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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ެގޒެުޓގަިއ  12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ޝާގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2016 ޖޫން 16 -  1437 ރަމަޟާން 11ތާރީޚު 80އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

   ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 29މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

  ގަވާއިދު އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
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` 

 `  
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

  
          ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  29މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

  ގަވާއިދު އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
 

ގެ ) މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( 2010/2މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މީހެއްގެ  ކޮށްފައިވާގެ ދަށުން، ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  29

ޢުމުރަށް ބަލައި ނުވަތަ އޭނާ ގައިހުރި ބައްޔަކަށް ބަލައި، ނުވަތަ އޭނާ ހޯދަމުންދާ 
ފަރުވާއަކަށް ބަލައި، ނުވަތަ އޭނާ ހުރި ވަގުތަށާއި ޙާލަތަށް ބަލައި، ނުވަތަ 
އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަޒަރަކުން ބަލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްނެގުމުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންކުރުމުގައި  ،ތިޔާރު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ އިޚުގެ އަދަބު މީހެއް
  . ލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެސޫޢަމަލުކުރާނެ އު 

 

)ހ(   ތަޢާރަފު .1

ވަަނ  29މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 'މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، 
  .އެވެ' ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުމާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި 

  

)ށ(    

މަޢާފުދިނުމާއި ( 2010/2ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ސޫމި ގަވާއިދުގައިވާ އު
ގެ ދަށުން އަދަބު ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  29ގެ ) އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު

ވަަނ  3އަދި އެގޮތުން އަދަބު ލުއިކޮށްދޭންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ . ލުއިކޮށްދިނުމުގައެވެ
  . ށް ނިސްބަތްކޮށެވެމާއްދާގައިވާ ގިންތިއަކުން ކުރެ ގިންތިއަކަ

  

  އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން .2

އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނެ  .3 . މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނެ ގިންތިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
  ގިންތިތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން  މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ
  މުއްދަތަކަށް ފަސްކޮށްދިނުން؛ވަކި 
  

)ހ(    

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ މުއްދަތު  މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ
  ކުރުކޮށްދިނުން؛ 

  

)ށ(    
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ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، އެ ކުށާ  މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ
ނޑައެޅުމަށްގުޅިގެން އެއަށްވުރެ ލުއި އަދަބުތަކެއް  ޤާނޫނުގައި ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ  ކަ

އޭގެ ތެރެއިން ލުއި ބާވަތެއްގެ އަދަބަކަށް، އޭނާގެ އަދަބުގެ ބާވަްތ  ،ނަމަކުށެއްކަމުގައިވާ 
  .ބަދަލުކޮށްދިނުން

    

)ނ(    

ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ވަކި ޢަދަދެމައްޗަށް  ، އްގެ ފައިސާ ދެއްކުން ކަމުގައިވާނަމަކަ

  . ދެވޭނެއެވެލުމުން އެމީހަކު ބަރީއަކޮށެއް ނު އެ އިލްތިޒާމް އުފު
  

)ރ(    

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކުށްކުށުގެ އަދަބު 
މީހަކު ތަންފީޛުކުރަންޖެޭހ  ލުއިކޮށްދެވޭނީ އެތަންފީޛުކުރަންމުންދާ މީހުންގެ އަދަބު 

  . ކޮށް ނިމުމުންނެވެއިންސައްތަ ތަންފީޛު ) ފަންސާސް( 50ޙުކުމުގެ 
   

)ހ( ބައެއް ބާވަތުގެ ކުށްކުށުގެ  .4
އަދަބަށް ލުއިދިނުމުގައި 
ނޑު    ގެންގުޅެންވީ މިންގަ

  މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް؛
  

)1(      

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށް؛އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު    ކަ
  

)2(      

ގްރާމަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ) ސަާދ( 14އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 
ނޑައެޅިފައިވާކުށް؛ވާތަކެތި ހުރެގެން ޢުމުރަށް ޖަމަސްތު   ލަށްލުމަށް އަދަބު ކަ

  

)3(      

) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 90/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގައި ) ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2015/32އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ހިމެނޭ އެންމެހައި ކުށްތައް؛
  

)4(      

) ޤާނޫނު މުގެން ހުއްޓުވު މީހުން ޓްރެފިކްކުރު( 2013/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ އަހަރު 10 ގައި ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ އަދަބު ކަ

  ކުށްތައް؛ 
  

)5(      

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު ( 2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ދުވަަހށްވުރެ ދިގު އަހަރު 10ގައި ) ކުރުމުގެ ޤާނޫނުއެއްޗެހި ގެންގުުޅން މަނާ

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް؛   މުއްދަތެއްގެ އަދަބު ކަ
  

)6(      

 ގައި) މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫުނ( 2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް؛އަހަރު 10   ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ އަދަބު ކަ
  

)7(      

      )8( ގައި ) ޢުޤޫބާތުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް( 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް؛އަހަރު 10   ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ އަދަބު ކަ
  

 1ޗެޕްޓަރ  ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 81/1ްނބަރު ޤާނޫނު ނަ 
 ) ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު( 81/21އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 66/1އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  2ޗެޕްޓަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 68/10އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  3ޗެޕްޓަރ  ގެ

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު އަހަރު 10ގައި  4ޗެޕްޓަރ  ) ގެބާތުޤާނޫނުލްޢުޤޫ
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް؛   މުއްދަތުގެ އަދަބު ކަ

  

)9(      

 ގައި ) 2013 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު( 2013/13ންބަރު ޤާނޫނު ނަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް؛އަހަރު 10   ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ އަދަބު ކަ
  

)10(      

ރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް މަނީ ލޯންޑް( 2014/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ ބާބުގައި  14ގެ ) ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް؛ 
  

)11(      

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ( 2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ގައި ހިމެނޭ ކުށްތައް؛ އަދި ) ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ލުތަކަކަށް ސޫޚާއްޞަ އު

  

)12(      

ގައި ގެ ތިންވަނަ ބާބު) ކުށުގެ ޤާނޫނުޖިންސީ ( 2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތައް   .ކަ

  

)13(      

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެެހން ބާވަތުގެ ކުށްކުށުގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމުގެ ހަ ލުއިކޮށްދެވޭނީ އެމީހަކު އަދަބު 

  .ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުންނެވެ
  

)ށ(    

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ) ށ(އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  4މި ގަވާއިދުގެ 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ތިރީގައިއެވާ ޝަރުޠުތަކަށްވެސް 

  . ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ
 

  އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް .5

މީހަކާ ދެކޮޅަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާއެއް  އެ  ،މީހަކީ އެ
  އުފުލިފައިވާ މީެހއް ކަމުގައި ނުވުން؛ އަދި 

  

)ހ(    

ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި /މީހަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި އަދި އެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަލާމަތާއި އަމަންއަމާންކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެ މީހެއް ކަމުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން   .ސަރވިސްއިން ކަ

)ށ(    



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            80 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވުމުގެ ޞައްޙަކަމަކީ، ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ގޮތުގެ 

އްޙަކަމަކީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަބު ޙުކުމް އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ ޞަ ޞައްޙަކަމަކީ، ނުވަތަ
  . ޑައެޅޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެނލުއިކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން ދިރާސާކުރެވޭނެ ނުވަތަ ގޮތެއް ކަ 

 

ޙުކުމެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު  .6
  ސުވާލު ނުއުފެއްދުން 

ނޑަ މި ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ކަ
  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ

 

 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން  .7

ކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  .ވެދުވަހުން ފެށިގެންނެ

 

  ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން  .8

 

 

_________________  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


