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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 ދު ޕެރޯލްގެ ގަވާއި

މި ގަވާއިދަކީ،  ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޙުކުމުގެ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފު
މުޖުތަމަޢުގެ ، މުއްދަތުން ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިވާ ޤައިދީން

ކަން ނުގެއްލޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ުމޖުތަމަޢަށް އަލުން އަުހލުވެރި ރައްކައުތެރި
ކުރުމަށް ޓަކައި، ކަނޑައެޭޅ ވަިކ ޝަރުޠުތަކާއެކު ޕެރޯލްެގ ދަށުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2013/14ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛު 

މުންދާ މީހުންނަްށ ލިބިދިނުމުގައި ޕެރޯލް ބޯުޑން ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކުރަ
ޕެރޯލްގެ  ،ކަންތައްތަކާއި، ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ިއޖުރާއަތުތަކާއި

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެ  ،ޝަރުޠުތަކާއި
 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

 " އެވެ.ގަވާއިދު ކިޔާނީ، "ޕެރޯލްެގ ދަށްއިވާގަމި  )ށ(  ނަން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކީދަގަވާއި މި )ނ(  
ވަނަ ނަްނބަރުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  150 ގެ ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(

 ދެކެވެ.ގަވާއިފައިވާ ދައިދަށުން ހަ

 ޕެރޯލް ބޯޑުންނެވެ.ދު ހިންގާީނ ގަވާއިމި   2. ދު ހިންގާ ފަރާތް ގަވާއި

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި  ،ޕެރޯލްގެ މަޤުޞަދުތައް .3 ޕެރޯލްގެ މަޤްޞަދުތައް

       މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭއިރު،  ޤައިދީންކުމް ތަންފީޛު ކުރެވެމުންދާ ޙު )ހ(  
 ޔަޤީން ކުރުން.  ންނުރައްކަލެއް ނެތްކަ ޢަށްމީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަ އެ
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އަހުލުވެރި  ށްޢަފީޛުވަމުންދާ ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް މުޖުތަމަޙުކުމް ތަން )ށ(  
 ކުރުވުން؛

 ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލި ކުރުވުން؛ ފަރާތްޕެރޯލްގައި ހުންނަ  )ނ(  

 ކުރުން މަދުކުރުން.ކުށް ތަކުރާރު )ރ(  

ނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޕެރޯލް ދި 
 ކަންކަން 

ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދެވޭީނ ން ގެ ތެރެއިޤައިދީންޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ  . 4
 .އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަާވ ޤައިދީންނަށެވެ

 )ހ(  

 

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށް  6ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ 
 ންލުއިނުވަތަ އަރުވަލުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް 

 ވުން؛ ކަމުގައި ންނުވަތަ ގޭބަންދުކުރު

ޤައިދީގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު   ޖަލުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައިދީ، ޤައި )ށ(  
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްިރަޒންސް  ަކމަށްރަނގަޅު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،
 ފާހަގަކޮށްފައިވުން؛

ޖިނާީއ މައްަސލަތައް ބެލުމުެގ ، މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިްސ ސަރވިސްއާއި )ނ(  
ޓެއްގައްޔާއި،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ކޯ

އޮފީހުގައި ހިނގަމުންދާ އިތުރު މައްސަލައެއް ނެތް ޤައިދީއެއް ަކމުގައި 
  ؛ވުން

ކިޔަމަންތެރި ީމހަކަށް  ވާއިދުތަކަށްގަނޫނާއި ޤާއަޚްލާޤު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި  (ރ)  
 ޖަލުްނ ލީމީގޮތުންޢުދީނީގޮތުންނާއި ތަ ގާޖަލުގައި ހިންޓަކައި ހެދުމަށް 

 އެ ޕްރޮގްރާމުން ބައެއްޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ބިލިޓޭޝަން ހެރިކަނޑައަޅާ 
 ވުން؛ ކޮށްފައިފުރިހަމަ

ޤައިދީގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ، ނަމަކޮށްލައިފިދޫ ޕެރޯލްގެ ދަށުން (ބ)  
 ކުޑަކަމަށްށް ވުމުެގ ފުރުޞަތު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ މީހަކަ

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނާއި ންއިދާރާތަކު އެކިހުރި އެކިގުޅުން

 ފާހަގަކޮށްފައިވުން؛

، ކުށްކުރުމުން ދުރުެހލިވެ ފިނަމަ، ޤައިދީލައިޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށް (ޅ)  

ހިތާ މީހެއްގެ ޮގތުގައި  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށްޤާނޫ
ބޯޑަށް ޕެރޯލް އެނބުރި ުމޖުތަމަޢަށް އައުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަްށ 

 ؛ޤަބޫލުކުރެވުން

އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤެއް އަދާކުރަން ޤައިދީއަކު  ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އެ  )ކ(  
 ؛އެ ޙައްޤެއް އަދާކޮށްފައި އޮތުން ،އޮތްނަމަ
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   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )އ(  
ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާބަޔާންަވނަ މާއްދާގައި  132  ގެ ޤާނޫނު(

 ނުވުން؛ އަދި  ކަށްކުރަމުންދާ ޤައިދީއަ ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު

ކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ އެްއވެސް ލުޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީއެއްގެ ޕެރޯލް ބާޠި )ވ(  
ކުރާ ލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޕެރޯލް ބާޠި  ރުޖޫޢަ ޖަލަށްސަބަބަކަށްޓަކައި އެނބުރި 

 )ހައެއް( މަސްދުވަހު ފާއިތުވެފައިވުން. 6ވަހުން ފެށިގެން ދު

ރާްމ ޤައިދީ ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތް ޕްރޮގް މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ )މ(  
 ،ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ 
 ތަކަށެވެ. ޕެރޯލަށް އެދޭ ފަރާތް ހުފަމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށް

ލިބޭނެ އެންމެ ގެ ފުރުޞަތު ޕެރޯލް 
 ކުރު މުއްދަތު 

ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ މުއްދަތުގެ  ،ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނީ .5
ތިރީގައިވާ މުއްދަތުތައް ތަންފީޛުވެފައިވާ  ،ތެރެއިން އެންމެ ކުރުވެގެން

 ނަށެވެ.ޤައިދީން

ރެއިން ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެއް ޙުކުަމށްވުރެ އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ ތެ )ހ(  
އްގެ މައްޗަށް އެއެ ޤައިދީ ނަމަ، އްއެގިނަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައިދީ

 ކޮށްފައިވާ އެންމެ ދިގު ޙުކުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން.

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް؛   (1)   

ސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ )މަ 77/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  (2)   
ސާބިތުވެ، އުމުރުދުވަހަށް ކުށް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ފައިވާ ކުށްކުށުގެ އަޅައިޖަލަށް ލުމަްށ އަދަބު ކަނޑަ
 ތެރެއިން، އެ ކުށެއް ކުުރމުގައި ިހމެނުުނ ަމސްތުވާ
 އެއްޗަކީ ޑައިމޯފިން ނަމަ، އެ މަސްތުވާ އެއްޗެއްގެ

ދަދެއް އަތީ )ހަތަރެއް( ގްރާމަށްވުރެ މަ 4 ބަރުދަނުގައި
 ހިމެނޭ ކުށް؛

)މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ  77/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(    
ސާބިތުވެ، އުމުރުދުވަހަށް ކުށް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

ފައިވާ ކުށްކުށުގެ އަޅައިޑަނޖަލަށް ލުމަްށ އަދަބު ކަ
 ތެރެއިން، އެ ކުށެއް ކުުރމުގައި ިހމެނުުނ ަމސްތުވާ

ރ ނުވަތަ ބިސް މިކްސްޗައްޗަކީ ކެނެބިސް ނުވަތަ ކެނެއެ
 އެއްޗެއްގެ އެ ަމސްތުވާކެނެބިސް ރެސިން ނަަމ، 

ދަދެއް އަ)ސާދަ( ގްރާމަށްވުރެ މަތީ  14 ބަރުދަނުގައި
 ހިމެނޭ ކުށް؛

)މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ  77/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(    
ސާބިތުވެ، އުމުރުދުވަހަށް ކުށް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 
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ފައިވާ ކުށްކުށުގެ އަޅައިޑަޖަލަށް ލުމަްށ އަދަބު ކަނ
 ތެރެއިން، އެ ކުށެއް ކުުރމުގައި ިހމެނުުނ ަމސްތުވާ

އެއްޗަކީ ޑައިމޯފިން ނުވަތަ ކެނެބިސް ނުވަތަ ކެނެބިްސ 
މިކްސްޗަރ ނުވަތަ ކެނެބިސް ރެސިން ފިޔަވައި އެހެްނ 

 ަނމަ، ެއ ަމސްތުވާ އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ
( ގްރާމަށްވުރެ މަތީ )އެކެއް 1 ބަރުދަނުގައި އެއްޗެއްގެ

 ދަދެއް ހިމެނޭ ކުށް؛އަ

)މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(    
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ސާބިތުވެފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ 
ގުޅޭ ކުށުެގ ތެރެއިން، ުއމުުރ ދުވަހަށް ޖަލަްށ ުލމަށް 

 .އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށް

 ޤީ ޢަމަލު ހިންގުން؛އަޚްލާ ގަދަކަމުން ބަދު  (3)   

 ކިޑްނެޕިންގ؛  (4)   

 ތާއި،ލަހީ ،ވައްކަމާއި، ޓެކުމާިއ، ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި، މަކަރާއި  (5)   
)އެއްލައްކަ(  000,100 -/ފޭރުމުގެ ކުށްކުށުގެ ތެރެއިން

ގުެގ ދަދެއްގެ ފައިސާ ނުވަތަ އެ އައަރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ 
 މުދާ ހިމެޭނ މައްސަލަތައް؛

 

 

 ރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ހަތިޔާ ޗެއް ބޭނުންކޮށްގެންއެއްތޫނު   (6)  
އަނިޔާއެއް ލިޭބ ތެރި ކައުމާރާމާރީ ހިންުގމާއި، މީހަކަށް ނުރައް

ފަދަ މާރާމާރީއެއް  ވާކައުނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުރައް ފަދަ
 ؛ހިންގުން

ްނުމ އާތެރި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ތޫުނ އެއްޗެއް ކައުނުރައް  (7)   
 ގުޅުން.ތަނެއްގައި ގެން

ވަނަ މާއްދާގެ  5މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭ ކުށުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ފިޔަވައި އެހެން 2)ހ( ގެ )

މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮްށފައިވާ  ނަމަ، އެ ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހެއް އްގައިކުށެ
 ޅަ އެއްބައި ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން؛އެންމެ ދިގު ޙުކުމުެގ ތިންބައިކު

ވަނަ މާއްދާގައި  6މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާއި މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޖަުލ ޙުކުމާއި، 

ނަށް ޤައިދީންލުން ފަދަ ޙުކުމްތަކުގައި ތިބޭ ވައިއަރު ،ބަންދުކުރުމާއި ގައިގޭ
 ލުްނނެވެ.ސޫ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުޕެރޯލްގެ
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ޖިންސުން ޖިންީސ ގުޅުން ހިންުގން، ހަށިވިއްކުން، މީހުްނ  އެއް  (1)   
 ،ޓްރެފިކްކުރުން، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް، ރިޝްވަތު ހިފުން

         )އެއް ލައްކަ( ރުފިޔާ ނުވަތަ  -/100,000 ވައްކަމުގެ
ދަދަކުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ އަދަށްވާ މުދަލަށް ވުރެ ކުޑަ ދައައެ 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ކޮށްފައިވާ 
ކުށާއި، ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކޮށްފައިވާ ވައްކަމުެގ  ވައްކަމާއި،

ތަންފީޛު ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކޮށްފައިވާ ފޭރުމުގެ ކުށެއްގައި ޙުކުމް 
އެ މީހަކަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަށް ޝަރުުޠ  ،ަނމަ ކުރަމުންދާ

އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެންެމ  ،ހަމަވާކަމަށް ބެލެވޭނީ
 ކޮށްފައިވުމުން؛ދިގު ޙުކުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތަންފީޛު

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ކުށްތައް 1މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )  (2)   
ފައިވާ ނަމަ، އެ މީހެއްެގ ކުްމ ކޮށްކުށެއްގައި ޙުފިޔަވައި އެހެން 

 އެއްބަިއ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެންެމ ދިގު ޙުކުމުެގ ތިންބައިކުޅަ
 ؛ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ 
 ފަރާތްތައް

ކުރަމުންދާ  އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު )ހ( . 6
 ރޯލްގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.މީހަކަށް ޕެ އެ ،މީހެއްނަމަ

 ؛ގައި މީހަކު މެރުންތުގަސް (1)   

 ؛ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ ކުރުން (  2)   

އެހެން ޤާނޫނަކުްނ އަދަބު ލުިއ ނުކުރެވޭެނ ކަމަްށ  (3)   
ކުރަމުންދާ  ޙުކުމް ތަންފީޛު ގެންފައިވާ ކުށެއް ސާބިތުވެޅައިކަނޑައަ
 ޤައިދީން.

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

7. 

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެ ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ޤައިދީއަކު ނަމަ،  )ހ(
ގައި ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ 4ގަވާއިދުގެ  އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ކަމަށް މި

    ،)ހައެއް( ަމސްދުވަހަށް ވުމުން 6ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާން 
ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް، ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް  1ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ގަ

އަދި ޤައިދީއަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު  ހަޅަން ވާނެއެވެ.އެދި ޤައިދީ ހުށަ
    ޕެރޯލްގައި ދޫކުރެވިއްޖެނަަމ  ،ދެކޭ ސަބަބުތަކާއި ލިބެންވާކަމަށް ޤައިދީ

  ހަޅަން ާވެނއެވެ. ހުށަ ށް ލިުޔމުންގޮތް ބަޔާންކޮ ކުރާނެ  ކަން އަކުޤައިދީއެ 

ވެދާނެ  ހުށަހެޅުމުގަިއ ޤައިދީއަށް ބޭނުންފޯމު ފުރުޞަތަށް އެދި  ގެޕެރޯލް (ށ)  
 މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްއިން މެއް،އެހީތެރިކަ އިއެންމެހަ

 ދޭންވާނެއެވެ. 
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ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
 ވިއު ކުރުން އިންޓަ  ފަރާތާ

 

8. 

 

ހަމަވާނަމަ، އޭނާއަށް  ޠުޝަރު ލަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް، ޕެރޯ  ލަށްޕެރޯ )ހ(

ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު ޕެރޯލް ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން،  ލުގެޕެރޯ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން މަތިން އިންޓަވިއު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 އާ ދީފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައި ލުގެޕެރޯ ،ޕެރޯލް އޮފިސަރ  (1)   
 ؛އިންޓަވިއުކުރުން

ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީގެ  ގެޕެރޯލް ،ޕެރޯލް އޮފިސަރ  (2)   
 ؛އިންޓަވިއުކުރުން އާބެލެނިވެރިޔާ

ޕެރޯލް ބޯޑުން  ،އާފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީ ލުގެޕެރޯ  (3)   
 .އިންޓަވިއުކުރުން

 އާ ކުރާ ޤައިދީފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލުގެޕެރޯ ،ޕެރޯލް އޮފިސަރ )ށ(  
 އިންޓަވިއު ފޯމުގައި، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 .މަޢުލޫމާތު ޤައިދީގެ (1)   

 .ތަޢުލީމީ ފެންވަރު (2)   

 .ތަޖުރިބާ ރާއިމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަ (3)   

 .ޞިއްޙަތު  (4)   

 .އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު (5)   

 .އްޖެނަމަ ހުންނާެނ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތުފުރުޞަތު ލިބި ލުގެޕެރޯ (6)   

ވާލުވާެނ ހަދޫކޮށްފިނަަމ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުްނ   ލުންޕެރޯ (7)   
 .ފަރާތާއި ލިބޭނެ އެހީތެރިކަން

 .އެ މަޢުލޫމާތު އިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާނަމަކަ (8)   

ވާ ފައިބާއްވައި އިލާއާ ގުޅުން ޢާޖަލުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި  (9)   
 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު.

އް ނަމަ އެކަމުގެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރާތެ (10)   
 މަޢުލޫމާތު.

 .ފައިވާ ކަންތައްތައްނައިމުސްތަޤުބަލާމެދު ވިސް (11)   

 .އިންޓަވިއުކުރި ފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން (12)   
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 .ގެ މަޢުލޫމާތުތުއިންޓަވިއުކުރި ފަރާ (13)   

ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަޤއިދީގެ  ގެ ޕެރޯލް ،ޕެރޯލް އޮފިސަރ )ނ(  
 ފޯމުގަިއ އަންނަިނ މަުޢލޫމާތު އިންޓަވިއު ކުރާ އާބެލެނިވެރިޔާ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު؛ޙުކުމުގައި ހުރި ީމހާ (1)   

 ؛މާތުޙުކުމުގައި ހުރި ީމހާގެ މަިއންބަފައިންގެ މަޢުލޫ (2)   

 މަޢުލޫމާތު؛ޞިއްޙީ ބެލެނިވެރިޔާގެ  (3)   

 ؛ޑުކުށުގެ ރެކޯބެލެނިވެރިޔާގެ  (4)   

  ދާނަމަ، ޢާއިލާގެ އެހެން މެންބަރަކު ޙުކުްމ ތަންފީޛު ކުރަމުން (5)   
 އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ؛ލޫމާތުތައްޢުޙުކުމުގައި ހުރި ީމހާގެ ދިރިއުޅުާމ ބެހޭ މަ (6)   

 .އުލާބެހޭ މަޢުލޫމާތުޙަަމޖެހިފައިވާ މާއުޅެން ހަ (7)   

ޤައިދީގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގެ  (8)   
 މަޢުލޫމާތު.

ޕެރޯލަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޤައިދީއާ  ޤައިދީޕެރޯލަށް ދާ  (9)   
 ހަވާލުވާންހުރި ބެލެނިވެރިޔާގެ ޚިޔާލު. 

އި ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގަ
 ކުރަންވާނެ ކަންކަން  ރިޢާޔަތް

9. 

 

މެދު ޕެރޯލް ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ އާޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީ
 ވަނީއެވެ.މިރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި 

 ކުރަމުންދާ ކުށް؛ ޙުކުމް ތަންފީޛު ޤައިދީ )ހ(  

ގެ އިތުރުން ުތހުމަތު އެ ރެކޯޑު ،ނަމަ އޮތް ގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއްޤައިދީ )ށ(  
 ؛ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް

 ޓް؛ގެ ރިޕޯޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން )ނ(  

 ސްމެންޓް ޕްރޮފައިލް ރިޕޯޓް؛ސައިކޯ ސޯޝަލް އެސެ  )ރ(  

ރިހަމަވާ ބެލެނިެވރިއެއް ޝަރުޠުތައް ފު ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން (ބ)  
 ހަމަޖެހިފައި ހުރުން؛
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/ ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް ވުން ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ދިވެހި (1)    
ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރެވެންދެން ރާއްޖޭގަިއ 

 ދިރިއުޅުމުގެ ވިސާ އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގަިއ ވުން؛ 

 ަކމުގައި   އޮްތ މީހެއް އާ ޢާއިލީ ގުުޅމެއްޤައިދީއެދޭ  ލަށްޕެރޯ (2)   
 ވުން؛ 

 އެއްވެސް ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެއް ަކމުގައި ނުވުްނ؛ (3)   

ލާގައި އެއްވެސް ޙަމަރު ގެތަޙުޤީޤު އްޔާއިޝަރުޢީ ކޯޓެއްގަ (4)    
 މީހެއް ަކމުގައި ނުވުން؛ މައްސަލައެއް އޮތް

ޕެރޯލް ދެޭވ މާއި، ީމހެއް ަކމުގައި ވު ލާޞްތެރި ޚްޒިންމާދާރު، އި (5)   
އަށް އެހީތެރިވާނެ މީހެއްކަމުގައި، ޕެރޯްލ ބޯޑަްށ ޤައިދީ

 ؛ޤަބޫލުކުރެވޭ މީހެއް ކަމުގައި ުވން

ނެ ކުރެވޭ އަދި މޮނީޓަރ ނެދޫކުރެވޭ މީހާ ބެލެހެއްޓޭ ލަށްޕެރޯ (6)   
 ވުން؛ ލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިހާފަދަ 

 އެ މައްަސލައެއްހުރިނަމަ،  އެއްތިމާޢީ މައްސަލަޖުޤައިދީގެ އި (ޅ)  
ފަދަ މައްަސލަތައް  ގެވެިށ އަނިޔާ )މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި 

 ؛(ށްހިމެނޭގޮތަ

ނުވަތަ ޕެރޯލުގައި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި، ވަގުތީގޮތުން އިޞްލާޙުވުމަށް  (ކ)  
 ،ކުރިން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ވުމަށް އިޞްލާޙު

 ގެ އަޚްލާޤު ހުރި ގޮތް؛ޤައިދީ

ދިރިއުޅުމަށް ކުަރމުްނ ެގންދިޔަ  ،ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާއި ޤައިދީ (އ)  
 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ަކމަށް ފެންނަ ގައި ދޫކުރުމުން މުޖުަތމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ލުޕެރޯ ޤައިދީ (ވ)  
 ނުރައްކާ؛

 ޤައިދީގެ ސުލޫކު ހުރި ގޮތް؛ ދިޔައިރު ކުރަމުން ޙުކުމް ތަންފީޛު (މ)  

ޤައިދީގެ މައްޗަށް ނިޔާ ކަނޑައެިޅ ފަނޑިޔާރު ފާހަގަކޮްށފައިވާ  (ފ)  
 ނުކުތާތަކާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތައް؛

ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ ފަރާތުން  ޤައިދީ (ދ)  
 ލިބޭ މަޢުލޫމާތު؛
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ދީގެ ދާއިމީ ބައްޔެއް ހުރިނަަމ އެކަމުެގ މަޢުޫލމާތާއި، ަޤއިޤައިދީގެ  (ތ)  
 ލަތު؛ހާ ިޖސްމާނީ ހާލަތާއި  ނަފްސާނީ

 ދެކޭގޮތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު؛ ކުށްކުރުމާމެދު ޤައިދީ (ލ)  

، ޤައިދީ ޖަލުގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި (ގ)  

 ފާތައް؛އަދާކުރި ވަޒީ

މުއްދަތުގައި ޤައުމީ ފެންަވރެއްގެ  ދިޔަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ޤައިދީ (ޏ)  
ކަމާ  އެ ،ލުކޮށްފައިވާނަމަހާސިސަނަދެއް، ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާފް ހުނަރެއް 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން.

 ދޫކުރުމުގައި  ލަށް ޕެރޯ

 ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުން 

ތިރީގައިވާ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގައި،  އިދީޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤަ )ހ( .10
ކުރެވިދާނެއެވެ. އޭެގ ތެރޭގައި  ޠުޕެރޯލް ބޯޑުން ޤައިދީއަށް ޝަރު ގޮތަށް

 ފައިވާ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް

ނުވަތަ ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް  އިންދިރިއުޅޭ ގެ  (1)   
 ބޭރަށް ނުދިއުމަށް އެންގުން؛ ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން 

ހަށިގަނޑުގައި ައޅުވައިގެްނ އުޅުމަްށ އް އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެގެ  (2)   
މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  މަހުން ށްޓެގަ  އެންގުން. އަދި އެ

  ދެއްކުން؛ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން 

ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް   (3)   
 ކުރުން؛

މަތިން ޕެރޯްލ އޮފިސަރަކަށް  ފައިވާ ގޮތުގެޅައިކަނޑައަ  (4)   
 ރިޕޯޓުކުރަމުން ދިއުން؛

 ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑަައޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛  (5)   

ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަާޅ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް   (6)   
 ބެހެއްޓުން؛

 ؛ގެ ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވުންލުޕެރޯ  (7)   

ސްތުވާތަކެތި މަށް  ބޯޑުން ނުވަތަ ޕެރޯލް އޮފިސަރަޕެރޯލް  (8)   
ސާމްޕަްލ ވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި

 ؛ދިނުން ތަކެތި ކުޑަކަމުދާނެގުމަށް 

 ؛ދުމަތެއް ކުރުންޚިމުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ   (9)   
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(10) 

ވަޒީފާއެްއ  ،ަނމަ ތްވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނެ
 ؛ހޯދުމަށް ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުން

ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ  (11)   
 ؛ގެންދިޔުން ށްޔަޕްރޮގްރާމެއް ކުރި

 ؛އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ނުގެންގުޅުން (12)   

އަދި  ،ފްސާނީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށާއިނުވަތަ ނަފަރުވާ ޞިއްޙީ  (13)   
ފަރުވާ  ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަޅައިފިނަަމ އެ ކަނޑަައޅާ ޞިއްޙީ

        ދޭ ނުވަތަ ނަފްސާީނ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގަިއ ހުރެގެްނ 
 ؛އެ މަރުކަޒަކުްނ ފަރުވާ ލިބިގަތުން

ޕެރޯލް ބޯޑުްނ ޝަރުޠު ކޮށްފައިވާ ަވޒީފާއެއް، ޕެރޯްލ ބޯޑުްނ  (14)   
 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި އަދާކުރުން. 

ޕްރޮގްރާމެއް ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭ ޤައިދީ، ރިހެބިލިޓޭޝަން  (15)   
ހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބައެްއ ނުވަތަ ރިނިންމައިފައި ވުން 

 ؛ ވުން ނިންމައިފައި

ެގ ލުޕެރޯމި މާއްދާގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިއޮތް ނަމަވެސް،  (16)   
ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ މީހާގެ މައްޗަށް  ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި

  ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠެއް ކަނޑައެޅުމަްށ  ޕެރޯލް ބޯޑުން އާންމުކޮށް
 މި މާއްދާ ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ.

 ގެ ދަށުން ޤައިދީއަކު ދޫކުރުމުގައި ޕެރޯްލ ބޯޑުްނ އޭނާެގ ަމއްޗަށް ލުޕެރޯ )ށ(  
ތެރިކަމަށް ކައުއަޅަންވާނީ، ުމޖުތަމަޢުގެ ރައްޝަރުޠުތައް ކަނޑަ ގެލުޕެރޯ

ނުރައްކާވެދާނެ އެންމެހައި ކަންކަން އެްނމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ހުއްދަކުރެވޭ 
 މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ

ގެ ދަށުން ޤައިދީއަކު ދޫކުރުމުގައި ޕެރޯްލ ބޯޑުްނ އޭނާެގ ަމއްޗަށް ލުޕެރޯ )ނ(  
 2014/9ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ،ގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅަންވާނީލުޕެރޯ

ވަަނ މާްއދާގައި  1202ޤޫބާތު( ގެ ޢު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް ނުހިމެޭނ 

 ގޮތަށެވެ.

ފައިވާ ކޮށްގެ ދަށުން ދޫ ލު ޕެރޯ
ގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން ޤައިދީންގެ 

 )ހ( .11

 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހެބިލިޓޭޝަން ރިންނަށް ޤައިދީގެ ފުރުޞަތު ދެވޭ ލުޕެރޯ
ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޕެރޯލް  ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި
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ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ   މުއްދަތު
 ކަނޑައެޅުން  މުއްދަތު

ވަނަ 9 މި ގަވާއިދުގެ  ،ޅުމުގައިއެބޯޑުންނެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ކަނޑަ 
 ކުރެވޭނެއެވެ.   ރިޢާޔަތްމާއްދާގައި ހިމެނޭ ަކންކަމަށް

ުމއްދަތު  ،މުއްދަތު ހަމަުވމަށްފަހު ލުގެޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑަައޅާ ޕެރޯ )ށ(   
އިތުރުކުރަން ޕެރޯލް ބޯޑަށް ނިްނމިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުްނ ނިްނމިދާނެ 

 ލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ހާ

އުމަށް ދިމާާވ ނުވަތަ ޤަދިމާވި ކަމަކާ ުގޅިގެން ގޮތުން ޤުދުރަތީ (1)   
ނުވަަތ  މުގައިނުރައްކަލަކާ ގުޅިގެްނ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާ

 ؛ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އުޒުރުވެރިވުން

ޕެރޯލް  ،ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޕެރޯލް ބޯޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ( 2)   
 ؛ލަން ޖެހުންޑައިނުވަތަ ވޯކްޝޮޕެއް މެދުކަނ މެއްޕްރޮގްރާ

ކުށުން  ޤައިދީގައި ހުރި ލުޕެރޯ ،ގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަލުރޯޕެ (3)   
ދުރުގައި ހުރުމަށާއި  ޤައުމަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ހެޔޮލަފާ މީހެއްގެ 
ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ހުރުމަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެކަމަށް ޕެރޯްލ 

 ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުން.

ފައިވާ ކޮށްގެ ދަށުން ދޫ ލު ޕެރޯ
 އްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުން ޤައިދީން ރާ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ  ށްކައަޤައިދީ ގައި ހުންނަލުޕެރޯ )ހ( .12
ވެރިވެގެން، ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް އެކަން ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދު

އެންގުމަށްފަހު، ޯމލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިސްެގ ހުއްަދ ިލޔުމުން 
 ލިބިގެންނެވެ. 

ބަލިވެގެން ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް،  ޤައިދީގައި ހުންނަ ލުޕެރޯ (1)   
ފަރުވާ ބައްޔަށް ބޭނުންވާ އެ  ،ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ

ކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް )ދޭއް( ޑޮ 2ފައިވާ ކޮށް ޚާއްޞަކުރުމަށް 
 ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން؛

ބަލިވެގެން ރާއްޖެއިްނ ގެ މައިންބަފައިން ޤައިދީގައި ހުންނަ ލުޕެރޯ (2)   
 ،ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ،ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔުމަށް

)ދޭއް(  2ފައިވާ ކޮށްޚާއްޞަ ފަރުވާކުރުމަށް ބައްޔަށް ބޭނުންވާ
 ؛ކްޓަރުންގެ މެޑިކަްލ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުންޑޮ

 ގެ ދަރިޔަކު ނުވަތަ ދޮންދަރިޔަކު ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ (3)   
ގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް، ހޮސްޕިޓަލުގަިއ ބަލިވެ

އެ ބައްޔަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ކުރުމަށް  ،މަސައްކަތްކުރާ
)ދޭއް( ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް  2ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 

 ހުށަހެޅުން. 
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ބަލިވެގެން  ގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާޤައިދީގައި ހުންނަ ލުޕެރޯ (4)   
 ،ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ،ރަށް ދިޔުމަށްރާއްޖެއިން ބޭ

)ދޭއް(  2ފައިވާ ކޮށްޚާއްޞަފަރުވާ ކުރުމަށް ބައްޔަށް ބޭނުންވާ  އެ
 ކްޓަރުންގެ މެޑިކަްލ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން؛ޑޮ

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި  )ށ(  
ޕެރޯލް  ،ންކޮށްގެ ނުވަތަ މެެސޖު ގެންޅައިހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ފޯނުން ގު

 ،އޮފިސަރަށް ރިޕޯޓު ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު
މޯލްިޑވްސް  ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3އެންމެ ލަސްވެގެން 

 ،ޤައިދީގެ މެޑިކަލް ލިޔުންތަކާއެކު ހާޒިރުވެ ،ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް
އްދަލުކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތް ޕެރޯލް އޮފިސަރާ ބަ

ނަމަވެސް، ޤައިދީއަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ 
ހާލަތްތަކުގައި، ޤައިދީގެ ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މި މާްއދާގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 

ނަަމ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުާމއެކު، ހާޒިރުނުވެވުނު 
ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީގެ މެޑިކަްލ ލިޔުންތައް، ިމ މާްއދާގައި 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ސަރވިސްގެ ޕެރޯލް އޮފީހާ ހަވާުލ ކުރަން ވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮްށފައިވާ  ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގައިަތ ނުވަ ޤައިދީގައި ހުންނަ ލުޕެރޯ )ނ(  
ބޭސްފަރުވާއިން ރާްއޖެއަށް  ޤައިދީގައި ހުންަނ ލުގެން ޕެރޯވައިފަރާތެއް ގޮ

ޓްތަކުގެ ޕޯފަރުވާ ހޯދަން ދިޔަ ފަރާތެއްގެ މެޑިކަލް ރި ،ބުރި އައުމަށްފަހުނއެ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3އެްނމެ ަލސްވެގެން އަސްލާއެކު، އަސްލުގެ ކޮޕީ، 

ވާލު ހަ ފީހާމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕެރޯލް އޮ ،ގައިތެރޭ
 ކުރަން ވާނެއެވެ. 

ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ރިކޯޑު  ޕެރޯލް 
 ކުރުމާއި ހާމަކުރުން 

 އެ ނިންުމން ނިންމި  ،ޕެރޯލް ބޯޑުން ަކމެއް ނިންމާ ަނމަ، އެ ނިްނމުމާއި )ހ( .13
ބަލަހައްޓަން  ންޓުރެޓޭރިއަޕެރޯލްބޯޑުގެ ސެކް ،ތައްޑުރެކޯ ތަކުގެލިޔެކިއުން
  ވާނެއެވެ.

ގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕެރޯްލ ބޯޑުން ނިންާމ ލުޤައިދީއަށް ޕެރޯ )ށ(  
 ރިޕޯޓެއް، އެ ޤައިދީއަށް ދޭންވާނެއެވެ. ޞާމުމުެގ ޚުލާންނި

ޕެރޯލް އޮފިސަރުން ޢައްޔަނު 
 ކުރުން 

ެގ ޝަރުޠުތަކާ ލު، އޭާނ ޕެރޯކަށްއަފައި ހުންަނ ކޮންެމ ޤައިދީކޮށްގައި ދޫލުޕެރޯ .14
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އޭާނ އެގޮތަށް ޢަމަލުުކރޭތޯ ބެލުމަްށ 

 ކުރަން ަޢއްޔަނުމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން  ،ޕެރޯލް އޮފިސަރެއް
 ވާނެއެވެ.

 ވަނީއެވެ.މިރީގައި ތި ،ޕެރޯލް އޮފިސަރުންގެ ޒިްނމާތައް . 15 ޕެރޯލް އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާތައް 
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 ދަށުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ޕެރޯލް ބޯޑުން ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ލުގެރޯޕެ )ހ(   
 އިގައި ހިެމނޭ ެއްނމެހަބުނެދިނުމާއި، ސޮއިކުާރ އިޤްރާރުޤައިދީއަށް 

 ޔާއޭނާ  ،ޤައިދީއަށާއި ދޭފުރުޞަތު  ގެލުޕެރޯ ތަފުސީލު،ކަންތައްތަކުގެ 
 ؛އޮޅުންފިލައި ސާފުވެފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުން ހަވާލުވާ ބެލެނިވެރިޔާއަށް

އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް  އަށްޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ )ށ(  
ޤައިދީގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯްޓ ތައްޔާރުކޮށްފައި ، ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމާއެކު
 ؛ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

ކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ޠައެއްވެސް ޝަރުގެ ލުޕެރޯ ،ޤައިދީނަ ގައި ހުންލުޕެރޯ )ނ(  
 ،ކަމެއް ބަލައި އެ ،ނުވަތަ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ

 ؛އެންމެ އަވަހަްށ ޕެރޯލް ބޯޑަށް މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން ވީ

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް ހޯދައި، ރެކޯޑު  )ރ(  
މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި  ،ބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން

އަތޮުޅ ކައުްނސިލް ނުވަތަ ފަރާތެއްނަމަ، އެ ރަށުގެ ރަުށ ކައުންސިްލ 
ަޖމާޢަތެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

އްެގ ދަށުން ާހޒިީރ ރިޕޯޓް ހޯދުމާއި، ަހމަޖެޭހ އުސޫލެ ،ތަން މެދުވެރިކޮށް
 ؛އްފަހަރު ފޯނުން ގުޅައި ރިޕޯޓްކުރޭތޯ ބެލުންހަފުތާއަކު އެ

މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވޭތޯ  ފައިވާ ޤައިދީކޮށް ދަށުން ދޫ ގެލުޕެރޯ )ބ(  
 ބެލުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް، ުކޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓް ކުރުން؛

މަށް އަށް ނުރައްކާާވކަޢަގައި ހުންނަ ޤައިދީގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަލުޕެރޯ )ޅ(  
       ،ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެކަށީގެންާވ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްެޖނަމަ

 ކަންންެޖހޭސަސްޕެންޑް ކުރަތު ޞަގެ ފުރު ލުއެ ޤައިދީއަކަށް ދީފައިވާ ޕެރޯ
     ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތާ ކަން، ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރަންޖެހޭ

 ލުޕެރޯލް ބާޠި ،ންކޮށްސަބަބާއެކު ބަޔާ)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14
ބަންދު ދުވަސްތައް  ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަސްޕެންްޑ ކުރުމަށް ޓަކައި،

 .ޓް ހުށަެހޅުންރިޕޯޕެރޯލް ބޯޑަށް  )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ނުހިމަނައި 

ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީން ލު ޕެރޯ
ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނަށް 

 ކުރުން ރިޕޯޓް

ޕެރޯލް  ،ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީންލުގެ ތެރެއިން ޕެރޯޤައިދީންކުރާ ޙުކުމް ތަންފީޛު .16
 ވަނީއެވެ. މިތިރީގައި  އް،ރިޕޯޓު ކުރަންވީ ގޮތްތަ ނަށްއޮފިސަރުން

އެ ޤައިދީއަކަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ  )ހ(  
 ؛ދުވަސްތަކެއްގައި ޕެރޯލް އޮފިސަރާ ބައްދަލުކުރުން
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އި ނުވަތަ އިދީއަކަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައެ ޤަ )ށ(  
 ްނ.ރިޕޯޓް ކުރު ގެންދުވަސްތަކެއްގައި ޕެރޯލް އޮފިސަރާ ފޯނުން ގުޅައި

 ޤައިދީން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރާ 
 އޮފިސަރުން  ޕެރޯލް  ބެލެހެއްޓުމުގައި 

 ލުތައް ސޫޢަމަލުކުރަންވާނެ އު

 ޤައިދީންެގ ދަށުން ދޫުކރާ ލުޕެރޯންގެ ތެރެއިން ދީޤައިޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ  .17
 ތިރީގައި ،ލުތައްސޫބެލެހެއްޓުމުގައި ޕެރޯލް އޮފިސަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނެ އު

 ވަނީއެވެ.މި

ގެ ލުެޕރޯ ،ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް ރިޕޯޓްކުރަން ހަަމޖެހިފައި އޮންނަ ދުވަހެއްގައި )ހ(  
 ން.ބައްދަލުކުރު އާދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީ

ފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ކޮށް ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީގެ މައްޗަށް ލުޕެރޯ )ށ(  
ލަްސނުކޮށް މަތު ކުރެވޭނަމަ ހުނުވަތަ ތު ،ވެފައިވާކަން އެނގުމުންފުޚިލާ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން.  މެދުއެކަމާ

 އެހީެތރިކަން ފައިވާ ގޮތަށްޅައިކަނޑައަށް އަގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީލުޕެރޯ )ނ(  
 ދިނުން.

ކުރުމަށް ޕެރޯލް ޅޭގޮތުން ފުރިހަމައާ ގުޤައިދީފައިވާ ދޫކޮށް ގެ ދަށުން ލުޕެރޯ )ރ(  
  ގަވާއިދުން ފުރިހަމަކުރުން.އްލިޔުންތަ ރާވާލުކުހައޮފިސަރާ 

ޤައިދީގެ ޕެރޯލް  ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،މުއްދަތު ނިުމމުން ލުގެޕެރޯ )ބ(  
ޕެރޯލް ޑުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ފުރުޞަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕެރޯލް ބޯ

 ބޯޑަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.

މުއްދަތު ނިމުމުން، ޕެރޯލް  ގެ ޕެރޯލް 
 އޮފިސަރު ކުރާ މަސައްކަތް 

މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަކމަށް މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ލުގެޕެރޯ .18
ޕެރޯްލ  ،ދީ ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަގައި ހުރި ޤައިލުހުރިހާ އިޖުރާއަތްތަކެއް ޕެރޯ

  މާއި،ފައިވާ ކަުމގެ ލިޔުމައިއެ ޕެރޯލް ނިންިމ ޤައިދީގެ ޕެރޯލް ނިން  ،އޮފިސަރު
 ގައިތެރޭހުގެ )ތިނެއް( ދުވަ 3 ރަްސމީ ،މާތެއްލޫއެ ޤައިދީގެ ހުރިހާ މަޢު

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.   މެޭނޖްަމންޓާ  އޮފެންޑަރ

ގެ ޤައިދީން ގައި ތިބޭ ލު ޕެރޯ
 ވަންކަން މިނި

ފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ ޅައިދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކަނޑައަ ގެ ދަށުންލުޕެރޯ .19
މުޖުތަމަޢުެގ އެހެްނ ީމހުންނެކޭވެްސ  ،ވައިގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ މިނިވަންކަްނ ފިޔަ
ޕެރޯްލ  ނާގެއޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އޭނާއެއްފަދައިން އުޅުމުގެ މިނިވަންކަްނ 

 ،ހިނދަކު ހައިނުލާ ޑައިިހނދަކު، ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުްނ މެދުކަނ ހައިރާނުކު ބާޠިލު
 އެއް ނުވާނެއެވެ. ޙުކުމަށް ރުޖޫޢަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ

ގެ ލުފައިވާ ޕެރޯކޮށްމައްޗަށް  ގެޤައިދީގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލުޕެރޯ )ހ(  . 20 ޕެރޯލް ފުރިހަމަކުރުން 
ގެ ލުނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ެޕރޯޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، އޭ

މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަކީ ޕެރޯލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 
 މީހެއްކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑުްނ ނިްނމަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތަށް ޕެރޯލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕެރޯލް  )ށ(  
ތިރީގައިވާ  ،ިޖނާއީ މައްސަލަތަކާމެދު ގެފައިވާ ޤައިދީޅައިބޯޑުން ކަނޑައަ 

 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޤައިދީގެ މައްޗަށް   (1)   
ޕެރޯލް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ތަންފީޛު ކުރާކަށެއް ، ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް

 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  ގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ފަހުންލުޕެރޯ (2)   
ކުށެްއ ގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުެގ ކުރިން ލުކުށްތަކާއި، ޕެރޯ

ގުޅޭ  ނުވާ ކުށްތަކާ ސާބިތުވެފައިކުރިން  އޭގެ  ވިޔަސް، ކޮށްފައި
 ށް ޔަޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކުރި ،ޤީޤާއި ޝަރީޢަތްތައްޙުތަ

 ންވާނެއެވެ.ގެންދާ

ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެ 
 އް ލަތްތަހާ

 ލުގެލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޤަިއދީގެ ޕެރޯހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ހާއަންނަނިވި  .21
 ޕެރޯލް ބޯޑަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ. ،ފުރުޞަތު

 ގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުން؛ލުކަނޑައެޅިފައިވާ ޕެރޯ އަށްޤައިދީ )ހ(  

 ވިޔަ ތަކާ ޚިާލފުޠުޝަރުގެ ލުކުރުމަކީ ޕެރޯ ޤައިދީގެ ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑު )ށ(  
 ތެރިކަމަށްކައުރައް ތާއިޓަކައި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަ ނުދިނުމަށް

 ޖެހޭ ަކމަކަށް ވުން؛ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަން 

 ގެ މުއްދަތުގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޤައިދީ ހައްޔަރު ކުރުން؛ލުޕެރޯ )ނ(  

 އީ ށް އުފުލުން ނުވަތަ ޖިނާގެ މައްޗަޤައިދީކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެ  އީޖިނާ )ރ(  
 ޤައިދީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، ތަޙުޤީޤަށް އެ 

 ބަންދުކުރުން.

ގައި ހުިރ ލުމަތިްނ ޕެރޯ ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  21ގަވާއިދުގެ  މި )ހ( .22 ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑްވުމުގެ ނަތީޖާ 
ލުގެ ، އޭނާެގ ެޕރޯގެ ޕެރޯލް ސަސްޕެންްޑ ކުރެވުމާއެކު އެއްޤައިދީ

ެއނބުރި  ފުރުޞަތާމެދު ޕެރޯލް ބޯޑުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން،
 ުރޖޫޢަކުރެވޭނެއެވެ. ށްޖަލަ

ޕެރޯލް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމުގަިއ ބަލާނީ، ިމ ގަވާިއދުގައި  )ށ(  
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕެރޯްލ ސަސްޕެންޑްކުރެޭވ ހާލަތުގަިއ ނުވަތަ ޕެރޯލް 

ލަތުގައި ޤައިދީ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، އެ މުއްދަތުގައި ބާޠިލުކުރެވޭ ހާ
ޤައިދީއާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ަގވާއިދު 

ޒަރޫީރ ހާަލތްތައް  ،ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތުން އިހުމާލުވެފައި ވޭތޯއާއި
ވަކި ތަނަކަށް  ނުވަތަވަކި ވަގުތަކަށް ނުވަތަ މެދުވެރިވެގެން ވަކި ގަޑިއަކަށް 

ޤައިދީގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ  ،ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި
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ޕެރޯލުގެ މުއްދަތުގައި ޤައިދީގެ ޢަމަލުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އިޤްރާރުވެފައިވާ 
 ފަރާތްތައް އިހުމާލުވެފައިވޭތޯއެވެ.

ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމާ 
 ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާކުރުން 

އެންމެހައި ކަންކަްނ  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން 22ދުގެ އިވާގަމި  .23
 ލުންނެވެ.ސޫކުރާނީ އަންނަނިިވ އުޖަޢާޕެރޯލް އަލުން މުރާ  ،ބަލައި

 )ހ(  

 

ގަިއ ހުރި ލުޕެރޯ ،ނުވަތަ ބާޠިލްކުރާ ފަދަ ކަމެއް ކުރާ ސަސްޕެންޑުޕެރޯލް 
ަކމުގައި ގޮތެއް ިނންމާީނ  އެ ،ލައިކަމެއް ބަ އަކު ކޮށްފިނަމަ، އެޤައިދީ

 ޕެރޯލް ބޯޑުންނެވެ. 

މަްއސަލައެއްގެ ގޮތުަގއެވެ.  އްގެ މައްސަލަ ބަލާީނ ވަކިއެޤައިދީ ކޮންމެ )ށ(  
 .ކުރަންވާނެއެވެ ތްޔަތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާ ،މިގޮތަށް ބެލުމުގައި

މަކީ އޭނާ ހުރު އިތުރަށް ދޫކޮށްފައި ޤައިދީ ގައި ހުންނަލުޕެރޯ (1) 
 އިތުރު ކުށެއް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައިދޭނެ ކަމެއްތޯ.

ޚިލާފަށް  ޠާގެ މުއްދަތުގައި ޤައިދީއަށް ކުރެވިފައިވާ ޝަރުލުޕެރޯ (2) 
ގެ މުއްދަތުގައި ޤައިދީއަށް ލުޕެރޯކުރި ކުށުގެ މިންވަރު. އަދި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު. އްޝަރުޠުތަ ފައިވާކޮށް

ގައި ހުރުމުްނ އޭނާއަށް އިތުރަށް ލުޕެރޯ ޤައިދީ އި ހުރިގަލުޕެރޯ (3)   
 ފައިދާ ކުރާނެތޯ.

މީހަކަށް ޕެރޯލް ބޯުޑން ކޮށްފައިވާ އިތުބާރު  ޕެރޯލަށް ހޮވުމުގައި އެ (4)   
 އިތުރަށް ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ފެނޭތޯ.

ުދ އިވާގަފައިވާ ޅައިޢަމަލުކުރުމަްށ ކަނޑައަ ގެ މުއްދަތުގައިލުޕެރޯ (5)   
 ންފީޛުކުރާ ފަރާތުން އިހުމާލުވެފައި ވޭތޯ. ތަ

ވަިކ ތަނަކަށް ނުވަަތ ވަިކ ވަގުތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގަޑިއަކަްށ  (6)   
ލަތްތައް ހާޒަރޫީރ ވަނީ ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައި

 ތޯ.މެދުވެރިވެގެން

ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ޕެރޯލް މުއްދަތުގައި ޢަމަލުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  (7)   
 .ޤްރާރުވެފައިވާ ފަރާތްތައް އިހުމާލުވެފައިވޭތޯއި

 ކުރުމާ ޕެރޯލް ސަސްޕެްނޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ސަސްޕެންޝަން މުރާޖަޢާ  )ނ(  
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ޕެރޯލް ބޯުޑން ގޮތެއް  15 ރަްސމީމެދު 

 ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ގަިއ ލުއިން ަކމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޕެރޯއަންނަނިވި ކަންަކމުގެ ތެރެ .24 ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުން 
 ދޫކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޕެރޯލް، ޕެރޯލް ބޯޑުްނ ބާޠިލު ކުރަންވާނެެއވެ.
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ގައި ދޫކުރެވުނު ފަހުން ޤައިދީގެ ސުލޫކު ހުރި ގޮތުން، އޭނާގެ ލުޕެރޯ )ހ(  
 ފެުނން؛ން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑަށް ތުފަރާ

ގައި ލުއަލުްނ ޖަލަްށ ރުޖޫޢަވުމަށް ޕެރޯ  ،ދެއްކުމާއެކު މަޤުބޫލު ސަބަބެއް )ށ(  
 ދޫކޮށްފައިހުރި ޤައިދީ އެދުން؛

 ޝަރުޢީ ޯކޓަކުންޖިނާއީ ކުށެްއ ޤައިދީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް  )ނ(   
 ؛ކަނޑައެޅުން

ގެ ފުރުޞަތު ލު ނަމަ، ޕެރޯ ކޮށްފިލުގެ ޕެރޯލް ބާޠިއެއްއިވާ ޤައިދީފަކޮށްގައި ދޫލުޕެރޯ .25 ކުރުމުގެ ނަތީޖާ  ޕެރޯލް ބާޠިލު 
ރުޖޫޢަވެ، އޭނާގެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތްބައި  ލަތަށްހާދެވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުރި 

  ތަންފީޛު ކުރަންވާނެއެވެ.

 އެއްވެްސ ނަމަ، ނުަވތަ ކޮށްފިލުއްގެ ޕެރޯލް ބާޠިއެޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީ .26 އަލުން ޕެރޯލަށް އެދުން 
ދުަވހުން ފެށިގެން  ނަމަ، އެ ކުރެވިއްޖެ ރުޖޫޢަ ޖަލަށްސަބަބަކަށްޓަކައި އެނބުރި 

  ފަހުން އަލުްނ ޕެރޯލަށް އެދެވިދާނެއެވެ. މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6

 ބޯޑުގެ ނިންމުމާމެދު ޕެރޯލް 
 ކުރުން ޒުތިރާއުއި

 ލާގެ ޕެރޯއެއްދީލަތްތަކުގައި، ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރާ ޤައިހާއަންނަނިވި  )ހ( .27
 ޒުރާތިއު މީހަކު އި ގުޅޭގޮތުން ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމާ ިނންުމމަކާމެދު އެ

ކޮށްދިނުން އެދި، އެ ިނންމުން ިނންމާތާ  ކުރާނަމަ، އެ ިނންމުން މުރާޖަޢާ
ގައިވާ ފޯުމ  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30

ީމހަކަށް  ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު އެ އަލުން ޕެރޯްލ ބޯޑަްށ މެދުވެރިކޮށް، 
ކުރާ ޒުތިރާ އުނިންުމމާމެދު އިލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ހުށަހެޅުމުގައި ޭއނާ އެ 

 ލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ފުސީސަބަބު ތަ

ކުރަންޖެހޭ  ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނިންުމމުގައި ރިޢާޔަތް (1)   
ިމ ވަގުތު ޕެރޯލް ބޯޑަށް އެ ނިންުމން ނިން ،މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް

 ލިބިފައި ނެތުން؛

ގަވާއިދާ ނުވަތަ އިޖުރާީއ ނުވަތަ ޤާނޫނާ  ،އެ މައްސަލަ ބެުލމުގައި (2)   
 އުސޫލަކާ ޕެރޯލް ބޯޑުްނ ޚިލާފުވެފައިވުން.

ނިންާމ މަތިން، ޕެރޯލް ބޯޑުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
      ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޮށް އަލުން ޒުތިރާއުނިންމުމަާކމެދު އި

ަލ މުގޮތެއް ކަނޑައަޅާީނ، ޕެރޯލް ބޯޑުެގ ޖު ފައިއެ މައްސަަލ ބަލައި
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އްގެ އެމަތިން، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(  
ަމކާމެދު ގުޅޭގޮތުން ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިްނމާ ނިްނމު ލާޕެރޯ
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ދުވަހުގެ  )ފަސްދޮޅަސް( 60ހިތްހަމަނުޖެހޭަނމަ، އެ ނިންމުްނ ނިންމާތާ 
 މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ

 ގެލް ޕެރޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 

ފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު ކޮށްކުރިން ދޫ 
  ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ 

ށް ނު( އަެގ ޤާނޫލްޕެރޯ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  14/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  .28
 ށްދާ ފަރާތްތަކާ ޔަޕެރޯލް ކުރި ކޮށްގެ ދަށުން ދޫލްޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޕެރޯ
 .ލުންނެވެސޫމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިިވ އު

       ށްންނަރަުމންދާ ޤައިދީގޮތަށް ޢަމަލުކު ފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްކޮށް )ހ(  
ށް ޔަމަލުކުރަމުންދާ ހިނދަކު ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޢަގޮތަށް  އެ

 މުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.ޔުގެންދި

ޑްކުުރމުގައި ކުރުމާއި ސަސްޕެން ލުބާޠި ގެ ޕެރޯލްންށްދާ ޤައިދީޔަޕެރޯލް ކުރި )ށ(   
، މާއްދާއާއި ވަނަ 22، ަވނަ މާއްދާއާއި 21ދުެގ އިވާގަ މި  ،ޢަމަލުކުރާނީ

      ،ަވނަ މާއްދާއާއި 25ވަަނ މާއްދާއާއި،  24، ވަަނ މާއްދާއާއި 23

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ.  27 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 26

    ލުގެޕެރޯ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  14/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
 ކޮށްފައިވާ، ޕެރޯލް ފުރިހަމަޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނު( އަށް ޤާނޫ

ގޮތަށް  ވާވަނަ މާއްދާގައި 20ވާއިދުގެ ގަ ފަރާތްތަކާމެދު މި
 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

އެ ލަފުޒުތަކާއި  ،ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީމި ގަވާއިދުގައި  .29 މާނަކުރުން 
 ގެ ލް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯ 14/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިބާރާތްތަކަށް 

ދީފައިވަނީ، ތިރީގައި  ޤާނޫނު( ގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ. އެގޮތުން، މި ގަވާއިދުގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނައެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭެގ ޖަލުތައް ބެލެހެްއޓުމާއި  )ހ(  
 ާވލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާހަގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ިޒންމާ ލްޕެރޯ

 ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓަރަށެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު އެވަނީ،  "ޕެރޯލް ބޯޑު" ނުވަތަ "ބޯޑު" ަކމަށް ބުނެފައި )ށ(  
ވަަނ  127 ( ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 14/2013

 ފައިވާ ބޯޑަށެވެ.ދައިމާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އުފައް

 14/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު އެވަނީ،  މަށް ބުނެފައި"ކޮމިޝަނަރ" ކަ  )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  18ގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)

 ށެވެ.ސަޢައްޔަނުކުރާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން

"ޕެރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ  )ރ(  
މުއްދަތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ިމންވަރެއް ތަްނފީޛުވެ ތެރެއިން ޙުކުމުގެ 
މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ ޮގތެއްގެ ، ނިމިފައިވާ ޤައިދީން
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     މަތިން، ުމޖުތަމަޢާ އަލުން އަހުލުވެރި ކުުރމަށްޓަކައި، ކަނޑައެޭޅ 
 ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ދޫކުރުމަށެވެ.

އެވަީނ، ޖަލުގަިއ ތިބޭ  ނުވަތަ "ޤައިދީން" ަކމަށް ބުނެފައި "ޤައިދީ" )ބ(  
 މީހުންގެ ތެރެއިން ޙުކުމެްއ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނަށެވެ.

"ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤައިދީގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ަދރިން،  )ޅ(  
އްބަފާ ޑުއެ ނމަންމަ، ބައްޕަ، ާމަމ ކާފަ، ބޮުޑ ދައިތަ، ބޮުޑ ބޭބެ، އެއްބަ

 ނަށެވެ. ންޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުނނުވަތަ އެއްބަ

އެަވނީ، ކ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ  "މާލެ ކައިރީގައިވާ ރަށެއް" ަކމަށް ބުނެފައި (ކ)  
ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތިާޒމު ަހމަެޖިހފައިވާ 

 ކަށެވެ. ރަށްތަ

ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލުޕެރޯ ،ށް ބުނެފައި އެވަނީގެ މުއްދަތު" ކަމަލު"ޕެރޯ (އ)  
ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމުގައި ހޭދަކުރުމަށް ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަާޅ  ޤައިދީ

 މުއްދަތަށެވެ.

ާރއްޖޭގެ  ،ވަނީއެ "ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ" ކަމަށް ބުނެފައި )ވ(  
  ނަެށވެ.މަސައްކަތްކުރާ  ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ގައިހޮސްޕިޓަލުތަކު

މޯްލިޑވްސް  ،ވަނީއެ "އޮފެންޑަރ މެނޭްޖމަންޓް" ކަމަްށ ބުނެފައި )މ(  
 ފައިލްމީހުންގެ ކޮށްފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 

 ށެވެ. ނަސެކްޝަބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ  

ރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުމި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި .30 އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު 
 ލުވީއެވެ.ޠިބާ (ގަވައިދުޕެރޯލްގެ )  R-162/2014ނަންބަރު

މި ގަވާއިުދ ގައި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ  ފަށާނީ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .31 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެ               R-86/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             205އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

20 

 

1ޖަދުވަލު   

` 

 
 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 މާލެ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ  ލުގެ ޕެރޯ 
 ވަނަ މާއްދާ 125 ( ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 14/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: ލުގެ ޕެރޯ 

 ނަންބަރު: ޑުގެރއ. ކާދ ފުރިހަމަ ނަން:

 ތާރީޚު:އުފަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 
 ކުރަމުންދާ ޙުކުމުގެ މަޢުލޫމާތު: ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތް މިހާރު ތަންފީޛު  ލުގެ ޕެރޯ 

 ޙުކުމުގެ މުއްދަތު: ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ކުރަމުންދާ ތަން: މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުށުގެ ބާވަތް:

 ލެވިފައިވާ ރަށުގެ އެޑްެރސް:ވައިއަރު ،ނަމަފައިވާ މީހެއްވައިލައިއަރު

 ފައިވާ ގޭގެ އެޑްރެސް:ކޮށްބަންދު ،ފައިވާ މީހެއްނަމަކޮށްގޭގައި ބަންދު

 
 ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު:

 ނަންބަރު: ޑުގެދރއ. ކާ ފުރިހަމަ ނަން:

 ތަށް އެދޭ ފަރާތާ އޮންނަ ގުޅުން:ޞަފުރު ލުގެޕެރޯ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ނަންބަރު: ނުގުޅޭނެ ފޯ އުޅޭ އެޑްެރސް:މިހާރު ދިރި
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 ރާރު ޤް ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އި  ލުގެ ޕެރޯ 

   ފުރުޞަތަށް އެދުމުގެ ގޮތުން  މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ ަމޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު  ލުގެޕެރޯ
 ކުުރމާމެދު އިުޢތިރާޒެއް ނެތެވެ.  ލުމި ފޯުމ ބާޠި ،ތެދު ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 :ޚުތާރީ އިނގިލީގެ ނިޝާން: ސޮއި:

 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް 

 ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން: ލައިގަތްބަ މުފޯ

 ގަޑި: :ޚުތާރީ ސޮއި:

 ޕެރޯލް އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން: ލައިގަތްބަ މުޕެރޯލް އޮފީހަށް ފޯ

 :ގަޑި :ޚުތާރީ ސޮއި:

 
 

  

ފައިވާ ނައި ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެނަމަ ކަންކުރުމަށް ވިސް  ލުގެއްޤުވާކަމަށް ދެކޭ ސަބަބާއި، ޕެރޯ ޙަ ފުރުޞަތު ލިބުން  ލުގެ ޕެރޯ 
ތިރީގައިވާ ފޮޅުވަތްތަކަށް ވުރެ ދިގުނުވާނޭހެން ލިޔާށެވެ. ،ގޮތް ބަޔާންކޮށް   
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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 މާލެ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މު ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ ޕެރޯލް ބޯޑުގެ 

 ވަނަ މާއްދާ 146 ( ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) 14/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި   މާއެކު ފޯ  މި

 ގެ ކޮޕީ.ޓުކުރަމުންދާ ޙުކުމުގެ ޤަޟިއްޔާ ރިޕޯ ތަންފީޛު .1

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ  ،ހިެމނޭ ފުސީލުެއކަމުގެ ތަ ،އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް ހަަމޖެހިފައިވާނަމަ .2

 ލިޔުން. 

 

 ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ 

 ފުރިހަމަ ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ކުރަމުންދާ ތަން: ޙުކުމް ތަންފީޛު

 ފައިލް ނަންބަރު: ނަންބަރު: ޑުގެދރއ. ކާ

  

 ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް 

 :ޚުރިޕޯޓް ފޮނުވި ތާރީ ރިޕޯޓް ނަންބަރު:
 

ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް އެ ނިންމުން ނިންމި ވަގުތު  ތައް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތް( ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުނ1ް)
 ބޯޑަށް ލިބިފައި ނެތުން.

 

 ވުން. އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައި އީ( އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާ ނުވަތަ އިޒުރ2ާ)
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 ކުރެވިދާނެވެ.()މިތަނުގައި ނުލިޔެވޭނަމަ އިތުރުގަނޑު ބޭނުން ލު:ފުސީ ތަ
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........................................................................................................................................................... 

 

 ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ 

މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ތެދު ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މި ފޯުމ  
 ތިރާޒެއް ނެތެވެ.އުކުރުމާމެދު އި ލުބާޠި

 ޚު ތާރީ އިނގިލީގެ ނިޝާން ސޮއި

   

 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް 

  އޮފިސަރުގެ ރޭންކާއި ނަން: ލައިގަތްބަ މުފޯ

 ގަޑި: :ޚުތާރީ ސޮއި:

 ޕެރޯލް އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން:ލައިގަތް ބަ މުޕެރޯލް އޮފީހަށް ފޯ

 :ގަޑި :ޚުތާރީ ސޮއި:
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