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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    
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ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ 144 ވަނަ 1.ތަޢާރުފް

މާއްދާގެ )ށ( ގެ )15( ވަނަ ނަމްބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ޖަލު ބަލަހައްޓާ 

ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާބެހޭ 2.ގަވާއިދުގެ ނަން

ގަވާއިދު" އެވެ.

ޖަލުތައް 3.މަޤްޞަދު ހިންގާ  ދަށުން  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  މަޤްޞަދަކީ  ގަވާއިދުގެ  މި 

ރައްކާތެރިކަން  ޖަލުތަކުގެ ސަލާމަތާއި  ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  ފެންވަރެއްގައި  ރަނގަޅު  އެކަށީގެންވާ 

ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޤައިދީންނާއި ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި އަދި ޖަލުތަކަށް 

ބާރުގެ  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  ސަލާމަތާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ޒިޔާރަތްކުރާ  ބޭނުންތަކުގައި  އެކިއެކި 

ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލު  ޖަލުތަކާއި  ބޭނުންކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ހާލަތްތައް އަންގައިދީ، އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި 

ހަތިޔާރު  އޮފިސަރުން  ޖަލު  އަދި  އަންގައިދީ  މިންވަރު  ބޭނުންކުރާނެ  ބާރުގެ  އިޚުތިޔާރާއި 

ނޑައެޅުމެވެ. ކަ އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ބޭނުންކުރުމުގައި  ގެންގުޅުމުގައާއި 

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.4.ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ 5. ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ 

ބާރުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 6.

ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިފައި ހައްޔަރު ކުރުން؛)ހ(

އޮފިސަރަކު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން )ށ(

ކުރާ ޞައްޙަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ކިޔަމަންތެރި  
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ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހުއްދަ ކުރާގޮތެއްގެ މަތިން އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު 

ހުއްދަ ކުރާ މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާއި ޖަލު އަމުރުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނެ )ނ(

ގޮތެއްގެ މަތިން ބިޑިއާއި، މުގުރާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ، ކަރުނަ ގޭސް، ސްޓަން ގްރެނޭޑް، 

ރަޔަޓް ގިޔަރ، ޓޭޒަރ ގަން، ސްޓަން ގަން، ރަބަރ ބުލެޓް ގަން، ބާރު ސްޕީޑްގައި 

ނުވަތަ ޕްރެޝަރުގައި ފެން ޖެހުމާއި، މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނުވާ ފަދަ ހަތިޔާރު 

ބޭނުން ކުރުން؛

އަމުރުތަކާ )ރ( ޖަލު  ގަވާއިދާއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނޫގެ  ޕެރޯލްގެ  ޖަލުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއްޗެހި  އެމީހުންގެ  ނޑާއި  ހަށިގަ ބަންދުމީހުންގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީން  ނުވާގޮތަށް  ޚިލާފު 

ފާސްކުރުން؛ ބަލައި 

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ބ(

އަމުރުތަކާ  ޖަލު  ގަވާއިދާއި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  ޤާނޫނާއި  ޕެރޯލްގެ  ޖަލުތަކާއި 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤައިދީންނަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހުންނަށް އަމުރު ކުރުން؛

ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ 

ހާލަތްތައް

ކޮންޓްރޯލް 7. ހާލަތެއް  އެ  ބޭނުންކުރަންވާނީ  ބާރުގެ  ހާލަތްތަކުގައި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

ބާރެކެވެ. މިންވަރެއްގެ  ކުޑަ  އެންމެ  ގުޅޭ  އެހާލަތަކާ  ކުރުމަށްޓަކައި، 

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދުން؛)ހ(

އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ އެނޫން މީހަކަށް ޙަމަލާއެއް ދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން )ށ(

ކުރުން؛ މަސައްކަތް 

ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ލިބިގަތުމަށް )ނ(

ހުރަސް އެޅުން؛

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތަށާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި، ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި )ރ(

ރައްކާތެރިކަމާއި އަދި މަސްލަހަތު ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން؛

އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުން ނުވަތަ ގެއްލުން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛)ބ(

ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ކޮންމެހެން ހާޒިރު ކުރަންޖެހޭ ތަނަކަށް ދިއުމަށް ދެކޮޅު ހެދުން؛)ޅ(

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤައިދީއެއްގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ މައްޗަށް  )ކ(

ޖަލު އޮފިސަރަކު ކުރާ އަމުރަކަށް ކިޔަމަން ނުވުން؛

ނުވަތަ )އ( ހުރަސްއެޅުން  ވާޖިބަށް  އޮފިސަރުންގެ  ޖަލު  ބަޔަކު  ނުވަތަ  މީހަކު  އާންމުންގެ 
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ހުރަސްއެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން 

ނަސޭހަތާއި އިންޒާރުދިނުން

ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނަސޭހަތާއި އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ.8.

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެވަގުތެއްގައި ކުރަމުންދާ )ހ(

އަޑުހަރުކޮށް  އަންގައި  ހުއްޓުމަށް  ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު  ޢަމަލުތަކެއް  ނުވަތަ  ޢަމަލެއް 

ވާނެއެވެ. ނަސޭހަތްތެރިވާން 

ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ އެވަގުތު އެތަނުގައި ތިބި ޖަލު އޮފިސަރުންގެ )ށ(

ތެރެއިން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ މީހަކު، އެ ވަގުތަށާއި ހާލަތަށް ބަލައި، އޭނާ އެއީ 

ކާކުކަން ބުނެދީ، ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެކަން އަންގައި އިންޒާރު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ޤައިދީންގެ ނުވަތަ )ނ(

ހުއްޓައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ  ބަންދުމީހުންގެ އެ ޢަމަލެއް 

ދަށަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ އެކަން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގައި އެގޮތަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ދިމާވެފައިވާ )ރ(

ފަދަ  ނުދެވޭނެ  އިންޒާރު  ނަސޭހަތާއި  ކުރިން  ކުރުމުގެ  ބޭނުން  ބާރުގެ  ހާލަތަކީ 

ހާލަތެއްނަމަ، ނަސޭހަތާއި އިންޒާރު ދިނުމަކާ ނުލައިވެސް ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ބާރުގެ 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުން 

ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑު މިންގަ

ގެއްލުން )ހ(9. ތަކެއްޗަށް  މީހުންނާއި  ކުރަންވާނީ،  ބޭނުން  ބާރުގެ  ހާލަތެއްގައިވެސް  ކޮންމެ 

އެންމެ ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި، އެ ހާލަތަކާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދި އެ ހާލަތެއް 

މިންވަރަކަށެވެ. ކުޑަ  އެންމެ  ބޭނުންވާނެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ކޮންޓްރޯލް 

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ، ދިމާވެފައިވާ ހާލަތަކީ ބާރުގެ ބޭނުން )ށ(

ކުރުން ލާޒިމުވާ ހާލަތަކަށްވާނަމައެވެ.

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.)ނ(

ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ޖަވާބުދާރީވެވޭ )ރ(

ގޮތަށެވެ.

)ތިނެއް( މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް )ހ(10.ޔޫސް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮމެޓީ ކުރުމަށްޓަކައި 3  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  ތިރީގައި 

އެކުލެވޭ ކޮމެޓީއެއް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އުފައްދަންވާނެއެވެ. މި ކޮމެޓިއަށް 

ކިޔާނީ ]ޔޫސް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮމެޓީ[ އެވެ.

ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުން؛)1(

ސަބަބުތައް )2( ދިމާވެފައިވާ  މެދުވެރިވާން  ހާލަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  ބޭނުން  ބާރުގެ 
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ދެނެގަނެ، ކުރިމަގުގައި އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވާނޭ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރާވައި 

ހިންގުން؛

ޔޫސް އޮފް ފޯސް ރިވިއު ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭނީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ )ށ(

ކޮމިޝަންޑް 3 )ތިނެއް( އޮފިސަރުންނެވެ.

ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ދޫކުރެވޭ 

ހަތިޔާރުގެ ސިފައާއި ވައްތަރުތައް

ޖަލު އޮފިސަރުން ގެންގުޅޭ ހަތިޔާރު ވާންޖެހޭނީ މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާނުވާ ފަދަ ހަތިޔާރަށެވެ.11.

ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ 

ދެވޭ ފަރާތްތަކާއި ގޮތް

ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރާބެހޭ އެއްވެސް އާލާތެއް ހަވާލުކުރަން ޖެހޭނީ ޕްރިޒަން އެކަޑަމީން )ހ(12.

ނޑަށް އެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޖަލު  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ކަ

އޮފިސަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.

ހަތިޔާރު ދޫކުރަންވާނީ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް، )ށ(

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އޮފް )ނ( ޑައިރެކްޓަރ  ހާލަތްތަކުގައި،  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ފުލުހުންގެ  ސިފައިންނާއި 

ފުލުހުން  ސިފައިންނާއި  ހަތިޔާރު  ގެންގުޅޭ  އޮފިސަރުން  ޖަލު  ހުއްދައާއެކު  ޕްރިޒަންގެ 

ދެވިދާނެއެވެ. ބޭނުންކުރަން 

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ހަތިޔާރު 

ގެންގުޅުން

ހަތިޔާރު ގެންގުޅެންވާނީ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ.)ހ(13.

ހަތިޔާރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ގުދަން ކުރުމާއި އަދި ތަމްރީނުތަކުގައި ނޫން ގޮތަކަށް )ށ(

ކަމަށް  ހާލަތެއް  ފަދަ  ނަގަންޖެހޭ  ހަތިޔާރު  ގަވާއިދުގައި  މި  ނަގަންޖެހޭނީ  ހަތިޔާރު 

މެދުވެރިވުމުންނެވެ. ހާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހާލަތެއް )ނ( ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  ހަތިޔާރު  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   14 ގަވާއިދުގެ  މި 

މެދުވެރިވެގެންނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާ ދިމާއަށް ހަތިޔާރު ދިއްކޮށް، އަމާޒުކޮށްގެން 

ނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު، އެ މީހަކާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ހަތިޔާރު ނުވަތަ ހަތިޔާރުގެ )ރ(

ބައެއް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ހަވާލު ކުރަންވާނީ ހަތިޔާރު ހަވާލުކުރެވޭނެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

ހަތިޔާރެއްގެ )ބ( އެ  މީހަކަށް،  އެހެން  ނޫން  އޮފިސަރަކު  ޖަލު  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ހަތިޔާރު 

އަބަދުވެސް  ނުވާނެއެވެ.  ލިބިދީގެން  ފުރުޞަތު  ހިފުމުގެ  ގޮތެއްގައި  އެއްވެސް  ބޭނުން 

ޖެހޭނެއެވެ. ރައްކާތެރިވާން  ހަތިޔާރަށް  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވޭނެ 

ހާލަތްތައް

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ  14.

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ހަތިޔާރު ނެގޭނީ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭނީ ތިރީގައި
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މިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ނުވަތަ )ހ( ބަންދުމީހެއްގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީއެއް  ފަރާތުން  ބަންދުމީހެއްގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީއެއް 

އެނޫން ފަރާތެއްގެ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވުން ނުވަތަ ނުރައްކާ ވެދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން، 

ނުވަތަ މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ނުވަތަ ހިންގައިފާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޤައިދީން ނުވަތަ 

ގެއްލުމެއްދީފާނެ  ގެއްލުމެއް ދިނުން ނުވަތަ  ބަންދުމީހުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުދަލަށް 

ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތެއް، ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން ފިޔަވައި 

އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން؛

ނުވަތަ )ށ( ޤައިދީންގެ  އެހެން  ފަރާތުން  ބަންދުމީހެއްގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީއެއް  އެއްވެސް 

ބަންދުމީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި، އެ ހާލަތަކުން އެ ޤައިދީއަކު 

ކުރުމަށް؛ ސަލާމަތް  ބަންދުމީހަކު  ނުވަތަ 

ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު )ނ(

ކަމަށް  ބޭނުންކޮށްފާނެ  ނުވަތަ  ބޭނުންކުރުން  ހަތިޔާރު  ބަޔަކު  ތެރެއިން  އޭގެ  ނުވަތަ 

ގަބޫލުކުރެވުން؛

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ ޤައިދީއެއްގެ )ރ(

ލިބިދޭ  އަނިޔާއެއް  ބޮޑެތި  ޖިސްމަށް  ފަރާތެއްގެ  އެނޫން  ނުވަތަ  ބަންދުމީހެއްގެ  ނުވަތަ 

ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޢާންމުންގެ މީހަކު ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުމަށް )ބ(

މަސައްކަތްކުރުން؛

ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ 

ކުރިން ދެވޭ ނަސަޭހަތާއި 

އިންޒާރު

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް އެވަގުތެއްގައި )ހ(15.

އަންގައި  ހުއްޓުމަށް  ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު  ޢަމަލުތަކެއް  ނުވަތަ  ޢަމަލެއް  ކުރަމުންދާ 

ވާންވާނެއެވެ.  ނަސޭހަތްތެރި  އަޑުހަރުކޮށް 

ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އެ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން )ށ(

އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަ ޖަލު އޮފިސަރަކު، އެވަގުތަށާއި ހާލަތަށް ބަލައި، އޭނާ އެއީ 

ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެކަން އަންގައި އިންޒާރު ކުރަންވާނެއެވެ. ކާކުކަން ބުނެދީ، 

މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު އެބަޔަކު ކުރަމުންދިޔަ )ނ(

އެ ޢަމަލެއް ހުއްޓައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އައުމުގެ 

ފުރުޞަތު  ދީ އެކަން އެބަޔަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގައި އެގޮތަށް ބުނެފައި ވީނަމަވެސް ދިމާވެފައިވާ )ރ(

ފަދަ  ނުދެވޭނެ  އިންޒާރު  ނަސޭހަތާއި  ކުރިން  ބޭނުންކުރުމުގެ  ހަތިޔާރު  ހާލަތަކީ 

ހާލަތެއްނަމަ ނަސޭހަތާއި އިންޒާރު ދިނުމަކާ ނުލައިވެސް ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ހަތިޔާރު 



8

ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ހަތިޔާރެއް 16.ގެންގުޅުން މަނާ ހަތިޔާރު ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  ހަތިޔާރެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 

ބޭނުންކޮށްގެން  އަދި  ގެންގުޅެ  އޮފިސަރުން  ޖަލު  އެއްޗެއް  ބެލެވޭ  ކަމުގައި  ހަތިޔާރެއް  ނުވަތަ 

ނުވާނެއެވެ.

ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން 

ކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް

ބަޔާންވެގެން 17. ތިރީގައި  ހާލަތްތައް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ހަތިޔާރު  ލީތަލް  ލެސް  އޮފިސަރަކަށް  ޖަލު 

މިވަނީއެވެ.

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގަދަފަދަކަން ނުވަތަ ދެކޮޅުވެރިކަން )ހ(

ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހިފެހެއްޓުމުގައި 

ނުވަތަ ކިޔަމަންތެރި ކުރުމުގައި ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް 

ލިބިދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛

ޚިލާފު )ށ( ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ހިންގާ  ބަޔަކު  ތެރެއިން  ބަންދުމީހުންގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީއަކު 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި 

ކަމަށް  މެދުވެރިވެދާނެ  ނުވަތަ  މެދުވެރިވުން  ބޮޑުގެއްލުމެއް  މުދަލަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް 

ހުރުން؛ ސަބަބުތަކެއް  ގަބޫލުކުރެވޭ 

ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ އެނޫން ފަރާތަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރާނައަށް )ނ(

ގެއްލުމެއްވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން؛

ޚިލާފު )ރ( ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ހިންގާ  ބަންދުމީހުން  ނުވަތަ  ޤައިދީން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ 

ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ޖަލުގެ ޢާންމު މަސްލަޙަތު ގެއްލިދާ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވުން ނުވަތަ 

މެދުވެރިވުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛

ރަހީނުކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުން؛)ބ(

ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް

ލެސް )ހ(18. ދިފާޢުގައި  މީހެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ދިފާޢުގައި  އެމީހެއްގެ  އޮފިސަރަކަށް،  ޖަލު 

ލީތަލް ހަތިޔާރުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަންވާނީ ދިލަ ނުވަތަ ކެރުމުގެ އަސަރު 

ހުންނަ ގޭހެވެ. ނަމަވެސް، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެހެން ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރެއް ޖަލު 

އޮފިސަރަކު، ބޭނުންކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޖަލު އޮފިސަރަކަށް، ދިލަ ނުވަތަ ކެރުމުގެ އަސަރު ހުންނަ ގޭސް ބޭނުންކޮށް ގެންގުޅެވޭނީ )ށ(

ނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެކަމަށް ކަ

ކުރަން )ނ( ބޭނުން  ހަތިޔާރު  ލީތަލް  ލެސް  ދިމާވެގެން  ހާލަތެއް  ފަދަ  ބުނެފައިވާ  މަތީގައި 

ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީ، އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން 

ދައްކާނަމަ  ނުކިޔަމަންތެރިކަން  އިތުރަށް  ދިނުމަށްފަހުވެސް  އިންޒާރު  ފަހުގެ  ދައްކާނަމަ 
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ދައްކާ  ނުކިޔަމަންތެރިކަން  ނަމަވެސް،  ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބޭނުން  ހަތިޔާރު  ލީތަލް  ލެސް 

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ ޢަމަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމަކާ 

ނުލައިވެސް ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އެއްވެސް ޤައިދީއަކާ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކާ ދެކޮޅަށް ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށް )ރ(

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހުންތަކެއް ހައްޔަރު ކޮށްފިނަމަ، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ 

ފަރުވާ އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރެއް ޤައިދީއަކަށް )ބ(

ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް ނުވަތަ އާންމު ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ 

ހުއްދަނެތް މީހަކަށް ނުވަތަ ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ސަރވިސްއިން ހުއްދަކޮށްފައި ނުވާ މީހަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މުގުރު )ހ(19.މުގުރު

ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ )1( އަނިޔާއެއް  ޖިސްމާނީ  ނުރައްކާތެރި  މީހާއަށް  ހަވާލުވެފައިވާ  މުގުރާއި 

ދިމާވުން؛ ހާލަތެއް  ގެއްލުންވާފަދަ  ފުރާނައަށް 

އެނޫން )2( ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކަށް  ނުވަތަ  ބަންދުމީހަކަށް  ނުވަތަ  ޤައިދީއަކަށް 

ފަރާތަކަށް ނުރައްކާތެރި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ 

ހާލަތެއްދިމާވުން؛

ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އެނޫން ފަރާތެއްގެ )3(

ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް، ޤައިދީއެއްގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ 

ފަރާތުން މެދުވެރިވުން ނުވަތަ މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް 

ހުރުން؛

އަމިއްލަ )4( ނުވަތަ  ބަންދުމީހަކު  ނުވަތަ  ޤައިދީއަކު  އުޅޭ  މަރުވާން  އަމިއްލައަށް 

ނަފުސަށް ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދޭން އުޅޭ ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، އޭނާ އެކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް؛

މަތީގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން މުގުރު ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މުގުރު ބޭނުން )ށ(

ކުރާނޭ ކަމުގެ ފުރަތަމަ އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ.

ފަހުގެ )ނ( ދައްކާނަމަ  ނުކިޔަމަންތެރިކަން  އިތުރަށް  ދިނުމުންވެސް  އިންޒާރު  ފުރަތަމަ 

އިންޒާރުދީ މުގުރު ބޭނުންކުރާނީއެވެ. ނަމަވެސް، ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ޤައިދީއެއްގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް،  މައްޗަށް  ނުރައްކާތެރިކަމުގެ  ހުރި  ޢަމަލުތަކުގައި  ބަންދުމީހެއްގެ  ނުވަތަ 

މަތީގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ނުދީވެސް މުގުރު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
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ތިރީގައި )1()ރ( ބޭނުންކުރާނީ  މުގުރު  ހާލަތެއްގައި  ޖެހިއްޖެ  ބޭނުންކުރަން  މުގުރު 

މަތިންނެއެވެ. ގޮތުގެ  ބުނެފައިވާ 

މުގުރުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖަހަންޖެހިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ޖަހާނީ ގައިގެ މަސްގިނަ )2(

ތަންތަން ކަމަށްވާ ޕްރައިމަރީ ޓާގެޓް އޭރިޔާގައެވެ.

ދެން )3( ނުވެއްޖެނަމަ  ކިޔަމަންތެރި  ޖެހުމުންވެސް  އޭރިޔާގައި  ޓާގެޓު  ޕްރައިމަރީ 

ޖަހާނީ ސެކަންޑްރީ ޓާގެޓް އޭރިޔާ ކަމަށްވާ މަސްމަދު ކަށިގިނަ ތަންތަނުގައާއި 

ހުޅުހުޅުގައެވެ.

ސެކަންޑްރީ ޓާގެޓް އޭރިޔާގައި ޖެހުމުންވެސް ކިޔަމަންތެރި ނުވެއްޖެނަމަ، ދެން )4(

ނޑުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ޖެހިދާނެއެވެ. ފައިނަލް ޓާގެޓް އޭރިޔާ ކަމަށްވާ ހަށިގަ

ބޭނުންކުރަން )5( މުގުރު  ދެކޮޅަށް  ބަޔަކާ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  އެއްތަނެއްގައި، 

ފާހަގަކޮށް  އޭރިޔާ  ޓާގެޓް  ސެކަންޑްރީ  އޭރިޔާއާއި  ޓާގެޓް  ޕްރައިމަރީ  ޖެހި، 

ކަމެއް  އެ  ނުވަތަ  ހާލަތު  އެ  ހާލަތެއްގައި،  ދަތިވެއްޖެ  ބޭނުންކުރަން  މުގުރު 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުން  މުގުރު  ކޮންޓްރޯލްވާންދެން 

ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް މުގުރުން ޤައިދީއެއްގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ ގައިގައި )6(

ނުވަތަ  ފުރާނައަށް  ބަންދުމީހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ޤައިދީއެއްގެ  އެ  ޖެހޭނީ  ޖަހަން 

އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް ދާއިމީ ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

މުގުރު ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ވާންޖެހޭނީ މުގުރު ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރުމަށް )ބ(

ނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އޮފިސަރަކަށެވެ. ކަ

ޖަލު އޮފިސަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޑިއުޓީތަކުގައި މުގުރު ގެންގުޅެވޭނެއެވެ.)ޅ(

ނުވަތަ )ކ( ޤައިދީއަކަށް  މުގުރު  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  އޭނާއާ  އޮފިސަރަކު  ޖަލު  އެއްވެސް 

ހުއްދަނެތް  ބޭނުންކުރުމުގެ  މުގުރު  ނުވަތަ  ފަރުދަކަށް  އާންމު  ނުވަތަ  ބަންދުމީހަކަށް 

މީހަކަށް ނުވަތަ މުގުރު ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހުއްދަކޮށްފައި 

ނުވާނެއެވެ. ދީގެން  މީހަކަށް  ނުވާ 

އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު އާންމު އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބޭނުމެއް ނެތްގޮތުގައި މުގުރުނަގައި )އ(

ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ބިޑި 20.ބިޑި ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ  ވާޖިބު  ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުންގެ  ޖަލު 

. ވެ އެ ވާނެ ވަން ޅު އަ

ނުކިޔަމަންތެރިވުން؛)1(
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ހަރުކަށިކަމާއި ގަދަފަދަކަން ދެއްކުން؛)2(

އަނިޔާވެރިކަން ފާޅުކުރުން؛)3(

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދިނުން؛)4(

އެހެންމީހެއްގެ ނަފްސަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން؛)5(

ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން؛)6(

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ކަމެއްކުރުން؛)7(

އެނދުމަތި )8( ބަންދުމީހާ  ނުވަތަ  ޤައިދީ  އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޞިއްޙީ 

ކުރެވިފައިވާއިރު ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ދެކޮޅުހެދުން ނުވަތަ ފިލާފާނެކަމަށް ގަބޫލު 

ކުރެވުން؛

މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމަށް )9(

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއެކު ގަބޫލު ކުރެވުން.

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން)10(

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ބިޑި އަޅުވަން )ހ(21.ބިޑި އަޅުވާނެ ގޮތްތައް

މީހަކަށް  އެހެން  ފުށުން  އެމީހެއްގެ  ނުވަތަ  އެމީހަކަށް  އަޅުވަންވާނީ  ބިޑި  ޖެހިއްޖެނަމަ 

ކުރާ  ބޭނުން  އެޅުވުމުގައި  ބިޑި  މިގޮތުން  މަތިންނެވެ.  ގޮތެއްގެ  ނުލިބޭ  އަނިޔާއެއް 

ބާރު ވާންވާނީ އެ އިރެއްގައި ދެމިއޮތް ހާލަތާއި، ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ އުމުރާއި، 

ބާރަކަށެވެ. ކުޑަ  އެންމެ  އެކަށޭނެ  ހާލަތަށް  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ޢަމަލުތަކުގެ 

މި ގަވާއިދުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް އިންޒާރެއް )ށ(

ޕްރިޒަން  އިޚުތިޔާރު  އެޅުވުމުގެ  ބިޑި  ބަންދުމީހަކު  ޤައިދީއަކު ނުވަތަ  ދިނުމަކާ ނުލައި 

ލިބިގެންވެ. އޮފިސަރުންނަށް 

ނުވަތަ )ނ( ޤައިދީއަކު  ހާލަތެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   20 ގަވާއިދުގެ  މި 

ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން  ދައްކާ  މީހަކު  އެ  ތެރޭގައި  އެޅުވުމުގެ  ބިޑި  ބަންދުމީހަކު 

އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ 

އުފުލަން ޖެހޭނީ އެ ދެކޮޅުވެރިކަން ދެއްކި މީހެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހާލަތްތަކުގައި ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން )ރ(

ބިޑި އަޅުވާނީ ފަހަތަށެވެ.

ތަނަކާއެކު، )ބ( އެއްވެސް  އަޅުވާއިރު  ބިޑި  ވައްތަރުތަކުގެ  އެހެން  ފިޔަވައި،  ބިޑި  އެނދު 

ނުވާނެއެވެ.  އަޅުވައިގެން  ބިޑި  މީހަކާއެކު  އެހެން  ނުވަތަ 
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އަޅުވަން 22.ބިޑި އެޅުވުން  ބިޑި  ބަންދުމީހަކު  ނުވަތަ  ޤައިދީއަކު  މެދުވެރިވެގެން  ހާލަތެއް  އަޅުވަންޖެހޭ  ބިޑި 

އޮފިސަރެކެވެ.  ހުންނަ  އަޅުވަން  ބިޑި  ނޑައަޅާނީ  ކަ ބާވަތް  ބިޑިއެއްގެ  އަޅުވާނެ  ޖެހިއްޖެނަމަ، 

މިގޮތުން އަޅުވާ ބިޑިވާންވާނީ އެވަގުތެއްގެ ހާލަތާއި ބިޑި އަޅުވަންޖެހޭ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ 

އުމުރާއި އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެހާލަތަކާ އެންމެ އެކަށޭނަ ބިޑިއަކަށެވެ.

ބިޑި އަޅުވާފައިވާ މީހާއާމެދު 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ބަންދުކުރުމަށް )ހ(23. އެމީހަކު  ބަންދުމީހަކު،  ނުވަތަ  ޤައިދީއަކު  ހުރި  އަޅުވާފައި  ބިޑި 

ނައްޓަންވާނެއެވެ. ބިޑި  ވެއްދުމަށްފަހު،  ގޮޅިއަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ 

އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ބިޑިއަޅާފައި އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ޤައިދީއަކު )ށ(

ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ބިޑި އަޅަންޖެހުނު ސަބަބާއެކު ތަފުސީލު 

އެނގޭނޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ބިޑި އަޅާފައިވާ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމިހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ބިޑި ނައްޓައިފިނަމަ، )ނ(

މުދަލަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  އެމީހާއަށް  ގެއްލުމެއް  ފުށުން  އެމިހާގެ 

ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް، އެ މީހަކާ ހަވާލުވެހުރި އޮފިސަރަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ 

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1 )އެކެއް( ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް 5 )ފަހެއް( ގަޑިއިރަށް 

)ޖުމުލަ 6 ގަޑިއިރު( ބިޑި އަޅުވާފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުވެސް، ބިޑި އަޅުވާފައިވާ )ރ(

)ޖުމުލަ  ގަޑިއިރަށް  )ހައެއް(   6 އިތުރު  ނުވެއްޖެނަމަ،  އިޞްލާޙު  ޢަމަލުތައް  މީހާގެ 

އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  އެޖަލެއްގެ  އިޚުތިޔާރު  ބެހެއްޓުމުގެ  އަޅާފައި  ބިޑި  ގަޑިއިރަށް(   12

ލިބިގެންވެއެވެ. ޕްރިޒަންއަށް 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުވެސް، ބިޑި އަޅުވާފައިވާ )ބ(

މީހާގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙު ވަންދެން ބިޑި 

އަޅާފައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ ޖަލެއްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިޑި އަޅުވާފައިވާ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް )ހ(24.ވަގުތީގޮތުން ބިޑި ނެއްޓުން

ކުރުމަށްޓަކައި އެމީހެއްގެ އަޅުވާފައިވާ ބިޑި ވަގުތީގޮތުން ނައްޓަންވާނެއެވެ.

ނަމާދު ކުރުން؛)1(

ކައިބޮއިހެދުން؛)2(

ޤަޟާޙާޖާ ކުރުން؛)3(

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުން؛)4(

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ބިޑި ނެއްޓުމަށް )5(

ޤާޟީ އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި؛
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ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ގެންދެވިފައިވާ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ބިޑި )6(

ނެއްޓުމަށް ޑޮކްޓަރު އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި؛

އަތުން )ށ( ބަންދުމީހާގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ބުނާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

އެމީހަކާ  ދިމާވެދާނެކަމަށް،  މައްސަލައެއް  ގޮތުން  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑިނައްޓައިފިނަމަ، 

ބިޑިނައްޓާ  ނުވަތަ  ހުރިނަމަ  ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް  އޮފިސަރަށް  ޖަލު  ހަވާލުވެހުރި 

ވަގުތު ބިޑި އަޅުވާފައިވާ ޤައިދީ ގަދަހަދައި ދެކޮޅުވެރިކަން ދައްކާނަމަ ނުވަތަ އެމީހަކު 

ނުނައްޓައި  ބިޑި  ހުރިނަމަ  ސަބަބުތަކެއް  ގަބޫލުކުރެވޭ  އޮފިސަރަށް  ފިލައިފާނެކަމަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފިސަރަށް  އިޚުތިޔާރު  ބެހެއްޓުމުގެ 

ބިޑި އަޅުވައިގެން އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން

ބިޑި އަޅުވައިގެން އެއްވެސް ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު 25.

ގެންދަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ބިޑި )ހ( ވާގޮތަށް  ކުރިމައްޗަށް  ދެއަތް  ގެންދާނަމަ  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ނޑުމަގުން  ކަ

އަޅުވަންޖެހޭނެއެވެ. ލައިފްޖެކެޓް  އެޅުވުމާއެކު 

ބިޑި )ށ( ވާގޮތަށް  ކުރިމައްޗަށް  ދެއަތް  ގެންދާނަމަ  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ވައިގެމަގުން 

އެޅުވުމާއެކު އަބަދުވެސް އެ މީހާގެ ކައިރީގައި އެ މީހާއާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހަކު 

ހުންނަންވާނެއެވެ.

އެއްގަމުމަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ ގެންދަންވާނީ ދެއަތް ފުރަގަހަށްވާގޮތަށް )ނ(

ބިޑި އަޅުވައިގެންނެވެ.

ބިޑި އަޅުވާފައިވާ ޤައިދީ ނުވަތަ 

ބަންދުމީހާ ބެލެހެއްޓުން

ބިޑިއަޅުވާފައި ހުންނަ ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭއިރު )ހ(26.

އެ މީހަކާ ހަވާލުވެހުރި އޮފިސަރު ނުވަތަ އޮފިސަރުން އެ މީހަކާއެކު ދާންވާނެއެވެ. އަދި 

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އޮފިސަރު އެ މީހެއްގެ ކައިރީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބިޑިއަޅުވާފައިވާ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ގައިން ބިޑި ނައްޓަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، )ށ(

ހުންނަ  ހަވާލުވެފައި  މީހަކާ  އެ  ގޮތެއް  ފަދަ  ނެއްޓޭ  ފަސޭހައިން  ބިޑި  އަޅުވާފައިވާ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. ހަމަޖެހިފައި  އޮފިސަރަށް 

ނުވަތަ )ނ( ޤައިދީއަކު  ނުވަތަ  ހުއްޓައި  ބިޑިއަޅުވާފައި  ބަންދުމީހާ  ނުވަތަ  ޤައިދީ 

ބަންދުމީހަކު ބިޑިއަޅުވައިގެން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ހިނދެއްގައި އެ މީހަކު 

ގޮތަކަށް  ނުދެވޭނެފަދަ  ފިލައިގެން  މީހަކަށް  އެ  ބެލެހެއްޓުމާއި  ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު 

ޒިންމާއެކެވެ. އޮފިސަރުގެ  ހުންނަ  ހަވާލުވެ  މީހަކާ  އެ  ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ނުވަތަ )ރ( ޤައިދީ  ބިޑިއަޅުވާފައިވާ  ހާލަތްތަކުގައި  ނުރައްކާތެރި  ދިމާވާ  ކުއްލިއަކަށް 

ބަންދުމީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ މީހަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ އޮފިސަރަކު މަސައްކަތް 

ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން އެ ހާލަތަކީ ބިޑި ނައްޓަންޖެހޭ ހާލަތެއްކަމުގައި އޮފިސަރަށް 
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ގަބޫލު ކުރެވޭނަމަ ބިޑި ނައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.

ބިޑި )ހ(27.ބިޑި ގެންގުޅުން އެޅުވުމާއި  ބިޑި  ހަމައެކަނި  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ބިޑިއެޅުވުމުގެ  ގެންގުޅުމާއި  ބިޑި 

ގެންގުޅުމުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް އެކަންޏެވެ. އަދި އެ އޮފިސަރުން 

ފަރުވާތެރިވާންވާނެއެވެ. ބިޑިއަށް  އަބަދުވެސް  ގެންގުޅުމުގައި  ބިޑި 

ބިޑީގެ ބޭނުންކުރަންނުޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ބިޑި އޮންނަންވާނީ ހަރުކުރެވިފައިވާ ޕޯޗެއްގައެވެ. )ށ(

ގައިގައި  އޮފިސަރެއްގެ  އެ  ލައި  ވައުފަށެއް  އޮންނަންވާނީ  ނޑި  ތަޅުދަ ބިޑީގެ  އަދި 

ހަރުކުރެވިފައެވެ.

ބިޑިއާ ހަވާލުވެފައިވާ އޮފިސަރެއްގެ އަތުން، އެ އޮފިސަރަކު ހަވާލުވެފައިވާ ބިޑިއެއް ނުވަތަ )ނ(

ނޑި ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބިޑި ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތު  ބިޑީގެ ތަޅުދަ

ކުރެވިގެން، މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި އެކަމުގައި އޮފިސަރު 

އެކަންކުރުމުގައި  އިހުމާލުވެފައިވާނަމަ  އެކަންކުރުމުގައި  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާނަމަ 

މެދު  އޮފިސަރުންނާ  ނުވަތަ  އޮފިސަރަކާ  އިހުމާލުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާ 

އިދާރީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިޑީގެ 

ވައްތަރުތައް

ނައިލޯނު ބިޑި؛ )ހ(28.

ބޭނުންކޮށްގެން  އެއްޗެއް  އެއްބާވަތެއްގެ  އެއާ  ނުވަތަ  ނައިލޯން  ބިޑިއަކީ،  ނައިލޯނު 

ނޑިއަކުން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ދަމާ ވާންކޮށްގެން ބާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު  ތަޅުދަ

ބިޑިއެކެވެ. ކޮށްފައިހުންނަ 

އަތުބިޑި؛)ށ(

އެއްހުޅުލީ ބިޑި؛)1(

ލައްވައި  ކުޑަހުޅަށް  ދެއަތުގެ  ތެރެއިން  އަތުބިޑީގެ  ބިޑިއަކީ،  އެއްހުޅުލީ 

ނޑުން ހަދާފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ. މިގޮތުން  ނޑިއަކުން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ދަގަ ތަޅުދަ

ދެފަރާތަށް  ހުންނާނީ  ގުޅުވާފައި  ބައި  ހުންނަ  ހަދާފައި  ގޮތަށް  ލައްވާ  ދެއަތް 

ހުޅަކުންނެވެ. ނޑު  ދަގަ ޒާތުގެ  ހަރަކާތްކުރާ 

ބައިން ބިޑި )ވާކޮޅުލީ ބިޑި(؛)2(

ނޑިއަކުން  ވާކޮޅުލީ ބިޑިއަކީ، އަތުބިޑީގެ ތެރެއިން ދެއަތުގެ ކުޑަހުޅަށް ލައްވައި ތަޅުދަ

ލައްވާ  ދެއަތް  މިގޮތުން  ބިޑިއެވެ.  ހުންނަ  ހަދާފައި  ނޑުން  ދަގަ ތަޅުލެވޭގޮތަށް 

ނޑު ޗެންޗޭނުކޮޅަކުންނެވެ. ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ބައި ގުޅުވާފައި ހުންނާނީ ދަގަ

އިނގިލި ބިޑި؛)ނ(

އިތުރަށް  ބަންދުމީހާ  ނުވަތަ  ޤައިދީ  އަޅުވާފައިހުރި  އަތުބިޑި  ބިޑިއަކީ،  އިނގިލި 

ނުވަތަ  މަދުކުރުމަށް  ހަރަކާތްތައް  އަތުގެ  އެމީހެއްގެ  ދައްކާނަމަ  ނުކިޔަމަންތެރިކަން 
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ހުއްޓުވުމަށް ދެއަތުގެ ދެ ބޮޑުވައި އިނގިލި އެއްކޮށް އަޅުވާ ބިޑިއެކެވެ. މިވައްތަރުގެ ބިޑި 

އަޅުވަންވާނީ އަތުބިޑި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ބާވަތެއްގެ ބިޑި އެޅުވުމަށްފަހުގައިވެސް 

ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާ އިތުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމައެވެ.

އަންގި ބިޑި؛)ރ(

ހަރަކާތްތައް  އަތުގެ  ބަންދުމީހާގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީގެ  ނުކިޔަމަންތެރިވާ  އަންގިބިޑިއަކީ، 

ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އަތްތިލައިގައި އަޅުވާ ބިޑިއެކެވެ. އަންގިބިޑި 

އަޅުވަންވާނީ އަތުބިޑިއާއި އިނގިލި ބިޑި އެޅުމުންވެސް ކިޔަމަންތެރިނުވާ ނުވަތަ އަތުބިޑި 

އެޅުމުން އަމިއްލައަށް އަތުބިޑި ނައްޓާ މީހެއްގެ އަތްތިލައިގައެވެ. މިބިޑި އެކުލެވިގެންވަނީ 

ނޑުގައި އަޅާފައި އޮންނަ އުނުކަމަރުގެ  އަންގިއާއި އޭގެ ކަމަރާއި ބިޑިއެޅުވޭ މީހާގެ އުނަގަ

މައްޗަށެވެ. އަންގި ބިޑީގެ ދެބާވަތެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ:-

އެކަހެރި ބިޑި )ދެއަތްތިލައިގައި ވަކިވަކިން އެޅުވޭ ބިޑި(؛)1(

އަތްތިލައަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ވަކިވަކިން  ދެއަތްތިލައިގައި  ބިޑިއަކީ،  މިވައްތަގެ 

ވައުފަށް  އެ  އައްސައި  ވައުފަށެއް  ގުޅުވުމަށްޓަކައި  ބިޑިތައް  ލައްވައި  ބިޑިއެއް 

އުނުކަމަރުގެ ކުރިމަތިން ކަމަރުގެ މެދުގައި އައްސާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ 

ބިޑިއެކެވެ.

ޖޯޑު ބިޑި )ދެއަތްތިލައިގައި އެއްކޮށް އަޅުވާ ބިޑި(؛)2(

ބިޑި  އަޅުވާ  މިގޮތުން  ބިޑިއެކެވެ.  އަންގި  މަހައިލެވޭ  ދެއަތްތިލައަށް  މިއީ 

ބާރުކުރުމަށް އަންގި ބިޑީގެ ވަށައިގެން ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަރުތަކުން ވާންކުރާގޮތަށް 

ނުވަތަ  ޤައިދީ  ހުންނަ  ބިޑިއަޅުވާފައި  ބިޑިއެކެވެ.  ހުންނަ  ތައްޔާރުކުރެވިފައި 

ބައިނެއް  ބިޑީގައި  އަންގި  ދައްކާނަމަ  ނުކިޔަމަންތެރިކަން  އިތުރަށް  ބަންދުމީހާ 

ނޑުގައި އަޅާފައި އޮންނަ އުނުކަމަރުގެ  ޖަހައި، ބިޑިއަޅުވާފައި ހުންނަ މީހާގެ އުނަގަ

ކުރިމަތިން ކަމަރުގެ މެދުގައި ބައިނުގެ އަނެއްކޮޅު އައްސައި ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެއްއަތްތިލަ  ޖެހޭގޮތަށް  ނޑުފުށް  ބަ ދެއަތްތިލައިގެ  ބިޑިއަޅުވާނީ  މިވައްތަރުގެ 

ކުރިމައްޗަށެވެ. މީހާގެ  ނުކިޔަމަންތެރިވާ  ޖައްސައި  އަތްތިލައާ  އަނެއް 

ނޑި ބިޑި؛)ބ( މުލައްދަ

ނޑި ބިޑިއަކީ ނުކިޔަމަންތެރިވާ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ އަތުގެ ހަރަކާތްތައް  މުލައްދަ

ނޑީގައި ފަހަތަށް ވާގޮތަށް އަޅުވާ  ހިފަހައްޓައި މައިތިރި ކުރުމަށްޓަކައި ދެއަތުގެ މުލައްދަ

ނުކިޔަމަންތެރިކަން  އިތުރަށް  އެޅުވުމަށްފަހު  ބިޑި  ނޑީގައި  މުލައްދަ މިގޮތުން  ބިޑިއެވެ. 

އޮންނަ  ނޑުގައި  އުނަގަ ބިޑިއަޅުވައި  ވަކިން  ކުޑަހުޅުގައި  އަތެއްގެ  ކޮންމެ  ދައްކާނަމަ 

އަޅުވާނީ  ބިޑި  ނޑި  މުލައްދަ ކުރާނީއެވެ.  ހައްޔަރު  ދެއަތް  ދެއަރިމައްޗަށް  އުނުކަމަރުގެ 

އަތުބިޑިއާއި އިނގިލި ބިޑިއާއި އަންގިބިޑި އެޅުމުންވެސް ކިޔަމަންތެރިނުވެ ގަދަފަދަކަން 

ދައްކާ ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ކިޔަމަންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
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ޖެކެޓް ބިޑި؛)ޅ(

ޖެކެޓް ބިޑިއަކީ ބިޑި އަޅުވާފައިވާ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން 

ދައްކާނަމަ އެމީހަކު ކިޔަމަންތެރިކުރުވައި އެމީހެއްގެ ކިބައިން އެހެން މީހުންނާއި މުދަލުގެ 

މިގޮތުން  ޖެކެޓެކެވެ.  މަހާ  ގަޔަށް  ބަންދުމީހާގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީގެ  ސަލާމަތަށްޓަކައި 

ޖެކެޓް ލައްވާއިރު ޖެކެޓް ލެއްވޭ މީހާގެ ދެއަތް އޮންނަންވާނީ އެއްއަތްމަތިން އަނެއްއަތް 

ނޑާލައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. ޖެކެޓް ބާރުކުރުމަށް  ކުރޮސްވާގޮތަށް މޭމައްޗާ ދިމާލަށް ހަށިގަ

މަހަންވާނީ  މިޖެކެޓް  އަދި  ފުރަގަހުގައެވެ.  ޖެކެޓްގެ  ހުންނަންވާނީ  ކަމަރު  ހަރުކުރާ 

ދައުރުކުރުމުގެ  ލޭ  ހިތާއި  ނޭވާލުމަށާއި  ބަންދުމީހާ  ނުވަތަ  ޤައިދީ  ސަބަބުން  ޖެކެޓްގެ 

ނިޒާމުގެ ހިނގުމަށް ނުރައްކާ ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ޖެކެޓް ބިޑި އަޅުވާނީ އަތުބިޑިއާއި، 

ނުވާ  ކިޔަމަންތެރި  ބިޑިއެޅުމުންވެސް  ނޑި  މުލައްދަ އަންގިބިޑިއާއި  އިނގިލިބިޑިއާއި، 

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ކިޔަމަންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެނދު ބިޑި؛)ކ(

ނުވަތަ  ޤައިދީން  ކުރެވޭ  އެނދުމަތި  ދިނުމަށްޓަކައި  ފަރުވާ  ޞިއްޙި  ބިޑިއަކީ  އެނދު 

ބަންދުމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި އެމީހަކު ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ 

އެމީހަކު ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އެމީހަކަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ުނލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް 

ބައިންދާ  ނުވަތަ  އެނދާއެކު  ބާއްވާ  އުފުލުމަށް  ބަލިމީހާ  މިބިޑިއަކީ  ބިޑިއެކެވެ.  އެޅުވޭ 

ހަރުކުރެވިފައިވާ  ނޑީގައި  ގޮ ބޭއްވުމަށްފަހު ނުވަތަ  އެނދުގައި  މީހަކު  އެ  ނޑިއާއެކު  ގޮ

ކަމަރުތަކާއެކު އެމީހާގެ ގައިގައި ކަމަރު އަޅާގޮތަށް ނުވަތަ ހަތަރެސްފައިގައި ވަކިވަކިން 

ކަމަރު އަޅާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ބިޑިއެވެ. މި ބިޑި އަޅަންވާނީ ޤައިދީއަށް ނުވަތަ 

ބަންދުމިހާއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އިތުރު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ދޯރި ބިޑި؛)އ(

މީހެއްގެ  އެ  ކިބައިން  ބަންދުމީހާގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީގެ  ނުކިޔަމަންތެރިވާ  ދޯރިބިޑިއަކީ 

އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެހެން މީހުންނާއި މުދަލަށް ދޭ ގެއްލުންތަކުން އެމީހަކާ، އެހެން 

މީހުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މޫނަށް ފައްތާ އުރައެއްގެ ސިފައިގައި ހަދާފައި 

ހުންނަ ބިޑިއެކެވެ. މިބިޑި އަޅުވަންވާނީ ބިޑިއެޅުވޭ މީހާގެ ނޭވާލުމަށާއި ލޭދައުރު ކުރުމުގެ 

ނައިލޯން  ބިޑި،  މި  ގޮތަކަށެވެ.  ފަދަ  މަސައްކަތްކުރެވޭ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ނިޒާމުތަކަށް 

ނޑި ބިޑިއާއި ޖެކެޓް ބިޑިއާއި އަދި  ބިޑިއާއި، އަތުބިޑިއާއި، އިނގިލި ބިޑިއާއި، މުލައްދަ

އެޅުވިދާނެއެވެ. އެކުވެސް  ފައިބިޑިއާ 

ދަހަނާ ބިޑި؛)ވ(

ދަހަނާ ބިޑި އެޅުވޭނީ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ބޮލުން އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި 

މުދާ  މީހުންނާއި  އެހެން  އެމީހަކާ،  ގެއްލުންތަކުން  ދޭ  މުދަލަށް  މީހުންނާއި  އެހެން 

މިބިޑި  ބިޑިއެކެވެ.  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އަޅުވާގޮތަށް  މޫނުގައި  ކުރުމަށްޓަކައި  ސަލާމަތް 

އަޅުވަންވާނީ ބިޑިއެޅުވޭ މީހާގެ ނޭވާލުމާއި ލޭދައުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު
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އިނގިލި  އަތުބިޑިއާއި،  ބިޑިއާއި،  ނައިލޯން  މިބިޑި،  ގޮތަކަށެވެ.  މަސައްކަތްކުރެވޭފަދަ 

ނޑި ބިޑިއާއި ޖެކެޓް ބިޑިއާއި، ރޯނުބިޑިއާއި އަދި ފައިބިޑިއާ އެކުވެސް  ބިޑިއާއި، މުލައްދަ

އެޅިދާނެއެވެ.

ރޯނު ބިޑި؛)މ(

ބިޑިއެޅުވިދާނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައިވާ ޤައިދީއެއް ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ ގައިގައި އަޅުވާނެ 

ބިޑިއެއް  އަޅުވާފައިވާ  ގައިގައި  މީހެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ލިބެންނެތްނަމަ  ބިޑިއެއް 

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އަދި އެ ހާލަތުގައި އެ މީހަކު ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމަ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ 

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ  އޮފިސަރަށް/އޮފިސަރުންނަށް  ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  ނުރައްކަލެއް  ގޮތުން 

އެމީހަކު  ދެން،  ލިބެން  ބިޑިއެއް  ތެރެއިން  ބިޑީގެ  ވައްތަރުތަކުގެ  އަޅުވާ  އާންމުކޮށް 

ކިޔަމަންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ރޯނުފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބަނދެ، އެކަށީގެންވާ 

ސެކިއުރިޓީ ރަނގަޅު ތަނަކަށް ގެންދެވެންދެން ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އައްސާފައިވާ 

މީހާގެ ނޭވާލުމާއި ހިތާއި ލޭ ދައުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ހިނގުމަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ގޮތަކަށް 

ނުވާނެއެވެ. ހުރެގެން  އައްސާފައި 

ފައި ބިޑި؛)ފ(

ޒަރީޢާއިން  ފައިގެ  ބަންދުމީހާގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީގެ  ނުކިޔަމަންތެރިވާ  ބިޑިއަކީ،  ފައި 

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެހެން މީހުންނާއި މުދަލަށް ދޭ ގެއްލުންތަކުން އެމީހާއާއި 

އެހެން މީހުންނާއި މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމަށާއި ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ފިލާފާނެކަމަށް 

ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  އޮފިސަރަށް  ބިޑިއަޅުވާ  ހުރިކަމަށް  ސަބަބުތަކެއް  ގަބޫލުކުރެވޭ 

ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ފިލައިގެން ނުދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤައިދީގެ 

ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ފައި ހައްޔަރު ކުރުމަށް އެޅުވޭ ބިޑިއެކެވެ. ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް 

ބާއްވާފައި  މީހަކު  އެ  ހާލަތުގައި  މި  ބަންދުމީހުން  ނުވަތަ  ޤައިދީން  އެނދުމަތިކުރެވޭ 

އިޚުތިޔާރު  އެޅުވުމުގެ  ބިޑި  ފައި  އެއްޗަކާއެކު  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  އެނދާއެކު  އޮންނަ 

އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިބިޑި އަޅުވަންވާނީ ބިޑި އެޅުވޭ މީހާގެ ލޭދައުރު ކުރުމުގެ 

ނައިލޯން  ބިޑި،  މި  ގޮތަކަށެވެ.  ފަދަ  މަސައްކަތްކުރެވޭ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ނިޒާމުތަކަށް 

ނޑި ބިޑިއާއި، ޖެކެޓް ބިޑިއާއި، ދޯރި  ބިޑިއާއި، އަތުބިޑިއާއި، އިނގިލި ބިޑިއާއި، މުލައްދަ

އެޅުވިދާނެއެވެ. އެކުވެސް  ދަހަނާބިޑިއާ  އަދި  ބިޑިއާއި 

ނޑައަޅާފައިވާ 29.އެންޓި-ރަޔަޓް ހަތިޔާރު ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެންޓި-ރަޔަޓް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވޭނީ އެކަމަށް ކަ

ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށެވެ.

ތިރީގައި )ހ(30.ތަމްރީނު އޮފިސަރަކު  ޖަލު  ކޮންމެ  ކުރަންޖެހޭ  އަދާ  ޑިއުޓީ  ހިފައިގެން  ހަތިޔާރު 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާބެހޭ ތަމްރީނު 

ފާސްވާންޖެހޭނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށް 

ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ޑިއުޓީ އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު މަދުވެގެން އަހަރަކު )ށ(
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ދެފަހަރު ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން 

ނޑަށް ފާސްވާން ޖެހޭނެއެވެ. ނޑައަޅާ މިންގަ ކަ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ރެކޯޑްސް ޕްރިޒަން އެކަޑަމީގައި )ނ(

އަދި އެޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ޕާރސަނަލް ރިކޯޑު ފައިލުގައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.

ގޮތުގައި )ހ(31.ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ހަތިޔާރުގެ  ގަވާއިދުގައި  މި  ނުވަތަ  ބޭނުން  ބާރުގެ  ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް 

ހާދިސާ  ހާލަތަކާބެހޭ  ބޭނުންކުރި  އެ  ބޭނުންކޮށްފިނަމަ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ބުނެފައިވާ 

ހާލަތެއްގައި  މިފަދަ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ތައްޔާރުކުރަން  އޮފިސަރަކު  ޖަލު  އެ  ރިޕޯޓެއް 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  ނުވަތަ  ޔުނިޓް  އޮފިސަރެއްގެ  ޖަލު  އެ  ކޮށްފިނަމަ  ބޭނުން  ހަތިޔާރެއް 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަމެއް  ވަގުތުން  ވެރިއަކަށް 

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ޖަލު އޮފިސަރަށް ހާދިސާ ރިޕޯޓު )ށ(

ހުށަހަޅަން އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކާ ހަވާލުވެހުރި ވެރިއަކު އެ 

ހާދިސާ ހިނގިގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު ގިނަވެގެން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޙާދިޘާ ރިޕޯޓު 

އެ  ޖަލެއްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބާރުގެ ނުވަތަ ހަތިޔާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި )ނ(

ބާރުގެ ނުވަތަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ނޑުއުޅަނދު ފަހަރުގައި  ކަ

ހަތިޔާރު އުފުލުމާއި، ގެންގުޅުމާއި 

ބޭނުންކުރުން

ނޑުމަތީގައި ދުއްވާ މޯލްޑިވްސް 32. މި ގަވާއިދުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ހަތިޔާރުތައް ކަ

ބޭނުންކުރުމަކީ  ގެންގުޅުމާއި،  އުފުލުމާއި،  އުޅަނދުފަހަރުގައި  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް 

ހުއްދަކަމެކެވެ.

ހަތިޔާރު 33.ހަތިޔާރު އުފުލުން އުޅަނދުފަހަރުގައި  ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ދުއްވާ  ނޑުގައި  ކަ

މަތީންނެވެ. ގޮތުގެ  އަންނަނިވި  އުފުލަންޖެހޭނީ 

ނޑުގެ އުޅަނދަކަށް ހަތިޔާރު އެރުވުމުގެ ކުރިން، އެ ހަތިޔާރުތަކެއްގެ ލިސްޓު ނަގައި، )ހ( ކަ

ޕެކްކޮށް، ސީލް ކުރެވެން ޖެހޭނެއެވެ.

ނޑުގެ އުޅަނދެއްގައި ހަތިޔާރު ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައެވެ.)ށ( ކަ

އެންމެހައި )ނ( ބެލެހެއްޓުމުގެ  އެހަތިޔާރު  ބަރުކުރުމަށްފަހު  ހަތިޔާރު  އުޅަނދަކަށް  ނޑުގެ  ކަ

ހަވާލުވެ         ހަތިޔާރާ  ނުވަތަ  ކެޕްޓަން  އުޅަނދެއްގެ  އެ  އުފުލަންޖެހޭނީ  ޒިންމާތަކެއް 

އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރި އެންމެ އިސް ޖަލު އޮފިސަރެކެވެ. އަދި ހަތިޔާރާ ހަވާލުވިކަމުގެ  

އަތުގައާއި  ކެޕްޓަނުގެ  ކޮޕީ  ލިސްޓުގެ  ހަތިޔާރުގެ  ސޮއިކުރި  އެ  ސޮއިކޮށް،  ލިޔުމުގައި 

އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ. އަތުގައި  މީހެއްގެ  އިސް  އެންމެ  ހުރި  ހަވާލުވެ  ހަތިޔާރާ 
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އުނި )ރ( އެއްވެސް  ގައިވާގޮތަށް  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޖެހޭނީ  ބާލަން  އުޅަނދުން  ހަތިޔާރު 

ފަހުގައެވެ. ޗެކުކުރުމަށް  ބަލައި  އިތުރެއްވޭތޯ 

ނޑު އުޅަނދުފަހަރުގައި  ކަ

ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން 

ކުރުން

ނޑުގައި ދުއްވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އުޅަނދުފަހަރު، ޑިއުޓީ ގަޑިތަކުގައި 34. ކަ

ހަތިޔާރު ގެންގުޅެން ވާނީ މިގަވާއިދުގެ 13، 14، 15 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ހަތިޔާރު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

ގެންދިއުމާއި ގުދަން ކުރުން

ފުރިހަމަ )ހ(35. ގެންދަންޖެހޭނީ  ތަނަކަށް  އެހެން  ތަނުން  ހުރި  ހަތިޔާރެއް  އެއްވެސް 

ދަށުންނެވެ. ބެލުމުގެ  އޮފިސަރުންގެ  ޖަލު  ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު 

ބައިވެރިވެފައިވާ )ށ( ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހުންނަންވާނީ  ހެދިފައި  ގުދަން  ބަހައްޓާ  ހަތިޔާރު 

ނޑުތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަލާމަތީ މިންގަ

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

ހަތިޔާރު ގުދަނަށް ވަދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ )ނ(

އެކަންޏެވެ. ފަރާތްތަކަށް 

މި ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު 

ކުރަންވީގޮތް

ހާލަތެއް 36. ނުވަތަ  ކަމެއް  ނޑައަޅާފައިނުވާ  ކަ ޢަމަލުކުރުމަށް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ގަވާއިދުގައި  މި 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ކަމެއް ހައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 

މަތިންނެވެ. ނިންމާގޮތުގެ  ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 37.ހަތިޔާރު އެތެރެކުރުން މިނިސްޓަރ ކަ

ބޭނުންވާ އެންމެހައި ހަތިޔާރެއް ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެ ކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް 

ފޯސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިންނެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ]ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުންގެ ފުރާނައަށް )ހ(38.ބަހުގެ މާނަ

ނުރައްކާނުވާ ފަދަ ހަތިޔާރަށެވެ.

ފަރިތަކުރުމަށް )ށ( ތަކުގައި  ތަމްރީނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ގެންގުޅުން[  ]ހަތިޔާރު 

ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުމާއި ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް ޖަލު އޮފިސަރުގެ އަތުން ހިފައިގެން ހުންނަ 

ހުރުމަށެވެ.

]ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ޤައިދީއަކަށް ނުވަތަ ބަންދު )ނ(

މީހަކަށް، ތަނަކަށް، އެއްޗަކަށް، މުދަލަކަށް އަމާޒުވާގޮތަށް ހަތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމެވެ.

]އެންޓި-ރަޔަޓް ހަތިޔާރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަލުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަމަނުޖެހުންތައް )ރ(

ރޫޅާލުމަށާއި، ޖަލުގެ އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަށެވެ.

]ޕްރިޒަން އެކަޑަމީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ދޭ ތަމްރީނުތައް )ބ(

ފަރާތަށެވެ. ބަލަހައްޓާ  ހިންގައި  ރާވައި 


