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  އެއްވެ އުޅުމުގެ ގަވާއިދު
  އެއްވަނަ ބައި
  މާނަތަޢާރުފާއި 

 
 

ލިބިދޭ، ތުންނަށްމިއީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ދިވެހިރައްޔި    )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން
ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން
ރައްކާތެރިކުރުމާއި، މި މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމުގައި

މު ދިރިއުޅުމާއި، ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީއްޢާ
ޙަރަކާތްތަކާއި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ޙިދުމަތާއި، އެހެނިހެން

ވެ އުޅުމާއިއިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކާއި، ހިނގާބިނގާ
ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، މުވާސަލާތާއި
ފެނާއި ކަރަންޓުފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ ޙިދުމަތްތަކާއި
ދިވެހިންގެ ޖަމާޢީ އަދި ފަރުދީ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކުރެވޭނެގޮތެއްގެ މަތިން، އެއްވެ އުޅުމުގައި

  .ގަވާއިދެވެ ޢަމަލުުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ
  

  .އެވެ" އެއްވެ އުޅުމުގެ ގަވާއިދު"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ     )ށ(    
  

ށް ބުނެފައިއެވަނީމިގަވާއިދުގައި އެއްވެއުޅުންކަމަ      .2  މާނައެއްވެއުޅުމުގެ 
ންނާބެހޭ ކަމަކާ ނުވަތަ ޢަންމުންނާބެހޭޢާއްމު

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލެެއް، ނުވަތަ ޝުޢޫރެއް
ކޮށް ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުްނ، ތިންމީހަކު ނުވަތަޢާއްމު

އަދި. އެއަށްވުރެ ގިނަބަޔަކު އެއްވާއެއްވުމަށެވެ
އެއެއްވުމުގެ ތެރޭގައި، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ
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މީހަކު، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ) ތިނެއް( 3މަޤްޞަދެއްގައި 
  .ގިނަ ބަޔަކު ބާއްވާ ހިނގާލުން ވެސް ހިމެނެއެވެ

  
  ދެވަނަބައި

  އެއްވުން ބާއްވާކަމުގެ ނޯޓިސް ދިނުން
  

އެއްވުން ބޭއްވުމަށް 
  ނޯޓިސް ހުށަހެޅުން

ކޮންމެ އެއްވުމެއްވެސް ބާއްވަންވާނީ، އެ އެއްވުމަކަށް      .3
މީހަކު އެ އެއްވުމެއް ބާއްވާކަމުގެ) ތިނެއް( 3ޒިންމާވާ 

މެއް ބާއްވާކަމުގެ ނޯޓިސް، އެނޯޓިސް، އެ އެއްވު
ޤަސްދުކުރާ ތާރީޚުން މަދުވެގެންއެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް 

ދުވަހުގެ ކުރިން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު) ސާދަ( 14
އެއްވުން ބާއްވާކަން އަންގާ"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް  ޕޮލިސް" ފޯމް

ސަރވިސަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
  .މަތިންނެވެ

  
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޒިންމާވާ 3މި ގަވާއިދުގެ       .4  ޒިންމާވާ ފަރާތްއެއްވުމަށް 

މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ) ތިނެއް( 3
ކިބައިގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް

  .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ
  

  .ދިވެހިރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން  )1(      
  

އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހަކު) އަށާރަ( 18އުމުރުން  )2(      
  .ކަމުގައިވުން

  
  .ބުއްދިހަމައަށް ހުރިމީހަކު ކަމުގައިވުން  )3(      

  
ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު  )4(      

  .ކަމުގައިނުވުން
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ވައްކަން، މާރާމާރީ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން  )5(      

ވިޔަފާރިކުރުން، އަދިނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުން 
61ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  46ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާއި ދެމެދު ބުނެފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން،
އަހަރުގެ ތެރޭ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 5ވޭތުވެދިޔަ 

  .މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
  

އެއްވުން ބޭއްވުން 
  ހުއްދަނޫން މަޤްޞަދު

ހިންގުމަށް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފުޤާނޫނާއި       .5
މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި އެއްވެސް އެއްވުމެއް ނުވަތަ ހިނގާލުމެއް

  .ބޭއްވުަމކީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ
  

އެއްވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް 
  އެންގުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 3މިގަވާއިދުގެ       .6
އެއްވުމެއް ބާއްވާކަން އަންގާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ނޯޓިސް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ތިރީގައިވާ ކަންތަައްތައްކަށް
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެ އެއްވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

ގަވާއިދުތަކާއި އަދިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާޢި   )1(      
މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް

  .ބައްވާ އެއްވުމެއްކަމަށްނުވުން
  

)ތިނެއް( 3އެ އެއްވުމަކަށް ޒިންމާވެ ހުށަހަޅާފައިވާ   )2(      
ވަނަ 4މީހުންކުރެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި، މިގަވާއިދުގެ 

  .ފުރިހަމަނުވުންމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތެއް 
  

އެ އެއްވުމަކަށް ޒިންމާވެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން،  )3(      
ކުރިން މިފަދަ އެއްވުމެއް ބާއްވާފައިވާނަމަ އެ އެއްވުމަކާ
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ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތަކުން މިގަވާއިދުގެ ދަށުން
  .އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އުފުލާފައި ނުވުން

  
އެއްވުމަށް ނުބޭއްވުމަށް 

  ސަބަބުކަނޑައެޅި 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވުމެއް 6މިގަވާއިދުގެ     )ހ(  .7

ސް އިންނުބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،) ހަތެއް( 7ދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ނޯޓިސްއެކަން ލިޔުމަކުން އެ އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް 

  .ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމުގައި، އެ) ހ(މިމާއްދާގެ     )ށ(    
ބާއްވައިގެން ނުވާނެކަމަށް ކަނޑައެޅި ސަބަބު ވުމެއްއެއް

   .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  

ޝަރުޠުތަކާ އެކު 
އެއްވުން ބޭއްވުމަށް 

  އެންގުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 3މި ޤަވާޢިދުގެ     )ހ(  .8
އެއްވުމެއް ބާއްވާކަން އަންގާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ނޯޓިސް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށާއި،
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކަށާއި،
ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ޙިދުމަތާއި އެހެނިހެން އިޖްތިމާޢީ

ނގާވެ އުޅުމަށާއި،ޙަރަކާތްތަކާއި، ހިނގާބި
ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށާއި، މުވާސަލާތާއި ފެނާއި
ކަރަންޓުފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް
ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އަމަން ޢާންމަށާއި
ޢާއްމު މަޞްލަހަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް
ފެންނަނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ޝަރުތުތަކާއި

އެ އެއްވުން ބޭއްވުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެކު
 .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ގައި ބުނެފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ތެރޭގައި) ހ(މި މާއްދާގެ     )ށ(     

ގައިވާ ފޯމުގައި 1މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން ބަދަލުކުރުމުގެ
  .އިޚްތިޔާރު ހިމެނެއެވެ

  
ގެ ދަށުން ޝަރުތަކަކާއެކު އެއްވުމެއް) ހ(މިމާއްދާގެ     )ނ(    

ސް އިންބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،) ހަތެއް( 7ދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އެކަންލިޔުމަކުން އެޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށް،  އެ

އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް
  .އަންގަންވާނެއެވެ

  
އެއްވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް 
ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ޝަރުތުތަކާމެދު ހިތްހަމަ 
ނުޖެހިގެން އެމައްސަލަ 
  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން

އެންގުމުގެ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވުމެއް ނުބޭއްވުމަށް      .9
ސަބަބުން، ނުވަތަ ޝަރުތުތަކާއެކު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް
އަންގާފައިވާ ހާލަތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ

ނޯޓިސް ހުށަހަޅާފައިވާ މެދު އެ އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް
ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެމައްސަލައެއް

ހެޅުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީކޯޓަށް ހުށަ
  .ޙައްޤު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
  ތިންވަނަބިައ

  އެއްވުން ބޭއްވޭނޭ ތަންތަނާއި ގަޑިތައް އަދި 
  ހުއްދަނޫން ކަންތައްތައް އެއްވުމުގައި ކުރުން

  
އެއްވުން ނުބޭއްވޭނެ 

  ސަރަޙައްދު
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނގާ ވަށައިގެން     10

އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަކީ އެއްވެސް ސަރަޙައްދުގައި
  .ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ

  
  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މަރުކަޒުތައް  )1(      

  
  .މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަރުކަޒުތައް  )2(      
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  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  )3(      

  
  .ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު  )4(      

  
  .ކުރާގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް   )5(      

  
  .ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް  )6(      

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި ކަނޑުގެ  )7(      

  .ބަނދަރުތައް
  

  .ޖުމްހޫރީ މައިދާން  )8(      
  

އެއްވުން ބޭއްވޭނެ 
  ސަރަޙައްދު

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން މާލޭގައި އެއްވެސް އެއްވުމެއް      .11
ބުނެފައިވާވަނަ މާއްދާގައި  12ބޭއްވޭނީ މިގަވާއިދުގެ 

ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން އިޢުލާނުކުރާ
ރަށެއްގައި ނަމަ އެހެން ރާއްޖޭގެ. ސަރަޙައްދެއްގައެވެ

އެކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު އެރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުން
  .އިޢުލާނުކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ

  
އެއްވުން ބޭއްވޭނެ 

  ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުން
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެއްވުން ބާއްވާނޭ ސަރަޙައްދުމި     )ހ(  .12

ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ވުޒާރާތައް ހިންގެވުމާ
ހަވާލުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ވަޒީރުންގެ

  .ކޮމިޓީއަކުންނެވެ
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް  )1(      
  ސެކިއުރީޓީ

  
  ހޯމްއެފެއާރޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް   )2(      
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް  )3(      

  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން  )4(      

  ޑިވޮލޮޕްމަންޓް
  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  )5(      
  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  ަ)6(      
  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  )7(      
  

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އެންޑްމިނިސްޓްރީ   )8(      
  ޓްރޭޑް

  
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން  )9(      

  
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެ އުޅެވޭނެ ސަރަޙައްދުތައް    )ށ(    

އަސާސީން ކަނޑައަޅުމުގައި، ޤާނޫނު
ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ، ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ
މުއްއެޅުމުގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ޢާ

ދިރިއުޅުމާއި، ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ
ޙަރަކާތްތަކަށާއި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ޙިދުމަތާއި
އެހެނިހެން އިޖްތިމާޢީ ޙަރާކާތްތަކަށާއި، ހިނގާބިނގާވެ
އުޅުމާއި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ ިމނިވަންކަމަށާއި،

ސަލާތާއި ފެނާއި ކަރަންޓުފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެމުވާ
ޙިދުމަތްތަކަށާއި ދިވެހިންގެ ޖަމާޢީ އަދި ފަރުދީ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައްޗަށް

  .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ
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މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެ އުޅެވޭނެ ސަރަޙައްދުތައް،    )ނ(    
ޙާލަތަަށްރަށުގެ އަދި ޤައުމުގެ އެ އެއިރެއްގެ 

  .ގެންދަންވާނެއެވެ ރަމުންރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ބަދަލުކު
  

އެއްވުން ނުބޭއްވޭނެ 
  ގަޑިތައް

އާދެމެދު 8އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 10ރޭގަނޑު      .13
ވަގުތެއްގައި އެއްވުން ބޭއްވުމަކީ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން

  .ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ
  

އެއްވުމުގައިކުރުން 
  ކަންކަންހުއްދަނޫން 

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ އެއްވުމެއްގައި ނުވަތަ      .14
ހިނގާލުމެއްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް

  .ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ
  

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ  )1(      
ކަމަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭނޭފަދަ ޢިބާރާތެއް ލިޔެފައިވާ

   .ލިޔުމެއް ގެންގުޅުން، ނުވަތަ ގޮވާލުމެއް ގޮވާލުން
  

މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެވޭފަދަ  )2(     
ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ

  .ގެންގުޅުން
  

  .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުން  )3(     
  

  ހަތަރުވަނަބައި
  ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން

  
މަށް ލިބިދޭ އެއްވު

  ރައްކާތެރިކަން
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބާއްވާ އަދި      .15

ހިނގަމުންދާ އެއްވުމަކަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމާއި،
އެ އެއްވުމެއް ޤަޞްދުގައި ރޫޅާލުމަށް

އެއްވުމެއްގައި ހަމަނުޖެހުން މާއި،މަސައްކަތްކުރު
  .އުފެއްދުމަކީ މަނާކަމެެކެވެ
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  ފަސްވަނަބައި
  ޤާނޫނީ ޒިންމާ

  
އެއްވުމަށް ޒިންމާވާ 

  ފަރާތުގެ ޒިންމާ
މަށްވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްވު 3މިގަވާއިދުގެ       .16

މީހުން އެއެއްވުން ހިނގަމުންދާ) ތިނެއް( 3ޒިންމާވާ 
  .ވަގުތު އެތާނގައި ހާޒިރުވެ ތިބެންވާނެއެވެ

މިގޮތުގެ މަތިން އެ ފަރާތްތަކުން ތިބެންވާނީ،
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވުމުގެ 20މިގަވާއިދުގެ 

އަމަން ބަލަހައްޓަން ދާ ފަރާތްތަކާ، ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން
3ވާ އަދި އެއްވުމަށް ޒިންމާ. ގޮތަށެވެއަބަދުވެސް ގުޅޭނެ

ފަރާތުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް) ތިނެއް(
  .ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ

  
ގަވާއިދުތަކާ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ  )1(     

ޚިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިން އެއްވުން ރާވައި، ކުރިއަށް
  .ގެންދިއުން

  
ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ މަތިން، އެމިގަވާއިދުގައި   )2(     

  .އެއްވުން ބޭއްވުން
  

  .އެއްވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުން  )3(     
  

  ހަވަނަބައި
  ދެމެހެއްޓުން ޢާއްމުމު މަޞްލަހަތާއި އަމަންޢާއް

  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ އެއްވުމެއް ހިނގަމުންދާ      .20  އަމަން ބެލެހެއްޓުން

އަމާންކަމާއެކު ބޭއްވުމަށްވަގުތު، އެ އެއްވުން 
މުއްމަގުފަހިކުރުމަށާއި، ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ޢާ
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މު ދެމެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންމަޞްލަހަތާއި، އަމަންޢާއް
ނުވަތަ މިކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޔަކު ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފުލުހުން ނެތް، ސްއަށްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި
  .ގެ ރަށުއޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެރަށެއްގަައިނަމަ، އެރަށެއް

  
ސެކިއުރިޓީލައިން 

  ޤާއިމްކުރުން
ވަގުތު އަމަން ޢާންމަށާއި ދާއެއްވުމެއް ހިނގަމުން      .21

މު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީޢާއް
ލައިން ޤާއިމުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އެ އެއްވުމުގެ އަމަން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 20ބެެލެހެއްޓުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 
މިގޮތުން ޤާއިމުކުރެވޭ. ބަޔަކަށް ލިބިގެންވެއެވެފޮނުވާ 

ފަރާތުގެއެއެއް ސެކިއުރިޓީ ލައިން، އެފަރާތުގެ ހުއްދަ
  .ހުއްދަނެތި ހުރަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  
އެއްވުން ބާއްވާތަން 

  ބަދަލުކުރުން
އަަމަން ގެމިގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ އެއްވުމެއް      .22

އެ ބަލަހައްޓަމުންދާ ދިޔުމުގައި ދިމާވާ ޙާލަތަކާހުރެ، 
އެތަނުގައިބަދަލުކުރުމަށް އެވަގުތު އެއްވުން ބާއްވާ ތަން 

ވަނަ މާއްދާގެ 20އަމަން ބެލެހެއްޓުމަށް، މިގަވާއިދުގެ
ދަށުން ފޮނުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރި އެންމެ

އެ އެއްވުން ،އިސްމީހާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރުބާއްވާތަން ބަދަލުކުރުމަށް 

  .އެމީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެއްވުމެއް      .23  އެއްވުން ހުއްޓުވުން
ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު، ނުވަތަ ރޫޅާލުމުގެ ބާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ނުވަތަ މިގަވާއިދުގެ

ދަށުން އެ އެއްވުމުގެ އަމަން ވަނަ މާއްދާގެ 20
  .ލެހައްޓަން ފޮނުވާބަޔަކަށް ލިބިގެންވެއެވެބަ
  

އެއްވުމެއް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރިއަށް  )1(     
  .ގެންދިއުން
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އެއްވުމެއް މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް  )2(     

  .ކުރިއަށް ގެންދިއުން
  

އެއްވުމެއް ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް، އާންމު މަޞްލަހަތަށް،  )3(     
ނުވަތަ އަމަންޢާންމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޙާލަތެއް

  .މެދުވެރިވުން
  

އެއްވުމެއް ހުއްޓުވުމުގައި 
  ޢަމަލު ބަހައްޓަންވާ ގޮތް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވުމެއް 23މިގަވާއިދުގެ       .24
ހުއްޓުވުމުގައި، ނުވަތަ ރޫޅާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ،

  .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

އެނބުރި ދިޔުމަށްއެއްވުން ހުއްޓާލައި،   )1(     
ނަސޭހަތްތެރިވެ، އެނބުރި ދިޔުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

  .ވަކި ވަގުތެއް ދިނުން
  

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ  )2(     
ނުގޮސްފިނަމަ، އެ އެއްވުމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ
ރޫޅާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް އަންގައި،

  .އިންޒާރުކުރުން
  

އިންޒާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ އިންޒާރާ  )3(     
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެ އެއްވުމެއް
ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ރޫޅާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު

  .އެޅުން
  

ހާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި 
  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު

ހިނގަމުންދާ އެއްވުމެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ކުއްލި      .25
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް
ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިއްޖެނަމަ، އަދި އެކަމާ

24ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މިގަވާއިދުގެ 
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އުމަށްވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މަރުހަލާތަކަށް ދި
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެޙާލަތަކާ
ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު،

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނެފައިވާ 24މިގަވާއިދުގެ 
މަރުޙަލާތަކަށް ނުގޮސް އެޅުމުގެ ބާރު، ދިވެހިރާއްޖެގެ

ވަނަ 20ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ނުވަތަ މިގަވާއިދުގެ 
ވުމެއްގެ އަމަން ބަލަހައްޓަންގެ ދަށުން އެ އެއްމާއްދާ

  .ފޮނުވާބަޔަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

  ހަތްވަނަބައި
  މާއްދާތަކެއް ޢާއްމު

  
ދިރިއުޅުމުގައި އާދައިގެ މަތިން ބާއްވާ ޢާއްމު      .26  އިސްތިސްނާ

އެއްވުންތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ބައްދަލުވުންތައް މިގަވާއިދުން
ތެރޭގައި ތިރީގައިމީގެ . އިސްތިސްނާވެއެވެ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ އެއްވުންތައް ހިމެނެއެވެ
  

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި  )1(     
  .ބައްދަލުވުންތައް

  
ޕާޓީ، މިއުޒިކްޝޯ، ބައިސްކޯފް، ކުޅިވަރުފަދަ،  )2(     

  .އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް
  

ބާއްވާއާދަކާދައާއި، ޘަޤާފަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން   )3(     
  .ބައްދަލުވުންތައް

  
ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކާއި، އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ  )4(     

ބައްދަލުވުންތަކާއި، އެކިއެކިކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއި 
  .ޙަރަކާތްތައް
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ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަނުން ބާއްވާ  )5(     
  .އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް

  
ސްކޫލު، މަދަރުސާ، ކްލާސްފަދަ ކިޔަވާދޭ ތަންތަނުގެ  )6(     

ފަރާތުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި،
  .ޙަރަކާތްތައްއެކިއެކި 

  
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް      .27 އެހެނިހެން ހުއްދަ ހޯދުން

ކަމާގުޅޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން، ކުންދިނުމަ
 .އެއްނުވާނެއެެވެނާ ހުއްދަތައް ހޯއްދުމަކުން އިސްތިސް

  
ކޮށްފައިނުވާހާމިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން       .28  މާނަ

 :ހިނދަކު
  

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ދުވަސް ގުނުމުގައި ސަރުކާރު  )1(      
 .ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ

  
ވަނަ މާއްދާގެ 8ވަނަ މާއްދާއާއި  7މިގަވާއިދުގެ   )2(      

އަންގާ ސްއިންދަށުން މޯލްްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި
އެންގުންތައް ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލޭނީ، މިގަވާއިދުގެ

ގައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށް 1ޖަދުވަލު 
އެ އެންގުން ރައްދުކުރުމުން ނުވަތަ އެފޯމުގައި ދީފައިވާ
.ފެކްސް ނަންބަރަށް އެ އެންގުން ފެކްސްކުރުމުންނެވެ

ން  ރައްދުކުރުމަށްއަދި މިގޮތުގެ މަތިން އަންގާ އެންގު
ގައިވާ ފޯމުގައި 1ދެފަހަަރުމަތިންގޮސް، ޖަދުވަލު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައި އެ އެންގުން
ބަލައިގަންނާނެ މީހަކު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ

ގައިވާ ފޯމުގައި ދީފައިވާ ފެކްސް 1ޖަދުވަލު 
ނަންބަރަށް ފެކްސް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން، އެ

ގައިވާ 1ދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު އެންގުން ރައް
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ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށް އެ އެންގުން
ރަޖިސްޓަރޑް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓްކުރުމުން، އެ

 .އެންގުން ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ބެލޭނެއެވެ
  

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މަރުކަޒުތައް"  )3(     
އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ކަމަށް ބުނެފައި

ބާރުގެ މަރުކަޒުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން

 .ކަނޑައަޅައި އިޢުލާނުކުރާ ތަންތަނަށެވެ
  

ކަމަށް" މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަރުކަޒުތައް"  )4(     
ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
މަރުކަޒުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

ކޮށް އިޢްލާނުކުރާޢާއްމުހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅައި 
 .ތަންތަނަށެވެ

  
ބުނެފައި އެވަނީކަމށް " ވަަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު"  )5(     

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވުމާއި ހިނގާލުން ބޭއްވުން
މަނާކަމަށް ބުނެފައިވާ ތަންތަނުގެ އިންވެގެން

 .ވަށައިގެންވާ މަގުތަކުގެ ސަރަހައްދުތަކަށެވެ
  

މިގަވާއިދުގައި އެކަހެރިނަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ  )6(     
ތަންތާނގައި ގިނަނަމުގެ ގޮތުގައި އަދި ގިނަނަން
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަންތާނގައި އެކަހެރިނަން ދޭހަވާގޮތަށް

 .މާނަކުރެވިދާނެއެވެ
  

އިން 2006މެއި  15 މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ      .29  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް
 .ފެށިގެންނެވެ
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  1ޖަދުވަލު 

c 
  

  މޯލްްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
  ، މާލެ   
  ދިވެހިރާއްޖެ  

  ބާއްވާކަން އަންގާ ފޯމްއެއްވުން 
  

 ލޫމާތުއެއްވުން ބޭއްވުމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢު .1
 : ފުރިހަމަނަން) ހ(   )1(

  :ޖިންސް) ށ(  
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް) ނ(  
  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް) ރ(  
  :އުފަން ތާރީޚް) ބ(  
  :ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު) ޅ(  
  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު) ކ(  
  :ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި، ވަޒީފާގެ ނަން/ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ) އ(  
   

 
 : ފުރިހަމަނަން) ހ(   )2(

  :ޖިންސް) ށ(  
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް) ނ(  
  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް) ރ(  
  :އުފަން ތާރީޚް) ބ(  
  :ދިވެހިރައިްޔތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު) ޅ(  
  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު) ކ(  
  :ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި، ވަޒީފާގެ ނަން/ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ) އ(  

  
 

 : ފުރިހަމަނަން) ހ(   )3(
  :ޖިންސް) ށ(  
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް) ނ(  
  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް) ރ( 
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  :އުފަން ތާރީޚް) ބ(  
  :ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު) ޅ(  
  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު) ކ(  
  :ވަޒީފާ އަދާކުރާަތނާއި، ވަޒީފާގެ ނަން/ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ) އ(  

  
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު .2

  :އެއްވުމުގެ މަޤްޞަދު) ހ(
  
 

 
 :އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ތަން ނުވަތަ މަގުތައް) ށ(

 
 
 

  :އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚް) ނ(  
  :އެއްވުން ފެށޭ ގަޑި) ރ(
  :އެއްވުން ނިމޭ ގަޑި) ބ(
 :އެއްވުން ނުވަތަ ހިނގާލުމުގެ އެެޖންޑާ) ޅ(

 
 

 :ވަސީލަތްތައްއެއްވުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ) ކ(  
 
 
 

  :އްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސްއެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދެ) އ(  
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  :އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މީހުންގެ ޢަދަދު) ވ(
  

 ްއެންގުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސ .3
 

 
 
 

 
 އެންގުންތައް ފޮނުވަންވީ ފެކްސް ނަންބަރު .4

 
 

ދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، އަދި މިފޯމުގެ ދަށުން ބާއްވާ އެއްވުން ބޭއްވުމުގައި ތެމިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، : ުއިޤްރާރ .5
 .ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ" އެއްވެއުޅުމުގެ ގަވާިއދު"
 
 :ނަން - 1

  :ސޮއި
  

 :ނަން - 2
  :ސޮއި
  

  :ނަން. 3
  :ސޮއި         

  
  

މިފޯމާއެކު، އެއްވުން  ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތިން މީހުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ : ނޯޓް
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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