމައެވެ:
އަންނަނިވި މީހުން އެ ޢަމަލު ު

އޮތް ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ
ބޭނުންކުރުން

(ހ)

ވރިޔާ ،ނުވަތަ މުދައްރިސު،
އެ މީހަކީ މީހެއްގެ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދު ެ
މ
ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުއްޖަކަށް އަޅާލުމާއި އޭނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިން ާ
ނ
ތ މީހެއްގެ އެދުމުގެ މަތި ް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވާ ޙާލު ،ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއޮ ް
ޢަމަލުކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވާ ޙާލު ،އެ ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ:
()0

އެފަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ބާރެއްކަމުގައި ވުމާއި؛ އަދި

()5

ގން އެ މިންގަނޑާ
އެކުއްޖާ ތަބާވާން ޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ތަބާ ނުވެ ެ
ބރު ހިމެނޭ ގޮތުން،
ޚިލާފުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގައި ،ބޭނުންކުރެވޭ ާ
އެކުއްޖާގެ

މަޞްލަޙަތު

މށާއި
ދެމެހެއްޓު ަ

ޙިމާޔަތްކޮށް

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ނތެރިކަމަކަށް ވުމާއި؛ އަދި
ނ ް
އެ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ ބޭ ު
()4

ޑ
ނވަތަ މީހަކަށް ބޮ ު
ބބުން މީހަކު މަރުވުން ފަދަު ،
ނންކުރާ ބާރުގެ ސަ ަ
އެގޮތުން ބޭ ު
ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބުން ފަދަ ،ނުވަތަ

ތ
ވ ަ
ލބުން ފަދަ ނު ަ
ބޮޑެތި ވޭން ި

ސިކުނޑީގެ ހާސްކަން ލިބުން ފަދަ ނުވަތަ ލަދުވެތިކަން އިޙްސާސްވުން ފަދަ ކަމެއް
ތ
ނކުރެވޭ ބާރަކަށް ނުވުން؛ ނުވަ ަ
ނ ް
ކުރިމަތިވެދާނެ މިންވަރަށް ބޭ ު
(ށ)

ދ
ފ ަ
އެ މީހަކީ ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ނުވަތަ އެ ަ
ހކަށް ވުމާއި ،އަދި؛
މީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން އެއިން މީހަކަށް އެހީތެރިވަމުންދާ މީ ަ
()0

މީހެއްގެ

ޖިސްމާނީ

ވތަ
ނު ަ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

އނާއަށް
ޭ

ސިކުނޑީގެ
މށް
ދޭންޖެހޭކަ ަ

ނންކުރާ ބާރެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި
ދިނުމަށްޓަކައި ބޭ ު
()5

އެ މީހަކަށް އެ ފަރުވާ ދެވެނީ:
()i

ތ
އެ މީހާގެ ރުހުމާ އެކުގައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
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ޞިއްޙަތު
ލކުރެވޭ
ބ ު
ޤަ ޫ

ޙިމާޔަތްކޮށްދީ
ފަރުވާއެއް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()ii

ރ
ނ ބަލާއި ު
ނނީ ގޮތު ް
އެ މީހަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ނުވަތަ ޤާ ޫ
ހުއްދަ

އަމިއްލައަށް

ދެވެން

ނެތް

މީހެއްކަމުގައިވާ

ޙާލު

އޭނާގެ

ދ ރުހުމެއް
ގ ނުވަތަ މަންމަގެ ނުވަތަ އެފަ ަ
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ބައްޕަ ެ
ނ ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާ އެކުގައި
ދެވިދާނެ ބާރެއް ޤާނޫނީ ގޮތު ް
ތ
ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
()iii

އަންނަނިވި

ކަނޑައެޅިގެން

ޙާލަތްތަކުގައި

ލިބިފައިވާ

ތ
ރުހުމެއްނެ ި

ކަމުގައިވުން؛
(ހހ)

އެ

ފަރުވާ

ދޭންޖެހުނީ

ކއްލިނުރައްކަލުގެ
ު

ޙާލަތެއްގައި

ކަމުގައިވުން؛ އަދި
(ށށ)

ދ
ހުއްދަދެވޭ ފަދަ މީހަކާ މަޝްވަރާކުރާނެ ފުރުސަތު ނެތުން؛ އަ ި

(ނނ)

އެކަމަކީ ،އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި އުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ
ހއްދަކުރާނެކަމެއްކަމަށް ބެލެވުން؛
މަޞްލަޙަތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ު
ތ
ނުވަ ަ

(ނ)

ތ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައިވުމާއި:
އ ް
ބއިރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޮ
ތ ޭ
ބންދުގައި ި
އޭނާއަކީ މީހުން ަ
އަދި؛
()0

ހން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ ހުއްދަ އުސޫލުތަކާއި
އޭނާ ބޭނުންކުރި ބާރަކީ މީ ު
ކށްވުން؛ އަދި
އ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބާރަ ަ
ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަ ި

()5

މ އެފަދަ ބާރެއްގެ
ނންކުރާކަމަށް ވާނަ ަ
ށ ބާރުގެ ބޭ ު
ކ ް
މީހަކު މަރުވެދާނެ ފަދަ ގޮތަ ަ
ތ
ދކުރެވިގެންވާ ކަމަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
ބޭނުންކުރުމަކީ މި ބާބުގައި ހުއް ަ

(ރ)

ވތަ އިންޖީނުއެޅި އެއްގަމު އުޅަނދެއްގެ ،ނުވަތަ ކަނޑުގެ
އޭނާއަކީ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ،ނު ަ
ސ
ހންވެ ް
ހން އުފުލުމުގެ އެ ެ
ވތަ މީ ު
ނށް މުދާ ނު ަ
ނ އަނެއް ތަ ަ
އުޅަނދެއްގެ ،ނުވަތަ އެއް ތަނު ް
ތ
ވަސީލަތެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ މީހަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
އެފަދަ މީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރާ މީހެއްކަމަށްވުން؛ އަދި
()0

އޅޭ ފަދަ ކަންކަން
އންނަނިވި ކަންކަމަށް ހުރަސް ެ
ހނީ ަ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެ ެ
ހުއްޓުވުމަށް ކަމުގައިވުން:
()i

ށ
އޓުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ހުއްޓުވުމަ ް
އެފަދަ ވަސީލަތެއް ހިންގުން ހު ް
ތ
ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()ii
()5

ދ
ތންފީޒުކުރުމަށް ކަމުގައިވުން؛ އަ ި
ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ އަމުރެއް ަ

މީހަކު މަރުވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރާކަމަށް ވާނަމަ ،އެފަދަ ބާރެއްގެ
ދކުރެވިގެންވާ ކަމަކަށްވުން.
ބޭނުންކުރުމަކީ މި ބާބުގައި ހުއް ަ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

މާނަކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ބ)

()0

ތ
ތން ތަޞައްރަފެއް ނެ ް
"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނީ ގޮ ު
ފަރާތުން

މީހެއްގެ

ނިންމުންތައް

އެކިއެކި

ނިންމުމުގެ

ނމާ
ޒި ް

ހަވާލުވެގެންވާ

ފަރާތަކަށެވެ.
()5

"ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރުން
ޤބޫލުކުރެވޭ މެޑިކަލް
ކށް ަ
ވތަ ޢާންމު ޮ
ގތުގެމަތިން ނު ަ
ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮ
އިދާރާއަކުން،

ޑަކްޓަރީ

އޭނާއަކީ

ބޭސްކުރެވޭނެ

ފެންވަރު

ހުރި

މީހެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅައި ،ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހަކަށެވެ.

ނަފުސުގެ ދިފާޢު
ނަފުސުގެ ދިފާޢު

.32

(ހ)

މތިން،
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ގޮތުގެ ަ
މީހަކު

ބޭނުންކުރުން

ބާރުގެ

ނނިވި
އަން ަ

ހުއްދަވެގެންވަނީ

ޙާލަތްތަކުގައި

ވ
އަންނަނި ި

ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ:
()0

ނ
އގައި ބާރުގެބޭނު ް
ނން ގޮތެ ް
ތތަކާ ދެކޮޅަށް އެހެން މީހަކު ހުއްދަ ޫ
އަންނަނިވި ފަރާ ް
ކުރާ

ހިނދުގައި

ނުވަތަ

ރގެ
ބާ ު

ފނެ
ބޭނުންކޮށް ާ

ކަމަށް

ބލެވޭ
ެ

ހިނދުގައި

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބާރަކަށްވުން؛

()5

()i

ތ
ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު؛ ނުވަ ަ

()ii

ދ
އެހެން މީހެއްގެ ނަފުސު؛ އަ ި

ލއިރު ނިސްބަތުން
ކމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމާ އަޅައިބަ ާ
ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ ކުރިމަތިވާނެ ަ
ށ ނުވުން.
އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބާރަކަ ް

މީހަކު މަރުވެދާ ފަދަ
ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ

(ށ)

ނކުރުމުގައި މީހަކު މަރުވެދާ
ބނު ް
ހންގޭ ޢަމަލެއްގައި ބާރުގެ ޭ
ށން ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ނ
ބނުންކުރު ް
ދ ފަދަ ގޮތަކަށް ބާރުގެ ޭ
ނ ބޮޑު އަނިޔާ ލިބި ާ
ފަދަ ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާ ީ

ބޮޑު އަނިޔާ ލިބިދާ ފަދަ

ވ
ކ މަރުވެދާނެކަމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތި ާ
މހަ ު
ދ ބާރެއްގެ ބޭނުންކުރަނީ ީ
ހުއްދަވެގެންވާނީ އެފަ ަ

މިންވަރަށް ބާރުގެ

ފރުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ
ހިނދުގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއި ،ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ޯ

ބޭނުންކުރުން

ކ
ކުރިމަތިވާ ހިނދުގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއި ،ގަދަކަމުން ޒިނޭ ކޮށްފާނެކަމުގެ ނުރައް ާ
ކުރިމަތިވާ ހިނދުގައި އެ ކަމުން ދިފާޢުވުމަށެވެ.

މާނަކުރުން

(ނ)

()0

އވެ:
ބނުންކުރުން ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެ ެ
ގ ޭ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބާރު ެ
()i

ގ
އ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްގެ ،މަޤްޞަދު ެ
ވނަ ބައިގަ ި
މި ޤާނޫނުގެ ަ 5
ދ
ލ ފެތުން؛ އަ ި
ރުކުންތަކުގެ ތެރެއަށް ،އެ ޢަމަ ު

()ii
()2

ބޭނުންވާ

މި ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިފާޢަކަށް އެ ޢަމަލު ނުފެތުން؛
މންވަރަށްވުރެ
ި
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ތރަށް
އި ު

ބާރުގެ

ނންކުރެވިއްޖެކަމުގައި
ބޭ ު

ނ
ބެލެވޭ ީ

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި އުޅޭ މީހެއްގެ ވިސްނުމުގައި ،އެއީ ހަމަހަމަވެގެންވާ
އކަމުގައި ނުބަލާ ހިނދުގައެވެ.
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވުނު ބާރެ ް

މުދަލުގެ ދިފާޢު
މުދަލުގެ ދިފާޢު

.31

(ހ)

މތިން،
އ ނާންނާނެ ގޮތުގެ ަ
ކށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އުނިކަމެ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ޮ
މީހަކު

ބާރުގެ

ބޭނުންކުރުން

ހުއްދަވެގެންވަނީ

ނނިވި
އަން ަ

ޙާލަތްތަކުގައި

ވ
އަންނަނި ި

ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ:
()0

ހން މީހަކު ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ އެ ެ
ހިނދެއްގައި

ކޮށްފާނެ

ތިމާގެ

ތ
ވ ަ
ނު ަ

ނުވަތަ

އެހެން

މހެއްގެ
ީ

މިލްކުގައިވާ

ސަރަޙައްދަކަށް ހުއްދައެއްނެތި ވަދެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގޯނާއެއް
ބވަތުގެ މުދަލާ ގުޅިގެންނެވެ.
ކުރާ ހިނދެއްގައި އަންނަނިވި ާ

()5

()i

ތ
ތިމާގެ އަމިއްލަ މުދާ؛ ނުވަ ަ

()ii

ދ
އެހެން ފަރާތެއްގެ މުދާ؛ އަ ި

ނ
ލއިރު ،ނިސްބަތު ް
ވނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމާ އަޅައިބަ ާ
ބޭނުންކުރާ ބާރަކީ ،ކުރިމަތި ާ
ށ ނުވުން.
އިތުރަށް ބޭނުންކުރެވުނު ބާރަކަ ް

މީހަކު މަރުވެދާ ފަދަ ގޮތަކަށް

(ށ)

ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ

ޑ
ތ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ބޮ ު
ކ މަރުވެދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަ ަ
ނންކުރުމުގައި ،މީހަ ު
ބާރުގެ ބޭ ު
އަނިޔާއެއް

ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދާ ފަދަ

ލިބިދާ

ފަދަ

ތކަށް
ގޮ ަ

މީހެއްގެ

މައްޗަށް

ބާރުގެ

ބޭނުންކުރުމަކީ

ދ
މު ާ

ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކަނި ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގޮތަކަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

.31

(ހ)

އޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ
"ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެ ް
ޓ
ލހައް ާ
ތނެއް ބަ ަ
ގ (ށ) ގައި "މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ ަ
މި ޤާނޫނުގެ  245ވަނަ މާއްދާ ެ
މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ށ)

ގ
ރވިއްޖެ ކަމުގައި ބެލުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
"ބާރުގެ ބޭނުން އިތުރަށް ކު ެ
މނަކުރުމެވެ.
 32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާ

(ނ)

ވ
ވނީ މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ދީފައި ާ
"ޤާބިލުކަން ނެތް" އަށް ދީފައި ަ
މާނަކުރުމެވެ.

(ރ)

ނ
ވ ަ
"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު" އަދި "ހުއްދަ ޙާލަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ަ 31
ނކުރުމެވެ.
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދީފައިވާ މާ ަ
51

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ
ރން ޖެހޭ ޙާލަތްތައް" އަ ް
ނވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކު ަ
ޖހޭ ު
"ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ެ

(ބ)

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

(ޅ)

ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ނޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ
"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަ ި

(ކ)

ނބަރު ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )20ވަނަ ނަ ް
ނ
ވ ަ
"ހުއްދަވެގެންނުވާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (ަ )0

(އ)

މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

 21ވަނަ ބާބު
މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު
 21ވަނަ މާއްދާ

ނމު އުސޫލުތައް
މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާ ް

 20ވަނަ މާއްދާ

ށ
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލު އަދި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮ ް
ލ
ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަ ު

 25ވަނަ މާއްދާ

ނ
ބގެންވު ް
ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލި ި

 24ވަނަ މާއްދާ

ނ
ތަޞައްރުފުނުފުދު ް

 23ވަނަ މާއްދާ

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން

 22ވަނަ މާއްދާ

ފޒު
ށފާނެކަމުގެ ނު ޫ
ބާރުގެ ބޭނުންކޮ ް

 21ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައު ް

 21ވަނަ މާއްދާ

ނތައްތައް
އތަކާއި ކުށްހީގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަ ް
އެނގިގެންނުވާ ކަންތަ ް

 21ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހުއްދަ ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވު ް

 22ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް
މާނަކުރުން

.21

(ހ)

"މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު" ނުވަތަ "މަޢާފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ބާބުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ދިފާޢަކަށެވެ.
52

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ޙައްޤު އޮތް މީހެއްގެ ޢަމަލު

ނ
ކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މީހަކު ކުރާ ހުއްދަނޫ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަ ަ
ޢަމަލެއްގެ

ހުއްޓުވުން

ސަބަބުން

ށ
އޭނާއަ ް

މަޢާފު

ލިބިދެވޭ

މކީ،
ލިބިދިނު ަ

ޤާނޫނު

ހުއްދަކުރާ

ހފެހެއްޓިދާނެ ދިފާޢެކެވެ.
އށް ނުދީ ި
ގޮތެއްގެމަތިން ،އޭނާ ަ

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު އެހެން

(ނ)

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު

(ރ)

މީހަކާ ހިއްސާނުކުރެވުން

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ ފައިދާ

ލިބުން ޙައްޤުވާ މީހާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާއިރު އޭނާއަށް

ގ
ފޢު ެ
ނ މީހާއަކަށް އެ ދި ާ
ނ އެހީތެރިވެދި ް
ށޓަކައި ،އެގޮތު ް
ނ ކަމަ ް
ހަމައެކަނި އެހީތެރިވެދި ް
ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފަދަ

ކ
ދނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މީހަ ު
ލބެނިވި ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވި ާ
ދށުން މަޢާފު ި
މި ބާބުގެ ަ
ނ
ނހިފޭ ެ
ބނުން ު
ނ އެ ދިފާޢުގެ ޭ
އނާ ކުރި ޢަމަލާ ގުޅިގެ ް
އަމިއްލައަށް އުފަންކުރުވުމަކީ ޭ

ޙާލަތްތައް އުފަންކުރުވުމަކީ

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

އެ ދިފާޢު ނުލިބޭނެ ސަބަބަކަށް

އުފުލަން ޖެހިދާނެއެވެ.

ނުވުން
މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް

(ބ)

ބޭނުންކުރެވިދާ ފަދަ ޙާލަތެއް

()0

ގއި ނުވަތަ އެހެން
ނމަވެސް ،އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިފާޢު ަ
މި މާއްދާގެ (ރ) އެހެން އޮތް ަ
ދ ފަދަ ޙާލަތެއް،
މީހެއްގެ ދިފާޢުގައި ،މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ބޭނުންކުރެވި ާ

ކުށުގެ ނިޔަތެއް އޮވެގެން

ނ
ނޔަތް އޮވެގެން އުފަންކޮށްފި ހިނދެއްގައި ،އޭ ާ
ި
ކުށެއްކުރުމަށްޓަކައި ،ކުށުގެ

އުފަންކުރުވުން

އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ދިފާޢު

()5

ލންޖެހޭ ޒިންމާއަކާ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އުފު ަ
އގެވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ގުޅިގެން ،ޢާންމު ކޮންމެ ދިފާޢެ ް

މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއްގެ

(ޅ)

ފައިދާ އޮތް ކަމަށް ހީކުރުމަކީ

ފ
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މީހެއްގެ ޢަމަލަކީ މަޢާ ު
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
އ
ވނެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ކުށްހީއަކުން އޭނާއަށް ހީވުމަކީ ދިފާޢެ ް
ލބިދެ ޭ
ފޢުގެ ފައިދާ ި
ލިބެނިވި ދި ާ

ދިފާޢެއް ނޫން

ނޫނެވެ.

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

.20

ނމަ،
މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ޒިންމާ އެ މީހަކު އުފުލަންޖެހެނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިކަމަށް ވާ ަ
ބގެންވެއެވެ:
އެ ކުށަކަށް އެ މީހަކަށް މަޢާފުލި ި

ނޫން ގޮތަކަށް ނުކޮށް
ދޫކޮށްލެވޭ ޢަމަލު

(ހ)

އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ ،އެ ޢަމަލުކުރުމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ
ތ
ވ ަ
ވިސްނުމުގައި ކަނޑައަޅައިގެން ކުރި ޢަމަލަކަށް ނުވުން؛ ނު ަ

(ށ)

އޭނާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ ،ސިކުނޑީގެ ގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީ ގޮތުން އޭނާ ކުރުމަށް
ކރުމަކީ އޭނާހުރި ޙާލަތުގެ
ނވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ޢަމަލު ު
ނުކުޅެދިގެންވާ ކަމަކަށްވުންު ،
ނވާ ގޮތުގައި އުންމީދުކުރެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުވުން.
ގޮތުން އޭނާގެ ކިބައިން އެކަށީގެ ް
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލިބިގެންވުން
ބުއްދިއަށް އުނިކަން
ލިބިގެންވުން

.25

(ހ)

ނ
ރ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބު ް
ބފައި ހު ި
ކުށްކުރިމީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ،ކުށްކުރި ހިނދުގައި ލި ި
ނުވަތަ ޖެހިފައި ހުރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ،އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް އެ ވަގުތު
މހެކެވެ:
ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާއަކީ އޭނާ ކުރި ކުށަކަށް މަޢާފުލިބިގެންވާ ީ
އ
ކށީގެންވާ ގޮތުގަ ި
ނތީޖާ އެ ަ
ވތާއި ަ
ވ ޢަމަލުގެ ބާ ަ
ގތުގައި ބެލެ ޭ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ޮ

()0

ތ
ނ؛ ނުވަ ަ
ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވު ް
ކުށުގެ

()5

ޢަމަލުގެ

ގޮތުގައި

ބލެވޭ
ެ

ޢަމަލުގެ

ނ
ނުރަނގަޅުކަ ް

ވިސްނައިގަތުމަށް

ތ
ވ ަ
ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނު ަ
ށ
މށްޓަކައި ބާރެއް ހިންގުމަ ް
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓު ަ

()4

ނުކުޅެދިގެންވުން.
އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ

(ށ)

ދެކޮޅު ޝަޚްޞުތައް އެކަހެރި

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ނުކުޅެދުމެއްކަމުގައި

ކުރެވިގެންވުން

ގެ

ނމަށްޓަކައި،
ބ ު
ޭ

ބެލެވޭ

ކަންކަމުގެ

ސިކުނޑިއަށް
ތެރޭގައި،

ހފައިވާ
ޖެ ި

ނ
ހަމައެކަ ި

ބައްޔެއް

ތަކުރާރުކޮށް

ނުވަތަ
ކުށްކުރާ

އ
މޢީ މިންގަނޑުތަކާ ދެކޮޅު ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންކަމުގަ ި
ޖތި ާ
ކުށްވެރިންނާއި ،ޢާންމު އި ް
ބެލެވޭ މީހުންގެ ކިބައިން އެކަނި ހާމަވާ ސިކުނޑީގެ ޙާލަތްތަކެއް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.

ކުށުން ބަރީއަކޮށް ދޫކުރެވޭ

(ނ)

މީހުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު

އ
އކުރެވި ދޫކުރެވޭ މީހަކީ ނަފުސާނީ ބަލިތަކުގެ މަރުކަޒެއްގަ ި
ށން ބަރީ ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކު ު
އ
މހެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކަ ި
ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ،ބަހައްޓަންޖެހޭ ީ

ކަށަވަރުކުރުން

ދ
ޅންޖެހޭނެ މީހެކެވެ .އެފަ ަ
ށޓަކައި ،ހުށަހަ ަ
ލންތައް ބެލުމަ ް
ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެ ު
ތަނަކަށް

ޞިއްޙީ

ށހަޅައި،
ހު ަ

ގޮތުން

ޖހޭ
ބަލަން ެ

ށޓަކައި
މ ް
ބެލު ަ

11

ދުވަހަށްވުރެ

އވެ .އެ މުއްދަތު ވާންވާނީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ
ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެގެންނުވާނެ ެ
ވގުތާއި  11ދުވަހާ މި ދެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ،ކުރު
ހދަވާ ަ
ބެލުންތައް ބެލުމަށް ޭ
މުއްދަތަކަށެވެ.

ތަޞައްރުފުނުފުދުން
ތަޞައްރުފުނުފުދުމުން
މަޢާފުލިބިގެންވުން

.24

(ހ)

ކުށްކުރި މީހާއަކީ ،ކުށްކުރި ހިނދުގައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި ހުރި
މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އޭނާގެ ކުށަކީ މަޢާފުލިބިގެންވާ ކުށެކެވެ:
()0

ރފުފުދުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ނުވުމާއި،
ބޮޑުމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ތަޞައް ު
އަދި

()5

ކން ކުރުމަށް އޭނާ
ކން ަ
އއްގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ަ
ނތުމުގެ ނަތީޖާ ެ
އެ ޤާބިލުކަން ެ
ނުކުޅެދިގެންވުން:
()i

އކަށީގެންވާ
ވ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖާ ެ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެ ޭ
ތ
ވ ަ
ގޮތުގައި ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނު ަ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()ii

ނއިގަތުމަށް
ބލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަން ވިސް ަ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ެ
ތ
ވ ަ
ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނު ަ

()iii

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓުމަށްޓަކައި ،ބާރެއް
ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

ތަޞައްރުފުނުފުދޭކަމަށް ބެލުން

(ށ)

އިސްތިސްނާ

(ނ)

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް

(ރ)

()0

ފ ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ
ކުށްކުރި ހިނދު 15 ،އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިނުވާ ކުއްޖަކީ ،މަޢާ ު
ޖއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބިގެންވާ ކުއް ެ

()5

މި ޤާނޫނުގެ  02ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ،އެހެން
ވހާހިނދަކު ،ކުށްކުރިއިރު  18އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުއްޖަކީ،
ގޮތަކަށް ސާބިތުނު ާ
ވނެއެވެ.
މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ ލިބިގެންވާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ބެލެ ޭ

()4

ކުށް ކުރި މީހާ އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރާހާ ހިނދަކު ،ކުށްކުރި ހިނދުގައި
ވނީ ބޮޑު މީހަކާ އެއްފަދައިން
ހކުނަމަ ،އެމީހަކު ބެލެ ޭ
 01އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީ ަ
ތަޞައްރުފު ފުދިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައެވެ.

އ
ގ ތެރެއިން ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ި
ރ ފުރިހަމަނުވާ ކުދިން ެ
ކުށްކުރި ހިނދުގައި  01އަހަ ު
(ށ) ގެ ދަށުން މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ ލިބިގެންވާ ކުދިން ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި
ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކަށް ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކުށްތަކަށް
ނ
ބ ކަނޑައަޅަންވާނީ އެކުއްޖެއްގެ ޢުމުރު ް
ގއިވާ ގޮތަށް އަދަ ު
އެކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ަ
 01އަހަރު ފުރިހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް

އ
އން ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ި
ކުށްކުރި ހިނދުގައި  01އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުޑަކުދިންގެ ތެރެ ި
ޖއްގެ މައްސަލައިގެ އެހެން
ލބިގެންވާ ކުއް ެ
ބނިވި ދިފާޢުގެ ފައިދާ ި
ފ ލި ެ
ދށުން މަޢާ ު
(ށ) ގެ ަ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖިނާއީ

ނ
ހުރިހާ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ޢާންމު ނިޒާމުން ބޭރު ް

ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޚާއްޞަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ހިންގުން

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި
ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވުން

.23

(ހ)

ނ
ކ ް
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން ގޮތަކަށް މަސްތުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ކަން ަ
ވ
ފލިބިގެން ާ
ރ ކުށަށް މަޢާ ު
ނކުޅެދިގެންވާ މީހާއަކީ އޭނާ ކު ި
ކުރުމަށް ކުށްކުރި ހިނދުގައި ު
މީހެކެވެ:
()0

އ
ކށީގެންވާ ގޮތުގަ ި
ނތީޖާ އެ ަ
ވތާއި ަ
ވ ޢަމަލުގެ ބާ ަ
ގތުގައި ބެލެ ޭ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ޮ
ތ
ނ؛ ނުވަ ަ
ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވު ް

()5

ކުށުގެ

ޢަމަލުގެ

ގޮތުގައި

ބލެވޭ
ެ

ޢަމަލުގެ

ނ
ނުރަނގަޅުކަ ް

ވިސްނައިގަތުމަށް

ތ
ވ ަ
ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނު ަ
()4

ހންގި ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ި
ނުކުޅެދިގެންވުން.
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ބާރެއް ހިންގުމަށް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ގޮތަކަށް މަސްތުވުން

އންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުންކަމުގައި ބަލާނީ ަ
()0

ށގަނޑުގެ ތެރެއަށް
އެކަން ކުރިމަތިވީ އޭނާއަށް އެނގުމަކާނުލައި ،އޭނާގެ ހަ ި
ތ
ވާޞިލުކުރި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()5

ވ މަސްތަކީ އެއިން
ބލާއިރު ،އެއިން އެ ކުރު ި
މަސްތުކުރުވި އެއްޗެއްގެ ނިސްބަތަށް ަ
ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުރުވާނެ މަސްތުގެ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވީ މަސްތެއްކަމުގައި
ވުމާއި ،އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަންކަން ހުންނަ ގޮތުން އެކަން އެގޮތަށް ވެދާނެކަން
ށގެންވާ ގޮތެއްވެސް
ކ ީ
ގންނާނެ އެ ަ
ގ އޮތުމާއި ،އަދި އެކަން އޭނާ ދެނެ ަ
އޭނާއަށް ނޭނ ި
ނެތުން.

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ
ނުފޫޒު

.22

(ހ)

ހ
އ ކުށްކުރި މީ ާ
ތތަކުގައިކަމުގައި ވާނަމަެ ،
ށ ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަ ް
ކުށްކުރި ވަގުތު އެ ކު ް
ބގެންވެއެވެ:
ކުރި ކުށަށް އޭނާ އަށް މަޢާފުލި ި
()0

ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެންވުން؛

()5

އށް
އފިނަމަ ،އޭނާ ަ
ގ ޢަމަލު ކުރުމަށް ދެކޮޅުހަދަ ި
ކށު ެ
އެގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވީު ،
ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނޭކަމުގެ ބިރު ދައްކުވައިގެންކަމުގައި ވުމާއި ،އެކަށީގެންވާ
އ ގެއްލުމުގެ ބިރު
ނ މީހަކަށް އެ ޙާލަތުގައިެ ،
ހަރުދަނާކަމާއެކު ވިސްނާ އެހެ ް
ކުރިމަތިވީނަމަ ،އޭނާވެސް އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާނެ ކަމުގައިވުން.

މި ދިފާޢު ބޭނުންކުރެވޭ ޙުދޫދު

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ދިފާޢަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ  001ވަނަ މާއްދާގައި
ނ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.
ބނުންކުރެވޭ ެ
އފުލިގެންވާ ހިނދު ޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ދަޢުވާ ު

ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައުން
ހަމަހެއަށް އުނިކަން އައުން

.21

(ހ)

ކުށްކުރި

މީހާ،

ކުށްކުރި

ހިނދުގައި

ހުރީ

ވ
ނނި ި
އަން ަ

ޙާލަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ވއެވެ:
ޙާލަތެއްގައިކަމުގައި ވާނަމަ ،އޭނާ އެ ކުރި ކުށަށް މަޢާފުލިބިގެން ެ
()0

ބނިވި
މށް ،މަޢާފު ލި ެ
ނވި ދިފާޢެއް އެމީހަކަށް ލިބޭކަ ަ
ލބެ ި
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މަޢާފު ި
ށން ކަނޑައެޅިގެން
ބބުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގެ ދަ ު
މ ާ
ދިފާޢުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި
ތ ކަނޑައެޅިގެން ދޫކޮށްލައިފައިވެސް ނެތް ޙާލަތަކާ ގުޅޭ
ނތް ނުވަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައި ެ
ގޮތުން ،ޓެސްޓުތައް ހަދައިގެން ކަށަވަރުކުރެވެން އޮތް ބައްޔެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް
އދި
އެމީހެއްގައި ހުރުންކަމަށްވުން؛ ަ

()5

ށ
ވ ކަންކަން ކުރުމަ ް
ނ އަންނަނި ި
ނ ހުރުމުގެ ސަބަބު ް
ލ އެހެ ް
ތ ބަ ި
އެ އުނިކަން ނުވަ ަ
އޭނާ ނުކުޅެދިގެންވުން؛
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()i

އކަށީގެންވާ
ވ ޢަމަލުގެ ބާވަތާއި ނަތީޖާ ެ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެ ޭ
ތ
ގޮތުގައި ވިސްނައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ނއިގަތުމަށް
ބލެވޭ ޢަމަލުގެ ނުރަނގަޅުކަން ވިސް ަ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ެ
ތ
ވ ަ
ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނު ަ

()iii

ކއި ބާރެއް
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހިންގި ޢަމަލު ހުއްޓުމަށްޓަ ަ
ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން.

އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ

(ށ)

ދެކޮޅު ޝަޚްޞުތައް އެކަހެރި

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

ކުރެވިގެންވުން

ނ
އ ް
ހންގެ ކިބަ ި
އ ބެލެވޭ މީ ު
ހންގާ މީހުންކަމުގަ ި
ޅ ޢަމަލުތައް ި
އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ދެކޮ ު
ފެންނަ ސިކުނޑީގެ ޙާލަތުތައް ހިމެނިގެނެއްނުވެއެވެ.

އެނގިގެންނުވާ ކަންތައްތަކާއި ކުށްހީގެ މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް
ލިބެންނެތް ޤާނޫނެއްގެ
ސަބަބުން ކަމެއް

.21

(ހ)

ޢފުލިބިގެންވެއެވެ:
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކުށަށް ،އެ ކުށްކުރި މީހާއަށް މަ ާ

އެނގިގެންނުވުން

()0

ނގުމުގެ ކުރިން އެ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު
ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހި ް
ވފައިވާ ޤާނޫނަކަށް
އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތުމާއި ،އަދި އެ ޤާނޫނަކީ ޝާއިޢުކުރެ ި
ކށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ގތެއް އެ ަ
ފންނާނެ ޮ
ބނެ ނުވަތަ ެ
ލ ޭ
ތ އޭނާއަށް އެ ި
ނުވުން ނުވަ ަ
ވން.
ހަމަޖެއްސިފައިވާ ޤާނޫނަކަށް ނު ު

()5

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

ޤާނޫނު އޮތް ގޮތް ނޫން
ގޮތަކަށް ރަސްމީ ގޮތުން
ހާމަކުރެވޭ ބަޔާނެއްގެ

(ށ)

ށ
އކަމަށް ވާނަމަ ،އޭނާއަ ް
ކުށް ކުރިމީހާ ،އެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގަ ި
މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:

މައްޗަށް ބުރަވުން

()0

ށކަމުގައި އަންނަނިވި
އޭނާ ކުރި ޢަމަލު އޭނާ ކުރީ ޤާނޫނުގައި ކަމެއްއޮތް ގޮތަ ް
ވަސީލަތްތަކުން ވަސީލަތެއްގައި ،ރަސްމީ ގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް
ރ ކަމުގައި ވުމާއި ،އެ ޢަމަލު ކުރުމުގެ ފަހުގެ
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބުރަވެހު ެ
ށ
ތާރީޚެއްގައި ،އެ ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ހާމަކުރުމަކީ ،ރަނގަޅުނޫން ނުވަތަ ކު ް
ހާމަކުރުމެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެންދިއުން:
()i

ޤާނޫނަކުން؛

()ii

ތ ޝަރުޢީ
ތ ޝަރުޢީ ލަފައަކުން ،ނުވަ ަ
ޝަރުޢީ ނިންމުމަކުން ،ނުވަ ަ
އސޫލަކުން؛
ނިޔާއަކުން ،ނުވަތަ ޝަރުޢީ ު
57

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()iii

ތ
ފއިވާ ހުއްދައަކުން؛ ނުވަ ަ
އިދާރީ އަމުރަކުން ،ނުވަތަ ދެވި ަ

()iv

ތަރުޖަމާކުރުމާއި،

ކުށް

ޤާނޫނު

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ހިންގުމާއި،

ގ
ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިގެންވާ ދައުލަތު ެ
މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ތަރުޖަމާއަކުން؛ އަދި
()5

އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،އެ ކުށްކުރި ވަގުތުގައި އޭނާ އެ ކުރި ޢަމަލަކީ
އކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިނުވުން.
ޤާނޫނުގައި މަނާވެގެންވާ ޢަމަލެ ް

އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު

(ނ)

ޢަމަލުކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ކުށުގެ ޢަމަލުކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ހިންގި ވަގުތު އޭނާ އެ ޢަމަލު ކުރީ އަންނަނިވި
ލބިގެންވެއެވެ.
ޙާލަތްތަކުގައިކަމަށް ވާނަމަ އޭނާ އެ ކުރި ކުށަށް އޭނާއަށް މަޢާފު ި

ޤާނޫނު އޮތް ގޮތާ މެދު
ކުށްހީއެއް ކުރެވުން

()0

އޭނާއަކީ:
()i

ށ
އޭނާގެ ޢަމަލުގެ މައްޗަށް އެ ކުށުގެ ދާއިރާ ހިނގާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަ ް
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅި މީހަކު ކަމުގައި
ވުމާއި؛ އަދި

()ii

އ
ކމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތެދުނިޔަތުގަ ި
އޭނާގެ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫން ަ
ޤަބޫލުކުރުމާއި،

އޭނާ

ދ
އަ ި

އެކަން

ޤަބޫލުކުރި

ޙާލަތަކީ

ށ
ޤާނޫނަ ް

ފުރިހަމައަށް ތަބާވާ ،ބުއްދިވެރި އެހެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ،އެ ޙާލަތުގައި
ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތްކަމަށް ބެލެވުން؛ އަދި
()5

އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ކުށް އޭނާ ކުރިއިރު އެއީ ޤާނޫނުގައި މަނާވެގެންވާ
ފއިނުވުން.
ޢަމަލެއްކަމުގައި އޭނާއަށް އެނގި ަ

ހެކީގެ މިންގަނޑު

(ރ)

ވ
ހނީ ދަޢު ާ
ގންވާކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެ ޭ
ޢ ލިބި ެ
ށން ލިބިދޭ ދިފާ ު
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ު
ފަރާތުންނެވެ.

ރައްދުވާ

އަދި

އެގޮތަށް

އޭނާ

ސާބިތުކޮށްދޭން

ޖެހޭނީ

ސާފު

އަދި

ނނެވެ.
ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެ ް

ހުއްދަ ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވުން
ހުއްދަ ދިފާޢެއް
ލިބިގެންވާކަމަށް ކުށްހީއެއްގައި
ޤަބޫލުކުރެވުން

.21

ނއަށް
ކުށްކުރި މީހާ އެ ކުށް ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ ކުރި ކުށަށް އޭ ާ
މަޢާފުލިބިގެންވެއެވެ:
(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢުތަކުގެ ތެރެއިން ދިފާޢަކަށް އޭނާ
ޢަމަލުކުރި ޙާލަތު ،ފެތޭކަމުގައި އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންވުމާއި؛ އަދި

(ށ)

އޭނާ ކުށްހީގެ ގޮތުގައި ހީކުރި ހީކުރުމަކީ:
()0

ތ
އޭނާގެ އިހްމާލެއް ނެތް ކަމެއްކަމަށް ވުމާއި؛ ނުވަ ަ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

ރ ހީކުރުމަކީ އެ ކުށާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކުށުގެ
އޭނާ ކުށްހީގެ ގޮތުގައި ހީކު ި
ނިޔަތުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު:
()i

ނގަނޑުން
އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިގެންވާ ކުށުގެ ނަތީޖާގެ ރުކުނުގެ މި ް
ތ
ކުށުގެ ނިޔަތް ކުޑަ ޢަމަލެއްކަމުގައި ވުމާއި؛ ނުވަ ަ

()ii

ނަތީޖާގެ

ރުކުނެއް

އޭގައި

ނުވާކަމަށް

ވާނަމަ،

ގ
ޙާލަތު ެ

ށ
ރުކުނަ ް

ބަލާއިރުވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ ޢަމަލަކަށްވުން.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

.22

 11ވަނަ މާއްދާ

ނ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް
ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާ ެ

 10ވަނަ މާއްދާ

ނ ދަޢުވާ ނުކުރެވުން
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހު ް

 15ވަނަ މާއްދާ

ށ
ބލައިގަތުމަ ް
ނވާކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި ،ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމަށާއި ކުރެވޭ ޙުކުމް ަ
ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރި ު

(ހ)

"މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު" އަދި "މަޢާފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ށ)

އދާގެ (ރ) ގައި ދީފައިވާ
ނ މި ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާ ް
"މަސްތުވުން" އަށް ދީފައިވަ ީ
މާނަކުރުމެވެ.

(ނ)

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

 11ވަނަ ބާބު
ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު

ނ
ނުކުޅެދިގެންވު ް
 14ވަނަ މާއްދާ

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު

 13ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވ އެ ކުށަށް ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވު ް
ކުރިން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢު ާ

 12ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވު ް
ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް ކޮށްފައި ާ

 11ވަނަ މާއްދާ

ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ،އެކަމުގެ ބާރުނެތް ކޯޓެއްގައި ކަމަށްވުން ،ނުވަތަ މަކަރުވެރި ގޮތުގައި
ތ އެ ދަޢުވާގައި ކުށް ސާބިތުކުރި ކުރުން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ކަމުގައިވުން ،ނުވަ ަ
ށ ހުރަހަކަށް ނުވުން.
ފއިވާނަމަ ،ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާއަ ް
ބާޠިލުކަމުގައި ފަހުން ކަނޑައަޅާ ަ

 11ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން
59

ދދު25 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް34 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް
މާނަކުރުން

.11

(ހ)

ށ
"ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދަޢުވާ އުފުލުމަ ް
ދިފާޢަކަށް

ނުވަތަ

ށ
ހުރަހަކަ ް

ވެދާނެ

ކަންކަމަށާއި،

ދަޢުވާ

އުފުލުމަށާއި،

ދަޢުވާ

ބަލައިގަތުމަށާއި ،ދަޢުވާ ހިންގުމަށާއި ،އަދި ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެކަމަށް މި
ށވެ.
ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިފާޢަ ެ
ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް

(ށ)

ވެދާނެ ދިފާޢު ނުދީ

ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މީހަކު ކުރާ ހުއްދަނޫން
ކ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ނ
ނ ު
ކށް ވެދާނެ ދިފާޢަކީ ޤާ ޫ
ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ލިބިދެވޭ ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަ ަ

ހިފެހެއްޓުން

ކވެ.
ދނެ ދިފާޢެ ެ
ނއަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓި ާ
ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،އޭ ާ

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް

(ނ)

ވެދާނެ ދިފާޢު

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

ހިއްސާނުކުރެވުން

މީހާއަކަށް އެ ދިފާޢުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް

(ރ)

ވެދާނެ ދިފާޢެއް އޮތް ކަމަށް

މި

ޤާނޫނުގައި

ހން
އެ ެ

ކށް
ގޮތަ ަ

އ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

ދކު،
ނުވާހާހިނ ަ

މީހެއްގެ

ކ
ޢަމަލަ ީ

ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢެއް ކަމުގައި ކުށްހީއަކުން އޭނާއަށް ހީވުމަކީ ދިފާޢެއް

ކުށްހީއެއްގައި

ނޫނެވެ.

ޤަބޫލުކުރެވުމަކީ ދިފާޢެއް
ނޫނެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަމަ ފަހުން ދަޢުވާ ނުކުރެވުން
މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން

.10

(ހ)

ނއުފުލޭ ދަޢުވާއަކީ އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔުމުން،
ު
އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގައި
އުފުލިގެންވާނެ ދަޢުވާއެއް ނޫނެވެ:
()0

ނ
ޖިނާޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި ،އެ ކުށް ކުރި ވަގުތުން ފެށިގެ ް
 1އަހަރުދުވަސް؛ ނުވަތަ

()5

ގން
ށ ކުރި ވަގުތުން ފެށި ެ
ކށްކުށުގައި ،އެ ކު ް
ު
ޖުނަޙުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
 4އަހަރުދުވަސް؛

ޙައްދުގެ ކުށްކުށަށް

()4

އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް އައުން
ދަޢުވާކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު
ހިނގަން ފެށުން

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

(ށ)

ނނެވެ.
ގ ފަހު ދުވަހުން ފެށިގެ ް
ށނީ ކުށްކުރާ ދުވަހު ެ
ގނަން ފަ ާ
ތ ު
ދަޢުވާ ކުރުމަށްއޮތް މުއްދަ ު
ނނަނިވި ޙާލަތުން ކުރެ ޙާލަތެއްގައެވެ:
ކުށެއް ކުރެވުނުކަމަށް ބަލާނީ އަ ް
()0

ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރުކުނެއް ފުރިހަމަވެގެންދިއުން؛ ނުވަތަ

()5

ތ ދަޢުވާ ރައްދުވާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރަމުން ދިޔަ ކުށުގެ ޢަމަލު ނުވަ ަ
60

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ފަރާތުން އެހީތެރިވެދެމުން ދިޔަ ކުށުގެ ޢަމަލު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭ ވަގުތު ް
ފެށިގެން.
ދަޢުވާކުރުމަށް އޮތް

(ނ)

މުއްދަތު ހިނގުން ހުއްޓުމަކަށް

ދޢުވާކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު
ލމާއެކު ،އެ ކުށަކާ ގުޅިގެންަ ،
ފ ު
ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުން އު ު
ނނާނެއެވެ.
ގުނުން ހުއްޓުމަކަށް އަ ް

އައުން

(ރ)

ށ
ދޢުވާގެ ޞީޣާގެ ލިޔުން ޝަރީޢަތަ ް
އ ބަލާނީ އެ ކުށުގެ ަ
ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ފެށިއްޖެކަމުގަ ި
ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުގައެވެ.

ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި ،ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމަށާއި
ކުރެވޭ ޙުކުމް ބަލައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން
ކުށްވެރިވާކަން ނުވަތަ
ކުށްވެރިނުވާކަން

.15

(ހ)

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ ސިކުނޑީގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ޙާލަތާ ގުޅޭ
ކރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިގެންވާނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ
ގޮތުން ،އަންނަނިވި ކަންކަން ު

ބަޔާންކުރުމަށާއި ،ދަޢުވާ

ދަޢުވާގައި އޭނާ ކުށްވެރިވާ ކަމުގައި ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަމުގައި ބަޔާންކުރުމަށާއި ،އެ ދަޢުވާ

ބަލައިގަތުމަށާއި

ގއިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއްވެސް
ބަލައިގަތުމަށް އޭނާއަށް އަން ަ

ކުރެވޭ ޙުކުމް ބަލައިގަތުމަށް

ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ:

ނުކުޅެދިގެންވުން

()0

އޭނާގެ

މައްޗަށް

ކުރެވޭ

ދޢުވާގެ
ަ

ބާވަތާއި

ދ
މޤްޞަ ު
ަ

ވިސްނައިގަތުމަށް

ތ
ވ ަ
ނުކުޅެދިގެންވުން؛ ނު ަ
()5
ދަޢުވާއެއްނުކޮށް ދަޢުވާއިން

(ށ)

ބަރީއަކުރެވުން

ށ އޭނާ ނުކުޅެދިގެންވުން.
އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެއްކުމަ ް

އ
އކުރެވި ދޫކުރެވޭ މީހަކީ ނަފުސާނީ ބަލިތަކުގެ މަރުކަޒެއްގަ ި
ށން ބަރީ ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކު ު
އ
މހެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކަ ި
ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ،ބަހައްޓަންޖެހޭ ީ
ދ
ހށަހަޅަންޖެހޭނެ މީހެކެވެ .އެފަ ަ
ތނަކަށްު ،
ބލުންތައް ބަލާ ަ
ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ެ
ކ
މށްޓަކައި ހޭދަވާ މުއްދަތަ ީ
ނތައް ބެލު ަ
ހ ބެލު ް
ތން ބަލަންޖެ ޭ
ށހަޅައި ،ޞިއްޙީގޮ ު
ތަނަކަށް ހު ަ
ނ
ވ ީ
އވެ .އެ މުއްދަތު ވާން ާ
ގންނުވާނެ ެ
ހށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވެ ެ
ޖުމުލަކޮށް  11ދުވަ ަ
ގ
ހދަވާ ވަގުތާއި  11ދުވަހާ މި ދެ މުއްދަތު ެ
ނތައް ބެލުމަށް ޭ
ޞިއްޙީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލު ް
ތެރެއިން ،ކުރު މުއްދަތަކަށެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު
ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު

.14

އމްތިޔާޒްތަކެއް ދީފައިވާ މީހެއްކަމަށް
ނނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުން ި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ ،އަން ަ
މށް
ރވޭ ދަޢުވާގައި އޭނާ ކުށްވެރިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުށްވެރިނުވާކަ ަ
ވާނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކު ެ
ގއި،
އންގައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި އެ ދަޢުވާ ަ
ބލައިގަތުމަށް އޭނާއަށް ަ
ބަޔާންކުރުމަށާއި ،އެ ދަޢުވާ ަ
އޭނާގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއްވެސް ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ:
(ހ)

އޭނާއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިސަރުކާރުން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތ
ވ ަ
ދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ ނު ަ
(ށ)

ށ
ބރު ޤައުމެއްގެ ސަފީރަކަ ް
އޭނާއަކީ ބޭރު ދައުލަތެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމުގައި ވުމުންޭ ،
މޓިކް އިމްތިޔާޒް ދީފައިވާ
މ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ޑިޕްލޮ ެ
ނލްއަޤްވާ ީ
ތ ބައި ަ
ވުމުން ،ނުވަ ަ
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

.13

އއް
ކ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާ ެ
އގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ ވަ ި
ހިނގައިދިޔަ ވަކި ކަންތައްތަކެ ް
ނމަ
ވ ަ
ނކަމުގެ މައްޗަށް ހަމަ އެ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައި ާ
އުފުލުމުގައި ،ކުރިން ހަމަ އެކަ ް
އަދި

އެގޮތުން

ދަޢުވާއާ

ކޮށްފައިވާ

ގުޅިގެން،

ނވި
އަންނަ ި

ކަންކަމުގެ

ކަމެއް

ތެރެއިން

ނ ދަޢުވާއެއް އެ ކުށުގެ މައްޗަކަށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ހިނގާފައިވާނަމަ ،އެފަދަ ދެ ވަ ަ
(ހ)

އެ ދަޢުވާ ނިމިގެން ދިޔައީ ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ކުށުން ބަރީއަކުރެވިގެންކަމަށްވުން؛
ތ
ނުވަ ަ

(ށ)

އެ

ދަޢުވާ

އ
ނިމިގެންދިޔަ ީ

ދަޢުވާ

ރައްދުވާ

ފރާތުގެ
ަ

މައްޗަށް

ކުށް

ނވަތަ
ސާބިތުކުރެވިގެންކަމުގައިވުން؛ ު
(ނ)

()0

އެ ދަޢުވާ ނިމިގެންދިޔައީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފަހިވާގޮތަށް އައި ނިހާއީ
އަމުރެއް ނުވަތަ ނިޔާއެއްގެ ދަށުންކަމުގައި ވެފައި ،އެ އަމުރު ނުވަތަ ނިޔާ
ދ
ވން؛ އަ ި
ކރެވިފައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވިފައިނު ު
އެކަހެރިކުރެވިފައި ނުވަތަ ބަދަލު ު

()5

އދިޔަ ކަންކަމުން
އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރާކަމަށްވާނަމަ ،ހިނގަ ި
ކތާއަކާ
ތ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ ނު ު
ވ ަ
ކތާއަކާއި ،ނު ަ
ސާބިތުހިފޭ ނު ު
ތަޢާރުޟުވުން އުފެދޭ ގޮތްވުން.

(ރ)

ނ
އެ ދަޢުވާ ހުއްޓާލެވިފައިވަނީ މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައިކަމަށްވުން.

ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައި
ދަޢުވާއެއް ހުއްޓާލުން

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) އާއި މި ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި:
()0

ގޮތެއްގައި

ރަނގަޅުނޫން

ހުއްޓާލެވިފައިވަނީ
ހެކިވެރިޔާ

ދަޢުވާއެއް

ކުށުން

ހެކިބަސްދިނުމުގެ

ހުއްޓާލެވުނީކަމަށް

ބރީއަކުރުންކަމުގައި
ަ
ހުވާކުރުމާއި،

ވާނީ،

ނުހިމެނޭގޮތެއްގައި،
ޙުކުމެއް

ކުރުމާއި

އެ

ދަޢުވާ
ފުރަތަމަ
ދެމެދުގައި

ކަމުގައިވުން؛
()5

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގައި

ހއްޓާލެވޭ
ު

ދަޢުވާއަކީ،

ގޅުނޫން
ރަނ ަ

އ
ގޮތުގަ ި

ހުއްޓާލެވިފައިވާ ދަޢުވާއެއް ކަމުގައެއް ނުބެލޭނެއެވެ:
()i

ވ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރުހުމާ އެކުގައި
ދަޢުވާ ހުއްޓާލާފައިވަނީ ދަޢު ާ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވ
ބގެން ާ
ޓލުމާ ދެކޮޅުހެދުމަށް އޭނާއަށް ލި ި
ކަމުގައިވުން ނުވަތަ ދަޢުވާ ހުއް ާ
ނވަތަ
ޙައްޤު އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވުން؛ ު
()ii

ނ
އ ބޭނު ް
އެގޮތަށް އެ ދަޢުވާ ހުއްޓާލުމަކީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކަ ި
ކަމެއްކަމުގައި ކޯޓަށް ފެނުން:
(ހހ)

ނ އެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް
ތ ް
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
ތ
ގެންދިއުމަކީ ކުރެވެން ނެތް ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

(ށށ)

ޝަރީއަތް

ގެންދިއުމުގައި

ކުރިއަށް

އުނިކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ

އ
ކަމެ ް

ޤާނޫނީ

ގޮތުން

ކުރިމަތިވުމާއި ،ނިޔާއެއް

އިއްވިކަމުގައި ވިޔަސް ،ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެ ނިޔާ
ބަދަލުކުރެވޭނެ ފުރުސަތު އޮތުން؛ ނުވަތަ
(ނނ)

ކޓުން ބޭރުގައި ހިނގާ މަޞްލަޙަތާ ދެކޮޅު
ކޯޓުގައި ނުވަތަ ޯ
ދޢުވާ ރައްދުވާ
ލތަށް ނުވަތަ ަ
ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ،ދައު ަ
ތގައިއޮތް ހަމަހަމަ ޙައްޤަށް
ގ ކުރިމަ ީ
ފަރާތަށް އިންޞާފު ެ
އުނިކަމެއް އަންނާނެ ގޮތުގައި މެނުވީ ،އެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަކީ ކުރެވެން ނެތް ކަމެއް ކަމުގައިވުން.

ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން
ކުރިން އެހެން ކުށަކަށް
ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ކުރާ
ދަޢުވާގެ ހުރަހަކަށްވުން

.12

ކގެ
ކުރިން ވަކި ކުށަކަށް ދަޢުވާއެއް ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ،އެ ދަޢުވާ ބިނާވެފައިވާ އަސާސީ ނުކުތާތަ ު
ގ މައްޗަށް ،މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ދަޢުވާއެއް
ތެރެއިން ތަފާތު ނުކުތާތަކެއް ެ
އުފުލުމަކީ ،ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ،
އެ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮތް ހުރަހެކެވެ:
(ހ)

ގ
ނ ެ
ށފައިވާނަމަ ނުވަތަ އޭ ާ
ކުރީގެ ދަޢުވާގައި ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ކުށުން ބަރީއަކޮ ް
މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،އަދި ފަހުން ކުރަން އުޅޭ ދަޢުވާއަކީ ،ކުރީގެ ދަޢުވާ ކުރި
ވަގުތުގައި ހަމަ އެއް ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ހާދިސާގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް

އެ ދަޢުވާއާ އެކުގައި ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކުށެއް ކަމުގައިވުން .ނަމަވެސް އެއީ،

ތ
ނވަ ަ
ކޯޓުން އެ ކުށަށް ވަކި ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން އަމުރުކޮށްފައިނުވާނަމައެވެ؛ ު
(ށ)

ފަހުން

ދަޢުވާކުރަން

އުޅޭ

ޢމަލުގެ
ަ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް،

ކުރީގެ

ދަޢުވާއިން

ނ
އޭ ާ

ވ
ބަރީއަވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،އަންނަނި ި
ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއް ދިމާނުވާހާހިނދަކު ،ކުރިން ކުރި ދަޢުވާ އޭގެ ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާގެ
ހުރަހަކަށް ވާނެއެވެ:
()0

ތ
އޗަށް ކުރިން ސާބިތުވެފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ނުވަ ަ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަ ް
ސާބިތުނުވެގެން ދޫކޮށްލައިފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ފަހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާއާ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަޅައިބަލާއިރު ހެކީގެ ގޮތުގައި ތަފާތު ދެ ކަމެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ދެ ދަޢުވާއަކަށް
ވުމާއި،
ދެ

ކުރިން

ގެއްލުމެއް

ފަހުން

ވ
ދަޢުވާކުރެ ޭ

ނ
ދަޢުވާކުރެވު ު

ކުށާއި

ކުރިމަތިވުމުން

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

އޮތް

ކުށަކީ
ދެ

ތަފާތު

މާއްދާއެއް

ތ
ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

(ނ)

()5

ނވަތަ
ނ ކުށް ފުރިހަމަވެފައި ނުވުން؛ ު
ފުރަތަމަ ދަޢުވާ ފެށުނުއިރު ދެވަ ަ

()0

އެ ދަޢުވާ ނިމިގެންދިޔައީ ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އައި ނިހާއީ
އަމުރެއް ނުވަތަ ނިޔާއެއްގެ ދަށުންކަމުގައި ވެފައި ،އެ އަމުރު ނުވަތަ ނިޔާ
ދ
ނވުން؛ އަ ި
ކރެވިފައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވިފައި ު
އެކަހެރިކުރެވިފައި ނުވަތަ ބަދަލު ު

()5

އދިޔަ ކަންކަމުން
އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރާކަމަށްވާނަމަ ،ހިނގަ ި
ސާބިތުހިފޭ ނުކުތާއަކާ ނުވަތަ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެގެންވާ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާ
ނވަތަ
ވން؛ ު
ތަޢާރުޟުވުން އުފެދޭގޮތް ު

(ރ)

ނ
ގތުގެމަތި ް
ގ (ބ) ގައިވާ ޮ
ވނަ މާއްދާ ެ
މ ޤާނޫނުގެ ަ 13
ވނީ ި
އެ ދަޢުވާ ހުއްޓާލެވިފައި ަ
ވ
ބނުންވާ ދަޢުވާއަކީ ފުރަތަމަ ދަޢު ާ
ރަނގަޅުނޫން ގޮތުގައިކަމުގައި ވުމާއި ،ފަހުން ކުރަން ޭ
ލނަމަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވިދާނެ ކުށަކާ ގުޅިގެން
އެގޮތަށް ހުއްޓާނު ި
ކުރެވޭ ދަޢުވާ އެއްކަމަށްވުން.

ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ،އެކަމުގެ ބާރުނެތް ކޯޓެއްގައި ކަމަށްވުން ،ނުވަތަ މަކަރުވެރި ގޮތުގައި ދަޢުވާ
ރައްދުވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެގެން ކަމުގައިވުން ،ނުވަތަ އެ ދަޢުވާގައި ކުށް ސާބިތުކުރި ކުރުން ބާޠިލުކަމުގައި ފަހުން
ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،ފަހުން ކުރާ ދަޢުވާއަށް ހުރަހަކަށް ނުވުން.
ފަހުން ކުރެވޭ ދަޢުވާ ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ހުރަހަކަށް ނުވުން

.11

ދގައި
ފހުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއް ާ
ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި،
އއްގެ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ދަޢުވާ ެ
މ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ،ނުވަތަ ި
ނ ދަޢުވާއެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ގންދެވޭ ެ
ސަބަބުން ،ކުރިއަށް ނު ެ
(ހ)

ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާ ކުރެވިފައިވަނީ އެ ކުށުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ
ތ
މައްޗަށް އެ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރުގައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

(ށ)

ކރުވި ކަމެއްކަމުގައިވުމާއި،
ޢވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރިމަތި ު
ކުރިން ކުރެވުނު ދަޢުވާއަކީ ދަ ު
ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ ބާރު އޮތް ފަރާތަށް އެކަން އެނގިފައި ނެތުމާއި ،އެކަން އޭނާ ކުރީ
ތ
އޭނާގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެ ނިޔާއަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށްވުން؛ ނުވަ ަ

(ނ)

ޢ
ވ ނިޔާއަކީ ،ފަހުގެ ޝަރު ީ
ބތުކޮށް އިއްވާފައި ާ
ގ މައްޗަށް ކުށް ސާ ި
ކުރީގެ ދަޢުވާގައި ،އޭނާ ެ
މަޖިލީހަކުން ބާޠިލު ނިޔާއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުން.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

.11

(ހ)

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

(ށ)

ނ
ވ ަ
ަ 11

ށ ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ
ދނެ ދިފާޢު" އަ ް
"ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެ ާ
ނކުރުމެވެ.
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދީފައިވާ މާ ަ

 11ވަނަ ބާބު
ކުންފުނިތަކުގެ ޒިންމާއާއި އިންސާނުން ނޫން އެހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ޒިންމާ
 11ވަނަ މާއްދާ

ގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ
ގތު ަ
ކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ޮ

 10ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވ ް
ގޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނު ު
ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ ު

 15ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ
ކުންފުނިތަކާއި ކުންފުނީގެ
ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ

.11

(ހ)

ކުށުގެ

ޢަމަލަކާ

ގުޅޭ

ޒިންމާ،

ކުންފުންޏަކުން

ތ
ނުވަ ަ

ކުންފުންޏެއްގެ

އ
ގޮތުގަ ި

ފލަން ވާނެއެވެ:
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތަކުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އު ު

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޒިންމާ

()0

ތ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހުއްދަކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ އެ ކުށް ކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ނުވަ ަ
އެ ކުށް ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ އެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ
އ
ގ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގަ ި
ބޯޑުންކަމުގައިވުން ނުވަތަ އޭނާ ެ
ކުންފުނީގެ

ވތަ
ނު ަ

އެ

މޢަތުގެ
ޖަ ާ

ނ
ފަރާތު ް

އިސްވެހުރި

ކ
ހިންގުންތެރިއަ ު

ތ
ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
()5

()i

ގ
އންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުންފުނީ ެ
ކުށުގެ ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ަ
ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތުގެ އޭޖެންޓެއް ކަމުގައިވުން:
(ހހ)

ދ
ވތަ އެ ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން؛ އަ ި
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނު ަ

(ށށ)

މގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކުރާ
އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ނުވަތަ މަޤާ ު
ދ
ޢަމަލަކުން ކަމުގައިވުން؛ އަ ި

()ii

އ
ފނީގެ ގޮތުގަ ި
އެ އޭޖެންޓު ކުރާ އެ ޢަމަލަކީ ކުންފުނިން ނުވަތަ ކުން ު
ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިނުވާ

ޖަމާޢަތުން

މ
ޒިން ާ

ލންޖެހޭނެ
އުފު ަ

ނ
ކންފު ި
ޢަމަލެއްކަމުގައި ،ނުވަތަ އެފަދަ އޭޖެންޓަކު ކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ު
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ
ޤނޫނުގަ ި
ގތަކަށް ާ
ނ ޙާލަތުތައް ،އެހެން ޮ
ވންޖެހޭ ެ
ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ޒިންމާ ާ
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުން؛
ގ ތެރޭގައި
ރޖަކޮށްފައިވަނީ ޖުނަޙްގެ ކުށު ެ
ޤނޫނުގައި ދަ ަ
އެ ކުރި ކުށްާ ،

()iii

ފއިނުވާ
ފނީގެ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ަ
ނ ު
ކަމުގައިވުން ،ނުވަތަ އެ ކު ް
ވތަ ރަޖިސްޓަރީ
ޖަމާޢަތުގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ކުށަށް އެ ކުންފުނި ނު ަ
ކޮށްފައިނުވާ އެ ޖަމާޢަތް ޒިންމާވާންޖެހޭނެކަމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން އެ ކުށް
ތ
ތން؛ ނުވަ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮ ު
()4

ގ
ކމަށް ޤާނޫނެއް ެ
ކން ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަންޖެހޭނެ ަ
ޢތަ ު
ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާ ަ
އވާ ކުށަކަށްވުން.
ށ ދޫކޮށްލުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފަ ި
ދަށުން ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް ނުކޮ ް

އެކަށީގެންވާ
ފިޔަވަޅުއެޅިކަމުގެ ދިފާޢު

(ށ)

ރ
ށން ކުރާ ދަޢުވާއެއްގައި ލިބެން ހު ި
ވނަ ނަންބަރުގެ ދަ ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )5
ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ،ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނުނު ޢަމަލުގެ މައްޗަށް
އ
ށ ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކަ ި
އސް ހިންގުންތެރިޔާ ،އެ ކު ް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އޮތް ި
ވނަމަ ،އެއީ އެ ކުށުގެ ޒިންމާ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދީފިކަމުގައި ާ
ތތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަމަލު
ނނަމަވެސް އެއީ އަންނަނިވި ޙާލަ ް
ފޢެކެވެ .އެހެ ް
އުފުލުމަށް ލިބޭ ދި ާ
ނުހިމެނޭކަމުގައި ވާނަމައެވެ:
()0

ދ
އެފަދަ ދިފާޢެއްގެ ފައިދާ ލިބި ދިނުމަކީ ކުށް ކަނޑައެޅި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަ ާ
ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛

()5

ކުށް ކަނޑައެޅި ޤާނޫނުގައި އެ ކުށާ ގުޅިގެން ،ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން ލާޒިމު
ނުކުރުން.

މާނަކުރުން

(ނ)

()0

އ
ކ ކުންފުނިތަކާ ި
ށ ވިއް ާ
އވަނީ ހިއްސާ ޢާންމުކޮ ް
"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
ފނި އުފެއްދުމަށް
ހިއްސާ ޢާންމުކޮށް ނުވިއްކާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުން ު
ތކަށެވެ.
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ަ

()5

ނ
ވ ީ
ށ ބުނެފައި އެ ަ
"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއް" ކަމަ ް
ޓްރަސްޓާއި ،ޕާރޓްނަރޝިޕާއި ،ސަރުކާރާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި،
އިޤްތިޞާދީ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ،އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި ،އެކަކު އަނެކަކާ
ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ ގޮތުގައި ،ޙަރަކާތްތެރިވާ ދެ މީހުން ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ
ބަޔަކަށެވެ.

()4

"އިސް

ހިންގުންތެރިޔާ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ކުންފުނީގެ

ސިޔާސަތު

ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ
އ
ކންފުނީގެ ގޮތުގަ ި
އ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ު
އުފުލަންޖެހޭ ފަދަ މަޤާމެއްގަ ި
ތ އޭޖެންޓަށެވެ.
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގައި ހުންނަ އޮފިސަރަށެވެ .ނުވަ ަ
()3

"އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި އޮފިސަރަކަށާއި
ތގައި ރަޖިސްޓަރީ
މުވައްޒަފަކަށާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮ ު
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ޢަމަލެއް ކުރުން
ތ ް
ވެފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާ ު
ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ނުވުން
ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ
ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ފަރުދީ

.10

(ހ)

ގ
ތ ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތެއް ެ
ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ނުވަ ަ
ނަމުގައި

ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮތް

މީހަކު

ކުރާ

ތ
ނުވަ ަ

ކުރުވާ

ކުށުގެ

ޢަމަލަކީ،

އޭނާގެ

އަމިއްލަ

ފަރުދީ

ހައިސިއްޔަތުންވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ޢަމަލެކެވެ.

ހުރަހަކަށް ނުވުން

(ށ)

ވ
ށފައި ާ
ނވާ ޖަމާޢަތަކުން ކޮ ް
ނގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ު
ތ ކުންފު ީ
ކުންފުންޏަކުން ނުވަ ަ
މ
ކ އެފަދަ ކުށެއްކޮށްފިނަ ަ
ޖހިފައިވާ މީހަކަށް ،ވަކިފަރުދަ ު
ެ
ކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން
ތ
ވ ަ
އ އެ ކުންފުންޏަށް ނު ަ
ނނުގައި ކަނޑައަޅާ އަދަބު ދެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ީ
ދެވޭނެކަމަށް ޤާ ޫ
އެ ޖަމާޢަތަށް އެހެން އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައި ވީނަމަވެހެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

.15

(ހ)

"އޭޖެންޓް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )3ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ށ)

ނ
ދގެ (ނ) ގެ ( )0ވަ ަ
"ކުންފުނި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއް ާ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ނ)

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

(ރ)

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

 11ވަނަ ބާބު
ފުރިހަމަނުވާ ކުށް
 11ވަނަ މާއްދާ

ކުށެއް ކުރަން އުޅުން

 10ވަނަ މާއްދާ

ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން

 15ވަނަ މާއްދާ

ކުށްކުރުމަށް ރޭވުން
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 14ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފޢަކަށް ނުވު ް
ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން ދި ާ

 13ވަނަ މާއްދާ

ޢ
މހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާ ު
ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ީ

 12ވަނަ މާއްދާ

ދފާޢު
ލބިދޭ ި
މލު ހިނގިޔަނުދިނުމުން ި
ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން ދޫކޮށްލައި ،ކުށުގެ ޢަ ަ

 11ވަނަ މާއްދާ

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

 11ވަނަ މާއްދާ

ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުން

 11ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށެއް ކުރަން އުޅުން
ކުށެއް ކުރަން އުޅުން

.11

(ހ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ޢަމަލެކެވެ:
()0
()5

ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން؛
ކުށުގެ

ޢަމަލު

މށްޓަކައި
ފުރިހަމަކުރު ަ

އެކަށީގެންވާ

ވޅެއް
ފިޔަ ަ

އަޅައިފިކަން

ރަމްޒުކޮށްދޭފަދަ ޢަމަލެއް ޤަޞްދުގައި ކުރުން؛ އަދި އެ ޢަމަލު ކުރީ ކުށްކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ޙާލަތު ދެމިއޮތްކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށްގެން ކަމުގައިވުން.
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް
އަޅައިފިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ

(ށ)

()0

އން މީހަކު އަޅައިފިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށުގެ ޢަމަލު
( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދަ ި

ޢަމަލު
ކުށެއްގެ ޢަމަލެއް
ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި،
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް
އެޅީކަމުގައި ބެލެވިދާނެ

ކުށުގެ ޢަމަލެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ލލުކޮށްދޭ ނަމައެވެ.
ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް އޭނާގެ މަޤްޞަދު އެޢަމަލުން ސާފުކޮށް ދަ ީ

()5

ވ
ށދޭނަމަ ،އަންނަނި ި
ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް މަޤްޞަދު ސާފުކޮށް ދަލީލުކޮ ް
ޢަމަލުތަކަކީ،

ކުށެއްގެ

ޢަމަލެއް

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި،

އެކަށީގެންވާ

ފިޔަވަޅެއް

ލދާނެ ޢަމަލުތަކެވެ:
އެޅީކަމުގައި ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެ ި

ޢަމަލު

()i

ނތިޒާރުކުރުމާއި،
އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހާއަށް އި ް
ދޔުން؛
އޭނާ ހޯދުމާއި އޭނާގެ ފަހަތުން ި

()ii

ވ
އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގޭ މީހާ ،އެ ކުށް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ނވަތަ ލެންބުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
ބން ު
ލން ު
ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ެ

()iii

ކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ތަން އެ ކަމަށް އެކަށީގެންވޭތޯ ބަލައި އެ ތަނުގެ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުން؛

()iv

ތ އުޅަނދެއް
ނންވާ ތަނަކީ ޢިމާރާތެއް ނުވަ ަ
ބ ު
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ޭ
ތ
ފއިވާ ތަނަކަށްވެފައި އެ ތަނަކަށް ހުއްދަނެ ި
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބަންދުކޮށް ަ
ވަނުން؛
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()v

ޢަމަލު

ކުށުގެ

މށް
ހިންގު ަ

ބނުންވާ
ޭ

ސާމާނު

އަތުގައި

ބހެއްޓުމާއި،
ެ

ށ
ޤޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮ ް
އެ ސާމާނަކީ އެ ކުށުގެ މަ ް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެއްސަށްވުމާއި އެއިން އެ ޙާލަތުގައި ހުއްދަ ބޭނުމެއް
ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެއްސަށްވުން؛ ނުވަތަ
()vi

ވ ސާމާނު އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ،ހޯދުމާއި،
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބޭނުން ާ
ށ
އެއާ އެއްގޮތް އެއްޗެހި ހޯދުމާއި އަދި އެއްޗެހި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމަ ް
އ ތަނާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ބެހެއްޓުމާއި،
ބޭނުންވާ ތަނުގައި ނުވަތަ ެ
އ
އެގޮތަށް އެ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަކީ އެ ޙާލަތުގައި އެނޫން ހުއްދަ ބޭނުމެ ް
ހިފޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުވުން.

ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

.10

(ހ)

ށ
މހަކު ލައްވާ ކުށެއް ކުރުވުމަ ް
ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެހެން ީ
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަ ް
އެދިއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:
()0

މީހަކު އެ ޢަމަލު ކުރަނީ:
ނޔަތް އޮވެގެން ކަމުގައިވުން؛
ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުށުގެ ި

()i
()ii

އެ

ކުށް

ކުރުމަށް

ހތްވަރު
ި

ނ
ދިނުމުގެގޮތު ް

ތ
ނުވަ ަ

ފސޭހަކުރުމުގެ
ަ

ގޮތުންކަމުގައިވުން.
()5

ށ
ކ ް
ކރީކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަމެއް ކުރުމަށް ،އެހެން މީހަ ަ
ވތުގެ ޢަމަލެއް ު
އަންނަނިވި ބާ ަ
އ ކަމަށް އެދުން:
އަމުރުކުރުން ،ހިތްވަރު ދިނުން ،ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ގާތުން ެ
ގ
ރން އުޅުމު ެ
ނ ޢަމަލަކަށްވުން ނުވަތަ ކުށްކު ަ
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ެ

()i

ތ
މލަކަށްވުން :ނުވަ ަ
ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ޢަ ަ
()ii

ތ
މށް ނުވަ ަ
ރން އުޅުމުގައި އެހީތެރިވެދީފިކަ ަ
ކުށްކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުށްކު ަ
ވން.
އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ު

ކަނޑައެޅިގެން

(ށ)

ނުބުނެކުށެއް ކުރުމަށް

ށއް ކުރުމަށް ސާފު ބަހުން މީހެއް ގާތުން އެދުމަކީ މި މާއްދާގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކު ެ
ލޒިމު ކަމެއް ނޫނެވެ .މީހެއްގެ ޢަމަލުން އެކަން އަނެކާއަށް
ހން ާ
(ހ) ގެ ދަށުން ކޮންމެ ެ

އެދުން

އަންގައިދީފި ނަމަވެސް އެ ފުދުނީއެވެ.

ކުށް ކުރުމަށް ރޭވުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

.15

(ހ)

ނނިވި ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހާ،
ވރެ ގިނަ ބަޔަކާ އެކު އަން ަ
މީހަކާ އެކު ނުވަތަ އެއަށް ު
ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ:
69
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()0

އެ ޢަމަލު އެކުރަނީ:
()i

ކުށެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން ކަމުގައިވުން؛ އަދި

()ii

އ
އެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެކަން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކަ ި
ކަމުގައިވުން.

()5

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

()4

އެ

ތެރެއިން

މީހުންގެ

ކންމެވެސް
ޮ

އެކަކު

އެރޭވި

ރޭވުމުގެ

މަޤްޞަދު

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލެއް ކުރުން.
ކުށެއް ކުރަން ރޭވުމުގެ

(ށ)

ކުށެއް ކުރުމަށް

(ނ)

މަޤްޞަދު

ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ކަމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ:
()0

ދން ކުށް ކުރުން؛
ހތްވަރު ދިން ނުވަތަ މަގުފަހިކޮށް ި
ކުށްކުރަން ރޭވުމުގެ ސަބަބުން ި

()5

ކުށްކުރި ތަނުން ފިލުން؛

()4

ބނު ފައިދާ ބެހުން؛ އަދި
ކުށްކޮށްގެން ލި ު

()3

ހަނުހުރުން ފިޔަވައި ،އެހެން ކޮންމެވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ،އެ ކުށް ކުރިކަން
ށ ހުރަސްއެޅުން.
ފޮރުވުން ނުވަތަ އެ ކަމާ ގުޅިގެން ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަ ް

ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވާ

ވ
ނ ާ
މށް އެއްބަސްވެއްޖެކަމަށް އެކަށީގެ ް
މީހަކު ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގައި ،އެހެން މީހަކު އެ ކަ ަ
ގޮތުގައި އޭނާއަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން

މީހުން

ކ
ށ ބެލެވިއްޖެނަމަ ،އެ މީހަ ީ
މީހަކާއެކު އެއްބަސްވާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އޭނާއަ ް
ނ އޭނާ އެ މީހާއާ އެ ކަމަށް
ކާކުކަން އަދި އޭނާއަށް އެނގިފައި ނެތް ނަމަވެސް ،ބެލެވޭ ީ
އެއްބަސްވީ ކަމުގައެވެ.

ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވި
ރޭވުމެއްގެ މުއްދަތު

(ރ)

ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވި ރޭވުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ

އެ ރޭވުމާ އެއްގޮތަށް

ނ
ށ ނުވަތަ އެ ރޭވި ރޭވުން ދޫކޮށްލުމާ ހަމައަށް އެ ރޭވު ް
ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާ ހަމައަ ް
ދެމިއޮތްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރާ މީހާ ބެލެވޭނީ،
ނ
އ ާ
އ ކުށް ރޭވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއްކަމަށެވެ .އަދި އެއީ ޭ
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ެ
އެ ކަމުން އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލު ނުވާހާހިނދަކުއެވެ.

ތަނާޒުލުވުން

(ބ)

ނނިވި
މހަކު އެ ކަމުން ތަނާޒުލުވެއްޖެ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަން ަ
ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށްފަހު ީ
ކަންކަން އެ މީހަކު ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމައެވެ:
()0

ނ
އެ ރޭވުމުގައި އޭނާއާއެކު ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އެ ރޭވުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފިކަ ް
ތ
އެންގުން؛ ނުވަ ަ

()5

އެފަދަ ރޭވުމެއް އޮތްކަން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާއި އެކަމުގައި
70

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އޭނާ ބައިވެރިވިކަންވެސް އެންގުން.
ދޫކޮށްލުން

(ޅ)

ތަނާޒުލުވުމަކީ ނުވަތަ

(ކ)

މ
މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާ "ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ނުއުފުލައިފިނަ ަ
އ
އވަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ި
ދތާ އެ ް
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް ަ
ވ ނުކުރެވުން" ގަ ި
ފަހުން ދަޢު ާ
ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުމަށްފަހު އެ ރޭވި ރޭވުން ދޫކޮށްލިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށް ކުރުމުގައި
ބައިވެރިވި

މީހުންގެ

ނ
ތެރެއި ް

އެއްވެސް

މީހަކު

އެ

ރޭވި

ދ
މަޤްޞަ ު

ރޭވުމުގެ

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ފާޅުވެގެންވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށްފިކަމުގައި ނުބެލެވޭ ނަމައެވެ.
ރޭވުމެއް ދޫކޮށްލުމަކީ

މި ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާ "ކުށެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެކަން ދޫކޮށްލައި ،ކުށުގެ
ށ
މ ް
ލތުގައި މެނުވީ ،ކުށެއް ކުރު ަ
މން ލިބޭ ދިފާޢު" ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާ ަ
ޢަމަލު ހިނގިޔަނުދިނު ު

ދިފާޢަކަށް ނުވުން

ވމަކީ ނުވަތަ އެކަން ދޫކޮށްލުމަކީ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.
ރޭވުމަށްފަހު އެ ކަމުން ތަނާޒުލު ު

ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން ދިފާޢަކަށް ނުވުން
ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވި
މީހެއްގެ މައްޗަށް

.14

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވި މީހަކީ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުނު މީހަކީ ،އަންނަނިވި
ޙާލަތްތަކުގެ

ދަޢުވާކުރެވެން ނެތުން

ތެރެއިން

އގައިވާ
ޙާލަތެ ް

މީހެއްކަމުގައި

ވުމަކީ،

މި

ޤާނޫނުގެ

10

ނ
ވަ ަ

މާއްދާ

"ކުށެއްކުރުމަށް އެދުން" ގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާ "ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުން" ގެ

ދިފާޢަކަށް ނުވުން

ބދެވޭނެ ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.
ދަށުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގައި ލި ި
(ހ)

ވ
އ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައި ާ
ދަޢުވާ އުފުލުމުން އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މީހަކަށްވުން ނުވަތަ ެ
ވފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން؛
ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތު ެ

(ށ)

އން ބަރީއަކުރެވިފައިވާ މީހަކަށްވުން؛
އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ،އުފުލި ދަޢުވާ ި

(ނ)

އެހެން ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން ،ނުވަތަ އެ ކުށުގެ އެހެން ދަރަޖައެއް އެ މީހާގެ
ތ
ވން؛ ނުވަ ަ
މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް ު

(ރ)

ގ ހިސާބުން ބޭރުގައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
އޭނާއަކީ ޝަރީޢަތުގެ ބާރު ހިނ ާ

ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުނު މީހާއަށް ލިބިދެވޭ ދިފާޢު
ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް
ހިންގުނު މީހާއަށް ލިބިދެވޭ
ދިފާޢު

.13

މއްދާ
ނވާހާހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ ާ
ު
ށ ބަޔާންކޮށްފައި
ހން ގޮތަކަ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެ ެ
ވނަ މާއްދާ "ކުށެއް ކުރުމަށް ރޭވުން" ގެ
ނނުގެ ަ 15
"ކުށެއްކުރުމަށް އެދުން" ގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާ ޫ
ވނެއެވެ:
މވުމަކީ ،ދިފާޢެއް ކަމުގައި ބެލެ ޭ
ދަށުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގައި ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް އެގޮތަށް ދި ާ
(ހ)

ތ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ ،އެ މީހަކާ މެދު ކުށް ކުރެވުނުމީހާ ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

(ށ)

ޢވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރި ޢަމަލަކީ ،އޭނާގެ އިޚްތިޔާރަކާނުލައި
ކުށް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ،ދަ ު
ނ
ގ ް
ލ ހިމެނި ެ
މވީ ،އޭނާގެ ޢަމަ ު
މވެސް ،ކުށުގެ ޢަމަލު ފުރިހަ ަ
ކުރި ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވީނަ ަ
ކަމުގައިވުން.
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ދދު25 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް34 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

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

.12

(ހ)

ދ
ދ "ކުށެއްކުރަން އުޅުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއް ާ
މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއް ާ
ގ
އދާ "ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުން" ެ
"ކުށެއް ކުރުމަށް އެދުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާ ް

ދޫކޮށްލައި ،ކުށުގެ ޢަމަލު

ދަށުން ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ ކިބައިގައި އޮތް ކުށުގެ މަޤްޞަދު މުޅިން

ހިނގިޔަނުދިނުމުން ލިބިދޭ

ދޫކޮށްލައިފިކަމާއި

ދިފާޢު

އެކަން

ދޫކޮށްލީ

އޭނާގެ

އަމިއްލަ

ރަމްޒުކޮށްދޭ

އިޚްތިޔާރުގައިކަން

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

އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި

(ށ)

ފުރިހަމައަށް ދޫކޮށްލާ

ވ ޙާލަތްތަކުގައި ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުމަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި
ކުށެއްގެ މަޤްޞަދު އަންނަނި ި
އ ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:
ފުރިހަމައަށް ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލުމެ ް

ދޫކޮށްލުމަކަށްވުން

()0

ނ ކަމަށްވުން؛
ޙލަތެއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެ ް
އެކަން ދޫކޮށްލީ އަންނަނިވިފަދަ ާ
()i

އެ ކުށް

ކުރާ ކަން

ހައްޔަރުވެދާނެކަމުގެ

އެނގިދާނެކަމުގެ ނުވަތަ

ނުވަތަ

އެ

ކުށުގައި

އެ

ބައިވެރިވާ

ށ
ކު ް

ކުރަނިކޮށް

އެހެން

ކ
މީހަ ު

ރވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮވެގެންކަމުގައިވުން؛
ހައްޔަރުކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކު ެ
ތ
ނުވަ ަ
()ii

އެ ކުށް ކުރުން އިތުރަށް އުނދަގޫވާ ފަދަ

ނ
ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެގެ ް

ކަމުގައިވުން.
()5

އެކަން ދޫކޮށްލީ އަންނަނިވި ފަދަ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވުން:
()i

އެ

ކުށް

ކުރުން

ނ
އެހެ ް

ވަގުތަކަށް

ނ
ލަސްކުރަ ް

ށ
މ ް
ނިންމު ަ

ތ
ފަހުގައިކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
()ii

ތ
ވ ަ
ފހުގައިކަމުގައިވުން ނު ަ
އެހެން މީހަކާ މެދު އެ ކުށް ކުރުމަށް ނިންމުމަށް ަ
އެ

ކުށުގެ

މަޤްޞަދާ

އެއްފަދަ

އެހެންނަމަވެސް

ތަފާތު

މަޤްޞަދެއް

ގއިކަމުގައިވުން.
ފހު ަ
ހާޞިލުކުރުމަށް ނިންމުމަށް ަ
ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

(ނ)

ހެކީގެ މިންގަނޑު

ދނީ އޭނާއެވެ.
ކން ސާބިތުކޮށް ޭ
ދޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ަ
ދ ދިފާޢު ަ
މި މާއްދާއިން ލިބި ޭ
އެއީ ،ލިބިހުރި ހެކި އަޅައިކިއުމަށް ފަހުގައެވެ.

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

.11

(ހ)

ދ
ދ "ކުށެއްކުރަން އުޅުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއް ާ
މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއް ާ
އ
ދ "ކުށެއްކުރުމަށް ރޭވުން" ގަ ި
"ކުށެއްކުރުމަށް އެދުން" އާއި މި ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ މާއް ާ
ގ
ނ ނުވަތަ ކުރުމަށް ރޭވި ކުށު ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްކުށަކީ ކުރަން އުޅުނު ނުވަތަ ކުރަން އެދު ު
ދަރަޖައަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށް ކުށެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

އަދަބުދިނުމުގައި ބަލާ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ނުކުތާތައް

()0

ށ
ކުރަން އުޅުނު ކުށް ކުރުމާ ނުވަތަ ކުރަން އެދުނު ކުށް ކުރުމާ ނުވަތަ ރޭވި ކު ް
ށ
ކުރުމާ ވަރަށް ގާތަށް ކުށްކުރި މީހާ އައިސްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ ،އޭނާއަ ް
ކަނޑައަޅާ އަދަބު ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުން އެއް ދަރަޖަ
އުފުލިގެންވާނެއެވެ.

()5

ކުށްކުރި މީހާ:
()i

ށފައިވާނަމަ؛
ވ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ބނުން ާ
ކުށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޭ
ތ
ނުވަ ަ

()ii

އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން އެ ކުށް ކުރާއިރު ،އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޢަމަލެއް
އޭނާ ކޮށްފައިވާނަމަ ،އޭނާއަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ
އަސާސީ މިންގަނޑުން ދެ ދަރަޖަ އުފުލިގެންވާނެއެވެ.

ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް އަތުގައި ހުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

.11

(ހ)

ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،އެ ކުށް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާލާތް އަތުގައި
ށކެވެ.
ބަހައްޓައިފި މީހަކު އެކުރަނީ ކު ެ

މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

"ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ:
()0

ކުށެއްކުރުމަށް

ޓކައި
ބޭނުންކުރުމަށް ަ

ޚާއްޞަކޮށް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ތ
ނުވަ ަ

ތ
އެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ؛ ނުވަ ަ
()5

ތ
ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުށެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްސަށާއި ،ކުށުގެ ނިޔަ ް
ފުރިހަމައަށް ހާމަކޮށްދޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ގެންގުޅޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

މި ކުށުގެ ދަރަޖައަކީ ޖުނަޙުގެ  0ވަނަ ދަރަޖައެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

.11

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

 21ވަނަ ބާބު
ކުށް ދަރަޖަކުރުމާއި އޭގެ ނަތީޖާ
 21ވަނަ މާއްދާ

ކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 20ވަނަ މާއްދާ

ށ
ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކު ް

 25ވަނަ މާއްދާ

ރވިގެންވާ މުއްދަތު
ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކު ެ

 24ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް

 23ވަނަ މާއްދާ

އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުން

ކުށް ދަރަޖަކުރެވިގެންވުން
ކުށް ދަރަޖަކުރުން

.21

ތން،
މ ީ
ރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ވ ކޮންމެ ޖިނާއީ ކުށަކީ ،ތި ީ
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ކުށެކެވެ:

މުޚާލަފާތަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް
ނޫން

(ހ)

 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ

(ށ)

 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ

(ނ)

 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ

(ރ)

 3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ

(ބ)

 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތު؛ ނުވަތަ

(ޅ)

 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް؛ ނުވަތަ

(ކ)

 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް؛ ނުވަތަ

(އ)

 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙް؛ ނުވަތަ

(ވ)

މުޚާލަފާތު؛

(މ)

ށ
ބތުވުމަކުން ،ޖިނާއީ ކު ް
ނނެވެ .މުޚާލަފާތުގެ ކުށެއް ސާ ި
މުޚާލަފާތަކީ ،ޖިނާއީ ކުށެއް ޫ
ނއެވެ.
ނ ާ
ޖތަކެއް ،ނުނުކު ް
ސާބިތުވުމުން ނުކުންނަ ބާވަތުގެ ޤާނޫނީ ނަތީ ާ

ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް
ދަރަޖަކޮށްފައިނުވާ ކުށްކުށް

.20

(ހ)

ޖަލުގައި

ބަންދުކުރުމުގެ

ނނަނިވި
އަ ް

މުއްދަތުތައް

ގންވާ
ހިމެނި ެ

ކުށްކުށަކީ،

އ
ތިރީގަ ި

ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ދަރަޖައިގެކުށެވެ:
()0

ނދުކުރުން ހުއްދަ ކުރާނަމަ ،އެއީ،
މއްދަތަކަށް ބަ ް
 0އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ު
 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތެކެވެ؛
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އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

 1މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ،އެހެންނަމަވެސް  0އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރު
ކރާނަމަ ،އެއީ 0 ،ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ؛
މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރުން ހުއްދަ ު

()4

 1މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ،އެހެންނަމަވެސް  4މަސް
ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކުރާނަމަ ،އެއީ 5 ،ވަނަ ދަރަޖައިގެ
ޖުނަޙެކެވެ؛

()3

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

(ށ)

ވަކި ކުށަކީ ޖިނާޔަތެއްކަމުގައި ،ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރާނަމަ ،އެއީ:
()0

 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތެކެވެ؛

()5

ވަކި ކުށަކީ ،ޖުނަޙެއްކަމުގައި ހަމައެކަނި ބަޔާންކުރާނަމަ ،އެއީ 5 ،ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙެކެވެ.

(ނ)

މުޚާލަފާތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:
()0

އެއީ

ޖިނާޔަތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު،

ކަމުގައި
އ
ެ

ނުވަތަ
ކުށަށް

ޖުނަޙެއްކަމުގައި
ޖަލުގައި

ކަނޑައެޅިގެން

ބަންދުކުރުމުގެ

އަދަބެއް

ކަނޑައެޅިފައިނުވުން؛
()5

ހމައެކަނި ޢަމަލު
ނނުޖެހޭަ ،
ތ އޮތްކަން ސާބިތުކުރަ ް
އެއީ ،އެ ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަ ް
ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކުށަކަށްވުން؛

އިހްމާލުގެ ހެކި

(ރ)

ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ

ކުށުގެ ރުކުންތައް ދެނެގަތުމުގައި އިހްމާލުވެފައިވާކަން

ދ
ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުން ސާބިތުކޮށް ޭ

ކށަކީވެސް
ލ ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ު
ނ ނުޖެހި ،ހަމައެކަނި ޢަމަ ު
ބތުކުރަ ް
ޙާލަތުގައި ،ނިޔަތް ސާ ި

މުޚާލަފާތަކަށް ވުރެ މަތީ

ކވެ .އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި،
އއް ކަނޑައަޅަންޖެހިދާނެ ކުށެ ެ
މުޚާލަފާތަކަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖަ ެ

ދަރަޖައެއް ކަނޑައެޅުން

ކުށުގެ ދަރަޖައަކަށްވާނީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައެވެ.

ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވާ މުއްދަތު
ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް
ހުއްދަކުރެވިގެންވާ މުއްދަތު

.25

އެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،އަންނަނިވި ކުށްކުށަށް ޖަލުގައި
ނ އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކެވެ:
ބަންދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ީ
(ހ)

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

(ށ)

 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  02އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

(ނ)

 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  1އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛
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އެންމެ ދިގު މުއްދަތުގެ އަދަބު
ހަމައެކަނި ކުށުގެ އެންމެ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

 3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  3އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

(ބ)

 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަށް  5އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

(ޅ)

ލން؛
އދަތަކަށް ޖަލަށް ު
 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް  0އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މު ް

(ކ)

ލން؛
 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް  1މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ު

(އ)

 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަށް  4މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން؛

(ވ)

މުޚާލަފާތަކަށް ،އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ނެތެވެ.

(މ)

ގ
އ ކުށު ެ
ބތުގެ އަދަބަކީެ ،
ގ ދަރަޖައިގެ އެންމެ މަތީ ނިސް ަ
ކުށަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ެ
ނވާ އަދަބެކެވެ.
އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތަށް ކަނޑައެޅުން އެކަށީގެ ް

ނުރައްކާތެރި ވައްތަރަށް
ކަނޑައެޅުން
މަރުގެ ޢުޤޫބާތް މީހަކު

(ފ)

މެރުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި

ތރެއިން ،ގަސްތުގައި އެންމެ
މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިގެންވަނީ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ެ
އަނިޔާވެރިކޮށް ،އެންމެ އަނިޔާދެނިވި ގޮތެއްގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށަށެވެ.

ބާވަތުގެ ކުށަށް
ޚާއްޞަވެގެންވުން

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ
ޢަދަދުތައް
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ހމެނޭ
ހހިނދަކު ،އަންނަނިވި ދަރަޖަތަކުގައި ި
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ާ
ގތަކަ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮ
ކުށްކުށަށް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތަކެވެ:
(ހ)
(ށ)

ތ
ކުރުވި ގެއްލުމުގެ ނުވަތަ ލިބުނު ފައިދާގެ ދެ ގުނަ؛ ނުވަ ަ
()0

 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  2,000,000/-ރުފިޔާ؛

()5

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

()4

 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  400,000/-ރުފިޔާ؛

()3

 3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  200,000/-ރުފިޔާ؛

()2

 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖިނާޔަތަކަށް  100,000/-ރުފިޔާ؛

()1

 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް  50,000/-ރުފިޔާ؛

()1

 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް  24,000/-ރުފިޔާ؛

()1

 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ޖުނަޙަކަށް  12,000/-ރުފިޔާ؛

()2

މުޚާލަފާތަކަށް  4,000/-ރުފިޔާ.
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ދދު25 :
އަ ަ

އެކިއެކި ކުންފުނިތަކުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ނ)

ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ

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

އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް ދަޢުވާކުރުން
އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ
ކުށްސާބިތުވުން

.23

(ހ)

ނ
ގ ަ
ބބުން ،އެއް ކުށަށް ވުރެ ި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކުރާ ކުށުގެ އެއް ޢަމަލުގެ ސަ ަ
ކުށުގެ ރުކުން ފުރިހަމަވާކަމުގައި ވާނަމަ ،އެއިން ކޮންމެ ކުށަކަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ
އުފުލައި އެއިން ކޮންމެ ކުށެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށުގެ

(ށ)

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ދެ ކުށަކުން ނުވަތަ ކުށެއްގެ ދެ ދަރަޖައަކުން ކުށްވެރިވާކަމަށް ކޯޓަށް

މައްޗަށް ދަޢުވާ

ނ
ސާބިތުވާނަމަވެސް ،އަދި އެކަންކަމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކަ ް

ސާބިތުވުމާއި ،މުއްދަތެއް

ހރެއްޖެނަމަ ،އެ ދެ ކުށުގެ
ސާބިތުވާކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް އެހެން ު

ކަނޑައެޅުން

ކޓުން އަދަބު ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ތެރެއިން އެއް ކުށަށް މެނުވީޯ ،
()0

އެ ދެ ކުށްވެސް ބިނާވެގެންވަނީ އެއް ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ވުމާއި؛ އަދި
()i

އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށުން ލިބުނު ގެއްލުމަކީ:
(ހހ)

އަނެއް

ކުށުގެ

ތެރޭގައި

ފުރިހަމައަށް

ވ
ހިމެނިގެން ާ

ތ
ވ ަ
ގެއްލުމަކަށްވުން؛ ނު ަ
(ށށ)

ދެ ކުށަކީވެސް އެއްގޮތް ދެ ކުށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް
ތ
އެއް ކުށަށް ވުރެ އަނެއް ކުށުގެ ދަރަޖަ ތިރިވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

އެ

ދެ

ކުށް

ދނީ
ތަފާތުވެގެން ަ

އަންނަނިވި

ހަމައެކަނި

އ
ގޮތުގަ ި

ކަމުގައިވުން؛
(ހހ)

މލެއް
ރނީ ވަކި ބާވަތެއްގެ ޢަ ަ
އެއް ކުށުން ހަމައެކަނި މަނާކު ަ
ވަރަށް ޢާންމުކޮށްކަމުގައި ވުމާއި ،އަނެއް ކުށުން މަނާކުރަނީ
ތ
އެ ބާވަތުގެ ޢަމަލުގެ ވަކި ޙާލަތެއްކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

(ށށ)

އަނެއްކުށުން

ލިބުނު

ވީނަމަވެސް،

މށްވުރެ
ގެއްލު ަ

ދެކުށުންވެސް

ކުޑަ

ލިބުނީ

މިންވަރަކަށް
ގ
އެއްބާވަތެއް ެ

ގެއްލުމަކަށްވުން.
()iii

ލތަކެއްގެ
ދ ޢަމަ ު
ރވިފައިވަނީ ހިނގަމުން ާ
އޭނާ ކުރި ކުށްތައް މާނަކު ެ
ށ
މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމުގައި ވުމާއި ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކަ ް
ސ އެއީ،
އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައިސްފައި ނުވުން( .ނަމަވެ ް
ނނުގައި
ޔކީ ވަކި ކުށުގެ ގޮތުގައި ޤާ ޫ
އޭނާގެ ޢަމަލުގެ އެކި ބައިބަ ަ
ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމައެވެ).
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށުގައި ހިމެނިގެންވާ ޢަމަލަކީ އޭގެ ޒާތުގައި

()5

ފުރިހަމަނުވާ ކުށަކަށް ވުމާއި؛
()i

ތ
ކއި ކުރެވޭ ޢަމަލެއްކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
އެހެން ކުށެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަ ަ

()ii

ދެ ކުށަކީ ،ވަކި ދެ ކުށްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ
އ ކުށާއި
ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ް
( )0ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަ ާ
އަނެއް ކުށާ ދެމެދު ގުޅުމެއް ހުރުން.

އެއިން ކޮންމެ ކުށަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ފުރިހަމަނުވާ ކުށުގެ ޢަމަލަކަށް ވުމާއި

()4

އެއިން

ކޮންމެ

ކުށަކީވެސް

އެހެން

ވަކި

ކުށެއް

ކުރުމަށްޓަކައި

ކުރެވުނު

ތ
ޢަމަލެއްކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށަކީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ސީދާ ކުރި ޢަމަލެއްގެ

()3

ގ
ނވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކުށަކަށް ވުމާއި ،އަނެއް ކުށް ބިނާވެގެ ް
 41ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ
ހައިސިއްޔަތުން ކަމުގައިވުން.
އ ޙަޤީޤަތް އަނެއް
އެކުށްތައް ކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޙަޤީޤަތްތައް ،އެ ް

()2

ޙަޤީޤަތާ ތަޢާރުޟުވުން.
އަދަބު ކަނޑައެޅުން

(ނ)

ނ އެއް ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުން މަނާކުރާ
ގ ދަށު ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ެ
ގ
ށ ެ
ވތަ އެއް ކު ު
ނ ޙުކުމް ކަނޑައަޅާނީ އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން ،ނު ަ
ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯޓު ް
ވތަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ
ދެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިން ،އެންމެ ބުރަދަން ބޮޑު ކުށަށެވެ .ނު ަ
ކުށަށެވެ.

ދެވަނަ ބައި :ޚާއްޞަ ބައި
ނަފުސާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް
 001ވަނަ ބާބު
މެރުމުގެ ކުށް
 001ވަނަ މާއްދާ

މެރުން

 000ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤަޞްދަކާ ނުލައި މީހަކު މެރު ް

 005ވަނަ މާއްދާ

އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން
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ދދު25 :
އަ ަ

 004ވަނަ މާއްދާ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

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

 003ވަނަ މާއްދާ

މަރެއް ފޮރުވުން

 002ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .001ހ)

މެރުން

އިންސާނާގެ ފުރާނައަށް
އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ

(ށ)

ޖިނާޔަތުގެ ކުށް އެހެން

އިންސާނާގެ ފުރާނައިގެ އަގަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ޙާލަތެއްގައި،
ހ
ނމަ ،އެ ޢަމަލު ހިންގި މީ ާ
މީހަކު ކުރާ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ،މީހަކު މަރުވެއްޖެ ަ

ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން

ގޮތަކަށް ސާބިތުނުކުރެވޭހާ

އެނގިހުރެ މީހަކު މަރައިފި މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
(ނ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،މީހަކު ކުރާ ޢަމަލަކީ،

ވ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ހންގި ފަރުވާކުޑަ
އގެ އަގަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތިި ،
ރނަ ި
ފަދައިން ،އިންސާނާގެ ފު ާ

ހިނދަކު މަރުގެ ކުށެއް ކަމަށް

ށ ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު ،ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޢަމަލެއްކަމުގައި ،އެހެން ގޮތަކަ ް

ބެލުން

()0

ށއް ކުރާ މީހަކަށް
ގއި ބައިވެރިވުމާއި ،އެފަދަ ކު ެ
އަންނަނިވިފަދަ ކުށެއް ކުރުމު ަ
އެހީތެރިވުމާއި ،އެފަދަ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމާއި ،އަދި އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު
ފިލުން؛

()5

އެއްވެސް އަނިޔާވެރި ކުށެއް.

ދަރަޖަކުރުން

(ރ)

މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން

(ބ)

ށގަނޑަށް އެއްވެސް ކަހަލަ
"އަނިޔާވެރި ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންސާނާގެ ހަ ި
ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށަކަށެވެ.

ޤަޞްދަކާ ނުލައި މީހަކު މެރުން
ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލަކުން
މީހަކު މަރުވާން

( .000ހ)

މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ދިމާވުން
ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ
ޖަޒުބާތަށް އިންތިހާއަށް
އަސަރުކޮށްފައިވާ
ޙާލަތްތަކުގައި މެރުމުގެ

މީހަކު ކުރާ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ،އެހެން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ ޢަމަލު ކުރާ

(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  001ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް
ގ
ނނުގެ  000ވަނަ މާއްދާ ެ
ނވި ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ މި ޤާ ޫ
މީހަކު ކުރި ނަމަވެސް ،އަންނަ ި
ގއި ބަލަންވާނެއެވެ:
(ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ކުށް ކަމު ަ

ކުށަކަށް ނުވުން
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ދދު25 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް34 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()i

ށ
ވނީ ،އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒުބާތަ ް
އޭނާ ،އެ ޢަމަލު ހިންގާފައި ަ
އަސަރުކޮށްފައިވާ

އިންތިހާއަށް

ދަނޑިވަޅެއްގައި،

އެކަމުގެ

ނުފޫޒުގައިހުރެ

ކަމުގައިވުން؛
()ii

ބގެ އެކަށީގެންވާކަން
އެ ކުރި ޢަމަލަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމާއި ،އެސަބަ ު
ނނަ އެހެން މީހެއްގެ
މށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހު ް
އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ ހުރިކަ ަ
ނަޒަރުން ކަނޑައެޅިގެން ދިޔުން.

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ

()iii

ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިންގި ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ،މީހަކު މެރުމުގެ ޤަޞްދަކާ ނުލައި
ކ
ށދިނުމަކީ ،އެކަމުގެ މައްޗަށް ލިބި ހުރި ހެ ި
ނ ސާބިތުކޮ ް
ހިންގި ޢަމަލެއްކަ ް
މއެކެވެ.
ހނެ ޒިން ާ
ވަޒަންކުރުމާއެކު ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ،އުފުލަންޖެ ޭ

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މިއީ ،ޖިނާޔަތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން މީހަކު މަރުވުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .005ހ)

މީހަކުކުރާ އިހުމާލުގެ ޢަމަލަކުން ،އެހެން މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ ޢަމަލު ކުރި މީހާ
އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

(ށ)

މިއީ ،ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

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

( .004ހ)

ދއްކައިގެން ނުވަތަ މަކަރާއި
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ،ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު ަ
ތ
ޙީލަތުން ކުރާ ކަމަކުން ،އެހެން މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެނަމަ ،ބިރުދެއްކި މީހާ ،ނުވަ ަ
ބާރުގެ ބޭނުންކުރި މީހާ ،ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތުގެ ޢަމަލު ކުރި މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

(ށ)

އަމިއްލައަށް މަރުވާން އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،އެކަމަށް އެދުމާއި ،އަމިއްލައަށް މަރުވާންއުޅުން.

ކުށް ކަނޑައެޅުން

()0

އިސްތިސްނާ

()5

ތކުގައި ،އަންނަނިވި ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ
އެނގިހުރެ ،އަންނަނިވި ޙާލަތް ަ
ކުށެކެވެ:
()i

އެހެން

މީހަކު

ށ
އަމިއްލައަ ް

މަރުވުމަށް

އެދުމާއި؛

ނުވަތަ؛

އެހީތެރިވެދިނުން؛ ނުވަތަ؛
()ii

އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުން.

އދަދެވިފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކުރަނީ،
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،ހު ް
ނންބަރުގެ ( )iގެ ދަށުން ،ކުށެއް ނޫނެވެ:
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  0ވަނަ ަ
80

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()i

ލތްތަކުގައި
ބަލިމީހެއްގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ ޙާ ަ
ނުވަތަ އެމީހަކީ އަނބުރާ ހޭނުލެވޭ ފަދަ ކޯމާއެއްގައި އޮތް މީހެއްކަން
ބލިމީހާގެ
އެނގޭނެ އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ސަބަބުތައް ހުރި މީހެއްނަމަަ ،
ހންގެ އެދުމުގެ މަތިން،
ތކޮށް ތިބި މީ ު
ޢާއިލާގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާ ް
މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވާލުން.

()ii

އވުމަށްޓަކައި އޭނާއާ ގުޅައިފައިވާ ޞިއްޙީ
އެބަލިމީހަކު ދިރިދުނިޔޭގައި ބޭ ް
ވަސީލަތްތައް

ކށް ތިބި
ޢއިލާގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާތް ޮ
ބަލިމީހާގެ ާ

ސއްކަތްކުރުން ހުއްޓުވާލުން.
މީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ،މަ ަ
އެހެން ގޮތަކަށް

()4

ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު

އ ކުރާ މީހާ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )0ވަނަ
އަންނަނިވި ކަންކަން ޤަޞްދުގަ ި
އޅުމުގެ ކުށްކުރަން
ނ ު
ށފައިވާ ،އަމިއްލައަށް މަރުވާ ް
ކ ް
ނަންބަރުގެ ( )iiގައި ބަޔާން ޮ

ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް

އުޅެފިކަމުގައި،

އެހެން

ގޮތަކަށް

ހހިނދަކު،
ސާބިތުނުވާ ާ

ފަނޑިޔާރު

ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
()i

ނންކުރެވޭ
ބ ު
ގ ގޮތުގައި ޭ
މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބޭހު ެ
މަސްތުވާއެއްޗެއް އޯވަރޑޯޒްވާ މިންވަރަށް ބޭނުންކުރުން؛

()ii
މާނަކުރުން

(ނ)

ދަރަޖަކުރުން

(ރ)

އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާކުރުން.

އށް މަރުވެދާ ފަދަ ޢަމަލެއް
"އަމިއްލައަށް މަރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިމާ އަމިއްލަ ަ
އެނގިހުރެ ކުރުމަށެވެ.
ނނަނިވި ފަދައިންނެވެ.
މި ކުށް ދަރަޖަކޮށްފައިވަނީ ،އަ ް

އަމިއްލައަށް މަރުވާން

()0

އަމިއްލައަށް މަރުވާން

()5

މަޖުބޫރުކުރުވުން

ށފައިވާ ކުށަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ  001ވަނަ މާއްދާއިން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ޢވާ ރައްދުވާ މީހާ،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލު ދަ ު
 005ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ަ
އޭނާގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ކޮށްފި ހިނދެއްގައި އޭނާއަށް ދެވޭ އަދަބަށްވުރެ ،އެއް
ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.

އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،އެ ކަމަށް

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

އެދުން

މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަރުވާންއުޅެފި ނަމައެވެ.

އަމިއްލައަށް މަރުވާން

()4

އުޅުން

އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުމަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މަރެއް ފޮރުވުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .003ހ)

ނ މީހަކަށް އެނގިހުރެ ،އެކަން
ހން މީހަކު އޭނާ މަރައިލައިގެންކަ ް
މީހަކު މަރުވެފައި އޮތީ އެ ެ
ފޮރުވާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ދަރަޖަކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

މިއީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .002ހ)

ނ
ށ ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަ ަ
"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަ ް
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ށ)

ގ
ގ  505ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ެ
"މަކަރާއި ޙީލަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ނަ ް

(ނ)

ނފޫޒު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި
ފނެކަމުގެ ު
"ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ާ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ޅ)

ނޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ
"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަ ި
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )20ވަނަ ނަ ް

(ކ)

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

(ވ)

ވ
ދފައި ާ
މއްދާގެ (ބ) ގައި ީ
ގ  001ވަނަ ާ
"އަނިޔާވެރި ކުށް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
މާނަކުރުމެވެ.

 051ވަނަ ބާބު
ޖެހުމާއި ،ޖަހާފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމާއި އަދި އެހެނިހެން ބިރުދެއްކުމުގެ ކުށް
 051ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޖެހު ް

 050ވަނަ މާއްދާ

ކން
އނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއް ު
ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލަކުން ަ

 055ވަނަ މާއްދާ

ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން

 054ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .051ހ)

ޖެހުން
ނ
މލެއް ހިންގާ މީހާ އެކުރަ ީ
ނނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަ ަ
މީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލައި އަން ަ
ކުށެކެވެ:
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ދަރަޖަކުރުން

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

()0

ތ
އނާއަށް އަނިޔާއެއް ކުރުން؛ ނުވަ ަ
އޭނާގެ ގައިގާ އަތްލުން ނުވަތަ ޭ

()5

އޭނާއަށް އެ ވަގުތު އަނިޔާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރު ދެއްކުން.

()0

ށކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި ކު ަ
()i

ތ
ބޮޑު އަނިޔާއެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ދިނުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ތ
ވ ަ
އެކުށް ކުރުމުގައި ،ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން؛ ނު ަ

()iii

އ
ފުލުހެ ް

އެ

ޢަމަލުގެ

ސަބަބުން

ނޔާ
އަ ި

ލިބުނު

ފަރާތަކީ

ނުވަތަ

ސިފައިންގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.
އަނިޔާއެއް ދިނުން

()5

ޖެހުން

()3

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާއެއް އޭނާ ދިންކަމަށްވާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ
 5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

ވިސްނަން ޖެހޭ ނުކުތާ

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އ
ގ ި
އަނިޔާކުރީ މީހަކު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހުއްޓާ ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ ގެއެއް ަ
މ
ނ ކުށެއްކަމަށް ބަލާ ކޮން ެ
ށ ް
ކމަށްވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ ދަ ު
މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ހުއްޓާ ަ
ޤނޫނުގެ  0115ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި
ދބު ،މި ާ
ޢަމަލަކަށް ދެވޭ އަ ަ
ނ
މ އަސާސީ މިންގަނޑުގެ މައްޗަށް އެއް ދަރަޖަ އުފުލިގެ ް
މންގަނޑުތަކުގެ އެން ެ
ބަލާނެ ި
ވާނެއެވެ.
()0

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
()i

ވން ނެތް
ށދެ ެ
އެއިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮ ް
ކން ހުރި
މހަކު މަރާލެވިދާ ފަދަ ޤާބިލު ަ
ީ
ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ،
ހަތިޔާރަށެވެ .ނުވަތަ؛

()ii

އެއިން އާދައިގެ ޢާންމު ހުއްދަ ބޭނުމެއް ކުރެވެން ނުހުންނަ އެއްޗެހީގެ
ބނުންކުރެވޭ
ކށް ޭ
ނޔާ ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަ ަ
އ ި
ތެރެއިން މީހަކަށް ބޮޑެތި ަ
އެއްޗެއްސަށެވެ .ނުވަތަ؛

()iii

ބރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު
ނންބަރު ި ( 01/5101
ޤާނޫނު ަ
ނރައްކާތެރި
އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން " ު
ހަތިޔާރު"

އާއި

"ތޫނު

އެއްޗެއް"

ގެ

މާނައިގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނޭ

އެއްޗެއްސަށެވެ.
()2

"ގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް
ނުވަތަ އުޅަނދަކަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލަކުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .050ހ)

ތ
އނާ މަރުވެދާނެކަމުގެ ނުވަ ަ
ކށްޭ ،
މީހަކު ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ،މީހަ ަ
އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރެއް ކުރިމަތިކުރުވައިފިކަމަށް ވާނަމަ،
އެ ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

އެހެން ގޮތަކަށް
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު،

(ށ)

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކުރާ އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކަކީ ،އެހެން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް
ރ
އނެތި ކު ާ
ގތަށް ،ފަރުވާލެ ް
އނާ މަރުވެދާނެ ޮ
ތށް ނުވަތަ ޭ
ނ ގޮ ަ
ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިދާ ެ

ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް

ށ ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު ،ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޢަމަލެއްކަމުގައި ،އެހެން ގޮތަކަ ް
()0
()5

ތ
ވ ަ
ގޮވާ ތަކެއްޗާއި ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއާބެހޭ؛ ނު ަ
މެޝިނަރީއާއި

އިންޖީނާއި

އަދިވެސް

އިންޖީނުން

އެހެނިހެން

މަސައްކަތްކުރާ

ތ
އެއްޗެއްސާބެހޭ؛ ނުވަ ަ

މާނަކުރުން

(ނ)

ދަރަޖަކުރުން

(ރ)

()4

ތ
ޢިމާރާތް ތެޅުމާއި ވެއްޓުމާބެހޭ؛ ނުވަ ަ

()3

ތ
ވ ަ
ޓމާބެހޭ؛ ނު ަ
ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމާއި ،ބެލެހެއް ު

()2

ތ
ވ ަ
ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުމާއި ވައްޓާލުމާބެހޭ؛ ނު ަ

()1

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމާބެހޭ.

()0

"ފަނާކުރަނިވި

މާއްދާ"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ތަކެއްޗަށާއި،

ގޮވާ

އަލިފާންރޯވެދާފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ވަކި ވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް
ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ،ގޮވާނެ ވަކި ގޮތެއް ރޭވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި،
ވިހައާއި،

ވިހަ

ގޭހާއި،

ހން
މީ ު

މަރުވެދާފަދަ

ލ
ބައެލޮޖިކަ ް

ނުވަތަ

ކެމިކަލް

މާއްދާތަކާއި ،ރޭޑިއޯއެކްޓިވް މާއްދާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
()5

ށ
ށ ބޭނުންކުރުމަ ް
ނންތަކަ ް
ޢންމު ބޭ ު
އ އެވަނީާ ،
"ގޮވާ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ބނުންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ
މަނާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ ޭ
އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އޭގެ ޒާތުގައި ގޮވާ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަށެވެ.

()0

އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ އިންސާނާގެ ފުރާނައަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނެތް
ގޮތުގައިކަމުގައި ރަމްޒުކޮށްދޭ ޙާލަތެއްގައިކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ
 3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ބިރުދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .055ހ)

ނނިވި ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()0

ކށެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަތަ
މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިދާފަދަ ު

()5

ކން އެނގިހުރެ ،މީހެއްގެ
މަޢުލޫމާތަކީ ކަނޑައެޅިގެން ރަނގަޅުނޫން މަޢުލޫމާތެއް ަ
ފދަ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ޚަބަރު ނުވަތަ
ދ ަ
ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ާ
އަނިޔާވެރި ކުށެއް ހިންގައިފާނެކަމުގެ ޚަބަރު އެހެން މީހަކަށް ދިނުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

އެއީ ،ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .054ހ)

"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ށ)

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

(ނ)

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

(ރ)

ނ
އދާގެ (ނ) ގެ ( )5ވަ ަ
ނ މި ޤާނޫނުގެ  050ވަނަ މާ ް
"ގޮވާ ތަކެތި" އަށް ދީފައިވަ ީ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ބ)

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

(ޅ)

ގ
ނނުގެ  01ވަނަ މާއްދާ ެ
ނޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަ ި
ނބަރު ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )20ވަނަ ނަ ް

(ކ)

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

 041ވަނަ ބާބު
ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށް
 041ވަނަ މާއްދާ

ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން

 040ވަނަ މާއްދާ

ޖިންސީ ޢަމަލު
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 045ވަނަ މާއްދާ

ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުން

 044ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފ ް
ޖިންސީ ބޭނުންހި ު

 043ވަނަ މާއްދާ

ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް

 042ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .041ހ)

ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން

އެހެން ގޮތަކަށް
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު

(ށ)

ނކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ރުހުމަކާ ނުލައި ،ގަދަކަމުން ޒި ޭ
މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވާ ޙާލަތުގައި ،އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު،
ރުހުން އޮތްކަމުގައި ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް
މާނަކުރުން

(ނ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ރ)

"ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.
()0

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

މި

ޙާލަތެއްގައި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ:

ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން

()i

އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވުމާއި ދަޢުވާ ރައްދުވާ
އއަށް ވުރެ
މީހާއަކީ ،އެކުއްޖާގެ ޢުމުރާ އަޅައި ބަލާއިރު  3އަހަރު ނުވަތަ ެ
ތ
ގިނަ އަހަރު ދޮށީ މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ބާރުގެ

ބޭނުންކޮށްގެން،

ނުވަތަ

ބާރުގެ

ށފާނޭކަމުގެ
ބޭނުންކޮ ް

މޖުބޫރުކުރުވުން.
ބިރުދައްކައިގެން ،ޒިނޭކުރުމަށް ަ
()5

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ޙާލަތެއްގައި،

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()i

ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނީ  01އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށްކަމުގައިވުން؛

()ii

ނ މީހާއަށް
އެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނަން އަނިޔާ ލިބު ު
އށް އެނގިގެންވުން؛
ނޭގޭނެކަން ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ަ

މގެ ޒިންމާ
( )iiiދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ބެލެހެއްޓު ު
އުފުލަން ޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވުން.
()4

ވ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ
އދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،މި މާ ް
 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖިންސީ ޢަމަލު
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .040ހ)

ޖިންސީ

އެދުންވެރިކަން

މަޤްޞަދުގައި

އުފެއްދުމުގެ

ނުވަތަ

ޖިންސީ

އެދުންވެރިކަން

ނ
ލއް ހިންގާ މީހާ ،އެކުރަ ީ
ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެހެން މީހަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަ ެ
ކުށެކެވެ.
މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ނ)

އ އެވަނީ:
"ޖިންސީ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފަ ި
()0

އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތުގައި

ހއްދަވެގެންވާ
ު

ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގައި

ނތި
ސަބަބެއް ެ

އެހެން

މީހެއްގެ

ތ
ނުވަތަ ކުރިމަތިފަރާތުގައި ނުވަ ަ

ތ
އުރަމަތީގައި އަތްލުމަށް؛ ނުވަ ަ
()5

ހކު ލައްވައި ތިމާގެ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެހެން މީ ަ
ށ
ތގައި އަތްލެއްވުމަ ް
ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގައި ނުވަތަ އުރަމަ ީ
ތ
ވ ަ
ތނެއްގައި އަތްލެއްވުމަށް؛ ނު ަ
ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ އެފަދަ ަ

()4

ގ
ނޔާ ލިބުނު މީހާ ެ
ގ އަ ި
ނތި ކުށު ެ
ވގެންވާ ސަބަބެއް ެ
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަ ެ
ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް މަނި ފޯރުކުރުވުމަށް؛

()0

ރނަމަ ،އެ ކުށަކީ،
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި ،އެ ކުށް ކު ާ
ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ:

ފާޙިޝް ޖިންސީ ޢަމަލު

()i

އހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށްކަމުގައިވުން؛
ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނީ ަ 01
ތ
ނުވަ ަ

()ii

ދއްކައިގެން
ބރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު ަ
ގން ނުވަތަ ާ
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ެ
ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުން.

ނގުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުން.
( )iiiމުޢާމަލާތް ހިންގުން ނުވަތަ ހި ް
ޖިންސީ ޢަމަލު

()5

ކ
ރނަމަ ،އެ ކުށަ ީ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި އެ ކުށް ކު ާ
ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ:
()i

ކއްޖެއް ކަމުގައި ވުމާއި ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ
އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ،ކުޑަ ު
ކއްޖާގެ ޢުމުރާ އަޅައި ބަލާއިރު 3 ،އަހަރު
މީހާއަކީ ،އެ އަނިޔާ ލިބުނު ު
ތ
ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ދޮށީ މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

އެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނަން ،އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް
އށް އެނގިގެންވުން.
ނޭގޭނެކަން ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ަ

މގެ ޒިންމާ
( )iiiދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަކީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތް ބެލެހެއްޓު ު
ހރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
އުފުލަންޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ު
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގެ

()4

ޖިންސީ ޢަމަލު

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި އައުރަ ހާމަކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .045ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ރން؛
ނނަ ގޮތަށް ހާމަކު ު
މހުންނަށް ފެ ް
އޭނާގެ ޖިންސީގުނަވަން އެހެން ީ

()5

ނ
އހެ ް
މލު ހިންގީެ ،
ނ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ޢަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  0ވަ ަ
މީހުންނަށް

ޤބޫލުކުރަން
ަ

ތ
ދަ ި

ނުވަތަ

ލަދުވެތި

އ
ޙާލަތެއްގަ ި

ވފަދަ
ކަމަކަށް ާ

ތ
ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
()4

ޖިންސީ

އެދުންވެރިކަން

އުފެއްދުމުގެ

ނިޔަތުގައި

ނުވަތަ

އެދުންވެރިކަން

ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށްވުން.
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .044ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އެހެން މީހަކު ލައްވައި އެ މީހާގެ އައުރަ ހާމަކުރުވުން ނުވަތަ ޙަރަކާތް ދެއްކުވުން؛
އަދި

()5

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޢަމަލު ހިންގީ ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ
ނ ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށްވުން؛
ނިޔަތުގައި ނުވަތަ އެދުންވެރިކަ ް

ދަރަޖަކުރުން:

(ށ)

()0

އެ ޢަމަލު ހިންގުނީ  01އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައި ވާނަމަ

ފާހިޝްގޮތުގައި

އ
އރުފުނުފުދޭ މީހެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ީ
ގތުން ތަޞަ ް
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޮ

ޖިންސީ ބޭނުންހިފުން

ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޖިންސީ ޢަމަލުގެ ކުށްކުށާ ގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް
ކާވެންޏެއް

( .043ހ)

ކުރުމަށް ނޫން ގޮތުގައި
ކުޑަކުއްޖާ ދޭ ރުހުން
އެއްޗަކަށްވުން

ބާޠިލު

މލެއް ހިންގުމަށް ކުޑަކުއްޖަކު ދޭ ރުހުމަކީ ނުވަތަ އެ ކަމަށް
ޒިނޭކުރުމަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަ ަ
މކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބާޠިލު ރުހުމެކެވެ .ނަމަވެސް ،ޢުމުރުން
އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުންނަ ހުރު ަ
 01އަހަރުނުވާ ކުއްޖަކު ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއާ އެކު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ކާވެންޏެއް
ކޮށްގެން ހުންނަ ޙާލަތު މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެގެން ވެއެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޢުމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން

(ށ)

ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށްޓަކައި

(ނ)

ނިޔަތް އޮތުން

މި

ޤާނޫނުގައި

އެހެން

ތކަށް
ގ ަ
ޮ

ކަނޑައެޅިގެން

ބަޔާންކޮށްފައި

ނުވާހާހިނދަކު،

މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއް މާނަކުރުމުގައި އެ ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބޭފަރާތަކީ  01އަހަރުން ދަށުގެ
ކުއްޖެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް
ސާބިތުކުރުމުގައި،

އެކުއްޖާގެ

ޢުމުރު

ދެނެގަތުމުގައި،

އޭނާ

އިހުމާލުވެފައިވާކަން

ސާބިތުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ.
އިސްތިސްނާކުރެވޭ

ނވަތަ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ،ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
އަންނަނިވި ކަންކަމަށްޓަކައި ު
މށްޓަކައި،
ނ ބަލަންޖެހޭ ބެލު ަ
ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ޞިއްޙީގޮތު ް

ޙާލަތްތައް

ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކު
ވ
ނނަނި ި
ނ ބަލަދުވެރިއަކު ،އަ ް
ޤނޫނީގޮތު ް
ދންބައްޕައަކު ނުވަތަ ާ
ނުވަތަ ދޮންމަންމައަކު ނުވަތަ ޮ
ކަންކަން ކުރުމަކީ ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:
()0

ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޢަމަލަކަށްވުން؛

()5

އެ ޢަމަލު ހިންގަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމުގައިވުން؛
އަދި

()4

ނއި ތަޖުރިބާ އެކަން
އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ރޮނގުން ބޭނުންވާ ތަމްރީ ާ
ކުރާމީހާގެ ކިބައިގައި ހުރުން.

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި
ބަލަން ޖެހޭ ނުކުތާ

(ރ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކުރުމުގައި ،އެ ކުށްކުރާ މީހާ އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ
ޒާތާގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ އޭނާގެ ޝަޚްޞާގުޅޭ ގޮތުން އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލާފައިވާނަމަ އަދި
ނއަށް ދެވޭ އަދަބު އެކަމަށް
އެގޮތަށް އޮޅުވާލީ އެ ކުށްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށްވާނަމަ ،އޭ ާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ އެއް ދަރަޖަ މަތިވެގެންވެއެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .042ހ)
(ށ)

ނކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
"ރުހުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި މާ ަ
"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.

(ނ)

"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  040ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.

(ރ)

"ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 031ވަނަ ބާބު
މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވޭ ގޮތަށް މީހުން ހިފެހެއްޓުމާއި
ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ކުށް
 031ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހއްޓު ް
ފ ެ
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހި ެ

 030ވަނަ މާއްދާ

ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން

 035ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .031ހ)

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުން

މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

ކރަނީ ކުށެކެވެ:
ތކަށް މީހަކު ހިފަހައްޓާ މީހާ އެ ު
ރުހުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ މުއްދަ ަ
()0

ށ
ވ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަ ް
އ އެވަނީ ،ހިނގާބިނގާ ެ
"ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ހުރަސްއެޅުމަށާއި ،ވަކި ތަނެއްގައި އެ ތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މީހަކު
ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

()5

އއް ތަނުން އަނެއް
ނކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ެ
"ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަ ް
ތަނަށް

ދަތުރުކޮށް،

އުޅުމަށް،

ހިނގާބިނގާވެ

ޢާންމު

އުސޫލުން،

މީހުން

ބޭނުންކުރަމުންދާ ފުރުސަތަށެވެ.
()0

މން މަސައްކަތެއް
މީހަކު ލައްވައި އެ މީހާގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި ،ގަދަކަ ު
ކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،މީހަކު ހިފަހައްޓައިފިކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ކުށަކީ،
ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

އެނގިހުރެ،

ކަނޑައެޅިގެން

އެއް

ދުވަހަށް

ވުރެ

ދިގު

މުއްދަތަކަށް

މީހަކު

އ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ހިފަހައްޓައިފި ކަމުގައިވާނަމަެ ،

ބެލެނިވެރިންނަށާއި
ބަލަދުވެރިންނަށް
ލުއި އުސޫލެއް އޮތުން

()4

ކ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަ ީ

()3

ރައްދުވާ

އަންނަނިވި

ނ
ފަދައި ް

ށގެންވާ
އެކަ ީ

ގޮތުގައި

ދަޢުވާ

ފަރާތަށް

ޤަބޫލުކުރެވިގެން ،އެ ޙާލަތުގައި ،އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ
 0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()i

ވރިއެއްކަން
އޭނާއަކީ ހިފެހެއްޓޭ މީހާގެ ބެލެނިވެރިއެއްކަން ނުވަތަ ބަލަދު ެ
އދި
ވން؛ ަ
އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ު

()ii

ހިފެހެއްޓުނު މީހާއަކީ ޞައްޙަ ގޮތެއްގައި އެ ކަމަށް ރުހުން ދެވޭ ވަރުގެ
މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .030ހ)

ލން ހުރި ގޮތެއްގައި ޤާނޫނާ
ދ މިނިވަންކަން ،އޭނާއަށް ގެއް ު
ކަންކަން ކުރުމަށް މީހަކަށް ލިބި ޭ
ޚިލާފަށް ހުއްޓުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ
ބިރު ދައްކާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
()0

ތ
ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު؛ ނުވަ ަ

()5

ތ
ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ އިލްޒާމު އަޅުވަފާނެކަމުގެ ބިރު؛ ނުވަ ަ

()4

އ އޭނާގެ ޤަދަރާއި
ގ ކުރިމަތީގަ ި
ވތަ މީހުން ެ
ތ އަމާޒުކުރުވުމަށް ،ނު ަ
މީހުންގެ ނަފުރަ ު
އަބުރަށް އުނިކަން ގެނައުމަށް ،ނުވަތަ އޭނާއާ މެދު ޤަދަރުކުޑަވާނެގޮތް ހެދުމަށް،
ނުވަތަ

އޭނާގެ،

ނުވަތަ

ނގެ
އ ާ
ޭ

ވިޔަފާރި

މީހުންގެ

ގއި
ތެރޭ ަ

ކުޑަކުރުމަށް،

ސިއްރެއްކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމެއް ހާމަކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު؛
()3

ތ
ނ ވަކިކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ ނުކުރުން؛ ނުވަ ަ
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތު ް
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ވަކި ކަމެއް ކުރުވުން ނުވަތަ ނުކުރުވަފާނެކަމުގެ
ބިރު.

އިސްތިސްނާ

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ނ)

ރ،
ކކުރާ ޢަމަލަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަ ު
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މީހަ ު
ނ
ދށު ް
ވތަ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ ަ
ނންބަރު ،ނު ަ
ނުވަތަ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ަ
ކުށަކަށް ނުވާނެއެވެ:
()0

އޭނާ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި:
()i

ގ ސިއްރަކީ
ނ އެނ ޭ
ކ ނުވަތަ މީހަކާ ބެހޭގޮތު ް
މީހަކާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތަ ީ
ތ
ތެދެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު އެ ކުރާ ކަމަކީ އެކަމުގެ ޒާތުގައި ،ކުރެވިދާނެ
ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

()5

އެތުހުމަތަކާ ނުވަތަ ހާމަކުރެވޭ ސިއްރަކާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު އެޅުމަށް
ހުށަހަޅާ ފިޔަވަޅާ ގުޅިގެން އޭނާ އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެޙާލަތާ ގުޅިގެން
ރ
ކ އުޅުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަނި ކު ާ
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އެމީހަ ު
ކަމަކަށްވުން.

()0

ކށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ު

ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްގެ
ދަރަޖަ

()i

ށއް ކުރީ
ކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ކަމަކީ ،އެކަން ކޮށްފިނަމަ ،ޖިނާޔަތުގެ ކު ެ
ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ކުރުންކަމުގައިވުން.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()ii

ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގެ ބިރުދައްކާ ،އެގޮތުން އެ ގެއްލުން ދީފިނަމަ،
ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރީކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލެއް ކުރުން ކަމުގައިވުން.

ޖިނާއީ މަޖުބޫރުކުރުވުން

()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .035ހ)

ޤނޫނުގެ  031ވަނަ މާއްދާގެ
ވންކަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ާ
"ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނި ަ
(ށ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ށ)

ވ
މއްދާގެ (ބ) ގައި ދީފައި ާ
ފއިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  33ވަނަ ާ
"ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" އަށް ދީ ަ
މާނަކުރުމެވެ.

(ނ)

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

(ރ)

ނ
މއްދާގެ (ށ) ގެ ( )0ވަ ަ
ވނަ ާ
ނ މި ޤާނޫނުގެ ަ 031
ދފައިވަ ީ
"ހިފެހެއްޓުން" އަށް ީ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

މުދަލުގެ ކުށާއި ޒާތުގެ ކުށް
 501ވަނަ ބާބު
ވައްކަމުގެ ކުށް
 501ވަނަ މާއްދާ

ވައްކަން ،ޓެކުން ،މަކަރާއި ޙީލަތް ،ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުން

 500ވަނަ މާއްދާ

ވައްކަންކުރުން

 505ވަނަ މާއްދާ

ނ
ނ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތު ް
މަކަރާއި ޙީލަތުން ނުވަތަ ޓެކުމު ް

 504ވަނަ މާއްދާ

ފޭރުން

 503ވަނަ މާއްދާ

ނ
ބނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާ ހޯދު ް
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ޚިދުމަތުން ޭ

 502ވަނަ މާއްދާ

ޚިޔާނާތުގެ ކުށް

 501ވަނަ މާއްދާ

ތ އޮޅިގެން
އ ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން ނުވަ ަ
ތނުގަ ި
ބހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ަ
ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ަ
ރައްދުކުރެވޭ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 501ވަނަ މާއްދާ

ރން
ބނުންކު ު
މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ޭ

 501ވަނަ މާއްދާ

ނ
ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތު ް

 502ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ވައްކަން ،ޓެކުން ،މަކަރާއި ޙީލަތް ،ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުން
 500ވަނަ މާއްދާއިން
 501ވަނަ މާއްދާއަށް

( .501ހ)

މި ބާބުގެ ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާއެއްގައި ،މި ޤާނޫނުގެ  500ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން
 501ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހެކި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކަކީ

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވައްކަމުގެ އެއް ކުށް ކަމަށްވުން
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

ޙައްޤުއޮތުން

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ  500ވަނަ މާއްދާއިން  501ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ
ނވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ:
ޢަމަލު ދަރަޖަކުރެވެނީ ،އަންނަ ި
()0

ގ
މުދަލުގެ އަގު  211,111/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާނަމަ ،އެކުށަކީ ،ޖިނާޔަތު ެ
 4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

ކ،
ގށްނެގި މުދަލަ ީ
ތ ވަ ަ
މުދަލުގެ އަގު  21,111/-ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ،ނުވަ ަ
ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އިންޖީނުލީ ދުއްވާއެއްޗެއް ނުވަތަ އިންޖީނުލީ ދޯންޏެއް ނުވަތަ
އެނޫންވެސް އިންޖީނު އެޅި އުޅަނދެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()4

 2,111/ރުފިޔާއަށް ވުރެ މުދަލުގެ އަގު މަތިވާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()3

 211/ރުފިޔާއަށް ވުރެ މުދަލުގެ އަގު މަތިވާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  0ވަނަދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()2

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ނނަނިވިގޮތަށް ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ،ޤަބޫލުކުރާކަމަށްވާނަމަ،
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
އވާފަދަ ކުށެއް ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ:
ކށްފަ ި
އޭނާ ،މި ބާބުގައި ބަޔާން ޮ
()0

އޭނާގެ އަތުގައި އެ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އޭނާ އެ މުދަލުގެ ބޭނުންކުރުމަށް،
އަނެކާ ރުހޭނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވިދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކެއް ހުރުން؛
ތ
ނުވަ ަ

()5

އށް
ބހެއްޓުމަށް އޭނާ ަ
ގ އަތުގައި ެ
ނވަތަ އެ މުދާ އޭނާ ެ
ށ ު
އޭނާ އެ މުދާ ބޭނުންކުރުމަ ް
ނފަދަ ޙާލަތްތަކެއް
ބލުކުރެވިދާ ެ
ޙައްޤެއް އޮތްކަމުގައި ،އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ،ޤަ ޫ
ހުރުން.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާނަކުރުން

(ރ)

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .500ހ)

"އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ނުވަތަ
މ
ލބޭނެ އެން ެ
ދގެ ބާޒާރުން ި
ދލަށް އަ ު
ކުށްކުރިއިރު އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ގޮތުގައި އެ މު ަ
މަތީ އަގަށެވެ.

ވައްކަންކުރުން
ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ތ
ގން ނުވަ ަ
ގ ސިއްރުން ނެ ު
އ އެމީހަކަށް ނޭނ ި
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެ ް
ގ އަމިއްލަ
ގތެއްގައި ތިމާ ެ
ޗށް ހުއްދަނޫން ޮ
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައް ަ
ބާރުހިންގުން؛

()5

އެކަން އެކުރަނީ އަނެކާއަށް އޮތް އަތުގެވެރިކަމުން،

އެ މުދާ ދާއިމަށް

ނިގުޅައިގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައިވުން.
މާނަކުރުން

(ށ)

"އަނެކާގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއަށް ވުރެ،
އެ މުދާ އެ ވަގުތު އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރި މީހާއަށް،

މދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން،
އެ ު

ނވަތަ ބޮޑު ޙައްޤެއް
ވތަ ދާއިމީ ،ނުވަތަ ޣައިރުޤާނޫނީ ނަމަވެސް މަތީ ު
ވަގުތީ ،ނު ަ
ލށެވެ.
އެ ވަގުތު ލިބިފައިވާ މުދަ ަ

ނނީ
ފނި ފަދަ ޤާ ޫ
ސަރުކާރު ،ނުވަތަ ކުން ު

ޝަޚްޞަކަށްވެސް މުދަލަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ޙައްޤެއް އޮވެދާނެއެވެ.

މަކަރާއި ޙީލަތުން ނުވަތަ ޓެކުމުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއް ނިގުޅައިގަތުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

މާނަކުރުން

( .505ހ)

(ށ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ދ
އެނގިހުރެ އަނެކާގެ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތުން؛ އަ ި

()5

މަކަރާއި ޙީލަތުން އެކަން ކުރުން؛ ނުވަތަ

()4

ޓެކުމަކުން އެކަން ކުރުން.

()0

ނ
މންފާއެއް އޮތްކަ ް
ށ އެކަމުގެ ަ
އވަނީ ،އަނެކާއަ ް
"ޓެކުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
ދައްކައިގެން ފައިދާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭން ބުނެ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް
ވެވިދާނެކަން ،ކަމަކުން ނުވަތަ ސިފައަކުން ދައްކައިގެން ،ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި
ތ ބޭނުންކުރުމެވެ.
އަތުލައި ،އެކަމެއް އެބުނި ގޮތަށް ކޮށްނުދީ އެފައިސާ ނުވަތަ ތަކެ ި

()5

ށ
ނ ގޮތުން ތިމާއަ ް
މ ޭ
"މަކަރާއި ޙީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓެކުމަށް ނުހި ެ
ތށް ކުރާ އަންނަނިވި
ކކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ގޮ ަ
ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަނެ ަ
ކަންކަމަށެވެ:
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()i

ސކުނޑީގެ
ި
ދލުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ
ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ މު ަ
ވތަ އެފަދަ
ނ ތަޞައްވުރެއް އުފެއްދުން ނު ަ
ތދު ނޫ ް
ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ެ
ތ
ރއްކަމުގައި ބަޔާންކުރުން؛ ނުވަ ަ
ތަޞައްވުރަކީ ،ތެދު ތަޞައްވު ެ

()ii

މުދަލަކާ

ގުޅޭ

ގޮތުން

މުޢާމަލާތެއްގައި

ހިންގޭ

ވަކި

މަޢުލޫމާތެއް

ށ ހީކުރެވޭ
މ ް
ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ނަތީޖާ އޭނާ ބަދަލުކޮށްފާނެކަ ަ
ތ
ނ؛ ނުވަ ަ
ބނަނުދީ ހިފެހެއްޓު ް
މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލި ު
ކުރިން

( )iiiއޭނާ

އުފައްދައިފައިވާ،

ނުވަތަ

ތެދުކަމަށް

ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ

ތ
ނކުރުން؛ ނުވަ ަ
ތަޞައްވުރެއް ފަހުން ރަނގަޅު ު
( )ivއެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ރަހުނެއް އޮތްކަން ،ނުވަތަ އެ މުދާ އޭނާގެއަތުން
ވންކަމާއެކު ،އޭނާގެ
ދނެ ދަޢުވާއެއް އޮތްކަން ،ނުވަތަ މިނި ަ
ބީވެގެންހިނގައި ާ
އަތުގައި އެމުދާ ބެހެއްޓުމަށް އޮތް ހުރަހެއް (ޤާނޫނީ ހުރަހަކީ ،އެއާ މެދު
ސުވާލު އުފެދޭ ހުރަހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް އެފަދަ ހުރަހެއް) އޮތްކަން
ތ
ހާމަނުކުރުން؛ ނުވަ ަ
()v

ޗެކެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޢަދަދަށް ނުވަތަ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ
އެނޫންވެސް މާލީ ލިޔުމެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޢަދަދަށް ،އެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭ
ފަރާތުން ،އެއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްނުވާނެކަން އެނގިހުރެ،
އެފަދަ ޗެކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ދޫކުރުން.

()4

ނ
ނ ތަންފީޒުކުރެވޭ ެ
"މާލީ ލިޔުމެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތު ް
ނ ޙައްޤެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށެވެ:
އަންނަނިވި ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއި ް
()i

މުދަލަކަށް ،ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ،ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ،ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް
ތ
އޮތް މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤެއް؛ ނުވަ ަ

()ii

ތ
ފައިސާ ވަކި ދުވަހަކަށް ދައްކާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ލިޔުން؛ ނުވަ ަ

ތ
( )iiiމުދަލެއް ވަކި ދުވަހަކަށް ހަވާލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ލިޔުން؛ ނުވަ ަ
( )ivއެއްބަސްވުމަކުން އުފައްދައިދޭ ޙައްޤެއް.
އިސްތިސްނާ

(ނ)

ކމަށްވާނަމަ އޭނާ އެކުރަނީ
މީހަކު މަކަރާއި ޙީލަތެއް ހެދީ އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ަ
ކުށެއް ނޫނެވެ:
()i

މާލީ ގޮތުން އޭގެ އެއްވެސް އަހަންމިއްޔަތެއްނެތް ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ކަމުގައިވުން؛
ތ
ނުވަ ަ

()ii

އޅުމެއް ނާރާނެފަދަ
މ ވިސްނުމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ޮ
ބުނާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ޢާން ު
އެއްޗެއް ބުނުން.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މަކަރާއި ޙީލަތްކަމަށް ޤަބޫލު

(ރ)

އެހެން ގޮތަކަށް

(ބ)

ނުކުރެވޭ ޙާލަތް

ކުރިން

ވަޢުދުވެފައިވާ

އެ

ކަމެއް،

ވަޢުދާ

އެއްގޮތަށް

ރައްދުވާ

ދޢުވާ
ަ

ފަރާތުން

ފުރިހަމަނުކުރުން އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި ،މަކަރާއި ޙީލަތެއްކަމުގައި ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.

ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު
ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ށ ސާބިތުނުކުރެވޭހާހިނދަކު،
އ އޮތްކަމުގައި ،އެހެންގޮތަކަ ް
ގޮތުގެމަތިން މަކަރާއި ޙީލަތެ ް
ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ:
()0

މީހަކު ޗެކަކުން ފައިސާ ދިނުމުގައި:
()i

ސ ހޯދުމަށް
އެޗެކުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  41ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައި ާ
އެދި ޗެކު ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޗެކުގައިވާ މިންވަރަށް
އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށް ބުނެ އެ ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަމަށް
ވ ރައްދުވާ
ދަޢު ާ

ގތަށް އަންގައިފިކަން
އެ ބޭންކުން އެންގުމުން ،އެ ޮ

ފަރާތަށް އެނގޭތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފައިސާ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް
ތ
ނ؛ ނުވަ ަ
ނުނިންމު ް
()ii

ކރެވިފައިވާ
އެ ޗެކު ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދޫކުރިއިރު ،އެ ޗެކު ދޫ ު
ތ
ވ ަ
ބޭންކުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ އެކައުންޓެއް ނެތުން؛ ނު ަ

()5

ކްރެޑިޓް ކާޑުން ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑަކުން ފައިސާދެއްކުމުގައި:
()i

އެ

ވަގަށްނަގާފައިވާ

ކާޑަކީ

އެއްޗެއްކަން

ދަޢުވާ

ރައްދުވާ

މީހާއަށް

ތ
ވ ަ
އެނގިފައި އޮތުން؛ ނު ަ
()ii

އެ

ކާޑު

ވަނީ،

އެ

ކާޑު ދޫކުރި

ފަރާތުން

އ
ބާޠިލުކޮށްފަ ި

ނުވަތަ

ރއްދުވާ މީހާއަށް އެނގިފައިއޮތުން؛ ނުވަތަ
ކެންސަލްކޮށްފައިކަން ،ދަޢުވާ ަ
ވ ރައްދުވާ މީހާ އެ ކާޑު ބޭނުންކުރުން
( )iiiއެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ދަޢު ާ
އޮތީ ،އެ ކާޑު ދޫކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން
ނވަތަ
ވ މީހާއަށް އެނގިފައި އޮތުން؛ ު
މަނާކޮށްފައިކަން ،ދަޢުވާ ރައްދު ާ
()4

މީހެއްގެ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި:
()i

އެއްބަސްވުމުގެ

ކުލީގެ

މުއްދަތު

ހަމަވާތާ

01

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އެ ކަމަށް
ތ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހާއަށް ،އެ މުދާ ރައްދުނުކުރުން؛ ނުވަ ަ
()ii

އެ

މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތާއެކު

ކުލީގެ

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރުމުގެ

މތު ދިނުން،
ޚޞާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫ ާ
މަޤްޞަދުގައި ،އޭނާގެ ޝަ ް
ނުވަތަ އޭނާގެ ނަމާއި ނުވަތަ

އެޑްރެހާއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ

ގއި އޭނާ ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިން
ތ އެއްބަސްވުމު ަ
ތަނާއި ނުވަ ަ
ކމުގައި ނުވުން.
މތެއް ަ
މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫ ާ
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މުދާ އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމަށް

ޔންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން
( )iiiމި މާއްދާގެ މި އަކުރުގައި ބަ ާ

އެންގުމުގެ ވާޖިބު

މީހެއްގެ

މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ

މުދާ

އަނބުރާ

އ
އޭނާ ާ

ވލުކުރުމަށް
ހަ ާ

އެންގުމަށް ،އޭނާއަށް އޮތް ޙައްޤަކުން އޭނާ ބަރީއައެއް ނުވެއެވެ .އެފަދަ
އެންގުމެއް

ލިޔުމުން

އަންގާ

އިރުގައި،

އެއްބަސްވުމުގައި

ކުލީގެ

ދ ލިޔުމެއް
ށ އެފަ ަ
ސޮއިކުރިއިރު ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ،ދީފައިވާ އެޑްރެހަ ް
ޕޯސްޓުން

ފޮނުވުމަކީ،

އޙަ
ޞަ ް

ގޮތުގައި

އެންގި

އެންގުމެއްކަމުގައި

ބެލެވޭނެއެވެ.
ދަރަޖަކުރުން

(ޅ)

މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި
ވީނަމަވެސް ،މި މާއްދާގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލެއް މީހަކު ކުރަނީ ،ޗެކެއްގެ
ޑރެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއްގެ ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑެއްގެ ނުވަތަ މަނީ އޯ ަ
މާލީ ލިޔުމެއްގެ

ބޭނުން މަކަރުވެރި ގޮތުގައި ހިފައިގެންކަމަށްވާނަމަ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ

ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުރެ އެ ކުށް ކުޑައެއް ނުވާނެވެ.

ފޭރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

އިސްތިސްނާ ޙާލަތް

( .504ހ)

(ށ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ލން.
އަނެކާގެ މުދާ ޤަޞްދުގައި އަތު ު

()5

ނ ކުރުން.
ބޮޑު ގެއްލުމެއް އެ މީހާއަށް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން ،އެކަ ް

ބކަށްޓަކައި ،އަނބުރާ ހޯދަން
ސބަ ަ
ވ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ަ
ނނި ި
މީހަކު މުދަލެއް ހޯދީ އަން ަ
ޖެހިފައިވާ މުދާކަމުގައި ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ހޯދި މުދާ ކަމަށް ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
ދެކެގެންކަމުގައިވާނަމަ ،އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ ،ކުށެއް ނޫނެވެ:
()0

ވ
އެ މުދާ ހޯދި ޙާލަތާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި ގޮތުގައި ،އޭނާއަށް ލިބިފައި ާ
ތ
ގެއްލުމަކަށްޓަކައި ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()5

ތ
ޖހޭ މުދަލެއް ނުވަ ަ
ތއްގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބެން ެ
ލ ެ
ތން ހުއްދަ މުޢާމަ ާ
ޤާނޫނީ ގޮ ު
ދަރަނީގެ ފައިސާއެއްގެ ބަދަލުގައިކަމުގައިވުން.

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ޚިދުމަތުން ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މަންފާ ހޯދުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .503ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަށް ،އެއީ:
()i

މއެކު؛
އަގެއް ދައްކައިގެން ނޫނީ ހޯދެން ނެތް ޚިދުމަތެއްކަން އެނގިހުރު ާ
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ލ ލިޔުމެއް
މ ީ
ކއިގެން ނުވަތަ ޞައްޙަނޫން ާ
އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ ބިރުދައް ަ

()ii

ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ކަމެއް ކޮށްގެން ،އެ ޚިދުމަތަށް
ތ
އަގުދެއްކުމުން މަނާވެގަތުމަށްޓަކައި ،ނުވަ ަ
()5

ނ އޮންނަން ނުޖެހޭ
ތ ް
ބަޔަކު ދޭ ޚިދުމަތެއްގެ މައްޗަށް ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ ފަރާ ު
ކޮންޓްރޯލެއް އޮވެ:
ނންކުރުން؛
ދން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތުގެ ބޭ ު
އެނގިހުރެގެން އެ ޚިދުމަތް ހޯ ު

()i

ތ
ނުވަ ަ
އެ ޚިދުމަތް ހޯދީ ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންކުރީ ،އޭނާގެ ފައިދާއަށް

()ii

ނުވަތަ

ކަމުގައިވުން،

ފައިދާ

އެ

މީހެއްގެ

ހ
ލިބެންނުޖެ ޭ

އ ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ލިބެންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެ
ފައިދާއަށްކަމުގައިވުން ،ނުވަތަ ެ
ޚިދުމަތް ނުލިބޭގޮތަށް ކަމުގައިވުން.
މާނަކުރުން

(ށ)

އެހެންގޮތަކަށް

(ނ)

"ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހުން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތަށާއި ،ފަންނީ
ޚިދުމަތަށާއި،

މުއާޞަލާތުގެ

ޢާންމު

ވސީލަތްތަކަށާއި،
ަ

ނންތަކުގެ
ބޭ ު

ޚިދުމަތްތަކަށާއި،

ގޭގޭގައި ނުވަތަ ހޮޓާހޮޓަލުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ ޚިދުމަތަށާއި ،މަޢްރަޟުތަކަށް މީހުން
ވެއްދުމަށާއި،

ފިކުރީ ނުވަތަ އުފުލޭ މުދާ ބޭނުންކުރުމަށާއި ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޚިދުމަތެއްގެ

ފން
ބޭނުންހި ު

ނުވާނޭ

ނވެ.
ގޮތުން ެ

ހިމެނޭ

އެކަމަކު

އެކަންކަމަށް

އެކަނިމެ

މަޙްދޫދު

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު

ށފައިވާ މަޢުލޫމާތު ،ދަޢުވާ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ނވާހާހިނދަކު،
ތ ު
ގތަކަށް ސާބި ު
މށް ،އެހެން ޮ
ރައްދުވާ މީހާއަށް ލިބި ހުރިކަ ަ

ޤަބޫލުކުރާނެގޮތް

ފަނޑިޔާރު

ޤަބޫލުކުރަން ވާނެއެވެ:
()0

ތ
ޚިދުމަތަކަށް އަގުދެއްކުމަށް އިންކާރުކުރުން ،ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް އަގުނުދައްކާ ނުވަ ަ
ދ
އަގުދައްކާނެކަމުގައި ބަޔާންނުކޮށް އެ ތަނުން ދިއުން؛ އަ ި

()5

ހޮޓާހޮޓަލާއި،

ކއި
ރެސްޓޯރަންޓްތަ ާ

އަދި

އެފަދަ

ޚިދުމަތުގެ

ޞިނާޢަތްތަކުގައި

ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުން އެ ޚިދުމަތަކަށް ޢާންމުކޮށް އަގުދައްކަނީ އެ ޚިދުމަތް
ތގައި ކަމުގައިވުން.
ލިބިގަންނަ ވަގު ު

ޚިޔާނާތުގެ ކުށް
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .502ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަން ަ
()0

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދަށުން

ނުވަތަ

ޤާނޫނީ

އިލްތިޒާމެއްގެ

ދަށުން

ނުވަތަ

ކ
ގ މުދަލެއް މީހަ ު
ޞލަޙަތެއް އޮންނަ ޙާލަތުގައި ،އަނެކާ ެ
ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ މަ ް
ނނީ ،އަގެއް އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ މުދަލުން ވަކި ތަޞައްރުފެއް
ލިބިގަން ަ
ކުރުމަށްކަމުގައި ވެފައި؛
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

އޭނާގެ އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އެ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކޮށް؛

()4

އެ މުދަލަކުން އަދާކުރަން ޖެހޭ އަގު އަދާނުކުރުން ނުވަތަ އެއިން ކުރަންޖެހޭ
ތަޞައްރުފު ނުކުރުން.

އެހެން ގޮތަކަށް
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު

(ށ)

()0

ކ
ތ މާލީ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ވަކީލަ ު
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަ ަ
ހ
ރއަކު ،އުފުލަންޖެ ޭ
ތ އެނޫންވެސް މާލީ ޚިދުމަތްތެ ި
ވ ަ
ޓންޓަކު ނު ަ
ނުވަތަ އެކައުން ެ

ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް

ބތަކުގެ
ވާޖި ު

ޤާނޫނީ

މތު،
މަޢުލޫ ާ

އޭނާއަށް،

މި

ށޓަކައި
ބޭނުމަ ް

ގ
މާއްދާ ެ

ކށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު ،ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަން
ލިބިގެންވާކަމުގައި ،އެހެން ގޮތަ ަ
ވާނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް

ދަޢުވާ

ރައްދުވާ

ފަރާތުން

އުފުލަންޖެހޭ

ނ
ޤާނޫ ީ

ހ
ވންޖެ ޭ
ނވަތަ ތަބާ ާ
ު
ނ
ވތަ ރަސްމީ އިޢްލާނަކު ް
ނނަކުން ނު ަ
އިލްތިޒާމުތައް ޤާ ޫ
ނމުގެ ޙައްޤު ދަޢުވާ
ކށްދި ު
އޅާދީފައިނުވާކަން ،ސާބިތު ޮ
ނިޔާއަކުން ސާފު ބަހުން އެކަށަ ަ
ރައްދުވާ މީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
()5

އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ
ވކަމަށް ،ފަނޑިޔާރު
މީހާގެ އަމިއްލަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އަނެކާގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްފައި ާ
ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
()i

ނ ނުވަތަ،
މށް އެދުމުން ،ފައިސާ ނުދެއްކު ް
ދ ގޮތަކަށް އެކަ ަ
ޤާނޫނުގައި ހުއް ަ
ތ
ވ ަ
އެ ފައިސާއަށް ވީގޮތް ބަޔާންކޮށް ނުދެވުން؛ ނު ަ

()ii

ނވަތަ ކަމާ
އެކަން ބަލައި ހޯދުމުން ފައިސާ ހުރީ މަދުންކަމަށް ސާބިތުވުން ު
ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުރީ އޮޅުވާލާފައިކަން ހާމަވުން.

މާނަކުރުން

(ނ)

()0

"މާލީ

އިދާރާ"

ކުންފުނިތަކަށާއި،

ކަމަށް

ބުނެފައި

ކްރެޑިޓް

އެވަނީ،

ޔޫނިއަންތަކަށާއި،

ބޭންކަށާއި،

އިންޝުއުރަންސް
ލޯނުދިނުމުގެ

ރމާއި
ޢިމާރާތްކު ު

ނޓް ޓްރަސްޓުތަކަށާއި ،ފަހަށް ރައްކާކުރަން މީހުން
ޖަމާޢަތްތަކަށާއި ،އިންވެސްޓްމެ ް
ނ ބަޔަކު ގުޅިގެން
ވތަ ގި ަ
ނ ތަންތަންކަމުގައި ނު ަ
ބޭނުންވާ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިދާ ެ
ފައިސާ

އިންވެސްޓުކުރެވިދާނެ

ތންކަމުގައި
ތަން ަ

ނށް
މން ަ
ޢާން ު

ވ
އަންގައިދީފައި ާ

ނށެވެ.
ނށާއި ،މީހުންގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭ ތަންތަ ަ
ތަންތަ ަ
()5

ނ
ލބިގެ ް
ނ ތަޢުލީމު ި
ފން ީ
"މާލީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަމުގެ ަ
ތިބެ،

ފައިސާއާއި

އޮޑިޓްކުރުމަށާއި،

ފައިސާގެ
އޭގެ

ގޮތުގައި

ބެލެވޭ

މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ

ލިޔެކިޔުން

ބެލެހެއްޓުމަށާއި،

މަސްއޫލިއްޔަތު

އުފުލުމަށް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.
()4

ވނީ ،މީހެއްގެ ފަރާތުން،
"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ގ
ރތުން ،އެފަރާތު ެ
ތން ،ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ފަ ާ
ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާ ު
ތކެއް ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބެއް އޮތުމަށެވެ.
މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ވަކި ޢަމަލު ަ
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ދަރަޖަކުރުން

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި
މ ،އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ
ދގައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަ ަ
ވީނަމަވެސް ،މީހަކު މި މާއް ާ
ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށްވުރެ ކުޑަ ކުށަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ގެއްލިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ ބަހައްޓަންވީ ތަން ނޫން ތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުން ނުވަތަ އޮޅިގެން ރައްދުކުރެވޭ
މުދަލުން ވައްކަންކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .501ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

މީހަކަށް ލިބޭ މުދަލަކީ ،ގެއްލިގެން އުޅޭ މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ ،ނުވަތަ
ތ
ކން އެނގިހުރެ ނުވަ ަ
ތނެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މުދަލެއް ަ
ނން ަ
ބަހައްޓަންވީ ތަން ޫ
ވތަ ރައްދުކުރެވުނު
މުދަލުގެ ބާވަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ،ނުވަތަ ޢަދަދާ ގުޅޭގޮތުން ،ނު ަ
މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން އޮޅުމެއް އަރައިގެން ރައްދުކުރެވުނު މުދަލެއްކަން އެނގިހުރެ،
އެ މުދާ ބަލައިގަތުމާއި؛

()5

ތމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ދ ނިގުޅައިގަ ު
ގ ކިބައިން އެ މު ާ
މހެއް ެ
އެކަން އެކުރަނީ އެހެން ީ
ކަމުގައިވުމާއި؛

()4

އެ

މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތަށް

އެ މުދާ

ރައްދުކުރުމަށް

އަޅަންޖެހޭ

އެކަށީގެންވާ

ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުން.
މާނަކުރުން

(ށ)

ޤނޫނީ ޙައްޤު އޮތް ކޮންމެ
"ވެރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ާ
މީހަކަށެވެ.

މުދަލަކުން ހުއްދަނޫން ބޭނުންކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .501ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ކން ކުރެ ގޮތަކަށް،
ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ މީހެއްގެ މުދަލުން ،އަންނަނިވި ގޮތަ ު
ވަގުތީ ބޭނުމެއް ކުރުން:
()i
()ii

ތ
އަނެކާގެ ހުއްދައެއްނެތި؛ ނުވަ ަ
އަނެކާގެ

ހުއްދަ

ސ،
އޮތްނަމަވެ ް

އެ

ހުއްދައިގައި

ޑއެޅިފައިވާ
ކަނ ަ

ޝަރުޠުތަކުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި؛ އަދި
()5

އ އެ މުދަލުން ކުރާ
ބނުމެ ް
ގ މުދަލަކަށްވާތީ ،އެފަދަ ޭ
އެ މުދަލަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ެ
ގ
ބލުކުރެވޭ ބާވަތު ެ
ޤ ޫ
ޢންމު މީހާއަށް ަ
އިރުގައި ،އެއަށް އަގުދައްކަންޖެހޭނެކަންާ ،
މުދަލަކަށްވުން.
100

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

ކބައިން
މލްކުގައިވާ މުދާ އޭނާގެ ި
ނފައި އެވަނީ މީހެއްގެ ި
ބ ެ
ނން" ކަމުގައި ު
"ވަގުތީ ބޭ ު
ބނުމަށެވެ.
ބލެވޭ ގޮތަށް އެ މުދަލުން ހިފޭ ޭ
ނ ެ
ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުންކަމަށް ު
އ ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ގ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
މިކުށް ދަރަޖަކުރާނީ މި ޤާނޫނު ެ
ތން
ޅގެން އޭގެ އަގަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
އަދި މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމާ ގު ި
ލނީ އެ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އަގު މާނަކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ބެލުމުގައި ،އެ އަގުކަމަށް ބަ ާ

ވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .501ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0
()5

ހއްޓުމާއި އޭގެ ތަޞައްރުފެއް ކުރުން.
އަނެކާގެ މުދާ ބަލައިގަތުމާއި ބެ ެ
އެ

މުދަލަކީ

ވައްކަންކޮށްފައިވާ

މުދާކަން

ކަށަވަރުކުރުމުގައި

ފަރުވާ

ވން.
ބަހައްޓައިފައިނު ު
()4

އެ

މުދާ

އޭނާ

ބަލައިގަތީ

ނުވަތަ

ބެހެއްޓީ

އެ

މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތަށް

ރައްދުކުރުމަށްކަމަށް ނުވުން.
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި މުދަލުން ވައްކަންކުރުމަށް ދީފައިވާ
ދަރަޖަކުރުމަށްވުރެ ،މި ކުށުގެ ދަރަޖަ ،އެއް ދަރަޖަ ތިރިވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .502ހ)

"މަކަރާއި ޙީލަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  505ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )5ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ށ)

"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  502ވަނަ މާއްދާގެ
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ނ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގަ ި

(ނ)

"މާލީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  502ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )0ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ރ)

ވނަ
އދާގެ (ށ) ގެ (ަ )4
"މާލީ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  505ވަނަ މާ ް
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ބ)

"މާލީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  502ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

(ޅ)

"ވެރިފަރާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ކ)

ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ނ މި ޤާނޫނުގެ  500ވަ ަ
"އަނެކާގެ މުދާ" އަށް ދީފައިވަ ީ

ދފައިވާ
ީ

މާނަކުރުމެވެ.
(އ)

އ ދީފައިވާ
ދގެ (ށ) ގަ ި
މ ޤާނޫނުގެ  503ވަނަ މާއް ާ
"ޚިދުމަތް" އަށް ދީފައިވަނީ ި
މާނަކުރުމެވެ.

(ވ)

ވނީ މި ޤާނޫނުގެ  501ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ
"ވަގުތީ ބޭނުން" އަށް ދީފައި ަ
މާނަކުރުމެވެ.

(މ)

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

 551ވަނަ ބާބު
މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުކުރުމުގެ ކުށް
 551ވަނަ މާއްދާ

ނ
ނ ް
މުދަލަށް ގެއްލުންދި ު

 550ވަނަ މާއްދާ

މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން

 555ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކު ް

 554ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .551ހ)

މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން
ވ
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ރުހުމެއްނެތި އަދި އެ މުދަލަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމެއް ނެތި ،އަންނަނި ި
ލކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ޙާލަތްތަކުގައި ،އަންނަނިވި ޢަމަ ު

އިސްތިސްނާ

(ށ)

()0

ތ
ނ؛ ނުވަ ަ
މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނު ް

()5

ދލަށް ގެއްލުމެއް ލިބުން.
ނ ،މު ަ
މުދަލަކާ ބެހުމުގެ ސަބަބު ް

ރނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ނނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކު ަ
އ ް
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައިަ ،
ވނެއެވެ:
ކށްފައިވާ ކުށެއްކަމުގައެއް ނުބެލެ ޭ
ނބަރުގައި ބަޔާން ޮ
( )5ވަނަ ނަ ް
()0

ނގެ އަމިއްލަ މުދަލާކަމުގައިވުން؛
ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ބެހުނީ އޭ ާ

()5

ގ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި
އެކަން އޭނާ ކުރަނީ އޭނާއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކު ެ
ކަމުގައިވުން؛ އަދި
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()4

އަނެކާގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ
ނުވަތަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކޮންޓްރޯލުކުރާ މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ މައްޗަށް
އެ މީހަކު ބުރަވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށްވުމާއި ،އެމީހަކު އެގޮތަށް ބުރަވީ ،އެ މުދަލަކާ
ގުޅޭގޮތުން

ތ
ނުވަ ަ

ތކާ
ޚިދުމަ ަ

ގުޅޭގޮތުން

ނނީ
ޤާ ޫ

ޙައްޤެއް

ހޯދުމަކާ

ނުލައިކަމުގައިވުން.
އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތު
ނުވާހާހިނދަކު ޤަބޫލުކުރާނެ

(ނ)

ނ
ގ ް
ގެއްލުން ލިބުނު މުދަލަށް އެ ގެއްލުން ލިބުނީ ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ އަލިފާން ބޭނުންކޮށް ެ
ކަމުގައިވާނަމަ

ގޮތް

ނުވަތަ

ކރެވިފައިވާ
މަނާ ު

މާއްދާއެއް

ބޭނުންކޮށްގެން

ކަމުގައިވާނަމަ،

ވ ރައްދުވާ މީހާ ޢަމަލުކުރީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ދަޢު ާ
ތނުވާހާހިނދަކު ،ފަނޑިޔާރު
ކށް ސާބި ު
ގއި ،އެހެން ގޮތަ ަ
އޓައި ކަމު ަ
ފަރުވާލެއް ނުބަހަ ް
ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަރަޖަކުރުން

(ރ)

މި ކުށަކީ؛
()0

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  211,111/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާ ކަމުގައިވާނަމަ،
ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  21,111/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތިވާ ކަމުގައި ވާނަމަ،
ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()4

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  2,111/-ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ،ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()3

ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު  211/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ

ނ
މަތިވާނަމަ ،ޖުނަޙްގެ  5ވަ ަ

ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން
ލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރު

()2

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()6

"ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދުތައް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި  24ވަނަ
އ
ދށުން ކުށެއްކަމުގަ ި
ނމަވެސް ،މީހަކު މި މާއްދާގެ ަ
މާއްދާ އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީ ަ

ޖޫރިމަނާކުރުން

އރު މުހިންމުކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ކުރުމުގައި ،ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާ ި
ވނަމަ ،އެދިން ގެއްލުމުގެ
ށ ގެއްލުމެއް ދީފިކަމަށް ާ
ކ ް
ވތަ މުދަލަ ަ
ތނަކަށް ނު ަ
ބެލެވޭ ަ
ބަދަލުގެ

އިތުރުން،

ކ
އެމީހަ ު

ގިނަވެގެން

011,111,111/-

ރުފިޔާއިން

ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ.
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން
މުހިންމުވުން

()7

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ ވަކި އެއްޗަކީ ނުވަތަ ވަކި މުދަލަކީ
ތ އެއްޗެއް ނުވަތަ
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު މުހިންމުކަން ދެވޭ ތަނެއް ނުވަ ަ
މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
()i

ތ
ނއް ،ނުވަ ަ
އޞަ މުހިންމުކަމެއް ދެވޭ ތަ ެ
ގތުން ޚާ ް
އެއީ ،ތިމާވެށީގެ ޮ
ދ ތަނެއް
އެއްޗެއް ،ނުވަތަ މުދަލެއްކަން ،ޢާންމު މީހަކަށްވެސް އެނގޭ ފަ ަ
ވސް އެކަން
ޤތުގައި ެ
ލކަށްވުން ނުވަތަ ޙަޤީ ަ
ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަ ަ
ތ
އޭނާއަށް އެނގިގެންވުން؛ ނުވަ ަ
103

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()ii

ޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެ ތަނަކީ ،ނުވަތަ
ސަރުކާރުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަ ް
ނ
އެއްޗަކީ ،ނުވަތަ މުދަލަކީ ،އެފަދަ ޚާއްޞަ މުހިންމުކަމެއް ދެވޭ ތަނެއްކަ ް
ލއްކަން ޤަބޫލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ މުދަ ެ

މާނަކުރުން

(ބ)

"ބެހުން" ކަމަށް

ހމަ ގޯނާއެއް ކުރުމާއި އަދި
ށ ނަ ަ
އވަނީ ،މީހެއްގެ މުދަލަކަ ް
ބުނެފައި ެ

ނ
ނކަމެއް އަތުވެދާނެ ގޮތު ް
އށް އު ި
ވތަ ނަތީޖާ ަ
އެ މުދަލަކުން ޢާންމުކޮށް ހިފޭ ބޭނުމަށް ނު ަ
ކުރާ ޢަމަލަށެވެ.

މުދަލަށް ނުރައްކާ ކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .550ހ)

ގ
ކށް ނުވަތަ އެއިން ތަނެއް ެ
ތނަ ަ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ މުހިންމު ޢާންމު ަ
މލެއް،
އ އުފެދޭ ބާވަތުގެ ޢަ ަ
ދނެ ކަމުގެ ބިރެ ް
އނެތި ހިނގައި ާ
ބަޔަކަށް ،އެތަނެއް ނުވަތަ ބައެ ް
އެކަމުގެ ހުއްދަނެތި ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

ނ
"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަންނަނިވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއި ް
ނންކުރެވޭ ،އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގިއިރު އެ ތާނގައި މީހުން
ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބޭ ު
ދިރިއުޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް

ޢިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އެއްގަމު އުޅަނދަކަށް

ކ
އ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ ވަ ި
ނުވަތަ ކަނޑުގެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢިމާރާތްތަ ް
ބަޔަކަށެވެ.
()0

އެ

ތަނެއްގައި

މީހަކު

ދިރިއުޅޭ

ނުވަތަ

އޭނާގެ

ވިޔަފާރި،

ނުވަތަ

އޭނާގެ

ތ
ށވުން؛ ނުވަ ަ
އެހެންވެސްކަމެއް ހިންގާ ތަނަކަ ް
()2

ވތަ އަޅުކަމުގެ ބޭނުމަށް
ތ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނު ަ
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ،ނުވަ ަ
ށ ނުވަތަ ޢާންމު
ނވަތަ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޭނުމަ ް
ނުވަތަ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމަށް ު
އުސޫލުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް،

މީހުން

ތ
އެއްވެ އުޅޭ ތަނަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
()4

ނކުރާ ތަނަކަށްވުން.
ރޭގަނޑު ނިދުމަށް މީހުން ބޭނު ް

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އެ މުދަލެއް ހަލާކުވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ،އެ ކުށުގެ ދަރަޖަ،
މި ޤާނޫނުގެ  551ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަޖައަށްވުރެ އެއް ދަރަޖަ
ތިރިވާނެއެވެ.
މ
ނމު ފަރުދުންނަށް މުހިން ު
"މުހިންމު ޢާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢާ ް
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލަށާއި ވަސީލަތްތަކަށެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ،މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް
ކއި ،ކަނޑުގެ މަގުތަކާއި،
ށ ބޭނުންކުރާ އެއްގަމުގެ މަގުތަ ާ
ކ ް
ދެމުންގެންދާ ފާލަމާއި ޢާންމު ޮ
ޓ
ފ ތަންތަނާއި ،ޓްރާންސި ް
ނހި ާ
މން ބޭނު ް
ބަނދަރުތަކާއި ،މުއާޞަލާތުގެ ބިނާތަކާއި ،ޢާން ު
މަރުކަޒުތަކާއި ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފަނާކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .555ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ށ
މގެ ބިރު މީހަކަ ް
ގފާނެކަ ު
ނކުރަނިވި ޢަމަލެއް ހިން ަ
ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ ،ފަ ާ
ތ
ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއްކުން :ނުވަ ަ

()5

ތ
ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ ،ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން :ނުވަ ަ

()4

އވާ ފަދަ ޢަމަލެއް
ށފަ ި
ވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )5
ހިންގާފައިވަނީ،
ކަމުގައިވުން

ޖނާޔަތުގެ
ި
ނުވަތަ

ނ
އެހެ ް

ކުށެއް
މީހަކު

ކުރުމަށް
އެފަދަ

މގެ
ބޭނުންކުރު ު
ގ
ޖިނާޔަތު ެ

ކުށެއް

މަޤްޞަދުގައި
ކުރުމުގައި

ނ ކަމުގައިވުން.
ށފާނެކަން އެނގިހުރެގެ ް
ބޭނުންކޮ ް
މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ނ)

އވަނީ
"ފަނާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެ
()0

ށ ބޮޑެތި އަނިޔާ
ވރެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަށިގަނޑަ ް
ފަސް މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއަށް ު
ތ
ލިބިދިނުން؛ ނުވަ ަ

()5

މީހުން ދިރިއުޅޭ ފަސް ޢިމާރާތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢިމާރާތަށް ބޮޑެތި
ތ
ގެއްލުން ދިނުން؛ ނުވަ ަ

()4

ނގުމަށް ،އެކަށީގެންވާ ހުރަހެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް
މުހިންމު ޢާންމު ތަނެއްގެ ހި ް
ތ
ގެނައުން؛ ނުވަ ަ

ފަނާކުރުމަށް އެހީވެދިނުން

()3

 211,111/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ގެއްލުން މުދަލަކަށް ފޯރުކުރުން.

()0

ޖނާޔަތުގެ  3ވަނަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށަކީ ި
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ފަނާކުރަނިވި ޢަމަލެއްގެ

()5

ބިރުދެއްކުން

ޖނާޔަތުގެ  2ވަނަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށަކީ ި
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .554ހ)

ވ
"ފަނާކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  555ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައި ާ
މާނަކުރުމެވެ.

(ށ)

ގ  050ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
ދފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ީ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ނ)

ނނުގެ  550ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ށ ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" އަ ް
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ރ)

ދފައިވާ
އދާގެ (ށ) ގައި ީ
ވނަ މާ ް
ނ މި ޤާނޫނުގެ ަ 500
"އަނެކާގެ މުދާ" އަށް ދީފައިވަ ީ
މާނަކުރުމެވެ.

(ބ)

ގ
ދ ެ
ނނުގެ  01ވަނަ މާއް ާ
ނޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
ބ ބޮޑެތި އަ ި
"ހަށިގަނޑަށް ލި ޭ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )20ވަނަ ނަ ް

(ޅ)

ވ
އދާގެ (ބ) ގައި ދީފައި ާ
މ ޤާނޫނުގެ  551ވަނަ މާ ް
"ބެހުން" އަށް ދީފައިވަނީ ި
މާނަކުރުމެވެ.

(ކ)

ތން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  550ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި
"މުހިންމު ޢާންމު ތަން ަ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 541ވަނަ ބާބު
ހުއްދަ ނެތް ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ކުށް
 541ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކށް ވަނު ް
ހުއްދަނޫން ތަނަ ަ

 540ވަނަ މާއްދާ

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން

 545ވަނަ މާއްދާ

ހދުން
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ޯ

 544ވަނަ މާއްދާ

ހމަކުރުން
ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ާ

 543ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .541ހ)

ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން
ދ
ކށް ވަ ެ
ނ ނުވަތަ އެތަނަ ަ
ވނު ް
ނ އެނގިހުރެ އެތަނަކަށް ަ
ވަނުމުގެ ހުއްދަނެތް ތަނެއްކަ ް
ހުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
އިސްތިސްނާ

(ށ)

()0

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()i

އެ

މީހަކު

ތަނަކަށް

ރ،
ވަތްއި ު

އެތަނަކީ

މންނަށް
ޢާން ު

ށ
ވދެވޭގޮތަ ް
ަ

ހުޅުވާލާފައިވާ ތަނަކަށްވުން؛ އަދި
()ii

އެ

ތަނަށް

ތަބާވެފައިވުން.
106

ވަނުމުގައި

ވންޖެހޭ
ތަބާ ާ

ހުރިހާ

ށ
ކ ް
ޝަރުޠުތަކަ ަ

އޭނާ
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

ނނައިރު ،އެކަން ކުރުމަށް،
ވތަ ތަނަކަށް ވަދެ ހު ް
މީހަކު ތަނަކަށް ވަތްއިރު ،ނު ަ
ދން ހުރި ފަރާތުން،
ތ އެ ތަނަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ޭ
އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަ ަ
އޭނާ

އެ ތަނަށް ވަނުމަށް ހުއްދަދޭނެކަމުގައި ،ނުވަތަ

އެތާނގައި ހުރުމަށް

ނމަ އޭނާ އެކުރަނީ
ޤބޫލުކުރެވޭ ަ
އކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ަ
ހުއްދަކުރާނެކަމުގައި ،އޭނާއަށް ެ
ކުށެއް ނޫނެވެ.
ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

()0

ފޔަވަޅު އެޅިފައިވާ
ކ ،މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ި
ތނަ ީ
ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ވަތް ަ
ތަނެއްކަން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ތަނެއްކަން

އެނގޭ ކަހަލަ ނިޝާނެއް ހަރުކޮށްފައި

ކރަނީ ޖިނާޔަތުގެ
މ އޭނާ އެ ު
ރ ތަނެއްކަމަށްވާނަ ަ
ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލިޔެފައި ހު ި
 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()5

ނކީ ،ވަކިން ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްވާނަމަ،
ވތް ތަ ަ
ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ަ
ނުވަތަ

މީހުން

ދިރިއުޅޭ

ތަނަކަށްވާނަމަ

ނުވަތަ

ހ
އެއްޗެ ި

ރައްކާތެރިކުރާ

ރ
ދވޭނެގޮތަށް ދާއި ާ
ކންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ނުވަ ެ
ތަނެއްކަމަށްވާނަމަ ،ނުވަތަ ޮ
ވަކިކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާނަމަ ،އޭނާ އެކުރަނީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()4

ކ ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަ ީ

()0

"ދިރިއުޅޭ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ވަގުތު މީހަކު
އުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ،އުފުލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް
މގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ،މީހުން ދިރިއުޅުމަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ތަނެއްކަ ު
މރާތެއްގެ ބަޔަކަށެވެ.
ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢި ާ

()5

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ނވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ނ ް
މށްޓަކައި ބޭ ު
އެ ތަނަށް ވަނު ަ
ނިޝާނެއް ދައްކައިގެން މެނުވީ ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ،އަދި މެދުކެނޑުމެއްނެތި،
ށވެ.
ތއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތަނަކަ ެ
އެ ތަނެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ަ

()4

އ ކަމުގައިވިޔަސް،
ނފައި އެވަނީ ،ޢިމާރާތެ ް
"އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" ކަމަށް ބު ެ
ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދެއްކަމުގައި ވިޔަސް ،ނުވަތަ އެއްގަމުއުޅަނދެއް
ކަމުގައިވިޔަސް

ނުވަތަ

މަތިންދާބޯޓެއް

ކަމުގައިވިޔަސް،

މީހުންނާއި

މުދާ

ށވެ.
އުފުލުމަށާއި ،އެއްޗެހި ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކަ ެ

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި ފާރަލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .540ހ)

މހާގެ ހުއްދައެއް ނެތި ،އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން
ކުށުގެ ޢަމަލުން ގެއްލުންވާ ީ
ތތަކުގައި،
ވތަ އޭނާއަށް ފާރަލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންނަނިވި ޙާލަ ް
އަޑުއެހުމުގެ ބޭނުމުގައި ނު ަ
ކރަނީ ކުށެކެވެ.
އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެ ު
()0

މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން އެ މީހާއަށް އޮތް ތަނެއްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ އޭނާގެ އަމިއްލަ
ދ ތަނެއްގައި ނުވަތަ މުޅި ް
ގޮތެއްގައި އޭނާއަށް ބެލެވޭފަ ަ
ތަނެއްގައިހުރެ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ފާރަލުން.
()5

ތނެއްގައި،
އ ބެލެވޭ ަ
ތ މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ ގޮތުގަ ި
މީހެއްގެ ގޯތީގެ ތެރޭގައި ނުވަ ަ
އިވޭއަޑު ނުވަތަ ފެންނަ ފެނުން ،ނުވަތަ

ހިނގާ ޙަރަކާތްތައް ،ނުވަތަ ދެކެވޭވާހަކަ

އަޑުއެހުމާއި ،ރެކޯޑުކުރުމާއި ،ލިބޭ ނުވަތަ އިވޭ ނުވަތަ ފެންނަ ވަރަށްވުރެ ސާފުކޮށް
ފންނާނެގޮތް ހެދުމާއި ،ޢާންމުކޮށް ފޮނުވުން.
ވތަ އިވޭނެ ނުވަތަ ެ
ލިބިދާނެ ނު ަ
އެނގިހުރެ ފިޔަވަޅުނާޅާކަމަށް
ވާނަމަ ރުހުންދީފައިވާކަމުގައި

(ށ)

އ
ތިމާ ދައްކާ ވާހަކައަކީ އެހެން މީހަކު އަޑުއަހައިފާނެ ނުވަތަ ރެކޯޑުކޮށްފާނެ މަޢުލޫމާތުކަމުގަ ި
އެނގިހުރެ އެ ވާހަކައެއް ދެއްކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށްވާނަމަ އޭގެ ފަހުން އަޑުއަހާ

ބެލުން

އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރާ ރެކޯޑު ކުރުމާއި އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ހާމަކުރުމަކީ،
އެ އެނގުނު އެގުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ،ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

އިސްތިސްނާ

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

ދަރަޖަކުރުން

(ބ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އފުލުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ދުއްވާ
ނ އަނެއް ތަނަށް ު
ތނު ް
މުދަލާއި މީހުން އެއް ަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ

ގ
އޭޖެންޓެއް ެ

ހައިސިއްޔަތުން

ނުވަތަ

މުވައްޒަފެއްގެ

ގ ހައިސިއްޔަތުން،
ކންމެ ދުވަހެއްގެ ޢާންމު މަސައްކަތެއް ެ
ހައިސިއްޔަތުން ،ނުވަތަ ޮ
މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރާމީހާ ،އެ ކުރާ
ކަންތައް.
()5

ދެކެވޭ ވާހަކައިގެ ބައިވެރިއަކަށް ހުރެ:
()i

އެދެކެވޭ ވާހަކައިން ކުށެއްގެ ހެކި ލިބޭކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި
ގ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވާހަކަ
ޤަބޫލުކޮށްގެން ،އެގޮތުން ހެކީ ެ
އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުން؛ އަދި

()ii

ނ ހާމަކުރުމުގެ ތެދުނިޔަތުގައިކުރާ ކަމަކަށް
ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ހިނގާކަ ް
އެކަންވުން.

()4

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ނުވަތަ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް
ގ ދަށުން ،ޤާނޫނު
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ސޮއިކޮށް ،ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް ެ
ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުވައްޒަފަކު އެކިއެކި ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި ރެކޯޑުކުރުން.

ށ
ކ ް
"ދެކެވޭ ވާހަކަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ޛަރީޢާއިން އެހެން މީހަ ަ
ތކަށާއި ،މަޢުލޫމާތަކަށެވެ.
ފޮނުވޭ ކޮންމެ އަޑަކަށާއި ،މަންޒަރަކަށާއި ،ލިޔުމަކަށާއި ،އިޝާރާ ަ
މިކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .545ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ހުއްދައެއް ނެތްކަން އެނގިހުރެ؛ އަދި

()5

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މީހެއްގެ އަމިއްލަ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުން؛

އިސްތިސްނާ

(ށ)

މާނަކުރުން

(ނ)

ދަރަޖަކުރުން

(ރ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ދނީ؛
މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހޯ ަ

()5

ވން.
ނުރަނގަޅު ޢަމަލެއް ހިނގާކަން ހާމަކުރުމުގެ ތެދުނިޔަތުގައިކަމަށް ު

()0

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ހުއްދަ

ލިބިގެންވާ

ށ
ނ ް
މީހުން ަ

މެނުވީ

ނުލިބޭ

ގޮތަށް

ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ

މަޢުލޫމާތަށެވެ.
()5

މކޮށް ހާމަކުރުމަށް
"މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢާން ު
ޢލޫމާތަށެވެ.
ނނުވާނެ މަ ު
ޢާންމު މީހަކު ބޭނު ް

()0

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

މކުރުމަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހާ ަ

ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .544ހ)

ވަކި

މަޢުލޫމާތަކީ،

ވ
އަންނަނި ި

ފަދަ

މަޢުލޫމާތެއްކަން

އެނގިހުރެ،

އެހެން

ށ
މީހަކަ ް

އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
()0

ނ މާއްދާގެ ދަށުން
މި ޤާނޫނުގެ  540ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ  545ވަ ަ
ތ
ވ ަ
ދފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަން؛ ނު ަ
މަނާކޮށްފައިވާގޮތަކަށް ހޯ ާ

()5
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މހަކަށް ހުއްދައޮތްކަމެއް ނޫންކަން.
އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ އެހެން ީ

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .543ހ)

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

(ށ)

ނ
ވ ަ
އދާގެ (ރ) ގެ (ަ )0
ގ  541ވަނަ މާ ް
ނ މި ޤާނޫނު ެ
"ދިރިއުޅޭ ތަން" އަށް ދީފައިވަ ީ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ނ)

ގ
ޤނޫނު ެ
ށ ދީފައިވަނީ މި ާ
"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު" އަ ް
މނަކުރުމެވެ.
 545ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާ

(ރ)

ގ
"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
މނަކުރުމެވެ.
 541ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ ާ

(ބ)

ނނުގެ  550ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ށ ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
"މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް" އަ ް
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ޅ)

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

(ކ)

"މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  545ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

(އ)

ގ
"އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  541ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )4ވަނަ ނަ ް

 401ވަނަ ބާބު
ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ނަކަލުކުރުމާއި ،މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގުން
 401ވަނަ މާއްދާ

ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި ،އަގުހުރި އެއްޗެހި ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ
ގޮތުގައި ދެއްކުން

 400ވަނަ މާއްދާ

ނ
ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހު ް

 405ވަނަ މާއްދާ

ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން

 404ވަނަ މާއްދާ

އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް

 403ވަނަ މާއްދާ

ގ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުން
ޞލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމު ެ
ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ،ވަކި މަ ް

 402ވަނަ މާއްދާ

ނ
އވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައާއި ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި އޮޅުވާލު ް
ގން ބޭ ް
ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވި ެ
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 401ވަނަ މާއްދާ

ނ
ދކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލު ް
ށފަހު ދަރަނި ޫ
ރަހުނު ބެހެއްޓުމަ ް

 401ވަނަ މާއްދާ

އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި އޮޅުވާލުން

 401ވަނަ މާއްދާ

ނ
މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރު ް

 402ވަނަ މާއްދާ

ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާލުން

 451ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ޞައްޙަ ލިޔުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ،އެ ހަދާ ލިޔުން ނަކަލުކުރުމާއި ،އަގުހުރި އެއްޗެހި
ނަކަލުކޮށް އަސްލުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .401ހ)

ލއް ފޮރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި،
މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ،ނުވަތަ ނުރަނގަޅު ޢަމަ ެ
ކރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
އެނގިހުރެ އަންނަނިވި ޢަމަލު ު
()0

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި ނުވަތަ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ
ނަންބަރުގައި

ވ
ށފައި ާ
ބަޔާންކޮ ް

ލިޔުމަކަށް

ޞައްޙަނޫން

ނުވަތަ

އެއްޗަކަށް

ޔމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެދުކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން
ހަވާލާދިނުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ލި ު
ކަމެއް ތަކުރާރުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައިވާ ކަމެއް
ބަޔާންކުރުން.
()5

ވކި އަސްލެއް އޮތް
ަ
އެ އެއްޗަކީ ވަކި މީހަކުހެދި އެއްޗެއްކަމުގައި ،ނުވަތަ
އެއްޗެއްކަމުގައި ،ނުވަތަ ވަކި އަގެއް އޮތްއެއްޗެއްކަމުގައި ،ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއްވީ
އެއްޗެއްކަމުގައި ،ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި ،ދެއްކުމަށްޓަކައި ،އެއްޗެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް
ވތަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލުގެނައުން.
އުފެއްދުން ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ނު ަ

()4

އަންނަނިވި

ގޮތްތަކުގެ

އން
ތެރެ ި

ގޮތަކަށް،

ރން ،ނުވަތަ
ފުރިހަމަކުރުން ،ނުވަތަ ދޫކު ު

ލިޔުމެއް

އުފެއްދުން،

ތ
ނުވަ ަ

ނ،
ކށްދިނުން ،ނުވަތަ ދިނު ް
ކަށަވަރު ޮ

ދނުން:
ނުވަތަ ނަކަލުކޮށް ި
()i

އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ

()ii

ބރުޖެހި ވަކި
ވަކި ތަނެއްގައި ،ނުވަތަ ވަކި ވަގުތެއްގައި ،ނުވަތަ ނަން ަ
ނ ،ނުވަތަ ވަކި އުސޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި،
ތަރުތީބަކު ް
ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ

()iii
މާނަކުރުން

(ށ)

އަސްލެއްގެ ކޮޕީކަމުގައި ޞައްޙަނޫން ގޮތުގައި ،ދެއްކުމަށް؛

"ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮންމެ ވަސީލަތަކުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އަގެއް ހުރި
އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ޙައްޤެއްގެ ނުވަތަ އިމްތިޔާޒެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޝަޚްޞު ކަނޑައަޅައި އަންގައިދިނުމުގެ ރަމްޒަށެވެ.
ދަރަޖަކުރުން:
ލިޔުން ނަކަލުކުރުން

(ނ)

()0

ނ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ބޭނުންކުރަ ީ
ގ
އ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތު ެ
އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށްޓަކައި ކަމުގައިވާނަމަެ ،
 3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ޤާނޫނީ

()i

ޙައްޤެއް،

ވާޖިބެއް

ތއް،
މަޞްލަޙަ ެ

ނުވަތަ

އސިއްޔަތެއް
ހަ ި

ނ
ލވެދާނެކަ ް
ނކަން ދެއްކުމަށް ،ނުވަތަ ބަދަ ު
އުފެއްދުމަށް ،ނުވަތަ އުފެދިދާ ެ
ތވެދާނެކަން
ގނައުމަށް ނުވަތަ ނިމުމަކަށް އަ ު
ދެއްކުމަށް ،ނުވަތަ ނިމުމަކަށް ެ
ދެއްކުމަށް،

ނުވަތަ

ވސް
އނޫން ެ
ެ

ގޮތަކުން

އަސަރުކުރުވުމަށް

ތ
ނުވަ ަ

ތ
އަސަރުކޮށްފާނެކަން ދެއްކުމަށްކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
()ii

އެ ލިޔުމަކީ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ،ނުވަތަ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުމެއްކަމުގައި ދެއްކުމަށް ކަމުގައިވުން.

ދަރަޖަކުރުން

()5

ކ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަ ީ

ލިޔުމާއި ރެކޯޑާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާ ބެހުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .400ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އއްވެސް ނުރަނގަޅު
ވތަ ެ
އެއްވެސް މީހަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ނު ަ
ޢަމަލެއް ފޮރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމެއް ކުރުން؛ އަދި

()5

އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރެކޯޑެއް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބަދަލުގެނައުން ،ނުވަތަ އެފަދަ
ފރުވުން؛ އަދި
އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްލުން ،ނުވަތަ އޮތް ތަނަކުން ނެގުން ،ނުވަތަ ޮ

()4

އެ ކުށް ކުރަނީ ،އެކަންކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ނެތިކަމުގައި
އެނގިހުރެ އެކަން ކުރުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.

ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .405ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

މށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް
އޭނާގެ ޢަމަލުން އަންނަނިވި ނަތީޖާތައް ނުކުމެދާނެކަ ަ
ނުބަހައްޓައި:
()i

ތ
އެހެން މީހަކަށް އެ ކަމުން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބުން؛ ނުވަ ަ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()ii

ތ
މންފާއެއް ލިބުން؛ ނުވަ ަ
އޭނާއަށް ލިބުން ޙައްޤު ނޫން ަ

()iii

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ ،އެކުރާ ޢަމަލު ކުރުމަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތެއް ނުވަތަ
ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް ޙާލު ،އޭނާގެ އެ ޢަމަލަކީ ،އެފަދަ ހައިސިއްޔަތެއް
ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއް އޮވެގެން ކުރާ ޢަމަލެއްކަމުގައި އެހެން މީހަކަށް
ދ
ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތްވުން؛ އަ ި

()5

އޭނާ އަކީ:
()i

ތ
އެހެން މީހެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެއްކުން؛ ނުވަ ަ

()ii

އެހެން މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރުން ،ނުވަތަ
ތ
ވ ަ
ނވަތަ ދިނުން؛ ނު ަ
ވތަ ވިއްކުން ު
ބަދަލުކުރުން ،ނު ަ

()iii
ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ނ)

ގޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

އެހެން މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ގަތުން.

ގ
މށްޓަކައި އަދި މި މާއްދާ ެ
ނބަރުގެ ) (iiގެ ބޭނު ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަ ް
ގ
ޢލޫމާތު ެ
ކން އަންގައިދޭ މަ ު
ބނުމަށްޓަކައި ކާކު ަ
ގ ) (iiiގެ ޭ
ނންބަރު ެ
(ހ) ގެ ( )2ވަނަ ަ
ނ
ތެރޭގައި ،މީހެއްގެ ނަމާއި ،އުފަން ތާރީޚާއި ،އޭނާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަ ް
ނަންބަރާއި،

ކޯޑާއި،

ގ
އޭނާ ެ

މާލީ

މަޢުލޫމާތާއި،

ކ
ވަ ި

މީހަކު

އ
ދެނެގަތުމަށްޓަކަ ި

ހން ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނެއެވެ.
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެ ެ
()0

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގެ ) (iiވަނަ ބަޔާއި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ގ
ކށްކުށަކީ ޖިނާޔަތު ެ
ނބަރުގެ ) (iiiވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު
( )0ވަނަ ނަ ް
 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.

()5

ކ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަ ީ

އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލުތައް
ކުށް މާނަކުރުން

( .404ހ)

މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ
ވ ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނނި ި
މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ،އަން ަ
()0

ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ކަމެއް އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު،
ތ
ފަރުވާލެއްނެތި ދިނުން؛ ނުވަ ަ

()5

ފއިވާ އުސޫލުތަކާއި
ލކުރެވޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވި ަ
ވިޔަފާރީގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަ ު
ށ
މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ،ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ،އެނގިހުރެ ،މީހަކަ ް
ކަމެއް އޮޅުވާލުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ،ވަކި މަޞްލަޙަތަކަށް ބުރަވެ ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުން
ރިޝްވަތު
ހޯދުމާއި ޤަބޫލުކުރުން

( .403ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އެނގިހުރެ އެއްވެސް މަންފާއެއް ހޯދުމާއި ޤަބޫލުކުރުން؛ އަދި

()5

ތ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އިޚްލާޞްތެރިވުމަށް އޮ ް
ވާޖިބަކާ

ޚިލާފުވުމުގެ

އިޚްލާޞްތެރިވުމުގެ

އެ

ޤބިލުގައި
މު ާ
ވާޖިބު

އޭނާގެ

ބ
ލި ޭ

ކމުގައި
މަންފާއެއް ަ

މައްޗަށް

އުފެދިގެންދަނީ،

ވުމާއި،
ވ
އަންނަނި ި

ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިކަމުގައިވުން:
()i

ޕާޓްނަރަކަށްވުން،

ނުވަތަ

އޭޖެންޓަކަށްވުން

ނުވަތަ

އެހެން

ގ
މީހެއް ެ

ތ
މުވައްޒަފަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
()ii

ލޙަތެއް އުފައްދައިދޭ
ލނިވެރިއަކަށްވުން ނުވަތަ މަޞް ަ
ޓްރަސްޓީއަކަށްވުން ،ނުވަތަ ބެ ެ
ތ
ވ ަ
އެހެންވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކަށްވުން؛ ނު ަ

ވން،
އކައުންޓަންޓަކަށް ު
ވތަ ެ
ތ ޑޮކްޓަރަކަށްވުން ،ނު ަ
ވން ،ނުވަ ަ
( )iiiޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ު
ދ
ނުވަތަ އަގުކުރާ މީހަކަށްވުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަންނީ ލަފާދޭ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ޭ
ތ
ވ ަ
މީހަކަށްވުން؛ ނު ަ
ނޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ ޖަމާޢަތެއްގެ
ފ ް
( )ivކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުން ު
ތ
ޢ ް
ފނި ނުވަތަ ޖަމާ ަ
ތ މެނޭޖަރަކަށް ނުވަތަ އެ ކުން ު
އޮފީހެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ،ނުވަ ަ
ތ
ހިންގުމުގައި އިރުޝާދުދެވޭފަދަ މަރުޙަލާއެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
()v

ތ
ފރީއަކަށްވުން ނުވަ ަ
ތަޙްކީމްގެ އުސޫލުން މައްސަލަ ބަލައިދޭ މީހަކަށްވުން ނުވަތަ ރެ ް
ކުރިމަތީގައިވާ މައްސަލައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ދައުރު
އަދާކުރާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ރިޝްވަތެއް ހުށަހެޅުމާއި
މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ

(ށ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް

ދިނުން

()0

ނ
އެނގިހުރެ މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުން ،ނުވަތަ މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅު ް
އސާ ދިނުން .އަދި
ނުވަތަ މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ފަ ި

()5

އެއްޗަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ހުއްދަނެތް
ކަމުގައިވުން.

ތިމާގެ މަޞްލަޙަތެއް ނެތް
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ

(ނ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް

ވާޖިބާ ޚިލާފުވުން
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އެއްޗެއް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()0

މމާއި ،އަގުކުރުމާއި،
ނތައް ނިން ު
ވަކި ކަމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ނިންމު ް
މުދަލާ ޚިދުމަތަށް ފާޑުކިޔާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ؛ އަދި

()5

ވ
ފރުވުމަށްޓަކައި ދެ ޭ
ށ ނުވަތަ ފާޑުކިޔުމަށް ނުފޫޒު ޯ
ވތަ އަގުކުރުމަ ް
އެނިންމުމަށް ނު ަ
ދ މަންފާއެއް ހޯދުމާއި ޤަބޫލުކުރުން.
މަންފާއެއްކަން އެނގިހުރެ ،އެފަ ަ

ދަރަޖަކުރުން

(ރ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.

ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައާއި
ޢާންމު ބީލަންތަކުގައި އޮޅުވާލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .402ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އ
ތއް ހިންގުމަށްޓަކަ ި
އވޭ މުބާރާތްތަކާއި މަޢްރަޟު ަ
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭ ް
އ
ތކާއި މަޢްރަޟުތަ ް
މބާރާތް ަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ު
އ ކުރުން:
ވތުގެ ޢަމަލެ ް
ގއި ،އަންނަނިވި ބާ ަ
ހިންގިޔަ ނުދިނުމުގެ މަޤްޞަދު ަ
()i

ތ
ޢރަޟެއްގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިއަކަށް ،ނުވަ ަ
އެފަދަ މުބާރާތެއް ނުވަތަ މަ ް
ގޅުން ހުރި
މބާރާތަކާ ނުވަތަ މަޢްރަޟަކާ ު
އޮފިޝަލަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ު
އެހެންވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ދިނުމާއި،
ތ
މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ސ މީހެއްގެ
އެފަދަ ބައިވެރިއެއްގެ ނުވަތަ އޮފިޝަލެއްގެ ނުވަތަ އެނޫންވެ ް
ފދަ އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛
ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާ ަ
ތ
ނުވަ ަ

()iii

އެފަދަ މުބާރާތަކާ ނުވަތަ މަޢްރަޟަކާ ގުޅުން ހުރި މީހަކާ ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗަކާ ބެހުން؛

()5

ނ
ވަކި ބާވަތެއްގެ މަންފާއެއް ދިނުމަކީ މި މާއްދާގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށު ް
ތ
ލކުރުން؛ ނުވަ ަ
ކުށެއްކަމުގައިވާއިރު ،އެނގިހުރެ އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދުމާއި ޤަބޫ ު

()4

ނތަކުގެ
ވފައިވާ ބީލަ ް
ރވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ހުޅުވާލެ ި
ކށްގެން ކު ެ
ޢާންމުކޮށް އިޢްލާން ޮ
މައްޗަށް ހިނގާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ،ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ ކުރުން.
ތ
ނުވަ ަ

()3

އޭނާ:
()i

އސާގެ އެހީ
ތ މަޢްރަޟަކަށް ފަ ި
ރތަކަށް ނުވަ ަ
މބާ ާ
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ު
ދިނުމާއި،

އެފަދަ

ތކާއި
މުބާރާތް ަ

މަޢްރަޟުތައް

ބޭއްވުމާއި

އެފަދަ

އ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި
މުބާރާތްތަކާއި މަޢްރަޟުތަކުގަ ި
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން؛ އަދި
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެ ަ
ނ ނަންބަރުގެ ( )iގައިވާ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަ ަ

()ii

ތއް ހިންގުމަށް އޮތް އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ
އެފަދަ މަޢްރަޟުތަކާއި މުބާރާތް ަ
ނ އޭނާއަށް
ތ އެ މުބާރާތެއް ބޭއްވެމުންދާކަ ް
ޚިލާފަށް އެ މަޢްރަޟެއް ނުވަ ަ
އެނގިގެންވުން.
މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ނ)

ތ
"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދެވޭ ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން ،ނުވަ ަ
ދ
މއްދީ ނުވަތަ ޣައިރު މާއް ީ
ވޔަސް އަދި ނުވިޔަސް ،ލިބިދޭ ާ
ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން ި
މަންފާއަކަށެވެ.
()0

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރާއި ( )5ވަނަ ނަންބަރާއި ( )4ވަނަ
ތގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްކުށެވެ.
ނަންބަރުގައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖިނާޔަ ު

()5

ވނަ ނަންބަރުގައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )3
ކުށެކެވެ.

ރަހުނު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .401ހ)

ވ މުދަލުގެ މައްޗަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ ރަހުނުގެ ދަރަނި
ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައި ާ
އަދާކުރުމަށް

ހުރަސްއެޅުމުގެ

ނިޔަތުގައި،

ރަހުނުގެ

އ
ގތުގަ ި
ޮ

ބެހެއްޓިފައިވާ

މދަލެއް
ު

ގ
ފރުވައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އޭ ެ
މ ،ނުވަތަ ހުރި ތަނުން ގެންގޮސްފިނަމަ ،ނުވަތަ ޮ
ނައްތާލައިފިނަ ަ
ށފިނަމަ،
ކވެރިކަން ބަދަލުކޮ ް
ވތަ އޭގެ މިލް ު
މައްޗަށް އިތުރު ޙައްޤެއް އުފައްދައިފިނަމަ ،ނު ަ
މ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
އން މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފިނަ ަ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ ި
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި އޮޅުވާލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .401ހ)

ނ
އއްވެސް ފަރާތެއް އިފްލާސްކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި ދަރަ ި
ގތުގެމަތިން ެ
ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ޮ
ކ
ހން ފަރާތަ ާ
ބލެހެއްޓުމާއި ހިންގުން އެ ެ
ލޙަތަށްޓަކައި މުދާ ެ
މޞް ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ނ
ކންފު ި
ފށިފައިވާކަން އެނގިހުރެ ނުވަތަ ު
ނ އުޅޭކަން ނުވަތަ ެ
ހަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ފެށެ ް
މގެ މަސައްކަތް ކުންފުނީގެ
ލމުގެ ނުވަތަ ކުންފުނި އުވާލު ު
އެހެން ކުންފުންޏަކާ އެއްކޮށް ު
ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި ފަށައިފައިވާކަން ނުވަތަ ފަށަން އުޅޭކަން
އެނގިހުރެ ،އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ހިންގާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
()0

ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އޮތް ޙައްޤެއް ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ޙައްޤަށް
ހުރަސްއެޅުމަށްޓަކައި ،އެ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުން ،ނުވަތަ ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ
ނއް ތަންފީޒުކުރުމަށް
އ މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫ ެ
ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކަ ި
ހުރަސްއެޅުން؛ ނުވަތަ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

އެ މުދަލާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫން ގޮތެއްގައި ބަދަލުކުރުން؛
ތ
ނުވަ ަ

()4

ލހައްޓައި ހިންގުމުގެ
ގ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުދާ ބަ ަ
ދަރަނި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު ެ
ބލަހައްޓައި ހިންގައި
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން އެގޮތުގެމަތިން އެ މުދާ ަ
ހެދުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނީ ގޮތުން އޭނާއަށް ލިބުން ޙައްޤު އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް
ނން.
މަނާވެގަތުން ނުވަތަ ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ދި ު

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާލީ ޙާލަތު ދަށްވަމުންދާ މާލީ އިދާރާއަކުން ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް ޤަބޫލުކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .401ހ)

ވ
ރޝާދުދިނުމުގައި ބައިވެރި ާ
ތ ހިންގުމުގެ އި ު
ށވެހުރެ ،ނުވަ ަ
ކ ް
މާލީ އިދާރާއެއް ހިންގާ މީހަ ަ
ލކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނނިވި ޢަމަ ު
މީހަކަށްވެހުރެ ،އަން ަ
()0

ބޮޑެތި މާލީ ދަތިތަކާހުރެ ،އެ އިދާރާގެ ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން
ނ
ލހެއްޓުމާ ހަވާލުވާ ެ
އވާލުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ މުދާ ބެ ެ
ޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ އެތަން ު
މީހަކު

ޢައްޔަންކުރަން

ފއިވާކަން
ޖެހި ަ

ނުވަތަ

ލން
އަ ު

އެތަން

މ
އިންތިޒާ ު

ކުރަންޖެހިފައިވާކަން އެނގިހުރެ؛ އަދި
()5

ތ
ތތަކުގެ މަޢުލޫމާ ު
އެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާތަށް އެތަނުގެ މާލީ ދަ ި
ލމަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓައި؛ އަދި
ނންތޯ ބެ ު
އެނގިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ޫ

()4

ތ
ވ ަ
ބލައިގަތުން ނު ަ
އެނގިހުރެ އެ މާލީ އިދާރާއަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ަ
ބަލައިގަތުން ހުއްދަކުރުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވިއްކާލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .402ހ)

ޕިރަމިޑް

ސޭލްސް

ބައިވެރިވުމުގެ

ސްކީމެއްގައި

ޙައްޤު،

އަންނަނިވި

ޙާލަތްތަކުގައި،

އެނގިހުރެ ވިއްކާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
މާނަކުރުން

(ށ)

"ޕިރަމިޑް

ސޭލްސް

ސްކީމް"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ

އަންނަނިވި

ށޓަކައި
ކަންކަމަ ް

ކށެވެ:
އެކުލަވައިލެވޭ ކޮންމެ ޕްލޭނެއް ،ނުވަތަ ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫޢަ ަ
()0

ހރި އެހެން އެއްޗެއް
މީހަކު އަގެއް ހުރި އެއްޗެއް ދޫކޮށްލުމުގެ މުޤާބިލުގައި ،އަގެއް ު
ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުން؛

117

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޢަމަލު ހިންގަނީ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން އެކަމުގައި
ށކަމުގައިވުން؛ އަދި
ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދެވޭ ގޮތަ ް

()4

ނ
ލ ް
އކޭ ،ނުވަތަ އަ ު
ދށުން ވި ް
އެކަމަކީ އެ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ަ
ށ
ތ ް
ޢދަދުގެ ނިސްބަ ަ
ދލުގެ ަ
މދުގައި ބަހައިލެވޭ މު ަ
ވިއްކުމަށްޓަކައި ބައިވެރިންގެ ެ
ވން.
ކށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢަކަށް ނު ު
އެކަނި ބުރަވެފައި އޮންނަ ޕްލޭނަ ަ

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މާނަކުރުން

( .451ހ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
ވ
އދާގެ (ށ) ގައި ދީފައި ާ
މ ޤާނޫނުގެ  402ވަނަ މާ ް
ނ ި
"މަންފާ" އަށް ދީފައިވަ ީ
މާނަކުރުމެވެ.
(ށ)

"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ނ)

ނ
ދގެ (ނ) ގެ ( )0ވަ ަ
"ކުންފުނި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއް ާ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ރ)

މއްދާގެ (ހ) ގައި ދީފައިވާ
"އޮޅުވާލުމުގެ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  404ވަނަ ާ
މާނަކުރުމެވެ.

(ބ)

ގ
ނގެ  502ވަނަ މާއްދާ ެ
"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަޞްލަޙަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫ ު
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ނ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގަ ި

(ޅ)

"ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  402ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ކ)

ދގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ
"ޚިދުމަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  503ވަނަ މާއް ާ
މާނަކުރުމެވެ.

(އ)

"އޭޖެންޓް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )3ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ވ)

ދފައިވާ
އދާގެ (ށ) ގައި ީ
ވނަ މާ ް
މ ޤާނޫނުގެ ަ 401
"ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ ި
މާނަކުރުމެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 301ވަނަ ބާބު
ޢާއިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް
 301ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހުއްދަނޫން ކާވެ ި

 300ވަނަ މާއްދާ

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން

 305ވަނަ މާއްދާ

ތ
ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާ ް

 304ވަނަ މާއްދާ

ނ
ތިމާގެމީހަކާއެކު ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގު ް

 303ވަނަ މާއްދާ

ނ
ށލު ް
ބއި ،ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮ ް
އތް ވާޖި ާ
ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޮ

 302ވަނަ މާއްދާ

އަޅާނުލުން

 301ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހައްޔަރުން ނައްޓުވައިލު ް

 301ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ހުއްދަނޫން ކާވެންޏެއް ކުރުން

( .301ހ)

ހުއްދަނޫން ކާވެނި
މލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ
ކން ކުރެ ޢަ ަ
ނނަނިވި ޢަމަލުތަ ު
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
ކުށެކެވެ.
()0

ނކުރެ އަނތްބަކު
ނ ހުރެ ،ނުވަތަ ހަތަރު އަބީ ް
ގ ް
ހަތަރު އަނބީންނާއި އިނދެ ެ
ތ
ޢިއްދައިގައިވާ ހާލު ،އިތުރު ކާވެންޏެއް ކުރުން؛ ނުވަ ަ

()5

ކާވެންޏެއް މަތީގައި ހުރެ ،ނުވަތަ ވަރިކުރި އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަ ނުވަނީސް
ކ
އެ އަންހެނާގެ އެއް ޢިޞްމަތުގައި ކާވެނިކުރުން ޙަރާމްވެގެންވާ އެހެން އަންހެނަ ާ
ތ
ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަ ަ

()4

ނ
ކރި ފިރިހެނާ ނޫ ް
ކރިން ،އެ އަންހެނާ އޭނާ ވަރި ު
އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވުމުގެ ު
ވތަ
އެހެން މީހަކާ ކާވެނިކުރުން؛ ނު ަ

()3

މީހަކާ އިނދެގެން ހުރި އަންހެނާ އިތުރު ކާވެންޏެއް ކުރުން؛ ނުވަތަ

()2

ށ ކުރި ފިރިހެން
ތންފަ ް
ފށް ނުފިލަނީސް ،އޭނާ ި
ހނާގެ ަ
ތިންފަށް ވެފައިވާ އަން ެ
ތ
މީހާއާ ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަ ަ

()1

ތ
ލން ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަ ަ
ލިޢާން ކުރެވިފައިވާ ދެމީހުން އަ ު

()1

ވތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ
އއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނު ަ
ވތަ ެ
ބން ނު ަ
ނަސަބުގެ ސަބަ ު
119

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ސަބަބުން ،އެ ފިރިހެނަކާ އެ އަންހެނަކާ ދެމީހުން ކާވެނިކުރުން އިސްލާމީ
ތ
ޝަރީޢަތުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ދެމީހުން ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަ ަ
()1

ތ
އެއް ޖިންސުގެ ދެމީހުން ކާވެނި ކުރުން؛ ނުވަ ަ

()2

ތ
ރހެނަކާ ކާވެނިކުރުން؛ ނުވަ ަ
އަންހެނަކު ،މުސްލިމް ނޫން ފި ި

()01

ތބީއަކުކަމުގައި ނުވާ ޣައިރު މުސްލިމަކާ ކާވެނިކުރުން.
ފިރިހެނަކު ،އަހުލުކި ާ

މާނަކުރުން

(ށ)

()0

ނފައި އެވަނީ:
"އަންހެނާގެ ޢިއްދަ" ކަމަށް ބު ެ

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.

()i

ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ޙައިޟުވާ ޢުމުރުގެ މީހަކު ކަމުގައިވެފައި،
އެ އަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއް
ފަހަރުވެސް

ޖިމާޢުވެފައިވާނަމަ،

އަދި

ވަރިކުރިއިރު

އޭނާ

އިނީ

ހައްޔަރުގައިކަމަށް ނުވާނަމަ ،ވަރިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން  4ޙައިޟާއި
ތ
މއްދަތު؛ ނުވަ ަ
 4ޠުހުރު ހަމަވަންދެން ހިނގާ ު
()ii

ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ޙައިޟުނުވާ ނުވަތަ ޙައިޟުވުން ހުއްޓިފައިވާ
އަންހެނަކު ކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އެއަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ
މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

އެއް

ފހަރުވެސް
ަ

ޖިމާޢުވެފައިވާނަމަ،

ވަރިކުރި

މހުގެ  4މަސް ހަމަވަންދެން ހިނގާ މުއްދަތު؛
ގން ހަނދު ަ
ދުވަހުން ފެށި ެ
ތ
ނުވަ ަ
ހއްޔަރުގައިކަމަށް ވާނަމަ ،އޭނާ ވިހެއުމާ
( )iiiވަރިކުރެވުނު އަންހެނާ އިނީ ަ
ވތަ ހައްޔަރުގައި އިންއިނުން ،ނިމުމަކަށް
ހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތު ،ނު ަ
ތ
އައުމާހަމައަށް ހިނގާ މުއްދަތު؛ ނުވަ ަ
()iv

އަންހެނަކު

ކާވެނި

ކޮށްގެން

ހުއްޓައި،

ނުވަތަ

ރަޖުޢީ

ވަރިއެއްގެ

ޢިއްދައިގައި އިންދައި ،އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވާ ޙާލަތުގައި ،އެ އަންހެނާ
ވ ދުވަހުން
ވނަމަ ،އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރު ި
އިނީ ހައްޔަރުގައި ކަމަށް ނު ާ
ހއި  01ދުވަސް ހަމަވަންދެން ހިނގާ
ފެށިގެން ހަނދުމަހުގެ  3މަ ާ
މުއްދަތަށެވެ.

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން
ކުށް ކަ ނޑައެޅުން

( .300ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ޒިނޭކުރުން؛

()5

ނ
އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގު ް
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ދދު25 :
އަ ަ

ދަރަޖަކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

މީހަކާ އިނދެގެންހުރެ އެހެން

ށފައިވާ ކުށަކީ:
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
()0

މީހަކާ ޖިންސީ ގުޅުން

މީހަކާ އިނދެހުރެ ،ކުރި ކުށަކަށް ވާނަމަ ،އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ
ކުށެކެވެ؛

ހިންގުމާއި ،މީހަކާ
ނީނދެހުރެ އެހެން މީހަކާ
ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން

()5

އ
މީހަކާ ނީނދެހުރެ ކާވެންޏެއްގެ މަތީގައި ހުރި މީހަކާއެކު ކުރި ކުށަކަށްވާނަމަ ،އެ ީ
ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()4

މީހަކާ ނީނދެހުރެ ،ކާވެންޏެއް މަތީގައިނުވާ މީހަކާއެކު ކުރި ކުށަކަށްވާނަމަ ،އެއީ
ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()3

މީހަކާ ނީނދެހުރެ ވިޔަސް ނުވަތަ އިނދެގެންހުރެ ވިޔަސް ،ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން،
ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކާއެކު ކުރި ކުށަކަށްވާނަމަ ،އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()2

ގ
ނ ނުވަތަ ކާވެނީ ެ
ބ ް
ބން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަ ު
ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަ ު
ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ،ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވިޔަސް ،އޭނާއަކީ
ކ ކަމުގައި ވެފައި،
ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަ ު
އ
މށްވާނަމަ ،އެ ީ
ކށެއް ކަ ަ
ބނުންކޮށްގެން ކުރި ު
ގތުގައި ޭ
އެ މަޤާމު ނަހަމަ ޮ
ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ހަތަރު ހެކިންގެ އުސޫލު

(ނ)

އިތުރު އަދަބު

(ރ)

އިސްތިސްނާ

(ބ)

މާނަކުރުން

(ޅ)

ކށް ސާބިތުކުރަނީ ،އެ ކުށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  0ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު
ނ ގޮތުގައި ،ޑީ.އެން.އޭ އާއި
ނ ް
ކުރި މީހާގެ އިޢުތިރާފު ނުވަތަ ހަތަރު ހެކީންގެ ހެކިބަހުން ޫ
ޤބޫލުކުރެވިދާނެ ފަދަ ޤަރީނާ
އ ަ
ފދަ އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތުގަ ި
ހައްޔަރުގައި އިނުމުގެ ޤަރީނާ ަ
އ ވާނަމަ،
ނުވަތަ ޤަރީނާތަކަކުން ކަމުގަ ި

އެ ކުށަކީ ،އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށް

ދަރަޖަކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.
ށށް ،މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ
ނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކު ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  0ވަނަ ަ
ޝރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ަ
ށން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަށް ،އިސްލާމީ
ބާބުގެ ދަ ު
ޙައްދު ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެމީހެއްގެ ގައިގައި  011އެތިފަހަރުން ޖަލްދު ކުރަންވާނެއެވެ.
ނ
ރ ީ
އވާ ކުށް ،ސާބިތު ކު ަ
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ 0
ށ
ށށް ދިނުމަ ް
ވނަމަ ،އެ ކު ަ
ތންކަމުގައި ާ
ނވެގެންވާ ގޮތުގެމަ ި
އ ބަޔާ ް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގަ ި
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
()0

"ޒިނޭކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ އޭނާ
ގ
ހން އަންހެނެއް ެ
ކުރި ރަޖުޢީ ވަރިއެއްގެ ޢިއްދައިގައި އިން އަންހެނާ ފިޔަވައި ،އެ ެ
ނވަރެއް ނަމަވެސް
ގ ޒަކަރު ނުވަތަ ޒަކަރުގެ ކުޑަމި ް
ފަރުޖަށް އެ ފިރިހެންމީހާ ެ
ވެއްދުމަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

ނފައި އެވަނީ
"އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން" ކަމަށް ބު ެ
()i

ފިރިހެނެއްގެ
ގުނަވަނެއް

ފުރަގަސް
ނުވަތަ

ފަރާތު

އ
އެއްޗެ ް

ދޮރަށް
ޖިންސީ

އެހެން

ފިރިހެނަކު

އޭނާގެ

އަރާމެއް

ހޯދުމުގެ

ގޮތުން

ވެއްދުމަށެވެ .ނުވަތަ ފިރިހެނެއްގެ އަނގައަށް އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ޒަކަރު
ވެއްދުމަށެވެ .ނުވަތަ،
()ii

އަންހެނެއްގެ ކުރިމަތި ފަރާތު ދޮރަށް ނުވަތަ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް
އ ނުވަތަ އެއްޗެއް ،ޖިންސީ އަރާމެއް
އެހެން އަންހެނެއްގެ ގުނަވަނެ ް
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވެއްދުމަށެވެ.

()4

"ޖަލްދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ
ތ
ބއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،ހަންމުށިން ނުވަ ަ
ގތެއްގެމަތިން ،އަދަ ެ
ނުލިބޭނޭ ޮ
ދ
ތޅުމަށެވެ .ޖަލްދު ކުރާހިނދު ،އެ އަދަބަކަށް ހުއް ަ
ދުއްރައިން މީހެއްގެ ގައިގާ ތަޅާ ެ
އ ޖަހަންވާނީ އެކަކެވެ .އަދި ޖަލްދުކުރާ މީހާގެ
ކުރެވިގެންވާ ހުރިހާ އެތިފަހަރެ ް
އަތުގެ

ކުޑަހުޅު

މުލައްދަނޑިއަށް

ނޫނީ

ލަންބައިގެން

އެއްވެސް

ބާރެއް

ނުވާނެއެވެ.

ލައިގެން

އަދި

ނުވާނެއެވެ.

އޭނާގެ
ނުވަތަ

އަތުގެ
ކޮނޑާއި

ނ
ގ ް
އުނަގަނޑާއި ފުރަގަހާއި ފަޔާއި ފުންނާބުގެ ޙަރަކާތެއްގެ ބާރު ބޭނުން ކޮށް ެ
ނުވާނެއެވެ.

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .305ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ނ
ވތަ ފިރިމީހާ ނޫ ް
ނން ،ނު ަ
ކާވެންޏެއްގެ މަތީގައި ހުރި މީހަކު ،ތިމާގެ އަނބިމީހާ ޫ
މީހަކާއެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްނަމަ ،އެ ކުށަކީ ޖުނަޙުގެ  0ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

ގ
ވންޏެއްގެ މަތީގައިހުރި އެހެން މީހަކާ އެކު ހިން ި
މީހަކާ ނީނދެ ހުރި މީހަކު ،ކާ ެ
ށކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއްނަމަ ،އެ ކު ަ

()4

މީހަކާ ނީނދެހުރި މީހަކު ،މީހަކާ ނީނދެހުރި އެހެން މީހަކާއެކު ހިންގި ޖިންސީ
ޙގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
މުޢާމަލާތެއްނަމަ ،އެކުށަކީ ޖުނަ ް

()3

ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()2

މީހަކާ ނީނދެހުރެ ވިޔަސް ނުވަތަ އިނދެގެންހުރެ ވިޔަސް ،ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން،
ގ
ލތެއްނަމަ ،އެއީ ޖިނާޔަތު ެ
ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކާއެކު ހިންގި ޖިންސީ މުޢާމަ ާ
 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()1

ގ
ނ ނުވަތަ ކާވެނީ ެ
ބ ް
ބން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަ ު
ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަ ު
ގުޅުމުގެ

ސަބަބުން،

ގތެއްގައި
ދާއިމީ ޮ

ޙަރާމްވެގެންވާ

ކާވެނި

މީހަކުކަމުގައި

ކ
ނުވިޔަސް ،އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަ ު
ސ
ނ ހިންގި ޖިން ީ
ނންކޮށްގެ ް
ކަމުގައި ވެފައި ،އެ މަޤާމު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭ ު
ގ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
މުޢާމަލާތެއްނަމަ ،އެއީ ޖިނާޔަތު ެ
ކުށް ކަނޑައެޅުން

(ށ)

ހ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ތިމާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ މީ ާ

މާނަކުރުން

(ނ)

"ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތިމާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކާއެކު
މހާ ފިޔަވައި ،އެހެން
ނުވަތަ ތިމާ އިނދެގެންއުޅޭ ި

ކ
މހަކާއެކު ނުވަތަ ޖަނަވާރަކާއެ ު
ީ

ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ،މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކަށެވެ.
މނޭ ގޮތުން ހިންގާ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ކުށަށް ނުހި ެ

ތިމާގެމީހަކާއެކު ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަލާތް ހިންގުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .304ހ)

މީހަކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާގެ ތިމާގެމީހަކާ ޒިނޭކުރާނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖިންސީ
ގުޅުމެއް ހިންގާނަމަ ،އޭނާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

()0

ގ
ހ ެ
ލތް ހިންގި މީ ާ
ކުށްކުރި މީހާއަކީ އޭނާއާއެކު ޒިނޭކުރި ނުވަތަ ޖިންސީ މުޢާމަ ާ
މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ ކާފަ ނުވަތަ މުނިމާމަ ނުވަތަ މުނިކާފައާ
އެކުގައިކަމަށްވާނަމަ ،އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ؛

()5

ގ
މ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތު ެ
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައިި ،
 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ؛

އިތުރު އަދަބު ހުއްދަކުރުން

()4

މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަށް،
މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން
 02އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުން ،މި ކުށަށް ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ.

()3

އކާތެރި އަނިޔާއެއް
އ އެވަނީ ހަށިގަނޑަށް ނުރަ ް
"ޖަލްދުކުރުން" ކަމަށްބުނެފަ ި
އ ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސާޅީސް އެތިފަހަރު
މތިން އަދަބެ ް
ނުލިބޭނެ ގޮތުގެ ަ
ވތަ ދުއްރައިން ،މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ
ހންމުށިން ނު ަ
ހަމަނުކޮށްަ ،
(ޅ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޅާ ތެޅުމަށެވެ.

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި
ބަލާނެ ނުކުތާ

(ނ)

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު
ނބަރު ަ
ވނަ ނަ ް
ކުށްކުރި މީހާއަކީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (ަ )0
ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ،އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަކު
ކަމުގައި ވެފައި ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް އޭނާކުރީ ،އެ މަޤާމު ނަހަމަގޮތުގައި
ނއަށް ކަނޑައަޅާނީ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ އެއް
އ ާ
ގން ކަމަށްވާނަމަ ޭ
ބޭނުންކޮށް ެ
ދަރަޖަ މަތީ އަދަބެކެވެ.
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އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

()0

ށ
ގތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަ ް
އ އެވަނީ ،އަންނަނިވި ޮ
"ތިމާގެ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ނށެވެ:
މީހަކާ ޢާއިލީ ގުޅުންހުރި މީހުން ަ
()i

ތ
މނިކާފައެއް ،ނުވަ ަ
އ ނުވަތަ މާމައެއްު ،
މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ،ކާފަ އެ ް
ތ
މުނިމާމައެއް؛ ނުވަ ަ

()ii

ތ
މނިކާފަދަރިން؛ ނުވަ ަ
ދަރި ނުވަތަ ކާފަދަރިން ނުވަތަ ު

ތ އެއްބަނޑު މީހާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހާ؛
( )iiiއެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހާ ،ނުވަ ަ
ތ
ނުވަ ަ
ށ
ތ ތިމާއަ ް
ނބޮޑުބޭބެ ،ނުވަ ަ
ބޑުބޭބެ ،މު ި
ނބޮޑުދައިތަޮ ،
( )ivބޮޑުދައިތަ ،މު ި
ތ
ނވަތަ ފިރިހެން ކުއްޖާ؛ ނުވަ ަ
ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖާ ު
()v

ގ ނުވަތަ
ގ ބައްޕަ ،ނުވަތަ އަނބިމީހާ ެ
އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ެ
ނ
ފިރިމީހާގެ މަންމަ ،ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އަންހެ ް
ގ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު؛
ދަރިފުޅު ،ނުވަތަ އަނބިމީހާ ެ
ތ
ނުވަ ަ

( )viއެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން އަޚަކަށްވާ ފިރިހެނާ ނުވަތަ އުޚުތަކަށްވާ އަންހެނާ؛
ތ
ނުވަ ަ
()5

ގ
ނބަރު ެ
ގ ( )5ވަނަ ނަ ް
ނ (ރ) ެ
މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ) (iއިން ފެށިގެ ް
ނ
) (vއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ގުޅުމެއް ކާވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބު ް
އުފެދިފައިވާ މީހާ.

ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށް އޮތް ވާޖިބާއި ،ދަރިންނަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .303ހ)

މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކަށް ހުރެ ،ނުވަތަ ކުއްޖަކު އޭނާގެ
ހަވާލުގައިވާ މީހާކަމުގައި ހުރެ ،ނުވަތަ ކުއްޖަކު ބެލުން ހަވާލުވެފައިވާ މީހަކަށް ހުރެ،
އ ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ކން ޢަމަލެ ް
އަންނަނިވި ޢަމަލުތަ ު
()0
()i

ތ
ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަ ަ

ތ
ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަ ަ

މޞްލަޙަތަށް
ަ

ކން އަތުވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި؛ އަދި
އެކަށީގެންނުވާ ގޮތެއްގައި އުނި ަ
()ii

ތ އެއަށް
ނބަހައްޓައި  53ގަޑިއިރަށް ނުވަ ަ
ކ ު
 03އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަ ު
ވުރެ ގިނަ އިރަށް  03އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ދޫކޮށްލުން؛

()5

އ
ބއި  051ވަނަ ބާބާއި  041ވަނަ ބާބުގަ ި
ބ ާ
މި ޤާނޫނުގެ  001ވަނަ ާ
ނ
ގންވާ ކަމެއްކަ ް
ތރެއިން ކުށެއް ކުރުމަކީ ،އެކަށީ ެ
ށތަކުގެ ެ
ބާޔަންކޮށްފައިވާފަދަ ކު ް
ށ އަޅަން ޖެހޭ
އެނގިހުރެ އެފަދަ ކުށެއް އެކުއްޖާއާމެދު ހިނގިޔަ ނުދިނުމަ ް
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނުވުން؛

()4

އނުވުން.
އެކުއްޖާ ވިހޭކަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފަ ި
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އަ ަ

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ
ސަލާމަތަށް ނުވަތަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ށ
ވަކި ޙާލަތަކީ ،ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަ ް
ނ ޙާލަތެއްކަމަށް ،ފަނޑިޔާރަކު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި
ދ ެ
އެކަށީގެންނުވާ އުނިކަން ލިބި ާ

މަޞްލަޙަތަށް އެކަށީގެންނުވާ

ވނެއެވެ؛
ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ާ

އުނިކަން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ
ޙާލަތު ބަލާނެ ގޮތް

()0

ކުއްޖާގެ ޢުމުރާއި ކުއްޖާ ބޮޑުވަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތް؛ އަދި

()5

ށ
ލ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިކަމަކަ ް
ނސްބަތްވެގެންވަނީ މާ ީ
ނ ި
ކުއްޖާ ދޫކޮށްލި ދޫކޮށްލު ް
ދ
ނުވަތަ ބައްޔަކަށް؛ އަ ި

()4

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށްޓަކައި ނުވަތަ ސަލާމަތަށްޓަކައި ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި،
ހ
ކޮށްދޭންޖެ ޭ

ކުއްޖާއަށް

ކަންކަން

ކޮށްދިނުމަށް،

ހެޔޮނިޔަތުގައި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަން.
ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އަޅާނުލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .302ހ)

މލެއް ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ
ލތަކުން ޢަ ަ
ކން ހުރެ ،އަންނަނިވި ޢަމަ ު
އެހީތެރިވެދެވޭނެ ޤާބިލު ަ
ކުށެކެވެ:
()0

ކން ފޯރުކޮށްނުދިނުން:
ނނަށް އެހީތެރި ަ
އަންނަނިވި މީހު ް
()i

ތ
 01އަހަރު ނުވާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު؛ ނުވަ ަ

()ii

ތ ނުކުޅެދިގެންވާ ޙާލަތެއްގައިވާ އޭނާގެ
 21އަހަރަށްވުރެ ދޮށި ނުވަ ަ
މައިންބަފައިން:

ދ
( )iiiއޭނާގެ ނުކުޅެދިގެންވާ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ؛ އަ ި
()5

ވ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ އަންނަނި ި
ކަންކަން އޭނާއަށް އެނގިފައިވާ ޙާލަތުގައި ކަމުގައިވުން:
()i

މާއްދާގައ

އެ

ބުނެފައިވާ

ފރާތަކީ
ަ

ނުވަތަ

ފަރާތްތަކަކީ

ޚަރަދުގެ

ތ
އކަން؛ ނުވަ ަ
ފައިސާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހެ ް
(ހ)

ނ
ލބެ ް
ރ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ފައިސާ ި
ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ އިދާ ީ
ވރެ
ހށް ު
އސާ ނުލިބި  1މަސްދުވަ ަ
ޖެހޭ މީހެއްކަމުގައިވެ ،އެފަ ި
ދ
މލަ ޢަދަ ު
ލބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖު ް
ނ އަދި ި
ދިގުމުއްދަތެއް ފާއިތުވު ް
 1500/-ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވުން.

(ށ)
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އެ ފައިސާ ނުލިބި:

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()0

ވ
ގ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައި ާ
 1މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދި ު
ތ
ކަން؛ ނުވަ ަ

()5

ލިބެންޖެހޭ

ޖުމްލަ

ފައިސާގެ

ޢަދަދު

1,500/-

ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާކަން.
ނުކުޅެދިގެންވުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މި މާއްދާގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ނުކުޅެދިގެންވުން މާނަކޮށްދެނީ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ތިމާ
ތން
ތން ނުވަތަ ބުއްދީގެ ގޮ ު
އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާއްދީ ގޮ ު
ނުކުޅެދިގެންވާ ޙާލަތަށެވެ.
މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ހައްޔަރުން ނައްޓުވައިލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .301ހ)

މީހަކު

ހައްޔަރުގައިއިނދެ

ފުރަތަމަ

051

ދުވަސް

ފުރިހަމަވާ

ފަހުން،

ވ
އަންނަނި ި

ކރާމީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ު
()0

ދަރިޔަކު އުފަންކުރުންކަމަށް ނުވާ ގޮތުގެމަތިން މީހަކު ހައްޔަރުގައި އިން އިނުން
ޤަޞްދުގައި ހުއްޓުވާލުން؛

()5

ގ އެހީއާއެކު ވަކި
ހން މީހެއް ެ
މއްލައަށް ،ނުވަތަ އެ ެ
ހައްޔަރުގައި އިން އަންހެނާ ،އަ ި
ތ
ނކޮށްގެން ނުވަ ަ
ހތިޔާރެއް ،ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނު ް
ބާވަތެއްގެ އާލާތެއް ،ނުވަތަ ަ
އަމިއްލައަށް އަނިޔާ ލިބިގަނެގެން ،ދަރިޔަކު އުފަންކުރުންކަމަށް ނުވާގޮތެއްގައި،
ހައްޔަރުގައި އިން އިނުން އަމިއްލައަށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުން:

ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ
ކަމުގެ ބިރު އުފެދޭ

(ށ)

ށ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކުށެއްކަމަކަ ް
ނުބެލެވޭނެއެވެ:

މައިން އިސްތިސްނާވެގެންވުން

()0

()2

ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރާ މީހަކީ:
()i

ތ
މަންމަޔަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ދ
ހުއްދަލިބިގެންވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތް ތެރިއަކަށްވުން؛ އަ ި

ށ
އެގޮތަށް ހައްޔަރުގައި އިނުމުގެ ސަބަބުން ހައްޔަރުގައި އިން އަންހެނާގެ ފުރާނައަ ް
ގެއްލުން

ލިބިދާނެކަމަށް،

ހުއްދަ

ލިބިގެންވާ

ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިއަކު

ކަނޑައަޅާފައިވުން.
ހައްޔަރުގައިއިނަ ނުދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން
އިސްތިސްނާވުން

(ނ)

އނުމުގެ ކުރިން ،ނުވަތަ އެ ވަގުތު
ދކޮށްގެން ،ނުވަތަ ބަލިވެ ި
ތތައް ބަން ު
ބަލިވެއިނދެދާނެ ގޮ ް
ނުވަތަ

އެ

ހ
ގތަށްފަ ު
ވަ ު

މސައްކަތްކުރާ
ަ

ވަސީލަތެއް

މެދުވެރިކޮށްގެން

ނަމަވެސް،

ހައްޔަރުގައިއިނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ،ބޭހެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް މާއްދާއެއް ލިޔެދިނުމަކީ،
126

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށފައިވާ ކުށުގެ ދާއިރާ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ.
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ތިމާގެމީހަކު ހިންގާ ޖިންސީ
ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ

(ރ)

އަންހެނަކު ،ހައްޔަރުގައި އިނީ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ
ށފައިވާ
ނން ހުއްޓުވުމަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
އެގޮތުން ހައްޔަރުގައި އިން އި ު

އެނޫންވެސް

ކުށުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ:

އެފަދަ ޖިންސީ ގުޅުމެއްގެ
ސަބަބުން ހައްޔަރުގައި އިންނަ
ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާ
ލިބިގެންވުން

()0

ނސީ މުޢާމަލާތެއްގެ
ގ ދަށުން ތިމާއާމެދު ހިންގޭ ޖި ް
މި ޤާނޫނުގެ  041ވަނަ މާއްދާ ެ
ތ
ވ ަ
ސަބަބުން؛ ނު ަ

()5

މި ޤާނޫނުގެ  304ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ތިމާގެމީހަކު
ތިމާއާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ބ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .301ހ)

"ތިމާގެ މީހުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  413ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ދީފައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.

(ށ)

"ޤާބިލުކަން ނެތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ
މާނަކުރުމެވެ.

(ނ)

މއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ
"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  040ވަނަ ާ
މާނަކުރުމެވެ.

 201ވަނަ ބާބު
ދައުލަތް ހިންގުމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށް
ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހިންގާ ހުއްދަނޫން ކަންކަމުގެ ކުށް
 201ވަނަ މާއްދާ

ރިޝްވަތު

 200ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވު ް

 205ވަނަ މާއްދާ

ލ
ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަ ު
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 204ވަނަ މާއްދާ

ރން
ބނުންކު ު
ނަހަމަ ގޮތުގައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ޭ

 203ވަނަ މާއްދާ

ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން

 202ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .201ހ)

ރިޝްވަތުދިނުމަށް

(ށ)

މާނަކުރުން

(ނ)

ރިޝްވަތު
ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވެ ހުރެ؛ އަދި

()5

ނ
ހ ް
ކއި ނުވަތަ އެ ެ
ދމާއި ،ޤަބޫލުކުރުމާއި ،ތިމާއަށްޓަ ަ
އެނގިހުރެގެން މަންފާއަކަށް އެ ު
ކރުމަށް އެއްބަސްވުން؛ އަދި
މީހަކަށްޓަކައި އެ މަންފާ ޤަބޫލު ު

()4

އެ

މަންފާއަކީ

ޤާނޫނުގައި

ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ

އަދި

އަންނަނިވި

ކަންކަމުގެ

މުޤާބިލުގައި އޮތް އެއްޗަކަށްވުން:
()i

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ
ތ
ގޮތުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ތިމާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ
ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.

ހުށަހެޅުން

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އެނގިހުރެ

ދައުލަތުގެ

މުވައްޒަފަކަށް

މަންފާއެއް

ދިނުން

ނުވަތަ

ށ
މ ް
ދިނު ަ

ހުށަހެޅުން.
()5

އެ މަންފާއަކީ ،ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ އަދި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ
މުޤާބިލުގައިއޮތް އެއްޗަކަށްވުން:
()i

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ
ގޮތުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން؛

()ii

ތިމާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ
ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.

ވއްޒަފަކު ،ރަސްމީ ގޮތުން
"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ މު ަ
ލ
ށ ާ
ނކަމަށާއި ނުކޮށް ދޫކޮ ް
ނ ކުރާ ކަ ް
އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްގެ ދަށު ް
ތ
ކަންކަމަށެވެ .ނުވަތަ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ނުވަ ަ
ށއި ބޭނުންނުކުރުމަށެވެ.
ކށް ،ލިބިދޭ ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަ ާ
ނުދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަ ަ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ދަރަޖަކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

މި ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .200ހ)

ރަސްމީ

ހައިސިއްޔަތުން

ދައުލަތުގެ

މުވައްޒަފަކު

ނުފޫޒު

ކުރާކަމަކަށް

ގ
ފޯރުވުމު ެ

ލތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާމީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
މ ު
މަޤްޞަދުގައި ،އަންނަނިވި ޢަ ަ
()0

ތ
ވ ަ
ށފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ނު ަ
ކުށެއް ކުރުން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮ ް

()5

އ
ނސީދާ ގޮތެއްގަ ި
ު
ތއްގެމަތިން ،ސީދާ ނުވަތަ
ކށްފައިވާ ގޮ ެ
ޤާނޫނުގައި މަނާ ޮ
ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކާއެކު މުއާޞަލާތެއް ހިންގުން.

ދަރަޖަކުރުން:
ބިރުދައްކައިގެން ،ރަސްމީ

(ށ)

()0

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ
 3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ވާޖިބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން

()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހިންގާ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .205ހ)

ދައުލަތުގެ

މުވައްޒަފަކަށްހުރެ

ރަސްމީ

ހައިސިއްޔަތުން

އޭނާގެ

ވާޖިބު

އ
އަދާކުރުމުގަ ި

ކން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
އެނގިހުރެ އަންނަނިވި ޢަމަލުތަ ު
()0

ތ
ވ ަ
ދކޮށްލުން؛ ނު ަ
ތން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބެއް އަދާނުކޮށް ޫ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި

()5

މއް ކުރުން.
ޤާނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިނުވާ ކަ ެ

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އަދަބު ކަ ނޑައެޅުމުގައި

(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ  0113ވަނަ މާއްދާގައިވާ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތާވަލުގައި

ބަލާ ނުކުތާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑުގެ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ
ކރާ ކޮންމެ ކުށަކަށް އެއް ދަރަޖަ މައްޗަށް އުފުލިގެންވެއެވެ.
އަދަބު ،މި މާއްދާގައި ބަޔާން ު
ތ
ވ ަ
ނވަތަ ތިމާގެމީހަކަށް ނު ަ
އެއީ ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ،އެ ކުށްކޮށްފައިވަނީ ތިމާއަށް ު
ނމައެވެ.
ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައިކަމަށް ވާ ަ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .204ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ގ
ގންވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ެ
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބި ެ
129

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދ
ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން؛ އަ ި
()5

އއް ހޯދައިދިނުމުގެ
ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާ ލިބެން ނުޖެހޭ މީހަކަށް ،މަންފާ ެ
މަޤްޞަދުގައި ،އެކަން ކުރުން.

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

މުވައްޒަފެއްގެ

ދައުލަތުގެ

ހއިސިއްޔަތުން
ަ

އޭނާއަށް

ބފައިވާ
ލި ި

ރަސްމީ

ހައިސިއްޔަތުގެ ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން؛
އަދި
()5

ގ
ނފާއެއް ހޯދައިދިނުމު ެ
މހަކަށް މަ ް
ލބެން ނުޖެހޭ ީ
ތިމާއަށް ނުވަތަ އޭގެ ފައިދާ ި
މަޤްޞަދުގައި ،އެކަން ކުރުން.

މި ކުށް ކުށަކީ ،ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހާމަކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .203ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ކ
މވެގެންވާ ވާޖިބަ ާ
ސއްޔަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒި ު
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައި ި
ޚިލާފުވެވޭކަން އެނގިހުރެ؛ އަދި

()5

ލބިފައިވާ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު
ސއްޔަތުން އޭނާއަށް ި
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައި ި
ހާމަކުރުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .202ހ)

ވ
އދާގެ (ށ) ގައި ދީފައި ާ
މ ޤާނޫނުގެ  402ވަނަ މާ ް
ނ ި
"މަންފާ" އަށް ދީފައިވަ ީ
މާނަކުރުމެވެ.

(ށ)

"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ނ)

"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  244ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 251ވަނަ ބާބު
ދޮގު ހެކި ދިނުމާއި ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށް
 251ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ހެކި ދިނު ް

 250ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނު ް

 255ވަނަ މާއްދާ

ށ ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަ ް

 254ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނު ް

 253ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .251ހ)

ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ހެކި ދިނުން
ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ދ
ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން؛ އަ ި

()5

އެ ބަޔާން އޭނާ ދެނީ އޭގެ ތެދުކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ހާލު؛
()i

ހުވައެއްގެ

މަތީގައި

ހުރެކަމުގައިވުން

ނުވަތަ

އެ

ހުވަޔާ

އެއްފަދަ

ގއިވުން؛
ކށަވަރުކޮށްދިނުމާ އެކުގައި ކަމު ަ
އެހެންވެސް ގޮތަކުން އެކަން ަ
ތ
ނުވަ ަ
()ii

ކުރިން ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ތެދުކަމުގެ މައްޗަށް ހުވާކުރާ ހާލު ނުވަތަ
އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހާލުގައި ކަމަށްވުން .އަދި

()4
އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ
އިސްތިސްނާ

(ށ)

ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޭ ބަޔާނަކަށް އެ ބަޔާންވުން.

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ރ
އ ބަޔާން އަނބު ާ
ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުމަށްފަހު ،އެ ބަޔާން ދިން މަޖިލީހުގައިެ ،
ގެންދިއުން؛

()5

ދޮގު

ބަޔާނެއް

ދީފައިވާކަން

ސާބިތުވުމުގެކުރިން

ނުވަތަ

ނ
ދޮގުހަދާފައިވާކަ ް

ދއުން؛ އަދި
ކރިން އެ ބަޔާން އަނބުރާ ގެން ި
ސާބިތުވާނެކަން ކަށަވަރުވުމުގެ ު
()4

އެ ދޮގު ބަޔާނުގެ ސަބަބުން ،އެ ބަޔާން ދިން މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ
ކަންކަމުގެ އަސްލަށް އަސަރުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ބަޔާން އަނބުރާ ގެންދިއުން.
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ދދު25 :
އަ ަ

ހުވާކުރަންވީ ގޮތަށް
ނުކުރުމަކީ ދިފާޢެއްނޫން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ނ)

އ
ހ ހުވާކުރީ ނުވަތަ ކަމެ ް
ޢވާއެއްގައި ،ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީ ާ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެވޭ ދަ ު
ނ
ދ ް
އ މަޢުލޫމާތު ި
ތށްކަމަށް ނުވުމަކީ ،ނުވަތަ ެ
ނ ކުރުމަށްއޮތް ގޮ ަ
ކަށަވަރު ކޮށްދިނީ އެކަ ް
މީހާއަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުމަކީ ،ދިފާޢެއް ނޫނެވެ.
އ ލިޔުން
ނމަށް ފަހުގައިކަން ެ
ދ ު
ޤންކަން ި
ވަކި ލިޔުމެއް ދެނީ ،ހުވައެއްގެ މަތީގައި ނުވަތަ ޔަ ީ
ތ
ވ ަ
މހާ ހުވައެއްގެ މަތީގައި ނު ަ
އ ލިޔުމަކީ އެ ލިޔުން ދޭ ީ
ފނަމަެ ،
ދޭ މީހާ ކަށަވަރުކޮށްދީ ި
ކަށަވަރުކަމެއް ދިނުމާ އެކުގައި ދޫކުރާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ދޭ ބަޔާނަކަށް ހެކި

(ރ)

ދަރަޖަކުރުން

(ބ)

މި ކުށަކީ ،ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން

(ޅ)

ތ
ތން ނުވަ ަ
ވތަ ޝަރުޢީ ގޮ ު
ގތުން ،ނު ަ
ފއި އެވަނީ ޤާނޫނީ ޮ
"ރަސްމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެ ަ

ދެއްކުން

ނ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ ދޭ ބަޔާނެއްގެ ދޮގުކަމާ މެދު ލިބެން ހުރި ހަމައެކަނި ހެއްކަކީ އެހެ ް
މީހަކު އެއާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހެކިބަސް އެކަނިކަމަށްވުމަކީ ،މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ބަޔާން ދޭ
މީހާ ކުށްވެރިވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ހުވައެއްގެ މަތީގައި ދެވޭ ހެކިބަސް
ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިމަތީގައި ،ހިންގޭ

މަޖިލިސްތަކަށެވެ .އަދި އޭގެ

ޓރީންނާއި އެ މަޖިލިސްތަކާ
ތެރޭގައި ރެފްރީންނާއި އެގްޒަމިނަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރުންނާއި ނޯ ަ
ގުޅިގެން ،މީހަކު ދޭ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާ އެހެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިމެނޭ
ގޮތުންނެވެ.

ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން
ހުވަޔަކާ ނުލައި އެކި
އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން ދޭ

( .250ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް

ދޮގު ބަޔާން

()0

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ ރަސްމީ
ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދާއިރު ،އޭނާއަށް ކަމެއް
ވތަ
އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި؛ ނު ަ

()5

ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި؛ ނުވަތަ

()4

އެ ބަޔާނެއްދޭ މީހާ:
()i

ވތަ
އޭގެ ތެދުކަން ޤަބޫލުނުކުރާ ދޮގު ބަޔާނެއް ލިޔުމުން ދިނުމާއި؛ ނު ަ

()ii

އޅުންތަކެއް އަރައިފާނެކަމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ
ދީފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުން ޮ
ގހުރެ އެ މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުރިކަން އެނ ި

ދޮގު ބަޔާން

(ށ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ދ
ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުން؛ އަ ި
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

ދ
އެއީ ތެދު އެއްޗެއްކަން ،އެ ބަޔާންދޭ މީހާ ޤަބޫލުނުކުރުން؛ އަ ި

()4

ނ
ތންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އޭ ާ
ނނު ަ
ފކު ނުވަތަ ޤާ ޫ
އެ ބަޔާނަކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަ ަ
ހައިސިއްޔަތުން

ރަސްމީ

އަދާކުރަން

ޖެހޭ

ބ
ވާޖި ު

ދ
އެފަ ަ

އަދާކުރުމުގައި،

މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ދެވޭ ބަޔާނަކަށްވުން.
އިސްތިސްނާ

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

ދަރަޖަކުރުން

(ބ)

ގ
ތ ދޮގު ލިޔުމަކީ އެ ބަޔާން ދެވޭ ރަސްމީ އިދާރާގައި ހިނ ާ
މީހަކު ދިން ދޮގު ބަޔާނަކީ ނުވަ ަ
ކަންކަމުގެ އަސްލަށް އަސަރުނުކުރާ ބަޔާނެއް ކަމުގައިވާނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ،އެ ބަޔާން ދިން މީހާ ،ކުރީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
"ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން
ނުވަތަ

އަދާކުރާ

ރަސްމީ ވަޒީފާގެ

ހައިސިއްޔަތުން

އަމަންއަމާންކަން

ދެމެހެއްޓުމާއި،

ރން ޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.
ދށުން އަދާކު ަ
ކުށް ކުރާ މީހާ ހައްޔަރުކުމުގެ ވާޖިބު ،ޤާނޫނެއްގެ ަ
މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް ދޮގު ރިޕޯޓުކުރުން
އެހެން މީހަކު ކުށެއް
ކޮށްފިކަމުގެ ދޮގު

( .255ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

()0

ށ
ތންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަ ް
ނނު ަ
މޢުލޫމާތެއް ޤާ ޫ
ނ އެނގޭ ަ
ދޮގު މަޢުލޫމާތުކަ ް
ދ
ދިނުން؛ އަ ި

()5

މގެ މަޤްޞަދުގައި
އެ މަޢުލޫމާތު އެދެނީ ،ޖިނާއީ ޢަމަލެއް މީހަކަށް ނިސްބަތްކުރު ު
ކަމަށްވުން.

ހިނގާފައިނުވާ ކަމެއްގެ

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

ރިޕޯޓު ދިނުން

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ހިނގާފައިނުވާ ކުށެއް ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގައިފިކަމުގެ

ނ
ނ ު
މަޢުލޫމާތު ،ޤާ ޫ

ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކަށް ދިނުން؛ ނުވަތަ
()5

އ
ތ ް
ތން މަޢުލޫމާ ެ
ހިނގާފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮ ު
ނ
ނވާކަމުގައި ޤާނޫ ު
ދ މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިބިގެ ް
ތ މީހަކު ،އެފަ ަ
ލިބިފައިނެ ް
ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިދާރާއަކަށް ދެއްކުމާއި ،އެގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން.

()0

އގެ
މި ގޮތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން މީހެ ް

މައްޗަށް

ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ:
()i

ވރެ މަތީ
ޖނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ އެއަށް ު
އަދި އެގޮތުންި ،
ދަރަޖައެއްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ދޭ މީހާ އެކުރަނީ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()ii
(ރ)

ނޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެއީ ޖި ާ

ށފައިވާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް

ޢާންމު ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދޮގު ޚަބަރު ދިނުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .254ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެކަމުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
ދ
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެކަމުގެ ދޮގު ޚަބަރު އެނގިހުރެ ދިނުން؛ އަ ި

()5

މދަލަށް ލިބޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުން އެ މީހުން
މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ު
ގ
ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއަކަށް ،އެނގިހުރެ އެ ދޮ ު
ޚަބަރު ދިނުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .253ހ)

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

(ށ)

"ރަސްމީ އިދާރާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ 251

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ދީފައިވާ

މާނަކުރުމެވެ.

 241ވަނަ ބާބު
ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ތަނަކުން ފިލައިގެންދިއުން
 241ވަނަ މާއްދާ

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

 240ވަނަ މާއްދާ

ނ
އެކްސިޑެންޓްވުމުން އެކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރު ް

 245ވަނަ މާއްދާ

ވހުރި މުވައްޒަފަކަށް
ހން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލު ެ
ކށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީ ު
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަ ަ
ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރުން

 244ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން
134

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 243ވަނަ މާއްދާ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

 242ވަނަ މާއްދާ

ނ
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވު ް

 241ވަނަ މާއްދާ

ނ
ދނު ް
ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައި ި

 241ވަނަ މާއްދާ

ނދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން
ފިލުން އަދި މީހުން ބަ ް

 241ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފިލުން ހުއްދަކުރު ް

 242ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރން؛ މީހު ް
މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން ހުއްދަކު ު
ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން

 231ވަނަ މާއްދާ

ކރުމަށް ހުރި
ނވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ު
ނ ހުރި މީހަކަށް ު
ވތަ ވޯޓު ދޭ ް
ކށް ނު ަ
ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަ ަ
ގޅު ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން
މީހަކަށް ބިރުދެއްކުމާއި ،ނުރަނ ަ

 230ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވު ް

 235ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .241ހ)

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން
ކ
ވތަ މީހަ ު
ތ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް ،ނު ަ
މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ،ނުވަ ަ
އޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެ
ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސް ެ
ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
މަޤްޞަދުގައި ،އެނގިހުރެ އަން ަ
()0

މައްސަލައަކާގުޅޭ ހެކި ސާބިތުކުރުމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދާފާނެކަމުގެ ނުވަތަ މީހަކު
ތ
ވ ަ
ހައްޔަރުކޮށްފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ މީހަކަށް ދިނުން؛ ނު ަ

()5

އކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް މައްސަލައަކާ
ހށަހެޅިދާނެ ހެއްކެ ް
ޝަރީޢަތަށް ު
ގުޅުން

ހުރި

މާއްދީ

ހެކި

ނެތިކޮށްލުމާއި،

ބދަލުކުރުމާއި،
ަ

ފޮރުވުމާއި،

ޢލޫމާތު ދިނުން؛
ދގު ހެކި ބެހެއްޓުމާއި ،ދޮގު މަ ު
ފާހަގަނުވާނެ ގޮތް ހެދުމާއިޮ ،
ތ
ނުވަ ަ
()4

އކެއްގެ ގޮތުގައި
މައްސަލައިގެ އަސާސާ ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ދެވިދާނެ ހެ ް
އޅުމަށް ހިތްވަރު
ބެލެވޭ މީހަކު ޤައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ނުވަތަ ފިލައިގެން ު
ތ
ވ ަ
ދިނުން؛ ނު ަ

()3

ތދުވެރިކަމާއެކު،
ވންކަމާއިެ ،
ހމަ ގޮތުގައި މިނި ަ
މހަކު ފުރި ަ
ހެކިންގެ ތެރެއިން ީ
ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުން؛ ނުވަތަ

()2

މައްސަލައިގެ އަސާސާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަތުގައިހުރެ ޤައުމު ދޫކޮށް ދިއުން ނުވަތަ
އަމިއްލައަށް ފިލައިގެން އުޅުން.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()1

ޤާނޫނާ

އެއްގޮތަށް

މީހަކު

ޢމަލުކުރުމަށް
ަ

ނަސޭހަތެއް

އިންޒާރެއް

ވތަ
ނު ަ

ނކުރެއެވެ؛
ނބަރު މަނައެއް ު
ދިނުމަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަ ް
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވުމުން އެކަމުގެ ރިޕޯޓުނުކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .240ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އ ދުއްވާ އުޅަނދެއް އެކްސިޑެންޓެއް ވުމުގައި،
އެއްގަމުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގަ ި
ހިމެނިގެންވުން؛ އަދި

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

()5

ދނުން.
ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކަށް އެ އެކްސިޑެންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ނު ި

()0

ހަށިގަނޑަށް

ހިނގައިދިޔަ

އެކްސިޑެންޓުގައި،

މީހެއްގެ

ބޮޑެތި

އަނިޔާ

ޙގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ކުށަކީ ޖުނަ ް
()5

ކ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަ ީ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކަށް
ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ ދަތިކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .245ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

މި

މާއްދާގެ

()5

ވަނަ

ނަންބަރުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މީހަކު،

ރަސްމީ

ވތަ
ހައިސިއްޔަތުން ކުރުން ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުން ގަސްދުގައި ހުއްޓުވުން ،ނު ަ
ދ
އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރިއަނުދިނުން؛ އަ ި
()5

ދގައި ބައިތިއްބާ
އެއީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްކަން ނުވަތަ މީހުން ބަން ު
އޓާ މުވައްޒަފެއްކަން އޭނާއަށް އެނގުން.
ތަނެއް ބަލަހަ ް

މާނަކުރުން

(ށ)

ތނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
އބާ ަ
"ބަންދުގައި މީހުން ބައިތި ް
()0

މީހުން

ބަންދުކުރާ

މަރުކަޒެއްގައި

ބަންދުގައި

ބފައި
ބައިތިއް ާ

ތިބޭ

ނ
މީހު ް

މށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ މަރުކަޒެއްގެ
ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓު ަ
ވ
މށް ހަވާލުކޮށްފައި ާ
ނޓްރޯލުކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓު ަ
ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން ކޮ ް
ތ
މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
()5

ވތަ ސިކުނޑީގެ
ސިކުނޑީގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީގޮތުން ބެލުމަށްޓަކައި ،ނަފުސާނީ ނު ަ
އ
ތ އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކަ ި
ހން ނުވަ ަ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ މީ ު
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބަންދުކޮށްފައި

ތބޭ
ި

ނ
މީހު ް

ޓމުގެ
ބެލެހެއް ު

ކޮންޓްރޯލުކޮށް

ޒިންމާ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށެވެ.
ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން
ކުށް މާނަކުރުން

( .244ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ތިމާއަށް

އެނގިހުރެ

ނނުގެ
ޤ ޫ
ާ

ވތަ
ނު ަ

މށް
ބާރުހިންގު ަ

ދައުލަތުގެ

ވ ގޮތްގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުން ،ހުރަސްއެޅުމާއި،
މަސައްކަތްކުރުމަށް ،އަންނަނި ި
އެކަމަށް ދަތިކުރުމާއި ،އެކަމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވިޔަނުދިނުން؛ އަދި
()5

()i

ނވަތަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވައިގެން،
ގން ު
މާއްދީ ގޮތުން ހުއްޓުވައި ެ
ނ
ހއްދަނޫ ް
ނުވަތަ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފުވެގެން ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ު
ތ
ވ ަ
ޢަމަލެއްކޮށްގެން؛ ނު ަ

()ii

ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ
ނ
އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު ހޯދުމާ ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ،ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ލާޒިމު،

ހާމަކުރުން
މަޢުލޫމާތާއި،

ނގެ
ދ ީ
އާމް ަ

ނހެން
އެހެ ި

މަޢުލޫމާތާއި،
ހާމަކޮށްނުދީ

ޢލޫމާތު
މަ ު

ބ
ލި ޭ

ފއިސާގެ
ަ

ޓއިގެން؛
ހިފަހައް ަ

ތ
ނުވަ ަ
( )iiiދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ނުދައްކައިގެން.
މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

ނ
"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއި ،ޤާނޫ ު
ހެދުމުގެ

ބާރާއި،

ޢަދުލު

އންޞާފު
ި

ޤާއިމުކުރުމުގެ

ރ
ބާ ު

ލިބިގެންވާ

ގ
ފަރާތްތަކު ެ

މެންބަރުންނާއި ،މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
މީގެތެރޭގައި

ފަނޑިޔާރުންނާއި

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންނާއި

ގ
އލަތު ެ
ދަ ު

މހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
ޤމުތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ތިބި ީ
މަޤާމުތަކުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަ ާ
މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން
ކުށް ކަ ނޑައެޅުން

( .243ހ)

މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ،ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކޯޓެއްގެ
އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެނގިހުރެ ދަތިކުރުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .242ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްކަން އޭނާއަށް އެނގޭ
މީހަކު ،އޭނާގެ އެހީއަށް އެދުމުން؛ އަދި

()5

އަންނަނިވި ކަންކަން އެ މުވައްޒަފަކު ކުރުމުގައި ،އެނގިހުރެ އެކަށީގެންވާ
ގޮތުގައި އެހީތެރިވެނުދިނުން:

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

()i

ތ
އެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކުރުން ހުއްދަ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި؛ ނުވަ ަ

()ii

ކުށެއް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގައި.

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .241ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ދ
ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި؛ އަ ި

()5

ނ
އށް އެހީތެރިވެދިނު ް
ބހައްޓައިދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ަ
ކުށްކޮށްފައިވާ މީހާ ތަނެއްގައި ަ
ނުވަތަ އޭނާ ފޮރުވައިދިނުން؛

()4

ފރިމީހާ ނުވަތަ
މިކުށުން ކުށްވެރިވާނީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ ،ތިމާގެ ި
ވތަ ބައްޕަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ ކާފަ ނުވަތަ
އަނބިމީހާ ނުވަތަ މަންމަ ނު ަ
މއެވެ.
ވތަ ދައްތަ ނުވަތަ ކޮއްކޮކަމުގައި ނުވާނަ ަ
ދަރިފުޅު ނުވަތަ ބޭބެ ނު ަ

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

()0

ވނީ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްނަމަ ،އޭނާ ފޮރުވައިދިނުމާއި
ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހާ ކޮށްފައި ަ
ޔތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ޖިނާ ަ

()5

ކ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަ ީ

ފިލުން އަދި މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ރިޕޯޓުނުކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .241ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އެ މީހާއަކީ:
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()i

ބތުވެގެން
ކށެއް އެ މީހާގެ މައްޗަށް ސާ ި
ވތަ ު
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ނު ަ
ތ
ޖިނާއީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ޤާނޫނު

ތަންފީޒުކުރުމުގެ

މުއައްސަސާއެއްގެ

މުވައްޒަފަކަށް

އޮތް

ކ
ރ މީހަ ު
ދށުން ކޮށްފައިވާ ބަންދެއްގައި ހު ި
ނ ހުއްދަ ބާރެއްގެ ަ
ޤާނޫނީގޮތު ް
ތ
ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
ތ
ނ ނުވަ ަ
މށްޓަކައި ،ނަފުސާ ީ
( )iiiސިކުނޑީގެ ޙާލަތު ޞިއްޙީ ގޮތުން ބެލު ަ
ތ
ސިކުނޑީގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ
އެފަދަ މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު
ކަމުގައިވުން؛ އަދި
()5

އެނގިހުރެ:
()i

ބަންދުކޮށްފައިވާ

ތނުން
ަ

ލން
ފި ު

ނުވަތަ

ޖިނާއީ

ދއްގައި
ބަން ެ

ށ
ވނިކޮ ް
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ަ
ތ
ވ ަ
ފިލުން؛ ނު ަ
()ii

ނ ޖިނާއީ
ވތަ އޭ ާ
ށ ހާޒިރުނުވުން؛ ނު ަ
ނ ް
ށފައިވާ ތަ ަ
އޭނާ ބަންދުކޮ ް
ސ
ދތަކަށްގޮ ް
ށ ވަކި މުއްދަތަކުން ވަކި މުއް ަ
ބަންދުގައި ހުރި ތަނަ ް
ތ
ގން؛ ނުވަ ަ
އަންގަންޖެހޭ މީހާއަށް ނޭން ު

( )iiiކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމުން އެނބުރި ނައުން،
ވހަކަށް
ވތަ ދު ަ
ކށްފައިވާ ދޫކުރުމުން ނު ަ
ށ ދޫ ޮ
ނުވަތަ ދުވަހު މަސައްކަތަ ް
ތ
ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުމުން އެނބުރި ނައުން؛ ނުވަ ަ
ވ
ނދުގައި ހުރުމަށް ދޫކުރިއިރު ކޮށްފައި ާ
( )ivޕްރޮބޭޝަންގައި ނުވަތަ ގޭބަ ް
ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން.
މާނަކުރުން

(ށ)

()0

އ
ކންތައްތަ ް
ނފައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ ބަންދެއްގައި ،އަންނަނިވި ަ
ށ ބު ެ
"ޖިނާއީ ބަންދު" ކަމަ ް
ނނަ ހުރުމަށެވެ:
ހިމެނޭ ގޮތުން ހު ް
()i

ދކުރުން؛
ބން ު
ބންދުކުރެވޭ ަ
ރން ޖަލުގައި ަ
ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ކު ި
ޓން؛
ދގައި ބެހެއްޓޭ ބެހެއް ު
ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަން ު

()ii

ބންދުކުރާ
ކަނޑައެޅޭ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ޖަލުގައި ނުވަތަ މީހުން ަ
ތ
މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރެވޭ ބަންދުކުރުން؛ ނުވަ ަ

ކށްފައިވާ
ށން ނުވަތަ ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫ ޮ
( )iiiވަކި މީހެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަ ު
ތ
ދޫކުރުން؛ ނުވަ ަ
ތ
ރން؛ ނުވަ ަ
ނނަ ހު ު
( )ivގޭގައިބަންދުކޮށްފައި ހު ް
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()v
()5

"މީހުން

ނނަ ހުރުން.
ޕްރޮބޭޝަނަށް ދޫކޮށްފައި ހު ް
ބަންދުކުރާ

މަރުކަޒު"

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ

އަންނަނިވި

މށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށެވެ:
ދކޮށްފައި ބޭތިއްބު ަ
ހން ބަން ު
ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މީ ު
()i

ތ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް؛ ނުވަ ަ

()ii

ތ
ށ ނުވަ ަ
އނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ކުރެވުމަ ް
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޭ
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމްކުރެވުމަށް؛ ނުވަތަ

ހއްޔަރުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް:
( )iiiއަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ަ
(ހހ)

ތ
ކުށަކާ ގުޅިގެން؛ ނުވަ ަ

(ށށ)

ތ
ޕްރޮބޭޝަނާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަ ަ

(ނނ)

ތ
ޕެރޯލާ ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަ ަ

(ރރ)

އޓުމަށް
ވަކިގޮތަކަށް ބެލެހެ ް

ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައި އެގޮތާ

ތ
ޚިލާފުވެގެން؛ ނުވަ ަ
އޑުއެހުމެއް ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ މިންވަރު
( )ivޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ބޭއްވޭ ަ
ކަނޑައެޅުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް.
ދަރަޖަކުރުން:
ފިލުން

(ނ)

()0

ކ
ނ ނަންބަރުގެ ( )iiގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަ ަ
ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް

()5

ނޭންގުން :ފުރަތަމަ ދަރަޖަ

ނ
ނބަރުގެ ( )iން ( )ivއަށް ބަޔާ ް
ވނަ ނަ ް
ގ (ަ )5
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
އކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ެ
އެއީ ބަންދުގައި ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ ކުށަކާ ގުޅިގެންކަމުގައިވާނަމައެވެ.

އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް

()4

ނޭންގުން :ދެވަނަ ދަރަޖަ

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ފިލުން ހުއްދަކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .241ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އހީތެރިވެދިނުން؛
ށ މަގުފަހިކޮށްދިނުން ނުވަތަ ެ
ބަންދުގައި ހުރި މީހާ ފިލުމަ ް
ތ
ނުވަ ަ

()5

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފަކަށްހުރެ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާނަކުރުން

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ނ)

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
()0

ވތަ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
ގ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ނު ަ
މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއް ެ
އޮފިސަރަށާއި ،ޓްރަސްޓީއަށާއި އެފަދަ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފަކަށެވެ .ނުވަތަ
އެ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއް ހިންގުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއެއްގެ
ތ
މުވައްޒަފަކަށެވެ؛ ނުވަ ަ

()5

ނ
ނދުކުރާ މަރުކަޒުގެ ހިންގު ް
ނ ބަ ް
ބންދުކުރާ މަރުކަޒާއެކު ނުވަތަ މީހު ް
މީހުން ަ
ނށް
ދށުން އެ ތަ ަ
ަ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއާއެކު ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ
ޚިދުމަތްތަކެއް
ހައްޔަރުކޮށްފައި

ފޯރުކޮށްދޭ
ތިބޭ

ބެލެހެއްޓުމާއި،

މީހުންނަށެވެ.

ތ
ނުވަ ަ

މީގެ

އެތަނުގެ

ރމާއި،
ކޮންޓްރޯލުކު ު

އ
ތެރޭގަ ި

ބެލުމުގެ

ދަށުގައި

ސުޕަވައިޒްކުރުމުގެ

އެ

ތާނގައި

ތިބޭ

މީހުން

ވަޒީފާދީފައިވާ

މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ

()0

ނދުކޮށްފައި ހުރީ ޖިނާޔަތުގެ
ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާ ބަ ް

ކުށެއް ކޮށްގެން

ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ ފިލުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ

މީހާ ފިލުމަށް އެހީވުން

ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުން ނުވަތަ ގެނައުން ހުއްދަކުރުން؛
މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި މަނާ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .242ހ)

ދ
ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކަން ކުރަނީ ހުއްދައެއްނެތި އަ ި
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަން ަ
ރނީ ކުށެކެވެ:
އެނގިހުރެގެންކަމަށްވާނަމަ ،އެކު ަ
()0

ބންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނައުމާއި؛ ނުވަތަ
މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ަ

()5

ނށް ފަސޭހައިން
ނ ަ
ތބޭ މީހު ް
މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ި
އެ އެއްޗެއް ހޯދިދާނެ ހިސާބެއްގައި އެ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމާއި؛

()4
މާނަކުރުން

(ށ)

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އެއްޗެއް ގެންގުޅުން.

ނދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނެވޭ
"މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން ބަ ް
އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުގައިވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން
އަންނަނިވި އެއްޗެއްސަށެވެ:
()0

ބަޑި ،ސްޓަން ގަން ،ޓޭޒަރ ގަން؛

()5

ބަޑީގެ ވަޒަނާއި ،ކާޓްރިޖާއި ،ޝެލާއި އަދި ވަޒަނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ
އެއްޗެހި؛
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()4

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް؛

()3

ނޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް؛
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކޮ ް

()2

ޓކައި ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް؛
މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށް ަ

()1

ނުރައްކާތެރި

ހަތިޔާރެއް

ނުވަތަ

ނުރައްކާތެރި

ހަތިޔާރެއްގެ

ގޮތުގައި

ނންވެސް އެއްޗެއް؛
ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެ ޫ
()1

ތަނުގެ ސަލާމަތީފިޔަވަޅުތައް ބޭކާރުކޮށްލެވޭ ފަދަ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އާލާތެއް؛ އޭގެ
ރ
ޓކައި ބޭނުންކު ާ
މށް ަ
ކ ހިފެހެއްޓު ަ
ތ ގޮތުން މީހަ ު
ތެރޭގައި އަތުބިޑިއާއި ،ސަލާމަ ީ
އެއްޗެއްގެ ތަޅުދަނޑިއާއި ،ތަޅު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއްސާއި ،ބިޑީގެ
ނންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްސާއި ،މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުގެ
ތަޅުނައްޓައިލުމަށް ބޭ ު
ނދުކުރާ
ހން ބަ ް
ރތަކާއި މީ ު
އެކިއެކި ގޮޅިތަކުގެ ދޮރުތަކާއި ގޭޓުތަކާއި ކޮޓަ ި
ހ ހިމެނެއެވެ؛
މަރުކަޒުގެ އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތައް ހުޅުވިދާނެ ބާވަތުގެ އެއްޗެ ި

()1

ނންކުރާ ނުވަތަ ބުރިކުރެވޭ ބާވަތުގެ އާލާތް؛ އޭގެތެރޭގައި ތިލައާއި
ކަފަންބޭ ު
ވތަ
ކަޓަރާއި ،ދަގަނޑު ކެނޑިދާނެ ބާވަތުގެ އެއްޗެހި ހިމެނެއެވެ؛ ނު ަ

()2

ބންދުކުރާ
މހުން ަ
އން މަނާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ީ
އިލެކްޓްރޯނިކް އެއްޗެހީގެ ތެރެ ި
މަރުކަޒަކުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެއްޗެހި؛

އޭގެ

ތެރޭގައި

އިލެކްޓްރޯނިކް

ރެކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެއްސާއި ،ވީޑިއޯ ރެކޯޑުކުރެވޭ އެއްޗެއްސާއި ،ސެލިއުލަރ
ފނުގެ ބެޓެރީއާއި ،ވީޑިއޯ ޓޭޕް ރެކޯޑަރާއި،
ޓެލެފޯނާއި ،ސެލިއުލަރ ޓެލެ ޯ
ޕޭޖަރާއި ،ކޮންޕިއުޓަރާއި ،ކޮންޕިއުޓަރުގެސާމާނު ހިމެނެއެވެ؛
()01

ތތަކާއި؛
ބަނގުރާގެ ބާވަ ް

()00

ތ
ޤނޫނުގައި ނުވަ ަ
ބންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ހުއްދަނޫންކަމަށް ާ
އެނޫންވެސް މީހުން ަ
އެ މަރުކަޒެއްގެ އަމުރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްޗެހި.

ދަރަޖަކުރުން:
މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި

(ނ)

()0

()i

ނބަރަށް،
ވނަ ނަންބަރުން ( )4ވަނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (ަ )0
ނ ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ވެއްދުމަކީ
މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް މީހު ް
ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()ii

ށ
ނންބަރަ ް
ނ ަ
ނބަރުން ( )01ވަ ަ
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (ަ )3
މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ވެއްދުމަކީ
ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

( )iiiއެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()5

ދކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ
ނ ބަން ު
އެ ކުށް ކުރީ މީހު ް
އެ ކުށަށް ދޭ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރި މީހަކަށް
ބިރުދެއްކުމާއި ،ނުރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި ދެކޮޅުހެދުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .231ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި:
()i

ރކަމާއެކު ޝަރުޢީ މަޖިލީހެއްގައި ހެކި
މީހަކު މިނިވަންކަމާއި ،ތެދުވެ ި
ތ
ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި؛ ނުވަ ަ

()ii

ހެކި ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމަށް ހުރި މީހަކަށް ނުވަތަ
ހރު ،ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހެކި
ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ،ނުވަތަ މި ާ
ވތަ ވޯޓް ދީފާނެ ،ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޢާންމު ވާޖިބެއް
ދީފާނެ ،ނު ަ
ވ ކަމަކާ
ލފައި ާ
ކށް ދޫކޮށް ާ
އަދާކުރުމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ނު ޮ
ގުޅިގެން މީހަކަށް ގޯނާކުރުމާއި ،ބިރުދެއްކުމާއި ،ނުފޫޒު ފޯރުވުމާއި
އުދަނގޫ ފޯރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި؛

()5

އޭނާ:
()i

ނ
ނޔާ ލިބިދާ ފަދަ ކުށެއް ،ނުވަތަ ޤާނޫ ާ
ތ އަ ި
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެ ި
ތ
ކށެއް ،ނުވަ ަ
ގއި ހިފެހެއްޓޭ ބާވަތުގެ ު
ނ ތަނެއް ަ
ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް އޭ ާ
އ ކުރުން
ނ ފަދަ ކަމެ ް
ލބިދާ ެ
ތ ގެއްލުން ި
ލށް ބޮޑެ ި
އެހެން މީހެއްގެ މުދަ ަ
ތ
މގެ ބިރުދެއްކުން؛ ނުވަ ަ
ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކޮށްފާނެކަ ު

()ii

ނވަތަ
ތ ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛ ު
އެނޫންވެސް ކުށެއް ކުރުން ނުވަ ަ

()iii

ނ ނުވަތަ
ވ މަންފާއެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅު ް
އނު ާ
ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކޮށްފަ ި
ތ
ވ ަ
ދިނުން؛ ނު ަ

()iv

ނމަވެސް
ަ
ދ ގޮތުން
ދ ނުވަތަ ނުސީ ާ
ކށްފައިވާ ސީ ާ
ޤާނޫނުގައި މަނާ ޮ
އެއިން މީހަކާ މުޢާމަލާތެއް ކުރުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

()0

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގެ ( )iން ( )iiiއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޖނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެ ކުށަކީ ި

()5

ކ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ކުށަ ީ

ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .230ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()0

ކޯޓަށް

ހާޒިރުވުމަށް

އެންގުމުން

ކޯޓަށް

ހާޒިރުވާ

ގޮތަށް،

ނުވަތަ

މީހަކުދޭ

ކށް:
ތގައި ބަންދުން ދޫކުރެވިފައިވަނި ޮ
ޔަޤީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ،ކަފާލާ ު
()i
()ii

ތ
ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ހާޒިރުނުވުން؛ ނުވަ ަ
އޭނާ

ދން
ބަން ު

ވ
ދޫކޮށްފައި ާ

ޝަރުޠުތަކުގެ

ތެރެއިން

ކ
ޝަރުޠަ ާ

ޚިލާފުވުން؛ އަދި
()5

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް
އަމުރުކޮށްފައިވަނިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެނިހެން ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް
ށފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން.
އަންގާފައިވަނިކޮށް ،އެ އަމުރުކޮ ް

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

ހރި ކުށުގެ ދަރަޖައަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ތިރީގައިވާ ކުށެކެވެ.
ނދުކޮށްފައި ު
މި ކުށަކީ އޭނާ ބަ ް
ނަމަވެސް ،މި ކުށް ،ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށަކަށް ވުރެ ދަރަޖަ މައްޗެއް
ނުވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .235ހ)

"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ށ)

ގ  050ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
ދފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ީ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

(ނ)

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  241ވަނަ
ނކުރުމެވެ.
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ މާ ަ

(ރ)

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  241ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

(ބ)

ނނުގެ
ށ ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
ޓ މުވައްޒަފު" އަ ް
ތނެއް ބަލަހައް ާ
"ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ަ
 245ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(ޅ)

ގ
ގ  051ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ެ
"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

(ކ)

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

(އ)

"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  244ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ވ)

އ
ނނުގެ  242ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
"މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

(މ)

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

(ފ)

"ޖިނާއީ ބަންދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  241ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )0ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ދ)

ވ
ދފައި ާ
ނނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ ( )15ވަނަ ނަންބަރުގައި ީ
"މުދާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާ ޫ
މާނަކުރުމެވެ.

 101ވަނަ ބާބު
އަމަންޢާންމާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ކުށް
އަމަންޢާންމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ކުށް
 101ވަނަ މާއްދާ

ށގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުން
ރަޔަޓްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮ ް

 100ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކުލީސިފައިން ހޯދު ް

 105ވަނަ މާއްދާ

ށ
ޤަޛުފުގެ ކު ް

 104ވަނަ މާއްދާ

ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަނެތި ހިންގުމާއި ،ލައިސަންސްނެތި އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،
ނނަގައި ކުރުން
ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ،ހުއްދަ ު

 103ވަނަ މާއްދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން

 102ވަނަ މާއްދާ

ހރި ޢަމަލުކުރުން
ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ު

 101ވަނަ މާއްދާ

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން

 101ވަނަ މާއްދާ

އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް

 101ވަނަ މާއްދާ

ބ
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖި ު

 102ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ރަޔަޓްކުރުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .101ހ)

ރަޔަޓްކުރުމާއި ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ހިތްވަރު ދޭ މީހާއާއި،
145
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭ މީހާއާއި ،އެއިން ކަމެއް ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
އިސްތިސްނާ

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން:

(ނ)

ޞުލްޙަވެރި އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެއް ނޫނެވެ.
()0

ތ
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ބޭނުމުގައި  2މީހުންނަށް ނުވަ ަ

ބަޣާވާތްކުރުމަށް

ތ އިރުޝާދު ދޭ،
ވރު ދޭ ނުވަތަ އަމުރުކުރާ ނުވަ ަ
ހތް ަ
އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް ި

ހިތްވަރު ދިނުން

ދ މީހާ އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ
ނުވަތަ ހަދަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށް ޭ
ކުށެކެވެ.

ރަޔަޓްކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން

()5

ބަޢާވާތެއްގައި ބައިވެރިވުން

()4

ރަޔަޓްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

()3

އެނޫން ޙާލަތެއްގައި އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()0

އ
ގ ި
ވނަ ނަންބަރު ަ
ވނަ ނަންބަރުގައާއި( ،ނ) ގެ (ަ )5
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ (ަ )0

ރަޔަޓްކުރުމަށް އަންނަނިވި މީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭ ނުވަތަ އަމުރުކުރާ ނުވަތަ
އިރުޝާދު ދޭ ނުވަތަ ހަދަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ މީހާ އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()i

ތ
 2މީހުންނަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް؛ ނުވަ ަ

()ii

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ބަޔަކަށް.

ގން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި މީހަކު ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ އެ މީހަކު
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ެ
އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި
ބަލާ ނުކުތާ

(ރ)

ތ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލު މީހަކު ކުރާއިރު އެ މީހާއަކީ ބަޣާވާތެއްގައި ނުވަ ަ
ރަޔަޓެއްގައި

އިސްކޮށް

ޙަރަކާތްތެރިވި

މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ،

ކުށުގެ

ޙުކުމް

ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑުތަކުން އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ އޭނާގެ ކުށުގެ
އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރު ވާނެއެވެ.
()5

އ
ކރުމުގައި ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެ ް
ރަޔަޓެއް ނުވަތަ ބަޣާވާތެއް ު
ތ
މީހަކުކުރާނަމަ ،އަދި އޭނާ އެތަނަށް އައުމުގެ ކުރީގައި ،އެކަން ހިނގާނެކަން ނުވަ ަ
ލކުރެވޭކަމަށްވާނަމަ ،ކުށުގެ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ
ޤބޫ ު
ހިނގައިފާނެކަން އޭނާއަށް ަ
އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ ،އޭނާގެ ކުށުގެ އަދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރު ވާނެއެވެ.

ކުލީސިފައިން ހޯދުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .100ހ)

ނ
އ މީހުންނަށް މާލީ ގޮތު ް
ތ ބޭނުންކުރާނަމަ ނުވަތަ ެ
ކުލީސިފައިން ހޯދާނަމަ ނުވަ ަ
އެހީތެރިވާނަމަ ނުވަތަ އެ މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާނަމަ ،އެކަން ކުރާ މީހާ ،އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން

(ށ)

"ކުލީސިފައިން" ގެ މީހެއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
()0

ތ
ނންކުރުމަށް ނުވަ ަ
ރކާރު ވައްޓާލުމުގައި ބާރުގެ ބޭ ު
ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ނުވަތަ ސަ ު
ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ގޮތުގައި
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އދި
ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް؛ ަ
()5

ލ
ގތަށް މަސައްކަތްކުރުމުން އެއިން އޭނާއަށް އަމިއް ަ
ނތަކުގައި އެ ޮ
އެފަދަ ހަމަނުޖެހު ް
ގ
މަންފާއެއް ކުރާތީ އެކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އޮތް ،އަދި މަޤާމުގެ ނުވަތަ ފެންވަރު ެ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންނަށްވުރެ އިތުރު މާއްދީ މަންފާތައް
ދ
އށް؛ އަ ި
ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު އޮތް މީހާ ަ

()4

މައްސަލަ

ހަމަނުޖެހުން އުފެދިގެން އުޅޭ ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވާ އަދި

ވ ޤައުމުގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ނުވާ މީހާއަށް؛ އަދި
އުފެދިގެންއުޅޭ މީހުން ނިސްބަތް ާ
()3

()i

ހަމަނުޖެހުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއްގެ ސިފައިންގެ މީހަކަށް
ނުވުމާއި؛

()ii

އޭނާ

ފޮނުވައިފައިވަނީ

ހަމަނުޖެހުމުގައި

ބައިވެރިވާ

ދެ

ފަރާތުންކުރެ

އވުން.
ފަރާތަކަށް ނުވާ ޤައުމަކުންކަމުގަ ި
ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޤަޛުފުގެ ކުށް
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .105ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިނޭގެ ކުށް މީހަކު
ކމަށް ދޮގު ތުހުމަތެއްކުރުން.
ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުން ދާ ަ

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

އިތުރު އަދަބު ހުއްދަކުރުން

()0

މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

ށ
ބގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަ ް
މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ ބާ ު
ގ އަދަބު މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ
 11އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުމު ެ
ށ
ށ ް
މތިން މި ކު ަ
ރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ނންބަ ު
ަ
(ޅ) ގެ ( )4ވަނަ
ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ.

ވަކި ގަވާއިދަކުން ހިންގަންޖެހޭ ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަނެތި ހިންގުމާއި ،ލައިސަންސްނެތި އިމްޕޯޓުކުރުމާއި،
ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ،ހުއްދަނުނަގައި ކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .104ހ)

ނނިވި ޢަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

އސަންސް ހޯދުމަކާ
ނ ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުވަތަ ލަ ި
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކު ް
ދ
ނުލައި؛ އަ ި
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމާއި ،ރާއްޖެއަށް އެއްޗެހި
އިމްޕޯޓުކުރުން.

(ށ)

ދައުލަތުގެ

އިދާރާއަކުން

ކަމާބެހޭ

ހޯދަންޖެހޭ

ހުއްދައެއް

ހޯދައިގެން

މެނުވީ

ކުރުން

އދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ހުއްދަނޫންކަމެއް ،އެފަރާތުގެ ހު ް
ދަރަޖަކުރުން:
ނުރައްކާތެރި

(ނ)

()0

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރުމުގައި ،މީހަކު ރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރަނީ ބަޑިއެއް ،ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ

އެއްޗެހި އިމްޕޯޓުކުރުން

އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ

()5

ހުއްދަނެތި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި

()4

ހުއްދަނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ

()3

ވިޔަފާރި

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ގޮތުގެމަތިން،

މީހަކު

ވިޔަފާރި

ތ
ކުރުމުގެތެރޭގައި ނުވަތަ އެއްޗެހި އިމްޕޯޓުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ނުވަ ަ
ނ
އ ާ
އޫރުމަސް އުފައްދާނަމަ ނުވަތަ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާނަމަ ،ނުވަތަ އެ ބަހާނަމަޭ ،
އެކުރަނީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
ތ ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ
އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ،ހުއްދަނެ ި
ކުށެކެވެ.

ނުނަގާ ކުރުން

ގ
ނކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައި ެ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާ ް
ކުށެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .103ހ)

އޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ
ތ ލައިސަންސެއް ނެތި ،ދިވެހިރާ ް
ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ،ނުވަ ަ
ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މާނަކުރުން

(ނ)

()0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ މީހާ އެ ސަރަޙައްދަށް
މގެ މަޤްޞަދުގައި
އސަންސެއް ނެތި ،މަސް ބޭނު ު
ވތަ ލަ ި
ވަންނަނީ ހުއްދައެއް ނު ަ
ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާ އެކުރާ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނ
ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދާ އިންވެގެން އޮންނަ އަދި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ގުނަން ފަށާ ހިސާބު ް
ފެށިގެން  511ނޯޓިކަލް މޭލާ ހަމައަށް އެ ފުޅާމިނުގައި އޮންނަ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށެވެ.
އަދި އެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ދިރުންހުރި އެއްޗެއްސާއި ދިރުންނެތް އެއްޗެއްސާއި
އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތަކާއި ކަނޑާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތައް ކުރުމާއި
މ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންވާ
ި
ޕޮލިއުޝަން ހިފެހެއްޓުމާއި
ސަރަޙައްދަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޢަމަލުކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .102ހ)

ނ
ބން އެހެ ް
މލުތަކުގެ ސަބަ ު
ޢާންމު ތަނެއްގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ،އެ މީހެއްގެ ޢަ ަ
ގހުރެ
ބރު ހީވާނެކަން އެނ ި
ތ ި
ތ އުނދަގޫވާނެކަން ،ނުވަ ަ
ކން ،ނުވަ ަ
މީހަކަށް ގޯނާވާނެ ަ
ނ ޢަމަލެއް ކުރާނަމަ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
އ ް
އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެ ި
()0

ތ
ށ އުޅުން؛ ނުވަ ަ
ތ ް
މާރާމާރީއާއި ،ތަޅާފޮޅުމާއި ،ހަރުކަށިކޮށް ނުވަތަ ބިރު އުފެދޭ ގޮ ަ

()5

ތ
އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް އަޑުގަދަކުރުން؛ ނުވަ ަ

()4

ރމާއި ހަޑިހުތުރު
ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކު ު
ތ
ވ ަ
ޢަމަލުތައްކުރުން؛ ނު ަ

()3

ނ
ނތަނުގައި ،ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހެއްގެ ފަހަތު ް
ތ ް
ޢާންމު ތަނެއްގައި ނުވަތަ ަ
ތ
ދިއުން؛ ނުވަ ަ

()2

ތ
ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެދުން؛ ނުވަ ަ

()1

ނ
ޖާއިޒު މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލު ނުވާނެ ޢަމަލަކުން ނުރައްކާތެރި ،ނުވަތަ މާއްދީގޮތު ް
ނފަދަ ޙާލަތެއް އުފެއްދުން.
ހން ބިރުގަން ަ
ހުތުރު ،ނުވަތަ މީ ު

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ރޯދަނުހިފުމާއި ބަނގުރާ ބުއިމާއި އޫރުމަސް ކެއުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .101ހ)

ނ
ދިވެހިރައްޔިތަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތި ް
ކޮށްފިނަމަ ،އެކަންކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
()0

ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ،ދީނީ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅުން ހުރި
ސަބަބެއްނެތި ރަމަޟާންމަހު ،ރޯދަނުހިފުމާއި ،ރޯދައަށްހުރެ ރޯދަ ދޫކޮށްލުން؛
ތ
ނުވަ ަ

()5

()i

ތ ކެއުން؛
ކ ި
އޫރުމަސް ނުވަތަ އޫރުމަސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ތަ ެ
ތ
ނުވަ ަ

()ii
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

ބަނގުރާ ބުއިން.

()0

މިކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()5

ށ
ބގެ ދަށުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރަ ް
މި ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ ބާ ު
 31އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުމުގެ އަދަބު މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ
ގ
މއްދާގެ (ހ) ެ
މ ާ
ތންި ،
ދކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ނބަރުގައި ހުއް ަ
ނ ނަ ް
( )4ވަ ަ
ނބަރުގެ ) (iiގައިވާ ކުށަށް ،ހުއްދަކުރެވިގެންވެއެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ޢަމަލުތައް
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .101ހ)

އެއްވެސް މީހަކު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާނަމަ އެ މީހާ އެކުރަނީ
ކުށެކެވެ:
()0

މުއާޞަލާތީ

ނންކޮށްގެން
ބޭ ު

ވަސީލަތެއް

ގ
ޢާންމުން ެ

ނުވަތަ

ކުރިމަތީގައި،

ގ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔައި ،ދީނީ
އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނުކުރުމު ެ
ތ
ތަޤްރީރުކުރުން؛ ނުވަ ަ
()5

އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޑުކިޔައި ،އެކިއެކި
ނވަތަ
ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބެހުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،އުފެއްދުން؛ ު

()4

ތ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު އުފެއްދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަ ަ
ނުވަތަ

ގެންގުޅުން،

ނ
ދނު ް
ި

ނުވަތަ

ތ
ނުވަ ަ

ވިއްކުން

ފެތުރުން

ތ
ނުވަ ަ

ތ
ވ ަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން؛ ނު ަ
()3

އަޅުކަންކުރަން

ގެންގުޅޭ

ބުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އުފެއްދުން

ނުވަތަ

އަތުގައި

ނ
ނ ނުވަތަ ފެތުރު ް
ވތަ ގެންގުޅުން ،ނުވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކު ް
ބެހެއްޓުން ނު ަ
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން؛ ނުވަތަ
()2

ސއްކަތް ކުރުމާއި،
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުމަށް މަ ަ
ވހަކަ ދެއްކުމާއި،
ގ ާ
ދ ބާވަތު ެ
ގތުން ބައިބައިވުން އުފެ ޭ
މީހުންގެ މެދުގައި ދީނީ ޮ
އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ވާޖިބު
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .101ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

()i

ކުރިމަތިވެދާނެކަން

އެނގޭ

ނުރައްކަލެއްގެ

އިންޒާރު،

އެކަށީގެންވާ

ތ
ސަބަބެއްނެތި ނުރައްކަލެއްގައިވާ މީހާއަށް ނުދިނުން؛ ނުވަ ަ
()ii

ހތެރިކަން
ތ ،އެ ީ
ބބެއްނެ ި
އށް ،އެކަށީގެންވާ ސަ ަ
އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާ ަ
ތ
ފޯރުކޮށްނުދިނުން؛ ނުވަ ަ

()5

ށދެވިދާނެ ޙާލަތެއްގައި ހުރުމާއި އަދި އިންޒާރު
އޭނާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް
އދި
ދެވިދާނެ ޙާލަތެއްގައި ހުރުން؛ ަ
()i

ކށް ވިޔަސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މާއްދީ
އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަ ަ
ނުރައްކަލެއް
150

ނ
ނުވާނެފަދައަކު ް

އެހީތެރިކަން

ފޯރުވައިދެވިދާނެ

ނުވަތަ

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދ
އިންޒާރުދެވިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހުރުން؛ އަ ި
()ii

ވތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ
ޤާނޫނުން ނު ަ
ތން ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ވާޖިބެއް ދޫކޮށްލަންނުޖެހި އިންޒާރުދެވެން އޮ ު
އެހީތެރިވެދެވެން އޮތުން.

ނުރައްކަލުގައިވާ މީހާ
ނުވަތަ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ

(ށ)

()0

ފއި އެވަނީ:
ރއްކަލުގައިވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެ ަ
މށްޓަކައި "ނު ަ
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނު ަ

މީހާ

()i

އެމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން

ނުވަތަ ޖެހޭ

ދރަތީ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލާ
ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގު ު
ށއި؛
ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މީހާއަ ާ
()ii
()5

އަނިޔާވެރި ކުށަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ މީހާއަށް؛

"އެހީއަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާ" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ:
()i

ދސާއެއްގެ
ގދުރަތީ ހާ ި
ހ ބައްޔަކުން ނުވަތަ ު
ލިބޭ އަނިޔާއަކުން ނުވަތަ ޖެ ޭ
ތ
ލން ލިބިފައިވާ މީހާއަށް؛ ނުވަ ަ
ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ގެއް ު

()ii
މަދަނީ ބަދަލު ދިނުމުން
އިމްތިޔާޒު

(ނ)

އަނިޔާވެރި ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާއަށެވެ.

ޒރުދޭ މީހާކުރާ ޢަމަލެއްގެ
ނ ފޯރުކޮށްދޭ މީހާ ނުވަތަ އިން ާ
އހީތެރިކަ ް
މި މާއްދާގެ ދަށުން ެ
ލ ދިނުމުން އޭނާއަށް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާނެއެވެ .އެއީ އޭނާ
ދ ު
ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަ ަ

ލިބިގެންވުން

އެކުރާ ޢަމަލުކުރީ ހެޔޮނިޔަތުގައިކަމަށްވުމާއި ،އެކަންކުރުމަށް އޮތް އެކަށޭނަ މިންގަނޑުތަކުގެ
ލމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް
ހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަޅާ ު
ތެރޭގައި ކަމަށްވުމާއި ،އަދި އެ ީ
އކަމަށްވާނަމައެވެ.
އޮންނަ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގަ ި

އެހެންގޮތަކަށް
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު

(ރ)

އެހެން

ގޮތަކަށް

ހހިނދަކު
ސާބިތުނުވާ ާ

އަންނަނިވި

ތއް
ޢަމަލު ަ

މީހެއްގެ

ފަރާތުން

ބނުންވެފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިންކަމަށް،
ފެނިފައިވާނަމަ އެހީތެރިކަމަށް ޭ

ވަކި ގޮތަކަށް ޤަބޫލުކުރުން

ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
()0

ތ
ވ ަ
ތ ރޭޑިޔޯއެއް އޭނާގެ ކޮންޓްރޯލުގައި އޮވެ ،ނު ަ
މަސައްކަތްކުރާ ޓެލެފޯނެއް ނުވަ ަ
އެއިން އެއްޗެއް އޭނާއަށް ލިބޭ ހިސާބުގައިވާކަން އެނގިހުރެ؛

()5

އެހީތެރިކަމަށް

ވ
ބޭނުންވެފައި ާ

މަސައްކަތްތެރިންނަށް

ތ
ވ ަ
ނު ަ

މީހާއަށް
ޤާނޫނު

އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި

ތަންފީޒުކުރާ

އދާރާގެ
ި

ޞިއްޙީ
ށ
މީހުންނަ ް

އަންގާފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތި؛
()4

ތ
އެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުވަ ަ
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަށް އެކަން އަންގާފައިނުވުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ބ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
151

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .102ހ)

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  103ވަނަ
ނކުރުމެވެ.
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދީފައިވާ މާ ަ

(ށ)

ވ
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައި ާ
ގ  100ވަ ަ
ނ މި ޤާނޫނު ެ
"ކުލީސިފައިން" އަށް ދީފައިވަ ީ
މާނަކުރުމެވެ.

(ނ)

ވ
މއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައި ާ
"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  040ވަނަ ާ
މާނަކުރުމެވެ.

 151ވަނަ ބާބު
އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް
 151ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަށިވިއްކު ް

 150ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަށިވިއްކުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނު ް

 155ވަނަ މާއްދާ

ނ
ހަޑިހުތުރު ލިޔުމާއި ،ތަކެތި އުފެއްދުމާއި ،ބެހު ް

 154ވަނަ މާއްދާ

އ ކުރުން
މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގަ ި

 153ވަނަ މާއްދާ

އ ވިއްކުން
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަ ް

 152ވަނަ މާއްދާ

ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން

 151ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .151ހ)

ހަށިވިއްކުން
މހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނޫން
ފައިސާ ނުވަތަ އަގުހުރި އެއްޗެއްގެ މުޤާބިލުގައި ،ތިމާގެ އަނބި ީ
މީހަކާއެކު

ޒިނޭކޮށްފިނަމަ

ނވަތަ
ު

ޖިންސީ

އެ ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

152

މުޢާމަލާތެއް

ހިންގައިފިކަމަށް

ވާނަމަ،

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހަށިވިއްކުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .150ހ)

ޢމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ
ނނިވި ަ
ފައިސާ ނުވަތަ އަގު ހުރި އެއްޗެއްގެ މުޤާބިލުގައި ،އަން ަ
ކުށެކެވެ.
()0

ތ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް މީހަކަށް މަޖުބޫރުކުރުން؛
ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަ ަ
ތ
ނުވަ ަ

()5

ރ ދިނުމާއި އެކަން
ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަ ު
ތ
ނން؛ ނުވަ ަ
ކށްވެސް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދި ު
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި އެނޫންގޮތަ ަ

()4

އ
އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއް ،ހަށިވިއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ޢަމަލުތަކެ ް
ދ ދިނުން.
ނންކުރުމުގެ ހުއް ަ
ހިންގުމަށް ބޭ ު

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

()0

ޢަމަލު

ހަށިވިއްކުމުގެ

ކުޑަކުއްޖަކަށް

ގމަށް
ހިން ު

ހިތްވަރުދޭނަމަ

ނުވަތަ

އެހީތެރިވާނަމަ އެކުރަނީ ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ހަޑިހުތުރު ލިޔުމާއި ،ތަކެތި އުފެއްދުމާއި ،ބެހުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .155ހ)

ތ އޭގައިވާ އެއްޗަކީ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއްކަން
ގހުރެ ،ނުވަ ަ
އެއްޗެއްގެ ހަޑިހުތުރުކަން އެނ ި
މލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
އެނގިހުރެ ،އަންނަނިވި ޢަ ަ
()0

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ހިމެނޭ ފޮޓޯއާއި ،ލިޔުމާއި ،މަންޒަރާއި ،ރެކޯޑާއި އަދި
އެނޫންވެސް ހަޑިހުތުރު ސިފަ ހާމަކޮށްދޭ ނުވަތަ ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެހި ވިއްކުމާއި
ތ
ރައްދުކުރުމާއި ދިނުން؛ ނުވަ ަ

()5

އ
އ ނުވަތަ ނެށުމެ ް
ނ ތަމްސީލެއް ،ސްޓޭޖްޝޯއެ ް
ހަޑިހުތުރު މަންޒަރުތައް ހިމެ ޭ
ތ
ހުށަހަޅައިދިނުމާއި ،އެފަދަކަމެއް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން؛ ނުވަ ަ

()4

އެއްވެސް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއް ހިމެނޭ ވަސީލަތެއް ޝާއިޢުކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް
ށ އެފަދަ އެއްޗެއް
ހުޅުވާލައިގެން ދެއްކުމާއި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މީހުންނާ ހަމައަ ް
ތ
ވ ަ
ފޯރުކޮށްދިނުން؛ ނު ަ

()3

އަގެއްގެ މުޤާބިލުގައި ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަޑިހުތުރު ޢަމަލެއް ،އަމިއްލައަށް
އމިއްލަ ހަށިގަނޑު
މލަކަށް ބެލެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ަ
ކުރުން ،ނުވަތަ ހަޑިހުތުރު ޢަ ަ
ތ
ދެއްކުން؛ ނުވަ ަ

()2

ހަޑިހުތުރު

އެއްޗެހި

ހުރިކަމަށް

ދައްކައިގެން

ތ
އެ ވިއްކުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން؛ ނުވަ ަ
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އެއްޗެއް

އިޝްތިހާރުކުރުމާއި

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()1

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ބެހުމުގެ ނިޔަތުގައި ،ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ހިމެނިގެންވާ
ލިޔުމާއި އެހެނިހެން އެފަދަ އެއްޗެހި އުފެއްދުމާއި ގަތުމާއި ހޯދުމާއި އަތުގައި
ތ
ބެހެއްޓުން؛ ނުވަ ަ

އިސްތިސްނާ

(ށ)

އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހައި

(ނ)

މާނަކުރުން

(ރ)

ދަރަޖަކުރުން

(ބ)

ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް މީހަކު ބެހީ ސައިންޓިފިކް
އދަ ސަބަބެއް އޮވެގެން އެފަދަ އެއްޗެހި ބެހެއްޓިދާނެ ފަދަ
ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ހު ް
ވނަ
ގއިވާނަމަ ،އޭނާ އެކުރަނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )0
މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށްކަމު ަ
ރއިން ކުށެއް ނޫނެވެ.
ށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެ ެ
ނބަރަ ް
ނަންބަރުން ( )1ވަނަ ނަ ް

ހިނދަކު ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް

އެއިން އިތުރު އެއްޗެހި އުފެއްދިދާނެ ގޮތަށް ނުވަތަ އޭގެ އިތުރު ކޮޕީ ހެދިދާނެ ގޮތަށް
ހަޑިހުތުރު އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޯލްޑެއް ،ޕްލޭޓެއް ނުވަތަ
ވތަ
ގނެފިކަމަށް ވާނަމަ ނު ަ
ފއްދައިފިކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ ަ
އެ ބާވަތުގެ އެއްޗެހި މީހަކު އު ަ
ހޯދައިފިކަމަށް ވާނަމަ ނުވަތަ އަތުގައި ބަހައްޓައިފިކަމަށްވާނަމަ ،އެކަމެއް އެކުރީ އެފަދަ
ތކަށް ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު،
ހން ގޮ ަ
ގ ބޭނުމުގައިކަމަށް ،އެ ެ
އެއްޗެހި ޢާންމުކޮށް ބެހެއްޓުމު ެ
ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
ވނީ
ހޑިހުތުރު" ކަމަށް ބެލެ ެ
ތތަކެއް " ަ
ވތަ ހުށަހަޅައިދޭ ހަރަކާ ް
އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ނު ަ
ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު މީހަކު ،ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ މިހާރުގެ މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ޢާންމު
ކށް،
ގތްތަކުން ކުރެ ގޮތަ ަ
ނނިވި ޮ
ފހު އަން ަ
ޗއް ބެލުމަށް ަ
ހަމަތަކުގެ އަލީގައި އެ އެއް ެ
އެ އެއްޗަކާ މެދު ނުވަތަ އެ ކަމަކާ މެދު ދެކޭނެ ނަމައެވެ:
()0

މުޅި އެއްޗަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު ،އެ އެއްޗަކީ ނުވަތަ އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނުވަތަ
އެ

ނ
ޝަހުވާ ީ

ތަމްސީލަކީ

މަޞްލަޙަތެއް

އެކުލެވިގެންވާ

އެއްޗެއްކަމުގައި

ތ
ވ ަ
ޤަބޫލުކުރުން؛ ނު ަ
()5

ކަނޑައެޅިގެން ހުތުރުވާ ގޮތަށް ،ޝަހުވާނީ ޢަމަލުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނުވަތަ
ތަމްސީލުކޮށްދޭ އެއްޗަކަށްވުން.

()0

ބރަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ނ ަ
ވނަ ނަ ް
ނ ނަންބަރުން (ަ )1
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަ ަ
ހުރި ކުށްކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހަޑިހުތުރު
ޢަމަލެއް ދެއްކުން

()5

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()4

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްކުރުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ހަޑިހުތުރު އެއްޗަކީ
ވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ
ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަކީ އަންނަނި ި
އެއްޗެއް

ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ،

ނުވަތަ

އެކުށުގެ

ދަރަޖަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ނިސްބަތަށްވުރެ  0ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ.
()i
()ii

ތ
ކުޑަކުއްޖަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
އޭނާއަށް

އެ

މީހަކަށްވުން.
154

ކުރެވޭ

ކަމެއް

ވިސްނައިގަތުމުގެ

ތަޞައްރުފެއް

ނެތް

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .154ހ)

ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން ހިންގާ ޢަމަލު ފިޔަވައި ،މައްޔިތާއާމެދު މީހަކު ހިންގާ
ޢަމަލަކުން

މައްޔިތާ

އެ

ނިސްބަތްވާ

ނގެ
މީހު ް

ޢާއިލާގެ

ތެރޭގައި

ނަފްރަތު

އކުރަނީ ކުށެކެވެ.
އުފެދޭނެކަމަށްވާނަމަ ،އެ މީހާ ެ
ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ވިއްކުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .153ހ)

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއް އެނގިހުރެ ވިއްކުމަކީ ނުވަތަ
ގަތުމަކީ އެ މީހާކުރާ ކުށެކެވެ.

(ށ)

ތ
ތތަކުގައި މީހަކު ،އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް އަގު ދިނުމަކީ ނުވަ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަ ް
ލިބިގަތުމަކީ ،އެ މީހާކުރާ ކުށެއް ނޫނެވެ.
()0

ގ
ކއި ،ހަށިގަނޑު ެ
ބނުމަކަށްޓަ ަ
ކށްޓަކައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޭ
ސައިންޓިފިކް ބޭނުމަ ަ
ބައެއް

ނުވަތަ

ހަށިގަނޑުން

ދިޔަވަރެއް

ނަގާތީ،

ގ
ހިނ ާ

ޚަރަދު

އަނބުރާ

ތ
ނވަތަ ފައިސާ؛ ނުވަ ަ
ތން ދެވޭ މުދާ ު
ލިބިދިނުމުގެ ގޮ ު
()5

ޞިއްޙީ

ފަރުވާއާގުޅޭ

މަޝްރޫޢެއްގެ

ދަށުން

ނުވަތަ

އިންޝުއަރެންސްގެ

ތ
ވ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ؛ ނުވަ ަ
މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން މީހަކަށްދެ ޭ
()4

އ ނުވަތަ ދިޔައެއް
ށޓަކައި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެ ް
ސައިންޓިފިކް ބޭނުމަކަ ް
ކ
ނ ނެގުމަށާއި ވަ ި
ނށް ގެންދިއުމަށާއި ،ހުރި ތަނަކު ް
އ ތަ ަ
އެއް ތަނުން އަނެ ް
ތަނެއްގައި ރައްކާކުރުމަށް ހިނގާ އެކަށީގެންވާ ޚަރަދުތައް އަނބުރާ ދިނުމުގެ ގޮތުން
ތ
ދެވޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ؛ ނުވަ ަ

()3

ތ
ޞިއްޙީ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުގައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމުގައި ނުވަ ަ
ށގަނޑުގެ ބަޔަކުން
ބނުންކުރުމަށް އިންސާނާގެ ހަ ި
ބައްޔެއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޭ
އުފައްދައިފައިވާ ބޭސް ނުވަތަ ރީއޭޖެންޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް މާއްދާތައް ވިއްކުމާއި
ގަތުން.

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ޖަނަވާރަށް އަނިޔާވެރި ޢަމަލުކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .152ހ)

ހ
އ ކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ އެމީ ާ
ވ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެ ް
މީހެއްގެ އިހްމާލުން އަންނަނި ި
އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
155

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިސްތިސްނާ

(ށ)

ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

()0

ތ
އަނިޔާވެރިކަމާ އެކު ޖަނަވާރަކާ މެދު ޢަމަލުކުރުން؛ ނުވަ ަ

()5

ލން.
އޭނާގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ޖަނަވާރަކަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮށް ު

ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،
ނުވަތަ ޖަނަވާރަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން މީހަކުކުރާ ޢަމަލަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ.
މި ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .151ހ)

ވ
އދާގެ (ރ) ގައި ދީފައި ާ
"ހަޑިހުތުރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  155ވަނަ މާ ް
މާނަކުރުމެވެ.

(ށ)

ވ
މއްދާގެ (ށ) ގައި ދީފައި ާ
"ޖިންސީ ޢަމަލު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  040ވަނަ ާ
މާނަކުރުމެވެ.

(ނ)

"ޒިނޭކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  300ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ( )0ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

 101ވަނަ ބާބު
ހަތިޔާރާ ގުޅޭ ކުށް
 101ވަނަ މާއްދާ

ނ
ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރު ް

 100ވަނަ މާއްދާ

ށ
އނެއް ތަނަ ް
ނން ަ
އ އުފެއްދުމާއި އެއް ތަ ު
އދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާ ި
ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާ ް
ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން

 105ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .101ހ)

ނ
ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަތިޔާރެއް އޮތްކަ ް
ދެއްކުމަކީ އޭނާކުރާ ކުށެކެވެ.

ދަރަޖަކުރުން

(ށ)

()0

ޖނާޔަތުގެ  4ވަނަ
ނ އެކުރަނީ ި
ފ ކަމަށްވާނަމަ ،އޭ ާ
ކުށްކުރުމުގައި މީހަކު ބަޑިޖަހައި ި
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5
އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ
ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި

(ނ)

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މީހަކު ކުށެއް ކުރުމުގައި ،އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ،
އޭނާ އެކުރި ކުށަކީ އެހެން ޙާލަތްތަކާ އަޅައި ބަލާއިރު ،އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވެގެންވާ ކުށެކެވެ.

ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ކުށުގެ
ބުރަދަން އިތުރުވުން
މާނަކުރުން

(ރ)

އަދަބު ކަ ނޑައެޅުމުގައި

(ބ)

()0

"އޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓްރިގަރަށް ފިތައިލުމުން ޓްރިގަރ
އޮބިފައި ހުންނަހާހިނދަކު ،އެ ބަޑިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވަޒަން ޖެހޭ ފަދަ
ބޑިއެވެ.
ހމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަ
އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ އެކްޝަން ި

()5

ގ އެހީތެރިކަމެއްނެތި
"އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންސާނެއް ެ
ބަޑީގެ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ވަޒަންލައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަށެވެ.

()4

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު":
()i

އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  051ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )0ވަނަ
މވެ؛ އަދި
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

()ii

ށ ހަދާފައި
ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ މާނައިގައި ،ބަޑިއާއި ވަޒަން ފޮނުވާގޮތަ ް
ސލަތްތަކާއި ނިއުމެޓިކް ގަން ،ސްޕްރިންގ
ހުންނަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ވަ ީ
ޓޒަރއާއި
ބބީ ގަން ،ސްޓަން ގަން ނުވަތަ ޭ
ގންީ ،
ގަން ،ޕެއިންޓްބޯލް ަ
ތޫނު ހަތިޔާރާއި ،ކޯރާޑިއާއި ،ވަޅިއާއި ،ރޭޒަރުތިލައާއި ،މިފަދަ އެއްޗެހި
ހިމެނެއެވެ.

()3

ތ އެންމެ މަދުވެގެން
"ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަޒަންނުކުންނަ ގޮތަށް ،ނުވަ ަ
 11ފޫޓަށް ވަޒަން ދަތުރުކުރާ ވަރުގެ ބާރު މިން ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ބަޑިއަށެވެ.

()2

ށ ފިތައިލާ ކޮންމެ
"ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޓްރިގަރަ ް
ފަހަރަކު ވަކި ވަރަކަށް ވަޒަން ޖެހޭފަދަ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ އެކްޝަން ހިމެނޭ
ށވެ.
ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޑިއަ ެ

ބަލަންޖެހޭ ނުކުތާ

މ
ފނަ ަ
އ ކުށުގެ އެ ޢަމަލު ހިންގައި ި
އިރު އޮއްސުމާއިއިރު އެރުމާ ދެމެދު ހިނގާ ވަގުތުގަ ި
މި ޤާނޫނުގެ  0115ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑު އަންގައިދޭ
ށ
ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އަދަބުގެ މިންގަނޑުން އެއް ދަރަޖަ އެ ކުށުގެ އަދަބަ ް
އިތުރުކުރެވިގެންވެއެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބަޑި ނުވަތަ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ ހިމެނޭ އެއްޗެއް ވިއްކުމާއި އުފެއްދުމާއި
އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި ގެންގުޅުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .100ހ)

ލައިސަންސެއްނެތި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސީދާ ހުއްދައެއްނެތި ،އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ
ތެރެއިން ޢަމަލެއް އެނގިހުރެ ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
()0

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް ހިމެނޭ އެއްޗެއް އުފެއްދުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި ،ވިއްކުމާއި،
އެހެން މީހަކަށް ދިނުމާއި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛
ތ
ނުވަ ަ

އެހެން ގޮތަކަށް
ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު

(ށ)

()5

ތ
ބަޑި އުފެއްދުމާއި އެއިން ވިޔަފާރިކުރުން؛ ނުވަ ަ

()4

ތ
އެހެން މީހަކަށް ބަޑިއެއް ދިނުން ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ބަޑިއެއް ވިއްކުން؛ ނުވަ ަ

()3

ބަޑިއެއް ގެންގުޅުން.

ވހާ ހިނދަކު:
ށނުދެ ޭ
އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮ ް
()0

ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް

ގ
ނމަ ،މި މާއްދާ ެ
މީހެއްގެ އަތުގައި  2ބަޑިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަޑި ހުރެއްޖެ ަ
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ފެތޭކަމުގައި
(ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަ ް
ފަނޑިޔާރު ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.

()5

ވނަ
އޖެ ކަމުގައިވާނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )4
 4ބަޑިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ހުރެ ް
ނަންބަރުގައި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ދާއިރާގެ

ތެރެއަށް

ފެތޭކަމުގައި

ފަނޑިޔާރު

ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ.
ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

އަދަބު އިތުރުވާނެ ނުކުތާ

(ރ)

 104ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އިތުރަށް:
()0

ނ
ގ (ހ) ގެ ( )5ވަ ަ
ނބަރުން މި މާއްދާ ެ
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )0
ކށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެވެ.
ނަންބަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ު

()5

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ
 2ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()4

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  0ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ގެންގުޅުނު ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި އޮޓޮމެޓިކް ނުވަތަ ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި
އދަބު އެއް ދަރަޖަ އިތުރުވާނެއެވެ.
ހިމެނޭކަމަށްވާނަމަ ،އެ ކުށުގެ ަ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

)0( .105

ނ
މއްދާގެ (ރ) ގެ ( )0ވަ ަ
"އޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  101ވަނަ ާ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

()5

"އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  101ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

()4

ގ  050ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
ދފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" އަށް ީ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

()3

ގ
ގ  051ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ެ
"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނު ެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )0ވަނަ ނަ ް

()2

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

()1

"ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  101ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )2ވަނަ ނަ ް

 151ވަނަ ބާބު
ޓެރަރިޒަމާއި ރާވައިގެން ކުރާ ކުށް
 151ވަނަ މާއްދާ

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން

 150ވަނަ މާއްދާ

ނ
ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރު ް

 155ވަނަ މާއްދާ

މާނަކުރުން

ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .151ހ)

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގައި ބައިވެރިވުން
ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ތ
ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން؛ ނުވަ ަ

()5

އ ބައިވެރިކުރުމަށް މީހަކު އެ ޖަމާޢަތާ ގުޅުވުން؛
ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމުގަ ި
ތ
ނުވަ ަ

()4

ތ
ނން؛ ނުވަ ަ
ދ ު
ތންނާއި މާލީގޮތުން އެހީތެރިވެ ި
ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތަކަށް މާއްދީ ގޮ ު
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()3

ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި އެހެން ކަމެއްގައި
އެ ފައިސާ އިންވެސްޓުކުރުން؛ ނުވަތަ

()2

ޖަމާޢަތެއްގެ

ކުށްކުރާ

އެއްވެސް

ޙަރަކާތްތައް

ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި،

ގޮތަކުން

އެޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދު ދިނުން.
މާނަކުރުން

ފއި އެވަނީ:
"ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް"ކަމަށް ބުނެ ަ

(ށ)

()0

()5

ނ
"މާއްދީ އެހީތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މާލީ ޚިދުމަތާއި ،އެ މީހުން ތިބޭ ެ

()i

ޖަމާޢަތުގައި

އެ

ކ،
މެންބަރުންނަ ީ

ނ
ހިމެ ޭ

ޢާންމު

އވާ
ގުޅިފަ ި

އެއް މަޤްޞަދަކަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމާއި:
(ހހ)

ވތަ އެ ޖަމާޢަތާ ގުޅިފައިވާ މީހުން
އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނު ަ
މެދުވެރިކޮށް ،ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ މަޤްޞަދެއްގެ
ތ
ވ ަ
ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަނިޔާވެރިކަން ނުވަތަ ފަނާކުރުން ނު ަ
އެދެކަންތަކުންކުރެ ކަމެއްގެ ބިރު ދެއްކުން ހިމެނޭ ދެ ޢަމަލު
ލ ހިންގާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން؛
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޢަމަ ު
ތ
ނުވަ ަ

(ށށ)

ވތަ އެ ޖަމާޢަތާ ގުޅިފައިވާ މީހުން
އެ ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުން ނު ަ
މެދުވެރިކޮށް ،މަސްތުވާއެއްޗެހި ވިއްކުމާއި މަސްތުވާއެއްޗެހި
އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންގޮސް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުންކަމަށް
މާނަކުރެވޭ

ދެ

ޢަމަލު

ތ
ވ ަ
ނު ަ

ގިނަ

އެއަށްވުރެ

ލ
ޢަމަ ު

ތ
ހިންގާފައިވާ ބަޔަކަށްވުން؛ ނުވަ ަ
(ނނ)

ކ
ވތަ ކުރާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުމަ ީ
އެފަދަ ކުށްކުށް ކުރުމަކީ ،ނު ަ
އެ

ޖަމާޢަތުގެ

ޢާންމުކޮށް

އ
ބޭނުންކަމުގަ ި

ނުވަތަ

މަޤްޞަދުކަމުގައި

ވ
ކށްފައި ާ
އިޢްލާން ޮ

ނުވަތަ

ވ
ޤބޫލުކޮށްފައި ާ
ަ

ތ
ވ ަ
ބަޔަކަށްވުން؛ ނު ަ
()ii

ދިވެހިސަރުކާރުން

ޓެރަރިސްޓް

ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި

ކުށްކުރާ

ތ
ނުވަ ަ

ޖަމާޢަތެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތަކަށްވުން.

ށ އެ މީހުންގެ
އ މީހުންނަ ް
ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމާއި ،އެ މީހުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއިެ ،
ޝަޚްޞު

އޮޅުވާލުމުގެ

ލިޔުންތައް

ދިނުމާއި

ނުވަތަ

އެކަމާގުޅޭ

ދޮގު

ލިޔުންތައް

ނމާއި ،ހަތިޔާރު ދިނުމާއި،
ލތުގެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދި ު
ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި ،މުއާޞަ ާ
ތނަށް
އދާތަކާއި ،ގޮވާއެއްޗެއްސާއި ،އެއް ތަނުން އަނެއް ަ
ގެއްލުންދެނިވި އެހެންވެސް މާ ް
ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި މާއްދީ އެކިއެކި މުދަލާއި އެހެނިހެން އެހީ ދިނުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
ނއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއާއި ދީނީ ލިޔެކިޔުން ދިނުމެއް ނުހިމެ ެ
ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

()0

އވާނަމަ:
ކުށްކުރާ މީހާއަށް ،އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަން އެނގިފަ ި
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()i

އވާކުށަކީ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޖިނާޔަތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ؛ އަދި

()ii

ރން (ހ) ގެ ( )3ވަނަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަ ު
ދރަޖައިގެ
ށކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ަ
ލށް ހުރި ކު ް
ނަންބަރުގެ ނިޔަ ަ
ކުށްކުށެވެ.

()5

ތ
ވސް ފަރުވާލެއްނެ ް
އެ ޖަމާޢަތަކީ ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތެއްކަން ދެނެގަތުމާމެދު އެއް ެ
ކށްފައިވާ ކުށަކީ،
މީހާކުރާ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
ޖިނާޔަތުގެ  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

()4

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

ފައިސާގެ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
ކުށް ކަނޑައެޅުން

( .150ހ)

ނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ:
ނ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަ ް
()0

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޙަރަކާތަކުން ހޯދައިފައިވާ ފައިސާކަން އެނގޭ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން
ދ
އެއްވެސް މާލީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން؛ އަ ި

()5

އެ މާލީ މުޢާމަލާތް ހިންގުމުގެ މުޅި ބޭނުމަކީ ނުވަތަ އެ މުޢާމަލާތުން ޙާޞިލުކުރާ
ބޭނުމަކީ:
()i

ތ
ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން ކަމުގައިވުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުން ލިބޭ ފައިސާގެ ބާވަތާއި ،އެ ހުރި ތަނަކާއި،
އ ،އަދި އޭގެ ވެރިފަރާތާއި އޭގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގާ
އެ ލިބުނު ތަނަކާ ި
ތ
ފަރާތް ފޮރުވުން؛ ނުވަ ަ

ހ މަޢުލޫމާތު
އސާއާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ނ އެފަދަ ފަ ި
( )iiiޤާނޫނު ބުނާގޮތު ް
ހުށަހެޅުމުން ސަލާމަތްވެގަތުން.
މާނަކުރުން

(ށ)

()0

މ
ކން ެ
ކން ހިމެނޭ ޮ
ނނިވި ކަން ަ
ނފައި އެވަނީ އަން ަ
ށ ބު ެ
"މާލީ މުޢާމަލާތް" ކަމަ ް
މުޢާމަލާތަކަށެވެ:
()i

އ ތަނުން
ނ އެ ް
ބނުންކޮށްގެ ް
ނ ވަސީލަތެއް ޭ
ހ ް
ވަޔަރ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެ ެ
ތ
އަނެއް ތަނަށް ފައިސާ ގެންދިއުން؛ ނުވަ ަ

()ii

ތ
ފައިސާގެ ލިޔުމެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން؛ ނުވަ ަ

ރން.
( )iiiމުދަލަކަށްއޮތް މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކު ު
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

"ފައިސާގެ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:
()i

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފައިސާފޮއްޗަށާއި

ފައިސާގެ

ނޫޓަށާއި،

އެހެން

ކ
ޤައުމެއްގެވެސް އެފަދަ އެއްޗެއްސަށާއި ،ޓްރެވެލަރސް ޗެކަށާއި ،ބޭން ް
ތ
ޗެކަށާއި އަދި މަނީ އޯޑަރަށެވެ؛ ނުވަ ަ
()ii

އިންވެސްޓްމަންޓް

ސެކިއުރިޓީއަށް

ނުވަތަ

ލިޔުން

ނ
އަތު ް

އަތަށް

ބަދަލުވާއިރު ،އޭގެ މިލްކުވެރިކަންވެސް ބަދަލުވާގޮތަށް ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ހން ލިޔެކިޔުމަށެވެ.
ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނި ެ
ދަރަޖަކުރުން

(ނ)

މި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މާނަކުރުން
މާނަކުރުން

( .155ހ)

ވނަ
އދާގެ (ށ) ގެ (ަ )0
"ކުށްކުރާ ޖަމާޢަތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  151ވަނަ މާ ް
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ށ)

"މާލީ މުޢާމަލާތް" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  150ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )0ވަނަ
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ

(ނ)

"މާއްދީ އެހީތެރިކަން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  151ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ
ނބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
( )5ވަނަ ނަ ް

(ރ)

އދާގެ (ށ) ގެ ( )5ވަނަ
"ފައިސާގެ ލިޔުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  150ވަނަ މާ ް
މވެ.
ނަންބަރުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރު ެ
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތިންވަނަ ބައި  -ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު
 0111ވަނަ ބާބު
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން
 0111ވަނަ މާއްދާ

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން

 0110ވަނަ މާއްދާ

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު

 0115ވަނަ މާއްދާ

ލ
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަ ު

 0114ވަނަ މާއްދާ

ރ ޚިލާފުވާ
މނުވި ނަމަވެސް ،އެ މިންވަ ާ
ށ އަދަބު ކަނޑައެޅުން ލާޒި ު
އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަ ް
ރން
ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކު ު

 0113ވަނަ މާއްދާ

ފއިވާ އެހެން
ނވަރުގެ އަދަބެއް ،ހުއްދަ ކުރެވި ަ
މ ް
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ ި
އ
ގން ކަނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތަ ް
ގޮތެއް ބޭނުންކޮށް ެ

 0112ވަނަ މާއްދާ

އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު

 0111ވަނަ މާއްދާ

ނ
އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނު ް

 0111ވަނަ މާއްދާ

އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް

 0111ވަނަ މާއްދާ

ކައްފާރާ

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު
ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރުން

.0111

(ހ)

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ،މި ބާބާއި މި ޤާނޫނުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މތިން،
ގޮތުގެ ަ

އެ

ކުށަކަށް

ނ
ކަނޑައެޅޭ ެ

އަދަބުގެ

ރ
މިންވަ ު

އސަލައެއް ނިމުނުގޮތުގެ
ނވަރަށް ވާޞިލްވިގޮތް އެ މަ ް
މ ް
ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ި
އވެ.
ރިޕޯޓުގައި ،ޤާޟީ ހިމަނަންވާނެ ެ
(ށ)

ގންގުޅޭ
ށޓަކައި ކޯޓުން ެ
ށ ވާޞިލްވުމަ ް
ދށުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުގެ މިންވަރަ ް
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ތކަކަށް ހެދުމަށް ،އެ އިރެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ
އުސޫލުތަކަކީ އެއްގޮތް އުސޫލު ަ
އެންމެ އިސް ކޯޓުން މަދުވެގެން ކޮންމެ  5އަހަރުން  0އަހަރު އެ މިންގަނޑުތައް
ބަލައި ،މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު
އަދަބުގެ މިންވަރު ކޯޓުން
ކަނޑައެޅުން

.0110

އދާގައިވާ "ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު"
ވނަ މާ ް
މި ޤާނޫނުގެ ަ 0115
ނ
ތ ް
ކށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަ ި
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ ކުށަ ަ
ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ
މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގޮޅި

(ހ)

އވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށުގެ
މި ޤާނޫނުގެ  0ވަނަ ބަޔާއި  5ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
އ
ނވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކަ ި
ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މި ް

ކަނޑައެޅުން

މި ޤާނޫނުގެ  0115ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ
ނ
މތިން ތިރިއަށް) ހިމެ ޭ
ތާވަލު" އިން ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮލަމުގައި ( ަ
ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން "އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑު" ބަޔާންކުރާ ގޮޅި
ތށް) ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ކަނާތުން ވާ ަ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި
ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުން
ތާވަލުން މިނެއް ކަނޑައެޅުން

(ށ)

އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ނުކުތާތައް ދެނެގަތުމުގައި،
ޓން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކޯ ު
()0

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ
ވ
ޤނޫނުގެ  0ވަނަ ބަޔާއި  5ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ނުކުތާތައްކަމަށް މި ާ
ކަންކަމާއި ،އަދި

()5

ގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
މި ޤާނޫނުގެ  0011ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އަދަބު ެ
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި؛ (މި މާއްދާގެ  0ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
ބ ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ
ގޮތުގެމަތިން އަދަ ު
އތައް) އަދި
ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަންތަ ް

()4

ޖހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ،ސާފު ހެކީގެ
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަން ެ
އަލީގައި ސާބިތުވެފައިވާނަމަ އެކަމަކާއި؛ އަދި

()3

ކުޑަބޮޑު

އަދަބުގެ

ސާބިތުވެފައިވާ

މިނަށް

ކަންކަމުގެ

ގެންނަންޖެހޭ
މައްޗަށް

ދލުތައް
ބަ ަ

ބަލައި،

އަދަބުގެ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،
މންވަރު
ި

މައްޗަށް

ނޖެހޭ ނުކުތާތައް
ދބުގެ މިންވަރު ދަށަށް ޖައްސަ ް
ޖައްސަންޖެހޭ ނުކުތާތަކުން އަ ަ
ކެނޑުމާއި؛
()2

އސަންޖެހޭ
އަދަބުގެ މިންވަރު މައްޗަށް ޖަ ް

އެންމެހާ ކަންކަން އެއްކުރުމަށްފަހު

ކން ކެނޑުމުން
ށ ޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަން ަ
ށ ް
އެއިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަ ަ
އަންނަ

ގ
އަދަބު ެ

މިންވަރަކީ،

މި

ގ
ޤާނޫނު ެ

0115

ވނަ
ަ

މާއްދާގައިވާ

"ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު" އިން އެ ކުށަކާ ގުޅިގެން
ދެވޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ގޮޅިއެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ

(ނ)

މިންވަރު

ގ
ށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކުރާ ކޮލަމް ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ގ
ގޮޅިއާގުޅޭ ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށުގެ އަދަބު ެ
ނންޖެހޭ އުނި އިތުރު ގެނައުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާ ގޮޅީގައި ބަޔާންކުރާ
މިންވަރަށް ގެން ަ
އަދަބަކީ އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރެވެ.

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު
އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ

.0115

ތާވަލު

(ހ)

ނ
ޤނޫނުގެ  0114ވަ ަ
ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނީ މި ާ
ނނެވެ.
މާއްދާއާއި ،ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތި ް

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ

ޖިނާޔަތުގެ ދަރަޖަ

ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ

ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ

ޖުނަޙްގެ ދަރަޖަ

0

5

4

3

2

0

5

4

 52އ

 02އ

 1އ

 3އ

 5އ

 0އ

 1މ

 4މ

2+

 55އ 1 ،މ

 04އ 1 ،މ

 1އ 5 ،މ،

 4އ 1 ،މ،

 0އ 1 ،މ،

 05ދ

 1ދ

 1ދ

 2މ 01 ،ދ

 2މ 05 ،ދ

 5މ 50 ،ދ

3+

 51އ

 05އ

 1އ 3 ،މ،

 4އ 5 ،މ،

 0އ 1 ،މ،

 53ދ

 05ދ

 1ދ

 2މ 01 ،ދ

 3މ 53 ،ދ

 5މ 05 ،ދ

4+

 01އ 1 ،މ

 01އ 1 ،މ

 2އ 1 ،މ،

 5އ 2 ،މ،

 0އ 3 ،މ،

 1ދ

 01ދ

 53ދ

 1މ 05 ،ދ

 3މ 1 ،ދ

 5މ 4 ،ދ

5+

 02އ

 2އ

 3އ 2 ،މ،

 5އ 3 ،މ،

 0އ 5 ،މ،

 01ދ

 53ދ

 05ދ

 1މ 1 ،ދ

 4މ 01 ،ދ

 0މ 53 ،ދ

0+

 05އ 1 ،މ

 1އ 1 ،މ

 3އ

 5އ

 0އ

 1މ

 4މ

 0މ 02 ،ދ

 01އ

 1އ

 4އ 5 ،މ،

 0އ 1 ،މ،

 05ދ

 1ދ

ކަނޑައެޅޭނެ އެންމެ
ބޮޑު އަދަބު

އަދަބު
ކަނޑައެޅުމުގެ
އަސާސީ މިންގަނޑު

-0

 1އ 1 ،މ

 3އ 1 ،މ

-5

 2އ

 4އ

-4

 5އ 1 ،މ

 0އ 1 ،މ

(ށ)

 5އ3 ،
މ 53 ،ދ
 0އ 1 ،މ،
 1ދ
 2މ 01 ،ދ

 2މ 01 ،ދ

 3މ 53 ،ދ

 5މ 05 ،ދ

 0މ 1 ،ދ

 0އ 05 ،ދ

 1މ 1 ،ދ

 4މ 01 ،ދ

 0މ 53 ،ދ

 51ދ

 2މ 01 ،ދ

 3މ 53 ،ދ

 5މ 05 ،ދ

 0މ 1 ،ދ

 01ދ

 3މ 53 ،ދ

 5މ 05 ،ދ

 0މ 1 ،ދ

 01ދ

 2ދ

ނ
ވަގުތު ގުނު ް
ގ ވަގުތުތައް ގުނާނީ ،އެންމެ ފަހުގެ ކުށުގެ އަދަބުގެ
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އަދަބު ެ
ނދިޔަ އެހެން އަދަބުތައް
ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ،އެދުވަހާ ހަމައަށް ތަންފީޒުކުރަމު ް
ނނެވެ.
ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތި ް
()0

"އ" (އަހަރު) :އަހަރަކީ  412ދުވަހެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް34 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

()5

"މ" (މަސް) :އެއްމަސް ދުވަހަކީ  41ދުވަހެވެ.

()4

"ދ" (ދުވަސް) :ދުވަހަކީ  53ގަޑިއިރެވެ.

އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވި ނަމަވެސް ،އެ މިންވަރާ ޚިލާފުވާ
ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން
އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ މިންވަރަށް
އަދަބު ކަނޑައެޅުން ލާޒިމުނުވި

.0114

(ހ)

ބ
ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އަދަބުކަނޑައެޅުމުގައި ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރަށް އަދަ ު
ނ ލާޒިމުވެގެނެއްނުވެއެވެ .މި ޤާނޫނުގެ  00ވަނަ
ކަނޑައެޅުން ކޯޓަށް ކޮންމެހެ ް

ނަމަވެސް ،އެ މިންވަރާ

ނ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު މަޤްޞަދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޤާނޫ ު

ޚިލާފުވާ

ހުއްދަކުރާ

ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު

އަދަބުތަކުގެ

ތެރެއިން

އަދަބެއް

ކުށްވެރިޔާގެ

މައްޗަށް

ކަނޑައެޅުމުގެ

އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބަޔާންކުރުން

(ށ)

ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ  0115ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ
ގއި އެކުށަކަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ މިންވަރަށްވުރެ
ވލު" ަ
މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާ ަ
 5މިންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،
ނވަރާ ޚިލާފުވި ސަބަބު،
އެ ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ް
އެ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ޤާޟީ ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރާއި އަންނަނިވި މިންވަރަށް ކޯޓުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،
މތިން ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
()0

ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ  5މިންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކަ ނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ އަދަބާއި

ށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދެކޮޅަ ް

ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުށްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
()5

ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ  5މިންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް
މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެއަދަބާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މަތީމަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

ކުށުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން އޮޅުން އަރައިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭނެ
އަދަބުގެ

މިންވަރު

ނިންމުމުގައި

ޤާނޫނީގޮތުން

ނުބައި

ކޮށް

ނިންމައިފައިވާނަމަ

މމާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެ ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމާމެދު ނުވަތަ އެ ނިންމި ނިން ު
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދައުލަތަށާއި ކުށްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ މިންވަރުގެ އަދަބެއް ،ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ
އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި ބުނާ

.0113

މި ޤާނޫނުގެ  0115ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު"
ގައި ކުށެއްގެ އަދަބުގައި ކުށްވެރިއަކު ޖަލަށްލެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.

މިންވަރުގެ އަދަބެއް ،ހުއްދަ

އެހެންނަމަވެސް ،އެގޮތުން ކަނޑައެޅޭނެ ޖަލުގެ މުއްދަތާ އެއް މިންވަރެއްގެ އެހެން އަދަބެއް

ކުރެވިފައިވާ

ވރިއަކު ޖަލަށްލެވޭނެ އެންމެ ދިގު
ނުވަތަ ތަފާތު އެކިއެކި ބާވަތުގެ އަދަބުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު ކުށް ެ

އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެން

މުއްދަތާ އެއްހަމަ އަދަބު އެކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ

ކަނޑައެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް

ނވާނީ މި ޤާނޫނުގެ  0112ވަނަ މާއްދާގައިވާ "ތަފާތު އަދަބު
އަދަބުގެ މުއްދަތާއި ބާވަތް ވާ ް
އެއްހަމަ ކުރާ ތާވަލު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު
އަދަބުތަކުގެ މިންވަރު
ދައްކުވައިދޭ ތާވަލު

.0112

(ހ)

މި މާއްދާގައިވާ "ތަފާތު އަދަބު އެއްހަމަ ކުރާ ތާވަލު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކުށަކަށް
ކަނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ ޖުމްލަ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ތަފާތު އެކިއެކި
ދބު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ބާވަތްތަކުން އަ ަ

ޖަލަށްލުން

ގޭ ބަންދު

މުޖްތަމަޢަށް
ޚިދުމަތްކުރުން

ޖޫރިމަނާ (ދެ ޢަދަދުން ބޮޑު ޢަދަދެއް)

އުޅޭނޫޅޭގޮތް
ގާތުން ބެލުން

ޕްރޮބޭޝަން

ރ
 0އަހަ ު

ރ
 5އަހަ ު

ރ
 0251ގަޑިއި ު

ނ
މދަ ީ
ހރުގެ އާ ް
 72,000ރ ،ނުވަތަ  0އަ ަ

ރ
 3އަހަ ު

ރ
 1އަހަ ު

 1މަސް

ރ
 0އަހަ ު

ރ
 211ގަޑިއި ު

ދނީ
އމް ަ
ހގެ ާ
 36,000ރ ،ނުވަތަ  1މަ ު

ރ
 5އަހަ ު

ރ
 4އަހަ ު

 4މަސް

 1މަސް

ރ
 311ގަޑިއި ު

ދނީ
އމް ަ
ހގެ ާ
 18,000ރ ،ނުވަތަ  4މަ ު

ރ
 0އަހަ ު

 0.2އަހަރު

 0މަސް

 5މަސް

ރ
 011ގަޑިއި ު

ނ
މދަ ީ
އ ް
 6,000ރ ،ނުވަތަ  0މަހުގެ ާ

 3މަސް

 1މަސް

ސ
 1ދުވަ ް

ސ
 02ދުވަ ް

ރ
 31ގަޑިއި ު

ދނީ
އމް ަ
ހގެ ާ
 1,400ރ ،ނުވަތަ  1ދުވަ ު

 0މަސް

 0.2މަސް

ގޭގައި ބަންދު ކުރުން

(ށ)

ޖޫރިމަނާ

(ނ)

ރ
ރވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުށްވެރިޔާގެ ގޭގައި ނުވަތަ ބަންދުކު ާ
ގޭގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ފަ ު
ވ
މަރުކަޒެއް ފިޔަވާ އެހެން ތަނެއްގައި ،ބަންދުކުރާ ކުރުމެވެ .މިގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައި ާ
ގއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެގެން ނުވާނެއެވެ.
މީހާ އޭނާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ެ
އަދި

ޚިލާފަށް

ގަވާއިދާ

ނކުމެއްޖެނަމަ،
ު

އޭނާގެ

ޗށް
މައް ަ

އިތުރު

ބ
އަދަ ު

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
އެކުރި ކުށުގެ އަދަބުގެގޮތުން ކުށްވެރިޔާ ،ޖޫރިމަނާ ކޮށް އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ
ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އެންގިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ވާންވާނީ
މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ޢަދަދަކަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުން

(ރ)

އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުން

(ބ)

ޕްރޮބޭޝަން

(ޅ)

ވރިޔާ މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމެއް ނުވަތަ
ކުށުގެ އަދަބުގެ ގޮތުން ކުށް ެ
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކުރާ
ޙުކުމަކީ އެ ކުށްވެރިއަކު ލަދުވެތި ކުރުވުން ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް އެކަންކަން ނުވަތަ
މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ވާންވާނީ ކުށްވެރިޔާއާއި މުޖްތަމަޢުގެ ކުރިމަތީގައި އަދަބެއްގެ
ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭ ކަންކަމަށެވެ.
އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމަކީ ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބަލާބެލުމެވެ.
ށ
ނ ް
ކުށްވެރިޔާއަށް ވަކި ބަޔަކާ ބައްދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް ކަނޑައެޅުމާއި ،ބައެއް ތަންތަ ަ
ނުދެވޭގޮތަށް

އަމުރުކުރުމާއި،

ތަންތަން

ބައެއް

ތަނަކަށް

ނޫން

ށ
ނުދެވޭގޮތަ ް

(މަސައްކަތްކުރާ ތަނާއި ދިރިއުޅޭތަން ފަދަ) އަމުރުކުރުމާއި ،ކުށްވެރިޔާ ކަނޑައެޅޭ ވަކި
ށ
ނން ބޭރަށް ނުދިއުމަ ް
ގަޑިތަކެއްގައި މެނުވީ ގެއިން ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ތަ ު
އަމުރުކުރުމާއި ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ
ށފައިވޭތޯ
ބޭނުންކޮ ް

ށޓަކައި
ބެލުމަ ް

ކުރާ

ޓެސްޓްކުރަން

އެންގުމާއި،

ކުށްވެރިޔާގެ

އ
އތުރު ހުއްދައަކާ ނުލަ ި
ވތަ ި
ނ ދުރާލާ އެންގުމަކާ ނު ަ
ހަށިގަނޑާއި ،އޭނާ އުޅޭ ތަ ް
ބަލައި

ފާސްކުރުމަށް

ގމާއި،
އެން ު

ކަނޑައެޅޭ

ތަޢުލީމީ

ނުވަތަ

ސ
އެނޫންވެ ް

ވތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި
ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުށްވެރިޔާ ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ބާ ަ
ދެމިހުރުމަށް އެންގުމާއި ،މިނޫންވެސް ކުށްވެރިޔާގެ ފަރާތުން ޢާންމުން ސަލާމަތް
ނ
އ ް
ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއަޅައި ،ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އަ ު
އަވަސްކުރުމާއި

އޭނާ

އެކުޅަ

ކުށަށް

ޙައްޤު

އަދަބު

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި

މަތީގައި

ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާއި އެކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ކޯޓަށް ފެންނަ އަމުރުކުރުމުގެ
މގައި ކުށްވެރިޔާ ވަކި
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އުޅޭނޫޅޭގޮތް ކައިރިން ބެލު ު
ޚާއްޞަ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނިދާނެއެވެ .ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކީ
ކުށްވެރިޔާ ދެވިހިފާފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އޭނާ ކުށްކުރުމަށް އެހީތެރިވާ
ގ
ފރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ހޯދުމެވެ .އެފަދަ ފަރުވާ ެ
ސިފަތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްަ ،
ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާ ކުށްވެރިޔާ ،އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން
ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
ޕްރޮބޭޝަންއަކީ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ކައިރިން ބަލާ އޮފިސަރަކާ ގަވާއިދުން ބައްދަލުކުރުމަށާއި،
ކރާ ޓެސްޓް ގަވާއިދުން
މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ު
ނ
ކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލިންއަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުމަށް އަމުރުކުރުމާއި ،އޭނާގެ ފަރާތު ް
އެހެން މީހުން ޙިމާޔާތްކުރުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ކުށްވެރިޔާއަށް
ކަންކަން މަނާކުރުމާއެކު ،ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އައުން އަވަސްކުރުމާއި އޭނާ
ކ
ކންކަން މަނާކުރުމާއެ ު
ގތުގެމަތިން ،ވަކި ަ
ނން ހިމެނޭ ޮ
ލބިދި ު
ކުޅަކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު ި
މއްދަތެވެ.
ކުށްވެރިޔާ ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ު
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށަށް އަދަބުދިނުން
އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށަށް
އަދަބުދިނުން

.0111

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށް ސާބިތުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް
ތންނެވެ.
ސާބިތުވެފައިވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަ ި
(ހ)

ދބު ކަނޑައަޅާނީ އެ ކުށަކަށް
ވ ކޮންމެ ކުށަކަށްމެ އަ ަ
ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތު ާ
ނ
ކ ް
ނޖެހޭ އެންމެހާ ކަން ަ
ވަކިން ،އެ ކުށެއްގެ ދަރަޖައާއި ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަ ް
މށް ބަލައިގެންނެވެ.
ހ ،އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ހަމައެކަނި ކުށް ކަ ަ
ބެލުމަށްފަ ު

(ށ)

ދބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ބަލައި،
ގތުގެމަތިން އަ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބުގެ މުއްދަތަކަށްވާނީ:
()0

އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް ،ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު އެންމެ ދިގު ކުށަށް ،އެ ކުށަށް
ކަނޑައެޅެން އޮތް އަދަބުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެވެ.

()5

މ
ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް ،ނުވަތަ އަދަބުގެ މުއްދަތު ދެވަނައަށް އެން ެ
ދިގު ކުށަށް ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި.

()4

މ
ނ ެ
ވނައަށް އެ ް
ތ ތިން ަ
ދބުގެ މުއްދަ ު
ށ އެންމެ ބޮޑު ކުށަށް ،ނުވަތަ އަ ަ
ތިންވަނައަ ް
ދިގު ކުށަށް ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބައި.

()3

ށ
ދތު ހަތަރުވަނައަ ް
ވތަ އަދަބުގެ މުއް ަ
ށށް ،ނު ަ
މ ބޮޑު ކު ަ
ހަތަރުވަނައަށް އެން ެ
ބއި.
އެންމެ ދިގު ކުށަށް ،ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ އަށްބައިކުޅަ އެއް ަ

()2

ބ ކަނޑައެޅުން.
މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު އުސޫލުން ހުރިހާ ކުށަކަށްމެ އަދަ ު
ލ
އެގޮތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ޖުމް ަ
ނނަމަވެސް އިތުރުވާ ކޮންމެ
ވގެން ދާނެއެވެ .އެހެ ް
ކޮންމެ ކުށަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ެ
ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބު ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )0ވަނަ
ނަންބަރުން

()3

ވނަ
ަ

ނންބަރަށް
ަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އސޫލުން
ު

ނ
ދާ ީ

ކުޑަވަމުންނެވެ.
އެއްފަހަރާ ދެކުށަކަށް ބަންދުގެ

(ނ)

އަދަބުގެ މުއްދަތާއި ކުށުގެ

(ރ)

އަދަބު ތަންފީޒުނުކުރުން

ނުރައްކާތެރިކަން އެއްވަރުވުން

މ
ނ ެ
ނދުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޮ ް
ށ ބަ ް
އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަކުށަ ް
ކުށަކަށްމެ ކަނޑައެޅޭ އަދަބު ތަންފީޒުކުރާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.
ތ
ށވެރިޔާ ކުށްވެރިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ދެ ކުށަކީ ނުވަ ަ
އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށުން ކު ް
ކުށްތަކަކީވެސް

ކުށުގެ

ބޮޑުމިނަށް

ބަލާއިރު

އެއްވަރުގެ

ދެ

ކުށަށް

ނުވަތަ

އވަރުގެ ކުށްތަކެއްނަމަ،
ޑއަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މުއްދަތު އެ ް
ކުށްތަކަށްވާނަމަ ،ނުވަތަ ކަނ ަ
އކަމަށް ކޯޓުން ބަލައި،
ށކީ އަނެއް ކުށަށްވުރެ ބޮޑު ކުށެ ް
އެ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކު ަ
މި މާއްދާގައިވާ އުސޫލުން އަދަބު ކަނޑައަޅާނީއެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަބު ކަނޑައަޅާ ކޯޓުގެ ބާރުތައް
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު

.0111

ކައްފާރާ

.0111

(ހ)

އ
ނލައި ދޭ އަދަބުތަ ް
ލށް ު
ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖަލަށްލައިގެން ދޭ އަދަބުތަކާއި ޖަ ަ
ނކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ
ދިނުމުގެ އިތުރަށް ،ކުށްވެރިޔާ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ު
ށ
އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ކުރާ އަމުރު ،އެހެން އަދަބުތަކުގެ މުއްދަތަ ް
ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިއޮވެދާނެއެވެ.

(ށ)

ރ
އ ކުރުމަށް ކޯޓުން ކު ާ
ތން ވަކިކަމެ ް
ކށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ލވޭނެ އަމުރެވެ .އަދި މިފަދަ އަމުރު ނެރޭ ޙާލަތްތަކުގައި
އަމުރަކީ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ބެ ެ
އެ އަމުރުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އެހެން އަދަބު
ކުޑަކުރަން ވާނެއެވެ.

ކައްފާރާ
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކައްފާރާގެ އަދަބު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކަށް ކައްފާރާގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 0011ވަނަ ބާބު
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް
 0011ވަނަ މާއްދާ

ނ
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރު ް

 0010ވަނަ މާއްދާ

ގ ނިޔަތާގުޅޭ
ނކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ،ކުށު ެ
އ ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާ ް
ކުށް މާނަކުރުމުގައި ،އެކުށެއްގަ ި
ގ މިންވަރު މަތިވުން
ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ ،އަދަބު ެ

 0015ވަނަ މާއްދާ

ނ
ބން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވު ް
ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަ ު

 0014ވަނަ މާއްދާ

ބގެ މިންވަރު މަތިވުން
ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަ ު

 0013ވަނަ މާއްދާ

ނ
ތ ދަށްވު ް
ކުށެއްގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ނުވަ ަ

 0012ވަނަ މާއްދާ

ބގެ ދަރަޖަ މަތިވުން
ދލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަ ު
އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަ ަ

 0011ވަނަ މާއްދާ

ވން
ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށް ު

 0011ވަނަ މާއްދާ

ގ
ބބުން އަދަބު ެ
ށ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަ ަ
މންވަރަކަ ް
ކށް ،އެކަށީގެންވާ ި
ނފީޒުކުރާ ފަރާތްތަ ަ
ޤާނޫނު ތަ ް
ނ
މިންވަރު ދަށްވު ް

 1108ވަނަ މާއްދާ

ނ
ރ ދަށްވު ް
ތމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަ ު
މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮ ު
170

ދދު25 :
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 1109ވަނަ މާއްދާ

ނ
އދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވު ް
ނވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ަ
މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލިބެ ި

 1110ވަނަ މާއްދާ

ށވުން
ގ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަ ް
ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމު ެ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން
ޢާންމު އުސޫލު

.0011

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ
ޖހޭ
ބ ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ގެންނަން ެ
ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި އަދަ ު
ބަދަލުތަކުގެ

ރން،
އިތު ު

މ
ި

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ބާބުގައި

މާއްދާތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިންވެސް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.
ފުށުނާރާގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

(ށ)

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ކަންކަމަކީ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާގައި،
ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖަ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި ނުވަތަ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް
ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބެލެވިފައިވާ ކަންކަމަށްވާނަމަ ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި
ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލަށް އިތުރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މަތީގައި
ތރެއިން ރިޢާޔަތް ނުކުރެވި ހުރި ކަންކަމަށް އެކަންޏެވެ.
ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ެ

ކުށް މާނަކުރުމުގައި ،އެކުށެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ،
ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް އިތުރުވާނަމަ ،އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން
ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް
އިތުރުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އަދަބުގެ

.0010

ށ
މންވަރަށްވުރެ މަތީ މިންވަރަކަ ް
ބނުންވާ ި
ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޭ
ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް ،މި ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާ (ކުށުގެ ނިޔަތާގުޅޭ ރުކުންތައް) ގައި

މިންވަރު މަތިވުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ސާބިތުވެފައިވާނަމަ،

ވ
މަތި ާ

ކޮންމެ

ރުކުނަކަށް،

އަދަބު

ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ ،އެއް ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ.

ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން
ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ
ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ

.0015

(ހ)

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ:

މަތިވުން

()0

ތށް ގެއްލުންވާ ކަންކަމަށްވާނަމަ:
އަންނަނިވި ޢާންމު މަޞްލަޙަ ަ
()i

ޢާންމު

ޚިދުމަތެއް

ފޯރުކޮށްދޭ

ވަސީލަތެއް،

ނުވަތަ

މ
ޢާން ު

މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ޢާންމު ޚިދުމަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު
ތ
ހުރަހެއް އެޅުން ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުން؛ ނުވަ ަ
()ii

މ
ޢން ު
ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދޭ ވަސީލަތަކާ މެދު ،ނުވަތަ ާ
މުއައްސަސާއަކާމެދު ނުވަތަ ޢާންމު
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ލފަދަ
ށގެންނުވާ މިންވަރަކަށް ގެއްލުވާ ާ
މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ،އެކަ ީ
ތ
ޢަމަލެއް؛ ނުވަ ަ
()iii

ނ
ލކު ް
ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއްދިނުން ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަ ަ
ދައުލަތް

މަޙްރޫމްކުރުވުން

ނުވަތަ

ށ
ޓކަ ް
އޭޖެން ަ

ދައުލަތުގެ

ތ
އަނިޔާކުރުން؛ ނުވަ ަ
()5

ނ ސަބަބަކާހުރެ،
ބބުތަކުގެ ތެރެއި ް
އންނަނިވި ސަ ަ
ކުށްކުރި މީހާ އެކުށް ކުރީަ ،
އެ

ކުށުގެ

ޢަމަލުގެ

އަނިޔާއެއް

ސަބަބުން

ލިބުމުގެ

ފުރުސަތު

ބޮޑު

މީހަކާމެދުނަމަ،
()i

ކުޑަކުއްޖަކު ،ނުވަތަ ޢުމުރުން  12އަހަރު ވެފައިވާ ،ނުވަތަ މާއްދީ
ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސަކަށް އުނިކަން ލިބިފައިވާ ،ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާއަކީ
ކރުމުގެ
ގ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ޢަމަލު ު
ގނު މީހާ ެ
ކުށުގެ ޢަމަލު ހިން ު
ތ
ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޮތް މީހަކުނަމަ ،ނުވަ ަ

()ii

މަތީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކންކަމުގެ
ަ

ތެރެއިން

ކަމެއް

ތ
ނުވަ ަ

ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވާ ހިނދު ،ނުވަތަ
()4

މހިއްމުކަންދެވޭ
ނ ު
ވތަ ތާރީޚީ ގޮތު ް
ތ ދީނީ ނު ަ
ވ ަ
ސަޤާފީ ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ނު ަ
ތ
މދަލަކަށް ގެއްލުން ދިނުން؛ ނުވަ ަ
ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ު

()4

ނންވާ ގެއްލުމުގެ
ބ ު
ޭ
އ އެކުށް ފުރިހަމަވުމަށް
ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުގަ ި
މިންވަރަށްވުރެ،

ވ
އެކަށީގެން ާ

ބޮޑު

މިންވަރަކަށް

އެކުށުގެ

ނ
ސަބަބު ް

ގެއްލުންވެފައިވުން.
(ށ)

ހމަވާ ހިނދު މި މާއްދާގެ
ތކުގެ ތެރެއިން ނުކުތާއެއް ފުރި ަ
މަތީގައި ބަޔާން ކުރި ނުކުތާ ަ
ށށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މިންވަރު  0ދަރަޖައަށް،
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކު ަ
އަދި  5ނުކުތާ ފުރިހަމަވާ ހިނދު  5ދަރަޖައަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ
މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވާނެއެވެ .އަދި އެކުށަކަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މިންވަރު،
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ  4ދަރަޖަ މަތި ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި
ޙާލަތަކީ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާގައި ،އެކުށް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ،
ވނަމައެވެ.
އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މިންވަރަކަށް އެކުށުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވެފައި ާ

(ނ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،ވަކި ތަނަކީ ނުވަތަ އެއްޗަކީ ،ނުވަތަ މުދަލަކީ ސަގާފީ ގޮތުން
ރ
ތރީޚީ ގޮތުން ބަލާއި ު
ގތުން ނުވަތަ ާ
ނވަތަ ދީނީ ޮ
ު
ތން
ވށީގެ ގޮ ު
ނުވަތަ ތިމާ ެ
މުހިއްމުކަން ދެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
()0
()i

ނވަތަ
އެއީ ޚާއްޞަ މުހިއްމުކަން ދެވޭ ތަނެއް ،ނުވަތަ އެއްޗެއްު ،
އޗެއް
ވތަ އެ ް
ތނެއް ނު ަ
ސ އެނގޭފަދަ ަ
މހަކަށްވެ ް
މުދަލެއްކަން ޢާންމު ީ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތ
ނުވަތަ މުދަލަކަށްވުން ،ނުވަ ަ
()ii
()2

ތ
ވ ަ
އެކަން ކުށްވެރިޔާއަށް ސަރީހަކޮށް އެނގިގެންވުން ،ނު ަ

ސަރުކާރުން

އޤްވާމީ
ބައިނަލް ަ

ނުވަތަ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ތ
ނުވަ ަ

އެތަނަކީ،

ނ
އެ އެއްޗަކީ ،ނުވަތަ މުދަލަކީ ،އެފަދަ ޚާއްޞަ މުހިއްމުކަމެއް ދެވޭ ތަނެއްކަ ް
ލއްކަން ޤަބޫލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ މުދަ ެ

ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން
ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް
ދެއްކުމުން އަދަބުގެ މިންވަރު

.0014

ކުށްވެރިޔާ ،ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ފަރުވާލެއްނެތް އަނިޔާވެރިކަމެއް ދެއްކުމާއެކުނަމަ ނުވަތަ
އިންސާނެއްގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތަށް ކަނޑައެޅިގެން ފަރުވާތެރިކަމެއް ބެހެއްޓުމަކާނުލާނަމަ ،އަދަބު

މަތިވުން

ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑު އެއް ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ.

ކުށެއްގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިވުން ނުވަތަ ދަށްވުން
ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތުމުން
ކުށުގެ މިންވަރު މަތިވުން

.0013

(ހ)

ކުށްވެރިޔާ ކުށް ކުރިއިރު؛
()0

ގ ކުށެއް އޭނާގެ
ހރު ދުވަސް ކުރިން ޖިނާޔަތު ެ
އެކުށް ކުރި ތާރީޚުގެ  1އަ ަ
މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،އެ ކުށް ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ
5

އަހަރު

ތެރޭގައި

ޖުނަޙްގެ

ކުށެއް

ސާބިތުވެފައިވާނަމަ،

އެކުށަކަށް

ބ ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަ ު
ތ
 0ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ ،ނުވަ ަ
()5

އެކުށް ކުރި ތާރީޚުގެ  1އަހަރު ދުވަސް ކުރިން އެއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ
ޖިނާޔަތުގެ

ކުށް

ސާބިތުވެފައިވާނަމަ،

ނުވަތަ

ގ
ޖިނާޔަތު ެ

އަނިޔާވެރި

ކުށެއް ވޭތުވެދިޔަ  01އަހަރު ތެރޭގައި ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،އެ ކުށަކަށް
ބ ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަ ު
ތ
 5ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ ،ނުވަ ަ
()4

އެކުށް ކުރި ތާރީޚުގެ ކުރިން ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޔަތުގެ
ކށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު،
އވާނަމަ ،އެ ކުށަ ަ
އަނިޔާވެރި  4ކުށް ސާބިތުވެފަ ި
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ވުރެ  4ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ.

އެއްބާވަތުގެ ކުށް
ކޮށްފައިވާނަމަ ކުށުގެ މިންވަރު
މަތިވުން

(ށ)

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަކީ ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ށ
އޗަށް ސާބިތުވި ދެވަނަ ފަހަރު ކަމަށްވާނަމަ އެ ކުށަ ް
އެ ބާވަތުގެ ކުށެއް އޭނާގެ މަ ް
ބ ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ  0ދަރަޖަ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަ ު
މަތިވާނެއެވެ.
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދެކުށުގެ ދެމެދުވާ ވަގުތު

(ނ)

އާދަޔާ ޚިލާފު ޢަމަލުގެ

(ރ)

ގުނުން

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދެކުށުގެ ދެމެދުގައި ހޭދަވާ ވަގުތު

ގުނުމުގައި ،ކުށްވެރިޔާ

ޒކުރުމުގެ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތު ،ކޯޓުން
އެހެން ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީ ު
ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ސަބަބުން ކުށުގެ ދަރަޖަ

ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ:

ދަށްވުން

()0

އެކުށް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތައްޔާރުވުމަކާ ނުލައި ،ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތު
ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެފައި،

()5

ދ
ކުށްވެރިޔާގެ ޢާންމު ސުލޫކާނުގުޅޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާލަތެއްގައިކަން ދޭހަކޮށް ޭ
ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެފައި،

()4

ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ކުށް ކުރުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
ހިތަމުން އައި މީހެއްކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވިފައިވާ ކުށްތަކުގެ
އަދަބުގެ ދަރަޖަ ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަޑަށްވުރެ  0ނުވަތަ
ގ
ގތުން އަދަބު ެ
ގންވެއެވެ .މި ޮ
 5ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބި ެ
ނ
ނ ަ
ދަރަޖަ ކޯޓުން ދަށް ކުރަންވާނީ އެއީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެ ް
ނަމައެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކު ކުރާ ކުށްތައް

(ބ)

ކުރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

(ޅ)

ކުށްވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބެލުމުގައި އޭނާގެ ޢުމުރުން  01އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން
ނ  01އަހަރު ފުރުމުގެ
ގނަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޢުމުރު ް
ކޮށްފައިވާ ޖިނާޔަތުގެ ކުށްތައް ު
ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޖުނަޙްގެ ކުށްތައް ކޯޓުން ގުނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ކުށްތައް

ރން ކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަކީ
ނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކު ި
ޤ ޫ
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ،މި ާ
ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއްކަން ނުވަތަ ޖުނަޙްގެ ކުށެއްކަން ކަނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ
ށތައް) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
މާއްދާ (ދަރަޖަ ކޮށްފައިނުވާ ކު ް

އަނިޔާލިބުނު މީހާއަށް ބަދަލުދޭން އިންކާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުން
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

.0012

(ހ)

ނ
ހކަށް ނުވަތަ ޤާނޫ ީ
ބން މީ ަ
ވރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަ ު
ކުށްވެރިޔާ ،އޭނާ ކުރާ ކުށް ެ
ޝަޚްޞަކަށް ލިބޭ އެންމެހާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން ކުށުގެ
ރޔާ އިންކާރު ކުރާނަމަ،
އލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ކުށްވެ ި
ލބުނު ގެ ް
ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ި
ނ
ނ ޤާނޫ ީ
ދނުމުގެ ގޮތު ް
އ ި
ލ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގަ ި
ގ ބަދަ ު
ލބުނު ގެއްލުމު ެ
ނުވަތަ ި
ނ
ފން ަ
ވމެއްގައި ބައިވެރިވާން އިންކާރުކުރާނަމަ ،ކޯޓަށް ެ
ތބާވާންޖެހޭ އެއްބަސް ު
ގޮތުން ަ
އިންޞާފުވެރި

ގޮތެއްގެ

ތން،
މަ ި

އޭނާގެ

މައްޗަށް

ކަނޑައަޅާ

އަދަބު،

ބ
އަދަ ު

ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ  0ނުވަތަ  5ދަރަޖަ މަތިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބަދަލުދިނުން

(ށ)

ނ
ހ ް
ދނުމަކީ ކުށްވެރިޔާގެ މާލީ އަދި އެހެނި ެ
ގ ދަށުން ދޭ ބަދަލު ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ލބުނު ގެއްލުމުގެ
ބބުން ި
ކން ކުށްވެރިޔާގެ ޢަމަލުގެ ސަ ަ
ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަ ު
ނ ލިބުނު ފަރާތް މަޙްރޫމްވެފައިވާ އެކިއެކި ފައިދާތަކާއި
މށާއި ،ގެއްލު ް
ބަދަލު ލިބިގަތު ަ
ލ ދިނުމެވެ .މިގޮތުން ކުށްވެރިޔާ ލިބިދޭންޖެހޭ ބަދަލު
ދ ު
މަންފާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބަ ަ
ޤބިލިއްޔަތުކަން އޭނާއަށް
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެހިނދުން އެހިނދަށް ދިނުމުގެ ާ
މ މަތީ ދަރަޖައަކަށް،
ނ އެން ެ
ގ ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދި ް
ވނަމަވެސް ،އޭނާ ެ
ލިބިފައި ނު ި
ގެއްލުން

މީހާއަށް

ލިބުނު

ލބުނު
ި

ގެއްލުމުގެ

ބަދަލު

ވިޔަސް

މުސްތަޤްބަލުގައި

ދޭންވާނެއެވެ.
ގެއްލުން ލިބުނު މީހާގެ

(ނ)

ޙައްޤުތައް

ކުށުގެ ޢަމަލު ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަނޑައެޅުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު
މީހާއަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ވުރެ އިތުރު ބަދަލެއް
ނުވަތަ އެއްޗެއް ލިބިގަތުމަށް އެދުމުގެ ޙައްގެއް އެފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
ތޞައްރުފު ފުދޭ މީހަކަށް ވެފައި އެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ
ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއަކީ ަ
ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ ހުށަހަޅާ ބަދަލަކީ ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ޤަބޫލުކުރާ ބަދަލެއް
ނއެވެ .ލިބުނު ގެއްލުމުގެ
ކަމަށްވާނަމަ އެއީ ޞައްޙަ ބަދަލެއް ކަމަށް ކޯޓުން ބަލަން ވާ ެ
ދ
ބަދަލާމެދު ކުށްވެރިޔާ އާއި ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ދެބަސްވާ ޙާލަތްތަކުގައި ބަދަލާމެ ު
ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުން ނެވެ.

(ރ)

ގެއްލުމުގެ
ފައިސާއަކީ،

ބަދަލަކީ
މި

ނނެވެ.
ދބެއް ޫ
އަ ަ
ޤާނޫނުގެ

24

ގެއްލުމުގެ
ވަނަ

މާއްދާ

ލ
ބަދަ ު

ދނުމުގެ
ި

ގޮތުން

(ހުއްދަކުރެވިފައިވާ

ދައްކާ

ޖޫރިމަނާގެ

އއްކަމަށް ،ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  0112ވަނަ މާއްދާއާއި
ޢަދަދުތައް) ގައި ބުނާ ޖޫރިމަނާ ެ
ށ ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ދބެއްކަމަކަ ް
 0515ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަބްދީލީ އަ ަ

ކުށްވެރިޔާ ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން
ކުށާމެދު ދެރަވުން

.0011

(ހ)

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން ،އޭނާ ކުޅަ ކުށާމެދު ހިތުގެ އަޑިން
ބ
ދެރަވާކަން ޢާންމުކޮށް ފާޅުކޮށްފިނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަ ު
ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ  5ދަރަޖަ ދަށްވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރެވޭނީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން
ކށަށް އިޢްތިރާފްވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
އެކުށެއް ކުރިކަމަށްބުނެ ،އޭނާ ު

ކުށަށް އިޢްތިރާފްވުން

(ށ)

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް
ށ
ނުފެށޭހާހިނދަކު ،ކުށްވެރިޔާ އެ ކުރި ކުށަށް އިޢްތިރާފްވެއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަ ް
ބ ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ  0ދަރަޖަ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަ ު
ދަށްވާނެއެވެ.
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ދދު25 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް34 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ސަބަބުން
އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން
އެއްބާރުލުން ދިނުން

.0011

(ހ)

ކުށްވެރިޔާ ،ކުށެއް ކުރުމަށްފަހު ،އެކުށް ކުރުމުގައި އޭނާއާ ބައިވެރިވި މީހުން ހިފާ
ހައްޔަރުކޮށް ،އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ށކަށް އޭނާގެ މައްޗަށް
ބރުލުން ދީފައިވާނަމަ ،އެ ކު ަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެއް ާ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ  0ނުވަތަ
އ
 5ނުވަތަ  4ދަރަޖަ ދަށް އަދަބެއް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި ،ދައުލަތުން ކޯޓުގަ ި
ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިޚްތިޔާރީ ބާރު

(ށ)

ތން
ކށްދިނުމަށް ދައުލަ ު
ގމަތިން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށް ޮ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތު ެ
ގ
ވނެއެވެ .އަދި އަދަބު ެ
ނ ޢަމަލު ކުރަން ާ
އއްގޮތަށް ކޯޓު ް
އ ހުށަހެޅުމާ ެ
ހުށަހެޅުމުންެ ،
ތންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ޤނޫނު ަ
ލތުން ނޭދޭހާހިނދަކުާ ،
އ ަ
މިންވަރު ދަށްކޮށްދިނުމަށް ދަ ު
ނ
ބލައި ،އަދަބުގެ ދަރަޖަ ކޯޓު ް
ބރުލުން ދީފައިވާކަމަށް ަ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއް ާ
ދަށްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްވުން
ފުރިހަމަނުވާ ދިފާޢެއްގެ
ސަބަބުން އަދަބުގެ މިންވަރު

.0011

ވ
ކުށްވެރިޔާ ،ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގީ ،އޭނާއަށް މި ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ ބާބު (ހުއްދަ ކުރެވިގެން ާ
ދިފާޢު)

ދަށްވުން

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުއްދަ

ކުރެވިފައިވާ

ދިފާޢެއް

އޮތްކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވިގެން

ބ
ތން ،އަދަ ު
ށ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަ ި
ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަ ް
ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށްވާނެއެވެ.
(ހ)

ތ
އެއްދަރަޖަ ،ނުވަ ަ

(ށ)

ކުށްވެރިޔާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލާއި ،ކުށުގެ ބާވަތާއި ،އެކުށް ކުރި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
ހުއްދަ

ކުރެވިފައިވާ

ދިފާޢުގެ

ޙާލަތެއް

ފުރިހަމަވުމާ

ކައިރިވެފައިވާނަމަ،

އަދަބު

ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ  5ދަރަޖަ.

މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން
ފުރިހަމަނުވާ މަޢާފު ލިބެނިވި
ދިފާޢެއްގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ
މިންވަރު ދަށްވުން

.0012

ބނިވި ދިފާޢު) ގައި
ބ (މަޢާފު ލި ެ
ބ ު
ވނަ ާ
އރު ،މި ޤާނޫނުގެ ަ 21
ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ި
ވ
ރޠުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެން ާ
ޢއް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ޝަ ު
ފ ެ
ބަޔާންކުރާ މަޢާފު ލިބެނިވި ދި ާ
ބ
ފއިވާނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަ ު
ގިނަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަވެ ަ
ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ އަންނަނިވި މިންވަރަށް ދަށްވާނެއެވެ.
(ހ)

އެއް ދަރަޖަ ،ނުވަތަ
176

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލާއި ،ކުށުގެ ބާވަތާއި ،ކުށްކުރި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،
މވުމާ ކައިރިވެފައިވާނަމަ 5 ،ދަރަޖަ.
މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢެއް ފުރިހަ ަ

ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަދަބުގެ ދަރަޖަ ދަށްވުން
ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ
ޖަޒްބާތަށް ކުރާ އަސަރަކާ

.0001

(ހ)

ކުށްވެރިޔާ ،ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އޭނާގެ މައްޗަށް
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބު ،އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ ،މި މާއްދާގެ

ގުޅިގެން އަދަބުގެ މިންވަރު

ވރަށް ދަށްވާނެއެވެ.
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިން ަ

ދަށްވުން

()0

އޭނާގެ

ސިކުނޑިއަށް

ނުވަތަ

ޖަޒުބާތަށް

ތހާއަށް
އިން ި

އސަރުކޮށްފައިވާ
ަ

ދަނޑިވަޅެއްގައި ،އެކަމުގެ ނުފޫޒުގައި ހުރެކަމަށްވުން،
()5

އެކުރި ޢަމަލަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމާއި ،އެ ސަބަބަކީ

އެކަށީގެންވާ

ނ
ސަބަބެއްކަން އެ ޢަމަލު ކުރިމީހާ ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުން ަ
އެހެން މީހެއްގެ ނަޒަރުން ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން.
(ށ)

()0

އެއް ދަރަޖަ ،ނުވަތަ

()5

އ
ނގެ ޢަމަލުތަ ް
ތ އޭ ާ
ރށް ނުވަ ަ
ނ ނޭނގޭ މިންވަ ަ
އޭނާއަށް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭކަންކަ ް
ށ
ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ކުށްވެރިޔާގެ ސިކުނޑިއަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަ ް
އަސަރުކޮށްފައިވާނަމަ 5 ،ދަރަޖަ.

 0511ވަނަ ބާބު
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙުދޫދު
 0511ވަނަ މާއްދާ

ވން
އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށް ު

 0510ވަނަ މާއްދާ

ނ
ލ ް
އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށް ު

 0515ވަނަ މާއްދާ

އ
ހން އަދަބުތަ ް
ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނި ެ

 0514ވަނަ މާއްދާ

ނ
އގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރު ް
ހން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެ ް
ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނި ެ

 0513ވަނަ މާއްދާ

މަރުގެ އަދަބު

 0512ވަނަ މާއްދާ

ޙައްދުގެ ކުށްތައް
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި ދަށްވުން
އަދަބުގެ ދަރަޖަ މަތިވުމާއި

.0511

ޖަލަށްލުން

.0510

ދަށްވުން

(ހ)

ގނަކަމުގައިވިޔަސް ،މި ޤާނޫނުގެ
ރ ނުކުތާތައް ކިތަންމެ ި
ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިކު ާ
ވރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް
މން ަ
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި
 25ވަނަ މާއްދާއާއި ަ 24
ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

(ށ)

ކުށުގެ އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށްކުރާ ނުކުތާތައް ކިތަންމެ ގިނަކަމުގައިވިޔަސް ،އެކުށަކަށް
އަދަބު

ތ
ނުވަ ަ

ކަނޑަނޭޅުމުގެ،

އެއްވެސް

މާނައެއްނެތް

ކަނޑައެޅުމުގެ

އަދަބެއް

ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓަށް ލިބިގެނެއްނު ެ

އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށްލުން
(ހ)

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަސާސީ އަދަބަކީ ޖަލަށްލުމެވެ .ނަމަވެސް އެޙާލަތްތަކުގައި
ކަނޑައެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބަކީ ޖަލަށްލުން ކަމަށްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
()0

ރައްކަލަކަށްޓަކައި

މުޖްތަމަޢުގެ

ކުށްވެރިޔާ

އ
އެކަހެރިކޮށްފަ ި

މުޖްތަމަޢުން

ނންތެރިވުން؛
ބަންދުކުރުމުގެ ބޭ ު
()5

ކުށްވެރިޔާ

ކުރި

ކުށުގެ

ޢަމަލަކީ

މުޖްތަމަޢު

ކުށްވެރިކުރާ

ނުރައްކާތެރި

ނ
ރން ކޮންމެހެ ް
ކށްވެރިޔާ އެކަހެރިކޮށް ބަންދުކު ު
ޢަމަލެއްކަމަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ު
ތ
ވން ،ނުވަ ަ
ބޭނުންތެރި ު
()4

ބލާއިރު ،އެކަހެރިކޮށް
ކުށްވެރިޔާގެ ޙާލަތަށާއި ،އޭނާ ކުޅަ ކުށުގެ ޢަމަލަށް ަ
ނވާ އެހެން އަދަބެއް ނެތުން.
ބަންދުކުރުން ފިޔަވައި އެކަށީގެ ް

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ އަދަބެއްގެ

(ށ)

ގޮތުން ޖަލަށްލެވޭ އެންމެ ކުޑަ

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަކީ ޖިނާޔަތުގެ  0ވަނަ ނުވަތަ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްނަމަ،
ކގެ ތެރެއިން ޖިނާޔަތުގެ
ށތަ ު
ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  001ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކު ް

މުއްދަތު

ވލުގެ ދަށުން އެކުށަކަށް
ބގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާ ަ
ކުށެއްނަމަ ،ކަނޑައެޅޭނެ އަދަ ު
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބުގެ މަދުވެގެން ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބައި ވާންވާނީ ޖަލަށްލުމުގެ
އަދަބަށެވެ.

ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް
ޢާންމު އުސޫލު

.0515

(ހ)

ކުށްވެރިޔާ

ކުރި

ކުށުގެ

އަދަބެއްގެ

ގޮތުން

ލށްލުން
ޖަ ަ

ކަނޑައެޅުމާއި ،އެގޮތުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުގެ މިންވަރު

ފޔަވާ
ި

އެހެން

އަދަބެއް

ބެލުމުގައި ،ކުށްވެރިޔާ ކުށް

ނތަކަށާއި،
ތމަޢުގެ ބޭނު ް
ކުރި ޙާލަތަށާއި ކުށްވެރިޔާގެ ޒާތީ ޚާއްޞިއްޔަތުތަކަށާއި ،މުޖް ަ
ށ
ނ ބަލައި ،އެކަންކަމަ ް
ކޓު ް
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ޯ
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
178

ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ގޭގައި ބަންދުކުރުން

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ނދުކޮށްގެން އެކަށީގެންވާ
ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ބައެއް ،ގޭގައި ބަ ް
ނއެވެ.
ލ ެ
ގޮތެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެކަމަށް އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި ބެ ޭ
()0
()5

ދ
ކުށްވެރިޔާއަކީ މުޖްތަމަޢަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއްކަމަށް ނުވުން ،އަ ި
()I

ހުރެގެން

ގޭގައި

އޭނާގެ

ޢާއިލާއަށް

ބޭނުންތެރި

ރކަށް
މިންވަ ަ

ވތަ
ނ ަ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުންު ،
()II

ކުށްވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އޭނާގެ ގޭގައި
ކުރެވެންހުރުން.

މުއްދަތު

()4

ދ ކުރުން އެއީ
ކުދި ކުދި ކުށްތަކުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި ގޭގައި ބަން ު
ދނެއެވެ .އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައެޅޭ
ރަނގަޅު އަދަބު ކަމަށް ބެލި ާ
ނދާނެއެވެ .އަދި
ސ ގޭގައި ބަންދުކުރުން ހިމެ ި
އަދަބުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައިވެ ް
ގ
ކުށްވެރިޔާ އެނބުރި މުޖްތަމަޢަށް އައުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ،ޖަލަށްލުމު ެ
އަދަބަށްފަހު

އަދަބުގެ

ގ
ބައެއް ެ

ގޮތުގައި

ގޭގައި

ބަންދުކުރުމަށް

އަދަބު

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުން

(ނ)

ކުށްވެރިޔާގެ

މައްޗަށް

މުޖްތަމަޢަށް

ޚިދުމަތްކުރުމަށް

ކަނޑައެޅޭ

އަދަބަކީ

އެންމެ

ނނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ބެލޭނެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ އަދަބުކަމަށް އަން ަ
()0

ކުށްވެރިޔާގައި މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތެއް
ނވަތަ
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހުނަރު ހުރުންު ،

()5

ގ
މުޖްތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
ތ
ބފައިވުން ،ނުވަ ަ
ޤާބިލުކަން ކުށްވެރިޔާއަށް ލި ި

()4

ތކީ ،އޭނާ ކުރި
އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކުށްވެރިޔާ މުޖްތަމަޢަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަ ަ
ނ
ނ ގެއްލުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އެގެއްލުމު ް
ލބު ު
ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ި
ސަލާމަތްވުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތަކަށްވުން.

މުއްދަތު

()3

ށ
މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ގިނަ ކުށްތަކަ ް
ނ
ދބެކެވެ .އެހެ ް
ގންވާ އަ ަ
ތގައި ހިމެނުމަށް އެކަށީ ެ
ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ ބައެއްގެ ގޮ ު
ނަމަވެސް މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި އެންމެ ކުޑަ
ނއެވެ.
ކުށްތަކަށް މެނުވީ ކަނޑައެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބު ކަމަށް ވެގެންނުވާ ެ

ޖޫރިމަނާ

(ރ)
()0

ނ ވަސީލަތްތައް
ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަންވާނީ އެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭ ެ
ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.

ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން

()5

ގ
ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަދަބު ،ޢާންމުގޮތެއްގައި ވާންވާނީ އެހެން ބާވަތްތަކު ެ
ކރުމުގެ އަދަބަކީ
އަދަބުތަކާއެކު ކަނޑައެޅޭ އިތުރު އަދަބަކަށެވެ .ޖޫރިމަނާ ު
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އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މުއްސަނދި ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅެން އޮންނަ އަދަބުތަކަށް ފައިސާއިން
ތ
ލމަތްވުމަށް އޮ ް
އަގު ދެއްކުމަށްފަހު ކުށުގެ ޙަޤީޤީ އަދަބުން އެމީހުން ސަ ާ
ނުވަތަ

މަގެއްކަމަށް

މަގެއްކަމަށް

ދ
އެފަ ަ

ށ
އަދަބެއްކަމަ ް

ވ
ޤަބޫލުކުރެ ޭ

ވެގެންނުވާނެއެވެ.
އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުން

(ޅ)
()0

ގާތުން

އުޅޭނޫޅޭގޮތް

އަދަބު

ބެލުމުގެ

ކަނޑައެޅޭނީ،

ކުށްވެރިއަކަށް

ށ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި
ޅގޮތް ގާތުން ބެލުމަ ް
އެ ކުށްވެރިއަކީ ،އޭނާ އުޅޭނޫ ޭ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އޭނާ

ތަފާތު

އުސޫލުތަކަށް

ގަވާއިދުތަކަށާއި

ފުރިހަމައަށް

ހއްކަމަށް ވާނަމައެވެ.
ކިޔަމަންތެރިވާނެ ،ޒިންމާދާރު މީ ެ
މުއްދަތު

()5

ނ
މށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކީ ،އެ ކުށެއްގެ ނިސްބަތު ް
އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލު ަ
ކަނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކަށްފަހު
އެ

ޕްރޮގްރާމްގެ

ކުށްވެރިޔާއަށް

ސަބަބުން

ކޮށްފައިވާ

އެދެވޭ

އަސަރު

ދެނެގަތުމަށްޓަކައެވެ.
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް

(ކ)
()0

ކުށްވެރިޔާގެ ރުހުމަކާ ނުލައި ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް އަމުރު ކުރުން ،އެއީ
ވނީ އެ ފަރުވާ ލިބިގަތުމުން
އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެ ޭ

ށވެރިޔާ ކުށަށް
ކު ް

އަރައިގަތުމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ނަމައެވެ.
މުއްދަތު

()5

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ބައިވެރިކުރުމަށް

އަމުރު

ކުރަންވާނީ

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީ އެޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވުމަށް އެކަށީގެންވާ
ނ
ތ ް
މއްދަތާބެހޭގޮ ު
ު
ގ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާނެ
މުއްދަތަކަށްވާނަމައެވެ .ފަރުވާ ެ
މޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ .ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި
އެކަމާބެހޭ މާހިރުންނާ ކޯޓުން ަ
ބގެ މުއްދަތުގައި
ދ ު
ކުށްވެރިއަކު ޢާންމުކޮށް ބައިވެރިކުރަންވާނީ ،ޖަލަށްލުމުގެ އަ ަ
ނުވަތަ

ޖަލަށްލުމުގެ

ބގެ
އަދަ ު

ފަހުންނެވެ.

މގެ
ޖަލަށްލު ު

އަދަބުގެ

ކުރިއަކުންނެއްނޫނެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަކަށްފަހު އެ ޕްރޮގްރާމްގެ
ޓ
ށޓަކައި ޓެސް ު
އވާ އެދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަ ް
ކށްފަ ި
ސަބަބުން ކުށްވެރިޔާއަށް ޮ
ކުރަން

ޖެހޭ

ޙާލަތްތަކުގައާއި،

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމާ

ވިދިގެން

ގޭގައި

ށ
ފއި ބެހެއްޓުމަ ް
ބަންދުކުރުމާއި ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމަށް ދޫކޮށް ަ
ޙުކުމް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޕްރޮބޭޝަން

(އ)
()0

ނ
ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބަކީ ކުށްވެރިޔާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތު ް
ދގެން ކަނޑައެޅުން ރަނގަޅު އަދަބެކެވެ .އަދި
ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބާ ވި ި
ޕްރޮބޭޝަންގައި

ބެހެއްޓުމަށް،

ކުށްވެރިޔާ

އުޅޭނޫޅޭގޮތް

ގާތުން

ގ
ބެލުމު ެ

މަރްޙަލާގައި ކުށްވެރިޔާގެ އުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
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އަ ަ

ވޮލި ުއމް34 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރ
ދނެއެވެ .އިތު ު
ބރުލުން ދިނުން ޝަރުޠުކުރެވި ާ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެއް ާ
ކުށުގެ ޢަމަލު ކުރުމުން ކުށްވެރިޔާ ދުރުހެލިކުރުމަށް އޭނާގެ މިނިވަންކަމަށް ކުޑަ
އ ބެހެއްޓުމަކީ
ދ ޙާލަތްތަކުގައި ޕްރޮބޭޝަންގަ ި
ފ ޭ
ހިފެހެއްޓުމެއް ގެނައުމުން ު
އެކަށީގެންވާ އަދަބެކެވެ.
މުއްދަތު

()5

މށް ކަނޑައަޅާ
ޢާންމުގޮތެއްގައި ކޯޓުން ކުށްވެރިޔާ ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓު ަ
އޭނާ

އަދަބަކީ،

ކުށަށް

ކުޅަ

ކަނޑައެޅޭ

އަސާސީ

އަދަބުކަމުގައި

ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ

.0514

(ހ)

ކ އެއްގޮތަށް ކުށްވެރިޔާ
ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން އަދަބުތަކުގެ ޝަރުޠުތަ ާ
ޑއެޅޭ އެހެނިހެން އަދަބު
ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަނ ަ
ކަނޑަނޭޅިނަމަ

އޭނާގެ

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

މައްޗަށް

މގެ
ޖަލަށްލު ު

އަދަބު،

ތން
ވަގު ު

ދނެވެ.
ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓުން އެންގި ާ
ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަނޑައެޅޭ

(ށ)

އެހެނިހެން އަދަބުގެ

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖަލަށްލުން ފިޔަވާ ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން އަދަބުގެ
ތން
ބތުކުރުމަށް ،ދައުލަތުގެ ފަރާ ު
ކށްފައިނުވާކަން ސާ ި
ށ ޢަމަލު ޮ
ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަ ް

ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް

ޝަރީޢަތުގެ

ޢަމަލުނުކުރިކަން ކަނޑައެޅުން

ށ
މަޖިލީހަ ް

ސާފު

ހެކި

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

އޝަރުޠުތަކާ
ެ

ށ
އެއްގޮތަ ް

ވ
ކ ކުށްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން ބަންދު ފިޔަ ާ
ޢަމަލުކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަ ީ
ކަނޑައެޅޭ އެހެނިހެން އަދަބުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން ކުށްވެރިޔާއަށް
ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް
އަލުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަރުގެ އަދަބު
ސާބިތުވާންޖެހޭ މިންވަރު
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(ހ)

ގ އެންމެހައި ރުކުންތައް
މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ކުރުމަށްޓަކައި ،ދައުލަތުން ކުށު ެ
މހަކު އެކުރި ކުށަކީ އެހެން އެއްވެސް ކުށަކަށް ވުރެ ބޮޑު
ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ ީ
ކުށެއް ކަމާއި ،އަދި އެ ކުށް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އެމީހެއްގެ އޮތްކަން ޢަމަލީގޮތުން
ވނެއެވެ.
ތން ސާބިތުކޮށްދޭން ާ
ޔަޤީންކުރެވޭ މިންވަރަށް ދައުލަ ު

އިޢްތިރާފް

(ށ)

ގ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އައިސްފާނެފަދަ ކުށަކަށްވާ
އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި މީހެއް ެ
އިޢްތިރާފަކީ ،ހުޅުވާލެވިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އަދި ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިހުރެ އެމީހަކު
އެކުށުގެ

އެންމެހާ

ކށް
ރުކުންތަ ަ

އަމިއްލަ

އިޚްތިޔާރުގައިވެފައިވާ

އިޢްތިރާފަކަށް

ނމުގައި ،އެފަދަ ކުށެއް
ޗށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ބޭ ު
ނުވާހާހިނދަކު ،އެމީހެއްގެ މައް ަ
ސާބިތުކުރުމަށް ހަމައެކަނި އޭނާވެފައިވާ އިޢްތިރާފް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ
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ވޮލި ުއމް34 :

ދދު25 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހެކީގެ މިންވަރު

(ނ)

ޙުކުމް އަމިއްލަ ޒާތުގައި

(ރ)

()0

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ
ހެއްކަކީވެސް،

ސަލާމަތް

ބުއްދި

ހުރި

އަދި

ޢަދުލުވެރި

މީހެއްކަން

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
()5

ނ ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން ،ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަޔާ ް
ނން އެއްވެސް މިންވަރެއް
ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެ ބަޔާ ު
ކއި އެއްވެސް
ހޅާ އެހެން ހެއްކެއްގެ ބަޔާނަ ާ
ހށަ ަ
އެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ު
މިންވަރަކަށް ފުށުއެރުމެއްވާނަމަ ،މި މައްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންވަރަށް އެކުށެއް
ވނެއެވެ.
ސާބިތުވީކަމަކަށް ނުބެލެ ޭ

އިސްތިއުނާފު ކުރެވުން

ވރިޔާ މެރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިނަމަ ،އެޙުކުމްގެ
ތން ކުށް ެ
ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮ ު
ތތަކާއި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ
ހުރިހާ ޤާނޫނީ ނުކު ާ
ލންވާނެއެވެ.
މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އަލުން ބަ ަ

ޙައްދުގެ ކުށްތައް
ޤުރުއާނުގައި ޢުޤޫބާތް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް
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ޤުރުއާނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އިސްލާމީ
އ ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޝަރީޢަތުގެ އަޞްލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޤާނޫނާ ި
ޢުޤޫބާތް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
________________________
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