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މާލުެ،ުޙައްޖ ުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓެޑް،މޯލްޑިވްސްު  

ދިވެހިރާއްޖެު  

 

އަދިުއ މްރާގެުޚިދ މަތްުހޯދ މާއިުބެހޭ  ޕޮލިސ ުުޙައްޖު 

 

ޚިދ މަތްުޙައްޖާއިުޢ މްރާގުެުލިމިޓެޑ ނުްުުުޙައްޖ ުކޯޕަރޭޝަންމޯލްޑިވްސުްުމިއ ުު

ގޮތާ ޢަމަލ ކ ރާނެު ުުހޯދ މ ގައިު ޢ މްރާއަށްޙައްޖ އި، އަދިު ފައިސުާުުުު ދާންު

ުގޮތާއި،ުު ުކަންކ ރެވޭނެ ުމެދ  ުފައިސާއާ ުގޮތާއި، ުޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ޖަމާކ ރ މ ގައި

ުުުއަދިުޢ މްރާއަށްޙައްޖ  ނެުއިޖ ރާޢަތ ތައްުުލ ކ ރާޚިދ މަތްުދިނ މ ގައިުޢަމަު

ަބޔާންުކ ރ މަށާއި،ުޙައްޖާއިުއ މްރާއަށްުމ ހ ންުގެންދިޔ މ ގައިުދެފ ށްުފެންނަުު

 ު.ޕޮލިސ އެކެވެހަރ ދަނާުނިޒާމެއްުގާއިމްުކ ރ މަށްޓަކައިުއެކ ލަވާލައިފައިވާު

ު  ތަޢާރަފާއިުނަންުު .  1 )ހު(

"ުުޮޕލިސ ޙައްޖ ުއަދިުއ މްރާގެުޚިދ މަތްުހޯދ މާއިުބެހުޭު"ކިޔާނ ުުޕޮލިސ އަށްމިު

 .އެވެ

ު ު)ށު( ު  

ުމަގ ސަދަކ ު:ުގެޕޮލިސ މިު ު ު 2.ު  މަޤްޞަދ 

ކ ންފ ނި ހޯދޭނެުުުމިު ޚިދ މަތްު އ މްރާގެު ޙައްޖާއިު މެދ ވެރިކޮށްު
ު.ަބޔާންކ ރ ންުއ ސޫލ ތައް

ު ު)ހު( ު ު

މަށްުފައިސުާުމެދ ވެރިކޮށްުޙައްޖާއިުއ މްރާގެުޚިދ މަތްުހޯދ ުުމިުކ ންފ ނި
އަމަލ ކ ރާނެު ކަންކަމ ގައިު ގ ޅޭު ފައިސާއާު ގޮތްތަކާއިު ދެއްކޭނެު

ުއިޖ ރާއަތ ތައްުަބޔާންކ ރ ން.

ު ު)ށު( ު ު

ކ ންފ ނި ދިނ މ ގައިުުުމިު ޖާގަު ފަރާތްތަކަށްު ޙައްޖަށްދާު މެދ ވެރިކޮށްު
ުހަމަހަމަ،ުދެފ ށްުފެންނަ،ުހަރ ދަނާުނިޒާމެއްުޤާއިމްކ ރ ން.

ު ު)ނު( ު ު

ޚިދ މަތްުދިނ މ ގައިުއަމަލ ކ ރާނެުުުންމިުކ ންފ ނި ޙައްޖާއިުއ މްރާގެު
ުއިޖ ރާއަތ ތައްުކަނޑައެޅ ން.

ު ު(ރ) ު ު



މެންަބރަކަށްުވ މަށްުއެދިުއަންނަނިވިުފަރާތްތަކ ންކ ރެުުުމިުކ ންފ ނ ގެ
ުފަރާތަކަށްުހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.ުު

ު ު)ހު( ކ ންފ ނ ގެު .3 ުުމިު

ުމެމްަބރަކަށްވ ންު

ުދިވެހިުރައްޔިތ ން 1.ު ު   

ުދިވެހިރާއްޖޭގައުިު ުކައިވެނިކޮށްގެން ުިބދޭސ ންުުދިރިއ ޅޭދިވެހިުރައްޔިތަކާއި 2.ު ު   

ޚިދ މަތްުހޯދ މަށްުއެދޭުފަރާތްތަކ ންުުުންުޙައްޖާއިުއ މްރާގެުމިުކ ންފ ނި
ުމެންަބރެއްގެުގޮތ ގައިުރަޖިސްޓްރ ވާންވާނެއެވެ.ުުމިުކ ންފ ނ ގެ

ު ު)ހު( ގައިުމެމްަބރ ންުުމިުކ ންފ ނި .4

ުރަޖިސްޓްރ ުކ ރ ންު

ުކ ންފ ނ ގެ ުފަރާތްތަކ ންުުމި ުއެދޭ ުވ މަށްުުު،މެންަބރަކަށްވ މަށް މެންަބރަކަށް
ހ ށަހަޅާނ ުު ވ މަށްު ރަޖިސްޓްރ ު ކ ންފ ނިއެދިު އެކަމަށްުުުންމިު

 ކަނޑައަޅާފައިވާުފޯމ ުމެދ ވެރިކޮށެވެ.ު

ު ު)ށު(   

މެންަބރެއްގެުގޮތ ގައިުރަޖިސްޓްރ ކ ރ މަށްުުމިުމާއްދާގެުުުމިުކ ންފ ނ ގެ
ހ ށަހެޅ މ ން މަތިންު ގޮތ ގެު ގައިވާު ގޮތ ގައިު)ށ(ު މެންަބރެއްގެު ު

ުރަޖިސްޓްރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ު

ު ު)ނު(   

ނަމ ގައިު ކ ޑަކ އްޖެއްގެު އެދިު ރަޖިސްޓްރ ވ މަށްު މެންަބރަކަށްު
)އަށާރަ(ުއަހަރ ވަންދެނ18ުުުުްހ ށަހަޅައިފިނަމަ،ުއެުކ އްޖެއްގެުއ މ ރ ންުު

ކ އްޖެއްގެު އެު ފަރާތަކ ންު އެު ކަނޑައަޅާު ެބލެނިވެރިއެއްު ޒިންމާވާނެު
އްުވަންދެންުނަގަންޖެހޭުއެންމެހާުޒިންމާތައަހަރ ުު)އަށާރަ(18ުުުުއ މ ރ ނުްު

ުފޯމ ގައިުސޮއިކ ރަންވާނެއެވެ.ުއިޤ ރާރ ވެނަގާނެކަމ ގައިު

ު ު)ރ(   

މިުމާއްދާގެު)ނ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުރަޖިސްޓްރ ކޮށްދިނ މަށްފަހ ުއެު
މެންަބރެއްުރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާުާބވަތްުއެނގޭނެުގޮތަށްުޙައްޖ ުޕޯޓަލ ންު

ުހަމަޖައްސަންވާނެއެވެު.ފެންނާނެުއިންތިޒާމްު

ު ު(ުުބ)   

އަންނަނިވިުުުުކ ންފ ނ ގައި މެންަބރ ންު ުާބވަތްތަކަށްުރަޖިސްޓްރ ވާު
ުބެހިގެންދެއެވެު.

ު ު)ހު( ުާބވަތްތައްުމެންަބރ ންގެު .5

ުޢާންމ ުމެންަބރ ންު 1.ު ު  ު

ުކޯޕަރޭޓްުމެންަބރ ން 2.ު ު  ު



ުމެންަބރ ންުސޭވިންގުސްކ މް 3.ު ު  ު

ުޕެންޝަންުމެންަބރ ންު 4.ު ު  ު

ުު ުުުުކ ންފ ނ ގެމި ޙައްޖަށްުނ ވަތަުުުންމިުކ ންފ ނިޢާންމ ުމެންަބރ ންނަކ 
ުު އެދި ދިއ މަށްު ކ ންފ ނ ގެއ މްރާއަށްު ތެރެއިންުުުމިު ޕެކޭޖެއްގެު ޢާންމ ު

ުފައިސާުދައްކާުމެންަބރެއްގެުގޮތ ގައިުރަޖިސްޓްރ ވާުފަރާތްތަކެވެ.ު

ު ު ުޢާންމ ުމެންަބރ ންު .6

ުު ޕޮލިސ ގެ މާއްދާގައިވާުގޮތ ގ10ުުުެކޯޕަރޭޓްުމެންަބރ ންނަކ ުމިު ވަނަު
އިދާރާތަކާއިުކ ންފ ނ މަތިންުު ދައ ލަތ ގެު ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާު ުގައިު
ުއެހެނިހެންުވިޔަފާރިުމ އައްސަސާތަކެވެު.ުތަކާއިކ ންފ ނި

ު ު)ހު( ުކޯޕަރޭޓްުމެންަބރ ން .7

ސްކ މްު ކ ންފ ނިމެންަބރ ންނަކ ުުުުސޭވިންގު ހ ޅ ވާލާފައިވާުުުންމިު
ުމެންަބރ ންނެވެު.ސޭވިންގުސްކ މެއްގައިުަބއިވެރިވެފައިވާު

ު ު ސްކ މްު .8 ުުސޭވިންގު

ުމެންަބރ ންު

ުޕެންޝަންުުުރިޓަރޔަމަންޓްުުމޯލްޑިވްސްުުމެމްަބރ ންނަކ ުުޕެންޝަން
ުދައްކައިގެންުުުއަގ ގެަބއެއްުުޙައްޖ ގެުުފައިސާއިންުުހ ރިުުއެކައ ންޓްގައި

ުު.ފަރާތްތަކެވެުހ ށަހަޅާުއެދިުދިއ މަށްުޙައްޖަށް

ު ު ުޕެންޝަންުމެންަބރ ންު .9

ުު ުުދައ ލަތ ގެ ނ ވަތަ އެހެނިހެންުުުުތަކ ގެކ ންފ ނިއިދާރާތަކ ގެު ނ ވަތަު
މ އައް ފޮނ ވ މަށްޓަކައިުސަވިޔަފާރިު ޙައްޖަށްު މ ވައްޒަފ ންު ސާތަކ ގެު

ުުކޯޕަރޭޓްުމެންަބރެއްގެުގޮތ ގައިުރަޖިސްޓްރ ކ ރެވިދާނެއެވެ.ުކ ންފ ނ ގައި

ު ު)ހު( މެންަބރ ންގެު .10 ކޯޕަރޭޓްު

ުގޮތ ގައިުރަޖިސްޓްރ ކ ރ ން

ކ ންފ ނ ގެ ރަޖިސްޓްރ ކ ރެވޭނު ުުމިު ގޮތ ގައިު މެންަބރެއްގެު ކޯޕަރޭޓްު
ުު އިދާރާތަކާއި ފ ރިހަމަވާު ވިޔަފާރިުުުތަކާއިކ ންފ ނިއަންނަނިވިުޝަރ ތ ު

ުމ އައްސަސާތަކަށެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާުުދިވެހި ތެރެއިންުުުތަކ ގެކ ންފ ނިުުރާއްޖޭގައިު
ުމަދ ވެގެނުްު ުއަހ1ުުަރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާތާ ުމަދ ވެގެންުުރ ވެފައިވާ)އެކެއް(

ުު.ތައްކ ންފ ނިުތިޭބުުމ ވައްޒަފ ންދާއިމ ުދިވެހިު(ުދިހައެއް)10ު

1.ު ު  ު

ު.އ ލަތ ގެުއިދާރާތައްދަ 2.ު ު  ު

ުމިުމާއްދާގެު)ށ(ުގައިުަބޔާންކޮށްފައިވާުފަރާތްތަކ ގެުއިތ ރ ންުއިތ ރ ު
ފަރާތަކ ންުކޯޕަރޭޓްުމެންަބރެއްގެުގޮތ ގައިުރަޖިސްޓްރ ވ މަށްުއެދެފިނަމަ،ުު

ު ު)ނު(  ު



ުކ ންފ ނ ގެުުހ ށަހެޅ މާއިމެދ އުެު ުޯބޑ ުުމި ުގޮތެއްގެުޑިރެކްޓަރ ންގެ ުނިންމާ ން
ުރަޖިސްޓްރ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.ކޯޕަރޭޓްުމެންަބރެއްގެުގޮތ ގައިުުމަތ ން

ގަނޑ ކޮށްުދިއ މަށްޓަކައިުުއ މްރާއަށްއިުޙައްޖާުމެދ ވެރިކޮށްުމިުކ ންފ ނި
ުފައިސާުދެއްކިދާނެއެވެ.ުނ ވަތަުބަހާލައިގެން

ު ު)ހު( ުއ މްރާއަށްޙައްޖާ .11 ދިއ މަށްުުުއި

ުފައިސާުދެއްކ ން

މެދ ވެރިކޮށްުޙައްޖާއިުއ މްރާއަށްުދިއ މަށްޓަކައިުއަންނަނިވިުުުމިުކ ންފ ނި
ުގޮތްތަކ ގެުތެރެއިންުގޮތަކަށްުފައިސާުދެއްކިދާނެއެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ުއެކައ ންޓްުޓްރާންސްފަރުމެދ ވެރިކޮށްުފައިސާުދެއްކ ން 1.ު ު  ު

ުދެއްކ ންުއިންނަގ ދ ުފައިސާ 2.ު ު  ު

ުކާޑ ުމެދ ވެރިކޮށްުފައިސާުދެއްކ ން 3.ު ު  ު

ުއެހެނިހެންުގޮތްގޮތްކަނޑައަޅާުފައިސާުބަލައިގަތ މަށްުުންމިުކ ންފ ނި 4.ު ު  ު

ުފައިސުާު ުދައްކާ ުއ މްރާއަށް ުކ ންފ ނިޙައްޖާއި އިސްލާމ ުުުބަލަހައްޓާނ ުުންމި
ުނެވެ.ޝަރ ޢާުހ އްދަކ ރާުގޮތ ގެުމަތ ންު

ު ު)ނު(  ު

ުދިއ މަށްޓަކައުިު ުއ މްރާއަށް ުކ ންފ ންޏަށްޙައްޖާއި ުު،ފައިސާުުފައިވާދައްކާުުމި
ުއަނބ ރާުނެގިދާނެއެވެު.

ު ު)ހު( ުފައިސާުއަނބ ރާުނެގ ންު .12

ުު ދިއ މަށްޓަކައި އ މްރާއަށްު ކ ންފ ންޏަށްޙައްޖާއިު ފައިސުާުުުމިު ދައްކާު
ނެ ުުުުގ މަށްއަނބ ރާު ކ ންފ ނިޭބނ ންވެ ފޯމު ުުންމިު ކަނޑައަޅާފައިވާު

ހ ށަހެޅ މ ން، ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާުުުފ ރިހަމަކޮށްު އ މްރާއަށްު ޙައްޖާއިު
 ުުޭބންކްުއެކައ ންޓަށްުފައިސާުޖަމާކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ުފަރާތ ގެ

ު ު)ށު(  ު

މިުމާއްދާގެު)ށ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުފައިސާުއަނބ ރާުޖަމާކޮށްދޭު
ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާު ދިވެހިރާއްޖޭގައިު ވާންވާނ ު އެކައ ންޓްު ޭބންކްު

ުޭބންކްުއެކައ ންޓަކަށެވެު.ޑޮމެސްޓިކްުޭބންކެއްގައި،ުހ ޅ ވާފައިވާު

ު ު)ނު(  ު

ުު 18ުުުުއ މްރ ން ުު)އަށާރަ( ުުއަހަރ ން ކ އްޖެއްގެ ޙައްޖާއުިުދަށ ގެު ނަމ ގައިު
އ މްރާއަށްުދިއ މަށްުދައްކާފައިވާުފައިސާުއަނބ ރާުނެގ މަށްުއެދެފިނަމަ،ުއެުު

ު)ރ(ުގައިވ4ުުުާފައިސާުއަނބ ރާުޖަމާކޮށްދެވޭނ ުމިުޕޮލިސ ގުެު ވަނަުމާއްދާގެ
ުެބލެނިވެރިއާގެުނަމ ގައި ުއެއްަބސްވެފައިވާ ުޒިންމާވ މަށް ުމަތިން ނ ވަތަުުުުގޮތ ގެ

ު ު)ރ(  ު



ދިވެހިރާއްޖޭގައިުުުހަރ ންުދަށ ގެުކ އްޖާގެުނަމ ގައި)އަށާރަ(ުއ18ުުައ މ ރ ނުްު
ޭބންކްު ޑޮމެސްޓިކްު ހ ޅ ވާފައިވާު ޭބންކެއްގައިު ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާު

ުއެކައ ންޓަކަށެވެ.ު

ކ ންފ ނ ގެ ުދިއ މ ގެުުުޢ މްރާއަށްުުނ ވަތަުުޙައްޖަށްުުމެންަބރަކަށްުުމިު
ުޙާލަތެއްުުފަދަުުނަގަންޖެހޭުުއަނބ ރާުުފައިސާުުލިބ މަށްފަހ ުުފ ރ ޞަތ 

އަނބ ރާުުއެކައ ންޓ ގައިވާުުއެފަރާތެއްގެުުމެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ ުފައިސާު
ުދަތ ރަށްުުޢ މްރާގެުުނ ވަތަުުޙައްޖ ުުއެފަރާތެއްގެުު،ރައްދ ކ ރެވޭނ 
ުހ ރިުުުާބކ ުުއ ނިކ ރ މަށްފަހ ުުޚަރަދ ތަކެއްުުއެުުކ ރެވިފައިވާނަމަުުޚަރަދ ތަކެއް

ު.ުދަދެވެއަ

ު ު(ުުބ)  ު

ުު ދައްކާފައިވާުފައިސާުއަނބ ރާުރައްދ ކ ރާުހާލަތ ގައި،ުުުކ ންފ ންޏަށްމި
( މާއްދާގެު ފައިސާއެއްުބމިު އެއްވެސްު މަތިންު ގޮތ ގެު ގައިވާު ު)
ލިޔ މެއުްުއ ނިކޮށްފިނަމަ ަބޔާންކޮށްފައިވާު ތަފްޞ ލްު ޚަރަދ ތަކ ގެު އެު ު،

ުމެންަބރަށްުދޫކ ރަންވާނެއެވެ.ުު

ު ު(ޅ)  ު

ުު އަގ ގެުުުޙައްޖ ޙައްޖަށްުދިއ މަށްުފައިސާުދައްކާުފަރާތްތަކ ގެުތެރެއިން
އަށްވާުފައިސާުދައްކާުހަމަކޮށްފައިުުު)ހަތްދިހަުފަސްުއިންސައްތަ(75%ުު

ފަރާތްތަކަށް،ުު ކ ންފ ނ ގެނ ވާު ފައިސުާުުުމިު ޚިދ މަތަކަށްު އެހެންު
ުަބދަލ ކ ރ މ ގެުއިޚްތިޔާރ ުލިިބގެންވެުއެވެ.

ު ު)ހު( ުފައިސާުބަދަލ ކ ރ ންޙައްޖ ުު .13

ުު ުުޙައްޖަށްުދިއ މަށްުފައިސާުދައްކާުފަރާތްތަކ ގެުތެރެއިން އަގ ގެުޙައްޖ 
ޙައްޖ ުޖާގަުުުއަށްވާުފައިސާުދައްކާުު)ހަތްދިހަުފަސްުއިންސައްތަ(75%ުު

ލިސްޓަށްުއަރާފައިވާުފަރާތްތަކަށް،ުއެފަރާތްތަކ ންުދައްކާފައިވާުފައިސުާު
އެހެންުޚިދ މަތަކަށްުަބދަލ ކ ރެވޭނ ުޙައްޖ ުއަގ ުއެއްކޮށްުދެއްކ މަށްފަހ ު

ުއިތ ރ ވާުމިންވަރެކެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ުު ުުޙައްޖަށްުދިއ މަށްުފައިސާުދައްކާުފަރާތްތަކ ގެުތެރެއިން އަގ ގެުޙައްޖ 
އިންސައްތަ(75%ުު ފަސްު ދައްކާުުު)ހަތްދިހަު ފައިސާު ފައިވާުއަށްވާު

އެފަރާތަކަށްު ފައިސާ،ު ދައްކާފައިވާު އެފަރާތްތަކ ންު ފަރާތްތަކަށް،ު
ުު ނ ގެއްލި ޖާގަު ުުރިޒާވްކ ރެވިފައިވާު ކ ންފ ނ ގެ ުުމިު މެންަބރަކަށްުއެހެން

ަބދަލ ކ ރ މަށްުއެދ ނ ުފަރާތ ގެު ަބދަލ ކ ރެވޭނ ުއެުމެންަބރަކ ުފައިސާު
ުއާއިލާުފަރާތެއްުކަމ ގައިވާނަމައެވެ.

ު ު)ނު(  ު



(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުފައިސާުަބދަލ ކ ރަންުއެދޭނަމަ،ުުނމިުމާއްދާގެު)
ކ ންފ ންޏަށްު މިު ލިޔ މެއްު ރަސްމ ު އަންގައިދޭު ގ ޅ ންު އާއިލ ު

ުންވާނެއެވެު.ހ ށަހަޅަ

ު ު(ރ)  ު

އެދިފައިވާުޚިދ މަތްުހޯދ މަށްުުއ މްރާއަށްުދިއ މަށްުދައްކާފައިވާުފައިސާ،ުު
ޭބނ ންވާނަމަ، ަބދަލ ކ ރަންު ޚިދ މަތަކަށްު އެހެންު ުުުުނޫންު ުއެދިުއެކަމަށް

ުއެުޚިދ މަތަކަށްުަބދަލ ކޮށްދޭންވާނެއެވެު.ުހ ށަހެޅ މ ން

ު ު)ހު( ފައިސުާު .14 އ މްރާގެު

ުބަދަލ ކ ރ ންު

ޙައްޖަށްުދިއ މަށްޓަކައިުޖާގަުހަމަޖައްސަވައިދެވޭނ ުޙައްޖ ުުުންމިުކ ންފ ނި
ޙައްޖ ުއަގ ގެުދެއްކ މ ންުު)ހަތްދިހަުފަހެއްުއިންސައްތަ(ުު  %75އަގ ގެުު
ުުުދައްކާުތަރ ތ ބ ންނެވެ.)ހަތްދިހަުފަހެއްުއިންސައްތަ(ު 75%

ު ު)ހު( ުޙައްޖ ުޖާގަުހަމަޖެއްސ ންު .15

ުުހ)ުުމާއްދާގެުުމި ުކ ންފ ނިންުު،ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސްުުއެހެންުުގައި(
ުުހާއްސަުުުދިނ މަށްުުޖާގަުުދިއ މަށްުުޙައްޖަށްުުސްކ މެއްގައިުުކަނޑައަޅާފައިވާ

ުއ ސޫލެއް ުކަނޑައަޅާފައިވާނަމަު ޖާގަު،ު ދަށ ންު އ ސޫލެއްގެު އެު
ުހަމަޖެއްސ މަށްުމިުމާއްދާުހ ރަހެއްުނާޅައެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ހަމަޖައްސާުތަރ ތ ބ ުފެންނަުުޖާގަުގެންދިއ މަށްުޙައްޖަށްުންުކ ންފ ނިމިު
ު އަދާހަމަކޮށްު ލިސްޓެއްު ކ ންފ ނިގޮތަށްު ުންމިު ަބލަހައްޓަމ ންުު

ުގެންދަންވާނެއެވެ.ުު

ު ު(ުނ)  ު

ުު އަގ ގެ މިުުު%75ޙައްޖ ގެު ދެއްކ މ ންު އިންސައްތަ(ު )ހަތްދިހަފަސްު
( ޙައްޖ ނމާއްދާގެު ަބޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު އެުުުޖާގަުު(ު ލިސްޓ ގައިު

ުފަރާތެއްގެުނަންުހިމަނަންވާނެއެވެ.ު

ު ު(ރ)  ު

އެފަރާތްތައްު ފަރާތްތަކ ންު ދައްކާފައިވާު ފައިސާު ދިއ މަށްު ޙައްޖަށްު
ބެލޭނެު އެކަންު ޭބނ ންވެއްޖެނަމަު ބަލަންު ހިސާބ ު އޮތްު ލިސްޓ ގައިު

ުހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ުންމިުކ ންފ ނިއިންތިޒާމްު

ު ު(ުުބ)  ު

ުު ރަޖިސްޓްރ ވ މަށް ކ ރިންުއ މްރާއަށްު ހަމަވ މ ގެު މ އްދަތ ު ދ ފައިވާު
ހ ރިހާު ދައްކާު އަގު  ފ ރިހަމަު އ މްރާގެު ރަޖިސްޓްރ ވެު އ މްރާއަށްު

ުފަރާތްތަކަށްުއެުއ މްރާުދަތ ރެއްގައިުޖާގަުދޭންވާނެއެވެ.

ު ު)ހު( ުއ މްރާގެުޖާގަުހަމަޖެއްސ ންު .16

ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް އެހެންު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގެު އ މްރާުުުމިު
ފަރާތ ންުއ މްރާއަށްުގެންދާނެުފަރާތްތަކ ގެުުުމިުކ ންފ ނ ގެދަތ ރ ތަކ ގައުިު

ނ ވަތަ ކަނޑައަޅައިފިނަމަު އަދަދެއްު ކ ންފ ންޏަށްުުވަކިު އ މްރާއަށްުުުމިު

ު ު)ށު(  ު



ު މ ހ ންގެު ފަރާތަކ ންުގެންދެވޭު ގ ޅޭު ކަމާު އަދަދެއްު ވަކިު
ަބއިވެރިވ މަށްުއެުއ މްރާުުުކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެުއ މްރާުދަތ ރެއްގައިު

ފ  ކަނޑައަޅާފައިވާު ހަލާސްކޮށްފައިވާުދަތ ރަށްު ދައްކާު އަގ ު ރިހަމަު
ޖާގައިގެުުުއެުއ މްރާުދަތ ރ ގައިުގެންދިއ މަށްުކަނޑައަޅާފައިވާތަރ ތ ބ ނުްު

ުއަދަދަށްުމ ހ ންުހަމަކ ރެވިދާނެއެވެ.ު

ުތެރެއިންުުުމެންަބރ ންގެުުސްކ މ ގެުުޕެންޝަންުުރިޓަޔަރމަންޓްުުމޯލްޑިވްސް
ުުސޭވިންސްުުުރިޓަޔަރމަންޓްުުއަދާކ ރ މަށްުުއަޅ ކަންުުޙައްޖ ގެުުފަރ ޟ 

އެދޭުުުއެކައ ންޓ ން ދިއ މަށްު ޙައްޖަށްު ހަމަޖައްސައިގެންު ފައިސާު
ކަނޑައަޅާފައިވާުފޯމ ުހ ށަހަޅާުރެޖިސްޓަރުުންމިުކ ންފ ނިފަރާތްތަކ ންު
ުކ ރަންވާނެއެވެ.

ު ު)ހު( ފައިސާއިންު .17 ޕެންޝަންު

ބޭނ ންވާު ދާންު ޙައްޖަށްު

ުފަރާތްތައްު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުރެޖިސްޓަރކ ރަންުހ ށަހަޅާއިރ ު
ޕެންޝަންު ރިޓަޔަރމަންޓްު މޯލްޑިވްސްު ތެރެއިންު އަގ ގެު ޙައްޖ ގެު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންު ޕެންޝަންު މޯލްޑިވްސްު ދެއްކ މަށްު ސްކ މ ންު
ުު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭު އިތ ރަށްު އަދަދ ގެު ކަނޑައަޅާފައިވާު މިުއޮފ ހ ންު

ުުދައްކަންވާނެއެވެ.ުންފ ންޏަށްކ ންފ 

ު ު)ށު(  ު

ުުުުމިުކ ންފ ންފ ންޏަށް ކޯޓާއިން ޙައްޖު   %10ކޮންމެުއަހަރެއްގެުލިޭބު

ު ތިިބު ލިސްޓ ގައިު ޙައްޖ ު ޖާގަު އިންސައްތަ(ު 65ު)ދިހަު
ގެުތެރެއިންުފަރ ޟު ފަރާތްތަކ ުުގެ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(ުއަހަރަށްވ ރެުމަތ 

ު ފަރާތްތަޙައްޖ ު %އަދާކޮށްފައިނ ވާު އަގ ގެު ޙައްޖ ގެު 75ުކަށްު
ު އިންސައްތަ(ު ޖާގަު)ހަތްދިހަފަސްު ތަރ ތ ބ ންު ުދައްކާފައިވާު

ުހާއްސަކ ރެވިދާނެއެވެ.

ު ު)ހު( 18. 65ު މަތ ގެުު އަހަރ ންު

ޖާގަުުުޙައްޖ ފަރާތްތަކަށްުު

ުއްސަުކ ރ ންުޙާ

ުު ޖާގަ ދަށ ންު ގެު )ހ(ު މާއްދާގެު ފަރާތްތަކަޙާމިު ކ ރެވޭު މިުއްސަު ށްު
ުުޕޮލިސ  ހަމަޖައްސައިދެވ28ުުުޭގެ މަތިންު ގޮތ ގެު މާއްދާގައިވާު ުވަނަު

އްސަކ ރެވޭުޙާއެހ ތެރިންނަށްުޖާގަުދެވޭނ ުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށ ންުު
ުޖާގައިގެުތެރެއިންނެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ކ ންފ ންފ ންޏަށް ުުުުމިު ކޯޓާއިން ޙައްޖ ު ލިޭބު އަހަރެއްގެު  %5ކޮންމެު

ު)ނ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުފ ރ ޞަތ ު،ުުއިންސައްތަ(ުުފަސް) މިުމާއްދާގެ
ުު ޙައްޖ ުުހ ޅ ވާލ މ ންުއެުއަށްުއިޖާަބދ ުހ ށަހަޅާުފަރާތްތަކ ގެުތެރެއިން

ުު ަބލިތަޖާގަ ޮބޑެތިު ތިިބު ހޯދަމ ންދާލިސްޓ ގައިު ފަރ ވާު ފަރ ޟ ުުުކަށްު

ު ު)ހު( ބަލިތަ .19 ފަރ ވާުުޮބޑެތިު ކަށްު

ުހޯދަމ ންދާ ުުފަރާތްތަކަށްުު

ުއްސަުކ ރ ންުޙާުޖާގަުުޙައްޖ 



އަދާކޮށްފައިނ ވާ ުފަރާތްތަކަށް ޙައްޖ ު ުު އަގ ގެު ު%75ޙައްޖ ގެު
ު އިންސައްތަ(ު ޖާގަު)ހަތްދިހަފަސްު ތަރ ތ ބ ންު ދައްކާފައިވާު

ުއްސަކ ރެވިދާނެއެވެު.ޙާ

ުު ޖާގަ ދަށ ންު ގެު )ހ(ު މާއްދާގެު މިުޙާމިު ފަރާތްތަކަށްު ކ ރެވޭު އްސަު
ުުޕޮލިސ  ހަމަޖައްސައިދެވ28ުުުޭގެ މަތިންު ގޮތ ގެު މާއްދާގައިވާު ވަނަު

އްސަކ ރެވޭުޙާއެހ ތެރިންނަށްުޖާގަުދެވޭނ ުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށ ންުު
ުޖާގައިގެުތެރެއިންނެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ޙައްޖ ުޖާގަުލިސްޓ ގައިުުުކޮންމެުއަހަރެއްގެުޙައްޖ ުމޫސ މާއިުދިމާކޮށް
ުުުުތިިބ ގެުހ ށަހެޅ މ ުުމިުކ ންފ ންޏަށްޮބޑެތިުަބލިތައްުހ ރިުފަރާތްތަކ ން

ުފ ރ ޞަތ ުހ ޅ ވާލަންވާނެއެވެު.

ު ު)ނު(  ު

އެުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުބޭނ މަށްޓަކައިުޮބޑެތިުަބލިތައްުކަމ ގައިުަބލާނ ުު
ުަބއްޔަކ ުފ ރާނައަށްުނ ރައްކާވާފަދަުަބއްޔެއްުކަމ ގައިވާނަމައެވެ.ުު

ު ު)ރ(  ު

ކ ންފ ންޏަށް ޙައްޖަުުމިު ކޯޓާއިންު ޙައްޖ ު ލިޭބު އަހަރެއްގައިު ުށްކޮންމެު
މަދ ވެގެންުު ތެރެއިންު ފަރާތްތަކ ގެު )ހަތްދިހަފަސްު  %75ގެންދާު

ޙައްޖ ުު ފަރ ޟ ު ވާންވާނ ު މ ހ ންު އަދާކޮށްފައިނ ވާުއިންސައްތަ(ު
 ފަރާތްތަކަށެވެު.

ު ު)ހު( އަދާކ ރާު .20 ޙައްޖ ު ފަރ ޟ ު

ުު ޖާގަ އްސަުޙާފަރާތްތަކަށްު

ުކ ރ ން

މިު ފަރާތްތަކަށްު ކ ރެވޭު ހާއްސަު ޖާގަު ދަށ ންު ގެު )ހ(ު މާއްދާގެު މިު
ުުޕޮލިސ  ހަމަޖައްސައިދެވ28ުުުޭގެ މަތިންު ގޮތ ގެު މާއްދާގައިވާު ވަނަު

މަހ ރަމ ންގެުވަނަުމާއްދާގެުދަށ ނ29ުުުުްގެުުޕޮލިސ އެހ ތެރިންނަށާއިުމިުު
ދަށ ންު ގެު )ހ(ު މާއްދާގެު މިު ދެވޭނ ު ޖާގަު ފަރާތްތަކަށްު ދާު ގޮތ ގައިު

ުއްސަކ ރެވޭުޖާގައިގެުތެރެއިންނެވެ.ޙާ

ު ު)ށު(  ު

ުު ޙައްޖ ގެ މެމްަބރ ންު ުުކޯޕަރޭޓްު ޖާގަުުުއަގ ޖ މްލަ ޙައްޖ ު ދެއްކ މ ންު
ުލިސްޓަށްުއަރ ވަންުވާނެުއެވެ.

ު ު)ހު( މެންަބރ ންނަށްުު .21 ކޯޕަރޭޓްު

ުޖާގަުހަމަޖެއްސ ން

ުމެންަބ ުމެންަބރ ގެުކޯޕަރޭޓް ުކޯޕަރޭޓް ުއެ ުއަހަރ  ުއެ ުދޭންވާނ  ުޖާގަ ރ ންނަށް
އަވަ ުުުުމ ންދާދާކ ރަޒ ފާު ުުދިވެހި ުުދާއިމ  އަދަދ ގެ ު%10މ ވައްޒަފ ންގެު

ު)ދިހައިންސައްތަ(ުއަށްުވ ރެުއިތ ރ ނ ވާުއަދަދަކަށެވެ.

ު ު)ށު(  ު



ކޯޕަރޭޓްު މަތިންު ގޮތ ގެު ަބޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ށ(ު މާއްދާގެު މިު
ކޯޕަރޭޓްު ކޮންމެު ހަމަޖައްސައިދިނ މ ގައިު ޖާގަު މެންަބރ ންނަށްު

)ދިހައެއް(10ުުހަމަޖައްސައިދޭންވާނ ުގިނަވެގެނުްުމެންަބރަކަށްުއަހަރަކ ުު
ުޖާގައެވެ.

ު ު)ނު(  ު

ކޯޕަރޭޓްުމެންަބރ ންނަށްުހަމަޖައްސާދެވޭުޖާގަުއިތ ރ ުފަރާތަކަށްުަބދަލެއްު
ުނ ކ ރެވޭނެއެވެ.

ު ު)ރ(  ު

ުު ކ ރ މަށްޓަކައި ޚިދ މަތްު ކ ންފ ނ ގެޙައްޖ ވެރިންނަށްު ފަރާތ ންުުުމިު
ު އެހ ތެރިންނަށް،ު ޙައްޖ ގެު މ ވައްޒަފ ންނަށާއިު މުިުހަރަކާތްތެރިވާު

ވަކިުުުކ ންފ ންފ ންޏަށް ކޯޓާއިން،ު ޙައްޖ ު ލިޭބު އަހަރެއްގެު ކޮންމެު
ުއްސަުކ ރެވިދާނެއެވެ.ޙާމިންވަރެއްު

ު ު)ހު( ޖާގަުު .22 ބޭނ ންތަކަށްު އިދާރ ު

ުހަމަޖެއްސ ން

ކޮންމެު ބޭނ ންތަކަށްު އިދާރ ު މަތިންު ގޮތ ގެު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގެު މިު
ުު ުުޙާއަހަރެއްގައިވެސް ކަނޑައަޅާނ  އަދަދ ު ޖާގައިގެު މިުއްސާކ ރާނެު

ުމެނޭޖްމަންޓ ންނެވެު.ުކ ންފ ނ ގެ

ު ު)ށު(  ު

ުކ ންފ ންފ ންޏަށްު ސަރ ކާރ ގެުކޮންމެުއަހަރެއްގެުލިޭބުޙައްޖ ުކޯޓާއިނުްުުުމި
އެއްވެސްުޖާގައެއްުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުއިސްލާމިކްުއެފެއަރޒ ންުުބޭނ މަށް

ރިޒާވްކ ރ މަށްުއެދެފިނަމަުއެުއަދަދެއްގެުޙައްޖ ުޖާގަުމިނިސްޓްރ ުއޮފްު
ުއިސްލާމިކްުއެފެއަރޒްއަށްުރިޒާވްކ ރެވިގެންދާނެއެވެ.

ު ު)ހު( ޖާގުަު .23 ބޭނ މަށްު ސަރ ކާރ ގެު

ުއްސަކ ރ ންުޙާ

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުމިނިސްޓްރ ުއޮފްުއިސްލާމިކްު
ުފަރާތްތަކ ންު ުގެންދާ ުޙައްޖަށް ުޖާގައަށް ުރިޒާވްކ ރެވޭ ުއެދ މަށް އެފެއަރޒްގެ

ުު ކ ރިން ފ ރ މ ގެު ކ ންފ ންފ ންޏަށްޙައްޖަށްު ދައްކާުުުމިު އަގ ު ޙައްޖ ގެު
ުހަލާސްކ ރަންވާނެއެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ތ ގެުމަތިންުރިޒާވްކ ރާުޖާގައިގެުއަދަދ ުމިުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮު
ުުޕޮލިސ  ބޭނ މަށް ކ ންފ ންޏަށްގެު ގޮތ ގައިުުުމިު އަދަދ ގެު ކޯޓާގެު ލިޭބު

ުުުނ ބެލޭނެއެވެ.

ު ު)ނު(  ު

ކޯޓާުލިޭބުއަދަދު ުުމިުކ ންފ ންޏަށްއެުއަހަރެއްގައިުޙައްޖަށްުގެންދިއ މަށުްު
ުއަގ ގެު ުޙައްޖ ގެ ުއެންގެވ މ ންު ުއެފެއަރޒ ން ުއިސްލާމިކް ުއޮފް މިނިސްޓްރ 

ުު ުންމިުކ ންފ ނިގޮތ ގައިުއެއަހަރަކ ުނަގަންުކަނޑައެޅިފައިވާުމިންވަރ 
ުއިއ ލާންުކ ރަންވާނެުއެވެ.

ު ު)ހު( ުޙައްޖ ުއަގ ުކަނޑައެޅ ންު .24



ފަރާތްތަކ ންުމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުއެުއަހަރެއްގައިުޙައްޖަށްުދާުހ ރިހާުު
ުދަށ ންުއިޢ ލާންކ ރާުޙައްޖ ުއަގ ުހަމަކ ރަންވާނެއެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ު)ހ(ުގައިުަބޔާންކޮށްފައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުއިޢ ލާންކ ރާުއަގ ު މިުމާއްދާގެ
ޖާގަ ޙައްޖ ު ސަަބބ ންު އެއްވެސުްުުުަބދަލ ވ މ ގެު ހިމެނޭު ލިސްޓ ގައިު

 ގެއްލިގެންުނ ދާނެއެވެ.ފަރާތެއްގެުޖާގަު

ު ު(ުނ)  ު

އިޢ ލާންކ ރާު މަތިންު ގޮތ ގެު ަބޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ހ(ު މާއްދާގެު މިު
އަގ ،ުއިޢ ލާންކ ރާއިރ ުހ ރިުއަގަށްުވ ރެުދަށްވ މ ގެުސަަބބ ންުއެއްވެސުްު

)ހަތްދިހަުފަސުްުުު%75ފަރާތަކ ންުދައްކާފައިވާުފައިސާ،ުޙައްޖ ުއަގ ގުެު
ލިސްޓ ގަ ޖާގަު ޙައްޖ ު އެފަރާތެއްު ހަމަވެއްޖެނަމަު އިުއިންސައްތަ(ު

ޙައްޖ ގެުއަގަށްުަބދަލ ުގެނެވ ނ ުތާރ ޚަކ ުއެފަރާތެއްގެުޙައްޖު ހިމަނާނ ،ުު
)ހަތްދިހަފަސްުއިންސައްތަ(ުހަމަވިުތާރ ޚ ުކަމ ގައިުަބލާުުު%75އަގ ގެު

ުއްއެުފަރާތެޙައްޖަށްުދިއ މަށްުފައިސާުދައްކަމ ންދާުމ ހ ންގެުލިސްޓ ގައުިު
 ނިފައިވާުތަރ ތ ބ ންނެވެު.ހިމެ

ު ު)ރ(  ު

ުުުުކޮންމެ )ދޭއް(ުމަސްދ ވަހ ގެުކ ރިންުއެުއ މްރ2ުުުާއ މްރާުދަތ ރެއްގެ
ުުންުއިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ.މިުކ ންފ ނިދަތ ރަކަށްުކަނޑައަޅާފައިވާުއަގ ުު

ު ު)ހު( ުއ މްރާގެުއަގ ުކަނޑައެޅ ންު .25

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުކަނޑައަޅާުއަގ ުއެުއ މްރާއަށްު
ުު ކ ރިން ކ ންފ ނިުދިއ މ ގެު ދައްކާުމިު މަތިންު ގޮތެއްގެު ކަނޑައަޅާު ންު

ުހަލާސްކ ރަންވާނެއެވެ.

ު ު)ށު(  ު

ުު އަހަރެއްގައިވެސް ކ ންފ ންޏަށްކޮންމެު ކޯޓާގެުުުމިު ޙައްޖު  ހަމަޖައްސާު
މުިު އެންގ މ ންު އެފެއަރޒ ންު އިސްލާމިކްު އޮފްު މިނިސްޓްރ ު އަދަދ ު

ލިސްޓ ންުކޯޓާގެުުުުޖާގަޕޮލިސ ގައިުަބޔާންކޮށްފައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުޙައްޖ 
ުު އެފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެއްސ މަށްފަހ ު މ ހ ންު ދިއ މ ގެުއަދަދަށްު ޙައްޖަށްު

ުދައ ވަތ ުދޭންވާނެއެވެު.

ު ު)ހު( ޙައްޖަށްު .62 އަހަރެއްގައިު އެު

ފަރާތްތައްުު ދާނެު

ުކަނޑައެޅ ން

ު)ހ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިނުްު ގެުޙައްޖަށްުދިއ މ ުުންމިުކ ންފ ނިމިުމާއްދާގެ
ފޮނ ވ މ ންު މ އްދަތ ގައިުުުދައ ވަތ ު ކަނޑައަޅާފައިވާު ދިނ މަށްު ޖަވާބ ު

ނޫންކަންުު ނ ވަތަު ޤަޫބލ ކ ރާކަންު ދައ ވަތ ު ދިއ މ ގެު މިުޙައްޖަށްު
 އަންގަންވާނެއެވެު.ުކަނޑައަޅާުގޮތެއްގެުމަތިންުންކ ންފ ނި

ު ު)ށު(  ު



ު)ހ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިނުްު ންުޙައްޖަށްުދިއ މ ގެުމިުކ ންފ ނިމިުމާއްދާގެ
ދައ ވަތ ުފޮނ ވ މ ންުއެއްވެސްުފަރާތަކ ންުދައ ވަތ ުޤަބޫލ ނ ކޮށްފިނަމަ،ުު

ތަރ ތ ބ ންުއުެުުުކޯޓާގެުއަދަދ ުހަމަވަންދެންުޙައްޖ ުޖާގަުލިސްޓ ގައިުތިިބ
ުފަރާތްތަކަށްުދައ ވަތ ުދެމ ންުގެންދަންވާނެއެވެު.

ު ު)ނު(  ު

އެުއަހަރެއްގައިުޙައްޖަށްުދިއ މަށްުހޮވޭުފަރާތްތަކ ގެުތެރެއިންުއެުއަހަރު 
އިހ ުއޮތްުތަރ ތ ބ ންުޙައްޖު ޙައްޖަށްުދިއ މަށްުއ ޒ ރ ވެރިވާުފަރާތްތައްުު

ުޖާގަުލިސްޓ ގައިުހިމަނާުލިސްޓ ުތަރ ތ ބ ުކ ރަންވާނެއެވެު.

ު ު)ރ(  ު

ުު ތެރެއިން ފަރާތްތަކ ގެު ޤަޫބލ ކ ރާު ދައ ވަތ ު ދިއ މ ގެު އެުޙައްޖަށްު
ދައްކާފައިވާު ފ ރިހަމައަށްު އަގ ު ޙައްޖ ު ކަނޑައަޅާފައިވާު އަހަރަކަށްު
ފަރާތްތަކ ގެު ދައްކާފައިނ ވާު ފ ރިހަމައަށްު އަގު  ޙައްޖ ު ފަރާތްތަކާއިު

ުު ގައިުދޭުދައ ވަތ ގައިުކަނޑައަޅާފައިވާުމ އްދަތު ުުންމިުކ ންފ ނިުތެރެއިން
ހިމަނައިގެންުއެުއަހަރ ުޙައްޖަށްުުުޙައްޖ ުއަގ ުދައްކާފައިވާުފަރާތްތައް

ުގެންދާުފަރާތްތަކ ގެުފައިނަލްުލިސްޓެއްުއެކ ލަވާލަންވާނެއެވެު.

ު ު)ބު(  ު

ުޙައްޖަށްު ުފަރާތްތަކާއި ުދެވޭ ުދައ ވަތ  ުދިއ މަށް ުޙައްޖަށް ުއަހަރެއްގައި ކޮންމެ
ުުުޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެު.ދިއ މަށްުހޮވޭުފަރާތްތަކ ގެުފައިނަލްުލިސްޓ ު

ު ު(ޅ)  ު

ކ ންފ ނި އަދާކޮށްފައިވާުުުންމިު އަގު  ޙައްޖ ގެު މ އްދަތ ގައިު ކަނޑައަޅާު

ުު އެުއަހަރެއްގައި ޙައްޖ ުުުުމިުކ ންފ ންޏަށްފަރާތްތަކ ގެުއަދަދ ،ު ލިިބފައިވާު

ކޯޓާގެުއަދަދަށްވ ރެުމަދ ުކަމ ގައިވާނަމަ،ުއެުއަހަރެއްގައިުޙައްޖަށްުދިއ މަށްު

ުފ ރ ޞަތ ުހ ޅ ވާލާުޢާންމ ކޮށްުއިޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެު.

ު ު(ުކ)  ު

(ު ުމާއްދާގެ ުފަރާތްތަކ ގެުކމި ުއިޖާަބދޭ ުއިޢ ލާނަށް ުކ ރާ ުމަތިން ުގޮތ ގެ ުގައިވާ )

އެއްކޮށްުދައްކާުހަލާސްކ ރާުފަރާތްތަކ ގެުތަރ ތ ބ ންުު ތެރެއިންުޙައްޖ ގެުއަގު 

އަހަރެއްގަ ުުއެު ގެންދިއ މަށް ޙައްޖަށްު ކ ންފ ނިއިު ކަނޑައަޅާފައިވާުުުންމިު

ުމ ހ ންުހަމަކ ރަންވާނެއެވެ.އަދަދަށްުޙައްޖަށްުގެންދާު

ު ު(ުއ)  ު



ުު ވަނަުމާއްދާގެު)ބ(ުގައ26ުުުިޟަރޫރ ުހާލަތެއްގައިުމެނ ވ ުމިުޕޮލިސ ގެ

ޖާގަުއެފަރާތެއްގެުުަބޔާންކޮށްފައިވާުފައިނަލްުލިސްޓ ގައިުހިމެނޭުފަރާތަކަށްުު

ުކޮށެއްނ ލެވޭނެއެވެ.ދޫބަދަލ ކޮށްުނ ވަތަުޖާގަު

ު ު)ހު( 27. ު ގެންދިއ މަށްުޙައްޖަށްު

ހަމަޖައްސާފައިވާު

ޖާގަު ފަރާތަކ ންު

ޖާގަުު ނ ވަތަު ަބދަލ ކ ރ ންު

ުދޫކޮށްލ ންު

އެު ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،ު ަބދަލ ކ ރ މަށްު ޖާގަު ނ ވަތަު ދޫކޮށްލ މަށްު ޖާގަު

ުމެނޭޖްމަންޓ ންނެވެ.ުމިުކ ންފ ނ ގެހ ށަހެޅ މާއިމެދ ުގޮތެއްުނިންމާނ ުު

ު ު)ށު(  ު

ުު ޕޮލިސ ގެ ފައިނަލ26ުުުްމިު ަބޔާންކޮށްފައިވާު ގައިު )ބ(ު މާއްދާގެު ވަނަު

ޖާގަު ނ ވަތަު ދޫކޮށްލައިފިނަމަު ޖާގަު ފަރާތަކ ންު ހިމެނޭު ލިސްޓ ގައިު

ު ކ ންފ ނިުަބދަލ ކޮށްފިނަމަ،ު ުންމިު އިންތިޒާމްުު ޙައްޖ ގެު އެފަރާތ ގެު

އެހާތަނަށްުކޮށްފައިވާުޚަރަދ ުއެުފަރާތ ންުދައްކާފައިވާުުުހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި

ުުފައިސާއިންުއ ނިކ ރެވިދާނެއެވެ.ޙައްޖ 

ު ު)ނު(  ު

ުު އެހ ތެރިއެއްގ70ުުުެއ މ ރ ން ފަރާތްތަކާއިު މަތ ގެު އަހަރ ންު )ހަތްދިހަ(ު

ުއ މްރާއަށްުުއިއެހ ތެރިކަމާއިުނ ލައިުއަޅ ކަންުނ ކ ރެވޭުފަރާތްތަކ ންުޙައްޖާ

 ދެވޭނ ުއެހ ތެރިއަކާއިުއެކ އެވެ.

ު ު)ހު( ުއެހ ތެރިންުގެންދިއ ންު .28

ދުާު ވެރިންނާއެކ ު ޙައްޖ ު މަތިންު ގޮތ ގެު ގައިވާު )ހ(ު މާއްދާގެު މިު

ުންވާނެއެވެ.(ުޖާގަުހަމަޖައްސައިދޭއެކެއް)1ުުންމިުކ ންފ ނިއެހ ތެރިންނަށްު

ު ު)ށު(  ު

ޙާލަތ ުު ހޮވޭުފަރާތްތަކ ގެުތެރެއިންުފަރާތެއްގެުޞިއްޙ ު ޙައްޖަށްުދިއ މަށްު

ުު ރިއާޔަތްކޮށް އެހ ތެރިނ1ުުުްހ ރިގޮތަށްު ގިނަު އެހ ތެރިއަކަށްވ ރެު )އެކެއް(ު

1ުޭބނ ންވާނަމަ،ުއެފަރާތ ންުހ ށަހަޅާުލިޔެކިއ ންތަކަށްުެބލ މަށްފަހ ުއިތ ރ ުު

އިޚްތި ދިނ މ ގެު ޖާގަު އެހ ތެރިއަކަށްު ކ ންފ ންޏަށްުޔާރ ުު)އެކެއް(ު ުމިު

ުލިިބގެންވެއެވެު.

ު ު)ނު(  ު



ގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުއެހ ތެރިންގެުގޮތ ގައިުުުއާއިު)ނު(ުުމިުމާއްދާގެު)ށ(

ކަނޑައަޅާުމ އްދަތ ގެުުުުންމިުކ ންފ ނިޖާގަުހަމަޖައްސައިދެވޭުފަރާތްތަކ ންުު

ުތެރޭގައިުޙައްޖ ގެުއަގ ުދައްކާުހަލާސްކ ރަންވާނެއެވެ.

ު ު(ރ)  ު

މިުމާއްދާގެު)ހ(ުގެުދަށ ންުއެހ ތެރިންުގެންދަންޖެހޭުފަރާތްތަކ ގެުތެރެއިންު

ފަރާތްތަކަށް ނެތްު ހަމަޖެއްސެންު ކ ންފ ނިުުއެހ ތެރިއެއްު ކަނޑައަޅުާުމިު ންު

ުއެހ ތެރިއަކ ުހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.ުންކ ންފ ނިމިުުގޮތެއްގެުމަތިން

ު ު(ުުބ)  ު

ޙައްޖ ުނ ވަތަުުއެހ ތެރިންގެުުުުވޭ(ުގެުދަށ ންުހަމަޖައްސައިދެބމިުމާއްދާގެު)

އަގ ، ކަނޑައަޅާފައިވާު އެހ ތެރިއަކަށްު އަގާއިު އެހ ތެރިއަކ ުުުއ މްރާގެު

ފަރާތ ން އެދޭު ކ ންފ ނިުުހަމަޖައްސަންު މަތިންުުންމިު ގޮތެއްގެު ުކަނޑައަޅާު

ުދައްކަންވާނެއެވެ.

ު ު(ޅ)  ު

ުު އެހ ތެރިކަންުފޯރ ކޮށްދެވޭފަދަުއެހ ތެރިއެއްގެުގޮތ ގައިުދާުފަރާތްުވާންވާނ 

ުފަރާތަކަށެވެ.ު

ު ު)ކު(  ު

އެހ ތެރިއެއްގެުގޮތ ގައިުޖާގަުދޭުފަރާތަކ ުމިުމާއްދާގައިުވާުގޮތ ގެުމަތިންުު

ުުކަށްުއިތ ރ ުޖާގައެއްުބޭނ ންވާުފަރާތަކަށްުވެގެންުނ ވާނެއެވެ.މަޙްރަމަ

ު ު)އު(  ު

މާއްދާގެުު )ނ(ުުމިު އަދިު އަމަލ ކ ރ މ ން)ށ(ު އ މްރާވެރިންުުުއަށްު

ުއިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.

ު ު)ވު(  ު

ުވިސާގުެު ުއަރަިބއްޔާގެ ުއަންހެންުުއ ސޫލ ތަކ ގެސައ ދ  ޭބފ ޅ ންނާއިއެކ ުުުމަތިން

ުު ުއިުއ މްރާއަށްުދާުޙައްޖާމަހ ރަމެއްުގެންދަންޖެހޭނަމަ،ުމަހ ރަމްގެުގޮތ ގައި

ުޖާގަުހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ުންމިުކ ންފ ނިފަރާތަށްު

ު ު)ހު( ުމަހ ރަމ ންުގެންދިއ ންު .29

( މާއްދާގެު ޖާގުަުހމިު ގޮތ ގައިު މަހ ރަމ ގެު މަތިންު ގޮތ ގެު ގައިވާު ު)

ުު ފަރާތްތަކ ން ކ ންފ ނިހަމަޖައްސައިދެވޭު ުުންމިު މ އްދަތ ގެުު ކަނޑައަޅާު

ުތެރޭގައިުޙައްޖ ގެުއަގ ުދައްކާުހަލާސްކ ރަންވާނެއެވެ.

ު ު(ުށ)  ު



ުު 18ުުުުއ މ ރ ން ކ ދިންނަށް ދަށ ގެު އަހަރ ންު އ މްރާއަށްޙައްޖާ)އަށާރަ(ު ުއިު

ުދެވޭނ ުެބލެނިވެރިއަކާއިުއެކ އެވެ.

ު ު)ހު( 30.ު ުެބލެނިވެރިއަކ ުގެންދިއ ންު

ުު )އަށާރަ(ުއަހަރ ނ18ުުުްމިުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮތ ގެުމަތިންުއ މ ރ ން

ުު ެބލެނިވެރިއާއަށް ޙައްޖަށްދާު ކ ދިންނާއެކ ު ކ ންފ ނިުދަށ ގެު ޖާގަުުުންމިު

ުހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ު ު)ށު( ު ު

ޖާގުަު ގޮތ ގައިު ެބލެނިވެރިއެއްގެު މަތިންު ގޮތ ގެު ގައިވާު )ށ(ު މާއްދާގެު މިު

ކަނޑައަޅާުމ އްދަތ ގެުތެރޭގައިުުުުންމިުކ ންފ ނިހަމަޖައްސައިދެވޭުފަރާތ ންުު

ުޙައްޖ ގެުއަގ ުދައްކާުހަލާސްކ ރަންވާނެއެވެު.

ު ު)ނު( ު ު

ނިޔާވެއްޖެނަމަުޙައްޖާއިުއ މްރާއަށްުދިއ މަށްުފައިސާުދައްކާފައިވާުފަރާތެއްުު

ގ ޅިފައިވާު ފައިސާއާު އެު ފައިސާއާއިު ދައްކާފައިވާު އެފަރާތަކ ންު

ގޮތެއްގެު ނިންމާު ކޯޓަކ ންު ޝަރ ޢ ު އަމަލ ކ ރެވޭނ ު ޙައްޤ ތަކާއިމެދ ު

ުމަތިންނެވެު.

ު ު 31.ު ފައިސާުދައްކާފައިވުާު

ުފަރާތެއްުނިޔާވ ން

ުއެުފައިސާއިންުފައިދާުހޯދާޙައްޖާއިުއ މްރާއަށްުދިއ މަށްުފައިސާުރައްކާކޮށުްު

ފ ރ ޞަތ ުހ ޅ ވާލައިުސޭވިންގުުުއެުފައިދާއިންުޙައްޖ ގެުއަގ ުހަމަކ ރ މ ގެ

ުތައާރަފްކ ރެވިދާނެުއެވެ.ުންމިުކ ންފ ނިސްކ މްތަކެއްު

ު ު)ހު( 32.ު ުޙައްޖ ުސޭވިންގުސްކ މްު

ފައިދާު ފައިސާއިންު އެު ރައްކާކޮށްު ފައިސާު ދިއ މަށްު އ މްރާއަށްު ޙައްޖާއިު

ޙައްޖ ުސޭވިންގުސްކ މްގައިުަބއިވެރިވާުުުމިުކ ންފ ނ ގެުހޯދ މ ގެުނިޔަތ ގައުިު

ފައިދާު މަތިންު ގޮތ ގެު ކަނޑައަޅާފައިވާު ސްކ މްގައިު އެު ފަރާތްތަކަށްު

ުަބހަންވާނެއެވެު.

ު ު)ށު( ު ު

ުކ ންފ ނި ުފަރާތްތަކ ނުްުުުންމި ުދާ ުއ މްރާއަށް ުކ ންފ ނިޙައްޖާއި ކަނޑައަޅުާުުުންމި

ުވާނެއެވެ.ޓްރެއިނިންގުއެއްުފ ރިހަމަކ ރަން

ު ު)ހު( 33.ު ުޓްރެއިނިންގުފ ރިހަކ ރ ންު



ުު ގޮތެއްުޕޮލިސ މި މެދ ު އެކަމަކާު ދިމާވެއްޖެނަމަ،ު ކަމެއްު ނ ހިމެނޭު ގައިު

ުޑިރެކްޓަރ ންގެުޯބޑ ންނެވެ.ުުުމިުކ ންފ ނ ގެނިންމާނ ު

ު ު)ހު( 34.ު ގައިުނ ހިމެނޭުޕޮލިސ 

ުކަމެއްުދިމާވ ން

ޑިރެކްޓަރ ންގެުޯބޑ ގެުަބއްދަލ ވ ންުާބއްވާނެުވަގ ތ ުނެތްނަމަުނ ވަތަުހާލަތ ު

ގައިުނ ހިމެނޭުކަމެއްުދިމާވެއްޖެނަމަ،ުއެކަމަކާމެދ ުޕޮލިސ ތަންުނ ދޭނަމަުމުިު

ުުުމެނޭޖިންގުޑިރެކްޓަރަށްުގޮތެއްުނިންމިދާނެއެވެ.

ު ު)ށު( ު ު

ުު ުުމިުކ ންފ ނި"ުުގައިޕޮލިސ މި ުު"ުކަމަށްުބ ނެފައިއެވަނ  ޙައްޖ ުުމޯލްޑިވްސް

 ު(ުއަށެވެ.C-0631/2013ލިމިޓެޑްު)ރަޖިސްޓްރ ުނަންަބރ ުުކޯޕަރޭޝަން

ު ު)ހު( 35.ު ުމާނަކ ރ ން

"ދައ ލަތ ގެުއިދާރާތައް"ުކަމަށްުބ ނެފައިއެވަނ ުސަރ ކާރ ގުެުުުގައިޕޮލިސ މިުު

ވ ޒާރާތަކާއިުއެުވ ޒާރާތަކ ގެުދަށ ންުއ ފައްދަވާފައިވާުއިދާރާތަކާއިުޤާނޫނ ުު

އިދާރާތަކާއިު އ ފެދިފައިވާު ދަށ ންު ޤާނޫނެއްގެު ނ ވަތަު ދަށ ންު އަސާސ ގެު

ލިިބފައި ރައ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށްު މ އައްސަސާތަކާއިު ާބރ ގެުމިނިވަންު ވާު

ދަށ ންުއ ފައްދަވާފައިވާުއިދާރާތަކާއިުއިސްވެުދެންނެވިުއެންމެހާުއިދާރާތަކ ގެު

ުކޯޕަރޭޓްުސޮސައިޓ ތަކާ ުއ ފެދިފައިވާ ުމ ވައްޒަފ ންގެުއިދަށ ން ުއިދާރާތަކ ގެ ުއެ

ުޖަމިއްޔާތަކަށެވެ.

ު ު)ށު( ު ު

ު"އާއިލާ"ުކަމަށްުބ ނެފައިއެވަނ ުއެފަރާތެއްގުެުޕޮލިސ މުިު ުކާފަ،ުުގައި މ ނިކާފަ،

ފިރިމ ހާުނ ވަތަުުުުމ ނިމާމަ،ުމާމަ،ުމަންމަ،ުދޮންމަންމަ،ުަބއްޕަ،ުދޮންަބއްޕަ،

ދަރިންނާއި،ުު މާމަު ދަރިންނާއި،ު ކާފަު ދަރިންނާއި،ު އަނބިންނާއިު

މ ހ ންނާއިުުުުދޮންދަރިންނާއި، އެއްަބނޑ ު މ ހ ންނާއިު އެއްަބފާު އެއްަބނޑ ު

އަނިބމ ހާުނ ވަތަުުުއިތައިންނާއިއެއްަބފާުމ ހ ންނާއިުޮބޑ ޭބެބއިންނާއިުޮބޑ ދަ

އާއިު ދޮންމަންމަު ފިރިމ ހާގެު ނ ވަތަު އަނިބމ ހާު މަންމައާއިު ފިރިމ ހާގެު

ފިރިމ ހާގެު ނ ވަތަު އަނިބމ ހާު އާއިު ަބއްޕަު ފިރިމ ހާގެު ނ ވަތަު އަނިބމ ހާު

ނާއިުދޮންަބއްޕައާއިުޝަރ ޢ ުކޯޓަކ ންުަބލަދ ވެރިކަންުހަވާލ ކޮށްފައިވާުދަރިން

ު ު)ނު( ު ު



ުަބޔާން ުއިސްވެ ުގ ޅިގެންުއަދި ުގޮތ ން ުކައިވެނ ގެ ުފަރާތްތަކާއި ުހ ރިހާ ކޮށްފައިވާ

ުުއ ޅޭުފަރާތްތަކެވެ.

ުު ފެށ މާއިއެކ  އަމަލ ކ ރަންު ޕޮލިސ އަށްު 20ުުުުމިު ވަނ2019ުުުަނޮވެމްަބރ

ދ ވަހ ުއަމަލ ކ ރަންުފަށާފައިވާު"މޯލްޑިވްސްުޙައްޖ ުކޯޕަރޭޝަނ ންުޚިދ މަތްު

ުއ ވ ނ އެވެ.ހޯދ މާެބހޭުއ ސޫލ "ު

ު ު 36.ު ުއ ވާލެވޭުއ ސޫލ 

ުޕޮލިސ ުު ުމި ުފަށާނ  ުއަމަލ ކ ރަން ުޕޮލިސ އަށް ުކ ންފ ނ ގެުމި ޑިރެކްޓަރ ންގެުުުމި

ުޯބޑ ންުފާސްކ ރާުދ ވަހ ންުފެށިގެންނެވެު.

ު ު 37.ު ުއަމަލ ކ ރަންުފެށ ންު

 

 

 

 

 

 

 

1ުޖަދ ވަލ ުު

ު

ުޙައްޖ ުއެކައ ންޓްގެުބާވަތްތައްު

ުޙައްޖ ުއެކައ ންޓ ު

މިއ ުޙައްޖަށްުދިޔ މަށްޓަކައި،ުޙައްޖ ުޖާގަުކަށަވަރ ވާުމިންވަރަށްުއެއްފަހަރާުނ ވަތަުބަހާލައިގެންުފައިސާުދެއްކ މަށްުހ ޅ ވުޭު
ުއެކައ ންޓެކެވެ.ު

ު

ުޙައްޖ ުސޭވިންގުއެކައ ންޓ ު

އްޖަށްުދިއ މަށްޓަކައިުފައިސާުމިއ ުޙައްޖަށްުދިޔ މަށްޓަކައި،ުކ ންފ ނިންުތައާރަފްކޮށްފައިވާުސޭވިންުސްކ މެއްގައިުަބއިވެރިވެުޙަ
ހަމަކ ރ މަށްޓަކައިުހ ޅ ވޭުއެކައ ންޓެކެވެ.ު ުރައްކާކޮށްުއެުފައިސާއިންުފައިދާުހޯދާުއެުފައިދާއިންުޙައްޖ ުއަގު 



ު

2ުޖަދ ވަލުްު

ު

ުއ މްރާުއެކައ ންޓ ގެުބާވަތްތައްު

ުޢ މްރާުއެކައ ންޓ ު

ުވަތަުަބއިަބޔަށްުފައިސާުދެއްކ މަށްުހ ޅ ވޭުއެކައ ންޓެކެވެ.ުމިއ ުވަކިުޚާއްޞަުޢ މްރާއަކަށްުދިޔ މަށްޓަކައި،ުއެއްފަހަރާުނ 

ު

ުޢ މްރާުސޭވިންގުއެކައ ންޓ ު

މިއ ުޚާއްޞަުޢ މްރާއެއްގައިުރަޖިސްޓަރުނ ވެ،ުަބއިަބޔަށްުފައިސާުދައްކައިގެންުޢ މްރާއެއްގެުއަގ ުހަމަކ ރެވޭނެުގޮތަށްުހ ޅ ވޭު
ުއެކައ ންޓެކެވެ.

 


