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  1އިބްތިދާއީ ނުކުތާ  

ޤާޢިދާތަކުގެ ނިޒާމެއް ތަފްސީލްކޮށްދިުނމެއްނޫނެވެ. މި  ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ނަމޫނާ  ބޭނުމަކީ އަދަުބ    ޤާޢިދާތަކުގެއަންނަނިވި  
އެއްަބސްވެވޭ ޒަމާނީ ވިސްނުންތަކާއި މިޒަމާނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކުގައި ހުރި އަސާސީ ކަންކަމަށް  މަޤްސަދަކީ،
ގޮތުގައި ަބލައިގަނެވޭ  ހަމަތަކެްއގެރަނގަޅު ، ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާމަލުޢަންނާމެދު ޤައިދީ ބެލެހެއްޓުމާއި  ޖަލު ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 އުސޫލުތަކެއް ަބޔާންކުރުމެވެ.

 

 2  އިބްތިދާއީ ނުކުތާ 

ވުމުެގ ތަފާތު  ޙާލަތްތައް  އަދި ޖުޣުރާފީ  އިޤްތިސާދީ    ،އިޖްތިމާއީ،  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމުވެފައިވާ ޤާނޫނީ .1
ަބޔާންކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހުރިހައި ވަގުތެއްގައި ހުރިހައި ތަނެއްގައި އެއްގޮތަކަށް  ޤާޢިދާތަކުގައިސަަބުބން، މި 

ކުރުމަށް ހުރި ތަންފީޛު ޤާޢިދާތައްނަމަވެސް މި . ނުކުރެވޭނެކަން ގަޫބލުކުރަން ޖެހެއެވެ ޛުއެއްވަގުތެއްގައި ތަންފީ
ވާންވާނީ އެކުވެރި  ޤާޢިދާތައްކުރާ އަސާސްތައް ހިމެނޭގޮތުްނ، މި ލުސީތަމް މިޤާޢިާދތައް ،ހުރަސްތައް ނައްތާލައި

އެކަށީެގންވާ އެންމެ މަދު މިންވަރެއްގައި ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންޖެހޭކަަމށް ަބލައިގަްނަނ  ތަކުން )އ.ދ( ދައުލަތް
                        މިންވަރަށެވެ.

 

އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް   ޤާޢިދާތަކުގެމި  ،  އް އަަބދުމެ އުފަންވަމުން އަންނަ ދާއިރާެއއްކަމުންޚިޔާލުތައު  މި ދާއިރާއަކީ އަ .2
  އު އަ ޭބރުން ޤާޢިދާަތކުގެސަދަށް އިތުރު ާބރު ލިބެނިވި ގޮތަށް މި ހާސިލްކުރަން ޭބނުންވާ މަޤުޤާޢިދާތަކުން އަދި މި 

ލިޔެވިފައިވާ   ޤާޢިދާތައްމި  ،އަދި މި ދެންނެވުނު ރޫހުގައި ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  ޤާޢިދާތައްތަޖުރިާބތަކެއް ކުރުމަށް މި 
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2 

ގޮތާ ދުރައްޖެހިލުން ނުވަތަ އެއާ ތަފާތުކޮށް ކަމެއް ކުރުމަށް ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރުކަޒީ އިދާރާތަކަށް 
 ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.

 3  އިބްތިދާއީ ނުކުތާ 

ހުރިހާ  ހަމަތައްއަދި މި މު ހަމަތަކެވެ. އެއްވަނަ ަބއިގަިއ ވަނީ ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ާއން ޤާޢިދާތަކުގެމި  .1
 އޭގެ ތެރޭގައި ޖިާނއީ އަދި މަދަނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ބަންދުކޮށް. ންނަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެޤައިދީގިންތިއެއްގެ 

ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ ޤައިދީންނާއި އްސަ ރައްކާތެރިކަން ޚާ ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި ޝަރީއަތް ނުފަށާ މީހުން ނުަވތަ
 އްގެ ގޮތުން ފަނޑިޔާރެއްގެ އަމުރަށް ަބންދު ކުރެވިފައިވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެ

 

ނަމަވެސް . ންނާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެވެޤައިދީ ޚާއްސަ ގިންތިތަކުގެދެވަނަ ަބއިގައި ވަނީ ކޮންމެ ަބއެއްގައި ހިމެނޭ   .2
 ޤާޢިދާތައް، ންގެ މައްޗަށް ހިނގާޤައިދީސެކްޝަން )ހ( ގެ ދަށުން ަބޔާންކުރާ ހުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން އަންނަ 

ޤާޢިދާތަކާ ންނަށް ޚާއްސަ  ޤައިދީންނަށް ވެސް އެަޤއިދީ)ނ( އަދި )ރ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގިންތިތަކުގެ    ސެކްޝަން )ށ(،
 ގޮތުގެމަިތން ހިނާގނެއެވެ. ނޭނާރާ ފުށު

 4  އިބްތިދާއީ ނުކުތާ 

ނުެގ ކުޑަކުދިން ބަންދުކޮށްގެން ެގންުގޅޭ އަދި ކުޑަކުދިން އިސްލާހުކުރުމަށް އެ ކުދިން ގެންގުޅޭ ސްކޫލް ފަދަ ތަންތަ .1
އެްއވަނަ ަބއި އާންުމ  ޤާޢިދާތަކުގެނަމަވެސް މި ހިންގުން ަތންޒީމު ކުރުމަކީ މިޤާޢިދާތަކުގެ ޭބނުމެއް ނޫނެވެ. 
 .އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މި ަބޔާންކުރި ތަންތަނަށްވެސް ހިނާގނެއެވެ

 

ތިސާސް ހިނގާ ހުރިހާ ކުދިން ޚްކުޑަކުދިންގެ ކޯޓުތަކުގެ އިއެންމެ ކުޑަމިނުން ންގެ ގިންީތގައި، ޤައިދީއުމުރުން ހަގު  .2
 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެންކުމް ޙުދަށް އަދި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިން ޖަލު ަބން . ހިމެނެން ޖެހެނޭއެވެ

 

I  

    

 އަސާސީ  

 މަބްދައުތައް 

އެންމެހައި ޤައިދީންާނ މެދު ޢަަމލުކުރަންވާނީ އިންސާނަކަށްީވތީ ޮކންމެ މީހަކަށްމެ ިލބިގެންާވ  1 ޤާޢިދާ
ޢަމަލެއް   ޓޯޗަރގެޤަދަރާއި އިޙްތިރާމާއެކުއެވެ. އެއްވެސް ޤައިދީއަކާމެދު އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި  

ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި އަދަެބއް ދީގެްނ ނުވާނެއެވެ. ޓޯޗަރ އާއި  ، ހިންގައި
ލާއިންސާނީ ރަހުމުކުޑަ އަދަބުތަކުން އެންމެހައި ޤައިދީން ރައްކާތެރިކޮށް، އެއްވެސް 
ޤައިދީއަކާމެދު އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް  

ދަ އަަދުބތައް ިދނުމަށްއޮތް ހުއްަޖތެއްކަމުގައިވެސް ަބލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ހާލަތަކީ އެފަ
ޤައިދީންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  

 ރައްކާތެރިކަން ހުރިހައި ވަގުތެއްގައިވެސް ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.  



3  

 

 

    

ޢަމަލުކުރަންާވނީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިއެވެ. އެގޮތުްނ، ޤާޢިދާތަކަށް މި  .1 2 ޤާޢިދާ 
ސިޔާސީ ނުވަތަ   ،ށް ދީނަ  ،ބަހަށް ،ޖިންސަށް ،ށްކުލައަ ،ޤައިދީއެއްގެ ނަސްލަށް

އުފަްނ  ،ުމދާވެރިކަމަށް ،ޤައުމަްށ ނުވަތަ އިޖުތިމާީއ އަސްލަށް ،ފިކުރަކަށް ވެސްއެނޫން
ިބމަށް ނުވަތަ އެނޫން ދަރަޖައަކަްށ ަބލައި ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. އަިދ 

 .ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރަްނވާނެއެވެ ޤައިދީންގެ ދީނީ އަޤީދާއަށާއި

ދީ ވަކި ވަކި ޤައިދީންގެ ފަރު  ،ތަފާތު ނުކުރުމުގެ އުސޫލު ތަންީފޛުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި .2  
ޭބނުންތަްއ ޖަލުގެ މަސްއޫލުވެރިްނ ދެނެގަންަނންވާނެއެވެ. ވަކިން ާޚއްސަކޮށް ޖަލުތަކުގައި 

ޤައިދީންގެ ޭބުނންތައް ދެނެގަްނަނންވާނެއެވެ. ޚާއްސަ   ތަކުގައިވާ އެންމެ ނާޒުކު ގިންތި
 ތައް އްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވަން ފިޔަވަޅުޙައެހީއަށް ޭބނުންވާ ޤައިީދންެގ 

 .ންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ތަފާތުކުރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެއަޅަ

    

ތަމައުން އެކަހެރި ކުރުމަކީ، މީހުން ޖަލުގައި ަބންދު ޮކށްގެން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަަކށް އާންމު ުމޖު 3 ޤާޢިދާ 
ނިގުޅައިގަނެވުމުގެ ސަަބުބން އޭގެ ޒާތުގައި ވެސް  އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުތަކާއި މިނިވަންކަން 

ސަަބެބްއ  ވެސްވޭންހުރި ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ އެނޫން
ލަތުގެ ޙާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މެނުވީ ޖަލުގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން، އެ އޮވެގެން ނުވަތަ އަޚްލާޤީ

 .ން އިތުރުވާފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެސަަބުބން އޭގެ ޒާތުގައި ލިޭބ ވޭ 

    

މީހެއްގެ ޒާތީ މިނިވަންަކްނ   ،ޖަލު ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެާބވަތުެގ އެހެން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން .1 4 ޤާޢިދާ 
ނަގާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކަކީ މުޖްތަމަޢު ކުށުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެމީހާ  

ސަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނީ ޖަލުން ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމެވެ. މިފަދަ މަޤު
ނާބ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް މިނިވަންވެ މުޖުތަމަޢުައށް ރުޖޫޢަާވއިރު އެމީހަކީ ޤާނޫނަށް ޯބލަ

ތެދުވެ އުޅެވޭނެ މީހެއްކަން ޖަލުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ވީ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  
 ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ.

މަސައްކަތާއި   ،ދިނުމާއި ތަޢުލީމު ،ޤައިދީންނަްށ އަމާޒުކޮށްގެންމި ބޭނުމަށްޓަކައި  .2  
އެހެނިހެްނ އެކަށީގެންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ،މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްިދނުމާއި

ޕްރޮގްރާމްތައް ވީ މިންވަރުކުން ޖަލުގެ މަސްއޫލުވެރިން އަދި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެްނ 
ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ،ތަކަކީ އިސްލާހީހިންގަންވާނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ،މުއައްސަސާތަކުން

ތަ ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި ތަީބައތެއްެގ ޙީ ނުވައްތިމާޢީ ުނވަތަ ސިނުވަތަ ދީީނ ނުވަތަ އިޖު 
ދެވޭ  ކާއި ހަރަކާތްތަކާއި ތަޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު

 ންގެ ފަރުދީ ޭބނުންތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެނެވެ.ަޤއިދީވާނީ  ފޯރުކޮށްދޭން އްޚިދުމަތްތަ
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އެކަށައަޅާފައި އޮންނަންވާނީ ޤައިދީއެއްގެ ގޮތުގައި މީހާ ހޭދަކުރާ ދިރިއުޅުމާއި  ޖަލު ނިޒާމު   .1 5 ޤާޢިދާ 
މިނިވަްނ  ،މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭ ދިިރއުޅުމުގައި ހުންނަ ތަާފތުތަކުގެ ތެރެއިން

ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާދާރުކަމަށް ނުވަތަ އިންސާނަކަށް ވީީތ 
އި ކަރާމާތަށް އުނިކަން ގެނުވާ ތަފާުތތައް ވީާހވެސް ކުޑަ ކުރެވޭނެ  ލިބެންޖެހޭ ޤަދަރާ

 ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ނުަވތަ އެހެނިހެން ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ުހންނަ ފަރާތްތަކަކީވެްސ  .2  
އެކަށީގެންާވ ިދރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ   ޖަލުގައި  އެހެން ޤައިދީްނނެކޭ އެއްހަމައެްއގައި

ަބއެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުްނ އެފަދަ މީހުން ޭބތިއްުބމުގައި ަޖލުގެ މަސްއޫލުވެރިްނ 
 ހެއްގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ސަަބުބވެރި ަބދަލުަތއް ގެންނަންވާނެއެވެ.މީއެ

    

ންގެ ފައިލް  ޤައިދީ
 ބެލެހެއްޓުން 

ޤައިދީން ބަންދުކޮށްގެން ގެންުގޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ޤައިދީންގެ ފައިލް ބެލެހެއްޓުމުގައި  6 ޤާޢިދާ
ތުގަިއ އޮންަނންވާނެއެވެ. މި ނިޒާމު އިލެްކޓްރޯނިކް ޑޭޓާޭބސް އެއްގެ ގޮކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޒާމެއް  
ކުރާ ގޮތަށް އޮންނަ ދަފުތަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ. އަދި   ނުވަތަ ނަންަބރު ޖަހާ ސޮއި

ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓް ޓްރެއިލް އެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރެކޯޑު  
ގެނައުން ފަދަ ކަންކަން  ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހުއްދަ ނެތި ެބލުމާއި ަބދަލު 

 އިޖުރާއާތުތަްއ ޤާއިމު ކުރަންވާނެއެވެ. ތަކަށްނުކުރެވޭނެ ގޮ

    

ަޤއިދީއެއްގެ ގޮތުގައި ޖަލަްށ ސައްހަ ބަންދު އަމުރެއް އޮވެެގން މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު  7 ޤާޢިދާ 
ންެގ ޤައިދީމައުލޫމާތު  ަބންދު ކުރެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަންނަނިވި  ނުވާނެއެވެ. ޖަލުގައި  ވައްދައިގެން

 ފައިލް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުގައި ރެޯކޑު ކުރަން ވާނެއެވެ: 

އޭނާ އަކީ ކާކުކަން ކަށަވަރުވާނެ މައުލޫމާތު ނުވަތަ އޭނާ ދެނެަގނެވޭެނ ޚާއްސަ މައުލޫމާތު،  )ހ(  
 ؛އެނގޭނެހެން ވެސްޖިންސު  ފާހަގަކުރާއަމިއްލަ އަށް  އޭނާ

އިތުރުން  ގެއޭނާ ބަންދުކުރާ ސަަބުބ އަދި އެކަމަށް ޒިންމާވާނެ މުއައްސަސާ )ށ(  
 ؛ތަން ތާއިވަގު ،ތާރީޚާއިހައްޔަރުކުރެވުނު 

އޭނާ ބަންދު ކުރެވުނު އަދި ދޫުކރެވުނު އަދި އެހެން ތަނަކަށް ަބަދލު ކުރެވުނު ނަމަ އެ  )ނ(  
  ؛ގަޑި ތާރީޚާއިހިނގި ކަމެއް 

އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފެްނނަން ހުރި ޒަޚަމްތައް އަދި އޭނާއާމެދު ކުރިން ނުރަނގަުޅ  )ރ(  
 ؛ޝަުކވާކޮށްފައިވާނަމަ އެކަންޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމުގެ 
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 ؛ިލސްޓެއް އަތުގައި ހުރި ތަކެތީގެއޭނާގެ  )ބ(  

ދަރިން އޭނާގެ އާއިލާ މެމްަބރުންގެ ނަާމއި، ދަރިން ިތބިނަމަ ދަރިންގެ ަނމާއި އުމުރާއި  )ޅ(  
 ؛ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތިިބ ތަނާއި އެމީހުން ބެލެހެއްޓުުމގެ ކަންކަން 

 .ލޫމާތުކުރަންޖެހޭނެ އާއިލާގެ ފަރާތަކަށް ގުާޅނެ މައު ގައި ޚަަބރުތްތަކުކުއްލި ހާލަ )ކ(  

    

ންގެ ފައިލް ަބަލހައްާޓ ޤައިދީަބންދުގައި ހުްނނަ މުއްަދތުގައި އަންނަނިވި މައުލޫމާތު   ޤައިދީ 8 ޤާޢިދާ 
 ނިޒާމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ެގ ންތަކުއަޑުއެހުޝަރީަޢތުގެ ތެރޭގައި   މީގެ؛ ގުޅުންހުރި ަމޢުލޫމާތުއޭނާގެ ޝަރީޢަތާ  )ހ(  
 ؛ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލްއޭނާ ތާރީޚުތަކާއި ޤާނޫނީގޮތުން 

 ؛ކްލެސިފިކޭޝަން ރިޕޯޓުތައް އާއިއެސެސްމަންޓް  އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދޭ )ށ(  

 ؛ހުންނަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުއޭނާގެ އަޚްލާޤާއި އުޅުން  )ނ(  

  ވެސް ޅާފައިވާ ކަންކަމާއި ޝަކުވާތައް، އޭގެތެރޭގައި ޓޯޗަރ ކުރުމާއި އެނޫންހައޭނާ ހުށަ )ރ(  
ޝަކުވާހުރިނަަމ   ކޮށްފައިވާަކމުގެ  ޢަމަލު އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ އަދި  އިހާނެތި ގޮތަަކށް  

 ؛އެފަދަ ޝަކުވާގެ ތެރެއިން ސިއްރު ކުރަން ނުޖެހޭ ޝަކުވާތައް ހިމެނޭގޮތަށް

 އަދި ؛އޭނާއާމެދު އެޅިފައިވާ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު )ބ(  

އޭނާއަށް އަނިޔާއެއް ލިިބއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެ ކަމެއް މެދުވެރިވާން ދިމާވި  )ޅ(  
 ލު.ތަނުެގ ތަފްސީ އްޖެ ހާލަތުގައި މައްޔިތާ ވަޅުލިއަދި ނިޔާވެ ސަަބާބއި ޙާލަތް

    

މި ވެ. ންވާނެއެޓައްފަހަހި ގެ ސިްއރުތުމާއެންމެހައި މައުލޫ ަބޔާންުކރާ އިގަ 8އަދި  7 ޤާޢިދާ 9 ޤާޢިދާ 
 ތު މާމައުލޫމާތު ހާމަ ކުރަންވާނީ އެަބއެއްގެ ރަސްމީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކޮންމެހެން އެމައުލޫ

ޤާނޫނަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ސިއްރުކުރެވޭ   ފަރާތްތަަކށް އެކަންޏެވެ. އެނގެން ބޭނުންާވނެ
ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.   މައުލޫާމތެއް ޭއނާއަށްއާ ެބހޭގޮުތން ހުރި އެންމެހައި  ޤައިދީމައުލޫމާތު ފިޔަވާ  

އަދި އޭނާއާ ެބހޭގޮތުން ހުރި މައުލޫމާތުގެ ރަސްމީ ނަކަލެއް މިނިވަންވުމުން އޭނާައްށ 
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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ޭބސްޑް ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި، ޖަލުގެ އާާބދީއާ، ޤައިދީންނާ ގުޅޭ ޚާއްސަ  -އެވިޑެންސް 10 ޤާޢިދާ 
ސިފަތަކާއި، ޓްރެންޑްތަކާއި، އެަފދަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާ ނެގުމަށް ޤައިދީންގެ ފައިލް ބަލަހައްާޓ 

 ނިޒާމުގެ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

    

  ތައް ގިންތި 
 ވަކިކުރުން 

 ޖަލުތަކުގައެވެ. ނުވަަތ އެއް ވަކިން ަބއިތިްއބަންވާީނ ވަކިޤަިއދީންކުރެ އެކި ގިންތީެގ ޤައިދީ 11 ޤާޢިދާ
 ،ންގެ ޖިންސަށްޤައިދީގައެވެ. މިގޮތުން ގިންތި ކުރުުމގައި ޖަލެއްގެ ވަކިން ހުންނަ ަބއިތަކު 

ޤައިދީއަށް  އަދި    ުބ ނުވަތަ ަބންުދގެ ާބވަތަށާއިަބންދު ކުރުވުނު ސަަބ  ،ކުށުގެ ރެކޯޑަށް  ،އުމުރަށް
 ؛ތުންދޭންޖެހޭ ފަރުވާގެ ާބވަތަށް ަބލަްނވާނެއެވެ. އެގޮ

އަިދ ؛ ޙާލަތު ތަންދޭނަމަ އަންހެނުންާނއި ފިރިހެނުން ވަކި ޖަލުތަކުގައި ޭބތިއްުބން )ހ(  
އަންހެނުންާނ ފިރިހެނުްނ އެއް ޖަެލއްގައި ަބއިތިއްާބނަމަ، އަްނހެނުްނނަށް ވަކިކުރެވިފައިާވ 

 ؛ޚާއްސަ ތަނެއް ހުރުން

ޝަރީޢަތާ ނުލާ ބަންދުގަިއ ަބއިތިއްާބ މީހުްނ  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި )ށ(  
 ؛ވަކިން ޭބތިއްުބން

ދަރަނި ނުދައްކައިގެންނާއި އެހެިނހެން މަދަނީ ކުށުގެ އަދަެބއްގެ ގޮތުން ޖަލު ބަންދުގަިއ  )ނ(  
ޖަލު ަބންދުގައި ތިޭބ މީހުން ވަކިން  ގުޅިގެން ތަކާ ތިޭބ މީހުންނާއި ޖިނާއީ ކުށް

 އަދި ؛ ޭބތިއްުބން 

 ޭބތިްއުބން. ވަކިންނާ ންޤައިދީދޮށީ އުމުރުގެ  ންޤައިދީހަގު އުމުރުގެ  )ރ(  

    

އެއް ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއް ހުންނަ ގޮތަށް ގޮޅި ނިދުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ޤައިދީައކަށް ވަކި .1 12 ޤާޢިދާ   ހުރުން 
ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްވެސް ރޭގަނޑު ހުރުމަށް ނުވަތަ  ،އިންތިޒާމުވެފައި ހުރި ޖަލެއްނަމަ

އް ނުވަތަ ޮކޓަރިއެއް ލިބެންވާނެއެވެ. ވަުގތީޮގތުން މީހުން ގިނަުވން ގޮޅިއެނިދުމަށް ވަކި  
ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއްގައި އެކަކަށް ވުރެ   ގޮޅިފަދަ ޚާއްސަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ އެއް  

 ނުވެއެވެ.ގިނަ ޤައިދީން ޭބތިްއުބން އެދެވިެގން 

އެއްކޮށް  ،ން އެއްކޮށް ަބއިތިއްބާނަމަޤައިދީގިނަ އެއްފަދަ ތަނެއްގައި  ޑޯމިޓަރީ .2  
ނެވެ. ރޭގަނޑުެގ ންން ަބލައިގެ ޤައިދީަބއިތިއްަބންާވނީ އެކުގައި ތިެބވޭނެ ފަދަ 

ން ގަވާއިދު، އެއްގޮތަށް ލުތަކާއުސޫޒާތަށާއި، ވަގުތުތަކުގައި މިފަދަ ގޮޅިތައް ޖަލުގެ 
 ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ. 
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ތަްއ ސިއްޙީ މިންގަނޑުތަކަށް ންގެ ހުރުމާއި، ޚާއްސަކޮށް ނިދުމުގެ އިްނތިޒާމުޤައިދީ 13 ޤާޢިދާ 
މޫސުމަށާިއ، ތަުނގެ ވައި ހުންނަ ިމންވަރަށާއި އެްނމެ މަދުވެގެން ހުްނނަންާވެނ   ފެތެންވާނެއެވެ.

އަދި ތަނުގައި ވައި  މިން ޖެހޭ މިންވަރާއި، ފިނި ހޫނުތަޅުމުގެ ޖާގަ އާއި އަލިކަން ހުންނަން
  .ދައުރުވާނެ ގޮތް އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަށް ެބހެއްޓުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ

    

ން އުޅެން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ ޤައިދީ 14 ޤާޢިދާ 
 ވާންވާނެއެވެ. އެގޮތުން:

ފޮްތ ކިޔައި އަދި މަސައްކަތް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ގުދުރަީތ ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންާވނީ  )ހ(  
ޓިފިޝަލް ވައި ދައުރުކުރާ ނިޒާމެއް  ރއަލި ލިޭބވަރަށް އެކަށީގެންވާ ޮބޑުމިނުގައެވެ. އަދި އާ
 ވަްނނަ ގޮތަށެވެ. ސާފު ވައި ހުރިނަމަވެސް ކުޑަދޮރުތައް ހެދިފައި ހުންނަންވާނީ 

އެކަށީގެންާވ އެމީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުަމށް ގެއްުލމެއް ނުވެ ަބލައިގެން ކިޔޭނެ ިމންވަރަށް  )ށ(  
 .ޯފރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެޤައިދީންަނށް އާޓިފިޝަލް އަލި 

    

ސާފު    ޙުރުމަތްތެރި ގޮތެއްގައި  ވެސްއަކަށްޤައިދީކޮންމެ  ވާނީ،  ން ނިޒާމު ހުންނަ  ސާފުތާހިރުވުމުގެ 15 ޤާޢިދާ 
 ެށވެ.ތާހިރުކޮށް، ފާޚާނާ ކުރެވޭނެގޮތަ

    

އަކަށްވެސް އެކަީށގެންވާ ގޮތެއްގައި ފެންވެޭރެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ޤައިދީކޮންމެ  16 ޤާޢިދާ 
ކަށީގެންވާ ފިނިޫހނުމިނެއްގައި އަދި އާންމު ވާނެއެވެ. މިޮގތުން މޫސުމާ އެންހުންނަ

 ގުޅޭ  ޖަލު ހުންނަ ޖިއޮގްރަފިކް ސަރަހައްދަށާއި މޫސުމާ ،މިންގަނޑުންާނއިސާފުތާހިރުކަމުގެ 
 ރޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަވާނެއެވެ. ނުަވތަ ފެންވެ މިންވަރަށްއެކަށީގެންވާ  ގޮތުން

ތާއަކު އެއްަފހަރު ފެންވެރޭނެ އިްނތިޒާމު މަދުވެގެން ހަފު އާދައިގެ މޫސުމީ ޙާލަތެއްގައި 
 ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

    

ބަލަހައްޓަިއ ނގަޅަށް ރަހުަނންނަްނވާނީ  ން އާންމުކޮްށ ޭބުނންކުރާ ޖަލުގެ ސަރަހައްދުތައް  ޤައިދީ 17 ޤާޢިދާ 
 ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.ވަގުތެއްގައިވެސް   ހުރިހާ

    



8 

އަމިއްލަ  
 ސާފުތާހިރުކަން 

ފުރިހަަމ  މިގޮތުން،ކުރަން ވާނެއެވެ.  ްނނަށް ލާޒިމުޤައިދީސާފުތާހިރުކޮށް ތިުބން  .1 18 ޤާޢިދާ
ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށާއި ސާފުތާހިރުވުމަށް ފެނާއި ފާޚާނާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެިތ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ބޭނުންާވނެ ތަެކިތ ނަފްސުގެ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމު ނުގެއްލޭގޮތަށް ިތުބމަށް ޤައިީދންނަްށ  .2  
ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިޮގތުން، ޮބލާއި ުތނުބޅި ކޮާށ ސާފުކޮށް ެބހެއްޓުމަށް ޭބުނންާވ 
ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ފިރިހެނުންނަށް ގަވާއިދުން ތުނުބޅި ޭބލުމުގެ ފުރުސަތު  

 ދޭންވާނެއެވެ.

    

އަންނައުނާއި  
 ތަންމަތި 

މޫސުމާ އެކަށޭނެ އަދި ދުޅަހެޔޮ  ޤައިދީންަނށް  އަންނައުނު ލުމަށް ހުއްަދ ނުލިޭބއަމިއްލަ   .1 19 ޤާޢިދާ
ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންާވނެފަދަ އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދޭްނ ވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

އަކު ފަލީހަތްވާ ނުވަތަ އޭނާައްށ އިހާނެތިކަން ލިޭބ ޤައިދީ ފޯރުކޮށްދެވޭ އަންނައުނަކީ 
 ނަކަށް ވެގެން ނުާވނެއެވެ.އަންނައު

ންގެ އަންނައުނު ސާފުކޮްށ  ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެތެރެއިން ލައި އުޅޭ  ޤައިދީ .2  
ަބދަލުކޮްށ ދޮވެ  ،ސާފުތާހިރު ކަަމްށޓަކައި ޭބުނންވާނެ ިމންވަރަށް ،އަންނައުނު

 ހަދަންވާނެއެވެ.

ނާެގ އޭ ނެރޭއިރުއަކު ޖަލުން ޭބރަށް ޤައިދީޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ހުއްދަ ޭބނުމެއްގައި  .3  
ސަާމލުކަން ދަމައި ނުގަންަނފަދަ އާންުމ އަންނައުނެއް ލުމަްށ   އަމިއްލަ އަންނައުނު ނުވަތަ

 ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

    

އެތަކެތި ޖަލަށް ަބލައިގަްނަނ  ،ދެވޭ ހާަލތުގައިންގެ އަމިއްލަ އަންނައުނު ލުމަށް ހުއްދަ ޤައިދީ 20 ޤާޢިދާ 
ހިސާުބން ފެށިގެން ސާފުޮކށް ޭބނުން ކުރަން އެކަށޭނެ ގޮތެއްގަިއ ބެލެހެއްޓޭނެ ިއންތިޒާމެްއ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

    

އެސަރަހެއްދެއްގައި ނުވަތަ އެ ަޤއުމެއްގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން ކޮންެމ  21 ޤާޢިދާ 
އަކަށްވެސް ވަކި އެނދަކާއި އަދި އެކަށީގެންވާ ތަންމައްޗެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެތަކެިތ ޤައިދީ

ދަލުކުރަމުން ޭބނުންވާ އަަވސް މިނުން ަބމުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހައްޓަ
 ގެންދަންވާނެއެވެ. 
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ށާއި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ  ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމައަކަށްވެސްޤައިދީކޮންމެ   .1 22 ޤާޢިދާ ކެއިން ބުއިން 
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިޭބނެ ާކނާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކާނާ އާންމުކޮށް 

ހިންގާ  ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ޖަލު ،ގަޑިތަކުގައިކާ 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ފަރާތުން

  ން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަުގެތއްގައި ސާފު ބޯފެން ލިެބން ހުްނނަންވާނެއެވެ.ޤައިދީ .2  

    

ކަސްރަތާއި  
 ކުޅިވަރު 

މޫސުން  ،އަކަށްަޤއިދީޭބރަށް ނުކުމެ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލުނުވާ ކޮންެމ  .1 23 ޤާޢިދާ
ޭބރަށް މަދުވެގެން ދުވާލަކު އެއް ގަޑިއިރު އެކަށީގެންވާ ކަސްރަތެއް ކުރުމަށް    ،ތަންދޭނަމަ

 ންވާނެއެވެ.ނެރެ

ޅިވަރު ކުޅެވޭނެ  ންނަށް ކަސްރަތު ގަޑީގައި ެއކި ކުަޤއިދީއުމުރުން ހަގު އަދި ހަށި ހެޔޮ  .2  
ސާމާނާއި ތަނާއި އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާެނއެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ޭބުންނވާ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ތައްއާލާތް

    

ންނަށް ޭބުނންވާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދަުއލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ޤައިދީ .1 24 ޤާޢިދާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް 
ންނަށް ދެވޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތަކީ އާންމުކޮށް މުޖުތަމަޢުގައި ިލެބން ހުްނނަ ފެންވަާރ ޤައިދީ

ޤާނޫނީ އެމީހުންގެ އެއްފެންވަރެއްގައި ހިލޭ ލިިބދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި 
 ގެން ނުވާނެއެވެ.ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެއެއްވެސް ހާލަތާ ގުޅިގެން 

 ،ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ަކށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މެދުކެނޑުމެއްނެތިންގެ ފަރުވާ ޤައިދީ .2  
ޖަލުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރަންވާނީ އާންމު ސިއްޙީ ނިޒާމު ވިލަރެސް  

ޓިއުަބރކިއުލޯސިސް އަދި އެހެނިހެން  ،ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެޗް.އައި.ވީ
ގައިންގަޔަށް އަރާ ަބިލތަކާއި ަމސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ދެވިހިފުމުެގ ފަރުވާ މި ނިޒާމުގެ 

 ނެއެވެ.ތެރެއިން ދެވެން ވާ

    

އެަކްނ  ،ންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޙާލަތު ދެނެގަނެޤައިދީކޮންމެ ޖަލެއްގައި  .1 25 ޤާޢިދާ 
ސިއްޙީ  ވާ ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިފައި ،ރައްކާތެރިކޮށް ،ކުރިއަރުވާ
 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަުކން  ސިއްޙީ އަދި މިގޮތުން .ނެ ަބޔަކު ިތބެންވާެނއެވެޚިދުމަތް ދޭ

 ރިހެިބލިޓޭޝަަނށް ންާނއި ޤައިދީފަރުވާއަށް ޭބނުންވާ  ންކުރެ ޚާއްސަ ސިއްޙީ ޤައިދީ
 ންސަމާލުކަ އިތުރުންަންށ ޤައިދީސިއްޙީ މައްސަލަތައް ހުންަނ  ޅިދާނެހުރަސް އެ
 ދޭންވާނެއެވެ.
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ޚާއްސަ ޝަރުުޠ ފުރިހަމަވާ ދާއިރާތަކުން  ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޓީުމގައި އެކި .2  
ޚިދުމަތްތެރިން ތިބެންވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްތެރިންނަށް މިނިަވންކަމާއެކު މަސައްކަތް  
ކުރެވެންވާނެއެވެ. ހަމައެއާކު މި ޓީމުގައި ސައިކޮލޮޖީ އަދި ސައިކިއޭޓްރީ ދާއިރާގެ  

  ނުމަށް ހުއްދަ ދިއަކަށްވެސް ދަތުގެ ފަރުވާ ޤައިދީއަދި ކޮންމެ  ންވާނެއެވެ.މާހިރުން ތިެބ
 ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންވާނެއެވެ. އޮތް

    

އަދާހަމަ އަދި ސިއްރު    ،އެއްގެ ސައްޙަޤައިދީޖަލުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ކޮންމެ   .1 26 ޤާޢިދާ 
އަކަށްވެސް  ޤައިދީމެޑިކަލް ފައިލެްއ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި ކޮްނމެ ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

އަކު ޤައިދީއެނާގެ އަމިއްލަ ފައިލު ެބލުުމގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަންވާނެއެެވ. އަދި 
 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ތިންަވަނ ފަރާތަކަށް އެ ފައިލު ެބލުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

އެއްގެ މެޑިކަލް ފައިލް އޭނާ ަބދަލުކުރެވޭ  ޤައިދީއެ    ، ޖަލު ަބދަލުކުރާނަމައަކު ހުންނަޤައިދީ .2  
ޖަލެއް ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ަތެނއްގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޑަށް މިންގަނ ހިފެހެއްޓުމުގެ މިހާލަތުގައިވެސް ސިއްޙީ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ ސިއްރު 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

    

ނަށްވެސް ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަވަސް ސިއްޙީ ފަރުވާ ދެވެން ވާނެއެވެ. ންޤައިދީ  ހުރިހާ .1 27 ޤާޢިދާ 
އަދި ޚާއްސަ ފަރުވާ ޭބނުންވާ ުނވަތަ ސަރޖަރީ ޭބނުންވާ ފަރާތްަތއް އެކަމަށް ޚާއްސަ  

އެވެ. އަދި ޖަލެއްެގ ނުވަތަ މަަދނީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަންާވނެ ފަރުވާދޭ ތަންތަަނށް
ންނަށް އެކަށީގެންާވ ޤައިދީންނަ ހާލަތުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހު

 ުހންނަންާވެނއެވެ. ތައްފަރުވާ ދިނުމަށް ޭބނުންވާ މުވައްަޒފުންނާއި އާލާތް

  .ކްލިނިކަލް ނިންމުމެއް ނިންމަންާވނީ އެކަމުގެ ޒިންމާ އޮތް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ .2  
އެއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް، ސިއްޙީ   އަދި

 ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ. ފަރާތަކުން ޚިދުމަތްތެރިން ނޫން

    

ން ަބއިތިއްާބ ަޖލުތަކުގައި މާަބނޑު ދުވަސްވަރު އަދި ވިހެއުމަށްފަހު ދޭންެޖޭހ ޤައިދީއަންހެން  28 ޤާޢިދާ 
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޖަލުން ޭބރު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި    ފަރުވާ ދެވޭނެ

ވިހެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ވީވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ކުއްޖަކު ޖަލުގައި 
 ސެޓްފިކެޓުން އެނެގން އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. ގެވިހޭނަމަވެސް އެކަން ކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހު
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ތުއްތު ކުއްޖަކު ޖަލުގައި ެބލެނިވެރިޔާ ގާތުގައި ެބހެއްޓުމާ ެބހޭ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާީނ  .1 29 ޤާޢިދާ 
ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އެންެމ ަމސްލަހަތު ހުރިގޮތަކަްށ ރިޢާޔަްތކޮށްގެނެވެ. ކުއްޖަކު 

ޖަލުގައި ަބހައްޓަން ހުއްދަދެވޭ ހާލަްތތަކުގަިއ އަންނިވި ކަންކަން ގައި ތުެބލެނިވެރިޔާ ގާ
 .ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ

 

ނޫން ވަުގތުތަކުގައި ކުއްޖާ ގެންގުޅެ   ވަގުތު  ެބލެނިވެރިޔާ ގާތުގައި ކުއްޖާ ަބހަްއޓާ )ހ(   
 ދިއަ؛ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުންޭބރުގެ ތެރޭގެ ނުވަތަ ޖަލު ބަލަހައްޓާނެ 

ޖަލަށް ކުއްޖާ ގެނެވޭ ހިސާުބން ފެށިގެން ތުއްތު ކުިދންެގ ސިއްޙަތާއި   )ށ(   
އަދި  ؛ކުރުންހެދިޮބޑުވުމަށް ޚާއްސަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު ކުއްޖާ ޗެކް 

ޖަލުގައި ގެންގުޅޭ ދުވަސްވަރު ހެދިޮބޑުވަމުން އަންނަ ގޮތް ަބލަހައްޓަމުން 
 ގެންދިއުން.

ޤައިދީއެއްގެ ނަކީ  ތިޭބ ުކދިން  ޖަލުގައި،  ެލނިވެިރއެއްގެ ގާތުގައިެބއެއްވެސް ހާލަތެއްގައި،   .2  
 ގޮތުގައި ަބލައިގެންނުާވނެއެވެ. 

     

ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެްސ ނުވަތަ ނުކުރާ ނަމަވެސް  30 ޤާޢިދާ 
އަކާ ވީ އެންމެ ޤައިދީހުއްދަލިިބފައިވާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް، ޖަލު ަބންަދށް ގެނެވޭ ކޮންމެ 

ހުވެސް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި، ަބއްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކައި ބަލަންާވެނއެވެ. އަދި އެއަށްފަ
އެކަންކަން ކުރަން ޖެޭހނަމަ ުކރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ އަންިނވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ގެ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ޭބުނންވާ ކަންކަން ެދނެގަނެ ފަރުވާއަށް ޭބުނންވާ އެންމެަހިއ ޤައިދީ )ހ(  
 ؛އެޅުން ޅުފިޔަވަ

ގެނެުވމުގެ ކުރިން އޭނާއާމެދު އެއްވެސް އިހާނެތި އަމަލެއް އަކު ޖަލު ަބންދަށް ޤައިދީ )ށ(  
 ؛ހިންގާފައިވޭތޯ ދެނެަގތުން

ސާނީ ނުވަަތ ހާސްކަމުގެ އަސަރު  ގެ ކިަބއިގައި ަނފުލުމުެގ ސަަބުބން ޭއނާ  ށްޖަލަ  ޤައިދީ )ނ(  
އެޮގތުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިާޔވެރި ވުމުގެ ނުވަތަ  ؛ތުން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަ

އޮތް މިންވަރާއި މަސްތުވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ޭބހެއް ނުަވަތ   ނުރައްކާލައަށް މަރުވުމުގެ  އަމިއް
ޑްރޯވަލްއަށް ދިއުމުގެ އަލާމާތްތައް ހުރިނަަމ ން، ވިތުޤައިދީބަނގުރާ ބޭނުން ކުރަމުން އައި  

އަޅަންޖެޭހ އެއްގެ ހާލަތަށް ވަކި ވަކިން ރިޢާޔަތްކޮށް ޤައިދީކަން ދެނެގަނެ، ކޮންމެ އެ
 ؛އެންމެހައި ފިޔަވަޅެއް އަޅައި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދިނުން
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އަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ަބއްޔެއް ހުރި މީހެއްކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ،  ޤައިދީ )ރ(  
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އޭނާ އެކަހެރިކޮށް، އެަބއްޔެއް ގައިންގަޔަށް އަރާ މުއްދަތުގައި 

 އަދި ؛ ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ދިނުން

ށް ަބއިވެރިވުމަމަސައްކަތާއި ކަސްރަތާއި އެހެނިހެން އެކަށީގެންވާ ހަރަކާތްަތކުގައި  )ބ(  
 ތުން.ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަުރ ދެނެގަ ޤައިދީގެ

     

ނާއި، ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާީނ ަމއްސަލައެއް ހުރިކަމުގެ ނުވަތަ ން ޤައިދީަބލިވެ އުޅޭ ހުރިހާ   31 ޤާޢިދާ 
ންނާއި އަދިވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ޤައިދީއަނިޔާއެއް ލިިބފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް އުފުލާފައިވާ  

އެއް ބެލުމަށް، ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއަކަށް، ޤައިދީކޮންމެ 
ންގެ ގާތަްށ ޒިޔާރަތްކޮށް ެބލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.  މިގޮތުން ޤައިދީވަހަކު،  ކޮންމެ ދު

އް ކުރަންވާނީ ސިއްުރ ހަދާ އެންމެހައި ޓެސްުޓތަކާއި، ަބލާ ެބލުންތަކާިއ، ކުރާ ތަުހލީލުތަ
 ހިފެހެއްޓުމާއެކުއެވެ.

     

އާ ދެމެދު އޮންނަ ޤައިދީޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ހުއްދަ ލިިބފަިއވާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިޔާއާއި  .1 32 ޤާޢިދާ 
ގައި ަބލިމީހަކާއި ފަރުާވ ދޭ ފަރާތާ ދެމެދު ޢުތަމަގުޅުން ިބނާކުރަންވާނީ، އާންމު މުޖު

އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ަބޔާންކުާރ އެތިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަްލ މިންގަޑަށެވެ. ވަކިން 
 ޚާއްސަކޮށް: 

ންގެ ޖިސްމާނީ އަދި  ޤައިދީސިއްޙީ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް އެކަނި ރިޢާޔަތްކޮށް،   )ހ(   
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން 

 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

އަށް ޤައިދީަބލިމީހާއާއި ފަރުވާ ދޭފަރާތާ އޮންނަ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ލިޭބ  )ށ(   
ކޮށް އަމިއްލަ ސިއްޙަތާމެދު މައުލޫމާތު ލިިބދޭންޖެހޭ އިޚްތިޔާރީ ާބރަށް އިޙްތިރާމު

 ؛ލިިބހުރެ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ުފރުސަތު ދިނުން

ސިއްރުކޮށްފިނަމަ ޙަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް އެހިނދު ބަލިމީހާގެ ސިއްޙީ މަޢުލޫމާތު  )ނ(   
ަބލިމީހާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީުހންނަށް އޮތް ހާލަތެއްގައި މެނުީވ، ބަލިމީހާގެ 

 ؛ސިއްޙީ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރުން

ކުޑަ، ލާއިންސާނީ އިހާނެިތ އެއްވެސް އަމަލެއް   ންނަށް ޓޯޗަރކޮށް، ރަހުމުޤައިދީ )ރ(   
 ؛ވުންދިނުން ފަދަ ޢަމަލުތައް ކަނޑައެޅިގެން މަނާވެގެން  އަދަެބއްކުރުން، ނުވަތަ  
ޤައިދީގެ ހަށިގަނޑުން ސެލް، ޓިޝޫ، ނުވަތަ ގުނަވަނެއް މީގެ ތެރޭގައި
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ނެގުންފަދަ، ޤައިދީގެ ސިއްޙަތަްށ ގެއްލުންވާ ސިއްޙީ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް 
 ނޭ.ހިމެ  ތައްތަހުލީލު

އަކަށް ފުރިހަމަ ޤައިދީގެ )ރ( އަށް އަސަރެއް ނުކުރާގޮތަށް،   1ގެ ޕެރެގްރާފް  ޤާޢިދާމި   .2  
މައުލޫމާތު ލިިބހުެރ، ޤާނޫާނ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ްކލިނިކަްލ ޓްރައަލް ތަކުގައާިއ 

އެއްގެ ސިއްޙަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ  ޤައިދީއާންމު މުޖްތަމަޢަށް ހުޅުވާލެވިފަިއވާ އަދި 
ސެލް، ހަށިގަނޑުގެ ިސއްޙީ ދިރާސާތަކުގައި ަބއިވެރިވެ،  ަބދަލެއް އަތުވެާދނެފަދަހެޔޮ 

 ޓިޝޫ އަދި އާއިލާ މީހަކަށް ނަަމ ގުނަވަނެއް ހަދިޔާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

     

ސަަބުބްނ އަކު ޖަލުގައި ެބހެއްޓުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ ޖަލުގައި ަބހައްާޓފައި ހުރި ހާލަތުގެ  ޤައިދީ 33 ޤާޢިދާ 
ސާނީ ނުވަތަ ިޖސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިިބދާނެކަަމށް ޑޮކްޓަރަށް ަޤޫބލުކުރެވޭނަަމ އޭނާއަށް ނަފު

 އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޑައިއެކަން 

     

  ސިއްޙީ ޤައިދީއެއް ޖަލަށް ގެނައުމާއެކު ަބލާ ެބލުމުގައާއި އަދި އޭގެފަހުންވެސް އޭނާއަށް  34 ޤާޢިދާ 
ފަރުވާދިނުމުގައި، އޭނާއަްށ ޓޯަޗރ ނުވަތަ ރަހުމްކުޑަ ނުަވތަ ލާއިންސާނީ ނުވަަތ އިހާނެިތ 
 އަދަެބއް ދީފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއަކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން
ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ސިއްޙީ އިދާރީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ މުއައްސަސާއަކަށް  
ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ސަަބުބން ޤަިއދީއަށް ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅޭ 

ފިޔަވަޅުތައް    އެހެން މީހަކަށް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުަގއި ލިިބދާނެ އަނިޔާއަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި
 އަޅަންވާނެއެވެ.

     

ނިވި ނައިދުން އަންޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ގުޅުންހުރި އާންމު ސިއްޙަތާ ެބހޭ އިދާރާއަކުން ގަވާ .1 35 ޤާޢިދާ 
 އަށް ލަފާދޭންވާނެއެވެ. އެގޮތުން: ރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންޑައިކަންކަން ަބލައި 

ކޮށް، އްޔާރުތައެއެއްޗެހި  ފެންވަރާއި،  އެތަކެތީގެ  ކާނާ ތައްޔާރުކުރާނެ އަދަދާއި،   )ހ(   
 ؛ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް

 ؛ސާފުތާހިރުަކންޖަލުގެ ންނާއި ޤައިދީ )ށ(   

 ؛ރުވުންއުޖަލުގެ ފެނާއި ފާޚާނާގެ ނިޒާމާއި، ފިނިހޫނުމިނާއި، އަލިކަމާއި، ވައިދަ )ނ(   

؛ އަންނައުނާިއ ތަންަމިތ އެކަށީގެންވޭތޯއާއި އެއިގެ ސާުފތާހިރުކަންންގެ ޤައިދީ )ރ(   
 އަދި
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ކުޅިވަރާއި ޖިސްމާނީ ތައުލީމު ކަމާެބހޭ ފަންނީ މާހިުރން ނެްތ ޙާލަތުގައި  )ބ(   
 ގެ ކަންކަން.ދިނުމު

ތައްޔާރުކުރާ  ންގައިވާ ގޮުތގެމަތި 33 ޤާޢިދާއަދި  ގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފް ޤާޢިދާމި  .2  
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންރިޕޯޓާއި އެރުވޭ ލަފާއަށް 

ށް އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް ވަގުތުން ހަގަކުރެވޭ ކަންކަްނ ހައްލުކުރުމަމިގޮތުން ފާ
އަށް   ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަޅަންވާނެއެވެ. ދެވިފައިވާ ލަފާ ނުވަތަ އިރުޝާދަކީ 

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިިބފައިނުވާ ކަންކަން ނަމަ ނުވަތަ އެކަންކަަމށް ކު
އަށް އެއްަބސް ނުވޭވޭނަމަ، ލަސްނުކޮށް އޭނާއަށްވުރެ މަތީ މަސްއޫލުވެރިއަކަށް   ޕްރިޒަން

 އެކަންކަން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

     

ހިފެހެއްޓުންތަކާއި،  
އަޚްލާޤު އަދި  

ތައުދީބީ  
 ފިޔަވަޅުތައް 

އަޚްލާޤާއި، ތަރުތީުބ ހިފަހައްޓަްނވާނީ، ޖަލުގެ ހިންގުމަށް ުބރުލެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމަކުން  36 ޤާޢިދާ
 ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ތަރުތީުބ އިްޖތިމާއީ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށެވެ.

    

އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެ ހައިސިއްޔަތު އޮތް އިދާރީ   37 ޤާޢިދާ
 ވާއިދެއްގެ ދަށުންނެވެ. ޤަމުއައްސަސާއަކުން ހަދާ 

 ؛އަޚްލާޤީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅުން )ހ(  

 ؛ފިޔަވަޅުތަކުގެ ާބވަތްތަާކއި މުއްދަތުތައުދީީބ  )ށ(  

 ؛ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިިބގެންވާ ފަރާތް )ނ(  

ގޮތުން ނުވަތަ ޖަލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ  އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅެއްގެ )ރ(  
އަކު އެކަހެރި ކުރުން ނުވަތަ ވަކިން ހައްޔަރުކުރުން ަޤއިދީގޮތުން، ޖަލުެގ އާންމު އާާބދީާއ  

ނުވަތަ ވަކި ކުރުން ނުވަތަ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ޔުނިޓަކަށްލުން ނުވަަތ 
އެފަދަ ހާލަތަކަށް ޅުމާއި ޅެއް އެ ފަދަ ފިޔަވަ  ރިސްޓްރިކްޓިވް ހައުސިންގ އަށް ލުން

ޤައިދީއެއް ލުމާއި އެފަދަ ހާލަަތކުން ޤައިދީން ނެރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާއި އެކަން 
 ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް އާންމުކުރުން. ތަންޒީމުކުރާމުރާޖަޢާކުރާގޮތްތައް 

     

އަޚްލާޤީ ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް ނުވަތަ ޖަލުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، ވީ   .1 38 ޤާޢިދާ 
މާއި ވާހަަކ ނުންގެ މެުދގައި ދެަބސްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދިޤައިދީމިންވަރަކުން، 

ދައްކައިގެން ހައްލުކުރުމާއި އެނޫންވެސް ދެަބސްވުން ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަްށ، 
 ފަރާތުން މަސައްކަްތކުރަންވާނެއެވެ.ހިންގާ  ޖަލު
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އަކު މިނިވަން ވުމުން، އޭނާއަށާއި ޤައިދީއެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެކަހެރި ކުރެވުނު   .2  
ސަަބުބން ކޮށްފާނެ ނުރަނގަޅު އަސަރު   ކުރުމުގެއޭނާގެ މުޖުތަމަޢަށް، އޭނާ އަކަެހރި 

 ހިންގާ ފަރާތުްނ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. ޖަލުށް ކުޑަކުރުމަ

     

ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދުަގއި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގެ  ަބޔާންކޮްށފައިވާގައި ޤާޢިދާވަނަ  37 .1 39 ޤާޢިދާ 
މަތިން އަދި އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން މެނުީވ 
ޤައިދީއަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޤައިދީއަކަށް އެއްކުށަކަށް ދެފަހަުރ 

 އަދަުބ ދީގެންނުވާނެއެވެ.

ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅަކީ، އެ ކުރި ކުށަކާއި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ލާޤީ ޚްއަ .2  
އަދި މިފަދައިްނ . ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ތަކުންއިާދރާިހންގާ  އަދަެބއްކަން ޖަލު

  ލިޔެތައުީދިބ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރިކޯޑު  ނުވަތަލާޤީ ޚްނާމެދު އެޅޭ އަންޤައިދީ
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ޤައިދީއެއް ކުރާ އަޚްލާޤީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ތައުދީީބ ފިޔަވަެޅއް އެޅުމުގެ ކުރިން،  . 3  
ނުވަތަ ެހދިޮބޑުވުމުގެ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި  އްޔެްއ  ސާނީ ަބއެޤައިދީއަކީ ނަފު

ޤައިދީއެއް ތޯ ަބލާ އޭނާގެ އަަމލަކީ އޭނާގެ ކިަބއިގައި ހުރި ަބލިމަޑުކަމެއް ނުވަަތ 
މެއްގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ހިނގި ކަމެއް ތޯ ނުވަަތ ހިނގާފާނެ ކަމެއްޯތ ކަ  ނުކުޅެދުންތެރި

ެދނެަގނެ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. ޤައިދީއެއްގެ އަމަލު   ތަކުންއިދާރާހިންގާ    ޖަލު
ަބލިމަޑުކަމެއް ނުވަަތ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ނަފުސާނީ  ހުރިގޮތަކީ އޭނާގެ ކިަބއިގައި ހުރި  

ހާލަތުގައި އޭނާއަށް ތައުީދީބ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން   މަށް ވާނަމަ، އެ ސީދާ ނަތީޖާކަ
 ނުވާނެއެވެ.

     

ލައްވާ ޖަލުގެ މަސައްކަތެއް   އަކުޤައިދީއަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅެއްގެއް ގޮތުން އެއްވެސް  .1 40 ޤާޢިދާ 
 ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ހިނގުމުގެ މައްަޗށް ބިނާވެފައި އޮްނަނ  ނުވަތަ ނަމަވެސް ސެލްފް ގަވަނަންސް .2  
ވަކި ޚާއްސަ އިޖްތިމާއީ،  މަސްއޫލުވެރިންގެ ެބލުމުގެ ދަށުން،  ޖަލުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން،  

ޤައިދީންެގ ފަރުވާގެ ޭބނުަމްށ، ތަޢުލީމީ އަދި ކުޅިވަރު ހަރަކާްތތަކެއް ނުވަތަ ޒިންާމތަކެއް،  
ހުރަހެްއ  ޤާޢިދާމި  ގެން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށްޙަވާުލކޮށް ގްރޫޕް ތަކަކާ އެމީހުންގެ
 ނާޅައެވެ.
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 ލަސްނުކޮށް  ،އެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވިއްޖެނަމަޤައިދީގެ ތުހުމަތު ކަމުއަޚްލާޤީ ކުށެއް ކުރި .1 41 ޤާޢިދާ 
ލަސްނުކޮށް ތަހުގީުގ   ްނވާނެއެވެ. އަދި ކަމާެބހޭ ފަރާތުންއަންގަ   އްއެކަން ކަމާެބހޭ ފަރާތަ

 ފަށަންވާނެއެވެ.

އެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ކޮަބއިކަން، އެ މީހަކަށް ރަނގަޅަްށ ޤައިދީއެ   .2  
ވުމަށް އެކަށީގެންާވ ުޢ ކުށުގެ ތުހުމަތުން ދިފާ، ދޭހަވާނޭ ަބހަކުްނ، ލަސްނުކޮށް އަންގައި

 ވަގުތާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްަތއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އަޚްލާީޤ އަދި ޚާއްސަކޮށް ޮބޑެތި  ،އަކަށްވެސް އަމިއްލައަށް ދިފާއުވުމާއިޤައިދީކޮންމެ  .3  
އްސަލަތަކުގައި ނަމަ ޢަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ޤާނޫީނ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ މަ

އެހީތެރިކަމާއެކު ކުށުގެ ތުހުަމުތން ދިފާއުވުމުގެ ފުރުަޞތު ޮއންނަންވާނެއެވެ. އަިދ 
އަކީ ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑުއެހުން ޭބއްވޭ ބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ނުވަތަ ަބސް ނޭނގޭ ޤައިދީ

ނުލައި ފޯރުކޮށްދޭން އަގަކާ ލު ތަރުޖަމާނަކު އެއްވެސް އަކަށް ޤާިބޤައިދީމީހަކުނަމަ، އެ 
 ވާނެއެވެ. 

އަކާމެދު އެޅޭ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅު ޖުޑީޝަލް ރިވިއުއަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު  ޤައިދީ .4  
 އަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.ޤައިދީ

ޖިާނީއ ،  ދައުވާކުރެވޭ ހާލަތުގައިކުރާ އަޚްލާޤީ ކުށަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި  އަކު  ޤައިދީ .5  
އަށް ލިިބީދ، ެއ ޤައިދީކުށުގެ ތުހުމަތުކޮްށފައިވާ މީހަކަްށ ލިިބދޭ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް އެ 

ޤާނޫީނ  މައްސަލަ ަބލަންވާީނ ޖިނާއީ ިއޖުރާއާތުގެ ދަށުން، އެއްވެސް ުހރަހަކާނުލައި
 އަދި ަލސްކުރުމެއްނެތިއެވެ.  އެހީތެރިކަން ލިިބދީގެން

     

އައްޔާއި، ވައިދައުރުވުމާއި، ފިނިހޫނުމިނާއި، ސާފުތާހިރުކަމާއި، ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ސާފު ބޯފެނާއި،  42 ޤާޢިދާ 
ފަރުވާ އަދި   ސިއްޙީހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި  ކުރުމާއިކަސްރަތު މާއިވައިލިުބ ސާފު

ންެގ ޤައިދީގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަކުޤާޢިދާއެކަށީގެންވާ ޒާތީ މިނިވަންކަްނ ހިމެނޭގޮތަށް މި 
ންނަށްވެްސ ޤައިދީއާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި ހުރިހާ 

 ލިިބދޭންވާނެއެވެ. 

     

އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ޤައިދީއަކާމެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ދެވޭ އަދަެބއް  ޓޯޗަރ    43 ޤާޢިދާ 
ނުވަަތ އިންސާނީ ކަރާމާތް   ރަހުމުކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތިނުވަތަ އެނޫންވެސް 
ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ . ނުވަތަ އަދަަބކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް
 .ކޮށް މަނާވެގެންވެއެވެއްސަޚާކަންކަން ކުރުން 

 ؛ކަނޑަނާޅައި އެކަހެރިކުރުން އްމުއްދަތެ )ހ(   
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 ؛އެކަހެރިކުރުން ކަށްދިގު މުއްދަތަ )ށ(   

 ޤައިދީއެއްކޮށް އަނދިރިކޮށްފައިވާ ނުވަަތ އަަބދު ދިއްލާފައި ުހންނަ ަތނެްއގައި   )ނ(   
 ؛ަބންދުކޮށްފައި ެބހެއްޓުން 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ވާފަދަ އަދަެބއް ދިނުން ނުވަތަ ކެއިން ުބއިމަށް ދެވޭ  )ރ(   
 ؛މިންވަރު އެމީހަކަށް ދެވޭ އަދަެބއްގެ ގޮތުން މަދުކުރުން

 ކުށްކުރާ މީހާއާ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އޭނާކުރި ކުށުގެ އަދަުބދިނުން. )ބ(   

ޔަވަޅެއް އަޅައިގެން  އްގެ ބޭނުންޮކށްގެން ތައުދީީބ ފިހައްޔަރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތެ .2  
 ނުވާނެއެވެ. 

އަކަށް އެޅޭ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޤައިދީއަޚްލާޤީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން   .3  
އޭނާގެ ޢާއިލާއާ ގުޅުންޭބއްވުން  ޤައިދީތެރޭގައި ފިޔަވަޅުގެބަންދުކުރުމަށް އަޅާ 

ނުވާނެއެވެ. ޖަުލގެ ސަލާމަތާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެްނ  މަނާކޮށްގެން 
ޭބއްވުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުްނ  އޭާނގެ އާއިލާއާ ގުޅުން ޤައިދީކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، 

 ނުވާެނއެވެ. މަނާކޮށްގެންފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މިކަން 

     

އަކަށް އެހެން ޤައިދީތަކުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، އެކަހެރިކުރުން މާނަކޮށްފައި އެވަނީ ޤާޢިދާމި  44 ޤާޢިދާ 
)ާބވީސް( ގަޑިއިރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  22ދުވާލަކު އިންސާނަކާ މުޢާމަލާތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް، 

ގިނައިރު އެކެހެރިކޮށްފައި ެބހެއްުޓމަށެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކަހެރިކުރުން މާނަކޮށްފައި އެވަީނ 
 )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު އެކަހެރިޮކށްފައި ެބހެއްޓުމަށެވެ. 15މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

     

ކުރުން އަދަެބއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނީ، އެކަހެރިކުރުން އަދަެބއްގެ ގޮތުގަިއ   އެކަހެރި .1 45 ޤާޢިދާ 
ކަނޑައަޅަން ހުއްދަ ލިިބގެންވާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދައާއެކު އެ ނިންމުން މިނިވަން ފަރާތަކުން 

 ހުއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި އެންމެ ފަޚާހަމައެކަނި  ،  ގޮތަށް  ފުރުސަތު އޮންނަ  މުރާޖަޢާކުރުމަށް
ތަންފީޛުކުރުމަްށ  ޤައިދީމުއްދަތަކަށެވެ.  ރުގޮތުގައި، ވީހާވެސް ކު ފިޔަވަޅެއްގެ

 ކުރުން ހިމެނިގެންނުވާނެއެވެ.  ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމުގެ ތެރޭގައި އެކަހެރި

ްނ ޤައިދީސާނީ ަބލި ހުންނަ ންނާއި ނަފުޤައިދީޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .2  
އެކަހެރިކުރުމުގެ ސަަބުބން ަބލިޮބުޑވެ ނުވަތަ އިތުރު ތަކުލީފެއް ތަޙައްމަލް ކުރަންޖެހޭނަަމ 

ްނ އެވެ. އަިދ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކު ން އެކަހެރިކޮށްެގން ނުވާނެޤައިދީމިފަދަ 
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 ،ގެ އާދަތަކާއި ހަމަތަކުގައ2ިކުށް މަދުކުރުމާށައި ޖިނާއީ އަދުލުެގ ނިޒާމު   ،ކަނޑައަޅާފައިވާ
ހެނުންނާއި ކުޑަކުދިްނނަށް ެއކެހެރިކުރުމާއި އެާބވަތުގެ އަދަުބ ދިނުން މަނާކޮްށފަިއ އަން

 އޮންނަ އޮތުން ދެމިއޮންާނނެއެވެ. 

     

 ސިއްޙީންނަށް ތައުދީީބ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައާއި އެކަހެރިކުރުމުގައި، ޖަލުގެ ޤައިދީ .1 46 ޤާޢިދާ 
ޚިދުމަތްތެރިން ނުވަަތ މެޑިކަލް ޮއފިސަރުންގެ އެއްވެސް ދައުރެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

  ސިއްޙީންގެ ޤައިދީނަމަވެސް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި، މަޖުޫބރުން، އެކަހެރިކޮްށފައިވާ 
ން ނުވަތަ ޖަލު ޤައިދީސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި  ޚާއްސަ ދުޅަހެޔޮކަމަށް 

 ޤައިދީ ،ްނނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއިޤައިދީއޮފިސަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ޮކންމެ ދުވަހަކު 
އަށް ލަްސނުކޮށް ފަރުވާދިނުްނ ޤައިދީނުވަތަ ޖަލުގެ މުވައްޒަފެއް އެިދއްޖެ ހާލަތުގައި 

 ހިމެނެއެވެ.

ގެ ޖިސްމާީނ ޤައިދީތައުދީީބ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަަބުބްނ ނުވަތަ އެކަހެރިކުރުމުގެ ސަަބުބްނ،  .2  
ނުވަތަ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަްށ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނަމަ އެކަން، ލަސްނުކޮްށ 

ެގ ޤައިދީސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިޔާ އަންގަންވާނެއެވެ. ، އަށް  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާީނ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ަބންދުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ 
އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ޙާލަތް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސިއްޙީ  

އެކަމަްށ  އަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންޚިދުމަތްތެރިޔާއަށް ފެންނަ ޙާލަްތތަކުގައި 
 . ލަފާދޭންވާނެއެވެ

ސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާީނ އެއް މަޖުޫބރުން އެކަހެރިުކރުމުގެ ސަަބުބން އޭނާެގ ޖިޤައިދީ .3  
ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިަކން އިތުރުވެ، އިތުރު ތަކުލީފު ުއފުލަން ޖެހޭތޯ ަބލައި  ޞިއްޙަތު

ށް  މަތްތެރިޔާއައެ ޙާލަތަށް ަބދަލުެގނައުމުގެ ލަފާ ިދނުމުގެ ާބރު ިސއްޙީ ޚިދު  މުރާޖަޢާކޮށް
 ލިިބގެންވެއެވެ. 

     

ހިފަހައްޓާ  
މައިތިރިކުރުމަށް  

ބޭނުންކުރާ  
 އާލާތްތައް 

ޤައިދީގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ިލޭބ ނުވަަތ އޭނާއަށް ތަދު އިހުާސސް ކުރެވޭ، ޗޭނާއި  .1 47 ޤާޢިދާ
ދަގަނޑު ނުވަތަ މިނޫންވެްސ ހިފަހައްޓާ މައިތިރިކުރުމަްށ ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް 

 ޭބނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ހިފަހައްޓާ މައިތިރިކުރުމަށް އެހެން އާލާތެއް ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުްނ  .2 
 ހުއްދަލިިބގެން އަްނނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައެވެ:

 
ެގ   ،113/45ޤަާރރު ) ާޤއިދާަވނަ 67ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަްނސް ރޫލްސް ފޮރ ދި ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ޖުެވަނއިލްސް ިޑޕްރަިއްވޑް އޮފް ދެައރ ލިބަރޓީ ެގ  22

ކަސްޯޓޑިއަލް މެަޜރސް ޮފރ ިވމެން -އަދި ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަްންސ ރޫލްސް ފޮރ ދި ޓްރީޓްަމންޓް އޮފް ިވމެން ޕްރިަޒނަރސް އެންޑް ޮނން  (ޖަުދަވލު
 ބަލާ! (، ޖަދުަވލ229/65ުޤަާރރު )( އޮފެންަޑރސް )ދި ެބންކޮކް ރޫލްސް
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ޤައިދީ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު ފިލުން ހުއްޓުވުމަށްަޓކައި އެފަދަ   )ހ(   
އެހެންނަމަވެސް ޝަރުޢީ ނުވަތަ އިދާރީ  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.އާލާތެއް 

  މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭއިރު ހުންނަންވާނީ އެ ޭބނުންކުރި އާލާތް ަނއްޓާލާފައެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ނުވަަތ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ މުަދަލށް ގެއްލުން  ޤައިދީ )ށ(   
ދިނުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ އެހެން ފިޔަވަޅުތަކުން އޭނާ 

އާލާތެއް ހިފަހައްާޓ މައިތިރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނުހިފެހެއްޓިއްޖެނަަމ، 
  ޓަރަކަށް ނުވަތަ ސިއްޙީ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މިކަން ޑޮކް

އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ. ރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންޑައިޚިދްމަތްތެރިއަކަށް 
  އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޭނާ ދޭންވާނެއެވެ.  އޭނާއަށްވުރެ މަތީ މަސްއޫލުވެރިއަކަށް

     

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2 ޤާޢިދާގެވަނަ  47މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  .1 48 ޤާޢިދާ 
އާލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ލިިބަފއިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ހިފަހައްޓާ މައިތިރިކުރުމަށް 

 ގޮތަށެެވ. އެ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރަންާވނީ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

މިިނވަންކަމާއެކު  ކުރަންވާީނ،އިތިރިކުރުމުގެ އާލާތެއް ބޭނުންހިފަހައްޓާ މަ )ހ(   
ހަރަކާތްތެރިވެއުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ ސަަބުބން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއް 

 ؛ނަމަ ފިޔަވަޅަކުން ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ އަޅާކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އާންމު އުޞޫލުން

ގެ ފަރާތުްނ ކުރިމަތިވާ ޤައިދީ މައިތިރިކުރުމަށް ޭބުނންކުރާ ގޮތަކީހިފަހައްޓާ  )ށ(   
ގެ ހަރަކާތްތައް ޤައިދީނުރައްކަލާއި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަށް ޭބުނންވާ އަދި ެއންެމ އެކަށީގެންވާ 
 ؛ގޮތްކަމަށްވުން

 އާާލްތތައް ޭބުނންކުރަންވާނީ ހަމައެކަިނ ކޮންމެހެން ހިފަހައްޓާ މައިތިރިކުރުމުގެ )ނ(   
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަުގތަށެވެ. ައދި ޤައިދީ މިނިވަންކަމާއެކު ަހރަކާތްތެރިވެ 
އުޅުމަށް ދޭ ފުރުސަތުގެ ސަަބުބން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާ ނެތިދިއުމުން، 

 ން ުނވާނެއެވެ.ހިފަހައްޓާ މައިތިރިކުރުމުގެ އާލާްތތައް އިތުރަށް ބޭނުންޮކށްގެ

ހިފަހައްޓާ މައިތިރިކުރުމުގެ ާއލާތެއް މާަބނޑު އަްނހެނުން ވިހެއުމަށް ަބނޑުގަިއ  .2  
ރިއްސާއިރުގައާއި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައާއި އަދި ވިހެއުމަށްފަހު ވަގުުތން،  އޭނާގެ މައްޗަްށ 

 ޭބނުންކޮށްެގންނުވާނެއެވެ.
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ންގެ  ޤައިދީ،  ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ނުވަތަ އާލާތުގެ ައސަރު ކުޑަކުރުމަށްހައްޔަރުކުރާ އާލާތް   49 ޤާޢިދާ 
ހަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާޭނ އެެހން އުކުޅުތަކަށް ޖަލުގެ މުވައްޒަުފން ތަމްރީނު ކުރުމަކީ ޖަލުެގ 

 އިދާރާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

     

  ގޮޅިތަކާއި   ލުގެ ޖަ 
ން  ޤައިދީ

 ބަލައިފާސްކުރުން 

ން ަބަލއިފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިުދތައް ހުންަނންވާނީ ުދނިޔޭގެ ޤައިދީޖަލުގެ ގޮޅިތަކާއި  50 ޤާޢިދާ
ފެންވަރުގައި ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އާދައާއި މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 
ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ޤާޫނނުތަކުން ަކނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޖަލުެގ 

ން ބަލައިފާސްކުރުމުެގ ަޤއިދީއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނޭ ގޮަތށެވެ. އަދި ސަލާމަތާ
މިންގަނޑުތައް ހުްނނަންވާީނ ބަލައިފާސްކުރެވޭ ފަރާތުގެ އިްނސާނީ ކަރާމާތަށާއި ޒާތަްށ 
އިޙްތިރާމްކުރާ، އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށެވެ. އަިދ 

ންމެެހްނ ޭބނުންވާ ިމންވަރަށް، ހަަމހަަމކަމާއެކު ޤާނޫނާ ގަވާއިދުތަކާ ބަލައިފާސްކުރަންވާނީ ކޮ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

     

ންގެ ޒާތީ ކަންކަމާ  ޤައިދީރައްސާރަ ކުރުމާއި، ިބރުގެންނެވުމަށް ނުވަތަ ބޭނުން ނެތްގޮތެއްަގއި  ފު 51 ޤާޢިދާ 
ކުރުވުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޖަވާުބދާރީބަލައިފާސްކުރުމުގެ ޭބނުންކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.  ށް،ެބހުމަ

މާއި ގޮޅި ބަލާފާސްކުރާ  ބަލައިފާސްކޮށްފިނަމަ، އަދި ވަިކން ޚާއްސަކޮށް ގާތުން ަބލައިާފސްކުރު
ފާސްކުރެވުނު  ، ކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި މިރެކޯޑު ތަކުގައި

ހިމަނަްނ  ސަަބާބއި، ފާސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި، ނުކުތް ނަތީޖާ
  ވާނެއެވެ. 

     

ާބަލއިގެން ހަށިގަނޑުެގ ފަދަގޮތަކަްށ، އަންނަުއނު  ކަރާމާތަށް އަސަރުކުރާނީ އިންސާ .1 52 ޤާޢިދާ 
އެްއޗެއް ހޯދުމަށް ަބލަިއފާސްކުރާ ކުރުން ނުވަތަ ާގތުްނ  ގުނަވަނެއްގައި ފޮރުވާފައިވާ

ބަލާފާސްކުރަންވާނީ އެކަން ޮކންމެހެން ކުރަން ޖެޭހ ޙާލަތްަތކުގައެވެ. މިފަދައިްނ 
ބަލައިފާސްކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ތަފާތު އެހެްނ ގޮތްތަްއ ހޯދައި ޭބނުންކުރުމަށް ޖަުލެގ 

ފާސްކުރަންވާނީ، ތަމްރީްނ ޤައިދީ ދައިން އިދާރައިން ާބރުއަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިފަ
ލުގެ އޮފިސަރުން، އެހެްނ ީމހުންނަށް ނޭގޭނެހެްނ އާ އެއްޖިންސުެގ ޖަޤައިދީ ،ލިިބފައިވާ

 . އެކަހެރިކޮށެވެ

ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއްގައި ފޮުރވާފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ހިންގޭ ބަލައިފާސްކުރުންތަްއ  .2  
ދުޅަހެޔޮކަން ެބލުމުގެ ޒިންމާ އޮްނނަ ފަރާތް ފިޔަވައި، ސިއްޙީެގ ޤައިދީހިންގަންވާނީ 

ރެކެވެ. އެފަރާްތ  ތަމްރީން ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބކާދާއިރާއިން އެކަށީގެންވާ ސިއްޙީއެނޫން 
ދާއިރާއިން އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ިލިބފައިާވ  ސިއްޙީމިުނން ވާނީ އެންމެ ކުޑަވާން
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އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ    ތުތަޖުރިާބކަރެއްގެ ކައިރިން، ސާފުތާހިރުކަމާއި ސިއްހަ
 ކަށެވެ. ތަމްރީން ލިިބފައިވާ ޖަލުގެ މުވަްއޒަފަ

     

ންެގ އަމިއްލަ ެބލުމުގެ ދަށުަގިއ ޤައިދީޝަރީޢަތާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޖަލުގެ އިދާރާއަށް ނުދައްކާ،   53 ޤާޢިދާ 
 ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.އޭނާ ބޭނުންެވއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ލިުބމުެގ ނުވަތަ ެބހެއްޓުމުގެ 

     

ޤައިދީންނަށް  
މައުލޫމާތު ދިނުމާއި  

ޤައިދީންގެ  
 ޝަކުވާބެލުން 

ޤައިދީން ޖަލުގައި ބަންދުކުރެޭވ ހިނދު ތިރީގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުްނ  54 ޤާޢިދާ
 އެމީހުންނަށް ިލބެންވާނެއެވެ:

 ؛ޖަލުގެ ޤާނޫނާއި ޖަލުގެ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ގަވާއިދުތައް )ހ( 

ކަންކަމަށް އެދޭނޭ އަދި ަޝކުވާ ހުށަހަޅާނޭ ޮގްތ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ ހުއްދަ ގޮތްަތކާއި  )ށ( 
އަދި ޤާނޫނީ އެީހތެރިކަން ފޯުރކޮށްދޭ ސްކީމްތައް މެދުވެރިކޮްށ ޤާނޫނީ އެީހތެރިކަން 

 ؛ހޯދާނޭ ގޮތްތައް ފަދަ ޤައިދީގެ ޙައްޤުތައް

 އަދި ؛ގެ ޒިންމާތަކާއި ޖަލުގައި އަޅާ ތައުދީީބ ފިޔަވަޅުތައްޤައިދީ )ނ(  

 ބޭނުންާވޭނ މަޢުލޫމާތުތައް. އާދަވުމަށްޓަކައިޖަލުގެ ދިރިއުޅުމަށް  ޤައިދީމިނޫންވެސް  )ރ(  

     

ްނ ޤައިދީތު ޖަލުގައި ަބްނދުކޮށްފައިވާ މާގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫޤާޢިދާވަނަ  54 .1 55 ޤާޢިދާ 
ހުންނަން ވާނެއެވެ.  ލިެބން  ނުވަތަ ަބސްތަުކން އާންމުކޮށް ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ ބަހުން

ޭއނާއަށް އެނގޭ ަބހަކަްށ   އެއްނަމަ، މި މަޢުލޫމާތުޤައިދީގޭ  ނޭނ  އެއިން އެއްވެސް ަބހެއް
  ތަރުޖަމާކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެއްނަމަ އަނގަބަހުން މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޤައިދީއަދި ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ  .2  
ންނަށް އެމީުހންނަށް އެކަށީގެންާވ ޤައިދީވާނެއެވެ. ހިއްސީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 
 ގޮތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްޭދންވާނެއެވެ. 

   ޖަލުގެ އާންމު ސަރަހައްދުތަކުގައިގެ ޚުލާސާ ޖަލުގެ އިދާރާއިން، މި މަޢުޫލމާތު .3  
 ަބހައްޓަންާވނެއެވެ. އާންމުކޮށް ފެންނަޮގަތށް ހަރުކޮށްފައި 
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 ޑައިެރކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންންގެ ޝަކުވާތަކާއި އެމީުހން ޭބުނންވާ ކަންތައްތައް ޤައިދީ .1 56 ޤާޢިދާ 
ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުށަހެޅުމުގެ  އަށް  

 ފުރުޞަތު ލިބިދޭންާވނެއެވެ. 

 ފާސްކުރަމުންދާ ވަގުތެއްގައި، އޭނާއަށް ޝަކުވާ  ޖަލު ބަލައި އިންސްޕެކްޓަރުޖަލުގެ  .2  
ޖަުލ  ލިިބދޭންވާނެއެވެ.ންނަށް ޤައިދީހުށަހަޅައި ކަންކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަށް ޤައިދީއިންސްޕެކްޓަރާއި ނުވަތަ އިންސްޕެކްޓްކުރާ އެހެން އޮފިސަރަކާއި 
ނުވަތަ ޖަުލެގ  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގައި، ތުޔާއްމިނިވަންކަމާއި ފުރިހަމަ ސިއްރި

 އެހެން މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވެނެތި، ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދޭންވާނެއެވެ.  

 ހުށަހަޅަްނ އާމެދު ޖަލުގައި ކަންކުރާ ގޮާތ ގުޅިގެންޤައިދީ އަކަށްވެސް ޤައިދީކޮންމެ  .3  
ލުެގ ޖަ  އެޭދ ކަމެއް، އެއްވެސް މަޢުޟޫއީ ޮފރުވުމެއް ނެތި،ނުވަތަ  ބޭނުންވާ ޝަކުވާއެއް  
 އް  އެނޫންވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަޝަރުޢީ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މައި އިދާރާއަށް ނުވަތަ

ަބލައި ރިވިއުކޮށް އަދި ގޮތް ަކނޑައެޅުމުގެ ާބރު ލިިބފައިވާ ިއދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ 
 ފުރުޞަތު ލިބިދޭންާވނެއެވެ. 

އަށް ލިިބދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ޤައިދީހަމަޔަށް  ޕެރެގްރާފާވަނަ  3އިން  1ގެ ޤާޢިދާމި  .4  
ޤާޫނނީ ލަާފޭދ   އަށްއާިއ އޭނާޤައިދީގެންވެއެވެ.  ޤާޫނނީ ލަފާޭދފަރާތަށްެވސް ލިިބ  އަށްޤައިދީ

ނެތް ޙާލަތްތަކުގަިއ،  ފަރާތަށް މަތީގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ޙައްޤުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު
ން ހިނގާފާވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިާވ ގެ ޢާއިލާގެ މެންަބރަކަށް ނުވަތަ ކަޤައިދީ

 ހިފޭނެއެވެ.  ޭބނުން  ކުގެފަރާތަކަށް މި ޙައްޤުތަ

     

އެ މައްސަލަތަްއ  ންގެ ޝަކުވާއާއި އެމީހުްނ ބޭނުންާވ ކަންތައްތަްއ ހުށަހެުޅމުންޤައިދީ .1 57 ޤާޢިދާ 
އެއްެގ ޤައިދީލަސްނުކޮްށ އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ޖަވާުބދާރީވާން ވާނެއެވެ.  ަބލައިގަނެ  

ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެދޭ ކަމެއް ަބލައި ނުގެންފި ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ  
އަށް އެ މައްސަލަ ޤަިއދީރީުވން ލަސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއްނެތި ޖަާވުބދާ

 އެނޫންވެސް އިާދރާއަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.ޝަރުޢީ ނުވަތަ 

ންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އަދި ޝަކުވާ  ޤައިދީ .2  
ޔާތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައި ރާ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ ސިއްރިކު

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއ   މާއްދާގައިވަނަ    4ގެ    56ަނންަބުރ    ޤާޢިދާއޮންނަންވާނެއެވެ.  
އެއް ހުށަހަޅާ ޝަުކވާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެދޭ ަކމަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާ ޤައިދީނުވަތަ 

ދެކޮޅުވެރިވެ ނުވަތަ ިބރުދައްކާ ުނވަތަ ޝަކުވާ ކުރުމުގެ ސަަބުބން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއަާކ 
 ކުރިމަތިލާން ޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ.  

 ،ކުރިކަމަށް  ންސާނީ އިހާނެތިކަމެއްނުވަތަ ރަހުމުކުޑަ ލާއި  ،އަކަށް އަނިޔާ ކުރިކަމަށްޤައިދީ .3  
ނުވަތަ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަެބއް ދިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، 
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 ޤާިޢދާ  ލަސްނުކޮށް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ތަހުގީުގ ހިންގަންވާނީ
ދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މިނިވަްނ ވަަނ މާއް  2އަދި    1ގެ    71  ނަންަބރު

 ޤިއްލު ޤައުމީ އިދާރާއަކުންނެވެ. ތަމުސް

     

ޖަލުން ބޭރުގައިވާ  
ފަރާތްތަކާ  

 މުޢާމަލާތްކުރުން  

ޤަިއދީންނަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާ ގަވާއިދުްނ އެކަށީގެންވާ ެބލުމުގެ ދަށުން   .1 58 ޤާޢިދާ
   :ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ ވާހަކަ

ލިޔުމުންނާއި ލިެބން ހުރިނަަމ ފޯނު އަދި އިލެކްޓްޯރނިކް، ިޑޖިޓަލް އަދި  )ހ(  
 އަދި ؛ އެހެނިހެން ޒަރީޢާއަކުން

 ޤައިދީންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ަބއްދަލުކުރުން. )ށ(  

ފުރުސަތު   އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެއެކަހެރި ަބއްދަލުވުމަށް ފުރުސަތު ދޭނަމަ،  .2  
 ްނނަށް އެ ޤައިދީންނެޭކ އެއްގޮތަށް ައްނހެން ޤައިދީލިިބދެވެން ާވނެއެވެ. އަދި ފިރިެހން 

ވޭކަްނ މިހައްޤު ލިިބދެ  އި އަދުލުވެރިކަމާއެކުފުރުސަތު ލިިބދެވެން ވާނެއެވެ. ހަމަހަމަ ކަމާ
ރައްކާތެރިކަމާއި ޤަދަރުވެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަހެރި ކަށަވަރުކުރުމަށް، އަދި 
އް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި  އެފަދަ  އިޖުރާއަތްތަ ަބއްދަލުވުން ދިނުމާެބހޭ

 ަބއްދަލުވުމަކަށް އެކަށީގެންވާ ަތެނއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

     

ެވށްަޓްށ ންގެ ޤައިދީއެމީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާާބ ުނވަތަ ޖަލަކީ، ން ަބންދުކުރާ ޤައިދީ 59 ޤާޢިދާ 
ކައިރި ިހސާެބއްގައި ހުރި މަރުކަޒަކަށް   ަތންތަނާއި ހިނގާ  އަލުންއަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  

 ހެދުމަށް ވީވަރަކުން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

     

ބަލާފާސްކުރުމަށް ރުހިގެންނެވެ. އަދި ބަލައިފާސްކުރުމަްށ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނީ  .1 60 ޤާޢިދާ 
ކުރާފަރާތަކަށް ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.  ނުރުހޭކަން ކޮންމެ ވަގުތެއްގަިއވެސް ޒިޔާރަތް

އަްށ އެހާލަތުގައި އެފަދަމީހަކު ަޖލަްށ ވަނުން ަމނާކުރުމުގެ ޙައްޤު ޖަލުގެ އިދާރާ
 ގެންވެއެވެ.ލިިބ

ވަަނ  50 ތަކީވަނުމުގެ ިއޖުރާއާޖަލަށް ކުރާ މީހުން ަބލައިފާސްކުރުމާއި ތްޖަލަށް ޒިޔާރަ .2  
ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކުން ދީފައިާވ  ޤާޢިދާއަށްަވަނ  52ފެށިގެން  ޤާޢިދާއިން

ކަށް ރައްކާތެރިކަމާ އެއްގޮތަށް، އިްނސާނީ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ އިޖުރާއާތަ
ހަށިަގނޑުގެ އެތެެރ ަބލާ ފާސްކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ގޮތަކަށް . ނެއެވެވާންވާ

 ފާސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެ އެއްގޮތަކަށްވެސް ަބލާ
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ތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަީތން، ާޤނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮްށޭދ ގަވާިއދުއެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާއި   .1 61 ޤާޢިދާ 
އަްށ ޤައިދީއަކު ައމިއްލައަށް ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫީނ ވަކީލަކާ ޤައިދީފަރާތަކާ ނުވަތަ 

މުއާޞަލާތުކޮށް ަބއްދަލުކުރުމަްށ އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތާއި ވަގުތު އަދި އިންތިޒާމު، 
ލަސްނުކޮށް އެއްވެސް ހުރަހަކާނުލައި ފުރިހަމަ ސިއްރިޔާތު ހިފެހެއްޓޭގޮތަްށ 

އާ އޭނާގެ  ޤައިދީހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ަބއްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތުގައި  
ނަމަވެސް ދައްކާ  .ގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ފެންނަ ގޮތަށް ޭބތިްއބިދާނެއެވެ ވަކީލުން ޖަލު

 ވާހަކަ އަޑުއިވޭ ހިސާުބގައި ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން ތިެބގެން ނުވާނެެއވެ. 

ޖަލުގެ އިދާރާއިން އެ    ،އަށް އެޤަުއމެއްގެ ަބސް ނޭނގޭ ޙާލަތުގައިޤައިދީބަންދުކޮށްފައިވާ   .2  
 މިނިވަން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ.އަށް ޤާިބލު އަދި ޤައިދީ

 ތަށް ާވޞިލުވެވެން ވާނެއެވެ. ާޤނޫނީ އެހީ ފޯރުޮކށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަ، ންނަށްޤައިދީ .3  

     

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިޭބ ިބޭދސީންނަށް، އޭނާ ނިސްަބތްވާ ޤަުއމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި  .1 62 ޤާޢިދާ 
މުއާޞަލާތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އިންިތޒާމެއް ކަނޑައެޅިފައި   ކާކޮންސިއުލަރ ފަރާތްތަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޖަލުގައި ަބންދުކޮށްފައި ތިޭބ ިބދޭސީންގެ ތެރެއިން، އެމީހަކު ނިސްަބތްވާ ގައުމުގެ  .2  
ޤާއިމުކޮށްފައިވާނުވާ ަޤއުމުތަކުގެ މީހުންނާިއ  ޑިޕްލޮމެޓިކް ނުވަތަ ކޮންސިއުލަރ އޮފީހެއް  

އެމީހުންެގ  ،އަދި ރެފިއުޖީންނާއި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ނިސްަބތްނުވާ ޤަިއދީންނަށް
ޙައްޤުގައި އިސްނަގާ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ އެފަަދ 

ަބއިަނލްއަުޤވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ  ޤައިދީންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ޤައުމީ ނުވަތަ 
 މުއާަޞލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެެއވެ. މަންދޫުބންނާފަރާތްތަކުގެ 

     

ލާތަްއ އްންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ ޝާއިޢުކުރެވޭ މަޖަޤައިދީމަޖައްލާތަކާއި ނުވަަތ  ސްނޫ 63 ޤާޢިދާ 
ނުވަތަ ޖަލުެގ ތަކުން ޒަރިއްޔާއިންނާއި ތަޤުރީރުންގެ ކިޔައިގެންނާއި، ވަޔަލެސް ޓްރާންސްމިޝަ

މެދުވެރިކޮށް، މުިހންމު ޚަަބރުތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ   އްއިދާރާއިން ހުއްދަދީ ކޮންޓްރޯލްކުރާ އެނޫން ގޮތެ
 ންނަށް ފޯރުކޮށްޭދންވާނެއެވެ.ޤައިދީ

     

ބޭނުންކުރުމަްށ އެކަށީގެންވާ ލައިްބރަރީއެއް  ންނަށް ޤައިދީ ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް ހުރިހާ  64 ޤާޢިދާ ފޮތް 
އިދޭ ފޮތްތައް ލިއްަބ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި މުނިޫފހިފިލުވައިދޭ ފޮތްތަކާއި މަޢުޫލމާތު
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ންނަށްވެސް ޤައިދީލައިްބރަރީގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ލައިްބރަރީ ބޭނުންކުރުމަށް ހުރިހާ 
 ާބރުއަޅަންވާނެއެވެ.

     

ްނ ޤައިދީންގެ ތެރޭގައި ވަކި ދީނަކަށް ނިސްަބތްވާ ޤައިދީ ޖަލުގައި ަބންދުކޮށްފައިވާ  .1 65 ޤާޢިދާ ދީން 
އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ތިިބނަމަ، އެ ދީނެއްގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ޖަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައި 

  ދޭނަމަވަކީ ދީނެއްގެ ަބޔަކު ޖަލުގައި ގިނަވެފައި، ޙާލަތު ތަން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި 
 ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. ދާއިމީ އެފަދަ

ފުރަތަމަ މާއްދާގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީދީނ ޢިލްމުވެރިއަކަށް އެ  ޤާޢިދާގެމި  .2  
ދީނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ގަވާއިދުން އެޖަލުގައި ހުއްދަދެވިއްޖެނަމަ، 

އެމީހަކަްށ ަބއްަދުލ ކުރުމަށް،  ްނނަށް ނަސޭހަތްިދނުމަށްޤައިދީވަކިވަކީން މަށާއި ހިންގު
 ވާނެއެވެ. ވަގުތު ދޭންއެކަށީގެންވާ 

 މަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަކަށް  ޤައިދީއެއްވެސް  ކާ ވާިޞލުވުން  މިފަދަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަ .3  
ނުރުހިއްޖެނަމަ އަކާ ަބއްދަލުކުރުމަށް  އަކު މިފަދަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޤައިދީހަމައެހެންމެ،  އަދި  

 އެކަމަށް އިޙްތިރާމުކުރަން ވާނެއެވެ. 

     

ދީނީ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ޖަލުގައި ޤާއިމުވެ ލިބެންހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  66 ޤާޢިދާ 
އަކަށްވެސް ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި އެމީހަކު ޤަޫބލުކުރާ ދީނާ ގުޅޭ ފޮތްތަކާއި ދީނީ  ޤައިދީކޮންމެ 

ގައި ގެންގުޅުމުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ ފޮތްތައް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ެބލުމުގެ ދަށު
 ފުރުޞަތުވެސް ލިިބގެންވެއެވެ.

     

  ތަކެތި   ންގެ ޤައިދީ
 ހިފެހެއްޓުން 

 

ފައިސާއާއި އަގުހުރި   އަތުގައި ހުރި  ޤައިދީޖަލަށް ާލ ވަގުތުްނ ފެށިެގން    ޤައިދީ .1  67 ޤާޢިދާ
ން ޖަލުގައި ޤައިދީ ަޖލުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދި ތަކެއްޗާއި އަންނައުނު 

 ރަންވާނެއެވެ.ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްކާކު ،ގެންގުޅުން މަނާ އެެހނިހެްނ ތަެކތި
މިތަކެތި އަދި   ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ޤައިދީތަރެއްގައި  ތަކެތީގެ ދަފު   ނެގޭ  މިގޮތުން

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންާވނެއެވެ.

ގެ ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ތަކެއްޗާިއ ފައިސާ، ލެވޭ ިހނދު ޖަލުން ދޫޮކށް ޤައިދީ .2   
ޖަލުން ޭބރަްށ ފައިސާއާއި އަދި  ޭބނުން ކުރުމަށް ުހއްދަ އޮތްތެރެއިން، 

ގެންދިއުން ހުއްދަ ކުރެވޭ ތަކެތި އަދި ސާފުތާހިރުކަމުގެގޮތުން ނައްތާލެވޭ 
އަށް ޤައިދީއަނުބރާ އެހެްނ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަންނައުނު ފިޔަވައި 
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ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. މި ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ހިނދު، ތަކެތި އަނުބރާ ލިުބނުކަމުެގ 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  ޤައިދީލިޔުމުގައި 

އަށް ލިިބފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެްއޗާމެދުވެސް  ޤައިދީޖަލުގެ ޭބރުން  .3   
 މި އުސޫލުންނެެވ. ނީކަންތައްކުރެވޭ

، ޑްރަގެއް ނުވަތަ ޭބހެއް ހުރިނަމަ)ޑޮކްޓަރީ(  އަކު ގެނައި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި  ޤައިދީ .4   
މިފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ  

 ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. 

     

އެހެން ޖަލަކަށް ނުވަތަ މަރުކަޒަކަްށ ، ކަމާއި ކުރެވުނު ދުަބން ޤައިދީޖަލުގައި ަބންދުކޮށްފައިވާ  68 ޤާޢިދާ ތައް އެންގުން 
ަބދަލުކުރެވޭނަމަ އެކަމާއި އަދި ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ޖެހިފައިވާ ަބއްޔެއްގެ ޚަަބރު އެ 

 ފަރާތަށް ީވހާވެސް އެއްގެ ޢާއިލާއަށް ނުވަަތ ުގޅޭނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާޤައިދީ
ގެ ޒާތީމައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެްނ ޤައިދީއަވަހަށް އެންގުމުގެ ފުރުސަތު ަހމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.  

 ވާނީ ޤާނޫނު އެކަމަށް ތަންޭދނަެމއެވެ.

     

އެއް ނިޔާެވއްޖެނަމަ އޭނާގެ ަބލަދުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގަިއ ޤައިދީބަންދުކޮށްފައިވާ   69 ޤާޢިދާ 
  ގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެންގުމަކީގުޅަންޖެހޭ ފަރާތަށް އެކަން ީވހާވެސް އަވަހަށް 

ހާނިއްކައެއް  ސީރިއަސް އަކަށް ޮބޑު ަބއްޔެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، ނުަވތަ ޤައިދީއަދި  ޒިންމާއެކެވެ.
  ސިއްޙީގެ ޤައިދީ އެކަން، ނުވަތަ ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ަބދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ ވެއްޖެނަމަ

ޙާލަތު އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ަބލިވާ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ އަނިޔާވެއްޖެ 
ގެ އާއިލާއަށް ުނވަތަ ގާތްތިމާގެ މީުހންނަްށ އެކަްނ އަންގަން ޭބނުންނުވާ ނަމަ، ޤައިދީ  ޙާލަތުގައި

 ތިރާމުކުރަންވާނެއެވެ.ޙްގެ އެދުމަށް އިޤައިދީ

     

ނުވަތަ   އްޖެނަމައެއްގެ އަނިބމީހާ ނުވަތަ ިފރިމީހާ ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހެއް ޮބޑު ަބއްޔެއްވެޤައިދީ 70 ޤާޢިދާ 
ޙާލު އަްށ ވަގުތުން އަންގަންާވނެއެވެ. ައދި ޙާލަތު ތަންދޭނަަމ، ޤައިދީނިޔާވެއްޖެނަމަ އެކަން 

ނުވަތަ ަޖލު އެކަިނ ހާައްށ، އޭނާ ނިބމީާހ ނުވަަތ ިފރިމީހާ ނުވަތަ ާގތްތިމާގެ މީއަޮބޑުވެފައިވާ 
ނިބމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީާހ ނިޔާވެފައިާވ އަ   ނުވަތަ ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްއޮފިސަރެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުްނ  

 ދޭންވާެނއެވެ. ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ޖަނާޒާަގއި ަބއިވެރިވުމަށް ހުއްދަ

     

އެއް މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަަތ ޤައިދީ ޖަލުގައި ަބންދުކޮށްފައިވާ  .1 71 ޤާޢިދާ ތަހުގީގުކުރުން 
ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިިބއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެތެރޭގެ ތަހުގީެގއް ފެށުމުގެ އިތުރުން، 
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ޝަރުޢީ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މިފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ޙާލަތްތައް ވަގުތުން 
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އެންުގމަކީ ން އިދާރާއަކަްށ ތަހުގީގުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އޮތް މިނިވަ

މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި ތަހުގީގީ އިދާރާއަކުން ކުރާ ތަހުގީގަްށ   ޒިންމާއެކެވެ.  ގެޕްރިޒަން
ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ީދ ތަހުގީގަށް ޭބނުންވާނެ ހެކީގެ ރައްކާތެރިކަން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ކަރާމާތަށް އުނިަކްނ އަންނަފަދަ ގޮތަކަްށ ލާއިްނސާނީ ވޭންދެނިވި ޓޯޗަރ ނުވަތަ  .2  
ރަސްމީ ، ތުހުަމތުކުރެވޭނަމަޖަލުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ އަދަުބ ދެވޭކަމަށް 

ފުރަތަމަ މާއްދާގަިއ  ޤާޢިދާގެޝަކުވާއެއްކޮށްފައި ނެތްކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް މި 
 މަތިކޮށްފައިވާ އިލްތިޒާމުތައް  ެދމިއޮންނާނެއެވެ.

ދެވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަެލއް ހިނގައިފިކަމަށް  ޤާޢިދާގެމި  .3  
ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ހިނުދންފެށިގެން އެ އަމަލުގައި ަބއިވެރިވެފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް 

ފަރާތެއް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ޝާމިލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އަނިޔާ    ެބލެވޭ އެއްވެސް
ންނާއި އެމީުހންގެ ާޢއިލާ އަދި ހެކިންާނ މުޢާމަލާތްކުުރމުގެ ފުރުސަތު މިފަަދ ޤައިދީ ލިުބނު  

 ތުހުމަތެއް އޮތްފަރާތަކަށް ދީެގން ނުވާނެއެވެ.

     

ހަށިގަނޑާމެދު އަމަލުކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއި އަދަުބވެރިކަމާއެކުގައެވެ.  މަރުވެފައިވާ މައްޔިތާގެ  72 ޤާޢިދާ 
މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ ަބލަދުވެރިންނަށް ވީހާވެސް އަވަަހްށ، އަދި އެންމެ ލަސްވެގެްނ 
ތަޙުޤީޤު ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހަށިގަނޑާ ޙަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ނެތް 

ޔާއި އެކަށީގެންވާ ޖަނާޒާއެއް އެ މައްޔިތާއަށް ާބއްވައިދޭނެ ފަރާތެއް ނެތް ޙާލަތުގައި  ޙާލަތުގަ
ޖަލުގެ އިދާރާއިން މައްޔިތާއަށް އެ ތަނެއްގެ ޘަޤާފަތާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުވެ މަތީން ޖަނާޒާއެއް 

 ާބއްވައިދީ މިކަމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

     

ން ޖަލުން  ޤައިދީ
 ނެރުން 

ނާ ޢާއްމުންނަށް ފެންާނނެވަރު އަކު ޖަލުން ނެރޭއިރު ނުވަތަ ޖަލަށް ގެންނަ އިރު އެޤައިދީ .1 73 ޤާޢިދާ
ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމަށާއި އަދި ރައްދުވެދާނެ އެއްވެސް ާބވަތެްއގެ މަލާމާތަކުންނާިއ  

ނެ ގޮތަށް ޢަމަުލ ރައްކާތެރިކުރެވޭ ނޭދެވޭ މަޝްހޫރުކަމަކުން ެބލުންތަުކންނާއި
 ވާނެއެވެ. ކުރަން

ން އުފުލާ އުޅަނދަކީ ރަނގަޅަށް  ޤައިދީ  ،ން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ އުފުލާ ހިނދުއިދީޤަ .2  
އަލި ވަންނަ އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން އެއްތަނުްނ ، ވައި ދައުރުކުރާ

ންނަށް ޖެއްސުމަކީ ޤަިއދީއެކަށީެގންނުވާ ޖިސްމާނީ ތަކުީލފެއް  ،  އަނެއްތަނަށް އުުފލާ އިރު
 މަނާކަމެކެވެ.
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ން އެއްތަނުން އަނެްއތަނަްށ އުފުލުމަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ ޖަލުގެ އިދާރާއިންނެވެ. ޤައިދީ .3  
 .ކެވެންގެ މައްޗަށް އޮންނަންވާނީ ހަމަހަމަ އުސޫލެޤައިދީ ކުރުމުގައިއަދި މިކަން 

     

ޖަލުގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެހުމާއެކު ކުިރއަށްދިއުން ިބނާވަީނ  .1 74 ޤާޢިދާ ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން 
އެކި ފަންތީެގ  ގެޖަލު، މަސައްކަތްކުރަން ޢައްޔަނުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާތީ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތައް އައްޔަންކުރަންވާނީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  
ޔަތުކަމާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި  އްއެމީހުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި އިންސާނި

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާިބލުކަން ލިިބފައިވާ މިންވަރު އަދި ފަރުދީގޮތުން މަސައްކަތަށް ޤާިބލު 
 ނެވެ. ންމިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެ

ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމަޢަށް މުހިންމު، އިޖުތިމާީޢ  .2  
 ށް ވިސްނައިދިނުމަކީ ޖަލު މަސައްކަތެއްކަން އާންމުނަށާއި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަ

މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށް ވާހިނދު، ތަފާުތ އެކި ވަސީލަތްތައް  އިދާރާ ހިންގާ ފަރާތުގެ
  އަންގައިދިނުމަކީ ޖަލުެގ މަސްއޫލުވެރިންގެނަްށ ިމކަންންމެދުވެރިކޮށް އާންމު

 ޒިންމާއެކެވެ.

އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤަށާއި  .3  
ށާިއ ސިއްޙީގޮތުން ތަންދޭ ިމންވަރަށް ަބލަިއ، މަސައްކަތަށްހުރި ޤާިބލުކަމަ

ވަޒީާފ   ދާއިމީމަސައްކަތްތެރީންކުރާ މަސައްކަތަށް މަޤާމު ކަނޑައަޅައި، މަދަނީ ޚިދުމަތުގެ  
ކަށަވަރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. އަިދ މަސައްކަތަށް ޤާިބލު ީމހުން ޝަުއޤުވެރިކޮށް ވަޒީފާގައި 

ކަނޑައަޅަންވާނީ ކުރާ މަސައްކަތަށް ަބލަިއ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް 
 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

     

މުވައްޒަފުންނަކީ ކުރާ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ތަޢުލީީމ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޖަލުގައި  .1 75 ޤާޢިދާ 
ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ  ފެންވަރު ލިިބފައިވާ ަބޔަކަށް ވާްނވާނެއެވެ. އަދި 

 ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭންާވނެެއވެ.

ޖަލުގެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަުކ ނުކުންނަްނ ފެށުމުގެ ކުީރން އެމީހަކީ އޭާނ  .2  
މަސައްކަތްކުރަން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއިންނާއި އާންމުކޮށް ޖަލުގަިއ 

ޭބސްޑް ެބސްޓް -އަދަުބ ދިނުމާެބހޭ ޒަމާނީ އެވިޑެންސް، ެބހޭގޮތުންމަސައްކަތްކުރުމާ 
ކޮށްފައިާވ ޕްރެކްޓިސްތަކުގެ އަލީގައި އެކުލަވާލެވޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ 

ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ަޖލުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު  ފަރާތަކަށްވާން
ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަމްރީން ލިބި، ތިައރީ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް   މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއަށް

 އިމްތިޙާނުން ފާސްވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
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ކުރުމަށާއި، ވަޒީފާެގ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ަކށަވަރު .3  
 ،ދެވޭކަން ޭބުނންވާނެ ަތމްރީން ލިިބދަމަހަްއޓާ ކުރިއެރުވުމަށް މުއްދަތުގައި މިކަންކަން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ހިންގާ އިދާރާއިން ޖަލު

     

 ދެވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުގެ ތެރޭގައި  ޤާޢިދާގެވަނަ  75  .1 76 ޤާޢިދާ 
 އަންނިވި ަކްނކަން ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ: ދަށްމިނުންއެންމެ 

ންނާ މުޢާަމލާތްކުރުމަށް ޤައިދީމުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި  )ހ(   
އެހީތެރިވެދޭނޭ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާިއ 
ގަވާއިދުތައް އަދި އުސޫލުތަކާއި، އަދި ަބއިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގޮތުން 

 ؛ހިފަހައްޓާ މިންގަނޑުތައް 

 މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޭބުނންވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންާމތަކާއި ޖަލުގެ ވަޒީފާގެ )ށ(   
ންގެ އިންސާީނ ކަރާމާތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން އަދި ޤައިދީއެންމެހާ 

މަނާކުރެވިފައިވާ އަމަލުތައް، ޚާއްސަކޮށް ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކާއި 
ގެންނުވާ ަފދަ ޢަމަލުތަކާ އަނިޔާކުރުމާއި އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުން އެކަށީ

 ؛ގުޅޭގޮތުން

މީގެތެރޭގައި ތަފާުތ ވައްތަރުގެ ، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން )ނ(   
ރައްކާތެރިކަމުގެ އުކުޅުތަކާއި ބާރާއި ހަތިޔާރު އަދި ހައްޔަރުކުރާ އާލާތްތައް 

ހަމަލާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޭބނުންކޮށްެގން މީހުން ިހފެހެއްުޓން އަދި ނުރައްކާތެރި 
މިސާލަކަށް، ވާހަކަދައްކާ  ން ރައްކާތެރިކަން ހޯދޭނެގޮތްތައްކިަބއި

 އަދި ؛މަޝްވަރާކޮށްގެން އެފަދަ ޙާލަތްަތއް މެދުވެރިވުމުން ަބރީއަވުމުގެ ހުނަރު

ންގެ ނަްފސާނީގޮތުން ޤައިދީޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ، ފުރަތަމައެހީ އާއި )ރ(   
، ޭބނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަތުމާއި ޖަލެއްގައި ދިމާވެދާނޭ ހާދިސާތައް ދެނެގަނެ

ދެނެގަނެ އިޖްތިމާއީ ފެންވަރެއްގައި  ކުރިއާލާ އްއަދި ނަފްސާނީ ބަލިތަ
 ންނަށް އަޅާލުންދީ އެހީތެިރވެދެވޭނޭ ގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.ޤައިދީ

ންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަންޖެޭހ މުވައްޒަފުން ނުވަަތ ަޤއިދީތަފާތު ގިްނތިތަކާއި ވައްތަރުެގ   .2  
  ކާ އެންމެ ގުޅޭ ާދއިރާއަޙަވާލުކޮށްފައި ތިޭބ މުވައްޒަފުންނަށް އެ  މަސައްކަތްތައް ޚާއްސަ

 ދޭންވާނެއެވެ.ތަމްރީން 

     

ންނަްށ ޤައިދީާވނީ ތައް ަބހައްޓަންޢަމަލުމަސައްކަތާއި  ގެމުވައްޒަފުންހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް  77 ޤާޢިދާ 
 ގޮތަށެވެ. ނެމިސާލުދައްކާ އެމީހުންގެ އިޙްތިރާމު ލިޭބ
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އެ ޖަލެއްގެ ވަސީލަތްތަްއ ހުރި މިންވަރަކުން، ެއކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަްށ  .1 78 ޤާޢިދާ 
ސައިކިއޭޓްރިސްޓުންނާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ސޯޝަލް ވޯކަުރންނާއި ޓީޗަރުން އަިދ 

 ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނުދޭ ފަރާތްތަްއ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިެބންާވނެއެވެ.

ޓައިމްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ސޯޝަލް ވޯކަރުންނާއި ޓީޗަރުން އަދި -ހިލޭ ސާބަހަށާއި ޕާޓް .2  
ޓައިމް މުވައްޒަފުްނ -ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނުދޭ ފަާރތްތަުކގެ އިތުރަށް މި ދާއިރާތަކުން ފުލް 

 ޖަލުގައި ތިބެންވާނެއެވެ.

     

ށް ހުންނަ ފަރާތަކީ އޭނާގެ މިޒާޖާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރާިއ އަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން .1 79 ޤާޢިދާ 
ތަޖުިރާބގެ ގޮތުން ވަޒީފާއަށް އެކަށޭނަ ޤާިބލު އަދި ޝަރުޠު ލިިބފައިވާ ތަމްރީނު އަދި 

 ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ.

ޓައިމްކޮްށ -އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީ ފުލްގެ މަޤާމަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން .2  
މަސައްކަތްކުރާ އަދި އޭނާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އެންމެހާ ަވގުތެއް ޖަލުގެ ރަސްީމ 
ކަންކަން ހިންގުމަށް ވަގުތު ދެވޭޭނ މީހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ދިރިއުޅެންވާނީ  

 ޖަލުގައި ނުވަތަ ޖަލާ ކައިރި ހިސާެބއްގައެވެ. 

ގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ފަރާތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ދޭއް ނުވަަތ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން .3  
ން ހުިރާހ ގަވާއިދުއެއަށްވުރެ ގިނަ ޖަލުތަކެއް ާވނަމަ އާންމު އުސޫލެއްގެ މަީތން 

ޖަލަކަށްވެސް ޒިޔާރަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު އިތުރު ފަރާތެއް މި ޖަލުތަކުގެ 
 ން ބެލެހެއްޓުަމށް ޤާއިމްވެ ހުންނަންވާނެއެވެ. ކަންކަ

     

ނުވަތަ ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ  ނާއިުބ  ނުވަތަ އޭނާގެ    ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން .1 80 ޤާޢިދާ 
ން ވާހަކަ ދައްކާ ޤައިދީޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ގިނަ  

 ވާނެެއވެ. ަބހުރުވައިން ވާހަކަދެކެވެން

 ޭބުނންކުަރންވާނެއެވެ.އަދި ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގަިއ ޤާިބލު ތަރުޖަމާނަކު  .2  

     

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެުނން ަބްނދުކޮށްފައިވާ ޖަލުތަކުގައި، އަންެހނުން ަބންދުކޮށްފައިާވ  .1 81 ޤާޢިދާ 
ޙަވާލުވެ  ގެ ގޮތުގައި ވެރިއެއް ކުޒިންމާދާރު އަންހެނަ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ސަރަޙައްދާ

ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އަންެހުނން ބަންދުޮކށްފައިވާ ޢިމާރާތުެގ ނުވަތަ ފަޅީގެ އެންެމހާ 
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ވެރިޔާގެ  މަސްއޫލުެއސަރަޙައްދާ ޙަވާލުވެ ހުރި އަންހެން ތަޅުދަނޑިއެއް އޮންނަންވާނީ 
 ެބލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

ން ަބންުދކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަްށ ޤައިދީ  މުވައްޒަފާކާ އެކުގައި މެނުވީ، އަންހެން އަންހެން .2  
 ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ.  ފިރިހެން މުވައްޒަފަކު ށްނުވަތަ ސަރަޙައްދަ

ން ސުޕަވައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނީ ހަމައެކެނި އަންހެްނ ޤައިދީއަންހެން  .3  
އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ  މަސްއޫލިއްޔަތު ރަސްމީ ަވޒީފާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. ނަމަވެސް 

ޅީގަިއ ން ަބންުދކޮށްފައިވާ ފަޤައިދީއަންހެން ، ފިރިހެން ޑޮކްޓަރުންނާއި ޓީޗަރުން
 ވެ.އް ނުކުރެއެއެމަނަ ޤާޢިދާމަސައްކަތް ކުރުން މި 

     

އަކު ފިލައިގެން ދާްނ މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތުގައި ަޤއިދީނަފްސުގެ ދިފާއުގައި ނުވަަތ  .1 82 ޤާޢިދާ 
ައުކ ޤައިދީނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮަތށް ކުރެވޭ އަމުރަކަށް އަމަލުން ނުވަތަ ބަހުން  

ންނާ މުޢާމަލާތްކުރާއިރު ޤައިދީނުކިޔަމަންތެރިވާ ޙާލަތެއްގައި ފިޔަވައި ޖަލުގެ މުވައްޒަފުން  
އަދި ާބރުގެ ޭބނުްނ ކުރިނަމަެވސް ކުރަންވާނީ ހާލަތާ .  ާބރުގެ ބޭނުންޮކށްގެން ނުާވނެއެވެ
ންނާ ދެކޮޅަށް ާބުރގެ ބޭނުން ކުރެވިއްެޖ ޤައިދީ ގޮތުން،  އެކަށޭނެ މިންވަރެއްގެ ާބރެކެވެ. މި 

  އަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންހާލަތުގައި ލަސްނުކޮށް 

ން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޤައިދީޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގަދަކަން ދައްކާ  .2  
 ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ޖިސްމާނީ ތަމްރީން ދެވެންވާނެއެވެ.

ކުަރންޖެހޭ މުވައްޒަފުންެގ   މުއާމަާލތް  މާވެންނާ ސީދާ ދިޤައިދީޚާއްސަ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ   .3  
. އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ހަތިޔާރެއް  ން ނުވާނެއެވެގެ ގެންގުޅެއަތުގައި ހަތިޔާރު

 ދޭންވާނީ، އެ ހަތިޔާރުޭބުނންކުރުމަށް ތަމްރީން ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންޏެވެ.

     

އެތެރޭގެ އަދި  
ބޭރުގެ  

 އިންސްޕެކްޝަން 

ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފަިއ އާންމުކޮށް ޖަލުތައް ދެގިްނތިއެްއގައި އިންސްޕެކްޓް  .1 83 ޤާޢިދާ
 އޮންނަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން:

ޖަލުގެ ކަންކަން ރަސްމީކޮށް ހިންގާ އިދާރާއިން، ޖަލު ހިންުގމުގެ އިދާރީ   )ހ(  
 ؛ ކަންކަމާއި ޖަލުގެ އެތެރޭގެ އިންސްޕެކްޓްކުރުން

މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ަބިއނަލްއަޤުވާމީ  )ށ(  
 ފަރާތްތަކުން އިންސްޕެކްޓްކުރުން. 

ނާީއ ޖަލުގެ ކަންަކން ިހނގަމުންދަނީ ޖި ނީއިންސްޕެކްޓްކުރަންވާމި ދެ ޙާލަތުގައިވެސް  .2  
، ރުވުމަށާއިމަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުއަދަބުދިނުމާއި ޢުޤޫާބތްކަނޑައަޅާ ނިޒާމުގެ 
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 މުކޮށްފައިވާޤާއި، ރައްކާތެރިކުރުވުމަށާއި އްންގެ ޙައްޤުތަޤައިދީަބންދުކޮށްފައިވާ 
 އަދި އިޖުރާއަތުތަކާ ެއއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށެވެ.  ސިޔާސަތުތަކާއިޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިުދތަކާއި  

     

 ިލިބގެްނވާ ާބރުތަކުގެ ތެރޭގައި:ބަލާފަސްކުރާ މީހުންނަށް  .1 84 ޤާޢިދާ 

ން ޤައިދީންނާއި ޖަލުގެ ތަންަތން ައދި ޤަިއދީޖަލުގައި ަބންދުކޮްށފައިވާ  )ހ(   
ންނާމެުދ ޢަމަލުތައް ޤައިދީެބހެއްޓޭ ތަްނތަުނގެ ޢަދަދާއި އަދި،  ހައްޔަރުކޮށްފައި

ންގެ ކުުށގެ ރެކޯޑާއި  ޤައިދީގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ޓަންވީ ަބހައް
  ބެލުން.ބަންދުކޮށްފައިވާ ޙާލަތާގުޅޭ މަޢުޫލމާތު

ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކުރިން ެއންގުމަކާ ނުލާ  ޖަލުގެ ޙާލަތް ެބލުމަްށ   )ށ(   
 ؛ން ކަނޑައެޅުންަޤއިދީޖަލުތައް އަދި އިންޓަވިއުކުރާނޭ 

ސިއްރު އެކަހެރި ައދި ންނާއި ޖަލުގައި މަސައްކަްތކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ޤައިދީ )ނ(   
 އަދި ؛ އިންޓަވިއުކުރުން

ށާއި ކަމާެބހޭ މަސްއޫލުވެރިންނަގަޅުކުރުމަށް ޖަލުގެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ރަނ )ރ(   
 އިދާރާތަކަށް އެންގުމުގެ ާބރުލިބިގެންވުން. އެހެން

އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުްނ  .2  
ިލިބފައިާވ ފަރާތަކުން ކަމުގަިއ  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ، ކަމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ތަޖުިރާބ

ވެފައިވާ  ޚާއްސަދާއިރާއިން  ސިއްޙީވާނެއެވެ. އަދި މި އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ވާން
ތަޖުރިާބކާރުންވެސް ހިމެނެންވާެނއެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ޓީމުގައި ދެ ޖިންސުގެ 

 ހަމަހަމަކަމަށްވެސް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

     

ފަުހވެސް ކަމާެބހޭ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓެއް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން   އިންސްޕެކްޝަނަކަށްކޮންމެ   .1 85 ޤާޢިދާ 
ންގެ  ޤައިދީރުހުން ދީފައިވާ  ސާފު ބަހުން ވާނެއެވެ. ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށް

މިނިވަްނ  ންގެ ޒާތީ މަޢުލޫާމތުތައް ިސއްރުކޮށް،ޤަިއދީއެހެްނ  ،މަޢުލޫމާތު ފިޔަވާ
 ރުމުގެ ވިސްނުންގެންގުޅެންވާނެއެވެ.އާންމުކު ޕޯޓުތައްއިންސްޕެކްޓަރުންގެ ރި

މިނިވަން އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ލަފާ ތަންފީޒުކުރާނެކަން ނުވަތަ ޫނންކަން، އެކަށީގެންާވ  .2  
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަލުގެ މަސްއޫލުވެރިން ނުވަތަ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން  

 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 
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މަގުދައްކައިދޭ  
 މަބްދައުތައް 

" ގެ ދަށުން 1 އިްބތިދާއީ ނުކުތާމި އުސޫލުތަކުގެ " ޤާޢިާދތަކަކީތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  86 ޤާޢިދާ
މަޤްޞަދުތައް   ޖަލުމަރުކަޒުތަކުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ޤާޢިދާތަކެވެ. އި ހިންގާނެ ގޮތްަތއް ކަނޑައެޅުމުގެ މިންގަނޑުތައް ަބޔާންކޮށްދޭ އާކަނޑައެޅުމުގަ

     

ެއނުބރި މުޖްތަމަޢަށް މަރުހަާލތަކެއްެގ   ޤައިދީގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮްށ ނިްނމުމުގެ ކުރިން،  ޤައިދީ 87 ޤާޢިދާ 
ތެރެއިން ނުކުމެވޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން އެދެވިގެންވެއެވެ. މިކަން ހާޞިލުކުރުމަށް 

 ،ގެ ތެރޭގައިއެއްގެ ހާލަތަށް ވަކިވަކިން ރިޢާޔަތްކޮށް، ކުރެވިދާނެ ަބއެއް ކަންކަމުޤައިދީކޮންމެ 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުގެ ުކރިން ަބންދުން އަވަަހށް ދޫކޮށްުލމުގެ ނިޒާމެއް އެ ޖަލުގައި 

 ވާ އިމްތިހާނުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެކަށީގެން  ޤައިދީނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ،  
 ން މިިނވަންކުރުން ހިމެނެއެވެ. އިޖްތިމާޢީ އެހީއާއެކު ފުލުހުން ޫނން ަބއެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށު 

     

ން މުޖުތަމައުްނ އެކެހެރި ކުރުމުގެ ޤައިދީ ންނާމެދު ޢަމަުލތައް ަބހަްއޓަންވާނީ ޤައިދީ .1 88 ޤާޢިދާ 
ންަނށް ާބރުއަޅާ ގޮތަށެވެ. ޤައިދީަބދަލުގައި މުޖްތަމަޢުގެ ަބއެއްގެ ޮގތުގައި ކުރިއަށްދިއުމަށް  

ން އަނުބާރ މުޖުތަމައަށް ނިކުތުމަށް އެހީވެދޭނެ އިޖްތިމާޢީ ޤައިދީމިގޮތުން 
މަށް ޭބނުންާވ ން އަނުބރާ މުޖުތަމައަށް ނިކުތުޤައިދީމުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 

 ރިހެިބލިޓޭަޝން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.

އެމީހުންގެ އާއިލާއާއެކު އަދި އިޖްތިމާއީ މުއައްސަސާތަކާމެދު އޮންނަ ، ންޤައިދީ .2  
ދަަމހައްޓާ އިުތރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް   ދެވިގެންވާ ެއެހނިހެން ގުޅުންތައްގުޅުންތައްފަދަ، އެ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތެރިންނާ ކޮންމެ 
ން ތަންފީުޛކުރަމުންދާ ޙުކުމާއި ޤައިދީޖަލެއްވެސް ގުޅިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ. އަދި 

ންގެ ަމދަނީ އަދި އިޖްތިމާީޢ ޤައިދީޢުޤޫާބތާއި ަތޢާރުޟުނުވެ، ާޤނޫުނ ތަންދޭ މިންވަރުން  
ންނަށް ހޯދައިދީ ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޤައިދީޙައްޤުތަކާއި އެހެނިހެން އިޖްތިމާއީ ފައިދާތައް 

 ޭބނުންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާެނއެވެ. 

     

ންނަްށ ޤައިދީއިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި  .1 89 ޤާޢިދާ 
ން އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ެބހުމުގެ ޤައިދީޚާއްސަކޮށްގެން ފަރުވާލިބިދޭން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން 
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ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންޖެހެއެވެ. މިފަދައިން ފަރުާވ ދިނުމަށްޓަކައި އެކި 
ންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވަކި ޖަލުތަކަށް ޤައިދީން އެގްރޫޕެއްގެ އިދީޤަގްރޫޕުގެ 

 ބަހައިލުން އެދެވިގެންވެއެވެ.

މި ހުރިހައި ޖަލުތަކުގެ ސަލާމަީތ ކަންކަން އެއްގޮތަކަށް ހުރުން ާލޒިމެއްނޫނެވެ. ކޮންމެ  .2  
ފިޔަވަޅުތައް ޤާއިމުވެފައި ހުންަނ ގްރޫޕަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސަލާމަތީ 

 މަށް ހުރަސްތަކެއް ނެތްން ފިލައިގެންދިއުޤައިދީ.  ޖަލުތަކުގައި ޭބތިއްުބން އެދެވިގެްނވެއެވެ
ށް ކަމަށްވާއިރު، ންގެ އަޚްލާޤަށާއި ސުލޫކަޤައިދީަބރޯސާވާނީ  އްހުޅުވާލެވިފައިވާ ޖަލުތަ

އެކަށީގެންވަނީ އެފަަދ އެންމެ ޤައިދީންގެ ރިހިިބލިޓޭޝަަނށް ހޮވާލެވޭ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު 
 ޖަލުތަކެވެ.

ންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެގެން ގޮސް، ޤައިދީަބންދުކޮށްފައި ުހންނަ ޖަލުތަކުަގއި ގެންގުޅޭ  .3  
ންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފަރުވާދިނުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެ މިންވަރެއްގައި  ޤައިދީވަކިވަކި 
ދަދު ހިފެހެްއޓުން އެދެވިގެންވެއެވެ. މިޮގތުން ަބއެއް ޤައުމުތަކުގަިއ ންގެ އަޤައިދީޖަލުގެ 

. އިތިއްަބއެވެނުަބ ންޤައިދީ)ފަސް ސަތޭކަ( އަށްވުރެ ގިނަ  500މިފަދަ ޖަލުތަކުގައި 
 ންނެވެ. ޤައިދީއަދި ހުޅުވާޅެވިފައިވާ ޖަލުތަކުގައި  ަބއިތިއްބަންވާނީ ވީހާވެސް ަމދު 

ންނަށް ބޭނުންާވ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭވަރަށް ޖަލުތައް ކުޑަވުން  ޤައިދީނަމަވެސް،   .4  
 އެއީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. 

     

ޒިންމާ ނިމުނީެއއްނޫނެވެ. މިގޮތުން ަބންުދްނ  މުޖްތަމަޢުގެޖަލުން މިނިވަންވާ ހިސާުބން  ޤައިދީ 90 ޤާޢިދާ 
އަނުބރާ މުުޖތަމައަށް ގުޅުމަށް އަދި ޭއނާއާ ދެކޮޅަށް ހުރި ހުރަސްތައް  ޤައިދީދޫކޮށްލެވޭ 

މަދުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ރިހެިބިލޓޭޝަން ދިނުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އޭޖެންސީތަކުން 
 ވެ. މިފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަޅާުލންދޭންޖެހެއެ

     

ޖަލުގައި ަބންދުކުރާ ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރުވާގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެގެންދާނީ،  91 ޤާޢިދާ ފަރުވާކުރުން 
މިފަދަ މީހުންގެ މައްޗަށް ކޮްށފައިވާ ޙުކުމް ތަންދޭ މިންވަރަކުން، ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމޭިއުރ 

ާޤނޫނުތަކަްށ ތަާބވާ އަދި އަމިއްލަ ފައިމައްަޗށް ތެދުވެވޭފަދަ ަބއެއްކަމަށް މިފަދަ މީހުންނަކީ 
  ޤަޫބލުކޮށްދީ އެފަދަަބޔަކަށް ހެދުެމވެ. މި ފަރުވާ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިފަދަ މީހުން އަމިއްލަ 

 ތިރާމާއި އިތުާބރު އިތުރުކޮށްދީ ޒިންމާދާރު ަބޔަކަށް ހެދުމެވެ.ޙްނަފްސަށްކުރާ އި

     

އެއްގެ މާޒީގައި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއީ ޖިނާއީޮގތުން ކޮްށފައިވާ ޢަމަލުތަކަށާިއ ޤައިދީކޮންމެ   .1 92 ޤާޢިދާ 
އެމީހުންގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިްސމާނީ ކުޅަދާނަކަމާއި ޤާިބލުކަމާއި އެ މީހެއްގެ ޠަީބަޢތާިއ 

އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން އޭނާއަްށ  ތުތަންފީޛުކުރަމުން އަންނަ ޙުކުމުގެ މުއްދަ
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ންނަށް ފަރުވާދެވެން ޮއތް އެންމެހާ ގޮތަުކްނ ޤައިދީކުރިއެރުން ހުރި ދާއިރާތަކަށް ަބަލއި 
ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް   ތަޢުލީމުއަށް ދީނީ ޤައިދީފަރުވާދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

 ، ލީމު ހާޞިުލކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއިތަޢުޢާއްމު  ،ިދނުމާއިތަޢުލީމު ޤައުމުތަކުގައި ދީނީ 
ޯސޝަލް ކޭސް ވޯކަރުންގެ އެހީެތރިކަމާއި ވަޒީފާއާއި  ،ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގއާއި

މާއި އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ހަރުދަނާކުރުން ސިލިންގ އާއި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަކައުން
  ހިމެނެއެވެ.

އަކުވެސް ޖަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ޤައިދީއެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ަބންުދކުރެވޭ ކޮންމެ  .2  
ހިނދު، މި އުސޫލުގެ އެއްވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމާ ގުޅޭ 

ލިބެންވާެނއެވެ. މި ރިޕޯޓުތަކުގެ  އަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންފުރިހަމަ ރިޕޯޓުތައް 
  ސިއްޙީ ގެ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ  ޤައިދީތެރޭގައި  

 ދާއިރާއިން ޚާއްޞަވެފައިވާ ފަރާތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އާ ގުޅޭ ވަކިވަކި ލިޔުންތައް ަބލަހައްޓަންވާނީ ކޮންެމ ޤައިދީމި ރިޕޯޓުތަކާއި  .3  
އަކަށްވެސް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަކި ފައިލެއްގައެވެ. އަދި މި ފައިލްތަކަކީ ދުވަހުްނ ޤައިދީ

ދުވަހަށް ބަލަހަްއޓާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނޭގޮަތްށ 
 ވެ.ހުންނަ ފައިލްތަކަކަށް ާވންވާނެއެ 

     

ގިންތިކުރުމާއި  
 ވަކިކުރުން 

 ޤައިދީން ފަންތިތަަކށް ބަހާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކަށް ވާންވާީނ: .1 93 ޤާޢިދާ

ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯޑަށްަބލައި އެހެން ޤައިދީންނަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު  )ހ(  
 ؛ފޯރުވާނެހެން ހީވާނެ ޤައިީދން ވަކިކުރުން

އިޖުތިމާއީގޮތުން ރިހެިބިލޓޭޓްކުރުަމށްޓަކައި އެއްކަހަލަ ފަރުވާ ޭބނުްނވާ ޤައިދީން  )ށ(  
 ވަކިކުރުން.

ވަސީލަތްތަކާއި ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކުން ވަކި ޖަލުތައް ނުވަތަ އެއް ޖަލެއްގައި   .2 
 ވަކިކޮްށ، ތަފާތު ފަރުވާ ޭބުނންވާ ފަރާތްތަްއ ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.ގިންތިތައް ޤައިދީންގެ 

     

ން ަބންުދކުރުމުން އެމީހުންގެ މިޒާޖާއި  ޤައިދީއެކަށީގެންވާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ަބންދުކުރެވޭ   94 ޤާޢިދާ 
އެއްގެ ޤާިބލުކަމާއި ބޭނުންވާނޭ އެހީއާއި ކަންކަމަށް  ޤައިދީޠަބީޢަތް ދެނެގަތުަމށްފަހު، އެ 

ވީ އެންމެ އަވަސް    އްއަކަށްވެސް ވަކިން ފަރުވާދޭނެ ޕްރޮގްރާމެޤައިދީ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ  
 ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. ފުރުޞަތެއްގައި

     



36 

 އިނާޔަތްތައް 

 

 

ންނަްށ ޤައިދީން ޒިންމާދާުރކުރުވުމަށް އަދި  ޤައިދީރަނގަޅު ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ހިފެހެއްޓުމަށާއި   95 ޤާޢިދާ
ދިއުމަށްޓަކައި، ފަރުވާކުރިއަށް ގެންދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އި ދޭ ފަރުވާއަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވަ

ންނަށްދޭ ފަރުވާ ޤައިދީންނަށް ލިޭބ ޢިނާޔަްތތަްއ ތަފާތު ފަންތިތަކަށް ަބހާލަިއ، ޤައިދީ
ޤާއިމުކުރެވިފައި ކޮންެމ ޖަލެްއގައިވެސް  ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ވަކި ނިޒާމެއްގެ ދަށުން

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

     

ސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާމެދު ޑޮކްޓަރެއް  ޖިސްމާނީ އަދި ނަފު، އޭނާގެ  އަކަށްވެސްޤައިދީކޮންމެ  .1 96 ޤާޢިދާ މަސައްކަތް 
މަސައްކަތްކުރުމަށާއި   ލަފައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،ގެނުވަތަ ސިއްޙީ މާހިރެއް 

 ލިެބންާވނެއެވެ.  ،ގެ ފުރުސަތުރިހެިބލިޓޭަޝންގައި އަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވުމު

ން މަސައްކަތުގައި ޭބތިއްުބމަށް އެކަށީގެންާވ ޤައިދީކު މަސައްކަތު ދުވަހައާންމު  .2  
  ންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ޤައިދީ ޭބނުްނތެރި މަސައްކަތް، މިންވަރަށް

     

ންނަށް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އެމީހުންނަށް އަނިޔާވާަފަދ ޤައިދީޖަލުގައި  .1 97 ޤާޢިދާ 
 ހާނިކަވާފަދަ މަސައްކަތަަކށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.ނުވަތަ 

 ނުާވނެއެވެ. ގެންން ގޮތުގައި ގެންގުޅެންނަކީ އަޅުން ނުވަތަ ނޯަކރުޤައިދީ .2  

ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޒާތީ މަންފާއަށް  .3  
 އެއް ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.ޤައިދީއެއްވެސް 

     

މިނިވަންވުމުްނ  ށްޙުކުމް ތަންފީޛުކޮ ޤައިދީޖަލުގައި ކުރަން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތަކީ  .1 98 ޤާޢިދާ 
ތެދުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހިަފހައްޓައިދޭނޭ ނުަވަތ 

 އިތުރުކޮށްދޭނޭ ފަދަ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ރިއެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ސަަބުބން ފައިދާއެއް ހޯދޭނޭ ވިޔަފާ  ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގެ .2  
 ންނަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.ޤައިދީޚާއްޞަކޮށް ޒުވާން 

އިދާރީ އަދި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށާއި، ވޮކޭޝަަނލް ަމސައްކަތަށް ހޮވުމުގައި  .3  
ން ކުރަން ބޭނުންާވ ޤައިދީގެންގުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން، 

 ންނަށް ިލިބދޭންވާނެއެވެ.ޤައިދީރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިޚްތިޔާ ގެ ާބވަތްމަސައްކަތު
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އުލަށް  ހަކަކީ، އާންމު މަސައްކަތުގެ މާންކުރާ މަސައްކަތްތަޤައިދީޖަލުގައި  .1 99 ޤާޢިދާ 
 ށްއިންތިޒާމުކޮ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި ކުރެވޭ ކަމަކަށްވާތީ، މަސައްކަތްތައް

ގޮތާިއ  ރާލުން ޭބރުގައިވެސް އެ މަސައްކަތްކުޖަ ،ތަރުތީުބކުރެވިފައި ުހންނަންާވނީ
  އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ.

ޤައިދީންނާއި އެމީހުްނގެ މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނުގެ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ޖަލުގައި ނަމަވެސް،   .2  
  ހިންގާ ސިނާއަތަކުން މާލީ މަންާފއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުން އިސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

     

ދަނޑުތައް ހިންަގންވާީނ ސީދާ ޖަލު ހިންާގ  ަޢތުތަކާއިސިނާހިންގާ ރޭވިގެން ލުގައި ޖަ .1 100 ޤާޢިދާ 
ވެގެްނ   މަސައްކަތްތަކަކަށްއަދި އެއީ އަމިއްލަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހިންގާ    .  އިދާރާއިންނެވެ
  ނުވާނެއެވެ.

ން ޤައިދީސީދާ ޖަލުގެ ކަންކަން ހިންގާ ިއދާރާ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް  .2  
ދަށުންނެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ފިޔަވާ އެހެން    ގެ ެބލުމުގެކުރަންވާނީ ޖަލު އޮފިސަރެއް

ން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މިންވަރަށް ބަލައި، ޤައިދީން މަސައްކަތްކޮށްދޭނަމަ  ޤައިދީފަރާތަކަށް  
 ގެ ކަންކަން ހިންގާ އިދާރާއަްށ އެ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ އުޖޫރަ ލިބެންވާނެއެވެ.ޖަލު

     

މިނިވަން މަސައްކަތްތެރީންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ   .1 101 ޤާޢިދާ 
 ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ. ން މަސައްކަތްކުރާ އިރުވެސް ކަނޑައަޅާ ޤައިދީމިންގަނޑުތައް 

މިނިވަން މަސައްކަތްތެރީންނަށް ަމސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަަބުބން  .2  
ްނނަްށވެސް  މަސައްކަތުގެ  ޤައިދީލިޭބ އަނިޔާއަކަށް ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ލިޭބ ފަދަިއން 

މާހައުލުގައި ދިމާވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަަބުބން ިލޭބ އަނިޔާއަކަްށ ގެއްލުމުގެ ަބދަުލ 
 ވެ.ލިބެންވާނެއެ

     

އާންުމ ، ން ދުވާލަކު އަދި ހަފްތާައކު ގިނަވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ވަގުތުޤައިދީ .1 102 ޤާޢިދާ 
މިނިވަން މަސަްއކަތްތެރިން އާންމުކޮްށ މަސައްކަތްކޮށް އުޅޭ ގަޑިތަކަްށ  ،އުސޫލުތަކަށާއި

 ވާނެއެވެ. ވަތަ އިދާރީ ގަވައިދަކުން އެކަށައަޅަންރިޢާޔަތްކޮށް ހަދާ ޤާނޫނަކުން ނު 

ކުރާ ވަގުތު ކަނޑައަޅާއިރު އެމީހުންގެ ރިހެިބލިޓޭޝަނާއި ފަރުވާގެ ތްން މަސައްކަޤައިދީ .2  
 އްކަމުގައިވާ ތަޢުލީމު އުނެގނުމާއި އެހެނިހެްނ ޙަރަކާތްތަކަްށ ުބރޫނާރާނެ ގޮަތށް އެަބ

ހަފްތާގެ އެއްދުވަސް ޗުއްޓީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގަިއ ، ޅުމުގެ އިތުރުންވަގުތު ކަނޑައަ
 ންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅަ
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އުޖޫރައެއް ދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފަިއ ން ކުރާ މަސައްކަތަށް ެއކަށީގެންވާ ޤައިދީ .1 103 ޤާޢިދާ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ންނަށް ލިޭބ އާމްދަނީއިން ަބއެއް އެމީހުންގެ ބޭނުމަްށ ޤައިދީމި ނިޒާމުގެ ދަށުން،  .2  
ހުއްދަކުރެވޭ ތަކެތި ގަތުމަށާއި ެއމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ޮފނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދީފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ންަނށް ލިޭބ އާމްދަނީގެ ަބއެއް ޖަުލގެ އިދާރާއިން ނަގައި ޤައިދީ މި ނިޒާމުގެ ދަށުން،  .3  
ންނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމަށް  ޤައިދީންވުމުން ޙަވާލުކުރާ ގޮތަށް  މިނިވަ ޤައިދީ

 ދޭންވާނެއެވެ. އިސޭވިންގްސް ފަންޑެއް ަބހައްޓަ

     

ތައުލީމާއި  
 މުނިފޫހިފިލުވުން 

ންަންށ، އިތުރު ތަޢުލީމު ޤައިދީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްގެން މަންާފ ލިޭބނޭ އެންމެހާ  .1 104 ޤާޢިދާ
ން ދީނީ ޤައިދީޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޖަލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ހުންނަ ޤައުމުތަކުން އެ ވަސީލަތްތައްވެސް    އަހުލުވެރި ކުރެވޭނޭ ވަސީލަތްތައް  ކަންކަމަށް
ންނަށް ތަޢުީލުމ ދީޤައިންނާއި ޒުވާން  ޤައިދީފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ  

އް  ސަމާލުކަމެ  ޚާއްސަޙާޞިލުކުރުމަކީ މަޖުޫބރުކަމެކެވެ. އަދި މިކަމަށް ޖަލުގެ އިދާރާއިްނ  
 ދޭންވާނެއެވެ.

ންގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ޤައިދީމިނިވަންވުމަށްފަހު  .2  
ވީމިންވަރަކުން، އެޤައުމެއްގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމީ  ،  ްނނަށް ދެވޭ ަތއުލީމަކީޤައިދީބޭނުމުގައި،  

 ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދެވޭ ތަޢުލީމަްށ ހަދަންވާނެއެވެ. 

     

ންގެ ނަފްސާީނ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި ޖަލުގައި މުނިފޫހިިފލިވުމުގެ ޤައިދީ 105 ޤާޢިދާ 
 ންނަށް ފޯރުކޮށްޭދން ވާނެއެވެ.ޤައިދީޙަރަކާތްތަކާއި ޘަޤާފީ ޙަރަކާތްތައް ރާވައި 

     

ޚާއްސައިޖުތިމާއީ  
ގުޅުންތަކާއި  

މިނިވަންވުމަށްފަހު  
 ދޭންޖެހޭ އަޅާލުން 

އެދެފަރާތުގެ މަސްލަހަުތ ،  ޤައިދީންނާއި ޤައިދީންގެ އާއިލާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެިއން 106 ޤާޢިދާ
 ހުރި ގުޅުންތައް ދަމަހައްޓާ އިތުރަށް ަބދަހިކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

    

މުސްތަޤުަބަލށް  އޭނާގެޤައިދީ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެުވީނންސުރެ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް  107 ޤާޢިދާ
ދިުއމަށާއި ޤައިދީގެ ޢާއިލާގެ ދޭންވާނެއެވެ. ޤައިދީގެ ރިހެިބލިޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެން
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ފައިދާއަށްޓަކައި، ޤައިދީ އަނުބރާ މުޖުތަމައަށް ޭބނުންތެރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި އައުމަށްޓަކައި  
 ޖަލުން ޭބރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެޖެންސީތަކާއި މީހުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާިއ އެހީވެދޭ

 ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީވެީދ ާބރުއަޅަންވާނެއެވެ. 

     

ޤައިދީ ަބންދުން މިނިަވންކުރެވޭ އިރު އޭނާއާގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ކާކުކަން  .1 108 ޤާޢިދާ 
އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދީ، ދިރިއުޅޭނޭ އެކަށީގެންވާ ގެޔަކާއި ކުރާނެ މަސައްކަތެއް  

އޭނާ ދާން    ލިބިފައިވޭތޯއާއި މޫސުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެދުން ހުރިތޯ ކަށަވަރުކޮށް، އެވަގުތު
ހަކު ންޒިަލށް ދެވޭނެ ގޮތް ފަހިވެފައިވޭތޯއާއި އަދި ޖަލުން ިމނިވަންވުމާއެކު އެމީމަ  ޭބނުންވާ

އަމިއްލައަށް އުޅެވޭނެކަން، ޖަުލން މިނިވަންވާ ޤައިދީްނނަށް ެއމީހުން މުޖުތަމަޢަްށ 
ރުޖޫޢަވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސަރުކާރު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އެޖެންސީތަކުން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މިފަދަ އޭޖެންސީތައް ތަމްޘީލުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ މަންދޫުބންަނށް ޖަލަށާިއ  .2  
 ންގެ ހުކުމް ފެށޭ ަޤއިދީންނަށް ވާސިލުވުމުގެ ފުުރސަތު އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޤައިދީ

 ހޯދަންވާނެއެވެ.ގެ ކުރިމަގާމެދު އެ މަންދޫުބންގެ ލަފާ  ޤައިދީ  ންދުވަހުން ފެށިގެން ނިމެންދެ 

 

  

މިފަދަ އެޖެންސީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކަކީ ވަކި ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ވަކި ނިޒާމެއްގެ  .3 
ކަމުގައި ވުމަކީ މިފަދަ އެޖެންސީތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ކަންތެރެއިން ހިނގާ ކަން

 ގޮތުގައި ހިފުމަށް މަގުފަހިވެގެންާދނޭ ކަމެކެވެ.

 

 

 

އޭނާގެ ނަފްސާނީ ޙާލަތުގެ  މީހަކީ ންގެ ތެރެއިންޤައިދީޖަލުގައި ަބންދުކޮށްފައިވާ  .1 109 ޤާޢިދާ 
ނުވެވޭނެ މީހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ  ސަަބުބން ޖިނާއީ ކުށަށް ޒިންމާ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނަފްސާނީ  ޮބޑު ަބންދުކުރެވުނު ފަހުން    ޤައިދީއަކު
ހާަލުތ ެބހެއްޓުަމކީ އެމީހެއްގެ  ަބންދުގައި    ޖަލުުނނަމަ، އެފަަދ މީހަކު  ދެނެގަނެވުަބއްޔެއް  

ނަފްސާނީ ފަރުވާ ލިޭބޭނ  މެ އަވަހަކަށްވީއެން ކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ،ގޯސް ވާނެ 
 މަރުކަޒަކަށް ަބދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ޖަލުގައި ތިޭބ ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަ ޤައިދީން  .2  
މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެހެނިހެން ޤައިދީންނަްށ، ޤާިބުލ  ސިއްޙީ އަދި/ނުވަތަ 

  ޚާއްސަ ތަޖުރިާބކާރެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން، އެމީހުން ަބލާ ފަރުވާ ދިނުމަށް  ސިއްޙީ
 ފަރުވާދެވިދާނެއެވެ. ތަނެއްގައި 
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ތެރެއިން ދުމަތުގެ ޚި ސިއްޙީ ޖަލުގެ ، އަކަށްޤައިދީޮކންމެ  ލިިބދޭންޖެހޭނަފްސާނީ ފަރުވާ  .3  
 . ފޯރުކޮށްދޭންާވެނއެވެފަރުވާ ޭބނުންވާ

ކުރިއަްށ  އެ ފަރުވާ، ން މިނިވަންވުމަްށފަހުޤައިދީނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި  110 ޤާޢިދާ 
 ތިޒާމު އިން ކުރިައށް ގެންދެވޭނެ އެކަށީެގންވާ ަފރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ، ގެންދަންޖެހޭނަމަ

 .ދެވިގެންވެއެވެސައިދިނުން އެއްހަމަޖަ

 

 

ބުނެފަިއ  ކަމަށް "ޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިީދން" ޤާޢިދާތަކުގައިމީގެ ފަހުން މި  .1 111 ޤާޢިދާ 
ުނވަތަ ޖަލު ބަންދުަގިއ  ފުލުހުންގެ ަބންދުގައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

 މީހުންނަށެވެ.   ޝަރީޢަްތ ފެށިފައިނުވާ އަދި ޙުކުމެއް ކޮށްފައިނުވާތިޭބ މީހުންގެ ތެރެއިން  

ޤައިދީއެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާިބތުނުވާހާ ހިނދަކު ބަލަންާވނީ އޭނާއަކީ ކުށުްނ  .2  
ަބރީއަތްވެގެންވާ މީހެއްގެ ޮގތުަގއެވެ. އަދި އޭނާއާމެދު ޢަމަލުކުަރންވާނީވެސް އެގޮތުގެ 

 މަތިންނެވެ.

ފަރުދީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަާކއި ގަވާއިދުތައް އަދި  .3  
ކަންކަމާ ގުޅޭ އިޖުރާޢާތުތަކާ ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަްށ  ޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިދީްނގެ 

އެކަށީގެންާވ  އެފަދަ ޤައިދީންނަށް ފައިދާ ޤާޢިދާތަކުގެ ޚާއްސަ ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޙާލަތްތަކުގައި ލިިބދޭންވާނެއެވެ.

     

ަބްނދުކޮށްފައި ތިެބންާވީނ  ބަންދު މީުހންންނާއި ޤައިދީކުށް ސާިބތުވެ ަބންދުކޮށްފައިވާ  .1 112 ޤާޢިދާ 
 ވަކިންނެވެ.

މަތުގައި ހުކުޑަކުދިންނާއި ކުށެއްގެ ތުޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިދީްނގެ ތެރެއިން  .2  
އާންމު  ތިީމހުން ަބންދުކޮށްފައި ަބއިތިއްަބންވާނީ ަވކިން، އަދިަބންދުކޮށްފައިވާ ޮބޑެ

 އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ވަކި މަރުކަޒުތަކެއްގައެވެ.

     

ނިދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައިފައި ހުންނަންވާީނ ޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިީދްނނަށް  113 ޤާޢިދާ 
މި ޙާލަތް  އާދަކާދައަށް ަބލައި  ގުޅޭނަމަވެސް އެތަނެއްގެ މޫސުމާކޮޓަރިތަކުގައެވެ.  ވަކިންވަކި

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ަބދަލު
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ޝަރީަޢތް ފެށިފަިއނުާވ ގާ ނިޒާމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ ަމތިން،  އެ މަރުކަޒެއްގެ ކަންތައްތައް ހިން  114 ޤާޢިދާ 
ފިނަމަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މަރުކަޒުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޢާއިލާ  އެދިޤައިދީން 

ެއ  އޭނާއަށްއާއި ރައްޓެހިން މެދުވެރިކޮށް ޭބރުން ކާއެއްޗެހި ގެނެވިދާނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ 
 ފޯރުކޮށްޭދން ވާނެއެވެ. ތިމަރުކަޒަކުން ކާޯބތަކެ

     

އެ  އަތުގައި އެކަށީގެންވާ ސާފު އަންނައުނު ހުރިނަމަ، ޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިދީްނގެ  115 ޤާޢިދާ 
 ުކށް އޭނާ ޖަލުގެ ޔުނީފޯްމ ާލނަމަ، އެ ާވންޖެހޭނީއަންނައުނު ލުަމށް ހުއްދަދެވިާދެނއެވެ. 

 ކަށެވެ. ންގެ ޔުނިޯފމާ ތަފާތު ޔުނިފޯމަޤައިދީސާިބތުވެފައިވާ 

     

ނަމަ އޭނާއަށް ޖަލުގައި  ޖެމަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވެއްޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިދީން  116 ޤާޢިދާ 
. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޖުޫބރެްއ ންވާނެއެވެދެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ އޭނާކުރި މަސައްކަތަށް އުޖޫރަ ދޭންވާނެއެވެ.

     

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ ތިްނވަނަ ފަރާތެއްގެ ޚަރަދުގައި ޝަރީޢަތް ފެިށފައިނުވާ ޤައިީދންެގ  117 ޤާޢިދާ 
ފޮތާއި ނޫހާއި ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސާމާނު އަދި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށާއި އެ  

 އޭާނއަށް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.މަރުކަޒުގެ ކަންކަން ހިނގާ ނިޒާމަށް ުބރޫނާރާނޭފަދަ ތަެކތި 

     

  އެދިއްޖެނަމަ، ވަކި ޚާއްޞަ  އަކުޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިދީމަޤްޫބލު ޙާލަތެއްގައި  118 ޤާޢިދާ 
ކު ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ގެނެސް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ޑެންޓިސްޓަ

 ލިިބދޭންވާނެއެވެ. 

     

ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކުށް   ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަަބާބއި  ޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިދީްނނަށް .1 119 ޤާޢިދާ 
 ލިިބެގންވެއެވެ.ނގުމުގެ ޙައްޤު ވަގުތުން އެ

 ޝަރީޢަތް ފެށިފައިނުވާ ޤައިދީއަކަށް ނެތް  ކޮށްފައިޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަން  .2  
ނަމަ، ލުއިންސާފުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ޢައްަޔންކުރަން ޖެހޭދުޢަ

 ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެޫނން ކަމާެބހޭ ފަރާތަކުން ާޤނޫީނ 
ަޝރީޢަތް ފެށިފައިނުާވ  ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް
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ޫނީނ ހިލޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަްނވާނެއެވެ. އަދި ޤާ  ޤައިދީންނަށް  
ރިވިއުއެއް    ލަސްނުކޮށް އެމައްސަލައިގެ މިނިވަން  ،އްޖެ ނަމަލަފާ ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓި

 ހިންގަންވާނެއެވެ.

     

އެީހ  ލަފާދޭފަާރތެއް ނުަވތަ އެހީތެރިއެއްގެ ޤާޫނނީޝަރީޢަތް ފެށިފަިއނުވާ ޤައިދީްނނަށް  .1 120 ޤާޢިދާ 
ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  ޤާޢިދާގައި ވަނަ  61  ހޯދުމަށް އޮތް ފުރުސަތުހޯދުމުގެ ޙައްޤު

 ފަހިކޮށްދެވެންވާނެއެވެ.

 ނެ ލިޔާ ،ވުމަށްޓަކައި ދިފާޢަށް ތައްޔާރު ގެމައްސަލައިރީޢަތް ފެށިފަިއނުވާ ޤައިދީންެގ ޝަ .2  
ނާއަްށ އޭ ހަމައެހެންމެ އަދި ނަމަ އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އްޖެތަކެއްޗަށް އެދި

 އިރުޝާދު ްނ ސިއްރު ނުވަަތ ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތު  ޤާނޫނީ ލަާފދޭ ފަރާތަށް 
 ވާނެއެވެ.ދޭން ފުރުސަތު  ލިުބމުގެ

 

 

 

ްށ މަދަނީ ތަީބއަތުގެ އެޫނން މައްސަލަތަކުަގއި ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަ ޏާއި ގުޅިގެންނާއިދަރަން 121 ޤާޢިދާ 
ޤައުމުތަުކގައި، އެފަދަ ކުށުގައި ޖަލު އިޚްތިޔާރު ޝަރީޢަތަށް ލިިބދެވިފައިވާ  ޙުކުމް ކުރުމުގެ
ޖަލުގެ އާންމު ހަމަޖެުހްނ ، ންެގ މައްޗަށް އޮންނަ ހިފެހެއްުޓންތަކަކީޤައިދީބަންދުކުރެވޭ 

ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ޭބނުްނޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހުރި ހިފެހެއްޓުންތަކަކަށް ވެެގްނ 
އަމަލުކުރެޭވ  ޤައިދީންނާމެދުނުވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތްކުރުން ލާޒިމް ކުރުން ފިޔަވާ 

 ގެންގުޅެެގން ނުވާނެއެވެ. ންނާމެދުޤައިދީހަރުކަށި އުސޫލެއް މިފަދަ  އުސޫލަށްވުރެ

 

  

 

ވަަނ  9" ގެ 3"އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮަވނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް 122 ޤާޢިދާ 
 ަބއި  އެއްވަނަ ޤާޢިދާތަކުގެމި  ،ކަންަކމަށް އަސަރެއް ނުކުރާގޮތުގައިމާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ތުހުމަތަކާނުލާ ބަންދުކޮށް ނުވަަތ  ޔަޤީންކޮށްދޭ ޙައްޤުތައް  ގައި)ނ(  ަބއިގެ އަދި ދެވަނަ 
 ގެ ދެވަނަ ަބއިގެ )ހ(އުސޫލުހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްެވސް ލިިބދެވެންވާނެއެވެ. އަިދ މި 

ފަރާތްތަކަްށ  ގެ މީހުންނަށް ގުޅުންހުރިގިންތީގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މި ޚާއްސަ 
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އެއްވެސް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާިބތުވެފައި    ނަމަވެސް ކަންކަން ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މަންފާކުރާ
ލިޓޭަޝން ދިނުްނ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ދޭހަާވ އެޑިއުކޭަޝންއާއި ރިހެިބ-ރީނުވާ ފަރާތަކަށް 

   އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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