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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 މާލެ،  

  .ދިވެހިރާއްޖެ

 

ލު ބަންދު ފިޔަވައި ކަނޑައެޅޭ އިތުރު އަދަބުތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ޖަ 

 ގޮތުގެ ގަވާއިދު ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރާނެ 

ވަނަ  1005ޫޤބާތު) ގެ ޢު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް 2014/9މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1 ފު ތަޢާރު

 އަދަބުތައް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަނޑައެޅޭ ވާ "ތަފާތު އަދަބު އެއްަހމަކުރާ ތާވަލު"މާއްދާގައި

ގޮތުން، ާޤނޫނު ަނންބަުރ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމުގެ  ތަންފީޛު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  150ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2013/14

 .ވާއިދެކެވެގަފައިާވ ވައިލައިބާރު ލިބިގެން އެކުލަ

ކަނޑައެޅޭ އިުތރު އަދަބުތައް ަތންފީޛު ޖަލު ބަންދު ފިޔަވައި " ،ނީގަވާއިދަށް ކިޔަމި   .2 ގެ ނަން ގަާވިއދު

 " އެވެ.ގަވާއިދުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

ޖަލު ބަންދު ފިޔަވައި ކަނޑައެޅޭ އިތުރު އަދަބުތައް ތަންފީުޛ  ،ދަކީގުސަގެ މަގަވާއިދުމި   .3 ދު ުގސަމަ

ލުތައް އުސޫޢަމަލުކުރާނެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  ކުރުމުގައި

 ބަޔާންކުރުމެވެ.

  .މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ ،ހިންގާނީ ގަވާއިދުމި   .4 ހިންގާ ަފރާތް ގަާވިއދު 

ުކރުމަށް ޛު އަަދބު ތަންފީ

 ޤަިއދީއާ ަހވާލުުވން 

ވަނަ  1005ޫޤބާތު) ެގ ޢުޤާނޫނުލް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)    .5

 ،ޤައިދީއެއްކުރުމަށް ގެނެވޭ ޮކންމެ  މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުތައް ތަންފީޛު

 ،ޙުކުމްކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ،ތެރޭގައި ަގޑިއިރުގެ(ސައުވީސް)  24ގިނަވެގެން 

 ވާންވާނެއެވެ.އެ ޤައިދީއާ ހަވާލު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން

ޤައިދީއަކު ދިރިއުޅޭ  ،ނަމަވެސްއޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  (ށ)  

ފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ކޮށްރަށަކީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ިއދާރާގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމް

ކުރިކަމުގެ  ޙުކުމް ،ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ(ަސއުވީސް)  24ގިަނވެގެން  ނުވާނަމަ،

ނުވަތަ ިދވެހި ފުލުހުންެގ  ހުރި ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ލިޔުމާއެކު އެ ޤައިދީ
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2 
 

މަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ވުހަވާލުއެ ޤައިދީއާ  މަތުގެ ކިބައިންޚިދު

 ސަރވިސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ުކރަން ތަންފީޛު އަަދބު

ގެެނވޭ މީހުންާނެމދު 

 ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް 

ވަނަ  1005(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) ެގ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .6

     މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުތައް ތަންީފޛު ކުރުމަްށ ގެނެވޭ ކޮންމެ 

މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް  ،ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަން ،މީހެއްގެ ވެސް

 ސަރވިސްއިން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައި މިވާ  ،ތަންފީޛު ކުރުމަށް ގެނެވޭ ކޮންެމ މީހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ (ށ)  

 ލިޔުންތައް ހަމަކުރުން.

 ؛ތަންފީުޛ ކުރުމުގެ އަމުރު އަދަބުޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ  )1(   

 ޙުކުމުގެ ކޮޕީ؛ ) 2(   

 ؛ފޮޓޯޖެހި ލިޔުން  ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ ) 3(   

ފުރިހަމަ ުކރަންޖެހޭ ޤައިދީ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމާ ގުޭޅ ގޮތުން  ) 4(   

 ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުން؛ 

ތަންފީޛު ކުރަމުްނ ގެންދާނޭ ގޮާތ  އަދަބުގޮތުގެ މަތީން ފައިވާ ޅައިކޯޓުން ކަނޑައަ )ނ(  

މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިންކަން  ޤައިދީއަށް މަޢުލޫާމތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދިގުޅޭ ގޮތުން 

 ވާނެއެވެ. އޮންނަން ފައި ކޮށް ރިކޯޑުލިޔުމުން 

ިޚދުމަތް  މުޖުަތމަޢަށް

 ކުރުން 

ވަނަ  1005ޫޤބާތު) ެގ ޢު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް 2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .7

        ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ މުޖުތަމަޢަށް މާއްދާގެ ދަށުން، 

 ްތ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ގޮ(ތިނެއް)  3

 ؛އަދަބުދުމަތް ކުރުމުގެ ޚި މުޖުތަމަޢަށްހަމައެކަނި   )1(   

 ؛އަދަބުދުމަތް ކުރުމުގެ ޚި މުޖުތަމަޢަށްޖަލު އަދަބާއެކު   )2(   

 .އަދަބުދުމަތް ކުރުމުގެ ޚި މުޖުތަމަަޢށް ގޭބަންދުގެ އަދަބާއެކު   )3(   

ޤައިީދއަށް އުޖޫރައެއް  ،މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ައދަބު ތަްނފީޛު ކުރަންވާނީ (ށ)  

 ލިބޭ ގޮތަކަށް ޫނނެވެ.  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3) ވަނަ ަނންބަރާއި (2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  ،ގޮތުގެ މަތީން އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ހާލަތުގައި
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3 
 

މުޖުތަމަަޢށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބާއެކު ކަނޑައެޅޭ އެހެން  ،ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު

 އަދަބަކާ އެކުގައި ނުވަތަ ވަކީން އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ިނންިމދާނެއެވެ.

 އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޤައިދީ ބޭނުންވާ ގޮްތ؛  )1(   

 ޤައިދީގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ހުރި މިންވަރު؛  )2(   

 ޖަލުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން؛  )3(   

އާއިލީ ހާލަތާއި، ޤައިީދގެ މާލީ  ގެޤައިދީގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއި، ޤައިދީ  )4(   

 ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.

ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޙުކުމް އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް މުޖުތަމަޢަށް  (ރ)  

އެ މީހެއްގެ  ،ތެރޭގައި ގެ(ސާޅީސްއަށެއް) ގަޑިއިރު 48ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ،އެ ީމހެއްގެ އިުޖތިމާޢީ ހާަލތާއި، މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ ބާަވތާއި، ަޠބީޢަތާއި

ބައިގައި ުހރި ހުނަރުތަކާއި އަދި އޭނާގެ ކި، އިޤްތިޞާދީ ހާލަަތށް ރިޢާޔަތްޮކށް

އަދަބު ކަނަޑއެޅުނު ފަރާތުެގ ، އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެަގނެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  ،ވަށައިޖެހޭ އެސެސްމަންޓެއް

 ،ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް

އެސެސްމަންޓުގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މި 

 ޤައިދީއަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް

ދޭއް) (ހަތްދިހަ 72ސެސްމަންޓް ނިމޭތާ މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެ (ބ)  

ށް ޓަކައި، އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތެއް ކުރުމަ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރަށެއްގައި ހުރި އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ އޮފީހަކާ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކާ 

އެ ޚިދުމަތެއް ޤައިދީ ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤައިދީއާއެކު ، މަޝްވަރާކޮށް

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި

(ސާޅީސްއަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  48އަދި އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާތާ 

 އެ މީހެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުަރން ފަށަންވާނެއެވެ.

) ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން އަދަބު ތަންީފުޛ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ޅ)  

އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ  ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީކުރާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމުގައި

ރަށެއްގައި އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށެވެ. އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި އެފަދަ 

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ އަދަބު ތަންފީުޛ ކުރެވޭނެ ފަަދ     ،ހާލަތެއް ނެްތނަމަ

 ދާނެއެވެ.އެ ނޫން ތަނެއްގައި އަދަބު ތަްނީފޛު ކުރުމަށް ނިންމި
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މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަުބ  (ކ)  

ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ އޮފީހަކީ 

 ނުވަތަ ކުންފުންޏަކީ އެ ޤައިދީގެ މަޞްލަޙަތު  އެކުލެވިފައިނުވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 

އޮފީހެއް ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަށަވަރު ކުރަން 

 ޖެހޭނެއެވެ.

ޖަލު އަަދބާއެކު 

މުޖުަތމަޢަށް ިޚދުމަތް 

 ކުރުުމގެ އަަދބު 

ޖަލު އަދަބާއެކު މުޖުތަަމޢަށް ޚިުދމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛު ުކރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރާ   .8

އަޅައިފައިވާ ޖަލެއްގައި ޤައިދީ މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑަހާލަތުގައި އެ ޤައިދީ 

 ،ކުރުމުގެ އަދަބު ތަންީފޛު ކުރަން ނިންމިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި

ޖަލު އަދަބާއެކު މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީުޛ ކުރުމުގައި ޖަލުތަކުން 

        ، ހަދައިމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  ،ނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއްޢަމަލުކުރާ

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށާތ 

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.

ގޭބަްނުދގެ ައދަާބއި 

މުޖުަތމަޢަށް ިޚދުމަތް 

 ކުރުުމގެ އަަދބު 

  ގޭބަންދުގެ އަދަބާއެކު މުޖުތަމަަޢށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކޯޓުްނ   .9

ޙުކުމް ކުރާ ހާލަތުގައި، އެ ޤައިދީ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގެއެއް ހުރި 

ރެވޭ ރަށަކީ މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ުކރުމުގެ އަދަބު ތަންީފޛު ކުރެވޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ކު

ރަށެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ރަށަުކން މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ތަްނފީޛު ކުރަްނ 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

ގޭބަްނުދގެ ައދަާބއި 

މުޖުަތމަޢަށް ިޚދުމަތް 

ތަންީފޛު  ކުރުުމގެ އަަދބު

ކުރުުމގައި ޤަިއދީ 

 މޮނިޓަރ ކުރުން 

ދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ހާލަތުގައި ގޭބަންދުގެ އަދަބާއެކު މުޖުތަމަޢަށް ޚި (ހ)  .10

މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުެގ އަދަބު ތަންީފޛު ކުރަން ަކނޑައަޅައިފައިވާ 

ވަގުތުތަކުގައި އެ ޤައިދީ މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންާދ 

 ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދަްނވާނެއެވެ.  

ގޭބަންދުގެ އަދަބާއެކު މުުޖތަަމޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަުބ ތަންފީޛުކުރާ  (ށ)  

ކުާރ ދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަުބ ތަންފީޛުހާލަތުގައްޔާއި ހަމައެކަނި މުޖުަތމަޢަށް ޚި

ހާލަތުގައި އެ ޤައިދީއަކު ދިިރއުޅޭ ރަށަކީ ތަންފީޛުކުރާ ިއދާރާގެ ގޮތްޕެއް 

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވާނަމަޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ނު

 ގޮތުގެ މަތީން މޮނިޓަރިންގ ކުިރޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  

އިންސާނީ ވަސީލަތާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ،މޮނިޓަރިންގ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި (ނ)  

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެެވ.

ކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެއްޝަނަލް ސަރވިސްއާއެ (ރ)  

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ  ،ކައުންސިލްތަކާއި
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ސީދާ ރިޕޯޓު ކުރެވޭ ، ގޮތެއްގެ މަތީން

 ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މޮނިޓަރިންގ ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

މުޖުަތމަޢަށް 

ޚިުދމަތްކުރާނޭ ރަށެއް 

 ކަނޑަެއޅުން 

        މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ ހަމައެކަނި އަދަބަކީ މުޖުަތމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ   .11

އަދަބު ތަންފީޛު ކުރާޭނ ، އަދަބު ކަމުގައި ވާނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ،ރަށެއް

، ޤައިދީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ަކމުގައި ވުން، ނުަވތަ އުފަންރަްށ ކަމުގައި ވުން (ހ)  

 ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ރަށެއް ކަމުގައި ވުން.  

ޤައިދީ އަދަބު ތަންީފޛު ކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށަކީ، މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް  (ށ)  

ސަރވިސް އިން އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލާ ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތާ ނުވަތަ 

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއެކު ވެވިފައިވާ 

  ވުން.  އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް

މުޖުތަމަޢަށް  ،އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ފޮނުާވ ރަށަކީ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ (ނ)  

ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އަދަބުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ 

 މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ފަދަ ރަށެއް ކަމުގައި ވުން. 

އުޅޭޫނޭޅގޮތް ގާުތން 

 ބެލުން 

ވަނަ  1005(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) ެގ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .12

އަދަބު ނުވަަތ އިންޓެންސިވް އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ ، މާއްދާގެ ދަށުން

މޯލްޑިވްސް  ،އަންނަނިވި ކަންކަން ،ސުޕަވިޜަންގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަންވާނެއެވެ.

ޤައިދީއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް   )1(   

 އެކުލަވައިލުން؛ 

 މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރެއް ކަނޑައެޅުން؛   )2(   

 ،) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައ1ިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަަނންވާެނއެވެ. 

ޤައިދީގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓުގައި ފަނޑިޔާރު އަމުރުކޮށްފައިާވ   )1(   

 ކަންކަން؛ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ   )2(   

 ޒިންމާތައް؛
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މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް  ،ޤައިދީ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޓަކައި   )3(   

 ގެންދާނެ ގޮތްތަްއ؛ 

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ބަލާނެ ކަންކަްނ؛ ،ޤައިދީ  )4(   

 .ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައް ،އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ،ޤައިދީ  )5(   

ސުޕަވިޜަންގެ އަދަބު  އިންޓެންސިވް ގާތުން ބެލުމުގެ އަދަބު ނުވަތަ  އުޅޭނޫޅޭގޮތް (ނ)   

އެ މީހަުކ  ،ތަންފީޛު ކުރާެނ ތަނެއް ަކނޑައެޅުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ަބލަްނވާނީ

ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އެ އަދަބެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށެވެ. އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި 

 އެފަދަ ހާލަތެއް ނެތްނަމަ، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ

 ހާލަތެއް އޮތް އެ ނޫން ތަނެއްގަިއ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ނިންިމދާނެއެވެ.

އުޅޭޫނޭޅގޮތް ގާުތން 

ބެލުުމގެ މުްއދަުތގައި 

މޮނިޓަރިްނގ އޮިފސަުރން 

 ކަނޑަެއޅުން 

އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ  އަދަބު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަބު ތަންފީުޛ  (ހ)  .13

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ،އެ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޓަކައި ،ކުރުމުގައި

 މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރުން އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ. ،ސަރވިސްއިން

އަދަބު ތަންފީުޛ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ށ)  

ކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ 

ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށެއްަކމުގައި ނުވާނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ކަުއންސިލާ ގުޅިގެން 

 ޤައިދީ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މޮނިަޓރިންގ އޮފިސަރެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޤައިދީ މޮނިޓަރ  (ނ)  

  ކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑައަޅާ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރަކީ ޤައިދީއާ މަޞްލަޙަތު 

ަކއުންސިލްތަކުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ  ،ފުށުއަރާ ފަދަ ފަރާތެއްތޯ

 .ސަރވިސްއިން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތެއް ބޭުންނ ކުރެވިދާނެއެވެ.  (ރ)   

އަދި މިފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރާނަމަ، އެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުެގ 

 އުސޫލެއް ހަދަންވާނެއެވެ. 

ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ އުޅޭނޫޅޭގޮތް ގާތުން ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ އަމުރާ ގުޅިގެން  (ބ)  

ވަކި ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ  އެނޫން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވެސް ބައިވެރިކުރުމަށް 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުން އެ އިރަކު  ،އަމުރު ކުރާ ހާލަތުގައި

ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ނުވަތަ  ތަުޢލީމީ އެ ޫނން ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވެސް 

 އެ ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.  
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ވަނަ  1005(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) ެގ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)   .14 ޕްރޮބޭަޝން 

 ،އަންަނނިވި ކަންކަން ،ޕްރޮބޭޝަން ައދަބު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،މާއްދާގެ ދަށުން

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރަންވާނެއެވެ.

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޕްރޮބޭަޝން އަދަބު ތަންފީުޛ ކުރުމަށް ޙުކުމްކުރާ   )1(   

އެ މީހެއްގެ  ،(ސާޅީސްއަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 48ދުވަހުން ފެށިގެން 

މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ ބާަވތާއި، ޠަބީަޢތާއި، އެ މީހެއްގެ ިއޖުތިމާޢީ 

އަދި އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ، ހާލަތާއި އިޤްތިޞާދީ ހާަލތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ނަރުތައް ދެނެގަނެ، ހުނަރުތަކާއި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ހު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ،އްޖެހޭ އެސެސްމަންޓެއިޤައިދީގެ ވަށަ

ސަރވިސްއިން ހަދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމުގައި 

              ،ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ޭދ ކައުންސިލިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް

      މި އެސެސްމަންޓުގެ ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަންވާނެއެެވ. އަދި 

 ނިންމާ ނިންމުން ޤައިދީއާ ލިޔުމުން މި އެސެސްމަންޓުން

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.   

         ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ޤަިއދީ ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ަބޔާންކޮށް   )2(   

އެއްބަސްވުމެއް  އެ ޤައިދީއާއެކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަލް ސަރވިސްއިން

 އެކުލަވައިލުން؛

ދީއަށް ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރެއް ޤައި ،ަފށާއިރުޤައިދީ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރަން   )3(   

 .ކަނޑައެޅިފައިވޭތޯ ބެލުން

އަދަބު ތަންފީޛު ކުރާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  ގެޕްރޮބޭޝަން (ށ)   

     އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އެ އަދަބެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށެވެ.  ،ބަލަންވާނީ

ރަށުގައި އެފަދަ ހާލަތެއް ނެތްނަަމ، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ 

ނޫްނ ތަނެއްގައި އަދަބު ތަްނފީުޛ  އަދަބު ތަްނފީޛު ކުރެވޭނެ ާހލަެތއް އޮތް އެ

 ކުރުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

 ންކަން ހިމަަނންވާެނއެވެ. އަންނަނިވި ކަ

ޤައިދީގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓުގައި ފަނޑިޔާރު އަމުރުކޮށްފައިާވ   )1(   

 ކަންކަން؛ 



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R/2022-13ގަވާއިދު ނަްނަބރު:         13  އަދަދު:            51ވޮލިުއމް: 
 

8 
 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ   )2(   

 ޒިންމާތައް؛

 ކަންކަްނ؛ޤައިދީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ބަލާނެ   )3(   

 .އްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައްޤައިދީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ  )4(   

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލިންގއަްށ  (ރ)   

) ވަނަ 1ވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ކޮށްފައި

މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް  ،ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެސެސްމަންޓަށް ބިނާކޮށްނަންބަރުގައި 

ސަރވިސްއިން އެ ޤައިދީއަކަށް ކައުންސެލިންގ ދިނުމުގެ ކަންކަން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

ޕްރޮބޭަޝން  

މުްއދަތުަގއި މޮނިަޓރ 

ކުރުމަށް ޕްޮރބޭޝަން 

 އޮފިަސރުން ކަނަޑއެޅުން 

އަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަބު ަތންފީޛު ކުރުމުގައި ޕްރޮބޭޝަންގެ އަދަބު ކަނޑަ (ހ)  .15

މޯލްޑިވްސް  ،އެ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަްށ ޓަކައި ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުން

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޤައިދީ އަދަބު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ށ)  

ންމައިފައިާވ ރަށަކީ އަދަބު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތްޕެއް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ނި 

  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ ރަށެއްގެ ކަުއްނސިލްތަކާ ނުވަތަ 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ަމރުކަޒު މެދުވެރިކޮށް ޤައިދީ ޮމނިޓަރ ކުރުމަށް 

 އޮފިސަރެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޕްރޮބޭޝަން

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤައިދީ މޮނިޓަރ  (ނ)  

   ކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑައަޅާ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަކީ ޤައިދީއާ މަޞްލަޙަތު 

ދިވެހި       ކައުންސިލްތަކުންާނއި  ،ފުށުއަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އޮތް ފަރާތެއްތޯ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުްނނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

 ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރާއި  (ރ)   

އެހެްނ  ،ޤައިދީއާ ދެމެދު އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ފުށުއަރާ ކަމެއް އޮތްނަމަ

 އޮފިސަރަކާ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޕްރޮބޭަޝން 

އޮފިަސރުންާނއި 

 މޮނިޓަރިްނގ އޮިފސަުރން 

އަދަުބ  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަގުސަދު ހާސިލު ކުރުމަށް ޓަކައި (ހ)   .16

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ނުވާ ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލްތަކާއި، 
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ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މެދުެވރިކޮށް ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި މޮނިޓަރިންގ 

 އޮފިސަރުން އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޓަރިންގ އޮފިސަރަކާއި މޮނިކޮންމެ  (1:1.30ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި މަދުވެގެން  (ށ)  

މޮނިޓަރިންގ  ޤައިދީން) ރޭޝިއޯއަށް  1.30ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަކަށް 

    .ތިބެންވާނެއެވެއޮފިސަރުންނާއި ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުން 

ޓަރިންގ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނާިއ މޮނި  މާއްދާގެ ދަށުްނ އައްޔަނުކުރާމި (ނ)  

 އޮފިސަރުންގެ އަންނަނިވި ޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން؛  )1(   

 ބުއްދި ހަމަޔަށް ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވުން؛  )2(   

(ފަންާސސްފަހެއް)  55 ،(ފަންސަވީސް) އަހަރު ފުރި 25މީލާދީގޮތުން   )3(   

 ؛އަހަރު ނުވާ މީހެއް ކަމުގައި ވުން

 ؛ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހެއް ކަމުގައި ވުން  )4(   

ޓަރިންގ އޮފިސަރުންނާއި ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ޯމލްޑިވްސް މޮނި  )5(   

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހިންގާ ތަމްރީނު

 ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން. 

ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ  ،ހާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށްއަންނަނިވި ހާލަތްތަުކން ކުރެ  (ރ)  

 ގޮތުގައި ނުވަތަ މޮނިޓަރިންގ އޮިފސަރެއް ގޮތުގައި އައްޔަނެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

، އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން  )1(   

މަސްތުވާތަކެިތ ބޭނުން ނުވަތަ ޓެކުން، ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތް، ނުވަތަ 

ޚިޔާނާތް   ނުވަތަ ތުވާ ތަކެީތގެ ވިޔަފާރި ކުރުން، ކުރުން، ނުވަތަ މަސް

ތެރޭގައި  (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ 5ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ީމެހއް ކަމުގައި ވުން. އަދި އެފަދަ ކުށެއްގެ 

އި ށްދާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގަތުހުމަތުކުރެވި، ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަ

  ؛ހިމެނޭ މީހެއް ކަމުގައި ވުން

 ؛ނުންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަްށ ވުންއެއްވެސް އިރެއްގައި މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭ  )2(   

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ   )3(   

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީެހއް ކަމުގައި ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން 
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ވުން. އަދި އެފަދަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވި، ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށްދާ ނުވަތަ 

 ؛އި ހިެމނޭ މީހެއް ކަމުގައި ވުންހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގަ

އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އައްޔަނުކުރާ މޮނިޓަރިންގ   )4(   

އޮފިސަރަކީ ނުވަތަ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރަކީ އެ ފަރާތެއްގެ އާއިލީ މެންބަރެްއ 

ނުވަތަ އެ ފަރާތާ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަދަ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެްއ 

 ކަމުގައި ވުން. 

(ދޭއް)  2އަހަރަކު  ،ންނާއި ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންަނށްމޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރު (ބ)   

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންލް ސަރވިސްއިން  ،ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ،ފަހަރު

 ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ޕްރޮބޭަޝން 

އޮފިަސރުންާނއި 

މޮނިޓަރިްނގ 

އޮފިަސރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ތިރީގައި  ،މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި   .17

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. 

 ޤައިދީއާ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ  (ހ)  

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކުގެ  ދެމެދުގައި ސޮއިކުރާ 

އަދަބު ަކނޑައަޅާ ފަރާތަށާއި އޭނާއާ ހަާވލުވާ ެބލެިނވެރިއަކަށް ނުވަަތ  ،ތަފުސީލު

ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިްނ ބަލަދުވެރިއަކަށް އޮޅުންފިލައި ސާފުވެފައިވާކަން 

 އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުން. ޔަގީންކުރުމަށްފަހު، 

ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ  (ށ)  

ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރޭތޯ ބެލުމާއެކު، ޤައިދީގެ ޕްޮރގްރެސް ރިޕޯޓު 

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 

ވި އަންނަނި ،ހުށަހެޅުން؛ މި މާއްދާގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓުގައި

 ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަންނވާނެއެވެ. 

 ޤައިދީގެ ނަން؛  )1(   

 ޤައިދީ ދިރިއުޅެމުންދާ އެޑްރެސް؛  )2(   

 ޤައިދީގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު؛  )3(   

 ؛ޤައިދީ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރަމުންާދ ޙުކުމުގެ މަޢުލޫމާތު  )4(   
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 ޤައިދީގެ ހާޒިރީ؛  )5(   

 ޤައިދީއަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރު؛  )6(   

އަންނަމުންދާ  ،އުޅުން ހުރިގޮތާއި ،އަޚްލާޤާއި ،ޤައިދީގެ ވިސްނުމާއި  )7(   

 ؛ބަދަލުތައް

ޤާނޫނާއި، ގަވާއިުދތަކާއި، މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއެކު   )8(   

 ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު؛ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 

 ޤައިދީގެ އާއިލާއިން ޤައިދީއާމެދު ދެކޭ ގޮތްތައް؛  )9(   

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތުން ޤައިދީއާމެދު ދެކޭގޮތް.   )10(   

ޤައިދީާއ ހަވާލުވެފައިާވ  ޤައިދީއަކު ފިލައިފިނަމަ،ކުރަުމންދާއިރު  އަދަބު ތަންފީޛު (ނ)  

ސީލު އެކަމުގެ ތަފު ،މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރު ނުވަތަ ޕްރޮބޭޝަން އޮފިސަރު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިޔުމުން އެކަން ވަގުތުްނ  ،ބަޔާންކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

އެއްވެސް ތަނަކަށް އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީއަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް  (ރ)  

 ،އެ ތަނަަކށް ހާޒިރުވެފައިވާ ގޮތުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު ހޯދައި ،ހާޒިރުވާން ޖެހޭނަމަ

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ޓަމުން ގެންދަންާވނެއެވެ. އަދި ރިކޯޑު ބަލަހައް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ހާޒިރީ ރިޕޯޓު  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ،ދުވަހު

 އެއްޗެއް ބަނގުރާ ބޮއިފައިވޭތޯ ނުވަތަ މަސްތުވާ އެހެން  ،އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތް (ބ)  

ެބލުމަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އެ ޤައިދީ ހާޒިރު ކުރަންޖެހޭ ތަނަަކްށ ބޭނުންކޮްށފައިވޭތޯ 

 ހާޒިރުކުރުވުން.

ޮބއިފަިއވޭތޯ ބަނުގރާ 

ަމސްތުވާ ބެލުމާިއ، 

އެއްެޗއް 

ބޭނުންކޮށްަފއިވޭތޯ 

 ކުރުންޓެސްޓު 

ވަަތ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އަދަބަކާ ގުޅިގެން ބަނގުރާ ބޮއިފައިވޭތޯ ނު  .18

އަންނަނިިވ  ،ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުަމށް އަމުރުކޮށްފައިވާނަމަމަސްތުވާ އެހެން އެއްޗެއް 

 ގޮތުގެ މަތީން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކޮށްފައިާވ ޤައިދީ  (ހ)  

އެހެްނ މަސްތުވާ ބޮއިފައިވޭތޯ ބެުލން ނުވަތަ ބަނުގރާ ރަށެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، 

 ،ފަރާތުން ބޭުނންކޮށްފައިވޭތޯ ޓެސްޓު ކުރުުމގެ ކަންކަން އެ އެއްޗެއް
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މޯލްޑިވްސް ކަރަކްޝަނަލް  ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތީން

 ސަރވިސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކޮށްފައިާވ ޤައިދީ  (ށ)  

 ،ކުރުމުގެ ކަންކަން ސްޓުތަކެތި ޓެ އެ ޤައިދީގެ ކުޑަކަމުދާރަށެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، 

 ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތާ ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތީން

 ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  1005(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) ެގ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .19 ގޭަގއި ބަްނދުކުުރން 

ދަށުން، ީމހެއްގެ މައްޗަށް ގޭަބްނދުކުރުމަށް ޙުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ، ގޭބަންދު ކުރުމަށް ހަވާލުާވ 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ،ގޭބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ޤައިދީ

ގަިއ ޤައިދީގެ އިންޓަވިއު ފޯމު ުފރިހަމަކުރުން؛ އިންޓަވިއު ފޯުމގައި، ތިރީ (ހ)  

 .މަޢުލޫމާުތތައް ިހމަނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ދިވެހިނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި، ޤައިދީގެ  )1(   

 އުމުރާއި،، އުފަން ތާރީޚާއި ،ނަންބަރާއި ގެ ދޭ ކާޑުރައްޔިތެއްކަން އަންގައި

 ފޯނު ނަންބަުރ؛

 ؛(ަޤއިދީގެ ޖިނޯގްރާމް) މަޢުލޫމާތުއިދީގެ އާއިލާގެ ޤަ )2(   

 އިދީގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު؛ޤަ )3(   

 ޤައިދީގެ ފޮޓޯ؛ )4(   

ނަމާިއ، ދާއިީމ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ  / ގެ ބެލެނިވެރިޔާ / ބަލަދުެވރިޔާޤައިދީ )5(   

 ގެ ދޭ ކާޑުއަންގައިރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހިއެޑްރެހާއި، ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހާއި، 

 ަޤއިދީއާ ހުރި ގުޅުން؛ ،ަނންބަރާއިފޯނު  ،ނަންބަރާއި

  ނަން؛ގެ ރަށު ޤައިދީ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރާ އަޮތޅާއި )6(   

 ޤައިދީ އަދަބު ތަންފީދު ކުރުމަށް ބަންދުކުރާ ގޭގެ ނަން؛ )7(   

 ޤައިދީގެ މެޑިކަލް ސްކުރީން ކުރުން. )8(   

ޤައިދީއެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ޤައިދީގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު  ،ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ޤައިދީއާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތުން

ޝަކުވާ  ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް

ޕެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އަދި ޤައިދީ
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ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށެއް ކަމުަގއި ނުވާނަމަ، ގޭ ބަންދުެގ އަދަބު ޤައިީދ 

ދިވެިހ ންނާއި ތަންފީޛުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ކައުންސިލްތަކުގެ ކިބައި

 އެހީތެރިކަްނ ހޯދައިގެން އެ ޤައިދީ މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.ޚިދުމަތުގެ ގެ ފުލުހުން

ރަށަކީ އަދަބު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކޮށްފައިާވ  ޤައިދީ ދިރިއުޅޭ (ނ)  

          ،ރަށެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ެއ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކުުރމުގެ ކަންކަން

 މޮިނޓަރިންގ އޮފިސަރަކު ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތުގެގެ ދިވެހި ފުލުހުން

ގޭަބންުދކުރާ ޤައިދީން  ،ބަދަލުކުރަންާވނީގޭބަންދުކުރާ ޤައިދީ، ގޭަބންަދށް  (ރ)   

ޤައިދީއާއި ޤައިދީގެ ބެެލނިވެރިޔާ ނުވަަތ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޤުރާރުގައި 

ސޮއިކޮށް ިފންގަރ ޕްރިންްޓ ބަލަދުވެރިޔާގެ ނުވަތަ ޤައިދީއާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން 

  .ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ

ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިާޔ ސޮއިކުރުމަށް ގޭބަންދުކުރާ ޤައިދީއާ ހަވާލުާވ  (ބ)   

 .ޖަހަންވާނެއެވެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް

 ނުވަތަ ހުްނނާނެ  ،ގޭބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރާ ޤައިދީއާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ެނތްނަމަ (ޅ)   

ކަނޑައަޅާ ޖަލު ފިޔަވައި އެހެން ންސް ޜަކޮމިަޝނަރ ޮއފް ޕްރި ،ގެއެއް ނެތްނަމަ

 .ތަނެއްގައި އެ ޤައިދީ ބަންދުކުރެިވދާނެއެވެ

ގޭބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ހަރަާކތްތައް ދެނެގަނެވޭނެ ގޮަތށް ަޤއިދީގެ ގައިގައި  (ކ)  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެގެއް އެޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

މޯލްޑިވްސް  ،ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެގް ޭބނުންކުރަންާވނީ

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  

ވަނަ  1005ެގ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) 2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .20 ބޭސްަފރުވާ ކުުރން 

މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު 

އެ ޤައިދީގެ  ،ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ފިޔަވައި އެހެން އަދަބެއް ތަންފީޛު ކުރަމުން ދާނަމަ

 އެ ޤައިދީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ. ،ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ

ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ފިޔަވައި އެހެން އަދަބެއް ަތންފީޛުކުރަމުންދާ ަޤއިދީން ބޭުނންާވ  (ށ)  

ބޭސްފަރުވާއެއް ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަރުވާ ދެވެން 

ނުވަަތ  އްގައިޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެގައި ޞިއްޙީ ނެތް ބައްޔެއްކަމަށް ދިެވހިރާއްޖޭ

ރާއްޖެއިން  ،ކުރާ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް ލަފާދީފައިވާނަމަގައި މަސައްކަތްއްހޮސްޕިޓަލެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ، ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ

 ދޭންވާނެއެވެ.
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ވަގުީތގޮތުން ޤަިއދީން 

 ދޫކުެރވޭނެ ހާލަތްތައް 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަްތތަކުގައެވެ.  ،ވަގުތީގޮތުން ޤައިދީން ދޫކުރެވޭނީ (ހ)   .21

ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ލިބިގަތުމަށް ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް   )1(   

 ޤައިދީ  ދިއުމަށް؛

 ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް؛   )2(   

 ބަލިވެެގން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް.ޤައިދީގެ އާއިލާގެ މީހަކު   )3(   

ތިރީގައި ، މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަށް ޓަކައި އާއިލާގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ (ށ)  

 ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ގޮތަށެވެ. 

 އަނބިމީހާއާއި ފިރިމީހާ؛  )1(   

 ؛މަންމައާއި، ބައްޕައާއި، މާމައާއި، ކާފަ  )2(   

 އަނބިމީހާ ނުވަތަ އަނބިްނ؛މަންމަގެ ފިރިމީހާއާއި، ބައްޕަގެ   )3(   

 މައިދައިތައާއި ބަފައިބެ؛  )4(   

ކާފަ  ދަރީންނާއި، ޮދންދަރީންނާއި، ދަނބިދަރީންނާިއ، ޅީދަރީންނާިއ،  )5(   

 މާމަ ދަރީން؛ ،ދަރީންނާއި

 މީހުން؛ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީުހންނާއި، އެއްބަފާ މީހުން ނުވަތަ އެއްބަނޑު  )6(   

 ބޮޑުޭބބެއިން؛ބޮޑުދައިތައިންނާއި   )7(   

 ؛ބޮުޑބޭބެ ކިޔާ ކުދިން ކުދީންނާއި، ކިޔާ ބޮޑުދައިތަ  )8(   

 ޅިޔަނުންނާއި ފަހަރިން؛  )9(   

 ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއާއި ބެލެނިެވރިޔާ؛  )10(   

 ކުިދން. (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ 18ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ިތބި   )11(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ވަުގތީގޮތުން އަދަުބ  (ނ)  

ތަންފީޛުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސައަށް ލިޔުމުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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      ވަގުތީގޮތުން އަދަބު ތަންފީޛުުކރުން ހުއްޓުވުމަށް އެދި ހުަށހެޅި ހުށަހެޅުާމ  (ރ)  

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ލިޔުމުން  3ގުޅޭ ގޮތުން  ކޮމިޝަނަރ ނިންމާ ގޮތެއް 

 ޤައިދީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ވަގުތީގޮތުން އަދަބު ތަންފީޛުކުުރން ހުއްޓުވުމަށް ކޮމިޝަނަރ ނިންމާ ހާލަތުގައި،  (ބ)   

އެިދ  ދިނުމަށްއިޖެހޭނަމަ، އެކަން އަލުން ަބލައެ ނިންމުމާމެދު އެ ޤައިދީ ހިތްަހމަ ނު

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު  5

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ ފަރާތަކަްށ  14ލަސްވެގެްނ  ،ނިންމާ ނިންމުމެއް

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާހލަތްތަކުގައި ޤައިދީ ރާއްޖެއިްނ ޭބރަށް ދިއުމުގައި  (ޅ)  

 ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިޤުރާރުގައި ޤައިދީ ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ. 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރާ ހާަލތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤައިދީ ހޭދަކުާރ މުއްދަތު، އެއީ ޙުކުމް   .22 މުްއދަތު ކެނޑުން 

 ތަންފީޛުވަމުންދާ މުއްަދތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ފިލައިފިނަމަ ުނވަތަ 

 އަުމރަށް

 ނުކިޔަމަންެތރިެވއްެޖނަމަ

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް 

ވަނަ  1005(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) ެގ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .23

އަމުރަށް  މާއްދާގެ ދަށުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު ފިލައިފިނަމަ، ނުވަތަ

ޤައިދީއާ ހަވާލުވެ ހުންަނ  ،ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަން އެނގޭހައި  އަވަހަކަށް

ނިޓަރކުރަން ނުވަތަ ޤައިދީ މޮ ،ނުވަތަ ަބލަުދވެރިޔަކު ބެލެނިވެރިޔަކު

ނުވަތަ ދިވެިހ  ،ހަމަޖައްސައިފައިވާ އޮފިސަރަކު، އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކަށް

ނުވަތަ މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއަށް ލިޔުމުން  ،ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް

މޯލްޑިވްސް  ،ފިަލއިފައިވާ ޤައިދީ ހޯދުމުގެ މަސައްަކތް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންވާނެއެވެ.  ކަމާ ، ސަރވިސަސްއިންކަރެކްޝަނަލް

އެ ޤައިދީއަުކ  އަދަބު ތަންީފޛު ކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު ފިލައިފިނަަމ، (ށ)  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެ ޤައިދީއެއްގެ ޓަކައި،  ހޯދުމަށް

 .މީޑީޔާތަކުގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ ފޮޓޯއާއެކު، މަޢުލޫމާތު

 އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު ފިލައިފިނަމަ، އެ ޙުކުމް  (ނ)  

ތަންފީޛުކުރުން ވަގުތީގޮުތން ހުްއޓައިލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތުގެ ޙުކުމް ހިނގާނީ 

އެ ޤައިދީއަކު އަނބުރާ ބެލުމުގެ ދަށަށް  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ

 .އައުމުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އިދާރާައކުން އެ ޤައިދީ ހަވާލުކުރުމުންނެވެ 

ޙުކުުމގެ މުްއދަތު 

 ށްލުން ދޫކޮ ހަމަެވގެން

އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޙުކުްމ ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ އަދަބު  (ހ)  .24

ާޤއިމްކޮށްފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ނުާވނަމަ،  ޤައިީދ ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ ގޮތްޕެއް 
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އެ މީހާގެ  ބަންދުން ދޫޮކށްލުމަށް ޓަކައި، ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން

ދޫކޮށްލުމާބެޭހ  (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން އެ މީހަކު  5ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

އެ ރަށެއްގައި ހުންނަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އޮފީހަށް  ،އެންމެހައި ލިޔުންތައް

ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް   ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ

އެ މީހެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު  ،ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ

އެ މީހަކު  ،އި ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުލައްވައި އެ ލިޔުންތަކުގަ އެ މީހަކު

މޯލްޑިވްސް  ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ،އެ ިލޔުންތައް ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. އަދި

 .ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހޯދަންވާނެއެވެ

އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޙުކުްމ ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ އަދަބު  (ށ)  

ޤައިދީންެގ ، ކަމުގައި ވާނަމަ ގޮތްޕެއް ާޤއިމްކޮށްފައިވާ ރަށެއްތަންފީޛުކުރާ އިދާރާގެ 

ސަރވިސްއިން އޭނާ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ،ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު

 .ދޫކޮށްލަންވާނެވެ

އަަދބު ތަންފީޛުުކރާ 

 މީހަކު ނިޔާވުން 

ޤައިދީގެ   ،ނިޔާވެއްޖެނަމައަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ޤައިދީއަކު  (ހ)  .25

 ،ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެިރޔާ ނުވަތަ ޤައިދީއާ ހަވާލުވެ ހުރި އޮފިސަރު 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންަގންވާނެއެވެ. އަިދ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ،ނިޔާވި މީހާގެ މަރުފޯމާއި މެޑިކަލް ލިޔުންތައް

 ހޯދަންވާނެއެވެ.ސަރވިސްއިން 

ނިޔާވެފައިވާ ޤައިދީގެ ހަށިަގނޑު އެހެން ރަށަކަްށ އާއިލާގެ ފަާރތުން ގެންަދްނ  (ށ)  

އެ ރަށަކަށް ގެންދިއުމުގެ ޚަރަދާއި، ކަށުކަމާކެމީގެ ޚަރަދު  އެދިއްޖެނަމަ،

 .ފަރާތުންނެވެ ހަމަޖައްސަންވާނީ އާއިލާގެ

 އެ މީހަކު ނިޔާވި ރަށުގައި ވަޅުލާނަމަ، ނިޔާވި މީހާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ  ،މީހާ ނިޔާވި (ނ)  

ކަންތައްތައް އެ މީހެއްެގ އާއިާލއިން ކުރަންވާނެއެވެ. އާއިލާއަްށ ޚަރަދު ކުރެވެން 

 ރަށެއްގެ އެ ،ހާަލތެއްގައި ކަށުކަމާކެމީެގ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންަދންާވނީ ނެތް

މޯލްޑިވްސް  ،ންގެ ޚިދުމަތުގެ އެހީތެރިކަާމއެކުދިވެިހ ުފލުހުކައުންސިލުން ނުވަތަ 

 .ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ  1005(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު) ެގ  2014/9ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .26 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

 ،ރިކޯޑުތައްދަށުން ކަނޑައަޅާ އަދަބުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ޤައިދީއެއްގެ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފެންޑަރ ރިކޯޑުސްގައި ރިކޯޑު ކޮށްފައި 

ހުންނާންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަާރްތތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު ދުވަހުން ދުވަހަްށ ރައްކައުކޮށް 

 އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
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ކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު  މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް  (ހ)  .27 އެްއބަްސވުން ެހދުން 

 ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދަންވާނެއެވެ. މި ެއއްބަސްވުމުގައި

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަަނންވާެނއެވެ.

 ؛ޤައިދީގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  )1(   

 ؛ކާޑުގެ ނަންބަރުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   )2(   

 ؛ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  )3(   

 ؛އަދަބުގެ ބާވަތާއި މުއްދަތު  )4(   

 ؛ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތް  )5(   

 ؛ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ގަޑި  )6(   

 ހާޒިރީ ރިޕޯޓު ނަގާނެ ގޮތް؛  )7(   

 މެއިލް އެޑްރެސް؛-ޤައިދީއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި، އީ  )8(   

ޤައިދީގެ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރީންެގ ތެރެއިން ބަލަދުވެރިއަކާ ގުޅޭނެ ފޯނު   )9(   

 މެއިލް އެޑްރެސް؛-ނަންބަރާއި، އީ

އެ ޤަިއދީއަކާމެދު  ،އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްކުރަމުން ނުދާނަމަ  )10(   

 ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް.

ބެލެނިވެރިޔާއާ ޤައިދީގެ  ،ކޮޕީއެއްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  (ށ)  

އެ ރަށެއްގަިއ ހުންނަ ދިވެިހ  ،ނުވަތަ ބަަލދުވެރިޔާއާ ނުވަތަ ަޤއިދީއާ ހަވާލުވެ

ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ މަސައްކަތް ޚިދުމަތާ ނުވަތަ ކައުްނސިލާއި،  ފުލުހުންގެ

       ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ކުންުފންޏަކާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާ 

  ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އަަދބު 

 ތަންފީޛު ނުކުުރން 

އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައި ޖަަލްށ ލުމުގެ ބަދަލުގައި ޯކޓުން ަކނޑައަޅާ އަދަބު  (ހ)  .28

ތަންފީޛު ނުކުރެުވނުކަމަްށ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 

 މަޤާމުގައި ހުރި ވެރިއަކު ނިންމަންވާނެއެވެ.ސްޕްރިންޓެންޑެންޑް އޮފް ޕްރިޜަންސްގެ 

 ،ޤައިދީ އަދަބު ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަށް  )1(   

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތައް ނުދިޔުން؛
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ޤައިދީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ   )2(   

 ކުރަމުން ނުދިޔުން؛ 

 ؛ ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުންކޯޓުން   )3(   

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ނުވުން ނުވަަތ ފަރުވާ   )4(   

 ކުޑަކުރުން؛

 ބަންދުކޮށްފައިވާ ަތނުން ނުކުުތްނ ނުވަތަ އެ ތަނުގައި ނެތުްނ؛  )5(   

ކުރާ ތަހުލީލަކުން ބަނގުރަލަށް ނުވަތަ މަސްތުވާ އެހެން އެއްޗަކަށް ޕޮޒިޓިވް   )6(   

 ވުން؛ 

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު   )7(   

 މަޞްލަޙަތެއް ގެއްލޭފަދަ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛

 ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއްގައި ަހއްޔަރުކުރުން؛   )8(   

އަދަބު ތަްނފީޛުކުރާ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ނުވަތަ އިޤްރާރާ   )9(   

 ޚިލާފުވުން. 

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ  15 ންޮކްށފައިވާ ނިންމުން ިނންމާތާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާ (ށ)  

އެއާ ގުޅުންހުރި  ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނިންމުމާއި ،ތެރޭގައި

 އެންމެހައި ލިޔުންތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ. 

    މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ައދަބު ތަންީފޛު  (ނ)  

 ސްޕްރިންޓެންޑެންްޓ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނުކުރެވުނު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް 

ތަންފީުޛ  ،ންސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ވެރިއަކު ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެންޜައޮފް ޕްރި

ކުރަމުންދިޔަ އަދަބުގެ މުއްދަތު މެދުކަނޑައިލެވޭނެއެވެ. އަދި އެ މީހެއްގެ ޙުކުމަށް 

ލަތުގައި އެ މީހެއްގެ ބަދަލު ގެންނަންެޖހޭ ތަނެއް ނެްތކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ހާ

އަދަބު މެދުަކނޑައިލި ހިސާބުން ފެށިެގންނެވެ. މި ހާލަތުގަިއ  ،އަދަބު ގުނަންާވނީ

 ކުރިން ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ ގުނަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްަތކަށް  .29 ޕެރޯލް ދިނުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މީހަކަށް  14/2013

 ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންވާނެެއވެ. 
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ލަފުޒުތަކާއި 

 ޢިބާރާތްުކރުުމގެ މާނަ 

އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ، މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު  .30

 އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާްތތަކަށް ތިރީަގއި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،ދީފައި އެވަނީޢިބާރާތްތަކަށް 

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޕެރޯލްގެ  (ހ)   

ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ ހަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ހިންގުމާ 

 .މިނިސްޓަރަށެވެހަވާލުވެހުރި 

 14/2013"ކޮމިޝަނަރ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނަބރު  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  18(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤަނޫނު) ެގ 

 .ންސްއަށެވެޜައައްޔަނުކުރާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރި

 2014/9"ޤައިދީ" ނުވަތަ " ޤައިދީން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން ކަނޑައަޅާ  1005(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުްލޢުޤޫާބތު) ގެ 

 އަދަބުތައް ތަންީފޛުކުރަމުންދާ މީުހންނަށެވެ. 

ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން  "ޕެރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޙުކުމް ތަންފީޛު (ރ)  

، މީހުން ޙުކުމުގެ މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިވާ

އަލުްނ  މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ ގޮތެއްގެ ަމތީން ުމޖުތަމަޢާ

ރާ ދޫކު އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ ދަށުން

 ދޫކުރުމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް  ،ކޮށްފައި އެަވނީފީޛުކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބަޔާން"އަދަބު ތަން (ބ)  

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށެވެ. 

 ،އަތޮުޅ ކައުންސިލާއި ،"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ރަށު ކައުންސިލާއި (ޅ)  

 .ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްކޮެށވެ

 ޢަމަލުކުރަންގަާވިއދަށް 

 ފެށުން

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ   .31

 .ފެށިގެްނނެވެ ދުވަހުން

_______________________ 

  


