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

  ިގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުރުަމޝާ ހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގައ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ 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 18 - 1437 ޝަޢުބާން 11ތާރީޚު 76އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު 

  ންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު އިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ބަ



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               76 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

3 
 

  ` 

  

  

  މޯލްޑިވްްސ ކަރެްކޝަނަްލ ސަރިވސް

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި 

  ންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު ލިބިދޭ ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް 

 

ވަނަ  144ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( 2013/14މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1  ތަޢާރުފު
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ޤައިދީންނާއި، ) 9(ގެ ) ށ(މާއްދާގެ 

ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި  ކުށުގެ
  .ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދެވެ

  
ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު  ހައްޔަރުގައިޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި "މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ   .2  ގަވާއިދުގެ ނަން 

އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި 
 .އެވެ" ޢިނާޔާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު

  
އެންމެހައި އަސާސީ މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ޖަލުަގއި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   .3  މަޤުޞަދު

ނޑައެޅުމާއި އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ޚިދުމަތްތަކާއި، ޢިނާޔާތްތައް ކަ
 .އުސޫލުތައް އަންގައިދިނުމެވެ

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

  
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

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

 .ފެށިގެންނެވެ
  

ޤައިދީންނާއި، 
ބަންދުމީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ 

  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް

ޖަލަށް ގެންނަ ދުވަހުން ޖަލަށް ގެންނަ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް އަދި ބަންދުމީހަކަށްވެސް އެމީހާ   .6
ފެށިގެން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  .ގޮތުގެމަތިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

  ަނމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ރޯދަ ހިފުމުގެ އިންތިޒާމު؛ )ހ(    
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  ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު؛ )ށ(    
  

ފެންވަރާ ގައިން ތާހިރުވުމާއި، ފާޚާނާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު އަދި ބޯކޮށައި ފިރިހެން ޤައިދީން  )ނ(    
  ތުނބުޅި ބޭލުމުގެ އިންތިޒާމު؛

  
  ނިދުމާއި ނިދަން ބޭނުންވާނެ ތަކެތީގެ އިންތިޒާމު؛ )ރ(    

  
  ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު؛ )ބ(    

  
  އުޅުމުގެ އިންތިޒާމު؛މަސައްކަތްކޮށް، ކަސްރަތުކޮށް  )ޅ(    

  
  މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު؛ )ކ(    

  
ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ ޔުނިފޯމު ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަންނައުނު ދޮވުމާއި،  )އ(    

  އަންނައުނު ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު؛
  

  މުޢާމަާލތުކޮށް، ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު؛ޢާއިލާއާ  )ވ(    
  

 ސިޓީ ލިޔާނެ ތަކެއްޗާއި، ކިޔާނެ ފޮތް ލިބުމުގެ އިންތިޒާމު؛ )މ(    
  

ނޑައަޅާފައިާވ  )ފ(     ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ތަންތަންނާއި، މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި، ނިދުމަށް ކަ
ގަޑި ފިޔަވައި އެހެން ގަޑިތަކުގައި އެއްޗެއް ބަލައިގެން ކިޔަން އެނގޭވަރަށް އަލި ވަންނަ 

އަދި ޒަމާނީ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް . ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ
 . ގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެވެންޓިލޭޝަން

  
ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން 

ކިޔަވައި، ރޯދަ ހިފުމުގެ 
  އިންތިޒާމު 

  

7.  
  
  
  

ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް، ނަމާދުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ރޯދަ ހިފުމާއި ދީނީ  )ހ(
އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދީ އެކަންކަމަށް ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް 

  .މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

 )ށ(
  

ޖަލުގައި ހުންނަ ޣައިރު މުސްލިމަކު އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 
  .އެ މީހަކަށް އިސްލާމް ދީނަށް ވަނުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  
  
  
  

ޣައިރު މުސްލިމަކު ޖަލު ސަރަހައްދުގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޖަލުގައި ހުންނަ  )ނ(  
އާންމުވާގޮތަށް އަޅުކަންކުރުމާއި، އެ މީހުންގެ ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމާއި، އެފަދަ ދީނީ 
އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް އާންމުވާގޮތަށް ހިންގުމާއި، އެ މީހުންގެ އެފަދަ އެއްވެސް 

  .ރުމަކީ މަނާކަމެކެވެޙަރަކާތެއްގައި ދިވެއްސަކު ބައިވެރިކު
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އިރުގެ ކެއުންބުއިމުގެ ) ހަތަރެއް( 4ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ތިރީގައިމިވާ  )ހ(  .8  ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު
 .އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

  
 ހެނދުނު ސައި؛  )1(      

  
 މެންދުރު ކެއުން؛  )2(      

  
 ހަވީރު ސައި؛  )3(      

  
ނޑު ކެއުްނ  )4(         .ރޭގަ

  
ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކެއިންބުއިމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރާނެ ތަކެތި، ޖަލު  )ށ(    

  .އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައިވެސް ސާފު ބޯފެން ލިބެން  )ނ(    
މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ފެނަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަދި . ހުންނަންވާނެއެވެ 

ނޑަކަށް ހުންނަ ފެނަކަށް ވާންވާނެއެވެ ނޑައަޅާ މިންގަ   .ކަ
  

ރަމަޟާންމަސް ނޫން މަސްމަހުގައި ރޯދަހިފަން ބޭނުންވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް  )ރ(    
ނޑައަޅާ ޖަލު އަުމރާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  ރޯދަ ހިފުމުެގ އިންތިޒާމު ޖަލުން ކަ

  .ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ
  

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެއްޗަކީ އޮއްޓަރުގެ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީގޮތުން  )ބ(    
  .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ގަބޫލުކުރާ ތަކެއްޗަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

  
ޖަލުގައި ހުރި ވަކި މީހަކީ ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް ހުރެގެން ވަކި ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއް  )ޅ(    

ދޭންޖެހޭކަމަށް ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެކަން ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް 
  . ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

  
ފެންވަރައި، ގައިން 

ތާހިރުވުމާއި ފާޚާނާކުރުމުގެ 
  އިންތިޒާމު 

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަން ފާޚާނާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި  )ހ( . 9
  .ފެންވަރައި ގައިން ތާހިރުވެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ 

  
ނޑައަޅާ ޖަލު އަމުރެއްގެ ދަށުން، ޤައިދީން ނުވަތަ  )ށ(     ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ

ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އަސާސީ ތަކެއްޗާއި އުޅޭތަން ސާފުތާހިރު ބަންދުމީހުން 
ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި އެންމެ މަދުވެގެން ޤައިދީން ނުވަތަ 

  .ބަންދުމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
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 ދަތް އުނގުޅާ ބުރުސް   )1(      
  

 ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް   )2(      
  

 ސައިބޯނި   )3(      
  

 ދޮންނަ ކުނޑި   )4(      
  

ނޑު  )5(        ފިހިގަ
  

 ތުނބުޅި ބޭލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރޭޒަރު   )6(      
  

  ފާޚާނާ ސާފު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ސާމާނު   )7(      
  

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،  .10  ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު 
ނޑައަޅާ ޖަލު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ   .ޕްރިޒަން ކަ

  
  ގޮދަޑި ނުވަތަ ކުނާ )ހ(    

  
  ބެޑްޝީޓް )ށ(    

  
  ބާލީސް  )ނ(    

  
  ބާލީސް އުރަ )ރ(    

  
ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ 

  އިންތިޒާމު 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުން "އެ މީހަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ، ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް،  .11

  .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭންވާނެއެވެ" ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މެޑިކަލް ގަވާއިދު
  

މަސައްކަތްކޮށް އުޅުމުގެ 
  އިންތިޒާމު 

ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނަރ ޤައިދީން ޖަލުގައި މަސައްކަތްކޮށް އުޅުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް  .12
އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޖަލު އަމުރެއް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެކުލަވައިލައި، 

  .ހިންގަންވާނެއެވެ
  

ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އަނިޔާކުރުމުގެ ނުވަތަ  )ހ(    
  .ސައްކަތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެހާނީއްކަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރެވޭ މަ

  
އެ މީހެއްގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތަށް ބެލުމަށްފަހު މެޑިކަލް އޮފިސަރު  )ށ(    

ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު، ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު އޮތް  ކަ
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  .ދޭންވާނެއެވެމިންވަރަކުން ޖަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ހިތްވަރު 
  

ޖަލުގައި ލިބެންހުރި ވަޒީފާއަށް ވުރެ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެނަމަ،  )ނ(    
ނޑަށް ބަލައި، އަޚުލާޤު ރަނގަޅު މީހުންނަށް  ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި އަޚުލާޤީ މިންގަ

  .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ
  

  .ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ ޤައިދީން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ )ރ(    
  

 ޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ހަމަޖެހިަފއި އޮންނަންވާނީ މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު )ބ(    
  .ދުވަސް އަރާމުކުރުމަށް ލިބޭގޮތަށެވެ) އެކެއް ( 1

  
ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދޭއިރު ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ވަޒީފާ ހޯދުމާއި، ) ޅ(    

  .ދިއުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ

ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ) ކ(       .ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދޭންވާނީ ކަ

ނޑާ  )އ(     ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ
މިގޮތުން އުޖޫރަ ދޭންވާނީ . އެއްގޮތަށް އުޖޫރަ ދޭންވާނެއެވެ

  .އެ ޤައިދީއަކު މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހަކަށެވެ
 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޖޫރަ  ގްރޭޑް   ދުވާލަކަށް ކަ
  ރުފިޔާ 30/-  1-ގްރޭޑް
 ރުފިޔާ 40/-  2-ގްރޭޑް
  ރުފިޔާ 50/-  3-ގްރޭޑް
  ރުފިޔާ 60/-  4-ގްރޭޑް
  ރުފިޔާ 70/-  5-ގްރޭޑް
  ރުފިޔާ 80/-  6-ގްރޭޑް
  ރުފިޔާ 90/-  7-ގްރޭޑް
  ރުފިޔާ 100/-  8-ގްރޭޑް

  
  

ނޑާ އެއްގޮތަށް ) އ(ޤައިދީންނަށް މި މާއްދާގެ  )ވ(     ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ
ހަމަޖައްސައިދީ އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ވަޒީފާ 

ނޑައަޅާ ޖަލު އަމުރަކުންނެވެ   .ކަ
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ނޑައަޅާ  )މ(     ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކުވެސް ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ
ނޑައަޅާ ގަޑިތަކެއްގައި ޖަލު އަމުރާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  ދުވަސްތަކެއްގައި އަދި ކަ

  .މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ
  

ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކުވެސް މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އެ މަސައްކަތަކާ ގުޭޅ  )ފ(    
ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ަސލާމަތީ ފިޔަވަުޅތަކެއް ފުރިހަމައަށް އަޅާފައި ހުންނަން 

  .ޖެހޭނެއެވެ
  

އުޅުމުގެ ކަސްރަތުކޮށް 
  އިންތިޒާމު 

ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު މަސައްކަތް ނުކުރާ  .13 ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
ގަޑިއިރަށް ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާ ބަންދު ) އެކެއް( 1ޤައިދީން، މޫސުން ތަންދޭނަމަ ދުވާލަކު 
  .ކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނެރެންވާނެއެވެ

  
މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ 

ޓަކައި ބޭނުންވާ އުމަށްނަގެ
އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ 

  އިންތިޒާމު 

ޖަލުގައި ހިންގޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޑައިރެކްޓަރ  )ހ( .14
ނޑައަޅާ ޖަލު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް  އޮފް ޕްރިޒަން ކަ

  . އިދޭންވާނެއެވެހަމަޖައްސަ
  

ޕެރޯލްއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ޕެރޯލްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޕެރޯލް  )ށ(    
  .ްޕރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ 

  
ޔުނިފޯމު ނުވަތަ އަންނައުނު 

ދޮވުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ 
  އިންތިޒާމު 

 ހުއްދަދޭ  ކުރުމަށް ބޭނުން  އެމީހުން ނުވަތަ  ޔުނިފޯމު ދޭ ބަންދުމީހުންނަށް ނުވަތަ  ޤައިދީން .15
 އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ ޖަލުގެ އިންތިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ދޮވުމާއި އަންނައުނު  އަމިއްލަ އެމީހުންގެ
ނޑައަޅާ ޕްރިޒަން   .ދޭންވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައި ދަށުން އަމުރެއްގެ ޖަލު ކަ

  
މުޢާމަލާތުކޮށް، ޢާއިލާއާ 

  ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 
ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް، އެ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  )ހ( .16

އެމީހުންގެ ޢާއިލާއާ މުޢާމަލާްތކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޖަލުގެ 
ނޑައަޅާ  ޖަލު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ

  .ޢިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

 ޢާއިލީ ބައްދަލުުވން  )1(      
  

 އެކަހެރި ބައްދަލުވުން  )2(      
  

 ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރުން   )3(      
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ބައެއް ޖަލުގެ ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް ނުވަތަ ޢިނާޔަތްތަކުން ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(    
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަލައި، 
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް 

  .ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރުލިބިގެންވެއެވެ
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަުތ ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    
ދިނުމުގައި އެ ޤައިދީއެއް ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ ޢައިލާގެ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަކި 
މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މެންބަރުންތަކަކަށް، ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ނުވަތަ 

ިހެފެހްއުޓުމެގ ާބުރ ޮކިމަޝަނރ ޮއްފ ، ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސްގެ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަލައި
  .ްޕިރަޒްންސައްށ ިލިބެގްނެވެއވެ 

    
ޢާއިލާއާ ބައްދަލުވުމަށް ދެވޭ މި ފުރުޞަތަކީ، ޖަލުގައި ހުރި ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ  )ހ( .17  ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން 

  .ފުރުޞަތެކެވެޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާ ޖަލު ސަރަހައްދުގައި ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ 
  

ޢާއިލީ ބައްދަލުުވމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ޢާއިލާ ެމންބަރުންގެ  )ށ(    
  .ގޮތުގައި ޖަލު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

  
ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ  )ނ(    

ނޑަށް  ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރުޞަތު ދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް އޭނާގެ އަޚުލާޤީ މިންގަ
ނޑަށް ބެލުމަށްފަހު ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން . ބެލުމަށްފަހުއެވެ  1މިގޮތުން އަޚުލާޤީ މިންގަ

  . ހަރު ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެފަ) އެކެއް(
  

  .ގަޑިއިރަށެވެ) އެކެއް( 1ޢާއިލީ ބައްދަލުުވން ދެވޭނީ  )ރ(    
  

ޤައިދީއާ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް، ޖަލުން ބޭރުން އަންނަ  )ބ(    
ފަރާތްތަކުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ /ފަރާތުން

  .އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށެވެ/ އެ ފަރާތުން 
  

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި ޢާއިލާގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  )ޅ(    
  .ގޮތަށެވެ

   
 ފިރިމީހާ/ އަނބިމީހާ   )1(      

  
 މާމަ އަދި ކާފަ / މަންމަ، ބައްޕަ   )2(      

  
 އަނބިމީހާ ނުވަތަ އަނބިން މަންމަގެ ފިރިމީހާ، ބައްޕަގެ   )3(      

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               76 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ

10 
 

 މައިދައިތަ އަދި ބަފައިބެ  )4(      
  

 ދަރިން އަދި ދޮންދަރިން، ދަނބިދަރިން، ޅީދަރިން، ކާފަދަރިން އަދި މާމަދަރިން   )5(      
  

ނޑު މީހުން   )6(       ނޑު އެއްބަފާ މީހުން، އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަ  އެއްބަ
  

 އަދި ބޮޑުބޭބެއިން  ބޮޑުދައިތައިން   )7(      
  

 ފަހަރިން / ޅިޔަނުން   )8(      
  

 ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ އަދި ބެލެނިވެރިޔާ  )9(      
  

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހުއްދަދޭ ފަރާތެއް   )10(      
  

މި ފުރުޞަތަކީ ޖަލުގައި ހުރި ނުވަތަ ޖަލުން ބޭރުގައި ހުރި ޤައިދީގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ  )ހ( .18  އެކަހެރި ބައްދަލުވުން
  .ފިރިމީހާއާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލު ކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެކެވެ

  
އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ޤައިދީ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ޖަލަށް ގެންނަތާ  )ށ(    

ނޑަށް ބަލާފައެވެ) ސާދަ( 14   .ދުވަސް ހޭދަކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ އަޚުލާޤީ މިންގަ
  

) ބާރަ ( 12ފަހަރު ގިނަވެގެން ) އެކެއް( 1އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ މަހަކު  )ނ(    
  . ގަޑިއިރަށެވެ

ޤައިދީއާ އެކަހެރި ބައްދަލުކުރުމަށް ޖަލުން ބޭރުން އަންނަ ފަރާތުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ  )ރ(    
  އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ އެފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ 

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ ) ސައުވީސް( 24ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު ޖަލަށް ގެންނަތާ  )ހ( .19  ފޯނުކުރުންޢާއިލާއަށް 
މިނެޓުގެ ފޯނު ކޯލެއް ) ފަހެއް( 5މީހަކު ބަންދުގައި ހުރިކަން ޢާއިލާއަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން 

  .ދޭންވާނެއެވެ
  

ނޑައަާޅ ޖަލުގައިހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ޖަލުގެ  )ށ(     ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ
  .މިނެޓުގެ ފޯންކޯލް ދޭންވާނެއެވެ) ސާދަ( 14އުސޫލަކުން މަހަކު މަދުވެގެން 

  
ފޯންކޯލް ލިބޭނީ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ ޢާއިލާއަށް ގުޅުމަށް ޖަލު އޮފީހުގަިއ  )ނ(    

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގިނަވެގެން މިގޮތުން . ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް އެކަންޏެވެ
މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިާވ . ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިދާނެއެވެ) ދިހައެއް( 10

ަނންބަރެއްގެ ވެރިފަރާތުން، ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ، އެ ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް 
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  .އިއުތިރާޒުކުރާނަމަ، އެ ނަންބަރެއް ރަޖިސްޓަރީން އުނިކުރެވޭނެއެވެ
  

ނަންބަރުގެ ތެރެއިން ) ދިހައެއް( 10ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ) ނ(މި މާއްދާގެ  )ރ(    
ަނންބަރެއް ނުވަތަ ނަންބަރު ތަކެއް، ސެކިއުރިޓީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އުނިކުރުމުގެ 

އަދި މިގޮތުން އުނިކުރެވޭ ކޮންމެ . އިޚުތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  .ނަންބަރަކަށް، ބަދަލުގައި އެހެން ނަންބަރެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

  
ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ ފޯނުކޯލްތައް އަޑު އެހުމާއި ރިކޯޑުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު  )ބ(    

ނޑައަޅާ  ފަރާތަކަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ
އަދި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވަތަ . ލިބިގެންވެއެވެ

ޖަލުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ  ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ފޯނުކޯލްެގ 
ނޑާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ނުވަތަ ޑައި ރެކްޓަރ އޮފް ގުޅުން ކަ

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .ޕްރިޒަން ކަ
  

ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަންބަރުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާޞަލާީތ ) ނ(މި މާއްދާގެ  )ޅ(    
  .ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރުތަކަށް ވާންވާނެއެވެ

  
  ސިޓީލިޔާނެ ތަކެއްޗާއި 

  ހުރުން  ލިބެން  ފޮތް  ކިޔާނެ
ނޑައަޅާ ޖަލު އަމުރެއްގެ ދަށުން ސިޓީ ލިޔާނެ ތަކެއްޗާއި  .20 ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ

  .ކިޔާނެ ފޮތް ޤައިދީންނަށާއި ބަންދުމީހުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ
  

އަސާސީ ޚިދުމަތެއް 
ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ 

  ހަނިކުރުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  47ޤާނޫނުގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ  .21
ނޑައަޅާ ޖަލު  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ  6އަމުރެއްގެ ދަށުން، މި ގަވާއިދުގެ 
ގައި ) ފ(އަދި ) އ(، )ކ(، )ބ(، )ރ(، )ނ(، )ށ(، )ހ(މާއްދާގެ  ތެރެއިން، އެ 

) ތިނެއް( 3ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި އެނޫން ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް 
އަދި އެކަން ލިޔުމުން . މަސްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ

   .ވާނެއެވެއެފަރާތަކަށް އަންގަން
  

  ޖަލުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާއި މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން؛ )ހ(    
  

  .ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން އިސްލާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން )ށ(    
  

ޤައިދީންނަށް ދެވޭނެ 
  ޢިނާޔަތްތައް

ދަށުންހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ  )ހ( .22
ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޖަލުގެ 
ނޑައަޅާ ޢިނާޔަތްތަކެއް ޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ

  .ދެވިދާނެއެވެ
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ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެކި ޤައިދީންނަށްދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް އެކި ޖަލުތަކުގައި ނުވަތަ  )ށ(    
މިގޮތުން ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް އެ . ދަރަޖަތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީނަށް ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ

ޖަލެއްގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ޖަލު 
ގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިގޮތުން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކު . އަމުރެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ
  

ޤައިދީން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަނުން ނުކުމެ އެހެން ޤައިދީންނާއެކު ވަގުތު   )1(      
 .ހޭދަކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

  
ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ  85ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ   )2(      

 .ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރު ކުރުން
  

  .ޤައިދީން ކާވެނި ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން  )3(      
  

ނޑާލުން މެޢިނާޔަތް  ޤައިދީއަކު ޖަލުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ މީހަކު ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،  )ހ( .23  ދުކަ
ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެމީހަކަށް ދީފައިވާ  ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ބެހޭ ނިކުރުމާއު މިގޮތުން ޢިނާޔަތް . ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  .ޖަލު އަމުރެއް އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ

  
އުނިކުރަންވާނީ، އެޤައިދީއަކު ކުރިކުށެއް އެއްވެސް ޤައިދީއަކަށްދީފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް  )ށ(    

ރަނގަޅަށް ބަލައި، އެކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް 
  .ބިނާކޮށެވެ

  
އެއްވެސް ޤައިދީއަކަށްދީފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރާނަމަ، އެކަން އެ ޤައިދީއަކަށް  )ނ(    

އެ ލިޔުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  މިގޮތުން. ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  
 ޢިނާޔަތްތައް ނިގުޅައިގަނެވޭ ސަބަބު؛  )1(      

  
 ިނގުޅައިގަނެވެނީ ކޮން ޢިނާޔަތްތަކެއްކަން؛  )2(      

  
ނޑާލެވޭ މުއްދަތާއި އެ ޢިނާޔަތްތައް އަލުން ލިބޭނެ ތާރީޚު  )3(        .ޢިނާޔަތްތައް ކަ

  
ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 
ނޑައަޅާ  ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަ

ޤައިދީންނާއި ބަންދު 
މީހުންނަން ދޭންޖެހޭ 

  ޢިނާޔަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތައް 

ނޑައަޅާ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަން ދޭންޖެޭހ  .24 ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަ
  .  ރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށެވެޢިނާޔަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކު


