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 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 
 މާލެ،           

 ދިވެހިރާއްޖެ.       

 ގަވާއިދު އިޖުރާއަތުތަކުގެ  ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  މޯޓަމް -ކުރުމަށް ޕޯސްޓް  ތަޙުޤީޤު މަރުގެ މައްސަލަތައް 
  

 އަދި  ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް ބުސަބަ  މަރުވި މީހަކު މަރުވެފައިވާ ،ގުޅިގެން ކުށަކާ ، ޖިނާއީމިއީ )ހ(  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
 މޯޓަމް-ޕޯސްޓް މީހާގެ މަރުވެފައިވާ ،ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް ޙަޤީޤަތް މަރުތަކުގެ ނޭނގޭ ގޮތް

 2016/12 ަނންބަރު ޤާނޫނު ،ޓަކައި ކުރުމަށް ބަޔާން އިޖުރާއަތުތައް ޢަމަލުކުރާނެ ހެދުމުގައި
 ިލބިދޭ ފުލުހުްނނަށް ދަށުން ގެ  (ރ) މާއްދާގެ ވަނަ  75-1 ގެ ( ާޤނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ)

 ވާއިދެވެ.ގަ  ފައިވާލައިއެކުވަ ދަށުން ބާރުގެ
 

 ހެދުމުގައި  މޯޓަމް -ފޯސްޓް ކުރުަމށް ތަޙުޤީޤު މައްސަލަތައް މަރުގެ'' ،ށް ކިޔާނީމި ގަވާއިދަ )ށ(  
 '' އެވެ.ގަވާއިދު އިޖުރާއަތުތަކުގެ ޢަމަލުކުރާނެ

 

 ގަުތމަށް މަރުވެފައިާވ މީހަކު މަރުވި ސަބަުބ ދެނެ ،ާނއީ ކުށަކާ ގުޅިގެންޖި ،ދަކީގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ދު ުގސަމަ
 މޯޓަމް-މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ޕޯސްޓް ،ޓަކައި ތް ދެނެގަތުމަށްޙަޤީޤަޓަކައި އަދި ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކުގެ 

 ކުރުމެވެ. ތައް ބަޔާންއިޖުރާއަތުކުރާ ޢަމަލުހެދުމުގައި ފުލުުހން އެގްޒޭމިނޭޝަން 
  

 ދިވެހި ުފލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނެވެ. ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ  .3 ހިންގާ ަފރާތް ގަާވިއދު 
   

މޯޓަމް  -ޕޯސްޓް 

 ހަދަންެޖހޭ ާބވަތުގެ

 ގެ މަްއސަލަަތއް  މަރު 

 ސަބަބު މީހާ، މަރުވި މަރުވެފައިވާ ،ތްތަކުގެ މަރުެގ މައްސަލަތަކުގައިއަންނަނިވި ބާވަ )ހ(  .4
 ،ތިޔާރުޚްއި ހެދުމުގެ އްމެމޯޓަ-ޕޯސްޓް ހަށިގަނޑުގެ ހާގެމީ މަރުވެފައިވާ  ،ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް

 .ިލިބގެންވެއެވެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް
 

 ؛ގުޅިގެން މީހަކު މަރުވެފައިވާ މައްސަލަ އެކްސިޑެންޓަކާ (1)   
 

 ؛ކުރެވޭ މައްސަލަތުހުމަތު ށްއަމިއްލައަށް މަރުވެފައިވާކަމަ (2)   
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 ؛ފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިލަރާގަސްތުގައި މީހަކު މަ (3)   
 

 ؛މަލަކުން މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަޢައިހުމާލުގެ  (4)   
 

  ؛ގެ މައްސަލަމަރު ގޮތް ނޭނގޭ (5)   
 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މަރުވެފައިވާކަމަށް ގޮތަކުން ޮކންމެވެސް ދުރަތީގޮތުން ނޫން އެހެންޤު (6)   
 .ގެ މައްސަލަމަރު

 

މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަްނ -ނަމަވެސް، ޯޕސްޓް މި މާއްދާ )ހ( ގައި އެެހން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް )ށ(  
މޯޓަމް -ން ޕޯސްޓްތީގޮތުގެ މަ ވާތްހެދުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް އޮންނަ ހާލަތުގައި، އެ އަމުރާ އެއްގޮ

 ހެދުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅާއެވެ. 
 

ހެުދމަށް  މޯޓަމް-ޕޯސްޓް

ހަށިގަނޑު އެއްަތނުން 
 އަނެްއތަނަށް ެގންިދއުން 

މޯޓަމް ހަދަންޖެހޭ ަހށިަގނޑެއް އެއްތަނުން އަނެއްަތނަްށ ގެންދަންވާީނ، މަރުވެފައިވާ -ޕޯސްޓް )ހ(  .5
 ޞަ ލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ޚާއް ބޮޑީ ބޭގު )ކެޑޭވާ ޕައުޗް( އަކަށް ޞަމީހުން ލުމަށް ޚާއް

ލަެތއްނަމަ، ސާފު ފޮތިގަނޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަށިގަނޑު ހާނެތް  ބޭގެއް ލިބެން
 ނިވާކޮށްގެނެވެ.

 

ގޮތަށް،  ކުރަންވާނީ، ހަށިގަނޑަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެޢަމަލުގެންގުޅުމުގައި  ލައިއުފު )ށ(  
 ގޮތަކަށެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުން ލިބިާދނެ ހެއްކެއް ތަޣައްޔަރު ނުވާނެ

 

ނުވަތަ އެ ާޤނޫނުްނ ( ޤާނޫނު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ) 2015/29 ޤާނޫނު ނަްނބަރު )ނ(  
ގުޅޭ  މާމޯޓަ-ގަވާއިެދއްގައި، ޕޯސްޓް ޕެތޮލޮޖީއާބެހޭ ލާ ފޮރެންސިކްވައިބާރުލިބިގެން އެކުލަ

ްނ ތީމަ އިޖުރާއަތެއްގައި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެގޮތުގެ
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ޢަމަލު

 

 މޯޓަމް-ޕޯސްޓް
 ހެުދން  އެްގޒޭމިޭނޝަން

    ،ގައިގެ މައްސަލައިމަރުބާވަުތގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާންވަނަ މާްއދާގައި  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .6
   ،މޯޓަްމ އެގްޒޭމިނޭޝަން ހެދުމަށް-ޕޯސްޓް ،ދަންވާނީހަމޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަްނ -ޕޯސްޓް

ވަނަ މާއްދާެގ  69ގެ  ޫނނު(ޤާ ދިނުމުގެ މަތްދުޚި ޞިއްޙީ) 2015/29 ަނންބަރު ނޫނުޤާ
އިދާރާއަކުން ޒަކުން ނުވަތަ ދީފައިވާ މަރުކަ މޯޓަމް ހެދުމަށް ހުއްދަ-)ހ( ގެ ދަށުން ޕޯސްޓް

އުމެއްގެ ކަމާބެޭހ ޤައިމުކޮށްފައިާވ އެ ޤާއުމެއްގައި ޤަ އިްނ ބޭރު ޖެނުވަތަ ދިވެހިރާއް
 އިވާ ތަނަކުންނެވެ. ދީފަ މޯޓަމް ހެދުމަށް ހުއްދަ-އިދާރާއަކުން ޕޯސްޓް

ފަަދ  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެ މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަްނ ހަދަނީ މި މާއްދާ-ޕޯސްޓް )ށ(  
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މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭަޝްނ -އިން ބޭރުގެ ތަނަުކންނަމަ، އެ ާހލަތުގައި ޕޯސްޓްދިވެހިރާއްޖެ
އް ހެދުމުގައި ނެމޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަ-އުމެއްގައި އެފަދަ ޕޯސްޓްޤައެ  ،ހެދުމުގައި ހިނގާނީ

 ކުރާ އިޖުރާއަތުތަކެވެ.ޢަމަލު
  

ކާކުކަން ނޭގޭ ހާލަތުަގއި 

 ގޮތް  ކުރާނެޢަމަލު
މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަން ހަދާ -ން ޕޯސްޓްތީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ )ހ(  .7

 ން ވާނެއެވެ.  ކުރަޢަމަލުއަންަނނިވި ޮގތަށް  ،ހަށިގަނޑަކީ ކާކުކަން ދެނެނުގަެނވޭ ހާލަތްތަކުގައި
 

 ޕަލް ނެގުން؛ސާމް ހައިޓަކައި ހަިށގަނޑުން ނަގަންޖެހޭ އެންމެ ކާކުކަން ދެނެގަތުމަށް (1)   
  

ވަނަ މާއްދާގެ  9މި ގަވާއިުދގެ  ،މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަްނ ހެދުމުގެ ކުރިން-ޕޯސްޓް  (2)   
ކޭޝަްނ ޓިފިންން، ހަށިގަނޑަްށ އައިޑެތީމަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

      މާތެްއ ޢުލޫގުޅޭ ެއންމެހައި މަ ނާމޯޓަްމ އެގްޒޭމިނޭޝަ-ޕޯސްޓް ،ނަންބަރެއްދީ
 އެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަުރގެ ދަށުން ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުްނ. 

 

     މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަން ހަދާ ހާލަތުގައި، -އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ޕޯސްޓް )ށ(  
 ،ކުރަންވާނީޢަމަލު ބަޔަކީ ކާކުގެ ަހށިގަނޑުގެ ބައެއްކަން ޔަގީން ުނކުރެވޭނަމަ އެ ހަށިގަނޑުގެ

 ންނެވެ. ތީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ
  

ހެުދމަށް  މޯޓަމް-ޕޯސްޓް
ޯހދުާމއި ހުްއދަ  ހުއްދަ

 ދިނުން 

8.  
 

 ، މަރުވި ގައިގެ މައްސަލައިމަރުބާވަތުގެ  ކޮށްފައިވާންބަޔާވަނަ މާއްދާގައި  4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(
މި މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ،މޯޓަމް ހަދަންާވނީ-ޓަކައި ޕޯސްޓް ދެނެގަތުމަށް ސަބަބު

ލިބިދީފައިވާ ފުލުުހންގެ އިދާީރ  ޚްތިޞާޞްކުރުމުގެ އި ަތޙުޤީޤުމޯޓަމް ހެދުަމށް -ން ޕޯސްޓްތީމަ
 އެކުގައެވެ. ޔާސަރުގެ ހުއްދަބަހާގެ އެންމެ އިސް އޮފި

 

އެ މައްސަލައެްއ  މާއްދާ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ެއދެންވާނީ،މި  )ށ(  
މޯޓަމް ހެދުމުގެ -އެދުމުގައި ޕޯސްޓް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުއްދައަށް އެދޭތަޙުޤީޤު

 ވެ.  ޟަރޫރަތްތެރިކަން އޮތް މިންވަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެ
 

 ކޯޑު ރި އެކަން ން ހުއްަދ ދިނުމަްށފަހު، ލިޔުމުންތީމަ ގޮުތގެ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

އަންނަނިވި  ،ން ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގައިތީގޮތުގެ މަ ވާމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(  
 ލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ. ޢުމަ
 

 ؛ނަންބަރު ސަރވިސް ،ނަމާއި ފިސަރުގެއޮ ދިން ހުއްދި (1)   
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 އި ވަގުތު؛ޚާހުއްދަ ދިން ތާރީ (2)   

 ހުއްދި ދިން އޮފިސަރުގެ ސޮއި؛ (3)   
    

 ހުއްދަ ދިން ސަބަބު.  (4)   
 

 ،ނަމަވެސް، ކުށުގެ ވެށިން ހެކި ހޯދުމާއި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ބ(  
 ،ކަންކަން ކުރުމާއިއެހެނިހެން ޓާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ށްކުށުގެ ވެ ،ރުމާއިތެރިކުކައުހެކި ރައް

ޓަކައި ނުަވތަ ހަިށގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިާޔ  މަރުވެފައިވާ މީހާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމަށް
ދެނެގަތުމަށް ނަގަންޖެހޭ އެންމެަހއި ސާމްޕަލުތައް ނެގުމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ވެށިން ނަގަންޖެޭހ 

ނުވަަތ  ،ލޭ ނަގާ ންމަތީތެްއގެ ގޮ ނާންނާނެ ބަދަލެއް ބޮޑު ހަށިގަނޑަށް  ،ލޫމާތު ނެގުމާއިޢުމަ
 ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ ނެގުމަށް ސާމްޕަލްތައް ފަދަ ސާމްޕަލްތައް ގޭސްޓްރިކްނުވަތަ ، ޔޫރިން

 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލެއް ނުހިގާނެއެވެ. އާއިކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( 
 

އިެވންޓް ލޮގް ލިޔެ 

 ބެލެހެއްޓުން 
ކުރާ ތަޙުޤީޤުންކޮށްފައިވާ މަރުެގ މައްސަލަތައް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 4ވާއިދުގެ މި ގަ )ހ(   .9

މޯޓަމް ހަދާ -ން ޕޯސްޓްތީފަރާތުން، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ
ލޮގް  ނިމެންދެން އިވެންޓް ތަޙުޤީޤުމައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލައިގެ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ތަްއ އްއަންނިވި ަކންތަ ،ަގއިގުމި މާއްދާ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ، އިެވންޓް ލޮ )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 އި ވަގުތު؛ޚާޓަށް ފުލުުހން ދިޔަ ާތރީށްކުށުގެ ވެ (1)   
 

ސް ނަންބަރު ނުވަަތ ރވިސަ ،ޓަށް ދިޔަ ފަރާްތތަުކގެ ފުރިހަމަ ނަމާއިށްކުށުގެ ވެ (2)   
 ؛ނަންބަރުކާޑުގެ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

  

 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ދިން ނުވަތަ ހަށިަގނޑަށް  ލޫމާތުޢުމަ ފަރާތުގެ މަރުވެފައިވާ (3)   
 ނަންބަރު؛

 

ފަަދ  ނޫްނ އެހެން ގޮތަަކްށ ބަދަލަކުރުން ގޮތް މަރުވެފައިވާ މީހާ މަރުވެފައި އޮތް (4)   
 ލޫމާތު؛ ޢުކަމުގެ މަ އެ ،ވެސް ކަމެއް ކުރިނަމައެއް

 

 ލޫމާތު؛ޢުކަމުގެ މަ އެ ،ގެންދިޔަނަމަަހށިގަނޑު  ކުށުގެ ވެށިން އެހެން ތަނަަކށް (5)   
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 ސަރވިސް ނަންބަރު.  ،ޓާ ހަވާލުވެހުރި އެންެމ އިސް އޮފިސަރުގެ ނަމާއިށްކުށުގެ ވެ (6)   
 

އިވެންޓް ލޮގް  ގެލޫމާތުޢުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަބަރު( ވަަނ ނަނ2ްމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
އެހެން  ،ޓަށް ހާޒިރުވާ ފުލުސް އޮފިސަރުންނާއިށްކުށުގެ ވެ ،ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަކީ

ތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާ ،ޓަށް ހާޒިރުވެފައިވާނަމަށްއެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުށުގެ ވެ
 ޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. ދައުރު ލިޔުމުން ރިކޯޓާ ގުޅިގެން އަދާކުރިށްކުށުގެ ވެ

 ފެށިގެން  ވެށިން  ކުށުގެ ގައި ގުލޮ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ، އިވެްނޓް )ރ(  
މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަން ހަދާ -ޕޯސްޓް ލިކަންށްދޫކޮ ހަށިގަނޑު ފަރާތުން ކުރާތަޙުޤީޤު

 ކަންކަން ތަރުތީުބން ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ށް ޔަހަމަ އެންގުމާ  ފެސިލިޓީއަށް
 ލިޔެ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. ގުޅިލާމެހިގެންދާ ގޮތެއްގައި

  

 އައިެޑންޓިފިކޭޝަން

 ޑޭޓާބޭސް 
މޯޓަމް -ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުގެ މަްއސަލަތަކުގައި ޕޯސްޓް 4މި ގާވާއިދުގެ  )ހ(   .10

 ކާކުކަން  ފަރާތަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާނަމަ، އެއެގްޒޭމިނޭޝަން ހެދޭ ހަށިގަނޑަކީ 
މޯޓަްމ -އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޕޯސްޓް ތާއި،ލޫމާޢުމަ އެްނމެހައި ބޭނުންާވނެ ދެނެގަތުމަށް

ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާޭބސްއެއްޢުގުޅޭ އެންމެހައި މަ ނާއެގްޒޭމިނޭޝަ
 އިމުކުރަންވާނެއެވެ. ޤާޚިދުމަތުން 

   

  ގަނެވިފައި ނުާވނަމަ، ހަށިގަނޑަކީ ކާކުކަްނ ދެނެ ހަދާމޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަްނ -ޕޯސްޓް )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޭޓާބޭްސ  ،މޯޓަމް ހެދުމުގެ ކުރިން -ޕޯސްޓް

    މެދުވެރިކޮށް އެ ހަށިގަނޑަށް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަެރއް ދިނުމަށްފަހުގައި މެނުވީ 
 މޯޓަމް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. -ހަށިގަނޑެއްގެ ޕޯސްޓްއެ 

 

ން، ހަށިަގނޑަށް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ތީމި މާއްދާ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ )ނ(  
 ،ލޫމާތު ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނީޢުގުޅޭ އެންމެހައި މަ މާމޯޓަ-ޕޯސްޓް ،ނަންބަރެއް ދޭ ހާލަތުގައި
 ންބަުރގެ ދަށުންނެވެ.  އެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަ

 

ލާއެއްގައި ކާކުކަން  ޙަފަހުގެ މަރު ފަދަ ހަށިގަނޑު އެއީ ޔާންކޮށްފައިވާބަ)ށ( ގައި  ގެމި މާއްދާ )ރ(  
ލޫމާުތ ޢުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޭޓާބޭސްއަށް އެ މަގައި ދެނެގަނެވިއްޖެނަމަ، ިމ މާއްދާެގ )ހ( 

 ކޮށް އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.ޑުކޯރި
  

 ގައިވަނަ މާއްދާ 4މި ގަވާއިދުގެ  ،މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަން ހަދާ ފެސިލިޓީއަކުން-ޕޯސްޓް )ހ(  .11 ވާލުކުުރން ހަ ހަށިގަނޑު 
އް ނެމޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަ-ފަދަ މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާބަޔާން
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 އެހެން އެއްވެްސ ގެ ޭބނުމަްށ އިތުރުތަޙުޤީޤުއެ ހަށިަގނޑާ ގުޅޭގޮތުން  ،ހެދުމަށްފަހު
ެއ ފަދަ ަހށިގަނޑެއް  ،ތަކެްއ ކުރަން ނެްތނަމަ، ލަސްކުރުމެްއނެތިއްބެލުންތަކެއް ނުވަތަ ަކންތަ

މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަން ހަދާ -އާއިލާއަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޅުލުމަށް ޕޯސްޓް
 ފަރާުތން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.    ކުރާތަޙުޤީޤު ،ފެސިލިޓިއަށް

 

ން އެންގުަމށްފަހު، މަރުވެފައިވާ މީހާެގ ތީ)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ގެމި މާއްދާ )ށ(  
 އާއިލާއަށް ނުވަތަ ބަލަދުވެރި ފަާރތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

ނަމަ، ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއންގުން،  މަރުވެފައިވާ ފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއް  )ނ(  
ށް ނައުމުގެ ކޮންސިއުލާ މިޝަޤަފައިވާ އެ ބިދޭސީއަކު ނިސްބަތްވާ ކޮށްއިމްޤާރާއްޖޭގައި ދިވެހި

ޓަކައި،  އުމަށް އެކަން އެންގުމަށްޤަޓަކައި ނުވަތަ އެ ބިދޭސީއަކު ނިސްބަތްވާ  އެންގުމަށް
 އަންގަންވާނެއެވެ.   ބެހޭ ވުޒާރާއަށްޚާރިޖީ ކަންކަމާ

  

ޒުތަކާއި ފުލަ

 ޢިބާރާތްތަުކގެ މާނަ 
 ާށއިދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާާރތްތަކަނހި ހައިނުވާ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .12

 ވާ މާނަކުރުމެވެ. ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަިއ ދީފައިޒުތަކާއި ފުއެ ލަ  ،ނީވައެ ދީފައިލަފުޒުތަކަށް 
 

 މުޅި  އިންސާނެއްގެ ފައިވާމަރުވެ ނުވަތަ މައްޔިތެއްގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" "ހަށިގަނޑު )ހ(   
 .ށެވެބައިތަކަ ހަށިަގނޑެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ހަށިގަނޑު

 

ދިވެހި ފުލުުހންެގ ޚިދުމަތުގެ އިދާރީ ބަހާތަކުގެ  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ފަރާތް ތަޙުޤީޤުކުރާ" )ށ(   
ބަހާއެއްގަިއ  ތިޞާޞް ލިބިފައިވާ އިދާރީޚްކުރުމުގެ އި ތަޙުޤީޤު އްތެރެއިން، މަރުގެ މައްސަލަތަ

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ކޮންމެ ފުލުހަކަށެވެ. ތަޙުޤީޤުމަސައްކަތްކުރާ 
 

ގޭ މަރުކަމަްށ ނގޮތްނޭ  ،އެވަނީ، ޝައްކުރުކުރެވޭ މަާރއި ކަމަށް ބުނެފައި  "ކުށުގެ ވެށި" )ނ(   
 ވެ.  ނަށެތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަށިގަނޑު ފެްނނަ

 

 ސަބަބު  މަރުވި ކުއިންސާނަ ،އެވަނީ ބުނެފައި މަށްކަ" އެގްޒަމިނޭޝަން މޯޓަމް-ޕޯސްޓް" )ރ(   
 އިންސާނެއްގެ   އިޓަކަ ދެނެގަުތމަށް ކަންތައްތައް ގުޅުންހުރި މަރާ ނުަވތަ ،ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް
     ގަވާއިދުގެ  މި އަދި. ހޯދުމަށެވެ  ބަލައި  ބައެއް ހަށިަގނޑުގެ ނުވަތަ  ހަށިގަނޑު

 .ހިމެނެއެވެ ތެރޭގައި މާނައިގެ މި" އޮޓޮޕްސީ" ޓަކައި ދަށްގުސަމަ
 

 ނަންބަރު ނޫނުޤާއެވަނީ،   މޯޓަމް އެގްޒޭމިނޭޝަން ހަދާ ފެސިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި-"ޕޯސްޓް ()ބ  
ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން  69ގެ  ނޫުނ(ޤާ ދިނުމުގެ ދުމަތްޚި ޙީއްޞި) 2015/29
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 އިން ބޭރު ޖެނުވަތަ ދިވެހިރާއްީދފައިވާ، މަރުކަޒު ނުވަތަ އިދާރާ  މޯޓަމް ހެދުމަށް ހުއްދަ-ޕޯސްޓް
މޯަޓމް ހެދުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ -އުމެއްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ޕޯސްޓްޤައުމުތަކުގައި އެ ޤަ

 ތަންތަަނށެވެ. 
 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
ރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ ތާދު ގައި މި ގަވާއިޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެކުރަން ފަށާީނ، ޢަމަލުމި ގަވާއިދަށް   .13

 ފެށިގެންނެވެ.
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