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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.         

 

 ގަވާއިދުޖިންސީ ކުށުގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ 

 

  .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ

 

 )ހ(

 

)ޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ  2014/17ނަންބަރު މިއީ، ޤާނޫުނ 
ހިންގުމުގައާއި، ެއ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޝަރުޢީ  ކުރެވޭ ދަޢުވާތަކާގުޅޭ ޝަރީޢަތް

ލުތައް ސޫވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ އުހަކޯޓުތަކާ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  66އެ ޤާނޫނުގެ  ،ބަޔާންކޮށް

 ދެވެ.ގަވާއިފައިވާ އިލަވައިއެކުލަ

ދަށް ކިޔާީނ "ޖިންީސ ކުށުގެ މައްސަލަތަކާގުޭޅ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިމި  )ށ(  
 " އެވެ. ގަވާއިދު

  ކުުރމެެވ.ހާސިލުދުތައް ގުސައަންނަނިވި މަދަކީ، ުގސަދުގެ މަގަވާއިމި   .2 ދު ގުސަމަ

ކުށްތަކާގުޅިގެން ަޢމަލުކުރުމަްށ ޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުްނ ޖިންީސ  )ހ(  
އެކަށައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ނިޒާމުެގ ދަށުން ކޯޓުތަކުން ައދާކުރަންޖެޭހ 

 ލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ސޫމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭ އު

ތެރިކަމުގެ އަމުރު ނެރުމުެގ ކައުޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައް )ށ(  
 ލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ސޫއު

 ކުށުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން ިޖންސީ ކުށްތަކާ ގުޅޭ ޝަރީޢަތް ކުރުމުެގ ޖިންސީ )ނ(  
 ލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ސޫއު

 ލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ސޫޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އު )ރ(  

 ތެރިކަމުގެ އަމުރު ކައު ރައް 

    ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، 60ޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ  )ހ(  .3 ތެރިކަމުގެ އަމުރު ކައުރައް
ފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޅައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަ

ޤީޤެއް ހިންގޭީނ ނުވަަތ ޝަރީޢަތެއް ކުރެވެނީ އެ ކުށުެގ ޙުހިންގާ ތަ
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، ކަުމގައިވާނަމަތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނޫްނ ގޮތެއްގައި 

އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށާގުޭޅ ޝަރީޢަތް ނިމުމާަހމަައށް، ކުށުގެ 
ޝިކާރައަށްވީ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަން ނުވަތަ ޭއގެ ތެރެއިން 
ވަކި ކަމެްއ ނުވަތަ ވަިކ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރުމަްށ އޭނާެގ މައްޗަްށ 

 ކޯޓަށް ކުރެވިދާނެއެވެ. ތެރިކަމުގެ އަމުރެއް ކައުރައް

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ، ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ނުވަތަ ަމސައްކަތްކުރާ  (1)   
ތަނަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ތަނަށް ުނވަތަ 

ންމުކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ އާކިޔަވަންދާ ތަނަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާ 
 ހުރަސްއެޅުން؛ތަނަށް، ވަދެނުކުތުމަށް 

އޭނާ ދާ ތަންތަނަށް  ،ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ ފަހަތުން ހިނގުމާއި (2)   
އޭާނއަށް  ،އޭނާއަށް ގޯނާކުރުމާއި ،އޭނާ ހުއްޓުވުމާއި ،ދިއުމާއި

 ވަށްބަހުން ޙަމަލާ ދިނުން؛

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ ކަނޑައެޅިގެްނ ސާފުބަހުން އޭނާެގ ުރހުން  (3)   
މެނުވީ، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ނުވަތަ އޭނާ ހުރި ތަނަކަށް، ދީގެން 

 ؛ވަނުން ނުވަތަ އެ ތަނެއްގައި ުއޅުން

ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އީެމއިލް  (4)   
މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

 މީހާއާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރުްނ؛ގޮތަކުން ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް، ޖިސްމާނީގޮތުްނ ނުވަތަ ޖިންސީޮގތުން  (5)   
 އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކުރުން؛

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ޖިންސީގޮތުން ނުވަތަ ިޖސްމާނީޮގތުން  (6)   
 ބިރުދެއްކުން؛އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާެގ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ގެއްލުމެްއ ދިުނން،  (7)   
 ނުވަތަ އެފަދަ ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ ބިރުގެންނެވުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ އޭނާ  (8)   
ނަފްސާނީގޮތުން ައނިޔާ ލަދުގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އޭނާއަށް 

ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުްނ ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް 
 ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން؛
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ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީާހ ނުކުރުމަްށ އަންާގ އެއްވެްސ ކަމެްއ ެއހެން  (9)   
މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ަނމަވެސް، ެއ އަމުުރ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން 

 .ންކުރުވު

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އަމުރެއްކުރަންވާނީ، އަމުުރ  މި )ށ(  
ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިްނީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ތުހުމަތުކުރެޭވ 

ލަތުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ ހާޤީޤު ކުރެވެމުންދާ ޙު ކުށެއް ތަ
 ލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުންނެވެ.މައްސަަލ ބެ ލަތުގައި އެހާ

)ހ( ގަިއ ިމ މާއްދާެގ  ،ލައިތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މީހާެގ ބަހެއް ހޯދުމަާކ ނު )ނ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ކޯޓަށް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

    ތެރިކަމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ކޮށްފިނަމަ، އެ އަމުރު ކުރި ކޯޓުން ކައުރައް )ރ(  
އެ އަމުުރ ިނސްބަތްވާ ފަރާތަށް އަމުުރ ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އަމުުރ 
ނިސްބަތްވާ ފަރާތް ހުރީ އެހެްނ ރަށެއްގައި ނަަމ، ެއ ރަށެއްގެ ެމޖިސްޓްރޭޓް 

         ވާލުުކރުމަށްޓަކައި ހަކޯޓުން އަމުރު ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ އަމުރު 
 ނެއެވެ. އެ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް އަމުރު ފޮނުވަންވާ

ތެރިކަމުގެ އަމުރަށް ކައުރައް
 އެދޭ ފަރާތް 

ޤީޤު ޙުތެރިކަމުގެ އަމުރަށް އެޭދ ވަގުތު، ތުުހމަތުކުރެވިފައިވާ މީާހގެ ތަކައުރައް )ހ(  .4
ައމުރަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، ދިވެިހ ފުލުހުންެގ  ނިމިފައިނުވާނަމަ، އެ

ކުށުގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް، ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ތުހުމަތުކުރެވުނު 
ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  އެ

އެ އަމުރަށް އެދޭީނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ، ފައިވާނަމަވައިފޮނު
 ފަރާތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންނަނިިވ  )ށ(  
 މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ. 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ  (1)   
ޤީޤު މަރުޙަލާގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް ޙުތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މިހާގެ ތަ

ަލތެއް ހާކަމުގެ އަމުރަކަށް އެދެންޖެޭހ ފަދަ ތެރިކައުބަލާއިރު، ރައް
އޮތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް 

 ފުލުހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް؛

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ  (2)   
ކުށުގެ ދަޢުވާ  ފުރިހަމަކޮށް އެޤީޤު ޙުހާގެ ތަމީތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 
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ފައިވާ ވައިއުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ފޮނު
ުކށުގެ ، ލާގައިޙަމަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރު

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާއާ ގުޅިގެން ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ އިތުރު 
ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން  ޝަކުވާއެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް؛

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ  (3)   
ކުށުގެ ަދޢުވާ  އެ ،ޤީޤު ފުރިހަމަކޮށްޙުހާގެ ތަމީތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ 

ފައިވާ ވައިއޮފީހަށް ފޮނުއުފުލުމަށްޓަކައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ 
ލާގައި، ކުށުގެ ޙަމަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރު

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހާއާ ގުޅިގެން ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ އިތުރު 
    ފައިާވ ކަމުެގ މަޢުޫލމާތު ޅައިޝަކުވާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ

ސާކުރުމުން، އްހިމިނިސްޓްރީން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ  އެ
 އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް؛  ޕްރޮސިކި

ތެރިކަމުގެ ކައުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ރައް )ނ(  
)އެކެއް( ގައިާވ  1ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިިމ  ،އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ

 ފޯމުންނެވެ.

ތެރިކަމުގެ އަމުރާ މެދު ކައުރައް
 ގޮތެއް ނިންމުން 

ހުށަހެޅުމެްއ  ތެރިކަމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެަނމަ، އެ ކައުރައް )ހ(  .5
)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ އަމުުރ  48ހުށަހެޅޭތާ ގިނަވެގެން 

ށްފައިވާ ކުރުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެްއ ނިްނމަންވާނެއެވެ. ިމ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ
 މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްީމ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނނެވެ.

އަމުުރ  ތެރިކަމުގެ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތަކީ އެކައުރައް )ށ(  
     ލެއް އަމުރު ރައްދުާވ ފަރާތަށް ސްއަމުރުގެ އަ  ކުރުންކަމަށްވާނަމަ، އެ

ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  ށްވީ އެންެމ އަވަހަކަ
އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުއްޖެއްނަަމ، އެ ކުއްޖެއްގެ ަމންމަ ނުވަަތ  18އަހަރާއި  16

ބައްޕަ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ބަލަދުވެރިއަކު ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ކުއްޖަކު 
ގައި ޞްލަޙަތުމަ ވާލުވެ ހުރި ފަރާތަކާ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ހަބެލެހެއްޓުމާ 

 ލެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ސް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކާ އެ އަމުރުގެ އަ

)ދޭއް(  2ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިތެރިކުރުމުގެ އަމުރު އޮންނަންވާނީ މި ކައުރައް )ނ(  
 ގައިވާ ނަމޫނާާއ އެއްގޮތަށެވެ. 
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ތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ކައުރައް
 ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ށުން އެއްވެސް އަމުރެއް ކޮށްފި ވަނަ މާއްދާގެ ދަ 60ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .6
ހިނދެއްގައި، ެއ އަމުރަކާމެުދ ހިތްހަަމ ނުެޖހޭ ފަރާތުްނ ނުަވތަ އަމުރެްއ 
 ނުކޮށްފިނަމަ އެ ިނންުމމަކާމެދު ހިތްަހމަނުޖެޭހ ފަރާތުން އިސްތިުއނާފުކުރުމަށް

     ރީވާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެންޓަސްއެދި މައްސަލަ ހުށަހަޅަިއ، މައްސަލަ ަރޖި
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައާމެުދ ކޯޓުން ގޮތެްއ  10

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ތެރިކަމުގެ އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތުން ައމުރާމެދު ހިތްަހމަނުޖެހިގެްނ ކައުރައް )ށ(  
ހިތްަހމަނުޖެހިގެްނ ނުވަތަ އަމުުރ ނުކުރުމަްށ ނިންިމ ިނންުމމާމެދު 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ 
 ފަރާތުންނެވެ.

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް 
ތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ކައުރައް

 ފޮނުވުން 

       ތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ކުާރ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވަގެން ކައުރައް  .7
)ސައުވީސް( ަގޑިއިރު ތެރޭގައި، އަމުުރ ކުިރ ކޯޓެއްގެ ަރޖިސްޓްރަރ ނުވަަތ  24

ވާލުވެ ހުިރ ހަޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ ެއ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެވަގުަތކު 
 އެ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ،ތަކުންފަރާ

 ؛ދިވެހު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް (1)  

 ؛ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (2)  

  ؛މިނިސްޓްރީ (3)  

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް. (4)  

ތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ކައުރައް
 ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުން 

    ތެރިކަމުގެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ެއ އަމުާރ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،ކައުރައް )ހ(  .8
ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީާހ ނުވަތަ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ކަމެއްެގ ޝަކުވާ  އެ

މީހާގެ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2016/12

 މީހާ ބަންދުކުރުމުެގ އަމުރަކަށް  އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ
ދި އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަަލ އެ

 ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

ޤީޤު މަރުޙަލާގައި ޙުތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވި ީމހާއަކީ ތަކައުރައް (1)   
ދި މީހަުކ ބަންދުކުރުމުެގ އަމުރަކަްށ އެ ހުރި މީހެްއނަމަ، އެ 

 ހުށަހަޅަންވާނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުންނެވެ. 
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ޤީޤު ޙުތެރިކުރުމުގެ އަމުާރ ޚިލާފުވި މީހާެގ މައްސަލައިެގ ތަކައުރައް (2)   
      ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، ،ނިމި
މީހަުކ ބަންދުކުރުމުެގ އަމުރަކަށް އެިދ ހުށަހަޅަްނވާނީ  އެ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  )ށ(   
 ޚިދުމަތާއި މިނިސްޓްރީއެވެ.

 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ރީާވ ޓަޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކޯޓަށް މައްސަަލ ހުށަހަޅަިއ، ަރޖިސް )ހ(  .9 މައްސަލަ ނިންމުމުގެ މުއްދަތު 
        )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ގަިއ ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރަންވާނެއެވެ. ލައިއެ މައްސަ

ރުމަށް އެދި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކު  )ށ(   
)ނުވަދިހަ(  90ރީވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓަމައްސަލަ ހުށަހަޅައި، ރަޖިސް

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ 
 ނެގުން  ހެކިބަސް 

އޭާނ ރުކުރުމުގަިއ ނަފްސާނީޮގތުން ހާޒިކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ ކޯޓަށް  )ހ(  .10
ބަލިކަށިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ކުށުގެ އިތުރަށް 

      ކޯޓުގެ  ،ރެއްގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ާހޒިޝިކާރައަށްވީ މީހާ، އެއް 
 ކޯޓުްނ ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ. މުތަނެއްގައި ތިބުމުގެ އިންތިޒާ ދެ

ތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ ގޮުތން އޭނާއަްށ ކައުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ރައްކުށު )ށ(
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ނުފެންނަ ގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް 

ހެކިބަްސ ނެގިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެުހން ކުރިއަްށ  ،ގެންގޮސް
ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުެގ  ގެންދަންވާނީ، އޯޑިއޯ ވީޑިޯއ ލިންކުގެ އެހީގައި

 ލައިގެްނނެވެ. ވައިމާލަމާއި ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީާހ ހުރި މާލަމަާކ ގުޅު

ލަތުގައި ކްރޮްސ ހާކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހަކު މައްސަލައިގެ ހެކިބަސްދޭ  )ނ(  
ންުމ އާއެގްޒަމައިންކުރުމުެގ ގޮތުން ސުވާލުކުރަްނވާނީ -އެގްޒަމައިންކުރުމާިއ ރީ

ލަތަށްވުރެ ޚާއްޞަ ހާކަކާ ސުވާލުކުރާ ތްހެލުން ސޫއު
އެވެ. މިފަދައިން ސުވާލުކޮށް ހެދުމުގައި ޢިބާރާތްތަކާއި ގަފަރުވާތެރިކަމަކާއެކު

ބަސްމަގު ބައްޓަންކުރުމުގައި ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ނަފްސާީނ 
ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރު ނުކުރާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމަްށ 

ވަކީލުންނާއި ކޯޓުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ ، ގެ ޚަޞްމުންނާއިމައްސަލައި
 ދޭންވާނެއެވެ.
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     ލިބޭ ފަރާތާއި  ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއާ ސުވާލުކުރުމުގައި ދަޢުވާ )ރ(  
 ފަރާތުގެ ދިފާޢީ ވަކީލު އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ.  އެ

ސާބިތުވުމާއި ނުވުން ސީދާގޮތުން ުގޅިފައިނުވާ ދަޢުވާގެ އުންޞުރުތައް  (1)   
 ކަމެއްގައި ސުވާލުކުރުން؛

ކުށުގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުުރމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ާރގާއި  (2)   
 މްކުރުމުގެ ސިފަތައް ބެހެއްޓުން؛ބަސްމަގުގައި ބޭއިޙްތިރާ

 ގެްނ ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުން.އެއްކަމަކާ ގުޅި (3)   

މާއްދާގެ )ނ( އާއި  ނެގުމުގައި މި ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ހެކިބަސް )ބ(  
)ރ( އާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރާަނމަ، އެކަެމއް ވަގުތުްނ 

 ލުމަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.ޓައިހުއް

އަންނަނިވި ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ނަގަްނ ޖިންސީ ކުށުގެ މައްަސލައެއްގައި  )ހ(  .11 ތެރިކަން ލިބިދޭ ހެކިން ކައުރައް
ވަަނ މާއްދާގަިއ  149ޖެހިއްޖެަނމަ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ފަރާތްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ 
ތަކުގެ ހެކިބަްސ ފަރާތް ތެރިކަން ލިބިދޭ ގޮތަށް އެކައުޙިމާޔަތާއި ރައް
 ނެގިދާނެއެވެ. 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ޢާއިލާ މީހެއް ނުވަތަ އޭނާއާ ޢާއިލީގޮތުން  (1)   
 ؛އަދި/ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގުޅުންހުރި އެހެްނ މީހެއް

ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ނުވަތަ ޖިްސމާނީގޮތުްނ ނު ގޮތުންނަފްސާނީ (2)   
 މީހެއް. 

ހެކިންނަކީ ކާކުކަން އެނިގދާނެ ފަދަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ލިޔެކިޔުންތައް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ހާމަނުކުރުުމގެ ނުވަތަ 

ވަަނ  131ހާމަކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ޖިނާއީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ހުަށހެޅުމަކާމެުދ 

އް ނިންުމމުގަިއ ިމ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަްނ ގޮތެ
    ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެނގުމަކީ، ވަކިގޮތަކަށް ހެކިބަސްދިނުމަށް 

މުގަިއ ލަތެއް ކުރިމަތިވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަހާފަރާތްތަކަށް މަޖުބޫރީ  އެ
 ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ ޖިްސމާނީގޮތުްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ުހރި މީހެއްެގ  ގޮތުންނަފްސާނީ )ނ(  
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މީހަުކ ބުނާ އެއްޗެްއ ތަރުަޖމާކޮށްދެވޭނެ   ހެކިބަސް ހޯދަންވާީނ އެ
 ުމވައްޒަފެއްގެ ދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެޚުޤާބިލުކަންހުރި މީހަކާއި އިޖްތިމާޢީ 

 ރުގައެވެ. ހާޒި

ނިސްޓްރީން ކަނޑައަާޅ މި ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކީމަތްދޭ އިޖްތިމާޢީ ޚިދު )ރ(  
 މީހެކެވެ. 

       ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަްސ ނެގުމުގައި  )ހ(  .12 ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން 
އްަޞ ޚާތެރިކަމާިއ ޙިމާޔަތް ލިބިދިނުމަްށ ކޯޓުން ކައުކުދިންނަށް ރައް އެ

ދޭންވާނެއެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ހޯދާަކމަށްވާނަމަ، ސަމާލުކަމެއް 
ކޯޓުން ބޭރުގައި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލހުްނ  ،ކުއްޖެއްގެ ހެކިބަްސ ހޯދަންވާނީ އެ

     ކުއްޖާ ދެކެފަރިތަ،  ކުއްޖާއަށް ފަރިތަ މާޙައުލެއްގައި، އެ އެ، ބޭރުގައި
   ިވއުކޮށްގެން،ރގައި، އިންޓަރުހާޒިކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ  އެ
   ކުއްޖަީކ  ކޮށްގެން، ނުވަތަ އެޑުއޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯ ގެވިއުރއިންޓަ އެ
ކުއްޖަކު ބުނާ އެއްޗެއް  އެ، އްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްނަމަޚާ

ކުއްާޖ  ރުގައި، އެހާޒިތަރުޖަމާކޮށްދެވޭނެ ކަމުގެ ޤާބިލުކަންހުރި މީހެއްެގ 
ރުގަިއ ހާޒިކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ  އެ ދެކެފަރިތަ،

 ކޮށްގެންނެވެ. ޑުއޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރެކޯ ގެވިއުރއިންޓަ ވިއުކޮށްގެން، އެރއިންޓަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކުއްޖާގެ ހެކިބަސް ހޯދަންވާނީ، 

 ރުގައެވެ. ހާޒި މުވައްޒަފެއްގެ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ

، އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކޮށްގެން ކުއްޖާދޭ ހެކިބަްސ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި )ށ(  

 ވެ. ރުގައި އިއްވަންވާނެއެހާޒިމުންގެ ޞްޚަ

މުން ކުއްޖާއާ ސުވާލުކުރަްނ ޞްކުއްޖާދޭ ހެކިބަހާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ ޚަ )ނ(  
ނުވަތަ ސުވާލުތައް ކުރަންވާނީ މައްސަަލ ބަލާ ފަނޑިާޔރު  އެދޭނަމަ، އެ

      ޚަްސމަކު ުކރި ސުވާުލ  ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ
ކުއްޖާގެ ނަފްސާީނ  ކުއްޖާގެ އުމުރަށާއި އެ ފަރާތުން ކުރިގޮތަށެވެ. އެ އެ

ޓެހި ބަސްމަގަކުްނ އްކުޑަކުދިންނާ ރަ ،ދުޅަހެޔޮކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ދަލުކުރުމަށްފަހު މަްއސަަލ ސުވާލުކުރުމުެގ ގޮތުން، ެއ ސުވާލުެގ ޢިބާރާތް ބަ

ކުއްޖާާއ  ބަލާ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް އެ 
 ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުއްޖާއާ ސުވާލުކުރަންވާީނ  )ރ(  
އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ލިންކުގެ އެހީގަިއ ޝަރީޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ މާލަމާއި ކުްއާޖ 

 ލައިެގންނެވެ. ވައިމާޙައުލަކާ ގުޅުހުރި 
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މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އިތުރުން، ުކއްޖާ ހުިރ  )ބ(  
މާޙައުލަކަށް މައްސަލަ ބަާލ ފަނޑިޔާރު ގޮސް ކުްއޖާއާ ސުާވލުކުރެވިދާނެއެވެ. 
ކުއްޖާ ހުިރ މާޙައުލަށް ފަނޑިޔާުރ ގޮްސ ހެކިބަްސ ނަގާއިރު، ކުއްޖާ ުހިރ 

ުކ މާޙައުލާއި ޝަރީޢަތް ކުރާ މާލަްމ ހުންނަންވާީނ އޯޑިޯއ ވީިޑއޯ ލިން
 ފައެވެ.ވައިލައިމެދުވެރިކޮށް ގުޅު

ގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުއްޖާއާ ސުާވލުކުރާއިރު، މި މާއްދާ )ޅ(  
ކުއްޖާއަްށ  އެ ،ކުއްޖާ ހުންނަންވާީނ ކުއްޖާއަށް ދެކެފަރިތަ މާޙައުލެއްގައި

އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަކާއި ިއޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ުމވައްޒަފެއްގެ 
 ރުގައެވެ.ހާޒި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުއްޖާއާ ސުާވލުކުރުމުގަިއ މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ  )ކ(  
  ކުއްޖާއަށް އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވާކަމަށް ކޯޓަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ،

ކުއްޖާއާ ސުވާލުކުރުން ވަގުތުން މެދުކަނޑަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްޖާާއ  އެ
ދުޅަހެޔޮކަމަްށ ސުވާލުކުރުން އަލުން ފަށަންވާނީ ކުއްޖާގެ ނަފްސާީނ 

 ކަން ޔަޤީން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ކުއްޖާއަށް ހެކިބަސް ދެވިދާނެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނޑުމެއްނެތި ޝަރީޢަތް ކެމެދު
 ހިންގުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަާއމެދު  9ދުގެ ގަވާއިމި   .13
ތެއްގެ ތެރޭގައި ހެކީންގެ ހެކިބަްސ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންާވ މުއްދަ
 ކޯޓުން ަސމާލުަކންދޭންވާނެއެވެ. ނަގައި، މެދުކަނުޑމެއްނެތި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް 

 ބަދަލު ނަގައިދިނުން 

    ޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ހަވަަނ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  )ހ(  .14 ބަދަލު ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރުން 
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މައްޗަްށ ، ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށްކުށުގެ 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރެވުމާއެކު، އޭނާގެ ކިބައިން 
އަންނަނިވި ބާވަތުެގ ގެއްލުމަްށ ބަދަލު ހޯދުމުެގ މަދަީނ މަްއސަަލއެއް އެފަދަ 

ވާ ކޯޓަކަށް ތިޞާޞް ލިބިފައިޚްމަދަނީ މައްަސލަތައް ބެލުމުގެ އި
ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާީނ މި ގަވާއިދުަގއި އެކަމަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.ޚާއްޞަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   55ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ  (1)   
 .ބާވަތުގެ އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާަވތުގެ ވަަނ  56ޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ  (2)   
 .ޣައިރު އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު 
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ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޤްތިޞާދީ  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(   
ކޯޓުން  ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ކޮންސަލްޓޭޝަން މެމޯ  (1)   

ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއާ ގުިޅގެން  ކުށުގެ  (2)   
ރޭތައް -ފައިވާ އަދި ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަކާއި ސްކޭންތަކާއި އެކްސްދައިހަ

 ޞިއްޙީ ލިޔެކިޔުންތައް؛ފަދަ 

 ؛ބޭސްސިޓީތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް  (3)   

ލިބިފައިވާ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް   (4)   
 ލުތައް؛ފުސީޖެހޭ ފަރުވާތަކުގެ ތައަދި ކުރަން

އްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދަތުރެއް ޞިއަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ   (5)   
 ލު؛ފުސީޖެހޭނަަމ އެ ދަތުރުގެ ތަކުރަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރުވާދެވެން ނެތިގެން ރާްއޖެއިން ބޭރަްށ ދާން   (6)   
 ލު؛ފުސީ ތަކުރަންޖެހުނު ޚަރަދާއި ހުރުމުެގ ޚަރަދާއި ކުރި ފަރުވާގެ

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ޯހދަން   (7)   
ލު ހާމީހާެގ  އެހީތެރިއަކާ ނުލައި ދަތުރު ނުކުރެވޭވަރަށްވުރެ އެ 

ކުށުެގ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއާއެުކ އެހީތެރިއަކު އަދި ދެރަނަމަ، 
 ލު؛ފުސީދަތުރުގެ ތަ ޖެހޭނަމަ، އެތުރުކުރަންދަ

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ  2011/15ޤާނޫނު ނަންބަރު   (8)   
އާއި ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާ

 މާީލ އެހީތެރިަކމުގެ އޭނާއާއެކު ދަތުރުކުރާ އެހީތެރިޔާއަށް ލިބޭ
 ލު؛ފުސީތަ

 ތުގެ އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޔުންތައް.އަދި މިނޫންވެސް މިބާވަ  (9)   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޣައިރު  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ނ(   
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުެގ މިންވަުރ  އާއިނަގައިދިނުމުގަ އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު

ކަނޑައެޅުމުގައި، ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް ލިބުުނ އަނިާޔގެ ބާވަތަށް 
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވިދާނެ މިންގަނޑުެގ ، ރިޢާޔަތްކޮށް 

ފައިވާ ތާވަލަްށ ނައި)ތިނެއް( ގައި ިހމަ 3ދުެގ ޖަދުވަލު ގަވާއިގޮތުގައި މި 
 ތްކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން ރިޢާޔަ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-187/2022 : ނަންބަރު ގަވާއިދު              266 އަދަދު:            51ލިއުމް: ވޮ
 

13 

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަެއއް ކޯޓަށް  މި )ރ(  
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވެފައި އޮތުމަކީ ލާޒިމުކަމެްއ ނޫނެވެ. 

ދުމުެގ ދަޢުވާ ބެލެންްސ އޮްފ ޕްރޮބެބިލިޓީގެ ބަދަލު ހޯ ،އެހެންނަމަވެސް
 މިންގަނޑުްނ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ދުގެ ދަށުްނ ގެއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދުމަްށ ދަޢުވާކުރުމަކީ ވަކި މުއްދަތެއް ގަވާއިމި   .15 ދަޢުވާކުރުމުގެ ވަގުތު 
ގައި ތުުހމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލައިކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މައްސަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ލިމިޓޭޝަން ހަމަވެފައިވާ ކުށެއްކަމުގައިވާ 
ވެސް ލަތެއްގައިވެސް ގެއްލުމުެގ ބަދަލު ހޯދުމަްށ ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤަށް އެއްހާ

 އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. 

 ތަރު ފު ދަ  ސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ޖިން 

ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ 
ތަރު ލިޔެ، ބެލެހެއްޓުމަށް ފުދަ

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 
 ޙިއްޞާކުރުން 

 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޖިންީސ ކުށް ކުާރ  47ޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ   .16
އޮތޯރިޓީގައި މީހުންެގ ދަފްތަރު" ވަޒީރުެގ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފެމިީލ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ފައިވާ ވައިލައިލިބިގެން އެކުލަ އެ މާއްދާގެ )ށ( އިން ބާރު، ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
 އާދު( ގަވާއި)ޖިންީސ ކުށްކުރާ މީުހންގެ ދަފުތަރުގެ  R-1011/2019ނަންބަރު 
  ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އެއްގޮތަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  48ޤާނޫނުގެ ޖިންސީ ކުށުގެ  )ހ(  .17 ތަރުން ނަން އުނިކުރުން ފުދަ
ތަރުން މީހެއްެގ ފުސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ، ޖިންީސ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަ

ނަން އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ހުށަހެޅުމެްއ 
ރާތެއް ތު އޮތް ފަހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަކީ ކަމުގެ މަޞްލަޙަ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 

 ؛ތަރުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހާފުދަ (1)   

ތަރުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ މީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ުނވަތަ ފުދަ  (2)   
އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީާހ ނުވަތަ އުފަންދަރިއެއް ނުވަތަ ދޮން 

ބަލަދުވެރިއަކު ނުވަތަ އެނޫންެވސް ެއފަދަ ދަރިއެއް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު 
 ާވލުވެ ހުރި ފަރާތް. ހަހެއްޓުމާ މީހަކު ބެލެ

ވަަނ  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ،ނަން އުނިކުރުމުެގ މައްސަލައެއް ހުށަަހޅަނީ )ށ(   
ނަން ހިެމނިފައިވާ މީހާާއ  އިމީހާއާ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ

އޮތް ގުޅުން ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ނަން ހިމެނިފައިވާ މީާހ 
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        އަމިއްލައަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅުމުެގ ބަދަލުގައި، އެހެްނ ފަރާތަކުން
  ކޯޓަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ސަބަބުވެސް

ތަރުން ނަން އުނިކުރުމަށް އެިދ ފުބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ދަމި މާއްދާގައި  )ނ(   
ހުށަހަޅާނީ، ޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޖިނާީއ މައްސަލަަތއް ބެލުމުެގ 

 ތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކަށެވެ. ޚްއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  48ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
ތަރުން ނަމެއް އުނިކުރުމަށް ކޯޓުްނ ފުކުށްކުރާ މީހުންެގ ދަ ފަދައިން، ޖިންސީ

   އަމުރެއްކޮށްފިނަމަ، އަމުރެްއ ކޯޓުން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެްނ ގިނަވަގެްނ 
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި، ައމުރު ކުރި ކޯޓެއްގެ ަރޖިސްޓްރަރ  24

ވަގުތަކު  ނުވަތަ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެ
އެ ައމުރުގެ ކޮޕީއެްއ މިިނސްޓްރީއަށާއި ފެމިީލ  ،ވާލުވެ ހުިރ ފަރާތެއްހަ

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ލު ހާމަ ނުކުރުން ފުސީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ ތަ 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ 
ލު ހާމަކުރާ ފުސީ މީހާގެ ތަ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން ފަރާތްތަކާމެދު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  59ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .18
ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ނުވަތަ ޖިންީސ އަނިޔާގެ ކުށުގެ ނުވަތަ ޖިްނސީ ގޯނާެގ 

ޤީޤެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްގެ ވާހަކަ ީމޑިއާެގ އެއްވެްސ ޙުކުށުގެ ތަ
ކުށުގެ  ކުރުމުގައި، އެއިޢު ނުވަތަ ޝާލަތެއްގައި ބަޔާންކުރުމުގައިސީވަ

ކުކަްނ ދެނެގަނެވިދާނެ އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެްއ ކާއަކަށްވީ މީހަކީ ރަޝިކާ
 ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ޫނެނވެ.ލަތެއްގައި ާހމަސީމީޑިއާގެ އެއްވެްސ ވަ

ލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުާރ ސޫމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު )ށ(  
ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާީނ ބަންޑާަރ ނާއިބުގެ ފަރާުތން މަދަީނ 

 ތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކަށެވެ. މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ އިޚް

 ލުތައް ސޫ ންމު އު އާ

ޓްރެއިނިންގ 
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޯޓުން 

 ބައިވެރިވުން 

 

ބަލާ ފަނޑިޔާރުންނާިއ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް  )ހ(  .19
ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަީކ ިޖންީސ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހުްނނާިއ 
އެފަދަ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ހެކިބަސްދޭ މީހުންނާިއ ކުޑަކުދިންނާިއ ނަފްސާީނ 
ނުވަތަ ޖިސްާމނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުންާނ މުޢާމަލާްތ ކުރުމުގަިއ 

ފަރާތްތަކަށް   ބަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކަށް ވާތީ، އެޚާއްޞަ ފަރުވާތެރިކަމެއް
އަމާޒުކޮށްގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަްލ އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހިންާގ 
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ފުްނ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަ ނުޚާއްޞަ ތަމްރީ
 ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. 

    ،ދުތަކާއިގަާވއިޖިންީސ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެދިފައިވާ  )ށ(  
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ މަްއސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމަްށ 
ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުުމގެ ގޮތުްނ 

ގެ ފަރާތުން ހިންާގ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަނު
އްޒަފުްނ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވަ ނުތަމްރީ

 ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ 

 ކުރުން  ޞާމަޢުލޫމާތު ޙިއް

 

މީހުންެގ ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ޖިންީސ ުކށްކުރާ    .20
ދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަވާއި ތަރުން މީހެއްގެ ނަްނ އުނިކުުރމަށްކުރާ އަމުރުތަްއ ިމ ފުދަ

)ތިނެއް( މަހުން އެއްމަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ 
 ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނާ ކޯޓުން ޙިއްޞާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހިނދެއްގައި މުއްދަތު ގުނާީނ  ދުގައިގަވާއިމި   .21 މުއްދަތު ގުނުން 
 ދު ދުވަސްތައް ނުިހމަނައެވެ. ރަސްމީ ބަން

ދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިމި 
ފެށުމުގެ ކުރިން ކޯޓަށް 

ފައިވާ ޅައިހުށަހަ
ސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައް
 ގޮތް 

ފައިވާ ޅަކޯޓަށް ހުށަހަދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގަވާއިމި  )ހ(  .22
ފައިނުވާ މައްސަލަތައް ިހންގަންވާީނ ށައިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގަން ފަ

 ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. ގަވާއިމި 

ފައިވާ ޅައިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ކޯޓަށް ހުަށހަގަވާއިމި  )ށ( 
އިވާ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ފަށައިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ހިންގަން ފަ

ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިގެންދިއުމުގައި މި 
   ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތްނަމަ، ެއ މައްސަލަތަްއ ކުރިއަށް ެގންދަންވާނީ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.ދުގަވާއިމި 

ުދ ދިވެހި ސަުރކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ގަވާއި ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، މި  ދަށްގަވާއިމި   .23 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 
 ދުވަސް ހަމަާވ ތާރީޚުގައެވެ.   )ހަތަރެއް( މަސް 4އިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޝާ

)ފަހެއް( އަހަރަކުން  5ދަށް ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ ގަވާއިމި   .24 ދު މުރާޖަޢާކުރުން ގަވާއި
ުދ ގަވާއިއެއްފަހަރު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަނުން މި 

 ލާޙުތައް ގެންަނންވާނެއެވެ. ޞްއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ގަވާއިމުރާޖަޢާކޮށް، ިމ 

ހިނދަކު، އަންނަނިވި  ހައިބަޔާންކޮށްފައި ނުވާދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ގަވާއިމި   .25 މާނަކުރުން 
 ރެވޭނީ ތިރީގައި އެާވ ގޮތަށެވެ.މާނަ ކު އްތަޒުޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު
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"ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ  )ހ(  
 ވަނަ މާއްދާގެ  118)ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/18ނަންބަރު 

)ޏ( ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 
ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުާރ ދައުލަތުގެ  އެ ،ތެރިކުރުމަށާއިކައުރައް

ތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަޝަރީ ،އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތަކާއި ،އިދާރާތަކާއި
ކިއުރިޔައި ގެ ދައުުރ -އި ައމިކަސްލިޓެްމ އާ-މައްސަލައެއްގައި ާގޑިއަން އެޑް

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އަދި ކުއްޖާގެ  ،އަދާކުރުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކާއި
ކުރެވޭ އެހެނިހެްނ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލު

 ފަރާތްތަކެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އަންހެުނންގެ ދައުރާއި ޢާއިލާެގ  )ށ(  
ތެރިކޮށްދީ ކައުއުީމ ފެންވަރެއްގައި އިޞްލާޙުކޮށް ރައްޤަގުޅުން 

 ވާލުވެގެންާވ ވުޒާރާއަށެވެ.ހަތާ ތަންފީޛުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަ

____________________ 
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1ޖަދުވަލު   

c 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(                                                     ަނންބަރު:

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ.

މު މުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ ތެރިކަ ކައު ރައް   
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

 
 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

 ފުރިހަމަ ނަން:
:ޚުނަންބަރު:                                  އުފަންވީ ތާރީ ގެއައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު  

މުރު:އުދާއިމީ އެޑްރެސް:                                             
 މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް:                                        ިޖންސް:

 ޤައުމު:
 

 ސަބަބު:
 

 ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ:
 

 ހަވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ:
 

 އަމުރަށް އެދޭ ކަންތައްތައް:
 

 އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 ފުރިހަމަ ނަން:                                         މަޤާމު:
 ސަރވިސް ނަންބަރު:                                     އިދާރާ:

 ސޮއި:                                              އިދާރާގެ ސިއްކަ:
 
 

(ޚު)ތާރީ  
 )ވަގުތު(
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2ޖަދުވަލު   

c 

 
 )ކޯޓުގެ ނަން(                                                     ަނންބަރު:

 )ރަށް(
 ދިވެހިރާއްޖެ.

މުގެ އަމުރު ތެރިކަ ކައު ރައް   
 އަމުރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
 އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތް:
 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 އަމުރަށް އެދުނު ތާރީޚާއި ވަގުތު:
ނަންބަރު: މުވާލާދޭ ފޯހަ  

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
ވާލާދޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ:ހަ  

 އަމުރުގެ މުއްދަތު: 
 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 ފުރިހަމަ ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ނަންބަރު: ގެއައި.ޑީ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު  

:ޚުއުފަންވީ ތާރީ  
 ޖިންސް:
 ޤައުމު:

 
 އަމުރު:

1. ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 (ޚު)ތާރީ
 )ގަޑި(

 )ސޮއި(
 )ސިއްކަ(                                                                  )ޤާޟީ( 
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 3ޖަދުވަލު 

 

 އަނިޔާގެ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ ތާވަލު 
 

 

 ބަދަލުގެ މިންވަރު ލު ފުސީއަިނާޔގެ ތަ 
 )ދިވެހި ރުފިޔާ(

 އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އަނިޔާ  .1
 "މެދުމިނުގެ" އަނިޔާއަކީ:)ހ( 

ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްެގ  ނޫން  އަށް ވުރެ ބޮޑު  25އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ތަނުގެ %( 1)
ނުވަތަ ދެވަަނ  ދަރަޖައަށް ފުރަތަމަ  ތަނެއްނޫްނ އަްށ ވުރެ ބޮުޑ  %20ނަމަ 
 ނުވަތަ  ؛ވުންއަށް ފިހިފައިދަރަޖަ

ބޮޑު މީހެއްެގ ތަނެއް  ނޫން އަށް ވުރެ ބޮޑު 10އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ތަނުގެ % (2)
 އަށް ފިހިފައިވުން. ދަރަޖަގެ ތިންވަަނ އްނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެ

 "ބޮޑެތި" އަނިޔާއަކީ:)ށ( 
އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނަަމ  25އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ތަނުގެ %( 1)

އަްށ ދަރަޖަނުވަތަ ދެވަނަ  ދަރަޖައަށްރަތަމަ ފުއަށް ވުރެ ބޮޑު ތަނެއް  %20
 ނުވަތަ ؛ވުންފިހިފައި

ބޮޑު މީހެއްގެ ނުވަަތ އަށް ވުރެ ބޮޑު ތަނެއް  10އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ތަނުގެ % (2)
 އަށް ފިހިފައިވުން؛ ނުވަަތ ދަރަޖަގެ ތިންވަނަ އްކުޑަކުއްޖެ

 ވުން. ދަރަޖައަށް ފިހިފައި( ހަތަރުވަނަ 3)

 

 
363,000/- – 242,000/- 

 

 

 
 

 -/26,400 – -/121,000 ކުޑަކޮށް ފިހުން .2

 ކާގުޅިގެން(ސަބަބަ ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ނޫން، އެހެން  ލިބުނު ސިކުނޑިއަށް ) ވާގިނެތުން .3
 ރަކާތްކުރުމުގެ ބާރާއި ހިއްުސ ކެނޑުންޙަހަށިގަނޑުގެ އެއްފަޅިން )ހ( 

 (Hemiplegia(  

 
1,210,000/- – 297,000/- 

 )Paraplegia( ޑުން ނރަކާތްކުރުމުގެ ބާރާއި ހިއްސު ކެޙަ ގެއުނަގަނޑުން ދަށުށ( )
1,925,000/- – 297,000/- 

 ރަކާތްކުރުމުގެ ބާރާއި ހިއްސު ކެނޑުން ޙަފައިގެ އި އަތާ)ނ( 
(Quadraplegia/tetraplegia) 

2,750,000/- – 484,000/- 
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 ސާނީ އަނިޔާ ފު ނަ  .4
ސާީނ ފުފަދަ ވަގުތީ އުނދަގޫތައް ނުހިމެނެއެވެ. ނަވަގުތީ އެންޒައިޓީ ، މީގެ ތެރޭގައި

މީހަކު އާދައިެގ  ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެށް އަނިޔާއެއް ކަމަ
ގައާއި ވަޒީފާ :)މިސާލަކަށްދިމާވުމަށެވެ.  މަތިން ކުރާ ކަންކަމުގައި ދަތިތަކެއް

އުނދަގޫވުމާއި، މީހުންާނ ގުޅިގެން ުއޅުމަށާިއ  އަދާކުރާ ދައުރު އަދާކުރުމަށް އިސްކޫލުގަ
 ން ހިންަގން އުނދަގޫވުން(ޖިންސީ ުގޅު

 ސާނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއް:ފުނަރަކު ޑައިގްނޯސް ކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަ)ހ( 
  ތާއާ ދެމެދުފުހަ 28އި ތާއާފުހަ 6 (1)

 

 

 

 

 

 

11,000/- 

 -/26,000 ދެމެދު އަހަރާ 2 އިތާއާފުހަ 28 (2)

 -/68,200 ދެމެދު  އަހަރާ 5 އިއަހަރާ 2 (3)

 -/137,500 ވަސް، ނަމަވެްސ ދާއިމީ ަކމަކަށް ުނވުންއަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދު 5 (4)

 -/209,000 – -/297,000 :ސާނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއްފުދާއިމީ ނަރަކު ޑައިގްނޯސް ކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަ)ށ( 

 އަނިޔާ ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ  .5
ސާނީ ގެއްުލމެްއ ފުއަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ޖިްސމާީނ ނުވަތަ ނަސިކުނޑިއަށް ލިޭބ 

 ،ނާރުތަުކގެ ބާރު ެކނޑުން ،ގިރިގެްނ ދިޔުން ސް މަ :ލިބިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް
ހަނދާްނ  ،ުކޑަކަމުދާ އަދި ބޮޑުކަމުދާ ިނޒާމުެގ ބާރު ކެނޑުން ،ބެލެންސް ގެއްލުން

 ފަަދ ކަންކަން ކުރާ ހިތް ކެނޑުންކަންކަމަށް ަސމާލުކަން ނުދެވުން،  ،ބަލިވުން
އެޕިލެޕްީސ އަީކ ވެްސ އާްނުމ ގޮތެއްގައި ދިމާާވ ކަމެކެވެ. ކަންކަން ިހމެނެއެވެ. އަދި 

ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކީ ސިކުނޑިއަށް ލިބުުނ ގެއްލުމެއްެގ ސަބަބުން ވީކަމެްއ 
ލިބިފައިވާ ކޮންެމ ގެއްލުމަކަށް ވަކިްނ ބަދަލު ދިނުމުގެ ަބދަލުގައި ، ކަމުގައިވާނަމަ

 ވެ. ގެއްލުމުގެ ކުަޑ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ބަދަލު ނަގައިދޭނީ ހުރިހާކަމަކަްށ ޖުމްލަކޮށެ
 

 

 
1,925,000/- – 16,500/- 

 

 )Epilepsy(ފިޓުޖެހުން  .6
 )ހ( ބޭހުން ރަނގަޅަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ

 

68,000/- 

 -/148,500 )ށ( ބޭހުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ 

 )ނ( ބޭހުން ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭ
484,000/- 

 ލިބޭ އަނިޔާ  ކަންފަތަށް  .7
 )ހ( ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބީރުވުން )ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް އަޑުއިވޭ(: 

 ( އެއް ކަންފަތް 1)

 

 

19,800/- 

 -/68,200 ( ދެ ކަންފަތް 2)
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 )ށ( އެއްކޮށް ބީރުވުން: 
  ( އެއް ކަންފަތް 1)

181,500/- 

 -/484,000 ކަންފަތް ( ދެ 2)

 )ނ( ކަންފަތް ބުރިވުން:
   ( ކަންފަތުގެ އެއްބައި ބުރިވުނ1ް)

 
26,400/- 

 -/121,000 ( ކަންފަތް އެއްކޮށް ބުރިވުން 2)

 -/5,500 ހަލާކުވުން  (ear drum))ރ( ކަންފަތުގެ ތޫރި 

 -/16,500 – -/68,200 )ބ( ކަންފަތަށް ލިބޭ އެހެނިހެން އަނިޔާ  

 ލިބޭ އަނިޔާ  ލޮލަށް  .8
 )ހ( ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުން: 

 ( އެއް ލ1ޯ)

 

 

902,000/- 

 -/1,210,000 ( ދެ ލ2ޯ) 

 -/11,000 – -/209,000 )ށ( ލޮލުގެ ފެނުން ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް ގެއްލުން  

 )ނ( ލޯ އެއްކޮށް ހަލާކުވުން: 
 -/297,000 ( އެއް ލ1ޯ)

 -/1,210,000 ( ދެ ލ2ޯ) 

 އެހެނިހެން އަނިޔާ )ނ( ލޮލަށް ލިބޭ  
148,500/- – 11,000/- 

 (މޫނަށް ލިބޭ އެކިއެކި އަނިޔާ )ނޭފަތް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް  .9
 

121,000/- – 11,000/- 

 -/11,000 – -/121,000 ކަރަށް ލިބޭ އެކިއެކި އަނިޔާ   .10

 ނޭފަތަށް ލިބޭ އެކިއެކި އަނިޔާ   .11
 )ހ( ނޭފަތުގެ ހިއްސު ކެނޑުން: 

  އިމީކޮށް ހިއްސު ކެނޑުން ( ދ1ާ)
181,500/- 

 -/38,500 ( ވަގުތީ ގޮތުން ހިއްސު ކެނޑުން 2)

 (10)ށ( ނޭފަތް ހަލާކުވުން )% 
 

26,400/- 

 -/11,000 – -/50,600 ބޮލުގެ ނާށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ   .12
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 ލިބޭ އަނިޔާ  ދަތަށް   .13
 ކޮންމެ ދަތަކަށް 

 
11,000/- 

 ލިބޭ އަނިޔާ  ދުލަށް   .14
 -/38,500 – -/214,500 ވަގުތީގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަްނ ދަތިވުން)ހ( ދުލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން 

)ށ( ދުލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަން ދަތިވުން  
 ނުވަތަ ނުދެއްކުން

363,000/- 

 -/484,000 )ނ( ދޫ ހަލާކުވުން  

 ލިބޭ އަނިޔާ  އަތަށް   .15
 )ހ( އަތް ބުރިވުން:

 -/605,000 އިސްކުރާ އަތް( އާންމުކޮށް 1)

 -/363,000 ނޫްނ އަތް ( އާންމުކޮށް އިސްކުރާ އަތ2ް) 

 -/1,210,000 ( ދެ އަތް 3) 

 )ށ( އަތުން ވާގިދިއުން: 
 -/484,000 ( އާންމުކޮށް އިސްކުރާ އަތ1ް)

 -/297,000 ނޫްނ އަތް ( އާންމުކޮށް އިސްކުރާ އަތ2ް) 

 -/902,000 ( ދެ އަތް 3) 

 އުޅަނބޮށްޓަށް ލިބޭ އަނިޔާ)ނ(  
 )ރ( އިނގިލިތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ:

 ( އިނގިއްޔެއް ބުރިވުން 1)

121,000/- – 16,500/- 

 

38,500/- 

 އިނގިއްޔެއް ހަލާކުވުން  (2) 
11,000/- 

 ޑުވާ އިނގިލި ބުރިވުން ބޮ (3) 
181,500/- 

 ޑުވާ އިނގިލި ހަލާކުވުްނ ބޮ (4) 
26,400/- 

 -/13,200 ދިއުން ނުވަތަ ރެނދުލުން ނުވަތަ ހުޅު ނެއްޓުން ( އިނގިއްޔެއް ބިންދައިގެން 5) 

 ބޮޑުވާ އިނގިލި ބިންދައިގެން ދިއުން ނުވަތަ ރެނދުލުްނ ނުވަތަ ުހޅު ނެއްޓުން  (6) 
26,400/- 

 )ބ( އަތްތިލައަށް ލިބޭ އަނިޔާ: 
 -/605,000 ( އިސްކަންދޭއަތް ދާއިމީކޮށް ހަލާކުވުން ނުވަތަ ބުރިވުން 1)

 -/363,000 ނުވަތަ ބުިރވުން  އިސްކަންދޭއަތް ނޫން އަތް ދާއިމީކޮށް ހަލާކުވުން( 2) 

 -/38,500 ނުވަތަ ރެނދުލުން ނުވަތަ ހުޅު ނެްއޓުން ( އަތް ބިންދައިގެން ދިއުނ3ް) 

 -/38,500 – -/68,200 )ޅ( ކޮނޑުހުޅަށް ލިބޭ އަނިާޔ  
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ލިބޭ އެހެނިހެްނ  އަދި އަތަށް )ކ( އަތުގެ ލިގަމަންޓާއި، ކާޓިލޭޖްއާއި، ޓެންޑަންއާއި  
 ގެއްލުންތައް

121,000/- – 11,000/- 

 ލިބޭ އަނިޔާ  ބަނޑަށް   .16
148,500/- – 19,800/- 

 ލިބޭ އަނިޔާ  ބުރަކަށްޓަށް   .17
121,000/- – 11,000/- 

 މޭމައްޗަށާއި މޭމަތީގެ ކަށިތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާ   .18
181,500/- – 26,400/- 

 ޓެއިލް ބޯންއަށް ލިބޭ އަނިޔާ   .19
11,000/- 

 ލިބޭ އަނިޔާ  ޖިންސީ ގުނަވަނަށް   .20
 ދަރިން ނުލިބޭ ވަރަށް އަނިޔާ ލިބުން  (1)

605,000/- 

 -/38,500 – -/121,000 އެނިހެން އަނިޔާ  (2) 

 ލިބޭ އަނިޔާ  ކިޑްނީއަށް   .21
605,000/- – 121,000/- 

 ޕެންކްރިއާސްއަށް ލިބޭ އަނިޔާ   .22
181,500/- 

 ލިބޭ އަނިޔާ  ޕެލްވިސްއަށް   .23
121,000/- – 26,400/- 

 -/121,000 ލިބޭ އަނިޔާ  ސްޕްލީންއަށް  .24

 ލިބޭ އަނިޔާ  ފަޔަށް  
 )ހ( ފައިގެ ކުޑަހުޅު ބިންދައިގެން ދިއުން ނުވަތަ ރެނދުލުން ނުވަަތ ހުޅު ނެއްޓުްނ 

121,000/- – 26,400/- 

 -/19,800 – -/50,600 )ށ( ފަލަ މަސްގަނޑުގެ ކަށިގަނުޑ ބިންދައިގެން ދިއުން ނުވަތަ ެރނދުލުން 

 -/11,000 – -/19,800 )ނ( ކަށިމަތި ބިންދައިގެން ދިއުން ނުވަތަ ރެނދުލުން 

 -/11,000 – -/19,800 )ރ( ފައިތިލައިގެ ކަށި ބިންދައިގެން ދިއުން ނުވަތަ ރެނދުލުން  

 -/16,500 – -/68,200 )ބ( ފުންނާބު ބިންދައިގެން ދިއުން ނުވަތަ ރެނދުލުން  

ބިންދައިގެން ދިއުްނ ނުވަތަ ރެނދުލުން ުނވަތަ ހުޅު ނެއްޓުްނ )ޅ( އުނަގަނޑު  
 )އެކެއް(

121,000/- – 26,400/- 

 )ކ( ކަކުލަށް ލިބޭ އަނިޔާ: 
 -/38,500 ނުވަތަ ހުޅު ނެއްޓުން  ހުޅު ބިނދުން ނުވަތަ ރެނދުލުން (1)

 

 ހުޅު ނަގަްނޖެހުން  (2) 
19,800/- 

 -/363,000 )އ( ފައިބުރިވުން ނުވަތަ އެއްކޮށް ހަލާކުވުން )ކަކުލުން ތިރި(  
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 -/484,000 )ވ( ފައިބުރިވުން ނުވަތަ އެއްކޮށް ހަލާކުވުން )ކަކުލުން މަތި( 

 -/297,000 )މ( ފައިން ވާގިދިއުން 

އެހެނިހެްނ )ފ( ފައިގެ ކާޓިލޭޖް، ޓެންޑަން، ލިަގމަންޓަށް ލިބޭ ގެއްުލމާއި ަފޔަށް ލިބޭ  
 ގެއްލުން

148,000/- – 16,500/- 
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 ކޯޓު  ………...……

……………..…… 
 

ދިވެހިރާއްޖެ        

  
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ދަޢުވާކުރާ

 :މު ނަމާއެކު(ންފުރިހަމަ ނަން )އާ 

  :ޚުއުފަން ތާރީ  :އުމުރު 
 ޓުގެނަންބަރު/ޕާސްޕޯ ގެއައިޑީ ކާޑު

 :ނަންބަރު

 :ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ފަންގިފިލާ:  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

 މަގު:  އަތޮޅު/ސިޓީ: 

 ރަށް/އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

  :ޤައުމު 

 :ނަން/އިމާރާތުގެ ނަންގޭގެ  

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ފަންގިފިލާ:  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

 މަގު:  އަތޮޅު/ސިޓީ: 

 ރަށް/އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

 :ޤައުމު 

 ނަންބަރު:މޮބައިލް   ލް އެޑްރެސް:އިއީމެ 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން: 

 މަޤާމު: 
 

 ލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާ

 :މު ނަމާއެކު(ންފުރިހަމަ ނަން )އާ 

c  
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  :ޚުއުފަން ތާރީ  :އުމުރު 
 ޓުގެނަންބަރު/ޕާސްޕޯ ގެއައިޑީ ކާޑު

 :ނަންބަރު

 :ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ފަންގިފިލާ:  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

 މަގު:  އަތޮޅު/ސިޓީ: 

 ރަށް/އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

  :ޤައުމު 

 :ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ފަންގިފިލާ:  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

 މަގު:  އަތޮޅު/ސިޓީ: 

 ރަށް/އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

 :ޤައުމު 

 ނަންބަރު:މޮބައިލް   ލް އެޑްރެސް:މެއިއީ 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން: 

 މަޤާމު: 
 

 ރުވާ ފަރާތްހާޒިގައި ޝަރީޢަތަށް ލައިމައްސަ

  ބަދަލުގައި 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު 

 ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް  ޤާނޫނީ ޝަޚްޝެއްނަމަ އެ

 
ފުރިހަމަ ނަން 

 :މު ނަމާއެކު(ން)އާ

 :ނަންބަރު ޓުގެނަންބަރު/ޕާސްޕޯ ގެއައިޑީ ކާޑު  :ޚުއުފަން ތާރީ  :އުމުރު 

 އެޑްރެސް:ދާއިމީ  :ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން 

  ފަންގިފިލާ:  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

  މަގު:  އަތޮޅު/ސިޓީ: 

  ރަށް/އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 
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   :ޤައުމު 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: :ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން 

  ފަންގިފިލާ:  އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: 

  މަގު:  އަތޮޅު/ސިޓީ: 

  ރަށް/އަވަށް:  ޕޯސްޓް ކޯޑް: 

  :ޤައުމު 

 ނަންބަރު:މޮބައިލް   ލް އެޑްރެސް:މެއިއީ 
 
 

 ހޯދުމަށް އެދޭ ބަދަލުގެ ބާވަތް 
 އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުަވނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާވަތުގެ  55ޖިންސީ ކުށުގެ ާޤނޫނުެގ  
  އިޤްތިޞާދީ ބަދަލުޣައިރު ަވނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ  56ޖިންސީ ކުށުގެ ާޤނޫނުެގ  

 ރުވުމުގެ އަމުުރ ފޮނުވަން އެދޭ ގޮތް ހާޒިކޯޓަށް 

  ދަޢުވާކުރާ ފަރާަތށް 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަށް

 ބަދަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް 

 ފެކްސް ނަންބަރު:  

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  

 އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންބަރު: 
 

ފުސީލު މައްސަލައާބެހޭ ތަ  
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 މައްސަލައާގުޭޅ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 

 ގުޅިގެން އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާ ކޮށްފައިވޭތޯ؟ މީގެކުރިން މި މައްސަލައާ  އާއެކެވެ   ނޫނެކެވެ 

 ދަދު:އަދަޢުވާ ކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރި  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޯޓު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ޚުހުށަހެޅި ތާރީ ޚުތާރީނިމުނު  ދަދުއަބަދަލު ނަގައިދިން 

     

     
 

 ލިބޭ ފަރާތާގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  ދަޢުވާ

)ޖިންސީ ކުށުގެ  2014/17މި މައްސަލައިގެ ހުސޫމާތުގައި ހިމެނޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު   އާއެކެވެ   ނޫނެކެވެ 
 ވާއެއް ކުރެވޭތޯ؟ ޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުދަޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

  ވާ މިހާރު އޮތް މަރުޙަލާޢުވާއެއް ކުރެވޭ ނަމަ އެ ދަޢުޖިނާއީ ދަ

    ެއާއެކެވ  ެނޫނެކެވ ިމައްސަލަ އޮތީ ޝަރީޢަތުގައ 

 

 ވާ ސާބިތުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޢުޖިނާއީ ދަ

 

  ލުފުސީބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންދޭ އިތުރު ތަ ދަޢުވާ އަދި މައްސަލައާ 
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  ފުސީލުލިބުނު ގެއްލުމާއި ހޯދުމަށް އެދޭ ބަދަލުގެ ތަ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބަދަލުގެ މިންވަރު ކަނޑައެޅިގޮތް ލު އަދި އެފުސީއެދި ހުށަހަޅާ ބަދަލުގެ ތަ ޝަރީޢަތުން ނަގައިދިނުމަށް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ކާއި ޤަރީނާތްބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހެސާލިބިފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް  ގެއްލުން

ލުކޮށް ފުސީބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ތަސާލިޔުންތަކާއި ތަކެތިން  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކޮށް މިޓުބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ލިސް ހުށަހަޅަން 
                                    ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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  އެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު  ރުކުރަންހާޒި ހެކިންގެ ގޮތުގައި  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ / ކަންތައްތައް ބަޔާންސާހެކިންގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް 

 ނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް މިހާރުގެ އެޑްރެސް ގުޅޭނެ ނަންބަރު  ހުށަހަޅާ ނުކުތާބިތުކުރުމަށް ސާ

     

     

     

     
 

 އިޤްރާރު 

 ގައި ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.ލައިމި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މި މައްސަ

 ފަރާތުގެ ނަން: ހުށަހަޅާ  ފަރާތުގެ ސޮއި: ހުށަހަޅާ 

 :އްޔަތުސިހައި  :ޚުތާރީ 
 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ނަންބަރު: މުފޯ  :ޚުބަލައިގަތް ތާރީ މުފޯ 

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

 :މުފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާ  ސޮއި: 

 ނަންބަރު:ޤަޟިއްޔާ   ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:  ނިމުނު ތާރީޚު: 
 

 


