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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 35/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010 )މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 484       ތާރީޚު: 10 ޞަފަރު 1436  -  2 ޑިސެންބަރު 2014   އަންގާރަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 484                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެުދވަ ހޯމަވި  42މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
  މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުުމގެ ) 4101/4ޤާނޫނު ނަންަބރު " ވަަނ ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެްއވި 01

  ،ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 24ާޤނޫނުއަސާސީގެ  "ލުބިވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  0އަށް  (ޤާނޫނު
  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރައީ ދުވަހު އަންާގރަހ( ވި 0236 ޞަފަރު 01) 4102 ޑިސެންބަރު 4

 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 484                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 383 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4103/43 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ) 0202/0ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  0

 .)މަާޢފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންަނނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން 4101/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

  ( ވަނަ ަނންބަުރ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުުރން.3ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 3ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .0

)ސާދަ( ގްރާމަށްވުރެ ގިނަ ޢަަދދަކަށް މަސްތުވާތަކެިތ  14އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  (3) )ހ( .5 މަޢާފު ނުދެވޭނެ ކުށް 
ނޑައެޅިފައިވާކު  .ށްހުރެގެން ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ައދަބު ކަ

 ވަނަ މާްއދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

އިލްތިމާސް ހުށަހެޅޭނެ 
 މުއްދަތު 

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަކީ، ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ  .7 މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ
ކަމުގައިވާ ޙާލަތް ފިޔަވައި، އެހެން ޙާލަތްތަކުގައިވާ މީާހ، އަދަބު މަޢާފުކޮށްިދނުން އެދި ުނވަތަ ދެއްކުން 

އަދަބު ލުއިކޮށްދިުނން އެދި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އިލްތިމާސެްއ ހުށަހަޅަންވާީނ، އެމީހެއްގެ ަމއްޗަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ހަތަރުބައިކުޅައެ  އްބައި ތަންފީޒުވެސާބިތުވި ކުށުގެ އަދަބަްށ ކަ

 ދިޔުމަށްފަހުގައެވެ.

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ާޤނޫނުން ެގންަނ  .4
 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް .3
 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 
 
 
 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


