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 25/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 

 

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

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން (ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫނު) 2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ   6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ދެމީހުންގެ  . 6 ރޭޕްކުރުން  ނުވާ  ކަމުަގއި  ދެމަފިރިން  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ރޭޕްކުރުން" 

އެހެން  ުގނަވަނެއް،  ޖިންސީ  މީހެއްެގ  މެދުގައި،  ދެމަފިރިންެގ  ނުވަތަ  މެދުގައި، 

ުގނަވަން   ޖިންސީ  ނުވަތަ  ުގނަވަނަކަށް  ޖިންސީ  ުގނަވަނަކަށް،  މީހެއްެގ  ނޫން 

 ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްެގ ރުހުމާ ނުލައި، ެވއްދުމަށެވެ. 

 
 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 7 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .2

 
ނުވާޮގތަށް، މީހެއްެގ  "ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ރޭޕްކުރުން ކަމަށް   . 7 ޖިންސީ އަނިޔާ 

ނޫން   ުގނަވަން  ޖިންސީ  ނުވަތަ  ުގނަވަނަކަށް  ޖިންސީ  އޭނާެގ  ނުލައި،  ރުހުމާ 

ުގނަވަނަކަށް، އެހެން މީހެއްެގ ހަށިަގނޑުެގ ެއްއވެސް ބަެއްއ ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ 

މީހެއްެގ ރުހުމާ ނުލައި، އޭނާެގ ޖިންސީ ުގނަވަނަކަށް ނުަވތަ ޖިންސީ ުގނަވަން  

 ކަށް، އެހެން މީހަކު އެްއވެސް އެްއޗެއް ވެއްދުމަށެވެ.ނޫން ުގނަވަނަ
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 މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 8 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .3

 
"ޖިންސީ ޯގނާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ރޭޕްކުރުމަށް ނުާވޮގތަށް، އަދި ޖިންސީ  . 8 ޖިންސީ ގޯނާ 

ޖިންސީ   ނުާވޮގތުން،  ނިޔަތެއް އަނިޔާއަށް  ޖިންސީ  ނުަވތަ  އޮެވެގން،  ނިޔަތެއް 

އޮެވެގން ނޫން ނަމަވެސް، މީހެއްެގ ރުހުމާ ނުލައި، އޭނާެގ ޖިންސީ ުގނަވަނެްއަގިއ، 

މީހަކު، އެްއވެސް އާލާތެއް ނުވަތަ ެއއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ އެފަދަ ެއްއވެސް  

ނުވަ  އަތްލުމަށެވެ.  މެދުވެރިނުކޮށް  ެއއްޗެއް  ނުވަތަ  ޖިންސީ އާލާތެއް  މީހެއްެގ  ތަ 

ޖިންސީ   މީހެްއެގ  ނުވަތަ  ހާމަކުރުވުމަށެވެ.  ނުލައި،  ރުހުމާ  އޭނާެގ  ުގނަވަނެއް، 

މީހެއްެގ   ނުވަތަ  ކުރުމަށެވެ.  ހާނިއްކައެއް  ނުލައި،  ރުހުމާ  އޭނާެގ  ުގނަވަނަކަށް 

ނުލައި   ރުހުމާ  އޭނާެގ  ޢަމަލެއް  އިހާނެތި  އެނޫންވެސް  ުގނަވަނަކަށް  ޖިންސީ 

   ކުރުމަށެވެ.

 
 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.   20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ  .4

 
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ  

 ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް 
ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 20 ކުށަކީ،   14މި  ރޭޕްކުރުމުެގ  ބަޔާންެވެގންވާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

ޢާންމު   ކަުމަގއި  ކުށެއް  ކުރެޭވނެ  ދެމެދުަގއި  މި ދެމަފިރިންެގ  އުސޫލުން 

ޤާނޫނު ނުބެލި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އަންނަނިވި އިސްތިސްނާ ޙާލަތުގައި،  

އަނބިމީހާެގ ރުހުމާ ނުލާ، އޭނެާގ ފިރިމީހާ އޭނާއާ ޖިމާޢުވުމަކީ، އަނބިމީހާ 

 ރޭޕްކުރީ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ރޫޅާލުމުެގ   ،ދެމީހުންެގ މެދުަގއި އޮތް ކާވެނި   (1)   

ޝަރީޢަތުަގއި   މަރުޙަލާެއއް  ކުރުުމެގ  ތަފްރީޤް  ނުވަތަ 

ހިނަގމުންދިޔުމާއި، އެ މައްސަލަ އޮތީ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުންތައް 

 ނުވަތަ ؛ ނިމި ޙުކުމެއް އިްއވުމާ ހަމައިަގއި ކަމުަގިއވުން

އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަށް އެދި ފިރިމީހާ، ނުވަތަ ފިރިމީހާެގ ކިބައިން   (2)   

މައްސަލައެްއ   ހުށަހަޅާފައިވާ  އަނބިމީހާ  އެދި  ވަރިވުމަށް 
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ޝަރީޢަތުަގއި ހިނަގމުންދިޔުމާއި، އެ މައްސަލަ އޮތީ ޝަރީޢަތުެގ 

ކަުމަގިއވުން ހަމައިަގއި  އިްއވުމާ  ޙުކުމެއް  ނިމި  ؛ އަޑުއެހުންތައް 

 ނުވަތަ

ަގއި    (3)    ފިރިމީހާ  ބައްޔެއް  ޖިންސީ  ނުރައްކާތެރި  އަރާ  ގައިންަގޔަށް 

ވާސިލުކުރުމުެގ  ބަލި  އެ  އަނބިމީހާއަށް  އެނިގހުރެ،  ހުރިކަން 

 ނުވަތަ؛ ބޭނުމުގައި، އޭނާއާ ޖިމާޢުވުން

ދެމަފިރިން ވަރިނުވި ކަުމަގިއ ވީނަމަވެސް، ދެފަރާތުެގ ދެމެދުަގއި    (4)   

ަވކިން އޮތް   މަސްލަހަތައްޓަކައި  ދަށުން،  ެއއްބަސްވުެމއްެގ 

 ދިރިއުޅެމުންދާ ދެމީހުން ކަމުގައިވުން. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންވެެގންވާ ކުށުެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، އަންނަނިިވ   )ށ(  

 ހާެގ ރުހުން އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ. ޙާލަތްތަކުަގއި އަނބިމީ

މަރާލާނެކަމުެގ ބިރު ދަްއކަިއެގން، ނުވަތަ އަނިޔާ ކޮށްެގން، ނުވަތަ   (1)   

އަނިޔާ ކުރާނެކަުމެގ ބިރުދައްކައިެގން، ނުވަތަ އޭނާއާ ތިާމެގކަމުެގ  

ޮގތުން ނުވަތަ، ކާވެނީެގ ޮގތުން ުގޅުން އޮތް މީހަކު މަރާލާނެކަމުެގ 

ކުރާނެކަމުެގ   އަނިޔާ  އެމީހަކަށް  ނުވަތަ  ބިރުދައްކަިއެގން 

 ނުވަތަ ؛ އްކަިއެގން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުންބިރުދަ

ޙަޤީޤަތް   (2)    އޭނާއަށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ޙަޤީޤަތްތަކެްއެގ  ނުރަނަގޅު 

 ނުވަތަ ؛ އޮޅުވާލަިއެގން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން

ހޯދާފައިވާ    (3)    ޮއޅުވާލަިއެގން  އޭނާއަށް  ކޮންކަމެްއކަން  ކުރެވެނީ  އެ 

 ރުހުމަކަށްވުން. 

ކުރީ  )ނ(   ކުށް  އެ  އަދަބަކީ،  ކުށުެގ  ބަޔާންވެެގންވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކަުމަގިއވާނަމަ، އެ ކުށް ކުރި މީހާ 

)ފަހެްއ( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.   5)ތިނެއް( އަހަރާއި    3
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ކަމުަގިއވާނަމަ، އެނޫންޮގތަކަށް  ކުރީ  ކުށް  އަހަރާއި    1  އެ   3)އެކެއް( 

 )ތިނެއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ހުރި  )ރ(   ކާވެންޏެްއެގމަތީަގއި  ކުށެއް  ބަޔާންވެެގންވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފިރިހެނެއްެގ މައްޗަށް ސާބިތުުވމަކީ، އޭެގ ޒާތުަގއި ނުވަތަ ހަމައެކަނި އެ 

ދެމީހުންެގ ދެމެދުަގއި އެ ހިނދުއޮތް ކާެވނީެގ ުގޅުމަށް  ކުށުެގ ސަބަބުން، އެ  

ލިބިފަިއާވ   ދެމަފިރިންނަށް  އެ  ނުވަތަ  ހަިއސިްއޔަތަށް،  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ 

އެއިން   ނުވަތަ  ދަރިންނަށް  ލިބޭ  ދެމަފިރިންނަށް  އެ  ނުވަތަ  ދަރިންނަށް 

  ދަރިއެްއެގ ހައިސިއްޔަތަށް، ނުވަތަ އެ ދެމަފިރިންެގ ދެމެދުަގއިވާ މުދަލަށް 

ެއއިން މުދަލެްއެގ ހަިއސިއްޔަތަށް އެްއވެސް އުނިކަެމއް އަންނާނެ   ނުވަތަ 

 ސަބަބެއް ނުވަތަ ޙާލަތެއް ނޫނެވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ފަސްވަނަ ބާބަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް މާްއދާތައް އިތުރުކުރުން.   50ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް  

ބޭނުންކުރުން  
 ލާޒިމުކުރުން 

ާމއްދާއާިއ،    14މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 50-1 ާމއްދާާއއި،    15ވަނަ  ަވނަ    16ވަނަ 

މާއްދާއާިއ،    17މާއްދާއާިއ،   މާއްދާާއއި،    18ވަނަ  ވަނަ   19ވަނަ 

އާިއ،    21މާއްދާއާިއ،   ާމއްދާެގ )ށ(  ާމއްދާެގ )ށ(    24ވަނަ  ވަނަ 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ވަނަ    38ވަނަ މާއްދާއާިއ،    28އާިއ،  

ކުށުެގ   މަްއސަލަތަކުަގިއ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހިންިގކަމަށް  ކުށެއް 

ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުެގ ހަށިަގނޑާއި އަންނައުނުން ސާމްޕަލް ނަަގިއ،  

 އެ ސާމްޕަލްެގ ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލު ކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެެވ. 

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވީ ފަރާތުެގ  )ށ( 

ހަށިަގނޑާއި އަންނައުނުން ނަާގ ސާމްޕަލާއި އެ ސާމްޕަލްެގ ފޮރެންސިކް 

ތަޙްލީލަކީ ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވީ ފަރާތުެގ ރުހުމުގައި، ޖިންސީ ކުށުެގ  



 

 

 

 

 

 

 5 

އެިވޑެންސް ކިޓް" ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފަިއވާ "ރޭޕް  

 ބޭނުންކޮށް ނެޭގ ސާމްޕަލްތަކެްއެގ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތަޙްލީލެކެެވ.

 

ޖިންސީ ކުށުެގ ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ "ރޭޕް   )ނ( 

ސާމްޕަލްތަްއ  އަންނަނިވި  މަދުވެެގން  އެންމެ  ަގއި  ކިޓް"  އެިވޑެންސް 

ސާމްޕަލްތަްއ   އެ  އާލާނެުގމަށާއި  ބޭނުންވާނޭ  ތްތަްއ  ރައްކާކުރުމަށް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 
ފުރަަގސްފަރާތުެގ    (1)   ކުރިމަތިފަރާތާއި  އިސްތަށިަގނޑުންނާއި 

 ؛ވަށަިއެގންވާ ސަރަޙައްދުން ނަާގ އިސްތަށި 

 ؛ލޭ އަދި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި  (2)   

 ؛ސާމްޕަލްކުށުެގ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުެގ އަންނައުނުން ނަާގ   (3)   

 ؛ނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަތި ދަށުން ނަާގ ސާމްޕަލް  (4)   

 ؛ކުރިމަތި ފަރާތާއި ފުރަަގސްފަރާތުން ނަާގ ސާމްޕަލް  (5)   

 ައދި؛ އަނަގއިން ނަާގ ސާމްޕަލް  (6)   

 ހަށިަގނޑުެގ ބޭރުން ނަާގ ސާްމޕަލް.  (7)   

 

ފަރާތުެގ ހަށިަގނޑާިއ  މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވީ   )ރ( 

ފޮރެންސިކް  ސާމްޕަލްތަކުެގ  އެ  ނެުގމަށާއި،  ސާމްޕަލް  އަންނައުނުން 

ހޯދުމުަގއި ޙްތަ ރުހުން  ފަރާތުެގ  ޝިކާރައަކަށްވީ  ކުށުެގ  ލީލުކުރުމަށް 

ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ އުސޫލުތަކާއި، ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވާ ކުޑަކުދިންނާިއ  

ޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރާނޭ ބޮޑެތި މީހުންެގ ސާމްޕަލް ނެުގމަށް ރޭ

ަމރުކަޒުަގިއ   އެ  ނަަގއި  ސާމްޕަލް  އެފަދަ  އުސޫލުތަކާިއ،  ޮގތުެގ 

ރައްކާތެރިކޮށް ބަހައްޓާނޭ ޮގތުެގ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު ދިވެހި 

ޗައިލްޑް   އޮތޯރިޓީއާިއ،  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ  ޚިދުމަތާއި،  ފުލުހުންެގ 

ސަރވިސްެގ މަޝްވަރާާއއެކު، މި ޤާނޫނަށް   އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 



 

 

 

 

 

 

 6 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ    60ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށެިގން  

ހަދައި  ަވޒީރު  ޙަވާލުެވެގންވާ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ުގޅޭ  ކަންކަމާ  ޞިއްޙީ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް  
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

މަރުކަޒުތަކަށާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ރޭޕް  )ހ( . 50-2 ޚިދުމަތްދޭ  ސަރުކާރުެގ ޞިއްޙީ 

ފަރާތުން  ސަރުކާރުެގ  އިންތިޒާމް  ލިބޭނޭ  ކިޓް  އެިވޑެންސް 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

 

ކިޓް  )ށ(  އެވިޑެންސް  ރޭޕް  ތަނަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  ސަރުކާރުެގ 

ނެުގމަށް އެްއވެސް ައެގްއ ނަގައިެގން  ބޭނުންކޮށްެގން ނަާގ ސާމްޕަލްތައް  

 ނުވާނެެއވެ. 

 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޕް ެއވިޑެންސް ކިޓް ލިބޭނޭ  )ނ( 

)ހަެއއް( ަމސްދުވަހުެގ    6އިންތިޒާމް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ތެރޭަގއި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި ނިންމަންވާނެެއވެ. 

 

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ  
ފަރާތްތަކުން ސާމްޕަލް  

 ނެގުން 

ހުރި  )ހ( . 50-3 ލިބިފައި  ތަމްރީން  ޮގތުެގ  ބޭނުންކުރާނެ  ކިޓް  އެވިޑެންސް  ރޭޕް 

ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިެއއް ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  

ޞިއްޙީ   ކޮންމެ  ހިންާގ  ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ސަރުކާރުން  މަރުކަޒެްއަގއާއި 

ެއފަރާތްތަކަކީ  އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި  ކޮންމެ  ހިންާގ 

ނަޒަރިއްޔާތުެގ   އިންފޯމްޑް"  ޓްރައުމާ  އަދި  ސެންޓަރޑް  "ވިކްޓިމް 

 ށްވާންވާނެެއވެ. ކަތަމްރީނުވެސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަ

ކިޓް   )ށ(   އެިވޑެންސް  ނެުގމުެގ  ރޭޕް  ސާމްޕަލް  ބޭނުންކޮށްެގން 

ކަތްކުރަންވާނީ މި މާްއދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަމްރީން އްމަސަ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.  
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)ހައެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން މި    6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ   )ނ(  

ތަމްރީން ލިބިފަިއވާ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ  މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ނަރުހެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ސަރުކާރުން ހިންާގ 

ކޮންމެ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަރުކަޒެްއަގއާއި  ޞިއްޙީ  ކޮންމެ 

އޮތޯރިޓީން   ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ  ހުރިކަން  ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި 

)ހަެއއް( މަސްދުަވހުން އެކަން    6ކޮންމެ    ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި

 މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން ތަމްރީން ލިބިފައިާވ  )ރ(  

ސަރުކާރުން  އެހީތެރިެއއް  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ  ނަރުހެއް  ނުވަތަ  ޑޮކްޓަރެއް 

ވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ ކޮންެމ  ހިންާގ ކޮންމެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެްއަގާއއި ދި 

ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ހުރިތޯ ބަލައި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކަމާ ުގޅޭ ރިޕޯޓެްއ 

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓު 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންެގ  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

 

ތަޙްޤީޤު އިދާރާއަށް  
 ސާމްޕަލް ގެންދިއުން 

ވަނަ   52ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްެގން ނަާގ ސާމްޕަލްއަކީ މި ޤާނޫނުެގ   . 50-4

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )1މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

 ސާމްޕަލް ނެިގ  ފަދަ ހެއްކެްއކަމުން، ރޭޕް ެއިވޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްެގން ނަާގ

މަރުކަޒަކުން ތަޙްޤީޤު އިދާރާއަށް އެ ސާމްޕަލް ެގންދިއުުމަގިއ ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު  

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ދިވެހި    30މި  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 

 ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން އެކުލަާވލަންވާނެއެެވ. 
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ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ  
މާބަނޑުވުމުން  ފަރާތް  

 ރައްކާތެރިކަން ލިބުން 

ާމއްދާއާިއ،    14މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 50-5 ާމއްދާާއއި،    15ވަނަ  ަވނަ    16ވަނަ 

މާއްދާއާިއ،    17މާއްދާއާިއ،   މާއްދާާއއި،    18ވަނަ  ވަނަ   19ވަނަ 

  38ވަނަ މާއްދާއާިއ،    28ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި،    21މާއްދާއާިއ،  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ ކުށެއް ހިންިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ވަނަ މާއްދާަގއި  

މާބަނޑުވެދާނެކަމަށް  ފަރާތް  ޝިކާރައަކަށްވީ  ކުށުެގ  މައްސަލަތަކުަގއި 

  ވޭނުވަތަ މާބަނޑުވެފަިއވާކަމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރަކަށް ފާހަަގކުރެ

ފަރުވާ،   ޙާލަތްތަކުަގއި މާބަނޑުވުމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ދޭންޖެހޭ

ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވީ ފަރާތުެގ ރުހުމާއެކު އެފަރާތަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރުވާއަކީ ޑޮކްޓަރެްއެގ ސީދާ ބެލުމުެގ  )ށ(  

 ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރުވާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

އުސޫލުތައް  މި   )ނ(   ދިނުމާުގޅޭ  ފަރުވާ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، ޞިއްޙީ ކަންކަމާުގޅޭ ަމސްއޫލިްއޔަތާ   3

 ޙަވާލުެވެގންވާ ަވޒީރު ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ޖިންސީ ގުޅުމުން  
ފެތުރޭ ބަލިތަކަށް  

 ޓެސްޓުކުރުން 

ާމއްދާއާިއ،    14މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 50-6 ާމއްދާާއއި،    15ވަނަ  ަވނަ    16ވަނަ 

މާއްދާއާިއ،    17މާއްދާއާިއ،   މާއްދާާއއި،    18ވަނަ  ވަނަ   19ވަނަ 

އާިއ،    21މާއްދާއާިއ،   ާމއްދާެގ )ށ(  ާމއްދާެގ )ށ(    24ވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   38ވަނަ މާއްދާއާިއ،    28އާިއ،  

ިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުަގިއ، ޖިންސީ ުގޅުމުން ކުށެއް ހިން

ޝިކާރައަކަށްީވ   ކުށުެގ  މަޢުލޫމާތު  ޓެސްޓުކުރުމާުގޅޭ  ބަލިތަކަށް  ފެތުރޭ 

ފަރާތަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ  
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މަރުކަޒެްއަގއި  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  ޓެސްޓުކުރުމަށް  ކުށުެގ  ބަލިތަކަށް   

ހެދުމުެގ   ޓެސްޓުތައް  އެފަދަ  ެއދިއްޖެނަމަ،  ފަރާތުން  ޝިކާރައަކަށްވީ 

 އިންތިޒާމް އެ މަރުކަޒަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

އިންތިޒާމް   )ށ(   ޓެސްޓުކުރެވޭނެ  ބަލިތަކަށް  ފެތުރޭ  ުގޅުމުން  ޖިންސީ 

ޓެސްޓުތައް   އެފަދަ  މަރުކަޒުތަކުން،  ބޭނުންވާ ހަމަޖެހިފައިނެތް  ހެދުމަށް 

ހެދު ޓެސްޓުތައް  އެފަދަ  ނަގައި،  އިންތިޒާމްތަްއ  ސާމްޕަލް  މުެގ 

ސާމްޕަލް   ފަރާތުެގ  ޝިކާރަައކަށްވީ  ކުށުެގ  މަރުކަޒަކަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ފޮނުވައި ޓެސްޓު ހެދުމުެގ ކަންކަން ކުރިއަށް ެގންދަންވާނެެއެވ.

ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހަދަންޖެހޭ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޞިއްޙީ   )ނ(  

ޤާނޫނަށް  މި  ަގވާއިދު،  ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ހެދުމާުގޅޭ  ޓެސްޓުތައް 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ،    3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށެިގން  

ހަދައި  ަވޒީރު  ޙަވާލުވެެގންވާ  މަސްޫއލިއްޔަތާ  ކަންކަމާުގޅޭ  ޞިއްޙީ 

 . ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ
 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ  
ފަރާތާ ދެކޮޅަށް  

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެކި 

ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ކަން ހިނާގދިޔަޮގތް   52މި ޤާނޫނުެގ   . 53

ބަޔާންކުރާ ޮގތުަގއި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުެގ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް  ކަމުަގއި  

ކުށުެގ   ބާރުލިއްބައިނުދޭކަމަށް  ހެކިބަހުން  ހެކިންެގ  ނުވަތަ  ޮގތެްއަގިއ،  މިނިވަން 

ޖިންސީ  ނުވަތަ  ކުށް  ރޭޕްކުރުމުެގ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ،  ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

 ކުށާ ުގޅޭޮގތުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ނުވަތަ އަނިޔާެގ ކުށް ނުވަތަ ޖިންސީ ޯގނާެގ

 ދަޢުވާ ނަފީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އުނިކުރުން.  53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ  .7

 
ހިމެނޭ   )ހ( . 53  ޮގތުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ކަމުަގިއ  ހިނާގދިޔަޮގތް  ނުކުތާތަކުެގ  ކަން 

ހެކިންެގ   ނުވަތަ  ޮގތެއްަގިއ،  މިނިވަން  ނުކުތާއަކަށް  އަސާސީ  ތެރެއިން 

ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  ބާރުލިއްބައިނުދޭކަމަށް  ހެކިބަހުން، 

 ސާބިތުކޮށްދިނުން.

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އުނިކުރުން.   53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ  .8

 

 

ދެމެދު  (ށ) . 53 ދުވަހާ  ޝަކުވާކުރި  އެކަމުެގ  ދުވަހާިއ  ހިނާގދިޔަ  ކަން 

ހިނާގޮގސްފަިއވާ މުއްދަތު އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދިުގެވފައިވުމާެއކު،  

ފަރާތަކަށް  އެްއެވސް  އެހެން  ވާހަކަ  އެ  ތެރޭަގއި،  މުއްދަތުެގ  އެ 

 ކިޔައިދީފައިާވކަމަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވުން.

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އުނިކުރުން.   53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ  .9

 

 

އަޚްލާޤާ   (ނ) . 53 އަބުރުވެރިކަާމއި  ނަފްސުެގ  ފަރާތުެގ  ޝިކާރައަށްވީ  ކުށުެގ 

މައްޗަށް   ކަންކަމުެގ  ސާބިތުާވ  ކޯޓަށް  ތެރެިއން  ކަންކަުމެގ  ުގޅުންހުރި 

ކުށެއް   ދީފާނެ ބަލާއިރު، އެފަދަ  ހެކި  ދޮުގ  ހިނާގފައިާވކަމަށް  އޭނާއާމެދު 

 މީހެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ކޯޓަށް ފާހަަގުވން.

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އުނިކުރުން.   53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ  .10

 

 

ކުށުެގ   )ރ( . 53 ފަރާތާިއ  ވާހަކައަށް  ކުށުެގ ޝިކާރައަށްވީ  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށް ެއޮގތަށް ހިނާގފަިއވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް،  

އެކަން އެޮގތަށް ހިނާގފަިއ ނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ ޙާލަތެއް  

 ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް، ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުން. 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( އުނިކުރުން.   53ކަލުކޮށްފައިެއވާ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަ .11

 

 

ކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާމެދު ކުށުެގ ތުހުމަތު ކުރެވުމުެގ ކުރިން، އޭނާއާިއ   )ބ( . 53

ކުށުެގ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާ ދެމެދު އޮތް ުގޅުމަކީ، އަދި އެ ދެފަރާތުެގ 

ހިނާގފައިވާ   ހިނުގމަށް ދެމެދުަގއި  ކުށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މުޢާަމލާތްތަކަކީ، 

މަުގފަހިވެދާނެ ސަބަބެއް ވުޖޫދުަގއި ޮއވެދާނެ ޙާލަތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލު 

 ނުކުރެވުން. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ހަތްވަނަ ބާބަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.   57ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 
ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙީ  

ތަންތަނުގެ ޚާއްޞަ  
 ޒިންމާ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ހ( . 57-1 ހިނިގކަމަށް  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ޝިކާރަ ކުށުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  އަމައްސަލަެއއްެގ  ޞިއްޙީ  ފަރާތެއް  ކަށްވީ 

ދިވެހި   މަރުކަޒަކުން  އެ  އަތުެވއްޖެނަމަ،  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ތަނަކަށް 

ވަުގތުން   ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ސަރވިސް  ސޯޝަލް  ޚިދުމަތަށާއި  ފުލުހުންެގ 

 އަންަގންވާނެެއވެ.  

ާމއްދާއާިއ،    14މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(   ާމއްދާާއއި،    15ވަނަ  ަވނަ    16ވަނަ 

މާއްދާއާިއ،    17މާއްދާއާިއ،   މާއްދާާއއި،    18ވަނަ  ވަނަ   19ވަނަ 

އާިއ،    21މާއްދާއާިއ،   ާމއްދާެގ )ށ(  ާމއްދާެގ )ށ(    24ވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   38ވަނަ މާއްދާއާިއ،    28އާިއ،  

ކުށެއް ހިނިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަެއއްަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  

ކަށްީވ ފަރާތް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުވެއްޖެނަމަ،  އަ ނަކަށް ކުށުެގ ޝިކާރަތަ

ޤާނޫނުެގ   ޤާނޫނުަގިއ    1-50މި  މި  ސާމްޕަލް  ބުނާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް ީވއެންމެ އަވަހަކަށް އެ ތަނަކުން ނަަގންވާނެއެވެ. 

)ހަެއއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، ިމ   6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ   )ނ(  

ތުހުމަތުކުރެވޭ  ހިނިގކަމަށް  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ޤާނޫނުަގއި 
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ޝިކާރަ ކުށުެގ  ޚިދުމަތްދޭ  އަމައްސަލަެއއްެގ  ޞިއްޙީ  ފަރާތެއް  ކަށްވީ 

ޙީ ޚިދުމަތްދޭ  ތަނަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުެވއްޖެނަމަ، އެފަރާތާމެދު ޞިއް

މަސްއޫލިްއޔަތާ  ކަންކަމާުގޅޭ  އުސޫލު ޞިއްޙީ  ޢަމަލުކުރާނޭ  ތަންތަނުން 

 ޙަވާލުެވެގންވާ ަވޒީރު ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ކަށްވީ  އަ ކުށުގެ ޝިކާރަ 
ފަރާތާ ގުޅިގެން  

ފުލުހުން އަދާކުރަންޖެހޭ  
 ޚާއްޞަ ޒިންމާ 

ާމއްދާާއއި،    15ާމއްދާއާިއ،  ވަނަ    14މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 57-2 ަވނަ    16ވަނަ 

މާއްދާއާިއ،    17މާއްދާއާިއ،   މާއްދާާއއި،    18ވަނަ  ވަނަ   19ވަނަ 

އާިއ،    21މާއްދާއާިއ،   ާމއްދާެގ )ށ(  ާމއްދާެގ )ށ(    24ވަނަ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   38ވަނަ މާއްދާއާިއ،    28އާިއ،  

ތުހުމަތުކުރެ ހިނިގކަމަށް  ފުލުހުންނަށް  ކުށެއް  މައްސަލައެއް  ވޭ 

ޝިކާރަ ކުށުެގ  މައްސަލައިަގއި  އެ  ފަރާތް އަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ކަށްވީ 

ފުލުހުންެގ   ދިވެހި  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަވަހަކަށް  ހޯދުނުހާ  ފުލުހުންނަށް 

 ޚިދުމަތުން ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމާއެކު، ކުށުެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  

ކަށްވީ ފަރާތް އޭނާެގ ރުހުމާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް އަޝިކާރަ

 ެގންދަންވާނެެއވެ. 

ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ނ(   ހިނިގކަމަށް  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ފުލުހުންނަށް   މައްސަލައެްއަގިއ  މައްސަލަެއއް  އެފަދަ  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ 

ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވީ ފަރާތާެމދު ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ޮގތާިއ، ެއ  

ތަ ކަންތައްތަްއ  ޙްމައްސަލަެއއްެގ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ  ޤީޤުކުރުމުަގއި 

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ުއސޫލު  )ތިނެއް(    3ބަޔާންކުރާ 

 ރޭަގއި ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުން ހަދަންވާނެއެވެ. މަސްދުވަހުެގ ތެ
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ފުލުހުން  )ރ(   މައްސަލައިަގއި  ކުށެއްެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުަގއި  މި 

ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް   ފުލުހުން  އުސޫލަކާ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ޚިދުމަތަށް   ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެކަން ފުލުހުންެގ  އެނގިއްޖެނަމަ،  ދިވެހި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު(   2020/34ޤާނޫނު  ޚިދުމަތުެގ  ފުލުހުންެގ  )ދިވެހި 

މިޮގތުން  ައދި  ބަލަންވާނެއެވެ.  މަްއސަލައެއް  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށްފަހު، ނިންމިޮގތުެގ މަޢުލޫމާތު،  

ނިންމުމެއް ނިންމާ  އެ  ފެށިެގން    ަގޑިއިރު    24ަވުގތުން  )ސަުއވީސް( 

މިނިވަން  އަދާކުރާ  ޒިންމާ  ބެލުމުެގ  މައްސަލަތައް  ފުލުހުންެގ  ތެރޭަގއި 

 މުއައްސަސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 ލާޙުކުރުން.ޞްވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ައންނަނިވި ޮގތަށް އި  66ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 
ގަވާއިދު ހަދައި  

 ންގުން ހި 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ   (ހ) . 66 ޮގތަކަށް  އެހެން  މާއްދާއެއްަގއި  އެހެން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކުެގ ތެރެއިން ކަމާުގޅޭ  

ަގާވއިދުތަްއ   އެނޫން  ފިޔަަވއި،  ަގާވއިދެއް  ހިންަގންޖެހޭ  ހަދައި  ކޯޓަކުން 

 ަވޒީރެވެ. ހަދައި ހިންާގނީ، 

ހަދާނީ  )ށ(   ަގާވިއދުތައް  ހިންަގންޖެހޭ  ހަދައި  ކޯޓަކުން  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި 

ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މަޝްވަރާއާެއކު  ކޯޓުތަކުެގ 

ކޯޓެއްަގއި  ހުރިހާ  ބޭނުމަށް  ޤާނޫނުެގ  މި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

 ަގވާއިދެކެވެ. ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ އެއް  ހިންަގންވާނީ މި
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ވަނަ މާއްދާެގ )ސ( ެގ ފަހަތަށް )ޑ(، )ޒ(، )ޓ( އަދި )ޔ( ެގ ޮގތުަގއި އަންނަނިވި    69ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .14
 ޮގތަށް އަކުރުތައް އިތުރުކުރަން. 

 

އެަވނީ )ޑ(  . 69 މާނަކުރުން  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް"  ސަރވިސް  އަނިޔާެގ    ،"ސޯޝަލް 

ދިނުމުގެ ފަރާތްތަކަށް  ޝިކާރައަކަށްވާ   ސަޕޯޓް  ސައިކޯސޯޝަލް 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ަވޒީރު ނުވަތަ ވުޒާރާެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިންާގ 

 އިދާރާއަށެވެ. 

ސަރުކާރުެގ ޞިއްޙީ    ، "ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ( ޒ)  

ސަރުކާރުެގ   ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަރުކަޒުތަކާއި،  ޚިދުމަތްދޭ 

 ތަކަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި، އަދި އަމިްއލަ ހޮސްޕިޓަލު

ހުރިހާ  )ޓ(    ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނަޒަރިއްޔާ"  ސެންޓަރޑް  "ވިކްޓިމް 

ޝިކާރައަކަށްވާ   ކުށުެގ  ބޭނުންތަކާިއ  ޙާލަތެއްަގއިވެސް  ފަރާތުެގ 

ސަމާލުކަމެއްދީ،   ޚާއްޞަ  ޮގތެއްަގއި  ނިޒާީމ  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް 

އޯާގތެރިކަމާއެކު އިތުރަށް އަނިޔާ ނުވާނޭ އަދި އިތުރަށް ިވކްޓިމައިޒްނުވާނޭ  

ޮގތުެގމަތިން ކުށުެގ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތް 

 ދިނުމާުގޅޭ ނަޒަރިްއޔާއަށެވެ. 

ކުށުެގ   )ޔ(    ެއަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނަޒަރިއްޔާ"  އިންފޯމްޑް  "ޓްރައުމާ 

އަދި  ނަފްސާނީ  ޖިސްމާނީ،  އަނިޔާތަކުެގ  ލިބޭ  ފަރާތަށް  ޝިކާރައަކަށްވާ 

ޖްތިމާޢީ އަސަރު ދެނެަގނެ ެއފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާާއިއ އެހީތެރިކަން އި

 ފޯރުކޮށްދިނުމާުގޅޭ ނަޒަރިްއޔާައށެވެ. 

 

ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ    ،ތަޞްދީޤުކޮށް، ފާސްވެ ޤާނޫނު މި، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .15
 ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.

 

 


