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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ފުރަތަމަ ބައި
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާ

.2

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

.3

(ހ)

މިއީ ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ،އެފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ
އެނޫންވެސް މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލާފައި މިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ  50ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެޖެންސީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" މިހެންނެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އުފައްދައި ހިންގާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގެ މައްޗަށްވެސް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް
ހިނގާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
މަރުކަޒުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން
(ހ)

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެޖެންސީން ހިންގާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އިދާރީ
އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވައިލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލާނީ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެޖެންސީންނެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި އެޖެންސީން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން

3

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައިވެސް އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް
އެކުލަވައިލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި އޮނިގަނޑަކީ އެޖެންސީން ފާސްކޮށްފައިވާ
އޮނިގަނޑަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއެކު
މަރުކަޒުގައި ޚިދުމަތްދޭ ތަފާތު ގިންތީގެ ނުވަތަ ތަފާތު ފަންނުގެ ނުވަތަ ތަފާތު ފަންތީގެ
މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނެ ގޮތާއި ،ކޮންމެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ޒިންމާތައް އެކަށައަޅާފައިވާ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެޖެންސީން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން
ހިންގާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުން މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަށައަޅާ ލިޔުން
ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ އިސް ޒިންމާ .4

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އުފައްދާ ފަރުވާދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްވެސް ހިންގަންވާނީ އެ މަރުކަޒު
ހިންގާ ފަރާތުން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓެއް ޢައްޔަންކޮށް ،އެތަނުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެ
ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އުފުލަންޖެހޭ ގޮތަށެވެ.

(ށ)

މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް މަރުކަޒެއްގައި ހިނގާ
ކަމެއްގެ ސަބަބުން ،މަރުކަޒުގެ ވެރިފަރާތް އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއިން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް
ބަރީއައެއްނުވާނެއެވެ.

ފަންނީ މީހުން

.5

(ހ)

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް އަންނަނިވި ފަންނީ މީހުން ތިބެންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ފަންނީ އެ
މީހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

()1

ކައުންސެލަރުން؛

()2

ސޯޝަލް ވަރކަރުން ނުވަތަ ސައިކޮލޮޖިސްޓުން؛

()3

ޑޮކްޓަރުން އަދި ސައިކޭޓްރިސްޓުން؛

()4

ނަރުހުން؛

()5

ލެބޯޓްރީއެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްނަމަ ،ލެބޯޓްރީ ޓެކްނީޝަނުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންނީ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ލައިސަންސެއް ނަގަންޖެހޭ
މީހުންނަމަ ،އެ އިޖުރާއަތުތައް އެމީހުން ފުރިހަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ފަރުވާދޭ
މަރުކަޒުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ނ)

މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ އެ މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ފަރުވާދޭ ތަނެއްގެ

4

ގޮތުގައި ނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރަކީ
ރެސިޑެންޝަލް ޑޮކްޓަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ރ)

މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ އެ މަރުކަޒުގައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ފަރުވާދޭ ތަނެއްގެ
ގޮތުގައި ނަމަ ،އެ މަރުކަޒުގެ އެންމެހައި ކަންކަމާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ޙަވާލުވެ
ހުންނާނެ ޒިންމާދާރު މީހަކު ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

.6

ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ

.7

(ހ)

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުން
ގެންދާއިރު ނުވަތަ އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުން ގެންދާއިރު ،ފަރުވާދެވޭ
މީހުންނާގުޅޭ ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގެ
ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

(ށ)

އުފައްދަންވާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި ތިބޭނެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓެވެ.
މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދު އޮނަހިރި ޢަދަދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ނ)

މުރާޖަޢާ

ޗެއަރޕަރސަނަކީ

ކޮމިޓީގެ

މަރުކަޒުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ކްލިނިކަލް

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެވެ .އަދި މުރާޖަޢާ
ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރޕަރސަނެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓަށް
ކަ ނ ޑަ އެ ޅި ދާ ނެ އެ ވެ.
(ރ)

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ
އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.

(ބ)

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތަކީ ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރެވެ.
އަދި މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން މެންބަރުން އައުކުރަންވާނީ މެންބަރުކަމުގެ
މުއްދަތު ނިމުމަކަށްއައި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) މެންބަރު އަލަށް
އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ޕްރޮސީޖަރ އެކުލަވާލުން

(ހ)

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްވެސް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ
ޕްރޮސީޖަރއެއް އެމަރުކަޒަކުން އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު ހިނގަމުން އަންނަ މަރުކަޒުތަކުން މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓޭންޑަރޑް
އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޤާއިމުކުރާ މަރުކަޒުތަކުން އެ މަރުކަޒެއް ހިންގުމަށް ލައިސަންސް
ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ
ޕްރޮސީޖަރ އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

.8

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރއަކީ

5

އެޖެންސީން ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮސީޖަރއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތު ގަޑި

.8

ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް

.9

ހާދިސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން

.10

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގެވެސް މަސައްކަތު ގަޑި އަދި އެ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ވަގުތުތައް އެ
މަރުކަޒަކުން ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޒިޔާރަތްކުރުން

(ހ)

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ
އުސޫލާއި ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް އެ މަރުކަޒެއްގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ
ޕްރޮސީޖަރގައި ލިޔަންވާނެއެވެ .އަދި އެ އުސޫލު އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މަރުކަޒުގައި
ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެ އިންތިޒާމު މަރުކަޒުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މަރުކަޒުގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާފަދަ ކާރިސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް
ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބައި
ޞިއްޙީ އަދި އެހެނިހެން ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމާއި ރެކޯޑު .11

ބެލެހެއްޓުން

(ހ)

ކޮންމެ

މަރުކަޒަކަށްވެސް

ފަރުވާ

ހޯދުމަށް

އަންނަ

ފަރާތުގެ

ޞިއްޙީ

ޙާލަތު

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން
މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި އެގޮތުން ހަދާ ޗެކަޕްގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް
ރި ޢާ ޔަ ތް ކު ރަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

(ށ)

()1

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް؛

()2

ފަރުވާ ހޯދަނީ އަންހެނަކު ނަމަ ،ޕްރެގްނެންސީ ޓެސްޓު؛

()3

ޗެސްޓް އެކްސްރޭ؛

()4

ހިއުމަން އިމިއުން ޑެފިޝެންސީ ވައިރަސް (އެޗްއައިވީ)؛

()5

ހެޕަޓައިޓަސް ބީ (އެޗްބީވީ) އަދި ހެޕަޓައިޓަސް ސީ (އެޗްސީވީ).

ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށްވެސް ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ފަރާތުގެ މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ އަދި އެ
މީހަކު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި އެމީހެއްގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ އެންމެހައި
ރެކޯޑުތައް އެ މަރުކަޒެއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

6

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން .12

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރި މީހަކު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް އެމީހެއްގައި ހުރިކަން
އެނގިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތާއި ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ހޯދާ އެހެން
މީހުންނާއި ،މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފަރުވާދޭ
މަރުކަޒުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރގައި ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ބޭހުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން

.13

(ހ)

ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ދަފްތަރު

.14

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް އެ މަރުކަޒަކުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ފައިލު ބެލެހެއްޓުން

.15

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ގެންގުޅޭ ބޭހުގެ ސްޓޮކް ކޮންމެ މަރުކަޒަކުންވެސް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އަދި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ދެވޭ ބޭހާއި ،މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލެވޭ ބޭހުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ކޮންމެ މަރުކަޒަކުންވެސް ލިޔެ
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން އެ ދަފްތަރުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
(ހ)

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛

(ށ)

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައި ހިމެނޭ އެހެން މަޢުލޫމާތުތައް؛

(ނ)

ދެވުނު ފަރުވާގެ ބާވަތް؛

(ރ)

ފަރުވާގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު؛

(ބ)

ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނުވަތަ ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވުނު ނަމަ ވަކިކުރި
ސަބަބު؛

(ޅ)

ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ
ތަކުރާރުކުރި މީހުންގެ ތަފުސީލު.

ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ފައިލެއް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ފައިލުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ؛

(ށ)

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގެ ކޮޕީ؛

(ނ)

މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެއްބަސްވާކަމަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ އަދި އޭނާގެ
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛

(ރ)

މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ؛

(ބ)

މެޑިކަލް ޗެކަޕާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް؛
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(ޅ)

ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ދެވޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ތަފްޞީލާއި ބޭހުގެ ތަފުސީލު؛

(ކ)

ސައިކޯ ސޯޝަލް ނުވަތަ ސައިކޭޓްރިކް އެސެސްމަންޓްގެ ކޮޕީ؛

(އ)

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް ނުވަތަ އެސެސްމަންޓްގެ ކޮޕީ؛

(ވ)

ފަރުވާގެ ޕްލޭން؛

(މ)

ފަރުވާއާގުޅޭ ޕްރޮގްރެސް ނޯޓްސް އަދި ފާހަގަކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ތަފުސީލު؛

(ފ)

ފަރުވާގެ

މުއްދަތުގައި

ދިމާވެފައިވާނަމަ،
(ދ)

އެ

ފަރުވާ

ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމުގައި

އެއްވެސް

މައްސަލައެއް

ތަފުސީލު؛

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އެކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވޭ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުތަކުގެ
ކޮޕީ؛ އަދި

(ތ)

ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރާއި ޙުކުމް ފަދަ
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

ރެކޯޑު ބެލުމާއި ރެކޯޑުގައިވާ

.16

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

.17

ފަރުވާއަށް އެދުން

.18

އެސެސްމަންޓް ހެދުން

.19

މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން

ފަރުވާދޭ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައިވެސް ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ރެކޯޑުތައް ބަލައި ،އެ ރެކޯޑުތަކުގައި
ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ހުއްދަ ދީފައިވާ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން
އެކަންޏެވެ.
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ރެކޯޑުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ރެކޯޑަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބައި
ފަރުވާއާ ގުޅޭ ކަންކަން
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އާދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަކުންކުރެ
ގޮތަކަށެވެ.
(ހ)

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް؛ ނުވަތަ

(ށ)

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަރުވާއަށް އައުން.

(ހ)

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަމުރަކާއެކު ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތައް
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ފިޔަވައި ،މަރުކަޒުތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އެސެސްމަންޓެއް
އެމީހަކަށް ފަރުވާ ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ މަރުކަޒަކުން ހަދަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން
ހެދޭ އެސެސްމަންޓުގެ ފޯމެޓް ކަނޑައަޅާނީ ކަމާގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އެސެސްމަންޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެމީހަކަށް ދޭން އެކަށީގެންވާ
ފަރުވާއަކީ ކޮބައިތޯ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ހުއްދަކުރެވިފައިވާ
ފަރާތަކުންނެވެ.

ފަރުވާގެ ޕްލޭން

.20

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަރުވާ

.21

(ހ)

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ފަރުވާގެ ޕްލޭނެއް އެކަށައަޅާފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ޕްލޭން ވާންޖެހޭނީ ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން
ލިބޭނެފަދަ ،ޝައުޤުވެރި އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވެހުރުމަށް ހިތްވަރު
ލިބޭފަދަ ޕްރޮގްރާމަކަށެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރުވާގެ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާ ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމަކީ މަރުކަޒުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އެ ޕްލޭންގައި އަންނަނިވި ކަންކަން
ހި މަ ނަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
()1

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު؛

()2

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ހާސިލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކުރު
މުއްދަތުގެ އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް؛

()3

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ ބައިވެރިވާންޖެހޭ ތެރަޕިއުޓިކް ސެޝަންތަކާއި ،ކައުންސެލިންގ
ސެޝަންތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،ސެޝަންތައް
ނަގަންޖެހޭ މިންވަރު؛

()4

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ޒިންމާތަކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިވުން ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު؛

()5

ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ޓެސްޓުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

ހޯދުން

()6

ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ފަރުވާގެ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރާނެ މުއްދަތުތައް؛ އަދި

()7

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތާވަލު ރޭވިފައިވާ ގޮތް.

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަރުވާ ހޯދަން މަރުކަޒުތަކަށް އަންނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި
މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ސާދަވަނަ ބާބުގައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި

9

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަރުވާހޯދުމަށް އެދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.
މަރުކަޒުގައި ތިބޭ މީހުން
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
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(ހ)

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުން ،އެ މަރުކަޒެއްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓުން
އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން ،އަދި އެޖެންސީގެ ހުއްދައާއެކު ،އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް

ބަދަލުކުރުން

މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ .އެފަދައިން މީހަކު ބަދަލުކުރާއިރު ،އޭނާ އެއް މަރުކަޒުން
އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރިކަން ދެ މަރުކަޒުގައިވެސް ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރެވެނީ ޑްރަގް
ކޯޓުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހެއްނަމަ ،އެމީހަކު ބަދަލުކުރެވުނު
ކަން ޑްރަގް ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކު އެއް ބާވަތެއްގެ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެހެން ބާވަތެއްގެ ފަރުވާދޭ
މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

(ރ)

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ބަލަހައްޓަމުންދާ މީހަކު ،ކޯޓަކަށް
ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު
ނިޔާކުރާގޮތުން ،ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ވަކި ތަނަކަށް
ވަކި ވަގުތަކަށް ގެންދަންޖެހޭނަމަ ،ނުވަތަ ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ވަގުތެއްގައި
ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ ،އެތަނަކަށް އެވަގުތަކަށް އެމީހަކު ގެންދިޔުމަކީ ،އޭނާ ހުރި
މަރުކަޒެއްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ.

އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް
މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
ބަލާނެ ކަންކަން
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މި ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދިނުމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.
(ހ)

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާގެ ކައުންސެލަރުގެ
ރައުޔު؛

(ށ)

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ޖާގަ އޮތްކަން؛

(ނ)

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް
ހަމަޖައްސައިދެވެން ހުރިކަން އެ މަރުކަޒުގެ ލިޔުމަކުން އެނގެން އޮތުން؛ އަދި

(ރ)

ބަދަލުކުރަން

ބޭނުންވާ

ފުރިހަމަކުރަމުންދިޔަ

10

ފަރުވާދޭ
ފަރުވާ

މަރުކަޒުގައިވެސް

ޕްރޮގްރާމާ

އެއްގޮތް

ކުރިއަށް

ގެންދަނީ

ޕްރޮގްރާމެއްކަން.

އޭނާ

ފަސްވަނަ ބައި
ސުލޫކީ ހަމަތަކާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން
ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތައް

.24

(ހ)

މަރުކަޒުތަކުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތައް ތިރީގައި
ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ފަ އި އެ ވަ ނީ އެ ވެ.
()1

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ސެޝަންތަކަށް އަދި ކްލާސްތަކަށް
ގަވާއިދުން ހާޒިރުވުން؛

()2

ހުރިހާ ކްލާސްތަކަކާއި ސެޝަންތަކަކަށް އަދި އެނޫންވެސް ބައްދަލުވުންތަކަށް
ގަޑިނުޖެހި ހާޒިރުވުން؛

()3

ހުރިހާ ގްރޫޕް ޙަރަކާތްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުން؛

()4

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއާ ޙަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން؛

()5

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި އެކުގައި ފަރުވާ ހޯދާ އެހެން މީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން؛

()6

ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ އެއްވެސް ބޭހެއް
ބޭ ނު ން ނު ކު ރު ން؛

()7

މަރުކަޒުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ކަމޭހިތުން؛

()8

މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާއި މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި
ބޭއަދަބީ ބަހެއް ބޭނުން ނުކުރުން؛ އަދި

()9

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާއި މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިނުވުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން ( )9ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ މަރުކަޒުގެ
ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މަރުކަޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަރުވާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ އެހެން .25

ސަބަބުތައް

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހާ
ފަރުވާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މަރުކަޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބާރުލުން
ނުދިނުން؛
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(ށ)

ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން އަދި/ނުވަތަ މަސްތުވެގަތުމަށްޓަކައި
އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން؛

(ނ)

މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ނުވަތަ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދައްކައި
އިންޒާރުދިނުން؛

(ރ)

މަރުކަޒަށް

މަސްތުވާއެއްޗެއް

މުޢާމަލާތްކުރުން
(ބ)

ނުވަތަ

ވެއްދުން

ފަރުވާ

ހޯދާ

ނުވަތަ
މީހާގެ

މަރުކަޒުގައި
އަތުން

މަސްތުވާތަކެތިން

މަސްތުވާތަކެތި

ފެނުން؛

މަރުކަޒުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމަށް އެހެން
މީހަކަށް ނުވަތަ މީހުންނަށް ބާރުއެޅުން؛

(ޅ)

މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނާއި އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގުން
ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުން.

ޢާއިލާގެ މެންބަރުން
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތައް

.26

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ފަރުވާހޯދާ މީހާ ހުންނަ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި
ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުމެއްގައި ފަރުވާ ހޯދާ މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި އުޅުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
ސުލޫކީ ހަމަތައް ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުން
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތައް

.27

(ހ)

މަރުކަޒުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އެވަނީއެވެ.
()1

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ޙައްޤުތަކަށް ކަމޭހިތައި އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން؛

()2

ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނާއެކު ޒާތީ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުބޭއްވުން؛

()3

ނަފްސާނީ ގޮތުން އަދި/ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަސަރުކުރާނެ ގޮތަކަށް އަދި
އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން މަރުކަޒުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހަކު
ބަންދުނުކުރުން؛

()4

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން އޭނާއަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ
ނަފްސަށް އަނިޔާވެދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ ،ކަމާބެހޭ ފަންނުގެ މީހުންނަށް
ލަސްނުކޮށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރުން؛

()5

އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކެއިން ބުއިމުން ފަރުވާދޭ މީހަކު މަޙުރޫމްނުކުރުން؛

()6

އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ފަރުވާހޯދާ މީހާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ
އެއްވެސްކަމެއްގައި

()7

ނުނެގުން؛

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ހުއްދަ ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި ފޮޓޯ ނުނެގުމާއި ،ވީޑިއޯކޮށް
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އޯޑިއޯ ރެކޯޑު ނުކުރުން؛
()8

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާއާބެހޭ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތައް އަދި އޭނާގެ ފަރުވާ ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އެކަނި ހާމަކުރުން؛

()9

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންނުކުރުން އަދި/ނުވަތަ މަސްތުވެގަތުމަށްޓަކައި އެއްވެސް
އެއްޗެއް ބޭނުންނުކުރުން؛

( )10މަރުކަޒަށް މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވެއްދުން ނުވަތަ މަރުކަޒުގައި މަސްތުވާތަކެތިން
މުޢާމަލާތްނުކުރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެންނުވާނެ؛
( )11މަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނާއި އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
ނުހިންގުން ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއް ނުކުރުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1އިން ފެށިގެން ( )11ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ
ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު މަރުކަޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

(ނ)

()1

ނަސޭހަތްތެރިވުން؛

()2

ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުން؛

()3

ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކުރުން؛

()4

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަރުތީބުން އެޅުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ޓެސްޓްކުރުން .28

(ހ)

އެޖެންސީން ހިންގާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ،އެޖެންސީން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން
ހިންގާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޖުމްލަ މުވައްޒަފުންގެ ( 10%ދިހައެއް) އިންސައްތަ
މުވައްޒަފުންގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި އަހަރަކު ( 2ދޭއް) ފަހަރު ރެންޑަމްކޮށް ކޮންމެ
މަރުކަޒަކުންވެސް ޓެސްޓްކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ޓެސްޓުކުރުމަށްޓަކައި ސާމްޕަލް ނަގާ ތަނުގައި ސާމްޕަލްގެ
ނަތީޖާ

ބަދަލުކުރެވިދާނެފަދަ

އެއްވެސް

އެއްޗެއް

ނެތްކަން

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

ކަ ށަ ވަ ރު ކު ރަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ
ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނަގައި ޓެސްޓުކުރާއިރު ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ
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ވަޒީފާއާމެދު މަރުކަޒުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މުވައްޒަފެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ،އޭނާ ހުރީ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް
ސުޕްރިންޓެންޑެންޓަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި
ޓެސްޓުކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ހަވަނަ ބައި
އެހެނިހެން ކަންކަން
އެހެން ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

.29

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް،
މިއީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑެވެ .އަދި މި
މިންގަނޑު މިހެން ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމަކުން ،ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމެއް ފުރިހަމަކުރުމަކުން އެއްވެސް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް ބަރީއަވެގެނެއްނުވެއެވެ.

ހިނގަމުންދާ މަރުކަޒުތައް

.30

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

.31

މި ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގާނީ އެޖެންސީންނެވެ.

އުވާލެވޭ ގަވާއިދު

.32

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ގަވާއިދު ނަންބަރު " 2012/R-40މަސްތުވާތަކެތި

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.33

މާނަކުރުން

.34

މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ،މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަންފަށާއިރު

ހިނގަމުންދާ

މަރުކަޒުތަކުން

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ( 90ނުވަދިހަ)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" އުވުނީއެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 1އެކެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު:
(ހ)

"ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް
ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެޖެންސީން އުފެއްދުމަށް ލާޒިމްކުރާ ،ނުވަތަ އެ އެޖެންސީން
އުފެއްދުމަށް ހުއްދަކުރާ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ،ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް
އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ،ކުޑަކުދިންނަށް އަދި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ
ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ،ހާފްވޭ ހައުސްތަކާއި،
ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމާންޑް ސެންޓަރުތަކާއި މިނޫންވެސް ފަރުވާގެ މަރުކަޒުތައް ހިމެނޭ
ގޮތުންނެވެ.

14

(ށ)

"އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އަމިއްލައަށް ފަރުވާއަށް އެދިގެން އަންނަ މީހާ
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފާފައިވާ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަށާއި ،އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ
ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ހަދާ އެސެސްމަންޓަށެވެ.

(ނ)

"އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފާފައިވާ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަށާއި ،އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ
ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ އެންގުމަކަށް ހަދާ އެސެސްމަންޓަށެވެ.

(ރ)

"އެޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއަށެވެ.

(ބ)

"ރީހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ
މީހަކު ބައިވެރިވެ ،ފުރިހަމަކުރުމަށް އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓްގައި ހުށަހަޅާ ފަރުވާގެ
ޕްރޮގްރާމް އޭނާގެ މައްޗަށް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަށެވެ.

(ޅ)

"ޑްރަގް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  15ވަނަ
މާއްދާގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.

(ކ)

"މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
 8ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.

(އ)

"މަސްތުވާއެއްޗެއް އަތުން ފެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.

(ވ)

"މަސްތުވާތަކެތިން މުޢާމަލާތްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި އެ ޢިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.

(މ)

"މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011
އަށެވެ.
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ޖަދުވަލު 1
އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަރުކަޒެއްގެ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
 .1ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަނަން ..................................................................:އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ....................... :އުމުރު................. :
އުފަން ތާރީޚު .............................................................................. :ޖިންސް :އަންހެން:

ފިރިހެން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް ........................................................... :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް............................................:
 .2ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު
ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައިވޭތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައިވޭތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

 .3ފަރުވާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ:
ހޯދި ފަރުވާގެ ބާވަތް ................................................................. :ފަރުވާއަށް ދިޔަ އަދަދު................................... :
ފަރުވާއަށް ދާން އެދޭ މަރުކަޒު( :މަރުކަޒުގެ ނަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރަން)
.............................................................................................................................................................
 .4ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު (ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ފަރާތް)
މިފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވެ އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ
މިފޯމު ބާޠިލު ވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.
ފުރިހަމަ ނަން ............................................................ :ދާއިމީ އެޑްރެސް.............................................................:
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް..............................................................................................................................:
ބެލެނިވެރިޔާނަމަ ފަރުވާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން......................................................................... :
ސޮއި ................................... :ތާރީޚު ....................... :ގުޅޭނެ ނަންބަރު........................................................ :
 .5ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން.
ފަރުވާއަށް އެދޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

