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 02/2021ނަންބަރު: 

 
 ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 1000ގެ ( ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 2014/9މި އުޞޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ުއޞޫލެކެވެ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ 

 ތަޢާރުފާއި ނަން   .1 )ހ(

މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" 
 އެވެ.

   )ށ(

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައަާޅ މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 .މައްސަލަތަކުަގއި އަންނަިނވި ަކންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ

 އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދު   .2

އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވާސިުލވުަމށްޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކން ގެންގުޅޭ އުޞޫލުަތކަީކ 
 .އެްއގޮތް އުޞޫލުަތކަކަށް ހެދުން

   )ހ(

ބަދަލުގައި ކަނަޑއެޅޭ ތަފާތު އަދަބުތައް އެއްަހމަކުރުމާއި، ތަފާތު އަދަބު ޖަލަށްލުމުގެ 
 .ކަނޑައެޅުުމގައި ފަނިޑޔާރު ިރޢާޔަތްކުރާނެ އުޞޫލުތަެކއް ަކނޑައެޅުން

   )ށ(

މަރުގެ އަދަބާިއ ަކއްފާރާގެ އަދަބާއި، މަުރގެ ދިޔަ ކަނޑައަާޅއިރު ރިޢާޔަތްކުރާެނ 
 .އުޞޫލުތަކެއް ކަނަޑއެޅުން

   )ނ(

ގުިޅގެން ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުްނ  ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ
 .ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތަކެއް ަކނޑައެޅުން

   )ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާުތގެ ދަށުން އަދަބު ކަނަޑއަޅާ ަމއްސަލަތަުކގަިއ، އަދަބާމެދު 

 .ާޚއްޞަ ައޑުއެހުމެއް ާބއްވަްނާވނެއެވެވާހަކަ ދެްއކުމަށްޓަކައި ވަކި 

އަދަބާމެދު ވާހަކަ   .3 )ހ(
ދެއްކުމަށްޓަކައި ވަކި 
ޚާއްސަ އަޑުއެހުމެއް 

 ބޭއްވުން 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ އަުޑއެހުން ބާއްވާނީ، ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުެގ 

 މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު އިޢުާލނުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  

  )ށ(
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ިނޔާއިން ނިންމާ މައްސަލަތައް ފިަޔަވއި އެނޫން މައްސަލަތަކުަގއި މައްސަަލ އަވަސް 
ސާބިތުވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމާ މަޖިލީހުގައި އިތުުރ މުހުލަތެއް ބޭނުންވާކަމަށް 

އިތުރު މުހުލަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،މައްސަލަިއގެ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން ބުނެފިނަމަ
 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

   )ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .4 )ހ( . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކަނޑަެއޅޭ އަޞްލީ އަދަބަކީ ޖަލު ބަންދެވެ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން 

ކަނޑައެޅޭ އަޞްލީ 
 އަދަބު 

ކުށަށް ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާަފއިާވ  ދަރަޖައަކީ ކޮަބއިކަމާިއ، އެ ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ 
އަޞްލީ އަދަބުގެ މިންވަަރކީ ޮކބައިކަން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުަގއި ފަނޑިޔާރު 

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

  )ށ(

ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން  ،ކުށްވެރިާޔގެ ަމއްޗަށް ކަނަޑައޅާ އަދަބުެގ އިތުރުން 
 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ.

   )ނ(

އަދަބާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަ ދެްއުކމަށްދެވޭ ފުރުޞަތުގައި މައްަސލައިގެ ދެފަރާތުން 
ޔާރު ނިންމާ ެއ ވާހަކަތަކާއި ުގޅިގެން ފަނޑި ،ދައްކާފަިއވާ ވާހަކަތަާކއި 

 ؛ސީލުތަފުނިންމުންތަކުގެ 

(1)    

    (2) ؛އަސާސީ އަދަބަށް ވާޞިލުިވގޮތް 

ދަށްކުރާ ޙާލަުތގައި އެފަދަިއން ބަދަލު ގެންނަ  ،އަސާސީ އަދަބު މަތިކުރާ ޙާލަތާއި
 ؛ސަބަބުތައް

(3)    

    (4) ބަދަލުކުރާ ސަބަބު. ،ޖަލު އަދަބު އެނޫން ބާވަތެްއގެ އަދަބަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ

މަތިވާނެ ނުވަތަ އަދަުބގެ މިންވަުރ ަދށްވާނެ ޙާލަތެްއ ވުޖޫދުަގިއ އަދަބުގެ މިްނވަރު 
އޮތްކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަަކއި އެކަމަށް ހެކި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްިތޔާރު 

 .ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ

 

   )ރ(

 ދެވަނަ ބާބު 
 އަދަބުގެ މިންވަރު މަތިކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައި ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާތަކުގައި އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުަގިއ 
ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ އަލީަގއި އަދަބު ކަނަޑއެުޅމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަްށ 

އަދަބުގެ މިންވަރު   .5 )ހ(
 މަތިވާނެ ޙާލަތްތައް 
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ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ އިުތރުން، އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުެގ ައސާސީ މިންގަނޑަްށ ބަދަލު 
 ންނަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް އޮތްނަމަ އެ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ. ގެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ކުށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި އަދަުބ 
އާންމު އުޞޫލަްށ  ،ކަނޑައެޅުުމގެ އަސާސީ މިންަގނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަެމއްނަމަ

ރިޢާޔަތްކުރުމުގަިއ ބަލަންވާނީ ކުރިން ރިޢާޔަތް ނުކޮށްހުރި ާޙލަތްތަކަށެވެ. ތަކުރާުރކޮށް 
އެއް ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ އަާސސީ މިންގަނޑަށް ބަދަލެއް 

 ނުގެނެވޭނެެއވެ.

   )ށ(

މަތިކުރަން އެދި ހުށަހަޅާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ މިންވަރު މި ބާބުގެ ދަށުން އަދަބުގެ 
 ޖެނެރަލްއެވެ. 

   )ނ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ސާފު 
ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި  ހެކީގެ މިންގަނޑުން ސާބިތުކުަރން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ހުށަހެޅުންތައް

އެ ހެކި ުނވަތަ ލިޔުންަތއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ހުށަހަޅަން
 ޝަރީޢަތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދޭންވާނެެއވެ.

   )ރ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން 
ފުރުޞަުތ ދިފާޢުގައި ކުްށވެރިާޔގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ އެ 

ކުށްވެރިާޔއަށް ދޭންވާނެެއވެ. ައދި އެ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ކުށްވެރިާޔ 
އެކަމުަގއި ދެޭކގޮެތއް ޝަރީަޢތުން ސާފުކޮށް ކުށްވެިރޔާ ަދއްކާ ވާހަކަތަކަށް ރިާޢޔަތް 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

   )ބ(

ކުށަްށ އަދަބު ކަނަޑއެޅުމުަގިއ ޖިނާއީ ދަޢުވާެއއް ސާބިތުާވަކމަށް ކަނޑައަަޅއި، އެ 
ގުނަ ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ މަތީ މިންވަރެއްގެ އަދަބެްއ  2ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރަށް ވުރެ 

 ިތޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.ޚްކަނޑައެޅުުމގެ އި

ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭ   .6 )ހ(
ތިޔާރުގެ ތެރެއިން ޚް އި 

އަދަބު މަތި ކުރާ 
ޙާލަތުގައި އެކަމުގެ 
ތިޔާުރގެ ބޭނުން ފަނޑިޔާރު ކުރާނަމަ، ކުށަށް ޚްމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

ކޮށް ސީލުފުކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަުބެގ މިންވަރަށްވުރެ މަތިކުިރ ސަބަބު ތަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

  )ށ(

 ،ކަރާމަތަށް ފަރުވާލެއް ބެހެއްޓުެމއްނެތިކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުމުަގއި އިންސާނެްއގެ ޤަދަރާއި 
އަނިާޔވެރިކަން ދައްުކވައިޭދގޮަތށް އެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާނަމަ، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ައދަބުގެ 

 )އެެކއް( ދަރަޖަ މަތި ކުރަންވާނެއެވެ. 1އަސާސީ މިންގަނޑަްށވުރެ 

އަނިޔާވެރިކަން ދެއްކުމުގެ   .7
 ސަބަބުން އަދަބު މަތިވުން 

ސާބިުތކޮށްދޭންޖެހޭ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތީ  ،ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ ނިަޔތާ ގުޅޭ ރުކުރުންަތއް
މިންވަރަކަށް ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެފަިއވާނަމަ، އެ މިންގަނޑަްށވުރެ މަތިން ސާބިތުވެަފއިވާ ޮކންމެ 

ނިޔަތުގެ ސަބަބުން އަދަބު   .8
 މަތިވުން 
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ދަރަޖަ މަތި  )އެެކއް( 1އަދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ އަސާސީ މިްނގަނޑުން  ،ނިޔަތުގެ ދަރަޖައަކަށް 
 ކުރަންވާނެެއވެ.

ންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުންވާ ކަމެްއކުރުމުން އަދަުބގެ ަދރަޖަ މަތިކުރެވިދާނެއެެވ. މި ޢާ
ންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުްނވާ ކަެމްއކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޢާމާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި 

 ޙާލަތްތަކުގަެއވެ.

ންމު މަޞްލަޙަތަށް ޢާ   .9 )ހ(
ގެއްލުންވާ ކަމެއްކުރުމުން 

 އަދަބު މަތިވުން 

ންމު މުއައްސަާސއެްއގެ ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތެްއ، ނުވަތަ ޢާ
ންމު ޚިދުމަތަކަށް އެަކށީގެންވާ ޮބޑު ހުރަެއއް އެޅުން ނުވަތަ ެގއްލުމެްއ ޢާނުވަތަ 
 ނުވަތަ،  ؛ދިނުން

(1)    

ންމު މުއައްސަސާައކާ ޢާންމު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތަކާ މެދު، ނުވަތަ ޢާ
ންމު ޚިދުމަތަކާމެދު އާންމުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ޢާމެދު ނުވަތަ 

 އެކަީށގެންނުވާ މިންވަރަކަށް ެގއްލުވާލާފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން؛ ުނވަތަ،

(2)    

، ނުވަތަ ަދއުލަތުގެ ުމދަލަކުން ދައުލަތް ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް ެގއްލުމެއް ދިނުން
މަޙްރޫމް ކުރުވުން ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ އޭޖެންޓަކަށް ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

 އަނިޔާކުރުން؛ ުނވަތަ،

(3)    

އަހަރު ވެފައިވާ  65ކުށްކުރި މީހާ އެ ކުށްކުރީ، ުކޑަކުއްަޖކު، ނުވަތަ ޢުމުރުން 

ފިކުީރ ޙިއްަޞކަށް އުނިކަން ލިބިފައިާވ ނުވަތަ ާމއްދީ ުނވަތަ  ،މީހަކާމެދު
ނުވަތަ ކުށްެވރިޔާއަކީ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގުނު މީހާގެ  ،މީހަކާމެދު

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޮތް މީހަކު ކަމުގަިއވުން؛ 
 ނުވަތަ،

(4)    

ނުވަތަ ދީނީ ކުށްކުރި މީހާ ގެއްލުން ދީފަިއވަނީ، ސަޤާފީ ނުވަތަ ތިާމެވށީގެ 
ނުވަތަ ތާރީޚީ ގޮތުން މުހިންމުކަން ދެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ އެްއޗެއް ނުވަަތ 
މުދަލެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ ރަްސމީ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާަފިއވާ ެއއްެޗއް ނުވަަތ 

 ތަނަކަށް ކަމަށްވުން؛ ނުވަަތ،

(5)    

ފުރިހަމަވުމަށް ކުށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާ ނުވަތަ މާނަކުރާ މާއްދާގައި އެ ކުށް 
ބޭނުންވާ ެގއްލުމުގެ މިްނވަަރށްވުރެ މަތީ މިންވަރަކަްށ ެއ ކުށުެގ ސަބަބުން 

 ގެއްލުން ވެފަިއވުން.

(6)    

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ ޙާލަތަށް 
 ކުރަންވާނެެއވެ. ދަރަޖަ މަތި  1އަދަބު ކަނޑަެއޅުމުގެ އަސާީސ މިންގަނޑުން 

   )ށ(
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މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަވެސް
ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ައސާސީ މިންގަނޑުން މަތި ކުރެވޭނީ 

ދަޢުާވކޮށްފަިއވާ ކުށް މާނަކުރާ މާއްދާގައި އެ ކުްށ  ،ދަރަޖައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2ޖުމްލަ 
ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އެކަީށގެންވާ ބޮޑު މިންވަރަކަށް އެ ކުުށގެ ސަބަބުން 

ދަރަޖަ  3އަަދބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަާސީސ މިންގަނޑުން  ،ގެއްލުން ވެފަިއވާނަމަ
 މަތިކުރެވިދާނެެއވެ. 

   )ނ(

ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި   .10 ުލންނެވެ.ޞޫދަބު މަތިކުރާނީ އަންނަނިވި އުބަލައި އަކުށުގެ ރެޯކޑަށް 
 އަދަބު މަތިވުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  6ން ފެށިގެން ފާއިތުވި ޚު ކުށްކުރި ާތރީދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ
ކުށްވެރިާޔގެ ަމއްޗަްށ ޖިނާޔަުތގެ ކުެށއް ސާބިތު ވެަފއިވާަނމަ، އަދަބު ކަނޑަެއޅުމުެގ 

 ދަަރޖަ މަތި ކުރަންވާނެއެވެ. 1އަސާސީ މިންގަނޑުން 

  )ހ(

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  6ން ފެށިގެން ފާއިތުވި ޚުކޮށްފައިވާ ކުށްކުރި ާތރީދަޢުވާ 
ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ޖިނާޔަުތގެ ެއއް ކުށަށް ވުރެ ގިނަ ކުށް ސާބިތު ވެަފއިވާނަމަ، 

އަހަރު ދުވަހުެގ  10ން ފެށިގެން ފާއިތުވި ޚުތާރީޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ުކށްކުރި ނުވަތަ، ދަ
ތެރޭގައި ޖިނާޔަތުގެ އަިނޔާވެރި ކުށެއް ސާބިތުވެފަިއވާނަމަ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަާސީސ 

 ދަރަޖަ މަތި ކުރަންވާނެެއވެ. 2މިންގަނޑުން 

   )ށ(

ތެރޭގަިއ އަހަރު ދުވަހުގެ ގެ  5ން ފެށިގެން ފާއިތުވި ޚުޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުށްކުރި ާތރީދަ
ކުށް ސާބިުތވެފަިއާވނަމަ އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ  3ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ޖިނާަޔތުގެ 

 ދަަރޖަ މަތި ކުރަންވާނެއެވެ. 3އަސާސީ މިންގަނޑުން 

   )ނ(

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  2ން ފެށިގެން ފާއިތުވި ޚުޢުވާ ކޮށްފައިވާ ކުށްކުރި ާތރީދަ
ކުށެއް ސާބިތު ވެފަިއވާަނމަ، އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ  ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ޖުނަޙްގެ

 ދަަރޖަ މަތި ކުރަންވާނެއެވެ. 1އަސާސީ މިންގަނޑުން 

   )ރ(

އަހަރު ދުވަުހގެ ތެޭރގައި  2ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ ކުށް ސާބިުތވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ާފއިުތވި 
އަދަބު ކަނަޑެއޅުމުގެ  ،ވެފަިއވާނަމަކުށްވެރިާޔގެ ަމއްޗަށް އެ ބާަވތުގެ އިތުރު ކުށެއް ސާބިތު 

 ދަަރޖަ މަތިކުރެވިދާނެއެވެ. 1އަސާސީ މިންގަނޑުން 

އެއް ބާވަތުގެ ކުށް   .11
ގައި ތު ސާބިތުވާ ޙާލަ 
 އަދަބު މަތިވުން 

ކުށްވެރިާޔގެ ަމއްޗަްށ ސާބިތުިވ ކުށުެގ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ީމހަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޙްަޞކަްށ 
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ކުށްވެރިޔާ އިންކާުރކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ ބަދަލު ދިނުމަށް ޤާނޫނީ 

ކުރާނަމަ، އޭނާ ގޮތުން ތަބާވާންޖެހޭ އެއްބަްސވުމެްއގައި ަބއިވެިރވުމަށް ުކށްވެރިޔާ އިްނކާރު
ދަރަޖަ މަތިކުރަންވާނެއެވެ. މި  2ނުވަަތ  1ކުށްވެިރވި ކުުށގެ އަދަުބގެ ައސާސީ މިންގަނޑުން 

ބަދަލު ދޭން އިންކާރު   .12
ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަދަބު 

 މަތިވުން 
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މާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު މަތިކުރާއިރު ކުށްވެިރޔާ ކުރި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް 
 ވާނެެއވެ. ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ުކޑަ ބޮޑުިމނަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަން

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކުރުން އަދަބުގެ މިންވަރު ދަށް 

މި ބާބުގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާެގ އަދަބު ދަށްކުރުމަށް އެދި އާންމު ގޮތެއްަގއި ހުށަހަޅާީނ 
 ކުށްވެރިާޔގެ ފަރާތުންނެވެ.

އަދަބުގެ މިންވަރު   .13 )ހ(
 ދަށްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުށްވެިރޔާ ުކަޅ ކުށުގެ މަްއސަލަ ތަޙްޤީޤް 
ކުރުމުގަިއ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ އިދާރާއަްށ ެއއްބާރުލުން ދީފައިވާނަމަ އަދަބުެގ މިންވަުރ 

ންނެވެ. މިގޮތުްނ ދަށްކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ ފަރާތު
 ބަޔާންކުރަންވާެނެއވެ. ސީލުޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އެކަުމގެ ތަފު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަ 

   )ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކުށްވެިރޔާ ކުަށށް އިޢުތިރާފްވުމުގެ ސަބަބުްނ 
ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ފަސޭހަވެފަިއވާނަމަ، އެކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ޝަރީޢަތުގެ 

 އިސްނެގުމަށް ކުްށވެރިާޔގެ އަަދބު ލުއިކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

   )ނ(

ދަށުން އަދަުބގެ މިްނވަރު ލުިއކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ސާފު ހެކީެގ މި ބާބުގެ 
މިންގަނޑުން ސާބިތުކުރަން ވާނެެއވެ. އަދި އެ ހުށަހެޅުްނތައް ސާބިތުކުރުމަށް ހެިކ 

ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ހެކި ުނވަތަ ލިޔުންަތއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ޅަންހުށަހަ
 ން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.ޝަރީޢަތުން އެ ހުށަހެޅު

   )ރ(

އެ ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުުމަގިއ  ،ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިުތވާަކމަށް ކަނޑައަަޅއި
މިންވަރު ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ދަށް މިންވަރެްއެގ  2ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިްނވަރަށް ވުރެ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.އަދަބެއް ކަނަޑއެޅުުމގެ އިޚްިތާޔރު ފަނޑިޔާރަށް 

ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭ   .14 )ހ(
ތިޔާރުގެ ތެރެއިން ޚް އި 

ކުރާ އަދަބު ދަށް 
ޙާލަތުގައި އެކަމުގެ 
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އިޚްތިޔާުރގެ ބޭނުން ފަނޑިޔާރު ކުރާނަމަ، ކުށަށް  ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

ކޮށް ސީލުުކރި ސަބަބު ތަފުުބގެ މިންވަރަށްވުރެ އަދަބު ދަށްކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

  )ށ(

ކުށްވެރިޔާ އެ ކުށް ކޮށްފަިއަވނީ އެ ކުށްކުރުމަށް އެކަީށގެްނވާ ވަރަށް ތަްއޔާރުވުަމކާއި ުނލައި، 

ންމު ސުލޫކާ ނުގުޅޭ އާދަާޔ ޢާއި، އެ ޢަމަލަކީ ކުށްެވރިޔާގެ ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއގެ ތެރޭަގއި ަކމަށްވެފަ
ޚިލާފު ޙާލަތެއްަގއި ކުރި ކަެމއްކަން ދޭހަކޮށްދޭ ވަގުެތްއގަިއ ކަމަށްވެފަިއ،  ކުށްވެިރޔާައކީ ެއ 
ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށް ހިތަމުން އައި މީހެއްކަމަށްާވނަމަ، 

އާދަޔާ ޚިލާފު ޢަމަލުގެ   .15
ސަބަބުން އަދަބުގެ 
 މިންވަރު ދަށްކުރުން 
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 2ުނވަތަ  1ޅިފަިއވާ އަދަުބގެ ައސާސީ މިންގަނޑުން އޭނާގެ މަްއޗަށް ދަޢުާވކުރި ކުަށށް ކަނޑައެ 
ކުރަންވާނީ ކުށްވެރިޔާ ކުރި  ދަށުން އަދަބުގެ މިންަވރު ދަށްދަރަޖަ ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ

ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ރިޢާޔަްތުކރުމަށްފަހު، އަދަބު ދަށްކުރުން އެީއ 
 ތް ކަަމށް ވާނަމައެވެ.އެންމެ އިންޞާފުވެިރގޮ

ކުުރމުގެ ކުރިން، އޭނާ ކުޅަ ކުށާެމދު ހިތުގެ އަޑިން ދެރަާވކަްނ ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ
ންމުކޮށް ފާޅުކޮށްފިނަމަ، ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ އަދަބުގެ އަާސީސ ޢާ

 ދަރަޖަ ދަށްކުރަން ވާނެއެެވ. 2މިންގަނޑުން 

ކުށާމެދު ދެރަވާކަން   .16 )ހ(
ފާޅުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

އަދަބުގެ މިންވަރު 
 ދަށްކުރުން 

ންމުކޮށް ފާޅުކުރުމުެގ ޢާމި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ހިުތގެ ައޑިން ދެރަވާަކން 
ންމު ތަނެއްގައި ުކށްވެރިޔާ ކުޅަ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވެ އެކަމާ ދެރާާވކަން ފާޅު ޢާމާނައަކީ 

ންމު ތަނެއްގައި ފާޅުކުރުުމަގއި އަންނަނިވި ވަސީލަތްތަްއ ޢާކުރުމެވެ. ެއގޮތުން ދެރަާވކަން 
 ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރެވިާދނެއެވެ. 

   )ށ(

    (1) ފާޅުކުުރން. ންމުކޮށްޢާސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް 

    (2) ންމުކުރުން.ޢާޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ެއކަން 

    (3) ވަކީލު މެދުވެިރކޮށް ބަޔާނެއް ާޢންމުކުރުން.

ެއ  ،ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް އޭނާ ކުރި ކުށާއި ގުިޅގެން ދަޢުާވ އުފުލާފައިވަިނކޮށް
މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ މަުރޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ކުްށވެިރޔާ ކުރި ކުށަށް އިޢުތިރާފް 

 1ކުްށވެރިޔާ ކުރި ުކށަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ އަދަުބެގ އަސާސީ މިންގަނޑުން  ،ވެއްޖެނަމަ
ކުރަންވާނެއެވެ. ައދި  ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުާރއަތުގެ ަގވާއިދު ެގ ދަރަޖަ ދަށް

 ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އިފްތިތާޙީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އިޢްތިރާފުވެއްޖެނަމަ 125
ަދރަޖަ ދަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  1ކުށަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަުބގެ އަސާސީ މިންގަނޑުން 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

   )ނ(

ކުށްވެރިޔާ ކުޅަ ކުުށގެ މައްަސލައިަގއި އޭނާާއއެކު އެ ކުށްުކރުމުގައި ބަިއވެިރވި މީހުން 
ހިފައި ހައްޔަރުކުރުުމގަާއއި، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުުރމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ 

 ކުިރ ފަރާތްތަކަށް އެކަީށގެންވާ މިންަވރަށް ކުށްވެިރޔާ އެއްބާރުލުންީދފައިވާނަމަ، ކުށްވެިރޔާ
ދަރަޖަ  2ދަރަޖަ ނުވަތަ  1ކުށަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އަދަުބގެ އަާސސީ މިންގަނޑުން 

ދަރަޖަ ދަށް އަދަބެއް ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  3ނުވަތަ 

ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ   .17 )ހ(
ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުން 

ދިނުމުގެ ސަބަބުން 
އަދަބުގެ މިންވަރު 

 ދަށްކުރުން 
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ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ކުްށވެރިާޔ އެއްބާރުލުން ދީފަިއވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 
ދަރަޖަ ނުވަަތ  1 ކުށަށް ކަނަޑެއޅިފައިވާ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުން ކުށްވެރިޔާ ކުރި

 ދަރަޖަ ދަށްކުރަންވާނެެއވެ.  3ދަރަޖަ ނުވަތަ  2

ހުށަހެޅުމެްއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، މި މާްއދާގެ ދަށުން އަދަބު ކަނަޑއެުޅމުގެ މިންވަރު ދަށްކޮްށގެްނ 

 ނުވާނެެއވެ.

   )ށ(

ވަަނ  50ކުށްވެރިާޔ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަުލ ހިންގިއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
ވި ދިފާޢެއް ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް މުޅިްނ ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ މަޢާފު ލިބެނި

ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް، އެ ޝަރުޠުތަކުގެ ދެބަިއކުޅަ ެއްއބަޔަށްވުރެ މަދު މިންވަރެްއގެ 
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ، ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ އަދަުބގެ އަސާީސ 

 ވާނެެއވެ.  ދަރަޖަ ދަށްކުރަން 1މިންގަނޑަށްވުރެ 

މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ   .18 )ހ(
ދިފާޢެއް އޮތުމުގެ 
ސަބަބުން އަދަބުގެ 
 މިންވަރު ދަށްކުރުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ދިފާޢެއް މުޅިން ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް، އެ 
އިތުރަްށ ދިފާޢު ސާބިތުކުރުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ ދެަބއިުކޅަ ެއއްބަޔަށްވުެރ 

އެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިާވނަމަ ނުވަތަ، އެ ދިފާޢު މުޅިން ސާބިތު ނުވިނަމަވެސް އެ 
ދިފާޢު ސާބިތުވާ މިންވަރާ ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށް ފުރިހަމަވެފަިއވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަްށ 

ެރ ބުރަވެވޭނަމަ، ކުްށވެރިޔާ ކުރި ކުށަށް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަްށވު
 ދަރަޖަ ދަށްކުރަންވާނެއެވެ. 2

   )ށ(

ކުށްވެރިޔާ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ އޭާނގެ ސިުކޑިއަށް ުނވަތަ ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަްށ 
އަސަރުކޮށްފަިއވާ ދަނޑިވަެޅްއގަިއ، އެކަމުެގ ނުފޫުޒގައި ހުރެ ކަމަށްވާނަމަ، ުނވަަތ 

ޮއވެމެ، އެ ސަބަަބކީ އެކަީށގެންާވ ކުށްވެރިާޔ ކުރި ޢަމަލަށް ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބެްއ 
ހުރި އެހެން މީހެއްގެ  ސަބަބެއްކަން އެ ޢަމަލުކުރި މީހާ ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްަގއި

ނަޒަރުން ބަލައި ކަނޑަެއޅިއްެޖނަމަ، ކުށްވެިރޔާ ކުިރ ކުށަްށ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަބުެގ 
 ؛. ުނވަތަދަރަޖަ ދަށްކުރަން ވާނެއެވެ 1އަސާސީ މިންގަނޑަްށވުރެ 

ޑިއަށް ނުވަތަ ނސިކު   .19 )ހ(
ޖަޒްބާތަށް އިންތިހާއަށް 

އަސަރުކުރުމުގެ ސަބަބުން 
އަދަބުގެ މިންވަރު 

 ދަށްކުރުން 

ކުށްވެރިާޔ ކުުށގެ ޢަމަލު ހިންގާފަިއވަނީ އޭާނއަށް ކުެރވޭ ނުކުރެވޭ ކަްނކަން ނޭނޭގ 
މިންވަރަށް ކުްށވެރިާޔެގ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ އޭާނގެ ޢަމަލުތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ 

ސިކުިޑއަށް ނުވަތަ ަޖޒްބާތަށް އަސަރުކޮށްަފއިވާ ޙާލަެތްއަގއި ކަމަްށވާނަމަ، ކުްށވެރިާޔ 
ދަރަޖަ ދަށްކުރަްނ  2ކުރި ކުށަށް ކަނަޑއެޅިަފއިވާ އަދަބުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ 

 ވާނެެއވެ.

 

   )ށ(
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ތަފާތު އަދަބު އެއްހަމަކުރުން 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ތާވަލުަގއި ބަޔާްނކޮށްދެނީ،  1002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާުތގެ 
އެ ޤާނޫނުަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ކުށެްއގެ އަދަބުަގއި ކުށްވެރިަޔކު ޖަލަށްލެވޭެނ 

 . މުއްދަތުތަކެވެ

ޖަލު ބަންދުގެ ބަދަލުގައި   .20 (ހ)
ދެވޭ އަދަބުތައް 
 އެއްހަމަކުރުން 

ގެ ދަށުން ކަނޑައަާޅ ޖަލު ބަންދުގެ ބަދަލުގަިއ، އެ ުމއްދަތާ ެއްއ ( ހ)މި މާއްދާގެ 
މިންވަރެއްެގ އެހެން އަދަެބއް ނުވަތަ ތަފާތު އެިކއެިކ ބާވަތްތަުކގެ އަދަބުަތްއ 
އެްއކުރުމަށްފަހުގައި ކުްށވެރިަޔކު ޖަލަށްލެވޭނެ މުއްދަތާ ެއްއހަމަ އަދަބު އެކުށްވެިރޔެްއެގ 

 .މައްޗަށް ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ

   (ށ)

ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން، ޖަުލ ބަންދުގެ ބަދަލުަގއި ދެޭވ ( ށ)މި މާއްދާގެ 
ތަފާުތ "ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  1005އަދަބުތައް ވާންވާނީ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 .ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނަޑއެޭޅ އަދަބުތަކަކަެށވެ" އަދަބު އެއްހަމަ ކުރާ ާތވަލު

   (ނ)

ތަފާތު އަދަބު ކަނޑަައާޅ  ،ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށން 1005ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
ވަަނ  1202ވަަނ މާއްދާާއއި  1201ޙާލަތުގައި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ އުޞޫލުތަކާިއ، މި އުޞޫލުެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިާވ 
 . ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެހަމަތަކަށް 

   (ރ)

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދެވޭ  ،އަދަބާ މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި
ޖަލަށްލުމުގެ ަބދަލުގައި އިތުރު އަދަެބއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.  ،ފުރުޞަތުގައި 

އެ ޖަލު އަދަބު އެޫނން އަދަބަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ދެ ފަރާތުން ދެކޭގޮްތ  ،އަދި
 ތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިިބެގންވެެއވެ. ޚްހޯދުމަށްޓަކައި ސުވާލުކުރުުމގެ އި

   (ބ)

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ތަފާތު އަދަބެއް  1005ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
ގައި، ކުްށވެރިޔާ ކުށްކުރި ޙާލަތާއި ކުށްވެރިާޔގެ ޒާީތ ކަނޑައެޅުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމުމު

ޚާއްޞިްއޔަތުތަކަށާިއ، މުޖްތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކަށާއި، އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގައި ބަލަންޖެހޭ 
 .އެހެނިހެން ކަންކަން ފަނޑިޔާރު ބަލައި، ެއކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ

   (ޅ)

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ތަފާތު އަދަބެއް  1005ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
ކަނޑައެޅުމަށް ފަނިޑޔާރު ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ބިނާކުރި ސަބަބު ޝަރީޢަތް 

 .ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނަންވާނެެއވެ

 

 

   (ކ)
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  ފަސްވަނަ ބާބު 
 ގޭގައި ބަންދުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަެބއްެގ 
ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން، ޭގގަިއ  1005ގޮތުަގއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 .ބަންދުކުރުން ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ 

 ގޭގައި ބަންދުކުރުން   .21 (ހ)

ޭގގައި ބަންދުކުރުުމގެ ައދަބަކަށް ބަދަލު ކުރާނަމަ، ޖަލަށްލުމުގެ މުއްދަތު އެއްކޮްށ، 
ކުށްވެރިާޔގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުެވފައިވާ ކުށަކީ އަނިާޔވެރިކަެމއް ނުހިމެނޭ، ޖުނަޙްގެ ކުށަކަްށ 

 .ވާންވާެނއެވެ

   (ށ)

ޖަލަށްލުމާއެކު އަދަބުގެ ަބެއއްގެ ގޮުތގައި ޭގގައި ބަންުދކުރަން ނިންމާ ޙާލަތުގަިއ 
 .މަށް ފަނޑިާޔރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެއަންނަނިވި ކަންކަ

   (ނ)

ކުށްވެރިާޔގެ ަމއްޗަށް ސާބިުތވި ކުަށކީ ެގވެށި އަނިާޔގެ، ނުވަތަ ެގވެިށ 
 .ގުޅުމަކުން ުގޅިފަިއވާ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގާފަިއވާ ކުށަކަށް ުނވުން

(1)    

    (2) .ށް ނުރައްކާތެރި މީހަކަށް ނުވުންކުށްވެރިޔާ އަކީ މުޖުތަމަޢަ

ކުށްވެރިާޔގެ ޢުމުރާއި، ޖިސްމާނީ ޙާލަތާއި ނަފްސާނީ ޙާލަތާއި ސިއްޙީ ކަންކަމަށް 
 .ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޭގގައި ބަންުދކުރުމަކީ އެކަީށގެްނވާ އަދަބަކަްށވުން

(3)    

ގޭަގއި ހުރެގެން ކުށްވެިރާޔގެ ޢާއިލާއަށް ބޭނުންތެރި މިންވަރަކަށް އެހީތެރިކަން 
 .ފޯރުކޮށްދެވުން

(4)    

ކުށްވެރިާޔގެ ބަލަދުވެރިކަުމގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ބެލެނިވެރިކަުމގެ ދަށުގައި ތިިބ 
 .ބަޔަކު ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ާޙވާުލވެ ހުރި ފަރާތަކަށްވުން

(5)    

ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ސާިބތުވި ކުށާއި ގުިޅގެން ދިުގ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް 
ށް އައުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި، އެނބުރި މުޖްތަމަޢަޙުކުމްކުރާނަމަ، ޖަލު ބަންދަށްފަހު 

އަދަބުގެ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ޭގގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަދަުބ  ،ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބަށްފަހު
 .ިތޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެޚްކަނޑައެޅުުމގެ އި

   )ރ(

ތަންފީޛުކުރަމުންދާކަން ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުަގއި، އެ އަަދބު  ގޭ
ކަށަވަރުކުރުުމގެ ގޮތުން، ައދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

 .ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އިދާރާތަކަށް ިލބިގެންެވއެވެ

ގޭބަންދުކުރުމުގެ އަދަބު   .22 (ހ)
ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޒަމާނީ 

ވަސީލަތްތައް ބޭނުން 
 ކުރުން 
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ގަިއވާ ފަަދިއން، ގޭ ބަންދުކޮށްަފއިވާ މީހާގެ ހަރަކާތްތައް ދެނެގަެނވޭނެ ( ހ)މި މާއްދާގެ 
ގޮތަށް ކުށްވެިރޔާގެ ގަިއގަިއ އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެެގއް އެުޅވުމުގެ އިޚްިތޔާރު އަދަުބ 

 .ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ލިިބެގންވެެއވެ

   (ށ)

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކުެރވިފަިއާވ ކުށްވެރިޔާ ދިރިުއޅޭ ރަށަކީ އަދަބު 
ބަންދުގެ އަދަބު ކުށްވެރިޔާ ތަްނފީޛުކުރާކަން ކަށަވަުރކުރުމުެގ  ރަށެއްކަމުަގއިނުވާނަމަ، ގޭ

ގޮތުން، އެ ރަށެްއގައި ހުިރ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކިބައިން ނުވަތަ ރަށު 
ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ކައުންސިްލގެ ކިބައިން އެހީތެިރކަން 

 . ލިބިގެންެވއެވެ

   (ނ)

ކުާރ ގަިއވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުުމގަިއ، އަދަބު ތަންފީޛު( ނ)އަދި ( ށ) ،(ހ)މާއްދާގެ  މި
ލަވާަލއި ސީލީ އުޞޫލުތަކެއް އެ އިދާރާއަކުން ެއކުއިދާރާއިން ގެންުގޅޭނެ ތަފު

 .  ކުރަންވާެނއެވެ ޢުޝާއި

 

   (ރ)

 ހަވަނަ ބާބު 
 މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަެބއްެގ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މުޖްތަމަޢަށް  1005ގޮތުަގއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 .ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު 

ށް މުޖުތަމަޢަ   .23 (ހ)
 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު 

މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނަޑއެޅޭ ަހމައެކަނި އަދަބަކީ މުޖްތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބުނަމަ، 
 . ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ސާބިތުެވފައިވާ ކުަށކީ ޖުނަޙްގެ ކުށަކަްށ ވާންޖެހޭނެއެވެ

   (ށ)

އެހެން އަދަބަކާއެކީ ަތންފީޛުކުރެވިދާނެ އަދަބެެކވެ.  ،ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީމުޖުތަމަޢަށް 
މުޖުތަމަޢަށް  ،ގޭަބންދުކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛުުކރަމުންދާއިރު ،މިގޮތުން ޖަލު އަދަބާއި

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު އެ މުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި ތަންފީޛުކުރެިވދާނެއެވެ.

   (ނ)

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަާޅއިރު އަންަނނިވި ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާުރ މުޖުތަމަޢަށް 
 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ

   (ރ)

ކުށްވެރިާޔަގއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ ވަކި ާޚއްޞަ ބާަވތެއްގެ ޚިދުމަތެއް 

 .ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހުނަރު ހުރި މީހެއްކަމުަގއިވުން

(1)    

ވަކި ޚާއްޞަ ާބވަތެްއގެ ޚިދުމަތެްއ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ 
 .ޤާބިލުކަން ކުށްވެރިާޔއަށް ލިިބފައިވުން

(2)    
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އަދަބެްއގެ ގޮތުން ކުްށވެރިޔާ މުޖުތަމަޢަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކީ، ކުށްވެިރާޔ 
ކުރި ކުށުެގ ޢަމަލުގެ ސަބަބުްނ ލިބުނު ގެއްލުން ރަނަގޅުކުުރމަށް ނުވަތަ އެ 

 .ގެއްލުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބާުރއަޅާ ޚިދުމަތަކަށްވުން

(3)    

ކުށްވެރިާޔާއއި މުޖުތަމަޢުގެ ކުރިމަތީގައި ކުށްވެިރޔާކުރި ކުށަށް އެކަށޭަނ 
އަދަބެްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއަގނެވޭނެ އަދަބަކަށް އެ މަސައްކަތް ނުވަތަ 

 .ޚިދުމަތްވުން

(4)    

އަދަބުގެ ގޮތުަގއި އަންނަނިިވ ކަންކަން ކަނަޑއެޅުުމެގ މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 

 .އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިިބެގންވެެއވެ

   )ބ(

މަގުތަކާިއ، ޕޭޓޮއިލެްޓ ތަާކިއ، ޕާކުތަާކއި، ސުކޫލުތަާކއި، މިސްކިތްތަކާިއ، 
ންމު ތަންތަން ސާފުކުރުމާިއ ޢާދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ހުރި އެހެނިހެން 

 .އައުަބއުތުރަ ފިލުވުން

(1)    

    (2) .ކުނި އުކުމާއި ޭގގެއިން ކުނި ނެގުމުގެ މަސަްއކަތްކުރުން

މަގު ހެދުމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި، މިނޫންވެސް ދައުލަތުން ނުވަތަ 
 .ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުން ހިންާގ އުމުރާނީ މަސައްކަތްކުރުން

(3)    

ޢިލްމެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް އެހެން ބަޔަކަްށ ކުށްވެރިާޔއަށް ލިބިފަިއވާ 
 . ކިަޔވައިދިނުން ނުވަތަ ދަސްޮކށްދިނުން

(4)    

ދައުލަތުގެ އޮފީހެްއގައި ުނވަތަ ދައުލަތް ހިއްސާާވ ކުންފުންޏެއްގައި 
 .މަސައްކަތްކުރުން

(5)    

ބަލައި  މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބަކީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ގާތުން
މޮނިޓަރކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަުމގައި ވީހިނދު، ެއކަން ކުރުމަށްޓަކަިއ، ދިވެިހ 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކިަބއިންނާއި، ރަށު ަކއުންިސލްތަކުންނާއި، ސަުރކާރުެގ 
އޮފީސްތަކުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަުކގެ ކިަބއިން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ 

 .އަދަބު ތަންފީޛުކުާރ އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ އިޚްތިޔާރު

   )ޅ(

ސީލީ ފީޛުކުރުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ ތަފުމުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު ތަން
 .ން ެއކުލަވާަލއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ އިއުޞޫލުތަކެއް އަދަބު ތަންފީޛުުކރާ އިދާރާ

 

 

   )ކ(
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 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޖޫރިމަނާ ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވާ މީހެއްގެ މަްއޗަށް  އަދަބެްއެގ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  1005ގޮތުަގއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 .ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބު ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު   .24 )ހ(

ަމްއޗަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުާވ ުކށެއްގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުަގއި، ޖޫރިމަނާކުރުމަކީ، މީހެއްގެ 
ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަެދއްގެ ަފއިސާ، ވަކި ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ެދއްކުމަށް އަްނގާ 

 އެންގުެމވެ.

   )ށ(

މި ބާބުގެ ދަށުން މީހެއްގެ ަމއްޗަށް ސާބިުތވާ ކުެށްއގެ ޖަލު އަދަބުގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގިއ 
ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު ކަނޑަެއޅުމުަގއި އަންނަިނވި ކަންކަމަށް ފަނިޑޔާރު 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

   )ނ(

ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އަދަބަކީ ެއ ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭނެ ވަސީަލތްތައް ލިބިފައިާވ  
 ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް ކަނަޑއެޅޭ އަދަބެއްކަން.

(1)    

    (2) ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ ޖުނަޙްގެ ކުށްތަުކގައި އެކަނިކަން. 

ޖޫރިމަނާގެ އަދަބަކީ މުއްަސނދި، ފުދުންތެރި ކުށްވެރިން ކުށުގެ އަދަުބ 
އިހުސާސްވުމުން މިންޖުވުމަށް އޮތް މަގަކަށް ެވގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ އަދަބު 

 ކަނޑަނޭޅުން.

(3)    

ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާގެ ައދަބެއް ކަނަޑއަޅާނީ އެކަމަށް ެއދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލ މި 
 ނުވަތަ ކުށްވެިރޔާ އެދުމުންނެވެ.

ދަބު ޖޫރިމަނާގެ އަ   .25 )ހ(
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް 

 އެދުން 

އުޞޫލުެގ  ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން އެއިން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މިހމި މާއްދާގެ )

( ަގއިވާ ޝަރުޠުަތްއ ނމާއްާދގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދި މި މާއްދާެގ ) ވަނަ 24

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ަމއްަޗށް ޖޫރިމަނާގެ އަދަބު ކަނަޑއެޅުމަކީ ފަނިޑޔާރަށް ލިޭބ 

 އިޚްތިޔާރެެކވެ.

   )ށ(

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ ދަށުން ޖޫރިމަނާގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ މި ބާބުގެ 
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

   )ނ(
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    (1) ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުށަކީ ޖިނާީއ ބޮޑު ކުށެއް ކަުމގައި ުނވުން.

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާިބތުވި މީހާއަކީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ބާވަތުގެ ކުށްކުާރ 
 މީހެއްކަމުގައި ުނވުން.

(2)    

ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ 
 އިންކާރުކޮށްފައި ުނވުން.

(3)    

ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުަށކީ އަިނާޔވެރި ނުވަތަ ާލއިންސާނީ ޢަމަލެއް ހިމެނޭ ނުވަތަ 
 އެފަދަ ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިކުރުާވފަދަ ކުށެއްކަމުަގއި ނުވުން.

(4)    

މީހާއަކީ ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭނެ ވަސީލަތްތައް އެމީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުށް ސާބިތުވި 
 ލިބިފައިވާ މީހެއްކަުމގަިއވުން.

(5)    

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިުތވި މީހާގެ ަމއްޗަށް ޖޫރިމަނާގެ އަދަބެއް ކަނޑަެއޅުމުަގއި އެމީހަކަށް 
އަށްވުެރ މަތީ ރ. )ހަްތދިހަ ދެހާސް ރުފިޔާ( 72,000/- މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ އަހަެރއްގެ

އެމީހެއްގެ ަމްއޗަށް ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުުމގައި ބަލާނީ އެމީާހއަށް ލިބޭ  ،ޢަދަދެއްނަމަ
 ޙަޤީޤީ އާމްދަނީއަށެވެ.

އާމްދަނީއަށް ބަލައި   .26
 އަދަބު މަތި ކުރުން 

އެމީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުށް ސާބިތުވި މީހާއަކީ ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭނެ ވަސީލަތްަތއް ލިބިފައިާވ 
 ،ަވޒީފަެއއް އަދާކޮްށެގން ،މީހެއްކަމުގައި ބަލާނީ އެމީހަކީ އަމިއްލަ މަސަްއކަތެއް ކޮްށގެްނ ނުވަތަ

މެދުނުކެނިޑ  ،އެނޫްނވެސް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެްއގެމަތިން ދާއިމީ ގޮތެއްަގއި ،ނުވަތަ
 އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މީހެއްކަުމަގއި ވާނަމަެއވެ.

ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭނެ   .27
 ވަސީލަތް 

 3އެމީހެްއގެ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުވި މީާހގެ ފާއިުތިވ  ،ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުަމށްޓަކައި 
ުމސާރަ  ،ވަޒީފާގެ މުއްދަާތއި ،ަވޒީފާެއްއގައި ހުރި މީހެއްނަމަ ،މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ

 ހަޅަންވާނެއެވެ.ެއނޫންވެސް އާމްދަނީ ސާބިތުކޮްށދޭނެ ހެކި ހުށަ ،އަންަގއިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ

ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު   .28
 ކަނޑައެޅުން 

މި ބާބުގެ ދަށުން ކަނޑަައާޅ ޙުކުމާއި ެއްއގޮތަށް، ޖޫރިަމނާގެ ޢަދަދަށްވާ ފައިސާ ަދްއކާނީ 
 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިީޓއަށެވެ.

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ   .29
 ދެއްކުން 

 30ޖޫރިމަނާ ނުދައްަކިއފިނަމަ، އެމުއްދަތު ފާއިުތވާާތ ޙުކުމުގަިއ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ުމއްދަތުަގއި 
 01ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޕްރޮސިިކއުަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ މައްސަލަ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަުލ 

 ގަިއވާ ފޯމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

 

 

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ   .30
ނުދައްކައިފިނަމަ ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅުން 
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 އަށްވަނަ ބާބު 
 އުޅޭ ނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުން )އިންޓެންސިވް ސުޕަވިޝަން(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވާ މީހެއްގެ މަްއޗަށް  އަދަބެްއެގ 
ޫނޅޭގޮްތ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އުޅޭ 1005ގޮތުަގއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 .ދާނެެއވެގާތުން ބެލުމުގެ އަދަބު ކަނަޑއެޅި

ނޫޅޭގޮތް ގާތުން އުޅޭ   .31 )ހ(
 ބެލުން 

އުޅޭނޫޭޅގޮތް ގާތުން ބެލުމަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށްތަކަށް އަރަިއަގންނަ ފަރާތްތައް ކުޅަ ކުށަށް 
ޙައްޤު އަދަބު ދިނުމާެއކު، ެއފަރާތްތައް ތަކުރާރުކޮށް ކުށްުކރުމުން ދުރު ކުރުމަށާއި، 

އެފަރާތްތަްއ މުޖުތަމަޢަށް  ،ދަސްކޮށްދިނުމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުީލމާއި ހުނަރު 
ށް އެމީހުންގެ ފުށުން ރައްކާތެރިކަން އޮތްކަްނ ތަމަޢައަނބުރާ ގެަނއުމަށާއި، މުޖު 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ބަލާ ބެލުމެވެ. 

   )ށ(

ގޮތް ގާތުން ބެުލމުގެ އަދަބު ވާންވާނީ ޖަލު އްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކުރާ އުޅޭނޫޅޭ މި މާ
 އަދަބާއެކު ކަނޑަެއޅޭ އަދަބަކަެށވެ.

   )ނ(

ންމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޢާނޫޭޅގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުށްވެިރޔާގެ ފަރާތުން އުޅޭ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ައޅަިއ، އޭނާ އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް އައުން ައވަސް ކުރުމަށާިއ، 

ދިނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ަކންކަމުން ކުރެ ކަމެއް ނުވަަތ އޭނާ ކުޅަ ކުށަށް ޙައްޤު އަދަބު 
ނުވަތަ ަވިކ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަން ނުުކރުމަށް ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު  ،ކަންކަން ކުރުމަށް
 ކުރެވިދާނެެއވެ.

އުޅޭ ނޫޅޭގޮތް ގާތުން   .32 )ހ(
ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ 

 އަމުރު 

    (1) ބައްދަލުނުކުރުމަށް އަމުރު ުކރުން.ވަކި މީހަކާ ނުވަތަ ވަކި ބަަޔާކ 

    (2) ވަކި ތަނަކަށް ުނވަތަ ކަނަޑެއޅޭ ވަކި ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް އަމުރު ކުރުން.

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ތަނެއް ނުވަަތ ތަންތަން ނޫން އިތުރު ތަންތަނަށް ނުދިއުމަށް 
 އަމުރު ކުރުން.

(3)    

ގަޑިތަެކްއގައި މެނުވީ ގެިއން ނުވަތަ ހުއްަދ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަިޑއެްއަގއި ުނވަތަ 
 ކުރެވިފަިއވާ ތަނުން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް އަމުރުކުރުން.

(4)    

ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުޞޫެލއްެގ މަތިން މަސްތުވާ އެއްެޗްއ ނުވަތަ ބަނގުރާ 
 ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަަކއި ޓެސްޓުކުރުމަށް އަމުުރކުރުން.

(5)    

އެންގުމަކާނުަލއި އަިދ އިތުރު ހުއްދައަކާނުަލއި ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލެްއގެ ދުރާލައި 
 ތެރެއިން ބަލައިފާސްކުރުމަށް ައމުރުކުރުން.

(6)    
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ފަނޑިޔާރު ކަނަޑއަޅާ ަވކި ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ުނަވތަ އެ ނޫންވެސް 
 ޕްރޮގްރާމެްއގައި ބަިއވެިރވެ ުފރިހަމަކުރުމަށް އަމުރުކުރުން.

(7)    

    (8) ފަނޑިޔާރު ހުއްދަކުރާ ވަކި ބާަވތެއްގެ ަވޒީފާެއއްަގއި ދެމިހުރުމަށް އަމުރުކުރުން.

ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ފަރުާވދޭ މަރުކަޒެއްަގއި ވަކި ބާަވތެއްގެ ފަރުާވެގ 
 ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަމުރުކުރުން.

(9)    

އުޞޫލެްއގެ މަތިްނ އެއިދާރާ ައކަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިްނ ކަނޑައަޅާ 
 ހާޒިރުވުން.

(10)    

މި ބާބުގެ ދަށުން ކުށްވެިރޔާ އުޅޭނޫޭޅގޮތް ގާތުން ބަަލއި ޮމނިޓަރކޮށް އެކަުމގެ ރެޯކޑު 
އެކުަލާވލާ ތަންފީޛީ އުޞޫލުގައި  ންއިބަލަހައްޓާނެގޮތް އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާ

ފަިއވާ ތަޢުލީމީ އަދި ތަރުބަވީ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ބާބުގައި ބުނެ
 ކޮބައިކަްނވެސް އެ އުޞޫުލގަިއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

   )ށ(

ނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ އަދަބެއް ކަނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި އަންނަިނވި ކަްނކަން  ބާބުގެ ދަށުން ުއޅޭމި
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން   .33
އަމުރުކުރުމުގައި ބެލުމަށް 

 ކަންކަން  ނެ ބަލާ 

ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ ސަަބބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައި 
 ނުވުން.

   )ހ(

ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުަށކީ އަިނޔާވެރި ުނވަތަ ލާއިންސާނީ ަޢމަލެއް ހިމެނޭ ނުވަތަ އެފަަދ 
 ުކށެއްކަމުަގއި ނުވުން.ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިކުރުވާފަދަ 

 

   )ށ(

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ޕްރޮބޭޝަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަެބއްެގ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕްރޮބޭޝަންގެ  1005ގޮތުަގއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 .އަދަބު ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ

 ޕްރޮބޭޝަން   .34 )ހ(

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތަކީ ކުްށވެރިޔާ އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް އައުން އަވަްސކުރުމާއި އޭާނ 
މަތިން، ކުށްވެރިާޔއަށް ވީހާވެސް ުކަޑ ބު ލިބިދިނުން ހިމެނޭ ގޮތުގެކުޅަ ކުށަށް ޙައްޤު އަދަ

، ކު މިންވަރަކަށް ކަންކަން މަނާުކރުން ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރުކުރުމާއެ
ގޮތުން ދޫކޮށްލާފަިއ ކުށްވެރިާޔގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެޮގތުން ނުވަތަ އޭނާ އުޅޭނޫޅޭގޮްތ ބެލުމުގެ

   )ށ(
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ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  8 މި އުޞޫލުގެ ހުންނަ މުއްދަތެވެ. ޕްރޮބޭޝަންއަކީ
 އުޅޭނޫޭޅގޮތް ގާތުން ބެލުމަށްުވރެ ލުއި އަދަބެެކވެ.

ބަޔާންކުރާ ޕްރޮބޭޝަންގެ އަދަބު ވާންވާނީ ޖަލު އަދަބާއެކު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 
 ކަނޑައެޅޭ އަދަބަކަެށވެ.

   )ނ(

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަުތގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުަމށް ކުށްވެިރޔާެގ މަްއޗަްށ 
 ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ކުެރވިދާނެއެވެ.

 ޕްރޮބޭޝަންގެ އަމުރު   .35 )ހ(

އުޞޫލެްއގެ މަތިން ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރާ ފަނޑިޔާރު ކަނަޑއަޅާ ވަިކ 
 ބައްދަލުކުރުން.

(1)    

ކަނޑައެޅޭ ވަކި އުޞޫެލއްެގ މަތިން މަސްތުވާ އެއްެޗްއ ނުވަތަ ބަނގުރާ 
 ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަަކއި ޓެސްޓުކުރުމަށް އަމުުރކުރުން.

(2)    

ަގވާިއދުން ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ާތވަލަކާ އެްއޮގތަށް ކައުންސިލިންގއަށް 
 އަމުރުކުރުން.

(3)    

    (4) ކަނޑައެޅޭ ވަކި ުދވަސްތަެކްއަގއި ަވކި ތަނަކަށް ހާޒިރުެވ، ސޮއިކުރުން.

މި ބާބުގެ ދަށުން ކަނަޑއެޭޅ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުެގ ޝަރުޠުތަކާއި އެ އޮފިސަރ 
ަގއި ދެވޭެނ ގޮތުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ކުށްވެިރޔާއަށް ޕްރޮބޭަޝނެއްގެ 

އަަދބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިްނ  ސީލުތަާކއި ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާެނގޮތްކައުންސިލިންގގެ ތަފު
 އެކުަލވާލާ ތަންފީޛީ އުޞޫުލަގއި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

މި ބާބުގެ ދަށުން ޕްރޮބޭޝަްނގެ އަދަބެއް ކަނޑަެއޅުމަށްޓަަކއި އަންނަިނވި ކަްނކަން ފުރިހަމަ 
 ވާންވާެނއެވެ.

ޕްރޮބޭޝަންގެ   .36
މުއްދަތުގައި އަމުރު 

ރުމުގައި ނެ 
 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުުށގެ ސަަބބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައި 
 ނުވުން.

   )ހ(

ނުވަތަ އެފަަދ ދަޢުވާ ކޮށްފަިއވާ ކުަށކީ އަިނޔާވެރި ުނވަތަ ލާއިންސާނީ ަޢމަލެއް ހިމެނޭ 
 ޢަމަލަކަށް މަގުފަހިކުރުވާފަދަ ުކށެއްކަމުަގއި ނުވުން.

 

 

 

 

   )ށ(
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 ދިހަވަނަ ބާބު 
 މައްސުނިކޮށް އަދަބު ދިނުމާއި، ކުށްވެރިޔާ ކުރި ކުށަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

އަދަބު ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ސާބިތުިވ ކުށަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑަައާޅފައިވާ ޖުމްލަ ޖަލު 
ވަަނ  1005އޭނާގެ މަްއޗަށް ކަނޑަެއޅުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

މާއްދާގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ައދަބުތަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު އެ މާއްދާގައި ކަނޑަައޅާފަިއާވ 
 އެއް އަދަބަށްވުރެ ގިނަ އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްިތޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

މައްސުނިކޮށް އަދަބު   .37 ()ހ
 ދިނުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން މައްސުިނކޮށް އަދަބުދޭއިރު އަދަުބގެ 
ބައެްއގެ ގޮުތގައި ޖަލު އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ބާީކ ބައި އެހެން އަދަބުތަކަށް 
ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ. ުނވަތަ ޖަލު އަދަބުގެ މިްނވަރު ިމ ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

 ން ެއއްކޮށް އެހެން އަދަބުތަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ. ގޮތުގެމަތި

   )ށ(

މި އުޞޫލުަގއި އެނޫން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހާހިނދަކު ހުއްދަކުރެވިފަިއާވ 
އަދަބުތައް މަސްހުނިކޮށް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި އެ އަދަބުތައް ކަނޑައަޅަްނވާނީ ތިރީަގިއާވ 

 ފެށިގެން އެންމެ ލުއި ގޮތަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮަތކަށެވެ.އެންމެ ބުރަގޮތުން  ،ތަރުތީބުން

   )ނ(

    (1) ޖަލަށްލުން؛

    (2) ގޭަގއި ބަންދުކުރުން؛

    (3) މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުން؛

    (4) ޖޫރިމަނާކުރުން؛

    (5) އުޅޭނޫޭޅގޮތް ގާތުން ބެލުން؛

    (6) ޕްރޮބޭޝަން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަަދއިން އަދަބު ަކނޑައަާޅއިރު، އެއް ކުށަކަްށ 
 ާބވަތުގެ އަދަބެވެ.  3ގިނަެވގެންދެވޭނީ 

   )ރ(

ވަނަ ބާުބގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޕްރޮބޭޝަނުގެ އަދަބު ދެވޭނީ މި ުއޞޫލުެގ  9މި އުޞޫލުގެ 
އަންަނ  ބާ ވިދިގެންގާތުންބެލުމުެގ އަދަ ވަނަ ބާުބގަިއ ބަޔާްނވެގެްނވާ އުޅޭނޫޭޅގޮތް 8

 އަދަބެްއގެ ގޮުތގަެއވެ. 

   )ބ(
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މި ބާބުގެ ދަށުން މައްސުނިކޮްށ އަދަބު ކަނަޑއެޅުުމގަިއ، ޖިންސީ ކުށުެގ މައްސަލަތަާކިއ 
ގެވެށި އަނިާޔގެ މައްސަލަތަުކގެ އިތުރުްނވެސް، އެމީހެއްެގ މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުުށެގ 

ފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަރާތްތަުކެގ  ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު
ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ފަދައަކުން އަދަބު ކަނަޑއަޅަން ވާނެެއވެ. އެގޮތުން އެފަދަ 
މައްސަލަތަކުަގއި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތާ އެއް ެގެއއްަގއި ކުްށެވރިޔާ ދިރިއުޅޭނަމަ، ގޭަގިއ 

 ައޅައިގެން ުނވާނެެއވެ.ބަންދުކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑަ 

 

   )ޅ(

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 އަދަބު މުރާޖަޢާ ކުރުން 

ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުން ކަނޑައަާޅ އަދަބު ތަންފީޛު ުކރުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާއަްށ 
ކުށްވެރިޔާ އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަދަުބ 

އަަދބު ތަންފީޛު ނުކުރެވުނު ކަމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ވެރިަޔކު  ،ނުކުރެވިއްޖެނަމަތަންފީޛު 
)ފަނަރަ( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި ތަންފީީޛ އިދާާރއިން  15ެއ ނިންމުން ނިންމާތާ  ،ނިންމައި

އެ ނިންމުމާއި އެާއއި ގުޅުންުހރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ 
 .ނެެއވެފޮނުވަން ވާ

އަދަބު މުރާޖަޢާ ކުރަން   .38 )ހ(
 ހުށަހެޅުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނ ކޮށްފައިވާ ނިންމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް 
)ތިީރސް( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެ ަމްއސަލަ މި އުޞޫުލގެ ޖަދުވަުލ  30ލިބޭތާ ގިނަެވގެން 

 .ގަިއވާ ފޯމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ 01

   )ށ(

މި މައްދާގެ )ށ( ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އަދަބު މުރާޖަޢާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

 ކޯޓަށެވެ.އިަގއި އަދަބު ކަނޑައެޅި ފުަރތަމަ މަރުޙަލާގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާނީ އެ މައްސަލަ

   )ނ(

މުރާޖަޢާ މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބުނެަފއިާވ ކޯޓަށް އެ ަމއްސަލަ ުހށައެޅުމުން އަދަބު 
ކުރާނީ ކުރިން ެއ މައްސަލަ ނިންމި ފަނޑިޔާރެވެ. އެ ފަނޑިޔާރު އެަވގުތު އެ ކޯުޓަގިއ 
މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ، އަދަބު މުރާޖަޢާ ކުރާނީ ސުޕީރިއާ ކޯޓެއް ނަމަ އެ ކޯޓެއްެގ 
އިސްފަނޑިޔާރު ުނވަތަ އެ ަފނޑިޔާރު ކަނަޑއަޅާ އެ ކޯުޓގެ އެހެން ފަނޑިޔާެރކެވެ. 

 ކޯޓެއް ނަމަ، ެއ ކޯޓަކާއި ެއވަގުަތކު ޙަވާުލވެހުރި ފަނޑިޔާރެކެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް

   )ރ(

އަދަބު މުރާޖަޢާ ކުރާނީ މައްސަލައިގެ ދެފަރާތް ހާޒިރުކޮްށގެްނ ބާއްވާ އަުޑއެހުމެްއގަެއވެ. 
އެ ައޑުއެހުމުަގއި ދެފަރާތަށް ާވހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން 

   )ބ(
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ކަންކަން ސާބިތު ުކރުމަށް ހެކި ހުށައެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ވެްސ ދޭންވާނެެއވެ.  ހުށަހަޅާ
ންވާނީ ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަަތކާއި ހުށައެިޅ މައްސަލަިއގައި ފަނޑިޔާރު ގޮެތއް ނިންމަ

 ކަންތައްތައް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެްނނެވެ.

ކޯޓަށް ާހޒިރުކުރަން މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ަބޔާންެވގެންވާ ފަަދއިން ކުްށެވރިޔާ 
މަސައްކަތްކޮްށ، ކޯޓަށް ާހޒިރުާވންޖެހޭކަން އެނގިހުރެ، މަގުބޫލު ސަބަބެއްނެތި އޭނާ ކޯޓަްށ 
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުަގއި އަދަބު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އިޚްތިާޔުރ 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 

   )ޅ(

ކަނޑައެޅި އަދަބު ތަންފީޛު ނުކުރެވުނީ ތަންފީޛީ އިދާރާއަްށ ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުން 
ކުށްވެރިޔާ އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުންކަން ނުވަތަ ުކށްވެރިާޔގެ ޢަމަލުތައް ހުރި 

 ގޮތުންކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަީކ ދައުލަތުގެ ޒިންމާެއކެެވ.

   )ކ(

 ނުދެވޭ ޙާލަތުގައި ނުވަަތ މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއިވާ ަފދައިން ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށް
ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުަގިއ ކޯޓުން ކަނަޑއެޅި އަދަބު  ،ދައުލަތުގެ ހެކި ނަީފވާ ޙާލަުތގައި 

 އަލުން ތަންފީޛު ކުރަން އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނިޑޔާރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 

   )އ(

ތަންފީޛީ އިދާރާއަްށ  ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުން ކަނޑައެިޅ އަދަބު ތަންފީޛު ުކރުމަށް
ކުށްވެރިޔާ އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އަދަބު ތަންފީޛު ކުރެވިފައި ނުާވކަްނ 

ސާބިތުވާ ޙާލަތުަގއި، އަންނަނިވި ގޮަތކުންކުރެ ގޮތަކަށް އެ އަދަބަށް ބަދަލު ގެނައުުމެގ 
 އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިިބެގންވެެއވެ.

 އަދަބަށް ބަދަލު ގެނައުން   .39 )ހ(

ކުށްވެރިާޔގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ކަނޑަެއޅުނު ޖަލު އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމަށް 
 ފަނޑިޔާރަށް އަމުރު ކުެރވިދާނެއެވެ. ުނވަތަ؛

(1)    

ކުށްވެރިާޔގެ ަމއްޗަްށ ކަނަޑެއޅުނު ޖަލު އަދަބުެގ ބަދަލުަގިއ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ 
ތަންފީޛުކުރުމަށް ަފނޑިޔާރަށް އަމުުރ އަދަބަށްވުރެ ބުރަ ގޮތަކަްށ ެއ ޙުކުމް 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.

(2)    

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން އަދަބު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު އަދަުބެގ 
އެްއވެސް މިންވަރެއް ތަންފީުޛކޮށް ނިމިފައިވާނަމަ އެކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަން 

 ވާނެެއވެ. 

 

 

 

 

   )ށ(
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 ބާބު ބާރަވަނަ 
 އިތުރު އަދަބުތައް 

 92ކުށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮުތގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަާޔންވެގެްނވާ ފަދައިން މީހަކު މެރުމުގެ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން 

އެންމެ އަނިޔާދެނިވި ގޮތެްއގައި މީހަކު މެރުމުގެ  ،ގަސްތުަގއި އެންމެ އަނިާޔވެިރކޮށް
 ކުށަށެވެ. 

 މަރުގެ އަދަބު   .40 )ހ(

ވަނަ ާމއްދާާއއި  1204މަރުގެ އަދަބު ކަނޑަެއޅުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާުތގެ 
ވަނަ ާމއްދާަގއި ކަނޑައަޅާަފިއވާ އުޞޫލުަތަކށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް  1205

 ކުރަންވާނެެއވެ.

   )ށ(

ކުށުގެ އަދަެބއްގެ ގޮތުން ކުްށވެރިޔާ މެރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިނަމަ، އެ ޙުކުމްގެ 
ހުރިހާ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާއި މައްސަލަިއގަިއ ކަންހިނގާފަިއާވ ގޮތް ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަީތ 

 މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އަލުން ބަލަންވާނެއެެވ.

މަރުގެ ޙުކުމް އަމިއްލަ   .41 )ހ(
އިސްތިއުނާފު ޒާތުގައި 
 ކުރެވުން 

ކުުށގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުން ކުށްވެރިާޔ މެރުމަށް ކޯޓުްނ  ،ދަށުކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުނުިއރު
އިސްތިއުނާުފގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ކުށްވެިރޔާގެ ފަރާތުްނ  ،ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި 

ކޮށްފައި ުނވާނަމަ، އެ މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް ނިާހއީ އެ މައްސަލަ ހައިކޯުޓަގއި އިްސތިއުނާފު
ކުރުމަށްޓަކައި ވީއެންމެ ައވަަހކަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހުން އެ މައްސަލަ 

 ހައިކޯޓުަގއި އިސްތިއުނާފު ކުަރންވާނެެއވެ.  

   )ށ(

ދަށު ކޯުޓްނ  ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުނުއިރު ކުށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުން ކުްށވެރިޔާ މެރުމަށް
ކުރި ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ދަމަހައްޓާފަިއވާ ޙާލަތުގަިއ، އިސްިތއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިުރ 
ކުށްވެރިާޔގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިްސތިއުނާފު ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 

އުޓަރ އެ މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް ނިހާއީ ކުރުމަށްޓަކައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޕްރޮސިކި 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ މައްަސލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިުއނާފު ކުރަންވާނެެއވެ.

   )ނ(

ހައިކޯޓުަގއި ުނވަތަ ސުޕްރީްމ ކޯޓުަގއި ކުްށވެރިާޔގެ ފަރާުތން މައްސަލަ އިސްިތއުނާފު 
ފަރާތުން އެ ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލައިަގއި ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުިރން ކުށްވެރިާޔގެ 

މައްސަލަ ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދިގެން މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލަިއގެ ޙުކުްމ 
ނިހާއީ ކުރުމަށްޓަކައި ީވއެްނމެ އަވަހަކަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ 

 ބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  މައްސަލަ ކަމާ

   )ރ(
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ުކށްވެރިޔާ މެރުމަށް ޙުކުމް ޮކށްފައިވާ މަްއސަލަތަކުަގިއ ކުށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮތުން 
މައްސަލަިއގެ ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުން މައްސަލަ ިއސްތިއުނާފު ކުރި ނަަމވެސް، 
އެ ޙުކުްމގެ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާިއ މައްސަަލއިަގއި ކަންހިނގާަފއިާވ ޮގްތ 

 ވެ.އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުަތކުން އަލުްނ ބަލަންވާނެއެ

   )ބ(

މަރުގެ މައްސަލަތަުކަގއި ޤިާޞޞް ހިފުމާއި ނުހިފުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޙައްޤު މަުރވި 
މީހާގެ ވާރިޘުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ވާރިޘުްނގެ ބަސް ޝަރީޢަތަށް ނެގުމުގެ ކުރިން 

 ވާރިޘުންނަކީ ކޮަބއިކަން މަްއސަލަ ބަލާ ކޯޓުން ސާބިތު ކުރަންވާނެެއވެ.

މައްސަލަތަކުގައި މަރުގެ   .42 )ހ(
 ވާރިޘުންގެ ބަސް ހޯދުން 

ވާރިޘުންގެ ބަސް ހޯދާނީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަުތގެ އަުޑއެހުން ނިމިގެން މައްސަލައިަގިއ 
ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމާއިރު ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު 

 އަބަދާމެދު ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކާ މަރުޙަލާަގއެވެ.

   )ށ(

)ފަނަރަ( އަހަރު ފުރިފައިާވ  15މަރަށް މަރު ހިފޭނީ މަރުވި މީހާގެ ވާރިޘުންކުރެ ޢުމުރުން 
ހުރިހާ ވާރިޘުން މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ބޭނުންވާނަމައެވެ. އަދި މަރަށް މަރު ހިފުމަށް 
ވާރިޘުންގެ ތެެރއިން އެަކކު އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް މަަރށް މަރު ނުހިފޭނެއެވެ. އެ 
 ޙާލަތުގައި އެމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބަކީ ޤާނޫނުަގއި ކަނަޑއަާޅފައިވާ ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބެވެ.

   )ނ(

މަރަށް މަރު ހިފާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި، މަރުގެ ކޮންމެ މައްސަލަެއއްަގއި ކައްފާާރ 

 އަދާކުރުމަށް ކުށްވެިރޔާއަށް ަޝރީޢަތުން އަމުރު ކުރަންވާނެެއެވ.

 އަދާކުރުން ކައްފާރާ   .43 )ހ(

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހ  60މަރުގެ މައްސަލަތަުކަގއި ަކއްފާރާއަީކ ޖެހިޖެހިގެން 
 ރޯދަހިފުމެވެ.

   )ށ(

ކައްފާރާގެ އަދަބު ކަނަޑއެޅުމަްށފަހު، އެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުަމށް ބާރުއަޅައި ކުށްވެިރޔާއަްށ 
 ފަނޑިޔާރު ނަސޭހަތް ދޭންވާނެއެވެ.

   )ނ(

ޤާނޫނުގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޙާލަތްތަުކގައި މަރުގެ ދިޔަ ދިނުމަށް  މަރުގެ ދިޔަ ދިނުމަށް
 ކުށްވެރިާޔއަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކުރަންވާނެެއވެ.

 މަރުގެ ދިޔަ ދިނުން   .44 )ހ(

ވާރިޘުންނަށް ދިޔައިްނ  ،މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ޝަރީޢަތުން ކަނޑަނާޅާ ޙާލަުތގައި 
 ޙައްޤުވާ މިންވަރު ލިބިދިނުމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ.

   )ށ(

   )ނ( )އެއް މިލިައން( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. .ރ-/1,000,000މުޚައްފަފު މަރުގެ ދިޔަ އަކީ 

މަރުގެ ދިޔަ ކަނަޑއެޅުމަށްފަހު އެ ފައިސާ މަރުވި މީހާގެ ވާިރޘުންނަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި 
އެ ފައިސާ ސިވިލް ޯކޓަށް ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގިއ ދެއްކުމަށް ކުށްވެރިާޔއަްށ 

   )ރ(
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ޝަރީޢަތުން އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި ސާބިތު ދަރަނީގެ ޗިޓުހަަދއި، ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަަކިއ 
 ކޯޓަށް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.ސިވިލް 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން،  27)ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫނު( ެގ  2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޒިނޭގެ ކުށުގެ ދަުޢވާ ކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި އެ ކުށް ސާބިތުވާ މިހާގެ މައްޗަށް ކަނޑަެއޅޭޭނ 

 3އަހަާރއި  1ކުރުމާއެކު އެތިފަހަރުން ޖަލްދު )ޙައްދު( )ެއއްސަޭތކަ(  100އަދަބަކީ 
 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ގޭަގއި ބަންދުކުރުމެވެ.

 ޒިނޭގެ ކުށް   .45 )ހ(

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން، ޒިނޭގެ ދަޢުާވ  411ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫާބތުގެ 
ކޮށްފައިވަީނ،  ކުށްކުރި މީާހގެ އިޢުތިރާފުން ނުވަތަ ހަތަުރ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ނޫން 

ސާބިތުކުރުުމގެ ޢާންމު މިންގަނޑުން ސާބިތު  ،ޑީ.އެން.އޭ ފަދަ ހެކިތަކާެއކު ،ގޮތުަގއި
ކުރުމަށް ކަމަށްވަނީނަމަ، އެ ާޙލަތުގައި އެ މިންގަޑަށް ކުށް ސާބިތުވުމުން ޖަލްދު ކުރުމުގެ 
އަދަބު ނުދެވޭނެެއވެ. އެޙާލަތުަގއި އަދަބު ކަނަޑއަޅާނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާުތެގ 

 ލުންނެވެ.ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ުއޞޫ 411

   )ށ(

ޒިނޭގެ ކުށް މީހަކު ކޮށްފިކަަމށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ދޮގު ތުހުމަތެްއ ކުިރކަން 
ވަަނ  612ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކުްށވެރިާޔައށް ދޭންޖެހޭ އަދަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

ވަނަ  2ބުގެ އިތުރުން އެ އަކުުރގެ ވަނަ ަނންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ައދަ 1މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

 )އަށްޑިހަ( އެތިފަހަރުން ޖަލްދު ކުރުމެވެ. 80ނަންބަރުގަިއވާ ފަދައިން 

 ޤަޛްފުގެ ކުށް   .46

ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ކުށް ސާިބތުވެއްޖެނަމަ ދޭންޖެހޭ އަދަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަުބގެ އިތުރުްނ އެ ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ެގ  616

 )ސާޅީްސ( ެއތިފަހަރުން ޖަލްދު ކުރުމެވެ. 40ވަނަ ނަންބަރުަގިއވާ ފަދައިން  2އަކުުރގެ 

 

 ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ކުށް   .47

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި މަދަނީ ބަދަލު ނަގައިދިނުން 

މައްސަލަެއްއގައި ގެއްލުްނ ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބުނު ޖިނާއީ ދަޢުވާއަކާ ގުިޅގެން، އެ 
އެ ދަޢުާވއާ ގުޅިެގން އަދަބު ކަނަޑއެޅުމާެއކު،  ،ގެއްލުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތެވފައިވާނަމަ

އެ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ނަަގއިދިނުމަށް ޙުކުމް ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ފަނިޑޔާރަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މަދަނީ ބަދަލު   .48 )ހ(
 ނަގައިދިނުން 

ެގއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ެގއްލުމުގެ މާލީ ބަދަލު
 ޝަރީޢަތުން ނަގައި ދެވޭނީ ައންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެގެންެނވެ.

   (ށ)
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    (1)  ؛ވުންގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަގައި ދިުނމަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާގައި އެދިފައި

ލިބުނު ގެއްލުމަކީ އެ ކުށުެގ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތުން ލިބިފައިވާ 
 ގެއްލުމެްއކަމުަގިއވުން؛ 

(2)    

ލިބުނު ގެއްލުމަކީ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ކުރި ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ 
 ގެއްލުމެްއކަމަށްވުން؛

(3)    

ބާޒާުރގައި އެ މުދާ ލިބެންހުރި އަގު އެނގޭނެ   ،ލިބުނު ގެއްލުން ސާބިތުކުރުމަށް 
 )ތިނެއް( ކޯޓޭޝަން ދައުަލތުން ހުށަހަޅާފައިވުން. 3

(4)    

ެއއްެޗއް ރައްދުކުެރވެން ނެތް އެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭ ެއއްޗަކީ މާްއދީ އެއްެޗއް ކަމަށްވެފަިއ، 
ރީޢަތަްށ )ތިނެްއ( ކޯޓޭޝަން ޝަ 3 ،ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ އެްއޗެްއެގ ައގު އެނގޭނެ 

 03އެ އެްއެޗއްގެ ައގު ކަނަޑއެޅުމުަގއި ބަލާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
 )ތިނެއް( ކޯޓޭޝަްނގެ ތެރެއިްނ އެންމެ ދަށް އަެގވެ. 

   (ނ)

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގައިދޭ ބަދަލަކީ މާއްދީ އެްއޗެއް ކަމަށްވާނަމަ، 
ނޫން ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ެގއްލުން )ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހަށް ވުރެ ދިގު  60

ލިބުނު ފަރާތަށް އެ މުދާ ރައްދުކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮްށ 
 ޙުކުމް ކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

   (ރ) (1)

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގައިދޭ ބަދަލަކީ ފައިާސގެ ބަދަލެއްކަމަށްވާނަމަ، 
)ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ(  .ރ50,000/-ނަގައިެދވޭ ބަދަލުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 

)ތިރީސް( ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި އެ  30ނުވަތަ ެއއަށް ވުރެ މަދު ޢަަދދެއްނަމަ، 
ފައިސާ މަދަނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯަޓކަށް 

 ދެއްކުމަށް އަމުރު ކުެރވިދާނެެއވެ.  

(2)    

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގައިދޭ ބަދަލަކީ ފައިާސގެ ބަދަލެއްކަމަށްވާނަމަ، 
)ފަންާސސް ހާސް ރުފިޔާ(  .ރ-/50,000 ނަގައިެދވޭ ބަދަލުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ

 3)އެއް ލައްކަ ރުފިާޔ( ާއ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްނަމަ،  .ރ-/100,000އާިއ 
ކުވެސް އެ އެމަހަަކށްޖެހޭ ވަރަށްވުރެ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެ މަހަ

މަދުނޫން ޢަދަދެއް މަދަނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ދަށު 
 މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ދަްއކާ ޚަލާސް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެވިދާެނއެވެ.

(3)    

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނަގައިދޭ ބަދަލަކީ ފައިާސގެ ބަދަލެއްކަމަށްވާނަމަ، 
)ެއއް ަލއްކަ ރުިފޔާ( އަށް  .ރ100,000/-ނަގައިެދވޭ ބަދަލުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 

(4)    
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)ަހއެއް( މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގައި ޮކންމެ މަހަކުވެސް  6ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއްނަމަ، 
އެ އެމަހަކަށްޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް މަދަނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ 

މަރުހަލާގެ ކޯޓަކަށް ދަްއކާ ޚަލާސް ކުރުމަށް އަމުރު  އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ދަށު
 ކުރެވިދާނެެއވެ. 

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތްނިމި ޙުކުމް ކުރިއިރު އެ ކުުށގެ ސަަބބުން ގެއްލުންވި ފަރާތަްށ 
ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަަގއިދޭން ނިންމާފައިވާނަމަ، އެފަދަ ގެއްލުުމގެ ބަދަލަކީ ުކްށ 

 ޖެހޭ ދަރަންޏެކެވެ. ލިބުނު ފަރާތަށް ދައްކަންއްލުންސާބިތުވިމީހާ، ގެ 

   (ބ)

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ނިމުނުއިރު، އެ ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ މަދަނީ 
ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި އިުތރަށް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ، މަދަނީ ދަޢުވާ 

އޮތްކަމަށް ކަނޑައަަޅއި އެކަން ުޙކުމުަގިއ  ކުރުމުގެ ަޙއްޤު ގެއްލުން ލިުބނު ފަރާތަށް
 ބަޔާންކުރަން ވާނެެއވެ.

   (ޅ)

( ގައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ނިމުމުން ދަރަނި ސާބިތުވިކަން އަންގައިޭދ ބމި މާއްދާގެ )
ލިޔުމެއް، ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަާށއި، ދަރަނި ލިބެންޖެހޭ މީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ެއ 

ތް ކޮޕީެއއް ދަރަންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒީ އިދާރާއަްށ ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެްއގޮ
ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި ދަރަްނޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަރުކަޒީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ 

 ކޯޓަށް އެ ލިޔުުމގެ ކޮޕީ ފޮނުަވން ވާނެެއވެ.

   (ކ)

ދަރަނީގެ ޗިުޓގައި އަންނަނިިވ ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ސާބިތު ކމި މާއްދާގެ )
 މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   (އ)

ކުށްވެިރވީ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ ެއޑްރެހާއި، ިދެވހި ރައްޔިތެއްކަްނ 
 .އަންަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

(1)    

    (2) .ކުށްވެިރވީ މީހާގެ ޢުމުރު ނުަވތަ އުފަންތާރީޚް

ޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު )ދިވެހި ގޮުތގައި ދައްކަންުމގެ ބަދަލުގެ ގެއްލު
 .ރުފިޔާއިން(

(3)    

    (4) .ދަރަނީގެ ބާވަތް

    (5) .ޙުކުމްކުރި ގޮތް

    (6) .ޙުކުމްކުރި ކޯޓާއި ޤަިޟއްޔާ ަނންބަރު
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    (7) .ޙުކުމްކުރި ތާރީޚް

ެއޑްރެހާއި، ިދވެހި ދަރަނި ލިބެންޖެހޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ 
 .ރައްޔިތެްއކަން އަްނގައިދޭ ާކުޑ ނަންބަރު

(8)    

 ދަރަނި ދައްކަންވީ ކޯުޓގެ މަޢުލޫމާތު.

 

(9)    

 ސާދަވަނަ ބާބު 
 ޢާންމު މާއްދާތައް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަދައިން މި  1000ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 
ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުރާޖަޢާ އުޞޫލު މަދުވެގެން 

 ކުރާނެއެެވ.

 އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން   .49

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކަނަޑއެޅޭ އަދަބުތައް ތަންފީޛު ުކރުމަށްޓަކައި މި އުޞޫުލ ފާސްކޮށް 
ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ައދަބު )ފަސްދޮޅަސް(  60ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން މިއަަދބުތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ަޢމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ލިޔެ ާޢންމު 
 ކުރަންވާނެެއވެ.

ތަންފީޛީ އުޞޫލުތައް   .50
 އެކުލަވާލުން 

 މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރން ޢާންމު މަޖިލީހުން މި އުޞޫލު
 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 60ފާސްކޮށް ޢާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން   .51
 ފެށުން 
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 އެޑްރެސް( އީމެއިލް) ،(ވެބްސައިޓް) ނަންބަރު( ފެކްސް) ،ނަންބަރު( ފޯނު) ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

2 ގެ 1    ޙާ ފުޞަ  

` 

 )ކޯޓުގެ ނަން( 
 ()ރަށް 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

 …………………ނަންބަރު:
 

 އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު  ކޮށްދިނުން ޛު ތަންފީ އަދަބު  
 

 ގެ މަޢުލޫމާތުކުށްވެރިޔާ

  ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ފުރިހަމަ ނަން 

  ޖިންސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

  ޤައުމު  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް 

  އައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

  ބައްޕަގެ/މަންމަގެ ނަން 
 
 
 

 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  ތާރީޚްނު ހުށަހެޅު  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

  ޙުކުމްކުރި ތާރީޚް 

  މައްސަލައިގެ ބާވަތް

  ކަނޑައެޅުނު އަދަބު
 
 
 

 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ކުށްވެރިޔާ

  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  ފުރިހަމަ ނަން 

  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް   ދާއިމީ އެޑްރެސް 

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު 

  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންަބރު

 
 އް އަދަބު ތަ

 

  ބަދަލުކުރެވުނު އަދަބު   އަސްލީ އަދަބު

  ޛުނުވެ އޮތް ބައި ތަންފީ  ޛުވެފައިވާ ބައި ތަންފީ
 

 01ޖަދުވަލު 



 

 އެޑްރެސް( އީމެއިލް) ،(ވެބްސައިޓް) ނަންބަރު( ފެކްސް) ،ނަންބަރު( ފޯނު) ،)އެޑްރެސް(، )ކޯޓުގެ ނަން(

2 ގެ 2    ޙާ ފުޞަ  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުން އެދޭ ގޮތް

 
 
 
 

 
 

 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

  މަޤާމް  ނަން 
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 އިދާރާގެ ސިއްކަ 




