
 ޤަވާޢިދު  ގޮުތގެ  ކުރަްނވީ ޢަމަލު ކްލައިންުޓންާނމެދު
             

     
  ކްލައިންޓުން  ތިބޭ  މަރުކަޒުގައި  ފަރުވާދޭ     
          

 ) ޓެސްޓުން  ޔޫރިން ރެންޑަމް  ނުވަތަ ދާއިރު ހިންމަފުށްޓަށް އެނބުރި  މާލެއިން( ޒިޓިވްވުންޕޮ ޔޫރިން - 1    
     

   ކްލައިންޓުން އެހެން ފިޔަވާ މެމްބަރސް ޔަންގް 1.1       
  ޑީމޯޓްކުރުން ލެވެލަށް އެއް:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ކެންސަލްކުރުން ދުވަހަށް އެއްމަސް ޢިނާޔަތްތައް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން މިޓީއަށްކޮ ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     

  މެމްބަރސް ޔަންގް  1.2       
   ) ކުރާނެ އަސަރު އެންމެ އެކްލައިންޓަކު( ކުރުން ކަންސަލް ޢިނާޔަތެއް:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ކެންސަލްކުރުން ދުވަހަށް އެއްމަސް ޢިނާޔަތްތައް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     

 އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް މަނާ ކުރުން އެތެރެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަތަ އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ހިމެނޭ ޤާނޫނުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ - 2     
  ފޮނުވުން މިނިސްޓްރީއަށް ޑިފެންސް ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤު މައްސަލަ އެތެރެކޮށްފިނަމަ މަރުކަޒަށް ފަރުވާދޭ
     

  ކުރުން އެތެރެ މަރުކަޒަށް ފަރުވާދޭ އްޕޯޓެޓެއެއް އެއްވެސް މަނާ ކުރުން އެތެރެ މަރުކަޒަށް ފަރުވާދޭ އެނޫންވެސް ނުވަތަ ދުންފަތް - 3     
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް އްގޮތެ:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
     

  ކުރުން އެތެރެ މަރުކަޒަށް ފަރުވާދޭ އެއްޗެއް މަނާ ކުރުން އެތެރެ ހުއްދަނެތި ބޯޑުގެ ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް - 4     
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހުަރ ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
  ނުދިއުން މިސްކިތަށް ކުރުމަށް ނަމާދު -5    
  ދިނުން ނަޞޭޙަތް އަނގަބަހުން:    ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ ލިޔުމުން:     ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ހަރުފަ ތިންވަނަ) ނ      
   ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ހަތަރުވަނަ) ރ      
     
 : ބައިވެރިނުވުން ކްލާސްތަކުގައި -6    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
   ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
 



  ނުވުން ބައިވެރި ތަކުގައި ޙަރަކާތް އެހެނިހެން އަދި މީޓިންގ މޯނިންގ -7    
  ދިނުން ނަޞޭޙަތް އަނގަބަހުން:    ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ކުރުވުންސޮއި ނަޞޭޙަތްދީ ލިޔުމުން:     ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
   ކުރުން ކެންސަލް ދުވަހަށް މަސް އެއް ޢިނާޔަތްތައް ބައެއް، ސޮއިކުރުވުމާއެކު އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ހަތަރުވަނަ) ރ      
     
  ކުރުން ހަލާކު ގެއްލުންދީ އިޤަޞްދުގަ ތަކެއްޗަށް މުދަލާއި މަރުކަޒުގެ ފަރުވާދޭ - 8    
  ކުރުވުން ސޮއި އިންޒާރުކޮށް އަތުލުމާއި ބަދަލުގައި އެއްޗެއްގެ ކުރި ހަލާކު) ހ      
   ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް ނުދޭނަމަ ބަދަލު) ށ      
   ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް ކޮށްފިނަމަ ކުށްތަކުރާރު) ނ      
     
  ވަގަށްނެގުން ނުވަތަ ގެއްލުމެއްދިނުން އެއްޗަކަށް ކްލައިންޓެއްގެ އެހެން މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދޭ -9    
  ކުރުވުން ސޮއި އިންޒާރުކޮށް ދިނުމާއި އަތުލައި ބަދަލު) ހ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް ނުދޭނަމަ ބަދަލު) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް ކޮށްފިނަމަ ކުށްތަކުރާރު) ނ      
     
  ބޭނުންކުރުން މަސްތުވާއެއްޗެއް މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދޭ - 10    
  ހުށެހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް -       
     
  ކުރުން އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދޭ - 11    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ މުންލިޔު:  ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:  ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
   ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް: ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
  ނިކުތުން ބޭރަށް މަރުކަޒުން ފަރުވާދޭ ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ މަރުކަޒުގެ ފަރުވާދޭ -12    
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް: ރުފަހަ ފުރަތަމަ) ހ      
  ކެންސަލްކުރުން ދުވަހަށް އެއްމަސް ޢިނާޔަތްތައް ބައެއް:  ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް: ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
      
  ހިންގުން މާރާމާރީ ތެރޭގައި މަރުކަޒުގެ ފަރުވާދޭ -13    
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް މުމަށްނިން ގޮތެއް -       
     
  މުޚާތަބްކުރުން ޚިލާފަށް އަދަބާ މުވައްޒަފަކާ މަރުކަޒުގެ ފަރުވާދޭ - 14    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ ލިޔުމުން: ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ކުރުން ކެންސަލް ށްދުވަހަ އެއްމަސް ޢިނާޔަތްތައް ބައެއް އަދި ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް: ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
  ހެދުން ދިމާކޮށް ބެހި އަނެކަކާ އެކަކު ކްލައިންޓުން ތިބޭ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދޭ -15    
  ދިނުން ނަޞޭޙްަތ އަނގަބަހުން:  ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ ލިޔުމުން   :ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ކުރްުނ ކެންސަލް ދުވަހަށް މަސް އެއް ޢިނާޔަތްތައް ބައެއް އަދި ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:  ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      



  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ހަތަރުވަނަ) ރ      
 ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމްަށ ގޮތެއް އިންވެސް ފުރަތަމަ އެންމެ ދިމާކޮށްފިނަމަ ބެހި ކްލައިންޓަކާ ޖިންސުގެ ނެއްއަ ކްލައިންޓަކު އެއްޖިންސުގެ) ބ      

  ހުށަހެޅުން
     
     
  ލުން އެއްޗެތި ފާޑުފާޑުގެ ތޮރުފާ ތަންތަން ހަށިގަނޑުގެ، ދިގުކޮށް ނިޔަފަތި، ބޯޑައިކޮށް، ދިގުކޮށް ބޯ ކްލައިންޓުން ފިރިހެން -16    
  ސޮއިކުރުވުން އަންގާ ކުރުމަށް އިޞްލާޙް އެކަމްެއ) ހ      
   ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް ނުކުރިނަމަ އިޞްލާޙް) ށ      
     
  ކުރުން ކުށެއް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރްޢީ -17    
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް -       
     
  ނުދިއުން ދުވަހު ދާންޖެހޭ މަރުކަޒަށް - 18    
    އެންމެ އަދި. ސޮއިކުރުވުން ނަގާ ބަޔާނެއް ކްލައިންޓުގެ ޙާޡިރުގައި ބެލެނިވެރިޔާގެ) ހ      
  އެއް ޢިނާޔަތްތައް ބައެއް ފޮނުވުމާއި މަރުކަޒަށް ދަތުރެއްގައި ކުރާ މަރުކަޒަށް އަވަހަށް         
  ކުރުން ކެންސަލް ދުވަހަށް މަސް         
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް ފިނަމަކޮށް ތަކުރާރު) ށ      
     
  ކުރުން ބޭނުން ބޭހެއް އެއްވެސް ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާ ބޯޑުގެ ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް -19    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ ލިޔުމުން:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ކުރުން ކެންސަލް މަސްދުވަހަށް އެއް ޢިނާޔަތްތައް ބައެއް އަދި ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
      

  
 

     

  ކްލައިންޓުން ިތބޭ ރިހެބިލިޓޭޝަންަގއި ކޮމިއުިނޓީ    
     
     
  ޒިޓިވްވުންޕޮ ޔޫރިން - 1    
 .ފޮނުވުން ފަރުވާއަށް ޚާއްޞަ ންސެލިންގގެކައު:  ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
 .ފޮނުވުން  މަރުކަޒަށް މުއްދަތަށް ކުރުނޫން ދުވަހަށްވުރެ އެއްމަސް ކެންސަލްކޮށް ޢިނާޔަތްތައް  :ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް: ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
     
  ންކުރުންބޭނު މަސްތުވާތަކެތި -2    
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް -       
     
     
  ބޭސްކެއުން ނުހޯދާ ހުއްދަ -3    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      



  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ       
  ހުށަހެޅުން ޓީއަށްކޮމި ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
     
  ދިއުން ަވޒީފާއަށް ނުހޯދާ ހުއްދަ ބޯޑުގެ ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް - 4    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ       
  ހުށަހެޅުން ށްކޮމިޓީއަ ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
     
   އުޅުން ބޭރުގައި ގެއިން ޚިލާފަށް ޤަވާޢިދާއި ބޯޑުގެ ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް -5    
   ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
     
 ނައުން ސޮއިކުރަން ޙާޡިރީގައި - 6    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ފޮނުވުން މަރުކަޒަށް މުއްދަތަށް ކުރުނޫން އެއްމަސްދުވަހަށްވުރެ ނުލިބޭގޮތަށް ޢިނާޔަތްތައް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ހަރުފަ ތިންވަނަ) ނ      
     
     
  ޙާޡިރުނުުވން ކްލާސްތަކަށް  - 7    

  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ       
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
     
  ނައުން ސެޝަންތަކަށް ކައުންސިލިންގ - 8    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
    ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
     
 : ފިލުން ސްޕަވައިޒަރުންނަށް -9    
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      
     
     
  ކުރުން އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ - 10    
  ސޮއިކުރުވުން ނަޞޭޙަތްދީ:   ފަހަރު ފުރަތަމަ) ހ      
  ސޮއިކުރުވުން އިންޒާރުކޮށް:    ފަހަރު ދެވަނަ) ށ      



  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް:   ފަހަރު ތިންވަނަ) ނ      
     
     
  ބައިވެރިވުން ޙަރަކާތްތަކުގައި އިޖްތިމާޢީ ކުޅިވަރާޢި މުބާރާތްތަކާއި ހުއްދަނުހޯދާ - 11    
  ހެޅުންހުށަ ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް  -       
     
     
 ކާވެނިކުރުން ނުހޯދާ ހުއްދަ -12    
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް  -       
     
     
 އުޅުން ފިލައިގެން އަށް ބީ.ސީ.އެން ނުވަތަ ފުރައިގެންދިއުން ބޭރަށް ރަށުން ނުހޯދާ ހުއްދަ -13    
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް  -       

     
 ކުށެއްކުރުން ނުވަތަ މަނާކުރާކަމެއް ބޯޑުން ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް، ނުހިމެނޭ މިޤަވާޢިދުގައި - 14    
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ނިންމުމަށް ގޮތެއް  -       
     
     
 ކައިރިއަށް ޢާއިލާގެ ރަށަށް މުއްދަތަކްަށ ންދިގުނޫ ހަފްތާއަށްވުރެ 3 ރަނގަޅުނަމަ ްރޮގްރެސް އެމީހެއްގެ ވުމަށްފަހު މަސް 6 ކޮމިޔުނިޓީގައި -15    
 . ލިބިގެންވެއެވެ އިސްވެރިއަކަށް އެންމެ އެވަގުތަކުހުރި ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރއަށް އިޚްތިޔާރު ފޮނުވުމުގެ
     
     
  އުޅޭނަމަ ފިލައިގެން ނުކުރެވި ޙާޡިރު ކަންކަމުގައި ޙާޡިރުކުރަންޖެހޭ ބޯޑަށް -16    
  ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ންމުމަށްނި ގޮތެއް  -       
     
     
. . ލެވެލްއެވެ ކްލައިންޓުންގެ ފޮނުވާ އަލަށް މަރުކަޒަށް ފަރުވާދޭ އަކީ މެމްބާރސް ޔަންގް. ލެވަލްއެވެ 8 އޮންނަނީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދޭ: ނޯޓް    

 ލެވެލްއަށް އޮންނަ ޖެހިގެން، ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ރަނގަޅަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރަންޖެހޭކު ފުރިހަމަ އެލެވެލްގައި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް 8 ފުރަތަމަ މިކްލައިންޓުން
 ހަފްތާގެ 3 ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ލެވެލްއެއްގައި ކޮންމެ ތެރެއިން ލެވެލްގެ 7 އަނެއް ފިޔަވައި) މެމްބަރސް ޔަންގް( ލެވެލް ފުރަތަމަ. ކުރެވޭނެއެވެ ބަދަލު

 .   ކުރެވޭނެއެވެ ބަދަލު އަށް ލެވެލް އޮންނަ ޖެހިގެން ،ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ޕްރޮގްރާމް
     

 .އިޞްލްާޙކުރެވިފައެވެ ގައި  2004 ޖޫން 28 ިމޤަވާޢިދަުވނީ 
  
  
  
  
  
  
  
  




