c
ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ
ޖ
ރއް ެ
ހ ާ
ދިވެ ި

ވިލީތަޢުހީލު – ފަހިފުރުޞަތެއް

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ކޮމިއުނިޓީ ރިއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (އެކްސްޓެންސިވް)
ގ
އެކްސްޓެންސިވް ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓަރގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ބޭނުމަކީ މަސްތުވާތަކެތީ ެ
ނ މައިގަނޑު
ގރާމް ބަހާލެވިފައިވަ ީ
ގން ފަރުވާ ދިނުމެވެ .މިޕްރޮ ް
ނށް މުޖުތަމަޢުގައި ބައިތިއްބައި ެ
ހން ަ
މައްސަލަ މާބޮޑުނޫން މީ ު
ދެބަޔަކަށެވެ .އެއީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކްލާސްތަކާއި ސްކިލްސް ކްލާސްތަކުގެ އިތުރުން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މޮނިޓަރިންގ އެވެ.
ފުރަތަމަ

ފިޔަވަހީގައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

ކްލާސްތަކުގެ

ބޭނުމަކީ

ފަރުވާ

ފުރިހަމަކުރާ

ނ
އ ހުނަރު އަދި ދީނީ ގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީގޮތުން އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .ދެވަ ަ
ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާ ި
ނ
ފހު މުޖުތަމަޢުގައިއުޅޭ ދުވަސްވަރު އަނެއްކާވެސް މަސްތުވާތަކެތި ް
މށް ަ
ނންކުރުން ހުއްޓާލު ަ
ތކެތި ބޭ ު
ފިޔަވަހީގެ ބޭނުމަކީ މަސްތުވާ ަ
ދގުމުއްދަތަކަށް މޮނިޓަރ ކުރުމެވެ.
ދުރުވުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ި
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކްލާސްތަކާއި ސެޝަންތައް

ލައިފް ސްކިލްސް ކްލާސްތައް
ތ
ކުލާހުގެ ވަގު ު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް

ކޯޑު
LSC1

އެންގަރ މެނޭޖްމަންޓް

 1ގަޑިއިރު

1

LSC2

ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް

 1ގަޑިއިރު

1

LSC3

ޑީލިންގ ވިތް ނެގަޓިވް ޕިއަރ /މީޑިއާ އިންފްލުއަންސް

 1ގަޑިއިރު

1

LSC4

އެސަރޓިވްނަސް ،ކޮމިއުނިކޭޝަން

 1ގަޑިއިރު

1

LSC5

ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވިންގ  /ޑިޒިޝަން މޭކިންގް

 1ގަޑިއިރު

1

LSC6

ނ
ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަ ް

 1ގަޑިއިރު

1

LSC7

ވެލިއުސް އެންޑް ނޯރމްސް /އިންޓަރގްރެޓީ

 1ގަޑިއިރު

1

LSC8

ބިލްޑިންގް ސެލްފް އެސްޓީމް

 1ގަޑިއިރު

1

ފޯންPhone: 3312018 :

ފެކްސްFax: 3328184 :

އީ-މެއިލްE-mail: info@nda.gov.mv :
ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް

Page 1 of 8

LSC9

ރިލޭޝަންޝިޕް ބިލްޑިންގް  /ޑީލިންގ ވިތް ޓްރަސްޓް އިޝޫޒް

 LSC10އެޗް.އައި.ވީ/އެއިޑްސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި

 1ގަޑިއިރު

1

 1ގަޑިއިރު

1

ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން ކްލާސްތައް
RPC1

ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެޑިކްޝަން ޕްރޮސެސް

 1ގަޑިއިރު

1

RPC2

އައިޑެންޓިފައިންގް ވޯނިންގ ސައިންސް އަދި ކްރޭވިންގް މެނޭޖްމަންޓް

 1ގަޑިއިރު

1

RPC3

ޕްރޮސެސް އޮފް ރިލެޕްސް އެންޑް ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން

 1ގަޑިއިރު

1

RPC4

ޑީލިންގް ވިތް ސްޓިގްމާ

 1ގަޑިއިރު

1

ދީނީ ކްލާސްތައް
RC1

އިސްލާމްކަމާއި އީމާންކަން /އިސްލާމްދީނުގެ ފަސޭހަކަން

 1ގަޑިއިރު

1

RC2

ނ
އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ މުހިންމުކަ ް

 1ގަޑިއިރު

1

RC3

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް

 1ގަޑިއިރު

1

RC4

ނ
އަޅުކަން ކުރުމާއި ޒިކުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަ ް

 1ގަޑިއިރު

1

ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތައް
އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިންގ

 1ގަޑިއިރު

4

ފެމިލީ ކައުންސެލިންގ

 1ގަޑިއިރު

1

ސޮއިކުރުން
ނ މި
ރވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ނޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟި ު
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެ ް
މަރުޙަލާގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަފްތާއަކު  5މަސައްކަތު ދުވަހެވެ .އަދި ސޮއިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ދުވަސް ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ސޮއިކުރަން އަންނާނީ ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުން
ނކަށް
ޓރުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އަދި ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަ ަ
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެން ަ
ޙާޟިރުވެ މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  1ދުވަހު ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދޭންވާނެއެވެ .މިއީ ފަރުވާހޯދާ މީހާއަށް ކުރިން އެނގުމަކާނުލާ ކުރެވޭ
ޓެސްޓެކެވެ .މިގޮތުން މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޖުމްލަ  4ފަހަރު ޓެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.

ފޯންPhone: 3312018 :

ފެކްސްFax: 3328184 :

އީ-މެއިލްE-mail: info@nda.gov.mv :
ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް
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ށ
ކ ް
ބބު ބަޔާން ޮ
މަތީގައިވާ އުސޫލުގެ ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމަށް ކައުންސެލަރަށް ފެނިއްޖަނަމަ ،ސަ ަ
އން އެދެވިދާނެއެވެ.
ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް ފަރުވާހޯދާމީހާގެ ކިބަ ި

ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް
ތކާއި
ވލަރެސްކުރާ އެހެނިހެން ކްލާސް ަ
މި މަރުޙަލާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ،ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކުރާ ނުވަތަ ި
ސެމިނަރފަދަ ކަންކަމުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބައިވެރިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އަދި އެކަން ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއަށް
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކައުންސެލަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކްލިނިކަލް ހެޑެވެ.

މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއިން ދެވަނަ މަރުޙަލާއަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބަދަލުވާނީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރިކަމަށް މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން
ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.
ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކްލާސްތަކާއި ސެޝަންތައް

ލައިފް ސްކިލްސް ކްލާސްތައް
ކޯޑު

ތ
ކުލާހުގެ ވަގު ު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް

ކުލާހުގެ
އަދަދު

LS1

ހެލްދީ ލައިފް ސްޓައިލް ސެމިނަރ

 1ގަޑިއިރު

1

LS2

ކެރިއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެމިނަރ

 1ގަޑިއިރު

1

LS3

އިމޯޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރ

 1ގަޑިއިރު

1

LS4

މންޓް ސެމިނަރ
ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖް ަ

 1ގަޑިއިރު

1

ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން ކްލާސްތައް ދީނީ ނަޒަރަކުން
RS1

ތައުބާވުމާއި މާފްކުރުން ސެމިނަރ

 1ގަޑިއިރު

1

RS2

ލމީ ނަޒަރަކުން) ދީނީ ސެމިނަރ
ކްރޭވިންގް މެނޭޖްމަންޓް (އިސް ާ

 1ގަޑިއިރު

1

RS3

އާއިލާގެ ޒިންމާ (އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން) ދީނީ ސެމިނަރ

 1ގަޑިއިރު

1

RS4

ޑްރަގް އެޑިކްޝަން (އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން) ދީނީ ސެމިނަރ

 1ގަޑިއިރު

1

ފޯންPhone: 3312018 :

ފެކްސްFax: 3328184 :

އީ-މެއިލްE-mail: info@nda.gov.mv :
ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް
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ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތައް
އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިންގ

 1ގަޑިއިރު

3

ފެމިލީ ކައުންސެލިންގ

 1ގަޑިއިރު

1

ސޮއިކުރުން
ނ މި
ރވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ނޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟި ު
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެ ް
މަރުޙަލާގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަފްތާއަކު  3މަސައްކަތު ދުވަހެވެ .އަދި ސޮއިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ދުވަސް ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ސޮއިކުރަން އަންނާނީ ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުން
ނކަށް
ޓރުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އަދި ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަ ަ
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެން ަ
ޙާޟިރުވެ މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  1ދުވަހު ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދޭންވާނެއެވެ .މިއީ ފަރުވާހޯދާ މީހާއަށް ކުރިން އެނގުމަކާނުލާ ކުރެވޭ
ޓެސްޓެކެވެ .މިގޮތުން މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޖުމްލަ  4ފަހަރު ޓެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
ށ
ކ ް
ބބު ބަޔާން ޮ
މަތީގައިވާ އުސޫލުގެ ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމަށް ކައުންސެލަރަށް ފެނިއްޖަނަމަ ،ސަ ަ
އގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް ފަރުވާހޯދާމީހާގެ ކިބަ ި

ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް
ތކާއި
ވލަރެސްކުރާ އެހެނިހެން ކްލާސް ަ
މި މަރުޙަލާއަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ،ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކުރާ ނުވަތަ ި
ސެމިނަރފަދަ ކަންކަމުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބައިވެރިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އަދި އެކަން ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއަށް
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކައުންސެލަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކްލިނިކަލް ހެޑެވެ.

މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
ނ
ދެވަނަ މަރުޙަލާއިން ތިންވަނަ މަރުޙަލާއަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބަދަލުވާނީ ދެވަނަ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރިކަމަށް މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ ް
ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ފޯންPhone: 3312018 :

ފެކްސްFax: 3328184 :

އީ-މެއިލްE-mail: info@nda.gov.mv :
ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް
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ތިންވަނަ މަރުޙަލާގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ސެޝަންތައް

ސެޝަންގެ

ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތައް

އަދަދު

ވަގުތު
އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިންގ

 1ގަޑިއިރު

3

ފެމިލީ ކައުންސެލިންގ

 1ގަޑިއިރު

1

އިޖުތިމާޢީ ހިދުމަތް

 6ގަޑިއިރު

6

ސޮއިކުރުން
ނ މި
ރވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ނޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟި ު
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެ ް
މަރުޙަލާގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަފްތާއަކު  3މަސައްކަތު ދުވަހެވެ .އަދި ސޮއިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ދުވަސް ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ސޮއިކުރަން އަންނާނީ ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުން
ނކަށް
ޓރުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އަދި ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަ ަ
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެން ަ
ޙާޟިރުވެ މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  1ދުވަހު ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދޭންވާނެއެވެ .މިއީ ފަރުވާހޯދާ މީހާއަށް ކުރިން އެނގުމަކާނުލާ ކުރެވޭ
ޓެސްޓެކެވެ .މިގޮތުން މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޖުމްލަ  4ފަހަރު ޓެސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
ށ
ކ ް
ބބު ބަޔާން ޮ
މަތީގައިވާ އުސޫލުގެ ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމަށް ކައުންސެލަރަށް ފެނިއްޖަނަމަ ،ސަ ަ
އން އެދެވިދާނެއެވެ.
ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް ފަރުވާހޯދާމީހާގެ ކިބަ ި
ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް
ތކާއި
ވލަރެސްކުރާ އެހެނިހެން ކްލާސް ަ
މި މަރުޙަލާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ،ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކުރާ ނުވަތަ ި
ސެމިނަރފަދަ ކަންކަމުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބައިވެރިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އަދި އެކަން ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއަށް
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކައުންސެލަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކްލިނިކަލް ހެޑެވެ.
މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
ވނަ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރިކަމަށް މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން
ތިންވަނަ މަރުޙަލާއިން ހަތަރުވަނަ މަރުޙަލާއަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބަދަލުވާނީ ތިން ަ
ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ފޯންPhone: 3312018 :

ފެކްސްFax: 3328184 :

އީ-މެއިލްE-mail: info@nda.gov.mv :
ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް
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ހަތަރުވަނަ މަރުޙަލާ ( 3މަސްދުވަސް)
ސޮއިކުރުން
ނ މި
ރވެ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ނޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟި ު
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެ ް
މަރުޙަލާގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަފްތާއަކު  2މަސައްކަތު ދުވަހެވެ .އަދި ސޮއިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ދުވަސް ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ސޮއިކުރަން އަންނާނީ ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުން
ނކަށް
ޓރުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި އަދި ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ ތަ ަ
މި މަ ރުޙަލާގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ސެން ަ
ޙާޟިރުވެ މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  1ދުވަހު ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދޭންވާނެއެވެ .މިއީ ފަރުވާހޯދާ މީހާއަށް ކުރިން އެނގުމަކާނުލާ ކުރެވޭ
ޓސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
ޓެސްޓެކެވެ .މިގޮތުން މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޖުމްލަ  12ފަހަރު ެ
ށ
ކ ް
ބބު ބަޔާން ޮ
މަތީގައިވާ އުސޫލުގެ ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމަށް ކައުންސެލަރަށް ފެނިއްޖަނަމަ ،ސަ ަ
އގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
ރެކޯޑުކުރުމަށްފަހު ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަށް ފަރުވާހޯދާމީހާގެ ކިބަ ި

ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް
ތކާއި
ވލަރެސްކުރާ އެހެނިހެން ކްލާސް ަ
މި މަރުޙަލާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ،ސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކުރާ ނުވަތަ ި
ސެމިނަރފަދަ ކަންކަމުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބައިވެރިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ .އަދި އެކަން ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއަށް
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކައުންސެލަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކްލިނިކަލް ހެޑެވެ.
މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރުން
ނ
މި މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރީ ކަމުގައި ބަލާނީ ،އެ މަރުޙަލާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ ް
ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުން
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4މަރުޙަލާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.
އެކްސްޓެންސިވް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރީކަމުގައި ބަލާނީ ،މަތީގަ ި
ފަރުވާއިން ވަކިކުރުން:
ހނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ކަމެއް
ބލަންޖެ ޭ
ކްލައިންޓަކު ފަރުވާ އިން ވަކި ކުރުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ަ
ލއިންޓަކާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި
ތން އެކް ަ
ށހެޅުނު ސަބަބާ ބެހޭގޮ ު
ފުރިހަމަވެފައި ނެތްނަމަ އެކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކޮމެޓީ އަށް ހު ަ
ކައުންސެލަރަކާ ސުއާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމެޓީ މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ކުރެވޭ ސުއާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަކީ ކްލައިންޓާ
ލރެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހަވާލުވެގެން ހުންނަވާ ކައުންސެ ަ
ފޯންPhone: 3312018 :

ފެކްސްFax: 3328184 :

އީ-މެއިލްE-mail: info@nda.gov.mv :
ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް

Page 6 of 8

އވުން.
(ހ) ލިޔުމުން ނަޞޭޙަތް ދެވިފަ ި
އވުން
(ށ) ލިޔުމުން އިންޒާރު ދެވިފަ ި
އ
ކލާސް އަދި ސެޝަންތަ ް
މ ކުރަންޖެހޭ ް
ނ ދުވަސްވާ ނުވަތަ ފުރިހަ ަ
ވތަ ޙާޟިރު ނުވެ ގި ަ
ގ ނު ަ
(ރ) ވީނުވީ ތަނެއް ނޭ ި
ނގެ" ،ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުމުން އެކަން ޑްރަގް
ފުރިހަމަ ނުވެ ތިބޭ ކްލައިންޓު ް
ނ
ކޯޓަށް އަންގާ ފޯރމް" ޑްރަގް ކޯޓަށް ފޮނުވިފައި ވު ް
ނ
ތ ކުރި ކަމުގެ ލިޔުން (ފޯ ް
ތން ޑްރަގް ކޯޓާ މުއާޞަލާ ު
ހ ގޮ ު
ނނާ ބެ ޭ
އ ދިމާވާ ކްލައިންޓު ް
(ބ) އެކި އެކި މައްސަލަތަ ް
ރިކޯޑް)

ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
ވ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ހުރި ޙާލަތު
ނންކޮށްފައި ާ
ރވާ ހޯދާފަރާތް ބޭ ު
ރވާފަށާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަ ު
(ހ) ފަރުވާހޯދާ ފަރާތް ފަ ު
ތ ޓެސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމުދާތަކެ ި
ލންވާނެއެވެ.
ގ ޕްލޭން ހެދުމުގައި ފުރަތަމަ ނެގޭ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ނަތީޖާއަށްބަ ަ
(ށ) ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުގެ ފަރުވާ ެ
ކން)
(ނ) ރެސިޑެންޝިއަލް ފަރުވާއަކާ ނުލައި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާއަށް ޑައިރެކްޓުކޮށް ( ޑްރަގް ކޯޓް ،ވޮލަންޓިއަރ ،އަދި އެހެންގޮތަ ު
ފނުވޭނެއެވެ .އަދި
އލް ފަރުވާއަށް ޮ
ޕޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ ރެސިޑެންޝި ަ
ޑކަމުދާތަކެތި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޮ
ފަރުވާއަށް އަންނަ ފަރާތުގެ ކު ަ
ރެސިޑެންޝިއަލް ފަރުވާ ނިންމުމަށްފަހު ،ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި މަސްތުވާ އެއްވެސް ބާވަތަކަށް އަދި އަލްކޮހޯލްއަށް
ނ ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.
ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެނަމަ ،އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ފަރުވާއި ް
ރވާގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އެއްވެސްކަހަލަ މަސްތުވާ ބާވަތަކަށް އަދި
(ރ) ރެސިޑެންޝިއަލް ފަރުވާ ނިންމުމަށްފަހު ،ކޮމިއުނިޓީ ފަ ު
އަލްކޮހޯލްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެނަމަ ،އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި ފަރުވާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.
ނންސް ތެރަޕީގެ ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހަކު
(ބ) މެތަޑޯން މެއިންޓަ ަ

ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާއަށް ޙުކުމް ކޮށްގެން ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ

ތގެ
އފް ،ޙުކުމް ކުރާދުވަހުންފެށިގެން ފަށަންވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަ ު
ޑޮކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެފަރާތެއްގެ މެތަޑޯން ވީނިންގް ޯ
ތެރޭގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި މެތަޑޯންއަށް ޕޮޒިޓިވްވާވުން،އެއީ ޕޮޒިޓިވް އެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ .އަދި
ގ އޯފް ކުރިއަށް ދިޔަގޮތާއިބެހޭ ރިޕޯރޓެއް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވީނިންގް އޯފް ނިމުމުން ވީނިން ް
ގ ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާ އެއްވެސް
(ޅ) ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ެ
ބާވަތަކަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭސް ސިޓީއަށްނަމަ ،ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޕޮޒިޓިވްވީ ބޭސް ސިޓީއަށްކަން މެޑިކަލް
އޮފިސަރ ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ނޯޓް :ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއްކޮށްގެން ފަރުވާއަށް އަންނަ ފަރާތަކާމެދު އެންމެހާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ޑްރަގް
ކޯޓުންނެވެ.

ފޯންPhone: 3312018 :

ފެކްސްFax: 3328184 :

އީ-މެއިލްE-mail: info@nda.gov.mv :
ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް
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Community Service Centre., Time Line of the Program

Attend to Drug Court once
weekly

Attend to Drug Court biweekly

Attend to Drug Court once
a month

4, 5 & 6th Month

3rdMonth

2ndMonth

st

1 Month

Attend to Drug Court once a
month

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

10 LSC, 4 RPC, 4 RC

4 LSC, 4 RS,

3 sessions

24 Signatures

4 sessions

3 sessions

12 Signatures

12 Urine tests

20signatures

12 Signatures

3 Urine tests

4 Urine tests

3 Urine tests

NOTE
Each phase is changed
1.
2.
3.


when the Client completes the number of classes, sessions, signatures required for that particular phase
Clients will have to attend to Drug Court according to the dates assigned by Drug Court to meet the lawyer.
When the required Urine tests results negative for drug testing.
Duration of 1 month will be extended to the phase if Urine tests positive for drug testing for Volunteer Clients. For court
cases drug court will decide. For the clients whose Urine tests positive have to go through the relapse prevention Classes
again
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E-mail: info@nda.gov.mv :ްމެއިލ-ީއ

Fax: 3328184 :ްފެކްސ

Phone: 3312018 :ްފޯނ

