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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ގަވާއިދު  ތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު  މަވެރިންގެ މައްޗަށް ހިންގޭ އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

  (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ  2015/32މިއީ، ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 ،ފަރާްތތައް ކޮށްފައިވާވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާން 60-3 ގެޤާނޫނު) 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނާގ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް 

       ތުގައި، ހާލަދިޔުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ 

އި ވަނަ ބާބުގަ 8ޤާނޫނުގެ އެ  ،ކުގެ މައްޗަށްފަރާތްތަ އެ

ގުޅޭ އުޫސލުތައް  ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް ހިންގުމާ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

އަނބުާރ އަންނަ ހަނގުރާމަވެރިންގެ މަްއޗަށް " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ.ހިންގޭ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކާބެޭހ 

ވަނަ މާއްދާގެ  60-7ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ،މި ގަވާއިދަކީ (ނ)  

ފައިވާ ވައިލައިދަށުން އެކުލަގެ ވަނަ މާއްދާ 60-9(ޅ) އާއި، 

 ގަވާއިދެކެވެ.

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ދުތައްމަގުސަމި ގަވާއިދުގެ   .2 ދު މަުގސަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  6-60ގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު  (ހ)  

 .ބަޔާންކުރުން ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ަބންދުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  60-7ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 .ބަޔާންކުރުން ޤާއިމުކުރާ އިދާރީ ބަންދުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ބާވަތްތައް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  60-7މުގެ ޤާނޫނުގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރު )ނ(  

ަމރުކަޒުތަކުގައި ބަންދުކުރާ މީުހންނަށް ޤާއިމުކުރާ އިދާރީ ބަންދުގެ 

 .މަރުކަޒުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ބަޔާންކުރުން

އިދާރީ ބަންދުގެ މަރުކަޒުތަުކގައި ބަންދުކުރެވޭ ކުޑަކުދިްނނާމެދު  )ރ(  

 .ަބޔާންކުރުންޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް 

ާޤނޫނީ އިދާރީ ބަންދުގެ މަރުކަޒުތަކުަގއި ބަންދުކުރާ މީުހންނަްށ  )ބ(  

އާއިލާއާ  ،ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާއި

 ބައްދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެވޭެނ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.

 ވަނަ ބާބު ދެ 

 ގޮތް  ނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންނަ މީހުން  އިދާރީ ބަންދުގެ 

ގެ މަރުކަުޒަގއި އިާދރީ ބަްނދު

 ބަންދުުކރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނާގ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު  )ހ(  .3

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަޙައްދަކަށް 

ވެރިްނނާއެކު ދިޔުމަށްފަހު އަނބުރާ ދިވެހިރާްއޖެއަށް އަންނަ ހަނގުރާމަ

މީހުންނާއެކު  އެ  އެފަދަ ސަރަޙައްދަކުން ގޮތަކަށް  ނޫން ނުވަތަ އެ

ނަކީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތު އަންނަ މީހުން

ށް ރުޖޫޢަވުމުގެ އެ ފަރާތެއް މުޖުތަމަޢަ ،އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށް ބަލައި

ޓަކައި އިދާރީ  އެޅުމަށް ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުކައުއަޅަންޖެހޭ ރައް ކުރިން

  ރަން މިނިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކު

       ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިުތރުން (ށ)  

      ރުންއުމު ފަރާތްތަކާއެކު ނުވަތަ ެއ ސަރަޙައްދުތަކުން އަންނަ އެ

އިދާރީ ބަންދުގެ  ،ވެސް ށުެގ ކުޑަކުދިން(ފަނަރަ) އަހަރުން ދަ 15

 މަރުކަޒުގައި ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.

އިދާރީ ބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައި މީހަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ނ)  

ނެރޭ އަމުރެއް  މިނިސްޓަރު ،ބަންދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅަންވާނީ 

ހަމަ އެ އަމުރުގައި، ބަްނދުކުރެވޭ މީހާގެ ުފރި މެދުވެރިކޮށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޭނާ ބަންދުގައި  4މަޢުލޫމާތާއި، މި ގަވާއިދުގެ 
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ކުރަްނޖެހޭ ތަންީފޛު ބަހައްޓަންޖެޭހ މަރުކަޒުގެ މަޢުލޫާމތާއި، އެ އަމުރު 

މި މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.  ،ވަގުތު

ނުވަތަ އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރެވެންދެން  ،މިނިސްޓަރު ކުރާ އަމުރަކީ

ބަދަލުކުރެވެންދެްނ ދެމިއޮންނާެނ އަމުރެކެވެ. އަދި އެއީ ފުރިހަމަ ާޤނޫނީ 

      އެ އަމުުރ ރައްދުވާ އެންމެހައި ފަރާްތތަކުން  ބާރު ލިބިގެންާވ،

އެ އަމުރުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން 

 އެއްޗެކެވެ.   ލާޒިމު

މީހަކު ިއދާރީ  ގޮތުގެ މަތީން ބަޔާންކޮްށފައިވާ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ރ)  

ބަންދުގެ މަރުކަޒުގައި ބަންދުޮކށްފައިވަނީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 

ވާނަމަ، އެފަދައިން ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު، ކޯޓު އަމުރުގައި  ކަމަށް

މުއްދަތަކަްށ އިދާރީ ބަންދުގެ މަރުކަޒުގައި  ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ދާނެއެވެ.އި ބެހެއްޓިކޮށްފަބަންދު

މީހަކު ިއދާރީ  ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  (ބ)  

ބަންދުގެ މަރުކަޒުގައި ބަންދުޮކށްފައިވަނީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 

ނުވާނަމަ، އެފަދައިން ބަންދުކުރެވޭ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް  ކަމުގައި

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ  24ތާ ޓަކައި، އޭނާ ބަްނދުކުރާ ކަނޑައެޅުމަށް

މީހެއްގެ  ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް، އެ

 ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންަމންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ަބންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ަބންދުކޮްށފައިވާ  (ޅ)  

 މުއްދަތުގެ އިތުރަށްވެސް ެއ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިންަގންޖެހޭ

އި ކޮށްފަޓަކައި އެ މީހަކު ބަންދު ރީހެބިލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް

ވާނަމަ، އެ މީހެއްގެ ބަންދުގެ  ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ަކމުގައި

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ  ،ޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް

ކޯޓުގެ އެ  ޅައި،އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓަކަށް ހުށަހަ

 އަމުރެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ބަންދުކުރުމަށް ިމނިސްޓަރު  3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .4 އިާދރީ ބަްނދުގެ މަރުކަޒު 

 ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން ،ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް ބަންދުކުރާނީ

މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަ 

 ވެ.މަރުކަޒެއްގައެ
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ނަމަ، ފިރިެހުނންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދުެގ ނަކު ފިރިހެ  (1)   

 މަރުކަޒުގައި؛

ނަމަ، އަންހެުނންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދުގެ  އަންހެނަކު  (2)   

 މަރުކަޒުގައި؛

ނަމަ، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ބަންދުގެ  ކުޑަކުއްޖެއް  (3)   

 މަރުކަޒުގައި.

 ން ބަޔާންޮކށްފައި) ވަނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައ3ިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

      ރުންއުމު ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނަމަވެސް، އޮތް 

ކުދިންގެ ބެެލނިެވރިއަކާ  (ފަނަރަ) އަހަރުްނ ދަށުގެ ކުޑަކުދިން އެ 15

 އެކުގައި އެފަދަ މަރުކަޒެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން) ވަނަ ަނންބަރ2ުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )ނ(  

ގުޅޭ އެންމެހައި  ފަރާތްތަކާ އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒުގައި އެ

 ކަންކަން ބަލަހައްަޓން ތިެބންވާީނ އަންހެނުންނެވެ.

 ކޮށްފައިވާ) ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާނ3ްމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )ރ(  

ންމެހައި ގުޅޭ އެ ފަރާތްތަކާ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒުގައި އެ

ކަންކަން ބަލަހަްއޓަން ިތބެންާވނީ ކުޑަކުދިން ބެލެހެްއޓުމުގެ ޚާއްޞަ 

 ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކެވެ.

ދިވެިހާރއްެޖއަށް ައއުމުން 

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރަްނވީ

ފަރާތްތައް  އެ ގޮތުގެ މަތީން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4މި ގަވާއިދުގެ   .5

       މުން ބަންދުގެ މަރުކަޒެއްގައި ަބންދުކުރުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައު

 އަންަނނިވި ކަްނކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ،ފަރާތްތަކަށް އެ

ނަފްސާނީ  އާއިފަރުވާޞިއްޙީ އަސާސީ ކޮންމެހެން ބޭުނންވާ  (ހ)  

 .ޞިއްޙަތުގެ މާހިރުން މެދުވެރިކޮށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގެ މަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ގަވާއިދުގައި (ށ)  

 އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު.

ާއއި ްބރީފިންގ-އިންޓެލިޖެްނސް ޑީ

 ރިސްކް ެއސެްސމަންޓް 

   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 5މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .6

  ގުޅޭ އިންޓެލިޖެންސް  ފަރާތަކާ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، އެ އެ
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 އެއް ފުލުހުން ހަަދްނވާނެއެވެ.ބްރީފިންގ-ޑީ

         އިންޓެލިޖެންސް ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ފަރާތެއް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް  ބްރީފިންގއެއް ހެދުމަށްަފހު، އެ-ޑީ

ން މުޖުތަަމޢަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަެނ، އެ ފަރާތެއްގެ ކިބައި

       ޓަކައި  ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް 

 ފަރާތެއްގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނެއެވެ. އެ

މި މާއްދާގެ  ،ބްރީފިންގއާއި-ޑީ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ނ)  

ންވާނީ، ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދަ ކޮށްފައިވާ(ށ) ގައި ބަޔާން

 އާއިބްރީފިްނގ-އިންޓެލިޖެންސް ޑީ( R-4/2022 ގަވާއިދު ނަންބަރު

 ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން )ގަވާއިދުގުޅޭ  ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން

         އިންޓެލިޖެންސް ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ރ)  

ރިސްކް  ކޮށްފައިވާއި ބަޔާންމި މާއްދާެގ (ށ) ގަ އާއި،ބްރީފިންގ-ޑީ

ގެންދިޔުމުގެ  ކުރިޔަށްހެދުމުގެ ކަންކަން އެކުއެކީގައި  އެސެސްމަންޓް

 އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މާއި އިާދރީ ބަްނދުން ދޫކޮށްލު 

 ބަންުދގެ ުމއްަދތު އިތުރުުކރުން 

ެގ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( R-5/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ހ)  .7

އިންޓަގްރޭޝަްނ -ރީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދަށުން ހިންގޭ ރިހެބިިލޓޭޝަން 

 ގޮތުގެ މަތީްނ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން )ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި -ރީޕްރޮގްރާމާއި ރީހެބިލިޓޭަޝން 

ގަވާއިުދ މުން، ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ، އެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރު

ރިސްކް   އާއިބްރީފިންގ-އިންޓެލިޖެންސް ޑީ( R-4/2022ނަންބަރު 

އުސޫލުތަާކ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން )އެސެސްމަންޓް ހެދުމާގުޅޭ ގަވާއިދު

ފަރާތަކީ މުޖުތަމަޢަށް ރުޫޖޢަވުމަށް  އެ ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ 

އެޅުމަށް ަކނޑަ ކަންނުވަތަ ނޫން ކަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތެއް

ހަދަންޖެހޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު، އެ ަފރާތަކީ 

މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަްށ 

ރުމަށް ފަާރތެއް އިދާރީ ބަންުދން ދޫކު  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި އި-ރީ ޕްރޮގްރާމާއި ރީހެބިލިޓޭަޝން  (ށ)  
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ގަވާއިުދ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުްނ، އެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމުން، 

ިރސްކް  އާއިބްރީފިންގ-އިްނެޓލިޖެންސް ޑީ( R-4/2022ނަންބަރު 

އުސޫލުތަާކ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން )ގުޅޭ ގަވާއިދު އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ

ކީ މުޖުތަމަޢަށް ރުޫޖޢަވުމަށް ފަރާތަ އެ ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ 

ަކނޑައެޅުމަށް  ކަންނުވަތަ ނޫން ކަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތެއް

ހަދަންޖެހޭ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު، އެ ަފރާތަކީ 

މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް 

ވޭނީ އަލުްނ ފަރާތެއް ބަންދުން ދޫކުރެ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް -ރީ ޕްރޮގްރާމާއިރީހެބިލިޓޭަޝން 

 ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ. 

          ޕްރޮގްރާމާއިމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަދށުން ރީހެިބލިޓޭޝަްނ  (ނ)   

      އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަްއ -ރީ

އެފަދަ  ޓަކައި ހޭދަވާނެ މުއްދަތަކީ، ށް އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަ

ފަރާތެއް އިދާރީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮްށފައިވާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ  3މި ގަވާއިދުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެްއނަމަ، 

ފަރާތެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަްށ ކޯޓަްށ  އެ(ޅ) ގެ ދަށުން 

  ހޯދަްނވާނެއެވެ.އަމުރެއް  ކޯޓު ،ހުށަހަޅައި

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

ކުޑަކުދިން ަދއުލަތުގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް 

 ގެަނއުން 

       ރުންއުމު ،އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަެވރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ (ހ)  .8

މަޞްަލޙަތު (ފަނަރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންގެ  15

ކުދީންގެ މައިންބަފައިންާނ  ޓަކައި، އެ ކުދިން އެ ކުރުމަށްރިތެކައުރައް

ވަކިކޮށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ަދަށށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ކުޑަކުދިންގެ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާޫނނުެގ ދަށުން 

 ފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައްވައިލައިއެކުލަ

ތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދަުއލަތުގެ ކައުރައް

 ވުޒާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ (ށ)  

      ރުން އުމު ،އަނބުރާ އަންނަ ހަނގުރާމަެވރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
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ކުޑަކުދިންގެ އެސެސްމަންޓެްއ  (ފަނަރަ) އަހަރުން ަދށުގެ 15

ތެއް ވުޖޫުދގައި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަ އަންަނނިވި ހެދުމަށްފަހުގައި، 

ވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް 

 ކުރެވޭނަމައެވެ. ގަބޫލު

ކުއްޖާ، އެ ކުއްޖާގެ މައިްނަބފައިންގެ ގާތުގައި ހުރުމުެގ  )1(   

ޖާ ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ސަބަބުން، އެ ކުއް

ރި އެފަދަ ފިކުރެއް  އާލާެވ ކުއްޖާގައި ހު  އޮތުން ނުވަތަ އެ

 ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުްނ؛އަށަ

ތެއްެގ ހާލަ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގައި ހުރި ނަފްސާނީ  )2(   

ތެރިކަން ކައުލުމާއި ރައްޅައިސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ޭދންޖެހޭ އަ

 ގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެވެން ެނތުން؛އެކަށީ

މައިންބަފައިންގެ އިހުާމލުެގ ސަބަބުން ކުއްޖާއަްށ  )3(   

 ގޮތުން ނުަވތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވުްނ؛ނަފްސާނީ

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ފަާރތުން އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ  )4(   

ތަ އެފަަދ ލެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ކުއްާޖ ވެފައިވުން ނުވަ ޢަމަ

 ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛  ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށް

ތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް ކައުލުމާއި ރައް ޅައިއެ ނޫންވެސް، އަ )5(   

ކަމުގައި ބެލުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

 ެތއްގައި ކުއްޖާ ވުން.ހާލަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ 

 ،ދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓް ހަދާނީމި މާއް (ނ)  

ތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުާޒރާއާއި ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ފަާރތްތައް 

 ގުޅިގެންނެވެ.

   ކުޑަކުދިން  ތުގައި ވެސް،ހާލަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  (ރ)  

އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންާނ ވަކިކުރަންވާނީ، އެއީ ކުއްޖާގެ 

މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް 

ތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދަުއލަތުގެ ކައުރައް

 ތުގައެވެ.ހާލަވުޒާރާއަށް ފެންނަ 
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ކުދިންގެ މައިންބަަފއިންނާ  ރ) ގެ ދަށުން ުކޑަކުދިން އެމި މާއްދާގެ ( (ބ)  

ވަކިކުރުމަކީ، ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށް 

ނިންމުމުގައި ދައުލަތުން ރިާޢޔަތްކުރާނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދިނުމުގެ 

މިންގަނޑުތަަކށާއި،  އާންމުނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްުކރަންޖެހޭ  ގޮތެއް

ބިނާވާ އެނޫންވެސް ކަންކަމުގެ  ށްތަހާލަ ޞަކުއްޖާ ހުރި ޚާއް

 މައްޗަށެވެ. 

މަޞްލަަޙތަށް (ފަނަަރ) އަހަރުްނ ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ  15ރުން އުމު (ޅ)  

ކިުކރުން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ެއ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންާނ ވަ

ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ކުއްޖަކު ަދއުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަަށށް ވަގުތީޮގތުން 

، ގެ އެހެން މެންބަރަކާ ނުވަތަ މެްނބަުރންނާއާއިލާގެނެސް، ކުއްޖާގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ާޤޫނނުގެ 

ފައިވާ ގޮތެއްގެ ޅައިނޑައަދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާިއދުތަކުގައި ކަ

 ން ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ތީމަ

ގެ މެންބަރަކާ  އާއިލާމި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ކުއްޖާގެ  (ކ)  

ގެ މެންބަރެއް ނެްތ އާއިލާހަވާލުކުރުމުގައި، ކުއްޖާއާ ހަވާލުވާނެ 

ތެއްގައި، ކުޑަކުދިން ބަަލހަްއޓާ ދައުލަތުގެ މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ހާލަ

 ޓަންާވނެއެވެ.ބަހައް

ކުއްޖާ ގެ މެންބަރަކާ އާއިލާކުއްޖާގެ މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން  (އ)  

ފަާރތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެސެސްމަންޓެއް  އެ ،ންވާނީހަވާލުކުރަ

 އެވެ.  ގަހެދުމަށްފަހު

 ،އެސެސްމަންޓް ހަދާނީ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާން (ވ)  

ތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައުކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުާޒރާއާއި ފުލުހުންގެ ކަމާބެހޭ ފަާރތްތައް 

 ގުޅިގެންނެވެ.

ުކއްޖާ ގެ މެންބަރަކާ އާއިލާމި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ަދށުން ކުއްޖާގެ  (މ)  

 ކޮްށފައިވާ ިމ މާއްާދގެ (އ) ގައި ބަޔާން ،ހަވާލުކުރަންވާނީ

ގަވާއިދު ަނންބަުރ  ،ތްތަކުގައިހާލައިތުރުން، މިފަދަ  އެސެސްމަންޓުގެ

2022/R-4 )ީރިސްކް  އާއިބްރީފިންގ-އިންޓެލިޖެްނސް ޑ
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ގެ ދަށުން ފުުލހުން ހަދާ ިރސްކް ) ގުޅޭ ގަވާއިދު އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ

 އެވެ. ގައެސެސްމަންޓު ހެދުމަށްފަހު

ގަާވއިދު މަރުޙަލާގައި،  ކޮށްފައިވާބަޔާންގައި މި މާއްދާގެ (މ)  (ފ)  

ިރސްކް  އާއިބްރީފިންގ-އިްނޓެލިޖެންސް ޑީ( R-4/2022ނަންބަރު  

ގެ ދަށުން  ފުުލހުން ހަދާ ިރސްކް ) އެސެސްމަންޓް ހެދުމާގުޅޭ ގަވާއިދު

ކުރަންޖެހޭ  އެސެސްމަންޓުގެ ނަތީޖާއިން، ކުއްޖާއަކީ ގާތުން މޮނީޓަރ

 ،ކުރަންވާނީކުއްޖެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކުއްޖާއާމެދު ޢަމަލު

 ޮކްށފައިވާ ތްތަކުގަިއ ޢަމަލުކުުރމަށް އެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންހާލައެފަދަ 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން

މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަުށން ަދއުލަތުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަާރތަކަށް  (ދ)  

 ، ކުޑަކުދިންގެތުގައި ޢަމަލުކުރާނީާހލަކުއްޖާ ބަލަން ހަާވލުކުރާ 

ރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތެއުޙައްޤުތައް ރައްކަ

ތްތަކުގައި ޢަމަލުކުުރމަށް، ހާލަދައުލަތުގެ ވުޒާރާއިން މިަފދަ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ާޤޫނނުގެ 

 ފައިވާ ގޮތަށެވެ.ޅައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަވައިލައިދަށުން އެކުލަ

ގެ އާއިލާދާގެ (ޅ) ގެ ަދށުްނ ކުޑަކުއްޖަކު އެ ކުއްޖާގެ މި މާއް (ތ)  

ކުރަންވާނީ، ުނވަތަ މި މާއްދާގެ (އ) ގެ ދަށުން ހަވާލުމެންބަރަކާ 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ އެހެން 

"ޓެރަރިޒަމް މަނާކުުރމުގެ ުކރަންވާނީ، ހަވާލުފަރާތަކާ ކުއްޖާ ބަލަން 

(ޓެަރރިޒަމް  R-5/2022ނަންބަރު ގަވާިއދު  ،ށުން ިހންގޭޤާނޫނުގެ ދަ

 ޕްރޮގްރާްމތަކާއި  ރިހެބިިލޓޭޝަންމަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ިހންގޭ 

  ގެ ދަށުން  )އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްަތއް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު-ރީ

ނުަވތަ އެޫންނވެސް  ގެ ފަރުވާ އެ ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ރީެހބިލިޭޓޝަން

ވާ ދެމުންގެންދިޔުމަށް ކުއްާޖއާ ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ޝަރުޠުުކރުމާ ފަރު

 އެކުގައެވެ.

ގެ އާއިލާމި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ަދށުްނ ކުޑަކުއްޖަކު އެ ކުއްޖާގެ  (ލ)  

ދައުަލތުން ކަނޑައަޅާ  ދަށުން މެންބަރަކާ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (އ) ގެ 

އެޅިފައިވާ ޕްލޭނެއްގެ ކުރުމަށްފަހު، ކަނޑަހަވާލުއެހެން ފަރާތަކާ ކުއްޖާ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  ،ތުހާލަދަށުން އެ ކުއްޖާގެ 
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ތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދަުއލަތުގެ ކައުރައް

 މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ވުޒާރާއިން 

ފަިއންނާ ވަކިުކރެވޭ ުކދީްނގެ މައިްނބަ

 ކޯޑު ބެލެެހއްޓުން ރި

ގެ ދަށުން މައިންބަފައިންނާ ވަކިކޮށްގެން މަރުކަޒުން ބޭރަށް މި ގަވާއިދު (ހ)  .9

މަރުކަޒުގެ ފަރާތުްނ  ،ގެންދާ ކުދިންގެ އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ދާއިމީ އެޑްރެސް؛ ،ނަމާއި )1(   

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު )2(   

 ޢުލޫާމތު؛މައިންބަފައިންގެ މަ )3(   

 މަރުކަޒުން ގެންދިޔަ ތާރީޚާއި ގަޑި؛ )4(   

 ،އެޑްރެހާއި، ކުއްޖާއާ ހަވާލުވެގެން ދިޔަ ފަރާތުގެ ނަމާއި )5(   

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި، ގުޅޭނެ 

 ؛ފޯނު ނަންބަރު 

 ؛މައިންބަފައިންނާ ވަކިކުރަން ިންނމި ސަބަބު )6(   

 ތު ހުރިގޮތް.ހާލަގެ ޞިއްޙީ ކުއްޖާ )7(   

   ) ވަނަ ނަްނަބރާއި،2( ،) ވަަނ ނަންބަރާއ1ިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

މަޢުލޫމާތުެގ ތެެރއިން   ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ވަނ3ަ(

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޭނގޭަނމަ، ނުވަތަ ަކށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކައުޔެ ރައްނެތްނަމަ، އަްނނަނިވި މަޢުލޫާމތު ލި

 ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއެއް؛ )1(   

 ކުއްޖާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން (ެޓންޕްރިންޓްސް) )2(   

މައިްނބަފަިއންނާ ވަކިުކރެވޭ ުކދިން 

އަނުބރާ ަމއިްނބަފައިްނނާ 

 ހަވާލުކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މައިންބަފައިންނާ ތްތަކުގަިއ، ހާލައަންނަނިވި  (ހ)  .10

އަނބުާރ އެ ދެ ފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކާ  ،ށްފައިވާ ކުދިންވަކިކޮ

 ވިދާނެއެވެ.ހަވާލުކުރެ

ތެރިކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކައު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް )1(   
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ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުެގ ވުޒާރާއިން ހަާދ 

    ވަނަ މާއްދާގެ  8، މި ގަވާއިދުގެ އެސެސްމަންޓަކަށްފަހު

ތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ހާލަ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ (ށ) ގެ ަދށުން

 ނުވަތަ، ؛ތެއް ވުޖޫދުގައި ނުވާކަމަށް ަކނޑައެޅުމުންހާލަ

ނަންބަުރ ގަވާއިދު  ،ތެރެއިން ފަރާތެއް  މައިންބަފައިންގެ )2(   

2022/R-5  ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ)

ރޭޝަްނ އިންޓަގް-ރީޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ރިހެބިލިޓޭަޝންހިންގޭ 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގައި  )ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

މަރުކަޒުްނ  ފައިޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކޮށްގޮތުގެ މަތީން 

 ން.ދޫކޮށްލު

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ ހަދާ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

 އެސެސްމަންޓުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ.

ކުއްޖާގެ ސަލާމަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ  )1(   

ޓަކައި  ކަންކަމާއި، އެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް

 ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލުތަްއ؛

 ކުއްޖާ މައިންބަފައިންނާ ވަކިކުަރންޖެހުނު ސަބަުބ؛  )2(   

ވާ ކުއްޖާއާ ހަވާލުވާން މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ތައްޔާރުވެފައި )3(   

 މިންވަރު؛

ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ އަޅައިލުްނ ދިނުމުގެ ޤާިބލުކަން ހުިރ  )4(   

 މިންވަރު؛

ކުއްޖާއަށް އަޅައިލަން ބޭނުންވެފައިވާ ނުވަތަ ތައްޔާރުވެފައިވާ  )5(   

 މިންވަރު؛

 ؛ތުހާލަމާލީ  )6(   

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )7(   

 ޒިމުކުރާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަްއ.ލާ
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މަރުކަޒުތަކުން ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގައި ގައި ވަނަ މާއްދާެގ (ހ)  4މި ގަވާއިދުގެ   .11 މަރުކަޒުތަުކން ލިބެންެޖހޭ ޚިުދމަތްަތއް 

 އަންނަނިވި އިންތިޒާމުތައް ހަމަެޖހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

 .ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު (ހ)  

 .ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު (ށ)  

 .އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، ދޮވެ އިސްތިރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު (ނ)  

 .ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު (ރ)  

 .ފާޚާނާ ކުރުމާއި ފެންވެރުމުގެ އިންތިޒާމު (ބ)  

 .ށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުޑޮކްޓަރަ (ޅ)  

 މު.މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިންތިޒާ ،ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި (ކ)  

ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ނަމާދުކުރުމާއި (އ)  

 މު.ކުރުމުގެ އިންތިޒާ އެހެނިހެން އަޅުކަން

 .ކަސްރަތު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު (ވ)  

 މު.ރުމުގެ ިއންތިޒާޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކު (މ)  

 މު.އާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާއާއިލާ (ފ)  

 މު.އާ މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާއާއިލާ (ދ)  

 މު.ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާ ކޮށްއެކަހެރި (ތ)  

 މު.އިންތިޒާކުޑަކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ  (ލ)  

ގޭެނ ރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންންޓަގްއި-ރީޕްރޮގްރާމާއި، ރީހެބިލިޓޭަޝން  (ގ)  

 .އިންތިޒާމު
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މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީުހްނނަށް ކާންިދނުމަށް ވަކި ަގޑިތަކެއް  (ހ)  .12 ކެއިންުބއިުމގެ ިއންތިާޒމު 

 ކުގައި ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު އެ ގަޑިތަ ،ކަނޑައަޅައި

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ފޯރުކޮށްދޭ ކާތަކެތި ހުްނަނންވާނީ 

ޞިއްޙީގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ލިބިދޭގޮތަށް އަދި ސާފުތާހިރުކަމާއި 

 ތާޒާކަންމަތީގައެވެ. 

ތިރީގައި  ،މުތިޒާކެއުމުގެ އިން ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ށ)  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ަހމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ހެނދުނު ސައި؛ )1(   

 މެންދުރު ކެއުން؛ )2(   

 ހަވީރު ސައި؛ )3(   

 ރޭގަނޑު ކެއުން. )4(   

ޓަކައި ޭބނުންކުރާ ސާމާނު  މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ކެއިންބުއިމަށް (ނ)  

ރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ އާންމުކޮށް ދިވެހިްނ މަރުކަޒުން ފޯ

ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކއްޗާ އެއްފެންވަރުގެ ތަކެތި ކަމުގައި 

ވާންވާނެއެވެ. އަދި މަރުކަޒުތަކަށް ކާބޯތަކެތި ގެންދިއުމަށް ބޭުނންކުރާ 

(އެކެއް) ފަހަރު އަުއކުރާން  1މަދުވެގެން އަހަަރކު  ، ސާމާނު

ވެ. އަދި މަރުކަޒުތަކުގައި ކެއުމަށާއި ބުއިމަށް ޭބނުންކުރާ ޖެހޭނެއެ

އެ ތަކެތި ަބަދލުކުރަން ، ތަށްޓާއި، ޖޯޑު ފަދަ ތަކެތީގެ ެފންވަރަށް ބަލައި

ހަމަޖެހިފައި  މުތެއްގައި ވަގުތުން ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާހާލަޖެހިއްޖެ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ބާވަތެއްގެ ޑައިޓަކަށް ޢަމަުލކުރުމަށް ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ހުރެގެން ވަކި (ރ)  

ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފައިވާ މީހެއްނަމަ، ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އެފަަދ 

ލިޔެކިޔުމުން  ،މީހެއްގެ ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު

 ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ. އެނގޭނޭ އިންތިޒާމުއެކަން 

 ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކެއިްނބުއިމުެގ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ (ބ)  

ްނ ތީކަންކަން ހަމަޖައްސަންވަނީ، ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަ

ފައިވާ ޗައިލްޑް ނިއުޓްރިޝަން ގައިޑްލައިނާ ެއއްގޮތްވާ ވައިލައިއެކުލަ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން
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ނޑި ލިބެްނ މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސާފު ބޯފެން މެދުނުކެ (ޅ)  

ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފެނަީކ ސާފު ބޯފެން ކަމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާ 

 ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

     ،އަންަނއުނު ފޯރުކޮްށދިުނމާއި

 ދޮވެ އިސްިތރިކުރުން 

އަްނނައުނު މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންެގ ތެރެއިން އަމިއްލައަށް  (ހ)  .13

ހަމަޖެހިފަިއނުވާ މީހުންނަްށ، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ  ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމު

 ދަށުން އަންނައުނު ފޯރުކޮށްޭދންާވނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންަނށް އެ މީހުންގެ އަންނަުއނު ދޮވުމާއި  (ށ)  

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.  މުއިސްތިރިކުރުމުގެ އިންތިޒާ

އެ މަުރކަޒަކުން  ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންަންށ ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު (ހ)  .14 ދުުމގެ ިއންތިޒާމު ނި

ން ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. މިގޮތުްނ ތީކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ

 ނިދުމަށް ބޭުނންވާ ތިރީގައިވާ ތަެކތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ގޮދަޑި؛ )1(   

 ބެޑްޝީޓް؛ )2(   

 ބާލީސް؛ )3(   

 ބާލީހު އުރަ؛ )4(   

 ރަޖާ. )5(   

ކި ގޮތަކަށް ނިދުމުގެ ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ހުރެގެން މަރުކަޒުގައި ވަ (ށ)  

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފައިވާ މީހަކު  އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސައިދީ، އެކަން ލިޔުމުން  ގޮތަކަށް އެ އިންިތޒާމު ހުރިނަމަ، އެ

 ރަންވާނެއެވެ.ކޯޑުކުރި

ފާޚާނާކުުރމާއި ފެްނެވރުުމގެ 

 އިންތިާޒމު 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފާޚާނާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި ފެްނވެރޭނެ  (ހ)  .15

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންަންނވާނެއެވެ. 

  ފާޚާނާއަކީ ހުރިހާ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ގޮތަށް ުހންނަ ތަންަތން ަކމުގައި  ނުންކުރެވޭ ވެސް ބޭ ވަގުތެއްގައި

 ،ވާންވާނެއެވެ. އަދި ފާޚާނާަގއި ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ފެނަކީ
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ފެންވެރުމަށާއި، ވުޟޫކުރުމަާށއި، ގައިންތާހިރުވުމަށް ާއންމުކޮށް 

 ުނބައިވަސް ނުދުވާ ފެންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  ،ބޭނުންކުރާ

އި ހުންނަ މީހާގެ އައުރަ އެހެން ފާޚާނާގަ  ،ފާޚާނާ ހުންނަންވާނީ  (ނ)  

 މީހުންނަށް ނުެފންނާނެ ޮގތަށެވެ. 

ތާހިރުވެވޭނެ އިންތިޒާމު  އިޒުގައި ތިބޭ މީހުންނަްށ ފެންވަރަމަރުކަ (ރ)  

ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. މިގޮތުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ 

 ދަށުން، އަންަނނިވި ތަކެތި ފޯރުޮކށްދޭންވާނެއެވެ.

 ؛ދަތް އުނގުޅާ ބުރުހާއި، ދަތް ުއނގުޅާނެ ބޭސް )1(   

 ސައިބޯނި؛ )2(   

 ޝޭމްޕޫ؛ )3(   

 ؛ތުވާލި )4(   

 އަންހެނުންަނށް ބޭުނންވާ ސެނިަޓރީ ކިޓް؛ )5(   

 ތުއްތު ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ނެޕީ. )6(   

އާންމު ސާފުތާހިރުަކމަށް ބޭުނންވާ 

 ތަކެއްޗާއި އިންތިާޒމު 

 ،ގައި ތިބޭ ފިރިހެނުްނނަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުންމަޒުކަޒުތަކު (ހ)  .16

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވެނއެވެ.  މުބޯކޮށުމާއި ތުނބުޅި ބޭލުމުގެ އިްނތިޒާ

 ޚާއްޞަ އާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށް، އަންެހނުންނާއި ފިރިެހނުންަނށް ވަކި (ށ)  

އެ އެއްޗެއް  ކަނަޑއެޅޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެއްޗެއް ބޭނުންވާނަމަ،

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 މުތަން ސާފުކުރެވޭނެ ިއންތިޒާ މަރުކަޒުތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ދިރިއުޅޭ (ހ)  .17 ސާފުތާހިރު ކުެރވޭނެ އިންތިާޒމު 

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ  ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް (ށ)  

ވޭނެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެކަމަްށ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރެ

 ބޭނުންވާ ވަސީލަތާއި ތަކެތި މަުރކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން، އެ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިާވ ތަކެތި  (ނ)  
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ގަސްތުގައި ހަލާކުކޮށް ނުވަތަ ސާފުކުރުމަށް ދެވޭ ތަކެތި 

ގޮތަކަށް ޭބނުންކުރާނަމަ، ނުވަަތ  ށް ނޫން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޮގތަ

ގަސްތުގައި މުދަލަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް 

އެ މީހަކަށް ިދނުމާމެުދ ގޮތެއް ބޭނުންކުރާނަަމ، ސާފުކުރުމަށް ތަކެތި 

 ކަނޑައަޅާނީ އެ މަރުކަޒެއްގެ އިސްވެރިޔާއެވެ. 

 މީހަުކ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  އެ މަރުކަޒެއްގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނަ (ރ)  

 ން މަރުކަޒު ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެެވ. ތީމަ

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންަނށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އެހީެތރިކަން  (ހ)  .18 މު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްޭކނެ އިންިތޒާ

ވޭ ދެ ،ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަރުކަޒުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން

އާންމު މުޖުތަމަޢުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ  ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ވާންވާނީ

 ޚިދުމަތާ ތަފާތު ނުވާނޭ ޚިދުމަތަަކށެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުްނނަްށ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ  (ށ)  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަރުކަޒުތަކުގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު 

 ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.  ނުވަތަ

ލް ފައިލެއް މެޑިކަ ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށް (ނ)  

އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތުެގ  ،ވާންވާނީ މި ފައިލު  އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓޭގޮތަްށ ެބލެހެއްޓެމުންދާ ފައިލަކަށެވެ. ޞިއްޙީ 

   އެ ަތނަކަށް  ،ރުކަުޒން ބޭރަށް ގެްނދާނަމަފަރުވާ ހޯދުމަށް ޓަކައި މަ

 ގެންދަންވާނެއެވެ. ފައިލު އެ

ޞިއްޙީ އެމެޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވުމުން ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް މީހެއްގެ  (ރ)  

ޞިއްޙަތަށް ދިމާވާ ކަމަކަްށ އަވަސް ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު 

 ވެ. މަރުކަޒުތަކުގައި އަބަދުވެސް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމެޖެންސީ ކަންކަމަށް  (ބ)  

 މަރުކަޒުތަކުން އަންނަނިވި ކަންަކން ހަމަޖައްސައިފައި ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ފުރަތަމަ އެހީ ދެވޭނެ ތަމްީރނާއި ތަޖުރިބާ ހުރި މީހަުކ  )1(   

 އަބަދުވެސް ހާޒިރުވެވޭނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުްނ؛

ދިމާވާ އެމެޖެންސީ ކަމެއްގައި މަރުކަޒު ހުންނަ ރަށުގެ ޞިއްޙީ  )2(   



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               R-6/2022 : ނަްނަބރު ގަވާިއދު             6 އަދަުދ:             51ލިުއމް: ވޮ

 

 
  19 
 

ފަރުވާދޭ ތަނަކަްށ ގެންދެޭވނެ ގޮތް ަކނޑައަޅައިފައި 

 ބެހެއްޓުްނ؛

މަރުކަޒު ހުންނަ ރަށުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކުން،  )3(   

އެމެޖެންސީކޮށް ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހާ އެމެޖެންސީކޮށް 

ތަނަަކްށ ގެންދިއުމަށް އަންގާނަމަ،  ފަރުވާދިނުމަށް އިތުރު

ސެކިއުރިޓީއާއެކު  ފުރިހަމަ ،އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

 .ހަމަޖައްސައިފައި ބެހެއްޓުން

ޞިއްޙީ  ،މަރުކަޒެއްގައި ހުރި މީހަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުން (ޅ)  

ފަރުވާދޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ޚާއްޞަ ފަރުވާއެއް 

ވީ ެއންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެފަދަ ދޭންޖެހޭކަމަށް ބުާނނަމަ، 

 ތަނަކަށް ގެންދަންާވނެއެވެ. 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުްނ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ  (ހ)  .19 ކުޅިަވރު ކުޅުާމއި މުނިޫފހިފިލުވުން 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންަންނވާނެއެވެ. 

ޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަްށ ފޮތް ކިޔޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި މަރުކަ (ށ)  

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ނަމާދު ކުުރާމއި، ުޤރްާއން 

ީދނުަގއި ކަނަޑއެޅިަފއިވާ  ،ކިޔެވުާމއި

އެހެނިހެން އަޅުަކން ކުރުުމގެ 

 އިންތިާޒމު 

، ނަމާދު ކުރުމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ،މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް  .20

 މުދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެނިހެން އަޅުކަން އަދާކުރެޭވނެ އިންތިޒާ

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބަްއދަލުކުރުުމގެ 

 އިންތިާޒމް 

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަްށ، މަރުކަޒުތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ  (ހ)  .21

 މުއްދަލުކުރުމުގެ އިްނތިޒާއެއްގޮތަށް އެ މީހުންގެ ާޤނޫީނ ވަކީލާ ބަ

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު ވާންވާނީ  (ށ)  

 ފައިވާ އުސޫލަކަށެވެ.ކޮށްއާންމު

އާ ބައްދަލުކޮށް އާއިލާ

 މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު

އޮންނަ ގުޅުން  އާ އާއިލާމަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީުހންނަްށ، އެ މީހުންގެ  (ހ)  .22

ފުުރޞަތު ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތުބައްަދުލކޮށް އާ އާއިލާދަމަހައްޓައި، 

ދިނުމަށް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުެގ 
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 ން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ތީމަ

 ބައްދަލުވުން؛  އާއިލީ )1(   

 އަށް ފޯނުކުރުން.އާއިލާ )2(   

) ވަަނ 1ކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީުހންނާ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (މަރު (ށ)  

ބައްދަލުކުރަން އެދޭ މީހުން، އެކަމަށް ގޮތުގެ މަީތން ނަންބަރުގައިވާ 

   ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ  1އެދި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 އެ މަރުކަޒަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު އެ މަރުަކޒަކުން މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށު (ނ)  

ގޮތެއް، އެ ހުށަހެޅުން ުހށަހެޅި ފަރާތަށް، ފޯމު ހުށަހަޅާ ާތރީޚުން  ނިންމާ

(ިތނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުްނ  3ފެށިގެން ރަސްމީ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 މަުރކަޒުން ތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްއްދަލުވުމަށް މަރުކަޒަކަްށ ޒިޔާރަބަ އާއިލީ (ރ)  

ދޫކޮށްފައިވާ ޖަވާބާއި އެ މީހުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

 ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު، މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ބަލައި ޗެކްކުރަންވާނެެއވެ. 

މަރުކަޒުގައި ހުންނަ މީހާގެ  ،ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އާއިލީ (ބ)  

ތުވެފައިވާ މައްސަލައާބެހޭ އެއްވެސް މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނުވަތަ ސާބި

ބައްދަުލވުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ  ،ވާހަކައެއް ނުދެއްކުމަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް މަރުކަޒަކަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުގައި  އާއިލީ (ޅ)  

ތަކެިތ  ހުރި ތަކެތި ބައްދަލުވުމަކަްށ ނުވެއްދޭނެއެވެ. އަދި އެ 

ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު މަރުކަޒުތަކުން ކައުރައް

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ބައްަދލުވުމުގައި ހިމެޭނ  ،ބައްދަލުވުން ިހނގަމުްނދާ ވަގުތު އާއިލީ (ކ)  

ފަދަ  ެއޅޭތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ހުރަސްމަރުކަޒު ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން

ނުަވަތ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ ޚިލާފު ެއއްވެސް  ،ހިންގައިފިނަމަ ޢަމަލެއް 

     ެއ ބައްދަލުވުމެއް ވަގުތުން ުހއްޓުވައި،  ،ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ 

 އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރަންވާނެއެވެ. 
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ތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަރުކަޒުގައި އްދަލުވުމަށް މަރުކަޒަކަްށ ޒިޔާރަބަ އާއިލީ (އ)  

 އެްއޗެއް ހަވާލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މީގެ ހުންނަ މީހާއަށް އެއްވެސް

ބައްދަލުވުަމށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މުއާޞަލާީތ  ،އިތުރުން

އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމާއި، މަރުކަޒުގެ އެއްވެސް ތަނެްއ 

 ފޮޓޯނަގައި ވީޑިއޯ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

       ،ފަރާތްތަކުންރާތްކުރާ ބައްދަލުވުމަށް މަރުަކޒަކަށް ޒިޔާ އާއިލީ (ވ)  

 ގައިވާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 އާއިލީ ދޭމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަުރކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންަނށް  (މ)  

ބައްދަލުވުންތަކާިއ، ފޯނުކޯލުތަުކގެ ރެކޯޑު މަރުކަޒުތަކުން ލިޔުމުން 

 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 ރާނަމަވެސް، މަރުކަޒުތަކުގައި ބަްނދުކު މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް (ފ)  

  R-4/2022 ަގވާއިދު ނަންބަރުފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ގުޅޭ  ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާ ާއއިބްރީފިންގ-އިންޓެލިޖެންސް ޑީ(

ގެ ދަށުން ހަދާ ިރސްކް އެސެސްމަންޓަކަށްފަހު، އެނޫން  )ގަވާއިދު

) ވަނަ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( ހިނަދކު، ހައިއިނާޅަށް ކަނޑަގޮތަކަ

ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭީނ  އާއިލީ ކޮށްފައިވާނަންބަރުގައި ބަޔާން

 މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

     ،ރިސްކް އެސެސްމަންޓަކުން ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާން  (ދ)  

 އާއިލީ ކޮށްފައިވާ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ1ް(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަިނކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމުގައި 

 އާއިލީ (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  15ގިނަވެެގން ނިންމައިފިނަމަ، 

އެ މަރުކަޒަކާ ހަވާލުވެ  ،ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުިދނުމުގެ ބާރު

 ޔާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ހުންނަ އިސްވެރި

އާ އާއިލާން ތީ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަދމި މާއްދާގެ ( (ތ)  

 އެ ފުރުޞަތު ަހނިކުރެވޭ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ަހނިކުރާނަމަ،ބައްދަލު

 މުއްދަތާއި ސަބަބު، ލިޔުމުން އެ މީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ގެ ފަރާތުްނ އާއިލާތިބޭ މީހުންނާ އެ މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި  (ހ)  .23 ަބއްދަުލވުން  އާއިލީ

(ހަތެއް) ދުވަސް  7ެއންމެ ފަހުްނ ބައްދަލުކުރިތާ  ،ބައްދަލުކުރެވޭނީ

 ވެފައިވާ ނަމައެވެ.

(އެކެއް) ގަިޑއިރެވެ.   1ގިނަވެގެން  ،ބައްދަލުވުމުގެ ދިގުމިނަކީ އާއިލީ (ށ)  

ށް ކަމަ އެ މަރުކަޒެއްގައި އެ  ،ބައްދަލުވުން ބާއްވަންާވނީ

 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ތަޙުޤީޤަށާއި މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީއަްށ  އާއިލީ (ނ)  

ހުރަސްއެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ވަގުތުން ބަްއދަލުވުން  ،ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކައިފިނަމަ އަދި މި

ބައްދަލުވުމުގެ ކަންކަން ަބލަހައްާޓ  ، އިޚްތިޔާރުހުއްޓައިލުމުގެ

 މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ހަތެްއ) ުދވަހަކުން  7މަރުކަޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުްނަނށް، ކޮންމެ  (ހ)  .24 އަށް ފޯނުކުރުން އާއިލާ 

(ިދހައެއް) މިނެޓުގެ ފޯނު ކޯލެއް ުކރުމުގެ  10ގިނަވެގެން  ،އެއްފަހަރު

 .ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރުމަށް ދެވޭ ުފރުޞަތުގައި ގުޅޭނީފޯނު ކު (ށ)  

 ނަންބަރުތަކަށެވެ.

ތަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ ހާލަނަމަވެސް،  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތް (ނ)  

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނަންބަރުތަކަްށ ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ގުޅުމެްއ އޮންަނ  އާއިލީ ގުޅޭނީ، ފޯނު ކުރުމަށް ދެޭވ ފުރުޞަުތގައި (ރ)  

ގެ މެންބަރަކަށެވެ. މިޮގތުްނ ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި، ަކނޑައެޅިފައިވާ އާއިލާ

(އެކެއް) ނަންބަރަށްވުރެ ިގނަ ނަްނބަރުަތކަށް،  1ވަގުތު ބަހައިލައިެގން 

މަރުކަޒުތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަުތ 

 ދެވިދާނެއެވެ.

އިުޖރާއަުތތައް ތަފުސީލު 

 އެކުލަަވއިލުން 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއންތިޒާމުތައް ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ހަމަޖައްސާނެ   .25

ގޮތުގެ އުސޫލު، ކޮންމެ  ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތަކާއި، މަރުކަުޒ އިދާރީގޮތުން ހިންާގނެ

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30މަރުކަޒަކުން، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިތެރޭގައި އެކުލަ
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

ގަާވއިދު ނަންބަރު       ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   .26 ލެވޭ ގަާވިއދު ަވއިއު

2021/R-58 ީއާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ންއިންޓެގްރޭޝަ-(ރިހެބިލިޓޭޝަްނއާއި ރ

 ވީއެވެ.ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު) ބާޠިލު

މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ  .27 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

އަންނަިނިވ  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހައި ހިނަދކު  .28 މާނަކުރުން

އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ  ،ރާތްތަކަށް ދީަފއި އެވަނީލަފުޒުތަކާއި ޢިބާ

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

"ހަނގުރާމަވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  (ހ)  

ވަނަ  60-3(ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/32

 މާނަިއގައެވެ. ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން

ޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފަިއ "ކު (ށ)  

(ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  2019/19އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށެެވ.

ގެ މެންބަރުން" ކަަމށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އަްނނަނިިވ އާއިލާ" (ނ)  

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ފިރިމީހާ؛ /އަނބިމީހާ  )1(   

 ؛މަންމަ / ބައްޕަ )2(   

 ؛އެއްބަނޑުއެއްބަފާ / އެއްބަނޑު / އެއްބަފާ މީހުން )3(   

މަންމަޔާ ނުވަތަ ބައްޕަޔާ އެއްަބނޑު އެއްބަފާ / އެއްބަނޑު /  )4(   

 ؛އެއްބަފާ މީހުން

 މާމަ / ކާފަ؛ )5(   
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 ްނ؛މަންމަގެ ފިރިމީހާ / ބައްޕަގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ައނބި )6(   

 ؛މައިދައިތަ / ބަފައިބެ )7(   

 ؛ދަރިން / ދޮންދަރިން )8(   

 ؛ދަނބިދަރިން / ޅީދަރިން )9(   

 ؛މާމަ ދަރިން / ކާފަ ދަރިން )10(   

 ؛ޅިޔަނުން / ފަހަރިން )11(   

 ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ / ބެލެނިެވރިޔާ. )12(   

 2015/32ޫނނު ނަްނބަރު "އިދާރީ ބަންދު" ކަމަށް ބުެނފަިއ އެވަނީ، ޤާ (ރ)  

ވަނަ ާބބުެގ ދަށުން  9(ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ 

އިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަްއ -ރީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ރީހެބިލިޓޭަޝން 

ފަރާތް ައނބުރާ މުޖުތަމަަޢށް ރުޖޫޢަވުމުގެ ކުރިން  ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، އެ

ޓަކައި، އެ ޤާނޫނުެގ  ތައް އެޅުމަށްތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުކައުއަޅަންޖެހޭ ރައް

      އެ ޤާނޫނުގެ  ،ފަރާތްތައް ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 60-6

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިދާރީ ބަންދުެގ  60-7

 ކުރުމަށެވެ.ދުބަންމަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރާ 

ވަނަ މާްއދާގައި  4"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

 މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން މަރުކަޒަށެވެ. ކޮށްފައިވާބަޔާން

މިނިސްޓަރ އޮްފ ހޯްމ  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ (ޅ)  

 އެފެއާޒަށެވެ.

"ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާޫނނު ނަންބަުރ  (ކ)  

ވަނަ މާްއދާގައި  4) ގެ (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2015/32

 މާނައިގައެވެ. ކޮށްފައިވާބަޔާން

________________ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ     

 

 މަރުކަޒުގައި ހުރި މީހަކާ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 

 ތާރީޚު:........................

 ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:މަރުކަޒުގައި ހުރި ބައްދަލުކުރަން އެ 

 

 .................................................................................... ފުރިހަމަ ނަން:

 .................................................................................... ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 .................................................................................... މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް:

 

  އާއިލީ ބައްދަލުވުން 

  އެކަހެރި ބައްދަލުވުން 

 

 ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

 

  

 .................................................................................... ފުރިހަމަ ނަން:

 .................................................................................... ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 .................................................................................... މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 .................................................................................... ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 .................................................................................... މަރުކަޒުގައި ހުރި މީހާއާ އޮތް ގުޅުން:

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

 

  އިނިގިލީގެ ނިޝާން:

 

 

 1ޖަދުވަލު: 
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 ރަސްމީ ބޭނުމަށް:

 

 

 

 

 

 

 

 ފޯމު ހުށަހެޅި:

 .................................................................................... ތާރީޚު:

 

 .................................................................................... ގަޑި:

 

 ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން:

  މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ:

 

  މަޢުލޫމާތު ޞައްޙައެއް ނޫން:

 

 ފޯމު ބަލައިގަތް:

 .................................................................................... ތާރީޚު:

 .................................................................................... ގަޑި:

 .................................................................................... ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ަނން:

ގެ ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ޚިދުމަތު 

 ނަންބަރު:

.................................................................................... 

 .................................................................................... ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއި:
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 ފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެ 

 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ     

 

 ތްކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު މަރުކަޒުގައި ހުރި މީހަކާ ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރަ 

 

މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި (ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިީމ އެޑްރެހާއި، ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު) ާއ 

ޒުގެ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމަށް މަރުކަޒުން ދިން ފުރުޞަތުގައި، މަރުކަ

ރާތުެގ ހިތުމަށާއި، މަރުކަޒަށް ވެއްދުްނ މަނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވައްދާނެކަމަށް އަހުރެން (ބައްަދލުކުރަން އަންނަ ފަ

މަރުކަޒުގެ އެއްވެސް ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ ެއޑްރެހާއި، ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ ނަންބަރު) އިޤްރާރުވަމެވެ. ައދި 

އަހުރެންނާމެދު ދަޢުވާ ކުރެވޭނެކަން  ،އުސޫލަކާ އަހުރެން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް/ކާގަވާއިދަ

 މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އަހުރެންނަްށ އަންގައިފައިވެއެވެ. 

 

 މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން: ބައްދަލުވުމަށް ޒިޔާރާތްކުރި ފަރާތުން: 

 ފުރިހަމަ ނަން: ނަން: ފުރިހަމަ

 

 ތާރީޚު: ތާރީޚު:

 ގަޑި: ގަޑި:

 

 ސޮއި: ސޮއި:

 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 

 

 

 2ޖަދުވަލު: 


