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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމްލާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލުތަކުގައި
ޔުނީފޯމް ލެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފު

.1

ގަވާއިދުގެ ނަން

.2

މަޤުޞަދު

.3

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

.4

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން

.5

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ

ޔުނީފޯމް އަޅާނެ ޖަލުތައް

.6

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  66ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމްލާގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލުތަކުގައި ޔުނީފޯމް ލެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ[ ،ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމްލާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ
ޖަލުތަކުގައި ޔުނީފޯމް ލެއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު] އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކުގެ
ތެރެއިން ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމްލާގޮތަށް ހަމަޖައްސާނެ ޖަލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި
އެފަދަ ޖަލެއްގައި ،އެޖަލެއްގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ޔުނީފޯމް ލެއްވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ
އުސޫލްތައް އަންގައިދިނުމެވެ.

ފެށުން

ކަނޑައެޅުން

ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޤައިދީން
ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމް ލައްވާނެ ޖަލެއް ނުވަތަ ޖަލުތަކެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ޕްރިޒަންސްއެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމް
ލައްވާނެ ޖަލެއް ކަނޑައަޅާއިރު ،އެ ޖަލެއްގައި ތިބޭ ހުރިހާ އެންމެން ނުވަތަ އެޖަލެއްގައި
ތިބޭ ވަކި ކެޓަގަރީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ވަކި ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖައެއްގައި ތިބޭ
މީހުން ޔުނީފޯމް ލައްވާގޮތަށްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

3

(ނ) މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލެއްގައި ތިބޭ ޤައިދީން
ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމް ލެއްވުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން ލިޔުމަކުން އެ ޖަލެއްގެ
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލެއްގައި ތިބޭ ޤައިދީން
ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމް ލެއްވުމަށް ނިންމުމަށްފަހު ،ދިމާވާ ޙާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެނިންމުން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޔުނީފޯމްގެ ވައްތަރާއި ބާވަތް

.7

(ހ)

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ ޖަލަކީ ޔުނީފޯމް ލައްވާގޮތަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ޖަލެއްގައި ތިބޭ މީހުން ޔުނީފޯމް ލައްވާނީ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.
()1

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޖަލުތެރޭގައި އާންމުކޮށް އުޅޭ އުޅުމުގައި ބޭނުން
ކުރުމަށް ވަކި ޔުނީފޯމެއް ދިނުން؛

()2

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޖަލުން ބޭރަށް ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު
ވަކި ޔުނީފޯމެއް ލެއްވުން؛

()3

ޖަލުގައި އެލަވަންސް ވަޒީފާއަދާކުރާ ޤައިދީންނަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހުންނަށް،
ޖަލުގައި އުޅޭއިރު ބޭނުން ކުރުމަށްދެވޭ ޔުނީފޯމްގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތުގައި އުޅޭ
ވަގުތު ބޭނުން ކުރުމަށް ،އެމަސައްކަތަކާ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ޔުނީފޯމެއް ދިނުން؛

()4

ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން
ހާޒިރުކުރާއިރު

ހާޒިރުކުރަންވާނީ

އެ

އިދާރާއަކުން

ގަބޫލުކުރާ

މޯލްޑިވްސް

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.
()5

މި މާއްދާގެ  2 ، 1އަދި  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމްތަކުގެ
ކުލަ ނުވަތަ ވައްތަރު ތަފާތު ކުރުން.

(ށ)

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޔުނީފޯމަކީވެސް ޖަލުގެ މާޙައުލުގައި
ލައިގެން އުޅުމަށް ކަމުދާ ފެންވަރުގެ އަދި އައުރަ ނިވާވާފަދަ ޔުނީފޯމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
މީގެއިތުރުން މިޔުނީފޯމަކީ ޔުނީފޯމް ދެވޭ މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހަލާކުވެގެން
ނުދާނެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ޔުނީފޯމަކަށްވެސް ވާންވާނެއެވެ.

(ނ) ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ ސެކިއުރިޓީ ރޭޓިންނަށް
ބަލައި ޔުނީފޯމްގެ ކުލަތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.
އެސްކޯޓް ޔުނީފޯމް އަޅަންޖެހޭނެ .8

ޙާލަތްތައް

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޖަލުން ބޭރަށް ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެސްކޯޓް ޔުނީފޯމް އަޅަންވާނެއެވެ.

4

ޔުނީފޯމް ދިނުމާއި އަތުލުމުގައި

.9

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް
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ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(ހ)

()1

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދާއިރު؛

()2

ޢާއިލީ މެންބަރެއްގެ ޖާނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާއިރު؛

()3

މަރުބަލީގައިވާ ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބަލި ޢާއިލީ މެންބަރަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް.

ޔުނީފޯމް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލެއްގައި ތިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޢާންމުކޮށް
ޖަލުގައި އުޅޭއިރު ބޭނުންކުރުމަށް ،މަދުވެގެން އަހަރަކު ( 4ހަތަރެއް) ސެޓް ޔުނީފޯމް
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޤައިދީން މިއަށްވުރެ އިތުރަށް ޔުނިފޯމެއް ބޭނުންނަމަ ޔުނީފޯމް ގަނެވޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ .އަދި ގިނަވެގެން ޤައިދީއަކަށް ގެންގުޅެވޭނީ
( 6ހައެއް) ސެޓް ޔުނީފޯމެވެ.

(ށ)

ޖަލުގައި އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް މިމާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމްގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
މަދުވެގެން އަހަރަކު ( 3ތިނެއް) ސެޓް ޔުނީފޯމް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ) ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު ޖަލުން ބޭރަށް އެސްކޮޓްކުރާނަމަ ،އެސްކޮޓް ކުރާއިރު
ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޔުނީފޯމް ލުމަށް އެ މީހަކާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
އެ މީހަކު ގެންދިޔަ ބޭނުން ނިމިގެން އަނބުރާ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން މި ޔުނީފޯމް
އެ މީހެއްގެ އަތުން ނަގައި ،އެ ޖަލެއްގައި ޔުނީފޯމް ދޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯންޑްރީއާ
ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ( ،ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް ސެޓެއްގައި އެންމެ
މަދުވެގެން ތިރިއަކާއި މައްޗެއް އަދި ބުރުގާއަޅާ އަންހެން ޤައިދީންނަށް ބުރުގާ ދޭންވާނެއެވެ.
(ބ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޤައިދީއަކާ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ޔުނީފޯމް އަތުލަންވާނެއެވެ.
()1

ޖަލުގައި އެލަވަންސް ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު އެއްވެސް
ސަބަބަކާހުރެ އެވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން؛

(ޅ)

()2

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލާއިރު ނުވަތަ ޖަލު ބަދަލުކުރާއިރު؛

()3

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވުން ނުވަތަ ބައުވުން.

ކޮންމެ ޤައިދީއަކާ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކާވެސް ،އެސްކޮޓްކުރާއިރު ބޭނުން ކުރުމަށްދެވޭ
ޔުނީފޯމް ފިޔަވައި އެނޫން ޔުނީފޯމްތައް ޙަވާލުކުރަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.

ބެލެހެއްޓުން

(ހ)

ކޮންމެ ޤައިދީއަކާ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކާވެސް ޖަލުތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް އުޅޭ އުޅުމުގައި
ބޭނުން ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް ދޮވެ ސާފުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ

5

އެ މީހެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ށ)

ޤައިދީންނާއި ނުވަތަ ބަންދުމީހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް ދޮވެ ސާފުކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމު އެޖަލެއްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ) ޤައިދީއަކާ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްދީ ނުވަތަ
އެއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްގެނައުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިގޮތުން މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ،
އެކަން ބެލުމަށްފަހު[ ،ޤައިދީންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓް
އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ކުރާ ކުށްތައް ބަލައި ،އެމީހުންގެ
މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށްތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ އިންޓާރނަލް ޑިސިޕްލިނަރީ
ގަވާއިދު] ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
(ރ) ޤައިދީއަކާ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމެއް ،އެ ޔުނީފޯމެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ،އެ މީހެއްގެ އިހުމާލުން ،އެޔުނީފޯމެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް
ހަލާކުކޮށްލައިފިނަމަ ،އެ ޔުނީފޯމެއްގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އެމީހެއްގެ އަތުން ނަގަންވާނީ
[ޤައިދީންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން
ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ކުރާ ކުށްތައް ބަލައި ،އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ
ކުށްތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ އިންޓާރނަލް ޑިސިޕްލިނަރީ ގަވާއިދު] ގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އަމިއްލަ އަންނައުނު ބޭނުން
ކުރުން

.12

(ހ)

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމް ލެއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލެއްގައި ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އަންނައުނު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ
އެޖަލެއްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ދެވިދާނެއެވެ.
()1

ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށް ގެންދެވޭއިރު؛

()2

ތުއްތުކުދިން ގެންގުޅޭ މައިން ،އެކުދިންގެ ގާތުގައި ތިބޭއިރު؛

()3

ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދޫކުރެވޭއިރު؛

()4

ރާއްޖެއިން ލިބެންނެތް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ލިބިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް
ދޫކުރެވޭއިރު.

(ށ)

ޙަވާލުކުރެވޭ ޔުނީފޯމްގެ އިތުރުން ،ޤައިދީންނަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހުންނަށް ކޮންމެހެން
ބޭނުންވާނެ އަންނައުނުތައް ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން
އެ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.

6

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް
y

y

y

y

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

