ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓެގްރޭޝަން ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅިގެން އަމަލުކުރާ ގޮތް

____________________________
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

ތަޢާރުފް

.01

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

.02

މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން

.03

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް

.04

(ހ) މިއީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ދަށުން ހިންގާ ސެންޓަރު ތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި
ވގެ ޕްރޮގްރާމާއި ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު އެޅޭގޮތް ބަޔާންކުރާ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ،ފަރު ާ
އުސޫލެވެ.
އ
(ށ) ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ތަކުންނާއި ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ހުރިހަ ި
ފަރާތްތަކުން މި އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ގ
ތށް ލިޔުމުން އެންގުމުން ފަރުވާ ެ
ށނުކަން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާ ަ
(ހ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފެ ު
ޕްރޮގްރާމް ފެށުނީއެވެ.
ނގުމާއެކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި
އ ް
ނކަން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތަށް ެ
(ށ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށު ު
ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.
(ހ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ މަރުޙަލާ ބަދަލުވި ކަމުގައި ބަލާނީ އެ މަރުޙަލާއެއްގެ މުއްދަތުގައި
ފަރުވާދޭ

މަރުކަޒަށް

ޙާޟިރުވުމާއި،

ޙާޟިރުވުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފަރުވާދޭ

ދުވަސްތަކުގައި

ކްލާސްތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި ،ހަފްތާގައި

މަރުކަޒަށް

ތ
ކުޑަކަމުދާތަކެ ި

ވރަށް ސާމްޕަލް ޓެސްޓުކުރުމާއި ،މަރުޙަލާގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ސާމްޕަލް ނަގަންޖެހޭ މަދު މިން ަ
އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިން ސެޝަންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.
ނ
(ށ) މަރުޙަލާގެ މުއްދަތު ހަމަވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މަރުޙަލާގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ލ ބަދަލެއްނުވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާނަމަ މަރުހަ ާ
ނންމާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީންނެވެ.
(ނ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ މަރުޙަލާ ބަދަލުވުމުން އެކަން ި
ފަރުވާ

ފުރިހަމަކުރާ

ކގެ
ފަރާތްތަ ު

މަރުޙަލާ

ބަދަލުވުމުން

ފރުވާ
ަ

ފުރިހަމަކުރާ

ށ
ފަރާތަ ް

ށ ޙާޟިރުވާންވާނީ ކްލައިންޓު ހުރި މަރުޙަލާ އާއި އެއްގޮތަށެވެ.
އަންގަންދެން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަ ް

ޙާޟިރުވުން

އ
ގމުން ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގަ ި
ތށް އެން ު
ކން ފަރުވާހޯދާ ފަރާ ަ
(ހ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށި ަ
ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާން
ވާނެއެވެ.
ށ
ށ ޙާޟިރުވީ ކަމުގައި ބަލާނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވުމަ ް
(ށ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތީން ޙާޟިރީގައި
ސޮއިކުރުމުން ނުވަތަ ޕަންޗް ސިސްޓަމުން ޕަންޗް ކުރުމުންނެވެ.
(ނ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުނުކަން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު،

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް

ށ
ފރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަ ް
ވތަ ަ
ދން ނު ަ
ފރާތަށް އަންގަން ެ
ދ ަ
ފުރިހަމަވިކަން ފަރުވާ ހޯ ާ
ފސީލްގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން
ނދެން ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތަ ް
ލބެ ް
ހުށަހެޅުނު ކަމުގެ ނޯޓިސް ި
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
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ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

(ރ)

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްފަހު

ފަރުވާ

ފުރިހަމަކުރާ

ފަރާތުގެ

އށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ ،މި މި އުސޫލުގެ
ނ ފަރުވާ ަ
ގ ސަބަބު ް
ތަންނުދިނުމު ެ

ޞިއްހީ

ހާލަތު

ގ
 09ވަނަ މާއްދާ ެ

ފކެޓް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ށ) އާއި އެއްގޮތަށް ސަލާމް ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ މެޑިކަލް ސެޓް ި
ގ
ރތް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރު ނުވެވެނީ ރަށުން ބޭރުގައި ހުރުމު ެ
(ބ) ފަރުވާ ހޯދާފަ ާ
ށ
ފރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަ ް
ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ހުންނަ ރަށުން ު
ނނެވެ.
ލބިގެން ރަށުން ބޭރުގައި ހުރުމު ް
އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ،ހުއްދަ ި

ކުޑަކަމުދާތަކެތި

.05

ސާމްޕަލްދިނުން

ޝން އަމުރު ނިމުމަކާއި ހަމައަށް
ޝން އަމުރު ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ރީހެބިލިޓޭ ަ
(ހ) ރީހެބިލިޓޭ ަ
ށ
ގެންނަންދެން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަ ް
ޓެސްޓު ކުރުމަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތި ސާމްޕަލް ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ) ކުޑަކަމުދާތަކެތި ސާމްޕަލް ދިނުން ކަމުގައި ބަލާނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތީން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން އަންގާ މިންވަރަކަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ދިނުމުންނެވެ.
ހ
ށފަ ު
އ މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލުމާއި ،ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދޭން އެންގުމަ ް
(ނ) ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމުގަ ި
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނުދީ ދިޔުން ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ފަރުވާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިންގައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
އ
(ރ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަތުގު ކުޑަތަންވެފަ ި
ދ
ވ ޭ
ވަނިކޮށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވުމާއި ،ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނެގުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ފަރު ާ
މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވުން ބެލެވޭނީ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދިނުން ކަމުގައެވެ.

ކްލާސްތައް

.06

ފުރިހަމަކުރުން

(ހ) ޕްރޮގްރާމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކްލާސްތައް ޝެޑިއުލް ކުރެވުމުން ނުވަތަ ކްލާސް
ހށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
އޮންނަކަން އެންގުމުން ކްލާ ަ
ލސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގައިބަލާނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ
(ށ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ކް ާ
ށ
ހ ް
ގަޑީގައި ކްލާހަށް ޙާޟިރުވެ ކްލާސް ނަގައިދޭ ފެސިލިޓޭޓަރުގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ކްލާ ަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ކްލާސް ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

ކައުންސެލިން ޝެޝަން
ފުރިހަމަކުރުން

.07

(ހ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިން ސެޝަންތަކަށް
ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.
ލން ސެޝަން ފުރިހަމަކުރި ކަމުގައި ބަލާނީ ،މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ގަޑީގައި
(ށ) ކައުންސެ ި
ފަރުވާދޭ

މަރުކަޒަށް

ޙާޟިރުވެ

ސެޝަނަށް

ކަނޑައަޅާ

ވަގުތުގައި

ފަންނީ

މުވައްޒިފުގެ

އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ސެޝަން ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.
ނމަށްޓަކައި ޝެޑިއުލް ކުރެވޭ ސެޝަންތައް ޝެޑިއުލް ކުރުމުގެ
(ނ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ބޭ ު
ބރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
ފރުވާހޯދާ ފަރާތުން އެކަމަށް އެއް ާ
ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާތީަ ،
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ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި

.08

ބޭސް ބޭނުންކުރުން

ވނީ
ކޓަރީ ބޭހެއް ބޭނުންކުރަން ާ
ދތުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޑޮ ް
ޓ ފަރުވާގެ މުއް ަ
(ހ) ކޮމިއުނި ީ
ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިރުޝާދުގުގެ ދަށުން ،ބޭސް ސިޓީ
އާއެކުގައެވެ.
(ށ) ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ޑޮކްޓަރު ލިޔެދެއްވާފައިވާ ބޭސް ސިޓީ އަކާއި ނުލައި ބޭސް
ގން ނުވާނެއެވެ .އަދި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ބޭނުންކުރަންވާނީ ބޭސް ސިޓީގައި ޑޮކްޓަރު
ބޭނުންކޮށް ެ
ބަޔާންކުރާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ސިޓީ އަދި ލިޔެކިއުން

.09

ހުށަހެޅުމާއި ތަކެތި

(ހ) ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ބޭނުންކުރާނަމަ ބޭސް ސިޓީގައިވާ ތާރީޚުގެ ރަސްމީ
ތރޭގައި ބޭސް ސިޓީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ެ
ފރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްގައި
ލތު ހުރިގޮތުން ަ
(ށ) ބަލި ހާ ަ

ބަލައިގަތުން

ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުގެ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަސް ތެރޭގައި މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް
ހނެއެވެ.
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ކޓަރީ ލިޔުންތައް ،ސިޓީއަކާއެކު
ކރާ ފަރާތްތަކުން ކަމާއިގުޅޭ ޑޮ ް
ށ ބޭސް ބޭނުން ު
(ނ) ދާއިމީކޮ ް
ވ
ނ އަމުރު ކުރުމާއެކު ،ފަރު ާ
ލޓޭޝަ ް
ރހެބި ި
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފެށުމުގެ ކުރީން ،ނުވަތަ ީ
ޒށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހޯދުމަށް ހުއްދަލިބިފައިވާ މަރުކަ ަ
(ރ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ހުރިރަށުން ފުރައިގެން ދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ފަރުވާ އާއި
ނނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ތަކެތި
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އެހެނިހެން ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަން ާ
ބަލައިގަންނަ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައެވެ.
ނ
ތށް ހާއްސަ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމަށް އެދެންވާ ީ
(ބ) ފަރުވާއާއި ގުޅިގެން ޚިދުމަ ަ
އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.

ހެދުން އެޅުން ނުވަތަ
ޑްރެސް ކޯޑު

.10

(ހ) ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާން ވާނީ އެކަށީގެންވާ
ވރީ ހެދުމެއްގައެވެ .އަދި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާ ހެދުމަކީ
ސާފުތާހިރު ރަސްމީ ނުވަތަ ހަ ީ
ފަރުވާދިނުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ ހެދުމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
(ށ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާއިރު މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު އަޚްލާޤީ މިންގަޑާއި ނުގުޅޭ ފޮޓޯ
ހދުން އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.
ނުވަތަ ކުރެހުން ނުވަތަ ބަސްތަކާއި އިބާރާތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ެ
(ނ)

ފަރުވާ

ފުރިހަމަކުރާ

ފިރިހެނުން

ފަރުވާދޭ

މަރުކަޒަށް

ޙާޟިރުވުމުގައި

ތިރީގައި

ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ހެދުން އަޅައިގެން ފާރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .1ސޯޓު ،ބެނިއަމް އަދި ޅިނދު ކަށިގަނޑަށްވުރެއް ތިރީގައި ހުންނަ ޖިންސު
ދ
 .2އަތްފައިގައި އަޅާ އުޅާ އަދި ކަންފަތް ނޭފަތުގައި އަޅުވާ މު ި
 .3ކަރުގައި އަޅާ ފަށް
ށ
ރތިކޮ ް
ީ
(ރ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާއިރު ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ
 4ވަނަ  9ގެ

ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

ސާފުތާހިރު ކޮށެވެ.
(ބ)

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާއިރު ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖެއްސުމާއި ބޮލުގެ

އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާއި ( ،ފަރުވާފުރިމަކުރާ ފިރިހެނުން ގިރުއާނަށް ވުރެއް
ތިރިއަށް

ވާގޮތަށް

އިސްތަށިގަނޑު

ދިގުކުރުމާއި)

ބޮލުގެ

އެތަން

މިތަން

ބޭލުމާއި،

އވެ.
ވނެ ެ
އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނު ާ
(ޅ) ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ އަންހެނުން ތިރީގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ހެދުން އަޅައިގެން ފަރުވާދޭ
މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވެގެން ނުވާނެއެވެ
ޝޓު ،މިނީ ސްކާޓް
 .1ސޯޓު ،ގިރުއާނު ނުލާ ޓީ ާ
 .2ފޮތީގެ ބާވަތުންނާއި ހެދުމުގެ ބާވަތުން ނިވައިކަން ކުޑަ

ގ
ނުވަތަ ހަށިގަނޑު ެ

ނ
ނނަ ފަދަ ހެދު ް
ނނަން ހު ް
ވަނާތަށް ފެ ް
ތ
ފތު ކުލަ ޖެއްސުމާއި ނިޔަފަ ި
(ކ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވާއިރު ނިޔަފަތީގައި ތަ ާ
ދިގުކޮށްފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.
ބަސްމަގު އަދި އެހެނިހެން .11

އ
މރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ބަސްމަގާ ި
ހމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަރުވާދޭ ަ
(ހ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރި ަ
ނވާތީ ރިވެތިކޮށެވެ.
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ރާގު ހުންނަވަ ް

ސުލޫކީ ހަމަތަށް

(ށ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރާ
ނ
އއްވެސް އަމަލެއް ހިންގައިގެ ް
ގލެއް ނުވަތަ ތުރާލެއްވާފަދަ ެ
ތތަކަށް އުދަ ު
އެހެނިފެން ފަރާ ް
ނުވާނެއެވެ.
ވ
ކން ގެންގުޅުން މަނާކުރެވިފައި ާ
ނ ނުވަތަ ޤަވާއިދަ ު
ވ ޤާނޫނަކު ް
(ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ާ
ދ
ބާވަތުގެ އެއްޗެހި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ވެއްދުމާއި ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންނުވާ އަ ި
ށ
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާއި ނުގުޅޭ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާއި ޕްރޮގްރާމްތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަ ް
ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ އެއްޗެއް މަރުކަޒުގެ ތެރެއަށް ވައްދައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.
ފަރުވާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި .12

(ހ) ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ދީފައިވާ
ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން ލިޔުމުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ފޯން ނަންބަރު ބަދަލުވުން

ބރު ބަދަލުވެ އެކަން ފަރުވާދޭ
ނ ަ
ފރުވާހޯދާ ފަރާތުގެ ފޯނު ނަ ް
(ށ) ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ަ
މަރުކަޒަށް އަންގާފައި ނުވާނަމަ ފޯނު ކޯލު މެދުވެރިކޮށް ޝެޑިއުލްކުރާ ކަންކަމަށް ފަރުވާހޯދާ
މގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަ ު
ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ
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ށ
(ހ) ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރުގެ ބޮޑު ބައެއް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ވިލަރެސް ކުރުމަ ް
ތ
ކަމުގައިވާތީ ،ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރޭތޯ ނުވަތަ ނޫން ޯ
ތށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ބެލެނިވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބަލައި ދެނެގަނެ ފަރުވާހޯދާ ފަރާ ަ
ނވެރިންގެ ގޮތުގައި އިސްކަންދެވޭނީ ،ތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުމާއި،
ލ ި
(ށ) ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުގެ ބެ ެ
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ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށާއި ،އެއް ގޭބީސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
(ނ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުގެ އުޅުމާއި
މތު
ލތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒާއި އެގެންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫ ާ
އަޙްލާޤަށް އަންނަ ބަދަ ު
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ވ
(ނ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތަށް ނުގުޅިގެން ބެލެނިވެރިޔާއަށް ފޯނު ކުރެ ޭ
ޙާލަތުގައި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މެސެޖު ފަރުވާހޯދާ ފަރާތަށް ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ތ
(ރ) ފަރުވާހޯދާ ފަރާތް ،ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި އެޑްމިޓް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަ ަ
ފަރުވާ މެދުކެނޑިދާފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން ލިޔުމުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
ލނިވެރިޔާއަށް ޙާޟިރު
މށް ބެ ެ
އންގާ ލިޔުންތަކުގެ ސޮއިކުރު ަ
ަ
(ބ) ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން
ނ
ނދެވޭ ީ
ތށް ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެ ް
ގ ަ
ނ އަމިއްލައަށް ޒިންމާ ނަގާ ޮ
ނުވެވޭނަމަ ފަރުވާހޯދާ ފަރާތު ް
ބެލެނިވެރިޔާ އާއި ގުޅޭ ނަންބަރާއި މައުލޫމާތު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް އެންގުމުންނެވެ.
ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި
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ރ
ޓޝަން ޢަމު ު
ލޓޭޝަން އަމުރުގެ ދަށުން ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރީހެބިލި ޭ
(ހ) ރީހެބި ި
ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި ހަމައަށް ރަށުން ބޭރަށް ދާކަމުގައިވާނަމަ އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމު

ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން

ހުށަހަޅައި ،ޑްރަގް ކޯޓާއި ،ފަރުވާހޯދާ މަރުކަޒުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ހުންނަ
ރަށުން ފުރައިގެންނުވާނެއެވެ.
އ
ތން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފަރުވާގެ މުއްދަތުގަ ި
(ށ) އަމިއްލަގޮ ު
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ހުންނަ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް ފުރައިގެން ދެވޭނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން
ނުދިމުން ފިޔަވަޅުއެޅުން

.15

(ހ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރު ނުވުމާއި
ކްލާސްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރުމާއި ،ސެޝަން ތަކަށް ޙާޟިރު ނުވާ ކަމުގައިވަނީ ނަމަ އިސްލާޙީ
ގ
ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން "ނަސޭހަތް" ދިނުމު ެ
ލބިގެންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުއްވަފުންނަށް ި
ގ
(ށ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރުމު ެ
ޅ
ދވުނުފަހުން އެކަން ރަނގަ ު
ކރުމަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ެ
ސަބަބުން އެކަން ރަނގަޅު ު
ނުކުރާނަމަ

އެކަން

އިސްލާޙު

ކުރުމަށް

"އެންގުން"

ލިޔުމުން

ޙަވާލުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ގންވެއެވެ.
މުވައްޒިފުންނަށް ލިބި ެ
(ނ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް "ނަސޭހަތް" ދެވި "އެންގުން" އަންގާ
އެކަން

ރަނގަޅު

މ
ނުކުރާނަ ަ

ފަރުވާ

ހޯދާ

ރތަށް
ފަ ާ

"އިންޒާރު"

ދިނުމުގެ

ގންވެއެވެ.
މުވައްޒިފުންނަށް ލިބި ެ
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ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

އިޚްތިޔާރު

ގ
(ރ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރުމު ެ
ސަބަބުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅަކާއި ގުޅިގެން އެކަން ރަނގަޅު ނުކުރާނަމަ،
ގ
ވ ެ
ނނެވޭނަމަ "ފަރު ާ
ބބުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ނުގެ ް
ނުވަތަ ޙާޟީރު ނުވުމުގެ ސަ ަ
ގ
ށ ނިންމު ެ
ނގާ ފޯމް" ފޮނުވުމުމަ ް
ށ އަ ް
ނމުން އެކަން ޑްރަގް ކޯޓަ ް
ދ ު
ޕްރޮގްރާމަށް އެއްބާރުލުން ނު ި
އިޚްތިޔާރު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅިގެން މި އުސޫލުގެދަށުން އަޅަން ޖެހޭ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުމުގައި ،އިޖުރާއީ ގޮތުން ލިބެންވާ ޙައްޤެއް ލިބިފައިނުވަނީ ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ނުވަނީ
ކއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ އެކަން
ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ،ޤާނޫނުތަ ާ
މގައެވެ.
މާނަ ކުރެވޭނީ އިޖުރާއީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލުން ކަ ު
ކުޑަކަމުދާތަކެތި
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(ހ) ރެސިޑެންޝަލް ފަރުވާއެއް ފުރިހަމަކުރުމަކާއި ނުލައި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ
ފަރާތެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ،

އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ފަރާތެއް ރެސިޑެންޝަލް ފަރުވާއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕޮޒިޓިވުމާއި ގުޅިގެން

(ށ) އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފަރުވާހޯދާ ފަރާތަށް މި މާއްދާގެ

ފިޔަވަޅުއެޅުން

އ
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޞިއްހީ ޙާލަތު ތަން ނުދޭނަމަ ،އެފަރާތަކާއި މެދުގަ ި
އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމާނީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީންނެވެ.

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން
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ށ
(ހ) މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމަ ް
އިންކާރުކުރުމާއި ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދިނުމުގައި އޮޅުވާލައި މަކަރު ހެދުމާއި ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް

ފަރުވާއަށް އެއްބާރުލުން

ގ
ތށް ފަރުވާ ެ
ޙާޟިރުވުމަށް ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ ނިސްބަތުން ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނެގުމަށް ދަތިވާގޮ ަ

ނުދިނުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޕްރޮގްރާމަށް ޙާޟިރުވުން ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ މި އުސޫލުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމާއި
ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް
އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުން،
ނުވަތަ އަލުން ބަލަންޖެހޭ
ކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދުން
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އ
މ ް
(ހ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާއި ގުޅިގެން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމު ެ
އ ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަން ފަރުވާ
ނުވަތަ އަޅާ ފިޔަވަޅަކާއި މެދުގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ެ
ށ
މ ް
ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތަށް އަންގާތާ ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނު ަ
ޅންވާނެއެވެ.
ދލުކުރުމަށް ހުށަހަ ަ
އެދޭ ސަބަބުތަކާއެކު ލިޔުމުން އެނިންމުން ބަ ަ
ޓ
(ށ) ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ އަލުން ޓެސް ު
ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ ،ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތަށް
ވނެއެވެ.
ތރޭގައި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދެން ާ
އަންގާތާ ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ެ
އ
އދި ހުށަހަޅުމަށް ވަކި ފޯމެ ް
މއި އަލުން ބަލައިދިނުމަށް ެ
(ނ) އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރު ާ
ނވެ.
ހާއްސަކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމަކަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެ ފޯމުން ެ

 7ވަނަ  9ގެ

ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
ހުއްޓާލުން

.19

ދ
ގ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް އެ ި
ރވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ ފަރުވާ ެ
އ ފަ ު
ނނަނިވި ޙާލަތުގަ ި
(ހ) އަ ް
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
 .1ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ް
ބޭރުގައި

ފަރުވާދޭ

މަރުކަޒުގެ

މުވައްޒިފަކާއި

މާރާމާރީ

ހިންގުން

ނުވަތަ

ކ
ބިރުދައް ާ

ގން.
އިންޒާރުދިނުމުގެ ޢަމަލެއް ހިން ު
.2

އ
ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ފަރުވާ ހޯދާ އެހެންފަރާތަކާ ި

މެދުގައި މާރާމާރީ ހިންގުން.
.3

ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފަރުވާ ހޯދާ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް

އގަތުން.
ކން މަނާކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އަރަ ި
ހން ޤާނޫނަ ު
އުޤޫބާތު ނުވަތަ އެ ެ
.4

އ
އށް މަސްތުވާތަކެތި ވެއްދުމާ ި
ރތް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ތެރެ ަ
ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަ ާ

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި
ގުޅުންހުރި މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން.
.5

ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފަރުވާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ( 2ދޭއް) ފަހަރު

ނ
ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތަކަށް ޕޮޒިޓިވް ވު ް
.6

ތ
ރެސިޑެންޝަލް ފަރުވާއަށްފަހު ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތެއްގެ ކުޑަކަމުދާތަކެ ި

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބާވަތަކަށް ޕޮޒިޓިވްވުން.
.7

ރެސިޑެންޝަލް ފަރުވާއަށްފަހު ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގައި މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)

ދ ޢަމަލެއް ހިންގުން.
ނުވަތަ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަ ަ
 .8ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބބުން މި އުސޫލުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރުގެ ސަ ަ
އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުނު ފަހުން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުގައި އެއްބާރުލުން ނުދިނުން ނުވަތަ ފަރުވާގައި މި
އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ކަމަކާއި ޚިލާފުވުން.
ނ
ތ މި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ް
ޤވާޢިދަކުން ނުވަ ަ
ވތަ ަ
ނނަކުން ނު ަ
 .9އެހެން ޤާ ޫ
އަންގާފައި އެންގުމެއް ނުވަތަ ފަރުވާހޯދާ ފަރާތާއި ފަރުވާދޭ މަރުކަޒާއި މެދުގައި ހެދިފައިވާ
ށ
ބބެއް ކަމަ ް
ޅދާނެ ފަދަ ސަ ަ
އެއްބަސްވުމެއްގައި ،ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ހުއްޓާލުމަށް ހުށަހެ ި
ނ.
ބަޔާންކުރާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވު ް

 8ވަނަ  9ގެ

ތ
ކރާ ގޮ ް
ގޅިގެން އަމަލު ު
މއި ު
ގރާ ާ
ރ ް
ވގެ ޕް ޮ
ކޮމިއުނިޓީ ފަރު ާ

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
ފުރިހަމަވުން

.20

(ހ)

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމް

ފުރިހަމަކުރުން

ކަމުގައި

ލނީ
ބަ ާ

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމުގައި

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީން
މންނެވެ.
ފަރުވާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމު ު
(ށ) ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރުގައި ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުންދޭ އެއްބާރުލުމުގެ މައްޗަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް

ފަރުވާގެ

މުއްދަތު

ހަމަވުމުން

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމުގައި

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ގ
އނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމު ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެކަމެއް ި
އިޚްތިޔާރު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދ
ވގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދޭނަމަ ފަރުވާ ޭ
(ނ) ފަރުވާހޯދާ ފަރާތުން ފަރު ާ
ށ
ތ ް
މއި އެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮ ަ
ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޝަރުތު ތަކާއެކު ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ނިން ަ
ޢަމަލުކުރުމުން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަވާގޮތަށް ކަނޑައަޅެމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ފަރުވާއިން
ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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