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 2014/17 ނަްނަބރު ޤާނޫނު

  ހ 1435-7-14
 މ.  2014-5-13

 ޤާނޫނު   ކުށުގ  ޖިންސީ  

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

މިއީ، ދިވ ހިރާއްޖޭގައި ޖިންސީ ކުށް ކަނޑައ ޅުމާއި، އ  ކުށާގުޅޭ އުސޫލުތައް   )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ަބޔާންކުރުމުގ  ޤާނޫނ ވ .

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޖިންސީ ކުށުގ  ޤާނޫނު" އ ވ . )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގ  ބޭނުމަީކ، އަންނަިނވި މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމ ވ .  .2 މަޤްޞަދު 

 ؛ސޫލުތައް އިޞްލާޙުކޮށް ހަރުދަނާކުރުންޢަމަލުކުރ ވޭ ޤާނޫނީ އު ޖިންސީ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން )ހ(  

 ؛ކަނޑައ ޅުމާއި އ  ކުށުގ  އަދަުބ ކަނޑައ ޅުންޖިންސީ ކުށް  )ށ(  

 ؛ޖިންސީ ކުށުގ  ޢަމަލާ ގުޅިގ ން ޤާނޫނު ޤަޫބލުކުރާ އިފްތިރާޟްތަްއ ަބޔާންކުރުން )ނ(  

 ؛ކުރުމުގ  މިންގަނޑުަތއް އ ކަށައ ޅުންޖިންސީ ކުށުގ  ޢަމަލާ ގުޅިގ ން ރުހުން މާނަ )ރ(  

ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ލިޭބ ގ އްލުމުގ  ަބދަުލ ނަގައިދިނުމުގ  އުސޫުލ ޖިންސީ ކުށުގ   )ބ(  

 އަދި ؛ ތަޢާރުފުކުރުން

ޖިންސީ ކުށް ސާިބތުވާ މީހުންގ  މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮްށ އ ނގޭނ ގޮތް ހ ދުމަށް  )ޅ(  

 މަގުފަހިކުރުން.



  

ޤާޫނނު  ކުުށގ ންސީ ޖި  

 

 

 8 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށ އް އ އީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކުށ އް ކަމުގައިވ ފައި،   )ހ(  .3 މަގާމު ޤާނޫނުގ   

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އ  ކުށުގ  ރުކުންތައް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށުގ   

ދަުބ ރުކުންތަކާ އ އްގޮތް ކަމުގައިވާަނމަ، މި ޤާޫނނުގައި އ  ކުަށްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަ

 އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އ  ކުށަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަުބ ދިނުމުގ  އިތުރުންނ ވ .ދޭނީ، 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށ އް އ އީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކުށ އް ކަމުގައިވ ފައި،   )ށ(  

ވާ  ޅާފައިކަނޑައައ ކަމަކު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އ  ކުށުގ  ރުކުންތައް މި ޤާނޫނުގައި 

ކުށުގ  ރުކުންތަކާ ތަފާތުވާނަމަ، އ  ކުށަށް އަދަބުދޭނީ، އ  ކުށުގ  ރުކުންތައް ފުރިހަމަވަނީ، 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގ މަތިްނ ކަމުގައިވާނަމަ، މި ާޤނޫނުގ  ދަށުންނ ވ . އ  ުކށުގ  

ކަނި ރުކުންތައް ފުރިހަމަވަނީ، ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނަޑއ ޅިގ ންވާ ކުށަށް އ 

 ވާނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގ މަތިންނ ވ .މުގައިކަ

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށ އް އ އީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކުށ އް ކަމުގައި  )ނ(  

ވ ގ ން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮތުގ މަތިން އ  ކުށަށް އަަދބުދިނުމަކީ، މި ޤާޫނނުގ  

 ންވީ ސަަބބ އް ނޫނ ވ . އަދި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދަށުން އ  ކުށަށް އަދަުބ ނުދ ވ 

ކުށ އް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކަށް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ  މި ޤާނޫނުގައި 

ގޮތުގ މަތިން ދ ވޭ އަދަުބގ  އިތުރަށް މި ޤާނޫނުގ  ދަުށން އަދަުބ ދިނުމަކީ، 

ަކށް ދ ފަހަރަްށ ދަޢުވާކުރީ ވަނަ މާްއދާގ  ޭބނުަމށްޓަކައި، އ އް ުކށަ 60ޤާނޫނުއަސާސީގ  

ޙާލަތުގައި ބ ލ ވޭީނ، އ އް ކުށަކަށް ދ  އަދަުބ ދިނުްނ ކަމުގައ އް ނުބ ލ ވޭނ އ ވ . އަިދ، އ  

 ލާޒިމުވ ގ ންވަނީ، ކަމުގައ ވ .

ނުވަަތ އ  އުސޫލ އް ، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ އ އްވ ސް އުސޫލ އް އޭގ  ޒާތުގައި )ރ(  

ކުރާމީހުންނާމ ދު )ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ  2009/12ްނަބރު ޤާނޫނު ނަ، ހިންގުމުގައި

މި ޤާނޫނުގ  ކުރިން ، ޚާއްސަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގ  ޤާނޫނު( ހިމ ނޭގޮުތން



  

ޤާޫނނު  ކުުށގ ންސީ ޖި  

 

 

 9 

އ ކަމ އްގައި ، ނުވަތަ ުފށުއަރާނަމަ، ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޤާނޫަނކާ ތަޢާރުޟުވާނަމަ

 ގ ންވާ އުސޫލަށ ވ . މި ޤާނޫނުގައި ަބާޔންވ ، ޢަމަލުކުރާނީ

މި ޤާނޫނު އ މައްޗަށް ބިނާވ ގ ްނވާ މައިގަނޑު މަފްހޫމްތައް މި ޤާނޫނުގ  ދ ވަނަ ާބުބގައި  )ހ(  .4 ރަދީފު 

 އ ވަނީއ ވ .

ވަނަ   69މި ޤާނޫނުގައި ހިމ ނޭ މުހިންމު ލަފްޒުތަކާއި ޢިާބރާތްތަކުގ  މާަނ މި ޤާނޫނުގ   )ށ(  

 މާއްދާގައި އ ވަނީއ ވ .

 ދ ވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގ  ރަދީފު 

ވަނަ މާއްދާގ  ނިޔަލަށް ަބޔާންވ ގ ންވާ ޢިާބރާތްތަކަީކ،  13ވަނަ މާއްދާއިން ފ ށިގ ން  6މި ޤާނޫނުގ    .5 މަފްހޫމުތަކުގ  އަސާސް 

މި ޤާނޫނު ބިނާވ ގ ންވާ މައިގަނޑު މަފްހޫމުތަކ ވ . އ  މަފްހޫމުތައް އ  މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައި 

މ ހ އްޓުމަށާއި މި ޤާޫނނުގ  މަޤްޞަދު އ ންމ  ފުޅާމިުނގައި ނުގ  އަސްލު އ ގޮތުގައި ދ އ ވަނީ، މި ޤާނޫ 

ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގ  ޭބނުމުގައ ވ . މި ޤާނޫނުގ  ހަމަ ކޮންމ  މާއްދާއ އްވ ސް ކިޔަންވާނީ، 

 އ  މަފްހޫމުތަކަށް ހަނިކަމ އް ނާްނނާނ  ގޮތުގ މަތިްނނ ވ .

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމ ނޭ އިސްތިސްނާ ޙާލަތު  20މި ޤާނޫނުގ  ، ބުނ ފައި އ ވަނީ ން" ކަމަށް"ރޭޕްކުރު  .6 ރޭޕްކުރުން 

އ ހ ން  ،ހިމ ނުމާއ ކު ދ މަފިރިން ކަމުގަިއ ނުވާ ދ މީހުންގ  މ ދުގަިއ، ީމހ އްގ  ޖިންސީ ގުނަވަނ އް

 ކުޑަ  މީހ އްގ  ޖިންސީ ގުނަވަނަކަްށ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަްށ، ކިތަންމ 

 ވ އްދުމަށ ވ .، ވަރަކަށް ނަމަވ ސް، އ މީހ އްގ  ރުހުމާ ނުލާމިން

ރޭޕްކުރުން  ،ދ މަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދ މީހުންގ  މ ދުގައި ،"ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ  .7 ޖިންސީ އަނިޔާ 

ޖިންސީ ގުަނވަން އޭނާގ  ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ، ކަމަށް ނުވާގޮތަށް، މީހ އްގ  ުރހުމާ ނުލާ
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 އ ހ ން މީހ އްގ  ހަށިގަނޑުގ  އ އްވ ސް ަބއ އް ވ އްދުމަށ ވ . ނުވަތަ މީހ އްގ ، ނޫން ގުނަވަނަަކށް

އ ހ ްނ ، ން ޫނން ގުނަވަނަަކށްޭއނާގ  ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުަވތަ ޖިންސީ ުގނަވަ، ރުހުމާ ނުލާ

 މީހަކު އ އްވ ސް އ އްޗ އް ވ އްދުމަށ ވ .

ރޭޕް ކުރުމަށް ނުވާގޮތުން، އަދި، ޖިންސީ އަނިޔާއަްށ  ،ނާ" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީސީ ގޯ"ޖިން  .8 ޖިންސީ ގޯނާ 

ނުވަތަ ޖިންސީ ނިޔަތ އް އޮވ ގ ން، ، ނުވާގޮތުން، ދ މަފިރިން ކަމުގަިއ ނުވާ ދ މީހ އްގ  ދ މ ދުގައި

، ވަނ އްގައިއޭނާގ  ޖިންސީ ގުނަ، ޖިންސީ ނިޔަތ އް  އޮވ ގ ން ނޫން ނަމަވ ސް، މީހ އްގ  ރުހުމާ ނުލާ

މީހަކު، އ އްވ ސް އާލާތ އް ނުވަތަ އ އްޗ އް މ ދުވ ރިކޮށް، ނުވަތަ އ ފަދަ އ އްވ ސް އާލާތ އް ނުވަތަ 

، ގުނަވަނ އް، އޭނާގ  ރުހުމާ ނުލާއ އްޗ އް މ ދުވ ރިނުކޮށް އަތްލުމަށ ވ . ނުވަތަ މީހ އްގ  ޖިންީސ 

ނާގ  ރުހުމާ ނުލާ ާހނިއްކައ އް ކުރުމަށ ވ . ހާމަކުރުވުމަށ ވ . ނުވަތަ ީމހ އްގ  ޖިންސީ ގުނަވަނަކަްށ އޭ

 ވ ސް އިހާނ ތި ޢަަމލ އް މީހ އްގ  ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް އޭނާގ  ރުހުމާ ނުލާ ކުރުމަށ ވ .ނުވަތަ އ ނޫން

ުނވަތަ ، މީހަކާއ ކު ޒިނޭުކރުން ކަމުގައި ވީނަމަވ ސް، ޢަމަލު" ކަމަށް ުބނ ފައި އ ވަނީ"ޖިންސީ   .9 ޖިންސީ ޢަމަލު 

 އަތްލުން ކަމުގައި ވީނަަމވ ސް، ނުވަތަ މީހ އްގ  ޖިްނސީ  ންސީ ގުނަވަނ އްަގއިމީހ އްގ  ޖި

އި ގުނަވަނަކާމ ދު ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކާމ ދު، އ ހ ން ޢަމަލ އް ހިންގުން ކަމުގަ

ގީ، ވީނަމަވ ސް، އ ކަށީގ ންވާ ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިރު، މީހަކު އ ހ ން އ  ހިންގި ޢަމަލ އް އ  ހިން

 ތުގައި ޖިންސީ ނިޔަތ އް އޮވ ގ ން ކަމަށް ޤަޫބލުކުރ ވޭނ  ޢަމަލަށ ވ . ުނވަތަ އ  ޢަމަލ އް ހިންގި ޙާލަ

 އޮވ ގ ން ކަމުގައި ބ ލ ވ ން ނ ްތ އ  ޢަމަލ އް ހިންގާފައިަވނީ ޖިްނސީ ނިޔަތ އް ނޫން އ ހ ން ސަަބބ އް

 ޢަމަލަށ ވ .

ޝަހުާވނީ އ ދުްނވ ރިކަމ އް ފުއްދުމަށް ވަކި ކަމ އް  ،އ ވަނީ "ޖިންސީ ނިޔަތް" ކަމަށް ުބނ ފައި  .10 ޖިންސީ ނިޔަތް 

ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައ ޅުމަށ ވ . ނުވަތަ ަޝހުވާނީ އ ދުންވ ރިކަމ އް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރާ 

 ޢަމަލަށ ވ .
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ރި ގުޅުންހު"ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ، އަންނަނިވި ގޮްތތަކުގ  ތ ރ އިން ގޮތަކުން މީހަކާ   .11 ޢާއިލާ 

 ނަށ ވ .މީހުން

 ނުަވތަ ؛ ދަރިން، ދޮންދަރިން، ޮދންމަންމަ، ނުވަތަ ދޮންަބއްޕަ )ހ(  

 ނުވަތަ ؛ މަންމަ، ަބއްޕަ، ކާފަ، މާމަ، ުމނިކާފަ، ނުވަތަ މުނިމާމަ  )ށ(  

 ނުވަތަ؛ އ އްަބނޑު އ އްަބފާ މީހާ، އ އްަބނޑު މީހާ ނުވަތަ އ އްަބފާ މީހާ )ނ(  

 ނުވަތަ ؛ މުިނޮބޑުޭބބ  އިަތ، ޮބޑުޭބބ ، ނުވަތަޮބޑުދައިތަ، މުނިޮބޑުދަ )ރ(  

 ނުވަތަ ؛ އ އްކިރުގ  ސަަބުބން އަޚަކަށް ނުވަތަ އުޚުތަކަށްވާ މީހާ )ބ(  

ޅީދަރިން ނުވަތަ ދަނިބދަރިން، އަނިބމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގ  ަމންމަ، އަނިބމީހާ ނުަވތަ  )ޅ(  

 ނުވަތަ ؛ ފިރިމީހާގ  ަބއްޕަ

 އ ހ ން މީހ އް.ރިކަން ަޙވާލުކުރ ވޭ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަދުވ  )ކ(  

 ،އޭނާގ  މިނިވަން ކަމުގައި ،މީހަކު އޭނާގ  އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ،"ރުހުން" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ  .12 ރުހުން 

އޭނާ ބޭނުން ގޮތ އް ނުވަތަ ކަމ އް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގ  ހައިސިއްޔަތު އޭނާއަށް ލިިބގ ންވުމަށ ވ . ުނވަތަ 

ހަކު ޭބުނންވާ ގޮތ އް ނުވަތަ ކަމ އް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ލިިބގ ންވާ މިނިވަްނ މީހަކަށް، އ މީ

 ހައިސިއްޔަތަށ ވ .

އ ވަނީ، ތިާމ އ މީހަކާ ކާވ ނިކުރުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަުތގައި "މަޙްރަމް" ކަމަށް ބުނ ފައި   .13 މަޙްރަމް 

 ޙަރާމްވ ގ ންވާ ގުޅުމ އް ނުވަތަ ޙާލަތ އް ދ މިއޮތް ކޮންމ  މީހަކަށ ވ .
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުށް ކަނޑައ ޅުން 

 މީހަކު ރޭޕްކުރުމަކީ ކުށ ކ ވ .  )ހ(  .14 ރޭޕް ކުރުމުގ  ކުށް 

ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  ޭބނުަމށްޓަކައި، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި  )ށ(  

 މީހ އްގ  ރުހުން އޮތްކަމުގައ އް ނުބ ލ ވޭނ އ ވ .

ނުވަތަ އަނިާޔ  ،ތަ ައނިޔާ ކޮށްގ ންދައްކައިގ ްނ، ނުވަ މަރާލާނ ކަމުގ  ިބރު (1)   

ނުވަތަ އޭނާއާ ތިމާގ ކަމުގ  ގޮތުން ނުަވަތ ، ކުރާނ ކަމުގ  ިބރުދައްކައިގ ން

ކާވ ނީގ  ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު މަރާލާނ ކަމުގ  ިބރުދައްަކއިގ ން ނުވަަތ 

؛  ރުހުމަކަށްވުންއ މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާނ ކަމުގ  ިބރުދައްކައިގ ން ހޯދާފައިވާ

 ނުވަތަ 

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކ އްގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގ ން   (2)   

 ނުަވތަ  ؛ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން

 ؛އ  ކުރ ވ ނީ ކޮންކަމ އްކަން އޭނާއަށް އޮޅުވާލައިގ ން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން (3)   

 ނުވަތަ 

ކޮންގޮތަކުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތ އްކަްނ އޮޅުވާލައިގ ން ނާއާ ފަރާތަކީ އޭކުށް ކުރާ  (4)   

 ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން.

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ   އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރީ  ނުރައްކާތ ރި   )ނ(  

 ރާިއ )ވިހި( އަހަ 20ހަތިޔާރ އް ޭބނުންކޮށްގ ން ކަުމގައިވާނަމަ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ 

ވީސް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްުލމ ވ . އ  ކުށް ކުރީ  )ފަންސަ 25



  

ޤާޫނނު  ކުުށގ ންސީ ޖި  

 

 

 13 

)ވިހި(   20)ފަނަރަ( އަހަރާއި  15އ ނޫންގޮތަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ 

 އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .

ނުވަތަ މީހަކު ރޭޕްކުރުމުގައި ަބއިވ ރިވުމަކީ، ނުވަތަ މީހަކު  ކީ، މީހަކު ރޭޕްކުރަން އުޅުމަ )ހ(  .15 ރޭޕްކުރަން އުޅުމުގ  ކުށް 

 ރޭޕްކުރުމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީ، ކުށ ކ ވ .

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރީ  ނުރައްކާތ ރި   )ށ(  

 )ދިހައ އް( އަހަރާއި   10ހަތިޔާރ އް ޭބނުންކޮށްގ ން ކަމުގައިވާނަމަ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ 

)ފަނަރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . އ  ުކށް ކުރީ އ ނޫންގޮތަކަްށ  15

)ދިހައ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ    10)ހަތ އް( އަހަރާއި  7ނަމަ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ ކަމުގައިވާ

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .

 ކުރުމަކީ ކުށ ކ ވ . ންސީ އަނިޔާމީހަކަށް ޖި )ހ(  .16 ޖިންސީ އަނިޔާގ  ކުށް 

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  ޭބނުަމށްޓަކައި، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ  )ށ(  

 މީހ އްގ  ރުހުން އޮތްކަމުގައ އް ނުބ ލ ވޭނ އ ވ .

ނުވަތަ އަނިާޔ  ،މަރާލާނ ކަމުގ  ިބރު ދައްކައިގ ްނ، ނުވަތަ ައނިޔާ ކޮށްގ ން (1)   

ނުވަތަ އޭނާއާ ތިމާގ ކަމުގ  ގޮތުން ނުަވަތ ، އިގ ންނ ކަމުގ  ިބރުދައްކަކުރާ

ކާވ ނީގ  ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު މަރާލާނ ކަމުގ  ިބރުދައްަކއިގ ން ނުވަަތ 

 ؛ އ މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާނ ކަމުގ  ިބރުދައްކައިގ ން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން

 ނުވަތަ 

ނާއަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގ ން  ގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކ އް (2)   

 ނުަވތަ  ؛ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން
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 ؛އ  ކުރ ވ ނީ ކޮންކަމ އްކަން އޭނާއަށް އޮޅުވާލައިގ ން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން (3)   

 ނުވަތަ 

ވާލައިގ ން ކޮންގޮތަކުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތ އްކަްނ އޮޅުކުށް ކުރާ ފަރާތަކީ އޭނާއާ  (4)   

 ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން.

 މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ   )ނ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 15)ދިހައ އް( އަހަރާއި  10

އަނިޔާ ކުރަން  ޖިންސީ 
 އުޅުމުގ  ކުށް 

މަކީ، ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމުގައި  ނިޔާ ކުރަން އުޅުމީހަކަށް ޖިންސީ އަ )ހ(  .17

 ކުށ ކ ވ . ،ަބއިވ ރިވުމަކީ، ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީ

)ަހތ އް(  7ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބީކ، އ  ުކށް ކުރި މީހާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި  )ށ(  

 ހައ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .)ދި 10އަހަރާއި 

 މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަކީ ކުށ ކ ވ . )ހ(  .18 ޖިންސީ ގޯނާގ  ކުށް 

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  ބޭނުމަށްޓަކަިއ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަިއ  )ށ(  

 މީހ އްގ  ރުހުން އޮތްކަމަކަށް ނުބ ލ ވޭނ އ ވ .

ނުވަތަ އަނިާޔ  ،މަރާލާނ ކަމުގ  ިބރު ދައްކައިގ ްނ، ނުވަތަ ައނިޔާ ކޮށްގ ން (1)   

ނުވަތަ އޭނާއާ ތިމާގ ކަމުގ  ގޮތުން ނުަވަތ ، ކުރާނ ކަމުގ  ިބރުދައްކައިގ ން

ކާވ ނީގ  ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު މަރާލާނ ކަމުގ  ިބރުދައްަކއިގ ން ނުވަަތ 

 ؛ރުދައްކައިގ ން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުންއ މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާނ ކަމުގ  ިބ

 ނުވަތަ 

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކ އްގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގ ން   (2)   
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 ނުަވތަ  ؛ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން

 ؛އ  ކުރ ވ ނީ ކޮންކަމ އްކަން އޭނާއަށް އޮޅުވާލައިގ ން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން (3)   

 ތަ ވަނު

ކޮންގޮތަކުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތ އްކަްނ އޮޅުވާލައިގ ން ކުށް ކުރާ ފަރާތަކީ އޭނާއާ  (4)   

 ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން.

ނުވަތަ  ،ޤާނޫނުގައި ހުއްދަވ ގ ންވާ ގޮތުގ މަތިން މީހ އްގ  ހަށިގަނޑު ަބލަިއ ފާސްކުރުމުގައި )ނ(  

 ،ންވާ ފަރާތަކުން މީހ އްގ  ހަށިގަނޑުގައިޞިއްޙީ ޭބނުމަކަށްޓަކައި އ ކަަމށް ހުއްދަވ ގ 

ތިމާގ  އަތުން ނުވަތަ އ ހ ން ، ޖިންސީ ނިޔަތ އް އޮތް ކަމަްށ ނުބ ލ ވޭ ޙާލަތ އްގައި

އާލާތ އް ނުވަތަ އ އްޗ އް މ ދުވ ރިކޮށް އަތްލާއަތްލުމަކީ، ިމ މާއްދާގ  )ހ( ގައި 

 ފައިވާ ކުށުގ  ތ ރޭގައި ހިމ ނޭނ  ޢަމަލ އް ނޫނ ވ .ަބޔާންކޮށް

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރީ  ނުރައްކާތ ރި   )ރ(  

)ދިހައ އް( އަހަރާ  10)ހަތ އް( އަހަރާިއ  7ހަތިޔާރ އް ޭބނުންކޮށްގ ން ކަމުަގއިވާނަމަ، 

 ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަްށުލމ ވ . އ  ކުށް ކުރީ އ ނޫްނގޮތަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ، 

 )ހަތ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 7އަހަރާއި  ތިނ އް() 3

ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅުމުގ   
 ކުށް 

ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގ  ކުށް ކުރަންއުޅުމަކީ، ނުވަތަ އ  ކުށް ުކރުމުގައި ަބއިވ ރިވުމަކީ،  )ހ(  .19

 ކުށ ކ ވ . ،ނުވަތަ އ  ކުށް ކުރުމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީ

މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރީ  ނުރައްކާތ ރި   މި )ށ(  

)ހަތ އް( އަހަރާ  7)ތިނ އް( އަަހރާއި  3ހަތިޔާރ އް ޭބނުންކޮށްގ ން ކަުމގައިވާނަމަ، 

 ، ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަްށުލމ ވ . އ  ކުށް ކުރީ އ ނޫްނގޮތަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ
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 )ތިނ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 3 އި)އ ކ އް( އަހަރާ 1

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ  
 ރޭޕްކުރުމުގ  ކުށް 

ަވނަ މާއްާދގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ރޭޕްކުރުމުގ  ކުށަކީ، ދ މަފިރިންގ   14މި ޤާނޫނުގ   )ހ(  .20

އި ކަމުގަދ މ ދުގައި ކުރ ވޭނ  ކުށ އް ކަމުގައި ޢާންމު އުސޫލުން މި ޤާނޫނު ނުބ ލި 

އޭނާގ   ،އަނިބމީހާގ  ރުހުމާ ނުލާ، މަވ ސް، އަންނަނިިވ އިސްތިސްނާ ޙާލަތުގައިވީނަ

 ފިރިމީހާ އޭނާއާ ޖިމާޢުވުމަކީ، އަނިބމީހާ ރޭޕްކުރީ ކަމުގައި ބ ލ ވޭނ އ ވ .

ޝަރީޢަތް މ ދުވ ރިކޮށް ރޫޅާލުމުގ  ނުވަަތ  ،ދ މީހުންގ  މ ދުގައި އޮތް ކާވ ނި  (1)   

އ  މައްސަަލ ، ޙަލާއ އް ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުްނދިޔުމާއިތަފްރީޤް ކުރުމުގ  މަރު

އޮތީ ޝަރީޢަތުގ  އަޑުއ ހުންތައް ނިމި ޙުކުމ އް އިއްވުމާ ހަމައިގައި 

 ނުވަތަ  ؛ކަމުގައިވުން

ނުވަތަ ފިރިމީހާގ  ކިަބިއން ވަރިވުމަްށ އަނިބމީހާ ވަރިކުރުމަށް އ ދި ފިރިމީހާ،  (2)   

 ، ސަލައ އް ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދިޔުމާއިއ ދި އަނިބމީހާ ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއް

 

އ  މައްސަލަ އޮތީ ޝަރީޢަތުގ  އަޑުއ ހުންތައް ނިމި ޙުކުމ އް އިއްވުމާ ހަމައިގައި  

 ނުވަތަ  ؛ކަމުގައިވުން

ނުރައްކާތ ރި ޖިންސީ ަބއްޔ އް ފިރިމީހާ ގައި ހުރިކަން ގައިންގަޔަށް އަރާ  (3)   

އޭނާާއ  ،ޭބނުުމގައި ލުކުރުމުގ އ  ަބލި ވާސި އ ނގިހުރ ، އަނިބމީހާއަށް

 ނުވަތަ ؛ ޖިމާޢުވުން

ދ މަފިރިން ވަރިނުވި ކަމުގައި ވީނަމަވ ސް، ދ ފަރާތުގ  ދ މ ދުގައި އޮތް  (4)   

މަސްލަހަތަށްޓަކައި ވަކިން ދިރިއުޅ ުމންދާ ދ މީހުްނ  ،އ އްަބސްވުމ އްގ  ދަށުން
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 ކަމުގައިވުން.

 ޙާލަތްތަކުގަިއ  ކުށުގ  ބޭނުމަށްޓަކަިއ، އަންނަނިވިމި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ )ށ(  

 އަނިބމީހާގ  ރުހުން އޮތްކަމަކަށް ނުބ ލ ވޭނ އ ވ .

ނުވަތަ އަނިާޔ  ،ދައްކައިގ ްނ، ނުވަތަ ައނިޔާ ކޮށްގ ންމަރާލާނ ކަމުގ  ިބރު  (1)   

ނުވަތަ އޭނާއާ ތިމާގ ކަމުގ  ގޮތުން ނުަވަތ ، ކުރާނ ކަމުގ  ިބރުދައްކައިގ ން

ރުދައްަކއިގ ން ނުވަަތ ގ  ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީހަކު މަރާލާނ ކަމުގ  ިބކާވ ނީ

؛ ރުހުމަކަށްވުން އ މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާނ ކަމުގ  ިބރުދައްކައިގ ން ހޯދާފައިވާ

 ނުވަތަ 

ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކ އްގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގ ން   (2)   

 ނުަވތަ  ؛ށްވުންހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަ

 އ  ކުރ ވ ނީ ކޮންކަމ އްކަން އޭނާއަށް އޮޅުވާލައިގ ން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން. (3)   

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރީ ނުރައްކާތ ރި   )ނ(  

 ( އަހަރާއި )ތިނ އް 3ހަތިޔާރ އް ޭބނުންކޮށްގ ން ކަމުަގއިވާނަމަ، އ  ކުށް ކުރި މީާހ 

)ފަހ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . އ  ކުށް ކުރީ އ ނޫންގޮތަކަށް  5

)ތިނ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް   3)އ ކ އް( އަހަރާއި  1، ކަމުގައިވާނަމަ

 ޖަލަށްލުމ ވ .

ރި ފިރިހ ނ އްގ  މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާްނވ ގ ންވާ ކުށ އް ކާވ ންޏ އްގ މަތީގައި ހު )ރ(  

 ، އޭގ  ޒާތުގައި ނުވަތަ ހަމައ ކަނި އ  ކުށުގ  ސަަބުބން، މައްޗަށް ސާިބތުވުމަކީ

ނުވަތަ ޝަރުީޢ ، ދ މީހުންގ  ދ މ ދުގައި އ  ހިނދުއޮތް ކާވ ނީގ  ގުޅުަމށްއ  

 ނުވަތަ އ  ދ މަފިރިންނަށް ިލިބފައިާވ ދަރިންނަށް ނުަވތަ ، ހައިސިއްޔަތަށް
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 ނުވަތަ ، އިން ދަރިއ އްގ  ހައިސިއްޔަތަށް ދަރިްނނަށް ނުވަތަ އ އ  ދ މަފިރިންނަށް ލިޭބ

ށް ނުވަތަ އ އިން މުދަލ އްގ  ހައިސިއްޔަތަށް އ އްވ ސް  އ  ދ މަފިރިންގ  ދ މ ދުގައިވާ މުދަލަ

 އުނިކަމ އް އަންނާނ  ސަަބބ އް ުނވަތަ ޙާލަތ އް ނޫނ ވ .

މަޙްރަމަކާއ ކު ޖިންސީ  
 ޢަމަލު ހިންގުމުގ  ކުށް 

ޖިންސީ ޢަމަލ އް އޭނާގ  މަޙްރަމަކާއ ކު ހިންގީ، އ  ދ މީހުންގ  ރުހުމުގައި   ،ކުމީހަ )ހ(  .21

 މީހުންމ  އ  ކުރީ ކުށ ކ ވ .ކަމުގައިވާނަމަ، އ  ދ 

އ  މަޙްރަމާގ  ނުރުހުމުގައި   ،ޖިންސީ ޢަމަލ އް އޭާނގ  މަޙްރަމަކާއ ކު ހިންގީ ،މީހަކު )ށ(  

 ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ އ  ކުރީ ކުށ ކ ވ .

)ދިހައ އް(  10މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  ()ނ  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 15އަހަރާއި 

)ފަނަރަ(  15މި މާއްދާގ  )ށ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ރ(  

 ންސަވީސް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްުލމ ވ .)ފަ 25އަހަރާއި 

މަޙްރަމަކާއ ކު ޖިންސީ  
ންގަން އުޅުމުގ   ޢަމަލ އް ހި 

 ކުށް 

އޭނާގ  މަޙްރަމަކާއ ކު ޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިންގުމުގައި ަބިއވ ރިވުމަކީ، ނުވަތަ އ ކަން  ،މީހަކު )ހ(  .22

 ކުށ ކ ވ . ،ނުމަކީކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަތަ އ ކަން ކުރުމުގައި އ ހީތ ރިވ ދި

)ހަތ އް(   7މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ށ(  

 )ދިހައ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 10އަހަރާއި 

އިފިކަން ނުވަތަ ހިންގާކަން ނުވަަތ އޭނާގ  މަޙްރަމަކާއ ކު ޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިންގަ ،މީހަކު )ހ(  .23 އ ނގިހުރ  ނޭންގުމުގ  ކުށް 

 އ ނގިހުރ ، އ ކަން ފުލުހުންަނށް ނުވަތަ ފ މިލީ ްޕރޮޓ ކްޝަން އޮތޯރިޓީއަްށ ހިންގިކަން

 ކުށ ކ ވ . ،ނާންގައި ހުރުމަކީ

)ހައ އް(  6އަދަަބީކ، އ  ުކށް ކުރި މީހާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގ   )ށ(  
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 ގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .މަސްދުވަހަށް ވުރ  ދި

އ އްޖިންސުން ޖިންސީ  
 ޢަމަލު ހިންގުމުގ  ކުށް 

ޖިންސީ ޢަމަލ އް ޭއނާއާ އ އްޖިންސުގ  މީހަކާއ ކު ހިންގީ، އ  ދ ީމހުންގ   ،މީހަކު )ހ(  .24

 ރުހުމުގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އ  ދ މީހުންމ  އ  ކުރީ ކުށ ކ ވ .

އ މީހާގ  ނުރުހުމުގައި  ،ކު ހިންގީ  އ އްޖިންސުގ  މީހަކާއ ޖިންސީ ޢަމަލ އް އޭނާއާ ،މީހަކު )ށ(  

 ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ އ  ކުރީ ކުށ ކ ވ .

)ފަހ އް(   5މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ނ(  

 )ހަތ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 7އަހަރާއި 

)ހަތ އް(  7ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ އްދާގ  )ށ( ގައި މާ މި )ރ(  

 )ދިހައ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 10އަހަރާއި 

ޖަނަވާރަކާއ ކު ޖިންސީ  
 ޢަމަލު ހިންގުމުގ  ކުށް 

 ،ހިންގުމަކީ ޢަމަލު މީހަކު، ފުރާނަ ހުރި ނުވަތަ ފުރާނަ ނ ތް ޖަނަވާރަކާއ ކު ޖިންސީ )ހ(  .25

 ކުށ ކ ވ .

)ފަހ އް(   5މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ށ(  

 )ހަތ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 7އަހަރާއި 

މައްޔިތަކާއ ކު ޖިންސީ  
 ޢަމަލު ހިންގުމުގ  ކުށް 

 އް ހިންގުމަކީ ކުށ ކ ވ .ޖިންސީ ޢަމަލ  މައްޔިތަކާއ ކުމީހަކު،  )ހ(  .26

)ވިހި(  20މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބީކ، އ  ކުްށ ކުރި މީހާ  )ށ(  

 )ފަންސަވީސް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްުލމ ވ . 25އަހަރާއި 

 ޒިނޭކުރުމަކީ ކުށ ކ ވ .މީހަކު،  )ހ(  .27 ޒިނޭގ  ކުށް 

 )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  ދާގ  މި މާއް )ށ(  
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)ތިނ އް( އަހަރާ   3)އ ކ އް( އަހަރާއި  1)ސަތޭކަ( އ ތިފަހަރުން ޙައްދުޖ ހުމާއ ކު  100

 ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ގޭ ބަންދުުކރުމ ވ .

ނުކުޅ ދުންތ ރިކަމ އް ހުރި  
މީހަކާއ ކު ޖިންސީ ޢަމަލ އް  

 ހިންގުމުގ  ކުށް 

ސިކުނޑީގ  އުނިކަމ އްގ  ސަަބުބން، ޖިންީސ ޢަމަލަކަށް ރުހުންދ ވޭނ   މީހ އްގައި ހުރި )ހ(  .28

ފުރުޞަތ އް އޭނާއަށް ނ ތްކަްނ އ ނގިހުރ ، ނުވަތަ އ  ކުރ ވ ނީ ކީއްކަން އޭނާއަްށ 

ނ ތްކަން އ ނގިހުރ ، ނުވަތަ ރުހުން ދިނުމުގ  ޤާިބލުކަމ އް އޭނާގައި  ދ ނ ގަނ ވޭނ  ގޮތ އް

  އ ނގިހުރ ، އޭނާއާ ޖިްނސީ ޢަމަލ އް ހިންގާ މީހާ އ  ކުރަނީ، ކުށ ކ ވ .ނ ތްކަން

 ސިކުނޑީގ  އުނިކަމ އް ލިިބފައިވާ މީހާއަށް، އަންަނނިވި ކަންަކން އޭނާއަށް ކުރ ވޭނ  )ށ(  

 ޤާނޫނުގ  ޭބނުމަށްަޓކައ އް ނުބ ލ ވޭނ އ ވ .ކަމަކަށް، މި 

 ؛ނގުންއ  ކުރ ވ ނީ ކޮންކަމ އްކަން އޭނާއަށް އ  (1)   

 ؛އ ކަން ކުރުމާއި ނުކުރުމާމ ދު އޭނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ގޮތ އް ނިންމުން (2)   

އ ހ ްނ ފަރާތަކަްށ  ،އޭނާައށް ،އ ކަން އޭނާއާމ ދު ހިންގަިއފިކަން (3)   

 ަބޔާންކޮށްދިނުމުގ  ާޤިބލުކަން ުހރުން.

)ފަނަރަ(  15، އ  ކުށް ކުރި މީހާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ )ނ(  

 )ވިހި( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 20އަހަރާއި 

ދިވ އްސަކު ދިވ ހިރާއްޖޭން ޭބރުގައި  ނުވަތަ ،އ އްވ ސް މީހަކު ދިވ ހިރާއްޖޭގައި )ހ(  .29 ހަށިވިއްކުމުގ  ކުށް 

 ކުށ ކ ވ . ،ހަށިވިއްކުމަކީ

ދިވ ހިާރއްޖޭން ޭބރުގައި، މީހަކު ދިވ އްސަކު  ނުވަތަ ،ޖޭގައިއ އްވ ސް މީހަކު ދިވ ހިރާއް )ށ(  

ލައްވާ ހަށިވިއްކުވުމަކީ ނުވަތަ އ ކަން ކުރަން އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީ ނުވަތަ އ ކަން ކުރުމުގައި 

 ަބއިވ ރިވުމަކީ، ކުށ ކ ވ .
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ތ އް(  )ހަ 7މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ނ(  

 ދިގުނޫން މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .އަހަރުދުވަހަށް ވުރ  

)ހަތ އް(  7މި މާއްދާގ  )ށ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ރ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 15އަހަރާއި 

ހަށިވިއްކުވުމަށް މީހަކު  
 ގ ންގުޅުމުގ  ކުށް 

، ޭބރުގައި ނުވަތަ ދިވ އްސަކު ދިވ ހިރާއްޖޭން ،މީހަކު ދިވ ހިރާއްޖޭގައިއ އްވ ސް  )ހ(  .30

މީަހކު ގ ންގުޅުމަކީ ނުވަތަ ބ ލ ހ ްއޓުމަކީ ނުވަތަ އޭނާައށް  ،ހަށިވިއްކުވުމުގ  ބޭނުމުގައި 

 ކުށ ކ ވ .  ،ޚަރަދުކުރުމަކީ

)ހަތ އް(   7ކުރި މީހާ އ  ކުށް  މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، )ށ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 15އަހަރާއި 

ހަށިވިއްކުވުމަށް ރާއްޖ   
ގ ނައުމާއި، ރާއްޖޭން  

 ގ ންދިއުމުގ  ކުށް 

ހަށިވިއްކުމުގ  ޭބނުމުގައި އަންަނ ނުވަތަ ގ ންނަ މީހ އްކަން އ ނގިހުރ ، ދިވ ހިރާއްޖޭްނ  )ހ(  .31

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އ ކަމުގައި ަބއިވ ރިވުމަކީ ،ހިރާއްޖ އަށް މީހަކު ގ ނައުމަކީވ ދިޭބރުން 

 ކުށ ކ ވ . ،އ ކަމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީ

ހަށިވިއްކުމުގ  ބޭނުމުގައިކަން އ ނގިހުރ ، ދިވ ހިރާއްޖޭގ  އ އް ރަށުން އަނ އް ރަށަށް،  )ށ(  

 ،ކަމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީކީ ނުވަތަ އ ަބއިވ ރިވުމަމީހަކު ގ ންދިއުމަކީ ނުވަތަ އ ކަމުގައި 

 ކުށ ކ ވ .

ހަށިވިއްކުމުގ  ޭބނުމުގައި ގ ންާދ ނުވަތަ ފޮނުވާ މީހ އްކަން އ ނގިހުރ ، ދިވ ހިރާއްޖޭން  )ނ(  

ޭބރަށް މީހަކު ގ ންދިއުމަކީ ނުވަތަ ފޮނުވުމަކީ ނުވަތަ އ ކަމުގައި ަބއިވ ރިވުމަކީ ނުވަތަ  

 ކުށ ކ ވ . ،އ ކަމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީ

މި މާއްދާގ  )ހ( އާއި )ށ( ާއއި )ނ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ުކށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުްށ  )ރ(  
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 )ދިހައ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 10)ހަތ އް( އަހަރާއި  7ކުރި މީހާ 

ހަށިވިއްކައިގ ން ލިބޭ  
އާމްދަނީ ބޭނުންކުރުމުގ   

 ކުށް 

  ، އ ކަން ކުރުވާ މީހަކު ދިރިއުޅުމަކީ ،ގ ން ހޯދާ އާމްދަނީންހަށިވިއްކުވައިމީހަކު ލައްވާ  )ހ(  .32

 ކުށ ކ ވ .

އ ހ ން މީހަކުގ  ހަށިވިއްކައިގ ން ލިޭބ އާމްދަީނން ކަމުގައި އ ނގިހުރ ،  ،ތިމާ ދިރިއުޅ ނީ )ށ(  

 ުކށ ކ ވ . ،އ  އާމްދަނީގ  ބޭނުންކުރުމަކީ

ނާސިގ އ އް ،  އ  ގ އ އްގ  ނުަވތަ ަތނ އްގ  ަބޔަކީމީހ އްގ  ގ އަކީ ނުވަތަ ތަނަކީ ނުވަތަ )ނ(  

ުތގ  ކަމާބ ހޭ ފަރާތްތަަކށް ހިންގާ ގ އ އް ނުވަތަ ތަނ އްަކން އ ނގިހުރ ، އ ކަން ދަުއލަ

 ނާންގައި، އ  ގޭގައި ދިރިއުޅ މުން ދިޔުމަކީ، ކުށ ކ ވ .

  ،ދަަބކީމި މާއްދާގ  )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކުށުގ  އަ )ރ(  

)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާ   000,75/-)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއާއި  000,25/-

)ތިނ އް( އަހަުރދުވަހަށް ވުރ  ދިގުނޫން  3ނުވަތަ  ،ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުންދ މ ދުގ  

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .

ކުށ އްގ  ޢަމަލުން އ އްވ ސް  މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ނުވަތަ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  )ބ(  

 ހޯދާފައިވާކަން ކޯޓަށް ސާިބތުވ އްޖ  ހިނދ އްގައި، ފައިސާއ އް ނުވަތަ މުދަލ އް 

 އ  ފައިސާއ އް ނުވަތަ އ  ފައިސާއަކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލ އް ދައުލަތަށް ނ ގޭނ އ ވ .

އްޓުމަކީ ނުަވތަ ހިންގުމަކީ ނުވަތަ އ އިްނ ނާސިގ އ އް ހ ދުމަކީ ނުވަތަ އ ަފދަ ތަނ އް ބ ލ ހ  )ހ(  .33 ށް ނާސިގ  ހ ދުމުގ  ކު 

 ކުށ ކ ވ . ،އްގައި ަބއިވ ރިވުމަކީކަމ 

)ފަހ އް(   5މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ށ(  

 ދިގުނޫން މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .އަހަރުދުވަހަށް ވުރ  
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މީހަކަށް ، ނުވަތަ ދިވ އްސަކު ދިވ ހިރާއްޖޭން ޭބރުގައި ،ރާއްޖޭގައިދިވ ހި މީހަކު )ހ(  .34 ބިރުދ އްކުމުގ  ކުށް 

ިބރުދައްކައިގ ން ނުވަތަ ގަދަާބުރ ދައްކައިގ ން، އޭނާއާއ ކު ނުވަތަ އ ހ ން މީހަކާއ ކު، 

ޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިންގުމަށް އ ހ ން މީހަކަށް މަޖުޫބރުކުރުވުމަކީ ނުވަތަ އ ކަމުގައި  

 އ ކަމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމަކީ، ކުށ ކ ވ . ަބއިވ ރިވުމަކީ ނުވަތަ

)ފަހ އް(   5މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ މި  )ށ(  

 )ހަތ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 7އަހަރާއި 

ކުރުމަށްފަހު، ނުވަަތ ، ނުވަތަ ޖިންސީ ައނިޔާގ  ކުށް ރޭޕްކުރުމުގ  ކުށް ކުރުމަށްފަހު )ހ(  .35 ބްލ ކްމ އިލްކުރުމުގ  ކުށް 

ޖިންސީ ގޯނާގ  ކުށް ކުރުމަްށފަުހ، ނުވަަތ ޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިްނގުމަށްފަހު، އ ިއން ކަމަކާ 

ވިއްދައި، އ އިން ކަމ އްގ  ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތ އް ނުަވަތ އޭނާގ  ޢާއިލާގ  ީމހަކު 

 ކުށ ކ ވ . ،ްބލ ކްމ އިލް ކުރުމަކީ

)ތިނ އް(  3ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ މާއްދާގ  )ހ( ގައި  މި )ށ(  

 )ފަހ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 5އަހަރާއި 

ޤީޤަްތ މީހަކަށް ޙަ ،ނުވަަތ ދިވ އްސަކު ދިވ ހިރާއްޖޭން ޭބރުގައި ،މީހަކު ދިވ ހިރާއްޖޭގައި )ހ(  .36 ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމުގ  ކުށް 

އޭނާއާއ ކު ުނވަތަ އ ހ ން މީހަކާއ ކު،  ،ލައިގ ން ނުވަތަ ޙަޤީޤަްތ ފޮރުވައިގ ންއޮޅުވާ

 ޖިންސީ ޢަމަލުގ  ކުށ އް އޭނާ ލައްވާ ކުރުވުމަކީ، ކުށ ކ ވ .

)ފަހ އް(   5ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި  )ށ(  

 ހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .)ހަތ އް( އަ 7އަހަރާއި 

 2011/17ަބނގުރަލުގ  ާބަވތ އް ނުވަަތ މަސްތުވާއ އްޗ އް ކަމަށް ޤާނޫުނ ނަންަބރު  )ހ(  .37 މަސްތުކުރުވުމުގ  ކުށް 

)މަސްތުވާތަކ އްޗާބ ހޭ ޤާނޫުނ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އ އްޗ އް މީހަކަށް ދީގ ން، އޭނާގ  

އި ނުވަތަ އ ވަނީ ކީއްކަން ނޭނގޭ ޙާލަތަކަށް އޭނާ ހަށިގަނޑުގ  ާބރު ކަނޑުވާލަ
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ނުވަަތ ،  ހިންގުމަށްޓަކައިވާސިލުކޮށްގ ން، އޭނާއާއ ކު މީަހކު އަމިއްލައަށް ޖިންސީ ޢަމަލ އް

ހަކު ލައްވާ ޖިންސީ ަޢމަލ އް އޭނާއާއ ކު ހިންގުވުމަްށޓަކައި، އޭނާގ  ހަށިަގނޑަްށ އ ހ ން މީ

، ަބނގުރަލުގ  ާބވަތ އް ނުވަތަ މަސްތުވާއ އްޗ އްގ   އ އްވ ސް ވަސީލަތ އް މ ދުވ ރިކޮށް

 ކުށ ކ ވ . ،ާބވަތ އް ވާސިލުކުރުވުމަކީ

)ދިހައ އް(  10އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ   )ށ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 15އަހަރާއި 

ވިސްނުމުގ  ާބރު ކ ނޑިފައިވާ ނުވަތަ ހަމަުބއްދި ގ އްލިފައިވާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން  )ހ(  .38  ކުށް ވ ރިވ ގަތުމުގ  

އޭނާއާއ ކު ޖިންސީ ، މީހ އްގ  މައްޗަށް ގަދަވ ގަނ އަމިއްލައަށް ދިފާޢުވުމުގ  ާބރ ްއ ނ ތް 

 ޢަމަލ އް ހިންގުމަކީ، ކުށ ކ ވ .

އ އް( )ދިހަ 10ގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށު )ށ(  

 )ފަނަރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 15އަހަރާއި 

 ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގ  ތ ރ އިްނ ކަމ އް ކުރުމުގ  ނިޔަތުގައި، މީހ އްގ  ނުރުހުމުގައި )ހ(  .39 ނިގުޅައިގަތުމުގ  ކުށް ވ ށިން  

 ކިަބއިން ނުވަތަ އޭނާގ   ނުވަތަ އޭނާގ  ތިމާގ  މީހ އްގ އޭނާގ  ބ ލ ނިވ ރިންގ  ކިަބއިން

ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބމީހާގ  ކިަބއިން ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅ މުންދާ ަބއ އްގ  ކިަބއިން ޭއާނ 

 ނިގުޅައިގަނ ، އޭނާ އ ހ ްނ ތަަނކަށް ގ ންދިއުމަކީ ނުވަތަ އ ހ ްނ ތަނ އްގައި ބ ހ ްއޓުމަކީ

 ކުށ ކ ވ . ،ިހފ ހ އްޓުމަކީ ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަކީ ނުވަތަ

 ނުވަތަ؛ ރޭޕްކުރުމަށް (1)   

 ނުވަތަ؛ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމަށް (2)   

 ނުވަތަ؛ ޖިންސީ ގޯނާއ އް ކުރުމަށް (3)   
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 ުނވަތަ؛ ޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިންގުމަށް (4)   

 ނުވަތަ ؛ ޒިނޭކުރުމަށް މަޖުޫބރުކުރުވުމަށްއ ހ ން މީހަކާއ ކު އޭނާ  (5)   

 ނުވަތަ؛ އ ހ ން މީހަކު ލައްވާ އޭނާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުވުމަށް (6)   

 އ ހ ން މީހަކު ލައްވާ އޭނާއަށް ޖިންސީ ގޯނާއ އް ކުރުވުމަށް. (7)   

)ހަތ އް(   7ކުރި މީހާ މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް  )ށ(  

  ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ .)ދިހައ އް( އަހަރާ 10އަހަރާއި 

މީހަކު ރޭޕްކުރުމުގ  ޭބނުމުގައި ނުވަތަ އޭނާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ނުވަތަ ޖިންސީ   )ހ(  .40 ހިފ ހ އްޓުމުގ  ކުށް 

އޭނާ ތަނ ްއގައި ބ ހ އްޓުމަކީ ނުވަަތ  ،ޭއނާގ  ނުރުހުމުގައި ،ގޯނާއ އް ކުރުމުގ  ޭބނުމުގައި

 ،ށް އ ހ ން ތަނަކަށް ނުދ ވޭގޮަތށް ތަނ އްގައި ަބންދުކުރުމަކީބ އިންދުމަކީ ނުވަތަ އޭނާއަ

 ކުށ ކ ވ .

)ހަތ އް(   7މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ، އ  ކުށް ކުރި މީހާ  )ށ(  

 )ދިހައ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 10އަހަރާއި 

އޭނާގ  ނުރުހުމުަގއި ތަނ އްގައި ބ ހ އްޓީ ، ވ ރިވ ފައިވާ މީހާއަންނަނިވި ޙާލަތްތައް މ ދު )ނ(  

 މި މާއްދާގ  )ހ( ގ  ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ބ ލ ވޭނ އ ވ . ، ކަމުގައި

 ނުަވތަ ؛ ަބންދުކޮްށފައި ބ ހ އްޓުންއޭނާ ތަނ އްގައި  (1)   

 ؛ދުން އޭނާއަށް ހިރިނުލ ވޭގޮތް ހަާދފަިއ ބ ހ އްޓުން ނުަވތަ ޭބއްވުން ުނވަތަ ޭބން (2)   

 ނުވަތަ 

އޭނާ ހުރި ތަނުން އޭނާ އަމިްއލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުކުމ ގ ން ދ ވޭނ  ގޮތ އް  (3)   
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 ނުަވތަ ؛ ނ ތުން

ނުކުމ ގ ންދިުއމުގ  ފުރުޞަތު އޮތް ކަމުގަިއ ވީނަމަވ ސް، އޭނާ އ  ތަނުން  (4)   

 އޭނާއަށް އ ކަން ކުރ ވ ން ޮއީތ އޭނާ ލައިގ ންހުރި ހ ދުން ޫދކޮށްލާފައިދާން 

އ އްަބސްވާނަމަ، ނުވަތަ އޭނާގ  މުދަލ އް ނުވަތަ އޭނާގ  އަތުގައި އޮތް އ އްޗ އް  

 ނުވަތަ ؛ ދޫކޮށްފައި ކަމުގައިވުން

އ އ އްޗަކާ ނުލާ އޭނާ އ  ތަނަކުން ދިއުމަކީ އޭނާއަށް ކުރ ވޭނ  ކަމ އް ކަމުގައި   (5)   

އް  ނުވާ ޙާލަތުގައި، އ  އ އްޗ އް ބ ހ އްޓުމަށްފަހު، ނުވަަތ އ  އ އްޗ 

 ދޫކޮށްލުމަށްފަުހ، އ  ތަނުން ދާްނޖ ހުން.

އ ކަމުްނ  ،މި މާއްދާގ  )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށ ްއ ހިނގާހިނދު  )ރ(  

ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް އ  ތަނުން ދ ވ ން އޮތީ އ ހ ން ކޮންމ ވ ސް މީހ އްގ   

އ ހ ން މީހ އްގ  ހ ދުމ އް ލައިގ ން ނުވަތަ އޭނާގ  ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމަްށޓަކައި 

މިލްކުވ ރިކަމުގައިވާ އ އްޗ އް ޭބނުންކޮށްގ ން ކަމުގައިވާނަމަ، އ ކަން އޭނާ އ ވަގުތު 

އ ކަމާ ގުޅުވައިގ ން އޭނާއާމ ދު ޖިނާއީ ނުވަތަ މަަދނީ އ އްވ ސް ކުށ އްގ  ، ކުރުމަކީ

 ދަޢުވާއ އް ކުރ ވޭނ  ކަމ އް ނޫނ ވ .

މީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލ އްގައި  
 ގ  ކުށް ބައިވ ރިކުރުވުމު 

އ ހ ން މީހ އްގ  ރުހުމާ ނުލާ އ މީހަކު  ،މީހަކު ޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިންގުމުގައި )ހ(  .41

 ަބއިވ ރިކުރުވައިފިނަމަ، އ މީހަކު އ  ކުރަނީ ކުށ ކ ވ .

)ތިނ ްއ(  3އ  ކުްށ ކުރި މީހާ  ،މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ )ށ(  

 )ފަހ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 5އަހަރާއި 

ޖިންސީ ޢަމަލ އް ބަލަން  
 މަޖުބޫރުކުރުވުމުގ  ކުށް 

ޖިންސީ ޢަމަލ ްއ ހިންގަމުންގ ްނދާތަްނ ަބަލން އ ހ ން ީމހަކަްށ  ،މީހަކު )ހ(  .42

އް ހިންގަމުންގ ންދާ މަންޒަރ އް ނުވަތަ މަޖުޫބރުކުރުވައިފިނަމަ ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލ 
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ފޮޓޯއ އް ނުވަތަ ވީޑިއޯއ އް ުނވަތަ ވީޑިއޯއ އްގ  މަންޒަރ އް ނުވަތަ ފިލްމ އް ނުވަަތ 

ކަށް ދައްކައިފިނަމަ ނުވަތަ އ ަފދަ ޢަމަލ އް ހިންގާ އަުޑ ފިލްމ އްގ  މަންޒަރ އް އ ހ ން މީހަ

 އިއްވައިފިނަމަ، އ  ކުރަނީ ކުށ ކ ވ .

)އ ކ އް(  1އ  ުކށް ކުރި މީހާ ، އްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ މި މާ )ށ(  

 ޖަލަށްލުމ ވ .)ތިނ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް  3އަހަރާއި 

 އޮރިޔާންކާޑު ހ ދުމަކީ ކުށ ކ ވ . ،މީހަކު )ހ(  .43 އޮރިޔާންކާޑު ހ ދުމުގ  ކުށް 

އ އްވ ސް ވަސީލަތ އް  ، ށް ކޮށްގ ން ހަދާ އޮރިޔާންކާޑު މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކު )ށ(  

 އ  ކުރަނީ ކުށ ކ ވ .، މ ދުވ ރިކޮށް ޢާންމުކުރާ މީހަކު

)އ ކ އް(  1އ  ުކށް ކުރި މީހާ ، މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ މި  )ނ(  

 )ތިނ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 3އަހަރާއި 

)ތިނ ްއ(  3އ  ކުށް ކުރި މީހާ ، މި މާއްދާގ  )ށ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ  )ރ(  

 )ފަހ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 5އަހަރާއި 

އޮރިޔާންކާޑު ހ އްދުވުމުގ   
 ކުށް 

ހަކު  އޮރިޔާންކާޑު ހ ދުމުގައި އ ހ ން މީހ އްގ  ރުހުމާ ނުލާ އ މީ ،މީހަކު )ހ(  .44

ނުަވތަ އ މީހ އްގ  ޖިންސީ ގުނަވަނ ްއ ހާމަކޮށް ފ ްނނަގޮތަްށ  ،ަބއިވ ރިކުރުވައިފިނަމަ

 އ މީހަކު އ  ކުރަނީ ކުށ ކ ވ .، އޮރިޔާންކާޑު ހަދައިފިނަމަ

އ އްވ ސް ވަސީލަތ އް  ، ކޮށްގ ން ހަދާ އޮރިޔާންކާޑު މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކުށް  )ށ(  

 އ  ކުރަނީ ކުށ ކ ވ .، ރާ މީހަކުމ ދުވ ރިކޮށް ޢާންމުކު

)ަފހ އް(  5އ  ުކށް ކުރި މީހާ ، މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ  )ނ(  
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 )ހަތ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 7އަހަރާއި 

)ފަނަރަ(  15ރި މީހާ އ  ކުށް ކު، މި މާއްދާގ  )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ )ރ(  

 )ވިހި( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 20އަހަރާއި 

މަޖުބޫރުން އޮރިޔާންކާޑު  
 ހ އްދުވުމުގ  ކުށް 

ކޮްނޓްރޯލްުކރުވައިގ ން ނުވަތަ އޭާނ މީހަކަށް މަޖުޫބރު ކޮށްގ ްނ ނުވަތަ އޭނާ  )ހ(  .45

އިފިނަމަ ނުވަތަ އޮރިޔާންކާޑު  ހިފަހައްޓުވައިގ ން އޭނާ ލައްާވ އޮރިޔާންކާޑު ހައްދުވަ

 އ  ކުރަނީ ކުށ ކ ވ . ،ހ ދުމުގައި އޭނާ ަބއިވ ރިކުރުވައިފިނަމަ

އ އްވ ސް ވަސީލަތ އް  ، އޮރިޔާންކާޑު މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކުށް ކޮށްގ ން ހަދާ  )ށ(  

 އ  ކުރަނީ ކުށ ކ ވ .، މ ދުވ ރިކޮށް ޢާންމުކުރާ މީހަކު

)ަހތ އް(  7އ  ުކށް ކުރި މީހާ  ،ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ  މި މާއްދާގ  )ހ( )ނ(  

 )ދިހައ އް( އަހަރާ ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމ ވ . 10އަހަރާއި 

)ވިހި(  20އ  ކުށް ކުރި މީހާ ، މާއްދާގ  )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީމި  )ރ(  

 ދ މ ދުގ  މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްުލމ ވ . )ފަންސަވީސް( އަހަރާ 25އަހަރާއި 

އ ކަކަށްވުރ  ގިނަ މީހުން  
 ބައިވ ރިވ ގ ން ކުށ އްކުރުން 

އ އް ، އ ކަކަށްވުރ  ގިނަ މީހުން ، ަބާޔންކޮށްފައިވާ ކުށ އް މީހަކާމ ދު ުކރީމި ޤާނޫނުގައި ކުށ އް ކަމަށް   .46

ވަކިވަިކން ، އ އިން ކޮންމ  މީހަކީ ، ނިޔަތަކުން ނުވަތަ އ އް ަމޤްަޞދަކުން ގުޅިގ ން ތިބ ކަަމށް ވާނަމަ 

ކުރާ މީަހކަށް އ  ކުށް ، އ އިން ޮކންމ  މީހަކަށްމ ، އ  ކުށް ކުރި މީހ އް ކަމުގައި ބ ލ ވޭނ އ ވ . އަދި

  ،އ ކަމުގައި ހިމ ނޭ މީުހން، ވަކިވަކިން ދ ވޭނ އ ވ . އ އީ ،މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަުބ

 އ ކި މިންވަރަށް ކަމުގައި ވީނަމަވ ހ ވ . ،އިވަނީއ  ކުށުގ  ޢަމަލުގައި ަބއިވ ރިވ ފަ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ދަފްތަރުކުރުން 

ޖިންސީ އަނިޔާގ  ކުށް  
 ސާބިތުވާ މީހުންގ  ދަފްތަރު 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގ  ތ ރ އިން ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށ އް ސާިބތުވާ  )ހ(  .47

  "ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ  ، މ ނޭ ދަފްތަރ އްހަމަ ކޮންމ  މީހ އްގ  ތަފްޞީލު ހި

ވަޒީރުގ  އިރުޝާދުގ  ދަށުން ފ މިލީ ޕްރޮޓ ކްޝަން އޮތޯރިޓީގަިއ  ،ދަފްތަރު" ގ  ނަމުގައި

 ބަލަހައްޓަންާވނ އ ވ . ،ލިޔ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ރޭޕްކުރުމުގ  ކުށް.  14މި ޤާނޫނުގ   (1)   

 ދާގައި ަބޔާންކުރާ ރޭޕްކުރަން އުޅުމުގ  ކުށް.ވަނަ މާއް 15މި ޤާނޫނުގ   (2)   

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާގ  ކުށް. 16ޤާނޫނުގ  މި  (3)   

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާކުރަން އުޅުމުގ    17މި ޤާނޫނުގ   (4)   

 ކުށް.

 ސީ ގޯނާގ  ކުށް.ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޖިން  18މި ޤާނޫނުގ   (5)   

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މަޙްރަމަކާއ ކު ޖިންސީ ޢަމަލު ވަނަ  21މި ޤާނޫނުގ   (6)   

 ހިންގުމުގ  ކުށް.

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ އ އްޖިންސުން ޖިންސީ ޢަމަލު  24މި ޤާނޫނުގ   (7)   

 ހިންގުމުގ  ކުށް.

ޖަނަވާރަކާއ ކު ޖިންސީ ޢަމަލު  ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ 25މި ޤާނޫނުގ   (8)   

 ހިންގުމުގ  ކުށް.
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ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ މައްޔިތަކާއ ކު ޖިންސީ ޢަމަލު  26މި ޤާނޫނުގ   (9)   

 ހިންގުމުގ  ކުށް.

ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކުރާ ނުކުޅ ދުންތ ރިކަމ އް ހުރި   28މި ޤާނޫނުގ   (10)   

  ކުށް.މީހަކާއ ކު ޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިންގުމުގ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހަށިވިއްކުމުގ  ކުށް. 29ޤާނޫނުގ  މި  (11)   

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހަށިވިއްކުވުމަށް މީހަކު  30މި ޤާނޫނުގ   (12)   

 ގ ންގުޅުމުގ  ކުށް.

ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހަށިވިއްުކވުމަށް ރާއްޖ   31މި ޤާނޫނުގ   (13)   

 ރާއްޖޭން ގ ންދިއުމުގ  ކުށް.، އިގ ނައުމާ

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހަށިވިއްކައިގ ން ލިޭބ އާމްދަނީ  32މި ޤާނޫނުގ   (14)   

 ބޭނުންކުރުމުގ  ކުށް.

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ނާސިގ  ހ ދުމުގ  ކުށް. 33މި ޤާނޫނުގ   (15)   

 ރާ ްބލ ކްމ އިލްކުރުމުގ  ކުށް.ަބޔާންކުވަނަ މާއްދާގައި  35މި ޤާނޫނުގ   (16)   

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މަސްތުކުރުވުމުގ  ކުށް. 37މި ޤާނޫނުގ   (17)   

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ވ ރިވ ގަތުމުގ  ކުށް. 38މި ޤާނޫނުގ   (18)   

 .ނިގުޅައިގަތުުމގ  ކުށްވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ވ ށިން  39މި ޤާނޫނުގ   (19)   

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ އޮރިޔާންކާޑު ހ ދުމުގ  ކުށް. 43މި ޤާނޫނުގ   (20)   
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ވަަނ މާްއދާގައި ަބޔާންކުރާ މަޖުޫބރުްނ އޮރިޔާންކާޑު   45މި ޤާނޫނުގ   (21)   

 ހ އްދުވުމުގ  ކުށް.

 އްދާގ  ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ  ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންޖ ޭހ މަުޢލޫމާތުކަމަށް މި މާ )ށ(  

 )ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމ ނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ  އުސޫލުތަކާއި 

މި މާއްދާއަށް ޙަވާލާދީ ވަޒީރު އ ކުލަވާލާ  ، އ  މަޢުލޫމާތަށް ަބދަލުގ ނ ވޭނ  އުސޫލުތައް

  ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .ގަވާއިދ އްގައި

ރ ވޭނ  ދަފްަތރ އް ނޫނ ވ . މި މާއްާދ ޖިންސީ ކުށުގ  ދަފްތަރަީކ، ާޢންމުކޮށް ޝާއިޢުކު )ނ(  

މިހ ން އޮތް ނަމަވ ސް، މި މާްއދާގ  )ށ( ގ  ދާއިރާގ  ތ ރޭގަިއ އ  ދަފްތަރުގައި ހިމ ނޭ 

ޢަމަލުކުރުމަކީ، މި މާއްދާ ހުރަސްއަޅާ  މަޢުލޫމާތު އ ހ ން ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމުގ  އުސޫލަކަށް 

 ކަމ އް ނޫނ ވ .

 އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ހިމަނަންވާނ އ ވ . ،ފްތަރުގައިޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ  ދަ )ރ(  

ކުށް ސާބިތުވ ފައިވާ މީހާގ  ތަފްޞީލު )ނަމާއި އ ޑްރ ހާއި ދިވ ހިރައްޔިތ އްކަން  (1)   

 ނަންަބރާއ ކު(.އަންގައިދޭ ކާޑު 

 އޭނާ ކުރި ކުށް. (2)   

 އޭނާގ  މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް.  (3)   

ިއސްތިއުނާފުކުރި ، ށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުްމ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާނަމަ އޭނާގ  މައްޗަ (4)   

 ކޯޓ އްގ  ޙުކުމް. 

 ޢަދަދު.އޭނާގ  މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގ  ދަުށން ކުށް ސާިބތުވި  (5)   
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 އޭނާ އ ވަގުތު ހުރީ ަބންދުގައިކަްނ ނުވަތަ ަބންދުން ދޫޮކށްލ ވިފައިަކން. (6)   

ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ  ދަްފތަރުން މީހ އްގ  ަނން އުނިކޮްށިދނުމަށް އ ދި އަްނނަނިވި  ހ()  .48 ދަފްތަރުން ނަން އުނިކުރުން 

 ކޯޓަށް މައްަސލައ އް ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ . ،ފަރާތަކުންކަމުގ  މަސްލަހަުތ އޮތް ، ޙާލަތްތަކުގައި

ޅުމުގ  އ  ހުށަހ  ،މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ މައްސަލައ އް ހުށަހ ޅުމުން )ށ(  

ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ    ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ޒީރުގ  މައްޗަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރ ވިދާނ އ ވ .ވަ ،ދަފްތަރުން ނަމ އް އުނިކުރުމަށް

 ުނވަތަ؛ ކުށް ކުރި ފަރާތަކީ އ ފަދަ ކުށ އް ފުރަތަމަ ކުރި މީހަކަށްވުން (1)   

އ  ކުށަކީ ރޭޕް ކުރުމުގ  ކުށަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގ  ުކށަކަށް ނުވަަތ  (2)   

 ނުވަތަ ؛ ކުށަކަށް ނުވުން ޖިންސީ ގޯނާގ  ކުށަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލުގ  

 ނުވަތަ ؛ ކުށް ކުރި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖަކަށްވުން (3)   

އަދަުބގ  މިންގަނޑުްނ  ކުށުގ  އަދަުބގ  ގޮތުގައި ކަނަޑއަޅާފައިވަނީ އ  ކުށުގ  (4)   

 ނުވަތަ ؛ އ ންމ  ދަށް މިންަގނޑުގ  އަދަުބ ކަމުގައިވުން، ަބލާއިރު

 އިސްތިއުނާފުގ  މަރުޙަލާގައި ކުށުން ަބރީއަވުން. (5)   

 މި ޤާނޫނުގ  ، ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ަބންދުގައި މީހުން ަބއިތިްއާބ މަރުކަޒަކުން )ނ(  

،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށ އްގ  އަދަުބ ަތންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކުވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގައި 47

 އ ކަން ވުޒާރާއަށް އަންގަންވާނ އ ވ .، ސަަބަބކާހުރ  ދޫކޮށްލައިފި ކަމުގައިވާނަމައ އްވ ސް 

 މި މާއްދާގ  )ނ( ގައި ަބޔާންކުރާ އ ންގުން އަންގާނ  ގޮތުގ  އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގ   )ރ(  

 ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ .( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ވަޒީރު ވަނަ މާއްދާގ  )ށ 47
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ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ  ދަފްތަރަކީ ލިޔ  ބަލަހައްޓަުމްނ ގ ންދަންވާނ  ަދފްތަރ އް ކަުމގައި   .49 ދަފްތަރު 

 އ ކަން އ ގޮތުގ މަތިން ހިނގަމުންދާކަން ވަޒީރު ކަަށވަރުކުރަންވާނ އ ވ .، ހަމަޖައްސައި

މާތު ބަދަލުވިކަން  މަޢުލޫ 
 އ ންގުން 

ކުށް ކުރާ މީހުންގ  ދަފްތަރުގައި ނަން ހިމ ނިފައިާވ ފަރާތ އްގ  އަންނަނިވި ޖިންސީ  )ހ(  .50

ފ ިމީލ ، އަންަނނިވި މުއްދަުތތަކުގ  ތ ރޭގައި، އޭނާ ، އ ކަން ،މަޢުލޫމާތު ަބދަލުވ އްޖ ނަމަ

 ޕްރޮޓ ކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް އަންަގންވާނ އ ވ .

ދިވ ހިރައްޔިތ އްކަން ައންގައިދޭ ކާޑުގ  ނަމަށް ނުަވތަ އ ޑްރ ހަްށ ނުވަތަ އޭނާގ   (1)   

)ސާދަ( ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި  14، ނަންަބރަށް ަބަދލ އް އަތުވ އްޖ  ކަމުގައިވާނަމަ

 އ ކަން އ ންގުން.

 ފުރުމުގ  ކުރިން އ ކަން އ ންގުން.، ދިވ ހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ ކަމުގައިވާނަމަ (2)   

އައުމަށްފަހު ހިނާގ ، އަތުވ އްޖ  ކަމުގައިވާނަމަވ ހިރާއްޖ އަށް އ ނުބރި ދި (3)   

 )ހަތ އް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި އ ކަން އ ންގުން. 7ފުރަތަމަ 

 އ ކަން ހިނާގާތ ، އޭނާ ދިރިއުޅޭ އ ޑްރ ސް ަބދަލުވ އްޖ  ކަމުގައިވާނަމަ (4)   

 )ހަތ އް( ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި އ ންގުން. 7

އ ކަްނ ، ަބލަދުވ ރިޔާ ނުވަތަ ބ ލ ނިވ ރިޔާ ަބދަލުވ ްއޖ ނަމަނޫނީ އޭނާގ  ޤާ (5)   

 )ަހތ އް( ުދވަހުގ  ތ ރޭގައި އ ންގުން. 7ހިނގާތާ ފުރަތަމަ 

އ ކަން ، ދާއިމީ އ ޑްރ ސް ނޫން އ ހ ން އ ޑްރ ހ އްގައި އޭނާ އުޅޭކަމަށް ވާނަމަ (6)   

 .އ ންގުން)ަހތ އް( ުދވަހުގ  ތ ރޭގައި  7ހިނގާތާ ފުރަތަމަ 

ދަފްތަރުގައި ަނން ހިމ ނިގ ންވާ މީހާ ، މި މާއްދާގ  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގ މަތިން )ށ(  

 އޭނާ އ ކުަރނީ ކުށ ކ ވ .، ކުރަންޖ ހޭކަމ އް އ ގޮތަށް އޭނާ ުނކޮށްފިކަމަށް ވާނަމަ
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 އ  ކުށް ކުރި މީހާ ، މި މާއްދާގ  )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުގ  އަދަަބކީ )ނ(  

 ( ރުފިޔާއަށްވުރ  ޮބޑުނޫން ޢަދަދަުކން ޖޫރިމަނާކުރުމާއ ކު އަދި )ފަސްހާސް 000,5/-

)ފަސްހާސް(  000,5-/އ  ތަކުރާރުކުރާ ޢަދަުދ ، އ  ކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމ  ަފހަރަކު

 ރުފިޔާއިން ގުނަކުރުމުން ނުކުންަނ ޢަދަދުން އޭނާ ޖޫރިމަނާކުރުމ ވ .

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ހ އްކާގުޅޭ 

 ، ަވނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުަށކާގުޅޭ ޝަރީޢަތ އްގައި ފިޔަވައި 52ނޫނުގ  މި ޤާ  .51 ހ ކީގ  ނިސްބަތް 

ވަނަ  51މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އ ހ ން ކޮންމ  ކުށ އްވ ސް ސާިބތުކުރ ވޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގ  

ނަށް ަބލާ ށުގ  މަްއސަލައިގައި ހ ކީގ  ުބރަދަޖިނާއީ އ ހ ން ކު، މާއްދާގ  )އ( ގ  ޭބނުަމށްޓަކައި 

ޖިނާއީ އ ހ ްނ ، އ ފަދަ ަމއްސަލައ އްގައި ހ ކީގ  ގޮތުގައި ަބލައިގަންާނނީވ ސް، ނިސްބަތުންނ ވ . އަދި

 މައްސަލަތަކުގައިވ ސް ަބލައިގަންނަ ާބވަތުގ  ހ އްކ ވ .

ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތާ  
ބޭނުންކުރ ވިދާނ   އ އްކޮޅަށް  

 ހ ކި 

 ސާބިތުކުރުމަށް ޭބުނންވާ ހ ކީގ  މިންގަނޑުކަމަށް ނުވަަތ ޖިނާއީ ކުށް ، އ ހ ން ޤާނޫނ އްގައި  )ހ(  .52

 ، އ ހ ން ގޮތަކަްށ ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވ ސް ،ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުރާ ހ ކީގ  ާބވަތްކަމަށް

ގ  ކުށް ނުވަތަ ޖިންސީ  ރޭޕްގ  ކުށް ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާ، މި ޤާނޫނުގ  ބޭނުމަށްޓަކައި

 ޤާނޫނުއަސާސީގ  ، ންނަނިވި ާބވަތުގ  ހ ްއކަކީއަ، ގޯނާގ  ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަަކއި

އ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ ޢަމަލު  ، ވަނަ މާއްދާގ  )އ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 51

މަްށ އ ަކށީގ ންވާ މިންވަރ އްގ  ޝައްކ އްނ ތި ަޝރީޢަތަށް ސާިބތުކުރު، ހިނގައިފިކަމަށް

 ނ  ހ އްކ ވ .ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާއާ އ އްކޮޅަށް ބޭނުންކުރ ވިދާ

 ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލުތަކުން ދަްއކާ ނަތީޖާ. (1)   
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 ލޮލަށް ފ ނުނު މީުހންގ  ހ ކި. (2)   

 ފޮރ ންސިކް ނިޝާންތަކުންނާއި ަތޙްލީލުތަކުން ލިޭބ ހ ކި. (3)   

ޙަޤީޤަތ އް ނ ތް ވާހަކަތަކ އް ހަދައިގ ން، ނުވަތަ އަލަށް މީހަކާ ބ ހޭގޮތުން  (4)   

އަދި ހާދިސާ ހިނގި  ،ން ކިޔައިދިނުން ކަމަށް ބ ލ ވޭނ  ސަަބބ އްނ ތި އުފައްދައިގ 

ވަގުތާއި އ  ވާހަކަ ކިޔައިދިން ވަގުތާ ދ މ ދު މާ ދިގު މުއްދަތ އް  

ކުށުގ  ނީސް އ ކަމ އް ހިނުގމާ ދ މ ދު ގިނަ ދުވަސްތަކ އް ނުވަ، ފާއިތުނުވަނީސް

ާހއަށް ނުވަަތ މައިްނބަފައިންަނށް، ނުަވތަ ފިރިމީޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުގ  

އަނިބމީހާއަށް ނުވަތަ ގާތްތިމާގ  މީހަކަށް، ނުވަތަ ރަޙްމަތްތ ރިއަކަށް، ނުވަަތ 

ޑޮކްޓަރަކަށް، ނުވަތަ ޞިއްޙީ އ ހީތ ރިއަކަށް، ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކަށް، 

 ކުުށގ  ނުވަތަ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ުފލުހަކަށް  ނުވަތަ ސައިކިއޭޓްރިސްޓަކަށް،

ޭދ ން ކިޔައިދީަފއިވާ އ އްޗ އްގ  މައްޗަށް އ އިން ފަރާތަކުން ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތު

 ަބޔާން.

ކުށުގ  އޭނާއާމ ދު ކަންވީގޮތް ކަމަށް ނުވަތަ އ ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމަށް  (5)   

 ދޭ ަބޔާްނ.ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުން 

 ޖިސްމާނީގޮތުން އޭނާއަށް ކިޔައިދޭ އ އްޗަކާ ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުން  (6)   

ކަންކަމާއި ފޮރ ންސިކް  ލިިބފައިވާ ގ އްލުން ކަމަށް ޑޮކްޓަރީގޮތުން ފާހަގަވާންހުރި 

 ތަޙްލީލުތަކުން ފާހަގަވާްނހުރި ކަންކަން ދިމާވުން.

 މާއްދީ ހ ކި. (7)   

 މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ހ ކީގ  ާބަވތްތަކުގ  ތ ރ އިން މަދުވ ގ ން  )ށ(  

މާއްދާގައި  ވަނަ  53އަދި މި ޤާނޫނުގ  ، ގ  ހ ކި ހުރ އްޖ ނަމަ)ފަހ އް( ާބވަތ އް 5
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 ވަނަ މާއްދާގ   51އ  ހ އްކަކީ ޤާނޫނުއަާސސީގ  ، ަބޔާންކުރާ ޙާލަތ އް ދިމާނުވާަނމަ

، އ  ތުހުަމތު ކުރ ވޭ ޢަމަލު ހިނގައިފިކަމަށް ، )އ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަފދައިން

ރީޢަތަށް ސާިބުތކުރުމަށް އ ކަށޭނަ ހ ކި އ ކަށީގ ންވާ މިންވަރ އްގ  ަޝއްކ އްނ ތި ޝަ

 ކަމުގައި މި ޤާނޫނު ޤާޫބލުކުރ އ ވ .

ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތާ  
ދ ކޮޅަށް ބޭނުންކުރ ވިދާނ   

 ހ ކި 

އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގ  ތ ރ ިއން ، ވަނަ މާއްދާ އ ހ ން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވ ސް  52މި ޤާނޫނުގ    .53

ވަތަ ޖިންސީ ގޯނާގ  ކުށާ މުގ  ކުށް ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގ  ކުށް ނުރޭޕްކުރު، ޙާލަތ އް ދިމާވުމަކީ

 ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ުނވަތަ ދަޢުވާ ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންކުރ ވިދާނ  ހ އްކ ވ .

ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގަިއ ަބޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމ ނޭ ނުކުާތތަކުގ  ތ ރ އިން އަސާސީ  )ހ(  

ާބރުލިއްަބިއނުދޭކަމަްށ ، ހ ކިންގ  ހ ކިަބުހންނުވަތަ ، ށް މިނިވަން ގޮތ އްަގއިނުކުތާއަކަ

 ކުށުގ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ ފަރާތުން ސާިބތުކޮށްދިނުން.

ކަން ހިނގާދިޔަ ދުވަހާއި އ ކަމުގ  ޝަކުވާކުރި ދުވަހާ ދ މ ދު ހިނގާގޮސްފައިވާ މުއްދަތު  )ށ(  

އ  ވާހަކަ އ ހ ން ، ތ ރޭގައިއ  މުއްދަތުގ  ، އ ކުއ ކަށީގ ންވާ މިންވަރަށްވުރ  ދިގުވ ފައިވުމާ

 އ އްވ ސް ފަރާތަކަށް ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ސާބިތުކޮށް ނުދ ވުން.

ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުގ  ނަފްސުގ  އަުބރުވ ރިކަމާއި އަޚްލާޤާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގ   )ނ(  

އޭނާއާމ ދު  އ ފަދަ ކުށ އް  ،ތ ރ އިން ކޯޓަށް ސާިބތުވާ ކަންކަމުގ  މައްޗަށް ަބލާއިރު

ހިނގާފައިވާކަމަށް ދޮގު ހ ކި ދީފާނ  މީހ އް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުރ ވޭފަދަ ޙާލަތ އް ކޯޓަށް 

 ފާހަގަވުން.

 ،ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތާއި ުކށުގ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ ފަރާތުގ  ވާަހކައަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު )ރ(  

އ ަކން އ ގޮތަށް ހިނގާފަިއ  ،ފައިވުމަށްވުރ  ޮބޑަށްތުހުމަތުކުރ ވޭ ކުށް އ ގޮތަށް ިހނގާ

 ކޯޓަށް ޤަޫބލުކުރ ވުން. ،ނުވާކަމަށް ބ ލ ވޭނ  ފުރުަޞތު ިލިބދޭ ޙާލަތ އް ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް
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އޭނާއާއި ކުށުގ  ، ކުށުގ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ ފަރާތާމ ދު ކުށުގ  ތުހުމަތު ކުރ ވުމުގ  ކުރިން )ބ(  

އަދި އ  ދ ފަރާތުގ  ދ މ ދުގައި ހިނގާފައިވާ  ، ތް ގުޅުމަކީޝިކާރައަށްވީ ފަރާތާ ދ މ ދުއޮ

ތުހުމަތުކުރ ޭވ ކުށް ހިނގުމަށް މަގުފަހިވ ދާނ  ސަަބބ އް ވުޖޫދުގައި  ، މުޢާމަލާތްތަކަކީ

 އޮވ ދާނ  ޙާލަތ އް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލު ނުކުރ ވުން.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ބަދަލު ހޯދުމާގުޅޭ 

މުގ  ސަަބުބން ނުވަަތ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުަވތަ ޖިންސީ ޯގާނއ އް ރޭޕްކުރު  .54 އަނިޔާއަށް ބަދަލު ހޯދުން 

އ  ކުށުގ  ، އ ކަމުގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އްގ  ގޮތުން، ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ އަނިޔާއާ ގުޅިގ ން

ގ  އަންނަނިވި މައިގަނޑު ދ  ާބވަތު ،މި ޤާނޫނުގ  ަދށުން ،ގ އްލުމަށްޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ލިޭބ 

ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް  ،އ  އަނިޔާ އޭނާއަށް ދިން ފަރާތުން ހޯދުމުގ  ޙައްޤު، ަބދަލު

 ލިިބގ ންވ އ ވ .

 އިޤްތިޞާދީ ަބދަލު. )ހ(  

 ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ަބދަލު. )ށ(  

 ،ނަގައިދ ވޭނީ ވަނަ މާއްދާގ  )ހ( ގ  ދަށުން އިޤްތިޞާދީ ަބދަލުގ  ގޮތުގައި 54ޤާނޫނުގ  މި   .55 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަަތ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުަވތަ ޖިންސީ ޯގާނއ އް 

ލުްނ އ  ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ލިުބނު ގ އް، ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ އަނިޔާއާ ގުޅިގ ން

އ ކަމާ ގުޅިގ ން ހޯދަމުންދާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރި ޚަރަދު ނުވަތަ

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖ ހޭ ޚަރަދު ނުވަތަ އ ކަމާ ގުޅިގ ން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި 

 ދަލ ވ .ހޯދަންޖ ހިފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖ ހޭ ޚަރަދުގ  ަބ
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ގ  ދަށުން ޣައިރު އިޤްިތޞާދީ ަބދަލުގ  ގޮތުގައި ނަގައިދ ވޭނީ  ވަނަ މާއްދާގ  )ށ( 54މި ޤާނޫނުގ    .56 ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

 އަންނަނިވި ާބަވތުގ  ަބދަލ ވ .

ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ  )ހ(  

އ  ކުށުގ  ، ގޯނާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ އަނިޔާގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އްގ  ގޮތުން

 ރައަށްވީ މީހާގ  ހަށިގަނޑަްށ ލިުބނު ގ އްލުމުގ  ަބދަލު.ޝިކާ

ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ  )ށ(  

އ  ކުށުގ  ، ޔާގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އްގ  ގޮތުންގޯނާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ އަނި

 މުގ  ސަަބުބން ިލުބނު ގ އްލުމުގ  ަބދަލު.ޝިކާރައަށްވީ މީހާގ  ގުނަވަނ އް ނ ތިދިއު

ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ  )ނ(  

އ  ކުށުގ   ،ނަތީޖާއ އްގ  ގޮތުންގޯނާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ އަނިޔާގ  ސީދާ 

ސަަބުބން ލިުބނު ގ އްލުމުގ   ޝިކާރައަށްވީ މީހާގ  ގުނަވަނ ްއ މަސައްކަތް ނުކުރުމުގ 

 ަބދަލު.

ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ  )ރ(  

އ  ކުށުގ   ،ނަތީޖާއ އްގ  ގޮތުންގޯނާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ އަނިޔާގ  ސީދާ 

ުބން ނުވަތަ ުގނަވަނ އް ޝިކާރައަށްވީ މީހާގ  ގުނަވަނ ްއ މަސައްކަތް ނުކުރުމުގ  ސަަބ

ނ ތިދިއުމުގ  ސަަބުބން ކުރިން ދިރިއުޅ މުން އައިގޮތަށް ދިރިއުޅ ން ކުރިމަތިވާ ހުރަހުގ  

 ަބދަލު.

ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ  ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް )ބ(  

އ  ކުށުގ  ، ގ  ގޮތުންގޯނާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ އަނިޔާގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އް

އ  އަނިޔާގ  ފަހުން ދިރިއުޅުމުގައި އ އްވ ސް ވޭނ އް ނުވަތަ ތަދ އް  ، ޝިކާރައަށްވީ މީހާ
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 އ ކަމުގ  ަބދަލު.، އިޙްސާސްކުރަން ޖ ހިފައިވާނަމަ

ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާއ އް ކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުވަތަ ޖިންސީ  )ޅ(  

އ  ކުށުގ  ، ސަަބުބން ލިޭބ އަނިޔާގ  ސީދާ ނަތީޖާއ އްގ  ގޮތުން ގޯނާއ އް ކުރުމުގ 

ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ވަޒީފާއ އް ލިުބމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގ  ސަަބުބން ިލިބފައިާވ 

 ގ އްލުމުގ  ަބދަލު.

 މައްސަލާގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު.  )ކ(  

ބަދަލު ނަގައިދ ވޭނ   
 މިންވަރު 

އ  މައްސަލައ އްަގއި ހިމ ނިގ ންވާ ކަންކަމުގ  ، ނުގ  ަދށުން ަބދަލު ނަަގއިދިނުމުގައިމި ޤާނޫ )ހ(  .57

ކުރުމުގ  ސަަބުބްނ ރޭޕްކުރުމުގ  ސަަބުބން ނުަވތަ ޖިންސީ އަނިާޔއ އް ، މައްޗަށް ިބނާކޮށް 

ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާއ ްއ ކުރުމުގ  ސަަބުބން ލިޭބ ައނިޔާއާ ގުޅިގ ން އ  ކުށުގ  

ކޮން ާބވަތ އްގ  ަބދަލ އް ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން  ، އަށް ނަގައިދޭނީޝިކާރައަށްވީ މީހާ

 ކަމާގުޅޭގޮތުން ޯކޓުން ަކނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަކާ، މި މާއްދާއަށް ޙަާވލާދީ، ކަނޑައަޅާނީ

 ކޯުޓންނ ވ .، އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ މަތިން

ގ  ދަށުން ަބދަުލ ިމ ޤާނޫނު ،މައްސަލައިގައި ޢަދުލާއި އިންސާފު ދ މ ހ އްޓުމަށްޓަކައި )ށ(  

، ނަގައިދ ވިދާނ ކަމަށް ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަމުގ  ތ ރ އިން ަބދަލު ނަގައިދިނުމުގައި 

 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގ  ތ ރ އިން ގޮތަކަށް ކޯޓަށް ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ .

 ނަަގއިދިނުން.ަބދަލު ހޯދުމަށް އ ދި ހުަށހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ކަންކަމަށް ަބދަލު  (1)   

ަބދަލު ހޯދުަމށް އ ދި ހުަށހަޅާަފއިވާ ކަންކަމުގ  ތ ރ އިން ކޯުޓން ކަނޑައަޅާ  (2)   

 ަބއ އް ކަންކަމަށް ބަދަލު ނަގައިިދނުން.

ކުރިން ަބދަލު ނަގައިދީފައިވާ މައްސަލައ އްގައި ދިމާވ ފައިވާ ޙާލަތާ އ އްގޮތް  (3)   
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ނަަގއިދިން ަބދަާލ ކުރިން ދިމާވި ޙާލަތުގައި ، މައްސަލައ އްނަމަ ޙާލަތ އް ހިމ ނޭ 

 އ އްގޮތް ަބދަލ އް ނަގައިދިނުން.

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ބައ އް ޢާންމު އުސޫލުތައް 

ޝަރީޢަތުގ  މަޖިލިސް  
 ސިއްރުކުރުން 

އ  ކުށުގ  ރުކުނުގައި ރުހުމާ ނުލާ ، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮްށފައިާވ ކުށުގ  ތ ރ އިން )ހ(  .58

ާޢންމުކޮށް ، ތުގ  މަިޖިލސް ހިންގާނީޖިންސީ ޢަމަލ އް ހިންގުްނ ހިމ ނޭ ކުށާގުޅޭ ޝަރީޢަ

އ ފަދަ ޝަރީޢަތުގ  މަޖިލިސްތައް ، ހުޅުވިގ ންވާ މަޖިލީހ އްގ  ގޮތުގައ އް ނޫނ ވ . އަދި

ކުށުގ  ޝިކާރަައށްވީ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ހާމަުނވާނ  ފަދައިން ސިއްރު ، ާބއްވަންވާނީ

 ގޮތުގައ ވ .މަޖިލީހ އްގ  

ކޮށްފައިވާ ސިއްރު ޝަރީޢަތުގ  މަޖިލީހަކަށް ވަދ ވޭނ  މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާން  )ށ(  

އ  މަްއސަލައ އް އޮތް ކޯޓުން ދުރާލާ ާޢންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ، ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ

 ގަވާއިދ އްގައ ވ .

ޖިންސީ ކުށުގ   
ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާގ   

 ހާމަނުކުރުން ތަފްޞީލު  

ނިޔާގ  ކުށުގ  ނުވަަތ ޖިންސީ ގޯނާގ  ކުށުގ  ރޭޕްކުރުމުގ  ކުށުގ  ނުވަތަ ިޖންސީ އަ )ހ(  .59

ތަޙްޤީޤ އްގ  ނުވަތަ ޝަރީަޢތ އްގ  ވާހަކަ މީޑިއާގ  އ އްވ ސް ވަސީލަތ އްގައި  

ކާކުކަން  އ  ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހަކީ ، ަބޔާންކުރުމުގައި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމުގައި

، ލަތ އްގައި ހާމަކުރުމަކީމީޑިއާގ  އ އްވ ސް ވަސީ ،ދ ނ ގަނ ވިދާނ  އ އްވ ސް މަޢުލޫމާތ އް

 މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަމ އް ނޫނ ވ .

މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތ އްގ  މައްސަލަ   )ށ(  

ވަޒީރަށް ލިިބގ ންވ އ ވ . އަދި އ ފަދަ ކަމ އް ކުރިކަމަށް  ކޯޓަށް ހުށަހ ޅުމުގ  ާބރު 

  000,15/-)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި  000,10/-އް އ ފަރާތ ،  ސާބިތުވާހިނދު
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 ކޯޓަށް ލިިބގ ންވ އ ވ .، )ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއާ ދ މ ދުގ  ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގ  ާބރު

ޤާނޫނުގައި ކުށ އް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށ އްގ  ތުހުމަތުގައި ހިނގާ ތަޙްޤީޤ އް ިހންގ ނީ މި   .60 ރައްކާތ ރިކަމުގ  އަމުރު 

ތަ ޝަރީޢަތ އް ކުރ ވ ނީ އ  ކުށުގ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ މީހާ ަބންުދގައި ބަހައްޓައިގ ން ޫނން ގޮތ އްަގއި ނުވަ

ކުށުގ  ، ޝަރީޢަތް ނިމުމާހަމައަށް އޭނާގ  މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރ ވޭ ކުށާގުޭޅ ، ކަމުގައިވާނަމަ

ވަކި ކަމ އް ނުވަތަ ވަކި އަންނަނިވި ކަންކަން ނުަވތަ ޭއގ ތ ރ އިން ، ޝިކާރައަށްވީ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން

 ކަންތައްތަކ އް ނުކުރުމަށް އޭނާގ  މައްޗަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރ ވިދާނ އ ވ .

ދިރިއުޅޭ ގ އަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ނުވަތަ ވަޒީާފ  ،ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާ )ހ(  

ތަ އ ނޫންވ ސް އަދާކުރާ ތަނަށް ނުވަތަ ކިޔަވަިއދޭ ތަނަށް ނުަވތަ ކިޔަވަންދާ ަތނަށް ނުވަ

 ނުވަތަ  ؛ވަދ ނުކުތުަމށް ހުރަސްއ ޅުން ،އޭނާ ޢާންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ ތަނަށް

 ހިނގުމާއި އޭނާ ދާ ތަންތަނަށް ދިއުމާއި އޭާނ ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާ ފަހަތުން )ށ(  

 ނުވަތަ  ؛ހުއްޓުވުމާއި އޭނާއަށް ގޯނާކުރުމާއި އޭނާއަށް ވަށްބަހުން ޙަމަލާ ދިުނން

އޭނާ ، ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާ ކަނޑައ ޅިގ ން ސާފުބަހުން އޭނާގ  ރުހުން ދީގ ން މ ނުވީ )ނ(  

؛ ަވނުން ނުަވތަ އ  ތަނ އްގައި އުޅުން، ތަނަކަށްދިރިއުޅޭ ގ އަކަށް ނުވަތަ އޭނާ ހުރި 

 ނުވަތަ 

 ފޯނު މ ދުވ ރިކޮށް ނުވަތަ ިސޓީ މ ދުވ ރިކޮށް ނުވަތަ އީމ ިއލް މ ދުވ ރިކޮށް ނުވަތަ  )ރ(  

އ ސް.އ މް.އ ސް މ ދުވ ރިކޮށް ނުވަތަ އ ނޫންވ ސް ގޮތަކުން ކުުށގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާއާ 

 ނުވަތަ ؛ އ އްވ ސް މުޢާމަލާތ އް ކުރުން

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ިޖންސީގޮތުން އ އްވ ސް އަނިޔާއ އް  ،ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް )ބ(  

 ނުވަތަ ؛ ކުރުން
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ހާއަްށ ިޖންސީގޮތުން ނުވަަތ ޖިސްމާނީގޮުތން އ އްވ ސް އަނިޔާއ އް ކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ މީ )ޅ(  

 ނުަވތަ؛ ކޮށްފާނ ކަމުގ  ިބރުދ އްކުން

ނުވަތަ އ ފަަދ ، ޝިކާރައަށްވީ މީހާގ  އ އްވ ސް މުދަލަކަށް ގ އްލުމ އް ދިނުންކުށުގ   )ކ(  

 ނުވަތަ ؛ ގ އްލުމ އް ދީފާނ ކަމުގ  ިބރުދ އްކުން

ނުަވތަ އޭާނ ލަދުގ ންނ ވުމުގ  ގޮތުން ،  މީހާ ިބރުގ ންނ ވުމުގ  ގޮތުންކުށުގ  ޝިކާރައަށްވީ )އ(  

ކުރުމުގ  ގޮތުން އ އްވ ްސ ޢަމަލ އް ކުރުން ނުަވތަ ނުވަތަ އޭނާއަްށ ނަފްސާނީގޮުތން އަނިޔާ 

 ނުވަތަ ؛ އ ފަދަ ޢަމަލ އް ކޮށްފާނ ކަމުގ  ިބރުދ އްކުން

 އ އްވ ސް ކަމ އް އ ހ ން މީހަކު މ ދުވ ރިކޮްށ ކުށުގ  ތުހުމަތުކުރ ވޭ ީމހާ ނުކުުރމަށް އަންގާ )ވ(  

 އ  އަމުރު ނިސްަބތްވާ ފަރާތުން ކުރުވުން.، ނަމަވ ސް

)ފަހ އް( އަހަރަކުްނ  5މި ޤާނޫނަކީ މި ާޤނޫނަށް ޢަަމލުކުރާ ތާރީޚުން ފ ށިގ ން ކޮންމ   )ހ(  .61 ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކުރުން 

 .ވަޒީރު މުރާޖަޢާ ކުރަންޖ ހޭނ  ޤާނޫނ ކ ވ  ،އ އްފަހަރު

 މި މާއްދާގ  )ހ( ގައި ަބޔާްނވ ގ ންވާ ގޮތުގ މަިތން މި ާޤޫނނު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަުހ  )ށ(  

އ  އިޞްލާޙ އް ގ ނައުމަށްޓަކައި ކަމާބ ހޭ ، މި ޤާނޫނަށް ގ ންނަންޖ ހޭ ިއޞްލާޙ އްވާނަމަ

 ސަރުކާރުގ  ޒިންމާއ ކ ވ . ،ިބލ އް ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހަށް ުހށަހ ޅުމަކީ

 ، ނުރަނގަޅު ނިޔަތ އްނ ތި، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަމ އް އ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  .62 ން އަވ ގ ންވު ކުށުން ބަރީ

އަދި ވަކި މީހަކަށް ގ އްލުމ އް ދިނުމުގ  ނިޔަތ އްނ ތި ކޮށްިފ  ،މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގ  ނިޔަތުގައި

ލި ކަމަުކން އ އްވ ސް މަދަނީ ނުވަތަ ިޖނާއީ މީހަކަށް އ މީހަކު ކުރި ޢަމަލަކުްނ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށް

 ޒިންމާއ އް އުފުލާކަށް ނުޖ ހޭނ އ ވ .

  18)ސޯޅަ( އަހަރާއި    16
)އަށާރަ( އަހަރާ ދ މ ދުގ   

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޕްގ  ކުށް ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގ  ކުށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާގ    .63



  

ޤާޫނނު  ކުުށގ ންސީ ޖި  

 

 

 43 

)އަށާރަ( އަހަރާ ދ މ ުދގ   18)ސޯޅަ( އަހަރާއި  16މަލުގ  ުކށް ޢުމުރުން ކުށް ނުވަތަ ިޖންސީ ޢަ ކުދިންގ  އަދަބު 

ގ  ތިންަބއިކުޅަ ދ ަބއ ވ . ކުއްޖަކު ކޮށްފިނަމަ އ ކުއްޖަކަށް ދ ވޭނީ އ  ކުށަކަށް ކަނޑައ ޅިފައިވާ އަދަުބ

 )އަށާރަ( އަހަރުން މަތީގ  މީހަކު މި ޤާނޫނުގައި 18)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި  18އަދި 

އ މީހަކަށް ދ ޭވނީ މި ޤާޫނުނގައި އ ހ ން ގޮތަކަްށ ަބޔާންކޮްށފައި ، ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުށ އް ޮކށްފިނަމަ 

 މަ އަދަބ ވ .ނުވާނަމަ އ  ކުށަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުރިހަ

 ދިމާވ ާދނ  ނަފްސާނީގޮުތން، މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ކުށ އްގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް  .64 ކައުންސ ލިންގ ދިނުން 

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތ އްގ  ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމުގައި ޭބުނންވާ ، އުނދަގުލ އް ލުއިކޮށްިދނުމަށާއި

އ  އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ، ގ  ޚަރަދުގައި ކައުންސ ލިންގ ފ މިލީ ޕްރޮޓ ކްޝަން އޮތޯރިޓީ

ރިވ ގ ން އ  އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަނ އް ނުވަތަ ަބޔަކު މ ދުވ  ،އުސޫލ އްގ މަތިން

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނ އ ވ .

އޭނާގ  ، ބ ލ ހ އްޓުމުގައިމި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށ އްގ  ޝިކާރައަށްވީ މީހާ   .65 ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދިނުން 

މައިންބަފައިންަނށް ނުވަތަ ބ ލ ނިވ ރިޔަކަށް އ ހިނދުން އ ހިނދަށް މާލީ އ ހީތ ރިކަން ޭބނުްނވ އްޖ  

ފ މިީލ ޕްރޮޓ ކްޝަްނ ، އ ީހތ ރިކަން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކ އްގ މަތިން އ ، ހިނދ އްގައި

 އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭންވާނ އ ވ .

މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ަހދަންޖ ހޭ ގަވާއިދުތަކުގ  ތ ރ އިން ކަމާގުޅޭ ކޯޓަކުން ހަދައި  )ހ(  .66 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 ވަޒީރ ވ .، ނޫން ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިްނގާނީއ ، ހިންގަންޖ ހޭ ގަވާއިދ އް ފިޔަވައި

ހިންގަންޖ ހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ މި ޤާނޫނުގ  ދަށުން ކަމާގުޅޭ ކޯޓަކުން ހަދައި  )ށ(  

 އ  ކޯޓަކުންނ ވ .

 މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ ، މި މާއްދާގ  ދަށުން ހަދައި ހިްނގަންޖ ހޭ ގަވާއިދުތައް )ނ(  

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުުކރަންވާނ އ ވ .، ( މަސްދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި ހަދައި)ތިނ އް 3
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ދިވ ހި ސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުގައި ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ މި ޤާނޫނު ފާސްވ   .67 ޢަމަލުކުރުން ޤާނޫނަށް  

 )ހައ އް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފ ށިގ ންނ ވ . 6ޝާއިޢުކުރާތާ 

ަބޔާންވ ގ ންވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮތް އ ހ ްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފ ށުާމއ ކު މި ޤާނޫނުގައި   .68 ން އުވާލު

މި ޤާޫނނުގަިއ ، އ  ކުށަކާ ުގޅޭގޮތުން ހިނގާނީ ، ޤާނޫނ އް ނުވަތަ ގަވާއިދ އްގ  ަބދަލުގައި

 ަބޔާންވ ގ ންވާ އުސޫލުތަކ ވ .

 ލަފްޒުތަކަށް އަންނަނިވި ޢިާބރާްތތަކާއި، ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު  މި ޤާނޫނުގައި އ ހ ން ގޮތަކަށް  .69 މާނަކުރުން 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމ ވ . ،އ  ޢިާބރާްތތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގ ން ،ދީފައިވަނީ

ފައިސާ ނުވަތަ ަފއިސާއިން އަގުކުރ ވިދާނ  ، "ހަށިވިއްކުން" ކަމަށް ބުނ ފަިއ އ ވަނީ )ހ(  

ހިންގުމަށް ތިމާ އަމިއްލައަށް މ އްގ  ަބދަލުގައި ޖިންސީ ޢަމަލ އް ތިމާ އ އްޗ އް ނުވަތަ ކަ

 ހުށަހ ޅުމުގ  ޢަމަލަށ ވ . ނުވަތަ އ ފަދަ ކަމ އް ކުރުމުގ  ޢަމަލަށ ވ .

ޢިމާރާތ އް ކަމަށް ވީނަމަވ ސް ނުވަތަ އ ނޫން ތަނ ްއ  ،"ނާސިގ " ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ )ށ(  

ބޭނުންކުރާ ކޮންމ   ގ  ވިޔަފާރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަހަށިވިއްކުމު، ކަމަށް ވީނަމަވ ސް

 ތަނަކަށ ވ .

މީހ އްގ  ނުރުހުމުގައި   ،ވަކި ކަމ އް، "ްބލ ކްމ އިލް ކުރުން" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ )ނ(  

އޭާނއަށް ގ އްލުމ އް ނުަވތަ ، އ ކަން އޭނާ ނުޮކށްފިނަމަ، ކުރުމަށް އޭނާއަށް އަންގައި 

ޢަމަލ އް ހިންާގނ ކަމުގ  ިބރު ދ އްކުމަށ ވ .  ނިކަމ ތިކަމ ްއ ލިޭބނ  ޒާތުގ  އަނިޔާއ އް ނުވަތަ

އ ކަމުގ  މަޢުލޫމާތު  ، ނުވަތަ މީހަކު ކުރި ކުށ އް އަންގަންވާ ފަރާތަށް ނާންގައި

ޭބނުންކޮށްގ ން އޭނާގ  ކިަބއިްނ އޭނާގ  ނުރުހުމުގައި މަންފާކުރުމަށް ނުވަތަ މަންާފ 

 ހޯދަމުން ދިއުމަށ ވ .

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮތުން ނުވަތަ މީހ އްގ  ، ބުނ ފައި އ ވަނީ "އަނިޔާ" ކަމަށް  ()ރ  
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ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިަގނޑަްށ ގ އްލުމ އް ނުވަތަ ހާނިއްކައ އް ދިނުމަށ ވ . ނުވަތަ 

 ނަފްސާނީ ދުޅަހ ޔޮކަމަށް އުނިކަމ އް ދިނުމަށ ވ .

ާޢއިލާގ  ގުޅުންތައް ޤައުީމ  ހ ނުންގ  ދައުރާއިއަން، "ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ަވނީ )ބ(  

ފ ންވަރުގައި އިޞްލާޙުކޮށް ރައްކާތ ރިކޮށްދީ ތަންފީޒުކޮށްިދނުމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޙަވާލުވ ގ ންވާ ވަޒީރަށ ވ .

އަންހ ނުންގ  ދައުރާއި ާޢއިލާގ  ގުޅުންތައް ޤައުީމ ، "ވުޒާރާ" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ަވނީ )ޅ(  

މަސްއޫލިއްޔަތު  ޞްލާޙުކޮށް ރައްކާތ ރިކޮށްދީ ތަންފީޒުކޮށްިދނުމުގ އިފ ންވަރުގައި 

 ޙަވާލުވ ގ ންވާ ވަޒީރު އ ންމ  އިސްވ ރިޔަކަށް ހުންނަ ވުޒާރާއަށ ވ .

އ ހ ން ާޤނޫނ އްގައި އ ހ ްނ ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފަިއ  ،"މީހަކު" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ަވނީ )ކ(  

)އަށާރަ(   18)ސޯޅަ( އަހަރާއި  16ޢުމުރުން ، އިމި ޤާނޫނުގ  ޭބނުަމށްޓަކަ، ވީނަމަވ ސް

 އަހަރާ ދ މ ދުގ  ފިރިހ ންކުދިންނާއި އަންހ ންކުދިން ހިމ ނޭ ގޮތުންނ ވ . އަދި ޢުމުރުން 

އަށާރަ( އަހަރުން މަތީގ  ކޮންމ  ފިރިހ ނަކާއި  ) 18އަދި ، )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ 18

ރައްޔިތުންނާއި ދިވ ހިރާއްޖޭގައިވާ ިބދޭސީން  އަންހ ނ އްވ ސް ހިމ ނޭގޮތުންނ ވ . އަދި ދިވ ހި

 ހިމ ނޭ ގޮތުންނ ވ .

ޢާިއލާގ  ގުޅުންތައް ޤައުމީ ، "ފ މިލީ ޕްރޮޓ ކްޝަން އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ  )އ(  

ލާޙުކޮށް ރައްކާތ ރިކޮށްދީ ތަންފީޒުކޮށްިދނުމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު ފ ންވަރުގައި އިޞް

  ވުޒާރާގ  ބ ލުމުގ  ދަށުން ހިނގާ ޤައުީމ އިދާރާއަށ ވ .އަދާކުރުމަށް ވަޒީރު ނުވަތަ

 ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ  ދަފްތަރަށ ވ . ،"ދަފްތަރު" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ަވނީ )ވ(  

ުބއްދި ޯގސްވ ފައިވުމުގ  ސަަބުބން  ،"ސިކުނޑީގ  އުނިކަން" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ )މ(  

ފައިވާ އުނިކަމ އްގ  ސަަބުބން ކަންކަން ނުވަތަ ސިކުނޑީގ  ދުޅަހ ޔޮކަމަށް ލިިބ
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މަށް ދިމާވާ ހުރަސްތަކ އްގ   ވިސްނުމަށާއި ކަންކަން ދ ނ ގަތުމަށާއި ކަންކަން ހަނދާންކުރު

 ސަަބުބން މީހާގ  ހ ޔޮވިސްނުމަށް އަސަރުކުރާ ހަމަ ކޮންމ  ކަމަކަށ ވ . ނުވަތަ ޙާލަތަކަށ ވ .

، މަފިރިން ކަމުގައި ުނވާ ދ މީހުންގ  މ ދުގައިދ ، "ޒިނޭކުރުން" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ )ފ(  

އަންހ ނ އްގ  ކުރިމަތިފަރާަތށް ިކތަންމ  ކުޑަ މިންވަރަކަްށ ފިރިހ ނަކު އޭނާގ  ކުރިމަތިފަރާްތ 

 ނަމަވ ސް ވ އްދުމަށ ވ .

އ އްގަމުގައި އުޅޭ ނުވަތަ  ، އިންސާނުން ފިޔަވައި ،"ޖަނަވާރު" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ )ދ(  

 ޅޭ ފުރާނަލ އްވި ކޮންމ  މަޚްލޫޤ އްމ  ހިމ ނޭ ގޮތުންނ ވ .ކަނޑުގައި އު

ޖިްނސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގ    ،ކުށް ކުރާ މީހުން" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ"ޖިންސީ  )ތ(  

 ދަފްތަރުގައި ނަން ހިމ ނުން ލާިޒމުކުރާ ކޮންމ  މީހަކަށ ވ .

ގ ނަމަ އޭނާގ  ކުރިމަތި ފިރިހ ނ އް ، "ޖިންސީ ގުނަވަނ އް" ކަމަްށ ބުނ ފައި އ ަވނީ )ލ(  

 ފަރާތަށ ވ . އަންހ ނ އްގ ނަމަ ޭއނާގ  ކުރިމަތި ފަރާތަށާއި މޭަމއްޗަށ ވ . މީގ އިތުރުން، 

ގޯނާގ   މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންވ ގ ންވާ ޭރޕްގ  ކުށުގ  ޢަމަލުގ  މަޙައްލުގައި، ނުވަތަ ިޖންސީ

ޢަމަލުގ  މަޙައްލުގައި،  ކުށުގ  ކުށުގ  ޢަމަލުގ  މަޙައްލުގައި، ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާގ 

ފިރިހ ނ އްގ  ނުވަތަ އަންހ ނ އްގ  ފުރަގަސްފަރާތްވ ސް ޖިންސީ ގުނަވަނ އްގ  މާނައިގައި 

 ހިމ ނިގ ންވ އ ވ .

މީހ އްގ  ފުރަގަސްފަރާތަށް ، "ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަަވނ އް" ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ  )ގ(  

 ނުވަތަ އަނގައަށ ވ .

އ  އ އްޗަކީ ހަތިޔާރ އްގ  ގޮތުގައި  ، ހަތިޔާރު'' ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ ''ނުރައްކާތ ރި )ޏ(  

މީހ އްގ  މުަދލަކަށް ގ އްލުން ިލބިދާނ  ނުަވތަ ފުރާނައަށް ނުަވަތ  ،ބޭނުންކޮްށފިނަމަ

އަލިފާން   ،ގޮވާ އ އްޗ އްސާއި ،ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތ ރި ހާނީްއކައ އް ވ ދާފަދަ ތަކ އްޗާއި
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ހަތިޔާރުގ  ގޮތުގައި ބޭނުންކުރ ވިދާނ  އ އްޗ އްސާއި އ ނޫންވ ސް  ، އިދާފަދަ ތަކ އްޗާރޯވ 

 އ އްޗ ހި ހިމ ނޭ ގޮތުންނ ވ .

 ؛އ އްވ ސް ާބވަތ އްގ  ވަޅިއ އް (1)   

 ؛ކަނޑިޔާއި ޚަންޖަރު (2)   

 ؛ރޭޒަރު ތިލައާއި ކަޓަރާއި ކަޓަރު ތިލަ (3)   

 ؛ފުރޯއާއި ކޯރާޑި މުޅޯ ކަތިވަޅިއާއި  (4)   

ތޫނުކޮށްފައި ނުވަތަ ފޭއްސާފައި ހުންނަ ދަގަނޑާއި ދަނޑިއާއި ލަކުޑިއާއި   (5)   

 ؛އ ނޫންވ ސް އ ފަދަ އ އްޗ ހި

 މީހުންނަށް އަނިޔާދ ވިދާފަދަ މިޫނންވ ސް ތޫނު އ އްޗ އް. (6)   

ޖިންސީ ގުނަވަން ނުަވަތ ގުނަވަންތަކުގ  މަންޒަރު  ،''އޮރިޔާންކާޑު'' ކަމަށް ބުނ ފައި އ ވަނީ )ސ(  

ޖިންސީ   ،ވާހަކައާއި ،ޖިންސީ ގުޅުން ސިފަކޮށްދޭ އަޑާއި ،އްކައިދޭ ފޮޓޯއާއި ފިލްމާއިދަ

ވާހަކަ  ،އަޑާއި ،ފޮޓޯއާއި މިފަދަ މަންޒަރާއި ،ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ދައްކުަވއިދޭ ފިލްމާއި

ޖިންސީ ގުޅުން   ،ޓޭޕް ފަދަ ތަކ އްޗާއި ،ރ ކޯޑުކޮށްފައި ހުންނަ ސީޑީއާއި ޑިސްކ ޓް

ޓަކައި ޖިންސީ ގުނަަވްނ ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ަތކ ތި ހިމ ނޭ ގޮުތންނ ވ . ހިންގުމަށް

އި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި ކިޔަވައިދިނުަމށް ހުއްދަކުރާ ފޮތްތަކާ

 މ ޓީރިއަލްތައް މީގ  މާނައިގ  ތ ރޭގައި ނުހިމ ނ އ ވ .
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