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 ތިްނަވނަ  ައހަރުގެ  ަވނަ  2021 ަމޖިލީުހގެ  ަރއްޔިުތންގެ  ޭބއްެވވި  ދުަވހު  ހޯމަ  ވި  2021 ޮނވެންަބރު 29
 ފޮުނއްާވފަިއވާ  އޮީފހަށް މި  ަގއި 2021 ޑިެސންބަރު 2 ،ފާސްކުަރްއވައި ޖަލްސާިއން ަވނަ 44 ދައުުރގެ

 ވަނަ  1 އަށް ( ާޤޫނނުޖިންީސ ުކށުެގ ) 2014/17 ަނންބަރު  ޤާޫނނު " 2021/25 ަނންބަރު  ބިލު
 ޑިެސންބަރު  6 ،ންމަތީ  ަވަނ މާއްާދަގއިާވ ޮގތުގެ  92 ާޤޫނނުއަސާސީގެ  "ބިލު ެގނަުއމުގެ  އިޞްލާޙު
މި ބިުލ  ،ދުަވހު ަރއީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ތަޞްީދޤު ކުރެްއވުުމން ހޯމަ ( ވި 1443 ލްއޫލާޖުާމދަ 2) 2021

 ިދެވހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ިމއަުދ ާޝއިުޢ ކުެރވިއްެޖެއވެ. ،ޤާޫނނަކަްށވެ
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 2021/25 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 ވަނަ  1)ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން (ޖިންސީ ކުުށގެ ޤާނޫނު) 2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

"ރޭޕްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ދެމަފިރިްނ ކަމުގަިއ ނުވާ ދެމީހުްނގެ މެދުގަިއ،  .6 ރޭޕްކުރުން 

ގުނަވަެނއް، އެހެްނ މީހެްއގެ ޖިންީސ ނުވަތަ ދެމަފިރިންެގ މެދުގައި، މީހެްއގެ ޖިންީސ 

ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަްށ 

 ނަމަވެސް، އެމީހެއްެގ ުރހުމާ ނުަލއި، ވެއްދުމަށެވެ.

 
 މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން. ވަނަ  7 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 

"ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރޭޕްުކރުން ކަމަށް ނުވާގޮތަށް، މީހެއްގެ ރުހުާމ  .7 ޖިންސީ އަނިޔާ 

ނުލައި، އޭނާގެ ޖިންސީ ގުަނވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، 

އެހެން މީހެްއގެ ހަށިގަނޑުެގ އެްއވެސް ބައެްއ ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ މީހެއްެގ ުރހުމާ 

ގެ ޖިންސީ ގުަނވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ނުލައި، އޭނާ

 އެހެން މީހަުކ އެްއވެސް އެއްޗެްއ ވެއްދުމަށެވެ.
 

 މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިްޞލާޙުކުރުން. ވަނަ  8 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 

"ޖިންސީ ގޯނާ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ރޭޕްުކރުމަށް ނުވާގޮތަށް، އަިދ ޖިންީސ  .8 ޖިންސީ ގޯނާ 

އަނިޔާއަށް ނުވާގޮތުން، ޖިންސީ ިނޔަތެއް ޮއވެގެން، ނުވަތަ ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮެވގެްނ 

ނޫން ނަމަވެސް، މީހެއްގެ ުރހުމާ ނުލައި، އޭާނގެ ޖިންީސ ގުނަވަނެއްގައި، ީމހަކު، 
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 އެއްެޗއް މެދުެވރިކޮށް، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ާއލާތެއް ނުވަަތ އެއްވެސް އާލާތެއް ނުވަތަ

އެއްޗެއް މެދުެވރިނުކޮށް އަތްލުމަށެވެ. ނުވަތަ ީމހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އޭނާގެ ރުހުާމ 

ނުލައި، ހާމަކުުރވުމަށެވެ. ނުވަތަ މީހެްއގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަަކށް އޭނާގެ ރުހުމާ ުނލައި، 

ވެ. ނުވަތަ މީެހއްގެ ޖިންސީ ގުަނވަނަަކށް އެނޫންވެސް އިހާނެިތ ހާނިއްކައެއް ކުރުމަށެ

  ޢަމަލެއް އޭނާެގ ުރހުމާ ނުަލއި ުކރުމަށެވެ.
 

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިުކރުން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިއެާވ  .4

  
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ 

 ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް 
މާއްދާގައި ބަޔާންެވގެންވާ ރޭްޕުކރުމުގެ ކުށަކީ، ވަނަ  14މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .20

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ުކރެވޭނެ ކުށެއް ކަމުގައި ޢާންމު އުޫސލުން މި ޤާނޫުނ 

ނުބެލި ކަމުގައިވީ ނަމަެވސް، އަންނަނިވި އިސްތިސްނާ ޙާލަުތަގއި، އަނބިމީހާެގ 

ރޭޕްކުރީ ކަމުަގިއ ރުހުމާ ނުލާ، އޭނާގެ ފިރިީމހާ އޭނާއާ ޖިމާޢުވުމަކީ، އަނބިމީހާ 

 ބެލެވޭނެއެވެ.
 

ޝަރީޢަްތ މެދުވެރިކޮްށ ޫރޅާލުމުެގ  ،ދެމީހުންގެ މެދުގަިއ އޮްތ ކާވެނި  (1)   

ނުވަތަ ތަފްރީޤް ކުރުމުެގ މަރުަޙލާއެްއ ޝަީރޢަތުގަިއ 

ހިނގަމުންދިޔުމާއި، އެ މައްަސލަ އޮތީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންަތއް ނިިމ 

 ޙުކުމެއް އިްއވުމާ ހަމަިއގަިއ ކަމުގަިއވުން؛ ނުވަތަ 
 

ިފރިމީހާގެ ކިބައިްނ އަނބިމީހާ ވަިރކުރުމަށް އެދި ިފރިމީހާ، ނުވަތަ   (2)   

ވަރިވުމަށް އެދި އަނބިީމހާ ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަެއއް ޝަީރޢަތުގަިއ 

ހިނގަމުންދިޔުމާއި، އެ މައްަސލަ އޮތީ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންަތއް ނިިމ 

 ޙުކުމެއް އިްއވުމާ ހަމަިއގަިއ ކަމުގަިއވުން؛ ނުވަތަ 
 

ފިރިމީހާ ގައި ހުރިކަްނ  ގައިންގަޔަށް ައރާ ުނރައްކާެތރި ޖިންސީ ބަްއޔެއް   (3)   

އެނގިހުރެ، އަނބިމީހާއަށް އެ ބަލި ވާިސލުުކރުމުގެ ބޭނުމުަގއި، އޭނާާއ 

 ޖިމާޢުވުން؛ ނުވަތަ

ދެމަފިރިން ވަރިނުވި ކަުމގައި ވީނަމަެވސް، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުަގއި އޮްތ   (4)   

އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން، މަސްަލހަތައްޓަކަިއ ވަކިްނ ދިރިުއޅެމުންދާ 

 ދެމީހުން ކަމުގައިވުން.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 320 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

5 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންެވގެންާވ ކުށުެގ ބޭނުމަށްޓަަކއި، އަންނަނިިވ  )ށ(  

 ޙާލަތްތަކުގަިއ އަނބިމީހާެގ ުރހުން އޮތްކަމަކަްށ ނުބެލެވޭެނއެވެ.
 

މަރާލާނެކަމުެގ ބިުރ ދައްކަިއގެން، ނުވަަތ އަނިާޔ ކޮށްގެން، ނުވަަތ   (1)   

ބިރުަދއްކައިގެން، ނުވަަތ އޭނާާއ ތިާމގެކަމުެގ އަނިޔާ ުކރާނެކަމުެގ 

ގޮތުން ނުވަތަ، ކާވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުން އޮތް މީަހކު މަރާާލނެކަމުެގ 

ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ އެމީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާެނކަމުގެ ިބރުދަްއކައިގެްނ 

 ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން؛ ުނވަތަ 
 

ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށް އޭނާއަްށ ޙަޤީޤަތް ނުރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެްއގެ   (2)   

 އޮޅުވާލައިގެްނ ހޯދާފައިާވ ުރހުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 
 

އެ ުކރެވެީނ ކޮންކަމެްއކަން އޭނާއަްށ އޮޅުވާަލއިގެްނ ޯހދާފައިާވ   (3)   

 ރުހުމަކަށްވުން. 
 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންވެގެްނވާ ކުށުެގ އަދަބަކީ، ެއ ކުްށ ުކީރ  )ނ(  

   ހަތިޔާެރއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ ކުށް ކުރި މީހާ  ނުރައްކާތެރި

)ަފހެއް( ައހަާރ ދެމެދުެގ މުއްދަތަަކށް ޖަލަްށލުމެވެ.  5)ތިނެއް( ައހަާރއި  3

)ތިނެއް(  3)އެެކއް( އަަހރާއި  1އެ ކުށް ކުރީ އެނޫންގޮަތކަށް ކަުމގައިވާނަމަ، 

 އަހަާރ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ ޖަލަށްލުެމވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންވެގެންާވ ކުށެއް ކާވެންޏެްއގެމަތީގައި ުހިރ  )ރ(  

ފިރިހެނެއްގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވުމަކީ، ޭއގެ ޒާތުގައި ުނވަތަ ހަަމއެކަނި އެ ކުށުެގ 

ސަބަބުން، އެ ދެމީހުންެގ ދެމެދުގައި އެ ހިނދުއޮްތ ކާވެީނގެ ގުޅުމަށް ނުވަަތ 

އެ ދެމަިފރިންނަށް ލިބިަފއިާވ ދަރިންނަްށ  ޝަރުޢީ ހައިސިްއޔަތަށް، ނުވަތަ 

ނުވަތަ ެއ ދެމަފިރިންނަްށ ލިޭބ ދަރިންނަްށ ނުވަަތ ެއއިން ދަިރއެއްެގ 

ހައިސިއްޔަތަށް، ނުވަަތ ެއ ދެމަފިރިންެގ ދެމެދުަގއިާވ މުދަލަްށ ނުވަަތ ެއއިްނ 

މުދަލެއްގެ ަހއިސިއްޔަތަށް އެއްވެްސ އުނިކަމެއް އަންނާނެ ސަބަބެއް ނުވަަތ 

 ތެއް ނޫނެވެ.ޙާލަ

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 320 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

6 

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް ފަސްވަަނ ާބބަށް އަންނަނިވި ގޮތަްށ މާއްދާތަްއ އިތުުރކުރުން. 50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް 
ބޭނުންކުރުން 
 ލާޒިމުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  15ވަނަ މާއްދާއާއި،  14މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .50-1

ވަަނ  21ވަނަ މާްއދާއާއި،  19ވަނަ މާއްާދއާއި،  18ވަނަ މާއްާދއާއި،  17

   ވަނަ މާއްދާއާއި، 28ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ާއއި،  24މާއްދާގެ )ށ( އާއި، 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ކުށެއް ހިންގިކަަމށް ތުހުމަތުކުެރޭވ  38

ހަށިގަނާޑއި އަންނައުނުްނ މައްސަލަތަކުގަިއ ކުށުެގ ޝިާކރައަކަްށވީ ަފރާތުގެ 

 ސާމްޕަލް ނަގައި، އެ ސާމްޕަްލގެ ޮފރެންސިކް ތަްޙލީުލ ކުރުަމކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ.

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށުެގ ޝިކާަރއަކަށްީވ ފަރާތުެގ  )ށ( 

ހަށިގަނޑާއި އަންނައުނުން ނަގާ ސާމްޕަލާއި އެ ސާމްޕަްލގެ ފޮެރންސިކް ތަޙްލީލަީކ 

ށުގެ ޝިކާަރއަކަށްވީ ފަރާުތގެ ުރހުމުގައި، ޖިންސީ ުކށުގެ ފޮރެންސިްކ ކު

ތަޙްލީލުކުރުމަށް ާޚއްޞަކުެރވިފައިވާ "ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް" ބޭނުންކޮށް ނެޭގ 

 ސާމްޕަލްތަކެއްެގ މައްޗަށް ކުރެޭވ ތަޙްީލލެކެވެ.

 

"ރޭްޕ ޖިންސީ ކުށުގެ ޮފރެންސިކް ތަްޙލީލުުކރުމަށް ޚާއްޞަުކރެވިފައިާވ  )ނ( 

އެވިޑެންސް ކިޓް" ަގއި އެންމެ މަދުވެގެްނ އަންނަނިިވ ސާމްަޕލްތައް ެނގުމަށާިއ 

 އެ ސާމްޕަލްތަްއ ރަްއކާކުރުމަްށ ބޭނުންވާނޭ ާއލާތްތައް ހުންަނންވާނެއެވެ.

 
އިސްތަށިގަނޑުންނާއި ުކރިމަތިފަރާތާިއ ފުަރގަސްފަރާުތގެ ަވށައިގެންާވ   (1)  

 ސަރަޙައްދުން ނަާގ އިސްތަށި؛

 ލޭ އަިދ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި؛  (2)   

 ކުށުގެ ޝިާކރައަކަށްީވ ފަރާުތގެ އަންނައުނުްނ ނަގާ ސާމްަޕލް؛  (3)   

 ނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަިތ ދަށުން ނަާގ ސާމްޕަލް؛  (4)   

 ކުރިމަތި ފަރާާތއި ފުަރގަސްފަރާތުން ަނގާ ސާމްޕަލް؛  (5)   

 އަނގައިން ނަާގ ސާމްޕަލް؛ އަދި   (6)   

 ނަާގ ސާމްޕަލް.ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުްނ   (7)   

 

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުން ކުށުގެ ޝިކާރަައކަށްވީ ަފާރތުގެ ހަށިގަނޑާިއ  )ރ( 

އަންނައުނުން ސާމްޕަްލ ނެގުމަށާއި، ެއ ސާމްޕަލްތަުކގެ ފޮރެންސިްކ 

ތަޙްލީލުކުރުމަށް ކުުށގެ ޝިކާަރއަކަށްވީ ފަރާުތގެ ރުހުްނ ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ 
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ކުުށެގ ޝިކާަރއަކަށްާވ ކުޑަކުދިންނާިއ ބޮޑެތި ީމހުންެގ ގޮތުގެ އުސޫލުތަާކއި، 

ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިްޓ ބޭނުންކުރާޭނ ގޮުތގެ އުޫސލުތަކާއި، 

އެފަދަ ސާމްޕަލް ނަަގއި ެއ މަރުކަޒުަގއި ރައްކާެތރިކޮށް ބަހައްޓާނޭ ގޮުތެގ 

، ފެމިީލ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުާރ ަގވާއިދު ިދވެިހ ފުލުހުްނގެ ިޚދުމަތާއި

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީާއއި، ޗަިއލްޑް އެންޑް ފެިމލީ ްޕރޮޓެްކޝަން ސަރވިްސެގ 

          މަޝްވަރާއާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަާށ ާތރީޚުން ފެށިގެން 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހގެ ެތރޭގަިއ ޞިއްީޙ ކަންކަމާ ުގޅޭ މަސްއޫލިއްޔަާތ  60

 ންމުކުރަްނވާނެއެވެ.ޙަވާލުވެގެްނވާ ވަީޒރު ހަަދއި ޢާ

 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ސަރުކާުރގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ަމރުކަޒުތަކަށާއި ޮހސްޕިޓަލުތަކަށް ރޭްޕ  )ހ( .50-2

 އެވިޑެންސް ކިޓް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ސަރުާކރުގެ ަފރާތުން ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ.

 
ތަނަކުްނ ރޭްޕ އެވިޑެންްސ ިކޓް ބޭނުންކޮށްގެްނ ސަރުކާުރގެ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދޭ  )ށ( 

 ނަގާ ސާމްޕަލްތަްއ ނެގުމަށް ެއއްވެްސ އަެގއް ނަގަިއގެން ނުާވނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް  )ނ( 

ެތރޭގައި ސަުރކާރުްނ )ހައެއް( މަސްދުަވހުގެ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ 

 ހަމަޖައްސައި ނިންމަންވާނެެއވެ.

 

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ 
ފަރާތްތަކުން ސާމްޕަލް 

 ނެގުން 

ރޭޕް ެއވިޑެންސް ކިްޓ ބޭނުންކުރާެނ ގޮުތގެ ތަްމރީން ލިބިފަިއ ުހރި ޑޮކްަޓރެްއ  )ހ( .50-3

ސަރުކާރުން ހިންާގ ނުވަތަ ނަރުހެއް ުނވަތަ ޞިއްޙީ ެއހީތެިރއެއް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ކޮންމެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްގަާއއި ދިވެިހރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްަގިއ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. އަިދ އެފަރާތްަތކަކީ "ވިކްޓިމް ސެންޓަރޑް އަދި ްޓރައުާމ 

 އިންފޯމްޑް" ނަޒަރިއްޔާތުެގ ތަމްރީނުވެްސ ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަަކކަށްވާންވާނެއެވެ.

ޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮްށގެން ސާމްޕަލް ނެގުމުެގ މަސައްކަތްކުރަންވާީނ ރޭ )ށ(  

 މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަްމރީން ލިބިފަިއވާ ަފރާތްތަކުންނެވެ. 

)ަހއެއް( މަސްދުވަސް ހަަމވުމުން މި ާމއްދާެގ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ  )ނ(  

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޑޮކްަޓރެްއ ނުވަތަ ނަުރހެްއ 

ނުވަތަ ޞިއްޙީ ެއހީތެިރއެއް ދިވެިހރާއްޖޭގައި ަސރުކާރުން ހިންގާ ކޮންމެ ޞިއްީޙ 
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އި ހިންގާ ކޮންމެ ހޮސްޕިަޓލެއްަގއި ހުރިކަން ފެމިީލ މަރުކަޒެއްގައާއި ިދވެިހރާއްޖޭގަ

)ހައެއް(  6ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީްނ ކަށަަވރުކުރަްނވާނެއެވެ. އަދި ޮކންމެ 

 މަސްދުވަހުން އެކަްނ މޮނިޓަރކޮްށ ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ަތމްރީން ލިބިފައިާވ  )ރ(  

ކްޓަރެއް ނުވަތަ ަނރުހެއް ުނވަތަ ޞިއްޙީ ެއހީތެރިެއއް ސަރުކާރުން ހިންާގ ޑޮ

ކޮންމެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްގަާއއި ދިވެިހރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްަގިއ 

ހުރިތޯ ަބލައި، ައހަރަުކ އެއްފަަހރު އެކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެްއ ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަްނ 

. އަދި އެ ރިޕޯޓު ފެިމލީ ްޕރޮޓެްކޝަން އޮތޯރިީޓެގ އޮތޯރިޓީން އެކުަލވާލަންވާެނއެވެ

 ފަރާތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.

 

ތަޙްޤީޤު އިދާރާއަށް 
 ސާމްޕަލް ގެންދިއުން 

ވަނަ މާއްާދެގ  52ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލްައކީ މި ާޤނޫނުގެ  .50-4

( ވަނަ ނަންަބރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަަދ 3ނަންބަރާއި، )( ވަަނ 1)ހ( ެގ )

ހެއްކެއްކަމުން، ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ނަާގ ސާމްޕަލް ނެގި މަރުކަޒަކުްނ 

ތަޙްޤީޤު އިދާރާއަށް ެއ ސާމްޕަލް ގެންިދއުމުގައި ޢަމަުލކުާރނޭ އުސޫލު މި ޤާނޫނަްށ 

ެގ ތެރޭަގއި ިދެވހި ފުުލހުންެގ ޚިދުމަތުން )ތިރީސް( ދުަވހު 30ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ 

 އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

 

ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 
ފަރާތް މާބަނޑުވުމުން 
 ރައްކާތެރިކަން ލިބުން 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  15ވަނަ މާއްދާއާއި،  14މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .50-5

ވަަނ  21ވަނަ މާްއދާއާއި،  19ވަނަ މާއްާދއާއި،  18ވަނަ މާއްާދއާއި،  17

ވަނަ މާއްދާގަިއ  38ވަނަ ާމއްދާއާއި،  28މާއްދާގެ )ށ( ާއއި، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުެށއް ހިންގިކަމަށް ުތހުމަތުކުެރވޭ މައްަސލަތަކުގަިއ ކުށުެގ 

ޝިކާރައަކަށްވީ ަފރާތް މާބަނޑުވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ މާބަނޑުވެފައިވާކަމަްށ 

ޓަރަކަށް ފާހަގަުކރެވޭ ޙާލަތްަތކުަގއި މާބަނޑުވުމުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކް

ރައްކާތެިރކަން ހޯދުމަށް ދޭންޖެޭހ ފަރުވާ، ކުށުެގ ޝިާކަރއަކަށްވީ ަފރާތުެގ 

ރުހުމާއެުކ އެަފރާތަށް ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮްށދޭ މަރުކަޒުްނ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ޑޮކްަޓރެއްގެ ީސދާ ބެލުމުގެ ދަށުްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރުާވއަކީ  )ށ(  

 ފޯރުކޮށްދޭ ފަުރވާއަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ފަރުާވ ދިނުމާގުޅޭ އުޫސލުތައް ބަޔާންުކާރ  )ނ(  

)ތިނެއް(  3ގަވާއިދު، މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެށިެގން 

ކަންކަާމގުޅޭ މަސްއޫިލއްަޔތާ ޙަވާލުެވގެންާވ މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި، ިޞއްޙީ 

 ވަޒީރު ހަަދއި ޢާންމުކުރަްނވާނެއެވެ.

 

ޖިންސީ ގުޅުމުން 
ފެތުރޭ ބަލިތަކަށް 

 ޓެސްޓުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  15ވަނަ މާއްދާއާއި،  14މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .50-6

ވަަނ  21ވަނަ މާްއދާއާއި،  19ވަނަ މާއްާދއާއި،  18ވަނަ މާއްާދއާއި،  17

   ވަނަ މާއްދާއާއި، 28ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ާއއި،  24މާއްދާގެ )ށ( އާއި، 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ކުށެއް ހިންގިކަަމށް ތުހުމަތުކުެރޭވ  38

މައްސަލަތަކުގައި، ޖިންސީ ގުޅުމުން ފެތުޭރ ބަލިތަކަްށ ޓެސްޓުުކރުމާގުޭޅ 

ކާަރއަކަށްވީ ފަރާތަށް ޞިއްޙީ ޚިުދމަތްދޭ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ކުށުގެ ޝި

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ ަބލިތަކަށް ޓެސްުޓކުރުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޭދ 

މަރުކަޒެއްގައި ކުށުގެ ޝިކާަރއަކަށްވީ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ޓެސްޓުތަްއ 

 ދޭްނވާނެއެވެ.ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް ެއ މަރުކަޒަކުްނ ހަމަޖައްސައި

ޖިންސީ ގުޅުމުން ފެތުރޭ ބަލިތަކަްށ ޓެސްޓުުކރެވޭނެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެހިފައިނެްތ  )ށ(  

މަރުކަޒުތަކުން، އެފަދަ ޓެްސޓުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންާވ ސާމްަޕލް ނަަގއި، އެފަަދ 

ޓެސްޓުތައް ހެދުމުެގ އިންތިޒާމްތަްއ ހަމަޖެހިފަިއވާ ަމރުކަޒަކަށް ކުުށެގ 

ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާުތގެ ސާމްޕަލް ފޮނުވައި ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ކަންކަން ކުިރއަްށ 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދޭ ަމރުކަޒުތަކުން ހަދަންޖެޭހ  )ނ(  

ޓެސްޓުތައް ހެދުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރާ ަގވާއިދު، މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުުކރަްނ 

)ތިެނއް( މަސްދުަވހުގެ ތެރޭަގއި، ޞިއްޙީ ކަންކަމާގުޭޅ  3ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަށާ 

 މަސްއޫލިއްޔަާތ ޙަވާުލވެގެންާވ ވަޒީުރ ހަދަިއ ޢާންމުކުރަންވާެނއެވެ.
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 ވަަނ މާއްދާގެ ފެޭށ ޢިބާރާތް އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ 
ފަރާތާ ދެކޮޅަށް 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކި 

ވަނަ މާއްާދ ެއހެން އޮްތ ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮްތ  52މި ޤާނޫނުގެ  .53

ކަމުގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެެރއިން އަާސސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަްނ 

ާބރުިލއްބައިނުދޭކަަމށް ކުށުގެ ުތހުމަތުކުރެޭވ ގޮތެއްގައި، ުނވަތަ ެހކިންގެ ހެކިބަހުން 

ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ރޭޕްުކރުމުެގ ކުްށ ނުވަަތ ޖިްނސީ އަނިާޔގެ ކުށް ުނވަތަ 

ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފަިއވާ ތުހުމަތު ނުވަަތ ދަޢުވާ ނަފީކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ެހއްކެކެވެ.
 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އުނިުކރުން. 53ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިއެާވ ބުނެވިދިޔަ  .7

 

ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުުކތާތަކުގެ ތެރެއިްނ  )ހ( .53 

އަސާސީ ނުކުާތއަކަްށ މިނިވަްނ ގޮތެްއގައި، ނުވަަތ ހެިކންގެ ހެކިބަހުން، 

 ތުހުމަތުކުެރވޭ ަފރާތުން ސާބިތުޮކށްދިނުން.ބާރުލިއްބައިނުދޭކަމަްށ ކުށުެގ 
 

 

 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިއެާވ  .8

 

 

ކަން ހިނގާދިޔަ ުދވަހާއި އެކަމުގެ ޝަުކވާކުިރ ދުވަާހ ދެމެދު ހިނގާގޮސްފަިއާވ  )ށ( .53

ދިގުވެަފއިވުމާއެކު، އެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގައި، މުއްދަތު އެކަށީގެްނވާ މިންަވރަށްވުރެ 

 އެ ވާހަކަ ެއހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ކިަޔއިދީފައިވާކަމަށް ާސބިތުކޮށް ނުދެވުން.
 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިއެާވ  .9

 

 

އަބުުރވެރިކަމާިއ އަޚްލާޤާ ގުޅުންުހިރ ކުށުގެ ޝިާކރައަްށވީ ަފރާތުެގ ނަފްސުެގ  )ނ( .53

ކަންކަމުގެ ެތރެއިްނ ކޯޓަށް ސާބިތުވާ ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ބަލާއިރު، އެފަަދ 

ކުށެއް އޭނާއާމެދު ހިނގާފައިވާކަމަށް ޮދގު ހެކި ދީފާނެ ީމެހއް ކަމަށް ކޯޓަްށ 

 ޤަބޫލުކުރެވޭފަަދ ޙާލަތެްއ ކޯޓަށް ާފހަގަވުން.
 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އުނިުކރުން. 53ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިއެާވ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

 
ކުށުގެ ޝިާކރައަްށވީ ަފރާތާިއ ކުށުެގ ތުހުމަތުުކރެޭވ ފަާރތުގެ ާވހަކައަްށ  )ރ( .53

ރިޢާޔަތްކުރާިއރު، ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށް އެގޮތަށް ހިނގާފައިުވމަށްވުރެ ބޮޑަށް، 
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ބެލެވޭެނ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ ޙާލަތެްއ އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައި ުނވާކަމަށް 

 ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް، ކޯޓަްށ ޤަބޫލުުކރެވުން.
 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( އުނިކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ިތރީގަިއ ނަކަުލކޮށްފައިއެާވ  .11

 

 

ކުށުގެ ުތހުމަތުކުރެޭވ ަފރާތާމެދު ކުުށެގ ތުހުމަތު ކުރެވުުމގެ ކުރިން، އޭާނާއިއ  )ބ( .53

ޝިާކރައަކަށްީވ ފަރާތާ ދެމެދު އޮްތ ގުޅުމަކީ، އަިދ އެ ދެފަރާތުެގ ކުށުގެ 

ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާަމލާތްތަކަކީ، ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށް ހިނގުމަްށ 

މަގުފަހިވެދާނެ ސަބަެބއް ވުޖޫދުގަިއ އޮވެދާެނ ޙާލަެތއް ކަމަށް ކޯޓަްށ ޤަޫބުލ 

 ނުކުރެވުން.
 

 ގެ ަފހަތަށް ހަްތވަނަ ބާަބށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާތަްއ އިތުުރކުރުން.ވަަނ މާއްދާ 57ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 
ތަންތަނުގެ ޚާއްޞަ 

 ޒިންމާ 

މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ކުށެްއ ހިނގިކަމަްށ ތުހުމަތުުކރެޭވ  )ހ( .57-1

މައްސަލައެްއގެ ކުުށގެ ޝިާކރައަކަްށވީ ަފރާތެްއ ޞިއްޙީ ޚިުދމަތްދޭ ތަނަކަްށ 

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުެވއްޖެނަމަ، އެ މަުރކަޒަކުން ިދވެހި ފުުލުހންގެ ޚިދުމަތަށާިއ 

 ން އަންގަންވާނެެއވެ. ސޯޝަލް ަސރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަގުތު
 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  15ވަނަ މާއްދާއާއި،  14މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވަަނ  21ވަނަ މާއްާދއާއި،  19ވަނަ މާއްާދއާއި،  18ވަނަ މާއްާދއާއި،  17

ަވނަ މާއްދާއާއި،  28ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ާއއި،  24މާއްދާގެ )ށ( އާއި، 

ގިކަމަްށ ތުހުމަތުކުެރޭވ ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ކުށެއް ހިނ 38

މައްސަލައެްއގައި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްޭދ ތަނަކަށް ކުުށގެ ިޝކާަރއަކަށްވީ ަފރާްތ 

ވަަނ މާއްދާގައި ބުާނ  1-50ޚިދުމަތް ހޯދަން އަުތވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ 

         ސާމްޕަލް ިމ ޤާނޫނުގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަްށ ވީެއންމެ އަަވހަކަށް 

 ގަްނވާނެއެވެ.އެ ތަނަކުން ނަ
 

        )ހައެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެރޭަގއި، 6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(  

މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ކުށެްއ ހިނގިކަމަްށ ތުހުމަތުުކރެޭވ 

މައްސަލައެްއގެ ކުުށގެ ޝިާކރައަކަްށވީ ަފރާތެްއ ޞިއްޙީ ޚިުދމަތްދޭ ތަނަކަްށ 
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އަތުެވއްޖެނަމަ، އެަފރާތާމެދު ިޞއްޙީ ޚިދުަމތްދޭ ތަންތަނުްނ ޚިދުމަތް ހޯދަްނ 

ޢަމަލުކުރާނޭ ުއސޫލު ިޞއްޙީ ކަންކަާމގުޅޭ މަސްއޫލިްއޔަާތ ޙަވާލުެވގެންާވ 

 ވަޒީރު ހަަދއި ޢާންމުކުރަްނވާނެއެވެ.

 

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ 
ފަރާތާ ގުޅިގެން 

ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ 
 ޚާއްޞަ ޒިންމާ 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  16ވަނަ މާއްދާއާއި،  15ވަނަ މާއްދާއާއި،  14ޤާނޫނުގެ މި  )ހ( .57-2

ވަަނ  21ވަނަ މާއްާދއާއި،  19ވަނަ މާއްާދއާއި،  18ވަނަ މާއްާދއާއި،  17

ަވނަ މާއްދާއާއި،  28ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ާއއި،  24މާއްދާގެ )ށ( އާއި، 

މަްށ ތުހުމަތުކުެރޭވ ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ކުށެއް ހިނގިކަ 38

މައްސަލައެްއ ފުލުހުންނަްށ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްަސލައިގަިއ ކުށުެގ 

ޝިކާރައަކަށްީވ ފަރާތް ފުުލހުންނަށް ހޯދުނުހާ އަވަހަކަްށ އެ މަޢުލޫމާތު ދިވެިހ 

 ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ސޯޝަލް ސަރވިްސ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ައންގަންވާނެއެވެ.
 

)ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަަމލުކުުރމާއެކު، ކުށުެގ މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ޝިކާރައަކަށްީވ ފަރާްތ އޭނާެގ ުރހުމާއެުކ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަްށ 

 ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ކުށެްއ ހިނގިކަމަްށ ތުހުމަތުުކރެޭވ  )ނ(  

ޖެނަމަ އެފަދަ މައްަސަލއެއްގައި ކުށުެގ މައްސަލައެްއ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިއް

             ޝިކާރައަކަށްީވ ފަރާތާމެދު ޢަަމލުތައް ަބހައްޓަންެޖހޭނެ ގޮތާއި،

އެ މައްސަަލއެއްެގ ތަޙްޤީޤުކުރުުމގައި ުފރިހަމަުކރަންޖެހޭެނ ކަންތައްތަްއ 

 )ތިނެްއ( މަސްދުވަުހގެ  3ބަޔާންކުރާ އުސޫލު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ތެރޭގައި ިދވެިހ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ހަދަންވާެނއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ަމއްސަލަިއގައި ފުލުހުްނ  )ރ(  

 ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އުޫސލަކާ ުފލުހުްނ ޚިލާފުެވއްޖެކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވިއްޖެކަން

 2020/34އެނގިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނު ނަންަބރު ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތަްށ 

)ދިވެިހ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުެގ ޤާނޫނު( ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން އެ މައްަސލައެްއ 

ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި ިމގޮތުން ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލައާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަށްފަހު، 

         ވަުގތުން ފެށިގެންނިންމިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ 
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)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު ެތރޭގައި ުފލުހުންގެ ަމއްސަލަތައް ބެލުމުގެ ޒިންާމ  24

 އަދާކުރާ މިނިވަްނ މުއައްސަާސއަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަްނނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 66ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

ގަވާއިދު ހަދައި 
 ހިންގުން 

ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްާދއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާހާ ހިނދަކު، މި  )ހ( .66

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަކުގެ ތެެރއިން ކަާމުގޅޭ ކޯޓަކުން ހަދަިއ 

 ހިންގަންޖެހޭ ަގވާއިދެއް ފިޔަވައި، އެނޫން ަގވާއިދުތައް ހަދައި ިހންގާނީ، ވަޒީރެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަކުން ހަދައި ހިންގަންޖެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދާނީ ކޯޓުތަުކެގ  )ށ(  

    މަޝްވަރާއާއެުކ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ހުރިާހ ކޯޓެްއގަިއ ހިންގަންވާީނ މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަާދ 

 އެއް ަގވާއިދެކެވެ.

 

ވަަނ މާއްދާެގ )ސ( ެގ ފަހަތަށް )ޑ(، )ޒ(، )ޓ( އަިދ )ޔ( ެގ ގޮުތގަިއ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ  69ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

 އަކުރުތަްއ އިތުުރކުރަން. 

 

އަނިޔާެގ  ،"ސޯޝަްލ ސަރިވސް ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ )ޑ( .69 މާނަކުރުން 

ސަޕޯްޓ ދިނުުމގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ފަރާތްތަކަްށ ސައިކޯސޯަޝލް ޝިކާރައަކަށްާވ 

 އަދާކުރުމަށް ވަީޒރު ނުވަަތ ވުޒާާރގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއަށެވެ.
 

ަސރުކާރުެގ ޞިްއީޙ  ،"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ޒ(  

ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، ދިވެހިާރއްޖޭގައި ހިްނގާ ސަރުާކރުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާިއ، 

 އަދި އަމިއްަލ ހޮސްޕިަޓލުތަކަށެވެ.
 

"ވިކްޓިމް ސެންޓަރްޑ ނަޒަރިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ުހރިާހ  )ޓ(   

ންތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކަްށ ޙާލަތެއްގަިއވެސް ކުށުގެ ޝިކާރަައކަށްވާ ފަރާުތގެ ބޭނު

ނިޒާމީ ގޮތެއްގައި ޚާއްަޞ ސަމާލުކަމެއްދީ، އޯގާތެިރކަމާއެުކ އިތުރަށް އަިނާޔ 

ނުވާނޭ އަދި އިތުރަށް ވިކްޓިމައިޒްނުވާނޭ ގޮުތގެމަތިން ކުށުގެ ޝިކާރަައކަްށާވ 

 ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ަފރުވާާއއި ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ ނަޒަިރއްޔާައށެވެ.
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"ޓްރައުމާ އިންފޯމްޑް ނަޒަރިްއޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުުށގެ ޝިކާަރއަކަށްާވ  )ޔ(  

ފަރާތަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އަސަުރ 

ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަުރވާއާއި ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޭޅ 

 ނަޒަރިއްޔާއަށެވެ.
 

ދިވެހިަސރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުާރ ތާރީޚުްނ  ،ތަްޞދީޤުކޮށް، ފާސްވެ ޤާނޫނު މި، ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .15
 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 


