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އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ޖަލުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ފިޔަވައި 

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމާބެހޭ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-129 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 44   އަދަދު: 162    ތާރީޚު: 30 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 - 19 އެޕްރީލް 2015  އާދީއްތަ
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ޖަލުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ފިޔަވައި 

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ 144 ވަނަ 1.ތަޢާރުފު

މާއްދާގެ )ށ( ގެ )19( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އަރުވާލުމުގެ 

ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ޖަލުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ 

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ޖަލުގެ 2.ގަވާއިދުގެ ނަން

ފަރުވާ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ތަންތަނާއި  ފަރުވާދޭ  ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ  މަރުކަޒު  ޞިއްޙީ 

އެވެ. ގަވާއިދު"  ހޯދުމާބެހޭ 

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޖަލުގެ ޞިއްޙީ 3.މަޤްޞަދު

މަރުކަޒު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމުގައި 

ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް އަންގައިދިނުމެވެ.

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.4.ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ 5. ގެޒެޓްގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

އަރުވާލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ޞިއްޙީ ފަރުވާ ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެންމެ )ހ(6.ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

ފުރަތަމަ އެ ފަރުވާ ހޯދާނީ އެމީހަކު އަރުވާލާފައި ހުރި ރަށެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ 

ފަރުވާދޭ ތަނަކުންނެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފަރުވާ ކޮށްގެން ރަނގަޅު ނުވާ ބަލިތަކަށް، )ށ(

ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފިނަމަ،  އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ލިބެންހުރި ތަނަކަށް 

ގޮސް ފަރުވާ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދާންވާނީ 
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ރަށުކައުންސިލްގެ ނުވަތަ  ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް 

ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ކަ

ފަރުވާދޭ )ނ( ރަށެއްގެ ޞިއްޙީ  ހުރި  އެމީހަކު  ޤައިދީއަކު،  ކޮށްފައިވާ  ޙުކުމް  އަރުވާލުމަށް 

ތަނަކުން ލިބެންނެތް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހެންތަނަކަށް ދާންވާނީ އެމީހެއްގެ 

އޭނާ  ނުވަތަ  ޕްރިޒަންސް   އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ބަލަދުވެރިޔާއާއެކު  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ 

ލިބިގެންނެވެ. ހުއްދަ  ފަރާތެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ

ދެއްކުމަށްޓަކައި )ރ( ޑޮކްޓަރަށް  މީހުން  ތިބޭ  ގޭބަންދުގައި  ޙުކުމުގައާއި  އަރުވާލުމުގެ 

ކުރާނީ  ޚަރަދުތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  އެކަމަށްޓަކައި  ހެއްދުމާއި  އެޕޮއިންޓްމަންޓް 

ޢާއިލާއިންނެވެ. އެމީހެއްގެ  ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް  އެމީހަކު 

ގޭބަންދުގައިވާ ޤައިދީއަކު  ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ގެއިންބޭރަށް ނިކުންނަންޖެހިއްޖެނަމަ )ބ( 

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ބަލަދުވެރިޔާއާއެކު  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ  ދާންވާނީ  ގެއިންބޭރަށް 

ނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.  ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 
ގޭބަންދުމީހުންނާއި އަރުވާލުމުގެ 

ހުކުމުގައި ތިބޭ މީހުންގެ 

ބޭސްފަރުވާ

އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ޞިއްޙީ ފަރުވާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން )ހ(7.

ބޭރަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް އެދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަނސް ނުވަތަ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޭނާ ކަ

އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމާއި ގޭބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް )ށ(

ރާއްޖެއިން ލިބެންނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކަމާބެހޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް އެގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޭނާ ޞިއްޙީ ބޭނުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން  މެޑިކަލް ބޯޑުން ކަ

ބޭރަށް ދިއުމަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ދޭންވާނެއެވެ.

ޒިންމާދާރު )ނ( އެމީހެއްގެ  ދާންވާނީ  ބޭރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހޯދުމަށް  ފަރުވާ  ޞިއްޙީ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ބޭރަށްދާއިރު  ރާއްޖެއިން  މިގޮތަށް  އަދި  ބަލަދުވެރިއަކާއެކުގައެވެ. 

ކުރުވަންވާނެއެވެ.  ސޮއި  ލައްވައި  ބެލެނިވެރިޔާ  އަދި  ބަންދުމީހާ  އިޤްރާރުގައި 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް ޞިއްޙީ )ރ(

ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހުއްދަދޭ 

ޤައުމަކަށެވެ. 

އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި 

ގޭބަންދުގައި ތިބޭ ޤައިދީން 

ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ޚަރަދު

ބޭސްފަރުވާ )ހ(8. ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ގައިދީން،  ތިބޭ  ގޭބަންދުގައި  ޙުކުމުގައާއި  އަރުވާލުމުގެ 

ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެމީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާނެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއްކުރާނީ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް 

ސްކީމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޢާއިލާގެ ޚަރަދުގައެވެ.
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އަރުވާލުމުގެ ޙުކުމުގައާއި ގޭބަންދުގައި ތިބޭ ޤައިދީން، ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނުން )ށ(

އެޤައިދީންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެއްވެސް 

ޚަރަދެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެޤައިދީން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި، 

އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނީ، އެ ޤައިދީއެއް ނުވަތަ އެޤައިދީއެއްގެ ޢާއިލާއިންނެވެ.

ބަންދު މީހާއާއި ޙަވާލުވާ 

ބަލަދުވެރިޔާ

މެދު 9. ބަލަދުވެރިޔާއާ  ޙަވާލުވާ  އާ  ބަންދުމީހާ  ގެއްލިއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ފިލައިފިނަމަ  މީހާ  ބަންދު 

އަޅަންވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ފިޔަވަޅުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

އެ މައްސަލަ އެއް ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް  ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހަވާލުކުރުން.)ހ(

އެފަދަ ފަރާތަކާއި ގައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޙަވާލު ނުކުރުން.)ށ(

މުޖްތަމަޢަށް ދޫކޮށްފައި ތިބޭ 

ބަންދުމީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ފޮނުވުން

ބޭރަށް )ހ(10. ރާއްޖެއިން  ފަރުވާކުރުމަށް  ޞިއްޙީ  ބަންދުމީހުން  ތިބޭ  ދޫކޮށްފައި  މުޖްތަމަޢަށް 

ސަރވިސްއަށް  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އެކަމަށްއެދި  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ދިޔުމަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މުޖްތަމަޢަށް ދޫކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ރާއްޖެއިން )ށ(

ލިބެންނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކަމާބެހޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް އެގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ މެޑިކަލް 

ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޞިއްޙީ  އޭނާ  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ބޯޑުން 

ދިއުމަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ]މުޖްތަމަޢަށް ދޫކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން[ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި )ބ(

އެވަނީ، ޕެރޯލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، މަޢާފު ދިނުމާއި އަދަބު 

މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  މީހުންނާއި،  ތިބޭ  ދޫކޮށްފައި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ލުއިކޮށްދިނުމުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެ.


