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 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު އި ގުޅިފަޅުގެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލަ ޓާއި ކ.ކ.ތިލަފުށް 

 
ެއކި ާޒތުެގ ަތކެްއާޗއި ފައިުހރި ަލއި ކ.ގުިޅަފޅުގެ ފަުޅެތރެައްށ ޫދޮކށް ްށޓާއިމި ުއޫސލަކީ، ކ.ތިަލފު  )ހ( .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

ަޓށް ބޮެޑތި ގެްއލުްނަތެކއް ވަުމންާދީތއާއި، ށް ްއދުގެ ތިާމވެ ޙައުޅަނުދތަުކގެ ސަަބބުން އެ ސަރަ 
ށް ޔަ ކ.ުގޅިަފޅުެގ ާމސްަޓރ ޕްޭލނާ އެްއޮގަތްށ ތަަރއްީޤގެ ަމްޝރޫުޢަތްއ ުކރި  ށްާޓއި ކ.ިތަލފު 

އުަޅނުދފަަހރާިއ ަފއިވާ ލައި ގެންިދއުަމްށ ހުަރްސއެޅެުމންާދތީ، އެ ސަަރޙަްއދުެގ ފަުޅެތރެައްށ ޫދޮކށް 
 ވެ.ކެަފއިާވ ުއޫސލެ ދައި ަތކެްއާޗމެުދ ަޢަމލުުކރާެނ ޮގްތ ަބޔާްނުކރުަމށް ހަ 

 ަފއިވާ ުއޅަނުދފަހަާރއިލައި  ިކޔާނީ، "ކ. ިތލަުފްށާޓއި ކ. ގުިޅފަުޅގެ ފަުޅެތރެައށް ޫދޮކށް މި ުއސޫަލށް  )ށ(  
 .ަތކެްއާޗމެުދ ަޢަމލުުކރާެނޮގތުެގ ުއޫސުލ" އެވެ 

ުއޅަނދުަފހަރާިއ ދޫކޮށްލައިަފއިާވ 
 ތަކެތިކަުމގަިއ ކަނޑަެއޅުން 

ަކނޑަެއޅުުމގަިއ ައންނަނިިވ ކަްނކަަމށް ިރާޢަޔތް  ަތެކިތކަަމށް އުޅަނުދަފހަރާއި ފަުޅެތރެައްށ ޫދޮކްށލަިއފަިއވާ  .2
 .ކުަރންވާެނއެވެ 

 .އެ ެއްއޗެްއގެ ބާަވުތން އެ ެއްއޗެްއ ުހރިޮގތް ނުަވަތ ޮއްތ ޮގތް )ހ(  

 .ްއުދ ބޭނުްނުކރާ މީހުންަންށ އުނަދގޫވުން ޙައެ ެއްއޗެްއގެ ަސބަބުްނ ެއ ސަރަ  )ށ(  

ފަިއވާ ެއއްެވސް އި ގަން ކަނަޑައޅައްުދގައި ހިން ޙަ ަސރަ ސަަބުބން އެތަނުަގއި ޮއުތމުގެ  އެ އެްއެޗއް އެ  )ނ(  
 ްއ ހިްނގަން ަދތިުވން.ޢެމަްޝރޫ 

އެ އެްއަޗީކ ަފުޅތެޭރގަިއ ުނަވތަ ގޮނުޑދޮުށގަިއ ޮއތް އެ އެްއެޗއްނަަމ ުނަވަތ ހުރި އެްއެޗއްނަމަ،  )ރ(  
ތިާމެވްށަޓށް ގެްއލުްނ  ޙަްއުދގެަސރަ ަސރަަޙއްދު ބޭުނންުކރާ ފަާރްތަތަކާށއި އެ އެއެަކމުގެ ސަބަުބން 

 .ލިެބމުންިދުޔން
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 ޫނން އެެހން ޮގަތަކށް ފަުޅެތރޭަގއި ދޫެވފައި  ހޭޮގްތ ނުަވަތ ބާއްަވންޖެޭހޮގތްހުންނަްނޖެ އެ  ެއްއޗެއް )ބ(  
 ހުރުން.

 ފަުޅެތރެައްށ ެއއްބަިއ ުނަވތަ އެްއޮކށް ެފިތފަިއ ހުންަނ ަތެކތި. )ޅ(  

 ެއއްޗަކަށް ދޫކޮށްލައިަފއިާވ 
 ޯހދުން  ހުއްދަ 

ތަެނއްަގއި  އެްއެޗއް އެ ުމއްަދަތަކށް އެަވކި ަކނޑަައޅާ  ެވސް  ދޫޮކްށލަިއަފއިވާ ެއްއޗެްއކަަމށް ކަނޑަެއުޅމަްށފަހު  .3
 .ާދނެެއވެަމށް ުހއްަދ ެދވިބޭއްވު 

 ނެުގމަށް ދޫކޮށްލައިަފއިާވ ތަކެތި 

 އެންގުން 
ަދުށްނ ދޫޮކްށލަިއަފއިާވ ަތެކިތކަުމގަިއ ކަނަޑައޅާ ަތެކީތެގ ތެެރއިން  ވަަނ މާއްާދގެ  2މި ުއސޫުލެގ  )ހ( .4

         ަލަތށް ިރާޢަޔްތޮކށް،ހާ އެްއެޗއް ޮއތް  އެ ެއްއޗެްއެގ ެވރިަފާރތް އެނގޭ ަތެކިތ ނެުގަމށް، އެ
ލިުޔމުން  މުއްަދެތއްގެ ެދމެދު  ހާ)ތިީރްސ( ުދވަ 30)ަހތެއް( ދުވަާހއި  7އެ އެްއެޗއްގެ ެވރިަފާރަތށް 

   .ދެވޭެނއެވެ 

 ،ގައިއެ އެްއެޗއް ުނނަަގއިިފނަމަ، އެ އެްއޗެއް ނަ  މި ުމއްަދުތގެ ތެޭރގައި އެ އެްއެޗއްގެ ެވރިަފާރތުން )ށ(  
ހަުއސިްނގ ޑިެވޮލޕްމަްންޓ  ،ލުުމގެ ބާރުކައި ލުުމގެ ާބރު ުނަވތަ ީނލަުމގައި ިވއް ތައި ަނއް އެ އެްއެޗއް 

 ޯކޕަޭރޝަްނ ލިިމޓެަޑށް ލިިބގެްނވެެއވެ.

)ިތީރްސ( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  30ވެިރފަާރތް ނޭނގޭނަމަ، ވެިރަފާރތް ހޯުދމަށް ިއޢުާލުނކުރުަމްށފަހު  )ނ(  
ބާުރ ުލމުގެ ަތއިނައް އެ ެއްއޗެއް  ަގއި،ވެިރފަާރުތން އެ ެއްއަޗކާ ހަާވލުުނވެްއެޖނަމަ، އެ ެއްއޗެއް ނަ

ހަުއސިްނގ ިޑެވޮލޕްމަްނޓް ޯކަޕޭރޝަން ލިިމޓެަޑްށ  ،ލުުމގެ ާބރުކައި ނުަވތަ ީނަލމުަގއި ިވއް 
 ލިިބގެްނވެެއވެ.

ަނމަެވސް، ޫދޮކްށލަިއފަިއވާ އެްއޗެްއގެ ބާަވުތން ޭއެގ  މި ާމއްާދގެ )ހ( ާއއި )ށ( ގައި އެހެން ޮއތް )ރ(  
، ތިާމެވްށަޓށް ނުަރއްަކެލއް ަތކެްއާޗއިާބަވތުެގ  ސަަބބުްނ އާްނުމ ޞިއްަޙަތްށ ގެްއުލން ލިބޭ 

ަކށް ަދިތވާޮގަތްށ ފަިއވާ ަމްޝރޫޢަ ަޅއި އްދެްއގައި ހިންުގަމށް ކަނޑައަޙަ ަސރަ ފާނޭ ަތެކތި ައދި އެއި ފޯރަ 
ެއ ެއްއޗެއް  ،އެްއޗެްއަކމުަގއި ކަނަޑއަޅާ ިހނދުްނ ެފިށގެން ހުންނަ ަތެކތި، ެއއީ ދޫޮކްށލަިއަފއިވާ 

ހަުއިސންގ ޑިެވޮލޕްމަްނޓް ޯކަޕޭރޝަން ލިިމޓެަޑށް  ،އިުލމުެގ ބާރުނަްއތަ  އެ ެއްއޗެއް ، ނަގައި
 .ލިިބގެްނވެެއވެ

ަލއިގެން އެ އެްއެޗއްެގ ަކއިަލއިެގން ނުަވތަ ީނލަުމގައި ވިއް ަތއިަނއް  މި ޮގތުން ޫދޮކްށލަިއަފއިވާ ަތެކތި  )ބ(  
 ށެއްިލިމޓެޑުން ޒިންާމާވކަ ވެިރފަާރަތްށ ިލބޭ ެގްއލުަމަކށް ަހުއިސންގ ިޑވެޮލްޕމަްނޓް ޯކޕަޭރޝަްނ 

 .ނުޖެހޭެނއެވެ

ނެީގ ިތ ދޫޮކްށލަިއަފއިާވ ަތެކިތ ނެުގމުެގ ުކރިން، ނެީގ ކޮްނ ެއްއޗެްއަކމާއި، ެއ ަތކެ  )ޅ(  
               ،އެ ަތެކިތ ނެިގއިުރ ހުރި ހާަލުތ ަބޔާްނުކރާ ިރޯޕޓެއް ،ކޮްނތަަނކުްނަކމާއި



 ޓް ދިވެހި ަސރުކާުރގެ ގެޒެ           G/3202-7އުސޫލު ނަންަބރު:               101 އަދަުދ:                   52 ވޮލިުއމް: 

އެ ަތެކިތ  ،އެ ރިޯޕުޓގައި .ަތްއޔާުރކުަރންވާެނެއވެ ހައުިސންގ ިޑެވޮލޕްމަްނޓް ކޯަޕޭރޝަން ލިިމޓެޑުން 
 .އޭރު ުހިރގޮްތ ެއނޭގނޭ ޮފޓޯ ިހމަނަްނާވނެއެވެ 

 ،ލަްނ ނިްނމަްނވާނީތައި ަފދަ ާހަލތެްއގަިއ ުއޅަނދެްއ ަނގަިއ ަނއް  ޮކްށފަިއވާމި މާއްާދަގއި ަބޔާން  )ކ(  
ފަިއާވ ޮކށް އި ާޤއިމް ޓަަކއި ަހއުިސންގ ޑިެވޮލޕްމަްނޓް ޯކޕަޭރަޝން ލިިމޓެޑުގަ  އެަކަމށް

 ކޮެމޓީައކުްނނެެވ. 

 ަފއިހުންނަލައިފަޅުތެރެއަްށ ދޫޮކށް

 ތަކެތި ވަގުތުްނ ނެގުން 
           ފާނެ ގައި ފަުޅެތރެައށް ޫދޮކށްާލަފއި ެއްއަޗީކ އޭގެ ަސބަބުްނ ނުަރްއކަުއެތިރ ހާިދސާެއއް ހިނ .5

          ައަސރެްއ ފޯަރިއފާެނ ވާަނމަ، ނުަވަތ ޭއެގ ސަބަުބްނ ތިާމެވށްަޓްށ ޭނދެޭވ  ކަުމގައި  އެްއޗެއް 
ަޓކައި ެއަފދަ ެއްއޗެްއ  ވާަނމަ، އޭގެ ަސބަުބން ކުރިަމިތވާނެ ނުަރްއކަަލުކން ަސލާަމްތވުަމށް ކަުމގައި އެްއޗެއް 

ހަުއސިްނގ ިޑވެޮލޕްަމންޓް ޯކަޕޭރޝަްނ  ،އެައށްުވރެ ނުރަްއަކުއތެިރކަން ކުޑަ ސަަރޙައްަދަކށް ގެްނދިުއމުގެ ބާރު
މިޮގަތށް ގެްނދާ ެގންިދއުމުަގއި އެ ުއޅަނދަަކްށ ިލޭބ ގެްއލުަމަކާށއި ެއ އުަޅނެދއް  ލިިމޓެަޑށް ލިިބގެްނވެެއވެ.

ތަުނގަިއ ޭބއްުވމުެގ ސަބަުބން ިލބޭ ެގްއލުަމަކށް ަހުއސިްނގ ިޑެވލޮްޕަމންްޓ ޯކަޕޭރޝަން ިލމިޓެުޑން  އެ
 ޒިންމާެއއް ނުވާެނެއވެ.

 ކ. ިތަލފުްށާޓއިަކަމށް ުބނެަފއި ެއވަނީ،  "ފަޅު " ، ުނވާހައި ހިނަދކުއުޫސުލގައި އެހެން ޮގަތަކށް ަބޔާްނޮކްށަފއި .6 މާނަކުރުން
       .ްއދަެށވެޙައްުދެގ ތެޭރގަިއ ިހމެނޭ، ަކނާޑ ުގޅިަފިއވާ ކަނޑުަކމުަގއި ނުެބޭލ ސަރަ ޙަ ކ.ގުީޅފަުޅ ަސރަ

 .ެވސް ިހމެނޭެނއެވެ  މީގެ ެތރޭަގއި އެ ަފޅުަގއި ިހމެނޭ ިވާލއި ިގރި

މި ުއޫސލަށް ަޢމަުލުކރަން ަފށާނީ، ދިވެހި ަސރުާކރުގެ ގެެޒޓުަގއި މި ުއޫސލު ޝާިއުޢކުރާ ދުވަުހން  .7 ޚު ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީ
 .ެފށިެގންެނވެ
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