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ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު )  R-34/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު 
ންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ލިބިދޭ އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު 1( އަށް ގަވާއިދު 
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 ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސް ވްސް ލްޑިމޯ
 މާލެ،           

   .ދިވެހިރާއްޖެ        

 
ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ) R/2016-34 ގަވާއިދު ނަންބަރު 

( އަށް ންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދުލިބިދޭ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު 1

 

 ބަންދުގައި  ދަށުން އަމުރެއްގެ ކޯޓު ،މީހުންާނއި ތިބޭ ހައްޔަރުގައި  ތުހުމަުތގައި ކުށުގެ ،ޤައިދީންނާއި)  R-34/2016ގަވާއިދު ނަންބަރު
 ގެނައުްނ.ގޮތަށް އިޞްލާޙު   އަްނަނނިވި ( ގަވާއިދު ތްތަކާބެހޭޢިނާޔަ ޚިދުމަތްތަކާއި އަސާސީ ލިބިޭދންޖެހޭ މީހުންަނށް ބައިތިއްބަންެޖހޭ

 

 އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. (ރ) ވަަނ މާއްދާގެ (17) ގެގަވާއިދުބުނެވިދިޔަ  .1
 

 އިލީ ަބއްދަުލވުން އާ .17 (ރ) ( ގަޑިއިރަށެވެ.)ދޭއް 2 ،އިލީ ބައްދަލުވުން ދެވޭނީއާ

 

 ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ނ( ވަނަ މާއްދާގެ )18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ) .2

 

 އެކަހެރި ަބްއދަލުވުން  .18 (ނ) ( ގަޑިއިރަށެވެ.)ސައުވީސް 24 ،އް( ފަހަރު)ދޭ 2 ަމހަކު ،ދެވޭނީއެކަހެރި ބައްދަލުވުން 

 

 )ޅ( އުނިކުރުން. މާއްދާގެ ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3
 

 އިތުރުކުރުން.( ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް 18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ) .4

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް އަންަނ  18ވަނަ މާއްދާއާއި  17މި ގަވާއިދުގެ 
 ާވނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަިތންނެވެ. ރަންފާސްކުއި ބަލަފަރާތްތައް 

ށް އަްނނަ ބަްއދަލުުވމަ .19

އި ފަރާތްތައް ބަލަ

 ފާސްކުރުން 
ހަށިގަނޑާއި ތަކެތި ބަލައި  ކުރާނީ،ފާސް އިބަލަފަރާތް ފުރަތަމަ  ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ

އެކްސްރޭ ނުވަތަ ވޯކްތުރޫ ޭގޓް، ނުވަތަ ޓަކައި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ،  ފާސްކުރުމަށް
 މެޝިން ފަދަ ޒަމާނީ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.

  )ހ(
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ޖަލަށް ވެއްދުން މަާނ  ކުރުމަށް ފަހު،ފާސް އިބަލަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން 
ޖަލު ސަރަހައްދަށް ވެއްދުމުގެ  ބޫލުކުރެވޭނަމަ،ގަމީހެއްގެ އަތުގައި އޮތްކަމަށް  އެއްޗެއް އެ 

 ނެއެވެ.ވާ ން ޕެޓްޑައުން ސަރޗްކުރަ ،ކުރިން

   )ށ(

މަށް ފަުހ، ޖަލަށް ވެއްދުން މަާނ ފާސްކުރު އިބަލަމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
އަތުގައި އޮތް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ިމންަވރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަަމ،  ގެމީހެއް އެއްޗެއް އެ
 ،ކުރުމަށް ބޭނުންކަމަށް އެންގުމަށް ފަުހ، އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ނަމަ ސަރޗް ސްޓްރިޕް

އަދި ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރުމަށް އިޢުތިރާޒު ކުރާ  ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 ރެވޭނެއެވެ. ނަމަ، ބައްދަލުުވން ކެންސަލު ކު

   )ނ(

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރަން ވާނީ، ޑައިރެކްޓަރ 
 އެކުގައެވެ. ޔާއޮފް ޕްރިޒަންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައި، އެ ފަރާތުގެ އިޒުނަ

   )ރ(

ވެއްދުން މަނާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ޖަލަށް ފާސްއި ބަލަމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، 
ފަދަ އެއްޗެއް ސިއްުރން ޖަލަށް ވެއްދުމަށް  އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ނުަވތަ އެ

ނަމަ، ބަްއދަލުވުން ކެންސަލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތެއްގެ  މަސައްކަތް ކޮށްފި
 ދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ކަމާ ބެހޭ އިއުލަތުގެ ދަ ،މައްސަލަ

   )ބ(

 ނަަމ،  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ފަރާތަކީ އަންހެނަކުމި 
ފަރާތެއްގެ ހަށިަގނޑު ބަަލއި ފާސްކުރާނީ އަންހެން އޮިފސަރެކެވެ. އަދި ބަލަިއ  އެ

ފަރާތެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރާނީ  ނަމަ، އެ ފާސްކުރެވޭ ފަރާތަކީ ފިރިހެނަކު
 ފިރިހެން އޮފިސަރެކެވެ.

   )ޅ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި ފާސްކުރާނީ، ބަލައި ާފސްކުރާ މީހާގެ އިންސާނީ 
 އެކުއެވެ. ތެރިވެ، ފުރިހަމަ އިޙްތިރާމާއުކަރާމަތަށާއި އަބުރަށް ރައްކަ

   )ކ(

 
 .އަންނަނިވި ޮގތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން ،ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް 19ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ .5

 
މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކޮށްފަިއވާޤައިދީ ނުވަތަ ބަްނދު

ފޯުންނ  ފައިވާ، އޭާނ ނިސްބަްތވާ ޤައުމުގެ ހައި ކޮމިަޝނާ ުނވަތަ އެމްބަސީއާށްޤާއިމުކޮ
 މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

ނަމަ ފޯނުން  ބިޭދސީެއއް .20 )ހ(

 ކުުރން މުޢާމަލާތު

މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ނަމަ، އަދި އޭނާ ނިސްބަތްާވ  ކޮށްފައިވާ ޤައިދީ ނުވަތަ ަބންދު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ޮކންސިއުލޭޓެއް އެމްބަސީއެއް ނުަވތަ  ،ޤައުމުގެ ހައި ކޮމިޝަނެއް

ކޮން ޤައުމެއްގެ މީހެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން  ނެތް ނަަމ، ނުަވތަ އޭނާއަކީކޮށްފައި ޤާއިމު
ނުވަތަ ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްުނާވ  ،ނަމަ ރެފިއުޖީއެއްޭއނާއަކީ  ނަމަ، ނުވަތަ ނޭނގޭ

   )ށ(
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ލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ޞްމީހާެގ މަ  ޮކށްފައިވާނަމަ، ެއ ޤައިދީގެ ުނވަތަ ބަންދު ފަރާތެއް
ފަދަ  ޑިޕްލޮމެޓިކް މަންދޫބަކާ ނުވަތަ އެތެރިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤައުމެއްގެ އުރައްކަ

ވާލުވެފައިވާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހަފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ 
ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިްއޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކާ ފޯނުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ 

 ވާނެއެވެ. އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން

 

އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  ،އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން މާއްދާތަކާއިބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ  ،މި ގަވާއިދުން .6

 ތަރުތީބުކުރުން.

 

 ގެންނަ ގަވާއިދުން މި ތަންތަން، ޙަވާލާދީފައިވާ ބަޔަކަށް މާއްދާއެއްގެ ވަކި ނުވަތަ މާއްދާއަކަށް ވަކި ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .7

 .ބަދަލުކުރުން ގުޅިގެން އިޞްލާޙުތަކާ

 

 އިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު ޝާގައި ވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދި ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މި .8
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