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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

:  ބުރާސްފަތި :  2016ޑިސެންބަރު  29 – 1438 ރަބީޢުލްއައްވަލް 30ތާރީޚު 193އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ދެއްވާ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ،މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުަމށް ،ކުށުން ދުރުހެލިވެގެން

 ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު
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 `  
  މް އެފެއާޒް ހޯމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 .    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

        

  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުމަށް ،ކުށުން ދުރުހެލިވެގެން

 ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު
  

މީހުންގެ  ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އެ ، މި ގަވާއިދަކީ
އައިސް، މުޖުތަމަޢަށް  ނބުރިއެލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު، އަދި ުމޖުތަމަޢަށް އުޅުމަށާއި އަޚު

ފަދަ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ އެ ފައިދާހުރި، ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތް މީހުންނަށް،
  ބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.ކޮށްފައިވާ ކުށަށް މަޢާފުދިނުމާ  މީހަކު ގޮތުން، އެ

 

(ހ)  ތަޢާރަފާއި ނަން  .1

(މަޢާފުދިނުމާއި  2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ ފުރުޞަތަކީ
ވަނަ މާއްދާއިން ވަކި އިލްތިމާސެއް  29 ގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު)

މުގެ މަތިން ދެއްވާ ގުއިސްނެއަމިއްލަ އްޔާގެ ހޫރިރައީސުލްޖުމް ،ހުށަހެޅުމަކާނުލައި
  މަޢާފެކެވެ.

 

(ށ)   

މި  ،ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ކޮށްފައިވާ މީހުން އިސްތިސްނާ  އްބޮޑެތި ކުށްތަގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  ކުރެވޭނެއެވެ.
 

(ނ)   

 ،މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުމަށް  ،"ކުށުން ދުރުހެލިވެގެްނގެ ނަމަކީ، މި ގަވާއިދު
" އެވެ. ޞަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއް    ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު

 

(ރ)   

  ތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.ޞަދުމަޤު ވާމިތިރީގައި  ،ބޭނުމަކީ މި ގަވާއިދުގެ
 

 ޞަދު  މަޤު .2

މީހެއްގެ އުޅުމަށާއި  ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އެ 
، އައިސް، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ނބުރި އެ ލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު، އަދި މުޖުތަމަޢަށް އަޚު

  ތު ފަހިކޮށްދިނުން. ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތް މީހުންނަށް، އެފަދަ ފުރުޞަ
 

(ހ)   

މީހުްނ  ދަދު މަދުކޮށް، ކުށްކުރުމުގެ ތެރެއަށް އެ އަތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ މީހުންގެ 
  ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ށް ކަޢާއިލީ ދިރިއުޅުމަދިޔަނުދީ، 

 

(ށ)   
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ޙުކުމް އިއްވާފައިވާ  ޖިނާއީ ކުށެއްގެ  ،ތެރެއިން އުޞޫލުތަކުގެހެބިލިޓޭޝަންގެ ރީ
ދިރިއުޅުމަކަށް އަނބުރާ އައުމުގެ ފުރުޞަތު  ދުރުހެލިވެފައިވާކުށުން  މީހުންނަށް 

  ފަހިކޮށްދިނުން.
 

(ނ)   

ފަރުވާދީގެން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެންނަ  ،ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން
ޤައުމު ، ތިބެ އްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ ޙަ އެންމެންގެ  އި،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާ ،މީހުންނަކީ

، އިޢާއިލީ ޒިންމާ އުފުލަ، ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެތަރައްޤީ ،އާރާސްތުކުރުމާއި 
ފަަދ  ދިރިއުޅެވޭކާމިޔާބުކަމާއެކު ލްޙަވެރި އަމާން މާހައުލެއްގައި ޞުއުފާވެރިކަމާއެކު 

 .   މީހުންކަމުގައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން
 

(ރ)   

ގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެފެއާޒު ޓަރ އޮފް ހޯމްގަވާއިދު ހިންގާނީ، މިނިސް މި
ދަންޖެޭހ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަ އަދި މި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިންނެވެ.

  އްސަސާއެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.އަ ރުމަކީ އެ މުތަންފީޒުކު ،އިއުސޫލުތައް ހަދަ
 

 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް .3

ސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ޝަރުޠާއެކު މަޢާފުދޭން ފެންނަ މީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އި
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ކަމާބެހޭ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް   ،ކަ

" ގެ ނަމުގައި  "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޢާފުދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތު ދޭ ފަންނީ ކޮމިޓީ
 ލަންވާނެއެވެ.އިމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެކުލަވަ

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .4
މަޢާފުދިނުމުގެ ޚާއްޞަ 

 ދޭ ފަންނީ ކޮމިޓީ ފުރުޞަތު
 އެކުލަވައިލުން 

. މި  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް   ވަނީއެވެ
 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  .5 
 ނެގޮތް ކުރިއަށް ދާ

ގޮތުގެ އުސޫލުތަްއ ނެ ކޮމިޓީގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާ ،ކޮމިޓީ ހިންގާނެގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި
  ގެ އިރުޝާދާއެކު، ކޮމިޓީންނެވެ.މިނިސްޓަރު އިލާނީ،އެކުލަވަ

 

(ހ)  

މުޖުތަމަޢަށް  ނބުރި އެ ،ފުރުޞަތު ދެވިއްޖެނަމަ ްށމަޢާފުދިނުމަ، ށުންމި ގަވާއިދުގެ ަދ
ފަިއވާ، އަދި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި އައިސް، ކުށުން ދުރުހެލިވެ

ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ފެންނަ މީހުންގެ ލިސްޓު އެކުލަވައިލުމަށްފަހު، ކޮމިޓީން 
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

(ށ)  

ގެ ބައިތަކާއި، ގޮތުގެ ޕްރޮގްރާމު މަލުކުރަންވީޢަ ،މަޢާފުދިނުމުގެ ފުރުޞަތުދީފައިވާ މީހުްނ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   އެފަދަ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތައް ކޮމިޓީން ކަ

 

(ނ)  

މާއްދާގައިވާ މަސައްކަްތ  މި  ،ލެވޭ ރިޕޯޓެއް އިމަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވަ ކޮމިޓީން ކުރި 
) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ އޮފް 1ނިމޭތާ  ށް އެފެއާޒަ ހޯމް (އެކެއް

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

(ރ)   

ނޑައަޅުއްވާނީ   ވެ.މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒެ ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަނާއި ވައިސް ޗެއަރމަން ކަ
 

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަނާއި  .6
 ވައިސް ޗެއަރމަން 
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ންނަ މީހުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުމަށް، މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދޭން ފެ
ޢާއިލީ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކާ  ،ލާއިރުއިއެކުލަވަކޮމިޓީން ލިސްޓު 
އެ މެންބަރަކު އެކަން  ،މުވައްކިލުގެ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ ،ވަކީލާއި

މީހެއްގެ މައްސަލައަކާމެދު  އޮތް ދަ ގުޅުމެއް މެންބަރަކާއެފަ ،ކޮމިޓީއަށް ހާމަކުރުމަށްފަހު
ގުޅުމެއް އޮތް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެފަދަ ،ކުރެވޭ ހިނދު ސްކޮމިޓީގައި ބަހު

ން ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ ދި އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޮމިޓީރުވެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަޒި ހާ ކު މެންބަރަ
. މެންބަރުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް އޮވެގެން ނުވާ  އެ   ނެއެވެ
 

އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އޮތް  .7
 މައްސަލައެއް ނުބެލުން

ދޭން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި، މަޢާފު 5ގަވާއިދުގެ މި 
ވަކި  ހުށަހަޅާ މީހުންނާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކޮމިޓީން މަށް ކަނަ ފެން ދިނުމަށްފުރުޞަތު

   ގޮތެއް ނިންމުމުން މި ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.
  

 ކޮމިޓީ އުވުން  .8

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، މަޢާފު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން ފެންނަ މީހުންގެ ފަންނީ 
 ،އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ކޮމިޓީން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބެލުމަށްފަހު

  ށް ވަކިން ފަންނީ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.ކޮމިޓީން ކޮންމެ މީހަކަ
 

(ހ)  ފަންނީ އެސެސްމަންޓް .9

  ؛އެމީހަކު ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުޑަބޮޑުމިން
 

1.    

)  6ފާއިތުވީ  ލާގައި ޙަތަންފީޒީ މަރު ގެމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ޙުކުމު(ހައެއް
  ؛ހިފައި ނުވުންމައްސަލައެއްޖެއެއްވެސް އަޚުލާޤީ 

 

2.    

  ؛މީހެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު އެ
 

3.    

   ؛މީހަކު ހިތާމަކުރާ މިންވަރު މީހަކަށް ކުރެވިފައިވާ ކުށަކާމެދު، އެ އެ
 

4.    

 އެމީހަކަށް ، އުޅުމުގައި ގައިއައިސް މުޖުތަމަޢު އެނބުރި ޢާއިލީ ޒިންމާ އަދި
  ؛ޢާއިލާއިން އެހީތެރިވެވޭނޭ މިންވަރު

 

5.    

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ނުވަތަ  ށް އައިސް،މުޖުތަމަޢަ ނބުރިއެ މީހަކު  އެ
  ؛މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު

 

6.    

، މަސައްކަތެއް ދަސްކުރުމުގެ، ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހާއަށް
 ނުވަތަ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ  ،ނުވަތަ ކިޔެވުމުގެ

  ؛ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު
 

7.    

މުޖުތަމަޢުގެ  ،މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެންނަ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި
  އްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެތިބޭނެ ބައެއްތޯ ބެލުން.ޙައެންމެންގެ  އިސަލާމަތާ

 

8.    

ހަކީ، މަށްފަހު، އެ މީލުބެ  އިވާ ފަންނީ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުމާއްދާގެ (ހ) ގަ މި (ށ)   
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އައިސް، ކުށުން ދުރުހެލިވެފައިވާ، މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށް އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް 
ކުރާ، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މީހެއްކަމަށް އްސާހި

މީހަކީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަދި އެ  ނދެއްގައި،ހިކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފުދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭން  ،ތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްނަމަޝަރުޠު

   މީހަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފެންނަ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އެ 
 
ކޮމިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވާ މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދޭން ފެންނަ މީހުންގެ 

ންގެ ކިބައިގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ލިސްޓުގައި ިހމެނޭ މީހު
  ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 

10. ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޒުކުރަމުންދާ 

މީހުންނަށް މަޢާފުދިނުމަށް 
ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ބަލާނެ 

ނޑު   މިންގަ
  ލާގައި ތިބި ބައެއްކަމުގައި ނުވުން.ޙައިސްތިޢުނާފު މަރު

 

(ހ)  

ނޑަށް ފެތޭ މީހުންގެ ތެރެއިން   ؛މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ
 

(ށ)  

  ޤަޞްދުގައި މީަހކު މެރުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
 

1.    

  ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
 

2.    

  ގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމު 
 

3.    

  މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
 

4.    

 ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.ގަދަކަމުން ޖިންސީ
 

5.    

ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި މީހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ  އެ
  ތަންފީޒުކޮށްފައިވުން.

 

(ހ) 11. ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ 
 މުއްދަތު

ތަންފީޒުކުރަމުންދާ  މީހެއްގެ މައްޗަށް އެއް ޙުކުމަށް ވުރެ ގިނަ ޙުކުމްކޮށްފައިވާނަމަ، އެ
  ންފީޒުކޮށްފައިވުން.ޙުކުމުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ތަ

 

(ށ)  

  ؛މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރުޠުތައް
 

(ހ) 12. މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތު 
ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
ނޑައަޅާ  މައްޗަށް ކަ

 ޝަރުޠުތައް
ސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަާދފައިވާ އެއްވެ

  ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު ނުވުން.
 

1.   

  އެއްވެސް ކަހަލަ ކުށަކަށް އަރައިނުގަތުން.
 

2.   

ދެވިފައިވާ ފުރުޞަތާމެުދ  ،މަތުގައި ހައްޔަރުވެހުއެއްވެސްކަހަލަ ކުށެއްގެ ތު 
  ފަދަ ޢަމަލެއްނުކުރުން. އުފެދޭ ޝައްކު

 

3.   

ލުެގ ސޫޢަމަލުކުރާ އު ޙުކުމް ތަންފީޒީ އިދާރާގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާނަމަ 4.    
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  ތެރެއިން ހުއްދަ ހޯދުން.
 

މީހަކު މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައްިސ  މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން، އެ
ނޑައަ   ކުރުން.ތައް ފުރިހަމަޅާ ޝަރުޠުތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުކޮމިޓީން ކަ

 

5.    

ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ކުރެވޭނީ މި
. މިގޮތުން ށްދަތަލަ މުއްފައިވާ މީހާގެ ޙުކުމްތަކުގެ ޖުމުކޮށް   ؛ބަލައިގެންނެވެ

 

(ށ)   

ލިބޭ މީހާެގ  (ތިނެއް) އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ މަޢާފު 3ޙުކުމުގެ މުއްދަތު 
  މީހެއްގެ ތަންފީޒުނުވެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށެވެ. މައްޗަށް ޝަރުޠުކުރެވޭނީ އެ 

 

1.    

މީހެއްގެ މައްޗަށް  (ތިނެއް) އަހަރަށް ވުރެ ދިގުނަމަ، އެ  3ޙުކުމުގެ މުއްދަތު 
  (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 3ޝަރުޠުކުރެވޭނީ 

 

2.    

) ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި  1މީހެއްގެ މައްޗަށް  އެ (އެކެއް
މީހެއްގެ މައްޗަށް  ދިގުނަމަ، އެ (ތިނެއް) އަހަރަށް ވުރެ  3ޙުކުމުގެ މުއްދަތު 
.  5ޝަރުޠުކުރެވޭނީ  ) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ   (ފަހެއް

 

3.    

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ މީހަކު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ 
/ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކާ  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އަދި

މީހަކު  މީހަކާމެދު ކަންކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީންނެވެ. އެ  ޖެނަމަ، އެޚިލާފުވެއް
މީހަކާމެދު ފިޔަވަުޅ އެޅުމުގެ  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ

 ތަންފީޒީ  ޙުކުމް  ،ތިޔާރުކުރުމުގެ އިޚުލުޠި މީހަކަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތު ބާ ނުވަތަ އެ
  ވެއެވެ.އިދާރާއަށް ލިބިގެން

 

(ނ)   

މީހަކަށް  ކޮށްފިނަމަ، އެ ބާޠިލުމީހަކަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތު  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ މި
މީހަކު ރުޖޫޢަވެގެންދާނެއެވެ.  ލަތަށް އެހާމީހަކު ހުރި  ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމުގެ ކުރިން، އެ

ކުމުގެ މިގޮތުން އޭނާއަށް މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދިންއިރު، އޭނާ ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޙު
.  ތަންފީޒުކުރަން ނުނިމި އޮތް މިންވަރު އޭނާގެ މައްޗަށް   ފަށާނެއެވެ

  

(ރ)   

މްހޫރިއްޔާ ވަކި މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދޭން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން  ރައީސުލްޖު
 އެ ނިންމެވުން  ވުމުން،ށް އެންގެއެފެއާޒަ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ،އިގޮތެއް ނިންމަވަ

މިނިސްޓަރުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން، މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަންަލ  ނީ،ތަންފީޒުކުރާ 
 .   ސަރވިސްއިންނެވެ

 

13- ންމާ ނި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 ތަންފީޒުކުރުން  ގޮތް

ކޮމިޓީއަށް  އިމްހޫރިއްޔާ ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވަމަޢާފުދިނުމުގެ ފުރުޞަތާމެދު ރައީސުލްޖު
އްސަސާތަކާ އަކަމާބެހޭ މު ،ފައިވާ ފަރާތްތައްމަޢާފު ލިބިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ ،މުންއެންގު

އެފަރާތްތައް  ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ،ހަވާލުކުރުމުން
، ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޒު އެފެއާ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްމަކީ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓު

(ހ) 14. މަޢާފު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު 
ދީފައިވާ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ 

 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
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. މި ގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޒިންމާއެކެވެ
  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 
އޭނާ  ،މަޢާފު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ކޮން ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިންކަމާއި

 އިސްވެ ،ސީލާއިޞަދާއި ތަފުމަޤު ގެ ންޖެހޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުފުރިހަމަކުރަ
 ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ ،ދެންނެވުނު ޝަރުޠުތަކާއި

 ،މީހަކަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވާނެ ބަހަކުން މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް އެ
  ؛އެންގުން އެ މީހަކަށް ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން 

 

1.    

މަޢާފުލިބިދިނުމަށް ފުރުޞަތުދީފައިވާ ކޮންމެ  ،ކަމާބެހޭ ފަންނީ މާހިރުންނާ ގުޅިގެން
  ؛ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ތަންފީޒުކޮށް ހިންގުންކަ  އެމީހަކަށް، މީހަކަށް

 

2.    

ގެ ސަބަބުން މަޢާފު ލިބިދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ މީހާއަށް ޕްރޮގްރާމު މި
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން  ،އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި  އެ މުއައްސަސާއަކުން ކަ

ނޑައަޅަފައިވާ އެނާ    ؛ޝަރުޠުތައް މުރާޖަޢާކުރުން އިޕްރޮގްރާމާއަށް ކަ
 

3.    

މަޢާފު ލިބިދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ މީހާ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް 
މީހާއަށް ބޭނުންވާނެ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު  ގެނައުމަށްޓަކައި އެ

  ދަސްކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވުން؛
 

4.    

މަޢާފު ލިބިދިުނމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ މީހާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި 
 ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ،އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި
.  ހޯދައިދިނުމަށް މީހާއަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު   މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވުން

 

5.    

ވާލުކޮށްފައިވާ ހައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ މި
މަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް މުއައްސަސާއިން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ބެލު

  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ހޯމްއެފެއާޒު
 

(ށ)   

މީހަކަށް  އެ، ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މީހަކު ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢާފު މި
މީހެއްގެ ކުށަށް  ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފިނަމަ، އެ ކަ

 29ގެ  (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) 2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
   ނެއެވެ.ދޭވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފު 

  

(ހ) 15. ކު ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެ
 ފުރިހަމަކުރުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް  އެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން މީހަކަށް ކަ
(މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު  2010/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފިނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާުފ  29ގެ  )ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ޙުކުމެއް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކުށަށް  އްޗަށްމީހާެގ މަ ފައިވާދީ

ށް މީހަކަ އެ ،ލުޔެއް ދިނުމަށް މީހަކަށް ދެވޭނެ ނުވަތަ ޙުކުމްތަކަށް، އެ ކުށްތަކުގައި އެ

(ށ)   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            193 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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ނޑައަޅައި އެ ފުރުޞަތު    މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީން އެ، އެކަށޭނަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަ
 

އެ  ،ކާމިޔާބުކަމާއެކު ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ދީފައިވާ މީހަކު
މީހެއްގެ ހުރިހާ ކުށަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެ ،ޕްރޮގްރާމްވެސް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ

  ނެއެވެ.ދޭމަޢާފު 
 

(ނ)   

ޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެމި ގަވާއިދު ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

16- ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

  ކު؛ހިނަދއި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަމި ގަވާއިދުގައި އެހެން
 

17- ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ 
 މާނަ 

" ކަމަށް ބުނެފައި   ށެވެ.މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަ ،އެވަނީ  "ޙުކުމް ތަންފީޒީ އިދާރާ
 

 

ލާފައިވާ އިދަށުން އެކުލަވަވަނަ މާއްދާގެ  4 މި ގަވާއިދުގެ ،އެވަނީ "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި
 .   ކޮމިޓީއަށެވެ

 

  

" ކަމަށް ބުނެފައި ލާ ކޮމިޓީން ިމ އިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވަ ،އެވަނީ "ފަންނީ އެސެސްމަންޓް
  ލާ ރިޕޯޓަށެވެ.އިބަލައި އެކުލަވަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް

 

  

  

 

 

_________________  


