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 ދައުުރގެ  ފުރަތަމަ ހު އޮްތ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެދުވަ އާީދއްތަިވ  12މަހުގެ  އެޕްީރލްވަނަ އަހަރުގެ  2015
 އަށް  (ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުދިވެހި) 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 15
  އެޕްރީލް  12 ،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 92ީސގެ ޤާނޫނުއަސާ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ  1

މި ބިލު  ،ދުވަުހ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން  އާދީއްތަހ( ވި 1436ޖުމާދަލްއާޚިރާ  23) 2015
 ޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ.ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއި ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/6 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ދިވެހި ) 2014/9ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 .އަްށ އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) 2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާގެ ) 10ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 2015 ޖުލައި 16މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ،  )ނ( .10 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

ން ފެށުމުެގ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަ )ރ( .10 
ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ުކށެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނެއްވެސް އަދި މި ޤާނޫނުްނ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކެއްވެސް ނުހިނގާނެއެވެ. އެހެން ަނމަވެސް، މި ޤާނޫނަްށ  ކަ
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް 

ނޑައަޅާނަމަ، އެ ކުށަކަށް ދިނުމަށް މި ޤާނޫނަ  ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުަމށްފަހު އަދަބު ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ކުރީގެ ޤާނޫނުަގއި ކަ މި ޤާނޫނުގައި ކަ
އަދަބަށްވުރެ ކުޑަ އަދަބެއްނަމަ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގައި އެ ކުށުެގ މައްޗަށް ހިންގުމަށް 

އާތަކީ، ކުރީގެ ޤާނޫނަށްވުރެ ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ލުިއ އޮތް އުސޫލަކީ ނުވަތަ އިޖުރާ
 ހިންގަންވާނީ މި ޤާނޫނެވެ. އަދި އިޖުރާއާތެއްނަމަ، އެފަދަ ކުށެއްގެ މައްޗަށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކުށަަކްށ އޮތް އަދަބު ލުއިވާ ޙާލަތުގަިއ އެ ކުށަކަށް އަދަބު 
ނޑައަޅާނީވެސް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ  . ކަ

 ( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.1ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ) 11ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .3

ނޑުތަކަށް އުނިކަން ގެންނަ ޢަމަލުތަކަްށ  (1) )ނ( .11  މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ
ނޑައަޅައިގެން، އެ ޢާންމު ހަމަތައް ދެމެހެްއޓު  ން؛އެކަށީގެންވާ އަދަބު ކަ

 ( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.3ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ) 11ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4

ޖިނާއީ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ހައްޔަރުކުރުން ހިމެނޭގޮތަްށ  (3) )ނ( .11 
 ހިފެހެއްޓުްނ؛ 

ނަ ނަންަބރުގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި "ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ( ވ2ަަވނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ) 15ޤާޫނނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .5
( ވަނަ ނަްނބަރު ކަމުގައި 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 15އޮތް ޒިންމާ" މި ސުރުޚީގައި އޮތް އަކުރަކީ، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ހަމަޖެއްސުން.
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 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވ65ިވަނަ ާމއްދާގެ ) 17ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .6

 "ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (65) .17 
 ( ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.iii( ވަނަ ނަންބަރުގެ )4ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 30

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ( ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވ86ިވަނަ ާމއްދާގެ ) 17ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .7

"ޢަމަލީ ގޮތުން ޔަީޤންކުރެވޭ ިމންވަރަށް" ކުށް ސާިބތުވުން ކަަމށް ބުެނފައި އެވަނީ،  (86) .17 
ނޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ހެކިބަހުްނ ސާިބތުވާ ސާބިތުވުމަށެވެ.  ހެކީގެ މިންގަ

ނޑުން ކޮށްޭދ ކަމަކީ ސާބިތުކުރުމަށް ޭބުނންވާކަ މުގެ ތެދުކަމާމެުދ އަދި އެ މިންގަ
 އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް އުފެދޭނެ ފުރުސަތެއް ނުދިނުމެވެ. 

 ( ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.94ވަނަ ާމއްދާގެ ) 17ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .8

ނ( ގައި ދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ) 130"ރޭޕްކުރުން" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  (94) .17 
 މާނަކުރުމެވެ.

 ( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ނަްނބަރު އިތުރުކުރުން.110ވަނަ ާމއްދާގެ ) 17ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .9

"އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ޝައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރު" ނުވަތަ "އެކަށީގެންވާ  (111) .17 
ފައި އެވަނީ، ސަަބބުވެރި އިންސާނެއްެގ ޝައްކެއް ނެތް މިްނވަރު" ކަމަށް ބުނެ 

ވިސްނުމުން ވިސްނާއިރު، ކަމަކާމެދު ލިބިފައިވާ ކަށަވަރުކަމާމެދު އެހެން ގޮތަކަށް 
 ވިސްނުމަށް ފުދޭވަރުގެ، އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތުމަށެވެ.

 ރުން.ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކު 18ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .10

)ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ )ރ( އާއި މި މާއްދާގެ  ވަނަ 10މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  .18 
ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޤާނޫުނތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް އިސްކަންލިބިގެންވެއެވެ. 

ޅޭ ނަމަވެސް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމާއެކު، އެއިން ާޤނޫެނއްގެ ދަށުން ހުަށހެ
 50ވަނަ ބާބާއި )ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާޢު(،  40ދަޢުވާއެއްގައިވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ ާބބުަގއި )ދަޢުވާ ކުރުމަްށ  60ވަނަ ބާބާއި )މަޢާފު ލިބެނިވި ދިފާޢު( އަދި 
ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢު( ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޢާންުމ ދިފާޢުތަކުެގ ފައިދާ، ދަޢުާވލިޭބ 

 ންވެއެވެ.މީހާއަށް ލިބިގެ

)ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)   
 ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު(؛

)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަިތޔާރާއި ތޫނު  2010/17ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (2)   
 އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(؛

 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(؛ 2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)   

 )މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު(؛ 2013/12ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (4)   
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 )އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު(؛ 2013/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (5)   

ށް )މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަ 2014/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  (6)   
 ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ާޤނޫނު(؛

 )ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު(. 2014/17 (7)   

މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާްނކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ުކށްތަކާއި އެ ކުްށތަާކ  )ބ(  
 ގުޅުންހުރި އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގައި ހިމެިނފައިވާ ގޮްތ މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2014/9އް އުވާލުމާމެދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު އެ ޤާނޫނުތަ
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ  1ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު( އަށް 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 12ތާރީޚުން ފެށިގެން   )ބާރަ( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަ

 ( ވަނަ ނަްނަބރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.2) ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ 30ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .11

އޭނާއަކީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރުމުގައި މެދު މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ  (2) )ރ( .30 
 ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަރަޖައަކަށްވާނީ، އޭނާ އެހީތެރިވެދިން 

 އެކެވެ. އެއް ދަރަޖަ ތިރި ދަރަޖަކުށްކުރުމުގެ ދަރަޖައަށްވުރެ، 

 ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.iii)އާއި  (ii)( ވަނަ ނަްނަބރުގެ 4ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ) 30ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .12

 "މެދު މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (ii) (4) )ރ( .30 
ޒާމުކުރި މީހާ އެ ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވި މީހާގެ ދައުރަކީ އިންތި

ނުވަތަ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހާގެ ދައުރަށްވުރެ ކުޑަ، ެއހެްނ 
ނަމަވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާެގ 
ދައުރަށްވުރެ ބޮޑު ދައުރެއް އޮވެގެން އެކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

 މީހާއަށެވެ.

    (iii) ިވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ "ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރ
އެވަނީ، ކުށުގެ ޢަމަލު ކާމިޔާުބކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، މާބޮުޑ 
ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ބާވަތުގެ ނުަވތަ ވަރަށްވެސް ކުޑަ މިންވަރެއްގެ 

 އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ މީހާއަށެވެ. 

 ލާޙުކުރުން.ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް 31ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .13

ނޑަށް ާވޞިލުކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ  )ރ( .31 މާނަކުރުން  "މަސްތުވުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، ތިމާގެ ހަށިގަ
ސަބަބުން ތިމާގެ ޢަަމލަކުން ނުުކމެދާނެ ނަތީޖާ ވިސްނައިގަތުަމްށ ނުކުޅެދޭ މިންވަރަށް 

 ތިމާގެ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސުތަކަށް އުނިކަން އައުމަށެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 34ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .14

 "ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" އަށް ދީފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( .34 
 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (iii)( ވަނަ ނަންބަރުގެ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 30
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ވަނަ މާއްދާގެ  30މި ޤާޫނނުެގ އިވެރިވި ީމހާ" އަށް ދީފައިވަނީ "މެދު މިންވަރަކަށް ބަ )ރ(  
 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (ii)( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 4)ރ( ގެ )

 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އުނިކުރުން. 34ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .15

 34. ( ވަަނ 4ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގެ ) 30އިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ "ބައިވެރިއެއް" އަށް ދީފަ )ބ( 
 ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. (iii)ނަންބަރުގެ 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 41ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .16

 ލޭނެއެވެ.އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ، ކޮންެމެހން އެ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްކަމަށް ބެ )ށ( .41 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 45ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .17

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ހިންގޭ ޢަމަލެއްގައި ބާރުގެ ޭބނުންކުރުމުގައި މީހަކު  )ށ( .45 
މަރުވެދާ ފަދަ ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ބޮޑު އަނިޔާ ލިބިދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ބާރުެގ 

ންކުރުން ހުއްދަވެގެންވާނީ އެފަދަ ބާރެއްގެ ބޭނުންކުރަނީ މީހަކު މަރުވެދާނެކަމުގެ ބޭނު
ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާ ހިނދުގައި އެކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއި، ބޮެޑތި ޖިސްމާނީ އަނިޔާ 
ފޯރުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާ ހިނދުގައި އެކަމުން ދިފާޢުވުމަށާއި، 

 އްކާ ކުރިމަތިވާ ހިނދުގައި އެކަމުން ދިފާޢުުވމަށެވެ.ރޭޕްކޮށްފާނެކަމުގެ ނުރަ

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 53ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .18

ޝައްކުކުރެވޭ 
 މުޢާމަލާތުތައް 

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން، މި މާއްދާގެ  18ކުށްކުރި ހިނދުގައި  )ނ( .53
ށ( ގެ ަދށުން ަމޢާފު ލިެބނިވި ދިފާޢުގެ ފައިާދ ލިބިގެންވާ ކުިދން، )ހ( އާއި )

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކާއި ޖިނާޔަތުގެ އަނިޔާވެރި  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަ
ކުށްތަކުގެ ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަްނވާނެއެވެ. މިފަދަ ކުށަކަށް އެކުްއޖަކަށް މަރުގެ އަދަުބ 

އެ ކުށުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރަންވާނީ، ވެއްޖެނަމަ، ޙާލަތެއް މެދުވެރި ދޭންޖެހޭފަދަ
 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަވުމަށްފަހުއެވެ.  18އެކުއްޖާގެ ޢުމުރުން 

 ( ވަނަ ަނންަބރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 61ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .19

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކުށަށް 
އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް 

 އައުން 

( ވަނަ ަނންބަރު އެހެްނ 2)( ަވނަ ނަންބަރާއި 1ގެ )ހ( ގެ )މި މާއްދާ (3) )ހ( .61
ވަނަ  2 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކާއި، ޖިނާޔަތުގެ 1އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާޔަތުގެ 

 ވަަނ މާއްދާއާއި  112ިމ ޤާނޫނުގެ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކާއި، 
ވަަނ  130( އާއި، i) ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ެ)ށ( ެގ )ވަނަ މާއްދާގެ  120

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަދި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 131މާއްދާއާއި، 
( ަވނަ ނަްނބަރު 1މާއްދާގެ )ނ( ގެ )ވަނަ  140( ވަނަ ނަންބަރާިއ، 2)

( ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 141( ވަނަ ނަންބަރާއި، 2އަދި )
ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއަށް 216ވަނަ މާއްާދއިން  210ނަންބަރާއި، 

ވަނަ  220ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކާއި،  3 ކުށްތަކުގައި ހިމެނޭ ޖިނާޔަތުގެ
ވަަނ ދަރަޖަކަމަށް  4 މާއްދާގައި އޮތް ކުށުގެ ތެރެއިން، ޖިނާޔަތުގެ
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ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށްތަކާއި،  510ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކާިއ، 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  620ށްފައިވާ ކުށާއި، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 611

( ަވނަ ނަންބަރުގައި 1)ށ( ގެ )ަވނަ މާއްދާގެ  621( ވަނަ ަނންބަރާއި، 1)
 ( ވަނަ ނަންބަރާއި،1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 710ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށާއި، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުށްތަްއ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ  721
 ށްފައިވާ އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.  ބަޔާންކޮ

 ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އުނިކުރުން. 90ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .20

 މުޚާލަފާތު؛ )ވ(  

 ވަނަ މާއްދާެގ )މ( އުނިކުރުން. 90ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .21

މުޚާލަފާތަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް 
 ން ނޫ

މުޚާލަފާތަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ނޫނެވެ. މުޚާލަފާތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވުމަކުން، ޖިނާއީ ކުށް  )މ( .90
 ސާބިތުވުމުން ނުކުންނަ ބާވަތުގެ ޤާނޫނީ ނަތީާޖތަކެއް، ނުނުކުްނާނނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އުނިކުރުން. 91ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .22

 މުޚާލަފާތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ:  )ނ( .91 

ގެން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ޖުނަޙެއް އެއީ ޖިނާޔަ  (1)   
ެއ ކުށްަށ ޖަލުގިައ ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވުމާއެކު، 

 ކަނޑައެޅިފައިނުވުން؛ 

ޔަތް އޮތްކަން ސާބިތުކުރަންނުެޖހޭ، ހަަމއެކަނި ޢަމަުލ އެއީ، އެ ކުށްކުރުމުގެ ނި (2)   
 ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކުށަކަށްވުްނ؛

 ( ވަނަ ަނންބަރު ުއނިކުރުން.9ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ) 93ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .23

 ރުފިޔާ. 4,000/-މުޚާލަފާތަކަށް  (9) )ށ( .93 

 ( ވަނަ ަނންަބރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.4ނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )ވަ 94ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .24

ދެ ކުށުގެ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ، އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން އެއް ކުށަކީ ދަޢުވާ  (4) )ށ( .94 
ރައްދުވާ ފަރާތުން ސީދާ ކުރި ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެަފއިވާ ކުށަކަްށ 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން،  30 މި ޤާނޫނުގެަވނީ އި، އަނެއް ކުށް ިބނާވެގެންވުމާ
އެ ކުށަށް އެހެން މީހެއްގެ ޢަމަލަކަށް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ަހއިސިއްޔަތުން ހަމަ 

 ކަމުގައިވުން.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 94ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .25

ށްވުރެ ގިަނ އަދަބު ަކނޑައެޅުން މަނާކުރާ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ެއއް އަދަބަ )ނ( .94 
ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓުން އަދަބު ަކނޑައަޅާނީ އެ ދެ ކުށުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެއް ކުށުގެ 
ދެ ދަރަޖައިގެ ތެރެއިން އެންމެ ބަރުދަން ބޮޑު ކުށަށެވެ. ނުަވތަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ 

 ކުށަށެވެ.
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 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. (i)( ވަނަ ަންނބަރުގެ 2)ށ( ގެ )ވަނަ މާއްދާގެ  113ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .26

ނޑި މަރުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންަނ  (i) (2) )ށ( .113  ބަލިމީހެއްގެ ސިކު
ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ އެމީހަކީ އަނބުރާ ހޭނުލެވޭ ފަދަ ކޯމާއެްއގައި 

ހުިރ  އޮތް މީހެއްކަން އެނގޭނެ އެަކށީގެންވާ ޞިއްޙީ ސަބަބުތައް
މީހެއްނަމަ، އެ ަބލިމީހާގެ ޢާިއލާގައި އޭނާއާ އެންމެ ގާތްޮކށް ތިިބ 
 މީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން، އޭނާައށް ފަރުވާދިނުން ހުއްޓާުލން، ނުަވތަ 

 އަންނަނިވި ގޮަތްށ އިޞްލާޙުކުރުން. (iii)( ވަނަ ަނންބަރުގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 120ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .27

ނޑިއެއް، ުނވަަތ   (iii) (1) )ރ( .120  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވަޅިއެއް، ނުވަތަ ކަ
ޚަންޖަރެއް، ނުވަތަ ރޭޒަރު ތިލައެއް، ނުވަތަ ކަޓަރެއް، ނުވަތަ ކަޓަރު 
ތިލައެއް، ނުވަތަ ކަތިވަޅިއެއް، ނުވަތަ  ފުރޮއެއް، ނުވަތަ ކޯރާޑިއެއް، 

ފައި ހުންަނ ނުވަތަ މުޅޮއެއް، ނުވަތަ ތޫނުކޮށްފައި ނުވަތަ ކޮޅު ފޭއްސާ
ނޑު ނުވަތަ ލަކުޑި، ނުވަަތ އެނޫންވެސް އެޒާތުގެ ތަކެތި ހިމެޭނ  ދަގަ
ގޮތުން، ތޫނު އެއްޗެހި ނުވަތަ ޓޭޒަރ ގަންއާއި ސްޓަން ގަންއާިއ 
ނަޑށް ޝޮކެއް ފޮނުވައިގެން ޭއާނއަށް  އެނޫންވެސް މީހެއްގެ ހަށިގަ

ންމެ ނުކުޅެދޭ ޙާލަތެއް ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް މެދުވެރިކުރުވާ ކޮ 
އެއްޗެއް، ނުވަތަ ގޮވާއެއްޗެއް، ނުވަތަ ވިހައާއި ވިހަ ގޭސް ުނވަަތ 
މީހުން މަރުވެދާ ފަދަ ކެމިކަލް ނުވަތަ ބައިލޮޖިކަލް މާއްދާއެއް ނުވަަތ 
ނުރައްކާތެރި އެސިޑް ނުވަތަ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް މާއްދާ ހިމެޭނ 

 އެއްޗެއްސަށެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ "ރޭޕްކުރުން" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. 130 ޤާނޫނުގެ ފެށުމުގައިވާ ފިހުރިސްތުގެބުނެވިދިޔަ  .28

 ަވނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ "ރޭޕްކުރުން" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. 130ވަނަ ބާބުގައިވާ ފިހުރިސްތުގެ  130ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .29

 .ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ "ރޭޕްކުރުން" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން 130ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .30

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 130ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .31

ނޑައެޅުން   ރޭޕްކުރާމީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.  )ހ( .130 ކުށް ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 130ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .32

ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ ރުހުމަކާނުލައި، އަންެހނެއްެގ  "ރޭޕްކުރުން" ކަމަށް )ނ( .130 މާނަކުރުން 
ކުރިމަތިފަރާތަށް ނުަވތަ ފުރަަގސްފަރާތަށް ފިރިހެނެއްގެ ިޖްނސީ ގުނަވަން ނުވަަތ 
އެނޫންވެސް ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކިތަންމެ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ވެއްދުން ނުވަތަ 

ގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ފިރިހެނެއްގެ ފުރަގަސްފަރާތަށް ފިރިހެނެއް
ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކިަތންމެ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ވެއްދުމަށެވެ. އެދުން ފުދުްނ 

 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 130ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .33

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ްތތަކުގެ ތެރެިއން ޙާލަތެއްގައި އަންނަނިވި ޙާލަ (1) )ރ( .130 ދަރަޖަކުރުން 
ަވނަ ދަރަޖައިގެ  2ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަަމ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށެކެވެ.

    (i) ްސާދަ( އަހަރު ުނވަތަ  14 ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުީނ ޢުމުުރނ(
 އެއަށްވުރެ ހަގު ކުއްޖެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii) ުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަަތ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ބިުރ ބާރ
 ދައްކައިގެން ޖިމާޢުވުމަށް މަޖުބޫުރ ކުރުވުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި، އަންނަނިވި ޙާލަތް (2)   
ަވނަ ދަރަޖައިގެ  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަަމ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ކެވެ.ކުށެ

    (i) ްއަށާރަ( އަހަރުން ދަށުެގ  18 އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖަކީ ޢުމުރުނ(
ކުއްޖެއް ކަމުގައިވެފައި، އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާެގ ޢުމުރާ ައޅާ 

)ހަތަރެއް( އަހަރު ނުވަަތ  4ބަލާއިރު، ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ުޢމުރު 
 އެއަށްވުރެ ދޮށިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii) ާވަތް ދެނެގަންނަން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަްށ އެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބ
 ނޭނގޭނެކަން ދަޢުވާިލބޭ މީހާއަށް އެނގިގެންވުން؛ ނުަވތަ 

    (iii)  ާދަޢުވާލިބޭ މީހާއަކީ ައނިޔާ ިލބުނު މީހާ ބެލެހެްއޓުމުގެ ޒިްނމ
 އުފުލަންޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ުހރި މީހަކަށްވުން.

ާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކށަކީ ޖުނަޙްގެ އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި، މި މާއް (3)   
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. 131ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .34

ނޑައެޅުން  ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަަތ ިޖންސީ އެދުންވެރިކަމެއް  )ހ( .131 ކުށް ކަ
ޞިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެހެން މީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލައި، އޭނާއާމެދު ޖިންސީ ޙާ

 ޢަމަލެއް ހިންގާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

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

   (1) 

 

އެހެން މީހެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގައި ނުވަތަ ޖިންސީ 
އެހެންވެސް ގުނަވަނެއްގައި ނުވަތަ ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދައިގަނެވޭ ހިސާބެއް 
ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއްގައި އަތްުލން ނުވަތަ އެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް އަތްލުމަށް؛ 

 ނުވަތަ  
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ރިމަތިފަރާތުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގައި ނުވަތަ ޖިންސީ އެހެން މީހެއްގެ ކު (2)   
އެހެންވެސް ގުނަވަނެއްގައި ނުވަތަ ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދައިގަނެވޭ ހިސާބެއް 
ކަމަށް ބެލެވޭ ަތނެއްގައި އަތްލެއްވުމަށް ނުވަތަ އެއްޗެްއ މެދުވެރިކޮށް 

 އަތްލެއްވުމަށް؛ ނުަވތަ  

ނޑުގެ ބަޔަކަށް މަނި ފޯރުވުމަށް. ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ (3)     ހަިށގަ

ދަރަޖަ ކުރުން: ފާޙިޝް 
 ޖިންސީ ޢަމަލު 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ްތތަކުގެ ތެރެިއން ޙާލަތެއްގައި އަންނަނިވި ޙާލަ (1) )ނ( 
ވަނަ ދަރަޖައިގެ  4ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަަމ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށެކެވެ.

    (i) ާސާދަ( އަހަރު ުނވަތަ  14 ލިބުީނ ޢުމުުރން ކުށުގެ އަނިޔ(
 އެއަށްވުރެ ހަގު ކުއްޖެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii) ޮށްފާނެކަމުގެ ބިުރ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަަތ ބާރުގެ ބޭނުންކ
 އެ ކުށްކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވުން.ދައްކައިގެން 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ އްގައި ކުގެ ތެރެިއން ޙާލަތެއަންނަނިވި ޙާލަްތތަ (2)   
ވަނަ ދަރަޖައިގެ  5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ކުރާނަަމ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 

 ކުށެކެވެ.

    (i) ްއަށާރަ( އަހަރުން ދަށުެގ  18 އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖަކީ ޢުމުރުނ(
ކުއްޖެއް ކަމުގައިވެފައި، އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާެގ ޢުމުރާ ައޅާ 

)ހަތަރެއް( އަހަރު ނުވަަތ  4ބޭ މީހާގެ ުޢމުރު ބަލާއިރު، ދަޢުވާލި
 އެއަށްވުރެ ދޮށިވުން؛ ނުވަތަ 

    (ii)  އެ ހިންގި ޢަމަލުގެ ބާވަތް ދެނެގަންނަން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަްށ
 ނޭނގޭނެކަން ދަޢުވާިލބޭ މީހާއަށް އެނގިގެންވުން؛ ނުަވތަ 

    (iii)  ްޓުމުގެ ޒިްނމާ ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަކީ ައނިޔާ ިލބުނު މީހާ ބެލެހެއ
 އުފުލަންޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ުހރި މީހަކަށްވުން.

އެނޫން ޙާލަތްތަކުގެ 
 ޖިންސީ ޢަމަލު 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 1އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖުނަޙްގެ  (3)  

 ހާމަކުރުން" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ "ބޭއަދަބީ ގޮތުަގއި ޖިންސީ ގުނަވަން 132ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .35

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންަނނިވި އަކުރު އިތުރުކުރުން. 132ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .36

"ޖިންސީ ގުނަވަން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ކުރިމަތިފަރާތް ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތް  )ނ( .132 މާނަކުރުން 
 ނުވަތަ އަންހެނާގެ އުރަމައްޗަށެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 221ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .37

ވަނަ މާއްދާގެ  220މި ޤާނޫނުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ،  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ( .221 ދަރަޖަކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ދަރަޖައަށްވުރެ އެއް  )ރ( އިން މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ކުށަށް ކަ

 ރަޖަ ދަށް ކުށެކެވެ. ދަ

 ( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 222ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .38

މީހަކު އެނގިހުރެ ފަނާކުރަނިވި މާއްދާއެއް އަތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ  (2) )ހ( .222 
ކަމުގައި ވުން؛ ނުަވތަ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރުމަށް ބޭުނންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

އެހެން މީހަކު އެފަދަ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފާނެކަްނ 
 އެނގިހުރެ ކަމުގައިވުން.

 ( ވަނަ ަންނބަރު އުނިކުރުން.3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 222ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .39

ށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކ2ޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3) )ހ( .222 
ހިންގާފައިވަނީ، ޖިނާޔަތުގެ ކުެށއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
ކަމުގައިވުން ނުވަތަ އެހެން ީމހަކު އެފަދަ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ކުރުމުގައި 

 ބޭނުންކޮްށފާނެކަން އެނގިހުރެގެްނ ކަމުގައިވުން.

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.3) ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 231ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .40

ހުއްދައިގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ އަމުރަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން، އެ  (3) )ނ( .231 
ޤާނޫނު ަތންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އެކިއެކި ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި 

 ރެކޯޑުކުރުން.

 ( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.3( ގެ )ހދާގެ )ވަނަ މާއް 311ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .41

 އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއް ނެތްކަން އެނގިހުރެ އެކަން ކުރުން. (3) )ހ( .311 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 312ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .42

އާއި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (ii)( ވަނަ ނަންބަރުގެ 2މި  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1) )ނ( .312 ދަރަޖަކުރުން 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްކުށަީކ ޖިނާޔަތުގެ  (iii)( ވަނަ ނަްނބަރުގެ 2)
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.  5

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 315ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .43

"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން، ނުވަަތ  )ށ( .315 މާނަކުރުން 
ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، މާއްދީ ނުވަތަ ޣައިރު މާއްީދ 

 ކޮންމެ ބަދަލަކަށެވެ.

 ( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުން.4ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 411ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .44

މީހަކާ ނީނދެހުރެ ވިޔަސް ނުވަތަ އިނދެގެންހުރެ ވިޔަސް، ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ  (4) )ށ( .411 
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ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާވެީނގެ ގުޅުމުގެ 
 ކަށްވާނަމަ، ސަބަބުން، ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކާއެކު ކުރި ކުށަ

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 4އެއީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުން.5ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 411ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .45

ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަުބން ުނވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުްނ ުނވަތަ ކާވެނީެގ  (5) )ށ( .411 
ސަބަބުން، ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވިޔަސް، އޭނާއަކީ  ގުޅުމުގެ

 ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަކު ކަުމގައި ވެފައި، 
އެ މަޤާމު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި ކުށެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެއީ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.  3ޖިނާޔަތުގެ 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުން.4ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 412ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ނެވިދިޔަ ބު .46

ވަނަ  3ޖަނަވާރަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތުގެ  (4) )ހ( .412 
 ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުން.5ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 412ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .47

 412. (5) )ހ(  މީހަކާ ނީނދެހުރެ ވިޔަސް ނުވަތަ އިނދެގެންހުރެ ވިޔަސް، ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ  
ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކާވެީނގެ ގުޅުމުގެ 

ޖިންސީ މުާޢމަލާތެއްނަމަ، ސަބަބުން، ކާެވނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކާއެކު ހިންގި 
 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. 5އެއީ ޖިނާޔަތުގެ 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުން.6ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 412ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .48

 412. (6) )ހ(  ނީެގ ނަސަބުގެ ގުޅުމުގެ ސަބަުބން ުނވަތަ އެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުްނ ުނވަތަ ކާވެ 
ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ދާއިމީގޮެތއްގައި ކާވެނި ޙަރާމްވެގެންވާ މީހަކުކަމުގައި 
ނުވިޔަސް، އޭނާއަކީ ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިގެންވާ މީހަުކ 
ކަމުގައި ވެފައި، އެ މަޤާމު ަނހަމަ ގޮތުގައި ބޭުނންކޮށްގެން ިހންގި ޖިންސީ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.  4ެގ މުޢާމަލާތެއްނަމަ، އެއީ ޖިނާޔަތު

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އުނިކުރުން. 412ޤާނޫނުގެ ތިރީގައި ަނކަލުކޮށްފައިވާ، ބުނެވިދިޔަ  .49

ނޑައެޅުން   ކުށް ކަ

 

 ތިމާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާ މީާހ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. )ށ( .412

 ެއ މާއްދާގެ )ނ( އެ މާއްދާގެ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު،  އްދާގެ )ނ( އަންަނނިވިަވަނ މާ 412ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .50
 )ށ( ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

"ޖިންސީ މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި  )ށ( .412 މާނަކުރުން 
ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއްގައި އަތްލުމަްށ ނުވަތަ ޖިންސީ އަރާމެއް ހޯދައިގެނެވޭ ހިސާބެއް 
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ނުވަތަ އަތްލެއްވުަމށް ނުަވތަ ެއއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް އަތްލުމަށް ނުވަތަ އަތްލެއްވުަމްށ  
 ނުވަތަ ބީހުމަށެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 413ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .51

ތިޔާރުގައި އޭނާގެ ތިމާގެމީހަކާ ޒިނޭކުރާނަަމ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މީހަކު އަމިއްލަ އިޚް )ހ( .413 މާނަކުރުން 
 ޖިންސީ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާނަމަ، އޭނާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

 ( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 413ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .52

ވަނަ މާއްދާގެ  411ނުގެ މި ޤާނޫ ނެފަިއ އެވަނީ، ރުން" ކަމަށް ބު"ޖަލްދުކު (4) )ށ( .413 
 ( ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޅާ ތެޅުމަށެވެ.3))ޅ( ގެ 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.1ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 416ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .53

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން  131 ވަނަ މާްއދާގެ ނުވަތަ 130މި ޤާނޫނުގެ  (1) )ރ( .416 
 ތިމާއާމެދު ހިންގި ޖިންސީ ޢަމަެލއްގެ ސަބަބުން؛ ނުަވތަ 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) 416ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .54

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިމާގެ މީހަކު ތިމާއާ ޖިންސީ  413މި ޤާނޫނުގެ  (2) )ރ( .416 
 މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 512ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .55

ނޑުތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  1002ނޫނުގެ މި ޤާ )ނ( .512  ނޑައެޅުމުގެ މިންގަ އަދަބު ކަ
ނޑުގެ އެންމެ އަސާސީ  ނޑައެޅުމުގެ މިންގަ  ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ކަ

ނޑުގައި ހިމެނޭ އަދަުބ،  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންެމ ކުށަކަށް އެއް ދަރަަޖ މިންގަ
މައްޗަށް އުފުލިގެންވެއެވެ. އެއީ، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު، އެ ުކށްކޮށްފައިވަނީ ތިމާއަްށ 

ނުވަަތ ރަޙްމަތްތެރިއަކަށް މަންފާެއއް ހޯދައިދިނުމުެގ މީހަަކށް ނުވަތަ ތިމާގެ
 ކަމަށް ވާ ނަމައެވެ.މުޤާބިލުގައި

 ( ވަނަ ަންނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން.1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 532ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .56

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ީމހަކު، ރަސްމީ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) (1) )ހ( .532 
ގައި ހުއްޓުވުން، ނުވަަތ ހައިސިއްޔަތުން ކުރުން ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުން ޤަޞްދު

 އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރިއަނުދިނުން؛ އަދި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 612ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .57

ނޑައެޅުން   ވެ.އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަްނަނނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެ )ހ( .612 ކުށް ކަ

ވަނަ  411މި ޤާނޫނުގެ ދޮގު ތުހުމަތެއްކަން އެނގިހުރެ، އެ ތުހުމަތަކީ  (1)   
ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނާގޮތަށް ީމހަކު ޒިޭނ ކޮށްފިކަމަށް  413 މާއްދާގެ ނުވަތަ
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ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ުބނެ މީހަކާމެދު ތުހުމަތުކޮްށ، އެވާަހކަ ދެއްކުން 
 ނުވަތަ ތަކުރާރުކުރުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 614ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .58

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ނ( .614 މާނަކުރުން 
ނޑުގެ ސަރަޙައްދު  ނޑުގެ ސަރަޙައްދާ އިންވެގެން އޮްނނަ އަދި ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

 ނޯިޓކަލް މޭލާ ހަމައަށް  200ށިގެން ގުނަން ފަށާ ހިސާބުްނ ފެ
ނޑުގެ ސަރަޙައްދަށެވެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ  އެ ފުޅާމިނުގައި އޮންނަ ކަ
ނޑުއަޑީގެ ބިމާއި، ދިރުންހުރި އެއްޗެއްސާއި ދިރުންނެތް އެއްޗެއްސާއި އިޤްތިޞާދީ  ކަ

ނޑާ ގުޅުްނހުރި އެކިއެކި ސައިންޓިފިކް ތަޙުލީލުތަ އް ކުރުމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކަ
ޕޮލިއުޝަން ހިފެހެއްޓުމާއި މިކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިގެންވާ 

 ސަރަޙައްދަށެވެ.

 ( ވަނަ ަނންބަރު އުނިކުރުން.3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 617ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .59

އުފެއްދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެެހއްޓުން ނުވަަތ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާން ކާޑު (3) )ހ( .617 
ގެންގުޅުން، ނުވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން ނުވަތަ ފެތުރުން ނުވަތަ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން؛ ނުަވތަ 

 ( ވަނަ ަންނބަރުގެ ފަހަތަށް އަްނނަނިވި ނަްނބަރު އިތުރުކުރުން.6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 622ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .60

ޓުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުން ނުވަތަ އަތުގައި ބެހެއް  (7) )ހ( .622 
ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން ނުވަތަ ފެުތރުން ނުވަތަ ގެންގުޅުން ނުވަތަ 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން.

 ަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގ3ޮވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 1001ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .61

ނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް، ސާފު އަދި  (3) )ށ( .1001  އަދަބު ކަ
 ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކީގެ އަލީގައި ސާބިތުވެފައިވާނަމަ އެކަމަކާއި؛ އަދި

އެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ގޮތުގަިއ އެއީ ުކރު އިތުރު ކުރުމަށްފަހު، ަވނަ މާއްދާއަށް އަންަނނިވި އަ 1001ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .62
 ހަމަޖެއްސުން.

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުށްތަކަްށ، މި މި )ރ( .1001
 އެ ހާދިސާގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކުށްތަކަށް ދަޢުވާ ކުރެވިފައިނުވާއަދަބު ދޭއިރު، 

ނޑައެޅުމުގެ  ޙާލަތްތަކުގައި، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ައދަބު ކަ
ނޑު" ކަމަށް ބަލާނީ، މި  ވަނަ މާއްދާގައި އޮްތ  1002ޤާނޫނުގެ  އަސާސީ މިންގަ

ނޑައެޅުމުގެ  ނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލުގައި އޮތް އަދަބު ކަ ކަ
ނޑަށްވުރެ    އް( ދަރަޖަ މަތީ ދަރަޖައެވެ. އެއަށްފަހު،)ތިނެ 3އަސާސީ މިންގަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ޢަމަުލކުރުމަށްފަހު، އަދަުބެގ މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ަގއި 
ނޑައަޅާނީއެވެ.   މިންވަރު ކަ
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އޮތް ތާވަުލ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން. 1002ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .63
 

ުތގެ ޖިނާޔަ 

 1ދަަރޖަ 

ޖިނާޔަުތގެ 

 2ދަަރޖަ 

ޖިނާޔަުތގެ 

 3ދަަރޖަ 

ޖިނާޔަުތގެ 

 4ދަަރޖަ 

 ޖިނާޔަުތގެ 

 5ދަަރޖަ 

 ޖުނަްޙގެ 

 1ދަަރޖަ 

ޖުނަްޙގެ 

 2ދަަރޖަ 

ޖުނަްޙގެ 

 3ދަަރޖަ 

ނޑަެއޅޭނެ  ކަ

އެންމެ ބޮޑު 

 އަަދބު 

 މ 3 މ 6 އ 1 އ 2 އ 4 އ 8 އ 15 އ  25

+5 
 އ،  22

 މ 6

 އ،  13

 މ 6

 މ،  2އ،  7

 ދ 12

 މ،  7އ،  3

 ދ 6

 މ،  9އ،  1

 ދ 18
 ދ 24މ،  10

 މ،  5

 ދ 12

 މ،  2

 ދ 21

 އ 12 އ 20 4+
 މ،  4އ،  6

 ދ 24

 މ،  2އ،  3

 ދ 12

 މ،  7އ،  1

 ދ 6
 ދ 18މ،  9

 މ،  4

 ދ 24

 މ،  2

 ދ 12

+3 
އ،  17

 މ 6

 އ،  10

 މ 6

 މ،  7އ،  5

 ދ 6

މ،  9އ،  2

 ދ 18

 މ،  4އ،  1

 ދ 24
 ދ 3މ،  2 ދ 6މ،  4 ދ 12މ،  8

 އ 9 އ 15 2+
 މ،  9އ،  4

 ދ 18

މ،  4އ،  2

 ދ 24

 މ،  2އ،  1

 ދ 12
 ދ 6މ،  7

 މ،  3

 ދ 18

 މ،  1

 ދ 24

+1 
އ،  12

 މ 6

 އ،  7

 މ 6
 މ 3 މ 6 އ  1 އ 2 އ 4

 މ،  1

 ދ 15

އަަދބު 

ނޑަެއޅުުމގެ  ކަ

އަާސސީ 

 މިންަގނޑު 

 އ 6 އ 10
 މ،  2އ،  3

 ދ 12

މ،  7އ،  1

 ދ 6
 ދ 24މ،  4 ދ 18މ،  9

 މ،  2

 ދ 12

 މ،  1

 ދ 6

-1 
 އ،  7

 މ 6

 އ،  4

 މ 6

 މ،  4އ،  2

 ދ 24

 އ،  1

 ދ 12
 ދ 18މ،  3 ދ 6މ،  7

 މ،  1

 ދ 24
 ދ 27

 އ 3 އ 5 2-
 މ،  7އ،  1

 ދ 6

 މ،  9

 ދ 18
 ދ 12މ،  2 ދ 24މ،  4

 މ،  1

 ދ 6
 ދ 18

-3 
 އ،  2

 މ 6

 އ،  1

 މ 6
 ދ 9 ދ 18 ދ 6މ،  1 ދ 12މ،  2 ދ 24މ،  4 ދ 18މ،  9

 

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.1ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 1003ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .64

ނޑައެޅޭނެ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ (1) )ނ( .1003  މިންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  2 ކަ
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ އަދަބާ ދެކޮޅަށް މަތީ  މިންވަރެއްގެ އަދަބެއް ކަ

ޓެއްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯ
 މީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮަތްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 1005ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .65

ގޭގައި ބަންދުކުރުމަކީ ގެއެއްގައި ނުވަތަ ގެއެއްގެ މަޤާމު ދެވޭ ފަދަ ތަނެއްގަިއ  )ށ( .1005 
ކުރާ ބަްނދުކުރުމެވެ. މިގޮތަށް ބަްނދުކުރެވިފައިވާ މީހާ ޭއނާ ބަންދުކުރެވިފައިާވ ބަންދު

ތަނުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުކުމެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ނުކުމެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުރު އަދަބު ކަ

 ( ވަނަ ަނންބަރު އަންނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.1( ގެ )ވަަނ މާއްދާގެ )ހ 1104ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .66

)ހައެއް( އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި  6 އެ ކުށްކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވި (1) )ހ( .1104 
އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ކުށްކުރި 

 އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޭނާގެ )ދޭއް(  2 ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވި
އެ ކުށަކަށް ަކނޑައަޅަންޖެހޭ  މައްޗަށް ޖުނަޙްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ،

ނޑަށްވުރެ  ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަ ދަރަޖަ  1 އަދަބު، އަދަބު ކަ
 މަތިވާނެއެވެ؛ ނުވަތަ 

 ނަނިވި ގޮަތށް އިްޞލާޙުކުރުން.( ވަނަ ަނންބަރު އަނ2ްވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 1104ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .67

)ހައެއް( އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި  6 އެ ކުށްކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވި (2) )ހ( .1104 
އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާޔަތުގެ އެްއ ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށް ާސބިުތވެފައިވާނަމަ، 

ރު  )ދިހަެއއް( އަހަ 10ނުވަތަ އެ ކުށްކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވި 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޔަތުެގ އަނިޔާވެރި ކުށެއް  ސާިބތުވެފައިވާނަމަ، 
ނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ  ނޑައަޅަންޖެޭހ އަދަބު، އަަދބު ކަ އެ  ކުށަކަށް ކަ

ނޑަށްވުރެ   ދަރަޖަ މަތިވާނެއެވެ؛ ނުވަތަ  2މިންގަ

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 1205ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .68
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ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް   ކަ
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ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.އެމީހަކަށް މި ޤާނޫނު ނޑިޔާރު ޙައްދުގެ އަދަބު ކަ  ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން، ފަ
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