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ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

294 އަދަދު: 2015 ނޮވެންބަރު 5 - 1437 މުޙައްރަމް 23 ތާރީޚު: ބުރާސްފަތި  44 ވޮލިއުމް:   

އިޞްލާޙު ގެނައުން ވަނަ  1(ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް   2014/R-27 :ުގަވާއިދު ނަންބަރ 
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 ޑްރަގް ކޯޓު

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 އިޞްލާޙު ގެނައުން  ނަ ވަ  1ޝަރުޠުތަކުގެ ގަވާއިދު) އަށް (R-27/2014 ގަވާއިދު ނަންބަރު:

 

 އިޞްލާޙު ގެނަުއން.ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި (ޝަރުޠުތަކުގެ  R-27/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 5ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  -1

އި ނޭޝަނަލް ވެއްެޖނަމަ އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަށާނަންބަރު ބަދަލު ފޯނުގުޅޭނެ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނުވަތަ   -5

 .އެންގުން ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް

 

 މާއްދާގެ (ބ) އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 4 -2

އި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަށާ ،ނަންބަރު ބަަދލުވެ ފޯނުގުޅޭނެ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނުވަތަ (ބ)  

 މީހަކާމެދު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. ނާންގައި ހުރެއްޖެަނމަ، އެ އެޖެންސީއަށް

 (ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން.ރ  100/- ،ފުރަތަމަ ފަހަރު -1

 (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން.ރ  250/- ،ދެވަނަ ފަހަރު -2

 (ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން.ރ  500/-ފަހަރު، ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮްނމެ  -3

 

 ވަނަ ނަްނބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 4ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  -3

މަ ފަރުވާ ތަން ބަދަލުވެއްޖެނަ  ނަްނބަރު ނުވަތަ ވަީޒފާ އަދާކުރާފޯނު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނުވަތަ ގުޅޭނެ   -4

ތެރޭގައި އެކަން (ތިނެއް) ދުވަހުގެ  3ކޮށްފައިާވ މަރުކަޒަށާއި ޑްރަގް ކޯޓަށް ރީލިބިގަތުމަށް ރަޖިސްޓަ

 ން.އެންގު

 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  -4

ފަރުވާ ލިބިގަތުމަްށ  ،ނަންބަރު ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން ބަދަލުވެފޯނު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނުވަތަ ގުޅޭނެ (ބ)  

ނާންގައި (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން  3ރީކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަށާއި ޑްރަގް ކޯޓަށް ރަޖިސްޓަ

 މީހަކާމެދު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. ހުރެއްޖެނަމަ، އެ
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 ފަސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން. ރ (ހަތްދިހަ 75/-ފުރަތަމަ ފަހަރު،  -1 

 ފަސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން. ރ (ސަތޭކަ ހަތްދިހަ 175/-ދެވަނަ ފަހަރު،  -2 

 ރ (ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 500/-ދެފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮްނމެ ފަހަރު،  -3 

 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. އިޞްލާޙުޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  މި އިޞްލާޙަށް -5

 


