c

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަރުވާލެވޭ މީހުން އަމަލު ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އަސާސީ
ގަވާއިދު
.1

އެ މީހަކު އަރުވާލެވިފައިވާ ރަށުން އަމިއްލައަށް މާލެއައުމާއި އެ

ރަށަކުން ފިލައިގެން ދިޔުމާއި މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުއްދަނެތި

އަތޮޅުން ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މި ބާވަތުގެ ޢަމަލު ކުރާ

މީހުން

ޤާނޫނު

ނަންބަރު:

ގެ

5/78

ދަށުން

ޖަލުގައި

ހައްޔަރުކޮށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/68 :ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން އެ މީހަކާއި މެދު ޢަމަލުކޮށް އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް

ފުރުވާލެވެންދެން އެ މީހަކު ހުންނާނީ ޖަލުގައެވެ.

.2

ނިމިގެން

އަރުވާލުމަށް ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދަށް ފުރުވަންޖެހޭ މީހުން މި
ޑިޕާޓްމަންޓާ

ހުންނަންވާނީ

ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު

ފުރޭގޮތަށް

ދަތުރަށް

ދުވަހުގެ

07

ފަހުން

ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

މި

މހުން
ޑިޕާޓްމަންޓުން ދޯނިފަހަރަށް މީހުން ޖައްސާ ފުރަންޖެހޭ ީ

ބަލާ ދާނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ގާޑުންނެވެ .އެ މީހުން ދާނީ އެ

މީހުންނަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ޔުނީފޯމްގައެވެ.
.3

އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް ވަކި ރަށަކަށް ދާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް
އެދި ދާން އެދޭ ރަށެއް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާ ކުށުގެ

ބާވަތުން އެއީ އަރުވާލެވޭ ކަހަލަ ރަށެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މި

ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލާ އެރަށެއް ހަމަޖައްސާ ޖަވާބުދޭތާ 03
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރާ އުޅަނދެއްގެ ނެއްވަކު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް
ފޮނުވައިގެން
1

އެ

ރަށަކަށް

ފުރުމުގެ

ކަންތައް

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ބަލި

ޙާލެއްގައި

ހުރި

މީހެއްނަމަ

ފުރުވަން ބަލާ ދިޔުމުގެ ކުރިން މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.
.4

މި މާއްދާއަކީ އަދަބު  /ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
މާއްދާއެއްކަމުގައި ވާތީ ،މި މާއްދާ މި ވަނީ މި ގަވާއިދުން
އުނިކުރެވިފައެވެ.

.5

ރަށް ކަނޑައެޅުމުގައި އެއް ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ދެ މީހުން އެއް
ރަށަކަށް ފޮނުވުމާ ދެމަފިރިޔަކު ނުވަތަ ދެބަފައިން ނުވަތަ
ދެމައިން ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން އެއްރަށަކަށް

ފުރުވޭނީ ކުށުގެ ބާވަތަށް ބަލާ މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަކިގޮތެއް

ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައެވެ.

އަދި

އެ

މީހެއްގެ

އުފަންރަށާ

މައިންބަފައިންނާއި އަނބިދަރިންގެ ރަށަކަށް އަދި ފިރިމީހާގެ
ކވެ.
ރަށަށް އަރުވާލެވިގެން ހުރުމަކީ މަނާކަމެ ެ

.6

އަރުވާލަންޖެހޭ މީހުން ރަށް ކަނޑައަޅާނީ މީހުން އަރުވާލުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަކަށެވެ .އާޢްމު ގޮތެއްގައި

މހުން މާލެއިން ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށަކަށެވެ .ދެކުނު
އުތުރު ީ

މީހުން މާލެއިން އުތުރު އަތޮޅެއްގެ ރަށަކަށެވެ .އެ މީހެއްގެ

ކުށުގެ ރެކޯޑަށް ބަލާ ވަކި ރަށަކަށް އަރުވާލަންޖެހޭ މީހުންގެ

ރަށް ކަނޑައަޅާނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ .އެއްފަސްގަނޑެއްގައި

ގިނަ ރަށްރަށް ހުންނަ ރަށްރަށާއި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަ ރަށްރަށާ

ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މަސްރޫޢުތައް ހިންގަވާ ރަށްރަށަށް މީހަކު
އަރުވާލެވޭނީ އެ މީހެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑަށްބަލާ މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް
ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.

.7

ބަންދުގައި ތިބޭއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން

ބޭނުންވާ ސިޓިއާއި މެސެޖް އަދި ތަކެތި ފޮނުވަންވާނީ މި

ޑިޕާޓްމަންޓް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ .އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން
2

ބޭނުންވާ

ތަކެތި

ސިޓީއާއި

ހުއްދަކަމެކެވެ.
.8

އަރުވާލާ

ރަށުގައި

އަމިއްލައަށް

ފޮނުވުމަކީ

އުޅުން

ގޯސްވެގެން

ނުކިޔަމަންތެރިވެ

އަތޮޅުއޮފީހަށް ނުބެލެހެއްޓެވިގެން އަންގަވާ މީހުން ،މާލެ ގެނެސް
ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުކިޔަމަންތެރިވި މައްސަލަ ގަވާއިދުން
ބަލާ ނިންމޭނެއެވެ .އެ ރަށަކުން ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން އަނބުރާ
ފޮނުވާ މީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ރަށަކަށް ފޮނުވޭނީ މާލެ

އަންނަތާ

01

ހރިނަމައެވެ.
ު

އަހަރު

ހުންނަ

ފަހުން

މީހަކު

އިތުރު

އެއްވެސް

ކުށެއް

މީހަކަށް

ނުކޮށް

ފައިސާގެ

.9

ބަންދުގައި

.10

އަރުވާލެވިފައި ތިބޭ މީހުން އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު

ގޮތުންނާއި ނުވަތަ ހަދިޔާގެ ގޮތުން އެހީވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އިރުއޮއްސޭ އިރަށް ރަށަށް

އާދެވޭ ގޮތަށް މަހަށް ފަރަށް

ދިޔުމާ ،ރަށު އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އެފަދަ މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

ކަނޑައެޅޭ

އަތޮޅުގެ

މުއްދަތަކަށް

ތަރައްޤީގެ

މަޝްރޫއެއް ނުހިނގާ ފަޅުރަށަކަށްގޮސް ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.
.11

މީހުންނަށް ކިޔަވައިދިނުން ،ބޭސްކޮށްދިނުން ،ފަންޑިތަ ހެދުން،
މިޔުޒިކް ކުޅުން ،ފެހުން ފަދަ އެ މީހަކު އެހެން މީހަކަށް
އުގަންނައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމެއް އަގަށް ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ހިލޭ
ދަސްކޮށް

ދިނުމަށް

ބޭނުންވާނަމަ

އެކަމެއް

ކުރެވޭނީ

މި

ޑިޕާޓްމަންޓަށްލިޔެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ .ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި

އަގަށްކޮށްދީ އުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް އަގަށް
ކޮށްދިނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.

.12

އަރުވާލެވިފައި ތިބޭ މީހުން އެ ރަށެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން
ރަށުގެ
3

ތަރައްޤީއަށް

ކުރަމުންގެންދާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ .އަދި އެ ރަށެއްގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ
ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.13

އަރުވާލެވިފައި ހުންނަ މީހަކު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން
ނޫނީ އަރުވާލި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ހުރުމާއި މަހަށް
އޅުމުގައި އަރުވާލި ރަށް ނޫން މީހުން ދިރިއުޅޭ
ފަރަށް ގޮސް ު

އެއްވެސް ރަށެއްގެ ފަޅަށް ވަނުމާ ޓްއަރިސްޓް ރިސޯޓްތަކަށް

ދިޔުމާ ރިސޯޓް ހަދާ ހިންގާ ރަށްރަށުގެ ފަޅަށް ވަނުމަކީވެސް

މަނާ ކަމެކެވެ.
.14

އަރުވާލެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި މަހަކު

 07ކިލޯ ހަނޑުލުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .މި ފައިސާ

ޕޓްމަންޓުން ހޯދުމަކީ އެ މީހަކު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
މި ޑި ާ
އެ މީހަކު މިނިވަންވާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން  01އަހަރު ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ފައިސާ ނުނަގާ ހުރެއްޖެނަމަ ދެން އެ ފައިސާއެއް
ނުލިބޭނެއެވެ.

.15

އަރުވާލެވިފައި
ފަރުވާއަކަށް

ހުންނަ

ހުރުމުގައި

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

މި

ބަލިވެގެން

ޑިޕާޓްމަންޓަށް

ސިއްހީ
ސިޓީ

ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށެއްގެ ރަށުއޮފީހަށް ގޮސް އެދުމުން

ސިއްޙީ

މަރުކަޒަކަށް

ފޮނުއްވައިގެން

ފަރުވާ

ނއެވެ.
ދެއްވާ ެ

ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ފަރުވާކޮށްގެން ރަނގަޅުނުވާ ބަލިތަކަށް
ޑޮކްޓަރ މާލެއަށް ރިފައި ކުރެއްވުމުން މާލެ ގެނެސް އެ މީހަކަށް

ކށްދެވޭނެއެވެ .ގޭގައި ބަންދުގައި ހުރެގެން ބޭސްކުރާނަމަ
ފަރުވާ ޮ

ބޭސްކުރަންޖެހޭނީ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ .އެ

މީހެއްގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުންނާ ކުށުގެ ބާވަތުން އެ މީހަކު
ގޭގައި

ބަންދުގައި

ބަހައްޓައިގެން

ނުބެލެހެއްޓޭނެކަމަށް

މި

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ސާބިތުވާ މީހުންނަށް ބޭސްކޮށްދެވޭނީ ޖަލުގައި

ބައިތިއްބައިގެންނެވެ.

4

.16

އަރުވާލާފައި

މީހަކު

ހުންނަ

ކައިވެނިކުރަން

މީހަކާ

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި

އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެ ރަށެއްގެ ރަށުއޮފީހަށެވެ.
ރަށުއޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ބޭނުންވާނޭ މަޢުލޫމާތާއިއެކު

އަތޮޅުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެ މައްސަލަ

ށ އެ
ހުށަހެޅުއްވުމުން މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކަ ް
ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.

.17

އަރުވާލި ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް ސިއްޙީފަރުވާއަކަށް

ގޮސްހުންނައިރު އެ ރަށަކީ މީހުން އަރުވާލާ ރަށަކަށް ނުވާނަމަ
ނމެންދެން އެ ރަށުގެ ގޭގައި
އެ މީހަކު ހުންނަންޖެހޭނީ ފަރުވާ ި
ބަންދުގައެވެ.

މިގޮތަށް

އަރުވާލެވިފައި

ހުންނަ

ހުންނަ

ހުރުމުގައި

ނުކިޔަމަންތެރި

ވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ ކުރިން ހުރި ރަށަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
.18

އަތޮޅުއޮފީހުން

ވާންވާނެއެވެ.
.19

އަންގަވާ

ރަށުއޮފީހުން

ހުރުމުގައި

އެންގެވުންތަކަށް

ނުވަތަ

ކިޔަމަންތެރި

އަރުވާލެވިފައި ހުންނައިރު އެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތެއްގެ ކިބައިން
ތިމާއަށް

އުނދަގުލެއް

ދައްޗެއްފޯރާ

ނުވަތަ

ޖާނާ

މާލަށް

ގެއްލުމެއްދީފިނަމަ އެ މައްސަލައެއް ލަސްނުކޮށް ރަށުއޮފީހަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.20

މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަނާނުކުރާހާ ހިނދެއްގައި އަރުވާލެވިފައި ތިބޭ

މީހުންގެ

ޢާއިލާ

)އަނބި،

ދަރިންނާ

މައިންބަފައިންނާއި،

ފިރިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން( އެ މީހަކު އަރުވާލެވިފައިހުރި

ރަށަކަށް ގޮސް ބައްދަލުވެ އުޅުމާ އަދި އެ މީހަކާއެކު އެ

ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ.
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