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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

:  އަންގާރަ  :  2016 އޮގަސްޓު 16 – 1437 ޛުލްޤަޢިދާ 13ތާރީޚު 125އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

"ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

 ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1ގަވާއިދު" އަށް 

  



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            125 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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  އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
"ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް 

 ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް 
 
  

ުލތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ސޫ"ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު
  ގެނައުން.

  
  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .1

  
(ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ  2009/12ޞަދަކީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދުގެ މަޤު  .2  

ނޑައަޅާފައިވާ ސޫމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އު ) ގައި ކުށް ކަމަށް ކަ ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
މުކޮށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ ގޮތެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، އާންކުށްކުރާ މީހުންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު 

މޯބައްިލ ، ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްގެންރައްޔިހިކުށްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ދިވެ
އަކުން ޝޯޓް މެސެޖް ސަރވިސް (އެސް.އެމް.އެސް) ގެ ޒަރީޢާއިން ފަސޭހަކަމާއެުކ ޑިވައިސް

. ތު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުމީހުންގެ މަޢުލޫމާ އެ   ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ
  
 

  މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ  4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .2
  

ހޭ ތަރުގައި ހިމަނަންޖެދަފު
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި 

ތަރުގައި ހިމެނޭނެ ދަފު
  މަޢުލޫމާތު

ތަރުގައި ހިމެނޭނީ ކުޑަކުދިންނަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދަފު 3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .4
ލަތެއްގައި ކުރި މީހެއްކަން ކޯޓަކުން ހާޖިންސީ ގޯނާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެއްވެސް 

  ށްފައި ތިބި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެކަންޏެވެ. އްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮމީހެ ސާބިތުވެ އެ
  

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް ކޯޓުން  ،ތަރުގައި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށްޓަކައިދަފު (ށ)    
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓުން މިނިސްޓްރީއަށް  5 ޙުކުމްކުރާތާ ގިނަވެގެން (ފަހެއް

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
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(ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާްއަޞ  2009/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)    
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް މީހެއްެގ ސޫއު ) ގައި ކުށްކަމަށް ކަ ލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ވެއްޖެކަމަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު، އެ ޙުކުމް މޯލްޑިްވްސ މައްޗަށް ސާބިތު
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 7ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ތަންފީޛުކުރަން ފަށާތާ   (ހަތެއް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެ ސަރވިސްއިްނ  7މި ގަވާއިދުގެ 
  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

  
  

  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .3
  

މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި 
ތަރުގައި މަޢުލޫމާތު ދަފު

  ހިމެނުން 

ތަރުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ މުކުރާ ދަފު ންއާތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު(ހ)   7
 .   މަޢުލޫމާތުތަކެވެ

  
  ފުރިހަމަނަން؛  (1)    

  
  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛ (2)      

  
  ؛ތާރީޚު އުފަން  (3)      

  
  ދާއިމީ އެޑްރެސް؛ (4)      

  
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް؛ (5)      

  
  މިހާރުގެ ކުލަ ފޮޓޯއެއް؛ (6)      

  
  ސާބިތުވި ކުށުގެ ބާވަތް؛ (7)      

  
  ؛ތާރީޚުޙުކުމް ކުރި  (8)      

  
  މުއްދަތު؛ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ (9)      

  
  ؛ތާރީޚުޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމޭ  (10)      

  
  ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމި މޮނިޓަރކުރަމުންދާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛ (11)      

  
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު، ބޭސްފަރުވާއަށް، ނުވަތަ ޢާއިލީ ބޭނުމަކަށް،  (12)      
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މީހަކު ދޫކޮށްލި  އެނޫންވެސް ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ، އެ ނުވަތަ
މީހަކު ދޫކޮށްފައިވަނީ ގޭ  އަދި އެ ތާރީޚު ތާރީޚާއި، އަނބުރާ ބަންދުކުރެވޭނެ 

  ބަންދަށްކަން، ނުވަތަ ރަށު ބަންދަށްކަން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށްކަން.
  

ތަރުގައި ނުހިމެިނ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރުން، ދަފު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ށ)    
ކަމުގައިވިޔަސް އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް މިނިސްޓްރީގައި ރައްކާކުރެވިފަިއ 

  ހުންނަންވާނެއެވެ. 
  

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަަތ   (1)      
އެންމެ ފަހުން ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނާއި އަދާކުރި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންނުދާނަމަ 

  ވަޒީފާ؛
  

ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި ކިޔަވަމުންދާނަމަ  (2)      
  ތަނެއްގެ ނަން؛ އެ
  

  އިނގިލީގެ ނިޝާން؛ (3)      
  

  އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން؛ (4)      
  

ނޑުގައި  (5)         ؛ތުމާލޫޢުމަ ގެނުޝާނި އެ މަަނ ރިހު ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ހަށިގަ
  

  ޙުކުމް ކުރި ކޯޓު؛ (6)      
  

  ؛ތާރީޚުއިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރި  (7)      
  

ނުވަތަ ، ތާރީޚުފެށި  ގ ހޯދަމުންދާނަމަ ކައުންސިލިންގކައުންސިލިން (8)      
  ؛ތާރީޚުކައުންސިލިންގ ހޯދާ ނިމިފައިވާނަމަ ނިމުނު 

  
      (9)  / މީގެ ކުރިން މި ބާވަތުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، ޙުކުމް ކުރި ތާރީޚު

/ މިހާރުގެ އަ   ލަތު.ހާދަދު
  

ތަރުގައި ހިމަނައި، އެންމެ ފަުހްނ ތު ދަފުތަރުގައި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާއިރު، މަޢުލޫމާދަފު (ނ)    
ގޮތަށް ފެންނަން ންމުންނަށް އެނގޭނެއާމަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު ތާރީޚު ފަސޭހައިން 

  ހުންނަންވާނެއެވެ. 
  
  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            125 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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ވަނަ މާއްދާގެ ފަހު ޕެރެގްރާފްގައިވާ "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން  21ގަވާއިދުގެ   .4
" އަށް ބަދަލުކޮށް އަންނަނިވި ގޮތަށް މާނަކުރުން. " މި ޢިބާރާތް "މިނިސްޓްރީ   ސަރވިސް

  
އެކިބާވަތްތަކުގެ ހާނިއްކަ ލިބިފައިވާ ކުޑަކުދިންނާިއ  ،ބުނެފައި އެވަނީ"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް       

ނޑުތައް  އިހުމާލުވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަ
ނޑައަޅައި މި މަސައްކަތް  ،ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ،ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެވެ.ވިލަރެސްކުރުމަށް    ކަ
  

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގައި "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވްިސ"       
" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.   މިހެން ހުރި ތަންތަން "މިނިސްޓްރީ

  
  

. ރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު  .5   ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން 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 ައށް
. . .your fr iend on air.


