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މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގައި ސެންޓަރުން ފަރުވާދިނުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖާގަ ލިބެންދެން ގޭގެ

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މިބޯޑު ް
ނ ހުއްދަދިން ތަނަކަށް ހުއްދަދިން ގޮތެއްގެ މަތިން ދިޔުން ފިޔަވާ ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުމަކީ ކުށެކެވެ.
 -2ހ .ބަލިވެގެން ބޭސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ މިބޯޑަށް އެކަން އަންގާ ހުއް ަ
ދ ލިބިގެން ބެލެނިވެރިޔަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ކްލިނިކަކަށް ދާނީއެވެ.

ނަމަވެސް ބޭސް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޑޮކްޓަރގެ ބޭސް ސިޓީ މިބޯޑަށް ދައްކާ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ށި .
މބޯޑު ބަންދު ވަގުތެއްގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ދިމާވާ ކަމެއްގައި ބޭސްފަރުވާ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބެލެނިވެރިޔާ އެމީހަކު ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް

ލޔެދިން ބޭހެއް އެވަގުތު ބޭނުންކުރާނީއެވެ .ނަމަވެސް މިބޯޑު ހުޅުވުމުން ލަސްނުކޮށް މިބޯޑަށް ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީ ދައްކާ
ނުވަތަ ކުލިނިކަކަށް ދައްކާ ޑޮކްޓަރ ި

މިބޯޑުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނޫނީ ދެން ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނ .މިނަންބަރުގެ ހ .އާއި ށ .ގައިވާ ގޮތް ފިޔަވާ އެހެން ގޮތަކަށް އަމިއްލަ އަށް އެއްވެސް ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ގއާ އެންމެ ކައިރި މިސްކިތަކަށް ނަމާދަށް ދެވިދާނެއެވެ .ހުކުރު ނަމާދަށާއި ޢީދު ނަމާދަށް
ހ .ފަރުޡު ފަސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށް ެ

ގެއާއި އެންމެ ކައިރީން އެ ނަމާދެއް ކުރާ މިސްކިތަކަށް ނުވަތަ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ދެވިދާނެއެ ެ
ވ .އަދި ރަމަޡާން މަހު ތަރާވީޙް ނަމާދަށްވެސް

އވެ .އަދި ނަމާދުކޮށް
މިގޮތުގެ މަތިން ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ނަމާދަށް ދިޔުމަށް އެނަމާދަކަށް ބަންގި ގޮވުމުގެ  20މިނިޓަށް ވުމުގެ ކުރިން ނުކުމެގެން ނުވާނެ ެ
ނިމިގެން  30މިނިޓް އިރުގެ ތެރޭގައި އެނބުރި ގެއަށް އަންނަންވާނެއެވެ.

އންގާ ގަޑިޔަށް އަންނަން ވާނެއެވެ.
ށ .ކައުންސެލިންގ އަށް މިބޯޑަށް އަންނަން އަންގާ ދުވަސް ދުވަހަށް އަންނަން ަ
ނ .ޔޫރިން ޓެސްޓަށް އަންނަން އެންގުމުން އަންގާތާ  1ގަޑި އިރުގެ ތޭރޭގައި މިބޯޑަށް އަންނަންވާނެއެވެ.
ރ .މިމާއްދާގެ ހ .ށ .ނ .ގައިވާ ގޮ ު
ތގެ މަތިންނާއި އަދި މިޤަވާއިދުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ހ .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެތަނަކަށް ގޮސް އައިސް

ވާންވާނީ އެންމެ ކުރު މަގަކުންނެވެ .އަދި މިގޮތުން ގޮސްއައިސް ވުމުގައި މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަން ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމަކު ނަމަވެސް މަގުމަތީގައި
ތގެ އަދަބުތަކަށާއި ޤަވާއިދުތަކަށް
މަޑުކުރުމާއި އެއްވެސް ތާކަށް ވަދެ ހެދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ .އަދި ތިމާއަކީ އިސްލާޙުވުމުގެ މަގުގައިވާ މީހެއްކަން ދަނެ ،މަގުމަ ީ

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ވާނެއެވެ.
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ވކި ގަޑިތަކެއްގައި މިބޯޑަށް އައިސް ގޭބަންދު
ސެންޓަރުން ޖާގަ ލިބެންދެން ގޭގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން މިބޯޑުން އަންގާ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގެ ަ

މީހުންގެ ޙާޡިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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މިގޮތުން ގޭގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން ސެންޓަރުން ޖާގަ ލިބިގެން ފޮނުވެންދެން ާ
އމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެގެއަކާއި ކައިރިން ފިހާރައެއް،

މހުން އެކަމަށް އެދި މިބޯޑަށް
ވޯކްޝޮޕެއް ،ވަޑާންގެއެއް ފަދަ ތަނަކަށް )ރަށުތެރެއަށްނުކުމެ އުޅެން ނުޖެހޭ ފަދަ ތަނަކަށް( ގޮސް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ީ
ލިޔުމުން މިބޯޑަށް ފެންނަނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

ބނުންވާ މީހުން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ލިބޭނެގޮތެއް ވުމުން އެތަނަކާއި
ހ .މިމާއްދާގެ ދަށުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ދާން ޭ

މަސައްކަތަކާއި އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔުމަކުން މިބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.

ށ .މިގޮތުން މަސައްކަތަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެމަ ަ
ސއްކަތަކާއި ،އެތަނަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިބޯޑުން ސާފު ކުރުމަށްފަހު އެތަނަކީ ރަޖިސްޓްރީ

ކތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނަށެވެ.
ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވެފައި ރަށުތެރޭގައި އުޅެން ނުޖެހޭ ފަދަ ،އެތަނެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން މަސައް ަ

ނ .މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގެ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާއެކު މާލޭގެ އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ ވިލިނގިލި ،ހުޅުލެ ،ތިލަފުށި ،ހުޅުމާލެ،

ފުނަދޫ ފަދަ ތަނަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ދާންވާނީ މިބޯޑުން އެކަމަށް ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ލގައެވެ .މިހެންވެ،
 -6ސެންޓަރުން ޖާގަ ލިބެންދެން ގޭގެ ބަންދަށް ފޮނުވޭ މީހުން މިބޯޑުން ފޮނުވަނީ އެމީހަކު ބަލަހައްޓާނެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ޙަވާ ު

މިޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އުޅުމަށް ބާރުއަޅައި ،ނަޞޭޙަތްތެރިވުމާއި މިޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެމީހަކު އުޅެމުންދާނަމަ އެކަން މިބޯޑަށް އެންގުމަކީ ބެލެނިވެރިޔާގެ
މަސް ޫ
އލިއްޔަތެކެވެ.

 -7ސެންޓަރުން ޖާގަ ލިބެންދެން ގޭގެ ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަކު މިޤަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ މިބޯޑުން ޔޫރިން ޓެސްޓު ކުރާއިރު ޕޮޒިޓިވް

ވެއްޖެ ނަމަ ސެންޓަރުން ޖާގަ ލިބެންދެން ޖަލު ބަންދަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 .8އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ވަކިތާކަށް ދާންނުޖެހޭ މީހުން މިގަވާއިދުގެ  3އަދި  5ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވެއެ ެ
ވ.
ތާރީޚް
 .....................................................................................ސެންޓަރުން ޖާގަ ލިބެންދެން ގޭގެ ބަންދަށް

މިފޮނުވަނީ މަތީގައިވާ ޤަވާއިދުގެ މަތިންނެވެ .ވީމާ ،މިޤަވާއިދު އަޅުގަނޑު ރަނގަޅަށް ކިޔައިފީމެވެ .އަދި މިޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަ ަ
މލު ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސް

ވަމެވެ.

ގޭބަންދުކުރެވޭ މީހާގެ:

ގޭބަންދު ކުރެވޭ މީހާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ:

ނން..............................................................:
ަ

ނން..................................................................:
ަ

ސ..............................................:
އމީ އެ ްޑރެ ް
ދ ި
ާ

ސ.......................................................:
އމީ އެ ްޑރެ ް
ދ ި
ާ

ސ..............................................:
ަވގުތީ އެ ްޑރެ ް

ސ.......................................................:
ަވގުތީ އެ ްޑރެ ް

ނންބަރު..................................................:
ނ ަ
ޯފ ް

ނންބަރު..........................................................:
ނ ަ
ޯފ ް

ސޮއި............................................................:

ރ ގާތްކަ ް
ދ ީމ ާހގެ ުހ ި
ނ ު
ބަ ް
ނ...........................................:

ރޚު.......................................................:
ާތ ީ

ސޮއި..............................................................:

ދ
ޤވާޢި ު
އންޓުން ޢަމަލު ކުރުމާއި ބެހޭ ަ
ނނަ ކްލަ ި
ގ ް
ގއި ފަރުވާ ލިބި ަ
ސންޓަރު ަ
ބލިޓޭޝަން ެ
ރހެ ި
ޑްރަގް ި
ތަޢާރަފް
މިއީ ކ .ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ދެވޭ މީހުން އިޞްލާޙްވެގެން މުޖުތަމަޢުއަށް ނިކުންނައިރު،

އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ،ހުރިހާގޮތަކުންވެސްރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާޢިދެކެވެ.

