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

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

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2017 އެޕްރީލް 2 – 1438 ރަޖަބު 5ތާރީޚު 59އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

:   ކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިމަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ުލ(  R-37/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު

  އަށް) ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިދު 29

 ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ ިއޞްލާޙު ވަނަ 1
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  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

  
:   ކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ އިމަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލު(  R-37/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު

  އަށް) ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިދު 29

   ގަވާއިދު ގެނައުމުގެ ިއޞްލާޙު ވަނަ 1
  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަުބ  29(މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ  R-37/2016 ގަވާއިދު ނަންބަރު
  އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) 

 
 .ލާޙުކުރުންޞްވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނި ގޮތަށް އި  4ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

 
 އިތުރުކުރުން. (ރ) (ނ) އާއިގޮތަށް  ވިއަންނަނިގެ ފަހަަތށް (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ  4ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .2

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތުގެ ކުށްކުށުގެ   (ށ)   
އް ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލެސޫމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޢައަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި 

ބު (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަ 2/2010. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ންވާނެއެވެލާއިއެކުލަވަ
ުލ ސޫ) އާއި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނެގޮތުގެ މަތިން، އެ އުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުލު

 ހިންގާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުންނެވެ. ތަންފީޛުކޮށް
  

ނޑު އެހެން އޮތް (ށ) ގައި މި މާއްދާގެ   (ނ)    ނަމަވެސް، މަސްތުވާތަކެތި ވާ އަސާސީ މިންގަ
ބޭނުންކުރާ މީހަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

މީހެއްގެ  ވާ އުފުލި، ޑްރަގް ކޯޓުން އެޢު ކޯޓުގައި ދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ނުވަތަ އެ
ޓޭޝަން އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ހެބިލިމައްޗަށް ކުރާ ރި

ޖިނާއީ  ހެން އަދި އުފުލަންޖެހިފައިވާ އެހެނި ،ގޮތުން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ
ނޑައަޅައިފިނަމަ، ޢުކުށްކުށުގެ ދަ ވާތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ

ކުމްތަކަށް ޙު ކުރަންޖެހޭ ތަންފީޛު ގެ މައްޗަށްމީހާ އެ މީހަކު ހުރި ހާލަތަށް ބަލައި އެ
 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ނުވަތަ (ނ) ގައިވާ ގިންތިތަކުން  3ގަވާއިދުގެ  މި

ނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކުރެ   ގިންތިއަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގޮތެއް ކަ
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 .ކުރުންޙުގޮތަށް އިޞްލާ އަންނަނިވި ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތްމާއްދާ ވަނަ  5ގަވާއިދުގެ   ބުނެވިދިޔަ  .3
 

ގެން ގުޅި އް ނުވަތަ ކުށްތަކެއް ކުރުމާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެ 4މި ގަވާއިދުގެ  .5  އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް
ނޑައަޅާމީހެއްގެ މައްޗަށް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި  އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި އެފައިވާ ކަ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
  

 

(ކުށުން ދުރުހެލިވެގެން، މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ  R-101/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު،ގަވާއިދަށް މި  .4
) ޞަ މަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދެއްވާ ޚާއްއައު  އުވުނީއެވެ. ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު

  

 
ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވިގޮތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް، ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 .ތަރުތީބުކުރުން
 

ނޑައަޅާފައިވާ ދަށުން ގެ ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ  4 ގަވާއިދުގެ މި .7  މޮނިޓަރުކުރުން   އަދަބު އެއްގޮތަށް  ލާސޫއު ކަ
ނޑައަޅާ މައްޗަށް މީހެއްގެ ލުއިކޮށްދީފައިވާ  މީހަކު އެ އެއްގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ ކަ

 ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް ބެލެހެއްޓުމަކީ މޮނިޓަރކޮށް  ނުވަތަ ނުކުރާކަން  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން 
  .ޒިންމާއެކެވެ ސަރވިސްގެ

 
 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ގަވާއިދުޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  ގަވާއިދަށްމި  .6
  

______________ 

މީހެއްގެ މައްޗަށް  ނުވަތަ އެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން  )ރ(   
މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ  ޑްރަގް ކޯޓުން އެ  ވާ އުފުލި،ޢުޑްރަގް ކޯޓުގައި ދަ

 ގެ މައްޗަށް މީހާ އެ ،ލަތުގައިހާހެބިލިޓޭޝަން އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ރި
 ،ލަތަށް ބަލައިހާމީހަކު ހުރި  އެއެހެން ޙުކުމެއް އޮތްނަމަ،  ކުރަންޖެހޭޛުތަންފީ

 ތަކުން ވަތަ (ނ) ގައިވާ ގިންތި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ށ) ނު 3 ގަވާއިދުގެ މި
ާލ ސޫއު  މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގިންތިއަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކުރެ

   ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަދަބު ލުއި


