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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
ކޮށްފައި ދު ށުން ބަން ގެ ދަތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއް ކޮށްފައި ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު

 ދު ވާއިގަބެހޭ  ންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާ އިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ބަ

 ނޫނު( ެގ ޤާ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ  .1 ފުތަޢާރަ
( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން 9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 150

 އި ތިބޭށްފަކުށުގެ ތުުހމަތުގައި ހަްއޔަރުކޮ ،ޤައިދީންނާއި ،އެކުލަވައިލެވިފައިވާ
 ްނނަށް މީހު  އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭކޯޓު ،މީހުންނާއި

 ބެހޭ ގަވާއިދެވެ. ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާ

 އި ތިބޭށްފަކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮ ،"ޤައިދީންނާއި ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  .2 ގަވާއިދުގެ ނަން 
ހުްނނަްށ މީ  ޖެހޭން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށު ،މީހުންނާއި

 .ބެހޭ ގަވާއިދު" ެއވެ ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާ

 ންމެހައި  އެޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ  .3 މަޤްޞަދު 
ގަިއ ނުމުދިެއ ޚިދުމަތްތައް  ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ކާއިއަސާސީ ޚިދުމަތްތަ

 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އަންގައިދިނުމެވެ.

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

ުދ ވާއިގަ މިގައި ޓު ސަރުކާރުގެ ގެޒެ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި  .5 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ކޮށްފައި ބަންދު ޤައިދީންނާއި
މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތިބޭ 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

    ،ޖަލަށް ގެންަނ ކޮްނމެ ޤައިދީއަކަށާއި، ބަންދުކޮށްފައި ހުންަނ ކޮންެމ މީހަކަށް  .6
ންޮކށްފައިވާ އަސާީސ އެ މީާހ ޖަލަްށ ގެންަނ ދުވަހުން ފެށިގެން، ތިރީގައި ބަޔާ
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 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޭންވާނެއެވެ. ، ޚިދުމަތްތައް

 ؛ރޯދަ ހިފުމުގެ އިންތިާޒމު ،ޤުރުއާން ކިޔަވައި ،ނަމާދުކޮށް )ހ(  

 ؛ކެއުމާއި ބުއިމުގެ އިންތިާޒމު )ށ(  

 އި، މާތިޒާންކުރުމުގެ އި  ފާޚާނާ ގައިން ތާހިރުވުމުގެ އިންތިޒާމާއި، ފެންވަރައި )ނ(  
 އެކަން ކަށްފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ތުނބުޅި ބާލަން ބޭނުންވާ މީހަ ބޯކޮށުމާއި،

 ؛ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 

 ؛ނިދާނެ ތަނަކާއި، ނިދަން ބޭނުންވާނެ ތަކެތީގެ އިންތިާޒމު )ރ(  

 ؛ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު )ބ(  

 ؛ާޒމުކަސްރަތުކޮށް އުޅުމުގެ އިންތި )ޅ(  

 ތުމުގެބިގަމުޖުތަމަޢަށް އަނބުާރ ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަްނ ލި )ކ(  
 ؛އިންތިޒާމު

ގެ ރުމުޔުނީފޯމާއި އެހެނިހެން ައންނައުނު ދޮވުމާއި، އަންނައުުނ ަބދަލުކު )އ(  
 ؛އިންތިޒާމު

 ؛ޢާއިލާއާ މުޢާމަލާތުކޮށް، ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު )ވ(  

 ؛ކީލުންނާ ބައްދަލުވުމުގެ އިންތިާޒމުވަ )މ(  

 ؛ސިޓީ ލިޔާނެ ތަކެއްޗާއި، ކިޔާނެ ފޮތް ލިބުމުގެ ިއންތިޒާމު )ފ(  

ހުްނ  މީއެ ،ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ތަންތަންނާއި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި )ދ(  
ޗެްއ އްއެ ،އެހެްނ ގަޑިތަކުގައި ފައިާވ ގަިޑ ފިޔަވައިނިދުމަށް ކަނޑައަޅައި

 . އަދިއެވެގެން ކިޔަން އެނގޭވަރަށް އަލި ވަންނަ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެ ބަލައި
ުމ ޒަމަީނ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ ނަމަެވސް ވެންޓިލޭޝަްނގެ ނިޒާ 

 ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ޤާއިމުކޮށް

 ،ޤުރުއާން ކިޔަވައި ،ނަމާދުކޮށް
 ރޯދަ ހިފުމުގެ އިންތިޒާމު 

 

7.  

 

 

 ރޯދަ ،ވައިޤުރުއާން ކިޔަ ،ހުންނަ ކޮންމެ މުސްިލމަކަށް، ނަމާދުކޮށްޖަލުގައި  )ހ(
 މުގެހިފައި، ދީނީގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެްނ އަޅުކަްނ އަދާކުރު

 ވާނެއެވެ. ފަހިކޮށްދޭން އެ ކަމަށް މަގު ،ފުރުޞަތު ދީ
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ވަންނަްނ  އިސްާލމް ދީނަށް ،މުސްިލމަކު ޣައިރު ޖަލުގައި ހުންނަ )ށ(
 ދޭންހިކޮށްފަ މަގު  ެއ މީހަކަްށ އިސްާލމް ދީނަްށ ވަނުމުގެ  ،ނަމައްޖެބޭނުންވެ
 .ވާނެއެވެ

 

 

 

 ޑު ން ބޮއްދުގައި ފާުޅކަޖަުލ ސަރަޙަ ،ޖަލުގައި ހުްނނަ ޣައިރު މުސްިލމަކު )ނ( 
 ޢާރުޝިގޮތެއްގައި އާންމުވާގޮތަށް އަޅުކަންކުރުމާއި، އެ މީހުންގެ ދީީނ 

    މާއި،ންގުހި ހަރަކާތެއް އާންމުވާގޮތަށް ފާޅުކުރުމާއި، އެފަދަ ދީނީ އެއްވެސް
މަީކ ކުރުއެ މީހުންގެ އެފަދަ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ދިވެއްސަކު ބައިވެރި

 މަނާކަމެކެވެ.

( އިރުގެ )ހަތަރެއް 4މިވާ  ތިރީގައި ،ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮްނމެ މީހަކަށްވެސް )ހ(  .8 ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު 
 ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ކެއިންބުއިމުގެ އިންތިޒާމު 

 ؛ހެނދުނު ސައި (1)   

 ؛މެންދުރު ކެއުން (2)   

 ހަވީރު ސައި؛ (3)   

 ރޭގަނޑު ކެއުން. (4)   

ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  ،ވެސް ޖަލުގައި ހުންަނ ކޮްނމެ މީހަކަށް )ށ(  
 ފީހުން އޮބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ޖަލުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

 ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.

ފެްނ ބޯފު ސާޖަލުގައި މީހުްނ ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ކޮންެމ ގޮޅިއެއްގަިއ ވެްސ  )ނ(  
 ކާރުގެ ފެނަކީ ސަރު ފޯރުވައިދޭލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަިދ މިގޮތުން 

 .އެވެވާނެވާން ށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަނޑައަާޅ މިންގަނޑަކަށް ހުންަނ ފެނަ

 ބޭނުންވާ ފިޔަވައި ެއހެން މަްސމަހުގައި ރޯދަހިފަްނ  ރަމަޟާން ަމސް )ރ(  
ުލ ޅާ ޖަޖަލުްނ ކަނަޑއަ ،މީހުންނަށްކޮށްފައި ތިބޭ އި ބަންދުޤައިދީންނަށާ

އަމުރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރޯދަހިފުމުގެ އިންތިޒާުމ 
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ރުގެ ދޭ ކާބޯތަކެއްޗަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ސަރުކާޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް  )ބ(  
 ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ތަކެއްޗަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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އްގެ ވަތެޖަލުގައި ހުިރ ވަކި ީމހަކީ ޞިއްޙީ މަްއސަލައެއް ހުރެގެްނ ވަިކ ބާ )ޅ(  
 ކްޓަރުގެޑޮ، ކާއެއްޗެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފައިވާ މީހެއް ނަމަ

 ވާނެއެވެ.  ފަޔާ އެއްގޮތަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭންލަ

ފެންވަރައި ގައިން 
ފާޚާނާ ކުރުމުގެ  ،ތާހިރުވުމާއި
 އިންތިޒާމު 

ްށ ހުންނަމީ ކޮށްފައި ތިބޭއި ބަންދު ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށާޖަލުގައި )ހ(  .9
 ތް ގޮފެންވަރައި ގައިން ތާހިރުވެވޭނެ  ،ފާޚާނާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމާއި

 ާވނެއެވެ. ހަމަޖައްސައިދޭން

ން އިދީޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ަކނޑައަާޅ ޖަުލ ައމުރެއްގެ ދަށުން، ޤަ )ށ(  
ސާީސ ެނ އަނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުްނ ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ

 ތިރީގައި  ،އުޅޭ ތަން ސާފުތާހިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ،ތަކެއްޗާއި
 ވާނެއެވެ. ދޭންފޯރުވައިއެ މީހުންނަށް ކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަ

 ؛ދަތް އުނގުޅާ ބުރުސް (1)   

 ؛ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް (2)   

  ؛ސައިބޯނި (3)   

 ؛ދޮންނަ ކުނޑި (4)   

 ؛ކުނިކަހާ ފިހިގަނޑު (5)   

 ؛ތުނބުޅި ބޭލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރޭޒަރު (6)   

 .ނުާސމާ ބޭނުންވާނެ ސާފުކުރުމަށް ފާޚާނާ (7)   

، ޓަކައިމަށްލުގައި ހުންނަ ކޮްނމެ މީހަކަށް ވެސް ނިދުމުގެ އިންތިާޒމު ަހަމޖެއްސުޖަ  .10 ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު 
ިތ ތަކެ ވާ މި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަާޅ ޖަުލ އަމުރެއްެގ ދަށުން ތިރީގައި

 ދޭންވާނެއެވެ.ވައިފޯރު

 ؛ނުވަތަ ކުނާ ގޮދަޑި )ހ(  

 ؛ބެޑްޝީޓް )ށ(  

 ؛ބާލީސް ނ()  

 ބާލީހު އުރަ. )ރ(  
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 ވާއިދު ގަެއ މީހަކު ބަލިވެްއެޖ ނަމަ، ، ޖަލުގައި ހުންނަ ކޮްނމެ މީހަކަށް ވެސް  .11 ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 
ނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ )ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން R-223/2015 ނަންބަރު

ވާ ގޮތުގެ ނަ ާމއްދާގައިވަ 7ގަވާއިދު( ގެ  މުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެޭހ ގޮތުގެދިނު
 މަތިން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކޮށް އުޅުމުގެ 
 އިންތިޒާމު 

 ،ތްކޮށްރިޢާޔަ މަށްތިރީގައިވާ ކަންކަ  ،ޤައިދީން ޖަލުގައި މަސައްކަތްކޮށް އުޅުމަށްޓަކައި  .12
ޓަރ ކްޑައިރެ ،ޖަލު ައުމރެއް ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަްނސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

 ެއ އަމުރު ިހންގަންވާނެއެވެ. ،ފް ޕްރިޒަން އެކުލަވައިލައިއޮ

ެގ ކުރުމުމަސައްކަތަކީ އަިނޔާރާ ވާލުކުހަޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ކުރުމަށް  )ހ(   
 ވެގެން  ަމސައްކަތަކަށްހަވާލުކުާރ ނުވަތަ ހާނީއްކަ ކުރުމުެގ ނިޔަތުގައި 

 ނުވާނެއެވެ.

 ،ހުމަށްފަބެލު އި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްއެ މީހެއްގެ ިޖސްމާނީ ދުޅަހެޔޮަކމަށާ )ށ(  
ެމ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު، ކޮން

 ޖަލުަގއި ވަޒީފާ  ،ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރަކުން ،ޤައިދީއަކަށް ވެސް
 އަދާކުރަން ހިތްވަރު ދޭންވާނެއެވެ.

ރު  އިތުދަދުއަ އި ތިިބ މީހުންެގ ޖަލުގައި ލިބެންހުިރ ަވޒީފާއަށް ވުރެ ބަންދުގަ )ނ(   
ުޤ އަޚްލާޤީ ިމންގަނޑަށް ބަލައި، އަޚްލާ ،ނަމަ، ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި
 ދޭންވާނެއެވެ. ރަނގަޅު މީުހންނަށް އިސްކަން 

ެގ ލުމުބެޖަުލ އޮފިސަރެއްެގ  ،ޤައިދީން ލައްވައި މަސައްކަްތ ކުރުވަންވާނީ )ރ(  
 ދަށުންނެވެ.

ްނ ވެގެ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނީ މަދުޤައިދީންގެ މަސައްކަތުގެ )ބ(  
 ލިބޭގޮތަށެވެ. ންއަރާމުކުރަ)އެކެއް( ދުވަހު  1 ހަފުތާއަކު

 ،އިމާވަޒީފާ ހޯދު ،ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ވެސް ،ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދޭއިރު )ޅ(   
 އެވެ.ވާނެވަޒީފާގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ހަމަހަަމ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮންނަން

 .ކަށެވެ ދަތަކަނޑަެއޅޭ ވަކި މުއް  ،ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް ވެސް ަވޒީފާ ދޭންވާނީ   )ކ(  

 އަޅާ ިމ ސަރވިސްއިްނ ކަނޑަ ،ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮްނމެ ޤައިދީއަކަށް ވެސް )އ(  
 ވާީނ ންއުޖޫަރ ދޭ ށް އުޖޫަރ ދޭންވާނެއެވެ. މިވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަ

 ވަހަކަށެވެ.ނަ ދުއެ ޤައިދީއަކު މަސައްކަތު ނުކުން
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ްށ ގޮތަމި މާއްދާގެ )އ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާެގ އޮނިގަނާޑ އެއް )ވ(  
 ލުގެ ޖަވަޒީފާެގ ކުރިއެރުން ޭދނީ  ،ވަޒީފާ ހަަމޖައްސައިދީޤައިދީންނަށް 

 ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަާޅ ޖަުލ އަމުރަކުންނެވެ.

 ރިޒަން ފް ޕްޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮ ،ސްވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮްނމެ ޤައިދީއަކު ވެ )މ(  
ތިްނ މަތުގެ ގޮ ވާޖަލު ައމުރާ އެއްގޮތް ،ގައިގަޑިތަކު ކަނޑައަޅާ ދުވަސްތަކާއި

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

           ،ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކު ވެސް ަމސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު )ފ(  
 ތަކެއްިފޔަވަޅުހުރިހާ ސަލާމަތީ  ކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެ މަސައްކަތަ

 ށް އަޅައިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.ޔަފުރިހަމަ

ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމުގެ 
 އިންތިޒާމު 

( ަގިއ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ޤާނޫނު 2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު   .13
 ނާއި ންއިދީޤަ ،ހައި ހިނދަކު އަދި މޫސުން ތަންދޭ ނަމައެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅައި

ކެއް( )އެ 1ދުާވލަކު  ،ޓަކައި ކުުރމަށް ކަސްރަތު މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ
 ވެ.އެ މީހަުކ  ބަންދު ކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނެރެންާވނެއެ ،ގަޑިއިރަށް

ށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަ
ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ 
އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ 

 އިންތިޒާމު 

 ،ރުޞަތުފުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމު ޖަލުގައި ހިންގޭ  )ހ(  .14
 ްނމެ ކޮ ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނ ކަނޑައަާޅ ޖަުލ ައމުރެއްގެ ދަށުން 

 ޤައިދީއަކަށް ވެސް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

ތަްށ އްގޮއެޝަރުޠު ހަމަާވ ކޮްނެމ ޤައިދީއަކަށް ޕެރޯލުގެ ގަވާއިދާ  ށްޕެރޯލަ )ށ(  
 ވާނެއެވެ. ށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައިދޭންޕެރޯލަ

 މާއި އެހެނިހެން ޔުނީފޯ
އަންނައުނު ދޮވުމާއި 

 ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 

 ުހން ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދޭ ޔުނީޯފމާއި ެއ މީ  .15
ެގ ކުރުމުދަލުވުާމއި ބަބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދޭ އެ މީހުންގެ އަމިއްަލ އަންނައުނު ދޮ

 ދަށުން  އްގެޖަލުެގ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިަޒން ކަނޑައަާޅ ޖަުލ އަމުރެ ،އިންތިޒާމު
 ާވނެއެވެ. ހަމަޖައްސައިދޭން

މުޢާމަލާތުކޮށް  ޔާޢާއިލާ
 ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 

 

 ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް، އެ މީުހންގެ ޢާއިލާތަކާ އޮްނނަ ގުޅުން  )ހ(  .16
ގެ ކުރުމުދަލުޓަކައި ެއ ީމހުންެގ ޢާއިލާއާ މުޢާމަލާތުކޮށް ބައް  އްޓުމަށްދެމެހެ

ާޅ ނޑައަޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަ ،ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން
ތައް މަތްތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޚިދު ،ޖަލު ައމުރެއްގެ ދަށުން

 ވާނެއެވެ. ފޯރުވައިދޭން
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 ؛ންޢާއިލީ ބައްދަލުވު (1)   

 ޢާއިލާއަށް ފޯނުކުރުން. (2)   

 ށްފައި ދުކޮޖަލުގައި ހުިރ ނުވަތަ ޖަލުްނ ބޭރުގައި ހުިރ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ަބން )ށ(  
ކުރުމުގެ ބައްދަލު އެކަހެރިކޮށް ޔާ ނުވަތަ ފިރިމީހާޔާހުރި މީހާގެ އަނބިމީހާ

ެގ ރެއްޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަޅާ ޖަލު އަމު ފުރުޞަތު،
 ދޭންވާނެއެވެ. ދަށުން

 ތަކުންމަތްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ޚިދު  )ނ(  
، ަނމަ ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެްއޖެ ،ބައެއް

ރ މިޝަނަކޮ  ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންެގ ލަފާެގ މަތިްނ ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު
އް ދުމަތެީސ ޚިލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި ހާލަތްތަކުގައި އަސާ ށް ސައޮފް ޕްރިޒަން

ސާީސ އަ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  30ހިފެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން 
ޚިދުމަްތ  ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކުން ބައެއް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ،

ލާގެ  ޢާއިއެ ،ންކޮށްހިފެހެއްޓިފައިވާ ސަބަބާއި ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތު ބަޔާ
  މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް ލިުޔމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ޓަކައި؛  ޖަލުގެ ސަާލމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް (1)   

 ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިެގން؛ (2)   

 ޖަލުގައި އެއީ ކުށެއްކަމަށް ބަާލ ކަމެއް ކުރުން. (3)   

ލުވުމުެގ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަ 1ދާގެ )ހ( ގެ މި މާއް )ރ(  
ެގ ފުރުޞަތު ޤައިދީއެއްގެ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ޢާއިލާ

 ނުދީ  ކަށްމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަިކ މެންބަރަކަށް ނުވަަތ މެންބަރުންތަކަ 
   އަދި  ވެއެވެ.ކޮމިޝަރ އޮފް ޕްރިޒަންސަށް ލިބިގެން ،ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު

ވާ ފައިހިފެހެއްޓި އެ ޚިދުމަތްމި އަސާސީ ޚިދުމަތް ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ، 
ވަތަ  ނުއެ މެންބަރަކަށް ،ސަބަބާއި ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް

 މެންބަރުންނަށް ލިޔުމުްނ އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަތަ ގެ ނުޞަތަކީ، ޖަލުގައި ހުރި ޤައިދީ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުވުމަށް ދެވޭ ފުރު )ހ(  .17 ބައްދަލުވުން  ލީޢާއި
        ކެވެ. ދެވޭ ފުުރޞަތެ ބަރުންނަށްމެން ގެޢާއިލާ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާގެ

ވީޑީޔޯ ކޯލު މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޤައިދީގެ ނުވަަތ  ،މި ފުރުޞަތު
 ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ޢާއިލީ މެންބަރުންނަށް ދެވިދާނެއެވެ.
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 ފައިވާ ކޮށްޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދު ،މުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީޢާއިލީ ބައްދަލުވު )ށ(  
އިވާ ށްފަމީހާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ާހ  މީ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު )ނ(  
އެކެއް( ) 1 ންމެ މަހަކު މަދުވެގެންޖަލުގައި ބަންދުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮ

 ފަހަރު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

    ގުމިން ެގ ދިކޮްނމެ ބައްދަލުވުމެއް ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ )ރ(  
 )ދޭއް( ގަޑިއިރަށެވެ. 2

ން ފަރާތު ންނަމީހާގެ ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އަޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ  )ބ(  
 ީނ ންވާނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސަ

 އެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށެވެ.

 ބަޔާން  ަގއިތިރީ ،ޓަކައި ޢާއިލާގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ  މި ގަވާއިދުެގ މަޤްޞަދަށް )ޅ(  
 ވާ ގޮތަށެވެ.ކޮށްފައި މި

 ؛އަނބިމީހާއާއި ފިރިމީހާ  (1)   

 ؛ާމމައާއި، ކާފަ ބައްޕައާއި،، މަންމައާއި  (2)   

 ؛ންބައްޕަގެ އަނބިމީާހ ނުވަތަ އަނބި، މަންމަެގ ފިރިމީހާއާއި  (3)   

 ؛މައިދައިތައާއި ބަފައިބެ  (4)   

 ،އިޅީދަރިންނާ ،ދަނބިދަރިންނާއި ،ދަރިންނާއި، ދޮންދަރިންނާއި  (5)   
 ؛ދަރިން ނާއި މާމަދަރިން ކާފަ

ނުޑ އްބައެއްބަފާ ީމހުން ނުވަތަ އެ، އެއްބަފާ މީހުންނާއިއެއްބަނޑު  (6)   
 ؛މީހުން

 ؛ބޮޑުބޭބެއިން ބޮޑުދައިތައިންނާއި  (7)   

 ؛ފަހަރިން ޅިޔަނުންނާއި  (8)   

 ؛ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއާއި ބެލެނިވެރިޔާ  (9)   

 ؛ތެއްމޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިްނ ހުއްދަދޭ ފަރާ  (10)   
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ށުގެ )އަށާރަ( އަހަރުްނ ދަ 18ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ތިބި   (11)   
 ކުދިން.

ވަަތ ނުގެ މި ފުރުޞަތަކީ ޖަލުގަިއ ހުރި ނުވަަތ ޖަލުްނ ބޭރުގައި ހުިރ ޤައިދީ )ހ(  .18 އެކަހެރި ބައްދަލުވުން 
ދަލު  ބައްކޮށްބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާގެ އަނބިމީހާއާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާ އެކަހެރި

 ރުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތެކެވެ.ކު

އިދީ ޤަން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަ  ،އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ )ށ(  
ލާީޤ އޭނާެގ އަޚު ،)ސާދަ( ދުވަްސ ހޭދަކުރުމަށްފަހު 14ޖަލަށް ގެންނަާތ 

ހެިރ ކައެ ،މިންގަނޑަށް ބަލައިފައެވެ. އަދި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއް ަނމަ
     ނައިތާ  ގެބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ޖަލަށް ، ފުރުޞަތު ދޭންވާނީބައްދަލުވުމުގެ

ންގަނޑަްށ އޭނާގެ އަޚުލާޤީ މި  )އެކެއް( މަސްދުވަސް ވުމަށްފަހު، 1
 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. 

       ގެން ގިނަވެ ،)އެކެއް( ފަހަރު 1މަހަކު  ،އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ )ނ(  
 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރަށެވެ.  24

ލުްނ ޖަ ވުމަށްމީހާއާ އެކަހެިރ ބައްދަލުޤައިދީއާ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ  )ރ(  
  ސާީނ ޖައްބޭރުން އަންނަ ފަރާތުން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އިންތިާޒމު ަހމަ

 އެ ފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ 
 ފަރާތްތައް ބަލައި ފާސްކުރުން 

ވާ ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި 18މާއްދާއާއި ަވނަ  17މި ގަވާއިދުެގ  .19
 ތުގެ ގޮބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ބަލައި ފާސްކުރަންވާީނ ައންނަނިވި 

 މަތިންނެވެ.

ލައި ތި ބަަތކެ ގެއެ މީހުންހަށިގަނޑާއި ތަކުގެ ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތް )ހ(  
ކްތުޫރ ވޯޑިޓެކްޓަރ ނުވަަތ މެޓަްލ ފުރަތަަމ ބަލާނީ، ޓަކައި  ފާސްކުރުމަށް

 ނެވެ.ގެންގޭޓް، ނުވަތަ އެކްސްރޭ މެޝިްނ ފަދަ ޒަމާީނ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށް

ޖަލަްށ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، )ށ(  
، ވޭ ނަމަކުރެވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ެއ މީހެއްެގ އަތުގައި އޮތްކަމަށް ޤާބޫލު

 ވެ.އެވާނެ  ންޙައްދަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން ޕެޓްޑައުްނ ސަރޗްކުރަޖަލު ސަރަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު، ޖަލަްށ  )ނ(  
ވެއްދުން މަާނ އެއްޗެއް ެއ މީހެއްެގ އަތުގައި އޮތްކަމަްށ ެއކަށީގެންވާ 

ކަމަްށ ށް ޭބނުންމިންވަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ސްޓްރިޕް ސަރްޗ ކުރުމަ
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ސްޓްރިްޕ ސަރްޗ ކުރެވިދާނެއެވެ.  ،ތިރާޒެްއ ނެތް ަނމައެންގުމަށްފަހު، އިއު
ތިރާުޒ ކުރާ ަނމަ، ަބއްދަލުވުން ދި ސްޓްރިޕް ސަރްޗ ކުރުމަްށ އިއުއަ

 ކެންސަލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

، ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރަންވާނީ އްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި މާ )ރ(  
ގެ ރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައި، ެއ ފަރާތުޑައިރެކްޓަ

އެކު ހަމައެކަނި އެ ކަމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ޚާއްޞަ ޔާއިޒުނަ
 އޮފިސަރުންނެވެ.

 ަލށް ޖަމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ބަލައި ފާސްކުރުމުެގ ތެރޭގައި،  )ބ(  
ރުްނ އްސިއެއްޗެއް  ވެއްދުން މަނާ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ަނމަ، ނުވަތަ އެ ފަދަ

ުލ ޖަލަށް ވެއްދުމަްށ މަސައްކަްތ ކޮށްފި ަނމަ، ބައްދަލުވުން ކެންސަ
ށް ދާރާއަހޭ އިދައުލަތުގެ ަކމާ ބެ ،ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

، މަ ކު ނަެހނަމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލަިއ ފާސްކުރެވޭ ފަރާތަކީ އަން )ޅ(  
ދި އަވެ. އެ ފަރާތެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލަިއ ފާސްކުރާނީ އަންެހން އޮފިސަެރކެ

 ގަނޑު ެއ ފަރާތެއްގެ ހަށި، ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ފަރާތަކީ ފިރިހެނަުކ ނަމަ 
 ބަލައި ފާސްކުރާނީ ފިރިހެން އޮފިސަރެކެވެ.

ހާެގ މީރާ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި ފާސްކުރާީނ، ބަލައި ފާސްކު  )ކ(  
 ރާމާއިންސާނީ ކަރާމަތަށާއި އަބުރަށް ރައްކައުތެރިވެ، ފުރިހަމަ އިޙްތި

 އެކުއެވެ.

ސައުވީސް( ) 24ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ޖަލަްށ ގެންނަތާ  )ހ( .20 ޢާއިލާއަށް ފޯނު ކުރުން 
މުެގ ގުއެން އަށްއެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި ހުރިކަން ޢާއިލާ ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި

 .)ފަހެއް( މިނެޓުގެ ފޯނު ކޯލެއް ދޭންވާނެއެވެ 5ގޮތުން 

 ރިޒަން ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕް، ޖަލުގައި ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް )ށ(  
ުނ )ސާދަ( މިެނޓުގެ ފޯ 14މަހަުކ މަދުވެގެން  ،ކަނޑައަޅާ ުއސޫލަކުން
 ކޯލެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާެގ ޢާއިލާއަްށ ޤައިދީގެ ނު ،ފޯނު ކޯުލ ލިބޭނީ )ނ(  
ގުޅުމަށް ޖަލު އޮފީހުގައި ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޯނު ނަންބަރުތަކަށް 

  ޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަންބަރުތަކަކީ  އެކަންޏެވެ. އަދި ޢާއިލާއާ ގުޅުމަށް
ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ފޯުނ  ގެއެ ޤައިދީ
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ރުތައްކަން ޔަޤީކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ކޮންެމ މީހަަކށް ވެްސ ނަންބަ
)ދިހައެއް( ފޯނު ނަންބަުރ ރަޖިސްޓަީރ ކުރެވިދާނެއެވެ.  10ގިނަވެގެން 

     މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޯނު ނަންބަރެއްގެ ވެރިފަރާތުން، 
މަްށ އިއުތިރާުޒ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ، ެއ ފޯނު ނަންބަރަށް ުގޅު

 ކުރާ ނަމަ، ެއ ފޯނު ނަންބަރެއް ަރޖިސްޓަރީން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ފޯނު  )ދިަހއެއް( 10މި މާއްދާގެ )ނ( ެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  )ރ(  
ރިޓީ ކިއުނަންބަރުގެ ތެރެއިން ފޯުނ ނަންބަރެްއ ނުވަތަ ަނންބަރުތަކެއް، ސެ

 ޒަނަށްޕްރި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް  ،ޚްތިޔާރުޓަކައި އުނިކުރުމުެގ އި ސަބަބުތަކަށް
ގައި ދަލުބަ، މިގޮތުން އުނިކުރެވޭ ކޮންމެ ފޯނު ނަންބަރަކަށްލިބިގެންވެއެވެ. 

 ވެ.ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެ އެހެން ފޯނު ނަންބަރެއް ރަިޖސްޓަރީ

 ޑު ކޯއި ރެއެހުމާފޯނުކޯލުތައް އަޑު ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ގެޤައިދީން )ބ(  
 ރ އޮފްްކޓަޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަނަށް ނުވަތަ ޑައިރެ ،ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

ކަކީ ކަތަޕްރިޒަން ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ދެކެވޭ ވާހަ
ިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވަތަ ޖަލުގެ ސަލާމަތާ

ޅުްނ ގެ ގުކެއް ނަމަ، ފޯނުކޯލު ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ  ވާހަކަތަ
 ކްޓަރއިރެޑަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަނަށް ނުވަތަ  ،ކަނޑައިލުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ބިދޭސީން ފޯނުން މުޢާމަލާތު
 ކުރުން 

 ލަށް ޖަޤައިދީއަކީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ނަަމ،  )ހ( .21
ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ،)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24ގެންނަތާ 

ަތ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުެގ ހަިއ ކޮމިަޝނާ ނުވަ
 )ފަހެއް( މިނެޓުގެ ޯފނު ކޯލެއް  5ކުރުމަށް  މުޢާމަލާތު  އެމްބަސީއާ

  ދޭންވާނެއެވެ.

އަކީ ބިދޭސީއެއް ނަމަ، އަދި އޭނާ ޤައިދީއަކީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ )ށ(  
ނުވަތަ ެއމްބަސީެއއް ނުވަަތ  ،ނިސްބަތްވާ ޤައުމުެގ ހަިއ ކޮމިޝަނެއް

ކޮންސިއުލޭޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް ނަމަ، ނުވަތަ އޭނާއަީކ 
ކޮން ޤައުމެއްގެ މީހެއްކަން ކަނޑައެޅިެގން ނޭނގޭ ނަަމ، ނުވަތަ އޭނާއަީކ 

     ނުވަތަ ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ފަރާތެއް ނަމަ،  ،ރެފިއުޖީއެއް ނަމަ
މީހާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށް  އެ ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ

ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤައުމެއްގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މަންދޫބަކާ  ރައްކައުތެރި
ހަވާލުވެފައިވާ  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ނުވަތަ އެ ފަދަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޖމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ަޖމްޢިއްޔާއެއް 
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ކުރުމުެގ އިންތިޒާުމ  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކާ ފޯނުން މުޢާމަލާތު
 ހަމަޖައްސައިދޭން ާވނެއެވެ.

ތަ ބަންދުގައި ހުރި ބިދޭސީ ޤައިދީ ނުވަ ،އިކަޓަ ޢާއިލާއަށް ގުޅުމަށް )ނ(  
   ،އިއާވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  20އިވާ މީހާއަށް މި ގަވާއިދުގެ ބަންދުކޮށްފަ
ުލ ނު ކޯ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޯ، )ރ( އާއި، )ނ( އާއި

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު  20މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
      ކަކީއިވާ މީހާ ކަނޑައަޅާ ފޯނު ނަންބަރުތަޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފަ

ުނ އެ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ޢާއިލާއަށް ގުޅޭނެ ފޯ
 ފައިވާ ކޮށްޓަކައި ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދު ނަންބަރުތަކެއްކަން ޔަޤީން ކުރުމަށް

 ނުވަތަ  ،ނުވަަތ އެމްބަސީ  ،މީހާ ިނސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ހައި ޮކމިޝަން
 ޒް އާފް ފޮރިންއެފެގެ މިނިސްޓްރީ އޮނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ޓް،ކޮންސިއުލޭ

 މެދުވެރިކޮށް  އެކަން ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ. 

ުނ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢާއިލާއާ ގުޅޭ ފޯ )ބ(  
( )އެކެއް 1ޓަކައި ހޭދަވާ މުއްދަތު  ނަންބަރުތައް ޔަޤީން ކުރުމަށް

  މީހާ ފައިވާޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށް، އިތުރުވެއްޖެ ނަމަމަސްދުވަހަށް ވުރެ 
ވެ. ނެއެވާ އެދޭ ނަންބަރަކަށް ފޯނު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ަހމަޖަްއސައިދޭން

 ،ރާނީ ކުއެކަން  ،އެގޮތުން ފޯނު ކޯލު ދިނުމަށް ހަމަޖަްއސަން ެޖހިއްޖެ ަނމަ
ްށ ސަޒަންކަްނ ޮކމިޝަނަރ އޮްފ ޕްރިޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނ ލިޔުުމން އެ

 ޝާދާ އިރު އޮފް ޕްރިޒަންްސ ލިުޔމުން ދޭ  ހުށަހެޅުމަށް ފަހު، ކޮމިޝަނަރ
 އެއްގޮތަށެވެ. 

 ،ލިޔާނެ ތަކެއްޗާއި ސިޓީ
 ކިޔާނެ ފޮތް ލިބެން ހުރުން 

 ލިޔާނެ  ޓީސި ،ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަޅާ ޖަލު ައމުރެއްގެ ދަށުން .22
ޭބެނ ލިށް ނަށާއި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަޤައިދީން ،ތަކެއްޗާއި ކިޔާނެ ފޮތް

 ާވނެއެވެ. އިންތިޒާމް ަހމަޖައްސައިދޭން

އަސާސީ ޚިދުމަތެއް 
 ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ހަނިކުރުން 

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިަޒންގެ ލަފާެގ މަިތްނ  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި .23
ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6އިދުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަްނސަށް، މި ގަވާ

، )ނ( އާއި، )ށ( އާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މާއްދާގެ )ހ( އާއި
)އ( އާއި، )ފ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،)ކ( އާއި، )ބ( އާއި، )ރ( އާއި

 ،    ނޫން ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ެއ ޚިދުމަތްތަކުން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި އެ
)އެކެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި  1
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 އެކަން ލިޔުމުން ެއ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ތުން؛ ގޮ ޖަލުގެ ސަާލމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާއި މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ  )ހ(   

 ؛ލިބޭ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިެގން )ށ(

 ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ޖަލުގައި ބަލާ ަކމެއް ކުރުން. )ނ(

ޤައިދީންނަށް ދެވޭނެ 
 ޢިނާޔަތްތައް

    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .24
ެގ ނޭ ގޮތުއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ  ،އިއާޤާނޫނު( 

ޖަލުެގ  ،އެކުޔާޕްރިޒަންސްެގ މަޝްވަރާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ،މަތިން
 ބޭޖަުލގައި ތި ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ކަނޑައަާޅ ޢިނާޔަތްތަކެއް

 ޤައިދީންނަށް ދެވިދާނެއެވެ.

   ންތީގެ  ގިޤައިދީންނަށް ދޭ ޢިނާޔަތްތައް އެކި ޖަލުތަކުގައި ނުވަތަ ސަލާމަތީ  )ށ(  
ެމ ން ކޮންގޮތު މިކުރެވިދާނެއެވެ. އެކި ދަރަޖަތަކުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނަށް ތަފާތު 

 އި ތަކާޖަލެއްގައިވެސް ެއ ޖަލެއްގަިއ ތިބޭ ޤައިދީންނަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތް
. އެވެވާނެ އެ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ޖަުލ އަމުރެްއ ތައްޔާރުކުރަން

ާވ  މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ށްމިގޮތަ
 ންވާނެއެވެ.ޢިނާޔަތްތައް ހިމަނަ

ޤައިދީން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަނުން ނުކުމެގެްނ އެެހްނ   (1)   
 ޤައިދީންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)
ޞަތު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރު 92ގެ ޤާނޫނު( 

 ކުރުން.އިތުރު

ށުެގ ކުމީހަުކ ކުރި  ނަަމ، އެ  ޤައިދީއަކު ޖަލުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ )ހ( .25 ލުން ޑައިޢިނާޔަތް މެދުކަނ
        އެޅޭ ކަނޑަ ،ެއ މީހަކަށް ދީފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް، ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

 ނަލްމޯލްޑިވްސް ަކރެކްޝަ ،ވަކި މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
. އެވެވެވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިބިެގން ސަރ

 ވެ.ެނއެމިގޮތުން ޢިނާޔަތް އުނިކުރުމާބެހޭ ަޖލު އަމުރެްއ އާންުމ ކުރަންވާ
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ކު އިދީއަ ޤައެއްވެސް ޤައިދީއަކަށް ދީފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރަންވާނީ، އެ  )ށ(  
     ،ފަހުރުމަށްޭޅ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކު އެ ކަމާ ގު ކުރި ކުށެއް ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި،

ެގ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މޯްލޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއެ 
 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ށް ދީއަކަޤައި އެއްވެސް ޤައިދީއަކަށް ދީފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރާ ނަމަ، އެ )ނ(  
ވާ ށްފައިންކޮތިރީގަިއ ބަޔާ ،ވާނެއެވެ. ެއ ލިޔުމުގައިން އެކަްނ އަންަގންލިޔުމު

 މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

 ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރާ ސަބަބު؛ (1)   

 އުނިކުރެވެނީ ކޮން ޢިނާޔަތްތަކެއްކަން؛ (2)   

 ބޭނެ ން ލިއެ ޢިނާޔަތްތައް އަލު ،ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރާ މުއްދަތާއި (3)   
 ތާރީޚު.

ރޮޓެކްޝަން ސްޕެޝަލް ޕް
ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ 

 ކޮށްފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދު
ންނަށް ދޭންޖެހޭ މީހު

 ޚިދުމަތްތައް  ޢިނާޔަތްތަކާއި

ފައިވާ ށްބަންދުކޮ އިސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޤައިދީންނާ .26
ަނރ ކޮމިޝަ ރާނީޢަަމލުކުމީހުންނަށް ދޭންެޖހޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި 

 އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށެވެ.  

 R-34/2016މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު  .27 ލެވޭ ގަވާއިދު ވައިއު
ެގ މުރެއްއަޓު )ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯ

އި ތްތަކާދުމަޚިއިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ައާސސީ ދަށުން ބަންދުގައި ބަ
 ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު( އުވުނީއެވެ.

__________________ 
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