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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަޝާހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުދަ :  2016 މޭ 25 - 1437 ޝަޢުބާން 18ތާރީޚު 78އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 މަޤާމުތަކުގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާ އެކިއެކި 

 ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެފަދަ މީހަކު ވަކިތަނަކަށް ވަކި ގަޑިއަކަށް 

  ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 
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 ކަރެްކޝަނަްލ ސަރިވސްލްޑިވްްސ މޯ

 .ދިވެިހރާްއޖެ  މާލެ،

 

ބަންދުަގއި ިތބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ާޤޫނނުައސާސީ ާލޒިމްކުރާ އެިކއެކި މަޤާމުަތކުގެ ާޤނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަުތ 

  އެފަދަ މީހަކު ވަކިތަނަކަށް ވަކި ގަިޑއަކަްށ ހާޒިރުކުރުާމބެހޭ ގަާވއިދު އަދާކުރުމަށް 

  

ވަނަ  150(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  2013/14މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ބަންދުގައި  ،) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވ20ާމާއްދާގެ (ށ) ގެ (

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނީ  މަޤާމުތަކުގެ އެކިއެކި ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތެރެއިން މީހުންގެ  ތިބޭ

  ގަވާއިދެވެ. ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ ގަޑިއަކަށް ވަކި  ވަކިތަނަކަށް މީހަކު އެފަދަ އަދާކުރުމަށް

  

 ތަޢާރުފު .1

 އެކިއެކި  ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތެރެއިން މީހުންގެ  ތިބޭ ބަންދުގައިމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " 

 ގަޑިއަކަށް  ވަކި  ވަކިތަނަކަށް މީހަކު އެފަދަ  އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނީ  މަޤާމުތަކުގެ

  " އެވެ.ގަވާއިދު ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ

  

 ގަވާއިދުގެ ނަން  .2

ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގެ ޤާނޫނީ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ވަކި ތަނަކަށް ވަކި 

ގަޑިއަކަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި، މިފަދަ ހާލަތުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ 

 މެވެ.ގޮތްތައް ބަޔާންކުރު

  

 މަޤުޞަދު .3

. މި ގަވާއިދުގައި މިހެން  މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި  ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ތެރެއިން މީހަކު 

އަދާކުރުމަށް ވަކިތަނަކަށް ވަކި ގަޑިއަކަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ 

ނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާޢަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ  ސަރވިސްއިން ކަ

.  ސަރވިސްއިންނެ    ވެ

 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް .4
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .5

 ފެށުން

ބަންދުކުރެވިފައިާވ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޖަލެއްގައި 

ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމުކުރާ އެކިއެކި މަޤާމުތަކުގެ ޤާނޫނީ  ،މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު

 3މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ވަކިތަނަކަށް ވަކި ގަޑިއަކަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގެ 

ްވްސ (ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަމަށް އެދި ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މޯލްޑި

 .   ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

 

ހާޒިރުކުރުމަށް އެދި  .6 (ހ)

 ހުށަހެޅުން 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގަިއ 

  ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  

    (ށ)

 .   ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ތަނުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު

  

)1(      

  ހާޒިރުކުރާ މަޤުޞަދު ނުވަތަ ބޭނުން.

  

)2(      

 ހާޒިރުކުރާ ބޭނުން ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ގަޑި.

  

)3(      

  ހާޒިރު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

  

)4(      

  ހައިސިއްޔަތުހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަޤާމާއި 

  

)5(      

މިނެޓު ކުރިން ހާޒިރުކުރުމަށް އެދިފައިާވ  15ބަންދުމީހާ ހާޒިރުކުރުމަށް އެދިފައިވާ ވަގުތުގެ 

އިދާރާއަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރެވޭނީ ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  6މިގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 

ނޑު  09:00ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު    އާ ދެމެދުގައެވެ. 08:00ން ރޭގަ

  

 ހާޒިރުކުރުން    .7

ބަންދުމީހާ، ހާޒިރުކުރެވުނު އިދާރާއިން ހަވާލުވުމަށްފަހު އޭނާ ބެލެހެއްޓުމަކީ ހާޒިރުކުރެވުނު 

. އެގޮތުން ހާޒިރުކުރެވުނު ބޭނުން  ނިމުމުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންަލ އިދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ

  ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާ ބަންދުމީހާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

  

ހާޒިރުކުރެވޭ އިދާރާގެ   .8

  މަސްއޫލިއްޔަތު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ގެންގޮސް ގެނައުމުގެ ދަތުރާއި ޚަރަދު    ދަތުރު ހަމަޖެއްސުން   .9 (ހ)



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               78 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

5 
 

. ހަމަޖައްސާނީ ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ހާޒިރުކު   ރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ

  

 78/69ބަންދުމީހާ މާެލ ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިާވ އުޅަނދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

) އާއި ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނޑުގެ  ،(ކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާ ބެހޭ ަގވާއިދުގައި  ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރުމާއި ކަ

ނޑުތަކަށް ފެތޭ، އުޅަނދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.   ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މިންގަ

 

     (ށ)

ލްޑިވްްސ ބަންދުމީހާ ހާޒިރުކުރެވޭއިރު އެ އުޅަނދެއްގެ ފަޅުވެރިންނާއި ކައްޕި އަދި މޯ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މީހަުކ 

  އެ އުޅަނދުގައި އެ ވަގުތު ދަތުރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

  

     (ނ)

ބަންދުމީހާ ހާޒިރުކުރުވުމަށް ގެންދެވޭ ގެންދިއުމުގައި އިތުރު އެއްވެސް ތަނަކަށް، 

(އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ) އުޅަނދު މަޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ 

އެފަދައިން އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައިވެސް އުޅަނދު މަޑުކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްްސ 

  ންގާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން އަ

  

     (ރ)

ބަންދުމީހާ ހާޒިރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޅަނދަކަށް އެރުވުމުގެ ކުރިން އުޅަނދު 

. މިގޮތުން ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ޒާތުގެ  ރަނގަޅަށް ބަލައި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

. އަދި މިގޮތަށް ނެގޭ ތަކެތި ގަވާއިުދ  އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް ނަގަންވާނެއެވެ

(އެއްވެސް ވެރިއަކު ނުވާ ތަކެތި ވިއްކާލާނެ ނުވަތަ ނައްތާލާނެ  R-17/2015 ނަންބަރު:

ނޑައަޅައި، އެ ތަކެތި ވިއްކާލާނަމަ، ވިއްކައިގެން  ލިބޭ ފައިސާ  ގޮތުގެ އުސޫލުތަކެއް ކަ

) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނައްތާލެވޭނެއެވެ. ނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު   ބޭނުްނކުރާނޭ ގޮތް ކަ

  

     (ބ)

(ދޭއް) ގަޑިއިރުކުރިން ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން  2ޒިރުކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ބަންދުމީހާ ހާ

ނުވަތަ ހާޒިރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަންދުމީހާ އެ ތަނަކަށް ހާޒިރުވުމަށްޓަކައި 

ނޑުމަގުން ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ އުޅަނދެއް، މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަަނލް  ކަ

  ގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.ސަރވިސް އިން އަންގާ ތަނެއް

  

     (ޅ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކު ވަކި ތަނަކަށް ވަކި ގަޑިއަކަށް 

ހާޒިރުކުރާއިރު ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ 

  ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

  

     (ކ)
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ހަވާލުކުރެވެންދެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަަންލ ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ އެ އިދާރާއަކާ 

  މައަށް ކިޔަމަންވަންވާނެއެވެ.ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ފުރިހަ

 

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާގެ  .10 (ހ)

  ޒިންމާތައް 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާއާ، ހާޒިރުކުރެވޭ ފަރާތުން ޚިލާފުވެއްޖެނަަމ 

  ގޮތުގެމަތިން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.ތިރީގައިވާ 

  

     (ށ)

  ހާޒިރުކުރުން ކެންސަލްކުރުން.ބަންދުގައި ހުރި މީހާ 

  

)1(        

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައިފިނަމަ، އެ މީހަކު ކިޔަންމަންތެރިކުރުމުެގ 

(ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ  R-145/2015ގޮތުން ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާރުގެ ބޭނުްނ  ބޭނުންކުރުމާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު

  ކުރެވޭނެއެވެ.

  

ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ  .11 (ހ)

  ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުން

އެއްބާރުލުން ނުދީފިކަމުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ 

ވާނަމަ، އެ އިދާރާއަކަށް އެންގުމަށްފަހު އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރުން ކެންސަލްކުރުމުގެ 

  އިޚުތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  

     (ށ)

 

 


