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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

 )ދިވެހިރާއްޖޭ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގ14/2013ެ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ  .1 ފުތަޢާރު
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންެގ  97

ޓަަކއި، އެ ޤާނޫނުެގ  އަޚްލާޤު ޖަލުތެރޭގައި ބަހައްޓަންވާނެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރުމަށް
 ދަށުން އެކުލަވައިލައިަފއިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ލިބިދޭ ބާރުގެ  150

"ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ުސލޫކީ މިންގަނުޑ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  .2 ވާއިދުގެ ނަން ގަ
 ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ޤައިދީންާނއި ބަންދުކޮށްފައި  ،ޖަލުގައި ހުންނަ ހުރުމުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .3 މަޤްޞަދު 
 ،އުުޅމާއި ގުޅުންތައް ދަމަހަްއޓަންޖެހޭ ގޮތާއި ތިބޭ  މީހުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކާއި

ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް ކަނޑަެއޅުމާއި،   ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ޤައިދީންނަށާއި
 އެ ކަންކަން އަންގައިދިނުމެވެ.

 މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންެނވެ. ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ  .4 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް 

ކުރަން  ދަށް ޢަމަލުގަވާއި މި
 ފެށުން

މި ގަވާއިދު  ގައިޓުސަރުކާރުގެ ގެޒެ ދިވެހި ފަށާނީ،ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ގަ މި  .5
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ކޮންެމ ދުވަހެއްގެ ފަރުޟު ަފސް ަނމާދުކޮށް،  ،ޖަލުގައި ހުްނނަ ކޮްނެމ މުްސލިމަކު  .6 ދީނީ އަޅުކަން އަދާކުރުން 
ދީނީ އެހެނިހެން ައޅުކަން ބަރާބަރަށް ، ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައި، ފަރުޟު ރޯދަ ހިފައި

 ޖެހޭނެއެވެ. އަދާކުރަން
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ރު )ދޭއް( ފަހަ 2ދުވާލަުކ މަދުވެގެްނ  ،މީހަކުޖަލުގައި ުހންަނ ކޮންެމ  )ހ(  .7 ތާހިރުކަން ސާފު
 ސާފުތާހިރު ވާންވާނެއެވެ. ،ދަތްއުނގުޅައި، ފެންވަރައި

 ،ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުުރމުގެ ސަބަބުން )ށ(
 ށް ފެންވެރުމުގެ ޤާބިލުކަން ޔަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން އަމިއްލަޤައިދީން ނުވަތަ ބަ
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ، ނަމަ ފެންވަރުވަންވާނީ ފެންވަރުވައިދޭ ނެތް ހާލަތްތަކުގައި

 ނެވެ.ޕްރިޒަން ކަނޑައަާޅ އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުން

ޔުނީފޯުމ ނުވަަތ ގެންގުޭޅ  ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ދޭޤައިދީންށާއި  )ނ(  
ކަނޑައަޅާ ޖަލު އަމުރެްއގެ ދަށުން އަންނައުނުތައް، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން 

 ދޮވެ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ޤައިދީން  ،ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ހަމަޖަްއސާ ގޮތެއްގެ މަތިން )ރ(  
    ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން އުޅޭ ގޮިޅ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ 

 އެ ގޮޅިއެއްގައި ތިބޭ ބައެއްގެ ޒިްނމާއެކެވެ.

ތުނބުޅިމަތިމަސް  ،ބޯކޮށޮމާއި
 ނިޔަފަތި ކެނޑުން  ،ބޭލުމާއި

ބޮލުގެ  މީހުންގެ ކޮށްފައިވާ  ބަންދުނާއިޖަލުގައި ތިބޭ ފިރިހެން ޤައިދީން )ހ(  .8
މީޓަރަށް ތުނިކޮށް )ދޭއް( ސެންޓި 2ނޑު ހުންނަންވާީނ އިސްތަށިގަ

އް( )ދޭ 2ނުވަތަ  ބާލައިފައިތުނބުޅި ހުންނަންވާނީ  އެ މީހުންގެފައެވެ. ށައިކޮ
އަދި މަތިމަސް ހުްނނަންވާނީ  ފައެވެ.ށައިއިންޗިއަށް ވުރެ ދިގުނުވާ ވަރަށް ކޮ

ސެންިޓމީޓަރަށް ވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށް ތުނިކޮށް )ދޭއް(  2 ފައި ނުވަތަލައިބާ
 ފައެވެ.ށައިކޮ

ނަމަވެސް، އެއްވެސް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ށ(
އެއްވެސް ޤައިދީއެއްގެ ނުވަަތ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  ،ހާލަތެއްގައި

މީހެއްގެ ބޮލާއި ތުނބުޅިއާއި މަިތމަސް އެ މީހެއްގެ ނުރުުހމުގައި ގަދަކަމުން 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ތުނިކޮށް ކޮށައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

އަކު ނުވަތަ ޤައިދީއެއްވެސް  ،ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށްޓަކައި މެނުވީ )ނ(
   ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ބޯ ބޭލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ބަންދު

ޤައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ދެއަތާއި ދެފައިގެ ނިޔަފަތި  )ރ(
 ހުންނަންވާނީ ކުރުކޮށް ކަނޑައިފައެވެ. 
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ރާމްތައް  ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ޕްރޮގްއެކިއެކި ،ޖަލު އޮފިސަރުންނަށާއި )ހ(  .9 ކުރުން  މުޢާމަލާތު 
، ކުރާ ފަރާތްތަކަށްޖަލަށް ޒިޔާރަތް ،ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށާއި

ޤައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން މުޚާޠަބުކުރަންވާީނ ަމޑުމައިިތރިކަމާއެކު 
 .ރިވެތި ބަހުންނެވެ

އެއްވެސް  ،އެއްވެސް ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު )ށ(  
ހައިސިއްޔަތަކުން ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހެއްގެ ގައިގަިއ 

 އަތްލުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. 

އެހެން  ،އެއްވެސް ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު )ނ(  
ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެހެން މީހަާކ ވާހަކަދައްކާއިރު ހަޑިހުތުރު  ޤައިދީއަކާ

 ބަހުން ވާހަކަދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އެ އޮފިސަރެއްގެ ަނުމން ނުވަތަ  ،ބު ކުރަންވާނީޠަޖަލު އޮފިސަރުންނާ މުޚާ )ރ(  
 ސަރ ނުވަތަ ެމޑަްމ ކިޔައިގެންނެވެ.

 ،ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި
 ކިޔަމަންވުން އަމުރަށް 

ފައިވާ އެންމެހަިއ ދައިމީހުން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަންދު ޤައިދީން )ހ(  .10
ޖަލު އަމުރުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް  ،ގަވާއިދުތަކަށާއި ،ޤާނޫނުތަކަށާއި

 ާވނެއެވެ.  ވާންށް ކިޔަމަންތެރިޔައަންގާ އެންގުންތަކަށް ފުރިހަމަ ،ޢަމަލުކޮށް

އޮފިސަރެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައިދީއެއްގެ ނުވަތަ ޖަލު  )ށ(  
އެ މީހަކު ތަބާވާން  ،ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮންމެ އަމުރަކަށް

 ޖެހޭނެއެވެ.

ތިރީގަިއ  ،މީހަުކވެސްކޮށްފައިވާ ކޮންެމ ކޮންމެ ޤައިދީއަކުވެސް އަދި ބަންދު .11 އެއްބާރުލުން ދިނުން 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 ؛ނެގުމުގައި ަމސްޓަރ ޖަލުގެ )ހ(  

ގޮޅިތައް  މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި ތަކެއްޗާއިކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަންދު ޤައިދީންގެ )ށ(  
 ؛ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި

 ިޚދުމަތްތައް  އެންެމހައި ދޭ މީހުންނަށްކޮށްފައިވާ ބަންދު ޤައިދީންނަށާއި )ނ(  
 ދިނުމުގައި؛

 ކޯޓުތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  ހާޒިރު  މީހަކުކޮށްފައިވާ ބަންދު ނުވަތަ ޤައިދީއަކު )ރ(  
 ހާޒިރުުވމުގައި؛ މުއައްސަސާތަކަށް އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ
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ގެ ކުރުމުޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން މުޖުތަމަޢަށް އަހުލުވެިރ  )ބ(  
ކަންކަްނ ކުރިޔަށް  ރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެ ގޮތުން ޖަލުގަިއ ހިންާގ ޕްރޮގް

 ؛ގެންދިއުމުގައި

 ކަމެއް  ކޮްނމެ ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު  އޮފިސަރެއްގެ ޖަލު )ޅ(  
 ކުރުމުގައި؛

 ހައި އެންމެމީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކޮށްފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދު )ކ(    
 ޖަުލ އަމުރުތަކާއި ުއސޫލުތައް ތަންފީޛު ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި
 ކުރުމުގައި؛

ޖަލުގަިއ  ،އެއްވެސް ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު )ހ( .12 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން 
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ ސަރަަޙއްދެއްގައި 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޖަުލ  ،އެއްވެސް ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު )ށ(  
ފިޔަވައި އެ ނޫން ނުވަތަ ޤައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން  ،އޮފިސަރަކާ

ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތު ކުރާ ވަގުތުގައްޔާއި ޖަލުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ 
 ވަގުތުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދުންފަތުގެ  ،އެއްވެސް ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު )ނ(  
އަލިފާން ބޭުނންކޮށްގެން  ،ހެން ބޭުނމަކުއިސްތިޢުމާލު ކުރުން ފިޔަވައި އެ

 ނުވާނެއެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވެސް  )ރ(  
އެއްވެސް ޤައިދީއަކު ނުވަތަ   ،ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރާ ނަމަ

އެހެން މީހަކަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ދުންތަފުގެ  ،ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު
 އިސްތިޢުމާލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާުލ ކުރަްނ  )ބ(  
ގިރޭޓުގެ ފިލްޓަރު ނސި ،ހުއްދަ ދީފައިވާ  ތަންތަނުގެ ތެރެއަށް އަޅިކަނޑައި

އަދި މި ތަކެތި އަޅަންވާީނ އަޅިެކނޑިއަކަށް  އުކައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 ނުވަތަ އެ ތަކެތި އަޅަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.

ކުރުން މަާނ  މީހުން،ކޮށްފައިވާ ބަންދު ،ނަނިވި ކަންކަމަކީ ޤައިދީންނާއިއަން .13 ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 ކަންކަމެވެ.
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 ބަންދު ތަންތަން ފައިވާދައިހަ ދައުރުކުރުމަށް ވައި ގޮޅީގައި ބޮކިތަކާއި ޅީގެގޮ )ހ(  
 ކުރުން؛

 ތަކެތި ފަދަ އުރަ ބާލީހު ހާއިބާލީ ބެޑްޝީޓާއި ގޮދަޑިއާއި ވާލުކޮށްފައިވާހަ )ށ(  
 އެހެން  އެ ބާވަތުގެ ބަދަލުގައި ތަކެތީގެ އެ  ނުވަތަ ސާފުކުރުމަށް ދޮވެ

 ނެރުްނ؛ބޭރަށް  ގޮޅިން ތަކެތި އެ ގޮތަކަށް ނޫން ވެއްދުމަށް އެއްޗެއް

ގޮޅީގެ ފާރުގައި ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ އެހެްނ  ،ޕޯސްޓަރު ފަދަ ތަކެތި އާއިފޮޓޯ )ނ(  
އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުރަހައި ަތންތަން  ،ތަނެއްގައި ހަރުކޮށް ނުވަތަ ހިއްޕައި

  ؛ހަޑިކޮށް ހެދުން

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، ޤައިދީގެ  )ރ(  
ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ފޮޓޯގަނޑެްއ ނުވަތަ 

 ހަރުކުރުމަކަށް އެ މާއްދާ ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ.

ނުވަތަ  ތަޅުންގަނޑުގައި އިއްޔާފާރެއްގަ އެއްވެސް ގެޓުޔުނި ނުވަތަ ގޮޅީގެ (ބ)  
 ހަޑިކޮށް ހެުދން؛ ތަންތަން އެ  އެ ތަނުގައި ހުރި އެއްޗެއްގައި ކުރަހައި

ތަން ޫނން އެހެްނ ތަނެއް  ފައިވާޅައިއެ މީހަކަށް ކަނޑައަ ނިދުމަށްޓަކައި (ޅ)  
 ނިދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުން؛

ކަނޑަޅައިފައިވާ ގަޑިތަކަށް ނިދައިހޭނުލުމާއި ިއސްޕެކްޝަނަށް  (ކ)  
 ؛ތައްޔާރުނުވުން

 ތަށް ޢަމަލު ނުކުރުން؛އެއްގޮ ތާވަލާ ދުވަހު ފައިވާޅައިކަނޑައަ (އ)  

ޢަށް މުޖުތަމަ އަނބުރައި މީހުންކޮށްފައިވާ ނާއި ބަންދުޤައިދީން (ވ)  
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެިރވުމަށް  އެކި އެކި ހިންގާ ގެނައުމަށްޓަކައި
 ދެކޮޅުހެދުން؛

މީހުންނަށާއި އެހެނިހެްނ ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ޤައިދީންނަށާއި ބަންދު (މ)  
ދީނުގެގޮތުން ނުވަތަ ޖިންސުެގގޮތުން  މީހުންނަށް، ނަސްލުގެގޮތުން ނުވަތަ

މީހެއްގެ ޤައުމަށް ނުވަތަ ކުލަޔަށް ނުވަތަ އުމުރަށް ނުވަތަ  ނުވަތަ އެ
ދުންތެިރކަމަށް ނަފްސާނީ ނުކުޅެނުވަތަ ޖިސްމާީނ ނުކުޅުދުންތެރިކަމަށް 

 ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަން
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މަކަށް ވިްސނު އެ ނޫން އެެހން ނުވަތަ ވިސްުނމަށް ސިޔާސީ ރަށަށް ނުވަތަ 
 ޒާތީގޮތުން ތަފާތުކުރުން؛ނުވަތަ 

ފައިދާ ހުއްދަ ނޫން ގޮތެއްގައި  ބޭނުންުކރުމާއި،  ޢިނާޔަތްތަކުގެ ދީފައިވާ (ފ)  
 އެ ޢިނާޔަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ފައިދާތައް ހޯދުން؛

ތަންތަނުގައި ތަޅައި  ،ގޮޅީގެ ތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށްޔުނިޓުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ  (ދ)  
 ހެދުން؛

 ދެކޮޅުހެދުން؛ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް (ތ)  

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ އިސްރާފު ކުޑަކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ލ)  
 ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ނުކުރުްނ؛

 މީހަކަށް ގަވާއިދާކޮށްފައިވާ އެހެން ނުވަތަ ބަންދު  އަކަށްޤައިދީ އެހެން (ގ)  
 ހިތްވަރުދީ ެހދުން؛ ނުވަތަހެދުން  އެއްބާރުލުންދީ ކުރުމަށް ކަމެއް ޚިލާފު

އެހެން ޤައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ އެހެން މީހުންނަށް ގަވާއިދާ  )ޏ(  
 ؛ޚިލާފުކަމެއް ކުރުމަށް ަމޖުބޫރުކޮށް ބިރުދެއްކުން

 ާވޖިބަށް ހުރަސްއެޅުން؛ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ  (ސ)  

 ނުކިޔަމަންތެރިވުން؛ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ައމުރަށް )ޑ(  

 އެއްވެްސ ކަމެއް ުކރުން؛ ފަދަ ލިބޭ ގެއްލުން ސަށްފުނަ ތިމާގެ އަމިއްލަ (ޒ)  

 ޢަމަލެއް ހިންގުން؛ އެއްވެސް ބަދުއަޚުލާޤީ (ޓ)  

 އެއްވެސް ތަނަކަށް ވަނުން؛ ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާ (ޔ)  

 ޖަލުގެ ަމސްޓަރ ނެގުމަށް ހުރަސް އެުޅން؛ (ޕ)  

ކުތުމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިާވ އުސޫލުތަކަށާއި ހަަމތަކަށް ގޮޅިން ބޭރަށް ނު (ޖ)  
ގޮިޅން ބޭރަށް ނުވަތަ ޔުނިޓުްނ ބޭރަށް ނުކުތުން ނުވަތަ  ،ބެލުމެއް ނެތި

  ؛ނުކުންނަން ަމސައްކަތް ކުރުން

ޮގޅިއަށް  ،އަންގާ ހާލަތެއްގައިއޮފިސަރަކު ޔުނިޓަށް ވަނުމަށް ގޮޅިއަށް ނުވަތަ  (ޗ)  
 ؛ ވަނުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހެދުންނުވަތަ ޔުނިޓަށް 
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 ކާއެއްޗެތި ބަންޑުން ޖެހުން؛ (ހހ)  

އެފަދަ  ،އިަޢމަލެއް ހިންުގމާ އެއްވެސް ފަދަ ގެއްލޭ ލަޙަތުޞްމަ ޖަލުގެ (ށށ)  
 ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން؛

 ހާލަތްތަކުގައި އެކަމަށް އިންކާުރ ކުރުން؛ އަޅުވަންޖެހޭ ބިޑި  (ނނ)  

ޤަނޫނާިއ  ،ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް (ރރ)  
އިތުރު  ،ގަވާއިދުތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރަށް

 ކަންކަމަށް ޑިާމންޑު ކުރުްނ؛

 ބޭނުން ކުރުްނ؛ މަސްތުވާ ޒާތުގެ އެއްެވސް އެއްޗެއް (ބބ)  

 މަސައްކަތް ކުރުން؛ ފިލަން ޖަލުން (ޅޅ)  

 ޖަލުން ފިލުން؛ )ކކ(  

އެފަދަ ކަމެއް ކުުރމުގަިއ  ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަޅުތާލެްއ ހެދުމާއި (އއ)  
 ބައިވެރިވުން؛

 ގޮޅީގެ ދޮރުތަކާއި ތަޅުތަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ދިނުން؛ (ވވ)  

 ދީ ހެދުން؛ ގެއްލުން ޢިމާރާތްތަކަށާއި މުދަލަށް ސަރުކާރުގެ (މމ)  

       ،ތަކެތި މީހެއްގެ ކޮށްފައިވާ އެހެްނ ޤައިދީއެއްގެ ނުވަތަ ބަންދު އެހެން (ފފ)  
 ނުވަތަ ނެގުން  ވަގަށް ނުވަތަ އަތުލުން  ގަދަކަމުން އަތުން  އެ މީހެއްގެ

 ގެއްލުން ދީ ހެދުން؛

 ލަތް ެހދުން؛ހީ މަކަރާއި ފަރާތަކަށް އެޫނން ނުވަތަ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް (ދދ)  

ކޮށްފައި ޖަލަށް ވެއްދުން ހުއްދަ  ،ތެރެއަށް ގޮޅީގެތެރެއަށް ނުވަތަ  ޔުނިޓުގެ (ތތ)  
 ނުވާ އެއްޗެއް ވެއްދުން ނުވަތަ ވައްދަން ަމސައްކަތްކުރުން؛

އަސާސީގައި ނުވަތަ އެހެްނ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު (ލލ)  
 ؛ގަވާއިދެއްގައި ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ަކމެއް ކުރުން

 ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މަްއސަލަތައް ބަލައި .14 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
 އެ މީހުންާނ މެދު ކަނޑަެއޅިފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު 

 ވާނެއެވެ.އަޅަން
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 ޖަލުގައި "ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި .15 ސޫލު އުލެވޭ ވައިއު
 ޠިލުވީއެވެ.ބާ އުޫސލު" ގޮތުގެ  ބަހައްޓަންެޖހޭ މިންގަނޑު ސުލޫކީ  މީހުންގެ ބަންދުކުރެވޭ

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންެގ ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ޤައިދީ" ނުވަތަ "ޤައިދީން"  )ހ( .16 ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ ލަފު
 ކުރަމުންދާ މީހުންނަށެވެ. ތެރެއިން ޙުކުމެއް ތަންފީޛު

"ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކުށުެގ ތުުހމަތުގައި  )ށ(  
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި  ،ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި

 ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ.

ނުވަަތ  ގައި "ޖަުލ އޮފިސަރުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ރިމާްންޑ ޖަލެއް )ނ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޖލުތަކާއި  2013/14ރު އާންމު ޖަލެއްގަިއ، ޤާނޫނު ނަންބަ

މޯްލޑިވްްސ  ،އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާ 17( ގެ ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެ ަޖލެއްގައި 

 މަސައްކަތްކުރަން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށެވެ. 

ގަވާއިދު  ،ކަމަށް  ބުނެފައި އެވަނީ "ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެހި" )ރ(   
)ޤައިދީންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުަގއި ތިބޭ   R-3/2015ނަންބަރު

ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންެގ  މީހުންނާއި ކޯޓު ައމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި
     ހަށިގަނޑާއި އެ މީހުންެގ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ

ންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ަކމުގައި ބަޔާ 16
 ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

_____________________ 

 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2020-R-80, Jalugai bandhu kurevey meehunge sulookee mingan'du bahattan jehey gothuge gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2020-R-80 (Jalugai bandhu kurevey meehunge sulookee mingan'du bahattan jehey gothuge gavaaidhu)

