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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

`

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޕެރޯލްގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފު

.1

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޙުކުމުގެ
މުއްދަތުން ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފައިވާ ޤައިދީން ،މުޖުތަމަޢުގެ
ހލުވެރި
މޖުތަމަޢަށް އަލުން އަ ު
ރައްކައުތެރިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ު
ގ ދަށުން
ކ ޝަރުޠުތަކާއެކު ޕެރޯލް ެ
ޅ ވަ ި
ކުރުމަށް ޓަކައި ،ކަނޑައެ ޭ
ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛު
ޑން ރިޢާޔަތްކުރާނެ
ށ ލިބިދިނުމުގައި ޕެރޯލް ބޯ ު
ކުރަމުންދާ މީހުންނަ ް
އޖުރާއަތުތަކާއި ،ޕެރޯލްގެ
ި
ކަންތައްތަކާއި ،ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު
ލކުރާނެ
އލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢަމަ ު
ޝަރުޠުތަކާއި ،ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަސް ޫ
އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

ނަން

(ށ)

ގ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޕެރޯލް ެ

(ނ)

މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
ނބަރުގެ
ނ ނަ ް
ގ  13ވަ ަ
ނ މާއްދާގެ (ށ) ެ
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  150ވަ ަ
ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

.2

ނ ޕެރޯލް ބޯޑުންނެވެ.
މި ގަވާއިދު ހިންގާ ީ

ޕެރޯލްގެ މަޤްޞަދުތައް

.3

ޕެރޯލްގެ މަޤުޞަދުތައް ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ޙުކުމް

ތަންފީޛު

ކުރެވެމުންދާ

ޤައިދީން

މުޖުތަމަޢުގައި

އުޅޭއިރު،

އެ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ނެތްކަން ޔަޤީން ކުރުން.
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(ށ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޙުކުމް ތަންފީޛުވަމުންދާ ޤައިދީން ރިހެބިލިޓޭޓްކޮށް މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެރި
ކުރުވުން؛

ޕެރޯލް ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ
ކަންކަން

.4

(ނ)

ޕެރޯލްގައި ހުންނަ ފަރާތް ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލި ކުރުވުން؛

(ރ)

ކުށް ތަކުރާރުކުރުން މަދުކުރުން.

ނ
ގ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދެވޭ ީ
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޕެރޯލް ެ
ވ ޤައިދީންނަށެވެ.
އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ ާ
(ހ)

ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހަށް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން ނުވަތަ އަރުވައިލުން
ނުވަތަ ގޭބަންދުކުރުން ކަމުގައި ވުން؛

(ށ)

ޤައިދީ ،ޖަލުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ޤައިދީގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު
ކމަށް
ރަނގަޅު ަ

ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،

ޑައިރެކްޓަރ

އޮފް

ޒންސް
ރ ަ
ޕް ި

ފާހަގަކޮށްފައިވުން؛
(ނ)

ގ
ސލަތައް ބެލުމު ެ
އ މައް ަ
ސ ސަރވިސްއާއި ،ޖިނާ ީ
ސ ޕޮލި ް
މޯލްޑިވް ް
އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ކޯޓެއްގައްޔާއި،

ނރަލްގެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ ެ

ކމުގައި
އޮފީހުގައި ހިނގަމުންދާ އިތުރު މައްސަލައެއް ނެތް ޤައިދީއެއް ަ
ވުން؛
(ރ)

މހަކަށް
އ ގަވާއިދުތަކަށް ކިޔަމަންތެރި ީ
އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ޤާނޫނާ ި
ނ
ހެދުމަށް ޓަކައި ޖަލުގައި ހިންގާ ދީނީގޮތުންނާއި ތަޢުލީމީގޮތުން ޖަލު ް
ކަނޑައަޅާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އެ ޕްރޮގްރާމުން ބައެއް
ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން؛

(ބ)

ޕެރޯލްގެ

ދަށުން

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ޤައިދީގެ

ފަރާތުން

މުޖުތަމަޢަށް

ގ ފުރުޞަތު ކުޑަކަމަށް
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ މީހަކަށް ވުމު ެ

ގުޅުންހުރި އެކިއެކި އިދާރާތަކުންނާއި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
ފާހަގަކޮށްފައިވުން؛
(ޅ)

ހލިވެ،
ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ޤައިދީ ކުށްކުރުމުން ދުރު ެ
ގތުގައި
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހެއްގެ ޮ
ށ ޕެރޯލް ބޯޑަށް
ގ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަ ް
މޖުތަމަޢަށް އައުމު ެ
އެނބުރި ު
ޤަބޫލުކުރެވުން؛

(ކ)

ގ ޙައްޤެއް އަދާކުރަން
ސ މީހެއް ެ
ނ އެއްވެ ް
އެ ޤައިދީއަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެ ް
އޮތްނަމަ ،އެ ޙައްޤެއް އަދާކޮށްފައި އޮތުން؛
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(އ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން
ޤާނޫނު) ގެ ަ 132
ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައިދީއަކަށް ނުވުން؛ އަދި

(ވ)

އވެސް
ތ އެ ް
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީއެއްގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ،ނުވަ ަ
ޠލުކުރާ
ސަބަބަކަށްޓަކައި އެނބުރި ޖަލަށް ރުޖޫޢަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޕެރޯލް ބާ ި
ދުވަހުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ފާއިތުވެފައިވުން.

(މ)

މ ޤައިދީ ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ޕްރޮގްރާ ް
ނ ފަށާނީ،
ނ ޢަމަލުކުރަ ް
ގ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މ މާއްދާ ެ
ނަމަވެސްި ،
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޕެރޯލަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ އެންމެ
ކުރު މުއްދަތު

.5

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނީ ،ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ މުއްދަތުގެ
ތެރެއިން

ކުރުވެގެން،

އެންމެ

ތިރީގައިވާ

މުއްދަތުތައް

ތަންފީޛުވެފައިވާ

ޤައިދީންނަށެވެ.
(ހ)

މށްވުރެ
އ ނުވަތަ އެއް ޙުކު ަ
އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ޙުކުމެ ް
ގިނަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައިދީއެއް ނަމަ ،އެ ޤައިދީއެއްގެ މައްޗަށް
ކޮށްފައިވާ އެންމެ ދިގު ޙުކުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން.
( )1ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް؛
(( )2ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވެ ،އުމުރުދުވަހަށް
ށ އަދަބު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށްކުށުގެ
ޖަލަށް ލުމަ ް
މސްތުވާ
ނ ަ
ހމެނު ު
ރމުގައި ި
ތެރެއިން ،އެ ކުށެއް ކު ު
އެއްޗަކީ ޑައިމޯފިން ނަމަ ،އެ މަސްތުވާ އެއްޗެއްގެ
ބަރުދަނުގައި ( 4ހަތަރެއް) ގްރާމަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް
ހިމެނޭ ކުށް؛

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވެ ،އުމުރުދުވަހަށް
ށ އަދަބު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށްކުށުގެ
ޖަލަށް ލުމަ ް
މސްތުވާ
ނ ަ
ހމެނު ު
ރމުގައި ި
ތެރެއިން ،އެ ކުށެއް ކު ު
އެއްޗަކީ ކެނެބިސް ނުވަތަ ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ ނުވަތަ
މސްތުވާ އެއްޗެއްގެ
ކެނެބިސް ރެސިން ނަމަ ،އެ ަ
ބަރުދަނުގައި ( 14ސާދަ) ގްރާމަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް
ހިމެނޭ ކުށް؛

(ނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/77މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުށް ސާބިތުވެ ،އުމުރުދުވަހަށް

3

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

ށ އަދަބު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށްކުށުގެ
ޖަލަށް ލުމަ ް
މސްތުވާ
ނ ަ
ހމެނު ު
ރމުގައި ި
ތެރެއިން ،އެ ކުށެއް ކު ު
ސ
އެއްޗަކީ ޑައިމޯފިން ނުވަތަ ކެނެބިސް ނުވަތަ ކެނެބި ް
ނ
ނ ފިޔަވައި އެހެ ް
ސ ރެސި ް
ތ ކެނެބި ް
މިކްސްޗަރ ނުވަ ަ
މސްތުވާ
އ ަ
ނމަެ ،
ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ަ
އެއްޗެއްގެ ބަރުދަނުގައި ( 1އެކެއް) ގްރާމަށްވުރެ މަތީ
އަދަދެއް ހިމެނޭ ކުށް؛
(ރ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ސާބިތުވެފައިވާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ
ލމަށް
ށ ު
ރ ދުވަހަށް ޖަލަ ް
އމު ު
ގ ތެރެއިންު ،
ގުޅޭ ކުށު ެ
އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށް.

( )3ގަދަކަމުން ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން؛
( )4ކިޑްނެޕިންގ؛
( )5ވައްކަމާއި ،ޓެކުމާއި ،ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ،މަކަރާއި ،ހީލަތާއި،
ފޭރުމުގެ

ކުށްކުށުގެ

ތެރެއިން

100,000/-

(އެއްލައްކަ)

ގ
އ އަގު ެ
ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުވަތަ ެ
ނ މައްސަލަތައް؛
މުދާ ހިމެ ޭ
( )6ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން
ބ
ގމާއި ،މީހަކަށް ނުރައްކައުތެރި އަނިޔާއެއް ލި ޭ
މާރާމާރީ ހިން ު
ފަދަ ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުރައްކައުވާ ފަދަ މާރާމާރީއެއް
ހިންގުން؛
މ
ނ ު
ނ އެއްޗެއް އާ ް
( )7ނުރައްކައުތެރި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ތޫ ު
ތަނެއްގައި ގެންގުޅުން.
(ށ)

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭ ކުށުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( ) 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ފިޔަވައި އެހެން
ށފައިވާ
ކުށެއްގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮ ް
ގ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން؛
އެންމެ ދިގު ޙުކުމު ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި
ލ ޙުކުމާއި،
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެކި މައްސަލަތަކުގައި ޖަ ު
ގޭގައި ބަންދުކުރުމާއި ،އަރުވައިލުން ފަދަ ޙުކުމްތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް
ނނެވެ.
ވ އުސޫލު ް
ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނި ި

4

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

ނ
ގން ،ހަށިވިއްކުން ،މީހު ް
ސ ގުޅުން ހިން ު
( )1އެއް ޖިންސުން ޖިން ީ
ޓްރެފިކްކުރުން ،ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ،ރިޝްވަތު ހިފުން،
ވައްކަމުގެ

100,000/-

ލައްކަ)

(އެއް

ރުފިޔާ

ނުވަތަ

އެ އަދަދަށްވާ މުދަލަށް ވުރެ ކުޑަ އަދަދަކުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ކޮށްފައިވާ
ގ ކުށާއި،
ވައްކަމާއި ،ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކޮށްފައިވާ ވައްކަމު ެ
ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކޮށްފައިވާ ފޭރުމުގެ ކުށެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު
ޠ
ގ ފުރުޞަތު ލިބުމަށް ޝަރު ު
އ މީހަކަށް ޕެރޯލް ެ
ނމަެ ،
ކުރަމުންދާ ަ
މ
ހަމަވާކަމަށް ބެލެވޭނީ ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެން ެ
ދިގު ޙުކުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތަންފީޛުކޮށްފައިވުމުން؛
ވ ކުށްތައް
ނ ނަންބަރުގައި ބުނެފައި ާ
( )2މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( ) 1ވަ ަ
ގ
މ ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ މީހެއް ެ
ފިޔަވައި އެހެން ކުށެއްގައި ޙުކު ް
އ
ގ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަ ި
މ ދިގު ޙުކުމު ެ
މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެން ެ
ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން؛
ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ

.6

(ހ)

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި

.7

(ހ)

ފަރާތްތައް

އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ
މީހެއްނަމަ ،އެ މީހަކަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
()1

ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުން؛

() 2

ގނާ ކުރުން؛
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯ

()3

އެހެން

ނ
ޤާނޫނަކު ް

އަދަބު

އ
ލު ި

ނ
ނުކުރެވޭ ެ

ށ
ކަމަ ް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ
ޤައިދީން.
ހުށަހެޅުން

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ޤައިދީއަކު ނަމަ ،ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެ
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
މސްދުވަހަށް ވުމުން،
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާން ( 6ހައެއް) ަ
ގ ފުރުޞަތަށް
މ މެދުވެރިކޮށް ،ޕެރޯލް ެ
ވ ފޯ ު
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ާ
އެދި ޤައިދީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ޤައިދީއަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު
މ
ލިބެންވާކަމަށް ޤައިދީ ދެކޭ ސަބަބުތަކާއި ،ޕެރޯލްގައި ދޫކުރެވިއްޖެނަ ަ
ނއެވެ.
ވ ެ
ޔމުން ހުށަހަޅަން ާ
ނ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ލި ު
އެ ޤައިދީއަކު ކަން ކުރާ ެ

(ށ)

އ ޤައިދީއަށް ބޭނުން ވެދާނެ
ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގަ ި
ވސްއިން
ލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރ ި
އެންމެހައި އެހީތެރިކަމެއް ،މޯ ް
ދޭންވާނެއެވެ.

5

ވޮލިއުމް49 :
ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ފަރާތާ އިންޓަވިއު ކުރުން

އަދަދު205 :

.8

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

(ހ)

ޕެރޯލަށް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ،ޕެރޯލަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ،އޭނާއަށް

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު ޕެރޯލް ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންޓަވިއު ކުރަން ވާނެއެވެ.
()1

ޕެރޯލް އޮފިސަރ ،ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީއާ
އިންޓަވިއުކުރުން؛

()2

ޕެރޯލް އޮފިސަރ ،ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީގެ
ބެލެނިވެރިޔާއާ އިންޓަވިއުކުރުން؛

()3

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީއާ ،ޕެރޯލް ބޯޑުން
އިންޓަވިއުކުރުން.

(ށ)

ޕެރޯލް އޮފިސަރ ،ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީއާ ކުރާ
ހމަނަންވާނެއެވެ.
ވ މަޢުލޫމާތު ި
އިންޓަވިއު ފޯމުގައި ،އަންނަނި ި
()1

ޤައިދީގެ މަޢުލޫމާތު.

()2

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު.

()3

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ .

()4

ޞިއްޙަތު.

()5

އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު.

()6

ނ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު .
ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެނަމަ ހުންނާ ެ

()7

ޕެރޯލުން

ނ
ނ ހަވާލުވާ ެ
މ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތު ް
ދޫކޮށްފިނަ ަ

ފަރާތާއި ލިބޭނެ އެހީތެރިކަން.
()8

ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު .

()9

ނ ބާއްވައިފައިވާ
ޖަލުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި ޢާއިލާއާ ގުޅު ް
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު.

( )10މަސްތުވާތަކެތި

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ފަރާތެއް

ނަމަ

މަޢުލޫމާތު.
( )11މުސްތަޤުބަލާމެދު ވިސްނައިފައިވާ ކަންތައްތައް.
( )12އިންޓަވިއުކުރި ފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން.

6

އެކަމުގެ

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

( )13އިންޓަވިއުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު.
(ނ)

ގ
ޕެރޯލް އޮފިސަރ ،ޕެރޯލް ެ
ބެލެނިވެރިޔާއާ

އިންޓަވިއު

ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ކުރާ

އ
ފޯމުގަ ި

ނ
އަންނަ ި

ޤއިދީގެ
ަ
ޢލޫމާތު
މަ ު

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()1

މހާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު؛
ޙުކުމުގައި ހުރި ީ

()2

އންބަފައިންގެ މަޢުލޫމާތު؛
މހާގެ މަ ި
ޙުކުމުގައި ހުރި ީ

()3

ބެލެނިވެރިޔާގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު؛

()4

ބެލެނިވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު؛

()5

މ ތަންފީޛު ކުރަމުން ދާނަމަ،
ޢާއިލާގެ އެހެން މެންބަރަކު ޙުކު ް
އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު؛

()6

މ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް؛
މހާގެ ދިރިއުޅު ާ
ޙުކުމުގައި ހުރި ީ

()7

މޖެހިފައިވާ މާޙައުލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.
އުޅެން ހަ ަ

()8

ޤައިދީގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއެކު ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގެ
މަޢުލޫމާތު.

()9

ޕެރޯލަށް ދާ ޤައިދީ ޕެރޯލަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޤައިދީއާ
ހަވާލުވާންހުރި ބެލެނިވެރިޔާގެ ޚިޔާލު.

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި
ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެ ކަންކަން

.9

އ
ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައިދީއާމެދު ޕެރޯލް ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގަ ި
ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންތައްތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ޤައިދީ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ކުށް؛

(ށ)

ތހުމަތު
ޤައިދީގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ނަމަ ،އެ ރެކޯޑުގެ އިތުރުން ު
ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތްތައް؛

(ނ)

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ ރިޕޯޓް؛

(ރ)

ސސްމެންޓް ޕްރޮފައިލް ރިޕޯޓް؛
ސައިކޯ ސޯޝަލް އެ ެ

(ބ)

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހަމަޖެހިފައި ހުރުން؛

7

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

ވރިއެއް
ބެލެނި ެ

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

()1

ދިވެހި

ރައްޔިތެއް

ދޫކޮށްފައިވާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކަމުގައި ވުން/

މުއްދަތު

ފުރިހަމަ

ޕެރޯލްގެ

ފުރުޞަތަށް
އ
ރާއްޖޭގަ ި

ކުރެވެންދެން

އ ވުން؛
ދިރިއުޅުމުގެ ވިސާ އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގަ ި
()2

އ
ކމުގަ ި
އ ަ
ތ މީހެ ް
ޅމެއް އޮ ް
ޕެރޯލަށް އެދޭ ޤައިދީއާ ޢާއިލީ ގު ު
ވުން؛

()3

ކމުގައި ނުވުން؛
އެއްވެސް ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެއް ަ

()4

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައްޔާއި ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް
ކމުގައި ނުވުން؛
މައްސަލައެއް އޮތް މީހެއް ަ

()5

ވ
ވމާއި ،ޕެރޯލް ދެ ޭ
ކމުގައި ު
މހެއް ަ
ޒިންމާދާރު ،އިޚްލާޞްތެރި ީ
ޤައިދީއަށް

އެހީތެރިވާނެ

ލ
ޕެރޯ ް

މީހެއްކަމުގައި،

ށ
ބޯޑަ ް

ވން؛
ޤަބޫލުކުރެވޭ މީހެއް ކަމުގައި ު
()6

ޕެރޯލަށް ދޫކުރެވޭ މީހާ ބެލެހެއްޓޭނެ އަދި މޮނީޓަރ ކުރެވޭނެ
ފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން؛

(ޅ)

ޤައިދީގެ

މައްސަލައެއް

އިޖުތިމާޢީ

ހުރިނަމަ،

އެ

ސލައެއް
މައް ަ

ސލަތައް
ޔ ފަދަ މައް ަ
ށ އަނި ާ
(މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ގެވެ ި
ހިމެނޭގޮތަށް)؛
(ކ)

އިޞްލާޙުވުމަށް ވަގުތީގޮތުން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ،ނުވަތަ ޕެރޯލުގައި
އިޞްލާޙު ވުމަށް ކުރިން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި،
ޤައިދީގެ އަޚްލާޤު ހުރި ގޮތް؛

(އ)

ގންދިޔަ
ނ ެ
ރމު ް
ޤައިދީ ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާއި ،ދިރިއުޅުމަށް ކު ަ
މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

(ވ)

ކމަށް ފެންނަ
ތމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ަ
ޤައިދީ ޕެރޯލުގައި ދޫކުރުމުން މުޖު ަ
ނުރައްކާ؛

(މ)
(ފ)

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުން ދިޔައިރު ޤައިދީގެ ސުލޫކު ހުރި ގޮތް؛
ޤައިދީގެ

މައްޗަށް

ނިޔާ

ޅ
ކަނޑައެ ި

ފަނޑިޔާރު

ށފައިވާ
ފާހަގަކޮ ް

ނުކުތާތަކާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތައް؛
(ދ)

ގ ފަރާތުން
ޤައިދީ ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ނުވަތަ މީހުން ެ
ލިބޭ މަޢުލޫމާތު؛
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(ތ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޤއިދީގެ
ލމާތާއިަ ،
ގ މަޢު ޫ
މ އެކަމު ެ
ޤައިދީގެ ދާއިމީ ބައްޔެއް ހުރިނަ ަ
ނ ހާލަތު؛
ޖސްމާ ީ
ނަފްސާނީ ހާލަތާއި ި

(ލ)

ކުށްކުރުމާމެދު ޤައިދީ ދެކޭގޮތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު؛

(ގ)

ޤައިދީ ޖަލުގައި ހުރި މުއްދަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،
އަދާކުރި ވަޒީފާތައް؛

(ޏ)

ވރެއްގެ
ޤައިދީ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ މުއްދަތުގައި ޤައުމީ ފެން ަ
ސަނަދެއް ،ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާފް ހުނަރެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ކަމާ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން.

ޕެރޯލަށް ދޫކުރުމުގައި
ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުން

.10

(ހ)

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގައި ،ތިރީގައިވާ
ގ ތެރޭގައި
ގޮތަށް ޕެރޯލް ބޯޑުން ޤައިދީއަށް ޝަރުޠު ކުރެވިދާނެއެވެ .އޭ ެ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.
()1

ދިރިއުޅޭ ގެއިން ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓުން ބޭރަށް ނުދިޔުމަށް ނުވަތަ
ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް އެންގުން؛

()2

ށ
ނ އުޅުމަ ް
އޅުވައިގެ ް
އިލެކްޓްރޯނިކް ޓެގެއް ހަށިގަނޑުގައި ަ
އެންގުން .އަދި އެ ޓެގަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ދެއްކުން؛

()3

ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް
ކުރުން؛

()4

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ލ
ޕެރޯ ް

އޮފިސަރަކަށް

ރިޕޯޓުކުރަމުން ދިއުން؛
()5

އޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛
ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑަ ަ

()6

ޅ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް
ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަ ާ
ބެހެއްޓުން؛

()7

ޕެރޯލުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވުން؛

()8

ޕެރޯލް ބޯޑުން ނުވަތަ ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް މަސްތުވާތަކެތި
ލ
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ސާމްޕަ ް
ނެގުމަށް ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުން؛

()9

މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރާނެ ޚިދުމަތެއް ކުރުން؛
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()10
()11

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އ
ނމަ ،ވަޒީފާއެ ް
ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނެތް ަ
ހޯދުމަށް ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުން؛
ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ
ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން؛

( )12އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ނުގެންގުޅުން؛
( )13ޞިއްޙީ ފަރުވާ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށާއި ،އަދި
އޅާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ
މ އެ ކަނޑަ ަ
ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަޅައިފިނަ ަ
ދޭ

ނުވަތަ

ނ
ނަފްސާ ީ

އ
މަރުކަޒެއްގަ ި

ފަރުވާދޭ

ނ
ހުރެގެ ް

ނ ފަރުވާ ލިބިގަތުން؛
އެ މަރުކަޒަކު ް
()14

ނ
ލ ބޯޑު ް
ވޒީފާއެއް ،ޕެރޯ ް
ނ ޝަރުޠު ކޮށްފައިވާ ަ
ޕެރޯލް ބޯޑު ް
ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި އަދާކުރުން.

()15

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭ ޤައިދީ ،ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
އ
ތ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބައެ ް
ނ ނުވަ ަ
ނިންމައިފައި ވު ް
ނިންމައިފައި ވުން؛

ގ
( )16މި މާއްދާގައި މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިއޮތް ނަމަވެސް ،ޕެރޯލު ެ
ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ މީހާގެ މައްޗަށް
ށ
ޕެރޯލް ބޯޑުން އާންމުކޮށް ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠެއް ކަނޑައެޅުމަ ް
އ ނާޅައެވެ.
މި މާއްދާ ހުރަހެ ް
(ށ)

މއްޗަށް
ގ ަ
ނ އޭނާ ެ
ލ ބޯޑު ް
ޕެރޯލުގެ ދަށުން ޤައިދީއަކު ދޫކުރުމުގައި ޕެރޯ ް
މޖުތަމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް
ޕެރޯލުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅަންވާނީު ،
ނމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ހުއްދަކުރެވޭ
ނުރައްކާވެދާނެ އެންމެހައި ކަންކަން އެ ް
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

މއްޗަށް
ގ ަ
ނ އޭނާ ެ
ލ ބޯޑު ް
ޕެރޯލުގެ ދަށުން ޤައިދީއަކު ދޫކުރުމުގައި ޕެރޯ ް
ނ ނަންބަރު 9/2014
ޕެރޯލުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ،ޤާނޫ ު
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު)

ގެ

1202

ނ
ވަ ަ

އދާގައި
މާ ް

ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދެވޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް ނުހިމެ ޭ
ގޮތަށެވެ.
ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ
ޤައިދީންގެ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ

.11

(ހ)

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭ ޤައިދީންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޕެރޯލް
10
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މުއްދަތު ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބޯޑުންނެވެ .އަދި މި މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ

މުއްދަތު ކަނޑައެޅުން

ކންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
މާއްދާގައި ހިމެނޭ ަ
(ށ)

މއްދަތު
ވމަށްފަހުު ،
އޅާ ޕެރޯލުގެ މުއްދަތު ހަމަ ު
ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑަ ަ
ނމިދާނެ
ނ ނި ް
ނމިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތު ް
އިތުރުކުރަން ޕެރޯލް ބޯޑަށް ނި ް
ހާލަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
()1

ވ
ގޅިގެން ނުވަތަ ޤައުމަށް ދިމާ ާ
ޤުދުރަތީގޮތުން ދިމާވި ކަމަކާ ު
ތ
ނ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ނުވަ ަ
ނުރައްކަލަކާ ގުޅިގެ ް
ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އުޒުރުވެރިވުން؛

() 2

ޕެރޯލް ބޯޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ،ޕެރޯލް
ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ވޯކްޝޮޕެއް މެދުކަނޑައިލަން ޖެހުން؛

()3

ޕެރޯލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ،ޕެރޯލުގައި ހުރި ޤައިދީ ކުށުން
ދުރުގައި ހުރުމަށާއި ޤައުމަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ހެޔޮލަފާ މީހެއްގެ
ލ
ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ހުރުމަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެކަމަށް ޕެރޯ ް
ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުން.

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ
ޤައިދީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުން

.12

(ހ)

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ،ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް އެކަން
ލޔުމުން
ދ ި
ގ ހުއް ަ
ލ ސަރވިސް ެ
ސ ކަރެކްޝަނަ ް
މލްޑިވް ް
އެންގުމަށްފަހުޯ ،
ލިބިގެންނެވެ.
()1

އޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް،
ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ ބަލިވެގެން ރާ ް
ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ،އެ ބައްޔަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ
ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް) ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް
ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން؛

()2

ނ
ނ ރާއްޖެއި ް
ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީގެ މައިންބަފައިން ބަލިވެގެ ް
ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިޔުމަށް ،ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ،
ބައްޔަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް)
ލ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން؛
ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަ ް

()3

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީގެ ދަރިޔަކު ނުވަތަ ދޮންދަރިޔަކު
ބަލިވެގެން

ރާއްޖެއިން

މަސައްކަތްކުރާ،

އެ

ބޭރަށް
ބައްޔަށް

ދިޔުމަށް،
ބޭނުންވާ

އ
ހޮސްޕިޓަލުގަ ި
ފަރުވާ

ކުރުމަށް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް) ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް
ހުށަހެޅުން.
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()4

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ބަލިވެގެން
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް ،ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ،
އެ ބައްޔަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ( 2ދޭއް)
ލ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން؛
ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަ ް

(ށ)

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި
ސޖު ކޮށްގެން ،ޕެރޯލް
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ މެ ެ
އޮފިސަރަށް ރިޕޯޓު ކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު،
ޑވްސް
އެންމެ ލަސްވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މޯލް ި
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ،ޤައިދީގެ މެޑިކަލް ލިޔުންތަކާއެކު ހާޒިރުވެ،
ޕެރޯލް އޮފިސަރާ ބައްދަލުކުރަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތް
ނަމަވެސް ،ޤައިދީއަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ
އދާގައި
ހާލަތްތަކުގައި ،ޤައިދީގެ ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މި މާ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް
މއެކު،
ހާޒިރުނުވެވުނު ނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅު ާ
އދާގައި
މ މާ ް
ި
ލ ލިޔުންތައް،
ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީގެ މެޑިކަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި،

މޯލްޑިވްސް

ކަރެކްޝަނަލް

ލ ކުރަން ވާނެއެވެ.
ސަރވިސްގެ ޕެރޯލް އޮފީހާ ހަވާ ު
(ނ)

ށފައިވާ
ގ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
މ މާއްދާ ެ
ތ ި
ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ ނުވަ ަ
އޖެއަށް
ނ ޤައިދީ ބޭސްފަރުވާއިން ރާ ް
ފަރާތެއް ގޮވައިގެން ޕެރޯލުގައި ހުން ަ
އެނބުރި އައުމަށްފަހު ،ފަރުވާ ހޯދަން ދިޔަ ފަރާތެއްގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްތަކުގެ
ލސްވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ނމެ ަ
އަސްލާއެކު ،އަސްލުގެ ކޮޕީ ،އެ ް
ތެރޭގައި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕެރޯލް އޮފީހާ ހަވާލު
ކުރަން ވާނެއެވެ.

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ރިކޯޑު

.13

ޕެރޯލް އޮފިސަރުން ޢައްޔަނު

.14

ޕެރޯލް އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާތައް

.15

ކުރުމާއި ހާމަކުރުން

(ހ)

މ
މން ނިން ި
އ ނިން ު
ނމުމާއިެ ،
އ ނި ް
ނމަެ ،
މ ަ
ކމެއް ނިން ާ
ޕެރޯލް ބޯޑުން ަ
ލިޔެކިއުންތަކުގެ ރެކޯޑުތައް ،ޕެރޯލްބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބަލަހައްޓަން
ވާނެއެވެ.

(ށ)

މ
ލ ބޯޑުން ނިން ާ
ޤައިދީއަށް ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕެރޯ ް
ގ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ،އެ ޤައިދީއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ނިންމުމު ެ

ކުރުން

ގ ޝަރުޠުތަކާ
ނ ޕެރޯލު ެ
މ ޤައިދީއަކަށް ،އޭ ާ
ނ ކޮން ެ
ޕެރޯލުގައި ދޫކޮށްފައި ހުން ަ
ށ
ކރޭތޯ ބެލުމަ ް
ނ އެގޮތަށް ޢަމަލު ު
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ،އޭ ާ
ޢއްޔަނު ކުރަން
ޕެރޯލް އޮފިސަރެއް ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ަ
ވާނެއެވެ.
ނމާތައް ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ޕެރޯލް އޮފިސަރުންގެ ޒި ް
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(ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ޕެރޯލް ބޯޑުން ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ނމެހައި
އ ް
މނޭ ެ
ރ އިޤްރާރުގައި ހި ެ
ޤައިދީއަށް ބުނެދިނުމާއި ،ސޮއިކު ާ
ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލު ،ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ދޭ ޤައިދީއަށާއި،

އޭނާޔާ

ހަވާލުވާ ބެލެނިވެރިޔާއަށް އޮޅުންފިލައި ސާފުވެފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުން؛
(ށ)

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީއަށް ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް އޭނާ
ޓ ތައްޔާރުކޮށްފައި
ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމާއެކު ،ޤައިދީގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯ ް
ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން؛

(ނ)

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ ،ޕެރޯލުގެ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް
ނުވަތަ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ،އެ ކަމެއް ބަލައި،
އސަލަ ހުށަހެޅުން؛
ށ ޕެރޯލް ބޯޑަށް މަ ް
ވީ އެންމެ އަވަހަ ް

(ރ)

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް ހޯދައި ،ރެކޯޑު
ބެލެހެއްޓުން.

މިގޮތުން،

މާލެ

ފިޔަވައި

އެހެން

ރަށެއްގައި

ހުރި

ނސިލް
ޅ ކައު ް
ލ ނުވަތަ އަތޮ ު
ށ ކައުންސި ް
ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ރަށުގެ ރަ ު
ޖމާޢަތެއް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ަ
ރ ރިޕޯޓް ހޯދުމާއި،
ހޒި ީ
ގ ދަށުން ާ
ހ އުސޫލެއް ެ
ހމަޖެ ޭ
ތަން މެދުވެރިކޮށްަ ،
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ފޯނުން ގުޅައި ރިޕޯޓްކުރޭތޯ ބެލުން؛
(ބ)

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވޭތޯ
ކޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓް ކުރުން؛
ބެލުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމަށްު ،

(ޅ)

ވކަމަށް
ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢައަށް ނުރައްކާ ާ
ޤަބޫލުކުރެވޭ

މިންވަރަށް

ވ
އެކަށީގެން ާ

ސަބަބުތަކެއް

ޖނަމަ،
ހުރެއް ެ

ޖހޭކަން
އެ ޤައިދީއަކަށް ދީފައިވާ ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ެ
ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރަންޖެހޭކަން،

ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭތާ

( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަބަބާއެކު ބަޔާންކޮށް ،ޕެރޯލް ބާޠިލު
ޑ ކުރުމަށް ޓަކައި ،ބަންދު ދުވަސްތައް
ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަސްޕެން ް
ހޅުން.
ލ ބޯޑަށް ރިޕޯޓް ހުށަ ެ
ނުހިމަނައި ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕެރޯ ް
ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީން
ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނަށް
ރިޕޯޓްކުރުން

.16

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީން ،ޕެރޯލް
އޮފިސަރުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރަންވީ ގޮތްތައް ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

އެ ޤައިދީއަކަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ
ދުވަސްތަކެއްގައި ޕެރޯލް އޮފިސަރާ ބައްދަލުކުރުން؛
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

(ށ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ ޤައިދީއަކަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުގައި ނުވަތަ
ދުވަސްތަކެއްގައި ޕެރޯލް އޮފިސަރާ ފޯނުން ގުޅައިގެން ރިޕޯޓް ކުރުން.

ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީން
ބެލެހެއްޓުމުގައި ޕެރޯލް އޮފިސަރުން

.17

ކރާ ޤައިދީން
ގ ދަށުން ދޫ ު
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން ޕެރޯލު ެ
ބެލެހެއްޓުމުގައި ޕެރޯލް އޮފިސަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނެ އުސޫލުތައް ،ތިރީގައި

ޢަމަލުކުރަންވާނެ އުސޫލުތައް

މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ނ ދުވަހެއްގައިެ ،ޕރޯލުގެ
މޖެހިފައި އޮން ަ
ޕެރޯލް އޮފިސަރަށް ރިޕޯޓްކުރަން ހަ ަ
ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީއާ ބައްދަލުކުރުން.

(ށ)

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ
ސނުކޮށް
ޚިލާފުވެފައިވާކަން އެނގުމުން ،ނުވަތަ ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ ލަ ް
އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން.

(ނ)

ތރިކަން
ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް އެހީ ެ
ދިނުން.

(ރ)

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީއާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕެރޯލް
އޮފިސަރާ ހަވާލުކުރާ ލިޔުންތައް ގަވާއިދުން ފުރިހަމަކުރުން.

(ބ)

މމުން ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ޤައިދީގެ ޕެރޯލް
ޕެރޯލުގެ މުއްދަތު ނި ު
ފުރުޞަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕެރޯލް ބޯޑުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ޕެރޯލް
ބޯޑަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.

ޕެރޯލްގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ،ޕެރޯލް .18

އޮފިސަރު ކުރާ މަސައްކަތް

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ކމަށް މި ގަވާއިދުގައި ަ
ޕެރޯލުގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަ
ލ
ހުރިހާ އިޖުރާއަތްތަކެއް ޕެރޯލުގައި ހުރި ޤައިދީ ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ ،ޕެރޯ ް
މގެ ލިޔުމާއި،
ނމައިފައިވާ ކަ ު
މ ޤައިދީގެ ޕެރޯލް ނި ް
އޮފިސަރު ،އެ ޕެރޯލް ނިން ި
ސމީ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ ޤައިދީގެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ،ރަ ް
މންޓާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ނޖް ަ
އޮފެންޑަރ މެ ޭ

ޕެރޯލުގައި ތިބޭ ޤައިދީންގެ

.19

ޕެރޯލް ފުރިހަމަކުރުން

.20

މިނިވަންކަން

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ
ސ
މހުންނެކޭވެ ް
ނ ީ
ގ އެހެ ް
ނ ފިޔަވައި ،މުޖުތަމަޢު ެ
ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ މިނިވަންކަ ް
ލ
ނ އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އޭނާގެ ޕެރޯ ް
އެއްފަދައިން އުޅުމުގެ މިނިވަންކަ ް
ލހައި ހިނދަކު،
ނ މެދުކަނޑައިނު ާ
ބާޠިލު ނުކުރާހައި ހިނދަކު ،ނުވަތަ ވަގުތީގޮތު ް
އޅިފައިވާ ޙުކުމަށް ރުޖޫޢައެއް ނުވާނެއެވެ.
އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑަ ެ
(ހ)

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޕެރޯލުގެ
ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުނުވެ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ެޕރޯލުގެ
މުއްދަތު

ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ،

އޭނާއަކީ

ނމަންވާނެއެވެ.
ނ ނި ް
މީހެއްކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑު ް

14

ޕެރޯލް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

(ށ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ޕެރޯލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕެރޯލް
ޖނާއީ މައްސަލަތަކާމެދު ،ތިރީގައިވާ
އޅައިފައިވާ ޤައިދީގެ ި
ބޯޑުން ކަނޑަ ަ
ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޤައިދީގެ މައްޗަށް
ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް ،ޕެރޯލް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ތަންފީޛު ކުރާކަށެއް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

()2

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ފަހުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ޕެރޯލުގެ

ކުށްތަކާއި،

ކޮށްފައިވިޔަސް،
ތަޙުޤީޤާއި

ގ
ލިބުމު ެ

ފުރުޞަތު

ކުރިން

އ
ކުށެ ް

އޭގެ ކުރިން ސާބިތުވެފައި ނުވާ ކުށްތަކާ ގުޅޭ

ޝަރީޢަތްތައް،

ޤާނޫނާ

ކުރިޔަށް

އެއްގޮތަށް

ގެންދާންވާނެއެވެ.
ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެ

.21

ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑްވުމުގެ ނަތީޖާ

.22

ހާލަތްތައް

އދީގެ ޕެރޯލުގެ
ނ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ޤަ ި
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ފުރުޞަތު ،ޕެރޯލް ބޯޑަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ޤައިދީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕެރޯލުގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުން؛

(ށ)

ލފުވިޔަ
ޤައިދީގެ ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަކީ ޕެރޯލުގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚި ާ
ނުދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް
ކމަކަށް ވުން؛
ނޖެހޭ ަ
ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަ ް

(ނ)

ޕެރޯލުގެ މުއްދަތުގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޤައިދީ ހައްޔަރު ކުރުން؛

(ރ)

އ
ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އެ ޤައިދީގެ މައްޗަށް އުފުލުން ނުވަތަ ޖިނާ ީ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ،ތަޙުޤީޤަށް އެ ޤައިދީ
ބަންދުކުރުން.

(ހ)

ރ
ނ ޕެރޯލުގައި ހު ި
ގ މަތި ް
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތު ެ
މި ގަވާއިދުގެ  21ވަ ަ
ޤައިދީއެއްގެ

ޕެރޯލް

ޑ
ސަސްޕެން ް

ކ،
ކުރެވުމާއެ ު

ގ
އޭނާ ެ

ެޕރޯލުގެ

ފުރުޞަތާމެދު ޕެރޯލް ބޯޑުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ،އެނބުރި

ރޖޫޢަކުރެވޭނެއެވެ.
ޖަލަށް ު
(ށ)

ޕެރޯލް

އަލުން

މުރާޖަޢާ

އ
ކުރުމުގަ ި

ބަލާނީ،

މ
ި

އދުގައި
ގަވާ ި

އ ނުވަތަ ޕެރޯލް
ވ ހާލަތުގަ ި
ލ ސަސްޕެންޑްކުރެ ޭ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޕެރޯ ް
ބާޠިލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ޤައިދީ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ،އެ މުއްދަތުގައި
ގވާއިދު
ނ ަ
އޅައިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ތެރެއި ް
ޤައިދީއާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑަ ަ
ލތްތައް
ރ ހާ ަ
ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތުން އިހުމާލުވެފައި ވޭތޯއާއި ،ޒަރޫ ީ
ކ ތަނަކަށް
ތ ވަކި ވަގުތަކަށް ނުވަތަ ވަ ި
ކ ގަޑިއަކަށް ނުވަ ަ
މެދުވެރިވެގެން ވަ ި
ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައިވޭތޯއާއި ،ޤައިދީގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ
15

ވޮލިއުމް49 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

އަދަދު205 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޕެރޯލުގެ މުއްދަތުގައި ޤައިދީގެ ޢަމަލުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އިޤްރާރުވެފައިވާ
ފަރާތްތައް އިހުމާލުވެފައިވޭތޯއެވެ.
ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމާ

.23

ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުން

.24

ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާކުރުން

ނ
މި ގަވާއިދުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަ ް
ވ އުސޫލުންނެވެ.
ރޖަޢާކުރާނީ އަންނަނި ި
ބަލައި ،ޕެރޯލް އަލުން މު ާ
(ހ)

އ ހުރި
ރ ނުވަތަ ބާޠިލްކުރާ ފަދަ ކަމެއް ،ޕެރޯލުގަ ި
ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑުކު ާ
ނ
ނންމާ ީ
ކމުގައި ގޮތެއް ި
ޤައިދީއަކު ކޮށްފިނަމަ ،އެ ކަމެއް ބަލައި ،އެ ަ
ޕެރޯލް ބޯޑުންނެވެ.

(ށ)

ގއެވެ.
އސަލައެއްގެ ގޮތު ަ
ނ ވަކި މަ ް
ކޮންމެ ޤައިދީއެއްގެ މައްސަލަ ބަލާ ީ
މިގޮތަށް ބެލުމުގައި ،ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ޕެރޯލުގައި ހުންނަ ޤައިދީ އިތުރަށް ދޫކޮށްފައި ހުރުމަކީ އޭނާ
އިތުރު ކުށެއް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައިދޭނެ ކަމެއްތޯ.

()2

ޕެރޯލުގެ މުއްދަތުގައި ޤައިދީއަށް ކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠާ ޚިލާފަށް
ކުރި ކުށުގެ މިންވަރު .އަދި ޕެރޯލުގެ މުއްދަތުގައި ޤައިދީއަށް
ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު.

()3

ނ އޭނާއަށް އިތުރަށް
ޕެރޯލުގައި ހުރި ޤައިދީ ޕެރޯލުގައި ހުރުމު ް
ފައިދާ ކުރާނެތޯ.

()4

ޑން ކޮށްފައިވާ އިތުބާރު
ޕެރޯލަށް ހޮވުމުގައި އެ މީހަކަށް ޕެރޯލް ބޯ ު
އިތުރަށް ދެމެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ފެނޭތޯ.

()5

ދ
ށ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއި ު
ޕެރޯލުގެ މުއްދަތުގައި ޢަމަލުކުރުމަ ް
ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތުން އިހުމާލުވެފައި ވޭތޯ.

()6

ކ ތަނަކަށް
ތ ވަ ި
ކ ވަގުތަކަށް ނުވަ ަ
ށ ނުވަތަ ވަ ި
ވަކި ގަޑިއަކަ ް
ހާޒިރުވުމަށް

އުޒުރުވެރިވެފައިވަނީ

ރ
ޒަރޫ ީ

ހާލަތްތައް

މެދުވެރިވެގެންތޯ.
()7

ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ޕެރޯލް މުއްދަތުގައި ޢަމަލުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް
އިޤްރާރުވެފައިވާ ފަރާތްތައް އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ.

(ނ)

ޢ ކުރުމާ
ނޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ސަސްޕެންޝަން މުރާޖަ ާ
ޕެރޯލް ސަސްޕެ ް
ޑން ގޮތެއް
އ ޕެރޯލް ބޯ ު
ސމީ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
މެދު ރަ ް
ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ.

އ
ކމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ޕެރޯލުގަ ި
ކމުގެ ތެރެއިން ަ
އަންނަނިވި ކަން ަ
އވެ.
ނ ބާޠިލު ކުރަންވާނެ ެ
ދޫކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޕެރޯލް ،ޕެރޯލް ބޯޑު ް
16

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

(ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޕެރޯލުގައި ދޫކުރެވުނު ފަހުން ޤައިދީގެ ސުލޫކު ހުރި ގޮތުން ،އޭނާގެ
ނން؛
ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑަށް ފެ ު

(ށ)

ރލުގައި
ށ ރުޖޫޢަވުމަށް ޕެ ޯ
ނ ޖަލަ ް
މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ދެއްކުމާއެކު ،އަލު ް
ދޫކޮށްފައިހުރި ޤައިދީ އެދުން؛

(ނ)

ކޓަކުން
އ ޤައިދީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ޝަރުޢީ ޯ
ޖިނާއީ ކުށެ ް
ކަނޑައެޅުން؛

ޕެރޯލް ބާޠިލު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ

.25

އަލުން ޕެރޯލަށް އެދުން

.26

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުމާމެދު

.27

ލގެ ފުރުޞަތު
ޕެރޯލުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީއެއްގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުކޮށްފި ނަމަ ،ޕެރޯ ު
ދެވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ހުރި ހާލަތަށް ރުޖޫޢަވެ ،އޭނާގެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތްބައި
ތަންފީޛު ކުރަންވާނެއެވެ.
ސ
ވތަ އެއްވެ ް
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީއެއްގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުކޮށްފި ނަމަ ،ނު ަ
ވހުން ފެށިގެން
ސަބަބަކަށްޓަކައި އެނބުރި ޖަލަށް ރުޖޫޢަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،އެ ދު ަ
ނ ޕެރޯލަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފަހުން އަލު ް

އިއުތިރާޒުކުރުން

(ހ)

މ ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީއެއްގެ ޕެރޯލާ
އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ،ޙުކު ް
އތިރާޒު
މމަކާމެދު އެ މީހަކު އި ު
ނން ު
ގުޅޭގޮތުން ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމާ ި
ނންމާތާ
ނ ި
ނންމު ް
ނ މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުން އެދި ،އެ ި
ނންމު ް
ކުރާނަމަ ،އެ ި
މ
ވ ފޯ ު
ލ  2ގައި ާ
ގ ޖަދުވަ ު
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ގަވާއިދު ެ
މހަކަށް
އ ީ
ގ ޙައްޤު ެ
ށ ހުށަހެޅުމު ެ
ލ ބޯޑަ ް
މެދުވެރިކޮށް ،އަލުން ޕެރޯ ް
ރޒުކުރާ
މމާމެދު އިއުތި ާ
އ ނިން ު
އނާ ެ
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެ ހުށަހެޅުމުގައި ޭ
ސަބަބު ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
()1

މމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ
ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނިން ު
މ ވަގުތު ޕެރޯލް ބޯޑަށް
މން ނިން ި
މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ،އެ ނިން ު
ލިބިފައި ނެތުން؛

()2

އ
ނ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ނުވަތަ އިޖުރާ ީ
ލމުގައި ،ޤާނޫ ާ
އެ މައްސަލަ ބެ ު
ނ ޚިލާފުވެފައިވުން.
އުސޫލަކާ ޕެރޯލް ބޯޑު ް

(ށ)

މ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިން ާ
ކމެދު އިއުތިރާޒުކޮށް އަލުން ޕެރޯލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން،
ނިންމުމަ ާ
ލ
ގ ޖުމު ަ
ލ ބަލައިފައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،ޕެރޯލް ބޯޑު ެ
އެ މައްސަ ަ
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ ޤައިދީއެއްގެ
ޕެރޯލާ

ގުޅޭގޮތުން
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ޕެރޯލް

ބޯޑުން

ނމާ
ނި ް

މކާމެދު
ނމު ަ
ނި ް

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

ނ ނިންމާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ
ނމަ ،އެ ނިންމު ް
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ަ
ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ

.28

ގ ޤާނޫނު) އަށް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ެ
ގ ދަށުން ދޫކޮށް ޕެރޯލް ކުރިޔަށްދާ ފަރާތްތަކާ
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޕެރޯލް ެ

ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު

ވ އުސޫލުންނެވެ .
މެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނި ި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(ހ)

މންދާ ޤައިދީންނަށް
ކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއް ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަ ު
އެ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ހިނދަކު ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.

(ށ)

ރމުގައި
ނޑްކު ު
އ ސަސްޕެ ް
ޕެރޯލް ކުރިޔަށްދާ ޤައިދީންގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުމާ ި
ވނަ މާއްދާއާއި 22 ،ވަނަ މާއްދާއާއި،
ގ ަ 21
މ ގަވާއިދު ެ
ޢަމަލުކުރާނީި ،
ވނަ މާއްދާއާއި،
ނ މާއްދާއާއިަ 25 ،
ނ މާއްދާއާއި 24 ،ވަ ަ
 23ވަ ަ
 26ވަނަ މާއްދާއާއި 27 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

(ނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުގެ
ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޕެރޯލް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ،
ފަރާތްތަކާމެދު

މި

ގަވާއިދުގެ

20

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ގޮތަށް

ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
މާނަކުރުން
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މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ ،އެ ލަފުޒުތަކާއި
ގ
ޢިބާރާތްތަކަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ެ
ޤާނޫނު) ގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ .އެގޮތުން ،މި ގަވާއިދުގައި ދީފައިވަނީ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނައެވެ.
(ހ)

އޓުމާއި
ގ ޖަލުތައް ބެލެހެ ް
ށ ބުނެފައި އެވަނީ ،ރާއްޖޭ ެ
"މިނިސްޓަރު" ކަމަ ް
ވލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ
ޒންމާ ހަ ާ
ޕެރޯލްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ި
ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓަރަށެވެ.

(ށ)

ކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
"ޕެރޯލް ބޯޑު" ނުވަތަ "ބޯޑު" ަ
ނ
( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  127ވަ ަ
ޔ އުފައްދައިފައިވާ ބޯޑަށެވެ.
މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ

(ނ)

ކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013
"ކޮމިޝަނަރ" ަ
ގ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ެ
ޢައްޔަނުކުރާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސަށެވެ.

(ރ)

"ޕެރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައިދީންގެ
ނފީޛުވެ
މންވަރެއް ތަ ް
ކ ި
ތެރެއިން ޙުކުމުގެ މުއްދަތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަ ި
ގތެއްގެ
ނިމިފައިވާ ޤައިދީން ،މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ ޮ
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު205 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-86 :

މަތިން،

މޖުތަމަޢާ
ު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަލުން އަހުލުވެރި

ޅ
ރމަށްޓަކައި ،ކަނޑައެ ޭ
ކު ު

ވަކި ޝަރުޠުތަކެއްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ދޫކުރުމަށެވެ.
(ބ)

އ ތިބޭ
ކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޖަލުގަ ި
"ޤައިދީ" ނުވަތަ "ޤައިދީން" ަ
އ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނަށެވެ.
މީހުންގެ ތެރެއިން ޙުކުމެ ް

(ޅ)

ދރިން،
"ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤައިދީގެ އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާަ ،
އއްބަފާ
ޑ ބޭބެ ،އެއްބަނޑު ެ
ޑ ދައިތަ ،ބޮ ު
މ ކާފަ ،ބޮ ު
މ ަ
މަންމަ ،ބައްޕަާ ،
ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންނަށެވެ.

(ކ)

ވނީ ،ކ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ
ކމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ލ ކައިރީގައިވާ ރަށެއް" ަ
"މާ ެ
ހފައިވާ
ޖ ި
ހމަ ެ
ޒމު ަ
ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އިންތި ާ
ރަށްތަކަށެވެ.

(އ)

"ޕެރޯލުގެ މުއްދަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޕެރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ
ޅ
ޤައިދީ ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމުގައި ހޭދަކުރުމަށް ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަނޑައަ ާ
މުއްދަތަށެވެ.

(ވ)

ރއްޖޭގެ
"ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީާ ،
ށވެ.
ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަ ެ

(މ)

"އޮފެންޑަރ

ޖމަންޓް"
މެނޭ ް

ށ
ކަމަ ް

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ޑވްސް
ލ ި
މޯ ް

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޤައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ފައިލް
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ސެކްޝަނަށެވެ.
އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު

.30

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.31

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ގަވާއިދު
ނަންބަރު ( 2014/R-162ޕެރޯލްގެ ގަވައިދު) ބާޠިލުވީއެވެ.
ދ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއި ު
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ޖަދުވަލު 1

`
1PO-0
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  125ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަ
ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

ދރއ .ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚު:

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތް މިހާރު ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޙުކުމުގެ މަޢުލޫމާތު:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ޙުކުމުގެ މުއްދަތު:

ކުށުގެ ބާވަތް:

މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ތަން:

ރސް:
އަރުވައިލައިފައިވާ މީހެއްނަމަ ،އަރުވައިލެވިފައިވާ ރަށުގެ އެޑް ެ
ގޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ،ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޭގެ އެޑްރެސް:

ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

ދރއ .ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތާ އޮންނަ ގުޅުން:

ރސް:
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑް ެ

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
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ގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ތިރީގައިވާ ފޮޅުވަތްތަކަށް ވުރެ ދިގުނުވާނޭހެން ލިޔާށެވެ.
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ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރ ު
ޕެރޯލުގެ ފުރުޞަތަށް އެދުމުގެ ގޮތުން

ތ
މޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާ ު
މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ ަ

ޢތިރާޒެއް ނެތެވެ.
ރމާމެދު އި ު
މ ބާޠިލު ކު ު
ތެދު ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،މި ފޯ ު
ސޮއި:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ތާރީޚު:

އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން:
ސޮއި:

ގަޑި:

ތާރީޚު:

ޕެރޯލް އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
ޕެރޯލް އޮފީހަށް ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން:
ސޮއި:

ގަޑި:

ތާރީޚު:
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ޖަދުވަލު 2

`
2PO-0
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  146ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަ

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
 .1ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޙުކުމުގެ ޤަޟިއްޔާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ.
މނޭ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ
އކަމުގެ ތަފުސީލު ހި ެ
މޖެހިފައިވާނަމަެ ،
 .2އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް ހަ ަ
ލިޔުން.

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ތަން:
ދރއ .ކާޑުގެ ނަންބަރު:

ފައިލް ނަންބަރު:

ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރު:

ރިޕޯޓް ފޮނުވި ތާރީޚު:

( )1ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް އެ ނިންމުން ނިންމި ވަގުތު
ބޯޑަށް ލިބިފައި ނެތުން.
( )2އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާ ނުވަތަ އިޒުރާއީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައި ވުން.
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ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރ ު
މ
ވ މަޢުލޫމާތު ތެދު ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މި ފޯ ު
މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުގައި ާ
ބާޠިލު ކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.
ސޮއި

ތާރީޚު

އިނގިލީގެ ނިޝާން

އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް އޮފިސަރުގެ ރޭންކާއި ނަން:
ސޮއި:

ގަޑި:

ތާރީޚު:
ޕެރޯލް އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

ޕެރޯލް އޮފީހަށް ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ރޭންކާއި ނަން:
ސޮއި:

ގަޑި:

ތާރީޚު:
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