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`

`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ކުށުން ދުރުހެލިވެގެން ،މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުމަށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ
ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤުޞަދު

.2

)ހ(

މި ގަވާއިދަކީ ،ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،އެ މީހުންގެ
އުޅުމަށާއި އަޚުލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު ،އަދި ު
މޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައިސް ،މުޖުތަމަޢަށް
ފައިދާހުރި ،ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތް މީހުންނަށް ،އެފަދަ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން ،އެ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަށް މަޢާފުދިނުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ ފުރުޞަތަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2010މަޢާފުދިނުމާއި
އަދަބު

ލުއިކޮށްދިނުމުގެ

ހުށަހެޅުމަކާނުލައި،

ޤާނޫނު(

ގެ

29

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވަނަ
އަމިއްލަ

މާއްދާއިން

ވަކި

އިސްނެގުމުގެ

އިލްތިމާސެއް
މަތިން

ދެއްވާ

މަޢާފެކެވެ.
)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،މި
ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބޮޑެތި

ކުށްތައް

ކޮށްފައިވާ

މީހުން

އިސްތިސްނާ

ކުރެވޭނެއެވެ.
)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ" ،ކުށުން ދުރުހެލިވެގެން ،މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އައުމަށް،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ ،ތިރީގައިމިވާ މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމެވެ.
)ހ(

ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،އެ މީހެއްގެ އުޅުމަށާއި
އަޚުލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު ،އަދި މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައިސް ،މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި،
ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތް މީހުންނަށް ،އެފަދަ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.

)ށ(

ނ
ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް ،ކުށްކުރުމުގެ ތެރެއަށް އެ މީހު ް
ދިޔަނުދީ ،ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމަކަށް ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

)ނ( ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ،ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ޙުކުމް އިއްވާފައިވާ
މީހުންނަށް ކުށުން ދުރުހެލިވެފައިވާ ދިރިއުޅުމަކަށް އަނބުރާ އައުމުގެ ފުރުޞަތު
ފަހިކޮށްދިނުން.
)ރ(

ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ،ފަރުވާދީގެން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެންނަ
މީހުންނަކީ ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ،އެންމެންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ ތިބެ ،ޤައުމު
ތަރައްޤީކުރުމުގައި

އާރާސްތުކުރުމާއި،

ބައިވެރިވެ،

ޢާއިލީ

އުފުލައި،

ޒިންމާ

ދ
އުފާވެރިކަމާއެކު ޞުލްޙަވެރި އަމާން މާހައުލެއްގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭ ފަ ަ
މީހުންކަމުގައިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.
ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

.3

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

.4

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން
ހ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިންނެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދަންޖެ ޭ
އުސޫލުތައް ހަދައި ،ތަންފީޒުކުރުމަކީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މަޢާފުދިނުމުގެ ޚާއްޞަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި،

ފުރުޞަތު ދޭ ފަންނީ ކޮމިޓީ

ފަންނީ

ކަމާބެހޭ

ބޭފުޅުންގެ

މައްޗަށް

އެކުލެވޭ

ކޮމިޓީއެއް،

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޢާފުދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތު ދޭ ފަންނީ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި

އެކުލަވައިލުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް

.5

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަނާއި

.6

ކުރިއަށް ދާނެގޮތް

އިސްނެންގެވުމުގެ

މަތިން ޝަރުޠާއެކު މަޢާފުދޭން ފެންނަ

މީހުން

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

އ
ކޮމިޓީ ހިންގާނެގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި ،ކޮމިޓީގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަ ް
އެކުލަވައިލާނީ ،މިނިސްޓަރުގެ އިރުޝާދާއެކު ،ކޮމިޓީންނެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިއްޖެނަމަ ،އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް
އވާ ،އަދި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި
އައިސް ،ކުށުން ދުރުހެލިވެފަ ި
ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ފެންނަ މީހުންގެ ލިސްޓު އެކުލަވައިލުމަށްފަހު ،ކޮމިޓީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މަޢާފުދިނުމުގެ ފުރުޞަތުދީފައިވާ މީހު ް
ނ ،ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިތަކާއި،
އެފަދަ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތައް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ތ
ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވައިލެވޭ ރިޕޯޓެއް ،މި މާއްދާގައިވާ މަސައްކަ ް
ނިމޭތާ

1

)އެކެއް(

މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މިނިސްޓަރ

އޮފް

ހޯމް

އެފެއާޒަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވައިސް ޗެއަރމަން

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަނާއި ވައިސް ޗެއަރމަން ކަނޑައަޅުއްވާނީ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒެވެ.

4

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު193 :

އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އޮތް

.7

ކޮމިޓީ އުވުން

.8

ފަންނީ އެސެސްމަންޓް

.9

މައްސަލައެއް ނުބެލުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނނަ މީހުންގެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުމަށް ،މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދޭން ފެ ް
ލިސްޓު ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލާއިރު ،ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކާ ޢާއިލީ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލާއި ،މުވައްކިލުގެ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ ،އެ މެންބަރަކު އެކަން
ކޮމިޓީއަށް ހާމަކުރުމަށްފަހު ،އެފަދަ ގުޅުމެއް މެންބަރަކާ އޮތް މީހެއްގެ މައްސަލައަކާމެދު
ކޮމިޓީގައި ބަހުސްކުރެވޭ ހިނދު ،ކޮމިޓީގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް ކޮމިޓީގެ
އ
މެންބަރަކު ހާޒިރުވެ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގަ ި
އެ މެންބަރުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ،މަޢާފުދޭން
ފުރުޞަތުދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މީހުންނާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކި
ގޮތެއް ނިންމުމުން މި ކޮމިޓީ އުވުނީއެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،މަޢާފު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން ފެންނަ މީހުންގެ ފަންނީ
އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގައި ކޮމިޓީން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބެލުމަށްފަހު،
ކޮމިޓީން ކޮންމެ މީހަކަށް ވަކިން ފަންނީ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
.1

އެމީހަކު ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތާއި ކުޑަބޮޑުމިން؛

.2

ފާއިތުވީ ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ޙުކުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާގައި
އަޚުލާޤީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްޖެހިފައި ނުވުން؛

.3

އެ މީހެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު؛

.4

އެ މީހަކަށް ކުރެވިފައިވާ ކުށަކާމެދު ،އެ މީހަކު ހިތާމަކުރާ މިންވަރު؛

.5

ޢާއިލީ ޒިންމާ އަދި އެނބުރި އައިސް މުޖުތަމަޢުގައި އުޅުމުގައި ،އެމީހަކަށް
ޢާއިލާއިން އެހީތެރިވެވޭނޭ މިންވަރު؛

.6

އެ މީހަކު އެނބުރި މުޖުތަމަޢަށް އައިސް ،ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ނުވަތަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު؛

.7

ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހާއަށް ،މަސައްކަތެއް ދަސްކުރުމުގެ،
ނުވަތަ ކިޔެވުމުގެ ،ނުވަތަ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ހޯދުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު؛

.8

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެންނަ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި ،މުޖުތަމަޢުގެ
ސަލާމަތާއި އެންމެންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެތިބޭނެ ބައެއްތޯ ބެލުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަންނީ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ބެލުމަށްފަހު ،އެ މީހަކީ،
5

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު193 :

ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް

.10

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައިސް ،ކުށުން ދުރުހެލިވެފައިވާ ،މުޖުތަމަޢުގެ ތަރައްޤީއަށް
ހިއްސާކުރާ ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މީހެއްކަމަށް
ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އަދި އެ މީހަކީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްނަމަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފުދެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭން
ފެންނަ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އެ މީހަކު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ތަންފީޒުކުރަމުންދާ

ލިސްޓުގައި

މީހުންނަށް މަޢާފުދިނުމަށް

ހމެނޭ
ި

ކިބައިގައި

މީހުންގެ

މި

މާއްދާގައި

ޝަރުޠުތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ބަލާނެ
މިންގަނޑު

ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ

.11

މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތު

.12

މުއްދަތު

ކޮމިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވާ މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދޭން ފެންނަ މީހުންގެ

)ހ(

އިސްތިޢުނާފު މަރުޙަލާގައި ތިބި ބައެއްކަމުގައި ނުވުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މީހުންގެ ތެރެއިން؛

)ހ(

.1

ހކު މެރުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
ޤަޞްދުގައި މީ ަ

.2

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

.3

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

.4

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

.5

ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

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

)ށ(

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

ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ
ޝަރުޠުތައް

)ހ(

މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރުޠުތައް؛
.1

ދފައިވާ އެއްވެސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާނޫނުތަކުން ބާރު ލިބިގެން ހަ ާ
ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު ނުވުން.

.2
.3

އެއްވެސް ކަހަލަ ކުށަކަށް އަރައިނުގަތުން.
އެއްވެސްކަހަލަ

ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައި

ހައްޔަރުވެ،

ދެވިފައިވާ

ދ
ފުރުޞަތާމެ ު

ޝައްކު އުފެދޭ ފަދަ ޢަމަލެއްނުކުރުން.
.4

ގ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޒީ އިދާރާގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު ެ
6
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ތެރެއިން ހުއްދަ ހޯދުން.
.5

ސ
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން ،އެ މީހަކު މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައި ް
ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުން.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ކުރެވޭނީ ޖިނާއީ ކުށުގެ ޙުކުމް
ކޮށްފައިވާ މީހާގެ ޙުކުމްތަކުގެ ޖުމުލަ މުއްދަތަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން؛
.1

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

.2

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

.3

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

)ނ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ މީހަކު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،

އަދި/ނުވަތަ

އެ

މީހެއްގެ

ކޮށްފައިވާ

މައްޗަށް

ޝަރުޠަކާ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ މީހަކާމެދު ކަންކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޓީންނެވެ .އެ މީހަކު
ޅ އެޅުމުގެ
ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ މީހަކާމެދު ފިޔަވަ ު
ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ،ޙުކުމް ތަންފީޒީ
އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެ މީހަކަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތު ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ،އެ މީހަކަށް
ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމުގެ ކުރިން ،އެ މީހަކު ހުރި ހާލަތަށް އެ މީހަކު ރުޖޫޢަވެގެންދާނެއެވެ.
މިގޮތުން އޭނާއަށް މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދިންއިރު ،އޭނާ ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމުގެ
ނުނިމި އޮތް މިންވަރު އޭނާގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނި ް
ނމާ -13
ގޮތް ތަންފީޒުކުރުން

މަޢާފުދިނުމަށް ފުރުޞަތުދޭން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުން
ގޮތެއް

ނިންމަވައި،

ތަންފީޒުކުރާނީ،

މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓަރުގެ

އޮފް

ހޯމް

އެންގެވުމުގެ

އެފެއާޒަށް
މަތިން،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކި

އެންގެވުމުން،
ސ
މޯލްޑިވް ް

އެ

ނިންމެވުން
ލ
ކަރެކްޝަނަ ް

ސަރވިސްއިންނެވެ.
މަޢާފު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު
ދީފައިވާ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ
ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

.14

)ހ(

މަޢާފުދިނުމުގެ ފުރުޞަތާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކި ގޮތެއް ނިންމަވައި ކޮމިޓީއަށް
އެންގުމުން ،މަޢާފު ލިބިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ފަރާތްތައް ،ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ
ހަވާލުކުރުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ،އެފަރާތްތައް
މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން،
7
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
.1

މަޢާފު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވަނީ ކޮން ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިންކަމާއި ،އޭނާ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤުޞަދާއި ތަފުސީލާއި ،އިސްވެ
ދެންނެވުނު ޝަރުޠުތަކާއި ،ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ
މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް އެ މީހަކަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވާނެ ބަހަކުން،
ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން އެ މީހަކަށް އެންގުން؛

.2

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

.3

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން މަޢާފު ލިބިދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދީފައިވާ މީހާއަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި ،އެ މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން
އެނާއަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ ޕްރޮގްރާމާއި ޝަރުޠުތައް މުރާޖަޢާކުރުން؛

.4

މަޢާފު

ލިބިދިނުމަށް
އެ

ގެނައުމަށްޓަކައި

ފުރުޞަތު
މީހާއަށް

ދީފައިވާ

ބޭނުންވާނެ

މީހާ
ތަޢުލީމާއި

އަނބުރާ

މުޖުތަމަޢަށް

މަސައްކަތުގެ ހުނަރު

ދަސްކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރިވުން؛
.5

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

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ
މުއައްސަސާއިން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ބެލުމަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު
ފުރިހަމަކުރުން

.15

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢާފު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ މީހަކު ،އެ މީހަކަށް
ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފިނަމަ ،އެ މީހެއްގެ ކުށަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2010މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 29
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފު ދޭނެއެވެ.

)ށ(

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައިވާ

ފަދައިން،

އެ

މީހަކަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޕްރޮގްރާމް

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2010މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު
ފ
ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާ ު
ގ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ކުށަށް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ އިތުރު ޙުކުމެއް
ދީފައިވާ މީހާ ެ
ނުވަތަ ޙުކުމްތަކަށް ،އެ ކުށްތަކުގައި އެ މީހަކަށް ދެވޭނެ ލުޔެއް ދިނުމަށް ،އެ މީހަކަށް
8

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު193 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެކަށޭނަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަނޑައަޅައި އެ ފުރުޞަތު ،ކޮމިޓީން އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ނ(

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

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

-16

ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ

-17

ފެށުން

މާނަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ދކު؛
މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނ ަ
"ޙުކުމް ތަންފީޒީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށެވެ.
"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާފައިވާ
ކޮމިޓީއަށެވެ.
މ
"ފަންނީ އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީން ި
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އެކުލަވައިލާ ރިޕޯޓަށެވެ.

_________________

9

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

