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 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

  ގަވާއިދުގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު 
                          

 އެއްވަނަ ބާބު 
  އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

  
  ފާއި ނަން ރަތަޢާ
  

ވަނަ  66ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ( 2012/3މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)   .1
 ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މާއްދާގެ (ހ) އިން ބާރުލިބިގެން 

  
.  މި (ށ)     " އެވެ  ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު

  
:ގަވާއިދުގެ  މި   .2  ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު  މަޤްޞަދުތަކަކީ

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން   (ހ)    

 ނެގޮތް ބަޔާންކުރުން؛ ކުރާކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް
  

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑު  ޙީޞިއް  (ށ)    
 ؛ބަޔާންކުރުން

  
ތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑު އިޖު  (ނ)    

 ބަޔާންކުރުން؛
  

ނޑައެޅުން؛ޓު ވިކްޓިމް ސަޕޯ  )ރ(     ނޑެއް ކަ  ގެ މިންގަ
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ  ،އި ނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށާ ގެވެށި އަ   )ބ(    
ނޑައެޅުން؛ ރަހައެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  މީހުންނަށް ނޑެއް ކަ ކާތްތައް ހިންގާނެ މިންގަ

  
ގޮތުން ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ވާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް  )ޅ(    

މަރުކަޒުތަކުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެހެން   ފަދައެ  މަރުކަޒުތަކުގައްޔާއި ވަގުތީ
ނޑުތައް   ބަޔާންކުރުން؛މިންގަ

  
ށްދޭ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭގޮތާިއ ފޯރުކޮގުޅިގެން  ގެވެށި އަނިޔާއާ   )ކ(    

 ން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި
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  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން.
  
  

 ދެވަނަ ބާބު 

  ލުތައް ސޫންމު އު އާ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ބިނާކުރަންޖެހޭ 

  
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް 

ންމު އާބިނާކުރަންޖެހޭ 
  ލުތައް ސޫއު

 ކުރާ ހުރިހާމަސައްކަތްގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި   .3
ލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން ސޫންމު އު އާކީ އަންނަނިވި ކަކުރާ މަސައްކަތްތަ ކުންފަރާތްތަކަ
 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ
  

   :އެކު މަސައްކަތްކުރުން ހުޅުވިގެންވާ ވިސްނުމަކާ (ހ)   
 

 ގުޅުންތަކެއްގެ ނެތް ހަމަހަމަކަން ންމުކޮށްއާ ޢަމަލުތަކަކީ އަނިޔާގެ  ގެވެށި )1(
 ވާ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ންކަން ކަ ގިނަ ތަފާތު ވަރަށް ކުރިމަތިވާ، ތެރެއިން

ުނވަތަ ފޮރުވިގެންވާ، އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެކި ބާވަތުގެ 
ޚިދުމަތް  އަދި އެކި މިންވަރުގެ އަސަރުކުރާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ދަނެ،އަސަރުކުރާ 

މާތުގެ އަލީގައި، އެންމެ މަޢުލޫ އެ ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތަށް،
 .ންވާނެއެވެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއްގައި ހުރިގޮތެމަންފާ
  

ނުވަތަ  ،ނަމަގަންނަން އަންނަ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއްލިބި  ޚިދުމަތް )2(
ޚާއްޞަ އެހެން ނުވަތަ އެފަދަ  ،ނަމަނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހެއް

ތެރިކަމެއް ކައުނުވަތަ ޚާއްޞަ ރައް ،ފަރާތެއްނަމައެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ 
 ތީގެ ސަބަބުން ނުވަތަގިން ރާތެއްނަމަ، އެފަރާތްތައް ހިމެނޭލިބިދޭންޖެހޭ ފަ

 ލަތުގެ ސަބަބުން ގެވެށި އަނިޔާއިން އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހާތަކުގެ ތްއެފަރާ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ، ގެންމިންވަރަށް ބަލައިއަސަރުކޮށްފައިވާ 

 .ންވާނެއެވެމާލުވާސަ
 

   :ސަލާމަތާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތްތެރިކަމާއި، ކައުރައް (ށ)  
    

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން  ،ހުރިހާ ފިޔަވަޅަކީ އެޅޭ އަދި  ޚިދުމަތަކީ  ހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދޭ )1(
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި، ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތާއި، ހެކިބަސްދޭ  ،ނަ ފަރާތާއިއަން

އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިކަން  ށިފަރާތްތަކާއި، އެހެން ގޮތްގޮތުން ގެވެ
ންސާނީ ކަރާމާތް ތެރިކަމާއި، ސަލާމަތާއި، އި ކައުރައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ

 .ވާންވާނެއެވެމުގައިކަނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައިވުންޚިދުމަތެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ 
  

 (ނ)   
  

   :ނުކުރްުނޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި ތަފާތުހަމަހަމަކަމާއެކު 
  

 ކޮށްފައިވާ  ތަޖުރިބާތައް އެކިއެކި ތަފާތު  ފަރާތްތަކަކީ  އަންނަ ލިބިގަންނަން ޚިދުމަތް )1(
 ވެސް ގޮތްގޮތުން ނޫންއެ  އަދި މީހުންކަމާއި، ވިސްނުމުގެ  އެކި ،މީހުންކަމާއި



:         47 ލިއުމް: ވޮ  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                           157 އަދަދު

3 

 ހުރިހާ އެ  ތުމާއެކު، އެކަން ގަބޫލުކޮށްގެން ަދ މުގައި ބައެއްކަ  ތަފާތު
ކަމާއެކު ތިރާމާއެކު، ތަފާތުކުރުމެއް ނެތްގޮތެއްގައި ހަމަހަމަޙްފަރާތްތަކަކަށްވެސް އި
ހޯދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއެކު، ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި،  ޚިދުމަތްތަކުގެ މަންފާ

، މިގޮތުން . ންނަންވާނެއެވެލިބެން ހުޚިދުމަތް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށްވެސް 
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ 

) ގަޑި 24 މީހާގެ ފަރާތުން އަގެއް ނެގުމަކާ ނުލައި، ފޯރުކޮށްދެވޭ  އިރު(ސައުވީސް
 .ށް ވާންވާނެއެވެދުމަތްތަކަކަޚި
 

   :ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން (ރ)   
  

މަޢުލޫމާތުގެގޮތުގައި ޒާތީ މާތަކީ މަޢުލޫ ލިބޭ ފަރާތުން  މީހާގެ  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް )1(
ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެގޮތުގައި ޚިއަދި 
ން ން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއި އެ ތެރިކޮށް،ރައްކައު

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެން ލާފައިވާ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވަނުވަތަ  
އްނަމަ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާއަށް އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެ

 .ދޭންވާނެއެވެފުކޮށް ސާއެކަން 
  

 ޚިދުމަތް  އަވަސް އެކަށީގެންވާ  ޓަކައި މަންފާއަށް މީހާގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް )2(
 ންރަ މީހުން ސަލާމަތްކު ޢަމަލުން އަނިޔާގެ  ގެވެށި ދިނުމުގެގޮތުން،އެފަރާތަށް 

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ ސިއްރު މަސައްކަތްކުރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 
 .ބެލެވޭނެއެވެލުން ބޭރުވުންކަމުގައި ނުސޫހިފެހެއްޓުމުގެ އު

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން  ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި  (ބ) 
އެފަރާތް މީހާއަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ޝިކާރަވެރިއަކަށް އަލުން އަންނަ 

  :ންރު ކުނުވާފަދައިން މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން
  

 މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި  މީހުން ޢަމަލުން އަނިޔާގެ ގެވެށި )1(
 ޚިދުމަތް އިހުމާލުންނަމަވެސް، ނުވަތަ ޢަމަލަކުން ފަރާތުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް
ލުން އަ ޝިކާރަވެރިއަކަށް  ތަޖުރިބާގެ ކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް  އަންނަ  ހޯދަން

. މިގޮތުން، ކުރަންވާނެއެވެ އްޓަންއެފަރާތް ނުވާފަދައިން މަސައްކަތްތައް ބަ
، ލުކޮށް ލިޔުމާއިސީލިބޭ މަޢުލޫމާތު ވީއެންމެ ތަފު  ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހާއަށް މަގުދައްކައިދިނުމުގައި، އެކި ބާވަތްތަކުގެ 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން، ދުޅަހެޔޮ އަދި ބިނާކުރަނިިވ 

ޚިދުމަތް  އްސާކުރުމާއި،ހިގުޅުންތަކެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު 
އެންމެ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއްދީ،  ގޮތްގޮތުންވެސް ހޯދަން އަންނަ މީހާއަށް އެނޫން 

 .ންވާނެއެވެސައްކަތްކުރަލަޙަތުގައި މަޞްއޭނާގެ މަ
 

   :ވެރިކުރުވުންބާރު (ޅ)   
  

 ނުވަތަ  ކަންކަން ދިމާވެފައިވާ މީހަކަށް  އެ މީހާއަކީ  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް )1(
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 ލިބިގެންވާ  މީހަކަްށ އެ  ހިއްސާކުރެވޭ، ތަޖުރިބާތައް ކަންކަމުގެ  މެދުވެރިވެފައިވާ
 ކަރާމާތް  ޤަދަރާއި މީހެއްގެ އެ  އަދި  ލިބިފައިވާ، މަޢުލޫމާތު ޙައްޤުތަކުގެ

މިއްލައަށް ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެކަށޭނަ އަ މާޔަތްކުރެވިގެންވާގޮތެއްގައި ޙި
 .ންވާނެއެވެށަވަރުކޮށްދޭޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ކަ ،އްއުލެޙަމާ

  
   :ބައިވެރިކުރުވުން (ކ)   

  

ބައިވެރިވުމާއެކު ލަޙަތުގައި، އެފަރާތްތަކުގެ ޞްމަ މީހުންގެ  ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް )1(
 ށް،ފީޛުކޮތަން ށް،ކޮފަރުމާދޭ ޚިދުމަތްތައް ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުންޚި

  .ވާނެއެވެންރަމުރާޖަޢާކު
  

   :ޖަވާބުދާރީވުން (އ)   
  

ކަމުގައި ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް ދެފުށް ފެންނަ ޚިދުމަތްތަކަކީ  ފޯރުކޮށްދޭ )1(
އެހީތެރިންނާއެކު ޚިދުމަތް  ނާއި އެކު، ކަމާގުޅޭ ފަންނުވެރިން ކަށަވަރުކުރުމާ

 . ންވާނެއެވެގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ޚިދުމަތާ ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
  

   :ކުރުވުްނޢަމަލު ހިންގާ މީހުން ޖަވާބުދާރީގެވެށި އަނިޔާގެ  (ވ)   
  

 މީހާއަށް  ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ އަނިޔާގެ  ގެވެށި ،ޚިދުމަތްތަކަކީ ފޯރުކޮށްދޭ )1(
ފަރާތްތައް  ހިންގާ ޢަމަލުތައް ހޯދައިދީ، އެފަދަ ރައްކައުތެރިކަން  އެހީތެރިކަމާއި 

 .ދަންވާނެއެވެޖަވާބުދާރީކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތެއްކަމުގައި ހަ
 
  

 ތިންވަނަ ބާބު 

ނޑު    ވިލަރެސްކުރުމުގެ އޮނިގަ

 
ނޑު  ގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ގެވެށި އަނިޔާ ،ށްޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކޮ ގެވެށި އަނި (ހ)  .4 ވިލަރެސްކުރުމުގެ އޮނިގަ

އި އެކި މަށްޓަކައި ރާއްޖޭގަކޮށްދީ، އެފަދަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުތެރިއްކައު މީހުން ރަ
ނޑު (ދޭއް) ބަޔަކަށް  2 ،ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމުގެ އޮނިގަ

 ބެހިގެން ވެއެވެ. އެއީ:
  

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ   )1(     
  

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ   )2(     
  

 (ށ)   
  
  

ނީ ފެމިލީ މަސައްކަތްކުރާ އް ތަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ  މި
. އަދި އެޕްރޮޓެކްޝަން  އިދާރީ  ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތާބެހޭ  އޮތޯރިޓީގެ ދަށުންނެވެ

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ހަމަޖައްސާނީ އިންތިޒާމުތައް އެ ، އިހައްޓައިންތިޒާމުތައް ބަލަ
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   ްނނެވެ.އޮތޯރިޓީ   
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތައް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  (ނ)   
އި ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ(އެކެއް 1ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ވާނެއެވެ.އެކުލަވައިލަން
  

(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ  2ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  މި )ރ(   
ވުން ބައްދަލުކުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަ ހަމަވުމުގެ ކުރިން،
   ބާއްވަންވާނެއެވެ.

  
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  މި، ތަކުންދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީމާއް މި )ބ(   

) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ  6ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  (ހައެއް
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިލެއް އެކުލަސޫކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އު

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ަކންކަމާގުޅޭ 

  ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން  (ހ)  .5

ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް 
ނޑުގެ އެންމެ އިސް ދައުރު އަދާކުރާ    ގުނަވަނެވެ.ވިލަރެސްކުރުމުގެ އޮނިގަ

  
 މަދުވެގެން އަހަރަކު ،ގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ (ށ)   

(ދޭއް) ފަހަރު ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ބާއްވާ ދެބައްދަލުވުމުގެ  2
) މަސްދުވަހަށް 8ރޭގައި ދޭތެ   ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެން ނުވާނެއެވެ.(އަށެއް
  

ނުވަތަ ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ޙާލަތެއްގައިއްޖެ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެ (ނ)   
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ  މިގިނަވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، 

ތަ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ ނުވަބައްދަލުވުން ބާއްވަން އަވަހަށް 
ރިންގ ކޮމިޓީ ބައްދަލުކުރުމަށް އިތުރަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަ

    މާއްދާގެ (ށ) ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ަކންކަމާގުޅޭ 
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ 

 އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ (ހ)  .6
 ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ޢަމަލުން މީހުން 

 މައްޗަށެވެ. ގެ ބަރުންން) މެ (ނުވައެއް 9
  

ސްޓިއަރިންގ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ށ)   
 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

  
 ޗެއަރޕަރސަން؛ ބޯޑުގެ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ   )1(     

 
ނޑައަޅާ އެ ބޯޑުގެ މެ  )2(       ރެއް؛ބަްނފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ކަ
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،ކަނޑައަޅާން މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ  )3(     

 ފުޅެއް؛ބޭމިނިސްޓަރެއް ނުވަތަ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ  އިބުނަ ގެމިނިސްޓްރީ އެ

  
މިނިސްޓަރެއް އިބުނަ މިނިސްޓްރީގެ އެ ،ކަނޑައަޅާން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު  )4(     

 ؛ނުވަތަ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ބޭފުޅެއް
  

ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރއެ އޮފީހުގެ  ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ  )5(     
 ؛ލަކުޖެނެރަ
  

ކޮމިޝަނަރޕިއުޓީ އެ ސަރވިސްގެ ޑެ ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ  )6(     
 އޮފް ޕޮލިސް؛

  
ނޑައަޅާމަންޓް އޮތޯރިޓީރލޯކަލް ގަވަ  )7(      އެ އޮތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްެގ  ،ން ކަ

 ބޭފުޅެއް؛

  
ގެ ޤާނޫނުތަކާ ލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަ  )8(     

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ،މަތިން ރަޖިސްޓީރީކޮށްގެންއެއްގޮތްވާގޮތުގެ
 ރުން.ބަ ން) މެ(ދޭއް 2 ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްސީލުކުރާމަސައްކަތްކުރާ 

  
ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  (ނ)   

ގެވެށި ، ބަރުންނަކީން(ދޭއް) މެ 2މްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަ މަސައްކަތްކުރާ 
އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަީނ 

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން 
ލުމުން، އިންމުކޮށް ހުޅުވައާފުރުޞަތު  އެ  ކަށްޖަމްޢިއްޔާތަބައިވެރިވުމަށް އެދޭ 

) އަށްވުރެ އިތުރުނަމަ،  2 ދަދުއަތަކުގެ ޖަމާޢަތްކުރިމަތިލާ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  އެ(ދޭއް
ނޑައަޅާ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީތެރެއިން  )  2ގެ ފަރާތުން ކަ (ދޭއް
 ބަރުންނެވެ.ން ތަމްސީލުކުރާ މެ އެއްޖަމްޢިއްޔާ

  
ސްޓިއަރިންގ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ރ)   

 ބޯޑުގެ  ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ 
  .ބަރެކެވެންލުކުރާ މެސީފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ތަމްޗެއަރޕަރސަން ނުވަތަ 

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ަކންކަމާގުޅޭ 

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ 
  މަސައްކަތް 

 އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ: ގެވެށި  .7
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުްއޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން  (ހ) 
ށްޓަކައި ގެވެިށ ންގުމަޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހި 

  ދިނުން؛ލަފާ ޓީއަށް މިކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮއަނިޔާގެ 
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް  (ށ)   
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ގުމަށް ކުރިމަތިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަދި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިން
ގޮތުގެ ހުރަސްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެނެ ނުވަތަ އެފަދަ ލާއިއްތަނެ  ހުރަސްތައް
 ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ދިނުން؛ ،އިރުޝާދު

  
ސްޓިއަރިންގ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  (ނ)   

 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން މުރާޖަޢާކޮށް، އެކަންކަމާމެދު ލަފާދިނުން؛ 
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  (ރ)   
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން މުރާޖަޢާކޮށް، އެކަންކަމާމެދު ކަންކަމާގުޅޭ 

  ދިނުން؛ އަދިލަފާ 
  

 (ބ)   
  
  
  
  
  

ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި އެފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ 
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން 

ދާއިރާއެއްގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުވަތަ  ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެ
ރުގެ އިސްނެގުމުން ނުވަތަ ގެވެށި ބަންމެ  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސީދާ

  .ކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުންއަނިޔާގެ ކަން
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  (ޅ)   
ުނވަތަ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭޮގތުން ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހިއްޖެނަމަ 
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ ހިންގާނެގޮތުގެ 

ކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އުސޫލުގައި ބަޔާން
  .   އެކަމެއް ފާސްކުރާގޮތެއްގެ  މަތިންނެވެ

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ަކންކަމާގުޅޭ 

  ޓެކްނިކަްލ ކޮމިޓީ 
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން  (ހ)  .8

ރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކި ދާއިރާގެ ޓެކްނިކަލް މީހުން ސަލާމަތްކު
. ވަގުނަލާ، ފަންނީ ވައިހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަ  ނެވެ

  
 ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ މަދުވެގެން އަހަރަކު (ށ)   

ފަހަރު ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ބާއްވާ ދެބައްދަލުވުމުެގ  (ހައެއް) 6
 ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެގެން ނުވާނެއެވެ.(ތިނެއް) މަސްދުވަހަށް 3ރޭގައި ދޭތެ
  

 ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެްނމެދުވެރިވެގެން ކުއްލި ޙާލަތެއް  (ނ)   
ތަ ބައްދަލުވުން ވަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަވަހަށް ނުމާއްދާގެ (ށ)  މި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ  އިތުރަށް ބާއްވަންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ 
.   މި ވުން ބާއްވަންބައްދަލު   މާއްދާގެ (ށ) އިން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ަކންކަމާގުޅޭ 

ކޮމިީޓ  ޓެކްނިކަލް 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ (ހ)  .9
ގެވެށި އަނިޔާއާ  ،ރާތަކާއިޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާ

 ޢައްޔަނުކޮށްގެން، އެފަރާތްތައް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 
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 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
  

ޓެކްނިކަލް ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ  ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި (ށ)   
 ވެ.ންގެ މައްޗަށެބަރުން ތްތައް ތަމްސީލުކުރާ މެއަންނަނިވި ފަރާ ގެންވަނީއެކުލެވި ކޮމިޓީ
  

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ؛ފެމިލީ   )1(     
 

 އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ؛ މިނިސްޓްރީ  )2(     
  

 އޮފް ހެލްތް؛ މިނިސްޓްރީ  )3(     
  

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް؛  )4(     
  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް؛  )5(     
  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަން؛  )6(     
  

 މަންޓް އޮތޯރިޓީ؛ ރލޯކަލް ގަވަ  )7(     
  

 އިންދިރާ ގާންދީ މެމޮރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް؛   )8(     
  

ގެވެށި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި   )9(     
މްޢިއްޔާތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްަލ ޖަ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ 

   ފަރާތްތައް.
  

 (ނ)   
  
  
  

ޓެކްނިކަލް ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން މި
) މަސްދުވަހުެގ  1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން  ،ކޮމިޓީ (އެކެއް

. ލަވައިތެރޭގައި އެކުލަ   ންވާނެއެވެ
  

މިގޮތުގެ މަތިން އެކުލެވޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ  (ރ)   
އަދި ބަރުންނަށްވުރެ ގިނަވެގެން ނުވާނެއެވެ. ން(ފަނަރަ) މެ 15ދަދު އަ ބަރުންގެ ންމެ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ، ކޮންމެ 
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން (އެކެއް) މެންބަރާއި،   1މުއައްސަސާއަކުން ތަމްސީލުކުރާ 

 ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ސަލާަމތްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި 
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގައި  މްޢިއްޔާތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭޖަ

 (ދޭއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 2ތަމްސީލުކުރާ 
  

ޓެކްނިކަލް  ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި )ބ(   
ކޮމިޓީގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  އެ  ،ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކުރާ  . ބަރެކެވެންތަމްސީލުކުރާ މެ 
ދެން ރިޔާސަތު  ،ޙާލަތެއްގައި ޒިރުނުވެވިއްޖެހާ ދުވަހުގެ ބައްދަުލވުމަށް އެ ބަރުންމެ

ނޑައަޅާ މެންއެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވެތިބި މެ  ،ބަލަހައްޓާނީ   ބަރެކެވެ. ންބަރުން ކަ
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ަކންކަމާގުޅޭ 
ޓެކްނިކަްލ ކޮމިޓީެގ 

  މަސައްކަތް 

ނޑު މަސައްކަތްތަގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް   .10 ތިރީގައި  ،އްކޮމިޓީގެ މައިގަ
  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ އި، ޔާސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ލަފަގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ  (ހ) 

އެކު ޚިދުމަތް ޔާބަރުންގެ މަޝްވަރާންޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ މެކަންކަމާގުޅޭ 
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން، ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، 

 އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ރޭވުން؛  ،ގެން ލިބިގެންވާ މިންވަރަށް ބަލައި
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް  (ށ)   
ގުމަށް ކުރިމަތިވާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިން އި،މަށާ ފޯރުކޮށްދިނު

ލާނެ ނުވަތަ އެފަދަ ހުރަސްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ އިއްތަހުރަސްތައް ނެ 
 ؛ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން  ،ލަފައަށް އެދި

  
ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން  (ނ)   

 ހިންގަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރުން؛
 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް  (ރ)   
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ކާއި،ޕްރޮގްރާމްތަ ހިންގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ފަރުމާކުރުން؛
  

ސައްކަތްތައް އިތުރަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަ (ބ)   
 ؛ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އެކި ދާއިރާތަކަށް ލަފާދިނުންހަރުދަނާ

  
މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން  (ޅ)   

އަޅަންޖެހޭ  އި،މަޢުލޫމާތާ މުގެ ގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަދާއިރާއެއް  އެ
 ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛

  
 (ކ)   

  
  
  
  

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެކަށޭނަ ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅިގެން ފޯރިކޮށްދެވޭ އެކި ޚިދުމަތްތައް 
ނޑެއް ހި  ތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ތްއެފަދަ ފަރާގޮތުން، ފަހައްޓާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެމިންގަ

ލު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސީފޯރުކޮށްދޭން ހުށަހަޅާގޮތުގެ ތަފުޚިދުމަތުގެ ބާވަތާއި، ޚިދުމަތް 
އޮތޯރިޓީއަށް  ޝަންޓެކްފެމިލީ ްޕރޮ ،ލުއުސޫލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، އެކަމާގުޅޭ ފަންނީ ޚިޔާ

 ހުށަހެޅުން.
  

ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވައިލަންޖެހޭ  (އ)   
ނޑުތައް އެކުލަވައިލައި އެކަންކަން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެމިލީ  ،ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަ
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 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.
  

ން ން ގޮތްގޮތުއެހެނިހެ
  ވިލަރެސްކުރުން 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ށް ގެންދިއުމަށާއި، ޔަ ކަށް ކުރިވިލަރެސްކުރުމުގެ ކަންކަން އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަ   .11
ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއި، އެކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި، ގެވެށި ޢަމަލުތަކުގެ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، 
އްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން، އެފަރާތްތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކާއި، ޖަމްޢި

 ކަންކަމުގެކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ މަންފާ އެ
އެހެންނަމަވެސް  ،ހިމެނިފައިނުވާ އިގަވާއިދުގަ މި، ޙައްޤުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި،  ،މި ގަވާއިދާ ުފށުނާރާގޮތަށް
 އި އިރުޝާދާ ޔާލް ކޮމިޓީގެ ލަފަޓެކްނިކަ އާއިސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ 

މަސައްކަތްކުރާ  ފުށުނާރާ ފަދައަކުން، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި
މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތާމެދު ، މްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބައްދަލުކޮށްއިދާރާތަކާއި، ޖަ

  ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މަޝްވަރާކޮށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް މި
  

ޅޭ ސްޓިއަރިންގ އާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  (ހ)  .12  ރިސޯސް ޕޫލް
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ޚާއްޞަ ފަންނީ ރަޢުޔު  އާއި،ކޮމިޓީ

ބޭނުންވާހިނދު، އެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި މަޝްވަރާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެމިލީ 
ގައި ރިސޯސް ޕޫލު އެ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރިސޯސް ޕޫލެއް ޤާއިމުކޮށް،

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
  

ދާއިރާތަކާއި،  ގަިއ ހިމެނޭެނއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިސޯސް ޕޫލުމާއްދާގެ (ހ) ގަ މި (ށ)   
ލިބިގަންނާނެ ޚިދުމަތުގެ މިންވަރާއި  އެފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ނާއި،މީހުން ކާއިފަންނުތަ
ނޑައަޅާނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ބާވަތް . އޮތޯރިޓީ  ކަ  ންނެވެ
  

 ގެވެށި އަނިޔާ  ނަކީ ގައި ހިމެނޭ ފަންނުވެރިންއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރިސޯސް ޕޫލުމާ މި (ނ)   
ދިގު މުއްދަތުގެ  ނުވަތަ އްޞަ ތަމްރީނުޚާކަމާގުޅޭ  އި،ށާމަސައްކަތަބެހޭ ހުއްޓުވުމާ

ން ފެމިލީ ޕްޮރޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  ،ކަންމީހުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.ވަރުކަށަ
  
  

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

ނޑު ޚިދުމަ  ޙީ ޞިއް    ތްދޭ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ މިންގަ

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް 

 ދުމަތްޚިވެފައިވާ މީހުންނަށް 
  މިންގަނޑު  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ޙީޞިއް، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް (ހ)  .13
 ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

  
ޚިދުމަތް  ޙީދައުލަތުގެ ޞިއް ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުންނަށް (ށ) 

) ގަޑިއިރު ހިޭލ  24 ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި (ސައުވީސް
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 ފަހިކުރަންވާނެއެވެ.ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގު 
  

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ޙީ ހުންނަށް ޞިއްގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީ (ނ)   
ތަންތަނުން ޚިދުމަތްދޭންވާނީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެން ހުންނަ އެންމެ 

ނޑަށް، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާގެ މަ ޖެހޭ ހުރިހާ ކުރަން ލަޙަތުގައި ޞްފުރިހަމަ މިންގަ
  ކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެންނެވެ.ޓެސްޓެއް

  
ލު ސޫޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު

  ލުން އިއެކުލަވަ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ޙީ ޞިއްފައިވާ މީހުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެ (ހ)  .14

ޚިދުމަތް  އި،ލާސީތަފު ގެމަޢުލޫމާތުދޭނެ ޚިދުމަތުގެ ފޯރުކޮށް ތަންތަނުން
 ،އިލަވައިއް އެކުލަލުތަކާއި އިޖްރާއަތުތަސޫއުފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  މި
އޮތޯރިޓީގެ  އެ، އިފޮނުވަޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

 ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
  

ވެށި އަނިޔާ ގެ ،އިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ މި (ށ)   
ވަނަ މާއްދާގައި ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން  12ގެ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

 ންވާނެއެވެ.ނަ މަކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހި
  

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތު ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ  މި (ނ)   
މަޝްވަރާއާއި ލަާފ  ން ކޮމިޓީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެފަރާތުން 

. ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނު މުގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
މެއް ކައަދި އެފަދަ   ށަހެޅިދާނެއެވެ.ހު ލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށްޞް އިވަކިކަމެއް 

ލުމަށް އެންގުމުގެ އިނުވަތަ ހުއްޓަ އިޚްތިޔާރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ
 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

  
އް ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް އިތުރު މަގުތަ ޙީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލާ ގުޅިގެން ޞިއް  .15  މަސައްކަތްކުރުން އެކުގައި 

މަޢުލޫމާުތ  ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުންނާއި، ތައްފުރުޞަތު ހުޅުވައިދިނުމުގެގޮތުންނާއި،
ފަރާތްތަކާއި، ތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އިޖު  ޙީ ޞިއް ގެގޮތުން،ފަހިކޮށްދިނުމު

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ، ޤާނޫނީ ލަފައާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، މަރުކަޒުތަކާއި 
ތަކާއެކު، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ތްސަލާމަތްކުރުމާގުޅޭ އެނޫންވެސް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާ

  ކުރަންވާނެއެވެ.ތްމަސައްކަ ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިއިހުރިގޮތެއް ހޯދަށް އެންމެ މަންފާމީހާއަ
  

ގެވެށި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަކީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ޙީޞިއް  .16  ތަމްރީނު ދިނުން
 ،އިން ސަލާމަތްކުރުމާގުޅޭ ތަމްރީނާއަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހު

   ވާންވާނެއެވެ.ބައެއް ކަމުގައި  ލިބިފައިވާތު މަޢުލޫމާއެކަމާބެހޭ 
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 ފަސްވަނަ ބާބު 

ނޑު އިޖު    ތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ މިންގަ

  
މަތްތަކުގެ ތިމާޢީ ޚިދުޖުގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްދެވޭ އި  (ހ)  .17  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

ފަރާތުން  ނިސްޓްރީގެ މި ،ތައްއަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ތެރެއިން 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

   
 ހެލްޕްލައިންގެ ިޚދުމަތް؛  )1(     

  
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން؛  ،ލަފާދިނުމާއި  )2(     

  
 .ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް  )3(     

  
އް އަގެމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތްތައް މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ  މި (ށ)   

 .ނުލައެވެ ނެގުމަކާ
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން މީހުން  ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި (ނ)   
ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  މިންގަ
ގަވާއިުދ  ށް މި ކަފޯރުކޮށްދިނުމަޚިދުމަތްތަކުން ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
  

އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް، (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ  ) ގައިށމާއްދާގެ ( މި (ރ)   
 ،ޚިދުމަތްތަކުން ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުންފޯރުކޮށްދޭންވާނީ

  ދުމަތެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުއެވެ.އެ ޚިޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ފެމިލީ ޕްރޮ
  

 (ހ)  .18  ެގ ޚިދުމަތް ލައިން ހެލްޕް
  
  
  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 17ގަވާއިދުގެ  މި
ގުޅިގެން ކޮންމެ  ގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާހެލްޕްލައިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމު
) ގަޑިއިރު  24 ހިލޭ ގުޅޭނެފަރާތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް  ގުޅޭ (ސައުވީސް

. އާ މިނިސްޓްރީން  ނަންބަރެއް   ންމުކުރަންވާނެއެވެ
  

ބާދީގެ ނިސްބަތާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި، ހެލްޕްލައިންގެ އާ (ށ)   
މީހުންގެ އަދަދާއި ފޯނު ލައިންގެ އަދަދު މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ތިބޭ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ
  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 17ގަވާއިދުގެ  މި )ނ(   
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ،ހެލްޕްލައިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

. އެކަންކަން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް،   ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ
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ދިނުމަށް ޚާއްޞަ ފަންނީ މުވައްޒަފުން  ހެލްޕްލައިންގަިއ ޚިދުމަތް   )1(     
 ؛ތަމްރީނުކުރުން

  
ނުވަތަ  ސަޕޯޓް ތަކުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކްރައިސިސްތްކުއްލި ޙާލަ  )2(     

 އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން؛  ހެންއެހެނި އި،އެމަރޖަންސީ ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓާ
  

ޚިދުމަތޭްދ  ޙީހޮސްޕިޓަުލތަކާއި، ޞިއް ،ލައިންެގ ޚިދުމަތަކީލްޕްހެ  )3(     
އާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި  ޔާއި،ތަންތަނުގައް

އެނޫން  އާއި، ޓީ.ވީ. އާއިރޭޑިޔޯ، ހުންނަބަހައްޓާފައި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
  ނަންބަރެއްކަމުގައިވުން. ންގައިދޭ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށް އަ ވަސީލަތްތައް

  
ލަފާ ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު 

  ފޯރުކޮށްދިނުން
) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފާދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 17މި ގަވާއިދުގެ   .19

އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ޚިދުމަތެއް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ، ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން 

 އެކަންކަން ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.
  

 ތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭއިޖުގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ  (ހ)   
ގެވެށި  ،އެފަދަ ޢަމަލުތަްއ ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ،ފަރާތްތަކާއި

އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭގޮތުން އެކަށޭނަ 
ނުވަތަ މަޢުލޫމާުތ  ހޯދަންއެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް، މިންވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަިއވާ

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ތަމްރީނު އެ މަޢުލޫމާތު ކަށް އެދޭ ފަރާތްތަހޯދަން
ވައިދޭ ގުޅު  ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ފަރާތްތަކާ ދައްކައިދީއިވާ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މަގުލިބިފަ

 ނުވަތަ ރިފަރަލް ހަދައިދޭ ފަރާތްތަކަކަށްވުން؛
  

އެކި  މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ  ،މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކަކީ ދޭ ފަރާތްތަކާއި،ލަފާ (ށ)   
ތުތަކާއި، ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހުރި ރާއަޢަދުުލގެ ނިޒާމުގެ އެކި އިޖުޖިނާޢީ  ތުތަކާއި،ރާއައިޖު

ކިޔައިދެވޭނެ ނުވަތަ  އްޤުތައް ސާފުކޮށް ޙަ މަގުތަކާއި، ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ 
 ؛ ފަރާތްތަކަކަށްވުން ބަޔާންކޮށްދެވޭނެ 

  
(އެކެއް)  1 މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު  ،މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކަކީއި، ފަރާތްތަކާ  ދޭލަފާ (ނ)   

ފަންނުގެ  ،ފަހަރު، އެންމެ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި
  ތަމްރީނުލިބޭ ފަރާތްތަކަކަށްވުން.

  
) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 17ގަވާއިދުގެ  މި (ހ)  .20  ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް

ގުޅިގެން  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ،އިތަކަށާ ރާތްށް އެދޭ ފަސައިކޯސޯޝަްލ ސަޕޯޓަ
ނޑައެޅޭޚިދުމަތް ލިބިދޭންޖެހޭ އެ ޚިދުމަްތ  އެ ފަރާތްތަކަށް  ކަމަށް ކަ

. ފޯރުކޮށްދޭން  ،ދަދުއަފޯރުކޮށްދޭން ތިބޭ މީހުންގެ  ސައިކޯސޯޝަލް ސަޯޕޓްއަދި ވާނެއެވެ
އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ހޯދައިދިނުމަށް މިންވަރަށް އާބާދީގެ ނިސްބަތާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.މުއައްސަސާއަކުން 
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މިނިސްޓްރީން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްާޔ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  މި (ށ)   
 ގަވާއިދު ށް މި ކަފޯރުކޮށްދިނުމަޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް 

. އެހެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ، ޚިދުމަތުގެ  ސް، މިފަދައިން އެ މަވެނަންހުރަހެއްނާޅައެވެ
  ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

  
) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3ގެ (ހ) ގެ (ވަނަ މާއްދާ  17މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)   

 ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް 
 .  އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ

  
ޚާއްޞަވާގޮތަށް ފަރުމާކުރާ ޕްލޭނެއް ދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް  )1(     

 ތައްޔާރުކުރުން؛
  

 ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓްދޭ ފަރާތްތަކަކީ ފަންނީ މުވައްޒަފުންކަމުގައިވުން؛   )2(     
  

     
  
  

އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ރިފަރަލް ހެދުމުގައި އެކަށޭނަ ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތް   )3(
.  ރަލްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ރިފަ   ހެދުން

  
އެފަރާތްތަކަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަުލން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި   )4(     

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކަށްވުން.
  

ތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް އިޖު
ރޭވުމާއި މަޢުލޫމާތު 

  ހިއްސާކުރުން

(ހ)  .21
 
 
  

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ތިމާޢީށް އިޖުއަކަށް ވެފައިވާ މީހުންަނގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރަ
ލު މަޢުލޫމާތާއި، ޚިދުމަތް ފުސީފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތުގެ ތަދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން 

ރާއަތުތައް އެފަދަ ކޮންމެ ލުތަކާއި އިޖު ސޫފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން  މި، އިލަވައިއްދޭ ފަރާތަކުން އެކުލަ ޚިދުމަތެ

) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ  2ފެށިގެން  ރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ޕް(ދޭއް
  ންވާނެއެވެ. ފޮނުވަ
  

 (ށ)   
  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަހުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ 
އެފަދަ ޚިދުމަތެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ޚިދުމަތް މީހުންނަށް އިޖުތިމާޢީ 

ލު މަޢުލޫާމތާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސީޚިދުމަތުގެ ތަފު  ފޯރުކޮށްދޭ
ރާއަތުތައް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލުތަކާއި އިޖުސޫޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު

 ބިގެންނެވެ.އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލި އެ، ފޮނުވުމަށްފަހު
  

 ގެޤާނޫނު ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި(ށ)  އާއިމާއްދާގެ (ހ)  މި )ނ(   
ތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައި އިޖު 13
 ހިމެނެންވާނެއެވެ. ޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަ
  

 )ރ(   
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ގައި (ށ)  އާއިމާއްދާގެ (ހ)  މި
ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން،  ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން
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. ކޮމިޓީ  އެ   ން މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

 (ބ)   
  

މަޝްވަރާއާއި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ 
. އަދި އިގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓަނލަފާދިނުމުގައި ވަކިކަމެއް ރަ ލުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ލުމަށް އިއެފަދަ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ހުއްޓަ
 .އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ތިމާޢީ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްދެވޭ އިޖު  .22  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން 

ތިމާޢީ ޚިދުމަތްޭދ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިޖު މަޢުލޫމާތު ފަހި ތަކާއި،ފުރުޞަތު، މަގުތަކާއި އިތުރު
ނީ ލަފައާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫ  ޙީފަރާތްތަކުން ޞިއް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާގުޅޭ އެނޫންވްެސ  ،މަރުކަޒުތަކާއި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކާއެކު، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހާއަށް އެންމެ މަންފާހުރިގޮތެއް 

  ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.އިހޯދަ
  
 

 ހަވަނަ ބާބު 

  ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް 

  
ގެ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ 
  ފަރާތްތައް 

މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހޭެޅ  ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުންވެސް، އެ އީޖިނާ  .23
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ ކޮންމެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާގެ 

ގެ ޚިދުމަތް، އެހިނދަކަށް އެންމެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް، ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު
  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

  
ވިކްޓިމް ސަޕޯޓުގެ 

  ޚިދުމަތްތައް 
ވިކްޓިމް ސަޕޯްޓ  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަްށ (ހ)  .24

 ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަންނަނިވި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
  

 ކްރައިސިސް އިންޓަރވެންޝަން؛  )1(     
 

ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކާބެހޭ، އަދި އެއިން ކޮންމެ  އީޖިނާ  )2(     
 މަރުޙަލާއެއްގެ އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

  
 މަރުޙަލާއަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން؛ކޯޓު   )3(     

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް ލިބެންހުރި   )4(     

 އެހެނިހެން ޚިދުމަތްކަށް ރިފަރަލް ހެދުން؛
  

ތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަމިއްލަ އުރައްކަ  )5(     
 ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އެޅުން؛މުއައްސަސާގެ ތެރެއިން 
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ކޯޓު  ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާއާއެކު  )6(     
މިފަދަ ޙާލަތުގައި  ކޯޓަށް ދިއުން.  ކުގައިއެކަށީގެންވާ ޙާލަތްތަ ، މަރުޙަލާގައި

ބަލާ ކޯޓަކުްނ  އްސަލަމަ ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް އޮފިސަރު ހަރަކާތްތެރިވާނީ،
 އެ އޮފިސަރަށް ހުއްދަދީފައިވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައެވެ.

  
) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ 1(ހ) ގެ ( ގެމާއްދާ މި (ށ)   

ހުށަހަާޅ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ މައްސަލަ  ލިބޭ އް ރިޕޯޓެގެވެށި އަނިޔާގެ 
  ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާތަކުންނެވެ.ޚިދުމަތް 

   
ވިކްޓިމް ސަޕޯޓުގެ 

ޚިދުމަތްތައް ރޭވުމާއި 
  މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

 (ހ)  .25
  
  

ލު ފުސީޚިދުމަތްތަކުގެ ތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޭނަމަ، މަތްގެ ޚިދުޕޯޓުވިކްޓިމް ސަ
 ،ރާއަތުތައް ލުތަކާއި އިޖު ސޫމަޢުލޫމާތާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  މި  ،އިލަވައިއެފަދަ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތަކުން އެކުލަ
ރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް (ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ ޕް 2ދުވަހުން ފެށިގެން 

  ންވާނެއެވެ.ފޮނުވަ
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަހުން މި (ށ)   
 ވާނީ،ފޯރުކޮށްދޭން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ގެ ޚިދުމަތްމީހުންނަށް ވިކްޓިމް ސަޕޯޓު

ލު މަޢުޫލމާތާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސީޚިދުމަތުގެ ތަފުއެ 
ޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، ރާއަތުތައް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިލުތަކާއި އިޖުސޫއު
 އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ. އެ
  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު(ށ)  އާއިމާއްދާގެ (ހ)  މި )ނ(   
ން މަޝްވަރާއާއި ކޮމިޓީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ

. ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމުގައި ލަފާ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
. އަދި އެފަދަ ކަމެއް އިގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓަނވަކިކަމެއް ރަ  ލުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ލުމަށް އެންގުމުގެ އިއިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ހުއްޓަ ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ
  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު 

  
މަޢުލޫމާުތ  އި،ގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް އިތުރު މަގުތަކާއި، ފުރުޞަތާވިކްޓިމް ސަޕޯޓު   .26  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން 

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި،  ޙީތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޞިއްފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިޖު
ޫނނީ ލަފައާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، މަރުކަޒުތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުްނ ޤާ

ފަރާތަކާއެކު، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހާއަށް އެންމެ  މަސައްކަތްކުރާ އެނޫން ގެސަލާމަތްކުރުމު
ފޯރުކޮްށދޭ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ، ވިކްޓިމް ސަޕޯޓުއިމަންފާހުރިގޮތެއް ހޯދަ

  ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

ނޑު ރަކާތްތައް ހިންގާނެ މިން ހަ ރާމްތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް އެކި ޕްރޮގް   ގަ

  
ނޑު ހަ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި   .27  ގެ އަމާޒު ރޮގްރާމުޕް ރަކާތްތަކުގެ މައިގަ

 އަމާޒަކަށްވާންވާނީ:
  

 ތެރިކުރުން؛ އުމާޔަތްކޮށް ރައްކަ ޙި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން  (ހ)   
 

މީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ވިސްނުން  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް އެ (ށ)   
 ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން؛

  
މީހުން  އެއެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޒިންމާ  ،އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ގެވެށި (ނ)   

 ނަގަން އެހީތެރިވެދިނުން؛އަމިއްލަޔަށް 
  

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން؛  (ރ)   
  

ގެގޮތުގައި އަނބުރާ މީހުްނގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުން ބިނާކުރަނިވި  (ބ)   
  ން.އައުމަށް އެހީތެރިވެދިނުތަމަޢަށް މުޖު
  

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ެތރެއިން 
  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމަކާއި ޚާއްޞަކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް  .28
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ،ރަކާތެއްގެ ތެރެއިންހަ
  

 ތިރާމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ގުޅުމެއްކަން؛ ޙްހަމަހަމަކަމާއި އި ގެވެށި ގުޅުމަކީ (ހ)   
 

ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާއަށާއި،  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އެ (ށ)   
ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ  ކަންކަމުގެ އެ އި،ހެން މީހުންނަށް ކުރާ އަސަރާވަށައިގެންވާ އެ

 ކަންކަން. 
 

ތައް ހިންގުމުގައި ރޮގްރާމްޕް
  މިންގަނޑު  ގެންގުޅެންޖެހޭ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ  (ހ)  .29
ގުޅިގެން ހިންގާ  ޕްރޮގްރާމްތަކާހުންނަށް ހިންގާ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީ

 ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،އްގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަ (ށ)   
ތަނެއްގައި ހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ އެއް ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީ

 ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންާގ މީހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ  (ނ)   
 އީކަމަށް ބެލެވޭ ޖިނާއިވެރިވާ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާއެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބަ

  ތުހުމަތަކުން އެފަރާތް އެއްކިބާވާކަމެއް ނޫނެވެ.
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އަމިއްލައަށް   ،މީހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ  (ރ)   
އިދާރީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަމުރެއްގެ ދަށުން އެފަދަ  ށާއި،އެދިގެން ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކަ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަމުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
  

 ބައެއްގެ ގޮތުގައިގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  (ބ)   
އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީޑިއޭޝަން  ދެވޭގުޅިގެންގެވެށި ގުޅުންތަކާއި 

.  ޚާއްސަކުރެވިގެންދޭ ށްމީހުންނަ  ސް،ނަމަވެހެންއެޚިދުމަތްތައް ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ
އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ 

އި، އެފަދަ އިރުޝާދުދިނުމާޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ގަވާއިދުން ހުރަހެއްނާޅައެވެ. މި ޚިދުމަތެއް އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ހޯދުމަށް

  
ނޑައެޭޅ ގެވެށި  (ޅ)    އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންާގ މީހުންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާއިރު، ކަ

 ގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނެއެވެ.ތަކެއްގައި ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުތުމުއްދަ
 .   އަދި ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތަކުންނެވެ

  
މަޢުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމް ރޭވުމާިއ 

 ހިއްސާކުރުން
 (ހ)  .30

  
  
  
  
  

 ށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާލު ހިންާގ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަ
ލުތަކާއި ސޫޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބާވަތާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު

ގަވާއިދަށް  މި، އިލަވައިއެފަދަ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތަކުން އެކުލަ  ،ރާއަތުތައްއިޖު
) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ  2ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ދޭއް

   ވަންވާނެއެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނު 
  

މީހުންނަށް  ވާޝިކާރައަކަްށގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަހުން ގެވެށި އަނިޔާގެ  މި (ށ)   
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް އަމާޒުކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް އެއްވެސް 

ުލ ފީުސފަރާތަކުން ބޭނުންނަމަ، އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޚިދުމަތުގެ ތަ އަމިއްލަ 
 ،ރާއަތުތައް ލުތަކާއި އިޖު ސޫމަޢުލޫމާތާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު

އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ
 ލިބިގެންނެވެ.

  
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ  ،) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުށމާއްދާގެ ( މި )ނ(   

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ  ،ފަރާތުން
. ކޮމިޓީ  އެ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ން މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ގަޅުކުރުމަށް ނޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމުގައި ވަކިކަމެއް ރަ 
. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެްއ އި ނުވަތަ ހުއްޓަ  ލުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ،ލުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރުއިއިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ހުއްޓަ ދިނުމުގެ 
  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 އަށްވަނަ ބާބު 

ނޑު އެދަފަ އެހެން މަރުކަޒުތަކާއި، ވަގުތީ   މަރުކަޒުތަކުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަ

 
މަރުކަޒުގައި ހުންަނންޖެހޭ 

ނޑުތައް   މިންގަ
ނޑައަޅާ ވަގުތީ މަރުކަޒުތަކުގައި   .31 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ކަ

ނޑުތައް  ގަވާއިދަްށ  މި ،ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ
(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ  2ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ޢަމަލުކުރަން

  ންމުކުރަންވާނެއެވެ.އާއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 
  

މަރުކަޒުގައި ހުރުުމގެ 
  ފުރުޞަތުދިނުން 

ުނވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ވަގުތީ  (ހ)  .32
މަރުކަޒެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް ނުވަތަ އަލުން 

ނޑެއް އެފަދަ ކޮންމެ މަރުކަޒެއް  ،އެފަދަ މަރުކަޒަކުން ޖާގަ ދިނުމަށް ނިންމާނެ މިންގަ
ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގަވާއިދަ މި، އިލަވައިހިންގާ ފަރާތަކުން އެކުލަ

 ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ،ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި(ދޭއް) މަ 2
 މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

  
ވަގުތީ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ  އެއްވެސް ފަރާތެއް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ގުިޅގެން (ށ)   

އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް 
ންވާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ނުވަތަ އަލުން އެފަދަ މަރުކަޒަކުން ޖާގަ ދިނުމަށް ނިންމަ

 މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
  

 ޖިސްމާނީ އަނިޔާ؛  )1(     
  

 ޖިންސީ އަނިޔާ؛  )2(     
  

 ؛އޮތުން ދެއްކުން ނުވަތަ، އަނިޔާ ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުނިޔާކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުއަ  )3(     
  

 ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ބިރުދެއްކުން؛  )4(     
  

މީހަކު ހުރި ގެވެށި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  އެއިރެއްގައި އެ   )5(     
 ؛ލުފުސީތަޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ 

  
ފަރުވާ  ޙީލަތްތަކާއި، ޞިއްވަކިކުރުން، އަދި ވަސީ ޔާއިލާއާއެކަހެރިކުރުން:   )6(     

 ނެ މަގުފަހިކޮށްނުދިނުން.ލިބޭ
  

 ބާތީ އަނިޔާ.ނަފްސާނީ އަދި/ނުވަތަ ޖަޒު  )7(     
  

ނުވަތަ  ގެން،ބިނާކޮށް ގެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭ ގޮތުންއަމިއްލަމުވައްޒަފަކަށް  (ނ)   
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ  ގެން،ދެކޭގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިއްލައަށްއަކަމަކާމެދު 

ގުޅިގެން ވަގުތީ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް 
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  ށް ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ.ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަ
  

މަރުކަޒުގައި ހުރުުމގެ 
ނުދިނުމުގައި ފުރުޞަތު 

  ސަބަބުތައް  ބަލައިގެންނުވާނެ

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުން ސަބަބެއް މަތިކޮށް، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ވަގުތީ   .33
މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ހުރުމަށް ނުވަތަ ބެހެއްޓުމަށް ހުރަހެއް 

 މެދުވެރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
  

 މީހަކު ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތުން؛ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން އެގެވެށި އަނިޔާގެ  (ހ)   
  

 އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނެތުން؛ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު (ށ)   
  

މީގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދުމަށްފަހުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް  (ނ)   
 އިންކާރުކޮށްފައިވުން؛

  
ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ހުރެ، އޮންނަ މަރުކަޒެއްގައި މީގެ ކުރިން ވަގުތީ  (ރ)   

 ލުން އެތަނުން ނިކުމެފައިވުން؛ސޫއު
  

 ގައިންގަޔަށް އަރާ ސަބަބުން ގެއްލުންވެދާފަދަ  ގެއި ތިބޭ އެހެން މީހުންނަށް އޭމަރުކަޒުގަ (ބ)   
 ހުރުން؛ކަމެއް އެހެންގުޅުންހުރި  ތާޙަޞިއްބައްޔެއް ހުރުން ފިޔަވައި، 

  
) އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނާއެކު މަރުކަޒުގައި ހުންނަން އެދުން؛ 18 (ޅ)     (އަށާރަ

  
  ؛ގާތަށް އަނބުރާ ދިއުްނ ގެގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާ (ކ)   

  
. ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދިނުން ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަށް  (އ)      ބަލައިނުގަތުން

  
މަރުކަޒުތައް ހިންުގމުގެ ބައެއް 

  ލު ސޫއު އަސާސީ
ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ވަގުތީ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި މީހުން   .34

:ސޫބޭތިއްބުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބައެއް އަސާސީ އު   ލުތައް
  

 ކުގައްޔާއި،އެތެރެވުމާއެ ވަގުތީ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒަކަށް  (ހ)   
މަޢުލޫމާތު އެނގެން ހުރުން؛ ރީން އެމަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަ އެ ،މަރުކަޒުން ބޭރުވާހިނދު

  
އެކު، އަނިޔާ ލިބުނު ޔުމާވަގުތީ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒަކަށް ގެންދި (ށ)   

ރެކޯޑުތަކާއެކު  ޙީމީހެއްގެ ޞިއް އަޕެއް ހަދައި، އެކަން އެ-ޗެކް ޙީ މީހާގެ ޞިއް
 ބެލެހެއްޓުން؛ 

  
އިލީ އާ، ފައިބަރުން މަރުކަޒުގައި ތިބެން ބަރަށްވުރެ ގިނަ މެ ްނގެ އެއް މެއެއްއިލާއާ (ނ)   

 މަށް އެމީހުން މީހުންނަށް ފަހިކޮށްދިނު ނިޓެއްގެގޮތުގައި މަރުޒަކުގައި ތިބުމުގެ މަގު އެ ޔު
ތިބުމުގެ މަގު އެމީހުންނަށް ނިޓެއްގެގޮތުގައި މަރުޒަކުގައި ޔުއިލީ އާއެދޭނަމަ، 

. އަދި މި ކުޑަކުދިންނާއެކު މަރުކަޒުތަކަށް  ގޮތަށް ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދިނުން
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ނިޓެއްގެގޮތުގައި ޔުއިލީ އާމީހުންގެ ދަރިންނާއެކު ވަކި  އަންނަ އަންހެނުންނަށް، އެ 
. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މަރުޒަކުގައި ތިބުމުގެ މަގު    ފަހިކޮށްދިނުން

  
ޚިުދމަތްތަކުގެ  މަރުކަޒުން ދޭ

 މަޢުލޫމާތު 
 (ހ)  .35

  
  
  
  
  

މަރުކަޒުތަކުގެ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ވަގުތީ 
ުނވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒުތަކުގެ ބާވަތާއި، މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

އެފަދަ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއްދޭ ފަރާތަކުން  ،ރާއަތުތައްލުތަކާއި އިޖުސޫޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު
(ދޭއް)  2ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  މި، އިލަވައިއެކުލަ

. ހިއްސާ މިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާ ފެ ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   ކުރަންވާނެއެވެ
  

އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަހުން ގެވެށި  މި (ށ)   
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ވަގުތީ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއް ހިންގުމަްށ 

ޚިދުމަތުގެ  ،ފަރާތަކުން ބޭނުންނަމަ، އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަމިއްލަ އެއްވެސް
ލުތަކާއި ސޫ މަލުކުރަންޖެހޭ އުލު މަޢުޫލމާތާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަފުސީތަ

އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ ،ރާއަތުތައްއިޖު
 ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.

  
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ  ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތު މި )ނ(   

ން މަޝްވަރާއާއި ލަާފ ކޮމިޓީ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ
. ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމުގައި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

. އަދި އެފަދަ ކަމެއް އިނުވަތަ ހުއްޓަ ގަޅުކުރުމަށްނވަކިކަމެއް ރަ  ލުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
ލުމަށް އެންގުމުގެ އިއިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ހުއްޓަރަނގަޅުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ 

  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު
   

އިތުުރ  މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ުނވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒަކުން ވަގުތީ   .36  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން 
ތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކުން އިޖު މަޢުލޫމާތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެ އި،މަގުތަކާއި، ފުރުޞަތާ

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫނީ ލަފައާއި ޚިދުމަތްދޭ 
އެނޫން ގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ  މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާ ފަރާތްތަކާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން 

ދިނުމުގެ އިއަންނަ މީހާއަށް އެންމެ މަންފާހުރިގޮތެއް ހޯދަ ޚިދުމަތް ހޯދަން ،ފަރާތަކާއެކު
  މަޤްޞަދުގައި، މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

  
މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ވަގުތީ  (ހ)  .37  ފަންނީ މުވައްޒަފުން

މަރުކަޒުތަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނަށް  މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އެ 
 ލް ސައިކޯސޯޝައެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއް ދެވޭ މިންވަރަށް ކައުންސެލިންގ ނުވަތަ 

 ފަންނުވެރިން ހިމެނެންވާނެއެވެ. ސަޕޯޓު ފޯރުކޮށްދޭނެ
  

ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒެއްގައި ވަގުތީ  (ށ)   
)  1ދުވެގެން މަ ،ކަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކައުރައް (އެކެއް

  ހުންނަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު
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ގަޑިއިރު (ސައުވީސް)  24
  މުވައްޒަފުން ތިބުން 

ބާ މީހުންގެ ކަންކަްނ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ބައިތިއްނުވަތަ އެފަދަ  ގައިމަރުކަޒެއްވަގުތީ   .38
) ގަޑިއިރު މުވައްޒަފުން  24ހަމަޖެއްސުމަށް އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި  އިބަލަހައްޓަ (ސައުވީސް

  ތިބެންވާނެއެވެ. 
  

މުވައްޒަފުންނަކީ ވަގުތީ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ   .39  މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނު
 ފަންނީ  ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާގުޅޭ

އަދި އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި އެފަދަ ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތުގެ ފައިދާ ، ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ
  ގަވާއިދުން ލިބޭ ބައެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

     
  

  ނުވަވަނަ ބާބު 

 ދައުލަތުގެ ޒިންމާ 

  
ގުޅިގެން މީހުްނ  ވޭ މިންވަރާއި ގެވެށި އަނިޔާއާގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ރިޕޯޓުކުރެ (ހ)  .40  ދައުލަތުގެ ޒިންމާ

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 
އެނޫންވެސް އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ނުވަތަ  މަރުކަޒުތަކުގައި މީހުންގެ ތެރެއިން ވަގުތީ 

(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން  18 މީހުންގެ ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނާއި، އެ
ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީބައިތިއްބާނެ މަރުކަޒުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 

. ނުލައި މަރުކަޒުތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެ ޤާއިމުކޮށް، އަގަކާ   ވެ
  

 ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޤާއިމުކުރާ ވަގުތީ މަރުކަޒުތައް މި (ށ)   
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރު) އެކެއް( 1ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން މި

. އަދި   ކުންނާއި މަރުކަޒުތަ ވަގުތީ  ،ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ
މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ،ކުން ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަމަރުކަޒަ އެހެން

  .   ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
   

ދަދާއި އެހީތެރިކަން އަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ  (ނ)   
 ޚިދުމަތަށް އެދޭ މިންވަރަށް ތާއި އާބާދީގެ ނިސްބަ ،ދަދުއަ ފޯރުކޮށްދޭން ތިބޭ މީހުންގެ 

 .   ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ
  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން މީހުން  (ރ)  
ގަވާއިދުގައިވާ  ގުޅިގެން، ޤާނޫނާއި ގެ ޚިދުމަތްދޭ އެކި ފަރާތްތަކާ ސަލާމަތްކުރުމު
ނޑުތަކާ އަމިއްލަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މަރުކަޒެއް  އެއްގޮތަށް، މި މިންގަ
. ގަ ހިންގުމަށް މި ފަރާތްތަކުން    ވާއިދުން ހުރަހެއްނާޅައެވެ

  
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ މަރުކަޒެއްގެ ޚިދުމަތް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  މި (ބ)   

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެ ޚިދުމަތް  ،ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ
  ރީކުރުމަށްފަހުއެވެ.ރަޖިސްޓަ
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  ދިހަވަނަ ބާބު 

  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން 

  
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތް 

  ބެލުން
ފޯރުކޮށްދޭގޮތާިއ ގުޅިގެން ފޯރޮށްދޭ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް  ގެވެށި އަނިޔާއާ  .41

ން ބެލުމަށްޓަކައި އަންނަނިިވ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާގޮތް
ފިޔަވަޅުތަކުން ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން 

  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގެ( 2012/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެނީ  (ހ)   
ތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚިދުމަ  މި އި ގަވާއިދާ މި ،އާއި  )ޤާނޫނު
  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަޑަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލުން؛ލުސޫލާ އުއިއެކުލަވަ

  
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫނީ ލަފައާއި  ޙީޞިއްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، އިޖު(ށ)   

ގެވެިށ  ،މަރުކަޒުތަކާއިއެހެން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، ވަގުތީ މަރުކަޒުތަކާއި އެފަދަ 
ގުޅޭ އެނޫން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން  އަނިޔާގެ ޢަމަލުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާ

ހެން އެހެނި އިޑާޓާގެ ސާމްޕަލާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އެއްކޮށްފައިވާ 
ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތުތަކެއްގައި ނެގުން؛ ،މަޢުލޫމާތު   ކަ

  
އެތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުެގ  ްނޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެ  (ނ)   

  ފެންވަރު ބެލުން؛ 
  

ވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ފިޔަވައި އެނޫން ގޮތްތައް އްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަ(ރ)    
 .   ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން

  
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލައި 

   ރިޕޯޓުކުރުން 
 
 
 
 
  

 (ހ)  .42
  
  
  
  
  
  

ގުޅިގެން ފޯރޮށްދޭ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭގޮތާއި  ގެވެށި އަނިޔާއާ 
 ،ން ބެލުމަށްފަހުގައިޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ފެމިލީ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާގޮތް 

ޚިދުމަތެއް  ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އެ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅިގެން އެ ޚިދުމަތާ
. ފާހަގަކުރެވޭ  ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތަކާ ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ އެ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

 ،ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންކަމާއި
ލަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ކަންކަން އިޑުވާ ކަންކަމާއި، ވަގުތުން ހުއްޓަ ކަންބޮ

  ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.
  

ބާވަތްތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި  (ށ)    
މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަށް، 
އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާ 

  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
  

 .43  ފިޔަވަޅު އެޅުން 
 

ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަާކ  ގުޅިގެން  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ޚިދުމަތާފެމިލީ 
ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން 
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ނުކޮށްފިނަމަ އަދި ވަގުތުން ޙުކުރުމަށް އެންގުމަށްފަހުވެސް އިޞްލާޙުއިޞްލާ
ގެވެށި އަނިޔާގެ ލަންޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަންކަން އެފަދައިން ހުއްޓާ ނުލައިފިނަމަ، އިހުއްޓަ

އެއްގޮތަށް  ޔާސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއަށް އެކަމެއް ހުށަހަޅައި، އެ ކޮމިޓީގެ ލަފަކަންކަމާގުޅޭ 
  .ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އަޅަންވާނެއެވެ ،އެތަނެއް ޒިންމާކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

 
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް 

ރީ ފަރާތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަ
  ބެލެހެއްޓުން

ފެމިލީ  ،ރީއެއްށްދޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓަ ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ .44
  ލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ބަން ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

  
  

  ވަނަ ބާބު އެގާރަ 

  ކަންކަން  އެހެނިހެން 

  
ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ގެންދާ 
ނޑުން    މެދުނުކެ

45. 
 
 
 

  

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން،  މި (ހ)
 ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް، ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  ށް ގަވާއިދަ މި
ލުތައް ފެމިީލ ސޫތުތަކާއި އުރާއަގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތުގެ އިޖު މި

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ބަލައި، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޚިދުމަތް 
  ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި ށްކަފޯރުކޮށްދޭން ފެށުމާ ހަމައަށް، ކުރިއަށްގެންދިއުމަ 

  
ގެވެށި އަނިޔާގެ ނަމަވެސް، އޮތްމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ށ)    

ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން  ކޮށްދޭ ފަރާތަކުން މިގުޅިެގން ޚިދުމަތް ފޯރު ކާޢަމަލަ
ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކި ކަންކަން  ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި، މި
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތައް ފަހަނަޅަ  ގޮސް މުއްދަތުތަކެއް ހޭދަވާނަމަ، އިކުރުމަށް ކަ

ޚިދުމަތެއް  އެ ލުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ނުވަތައިޚިދުމަތެއް ދިނުން ހުއްޓަ އެ
ގަވާއިދުގައިވާ ފަދައިން ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އެންގުމުގެ  މި

  ބާރު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު 
  ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ޒިްނމާ

46. 
  

 މަޢުލޫމާތު ހިނގާފައިވާކަމުގެ ނުވަތަ  ހިނގަމުންދާކަމަށް  ޢަމަލެއް އަނިޔާގެ ގެވެށި (ހ)
 ފެމިލީ ފުލުހުންނަށާއި ،މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ ،ލިބިއްޖެނަމަ އިދާރާއަކަށް ދައުލަތުގެ

 އެކަން ،ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ޒަރީޢާއިން  ރިފަރަލްއެއްގެ އޮތޯރިޓީއަށް  ޕްރެޓެކްޝަން 
 މައްޗަށްއޮތް  އިދާރާއެއްގެ  އިޖުތިމާޢީ އިދާރާއަކާއި، ޞިއްޙީ ފާހަގަކުރެވުނު
  .ޒިންމާއެކެވެ

  
 މަޢުލޫމާތު ހިނގާފައިވާކަމުގެ ނުވަތަ  ހިނގަމުންދާކަމަށް  ޢަމަލެއް އަނިޔާގެ ގެވެށި (ށ)    

 ފެމިލީ ،މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ  ،ލިބިއްޖެނަމަ ޖަމާޢަތްތަކަށްއްޔާ ޢިއަމިއްލަ ޖަމް
 އެކަން ،ރިޕޯޓުކުރުމަކީ  ޒަރީޢާއިން  ރިފަރަލްއެއްގެ ،އޮތޯރިޓީއަށް ޕްރެޓެކްޝަން
  .ޒިންމާއެކެވެ ށްއޮތްމައްޗަ ފަރާތުގެ ފާހަގަކުރެވުނު

  
  
  

 
 

 (ނ)
  

 ،ތައްޔާރުކުރާނީ  ރިފަރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( އާއި) ހ( މާއްދާގެ މި
 މަޢުލޫމަތެއްގެ  ހިމަނަން ބޭނުންވާ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ  މުއައްސަސާއަކުން އެ
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  .ހިމެނޭގޮތަށެވެ  ތަފުސީލުތައް އަންނަނިވި ،އިތުރަށް    
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ  .1

 ފަރާތާ ދެމެދު ހުރި ގުޅުން.
 .ޖިންސު .2
 ރު.ތަޢުލީމީ ފެންވަ .3
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ. .4
 ޝަކުވާ ިލބުނު ގަޑި. .5
 ޝަކުވާ ލިބުނު ތާރީޚު. .6
 މައްސަލަ ބަލާ ފަރާތް. .7
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .8

އެ ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ  ހިމެނޭނަމަ،؛ މީހަކު ހިމެނޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
 . ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބަޔާންކުރުން މީހެއްގެ ތަފުސީލު

 ނަން. -1
 ކާޑު ނަންބަރު. ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  -2
/ އުފަންތީާރޚު. -3  އުމުރު
 ޖިންސް. -4
 ދާއިމީ އެޑްރެސް. -5
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް. -6
 ބަރު.ންގުޅޭނެ ފޯނު ނަ  -7
 މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. -8
 ބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. -9

 ރިޔާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.ބެލެނިވެ -10
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުއްޖެއް ނުވަތަ މީހެއްނަމަ ހުިރ   -11

  ސީލު.ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ތަފު
9. .  ހިންގި ޢަމަލުގެ ތަފުސީލު

10. .  މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅު
 ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ އަމުެރއް ނެރުނުނަމަ، އެ ނެރުނު އަމުރެއްގެ ތާރީޚާއި  .11

.  ތަފުސީލު
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގިގޮތާއި، ހިންގި ޙާލަތާއި، ހިންގި ސަބަބު  .12

  .   އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު
  

ގަވާއިދުގެ  ހިނދަކު، މި ހައިގަވާއިދުގައި އެނޫންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މި .47 މާނަކުރުން
މަޤްޞަދަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .   ގޮތަށެވެ
  

"ކްރައިސިސް އިންޓަރވެންޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅޭ ކުއްިލ  (ހ)   
ވެފައިވާ މީހުންނަށް، ނުވަތަ ޙާލަތްތަކުގައި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް 

އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެހިނދުން އެހިނދަށް ނުވަތަ ކުރު 
ކަމަށާއި، ތެރިކަމަށާއި، ނަފްސާނީ އެހީތެރިމުއްދަތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޖިސްމާނީ އެހީ
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 ށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަކާއި މައްސަލަތަކަށް ލުޔެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަތުބާއެފަރާތްތަކުގެ ޖަޒު
  އެހީތެރިކަމަށެވެ. 

  
"ރެފަރަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން، ގެވެށި އަނިޔާގެ  (ށ)   

ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ އަސަރު 
އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް މަގުދައްކައިދީ 

ފަރާތްތަކަށް އެކަން ބެލުމަށް ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 
  ފޮނުވާ ފޮނުވުމަށެވެ.

  
" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލަކާ ުގޅިގެން،  (ނ)    "ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް

ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ ގެވެށި އަނިޔާގެ 
އެމީހުންނަށް  ،އިއަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ، ބާރުވެރިކުރުވަ

ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ ތިބެ، 
ންމު ދިރިއުޅުމެއް އާމީހުންނަށް  އެ، އްލު ހޯދުމުެގ މަގުފަހިކޮށްޙަ އެކަންކަމަށް 

 .   އުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ
  

" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގެވެށި މަރުކަޒުތައް "ވަގުތީ  (ރ)    ުނވަތަ އެފަދަ އެހެން މަރުކަޒުތައް
އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނާއި އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ އަސަރު 

ދިނުމުގެގޮތުން، އިތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދައުމީހުންނަށް ރައްކަ ކޮށްފައިވާ 
ނޑައެޅޭ އު އެ ލުތަކެއްގެ ދަށުން އެފަދަ ސޫމީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަ

މީހުން ތިބުމަށް ނުވަތަ ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މަރުކަޒުތަކަށާއި، 
ތެރި ގޯތިތަކަށާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ އުއްކަމީހުން ތިބި ތަން ސިއްރުކުރާ ރަ އެ

  ޚިދުމަތްދޭ އެހެނިހެން މަރުކަޒުތަކަށެވެ.
  

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ  (ބ)   
ނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ންނުވަތަ އެހިނދެއްގައި އަންހެނު 

ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ޚާއްޞަ މީހުން 
ތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ތެރިކަމެއް ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިޖުއުރައްކަ

  މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ވުޒާރާއަށެވެ.
  

" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ (ޅ)    ގެވެށި އަނިޔާގެ  ،ގުޅުމުންނަންބަރަކާ  "ހެލްޕްލައިން
ކަމާގުޅޭ އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން  ،ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށާއި

  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފޯނުގެ ޚިދުމަތަށެވެ.
  

" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށް  (ކ)    "ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް
މީހުންނަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވެފައިވާ 

އެހީތެރިކަން  އިގެ ޚިދުމަތާދައްކައިދިނުމާއި، ކައުންސެލިންގމަޢުލޫމާތުދިނުމާއި، މަގު 
  ޚިދުމަތަކަށެވެ.އެހެނިހެން ފޯރުކޮށްދޭ 
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" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއްގެ  (އ)    ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ "ރިސްކް އެސެސްމަންޓް
މީހަކީ ކިހާ  ނުރައްކަލާއި ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބަލާ ބެލުންތަކެއްގެ ތެރެއިން، އެ 

ނޑައެޅުމަށް ކުރެވޭ މީހެއްކަން ތެރި އު ނުރައްކަ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދީފާނެ މީހެއްކަން ކަ
  ވެ.ށެމަސައްކަތަ

  
" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، (ވ)    ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ   "މީޑިއޭޝަން

ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ދެފަރާތާ 
.    ، ވާހަކަދައްކައި   އެދެވޭ ޙަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ

  
"ކޯޓު މަރުޙަލާއަށް ތައްޔާރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގެވެށި އަނިޔާގެ  (މ)   

ޝިކާރަޔަކަށްވާ މީހާ ކޯޓު މަރުޙަލާއަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި އަދި ހެކިބަސް 
ަނގަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރަޔަކަށްވާ މީހާއަށް ބޭނުންވާ 

އި ކޯޓުން ހުއްދަދޭ މިންވަރަކަށް ގެވެށި އަނިޔާެގ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަ
 .   ޝިކާރަޔަކަށްވާ މީހާއާއެކު ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް އޮފިސަރު ހަރަކާތްތެރިވުމަށެވެ

  
" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ޙާލަތާ، ވަށައިގެންވާ  (ފ)    "އެކަށީގެންވާ ޙާލަތްތައް

 ،މައްސަލައިގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށާއި ސީރިއަސްކަމަށް ބަލައި ،ކަންކަންމާއި 
.  އެ މައްސަލައެއް ނޑައަޅާ ހާލަތްތަކަށެވެ   ބަލާ މުއައްސަސާއަކުން ކަ

  
" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު (ދ)     (ގެވެށި އަނިޔާ  2012/3"ޤާނޫނު

 . ) އަށެވެ   ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
  

 ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު  ރުގެ ގެޒެޓުގައި މިދިވެހިސަރުކާ ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި .48  މަލުކުރުންޢަގަވާއިދަށް 
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  
  

_____________________ 


