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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު
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333 އަދަދު: 2015ޑިސެންބަރު  2 - 1437 ޞަފަރު 20 ތާރީޚު: ބުދަ  44 ވޮލިއުމް:   

 )މަްސތުާވތަކެއްޗާބެޭހ ޤާނޫނު( ައށް  2011/17ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
 ޤާޫނނު ވަަނ ިއޞްލާުޙ ެގނަުއމުެގ  2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ ވަނަ ތިން ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ ދަބުވި  25މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  2015
  އަށް  (ޤާނޫނު މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ) 2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެްއވި 21
  ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 92 ޤާނޫނުއަސާސީގެ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2
ިމ  ،ލްޖުމްހޫރިއްާޔ ަތޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންދުވަހު ރައީސު ބުދަހ( ވި 1437 ޞަފަރު 20) 2015 ޑިސެންބަރު 2

 ޢު ކުރެވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއި  ،ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2015/37 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

   އަށް ( ޤާނޫނު  މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހ  ) 2011/17 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު  2

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހ ) 2011/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަނި 6ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

 އިންޑިކ ޓިވް 

 އެސެސްމަންޓް 
 މީހާ އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާ ކުށުގެ  ބުނެފައިއެވަނީ، ކަމަށް" އެސެސްމަންޓް އިންޑިކ ޓިވް"  .6

 ފަރުވާ  ދ ންޖެހ  އ ނާއަށް ދެނެގަތުމަށާއި، ނިސްބަތް ދެވިހިފާފަިއވާ މަސްތުވާތަކެްއޗަށް

ނަޑއެޅުމުގެ  އަމިއްަލއަށް އެސެސްމަންޓަށާއި، ހަދާ އެްނގުމަށް ގެކޯޓު ޑްރަގް ގޮތުން ކަ

 ނިސްބަތް  ދެވިހިފާފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މީހާ އަންނަ ފަރުާވއަށް އެދިގެން

ނަޑއެޅުމުގެ  ފަރުވާ ދ ްނޖެހ  އ ނާއަށް ދެނެގަތުމަށާއި،  ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ގޮތުން ކަ

 މަސްތުވާތަކެތި  ޓަށާއި،އެސެސްމަން ހަދާ މަރުކަޒުން ފަރުވާދ  ނުވަތަ އެޖެންސީން

 މަސްތުވާތަކެްއޗަށް މީހަކު ސާބިތުވެފަިއވާ ުޙކުމަކުން ކޯޓެއްގެ ބ ނުންކުރާކަމަށް

ނަޑއެޅުމުގެ  ފަރުވާ ދ ންޖެހ  އެމީހަކަށް ދެނެގަތުމަށާއި، ނިސްބަތް ދެވިހިފާފައިވާ  ކަ

 ހަދާ  މަރުކަޒުން ފަރުވާދ  ނުވަތަ އެޖެންސީން ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ގޮތުން

 .ންޓަށެވެއެސެސްމަ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާ 47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

އެކި ބާވަތުގެ ޚިދުމަތް 

ލިބ  މަރުކަޒުތައް 

 ޤާއިމުކުރުން 

 އިޞްލާޙު ވަނަ 2 އަށް( ޤާނޫނު މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހ ) 2011/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ހ) .47

 މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް ގެނައުުމގެ

 މަރުަކޒުތައް  އިންތިޒާމާއެކު ލިބ ނެ ޚިދުމަތް ބާވަްތތަކުގެ އަންނަނިވި ތެރ ގައި

 .ފަށަންވާނެެއވެ ިހންގަން އެޖެންސީން ގްޑްރަ ނ ޝަނަލް ،އުފައްދައި 

 މަރުކަޒު ލިބ ނެ އެްއކޮށް ޚިދުމަތްތަކެއް ހުރިހާ ހަމަޖެއްުސމުގައި އިންތިޒާމުތައް އެ

 މަރުކަޒު ލިބ ނެ ވަކިން ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ/އަދި ާޤއިމުކުުރމަކަށް މަރުކަޒުތައް ނުވަތަ

 . ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާ މި ޤާއިމުކުުރމަކަށް މަރުކަޒުަތއް ނުވަތަ
 ؛ޑީޓޮކްސިފިކ ޝަން  (1)   

 ؛ރީހެބިލިޓ ޝަން އެްނޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޑްރަގް (2)   
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 ރީހެބިލިޓ ޝަން؛ އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޑްރަގް  ޚާއްޞަ ނަށްކުޑަކުދިން (3)   

 ؛ރީހެބިލިޓ ޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޑްރަގް  ޚާއްޞަ އަންހެނުންނަށް (4)   

 .ހައުސް ހާފްވ  (5)   

 ފަރުވާ  މީހުންނަށް  ބ ނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ހިމެނ   ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރަންޖެހ  ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި ދިނުމަށްޓަކައި

 ޤާއިމުކުރަންޖެހ   ޢަދަދަށް ބ ނުންވާ ކޮންމެހެން އިތުރުން މަރުކަޒުތަުކގެ

 އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޑްަރގް މަރުކަޒުތަކާިއ، ހިމެނ  ޚިދުމަތްތައް  ޑީޓޮކްސިފިކ ޝަން

 އަދި ކުަޑކުދިންނަށް ކާިއ،މަރުކަޒުތަ ހިމެނ  ޚިދުމަތްތައް ރީހެބިލިޓ ޝަން

 ޚިދުމަތްތައް  ރީެހބިލިޓ ޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޑްަރގް ޚާއްޞަ އަންހެނުންނަށް

ނަޑއަޅާ އެޖެންސީން ގް ޑްރަ  ނ ޝަނަލް ހައުސްތަކާއި ހާފްވ  މަރުކަޒުތަކާއި، ހިމެނ   ކަ

 ނޫނުގެ ޤާ މި ޤާނޫނާއި މި  މަރުކަޒުތައް، ޚިދުމަތްލިބ  ފަރުާވގެ ބާވަތްތަުކގެ އެހެން

 އެޖެންސީން ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ގޮތުގެމަތިން ެއްއގޮތްވާ ގަވާއިދާ ހަދާ  ދަށުން

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ޤާނޫނު މި ހިންގުަމކަށް އުފައްދައި

 ބ ނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި އޮތްނަމަވެސް، އެހެން( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ދަށުން  ގެ( ށ) އާއި ( ހ) ާމއްދާގެ  މި ދިނުމަށްޓަކައި ފަރުވާ މީހުންނަށް

 ނ ޝަނަލް  މަރުކަޒުތަކެއް ނުވަތަ  މަރުކަޒެއް ހިމެނ   ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރަންޖެހ 

 ގޮތުގެމަތިން އެްއގޮތްވާ ޝަރުޠުތަކާ  ާކއިއުސޫލުތަކަ ަކނަޑއަޅާ  އެޖެންސީން ޑްރަގް

 އެހެން. ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ޤާނޫނު މި  ހިންގުމަކަށް ޙަވާލުކޮށްެގން ފަރާތަކާ އަމިއްލަ

 ެއކަން ހިންގަނީނަމަ، މަރުކަެޒއް  ޙަވާުލކޮށްގެން  ފަރާަތކާ އަމިއްލަ ނަމަވެސް،

 އިޢުލާނެްއގެ  ޢާންމު ކުެރވ  ހޯދުމަށް ފަރާތްތައް ަޝއުޤުެވރިވާ އެކަމަށް ކުރަންވާނީ

  ޝަރުޠުަތއް ުއސޫލުތަކާއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ާމއްދާަގއި މި އަދި. ތެރެއިންނެވެ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ ކުރިން ކުރުމުގެ އިޢުލާން އެ  .ކަ

 ލާޒިމުކުރާ އިން( ހ) މާްއދާގެ މި ހިންގަން އުފައްދައި އެޖެންސީން  ޑްރަގް ނ ޝަނަލް (ރ)  

 ހިމެނ   ޚިދުމަތްތައް ެއފަދަ އިތުރަށް، އުފެއްދުމުގެ މަރުކަޒުތައް ހިމެނ  ޚިދުމަތްތައް

 ޤާނޫނުގެ  މި ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ ޝައުޤުވެރިވާ ހިންުގމަށް އުަފއްދައި މަރުކަޒުތައް

 ޝަރުޠުތަކާ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ ެއޖެންސީން ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ދަށުން

 ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ ހަދައި ދިވެހިރާއްޖ ގައި  މަރުކަޒުތައް އެފަދަ  ގޮތުގެމަތިން އެްއގޮތްވާ

 .ދެވިދާނެއެވެ 
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 ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރން. ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  47ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 އޮފެންޑަރ ޑްރަގް 

 ސެންޓަރު  ރިމާންޑް 
ވަނަ އިޞްލާޙު  2)މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހ  ޤާނޫނު( އަށް  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .48

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  6ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ރ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއް އުަފްއދައި، ނ ޝަނަލް ޑްަރގް ތެރ ގައި ޑްރަގް އޮފެންޑަ

  އެޖެންސީން ހިންގަން ފަށަންވާނެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބ ނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

ޑްރަގް އިތުރު  ޤާއިމުކުރަންޖެހ ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބ ނުންވާ ޢަދަދަށް 

މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިާދ  އްޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރުތައޮފެން

 ށްކައެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ނ ޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީްނ އުފައްދައި ހިންގުމަ 

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ންޑަރ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އުފައްދަިއ ހިންގާ ޑްަރގް އޮފެ )ނ(  

ރިމާންޑް ސެންޓަރުތައް ހިންގާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންެނެވ. އެފަދަ ސެންޓަރެއް 

ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ދިނުމަކީ މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ކަެމއް 

 ނޫނެވެ.

 .ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން 48ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ތަކުގެ ފަރުވާދ  މަރުކަޒު 

 ތަފްޞީލު 
( ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުާރ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 47މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .48

މަސްތުވާތަކެްއޗަށް  ،މަސްތުވާތަކެތި ބ ނުންކުރާ މީހާ ،ޑީޓޮކްސިފިކ ޝަން ޚިދުމަތަކީ 

ނޑުަގާއއި  ދެވިހިފާފައިވާ މިންވަާރިއ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިހަ އ ނާގެ ހަށިގަ

މަސްތުވާަތކެތީެގ  ،އި ހިފާފަިއވާ މިންވަރު މާއްދީގޮތުން ަކނުޑާވލައިޙިއްޞުތަުކގަ

ވަބާއިން އ ނާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދ  ަބއެްއެގ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ 

 ތްތަކެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޚާްއޞަކުރެވ  ޚިދުމަ

 ޑްަރގް  ބަޔާންކުރާ  ބަރުގައި ނަން ވަނަ( 2) ގެ( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  

 މީހާ  ބ ނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި ޚިދުމަތަކީ، ރީހެބިލިޓ ޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް

 އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އ ނާ ފަރުވާދީެގން އެކަމަށް ބަހަްއޓައިގެްނ، ބަންދުގައި އެތަނެްއގައި

 ވަގުތު އްކަތްކުރާމަސަ ދިޔުމަށް ދުރަށް މަސްތުވާތަކެްއޗާ ގައިީދގެންހިން ޕްރޮގްރާމްތައް

 ެދވ  ބަލައިގެން ައސާސަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން ތަަޙއްމަލްކުރުމުގައި އުނދަގޫތައް ދިމާވާ

 .ޚިދުމަތެކެވެ
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 ަބޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ ( 3) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  

 ޚިދުމަތަކީ، ރީހެބިލިޓ ޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޑްަރގް ޚާއްޞަ ކުޑަކުދިންނަށް

 ކުޑަކުދިންނަށް  ދަށުގެ އަހަރުން ( އަށާރަ) 18 ޖެހިފައިވާ ވަބާަގއި މަސްތުވާތަކެތީގެ

 މަސްތުވާަތކެތީގެ  ބައިތިްއބައިގެން ވަކިން މީހުންނާ ބޮެޑތި އެކުދިން ޚާއްޞަކޮްށގެން

 ޕްރޮގްރާމްތައް އެކި ފަރުވާދީ، ސަލާމަތްކުރުމަށް އެކުދިން ނުރައްކަލުން

 ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ ދިޔުަމށް ދުރަށް ަމސްތުވާތަެކއްޗާ އެކުދިން ،ހިންގައިދީގެން 

 ޚާއްޞަކުރެވ  މަށްއެހީތެރިެވދިނު ތަޙައްމަލްކުރުމުަގއި އުނދަގޫަތއް ކުރިމަތިވާ

 .ޚިދުމަތެކެވެ

 ަބޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި ވަނަ ( 4) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި )ރ(  

  ޚިދުމަތަކީ، ރީހެބިލިޓ ޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ރަގްޑް ޚާއްޞަ އަންހެނުންނަށް

 ޑްަރގް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ( 2) ގެ( ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި

 އަންހެނުންނަށް ެތރެއިން، ސެންޓަރުތަކުގެ ރީހެބިލިޓ ޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް

 .ޚިދުމަތެކެވެ ޚާއްޞަކުެރވ 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާފްވޭ 5ނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 47މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް  ،ހައުސްތަކަކީ

 ،ގެނައުމަށްޓަކައި ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެވޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ރިއުޅެމުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުން އެތަނުގައި ދި

 ޚިދުމަތެކެވެ. އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަށް 

ބަޔާންކުރާ ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް  ވަނަ މާއްދާގައި 48މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ޕެޑްލްކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  ،ސެންޓަރަކީ

 ،ހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތުގައި އެތާނގައި ބައިތިއްބައިގެންއެމީ ،ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން
އެމީހުންނަށް ލިބެންވާ އަސާސީ ފަރުވާ ދެވެމުންދާނެ ގޮތަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ 

 މަރުކަޒުތަކެކެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 49ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ 

 ހުއްދަ 
ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ  48އަދި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ(  47މި ޤާނޫނުގެ   .49

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނ ޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން  ،އުފައްދާ ފަރުވާދ  މަރުކަޒުތަަކކީ

އެ އެޖެންސީން ދޫކުރާ ލައިސަންެސއްެގ ، ޮގތުގެމަތިން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ
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  މަރުކަޒުތަކެއް ކަމުަގއި ވާންެޖހ ނެއެވެ.ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގ  

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 50 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .6

މަރުކަޒުތަކާ ގުޅ ގޮތުން 

 ގަވާއިދު ހެދުން 
 މަރުަކުޒތައް  ފަރުވާދ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ މާއްދާަގއި ވަނަ 48 މާއްދާއާއި ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި .50

 ހިފަހައްޓަންޖެހ   މަރުކަޒުތަުކގައި  އެފަދަ އުސޫލުތަާކއި، ހިންގުމުގެ  އުފައްދައި 

ރޑްަތކާިއ،  އެނޫންެވސް  ގެްނގުޅ ނެ ހިންގުމުަގއި މަރުކަޒުތައް  އެފަދަ ސްޓ ންޑަ

ނޑުތަާކއި،  ނ ޝަނަލް އުސޫލުަތއް، ަލއިސަްނސްދިނުމުގެ ހިންގުމުގެ މަރުކަޒުތައް  އެފަދަ މިންގަ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  ދެއްަގއިގަވާއި  ހަދާ އެޖެންސީން ޑްރަގް

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާ 51ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ 

ޕްރޮގްރާމްތަކާ 

ގުޅ ގޮތުން ގަވާއިދު 

 ހެދުން 

 ފަރުވާދ  ޤާއިމުކުރާ ަދށުން މާއްާދގެ ވަނަ 48 ާމްއދާއާއި ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި )ހ( .51

 ހަދާ އެޖެންސީން ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ޕްޮރގްރާމްތަކަީކ، ހިންގާ ުކގައިމަރުކަޒުތަ

 އަދި  އެކުލަވާލާަފއިާވ، ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮތްވާ ހަމަތަކާ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގަާވއިދުަގއި

. ވާންވާނެެއވެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ހިންގަމުންދާ ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮްތވާ ގަާވއިދާ އެ

 ކައުންސެލިްނގއަކީ އެ ހިމެނުމާެއކު ދިނުންވެސް ންެސލިންގަކއު ަގވާއިުދަގއި މި އަދި

ނޑަައޅަންާވނެއެވެ ެއއްކަމަށް ަކއުންސެިލންގ ތަރުބަވީ އިސްލާމީ  .ކަ

 ފަރުވާދ  ޤާއިމުކުރާ ަދށުން މާއްާދގެ ވަނަ 48 ާމްއދާއާއި ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(  

 ތަފާތު  ނުވަތަ ފަންނުގެ ތުތަފާ ނުވަތަ ގިންތީގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްދ  މަރުކަޒުތަުކގައި

 މަޤާމުގައި  ގޮތާއި، ފުރިހަމަވާނެ  ޝަރުޠު މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ފަންތީގެ

 ހަމަތައް، ފަންނީ ހަމަތަކާއި، ސުލޫކީ ންޖެހ ނެހިފަހަްއޓަ ޙަރަކާތްތެރިވުމުަގއި

 ަބޔާންކުަރންވާނެެއވެ  ގަވާއިުދގައި ހަދާ އެޖެންސީން  ޑްރަގް ނ ޝަނަލް

 ައންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ނ(  52ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .8

ފަރުވާދ  މަރުކަޒުތައް 

 ހިންގުމުގެ ޒިންމާ 
 ފަރުވާދ  އުފައްދާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 48 މާއްދާއާއި ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި )ހ( .52

 ފަރާތުން  ހިންގާ މަުރަކޒު އެ ހިންގަންވާނީ، މަރުކަޒެްއވެސް ކޮންމެ

 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ އެތަނުގެ ޢައްޔަްނކޮށް، ޕްރިންޓެންޑެންޓެއްސު

 .ގޮތަށެވެ އުފުލަންޖެހ ނެ

 ފަރުވާދ  އުފައްދާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 48 މާއްދާއާއި ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ މި (ނ)  

. އެވެބަލަންވާނެ އެޖެންސީން ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ގޮތް ހިންގަމުންގެންދާ  މަރުކަޒުތައް

 އެކުަލވާލަިއ، ރިޕޯޓެއް ކަމާގުޅ ގޮުތން ފަހަރު( ދ އް) 2 އަހަރަކު މަދުވެގެން އަދި
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 .ެއވެޝާއިޢުކުރަންވާނެ ޢާންމުކޮށް

 .ގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުންވަަނ މާއްދާ 81ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 ހުއްޓާލުމަށް ޕްރޮގްރާމް ފަރުވާ ފަރާތަކުން ކުރެ ންފަރާތްތަކު ގަިއވާ( ހ) މާއްދާގެ މި (ބ) .81 

 އަމުރު ރީހެބިލިޓ ޝަން ކޮށްަފއިވާ  ކޯޓުން މައްޗަށް އެފަރާުތގެ  އެދުމުން، ކޯޓުަގއި

 ނިންމަންދެން  ގޮތެއް އަމުރާމެދު ރީހެބިލިޓ ޝަން ނުވަތަ ގެންނަންދެން ނިމުމަކަށް

ނޑަައޅާ ކޯޓުން  ތަުނވަ ދަށުަގއި ބެލުމުގެ  ސަރިވސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް  ކަ

 ކޯޓަށް  ބެހެއްޓުމަށް ބަންދުކޮށްފައި މީހާ ހޯދަމުންދާ ފަުރވާ  ތަެނއްަގއި އެނޫންވެސް

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ  .ކަ

 ގެ )ހ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ގޮތުަގއިަވނަ މާއްދާ 98ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 .އަކުެރއް އިތުރުކުރުން

 މީހަކު  ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ރީހެލިބިޓ ޝަން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 68 ޤާނޫނުގެ މި )ހ( .98 ރުމުގެ އަމުރު ހައްޔަރުކު 

  ޙާލަތެއްަގއި، ަކމުގައިުނވާ ހުރެގެން މަރުކަޒެްއގައި ފަރުވާދ  ހޯދަމުންދަނީ ފަރުވާ

ނޑައަޅައިފިނަމަ، ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ  ޚިލާފުވެއްޖެަކމަށް އ ނާ އަމުރާ އެ  އްސަލަ މަ އެ ކަ

 .ށަހަޅަންވާެނެއވެހު ކޯޓަށް ޑްރަގް

 ހިނދު، ހުށަހެޅ  މަްއސަލައެއް  ކޯޓަށް  ޑްަރގް ގޮުތގެމަތިން ަގއިވާ ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 އަމުރާ  ރީހެބިލިޓ ޝަން މީހަކު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަށް ކޯ ޑްރަގް އ ނާ ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް  ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް

 ކޯޓުން ޑްރަގް މައްޗަށް ރވިްސގެ ސަ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އެދި ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް

 .އަމުރުކުރެވިދާެނއެވެ

 .މާއްދާެއއް އިތުރުކުުރންއަންނަނިިވ ގޮތަށް ފަހަތަށް ވަަނ މާއްދާގެ  99ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 

ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ބ ރަށް ފަރުވާއަށް 

 ން ފޮނުވު 

 މީހަކު، ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ރީހެބިލިޓ ޝަން  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 68 ޤާނޫނުގެ މި (ހ) .100

 ހިންގަމުންގެންދާ މަރުކަެޒްއގައި  ފަުރވާދ  ަޤުއމެއްގެ ބ ރު ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ެއގޮތުގެމަތިން ބަލައި، ބ ނުްނވ ތޯ  ލިބިގަތުމަށް ަފރުވާ ަބިއވެރިވެ ޕްރޮގްރާމެްއގައި

 އެމީހަކު ޚަރަދުގައި ސަރުާކރުގެ އިޢުތިރާޟްނުކުރާނަމަ، މީހަކުއެ ބިގަތުމަށްލި ފަރުވާ

 ކޯޓަށް ޑްރަގް އެޖެންސީން ޑްަރގް ނ ޝަނަލް އެދި ހުއްަދައކަށް ފޮނުވުުމގެ ފަރުވާއަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
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 އެކަމުގެ ލިބިއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް ޑްރަގް ހުށަހެޅުމެއް ފަދަ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ުނވަތަ. ުފރިހަމަވާނަމައެވެ ޝަރުޠުަތއް އަންނަނިވި ދ ނީ، ކޯޓުން އެ ހުއްދަ

ނޑަައޅާ ކޯޓުން އެ ފުރިހަމަވުމާެއކު  ޝަރުޠުތައް އެ  .އެުކގަެއވެ ޝަރުޠުތަކާ އިތުރު  ކަ

 މާއްާދގެ ވަނަ 100 ޤާނޫނުގެ  މި މަރުކަޒަކީ އެދ  ފޮނުވުމަށް ފަރުވާއަށް (1)   

 ؛މަރުަކޒަކަްށވުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ދަށުން ނަންބަރުގެ  ވަނަ( 1) ގެ( ނ)

ނަޑއަޅާ އ ނާއަށް މަރުކަޒުން އެ (2)     ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުވާގެ ކަ

 ؛ޕްރޮްގރާމަކަށްވުން ޤަބޫލުކުރާ އެޖެންސީން

 މަޢުލޫމާތު  ،އެއްބާރުުލންދީ އެޖެންސީއަށް ްޑރަގް ނ ޝަނަލް ،މަރުކަޒަކީ  އެ (3)   

 ހޯދާ  ފަރުވާ މަރުކަުޒން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް އެޖެންސީގެ  އެ ،ޙިއްޞާކޮށް

 ކަންކަން  ރިޕޯުޓކުަރންޖެހ  އެޖެންސީއަށް އެ  ގުޅ ގޮތުން ފަރާތްތަކާ

 އޮތް އެޖެްނސީއާެއކު އެ ެއއްބަސްވުެމއް ލާޒިމުވާ ރިޕޯޓުކުރުން

 ؛މަރުކަޒަކަްށވުން

 ޕްރޮގްރާމް އެ ބަިއވެރިކޮށް  ޕްރޮގްރާމްަގއި ފަރުާވގެ މަރުކަުޒގެ އެ (4)   

 ޚަރަދުތައް  ހިނގާނެ މުއްދަތުގައި ހުރުމުގެ މަރުކަޒުަގއި އެ ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ކޯޓަށް ޑްރަގް އެޖެންސީން ޑްރަގް ނ ޝަނަލް ލިޔުމެއް ކަމުގެ ހަމަޖައްސާނެ

 ؛ހުށަހަޅާފައިވުން

 އ ާނގެ ޯކޓެއްަގއި އެހެން ދަުޢވާ ކުށެއްގެ ޖިނާއީ މީހާއަކީ ހޯދާ ފަރުވާ (5)   

 ؛ުނވުން މީހެއްކަުމގައި އުފުލިފަިއވާ ޗަށްމައް

 ،ފިަޔަވއި ުޙކުމެއް ހިފަހައްޓާފަިއވާ ތަްނފީޛުކުރުން ކޯޓުން ޑްަރގް އ ނާއަކީ  (6)   

 ކަމުގައި  މީހަކު އޮތް  ޙުކުމެއް ކުށެްއގެ ޖިނާއީ ނިމިފައިނުވާ ތަންފީޛުކޮށް

 .ނުވުން

 ފޮނުވާ  ހޯދަން ފަރުވާ ބ ަރށް ޖެއިންރާއް ޚަރަދުަގއި ސަރުކާުރގެ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  

( ޅ) އަދި(، ބ) އާިއ،( ރ) ާމއްދާގެ ވަނަ 100 ޤާނޫުނގެ މި ގުޅިގެން މީހުންނާ

 .ހިނގާނެެއވެ އުސޫލުަތއް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި

މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުާކރުގެ ޚަރަދުަގއި ާރއްޖެއިން ބ ރުން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ  )ރ(  

 )އެެކއް( ފަހަރެވެ. 1ނީ ފުރުޞަތު މީހަކަށް ދެވ 
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާުރގެ ޚަރަދުަގއި ރާއްޖެއިން ބ ަރށް ފަރުވާ ހޯދަން ފޮނުވާ  )ބ(  

މީހުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުަގއި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަ 

ތަށް ނ ޝަނަލް )އެކެއް( އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްދަ 1ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 

ޑްރަގް އެޖެންސީން މޮނިޓަރކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މިގޮތުން މޮނިޓަރކުރެވ  މުއްދަތުެގ 

ތެރ ގައި ަވކި ބާވަތެްއގެ ްކލާސްތަކަށް ނުވަތަ ބައްދަލުުވންތަކަށް ޙާޟިރުވުމަށާއި، 

ނަޑއަާޅ މުއްދަތުތަެކްއގަިއ އެމީހެްއގެ ކުަޑކަމުދާ  ނ ޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންީސން ކަ

ތި ޓެސްޓުކުރުމަށް ެއ އެޖެންސީއަށް ާޙޟިރުުވމަށާއި، ަކއުންސެލިންގ ތަކެ

ސެޝަންތަކަށް ޙާޟިރުވުަމށް ނ ޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް އެމީހަކަށް 

 އެންގިދާނެެއވެ.

ބަރު ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަން މާއްދާތަކާނުވަތަ އުނިކުރާ މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ  .12
 ތަރުތީބުކުރުން.

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން  .13
 ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ސަރުކާރުގެ ދިވެހިފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު  .14
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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