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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
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

ބުދަ  : :  2017 އޮކްޓޫބަރު 25 – 1439 ޞަފަރު 5ތާރީޚު 145އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

: ގަާވއިދު ނަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން  29ށްދިނުމުގެ ޤާޫނުނގެ ދިނުމާއި ައދަބު ލުއިކޮފު(މަޢާ  R-37/2016ްނބަރު

) ގެ  އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުުމގައި  ަވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށން  4ަޢމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ ަގވާިއދު

  ލާޙުވަނަ ިއޞް 1ރާނެ ޮގތުގެ ުއސޫލުެގ އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުުމގައި ަޢމަލުކު
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  29ށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮ ފު (މަޢާ R/2016-37ންބަރު: ގަވާއިދު ނަ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  4ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގެ  އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި 

  ލާޙު ވަނަ އިޞް 1ރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކު 

  

: ގަވާއިދު ނަ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަދަބު  29ށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮފު(މަޢާ R-37/2016ންބަރު

) ގެ  ށް އަންނަނިވި ށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮވަނަ މާއް 4ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

  ގެނައުން  ތައްލާޙުޞްއި

  
  މާއްދާތައް ތަރުތީބުކުރުން. ،ކޮށްމާއްދާއެއް އިތުރުވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  17ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .1

  
އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރު ތައް ޠުކަ

  ފުރިހަމަކުރުން 

އުސޫލުގެ ދަށުން  މި  ،އުސޫލުގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައިވާ މީހަކު މި (ހ) .18
ނޑައަޅާ ޝަރުޠުގެ މުއްދަތު ކާމިޔާބުކަމާއެކު   ،ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

   ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.ވީޛުފީތަން އެ ޙުކުމް
 

މީހެއްގެ މައްޗަށް  އެ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އެފަދައިން މާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި (ށ)    
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިނުމާއި އަދަބު ފު(މަޢާ 2010/2ކަ

) ގެ  ކުށްތަކާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
(މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  R-37/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ުނވަތަ  ޙުކުމެއްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު  4ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގެ 

  ވާނަމަ، އެފަދަ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަންވާނެއެވެ.ޙުކުމުގެ ބައެއް 
  

 

  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ގައި ޝާއިޢުކުރާސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުޞްލާޙުތައް، ދިވެހިމި އި  ،ފަށާނީ މަލުކުރަންތަކަށް ޢަޞްލާޙުމި އި .2


