
 ޤަާވޢިދު ކޮމިޓީގެ ފަުރވާިދނުމާބެހޭ ބޭނުންކުރާީމހުްނނަށް މަސްތުވާތަކެތި 
     
     
     
  ނަން ކޮމިޓީގެ . 1    
     
 .    ބެހޭކޮމިޓީއެވެ ފަރުވާދިނުމާ  ކުރާމީހުންނަށް  ބޭނުން  މަސްތުވާތަކެތި ނަމަކީ ކޮމިޓީގެ       
     
   ގޮތް އެކުެލވިފައިވާ ކޮމިޓީ. 2    
      
 އޮފް މިނިސްޓްރީ، ހެލްތާއި އޮފް މިނިސްޓްރީ، އާއި ސެކިއުރިޓީ ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއޮފް، އެކުލެވިގެންވަނީ މިކޮމިޓީ      
 .   މައްޗަށެވެ ބައެއްގެ ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް، އޮފީހުންނާއި ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ، ސެކިއުރިޓީއާއި ސޯޝަލް އެންޑް އެފެއާރސް ވިމެންސް
     
  މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ . 3    
     
     
  ކަނޑަޅުން މީހުން ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި) ހ      
  ކަނޑައެޅުން ތްދޭނެގޮ ފަރުވާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި) ށ      
  ބެލުން ދޭތެރެއިން ދޭތެރެ ގޮތް ގެންދާ ދެމުން ފަރުވާ، މީހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާ) ނ      
  ކަނޑައެޅުން މީހުން ކުރާ ފުރިހަމަ ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ ދެވޭ ފަރުވާ) ރ      
  ޅުންކަނޑައެ މީހުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރުވާއިން ތެރެއިން މީހުންގެ ދެވޭ ފަރާުވ) ބ      
  ަކނޑައެޅުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މީހުންނާމެދު ކުށްކުރާ މުއްދަތުގައި ފަރުވާގެ ތެރެއިން މީހުންގެ ދެވޭ ފަރުވާ) ޅ      
     
ނޑައެޅުން މީހުން  ފަރުވާދިނުމަށް. 4       ކަ
     
     
 ވަނަ 11 ގެ) ޤޫާނނު މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ( 77/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު ދެވޭނީ ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި) ހ      

 ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 12، މީހުންނަށާއި ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީން ދިނުމަށް ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުދޭ ތަކުން ކޯޓު މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ
 ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީން ދިނުމަށް ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ ހުށަހަޅާ އަމިއްލައަށް ލިބުމަށްއެދި ފަރުވާ ކުރިން ފާޅުވުމުގެ ބޭނުންކުރާކަން މަސްތުވާތަކެތި މަތިން

 .  މީހުންނަށެވެ
     
 5 ވޭތުވެދިޔަ( ރެކޯޑު ކުށުގެ މީހެއްގެ ކޮންމެ އެއިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މީހުން ދިނުމަށް ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުދޭ ކޯޓުން) ށ      
 ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ، އޮފީހާއި ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނީ) ކަންތައްތަކުގެ ހިނގަމުންދާ ނުނިމި ކަންތަކާ ނިމިފައިވާ ދުވަހުގެ އަހަރު

 ފަރުވާ ނުފެންނަނަމަ އަށްކޮމިޓީ ރަގަޅުކަމަށް ރެކޯޑް ކުށުގެ. ވާނެއެވެ ސާފުކުރަން އިން ކަރެކްޝަންސް އޮފް ޑާިޓްމަންޓް، ކޯޓާއި ޖިނާއީ، ސެކިއުރިޓީއާއި
 . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ނުދިނުމަށް
     
 މެދުވެރިކޮށް ބޯޑު ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް، ކުރިން ކަނޑައެޅުމުގެ މީހުން ދިނުމަށް ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތި) ނ      

 .  ނެއެވެހޯދަންވާ ގަތުމެއް ބަސްދީ މީހެއްގެ އެއިން ކޮންމެ
     



 އެމީހެއްގެ ނަންގަވާފައިވާ ފަރާތުން ކުރެއްވި ތަޙުޤީޤު ޓާއިޕޯރި ގަތުމުގެ ބަސްދީ ގައިވާ) ނ(، ރިކޯޑްތަކަށާއި ގައިވާ) ށ( މިނަންބަރުގެ) ރ      
 ކޮމިޓީން ދިނުމަށް ފަރުވާ މީހުންނަށް ންނަފެ ދިނުމަށް ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ބޭނުންކަމަށް ފަރުވާ ބެލުމަށްފަހު ޓްތައްޕޯރި ބަޔާނާއި

 .    ކަނޑައަޅާނީއެވެ
، ވަނީނަމަ ކަމުގައި ކުއްޖެއް ދަށުގެ އަހަރުން 18 ސޮއިކުރީ ބޭނުންނޫންކަމަށް ފަރުވާ، ގަތުމުގައި ބަސްދީ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ) ނ( މިނަންބަރުގެ        

 .   ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީން ދިނުމަށް ފަރުވާ، ނަމަވެސް ބޭނުންނޫން އޭނާ
 ފުރިހަމަކުރި ފަރުވާ ލިބިގެން ފުރުޞަތު ފަރުވާގެ އިއްވުމަށްފަހު ނިޔާ، ހުށަހެޅި ކޯޓަށް ާބިތުވެގެން ބޭނުންކުރުމުގެކުށް މަސްތުވާތަކެތި -ބ       
 .ފަރުވާނުދޭން މީހުންނަށް ދާންޖެހުނު ޙުކުމަށް އަނބުރާ ނުވެގެން ފުރިހަމަ ފަރުވާ، މީހުންނާއި

       
 .ފަރުވާނުދޭން މީހުންނަށް ދިޔަ ޙުކުމަށް ނުވެގެން ބޭނުން ލިބިފާމެ ކުރިން ފުރުޞަތު ފަރުވާގެ ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( - ޅ    
 އްގައިތާރީޚެ ކުރީގެ ނުފެންނަކަމަށް ފަރުވާދޭން ބަލާ ރިކޯޑްތަކަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޓީއަށް އިއްވުމަށްފަހު ނިޔާ ފަދައިން ބުނެފައިވާ ގިައ) ހ( - ކ    
 . ކަނޑައެޅުން ގޮތެއް ކޮމެޓީން ދިނުމާމެދު ފަރުވާ ބަލާ ރިކޯޑްތަކަށްވެސް ފަހުގެ މީހުން ނިންމަވާފައިވާ ކޮމިޓީން
     
 ހުންނަށްމީ ޖަލަށްލާފައިވާ ޢުމުރަށް ތާރީޚެއްގައި ކުރީގެ ކޮށްގެން އެތެރެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ - އ    

 .ފަރުވާނުދޭން
     
 .ފަރުވާނުދޭްނ މީހުންނަށް ނުކުރި ފުރިހަމަ ފަރުވާ އައިސް ގޮތުން ވޮލަންޓްރީ މީހުންނާއި ހޯދާފައިވާ ފަރުވާ ގޮތުން ވޮލަންޓްރީ ތާރީޚެއްގައި ކުރީގެ - ވ    
     
     
ނޑައެޅުން  ދޭނެގޮތް  ފަރުވާ. 5       ކަ
     
     
 :  އެއީ . ބަޔަކަށެވެ  3 ބެހިފައިވަނީ  ކަންތައް ނުމުގެ ދި  ފަރުވާ ރާއްޖޭގައި    
     
   ރީހެބިލިޓޭޝަން ރެސިޑެންޝަލް - 1    
 . ފަރުވާއެވެ ދެވޭ ބަހައްޓައިގެން ސެންޓަރުގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޑްރަގް މިއީ      
     
  ހައުސް ހާފްވޭ -2    
 ބަހައްޓާ ކުރިން ކުރުމުގެ ޙަވާލު ޢާއިލާއާ ދިނުމަށްޓަކައި ފަރުވާ ދެވޭ ތެރޭގައި މާޢަތުގެޖަ ފުރިހަމަވުމުން މުއްދަތު ބަހައްޓާ ސެންޓަރުގައި މިއީ      

 . ފަރުވާއެވެ ދެވޭ ތަނެއްގައި
     
  ރީހެބިލިޓޭޝަން ކޮމިއުނިޓީ -3    
  . ފަރުވާއެވެ ދެވޭ ނެރެގެން ތެރެއަށް ޖަމާޢަތުގެ ޙަވާލުކޮށްގެން ޢާއިލާއާ މިއީ      
       
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް އެއްފަހަރު ދުވަހަކުން 90 ކޮންމެ ޓެއްޕޯރި ންޓްމައެސެސް މީހެއްގެ ކޮންމެ ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް ފަރުވާ) ހ      
     
 ންރިހެބިލިޓޭޝަ ޑްރަގް ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ރެސިޑެންޝަލް ފޮނުވޭނީ ފުރަތަމަ މީހުން ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް ފަރުވާ) ށ      

 ރަނގަޅު މަސައްކަތްކުރާ އިޞްލާޙުވުމަށް ބައިވެރިވެ ފުރިހަމައަށް ތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮއްވާ ޤަވާޢިދާ ސެންޓަރުގެ. ސެންޓަރަށެވެ
 .ކުރެވޭނެއެވެ ބަދަލު ފަރުވާއަށް ދެވޭ ތެރޭގައި ޖަމާޢަތުގެ ގޮތުން އުޞޫލެއްގެ ކްލައިންޓުން ލަފާދޭ އިން ކޮމިޓީ ކައުންސެލަރުންގެ ކަމަށް ކްލައިންޓުން

      
 ބައްލަވާ ކޮމިޓީއަކުން ކައުންސެލަރުންގެ ޓެއްޕޯރި ކްލައިންޓެއްގެ ކޮންމެ ކޮށްފި ފުރިހަމަ ފަރުވާ ސެންޓަރުގެ ގޮތުން ގައިވާ) ށ( މިނަންބަރުގެ) ނ      

 ހުންނެވި އެވަގުތު ހިންގެވުމަށް ބޯޑު ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ޓްޕޯއެރި އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބޯޑަށް ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ކުރައްވުމަށްފަހު މަޝްވަރާ



 ދުވަހުގެ 30 ގޮތެއްގައި ޢާންމު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި) ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ކޮމިއުނިޓީ( ތެރެއަށް ޢާއިލާގެ މީހަކު މިފަދަ، ބެއްލެވުމަށްފަހު އިސްވެރިޔަކު އެންމެ
 . އްޓިދާނެއެވެބެހެ ހައުސްގައި ހާފްވޭ މުއްދަތަށް
     
 ނާކޮޓިކްސް އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ކޮމިއުނިޓީ ކްލައިންޓުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް އެއްގޮތްވާ ޤަވާޢިދާ ހައުސްގެ ހާފްވޭ) ރ      

  .ލިބިގެންވެއެވެ އިސްވެރިޔަކަށް އެންމެ ހުންނެވި ޙަވާލުވެ އެވަގުތަކު ހިންގެވުމާ ބޯޑު ކޮންޓްރޯލް
     
     
 އިޞްލާޙުވުމުން ވަރަށް ދޫކުރާ މުޅިން ކްލިައންޓަކު ތެރެއިން ކްލައިންޓުންގެ ޢަމަލުކުރާ އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތަކާ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ކޮމިއުނިޓީ) ބ      
 ކޮމިޓީއަށް ޓުޕޯރި ކައުންސެލަރގެ ޓާބަލަހައް އެކްލައިންޓަކު ބޯޑުން ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ކުރިން ދުވަސް 30 ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ޙުކުމުގެ ނުވަތަ

 . ކަނޑައަޅާނީއެވެ މީހުން ފެންނަ ކޮމިޓީއަށް ކުރިކަމަށް ފުރިހަމަ ފަރުވާ ބަލައި ފައިލަށް ރިކޯޑް އެކްލައިންޓުގެ ޓަށާއިޕޯމިރި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
     
     
  ކަނޑައެޅުން ކުރާނެގޮތް ޢަމަލު މީހުންނާމެދު ލިބިނުގަންނަ ފުރިހަމައަށް ފަރުވާ ތެރެއިން މީހުންގެ ކަނޑައަޅާ ފަރުވާދިނުމަށް. 6    
     
     
 ކުރަންޖެހޭ ވަކި ފަރުވާއިން ގޮތުން ހުންނަ ޢަމަލުތައް އީެމހުންގެ ތެރެއިން އޭގެ ބެލުމަށްފަހު ޓަށްޕޯރި އެސެސްމަންޓް މީހުންގެ ފަރުވާދެވޭ) ހ      
 ފަރުވާ މީހުން އަންނަ ކުރެވިގެން ޙުކުމް ކޯޓުން ތެރެއިން މީހުންގެ ވަކިކުރެވޭ ފަރުވާއިން އަދި. ރާނީއެވެވަކިކު ފަރުވާއިން ީހުން ފެންނަ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް
 ތަންފީޟު ޙުކުމް، މަތިން ގޮތުގެ ބުނާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 13 ގެ) ޤާނޫނު މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ( 77/17 ނަންބަރު ޤާނޫނު ނުކޮށްފިނަމަ ފުރިހަމަ
 ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ ބާވަތުގެ ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ދައުލަތުން މައްސަލައަކީ ވަކިކުރި ފަރުވާއިން އެމީހަކު އަދި. އެވެފޮނުވާނީ ކުރުމަށް

 . ހުށަހަޅާނީއެވެ
     
 ބޭނުންކުރި މަސްތުވާތަކެތި މީހަކުއެ ނުކޮށްފިނަމަ ފުރިހަމަ ފަރުވާ މީހަކު ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް ފަރުވާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަަނ 12 މިޤާނޫނުގެ) ށ      
 އެމައްސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ މައްސަލައެއްގައި ބާވަތުގެ ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާ ދައުލަތުން ވަކިކުރީ ފަރުވާއިން އަދި. ހުށަހަޅާނީއެވެ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ މައްސަލަ
 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ވެސް

     
 ދޭން މިޚިދްމަތް ކުރެވޭނީ ޢަމަލު މިބަޔަށް. ނުވެއެވެ ފެށިފައެއް އަދި ޚިދްމަތް ހައުސްގެ ހާފްވޭ ބުނާ ަނންބަރުގައި ވަނަ 5 ދުގެމިޤަވާޢި -:  ނޯޓް    

 . ފެށުމުންނެވެ
 ވެފައިހުރި އެޑިކްޓް، ބާވަތާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކުރި އޭނާ، ޙާލަތާއި، ޢުމުރާއި އެމީހެއްގެ ތެރެއިން މީހުންގެ ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް -         
 ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އިސްތިސްނާ ބަޔަކުން ތެރެއިން ބައިތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 5 ޤަވާޢިދުގެ ބަލާ މައްޗަށް މިންވަރެއްގެ
  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ކުރުމަށް އިސްތިސްނާ މީހަކު ފެނިއްޖެ
     
     

 . އިޞްލާޙްކުރެވިފައެވެ ގައި 2004 ޖޫން 28 މިޤަވާޢިދުވަނީ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  




