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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ގަވާއިދު  ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ޖަލުތަކުގައި  ކަސްޓޯޑިއަލް 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ވަަނ  6)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  2020/34މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ ނަންބަރުން ބާރު ލިބިގެްނ  (17)ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ގެ  133ޤާނޫނު( ގެ 
ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ،ފައިވާވައިލައިއެކުލަ

 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. 

"ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުާރ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީއެވެ.  ،މަގުސަދުތައްމި ގަވާއިދުގެ   .2 މަުގސަދު 

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްތަކަށް  ،ިތބޭ މީހުންަނށާއި ކޮށްފައިފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައްޔާއި، ަބންދު )ހ(  
ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ 

 ލުތައް ބަޔާންކުރުން.ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫ

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި  ،ދަށުގައި ތިބޭ ފަރާްތތައް ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ )ށ(  
 .ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

އެ ފަރާތްތަކަށް ިލބިދޭންެޖޭހ  ،ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި )ނ(  
 ކޮށްދިނުން. ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ޙިމާޔަތާއި

 ،ގޮތާއި ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ފަާރތްތަކުގެ ޢަމަުލތައް ބަހައްަޓންޖެހޭ )ރ(  
 .އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރުން
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ފުލުހުންގެ  ،އަނެއްތަނަށް މީހުން ެގންދިއުމުގައްޔާއިފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެއްތަނުން  )ބ(  
 .ބެލުމުގެ ދަށުން ަތންތަަނށް މީުހން ހާޒިރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން

ކަންކަމުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭންޖެޭހ  ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް އެކި  )ޅ(  
 .ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން އެ ފަރާތްތަކުން ކުރުން މަނާ ،ކަންކަމާއި

މިންގަނޑުތަްއ  ރައްކައުތެރިކަން ބެެލހެއްޓުމުގެ ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގެ ސަާލމަތާއި )ކ(  
 .ބަޔާންކުރުން

ޚިދުމަތްތަކާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިޭދ އަސާސީ  )އ(  
ޢިނާޔަތްތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ިޢނާޔަތް އުނިކުރެވިދާނެ ނުަވތަ ވަގުތީގޮތުން ިހފެހެއްޓިދާެނ 

 .ހާލަތްތައް ބަޔާންކުރުން

 ނާއިއި ތިބޭ ފަރާތްތައް ޖަލުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމުންކޮށްފަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކަ )ވ(  
 .ނުކިޔަމަންތެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން

އި ތިޭބ މުއްދަތުގަިއ ކޮށްފަފަރާތްތަްއ، ަބންދު އި ތިޭބ ކޮށްފަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ބަންދު ކަ )މ(  
 .ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް ބަޔާންކުުރން

ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް  )ފ(  
 ބަޔާންކުރުން. 

ބަލަހައްޓާ އެންމެހައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި  ގައިދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހިން  .3 ގަާވިއދު ހިންޭގނެ ދާިއރާ 
 ްނެނވެ.ތީމަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 
ފަރާތްތަުކގެ  ރާބަންދުކު 

ޙަްއޤުަތއް 

 ރައްަކއުތެރިުކރުން 

ިއ ކޮށްފައޭނާ ބަންދު، ވެސް މީހަކަށް  އި ހުންނަ ހަމަ ޮކންމެކޮްށފަންދުކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަ )ހ(  .4
ގޮތުގެ މަތީްނ  ހުންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ިމ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ.  ،ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާިއ، ޢިާނޔަތްތަކާއި، ޙިމާޔަތާއި

 ިއންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އެއްވެސް މެދު،ހަކާއި ހުންަނ މީޮކްށފަލް ޖަލުގައި ބަންދުކަސްޓޯޑިއަ )ށ(  
ނުވާނެއެވެ. އަދި ޖަލުގައި ވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްގެން  ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި

ދެވޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތަކުން ބައެއްވިޔަސް، ޖަލު ހިންގުމުގެ އުސޫލަކާ 
ނިގުޅައިގަނެގެން އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންވިޔަސް، ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބު

 ނުވާނެއެވެ.

ޑައިރެކްަޓރ އޮފް 
 ޕްރިޜަްނސް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ މަގުސަދުތަްއ  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .5
ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކަސްޓޯޑިއަްލ ޖަލުތަކަށް އެ ޤާނޫނުގަިއ  ،ހާސިލުކުރުމަށް



 ގެޒެޓް ސަރުާކުރގެ  ދިވެހި                  R-140/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:                  202 އަދަދު:            51ވޮލިުއމް: 

5 

"ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަންސް" ގެ މަޤާމަށް ފުލުހުންެގ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
 ކުރަންވާނެއެވެ. އައްޔަނު ޅައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަ ،އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަކު

ގުޅޭ އަންަނނިވި  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަންސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާ )ށ(   
ކަންކަން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ހިނގަމުންޭދތޯ ބަަލިއ 
ކަށަވަރުކުރުމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި މި ގަވާއިދު ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

ކުރުމާއި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ  ކަންކަން
ން އެ ކަންކަން ތަންީފޛުކުރެވޭެނ ތީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޕޮލިސް ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ ،ދެނެގަނެ

 ކުރުމެވެ. ލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްވައިނިޒާމެއް އެކުލަ

 ؛ހިންގުމުގެ އެްނމެހައި ކަންކަން ގެ ކަންކަންޖަލު  (1)   

 ؛ޖަލުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން  (2)   

 ؛ބޭސްފަރުވާ ކުރުން ،ޢިނާޔަތްތަކާއި ،މީހުންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ކޮށްފައިވާބަންދު  (3)   

 ؛މަޞްލަޙަތު ،ޖަލުގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި  (4)   

ތިބޭ މީހުންގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  ކޮށްފައިބަންދު  (5)   
 އެޅުން.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް 

 ތަކެތި  ވެްއދުން ުހއްދަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާަވތްތަކުގެ ތަކެއްޗަކީ ޕޮލިސް ކަސްޯޓޑިއަލް ޖަލުތަކަށް ވެއްދުްނ  )ހ(  .6

 ހުއްދަ ތަކެއްޗެވެ.

 ؛ޤުރުއާންކީރިތި   (1)   

 ؛ފޮތްތައް ،އާންމު މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި  (2)   

 ؛ނަމާދުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަެކތި  (3)   

 ؛ރީތިވުމަށް ޭބނުންކުރާ ތަކެތި ،ސާފުތާހިރުވުމަށާއި  (4)   

 އަންނައުނުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުާރ ތަކެތި؛  (5)   

 ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި؛  (6)   

 ؛ފައިވާނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ަތކެތި  (7)   

 މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކތި؛  (8)   
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 ؛ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި  (9)   

 ؛މަދިރިން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންުކރާ ތަކެތި  (10)   

 އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަ ތަކެތި.  (11)   

ބަޔާންޮކްށފައިވާ ބާވަތްތަކުގައި ހިެމނޭ ތަެކތީގެ ތެރެއިން ކަސްޓޯޑިއަލް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 ފައިވާނެއެވެ. މަނައިގައި ހި 1 ޖަލަށް ވެއްދުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ަތކެތި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

 ނަމަވެސް، ދިމާވާ ވަކި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން އޮތް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ނ(  
އި ތިޭބ ފަރާތްތަކުެގ ކޮށްފަޓަކައި، ނުވަތަ ބަންދު  ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެިރކަމަށް

      ފައިވާ މަނައިގައި ހި 1 ޓަކައި، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް
      ވަކި އެއްޗެއް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ނުވެއްދުމަށް އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާ ހަވާލުވެހުިރ 

 އިސް އޮފިސަރަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

ފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން މަނައިގައި ހި 1 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު އްޔާއި މި މާއްދާގަ )ރ(  
 އެއްވެސް އެއްޗެއް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވެއްދުން ހުއްދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޚިުދމަތް ލިިބގަތުމަށް 
އަންނަ ފަރާްތތަކުން 

 މަލުކުރަްނޖެހޭ އުސޫލު ޢަ

ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލުމަށް، ނުވަތަ ފޯމެއް  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް )ހ(  .7
        ވެސް، ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެހެން ނުވަތަ  އެފަދަ  ،ހުށަހެޅުމަށް

ދިނުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުން އަންގާ އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ޚިދުމަތް 
 އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

ފަދަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
 އަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުމެއް ފަސޭހައިން

 ފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.ޓައިެހން އެ ތަނެއްގައި ބަަހއްނޭފެންނާ

ވަކި ފާހެއް ނުވަތަ ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭނީ )ނ(  
ފައިވާނަމަ، އެފަދަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ހިމެނޭ ޅައިއެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން ކަނޑައަ

 ވަނުމުގައި އެގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ސަރަޙައްދަކަށް

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްަތކަށް )ރ(  
ފަދަ ޚިދުމަތެއް ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ،ދާގެންދެމުން

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް، މި ގަވާއިދުގައި  )ބ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ެދވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ، ޤާނޫނީ ަވކީލާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުްނ 

އެފަދަ  ،ކަމުގައި ވާނަމައެހެން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަކީ ދިވެހިން ،ފިޔަވައި
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ންނެވެ. އެ ނޫްނ ނުވަތަ އިނިގރޭސިބަހު ބަހުންދިވެހި ،ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަންާވނީ
 ލެވިދާނެއެވެ.ޑައިބައްަދލުވުން މެދުކަނ ،ދައްކާނަމަބަހަކުން ވާހަކަ

ބައްދަލުކުރުމަށް، މި ގަވާއިދުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާ  )ޅ(  
ަތރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރުމަްށ  ީތްނ ދެވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެ ފުރުޞަތު ޭދންވާނެއެވެ.

ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަްލގައި 

 ކުރުން މަނާ ކަންކަން 
ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށް ނުވަތަ  ،އެއްޗެއްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  )ހ(  .8

ވައްދައިގެން އި ހުރި ފަރާތަކާ ބައްދަލުުކރާ ތަނަކަށް ކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށް އަންަނ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަދި  ނުވާނެއެވެ.

 ވެ.ނުވާނެއެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން

          ށް ނުވަތަ ކަސްޓަޑީއަށް ވެއްދުން ހުއްދަ ތަކެތިކަމަށް ލަޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ  (1)   
ފުލުހުން ހުއްދަދީެގން އެތެރެކުރާ އެއްޗެއް  ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި

 ށްލައެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަ ،ފިޔަވައި
 ؛ގެންދިއުން ނުވަތަ ވެއްދުން ނުަވތަ އެތެރެކުރުން

 ؛ކާބޯތަކެތި ވެއްދުން  (2)   

ން ން ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތި ފިޔަވައި އެހެލުމީހުންނަށް ަކސްޓޯޑިއަ ކޮށްފައި ިތބޭބަންދު  (3)   
 ؛މީހުންނަށް ދިުނންއެ  ފަރާތަކުން ގެންނަ ކާޯބތަކެތި

         ،ފޮޓޯނެގުމާއި މަންޒަރެއް  އެއްވެސް ސަރަޙައްދުގެ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ޕޮލިސް  (4)   
 ؛އާންމުކުރުން އެއްޗެއް އެއިން  ،ކުރެހުމާއި ،ކުރުމާއި މޫވީ

މީހުންާނ ތިބޭ  ަބންދުކޮށްަފއި ،ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީއޮފިސަރު ސެކިއުރިޓީ  (5)   
 ؛ވާހަކަދެއްކުން ،ބައްދަލުކުރުމާއި

 ؛ރިކޯޑުކުރުން ،މޫވީ ކުރުމާއި ،ނެގުމާއިބައްދަލުވުމެއްގެ އެއްވެސް ބައެއް ފޮޓޯ   (6)   

ބައްދަލުުވންތަކަށް އައިސްތިބޭ މީހުން،  ،ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ޫނނީސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު  (7)   
 ؛އެ މީހުން ތިބުމަށް ޚާއްޞަކޮށްަފއިވާ ތަނުން ބޭރަށް ދިއުން

 ؛ބޭުނންކުރުންމޯބަިއލް ފޯނު  ،ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު  (8)   

 ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފޮޓޯ ނެގުން؛ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސަރަޙައްދުގެ  (9)   

 ؛މޫވީކުރުން ،އި ހުރި މީހެއްގެ އެްއވެސް ތަނެއް ފޮޓޯ ނެގުމާއިކޮށްފަބަންދު  (10)   
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ބައްދަލުވުމެއް  ،ހުއްދަ ލިބިގެން ޫނނީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްއެއް  (11)   
 ؛ބައްދަލުވުމުގައި ބޭނުންކުރުން ،ހިނގާ ސަރަޙައްދަށް ގެންދިއުމާއި

އެހެން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހިެމނޭ މީހުން ބައްދަލުވުމުގައި ތިބޭ ވަގުތު އެ މީހުންގެ   (12)   
 ؛އެކިކަހަލަ މުޢާމަލާްތތައް ކުރުން ކައި،އެ މީހުންނާ ާވހަކަދައް ،ށް ދިއުމާއިގާތަ

ފަދަ ނުވަތަ  ފަރާތްތަކަށް ުއނަދގޫވާ ބައްދަލުވުން ިހނގަމުންދާއިުރ އެހެން  (13)   
 ކުރުން؛ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ސެކިއުރިޓީއަށް ބުރޫއަރާ

 ނުވަތަ ވަނުމަށް މަސައްކަްތކުރުން؛ ،ހުއްދަނެތި ޖަލުސަރަޙައްދަށް ވަނުން  (14)   

 ުކރުން؛ ޚްލާޤީގޮތުން ހުތުރު ޢަމަލެއްއަ  (15)   

ކަސްޓަޑީގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަތިވާފަދަ ނުަވތަ ޖަލު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް   (16)   
 .ބުރޫއަރާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކުރުން

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް އަންނަ ެއއްވެސް ފަރާތަކުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ  )ށ(   
ލުމުގެ ވައިކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން ޚިދުމަތް ނުދީ ފޮނުޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެ ަފރާތަށް 

           ،ލުމުގެ އިޚްތިޔާރުޑައިނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ދިނުން ވަކި މުއްދަތަކަށް މެދުކަނ
 އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގެ އިސްވެރިއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

ބަންދުކޮށްަފިއވާ ފަރާތްތަކާ 
 މަޢުޫލމާތު ދޫުކރުން ގުޅޭ 

އި ހުރި މީހަކާބެހޭ ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކާބެހޭ ކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު )ހ(  .9
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ެއފަދަ މީހަކާބެހޭ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ، އެފަަދ 

 ޤާނޫނީ ބާރު ލިިބދީފައިވާ މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ
ނުވަތަ ފަރާތަކުން ކަމުގައި ުނވާނަމަ، އެފަދަ މަޢުލޫާމތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހޯދުމަްށ 
ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ މަޢުލޫމާތު ޫދކުރުމާމެދު އެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔުން ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ 

 އެވެ.އެކުގަ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމަކާ

ނަމަވެސް، އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުގައި، އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަުލކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ޤާނޫނެއްގައި 

 ހައްޓަންވާނެއެވެ.ދަމައުސޫލު  ކޮށްފައިވާބަޔާން

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ޯހުދމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޭދ މި  )ނ(  
 ،ވަސީލަތަކަްށ ޖަވާބު ފޮނުވުުމން ވެސް އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ނުވަތަ  އިެލކްޓްރޯނިކް އެ ނޫން 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާަތށް ޖަވާބު ރައްދުކުރެވުނީކަމަށް ެބލެވޭނެއެވެ.
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އެ ފަރާތްަތކާ  ،އިކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފަިއ ތިބޭ ފަރާްތތަކާ   .10 ބެލެެހއްޓުން  ރިކޯޑު
އަކުން އަދާހަމަކޮށް، ލައެ ކަސްޓޯޑިއަ ،ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރިކޯޑު

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ބަްއދަލުވުްނތަކުގެ 
 ސެކިުއރިޓީ 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުންނަ މީހަކު، އޭނާގެ ޤާޫނނީ ވަކީލާއި ނުވަތަ ޤާނޫީނ  )ހ(  .11
ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން އޭނާާއ ބައްދަލުކުރާ ފަރާތްތަކާއެުކ އޮންނަ ބައްދަލުވުްނތައް 

ރިޓީ ބައްދަލުވުމުެގ ބައިވެރިންގެ ހަރަކާތްތައް ފެްނނަ ހިސާބުގައި ސެކިއު ،ހިނގަމުންދާއިރު
 އޮފިސަރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
 ރިކޯޑުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ޤާނޫނީ  މީހާގެ ހުރި އިބަންދުޮކށްފަ ،ނަމަވެސް އޮތް އެހެން ގައި ( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ގެންދެވިދާނެ ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް ވަކިގޮތަކަށް ކަންކަން ބައްދަލުކުރުމުގެ އޭނާ ވަކީލާ
 ހުރަހެއް  މާއްދާ މި ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް ގޮތަކަށް އެ ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ ޤާނޫނެއްގައި ކަމަށް

 . ނާޅައެވެ

އެހެނިހެން  ވައި)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ބައްދަުލވުންތައް ފިޔަ އާއި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ(  
ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ބައްދަލުވުމުގައި ދައްކާ ވާހަކަިއގެ އަޑު އިވޭ ހިސާބުގައި 

         ހުންނަންާވނެއެވެ. އަިދ  ވެ މަންޒަރު ފެންނަގޮތަްށ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކު ހާޒިރު
ހުންގެ ޚިދުމަުތން ޭބނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ބަްއދަލުވުމުގެ މަންޒަރާއި އަޑު ދިވެހި ފުލު

 ރިކޯޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ފަރާތްތައްކަމަށް  ަބއްދަލުކުރާ ލިބިގެން ހައިސިއްޔަތު ާޤނޫނީ، ޓަކައި ބޭނުމަށް މާއްދާގެ މި )ބ(  
 .ަފރާތްތަކަށެވެ އަންަނނިވި، ވަނީ އެ ބުނެފައި

 ޤާޫނނާ ޢަމަލުކުެރވެމުންދަނީ ފަރާތްތަކާމެދު ތިބޭ ބަންދުކޮށްަފއި ޖަލުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް (1)   
 އެފަދަ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިާޞޞް ބެލުމުގެ އެއްގޮތަށްތޯ
 ؛މުއައްސަސާތައް މިނިވަން

 ގައި( ޤާނޫނު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2013/14 ނަްނބަރު ޤާނޫނު (2)   
 .ސަރވިސް ކަރެކްޝަނަލް އޮފް އިންސްޕެކްޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވަގުތު ަހމަުވުމގެ ކުރިން 
 ލުން ަމއިބަްއދަލުވުން ިނން

 ނުވަތަ ފަސްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމަކަށް އެދުނު ބާބުގައި  ރުވަނަ މި ގަވާއިދުގެ ހަތަ  .12
ކުރިން ބައްދަުލވުމަށް އެދުނު ފަރާތުން ބައްދަލުުވން  ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު ހަމަވުމުގެފަރާތަށް ދީފައިވާ 

އެ ުދވަހު ދިނުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ބަްއދަލުވުން ދެވުނު ކަމުގައެވެ. އަިދ  ،ލައިފިނަމަ ބަލާނީމައިނިން
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 ގޮތަށް ބައްދަލުވުމުގެ އެ ،ބައްދަލުވުމުގެ ބާކީއޮތް ވަގުތުގަިއ އަލުން ބައްދަލުކުރަން އެދުނުަނމަވެސް
 ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ބަްއދަލުވުން ަވގުތީގޮުތން 
 ލުން ަޑއިމެދުކަނ

ބައްދަލުވުން ިހނގާތަނުގައި ނުރައްކައުތެރި ހާދިސާއެއް  ،ބައްދަލުވުމެއް ހިނގަމުްނދަނިކޮށް  )ހ(  .13
ބައްދަލުުވްނ  ،ފިނަމަހިނގައިފާނެ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައި

އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކަށް  ،ލުމުގެ ިއޚްތިޔާރުޑައިވަގުތީގޮތުން މެދުަކނ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

        ނުވަަތ  މި ގަވާއިދާއި ،ބައްދަލުވުމެއް ހިނގަމުްނދަނިކޮްށ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިޔަކު )ށ(  
ނުަވތަ  ޚިދުމަްތ  ،ކޮށްފިނަމަ ކަނަޑއަޅާ އުސޫލަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްއެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކުން 

އެ މީަހކު ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުްނ  ،ވެސް ކޮށްފިނަމަ ަޢމަލެއް ދިނުމަށް ދަތިވާަފދަ އެ ނޫން
ނުވަތަ އެ މީހަކު އެ ބައްދަލުވުމުން ވަކިކުރުމުގެ  ،ލުމުގެ ިއޚްތިޔާރުޑައިވަގުތީގޮތުން މެދުކަނ

 އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

 ދެވަނަ ބާބު 
 ށް ގެނެވޭ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ލަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

ބަންދު ުކރެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

 

ަބއިތިއްބޭނީ، ިޖނާއީ ކުށެއްެގ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ަބންދުކޮށްފައި  )ހ(  .14
ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ބަްނުދކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަތޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ތިބޭ 

އި ަބހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ޮކށްފަފަރާތްތަކާއި، ބަންދު
 އްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރާ ފަރާތްތަކެވެ.ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ހާިޒރުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ހަ

ފަދަ ހާލަތެއްގައިވާ ީމހަކު ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ )ށ(  
މި ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ  ،އެ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،ވެއްދުމަށްފަހު
 މަތީންނެވެ.

 ބެލެހެއްޓުމަށް ރިކޯޑުކޮށް މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ ބަްނދުކުރާ ޖަލުތަކުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް )ނ(  
 ހަކުމީ އެ، ހިމެނުމާއެކު މަޢުލޫމާތު  މީހެއްގެ އެ ސިސްޓަމުގައި ރިކޯޑު ފައިވާޤާއިމުކޮށް

 މުޢާމަލާތެއްގެ  އެންމެހައި ކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން މީހަކާ އެ ަހމަޔަށް މާދޫކޮށްލު ޖަލުން ކަސްޓޯޑިއަލް
 .ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން ރިކޯޑުކޮށް ސިސްޓަމުގައި ވަގުތުގައި ކަމެއްގެ އެ، ލޫމާތުމަޢު

ދެޖިންސުގެ މީހުން  ،ފަރާތްތައް ބައިތިއްަބްނވާނީ ރާކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ބަްނދުކު )ރ(  
 ވަކިންނެވެ. 

ކުރަންާވނީ، އެ މީހުންގެ އިންސާނީ  ތުފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާ ރާކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކު  )ބ(  
 ކުރުމާ އެކުގައެވެ. ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމު
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ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިން  ރާކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުކު )ހ(  .15 ބަންދުުކރާ ކުޑަކުދިން 
މީހުްނނާ މުޢާމަާލުތ ން ައދި ބޮޑެތިޑެތިިމހުންނާ ވަކި ބޮ ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބައިތިއްަބންވާނީ

 ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުޑަކުދިންނާ  )ށ(   
 ކޮށް، އެ ކުިދންގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ިހންގުމުގެ ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ،ތުމުޢާމަލާ

ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާނޫނުން ަކނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުޑަކުދިންނާ 
 ވަކި ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

ްނގެ ބަންދުުކރާ މީހު
 މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުުކރުން 

މީުހންެގ   ރާނުވަތަ ބަންދުކު ރާހައްޔަރުކު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލުގައި )ހ(  .16
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ވަނަވަރު؛ (1)   

ެޓްންޕިރްންޓްސ ، ފިންގަރ ޕްރިންޓް )ތަމްްބޕްރިންޓް، ޕާރމްޕްރިންޓް (2)   

 ؛(ިހެމޭނޮގަތށް 

 ؛މަގްޝޮޓް (3)   

 ޮފޓޯނެގުްނ؛ ންތައް ފާހަގަކޮށްިނޝާ ކާކުކަން ދެނަގަނެވޭނެ މާއްދީ (4)   

ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އަނިޔާެއއް ފެންނަން ހުރިނަމަ، އެ އަނިޔާއެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި  (5)   
 ؛ފޮޓޯ

 ؛އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން (6)   

 ؛ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު (7)   

 މަޢުލޫމާތު.ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ  (8)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރުްނ، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގަިއ  )ށ(  
ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބަކަްލ ސްވޮބް އަދި ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނެގުމަށް، އެފަދަ މީހަކު 

ދެއްގައި، ބަކަލް ސްވޮބް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނ
 އަދި ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނަގައި އެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫާމތު )ނ(  
މަތީން ރިކޯޑު ކުރުމުގައި، ބަންުދކުރެވޭ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔުމެއް 

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު،  ނެތް މީހެއްނަމަ، އެއީ ކާކުކަން ަކށަވަރު ކުރުމަށް
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ގޮތަށް ކަށަވަރުނުވާ މީހެއްކަން އެނގޭނޭ ނާކޮށް އެއީ ކާކުކަންއޭނާ ދޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބި
 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.އެ މަޢުލޫމާތު ވަކިން ރި

ބަންދުުކރާ މީހުްނނާެމދު 
 ޢަމަލުކުރެޭވނެ ުއސޫލު 

 އެ ފަރާތްތަކަށް ެއންުގން 

ލިބިގެންާވ އަންނަިނިވ މީުހންނަްށ  މީހުންނަްށ، އެ ރާކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކު  )ހ(  .17
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާ ހަާވލުވެހުރި އިސް އޮފިސަރުގެ  ،ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުމަކީ

 ޒިންމާއެކެވެ.

 ؛ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު (1)   

 ؛ގުޅުމުގެ ޙައްޤު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޢާއިލާއާ ފޯނުން (2)   

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ  (3)   
 ؛ޙައްޤު

 ؛ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބުމުގެ ޙައްޤު (4)   

 އޭނާއަށް ލިޔުމުން ދިނުން. ،އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ އުސޫލު (5)   

ގޮތަކަށް  މީހާއަށް ފަހުމުވާނެ ކޮށްފައިވާބަންދު ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން )ށ(  
 ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް 

ވަްއދާ މީހުން ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

 

     ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިންކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ ކޮންމެ މީހަކު،  )ހ(  .18
ނުވަތަ ހަށިގަނުޑގައި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް  ،ނުވަތަ އަންނައުނުގައި ،އެ މީހެއްގެ އަތުގައި

ޓަކައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވެއްދުން ހުއްދަނުކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް
  އެކަން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.ލިޔުމުން ،އި ފާސްކޮށްގޮތުގެ މަތީން އެފަދަ މީހަކު ބަލަ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަްށ، އާންމު އުސޫލުން މީހަކު ބަލައި  )ށ(   
 ގޮތަށެވެ. ފާސްކުރަންވާނީ، އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަނުވާ

އިތުރަށް މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ،  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ )ނ(  
ިތޭބ  އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ހާލަތެއް އޮތްކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްަޓން

 އެވެ.ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ސަަބުބގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުރެޭވނަމަ

މީހާގެ  ކޮށްފައިވާަބްނދު ،ނުވަތަ މުދަލެއް ،ނުވަތަ ޤާޫނނާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ،ހަތިޔާރެއް (1)   
 ފައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުން؛ވައިހަށިގަނޑުގައި ފޮރު
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އި ހުރި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް މާއްދީ އަނިޔާއެއް ދެވިދާނެފަދަ ކޮށްފަޖަލުގައި ބަންދު (2)   
 ފައި އޮތްކަމަށް ވައި ީމހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރު ކޮށްފައިވާބަންދު ،އެއްޗެއް

 ގަބޫލުކުރެވުން؛

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މާއްދީ އަނިޔާއެއް ދެިވދާނެފަދަ އެއްޗެއް  (3)   
 .ފައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުންވައިއޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރު

ގުނަވަްނ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުެވރިވެގެން ޖިންސީ  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ )ރ(  
ޖެހިއްޖެނަމަ، ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  ހާމަވާގޮތަށް މީހަކު ަބލައި ފާސްކުރަން

 ކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ެއއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ނަފްސާނީ ުނވަތަ 

ޖިްސމާނީ އުނިަކމެއް 
 ލިބިފަިއވާ މީހުން ބަލައި

 ފާސްކުރުން 

އެ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ުހންަނ  ،ފާސްކުރަންވާނީ ލައިނަފްސާނީގޮތުން ުއނިކަމެއް ހުރިީމހަކު ބަ )ހ(  .19
މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަާރތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އެފަދަ 

ތްތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެހެްނ މީހަކު ނެތްނަމަ، އަދި އެ މީހަކީ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި ހާލަ
އެކު އެފަދަ މީހަކު ބަލައި ޔާކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ  ،ފާސްކުރަންޖެހޭ މީހެއްނަމަ ލައިބަ

އޭނާއާ  ،ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ
 އެއްޖިންސުގެ މީހެކެވެ.

  ނަފްސާނީގޮތުން ުއނިކަމެއް ހުިރ މީހަކު އޭނާގެ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ  )ށ(  
އެ ކަން އެ ގޮތަށް ކުރި ސަބަބު  ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި ބަލައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

އެ މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރި  ،ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި ،ބަޔާންކޮށް
 ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އެ ކަމަށް ހުއްދަދިން އޮފިސަރު ،އޮފިސަރާއި

ނަފްސާނީޮގތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ނ(  
ރުެވ ބަލައި ފާސްކުރާއިރު، ހާޒިރުގައި ހުންނަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަާރތް ހާޒި

ހުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ނަފްސާނީގޮުތން އުނިކަން ލިބިފައިވާ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންަކްނ 
 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް ބުނެދޭންވާނެއެވެ. ،ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި އެ ކަން

 އިރުޝާދު ދިނުން؛ ،ފާސްކުރެވޭ މީހާއަށް ލަފަޔާއި  (1)   

  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކުޯތ ބެލުން؛ ޢަމަލުކުރެވެނީ ޤާޫނނާ އެއްގޮތަށްއެ މީހަކާމެދު   (2)   

ނަފްސާނީގޮތުން އުނިކަން ލިިބފައިވާ މީހާ ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއް އޭނާގެ ފަރާތުން   (3)   
 .އެހީތެރިވެދިނުން ކުރުމުގައިތު އެ މީހާއާ މުޢާމަލާ ،އެހީތެރިވެިދނުމާއި ބުނުމަށް

ކުޑަކުދިން ބަަލއި 
 ފާސްކުރުން 

އެ ކުއްޖާ ބަލަިއ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން )ހ(  .20
އެ ކުއްޖާއަށް  ،ވެގެންކަންއް އެ ކުއްޖާ ބަލައި ފާސްކުރެވެނީ ކީ ،ފާސްކުރަން އުޅޭކަމާއި
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ާފސްކުރެވޭ ކުޑަކުއްޖާ ބަލައި ވާނެ ގޮތަކަށް ސާފުކޮށްޭދްނވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ބަލައި މުފަހު
 އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހެކެވެ. ،ފާސްކުރަންވާނީ

   ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން،  18މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(   
ވެސް، ކުޑަކުއްޖާގެ  ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަވާގޮތަށް ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރާ ހާލަތުގައި

 އެ ކުއްޖާގެ  ،ން މެނުވީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީތީއެދުމުގެ މަ
 ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ކުޑަކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ  ،ނަމަވެސްއޮތް  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި )ނ(  
ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއްެގ ހާޒިރުގައި އެ ކުއްޖާ ބަލައި ފާސްކުރަން އެ ކުއްޖާ 

 އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިޔާގެ ހާޒިރުގައި ބަހައްޓައިގެން ،ބޭނުންނުާވނަމަ
ޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ވެސް ކުއްޖާގެ މަ ެއ ހާލަތުގައި ،ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

 ގައި ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނެއެވެ.ތަނު އެހެން މީހަކު އެ

މަްނމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަަތ  ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، ހާޒިރުވެހުރި އޭނާގެ )ރ(  
 ލިޔުމުންބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަގުީތގޮތުން ތަކެތި 

 އަތުލުން 
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ ކޮންމެ މީހަކު، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން  )ހ(  .21

ބަލައި ފާސްކުރާ ކުރުމުގައި، އޭނާގެ އަތުން ެފންނަ ތަެކތީގެ ެތރެއިން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަްށ 
    ގެ ދަުށްނ ފުލުހުންގެ ބެލުމު ،ފައި އަތުން ވަގުތީގޮތުން އަތުލައިވެއްދުން މަނާތަކެތި އޭނާގެ

 ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.އެ ތަކެތި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ހިފެހެްއޓޭ ތަކެތި ިހފެހެއްޓިކަމުެގ   )ށ(  
 އެ ތަކެތި އަތުލެވުނު ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ،ލިޔުމެއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ައތުލެޭވ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ  )ނ(  
           މީހަކާ  ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ގެންގުޅުން މަނާތަކެިތ އަނބުރާ އެ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.އް ހަވާލެ

ފާސްކުރާއިރު ފެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ބަލައި  )ރ(  
ހިމެނޭ، ހެކީގެ ގޮތުގައި ޭބނުންުކރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، އޭނާ ބަންދުކުރި މައްސަލަ 

 ންނެވެ.ތީތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ

 ،ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީބަންދުކުރެވޭ މީހާގެ އަތުން ވަގުތީގޮތުން އަތުލެވޭ ތަކެތި އަނބުރާ ހަވާލު )ބ(  
 އިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.މި ގަވާއިދުގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަ
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ގޮިޅއަށް ަވއްާދިއރު ެދވޭ 

 ތަކެތި
ތަކެިތ  ށްފައިވާ ވައްދާއިރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ގޮޅިއަށް )ހ(  .22

ކުން، އެ ތަކެތި އެ މީހަަކްށ ލައެ ކަސްޓޯޑިއަ ،އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ނެތްަނމަ
މީހެއްެގ  ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތަކެތި އެ ،ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކު ބޭނުންނަމަ

 ޞަތު ެއ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ގެނައުމުގެ ފުރު ފަރާތުން

 ދަތްއުނގުޅާ ބޭސް؛  (1)   

 ؛ދަތްއުނގުޅާ ބުރުސް  (2)   

 ؛ނުވަތަ ޝަވަޖެލްސައިބޯނި   (3)   

 ؛ތުވާލި  (4)   

 ؛ފޭރާން  (5)   

 ؛ފައިވާން  (6)   

  ނުވަތަ ގޮދަޑި؛ކުނާ  (7)   

 ؛އުރަ ހުބާލީ  ހާއިބާލީ  (8)   

ޖަލުގެ ގޮޅީގައި އޮންނައިރު،  ،ތަކެތީގެ އިތުރުން ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
 ދެވިދާެނއެވެ.ބޭނުންާވނެ ތަކެތި ދަގުލުން ސަލާމަތްުވމަށް ނމަދިރީގެ އު

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

އި ތިބޭ ކޮށްފަ ބަންދު
ައސާސީ  ދޭފަރާތްތަކަށް 

 ޚިުދމަތްތައް 

      އި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެދވޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދު )ހ(  .23
 ވަނީއެވެ. މިމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 އެކަށީގެންވާ ސާފު ބޯެފން؛މަށް ބުއި  (1)  

 ؛ފެންވެރުމާއި ސާފުތާހިރުވުމަށް ޭބނުންވާ ސާފު ފެން  (2)   

 ތިންއިރުގެ ކެއުން؛  (3)   

 ؛ހަވީރު ސައި  (4)   

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން؛ ބަލިވެއްޖެނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނޭ   (5)   

 ؛ކާންޖެހޭ ގަޑިތަކުގައި ބޭސް ދިނުން ދޭ ބޭސް ޑޮކްޓަރު  (6)   

   ؛އަންހެނުންގެ ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އެ މީހުން ބޭނުންކުރާ ނެޕްކިންސް ނުވަތަ ޕެޑް  (7)   
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 ؛ފަރާތްތަކަްށ ލިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ކަންކަމަށް އެދި އެކި  (8)   

 ؛ނެރުން މިނެޓަށް ކަސްރަތުކުރުމަށް)ތިރީސް(  30ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން އެއްދުވަހު   (9)   

 ؛އަންނައުނު ދޮވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު   (10)   

ދުވަހަކުން އެއްފަހަރު ޢާއިލާއާ ބައްދަލުޮކށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ )ދިހައެއް(  10ކޮންމެ   (11)   
 ؛ފުރުޞަތު

 ؛ބޭނުންވާ ފޮތް ިލބޭނެ ިއންތިޒާމު ވާ ފަރާްތތަކަށް ކިޔަންންބޭނު ފޮތްކިޔަން  (12)   

އެއްފަހަރު ބޯކޮށައި އިސްތަިށބޭލުމުގެ އިންތިޒާުމ ދުވަހަކުން )ސާޅީސް(  40ކޮންމެ   (13)   
 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ލާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ިއންތިޒާމު.ޤާނޫނީ ވަކީ  (14)   

     އި ހުރި މީހަކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން، އޭނާގެ ކެއިްނބުއިްނ ކޮށްފަބަންދު )ށ(  
       އެ ގޮތުގެ މަތީްނ  ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފިނަމަ،ވަކި އުސޫލަކުން ހަމަޖެއްސުމަށް، މެޑިކަލް 

 ދޭންވާނެއެވެ.އެ މީހަކަށް ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައި

 ގެރަމަޟާންމަސް ނޫން އެހެން މަސްތަކުގައި، ރޯދަ ހިފުމަށް ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް، ރޭގަނޑު )ނ(  
ޮގްތ ރޯދަވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި ލިބޭނެ ،ހާރުދަމުގެ ކެއުމާއި މާއި،ކެއު

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހަކަށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤެއް  )ރ(  
 ޙައްޤެއް ފައިވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށް އެޅައިހަނިކުރެވިދާނެކަމަށް ޤާނޫނަކުްނ ކަނޑައަ

 ނިކުރެވިދާނެއެވެ. ހަ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 
އި ތިބޭ ކޮށްފަ ބަންދު

 ދޭފަރާތްތަކަށް 
 ޢިނާޔަތްތައް 

އި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދު )ހ(  .24
 ވަނީއެވެ. މިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

 ؛ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، ޢާއިލާއަށް ފޯނުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ އިންިތޒާމު  (1)  

 ؛ޢާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްގެން އަންނަުއނު ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  (2)   

   (3)  

 

ނިޔަފަިތ  ،ތުނބުޅިއާއި މަތިމަސް ބޭލުމަށާއި ،ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު، ބޯކޮށުާމއި
 ށާިއ،ބޭލުމަ ،ގައިގެ އެހެނިެހްނ ތަންަތނުން އިސްތަިށ ކޮށުަމށާއި ،ކެނޑުމަށާއި

 ؛އިސްތަށި ފިލުވަން ބޭުނންވާ މީުހންނަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮްށދިުނން
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ދުވަހު، ހިނގުމާިއ ކަސްރަތުކުރުމަށް )ތިނެއް(  3މޫސުން ތަންދޭނަަމ، ހަފުތާއަކު   (4)   
 ؛ނެރުން ގަޑިއިރަށް ގޮޅިން ބޭރަށް)އެކެއް(  1މަދުވެގެން 

 ؛ފަހަރު ާޢއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު)އެކެއް(  1ހަފުތާއަކު   (5)   

 ތަ ފޮތިަގނޑެއް.ނިދާއިރު ގައިމަތީގައި އަޅާނެ ބެޑްޝީޓެއް ނުވަ  (6)   

 ވާ ަފދައިން ޢާއިލާ މެދުވެރިކޮށް ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައ2ިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
އަންނައުނު ދޮންނަން ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތަކެތި ގެންދިއުމާއި ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު 

އި ުހރި މީހާ މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކޮށްފަހަމަޖެއްސުމަކީ ބަންދު
 ކަމެކެވެ. ކުރަންޖެހޭ

ވެރިވާ ކަންކަމުގައި ކަނޑައެޅޭ އިސްތަށި ބޭލުމުގައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ޢުޛުރު )ނ(  
 ދަ އާލަތްތައް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ވަކިވަގުތަކަށް ގޮޅިތެރޭގައި ބޭނުްނކުރުމަށް އެފަ

އެފަދަ  ،ކުރާ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އި ިތބޭ ފަރާތްތަކުންކޮށްފަބަންދު )ރ(  
ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ޢިނާޔަތްތައް ނުަވތަ ބަަލއި، މި މާއްދާ ޢަމަލެއްގެ ބާވަތާއި ާޒތަށް

ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތަކުން ބައެއް އުނިކުރުމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ އިސް އޮފިސަރަކަށް 
 ވެ.ނިންމިދާނެއެ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

މީހުން ބަްނދުކޮށްަފއި 
 ބޭތިްއބުން 

އެ ީމހުންގެ އިންސާނީ ކަރާމަތަްށ  ،ބައިތިއްަބންވާނީމީހުން  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ )ހ(  .25
 ޖިންސުގެ މީހުންނާ ވަކިންނެވެ. ޖިންސުގެ މީހުން އަނެއް އެއް ،ހެންނޭއުނިކަން ނާންނާ 

ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ފުރަތަމަފަހަރު ަބންދުކުރާ  ރާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކު )ށ(  
ިތއްބިމުގައި، އެ ނޫްނ ކުޑަކުދިންނާ ވަކިން ބޭތިއްބުަމްށ ބޭއި ކޮށްފަކުޑަކުދިން ބަންދު

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ދެޖިންސުގެ މީހުން ވަކިން ބައިތިއްބަންާވީނ،  )ނ(  
          ތަ ޖަލުެގ ފައިވާ ަޖލެއްގައި، ނުވަކޮށްިތއްބުމަށް ޚާއްޞަބޭއެ ޖިންސެއްގެ މީހުން 

 ވަކި ގޮޅިއެއްގައެވެ.

ގެ ގޮތު ކޮށްފައިވާވެސް، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން އި ބޭތިއްުބމުގައިކޮށްފަކުޑަކުދިން ބަންދު )ރ(  
 މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ޖަލުގެ ކޮށްއަްނހެނުން ބޭތިްއުބމަށް ޚާއްޞަ ،ފައި ުހންނަންވާނީކޮށްޖަލުގެ ގޮޅިތައް ފަރުމާ )ބ(  
ފައިވާ ޖަލުގައި ކޮށްނުވަތަ ޖަލު ގޮޅީގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް، ފިރިހެނުން ބޭތިއްބުަމްށ ޚާއްޞަ

ފިރިހެނުންގެ އަޑު  ،ހެން އަންެހުނންނާއިނޭނުވަތަ ޖަލު ގޮޅީގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ނުފެްނނާ
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ވެސް  މަންޒަރު އަދި ނެވެ.ހެންނޭއެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިވުން ވީހާވެސް ކުޑަވާ
 ހެންނެވެ. ނޭ ފެންނާނު

ގޮތަކަށް މީހުން ބޭތިއްބެން ނެްތ  އެފަދަ  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން އޮތް )ޅ(  
ދެޖިންސުގެ މީހުން  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ކޮންމެހެން މީހުން ބަްނދުކުރަން ޖެހިއްެޖނަމަ

            ބުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަކިން އަދި ބޮޑެތި މީހުްނނާއި، ކުޑަކުދިން ވަކިވާގޮތަްށ ބޭތިއް
 ސް އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްޓާ އި

ކުރާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤު ިނމުމުގެ ސަބަބުން ރިމާންްޑ  ކޯޓުން )ކ(  
ޖަލަށް  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރިމާންޑު ،ލަސްކުރުމެއްނެތި ،ޖަލަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މީހުން

 ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

 އުނިަކމެއް ޖިްސމާނީ
 ސިކުނޑީގެ ނުވަތަ

 ީމހަކު ހުރި އުނިކަެމއް

  ބަންދުުކރުން

 ކަންކަން  ޒަރޫރީ ދަތި ކުރަން އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ އޭނާގެ ސަބަބުން އުނިކަމެއްގެ ޖިސްމާނީ (ހ)  .26
 ރިޢާޔަތް  ހާލަތަށް އޭނާގެ ،ބަހަްއޓާނަމަ ބަންދުގައި ޖަލެއްގައި ކަސްޓޯޑިއަލް މީހަކު ނުކުރެވޭ

 ،އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ ކަްނކަން ޒަރޫރީ ދަތި  ކުރަން އަމިްއލައަށް އޭނާ އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ
 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ޖަލަކުން ކަސްޓޯޑިއަލް އެ

ފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ،ތެއްއަޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާ )ށ(  
ށް ކުރިމަތިކޮށްގެްނ އެ މީހެއްގެ ހާަލތާ އެކަށީގެންނުވާ ބުރައެއް ެއ މީހަކަ ،ހިންގުމުގައި
 ނުވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މީހަކު ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަހައްޓަންވާނީ )ނ(  
 އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ އި ިތބޭ އެހެން މީުހންގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ގޯނާއެްއ ނުވަތަކޮށްފަބަންދު

 ގޮތަކަށެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުްނ އޭނާ އަމިއްލައަށް ކުރަންދަތި ޒަރޫރީ ކަންކަން ނުކުރެވޭނެ  )ރ(  
ފައިވާ ކޮށް ހައްޔަރުއެ މީހަކު ،އެފަދަ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ،މީހުންނަށް

 ކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަ

އެފަދަ މީުހްނ  ،ނަމަސްފިސިކުޑީގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ މީހަކު ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަށް ެގނެ )ބ(   
އެފަަދ ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް  ،ފަިއވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާއިކޮށްބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ަމތި

ަރނގަޅަށް ން ތީމަ ޮގތެއްގެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރެވެންދެްނ ޭއނާއަށް އަނިޔާއެއް ނުވާނޭ 
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ބަންދުުކެރވޭ މީހުން 
 ގިންތިކުުރން 

       ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ބަންދުކުރާ މީހުން ބެހިގެންވާ ގިންތިތަްއ މި މާއްދާގައި  ބަޔާންކޮށްފައި   .27
 ވަނީއެވެ.  މި
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ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި، ނުރައްކައުތެރި  ،: މި ގިންތީގައި ހިމެނޭނ1ީގިންތި  )ހ(  
މީހުންގެ ތެރެއިން ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ  ރާކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކު

ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނެވެ. މި ގިންތީގެ މީހުން ޖަލުގައި 
 ނީ އެ ނޫން މީހުންނާ ަވކިންނެވެ.ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ބަންުދކުރަންވާ

ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގާތުން ބަލަންެޖޭހ : މިއީ ޞިއްޙީގޮތުން އެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ 2ގިންތި  )ށ(  
މީހުންނެވެ. ނުަވތަ ބަލީގެޮގތުން އެހެން މީހުންނާ ވަިކން ގެންގުޅެްނޖެހޭފަދަ މީހުންނެވެ. މިފަަދ 

އެ މީުހންގެ ބައްޔަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  ،މީހުން ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ބަންދު ކުރަންވާނީ
ގައި ހިމެނޭ ގައިންގަޔަށް އަރާފަދަ ބަލި ހުންނަ މީހުްނ ލުއިދެވޭފަދަ ގޮޅިތަކެއްގައެވެ. އޭގެތެރޭ

ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުްނނަްށ  އެހެން މީހުންނާއެކު އެއްގޮޅިއެްއގައި ބަންދުކޮށްެގން
  ގޮޅިތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.ޚާއްޞަ ޖަލެއް ނުވަތަ

މަާޤމެއް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން : މި ގިންތީގައި ހިމެނޭ މީހުންނަކީ، ދައުަލތުގެ ވަކި 3ގިންތި  )ނ(  
ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި އޭނާ އަދާުކރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާޮކށްފައިވާ ަދއުރެއްގެ ސަބަބުން، ޖަލުގަިއ 

މީހުންނާއެކު އެއްގޮޅިއެއްގައި އޭނާ ބަހައްޓައިފިނަަމ، އޭނާއަްށ ިތބޭ އެހެން  ކޮށްފައިބަންދު
އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުުމެގ  ކޮށްފައިވާންދުޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ބަ

 ތަކެވެ.ތިމާލު އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ފަާރތްހްއި

މުޅިން އަލަށް ނުވަތަ ުކށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުަރތަމަ  ،: މި ގިންތީގައި ހިެމނޭނ4ީގިންތި  )ރ(  
 ،މީހުންނެވެ. މި ބާވަތުެގ މީހުން ބައިތިއްަބންވާނީ ރާނުވަތަ ަބންދުކު ކުރާފަހަރަށް ހައްޔަރު

 މުޢާމަާލތް ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއ ތަކުރާރުކޮްށ ގެންނަ މީުހންނާ މުޅިްނ ވަިކން އެ މީހުްނނާ
 ނުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

 ފަރާތްތަކަށް ރާބަންދުކު 
ފޯނުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު 

 ދިނުން 

          ވަގުތުން ފެށިެގން  ރާ މީހަުކ ބަްނދުކުކަސްޓަޑީގައި މީހަކު ބަންދުުކރުމަށްފަހު، އެ )ހ(  .28
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ ަވކީލަކަށް ގުޅުމަށް އެ މީހަކު  24

ޓަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަްށ ނި )ތިނެއް( މި 3އެފަދަ ފަރާތަކަށް ފޯނުކުރުމަށް،  ،ބޭނުންވާނަމަ
 ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާެނއެވެ.ފޯނު 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  ،އި ހުރި ފަރާތަކީ، ބިދޭސީއެއްނަމަކޮށްފަބަންދު )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ އެންބަސީ ނުވަތަ  ،ފުރުޞަތުގެ އިތުރުން
 ށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.ނަކޮންސިއުލަރ މިޝަ

ރާގޮތަްށ ނާގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ިއތުރަށް، ތަޙުޤީޤަށް ބުރޫ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
މީހާގެ ޢާއިލާއަށް ގުޅުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ  އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅާ  ކޮށްފައިވާބަންދު

ތު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޞަން ފޯނުކޯލުގެ ފުރުތީގޮތެއްގެ މަ
 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.މެ ފަހަރަކު، އެ ކަން ލިޔުމުން ރިކޮން ދޭ
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 ،ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގެ އިތުރުން ދޭގޮތުގެ މަތީން  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން )ރ(  
ކުއްލިހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ާޢއިލާއިން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ ނުވަތަ ކަސްޓަޑީގައިހުރި 

 އެ ކަސްޓަޑީއެއްގެ އިސް އޮފިސަރަކު ނިންމާ ގޮތެއްގެ  ،ލާއާ ގުޅަން އެދިއްޖެނަމަމީހާ ޢާއި
 ނެއެވެ.ން ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޭދންވާތީމަ

 ންބޭރުގައި ކަމުގައި ޖެއިފައިހުރި މީހާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެނީ ރާއްކޮށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދު )ބ(  
ކުުރމުގެ ފުރުޞަތު އެ ީމހަކަށް ނުގޮތުގެ ަމތީން ފޯ )ރ( ގައިވާ އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  ،ސްވިޔަ

 ދޭންވާނެވެ.

އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮުނވާ 

އަންނަ ސިޓީ  ސިޓީއާއި
 ރަްއދުކުރުން 

 ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި )ހ(  .29
އެ މީހަކު  ށާިއ،ފަދަ ތަންތަނަ ކޮންސިއުލޭޓްތައް ،އެމްބަސީތަކަށާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްތަަކށާއި

 ،ތަނަކަށް ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުން ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ވެސް ދޭންވާނެއެވެ. އެ ގޮތުން އެ މީހަކު ފޮނުވާ  ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް

ތުްނ ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަ ،މުގެ އިންތިޒާމުތައްލިޔުން ލިބެންާވ ފަރާތަކަްށ، ފޮނުވު
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

   އި ހުންނަ ފަރާތުްނ ކޮށްފަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ބަންދު  )ށ(  
ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައި، ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤަްށ  އެއްގައިއެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީ

ކޮށްފާެނ ނުވަތަ ޖަލުގެ ސަލާމަތާިއ  ފަދަ ނުވަތަ ތަުޙޤީޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ހުރަސްއެޅިދާނެ
ކޮށްފާނެ މަޢުލޫމާތު ހުރިކަމަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު  ރައްކައުތެރިކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް

ތަކެއް ހުރިނަމަ، އެފަދަ ސިޓީއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު
 ނަށް ބަލަިއ ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.ން ފުލުުހންތީމަ ންސްގެ ލަފާގެޜަޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރި

އި ހުރި ފަރާތުން ފޮނުވާ ލިޔުން ކޮށްފަނަމަވެސް، ބަންދު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް )ނ(  
ތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ފޮނުވަނީ، ަބންދު މީހެއްގެ ފަރާ

ވާނަމަ، އެފަަދ  ކަށްނަމަ، ނުވަތަ ޝަރުީޢ ކޯޓަަކށް ކަމުގައިޞަލިބިދީފައިވާ ާޤނޫނީ ޝަޚު
 ނުވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް ފުލުހުން ބަލައި ހަދައިެގން

     ،ޓީ ނުވަތަ ލިޔުމެއްގައިއި ުހންނަ ފަރާތުްނ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިކޮށްފަބަންދު )ރ(  
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަލައި ޗެކްކުރި ކުރުމުގައި، އެފަދަ 

އަޚްލާޤީގޮތުން ނޭދެވޭ  ،ބިރުދެއްކުމާއި ،ލިޔުމެއްގައި، އެހެން މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހުމާއި
 ،ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ،ތާއިޢިބާރާތާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތަްށ ނުރައްކާވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާ

ހިނގަމުންާދ  ،ޖަލުގެ ހިންގުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ،ރައްކައުތެރިކަމާއި
ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ ުނވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރެްއ ކޮށްފާނެފަދަ މަޢުލޫާމތެއް 
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އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުެގ  ،އެފަދަ ލިޔުމެއް ރައްދު ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،އެ ލިޔުމުގައިވާނަމަ
 ސް އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އި

އި ހުރި ފަރާތަށް އަންނަ އެންމެހައި ކޮށްފަނަމަވެސް، ބަންދު މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތް )ބ(  
)ރ( ގައި  އާއިއެފަދަ ތަކެތި އެ ފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ށ(  ،ލިޔެކިއުމާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު ހިނގާެނއެވެ.

 ގައިކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު 

މީހުން ކޮށްަފއި ތިބޭ ބަންދު

 ކުރުން މަނާ ކަންަތއްތައް 

ރިޓީ އޮފިސަރުން އަންގާ އެ ޖަލެއްގެ ސެކިއު ،އި ތިބޭ މީހުންކޮށްފަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދު )ހ(  .30
 ންތަކަށް ކިޔަމަންވާންވާނެެއވެ.އެންގު

 ންކަން ުކރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ފައިވާ ކަކޮށްތިީރގައި ބަޔާން ،އި ިތބޭ މީހުންކޮށްފަބަންދު )ށ( 

ޖަލުގެ ތަނަކަްށ ނުވަަތ މުދަލަަކށް ނުވަަތ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެްއ ދިނުން ނުވަތަ   (1)  
 ކަމަކަށް ހިތްަވރު ދިނުން؛ ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ

ޖަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫޮކށްފަިއވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ޖަލަށް ވެއްދުން   (2)   
 ؛ކަމެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން ނުވަތަ ވެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ނުވަތަ އެއިން

 ؛ވުންފުއޮފިސަރުން އަންގާ އެންގުންތަކާ ޚިލާޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ   (3)   

ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ޖަލަށް   (4)   
 ަކން ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛އަންނަ މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް އުނި

 ން؛ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދަތިވާފަދަ ޢަމަލުކުރު ،ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަާށއި  (5)   

 ؛ފައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުންޅައިޤާނޫނަކުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަ   (6)   

 ން؛އޮރިޔާން ނިވާނުކޮށް ގޮޅިތެރޭގައި އުޅު  (7)   

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވައްދާއިރު ޢަމަލުކުރަންވާނެކަމަށް ބަންުދކުރެވޭ ފަރާތަްށ   (8)   
 ؛އެންގުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުންފައިވާ ގައިއަން

ނުވަތަ ޖަލުަގއި ތިބޭ ފަރާތްތަކުެގ  ،ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ،މި ނޫނަސް  (9)   
ނުވަތަ ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ  ،ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފާނެ

 މަށް ދަތިވާނެ ޢަމަލެއް ކުރުން.އަދާކުރު
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މީހާ  ަފިއވާކޮށްބަންދު

އި ހުރި  ކޮށްފަ ބަންދު
 ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން 

ކަސްޓޯޑިއަލް އެެހން 
 ޖަލަކަށް ބަދަލުކުުރން 

އި ހުރި މީހަކު، ކޮށްފަފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިްނގާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު )ހ(  .31
ބަދަލުކުރުމުެގ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން އެ ނޫން އެެހން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކަށް

 ންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހު ،އިޚްތިޔާރު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، މީހަކު  )ށ( 
ފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން ކަސްޓޯޑިއަލް އެހެން ޖަލަކަށް އެފަދަ މީހަކު ކޮށްބަންދު

މުގައި އެފަދަ މީހެއްގެ ހާލަތާ ބެހޭޮގތުން އެ މީހަކު ބަަދލުކުރެވޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަދަލުކުރު
 ކޮށްދޭންވާނެެއވެ.ބަލަހައްޓާ ފަރާަތށް މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފޯރު

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

ަފިއވާ މީހަކު ކޮށްބަންދު
ރިމާްނޑް ޖަލަށް 

ބަދަލުކުުރމާިއ، ޙުުކމް 
ތަންފީޛުކުުރމަށް 

 ހަވާލުކުރުން 

އި ހުރި މުއްދަތުގައި އެހެްނ ކޮްށފައި ހުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު )ހ(  .32
ރުޙަލާގައި މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރިނަމަވެސް، އެފަދަ މީހަކު، ތަޙުޤީޤު މަ

ިއ ކޮށްފަފައިވާ މުއްދަތުގައި، އޭނާ ބަންދުޅައިއި ެބހެއްޓުމަށް ކޯުޓން ކަނޑައަކޮށްފަބަންދު
 އްޓާނީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގަެއވެ.ބަހަ

ިއ ޮކށްފަނަމަވެސް، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ބަންދުއޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަާޔންކޮށްފައި )ށ(  
ތަންފީޛުކުރުމަށް، އާންމު ޖަލަކަށް ބަދަުލކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެފަަދ ހުންނަ މީހަކު ޙުކުމް 

މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަަލއިގެ ތަޙުޤީޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުފޯރާނެނަމަ، ނުވަަތ 
ުނވާނަމަ، އެފަދަ މީހަކު ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރުމަށް އާންމު ޖަލަަކްށ ކުރިމަތި  ތިކަމެއްތަޙުޤީޤަށް ދަ
 އިދާރާއާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މަށް ކަމާގުޅޭބަދަލުކުރު

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާއާ  )ނ(  
ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތައް އެފަދަ އިދާރާއަކާ ހަވާލުކުރަންވާނީ، އެފަދަ މީހަކު ފުލުހުންެގ 

އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ދޫކުރެވޭ މީހުންނާ  ،ކަން ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހުބެލުމުގެދަށުން ދޫކުރެވިއްޖެ
ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް

 އް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހގައެވެ.އިޖުރާއަތުތަ

ޝަރީޢަތް ިނމެންދެން ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި އި ހުރި މީހަކު ކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު )ރ(  
ގޮތުގެ މަީތން ރިމާންުޑ  ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްިފނަމަ، އެފަދަ މީހަކު އެ އަމުރަކާ އެއްގޮްތވާ

ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރަންާވނެއެވެ. މި ގޮތުން ރިމާންޑް ޖަލަށް އެފަަދ މީހަކު ބަދަލުކުރަންވާީނ، 
އެފަދަ  ،ކަން ރިކޯޑުކުރުމަށްފަހުކޮށްލަިއފިދަށުން ދޫއެފަދަ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެުލމުގެ 

      ހާލަތެއްގައި ބަަދލުކުރެވޭ މީހުްނނާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އިޖުރާއަތުތައް ކަމުގަިއ 
 އް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހގައެވެ.މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަ

މަށްފަުހ، ސަރުކާރުގެ ކޮށްލުއި ހުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫ ކޮށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު )ބ(  
އޭނާއާމެުދ ، ލައިއެހެން އިދާރާއަކާ ހަވާލުކުރާަނމަ، އޭނާ ފުލުުހންގެ ަބންުދން ދޫކޮށް
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ޢަމަލުކުރެވުނުގޮތް، އޭާނގެ ބެެލނިވެރިއަކަށް ނުވަތަ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކަްށ 
 ިލޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.ކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ

ވަގުީތގޮތުން ަކސްޓޯޑިއަލް 
 ޖަލަށް ގެަނއުން 

، ބަދަލުކުރެވޭނީ ޖަލަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ވަގުތީގޮތުން، މީހަކު ހުރި ޖަލެއްގައި ނޫން ޖަލު ކަސްޓޯޑިއަލް  .33

 ގޮުތގެ އެއްގޮތްވާ  އާ( ޤާނޫނު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2013/14 ަނންބަރު ޤާނޫނު
 ބަލަހައްޓާ ޖަލެއް ހުރި އިކޮށްފަބަންދު މީހަކު އެފަދަ، ބަދަލުކުރާނަމަ މީހަކު ގޮތުން މި. މަތީންނެވެ
 .ލިޔުމުންނެވެ އެދެންވާނީ ޚިދުމަތުގައި ފުލުުހންގެ ދިވެހި ކަމަށް އެ ފަރާތުން

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

ތިބޭ މީހުން 
 ނުކިޔަމަންެތރިުވން 

 

34.  

 

ނުވަތަ ބަްނދުކޮށްފަިއވާ ހުރި އެއްވެސް މީހަކު  ފައިވާކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް )ހ(
 ،ވެސް ހަތާއި އިންޒާރު ދިނުމުންސޭޖަލުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނަ

ހަކު އެ މީ ،ލަން މަަސއްކަތްކުރާނަމަނަގައިޖަލުގެ މަޞްލަޙަތު  ،ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި
ންދުމުެގ ޓަކައި އެހެން މީހުންނާ ވަކިން ބޭ މަށްވުވަގުތީގޮތުން ގޮޅިން ނެރެ ކިޔަަމންތެރިކުރު

   އި ހުރި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށ ކޮްށފައެ މީހަކު ބަންދު ،އިޚްތިޔާރު
 ރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ ވަގުތު ޑިއުޓީގައި ހުރި އެންމެ އިސް އޮފިސަ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހަކު، ޖަލުގެ ގޮޅިައށް ވަނުމަށް ނުވަތަ ގޮޅިްނ  )ށ(  
އެ ގޮތަށް ޢަމަލުުނކުރުމަށް އެފަދަ ފަރާތަކަްށ  ،ނުކުތުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުަހދައިފިނަމަ

ވަނުމަށް ވެސް، ޖަލުގެ ގޮޅިއަށް  ނަސޭހަތްތެރިވާންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ނަސޭހަތްތެރިވުމުން
 ގައިނުވަތަ ގޮޅިން ނުކުތުމަށް އިންކާރުކޮށް ދެކޮޅުހަދާނަމަ، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެކަމަށް އަން

 އިންޒާރުކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކޮްށ  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
މަށް އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ވުކުރުއިންޒާރުކުރުމުންވެސް ކިޔަމަންނުވެއްޖެނަމަ، ކިޔަމަންތެރި

އެކަށީގެންވާ ބާރުގެ ބޭނުންކުެރވިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުްނ 
 ށެއް އަކަށް ފުލުހުން ޒިންމާވާކަހާނީއްކަހުރި މީހާއަށް ލިބޭ އެއްވެސް އި ކޮށްފަބަންދު

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ނުކިޔަމެންތެރިކަން ދައްކާ މީހެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރި  ދިމާވާ ވަކި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ )ރ(  
 ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބާރުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އިންޒާރުދިނުމަކާ ނުލައި، ވަގުތުން އަޅާ  ގެތެއްގޮ

 ބޭނުންކުރުމަށް ިނންމިދާނެއެވެ.

އަޅާ  ޓަކައި މަށްވުްނ ކިޔަމަންތެިރކުރުތީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަ )ބ(  
ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން، ވަގުތީގޮުތން ގޮޅިން ނެރުމުންވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކައި، އޭނާއާިއ 
ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެފަދަ ގޮތަކަްށ 

ހުއްޓުވޭނެފަދަ ގޮތަކަްށ  އޭނާގެ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ،ޢަމަލުކުރާނަމަ
ޖަލު ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. މި ގޮތުން އެފަދަ  ،ބިޑިއެޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
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އަނގަ ބިޑި ނުވަތަ ޖެކެޓް ބިޑި ނުވަތަ މި ނޫންވެްސ  ،ބިޑި ފައި ،ބިޑި މީހެއްގެ ގައިގައި އަތު
ގެންވާ ބިޑިއެއް ުނންކުރުމަށް އެކަށީއެފަދަ ގޮތަކަށް މީހެއްގެ ޢަަމލުތައް ހުއްޓުވުމަްށ ބޭ

 އެޅުވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތީން މީހަކާ މެުދ އަޅާ ފިޔަވަޅަކުން އޭނާ  )ޅ(  
މަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ވުއެ ހިނދުން ފެށިގެން އޭނާ ކިޔަމަންެތރިކުރު ،ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ

 މުމަކަށް ގެންނަންާވނެއެވެ.ނި

ޓަކައި ބާރުގެ  މަށްވުކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހުރި މީހަކު ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ކިޔަމަންތެރިކުރު )ކ(  
ކޯޑުކޮށް ސީލުކޮށް، ލިޔުމުން ރިދިޔަގޮތް ތަފުގައިބޭނުންކޮްށފިނަމަ، އެ ކަން ހިނ

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. 

ބޭުނމަށް ޖަލުގެ  ގެތަޙުީޤޤު 
 ގޮިޅން މީހުން ެނރުން 

ޓަކައި، އާންމު  އި ހުރި މީހަކާ ތަޙުޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ސުވާލުކުރުމަށްކޮށްފައަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކަސްޓޯޑި  .35
 އި ގޮޅިން ނެރެގެން ނުާވނެއެވެ.އާ ދެމެދުގެ ވަގުުތގަ 6:00އާއި ހެނދު  23:00އުސޫލުން، ރޭގަނޑު 

ކޮށްފައި ބަްނދުޖަލުަގއި 
ހުރި މީހާ ަބންދުކޮށްަފއި 

އެެހން  ހުރި ޮގޅި ނޫން
 ަބދަލުކުރުން  ގޮިޅއަކަށް

 ،އި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުްނ ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުންޮކށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު )ހ(  .36
 ،އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައި ،ނުވަތަ އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ޖަލުގެ ަގވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން

އެ ކަސްޓޯޑިއަލް  ،ގޮޅިއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުފައިވާ ގޮޅި ޫނން އެހެން ކޮށްއޭނާ ބަންދު
  އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިސް

 އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުން؛ (1)   

 ލުން ދިުނމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއް (2)   

 ދިމާވުން؛ކައުތެރިނޫން ހާލަތެއް ޞިއްޙީގޮތުން ރައް (3)   

 ކުރުން؛ ޖަލުގެ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ަޢމަލެއް (4)   

  ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް (5)   

 އިދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން؛ޖަލުގެ ގަވާ (6)   

ްއ ނުވަތަ ވަސީލަތަަކށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ޢަމަލެ ،ނުަވތަ ތަކެއްަޗށް ،ޖަލުގެ މުދަލަށް (7)   
 ކުރުން؛ 

އި ހުރި މީހާ ކޮށްފައި ހުރި މީހާގެ މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ބަްނދުކޮށްފަބަންދު ( 8)   
 ގޮޅި ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެުދން.ހުރި 
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އި ހުިރ ކޮްށފަވެސް، ބަންދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހާލަްތތަކުގެ އިތުރުން )ށ(  
          ވަކި ގޮތަކަށް ކަސްރަތުކުރުން ފަދަ ކަންކަން  ،އަރާމުކުރުމާއި ،ފަރާތަކީ ނިދުމާއި
ކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމުގައި ޑޮކްޓަރަކު ލަފާދީފިނަމަ، އެފަދަ މީހަކާ ގުޅިގެން ވަކި އުސޫލަކުން 

ފައިވާ ގޮިޅ ކޮށްފަަދ މީަހކު ބަންދުޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެ
 ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން 

ގޭބަްނދަށް ަބދަލުކުުރމާިއ، 

 ން ކޮށްލުބަންުދން ދޫ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ބަންދުްނ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އޭނާެގ  )ހ(  .37
 ކަށް އެ ކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަބެލެނިވެރިއަކަށް ނުވަތަ މަްޞލަޙަތު 

އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލާއިރު )ށ(  
މުން އެ މީހަކަށް ގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުހުރި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްއޮފިސަރު

  ދޭންވާނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ  ،)އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ 18ބަންދުން ދޫކޮށްލަނީ އުމުރުން  )ނ(  
ބެލުމުގެދަށުން އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުެވރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު 

އެފަދަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ،ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ
މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ފަރާތާ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ގޭބަންދަްށ ބަދަލުކުރާނަމަ ނުަވަތ  )ރ(  
ށް ވެއްދިއިރު ގޮޅީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތި، އޭާނ ދޫކޮށްލާނަމަ، އޭނާ ގޮޅިއަ

ލިޔުމުން  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރާ ހަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެކަން ،ގޮޅިން ނެރޭއިރު
 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

އެ މީހަކު، ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން  ،ހުރި މީހަކު ބަްނދުން ދޫކޮށްލާނަމަ ބަންދުކޮށްފައި )ބ(  
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އަތުން ވަގުތީގޮތުން އަތުލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، 
މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި، ޤާނޫނަުކން ެގންގުޅުން މަނާ ތަކެއްޗާއި، 

ލިޔުމުްނ ތަކެތި ޭއނާއާ ހަާވލުކޮށް، އެ ަކން  ޤާނޫނާ ޚިލާފު ތަކެތި ފިޔަވަިއ އެ ނޫން
 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

ހުރި މީެހއްގެ ާޢއިލާގެ 
 މީހަކު ނިޔާވުން 

ނިޔާވި  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން )ހ(  .38
އި ހުރި ކޮށްފަމީހާ ބޭުންނވާނަމަ، ަބންދު އި ހުރިކޮްށފަބަންދު ،ށްމީހާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަ

އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ބުރުލެއް  ،މީހާ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިކުރުމުން
ނުވާނެނަމަ، ނިޔާވި މީހާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިމަތި  ތިކަމެއްނުވަތަ ދަ ،ނާރާނަމަ
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އި ހުރި މީހާއަށް، ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ކޮށްފަންދުބަ ،ފުރުޞަތު
 އެވެ.ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ

މީހަކު ޖަނާޒާއެއްގައި  އި ހުރިކޮށްފަބަްނދު ،ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިންގައި މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(   
އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ހުރި  ބައިވެރިވުމަށް ގެންގޮސްދެވޭނީ، ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރެވެނީ

     ،ޓަކައި، ޫދނިދޫ ަކސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބެލެވޭނީ ރަށެއްގައި ނަމައެވެ. މި އަކުރުގެ ބޭނުމަށް
 ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްކަމުގައެވެ. ފައިވާކޮށްމާލެ ސިޓީގައި ޤާއިމު

ހަކު ޖަނާޒާއެއްގައި އި ހުރި މީކޮށްފަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ބަންދު )ނ(  
އި ހުރި މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަަލ ޮކށްފަބައިވެރިވުމަށް ޖަލުން ނެރޭނަަމ، ބަންދު

 ތަށް އެ ކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާ

އި ހުރި މީހަކު ޖަނާޒާއެއްގައި ކޮށްފަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ބަންދު )ރ(  
 ށް ލިބުމުންނެވެ.ލަވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ނިޔާވި މީހާގެ މަރުފޯމު ކަސްޓޯޑިއަބައިވެރި

ޓަކައި ޢާއިލާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުންކުެރ  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް )ބ(  
 .ފަރާތަކަށެވެ

 ބައްޕަ؛ ،މަންމަ  (1)   

 އަނބިން ނުވަތަ ފިރިމީހާ؛  (2)   

 ؛އުފަންދަރިންނާއި ދަރީންގެ ދަރިން   (3)   

 މާމަ، ކާފަ؛  (4)   

 ؛އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްަބާފ ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހުން  (5)   

 ލަދުވެރިކަން ލިިބފައިވާ މީުހން.ޝަރުޢީގޮތުން ނުވަތަ ާޤނޫނީގޮުތން ބަ  (6)   

އިުހރި މީހަކު ކޮށްފަ ބަންދު
ނިޔާވުން ުނވަތަ ބޮޑު 

 އެްއވުން ހާނީއްކަ 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހަކު، އާންމު އުސޫލުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުެގ  )ހ(  .39
  ވެއްޖެނަމަ، ވަގުުތން އެ މީހަކު  އެއްާހނީއްކައި ހުރި މީހަކަށް ބޮޑު ކޮށްފައިތުރުން، ަބންދު
  ލަފަޔަކާ އެއްގޮތަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  ޑޮކްޓަރު ދޭ ، ކައިޑޮކްޓަރަށް ދައް

މީހެއްގެ މެޑިކަލް އެގްޒަމިޭނޝަނެއް ހަދަންާވނެއެވެ. މިގޮތުްނ ދިމާވި ކަމަކީ ކުއްލިއަކަްށ  އެ
ވެފައި، އެފަދަ ާހލަތެއްގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުުމގެ ގޮތުން ދޭންެޖހޭ ކުއްލި  ދިމާވި ކަމަކަށް

ށް ވަުގތުްނ ތަނަކަ މީހަކު ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ  ފަރުވާ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެއެމަޖެންސީ ޞިއްޙީ
 ގެންދަންވާނެއެވެ.
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       ވަގުތުން ، ބެލެވޭނަމަ ވެއްޖެކަމަށްމަރު މީހަކު ހުރި ބަންދުކޮށްފައި ޖަލުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް )ށ(  
 ފަރާތެއް ގެންދެވޭ ގޮތުން މި . ގެންދަންވާނެއެވެ ތަނަކަށް ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ ، މީހަކު އެ

 މަީތން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި، ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ޑޮކްޓަރަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް
 .ނެއެވެޢަމަލުކުރަންވާ  ހާލަތެއްގައި އެފަދަ

 ޖަލެއްގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ކަމެއް ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ނެތް އެންގެން ވަގުތުން އަންގަންާވނެެއވެ. ވަގުތުން ފަާރތްތަކަށް އަންނަނިވި ،ހިނގައިފިނަމަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަން އެ ށް އަވަހަކަ އެންމެ ވީ ،ލަތެއްގައިހާ

  މީހާގެ މަްއސަލަ ބަލާ ފަރާތް؛އި ހުރިކޮށްފަބަންދު  (1)   

 ؛ޑިއުޓީ އޮފިސަރު  (2)   

 ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ؛ ިނވެރިޔާއި ހުރި މީހާގެ ެބލެކޮށްފަބަންދު  (3)   

 ޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑް؛ޕްރޮފެ  (4)   

 އި ހުރި މީހާގެ ޤާޫނީނ ވަކީލު؛ކޮށްފަބަންދު  (5)   

 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް؛  (6)   

 ؛ޕްރިޜަންސްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޅައިކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކަށް ކަނޑައަ  (7)   

 ނިސްޓްރީ އޮްފ ފޮރިން އެފެއާޒް؛ ބިދޭސީއެއްނަމަ، މި  (8)   

 ސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް.ހިއުމަން ރައިޓް  (9)   

ފަދަ ހާދިސާެއއް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ރ(  
ލިޔުމުްނ  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ ކަމާ ،ދިޔަގޮތް ބަލައިގައިހިނގައިފިނަމަ، ެއ ކަން ހިނ

 ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

އޭނާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ )ބ(  
 ހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަާރތުންނެވެ.ދިވެހި ފުލު ،ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖައްސަންވާނީ

ނިޔާވި މީހާގެ ކަށުަކމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރުމަށް ނަމަވެސް،  މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެެހން އޮތް  )ޅ(  
 އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.  ،ނަމަދިއްޖެއޭނާގެ ޢާއިލާއިން ނުވަތަ އޭނާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުން އެ
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ބަްނދުކޮށްފައި  ޖަލުަގއި

 ިވހެއުން  ހުރި މީހަކު
އޭނާއާއި އޭނާގެ  ،ވިހައިފިނަމަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ޖަލުގައި  )ހ(  .40

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ވަގުތުން ގެންދަންވާނެއެެވ.  ހުރި ޞިއްޙީ ދަރިފުޅު، އެންމެ ކައިރީގައި 
 ހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ.ން އެ މީތީގޮތެއްގެ މަ ލަފާދޭ އަދި ޑޮކްޓަރު

އި ހުރި މީހާ ޞިއްޙީ ކޮށްފަަބންދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ހާލަތު ދިމާވެގެްނ،  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގަިއ  82މި ގަވާއިދުެގ  ،ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި އެނދުމަތިކޮށްފިނަމަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަޢމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 

 ބަންދުުކެރވޭ މަިއމީހާ 
ގާުތންޭދ  ،އަހަރު ނުފުރޭ)ދޭްއ(  2ހުރި އަންހެނެއްގެ  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުޮކށްފައި )ހ(  .41

 އެ ކުއްޖާ  ،އަދި އޭނާ އެ ކުއްޖާއަށް ާގތުން ޭދްނ ބޭނުންާވނަމަ ،ކުޑަކުއްޖަކު ހުރިނަމަ
ޒާުމ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދީގެްނ، އެ ކުއްޖާއަށް ާގތުންދެވޭނެ ިއންތި

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖާ ގެނައުމާއި އަނބުރާ ގެންދިއުމަީކ އެ ވަގުތަކު، އެ ކުޑަކުއްޖާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް  )ށ(  
 ލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ބަ

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފުރުޞަތު ދިނުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު 
ކުރުމަށް ފުުރޞަތު 

 ދިނުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  28މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .42
އި ުހންނަ މީހަުކ ކޮށްފައައްޔަނުކުރުމަށް ދޭ ފުރުޞަތުގެ އިތުރުން، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދު

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުެނފިނަމަ، ޤާޫނނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން 
ކަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ޤާނޫނީ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މީހަ

 ރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެވެ.ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، ފޯނުކު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ  )ށ(  
 ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. އެ ކަން ،ދިނުމަށްފަހު ބޭނުމަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

 ދޭ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާޫނނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް  )ނ(  
ބެލުމުގެދަށުގަިއ ފުލުހުންގެ  އިކޮށްފަފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުގައި، ޭއނާ ފުލުުހންގެ ަބންދު

ގާތު ބުނުން ނުވަތަ ާޤނޫީނ ގެ ކީލަކަށް އައްޔަނުވެދިނުމަށް ޤާޫނނީ ވަކީލުއޭނާގެ ވަ ،ހުރިކަމާއި
 އެއްފަރާތުގައި އެ ވާހަކަ ބުުނން ފިޔަވައި އިތުރު ވާހަކަ އެދި އޭނާ ގުޅާ ވަކީލަކު ހޯދައިދިނުމަށް

ލުމުގެ ޑައިފޯނު ކަނ ،ނޫން އިތުރު ވާހަކައެއް ދައްކާނަމަ ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ދައްކައިގެން
 އޮފިސަރުންނަށް ލިިބގެްނވެއެވެ. ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްޓާ ،ތިޔާރުއިޚް

 ވަކީލަކު  ޤާޫނނީ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ،މީހަކު ހުރި ބަންދުކޮްށފައި ޖަލުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް )ރ(  
 އިދާރާއަށް  ކަމާގުޅޭ ދައުލަތުގެ ހަމަޖެއްސުމަށް އެކަން، އެދިއްޖެނަމަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

     މިގޮތުން . ތަނަވަްސކޮށްދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅޭނެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
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 މީހަކަށް އެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ލިޔުމެއް އެ ،ސޮއިކުރުމާއި ލިޔުމެއްގައި ވަކި
 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންަކން ފަދައެހީތެރިވެދިނުން

ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް 
އައްޔަުނުވމަށް ެއދި ފޯމު 

 ހުށަހެޅުން 

 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަަކށް އައްޔަނުވުމަށް ބޭުނންާވ  )ހ(  .43
ށް ލަޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ފައިފަރާތުން "ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް 

ިއ ހުރި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަަހއްޓާ ފުލުހުންގެ މަރުކަަޒްށ ކޮށްފައެ މީހަކު ބަންދުނުވަތަ 
        ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. "ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދޭ ފޯމު" މި ގަވާއިދުގެ 

 ގައި އެ ވަނީއެވެ.  2.1ގެ  2ޖަދުވަލު 

މަތީން "ޤާނޫނީ ަވކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދޭ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ )ށ(  
އި ހުރި މީހާގެ ޤާނޫނީ ކޮށްފަފޯމު" ހުށަހަޅާއިރު، އެ ފޯމު ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ބަންދު

ިއ ކޮށްފަވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ިކބައިގައި އެދިފައިވަނީ، ަބންދު
          ވާނަމަ، އެ ކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް  ން ކަމުގައިހުރި ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތު

"ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދޭ ފޯމު" އާއެކު ހުށަހަޅަންވާެނވެ. އަދި އެފަދަ ލިޔުމަކާއެކު 
ޑުގެ ކޮޕީ ޢާއިލާއިން އެ ގޮތަށް އެުދނު ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ އަންގައިދޭ ކާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އި ހުރި ފަރާތަކީ ބިޭދސީއެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު ކޮށްފަދުބަން ()ނ  
ޓަކައި، ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުްނ، ޢާއިލާކަމުގައި، އޭނާގެ  ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް

ހައިކޮމިޝަން ފައިވާ އޭނާ ނިސްބަްތވާ ޤައުމުގެ ކޮށްސްޕޮންސަރ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު
  ފަރާތްތައް ހިމެނިގެންވެއެވެ.ގަިއ މަސައްކަތްކުރާނުރ މިޝަލަނުވަތަ ކޮންސިއު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް 
ކަމުގެ  އައްޔަނު ުކރެުވނު

 ސްލިޕް ދޫކުރުން 

އި ހުރި މީހާ އެ ވަކީލު ޮކށްފަޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން، ބަންދު )ހ(  .44
އޭާނ  ،ގަބޫލުކުރާނަމަ، އަދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތް އައްޔަނުކުރުމަށް ޤާނޫނީ  ހުރަހެއް ނެތްނަމަ

 ލަސްނުކޮްށ އެ ވަކީލަކަށް ،ކަމުގެ ސްލިޕް ކުރެވުނު އެދުނުގޮތަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކަްށ އައްޔަނު
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  ،ކަމުގެ ސްލިޕް ކުރެުވނު ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނު )ށ(  
          ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ގޮތުގެ މަތީން

 ރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.މެއިލް ކުރުމުން އެ ސްލިޕް އެ ފަރާތަށް ރައްދުކު-އީ

ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް 
އައްޔަުނުވމަށް ފުރުޞަތު 

 ނެތް ހާލަތްތައް  ދެެވން

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުޮކށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޤާނޫީނ ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދި ހުށަެހޅި   .45
ހުށަހެޅުމަކީ، އަންނަނިވި ހާަލތެްއ ވުޖޫދުގައިވާ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ 

 ނުދެވޭނެއެވެ. އްފުރުޞަތެވުމުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު

 .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ހުަށހެޅުްނތައް )ހ(  
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 .އި ހުރި މީހާ ބުނާ ހުށަހެޅުްނތައްކޮށްފަހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ަބލައިނުގަންަނކަމަށް ބަންދު )ށ(  

މީހާ ހިެމޭނ އި ހުރި ކޮށްފަދައުލަތުން ދިފާއީ ވަީކލަކު އައްޔަނުކުރާ ހާލަތުގައި ފިޔަވައި، ބަްނދު )ނ(  
މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރެވޭ އެހެން މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަްށ އައްޔަނުވެފައިވާ ޤާނޫނީ 

 .ވަކީލަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

އި ހުރި މީހާ ހިމެޭނ ކޮށްފަވަކީލަކު އައްަޔނުކުރާ ހާލަތުގައި ފިޔަވައި، ބަްނދު ޢީދައުލަތުން ދިފާ  )ރ(  
އެހެން މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވެ، އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރެވޭ 

 .ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުެވަފއިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުން

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަަތ  )ބ(  
 .ަށހަޅާ ހުށަހެޅުންހައިސިއްޔަތު ނެތް ފަރާތެއް ހު

  ވަކީލަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން.ފައިވާ ޤާނޫނީކޮށްސަސްޕެންޑު  )ޅ(  

އި ހުރި މީހާ ކޮށްފަ ބަންދު
ޤާނޫނީ ވަކީލާ 

 ބަްއދަލުކުރުަމށް އެުދން 

އޭނާގެ ާޤޫނނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުމަްށ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުޮކށްފައި ހުރި މީހަކު )ހ(  .46
ތާރީޚު  ،އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަީކލަށް އެ ކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ައދި އެންގި ވަގުތާއި ،ނަމަދިއްޖެއެ

 ޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.ހެން ލިނޭއެނގޭ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުޮކށްފައި ހުރި މީހަުކ، އޭނާގެ ާޤނޫނީ ވަކީލަްށ ފޯނުކުރުމަްށ  )ށ(  
އެ ަކްނ ހެން ލިޔުމުން ނޭގަޑި އެނގޭ ،އެވެ. އަދި ތާރީޚާއިނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ދޭްނވާނެދިއްޖެއެ

 ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

އި ހުރި މީހާ ކޮށްފަ ބަންދު

ޤާނޫނީ ވަކީލާ 
 ބަްއދަލުކުރުން 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް، އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުމަްށ  )ހ(  .47
 އާންމު އުސޫލުން ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައެވެ. 

އަންނަނިވި ފަަދ ނަމަވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް  )ށ(  
ީނ ވަކީލަްށ އި ހުިރ މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޭނާގެ ޤާނޫކޮށްފަހާލަތްތަކުގައި ަބންދު

 ދޭންވާނެއެވެ.

     އި ހުރި މީހާ ބަްނދުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިޔަށް ކޮށްފަބަންދު (1)   
 އޮތުން؛ އަދި  ކުރެވިފައި ތާވަލު

 .ކުއްލި ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮްނމެހެން ބައްދަލުކުރަންެޖހޭ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް އޮތުންދިމާވާ  (2)   

ފައިވާ މީހާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެހެްނ ކޮށްކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދު )ނ(  
ހިނދަުކ، ނުވަތަ ާޤނޫނެއްގައި ކަނަޑއެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަްށ ހައި ގޮތަކަށް ނާންގާ 
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އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުމަށް  ،ނުވާނަމަ، ބަންދުޮކށްފައި ހުރި މީހާއާއި ބަޔާންކޮށްފައި
 ިރ ބައްދަލުވުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ދެވޭ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ އެކަހެ

ބަްއދަލުކުރުަމށް އަންނަ 
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ެހދުން 

 ހުންނަންެޖހޭ ގޮތް 

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އަންނަ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި  )ހ(  .48
ޓަކައި، ޤާޫނނީ ވަކީލަީކ  ފައި ހުންނަންާވނީ، ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށްޅައިހެދުން އަ

 ކާކުކަން އެނގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް، މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބާ ޚިލާފު ނުވާެނ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ހެުދން އަޅައިގެން އަންނަ ޤާނޫީނ މި  )ށ(  
 ،ވަކީލުންނަށް އެ ފަރާތުގެ މުވައްކިލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 ސް އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ބަލަހައްޓާ އި

އާންުމ އުސޫލުން ބައްދަލުުވްނ  ،އި ތިބޭ ފަާރތްތަކާ، ޤާނޫނީ ވަކީުލންނަށްކޮށްފަބަންދު )ހ(  .49 ވޭ ަވގުތު ބަްއދަލުުވމަށް ދެ 
ބައްދަލުވުމަށް  ،އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި 18:00 އާއި 9:00ހެނދުނު  ،ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ
 ސްވަގުތު ޮއތް މިންވަރަކުންނެވެ.ހު ،އެދޭ ނިސްބަތުން

ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ވަގުތު ޫނން އެހެްނ ވަގުެތއްގައި، ޤާނޫީނ ވަކީލާއެކު މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ވަގުތަށްވުރެ ފަހުން  ކޮށްފައިވާއެ އަކުރުގައި ބަޔާން ،ބައްދަލުވުމެއް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ

ހައްޔަރުކުރާ މީހަކު އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެޭދ 
އި ހުރި މީހާ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ކޮންމެހެްނ ކޮށްފަވަތަ ަބންދުފުރަތަމަފަހަރުއެވެ. ނު

    ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ުބނެ ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، 
އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ަބލަހައްޓާ އިސް އޮފިސަރަކު 

 ނެވެ.ންތީނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ

ާޤނޫނީ ވަކީލުން ބައްަދލުކުރުމަށް އާންމު އުސޫލުން ދެވޭނީ،  އި ިތބޭ ފަރާްތތަކާކޮށްފަބަންދު )ނ(  
 )އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ވަގުތެވެ. 1ގިނަވެގެން 

ނަމަވެސް، ދިމާވާ ވަކި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން  އޮތް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(  
ވަގުތު އިތުރުކޮށްދިނުަމށް، ކަސްޯޓޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްާޓ އިސް އޮފިސަރަކަށް ނިންމިދާނެއެވެ. 

)އެކެއް(  1އިތުރު ވެސް، ގިނަވެގެން އެންމެ  ،މިގޮތުން ބައްދަލުވުމުގެ ވަުގތު ިއތުރުކުރެވޭނީ
 ގަޑިއިރަށެވެ.   

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ 

ދަލުވުން ބައް 
 ލުން ަޑއިމެދުކަނ

 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު، އޭނާގެ މުވައްކިލާ ބައްދަލުކުރުމަްށ   .50
ނުވަތަ ސަލާމަތާިއ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއް ،ހާޒިރުވެ ހުންނަ ހުރުމުގައި

  ނުވަަތ  ،ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެކަމެއް ،ރައްކައުތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއް
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކޮށްިފނަމަ، ނުަވތަ ކުރަން އުޅެފިނަަމ، އެފަދަ ބައްަދލުވުމެއް ވަގުުތން 

  އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިސް ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އެ ކަސްޓޯޑިއަލްވައިހުއްޓު
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ތަރުަޖމާނަކު 

ބޭނުންުކރުުމގެ ފުރުޞަތު 
 ދިނުން 

ކުރުމުގައި، ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންާވ  އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ މުޢާމަލާތު ،އި ހުރި މީހަކުކޮށްފަބަންދު )ހ(   .51
 ފުުރޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. ރުމުގެޤާނޫނީ ވަކީލުްނނަށް ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކު ،ހާލަތުގައި

ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ތަރުޖަމާނަކު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ޤާނޫނީ ވަކީުލ އައްޔަނުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެ ކަން  ،ބޭނުންކުރާނަމަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިާވ ކޮށްބައިވެރިވާ ފަރާތަކީ، ބަންދުތަރުޖަމާނުގެ ގޮތުގައި ބައްދަލުވުމުގައި  ގެޤާނޫނީ ވަކީލު )ނ(  
އެ މައްސަލައާ  ފައިވާ މައްސަލަިއގައި ސުވާލުކުރެވޭ މީހަކު ކަމުގައި، ނުވަތަކޮށްމީހާ ބަންދު

 އެވެ.ނުވާނެ އެއްވެސް ގޮތަކުން ގުޅުމެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ވެގެން

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން 

 ތަނާޒުލުވުން 
އޭނާ އައްޔަުނކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވުމަށް އެިދ  ،ނޫނީ ވަކީލަކުޤާ )ހ(  .52

 ފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ. ނައިގައި ހިމަ 2.5ގެ  2ހުށަހަޅަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 

 ،ތަނާޒުލުވެއްޖެނަމަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  )ށ(  
 ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.  ،އަންގައި އި ހުރި މީހާއަށް އެ ކަންކޮށްފަދުބަން

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމާއި މުޢާމަލާތުކުރުން 

ޢާއިލާއާ ަބއްދަލުުކރުުމގެ 
 ފުރުޞަތު ލިިބދިނުން 

 

ފަރާތްތަކުްނ، ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުްނ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްަފއި ތިބޭ  )ހ(  .53
ނަމަ، މި ާބުބގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ ދިއްޖެއި ހުރި ީމހަކާ ބައްަދލުކުރުމަށް އެކޮށްފަބަންދު

އި ހުރި ފަރާތުްނ ކޮށްފަމަތީން އެ ފަރާތަކަށް އެ ފުރުަޞތު ދޭންވާނެއެވެ. މި ގޮތުްނ، ަބންދު
އެ ފުރުޞަތު  ،އެދުމުންއެކަމަށް  ވެގެންދަލުކުރުމަށް ބޭނުންޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ ބައް

އޭނާގެ ޢާއިލާެގ  ،ޓަކައި ޓަކައި، އަދި ބައްދަލުވުން އިްނތިޒާމުކުރުމަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް
 މެންބަރަކަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 މެންބަރަކާ ޢާއިލާގެ އޭާނގެ، ފަރާތްތަުކން ތިބޭ ބަންދުކޮށްފައި ޖަލުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް )ށ(  
 ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ުހންނަ ބަންދުކޮށްފައި މީހަކު އެ، ނޭދުުނނަމަވެސް ބައްދަލުކުރުމަށް
 .އަންގަންވާނެއެވެ މީހަކަށް  އެ ،ލިބިގެންވާކަން ޙައްޤު ބައްދަލުކުރުމުގެ މެންބަރުންނާ

ފައިވާ ފަރާތަަކްށ ކޮށް ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުަމތުގައި ބަންދު ޮއތްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން  )ނ(  
ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އެ ނޫން ފަރާަތކާ ވަކި ވަގުތެއް ފާއިތުވުމާ ހަމަޔަށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައްުޤ 

  ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.ޤާނޫނަކުން ހިފެހެްއޓިފައިވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށް އެފަދަ ޙައްޤެއް
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ިއ ކޮށްފަހާލަތެއްގެ ސަބަބުން، ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކޮށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ކަންކަން ބަންދުދިމާވާ  )ރ(  
ނެތްނަމަ، އެފަަދ  ހުިރ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ހަމަޖެއްސެން ހުރި ފަރާތް ބަންދުކޮްށފައި

 އެވެ. ބައްދަލުވުން އޯޑިއޯ ވީޑިއޯކޮށް އޮންލައިން ވަސިލަތެއް މެދުވެރިކޮްށ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަްށ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުެގ   .54 ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން 
މި ާބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތންެނވެ. މި ގޮތުން އެފަދަ ބައްދަލުުވްނ  ،ފުރުޞަތު ދެވޭނީ

 ކޮށްފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައެވެ.އެ ކަމަށް ޚާއްޞަ ،ބޭއްވޭނީ

އި ހުރި މީހާއާ ކޮށްފަ ބަންދު

ބަްއދަލުކުރުަމށް ޢާއިލާގެ 
 ފަރާތުން ެއދުން 

އި ހުރި މީހާއާ ޮކށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު، ބަންދު  .55
މީހުްނނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު"  ކޮށްފައި ތިބޭބައްދަލުކުރުމަށް ބޭނުންާވނަމަ، "ބަންދު

އި ހުރި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ކޮށްފަށް ނުވަތަ އެ މީހަކު ބަންދުލަޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަ ފައިފުރިހަމަކޮށް
     ގައި  3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ފޯމުމި ބަލަހައްޓާ ފުލުުހންގެ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 އެ ވަނީއެވެ. 

ބަްއދަލުވުން 
 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 

އި ހުިރ ކޮށްފަބަންދު ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު )ހ(  .56
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  55މި ގަވާއިދުގެ  ،މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި

)ސާޅީސްއަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، މި ބާބުގަިއ  48މަތީން ފޯމު ހުށަހަޅާތާ ިގނަވެެގން 
 ުވން ަހމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަޢމަލުކޮށް، ޢާއިލީ ބައްދަލު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ޢާއިލީ ބައްދަލުވުްނ  )ށ(  
އި ހުރި ފަރާތް ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަުރ ކޮށްފަހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ، އެއީ ބަްނދު

 ވާނަމައެވެ. ކަމުގައި

އި ހުރި މީހާއަށް ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރުން ކޮށްފަބަންދު )ނ(  
       )ހަތެއް( ދުވަހަކުން 7ކޮންމެ  ،ދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ބައްދަލުުވމެއް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ

)އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިމާވާ ކުއްލިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން  1
ިއ ކޮށްފައިތުރު ބައްދަލުވުމެއް ޭބނުންވާކަަމށް މަޤުބޫުލ ސަބަބަކާއެކު، ޢާއިާލއިން ނުވަތަ ބަންދު

ތުރު ބައްދަލުވުމެްއ ހުރި ފަރާތުން އެދޭ އެދުމަކާ ުގޅިގެން އެ ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަތްޮކށް، އި
 އޮފިސަރަކަށް ނިންމިދާނެއެވެ. ދިނުމަށް އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިސް

އި ހުރި މީހާއަށް ޭއާނގެ ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި އުސޫލުތަކަކުްނ ކޮށްފަބަންދު )ރ(  
އި ހުރި ފަރާަތްށ ކޮށްފަަބންދުނަމަވެސް، އޮތް  ދޭންވާނެކަމުގައި މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި

ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ދީފިނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ 
ޓަކައި، ނުވަތަ ލިބެންއޮތް ހެއްކެްއ  ފާނެކަމަށްއިފޯރުވަ ދޭންހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ހެކިބަސް

ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެކަމަށް، ނުަވަތ ޓަކައި، ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް  ފާނެކަމަށްތައިލައިނައް
ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ހާލަތެއް އޮތްކަމަށް އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީުޤކުރާ ފަރާތުން ކަސްޓޯޑިއަްލ 
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 ން ޖަލަށް އަންގައިފިނަމަ، އެ ާހލަަތކާ ގުޅިގެން ބަންދުގައި ހުރި މީހާއަށް ޢާއިލީ ބައްދަލުވު 
ށް އެ ކަން ހިފެހެއްޓިާދނެއެވެ. މި ގޮތުން ޢާއިލީ ކަވަރަނުދީ ހިފެހެއްޓިދާނެ އެންމެ ކުޑަ މިން

 ،އި ހުރި މީހާ ަބންދުުކރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެންކޮށްފަބަންދު ،ބައްދަލުވުން ނުދީ ިހފެހެއްޓޭނީ
 )ހަތްދިަހދޭއް( ަގޑިއިރަށެވެ. 72ގިނަވެގެން 

އި ހުރި ފަރާތަކާމެުދ ށްފަކޮބަންދު  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން )ބ(  
 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ.ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަން ލިޔުުމން ރި

ޢާއިލީ ބަްއދަލުުވުމގައި 

 ކުރުން މަނާ ކަންކަން 
އި ހުރި މީހާގެ ޢާިއީލ ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަުކން އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަންަނިނވި ކޮށްފަދުބަން  .57

 ކީ މަނާކަމެކެވެ.ންކަން ކުރުމަކަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  6މި ގަވާިއދުގެ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވެއްދުން ުހއްދަ ތަކެތި ކަމުގައި )ހ(  
ފުލުހުން ހުއްދަ ދީގެން ވައްދާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެއްވެސް އެއްޗެއް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި
 .ބައްދަލުވުމަށް ގެނައުން

        މި ގަވާއިދުގެ  ،އަންނަ ަފރާތްތަކުން ކުރުން މަނާކަމެއްެގ ގޮތުގައިކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް  )ށ(  
 .ކުރުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް 8

ނުވަތަ ދުންފަތުގެ  ،ދުންފަތް ެއކުލެވޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ،ދުންފަތް )ނ(  
ަބއްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދެޭވ  ،އެއްޗެއް ވެސް އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ އެފަދަ އެހެން

 ގެންދިއުން. ،ތަނަށް ވެއްދުމާއި

 ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ަތޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުން. )ރ(  

 ހެން މީހެްއގެ ވާހަކަ ދެއްކުން.ހުރި އެ ބަންދުކޮށްފައި )ބ(  

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާއަށް  ،ބައްދަލުވުމުން ބޭރުގައި ވެސް ،ތެރޭގައި ވެސްބައްދަލުވުމުގެ  )ޅ(  
 ދޭން މަސައްކަތް ކުރުން. ،އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނުމާއި

 ބައްދަލުވުން ހިނގާ  ،ލުމަްށފަހުޑައިބައްދަލުވުން ހިނގަުމންދަނިކޮްށ، ބައްދަލުވުން މެދުކަނ )ކ(  
 .ންޔުތަނުން ބޭރަށް ދި

 ަތނަށް ކާޯބަތކެތި ވެއްދުން.ބާއްވާ ބައްދަލުވުން  )އ(  

ބަްއދަލުުވމަށް ފުރުޞަތު 

 ދެވޭ ފަާރތްތައް 
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން،  )ހ(  .58

ޔާންވެގެންވާ ބަމި މާއްދާގައި  ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ
 ފަރާތްތަކަށެވެ.
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 ދަރިންގެ ދަރިން؛ ،ދަރިންނާއި  (1)   

 ؛ބައްޕަ ،މަންމަ  (2)   

 ؛ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން ޔާނުވަތަ ބައްޕަ ޔާއި ހުރި ފަރާތުގެ މަްނމަކޮށްފަބަންދު  (3)   

 ؛ކާފަ ،މާމަ  (4)   

 ؛ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނިބން  (5)   

 ؛އެއްބަފާ ީމހުން ،މީހުންނާއިެއއްބަނޑު  ،މީހުންނާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ  (6)   

 ؛މީހާ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެެލނިވެރިކަމާ ހަވާލުވެގެންހުރި  (7)   

 ވެރިކަން ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަްއ.ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިކަން ނުވަތަ ެބލެނި  (8)   

   އެންެމ  ،ބައިވެރިވެވޭނީއި ހުރި މީހާގެ ާޢއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްފަހަރާ ކޮށްފަބަންދު )ށ(  
 )ފަހެއް( ީމހުންނަށެވެ. 5 ވެސް، ގިނަވެގެން

ބަްއދަލުުވމަށް ފުރުޞަތު 
 ނުެދވޭނެ މީހުން 

     ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން،   .59
 ނުދެވޭނެއެވެ. ށްކައަންނަނިވި ފަރާްތތަކަޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިުވމުގެ ފުރުޞަތު 

 .ޤާނޫނީ ބަްނދެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް )ހ(  

 ؛ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ފިލައިގެން އުޅޭ މީހާ )ށ(  

ކުރިން ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމެއް ދެވި، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޢަމަލުކުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ޢާއިލީ  )ނ(  
 ފައިވާ މީހެއް.މައިބައްދަލުވުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ުނދިނުމަށް ނިން

 ،އި ިތބޭ ފަރާތްތަކަށް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން އާންމު އުސޫލުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީކޮށްފަބަންދު )ހ(  .60 ބަްއދަލުުވމުގެ ވަުގތު 
ފައިާވ ޅައިހުށަހަބައްދަލުވުމަށް އެދި  ،އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި 15:00 އާއި 9:00ހެނދުނު 
)ތިރީސް(  30 ،ވަގުތު އޮތް މިންވަަރކުންނެވެ. ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ދިގުމިނަކީ ،ތަރުތީބުން

 ޓެވެ.މިނި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ވަގުތު ނޫން އެހެން ވަުގެތއްގައި، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމެްއ  )ށ(  
މީހާ ޢާއިލާގެ ެމންބަރަކާ ޮކންމެހެން ބައްަދލުކުރަންޖެޭހ އި ހުރި ކޮށްފަބަންދު ،ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަްށ ބުނެ ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، އެ ސަބަބުގެ މައްޗަްށ 
 ންނެވެ.ތީރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ަޖލެއް ބަލަހަްއޓާ އިސް އޮފިސަރަކު ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ
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ސަލް ބަްއދަލުވުން ކެން 

 ކުރުން 
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް، މި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  )ހ(  .61

ހުރި މީހާ ކަސްޓޯޑިއަލް  އިކޮްށފަ ބަންދު ،ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމެއް ަހމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް ،މަތީން
 ޢާއިލީ ަބއްދަލުވުން ކެންސަލްކުރުމުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ،ޖަލުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ

އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ބަަލހައްޓާ  ،އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ ބައްދަލުވުްނ ަފސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
  އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިސް

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް އަންނަ ފަާރތްތަކުން ކުރުން ަމނާކަމަށް މި ަގވާއިދުގައި  )ށ(  
ފައިވާ ފުރުޞަުތ ދީއެ މީހަކަށް  ،ކަމެއް، ޢާއިލީ ބައްދަލުވުަމށް ައއިސްހުރި މީހަކު ކޮށްފިނަމަ

ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމުގައި  ،ވަގުތުން ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ބަަލހައްާޓ އެ ކަސް ،ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ިހފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އިސް އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ އެންމެ 
 )އެކެއް( މަސްދުވަހެވެ. 1ތަކީ ދިގު މުއްދަ

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ބައްދަލުވުން 

ބަންދުކޮްށފައި ތިބޭ ފަރާްތތަކާމެދު ޢަމަލުުކރެވެމުންދަނީ ޤާނޫނާ އެއްޮގތަށްޯތ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި   .62 ބަްއދަލުވުން ބޭްއވުން 
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިީދަފއިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، 

އި ހުރި ކޮްށފައި ހުރި މީހަކު ނިްސބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސްވެރިން ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފަބަންދު
އި ހުރި މީހަކާ ކޮންމެހެން ކޮށްފަބަންދު ،ހެއްގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ފަރާތުންމީ

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ،ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަްތތަކުގަިއ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ
          އްޞަކޮށްފައިވާ އެ ކަމަށް ޚާ ،ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މި ޮގތުްނ އެފަދަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭނީ 

 ވެ.ވަކި ތަނެއްގައެ

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭ ބައްދަލުުވންތައް އާންމު އުސޫލުްނ  )ހ(  .63 ބަްއދަލުުވމުގެ ވަުގތު 
އާއި  9:00ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު  ،ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ

 އްގައެވެ.އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެ 15:00

)ފަނަރަ(  15ކޮންމެ  ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ބައްދަލުުވން ދެވޭނީ )ށ(  
)ތިރީސް(  30 ،ގުމިނަކީ)އެކެއް( ފަހަރުއެވެ.  އަދި ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ދި 1ދުވަހަކުން 

 ޓެވެ.މިނި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި މިނިވަްނ  ،ނަމަވެސް )ށ( ގަިއ އެހެން އޮތް އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ނ(  
މި މާއްދާގައި  ،މުއައްސަސާތަކުން ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ބައްަދލުވުންތައް ޭބއްވުމުގައި

 ނުހިނގާނެއެވެ. އްއުސޫލެ ށްފައިވާޔާންކޮބަ
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ބަްއދަލުުވމަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 
މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކާ )ހ(  .64

ޢާއިލީ ބަްއދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ  ،ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭުނންވާނަމަ، "ވަކީލު ބައްދަލުވުމާއި
ށް ނުވަތަ އެ މީހަކު ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަ ފައި،ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުިރހަމަކޮށް

ބަލަހައްޓާ ފުުލހުންގެ ަމރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އި ހުރި ކަސްޓޯޑިއަްލ ޖަލުކޮށްފަބަންދު
   ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ،"ވަކީލު ބައްދަލުވުމާއި

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ބައްދަލުވުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު،  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ށ(  
އެދި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެޑްރެސްކޮށް ލިޔުމެއް  ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

 ފަރާތެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ. އެ ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން އޮންނަންވާނީ

ވަނަ  62ހުރި މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި  )ނ(  
 ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ބޭނުންެވގެން އެ ކަމަށް އެދެންވާނީ

)ށ( ގަިއ  އިއެ އިދާރާއިން ރަސްމީ ސިޓީއަކުންނެވެ. އަދި އެ ހާލަތުގަިއ، މި މާްއދާގެ )ހ( އާ
 ނުހިނގާނެއެވެ. އްށްފައިވާ އުސޫލެބަޔާންކޮ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައިދޭ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްފަހަރާ ފުރުޞަތު  )ރ(  
 )ފަހެއް( މީހުންނަށެވެ. 5ވެގެން ގިނަ ،ދެވޭނީ

އި ތިބޭ ކޮށްފަ ބަންދު

ބިޭދސީންނާ 
 ބަްއދަލުކުރުަމށް އެުދން 

ހުރި ބިދޭސީއަކާ ބައްަދުލކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުޮކށްފައި  )ހ(  .65
ގެ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ހައިކޮމިޝަން ނުވަތަ ކޮންސިއުލާރ މިޝަނު

ފުރުޞަތު މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެ  ،ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ
 ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އި ހުރި ބިދޭސީއަކާ ކޮށްފަބަންދު  ،)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންމި މާއްދާގެ  )ށ(  
ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ  64ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ުހށަހަޅަްނވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ެއދޭ 

 ބަްއދަލުވުން 
ބަންދުކޮްށފައި ހުރި، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި  )ހ(  .66

       ،ހުރި މީހަކާ، އޭނާ ނިސްަބތްާވ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ
ން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ،އެ މީހަކާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

 އެވެ.  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބައްދަުލވުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ،  )ށ(  
ިއ ހުރި ފަރާތް ނިސްބަތްާވ ކޮށްފަބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ަބންދު

 ލް މެންބަރަކު ހިމެނޭނަމައެވެ.ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ކައުންސި
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ހުރި މީހާގެ ޕާޓީެގ ފަރާތުން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި އޭނާލައްވާ ސޮއިކުރުވަން  އިށްފަކޮބަންދު )ނ(  
އި ހުރި މީހާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ކޮށްފަކުރަންވާނީ، ބަންދު ބޭނުންނަމަ އެ ކަން

 ށުން އެ ފަރާތުގެ ހާޒިުރގައެވެ.ބެލުމުގެދަ

މީހާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކުން އޭނާއާ ބައްަދލުކުރަްނ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ހުރި  )ރ(  
 އެވެ.އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުދެވޭނެ ،އެދުނުނަމަވެސް

ވަނަ  64މި މާއްދާގެ ދަށުން ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެދެންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު  4 މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

އި ހުރި މީހާގެ ކޮށްފަ ބަންދު

ވިޔަފާީރގެ މަޞްަލޙަެތއް 
ތަކުން އޮތް ފަރާ

 ބަްއދަލުކުރުަމށް އެުދން 

 ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާގެ ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތަކުން )ހ(  .67
ަފދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން  މީހާއާ ކޮންމެހެން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭއި ހުރި ކޮށްފަބަންދު

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  ،ނަަމ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުއްޖެބައްދަލުކޮށްދިނުަމށް އެދި
 ތީން ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ.ގޮތުގެ މަ

ިއ ކޮށްފަބަންދު ،ން ހަމަޖަްއސައިދެވޭނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބައްދަލުވު )ށ(  
ފައިވާ ރީކުރެވިހުރި މީހާގެ މަޞްލަޙަތު އެކުެލވޭ ވިޔަފާރިއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ

 ވިޔަފާރިއެއްނަމައެވެ.

ހުރި މީހާެގ  އިކޮށްފަފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ބަންދު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ )ނ(  
ކުރަންވާނީ،  ވެސް ލިޔުމެއްގައި އޭނާ ލައްވާ ސޮއިކުރުވަން ބޭނުްނނަމަ އެ ކަންފަރާތުން އެއް

އެ ފަރާތުގެ  ،ށުންއި ހުރި މީހާގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެދަކޮށްފަބަންދު
 ހާޒިރުގައެވެ.

މިނިަވން 
މުައއްަސސާތަކާިއ، 

ދައުލަުތގެ ިއދާރާތަކުން 
 އެދޭ ަބްއދަލުވުން 

ވަަނ  62މި ގަވާއިދުގެ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހަކާ ބައްަދލުކުރުމަށް  )ހ(  .68
އެފަދަ ފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޮގތުެގ  މި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ނަމަ ބައްަދލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުއްޖެއިދާރާއަކުން އެދި
 މަތީން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ،ފަދަ ިމނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 62މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
އި ހުރި މީހަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާ ކޮށްފައިދާރާއަކުން، ބަންދުއެފަދަ ދައުލަތުގެ 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ވި މަޢުލޫމާތު އަންނަނި ،ސިޓީގައި

 ؛ހުރި މީހާގެ މަޢުޫލމާތު އިކޮށްފަބަންދު  (1)   

 އަދި ؛އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ދަދާއިއަބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާނެ މީުހންގެ   (2)   
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 ބައްދަލުވުމުގެ ބޭުނން.  (3)   

        ބައްދަލުކުރާނަަމ،  ިމނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ފަރާތުން  ކާ،އިވާ ފަާރތަކޮށްފަބަންދު )ނ(  
 ވުމުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.އެ މުއައްސަސާގެ މެންބަރަކު ބައްދަލު

ނަމަވެސް، ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަމެއްގައި އޮތް  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(  
ދާ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި، ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ނުވަތަ ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށްގެން

 ނޫނެވެ. ކު ބައިވެރިވުން ލާޒިމެއްމުއައްސަސާގެ މެންބަރަ

ބަްއދަލުުވމުަގއި ކުރުން 

 މަނާ ކަންތައްަތއް 
 ފަރާތަކަށް ދެވޭ  ށްފައިވާއި ހުރި މީހާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮކޮށްފަބަންދު )ހ(  .69

ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ފުރުޞަތުގައި، ބައްދަލުވުމަްށ އަންނަ 
 ންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ހިނގަމުންދަނިކޮްށ، އަންަނނިވި ކަ

 ؛ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްޓާ ަފރާތުގެ ހުއްދަނެތި ބައްދަލުުވން ރިކޯޑު ކުރުން (1)   

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ  (2)   
 ،ަތނަށް ގެންދިއުމާއި ބައްދަލުވުމެއް ހިނގާ ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްއެއް
 ؛ބައްދަލުވުމުގައި ބޭުނންކުރުން

ކުރުން ނުވަތަ ކުރަން  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް (3)   
 ؛އުޅުން ނުވަތަ ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން

 ،ފިޔަވައި، އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް އައި ޭބނުން (4)   
     ގައި ކަންކަމުއެކި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ އެކި 

  ފަރާތްތަާކ މުޢާމަލާތުކުރުން.އައިސް ތިބޭއެ ޖަލަށް 

ކުރާ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ނުވަތަ އެފަދަ މީުހންނާމެދު  ތިބޭ ީމުހން ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި )ށ(  
ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ ާޤނޫނީ ހަަމތަކުގެ މަތިންތޯ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ފަާރތްތަުކްނ 

( ވަަނ 2) އި( ަވނަ ނަްނބަރ1ާގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަްއ ރިކޯޑުކުރުމު
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި އެ އަކުރުތަކުގައި 

 ވާ ކަންތައްތައް ކުެރވިދާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި

ބަްއދަލުވުން 

 ލުން އިމެދުކަނޑަ 
ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުްނ ހަމަޖައްސައިދެވޭ ބައްދަލުވުމުގައި  މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން  .70

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުން ކުރުްނ 
ލުން ނުަވަތ އިމަނާކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ަބއްދަލުވުން މެދުކަނޑަ

އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާ  ،ވުމުގައި ބައިވެރިނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުއެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީހަކު ބަްއދަލު
  އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ،އެކުޔާހަވާލުވެހުރި އިސްފަރާތުގެ ހުއްދަ
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 ހަވަނަ ބާބު 
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކަސްޓަޑީއަށް ީމހަކު 

ގެެނވޭިއރު އަނިޔާ 
 ފެންނަން ހުރުން 

ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް މީހަކު ގެންނައިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ  )ހ(  .71
ބޭރުފުށުން އަނިޔާއެއް ފެްނަނން ހުރިނަމަ، އޭނާައށް ޞިްއޙީ އެހީތެރިކަން ވަގުތުން 
ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން، އޭނާގެ މައްސަލަ 

     އެ ަކސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ،ޤުކުރާ ފަރާތަށާއިތަޙުޤީ
 އިސް އޮފިސަރަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން، ޞިއްޙީ ފަރުާވ ދޭންޖެހޭ މީހަކީ ޞިއްޙީ  )ށ(  
ނުދެވޭެނފަދަ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަަމ، ފަރުވާދޭ ތަނަކަށް ގެންގޮސްގެްނނޫނީ ފަރުވާ 

ެއ މީހަުކ ތަނަކަށް  ވާދޭވަގުތުން އަދި އެކަށީެގންވާ ަލސްކުރުމެއްނެތި، ޞިއްޙީ ފަރު
 ގެންދަންވާނެއެވެ.

މީހުން )އެއްސަތޭކަ(  100މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ އާބާދީއަކީ،  )ނ(  
 އޮފިސަރަކު ވަރުގެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްނަމަ، އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި މެޑިކަލްބަންދުކުރެވޭ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ކަންަކްނ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މެޑިކަލް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާއަކީ )ރ(  
 ކުރުމެވެ.

ފަރުވާއަްށ އެދޭ މީހުންަންށ  ޙީއްޞިޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން  (1)   
މީހާއަށް ޖަލުގައި ދެވެްނ ނެތް ފަރުވާއެއް ކޮށްފައިާވ ބަންދު ،ފަރުވާކުރުމާއި

ޖަލެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ  ކަން އެ އެ ،ދޭންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ
 ؛އިސްއޮފިސަރަށް ރިޕޯޓުކުރުން

މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ވަކި ކަހަލަ  ޙީއްިއން ޞިބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެ (2)   
 ؛ން ކަނޑައެޅުންމަތީ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ ،ކެއުމެއް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޭދންޖެހޭ ކާނާ

 ޙީއްޞިޓަަކއި އޭނާގެ  ޖަލަށް ގެނެވޭ ަބންދުމީހުންގެ ަސލާމަތީ ގިންތި ކަނޑައެޅުމަށް (3)   
ދަ ހާލަތާއި ނަފްސާނީ ހާލަތް ދެެނގަތުމަށް އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންޖެހޭނަމަ، އެފަ

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ހެދުން.

 )ހ(  .72 ޞިްއޙީ ހާލަތު ދެެނގަތުން 

 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހަކު، ޖަލުގެ ގޮޅިއަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ 
ލިބޭ މަުޢލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކްށ  ގެންެއމީހަކާ ސުވާލުކޮށްހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ޮގތުން، 

 ޔުމުްނ ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.ޞިއްޙީ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް، ޞިްއޙީ ހާލަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލި
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 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޞިއްޙީ ާހލަތު ދެނެގަތުމުގެ ތެރޭގައި )ށ(  
އޭނާއަށް  ،ފައިވާ މީހާއަށް ވަގުުތްނ ފަރުވާދޭންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަށްބަންދުކޮ

 މު ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.ޞިއްޙީ ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު )ނ(  
ގަތުމަށްަފހު، އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މީހަކު ގޮތުގެ މަތީން ދެނެ

އި ހުންނައިރު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ބަލަންޖެޭހ ކޮށްފައި ބެހެްއޓުމާއި، ބަްނދުކޮށްފަބަންދު
     ވަނަ މާއްދާގެ  27ޓަކައި، އެ މީހަކީ މި ގަވާއިދުގެ  ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ ފަސޭހައަކަށް

ފަދައިން ޞިއްީޙގޮތުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  ( ަވނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ2ާ)ހ( ގެ )
  ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ދީގެން ބަލަންޖެހޭ ިގންތިއަށް ފެޭތ މީހަކު

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  ،އި ހުންނަ މީހާކޮށްފަބަންދު )ރ(  
    ،ގިންތިކުރުމުގެ އިތުރަށް، އެަފދަ މީހަކު ބެލެހެއްޓުމާިއ، ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމާއި

ޓަކައި އެފަދަ މީހުންގެ  އެ ނޫނަސް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރަްއކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޭބުނމަށް
     ތިކުރެވިދާނެއެވެ. ގިން ގެންލައި އިބަލީގެ ބާވަަތށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިތުރު ކެޓަގަރީތަކަކަށް ބަހަ

        ،މި ގޮތުން އެފަދަ މީހުން ގިންތިކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުަތއް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެއް
 ލަންވާނެއެވެ.އިތެރޭގައި އެކުލަވަ)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ބަންދުުކެރވޭ ފަރާތުން 

ބޭސް  ބޭނުންުކރާ
 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހަކީ، ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ބޭނުންކުރުމަށް  )ހ(  .73
ޑޮކްޓަރަކު ދީފައިވާ ބޭހެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ މީހެއްނަމަ، އެ މީހަކު ބޭނުންކުރާ ބޭސް، 

ްނ ގުޅިގެ  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު އޭނާގެ ޢާއިލާ ނުަވތަ އޭނާ ބުނާ ފަރާތަކާ
 ހަމައްޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ފަރުވާއެްއ  ،މީހަކު ކަސްޓަޑީއަށް ގެނެވޭއިރު އެއްވެސް ބޭހެއް ބޭނުންކުާރނަމަ )ށ(  
އެ ބޭހެއް ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ފަރާތުން އެ މީހަކަްށ  ،ލިބިގަންނަުމންދާނަމަ

ބޭސް ސިޓީ ނުވަތަ އެފަދަ ފަރުވާއަކާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން،   ،އެ ބޭހާއި ،ދޭންވާނީ
 ންނެވެ.ގެ މަތީއްންކޮށްފައިވާ ގޮތެއެ ލިޔުމެއްގައި ބަޔާ

އި ހުރި މީހާގެ ފަރާތުން ކޮށްފަބަންދު ،ފަދަ ލިޔުމެއް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ(  
 ރެްއގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.ބޭސް ދޭންވާނީ، ޑޮކްޓަ ހުށަހެޅެން ނެްތނަމަ، އެފަދަ މީަހކަށް

 

އި ހުރި މީހަކީ ކޮށްފަ ބަންދު
ޞިްއޙީ މަްއސަލަެއއް 

ހުރި މީެހއްކަމަށް 
 ފާހަަގވުން 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކީ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ  )ހ(  .74
މީހެއްކަމަށް ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކަށް ފާހަގަ ފަރުވާދޭންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ހުރި 

ޖަލު ބަލަހައްާޓ  ،މީހެއްގެ ފަރާތުންހުރި އެެހން  ކޮށްފައިނުވަތަ ޖަލުގައި ަބންދު ،ކުރެވިއްޖެނަމަ
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އަންގައިފިނަމަ، ވަުގތުން އަދި ަލސްކުރުމެއްނެތި، އެ މީހަކަްށ އެކަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކަށް 
 ދަށުން ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  ބެލުމުގެޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއްގެ

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާއަށް ދިމާެވފައިވާ ޞިއްޙީ ކަމަކީ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ޒާތުގެ ބައްޔެއް  )ށ(  
ތިބި ފަރާތްތައް، ައދި އެ މީހުންނަްށ ޚިދުމަތް  ވާނަމަ، އޭނާއާ އެއްޮގޅިއެއްގައި ކަމުގައި

ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޖަލުެގ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން އެ ބައްޔަށް 
 މުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.ރައްކައުތެރިކަ ،ސްކްރީންކޮށް

އި ތިބޭ މީހުން ކޮށްފަ ބަންދު

 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްުކން 
ނަަމ، އްޖެޑޮކްޓަަރށް ދައްކަން އެދި އި ހުރި މީހަކު ބަލިވެެގންކޮްށފަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދު )ހ(  .75

ވީ އެންމެ އަވަހަަކށް، އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު  ،އެ މީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމު
 ުތން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ ފަރާ

ޑޮކްޓަރަށް އި ހުރި މީހަކު ކޮްށފަބަންދު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ށ(  
އެފަަދ  ،ދެއްކުމުން، އެ މީހަކު ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް ލަފާދީފިނަމަ

 ޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމުގެ އިންތި

އި ތިބޭ ކޮށްފަ ބަންދު
ކުޑަކުދިން ޑޮކްޓަރަށް 

 ދެއްކުން 

ޑަކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހިގެްނ ކު ،ގައި ބަންުދކޮށްފައި ހުރިއްކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެ )ހ(  .76
ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ  އަށްވެރިޔާޑޮކްޓަރަށް ދައްކާނަމަ، އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނި

 ކަށް އެ ކަން އަންގަންވާެނއެވެ.ފަރާތަ

ދައްކާކަން ކުޑަކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ށ(  
އަންގާ ހާލަތުގައި، އެ ކުއްޖާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަނީ ކޮންސަބަެބއް މެދުވެރިވެގެންކަން އަިދ 

އެ ކަން  ،ތަނަކަށް ގެންދާނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ނޫން އެހެން
 ވެ.ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެ

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރާނަމަ، އެފަދަ  އިމި މާއްދާގެ )ހ( އާ )ނ(  
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެ ކަން ރާ ފަރާތަށް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކު

ޞިްއޙީފަުރވާ ލިބިަގތުމަށް 

 އިންކާރު ކުުރން 
      ގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއެއް ލިބިގަތުމަްށ އްކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެ )ހ(  .77

އެ މީހަކު ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ، އެ ފަރުވާ ލިބިގަތުަމށް އޭނާއަށް ަނސޭހަތްތެރިވާންވާނެއެވެ. އަިދ 
ފަރުވާއަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ސަބަުބން ލިބޭ ގެއްލުަމށް ފުުލހުން ިޒންމާ ނުވާނެކަްނ އޭނާއަްށ 

 ގަންވާނެއެވެ. އަން

 ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދައިން ނަސޭހަތް ިދނުަމށްފަހުވެސް، ަބންދު )ށ(  
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އިންކާރުކުާރ  ،މީހާ ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ

 ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކޯޑުޙީ ރި ހާލަތުގައި، އެ ކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް އެ މީހެއްގެ ޞިއް
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        މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން އެފަދަ ހާލަތެއްގައި  )ނ(  
ނުވަތަ  ދީފިނަމަނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީެތރިޔަކު ލަފާ ކުވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޮޑކްޓަރަ

ކުރަންވާނެއެވެ.  އިރުޝާދު ދީފިނަމަ، އެ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް
ފަރާތުން އެ ކަމަށް އިންކާރުކުރާނަމަ،  އި ހުރިކޮށްފަވެސް، ބަންދު އެހެންނަމަވެސް އެ ހާލަތުގައި

ކަން   އެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުރިހަަމކުރާ ލިޔުމުގައި
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ފަރުވާ  އިންކާރު ކުރިފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް މީހާ ހުރި  ކޮށްފައިބަންދު )ރ(  
ނުދީފިނަމަ އޭނާގެ ފުރާނައަށް ުނރައްކާވެދާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި ޑޮކްޓަރަކު 

ވެސް ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި  އޭނާެގ ނުރުހުމުގައި ،ގެ މަތީންއްއަންގާ  ގޮތެ
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެ ކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިސް އޮފިސަރަކަށް 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނުރުހުމުގައި ަފރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ  )ބ(  
ނުދީިފނަ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ  ަބލަންވާނެއެވެ. އަދި ރުހުންކުރިން، އޭނާގެ ރުހުން އޮތްތޯ 

 ރެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ެއންމެ މަދުމިނުގެ ބާ 

ފަރުާވ ދޭްނ ފަދަ ގޮތަކަށް  މި މާްއދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ީމހާއަށް ކޮށްފައިވާބަންދު )ޅ(  
ނުވަތަ އޭނާގެ ާޤނޫީނ  ،ބެެލނިވެރިޔާއަށްޭއނާގެ ނުވަތަ  އަށް،އޭނާގެ ބަލަދުވެރިޔާ  ،ޖެނަމަޖެހިއް

 ކުރަންވާނެއެވެ. މަށް މަސައްކަތްއެންގުއެ ކަން ވަކީލަށް 

 ހުރި އިކޮށްފަ ބަންދު

 ނޫން ޖަލު ކަސްޓޯޑިއަލް
 ތަެނއްަގއި އެހެން

 މަަސއްކަތްކުރާ
  ދެއްުކން ޑޮކްޓަރަކަށް

 ދިގުވެއްޖެ  ގަޑިއިރަށްވުރެ( ސައުވީސް ) 24 މުއްދަތު ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު  ޖަލުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް (ހ)  .78
 އޭނާ، ތެރޭގައި ވަގުތުތަކުގެ ހިނގާ ހަމަވުމަށްފަހު ގަޑިއިރު( ސައުވީސް) 24 އެ ،ހިނދެއްގައި

 ދެއްކުމަށް  ޑޮކްޓަރަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަނެއްގައި ެއހެން ނޫން ޖަލު ހުރި ބަންދުކޮށްފައި
  .އަންަގންވާނެއެވެ މީހާއަށް ހުރި އިކޮށްފަަބންދު ލިބިގެންވާކަން ޙައްޤު އެދުމުގެ

އި ހުރި މީާހ ކޮށްފަބަންދު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙައްޤުގެ ބޭނުންިހފުމަށް )ށ(  
 ޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދައިން އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އިންތި

     ގުޅޭ  އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާ ،ގޮތުގެ މަތީްނ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ މި މާއްދާގައިވާ )ނ(  
 އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ  ،ޑޮކިއުމަންޓް މެޑިކޯ ލީގަލް ޑޮކިއުމެންޓެއް ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ

 ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކޯޑުރި

އި ހުރި މީހާ ޑޮކްޓަރަކަށް ކޮށްފަބަންދު ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި  )ރ(  
 ،އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް އުފުލަންޖެޭހނެ ޚަރަދެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ،ދެއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ

 މުއައްސަސާއަށް ގުޅޭ ކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން އޭނާގެ ނެތްކަަމށް ދައުލަތުގެ ކަމާ އެފަދަ ޚަރަދެއް
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ދައުލަތުން  ،ދެއްކުމަށް ިހނގާ ޚަރަދަކީ އޭާނ ޑޮކްޓަރަށް ،ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި
 މަޖައްސައިދޭންވާނެ ޚަރަދެކެވެ.ހަ

    ޑިތަކުގައި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ، ަބލިމީހުންަނށް ޭބސް ދޭންޖެހޭ ގަ )ހ(  .79 ބޭސް ިދނުން 
 ބޭސް ދޭންވާނެއެވެ.

ގުޅޭ  އެ ކަމާ ،ބަލިމީހުންަނށް ބޭސްދިނުމަށްފަހު ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ށ(  
 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ؛ދެވުނު ބޭހުގެ މަޢުލޫމާތު (1)   

  ؛ބޭސް ދެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި (2)   

 މުވައްޒަފުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު. ބޭސް ދިން (3)   

 ،އި ހުރި ފަރާތަކަށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭސްދިނުމުންކޮށްފަބަންދު )ނ(  
  އެންގުަމްށފަހު، އެ ާހލަތަކާ ގުޅިގެްނ އެ ކަން ކަށް ޔަޞިއްޙީ ެއހީތެރި ،ބޭސް ނުކައިފިނަމަ
     ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ޢަމަލުކުރަންޖެޭހނަމަވަނަ މާއްާދގައި  77މި ގަވާއިދުގެ 

  މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ.އެ ގޮތުގެ

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި 

 ފަރުވާ ދޭ ޞިްއޙީ

އި ކޮށްފަ ބަްނދު ،ތަނަކަށް
 ހުރި މީހަކު ެގންިދއުން 

ދޭ  ފަރުވާ  ހާލަތުގައި ޞިއްޙީކުއްލި  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު )ހ(  .80
ދޭ ތަނަކަްށ  ފަރުވާ ވަގުތުން އިމަޖެންސީކޮށް، ޞިއްޙީ ،މަރުކަޒަކަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެަނމަ

 ގެންދަންވާނެއެވެ.އެ މީހަކު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަސްޓޯޑިއަލް  )ށ(  
 ތުން އެ ކަން އަންގަންވާނެއެވެ.އޮފިސަރަކަށް ވަގުބަލަހައްޓާ އިސް 

ފުރަތަމަ ެއހީ ދެޭވނެ 

އިންތިާޒމު ހަަމޖެހިފައި 

 ހުރުން 

      ވެސް، ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާލާްތތައް ނުަވތަ ކޮންމެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި   .81
ަފއި އިކްސް" ބަހައްޓަ"ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް" ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި "ފަސްްޓ އެއިޑް ބޮ

ނުންކުރެވޭނެަފދަ ހުންނަންވާީނ، ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ޑިއުޓީ އޮފިސަރުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭ
 ތަނެއްގައެވެ.

އެނުދމަތިކޮްށގެން ފަުރވާ 
 ދިނުން 

ދޭންޖެހޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާ  )ހ(  .82
ވެސް އެ މީހަކު ބަންދުން  ހާލަތުގައި އެ ފަރުވާދިނުމަށް އެނދުމަތިކޮށްފައި އޮތް މުއްދަތުގައި 

ހުރި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު  ނަަމ، އެ މީހަކު ބެލެެހއްޓުމަކީ، އެ މީހަކު ބަންދުކޮށްަފއިލާނުކޮށްދޫ
 ހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ބަލަ
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ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދެވޭ ފަރާތަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(  
ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ މާބަނޑު މީހެއް ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް ނުވަތަ 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ 

ރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށް އެފަދަ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެ
ގުޅިގެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް  ފަރާތަކާއެކު ހުރުމާއި، އެފަަދ ަފރާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމާ 

 ރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.ކު

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކީ، އި ހުރި މީހާއަށް ފަުރވާދިނުމަށް އެނދުމަތިކުރެވިފައިާވ ކޮށްފަބަންދު )ނ(  
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަނެްއނަމަ، އެަފދަ ހާލަތުގައި، ިމ މާއްދާެގ 

 ނުހިނގާނެއެވެ. އްށްފައިވާ އުޫސލެ)ށ( ގައި ބަޔާންކޮ

ހުރި މީހަކު ެއނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދެުމން ދަނިކޮށް އޭނާ ބަންުދްނ  އިކޮށްފަބަންދު )ރ(  
އެ މީހާ އަވަހަށް ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ޢާއިލާއިން އޭނާއާ  ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

އެފަދަ މީހުންނާެމުދ  ،ނުވަތަ ހަވާލުވާެނ މީހަކު ނެްތނަމަ ،ހަވާލުވުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ
ެގ ޢަމަލުކުރާނީ، އެފަދަ ީމހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ ދައުލަތު

 ންނެވެ.މަތީ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

   ޢާއިާލއިން ހަވާލުވަންދެްނ ނުވަތަ  ،ނަމަވެސްށްލި ަބްނދުން ދޫކޮ އިއެނދުމަތިކޮށްފައި އޮއްވަ )ބ(  
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަުލކޮށް، އެނދުމަތިކޮްށފައިާވ 

 ކަނޑައަޅަންދެން ނުަވތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާޭދ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްލަންދެްނ މީހާއާމެދު ވަކިގޮތެއް
 ތުން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.އޭނާގެ ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ

އި ހުރި ކޮށްފަ ބަންދު
މީހަކަށް ދޭްނޖެހޭ ޞިްއޙީ 

ފަރުާވއެްއގެ ޮގތުން 
 އޮޕަރޭަޝން ކުރަން

 ޖެހުން 

އި ހުރި މީހަަކށް، ޞިއްީޙ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޮގތުްނ ޮކށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދު )ހ(  .83
 އަށްކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބެެލނިވެރިޔާ އެ އޮޕަރޭޝަން ،އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ

 ،އިނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް އަދި ެއ ފަރާތް ބަންދުޮކށްފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށާ
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެ ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އެ ކަން 

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނުން ކަނޑައަޅާ  ،އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ )ށ(  
އި ހުރި މީހާގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ ފަރާތުން ފޯމުގައި ކޮށްފަބަންދު ،ންމަތީ ގޮތެއްގެ

ފަރުވާދޭ  އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރާނީ ޞިއްޙީ ،އިންކާރުކޮށްފިނަމަސޮއިކުރުމަށް 
 ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުންނެވެ. ،ންމަތީ  ޑޮކްޓަރުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ

ގޭބަްނުދގައި ހުްނނަ މީހާ 

 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްުކން 
ބަންދުކޮށްފައި ހުންަނ ގައި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު، ގޭ  )ހ(  .84

އެ ކަމަށް  ،ނަމައްޖެމީހަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިއުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ އެދި
 މަގުފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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        ބަންދުކޮށްފައި ހުންަނ މީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމާއި، ގައި ގޭ )ށ(  
އި ހުންނަ މީހާެގ ކޮށްފަރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދު ކުރުމަކީ ބަންދުގުޅިގެން ކު އެ ކަމާ

 .ޒިންމާއެކެވެ

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ޢިނާޔަތް ދިނުމާއި، ވަގުތީގޮތުން ޢިނާޔަތް ހިފެހެއްޓުން 

 އި ތިބޭކޮށްފަ ބަންދު

ފަރާތްތަކަށް ޖަލުން 
ފޯރުކޮށްދޭ ޢިނާޔަތްަތއް 

 ލިބިދިނުން 

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ހުންނަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި  )ހ(  .85
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް،  24މުއްދަތުގައި ލިބިދެވޭނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

އި ހުރި މީހާ ކަްސޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ގަވާއިދާ ނުވަަތ އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކޮށްފަބަންދު
ހިނދަކު، މި ބާބުގަިއ އި ލް ޖަލުގެ އުސޫލަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ނުކުރާހަކަސްޓޯޑިއަ

  ގެ މަތީން ިލބިދޭންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ތިބޭ ަފރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތަްއ އުނިކުރުމުގައި ނުވަތަ  )ށ(  
 ންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މި ބާބުގައި ބަޔާ ،ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެްއޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

ޢިނާޔަތްތައް ުނދިނުން 

ނުވަތަ ަވގުީތގޮތުން 
 ހިފެހެއްޓުން 

 )ހ(  .86

 

 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްަފއި ހުރި މީހަކު، އޭނާ ހުރި ޖަލުގެ އުސޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނާއި 
ވަަނ  24ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކޮށްފިނަަމ، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން އެ މީހަަކށް މި ގަވާއިދުގެ 

މަްށ، ނުވަަތ މައްދާގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޢިނާަޔތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢިނާަޔތްތައް ނުދިނު
 ހިފެހެްއޓުމަށް ނިންިމދާނެއެވެ.ވަގުތީގޮތުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢިނާޔަތް ުނދިނުމަށް ނުަވތަ ވަގުތީގޮުތްނ  )ށ(  
އި ހުރި ީމހާ ޖަލުގެ އުސޫލަކާ ނުވަތަ ޤާޫނނާިއ ކޮށްފަހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމުމުގައި، ަބންދު

    ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ޢަމަލުެގ ބާވަތަށާިއ، އެ ޢަމަުލގެ ސަަބބުން ިލބުނު ގެއްލުަމށާއި، 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ވަރަށް ރިޢާޔަތްއެ ޢަމަލުގައި އަނިޔާވެރިކަން އެކުލެވޭ މިން

ީމހަކަށް އެއްވެސް ޢިނާޔަތެްއ  އި ހުރިކޮށްފަަބންދު ،މަތީންމި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ  )ނ(  
ނުދިނުމަށް ނުަވތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޢިނާޔަތް ނުދީ ިހެފހެއްޓުމަށް ނިންމައިިފނަމަ، 

ކޯޑުކޮްށ އަންގައި، އެ ަމޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރި އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު އި ހުރި މީހާއަށް ކޮށްފަބަންދު
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

 ހިފެހެއްޓުނު ޢިނާޔަްތތައް؛ (1)   

 ނާޔަތް ހިފެހެއްޓުނު ސަަބބު؛ޢި (2)   

 .ޢިނާޔަތް ހިފެހެއްޓުނު މުއްަދތު (3)   
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އި ހުރި ީމހަކަށް އެއްވެސް ޢިނާޔަތެްއ ކޮށްފަަބންދު ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން )ރ(  
ިއ ކޮށްފަޢިނާޔަތް ނުދީ ހިފެހެއްޓުަމށް ނިންމަންވާީނ، ަބންދުނުދިނުމަށް ނުަވތަ ވަކި މުއްދަތަަކށް 

  ބަލަހައްޓާ އިސް އޮފިސަރެކެވެ.ހުރި ަކސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ހުރި މީހާ ބަންދުކޮށްފައި

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  މީހާގެ ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށް ކޮށްފައި ހުރިކަސްރަތު ކުރުމަކީ ބަންދު ގައިހިނ )ބ(  
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢިނާޔަްތ  ،ލަފާދީފައިާވނަމަކަމެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރު 

 ަގއި ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ިޢނާޔަތް ނުދިނުމަށް ނިންމާ ނިްނމުމެއްގެ ގޮތުން، ހިނ
 ނުވާނެއެވެ. ކަށް އުނިކޮށްގެންކަސްރަތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް ވަރަ

ައންނަވި ކަންކަން ޮކށްގެްނ  ،ކަށް ެދވޭ ޖަލު އަދަބެއްގެ ގޮުތންމީހަ ކޮށްފައި ހުރިބަންދު )ޅ(  
 ނުވާނެއެވެ.

 ؛މިންވަރު މަުދކުރުން ވޭކެއިންބުއިމަށް ދެ (1)   

 ؛ަހނިކުރުން ފުރުޞަތު ދެވޭ މަށްކުރު މުޢާމަލާތު ބައްދަލުޮކށް ވަކީލާ ޤާނުނީ (2)   

 އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން. (3)   

ޢިނާޔަތް 
 ކެންސަލްކުެރވޭނެ ުމއްދަތު 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުޮކްށފައި ހުރި މީހަކު، އޭނާ ހުރި ޖަލުގެ އުސޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫާނއި   .87
ކަމުގައި މި ގަވާއިދުެގ  ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ިލބިދެވޭނެ ިޢނާޔަތްތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް

އިވާ ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތަުކން ބައެއް ނުދީ ހިފެހެްއޓޭނެ އެްނމެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ  24
 )ސާދަ( ދުވަހެވެ. 14 ،ދިގު މުއްދަތަކީ

އި ތިބޭ ކޮށްފަ ބަންދު

ފަރާތްތަކުން ޝަުކވާ 
ހުށަހެުޅމާއި، 

 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

އެ މީހާއަށް ނުވަަތ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފައި ހުރި މީހަކު ހުށަހަޅާ ޝަުކވާއެއް )ހ(  .88
 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މެދުވެރިކޮށް 

ޑިއުޓީގައި ހުރި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހައްާޓ އޮފިސަރުގެ ގާުތގައި އަނގަބަހުްނ  (1)   
 ބުނެގެން؛

 ލިޔުމުން. (2)   

ިއ ޮކށްފަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ހުށަހަޅަން ބޭުނންވާ ޝަކުވާއަކީ، ބަންދުމި މާއްދާގައި  )ށ(  
ކަމަށް ބޭނުންާވނެ ލިޔެކިޔުމަށް  ނަމަ، އެ ހުރި މީހާ ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ޝަކުވާއެއް

 މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ. ބޭނުންވާ ތަެކތި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުން އެ
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މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް މި  )ނ(  
 ،ސަރވިސް ނަންބަރު ،ޝަކުވާ ބަލައިގަްތ ފަރާތުގެ ަނމާއި އާއި،ގަޑި ،ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި

 ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ  24 ،އިގަތްކަންެއ ޝަކުވާއެއް ބަލަ ،ޝަކުވާއެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހު )ރ(  
 ވާނެއެވެ.އަންގަން ށްޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ،ތެރޭގައި

އެ ޝަކުވާއަކާ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާެއއް ބަލައި )ބ(  
ވި ގޮތުގެ އަންނަނި ،ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރަންވާނީ

 ވެ.ނެމަތީން

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތުން؛ ،ޝަކުވާ ބެލުމުގައި (1)   

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޖަލެއް އެ ކަސްޓޯޑިއަލް  ،ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ކަންކަން (2)   
ކުރިޔަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެންމެ އިްސ އޮފިސަރުގެ ސީދާ ބެލުމުެގ ދަށުން 

 ގެންދިއުން؛

            ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ތައުދީބީ މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަނަމަ،  (3)   
އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ފުުލހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޭޓންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށް 

 .ފޮނުވުން

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެތި  ،ތަކެއްޗާއި ވަގުތީގޮތުން އަތުލެވޭ 

ގޮިޅއަށް ެވއްުދން 

 މަނާތަކެތި އަތުލުން 
އަތުގައި ހުރި ތަކެތީގެ  ހެއްގެއެ މީ ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ގޮޅިއަށް މީހަކު ވެއްދުމުގެ ކުރިން )ހ(  .89

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށުން  ،ޖަލުގެ ގޮޅިއަށް ވެއްދުން މަނާތަކެތި ހިފަހަްއޓައި ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ
 ކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.އެ އެއްޗެހި ރައްކައުތެރި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިފެހެްއޓޭ ތަކެތި ހިފެހެްއޓުނުކަްނ  )ށ(  
 ،ލިޔުމުގައިޭދ  ިއ ހުންނަ ީމހާއަށް ދޭންާވނެއެވެ. މި ގޮތުންކޮށްފަބަްނދު ،އެނގޭނެ ލިޔުމެއް

 ވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ.އަންނަނި

 ؛މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކާކުަކން މީހާގެ ހުރި ބަންދުކޮށްފައި (1)   

 ؛ހިފެހެއްޓުނު ތަެކތީގެ ތަފުސީލު (2)   

 ތަކެތީގެ ހާލަުތ؛ (3)   

 ގި އޮފިސަރުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު؛ތަކެތި ނެ (4)   
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 ވި އޮފިސަރުގެ ސަރވިސް ނަންބަރު؛ތަކެއްޗާ ހަވާލު (5)   

 ކެތި އަތުލެވުނު ތާރީޚާއި ގަޑި؛ތަ (6)   

 އިނގިލީގެ ނިޝާން. ޔާއިފަރާތުގެ ސޮ ކޮށްފައިވާބަންދު (7)   

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ )ނ(  
 ކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީންނެވެ.މި ބާބުގައި ބަޔާން

ވަގުީތގޮތުން އަތުލެވޭ 

ތަކެއްޗާެމދު ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި 88މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .90
 ކަމާއެކުމީހާ ބަްނދުން ދޫކޮށްލުމާ ހަމަޔަށް ފުލުހުން ރައްކައުތެރި ރިއި ހުކޮށްފަބަންދު

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މީހާގެ ައތުން ހިފެހެއްޓުނު ތަެކތީގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ވަކި އެއްޗަކީ، އޭނާގެ ހުރި  ކޮށްފައިބަންދު )ށ(  
  ރި ފަރާތުން އެހެްނ މީހަކަށް ހަާވލުކުރުމަށް އޭނާ ޭބނުންވާ އެްއޗެއްނަމަ، އޭނާ ަބންދުކު

ފަރާތަާކ  އެ އެއްޗެއް ހަވާލުކުރުމަށް އޭނާ ބޭނުން ،އެކުޔާމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތު ހުއްދަ
 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، ކުިނެވ  ލިން އަތުތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ )ނ(  
     މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން  ،ހަލާކުވާޒާތުގެ ތަކެތި ހިމެޭނނަމަ

ތަކެތި އަވަހަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެފަދަ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް  އެ
ރައްކައުތެރިކަމާއެކު އެފަދަ ތަކެިތ  ،އި ހުރި މީހާއަށް އެންގުމަށްފަހުޮކށްފަބަންދު ،ނެތްނަމަ

 ލަންވާނެއެވެ.ތައިނައް

ބަންދުކުރެވޭ މީހެއްގެ އަތުން ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެއް  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ރ(  
 ފަހުގައެވެ. އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރުމަށް ،އޭނާ އެދޭ އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާުލކުރަންވާނީ

 ،ން ބަންދުކުރެވޭ މީހެއްގެ އަތުން އަތުލެވޭ އެއްޗެއްތީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ )ބ(  
ލާނަމަ، އެ ކަން ލިޔުމުން ތައި އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނައްމި މާއްދާގެ )ނ( ގަ

 ކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރި

ތަކެތި  ވަގުީތގޮތުން އަތުލާ

ތަޙުީޤުޤގެ ބޭުނމަށް 
 ނެގުން 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުޮކށްފައިވާ މީހެއްގެ އަުތން ވަގުތީޮގތުން ނަގައި ބަލަހައްޓަުމންާދ  )ހ(  .91
އެއްޗެއް، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

ގޮތުެގ  ގޮތްވާއެއް ނު( އާޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫ) 2016/12ނަގަންވާނީ، ާޤނޫނު ނަްނބަރު 
 މަތީންނެވެ.
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 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކާ )ށ(  
ފައިވާ އެއްޗެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ، އޭާނެގ އަތުލައިއި ހުރި މީހާގެ ައތުން ކޮށްފަބަންދު

 ހާޒިރުގައެވެ.

 އަތުން މީހާގެ ހުރި ބަްނދުކޮށްަފއި ،މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި )ނ(  
 ނުވަތަ  ފަރާތުގެ ލިބުނު އަނިޔާ މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި މީހާ އެ، އެއްޗަކީ ހިފަހައްޓައިފައިވާ

 ކަށަވަރުކުރުމުގެ ދެނެގަނެ ކަން އެ ،ހާލަތުގައި ބެލެވޭ އެއްޗެއްކަމަށް ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ އެހެން
 ފަރާތަކާ ތިންވަނަ ،ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރާ  މައްސަލަ މީހާގެ ހުރި ބަންދުޮކށްފައި ، ބޭނުމުގައި

 .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ އެއްޗެއް އެ  މަރުޙާލާގައި ސުވާލުކުރުމުގެ

މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކާ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ރ(  
ފަހުގައެވެ. އަދި އެ ގޮތުެގ  ކުރުމަށް ލިޔުމުން ރިކޯޑު ،ހަވާލުކުރަންވާނީއެއްވެސް އެއްޗެއް 

ލަސްކުރުމެއްނެތި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާ  ،މަތީން ގެންދާ އެއްޗެއް ގެންދިޔަ ބޭނުން ނިމުމަށްފަހު
  އަނބުރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.އެ އެއްޗެއް

ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އޮތް  މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ބ(  
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ަމއްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ބެުލމުގެ ދަށުން ގެންދާ އެއްޗަކީ
 ،އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އެއްޗެއްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

 ންެނވެ.ތީމަ ޑައަޅާ ގޮތެއްގެއެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކަނ

 ،ރު ކޮށްކާއި ބަންުދން ދޫ

 ތަކެތި ހަވާލުކުރުން 

އޭނާއާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮްށފައިވާ މީހަކު ބަންދުން ދޫޮކށްލާިއރު )ހ(  .92
ހަކާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިނަމަ، އެ އެއްޗެއް އެ މީ ،އެއްވެސް އެއްޗެއް

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،ނަމަވެސް، ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެންއޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ވަގުތު އޭނާގެ ތަކެތި އޭނާއާ ހަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ،  ކޮށްލާއިހުރި މީހާ ބަންުދން ދޫކޮށްފަބަންދު

 ލަތެއް އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ މުހު 24އެ ތަކެތި ބަލާ އައުމަށް 

ފައިވާ މުއްަދުތ ދީމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ތަކެއްޗާ ަހވާލުވުމަށް  )ނ(  
ތަކެއްޗާ ހަވާލުވުމަށް އައުމަށް،  ،ޗާ ހަވާލުވުމަށް އައިސްފައި ނުވާނަމަހަމަވާއިރު، އެ ތަކެއް
 ހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.)ހަތެއް( ދުވަ 7އެ މީހަކަށް އިތުރު 

ން ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާން އައުމަށް ތީ)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ އާއި މި މާއްދާގެ )ށ(  )ރ(  
       އާދެވެން ނެތްނަަމ،  ތަކެއްޗާ ހަވާލުުވމަށްފަރާތަްށ  ޮކށްލިަބންދުން ދޫ ،މުއްދަތުގައި ދޭ

އެ ތަކެިތ  ،ފޮނުވާ މީހަކަށް އެ ފަރާތުގެ ލިޔުމަކާއެކު ،އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވުމަށް
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ވާލުވުމަށް ތަކެއްޗާ ހަ ،)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އާއިމި މާއްދާގެ )ށ(  )ބ(  
ނުވާނަމަ، މި މާއްދާގައި  ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ތަކެއްޗާ ހަވާލުވުމަށް އައިސްފައި ދީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މީހެއްގެ އަތުން ނެގުނު ތަކެއްޗަކީ، އެ މީހަކު ބޭނުންނެތިގެްނ 
މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންެގ  ،ހުދޫކޮށްލި ތަކެތިކަމުގައި ބަލައި، ެއކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑުކުރުމަށްފަ

ލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން ޢަމަލުކޮށް، އެ ތަކެތި ތައިގެނެވޭ ތަކެތި ނައް ބެލުމުގެ ދަށަށް
 ންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިެގންެވއެވެ.ދިވެހި ފުލުހު ،ލުމުގެ އިޚުތިޔާރުތައިނައް

ލުމަށް ަތއިނައް

 އެްއބަްސވެަފއިވާ ތަކެތި 
 ޓި އޭނާ ބަންދުކުރެވުނު އިރު އޭނާގެ އަތުން ހިފެހެއް ،ހުރި މީހާ ދޫކޮްށާލއިރުއި ކޮށްފަބަންދު )ހ(  .93

)ހަތެއް(  7ލުމަށް ލިޔުމުން ރުހުންީދފައިވާ ތަކެތި ތައިތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ އެއްޗެއް ނައް
 ލަންާވނެއެވެ.ތައިތެރޭގައި ނައް ދުވަހުގެ

ލުމަްށ، ތައިެއފަދަ ތަކެތި ނައް ،ލަންވާނީއިތަލަްނޖެހޭ ތަކެތި ނައްތައިމި މާއްދާގެ ދަށުން ނައް )ށ(  
 ންނެވެ.ތީމަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަންސް ނިންމާ ގޮތެއްގެ

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމެއް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް 

ަކމެއް ޚާްއޞަ ރައްަކއުތެރި

ދޭންޖެހޭ ަފރާތެއް 
 އި ބެެހއްޓުން ކޮށްފަ ބަންދު

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތީގަިއ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 27މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .94
ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މީހަުކ  ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަެލއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްަޓން

އި ބޭތިްއބުމަށް އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި  ޚާއްޞަ ކޮށްފައެފަދަ މީހުން ަބންދު ،ބަހައްޓަންާވނީ
 ފައިވާ ވަކި ތަނެއްގައެވެ.ކޮށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި އެފަދަ މީހަކު، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަްށ  )ށ(  
    ކަމުގައި  ކަމެއް  ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެފަދަ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަކީ، މުހިންމު

އޮފިސަރަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މީހަުކ ޖަލަްށ  އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ބަލަހަްއޓާ އިސް
ވައްދަންވާނީ، ެއ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ެބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެގްޒެކެޓިްވ 

 ފަހުގައެވެ. ޞިއްޙީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކައި،ން ޑޮކްޓަރަށް ދައްތީމަ އޮފިސަރު ނިންމާ ގޮތެއްގެ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގައި  )ނ(  
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރު އެފަދަ މީހާގެ ހާލަތު ގާތުން ބެލޭނެޮގތުގެ  24ބަހައްޓާ ބެހެއްޓުމުގަިއ، 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ވަނަ  24މީހުންނަށް ލިިބދޭންވާނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ  ރާކުދުކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަން )ހ(  .95 ޢިނާޔަތް ލިބިދިުނން 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިާނޔަތްތަކުގެ އިތުރުން، އެހެން ިޢނާޔަތްތައް ނުވަތަ އެފަަދ 

 ށް ނިންމިދާނެއެވެ.ސަޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަން

އި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިނުމަށް ނިންމާ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ށް ހުރަސްއެޅިދާނެ، ނުވަތަ ކަްސޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ކަ ހިނގަުމންދާ ތަޙުޤީޤަ ،ސަބަބުން
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ރައްކައުތެރިކަމަށް ނުވަތަ ޖަލުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެފަދަ ޢިނާޔަތެްއ 
 ނޭޅޭނެއެވެ. ށް ކަނޑައެއްދިނުމަ

ަފއިވާ ޢިނާޔަތެއް ނުދިނުމަްށ މައިމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ިދނުމަށް ިނން )ނ(  
ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ވަކިމުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމަންާވނީ، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަންސް 

 ންނެވެ.ތީމަ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

 ބާބު ދިހަވަނަ 
 ދަށުގައި ތިބޭ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން  ލުހުންގެ ބެލުމުގެ ފު

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގައި 
 ހުރި މީހަކު އެެހން

 ،ތަނަކަށް ގެްނދިުއމާއި 
 ހާޒިރުކުުރން 

 

ތަނަަކށް  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ތިޭބ ފަާރތްތައް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުްނ ެނރެގެން އެ ނޫން  )ހ(  .96
 ންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީންނެވެ.ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި ބާބުގައި ބަޔާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަްނދުކޮށްފަިއ  )ށ( 
 އަންނަނިވި ަތންތަނަށެވެ. ،އަންނަިނވި ހާލަތްތަކުގައި ،ތިބޭ މީހުން ގެންދެޭވނީ

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓްތައް  (1)   

 ؛ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތައް  (2)   

 ދާރާ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި  (3)   

ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު   (4)   
 ނޫން ތަނަކަށް ގެްނދަން ޖެހުްނ؛

 ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަން؛  (5)   

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ނޫްނ  ،އި ހުރި ީމހާކޮށްފަހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ބަންދު  (6)   
 ދަން ޖެުހން؛ތަނަކަށް ގެން

އި ުހރި މީހާއަށް ލިބިދޭ ކޮށްފަބަންދު ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  (7)   
ނޫްނ ޓޯޑިއަލް ޖަލު އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ލިބިދިނުމުގެ ގޮުތން ކަސް

 ތަނަކަށް ގެންދަން ޖެުހން؛

އި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޤާނޫނަކުން ިލބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޢިނާޔަތެްއ ކޮށްފަބަންދު  (8)   
 ލިބިދިނުމުގެ ގޮުތން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ނޫން ތަނަކަށް ގެންަދން ޖެހުން.

މީހުން  ކޮށްަފއި ތިބޭބަންދު
އެއްަތނުން އަެނއްތަނަށް 

 ގެްނދަންޖެޭހގޮތް 

ާބބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ގޮތުގެ މަީތން އެއްތަުނން  މި ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ތިބޭ ީމުހން )ހ(  .97
 ތްކޮށް، ބިޑިއަޅުވައިގެްނނެވެ. ހާލަަތށް ރިޢާޔަ ،އަނެއްތަނަށް ގެންަދންވާނީ
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އެްއަތނުން އަނެއްތަަނށް ގެންދިއުމުގަިއ، އެ މީހަކަށް ފިލައިގެްނ އި ހުރި މީހަކު ކޮށްފަބަންދު )ށ(  
ކުން ފުލުހުން ޢަމަުލކުރަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުްނ ޔަފަދަ ނުދެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ 

އި ހުިރ ކޮށްފަބަންދު ،އި ހުރި މީހާ ގެންދާ ތަނަކާއި، ގެންދެވޭ ހާލަަތށް ރިޢާޔަތްކޮށްކޮށްފަބަންދު
 ދަދު ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.އަނާއާ ހަވާލުވެގެން ދާންޖެހޭ އޮފިސަރުންގެ މީހާ ގެންދާއިރު އޭ

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ  ،އި ހުރި މީހަކުކޮށްފަބަންދު )ނ(  
 މީހަކު ގާތުގައި ބުނަންާވނެއެވެ.ގެންދިއުމުގައި، އެ މީހަކު ގެންާދތަން އެ 

އި ހުރި މީހަކު މި ބާުބގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން އެއްތަނުން އަނެްއތަަންށ ކޮށްފަބަންދު )ރ(  
ގެންދިއުމުގައި، ހާލަތަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންދާނަމަ، އޭނާ ގެންދާނީ 

އެކު ނީ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ގޮތުންކަމާއި، ކިޔަމަންތެރިކަމާޅުވަ އިގެންކަމާއި، ބިޑިއަޅުވަބިޑިއަ
 ން ދިނުަމށް އަންގަންވާނެއެވެ.މަށް އެއްބާރުލުވުބިޑިއެޅު

އި ހުރި މީހަކު މި ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެއްތަނުްނ އަނެއްތަަންށ ކޮށްފަބަންދު  .98 އެްއގަުމަމގުން ގެްނިދއުން 
އާންމު އުސޫލުން  ،ންދާނަމައެއްގަމު މަގުން ގެންދިއުމުގައި، ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެ

ފުރަގަހަށް ވާގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ،ބިޑި އަޅުވަންވާނީ
ންދާ އޮފިސަރަށް އި ހުރި މީހާއާ ހަވާލުވެގެކޮށްފަބަންދު ،ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބިޑި އެޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ  ،އި ހުރި މީހަކުކޮށްފަބަންދު )ހ(  .99 ވަިއގެ ަމގުން ެގންިދއުން 
އި ހުރި މީހާގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފަޅުވައެވެ. ނަމަވެސް ބަންދުނާބިޑި  ،ވައިގެ މަގުން  ގެންދަންވާނީ

ންދާ އޮފިސަރަްށ އޭނާއާ ހަވާލުވެގެ ، އެޅުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިޑި ،ހުންނަގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،އި ހުރި މީހަުކ ވައިގެމަގުން އެއްތަުނން އަނެއްތަނަށް ެގންދަންވާނީކޮށްފަބަންދު )ށ(  
އެ މީހަކު ގެންާދ  ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިޭއޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ގަވާިއދުތަކާއި
  އެއްގޮތްވާލުތަކާސޫއުޅަނދެއްގައި އެފަދަ މީހުން އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އު

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެ އުޅަނދަށް އެހެން  ،އި ހުރި މީހަކު ވައިގެ އުޅަނދެއްގައި ގެންދާނަމަކޮށްފަބަންދު )ނ(  
ނދަށް އަރުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހާ ކުރިން އެ މީހާ އެ އުޅަ ފަސިންޖަރުން އެރުމުގެ

ޖަރުންނާ ވީހާވެސް ފަސިން އެ އުޅަނދަކުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި، އެހެން ،ބައިންދަންވާނީ
 ދުރުގައެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވައިެގ އުޅަނދެއްގައި މީހަކު ގެންދަނިކޮށް އޭނާ ނުކިޔަމަންތެރިވެ  )ރ(  
ްނ މީހުންނާއި އުޅަނދުެގ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަަމްށ އުޅަނދުން ދަތުރުކުރާ އެހެ
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އޭނާގެ ދެއަތް  ،ރެސްޓްރެއިނާ އެޅުމާއި ގައިއޭނާ ހިފެހެްއޓުމުގެޮގތުން އޭނާގެ ފައި ،ފެންނަނަމަ
 ންދާ އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އޭނާއާ ހަވާލުވެގެ ،މުގެ އިޚްތިޔާރުވުހައްޔަރުވާގޮތަށް ބިޑިއެޅު

)ދޭއް(  2އި ތިބޭ މީހުން ވައިގެ އުޅަނދަކުން ގެންދާނަމަ، ގެންދާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮށްފަބަންދު )ބ(  
 ޓީ އޮފިސަރުން ތިބެންވާނެއެވެ.ސެކިއުރި

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ  ،އި ހުރި މީހަކުކޮށްފަދުބަން )ހ(  .100 ކަނޑުަމގުން ގެްނިދއުން 
އާންުމ  ،ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންދާނަމަ ،ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކަނޑުމަގުން ގެންދިއުމުގައި
 ގޮތަށެވެ. ކުރިމައްޗަށްވާ ،އުސޫލުން ބިޑިއަޅުވަންވާނީ

އޭނާާއ  ،ކަނޑުމަގުްނ ގެންދާ މީހާއާއި ،ންމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތީ )ށ(  
ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި ދަތުރުކުރާ  ،ހަވާލުވެގެންދާ އޮފިސަރުން ތިބެންވާނީ

މޫސުމަށާއި، އެފަދަ އުޅަނދެއްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނު  ،ދަތުރުގެ ދިގުމިނާއި ،އުޅަނދާއި
އެ ޤާނޫނުގެ  ،ނު( އާއިޤާނޫއްވުމާބެހޭ ގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުކަނޑު) 78/69ނަންބަރު 

ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  ،ފައިވާ އުސޫލަށާއިޅައިގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައަދަށުން ހަދައިފައިވާ 
މީހާގެ ގައިގައި  ކޮށްފައިވާބަންދު ،ޅުވުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސްނޭލައިފްޖެކެޓް 

 ފައެވެ.ވައިލައިފްޖެކެޓް އަޅު ،ވެސް ހުންނަންވާނީ އިރެއްގައިފައި ހުންނަ ހުރިހާ ވައިބިޑިއަޅު

މީހުން ެގންިދއުުމގައި 

ސަމާލުކަން ޭދންޖެހޭ 
 ކަންކަން

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ  ،އި ހުރި މީހަކުކޮށްފަބަންދު )ހ(  .101
       ގެންދާ ގެންދިއުމުގައި، އެ މީާހގެ ސަލާމަތަށާއި އޭނާ ބެލެހެްއޓުމަށް ތިބޭ މީުހންނަށާިއ 
އެ މީހަކު ގެންދާ އުޅަނދެއްގައި ތިބޭ އެހެން މީހުންނަށް ޭއނާގެ ފަރާތުން ދިމާވެދާެނ 

ވަތަ ިލބިދާނެ ެގއްލުމަކަށް ނުވަތަ އޭނާ ފިލާފާނެަކމަށް އޭނާއާ ހަވާލުވެގެްނާދ ނުރައްކަލަކަށް ނު
ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  އޮފިސަރުން އަބަދުވެސް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ

 އެ މީހާ ބަލަހަްއޓަްނވާނެއެވެ.  ހެންނޭ ނުލިބޭ

ޤާޫނނު ނަްނބަުރ  ،އި ޢަަމލުކުރަންވާނީކުޑަކުއްޖަކު އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ގެންދިއުމުގަ )ށ(  
ކުޑަކުދިންގެ ) 19/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު އި، ނު( އާކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫ) 18/2019

ގައި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަްށ ( ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 އިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.ފަޅައިކަނޑައަ

އެކަކަށްުވރެ ގިނަ މީހުން 

އެްއަވގުތެްއަގއި 
އެްއއުަޅނެދއްަގއި 

 ގެްނދިއުން 

މި ާބބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމީތން އެއްތަނުން އަނެއްަތނަްށ  ،އި ިތބޭ މީހުންކޮށްފަބަންދު )ހ( 1 .102
ގެންދާ ގެންދިއުމުގައި، އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން އެއްވަގުތެއްގައި ކަނޑު އުޅަނދަކުން 

 އޮފިސަރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. ންދާނަމަ، ގެންދާ ކޮންމެ މީހަަކށް ސެކިއުރިޓީގެ

މީހުން ގެންދަީނ  ޮކށްފައިވާބަންދު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ށ(  
ީމހުން ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ  ކޮށްފައިވާފުލުހުންގެ ނުަވތަ ސިފައިންގެ ނުވަތަ ަބންދު
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ފައިވާ އުސޫލެްއ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އުޅަނދެއްގައިނަމަ، އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށް
 ނުހިނގާނެއެވެ.

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް  ކުއްލި 

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ކުއްލި 

 ހާލަތަށް ގެނަުއން 
ބެލުމުގެ ަދށުން ހިންގާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްަގއި ނުވަތަ ޖަުލ ހިމެޭނ ފުލުހުންގެ  )ހ(  .103

 އި ިތބޭ ކޮށްފަނުވަތަ ބަންދު ،ސަރަޙައްދެއްގައި، އަންނަނިވި ފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ
އަްނނަނިވިފަދަ ކަެމއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ކުއްލި ހާލަަތށް ގެނެްސ  ،ފަރާތްތަކުން
 މަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މި ބާބުގައި

 ؛އަލިފާނުގެ ހާދިސާ (1)   

 އް ކުރުން؛އި ިތބި ގިނަބަޔަކު ަބނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެކޮށްފަބަންދު (2)   

 ؛ޖަލުގައި އާންމު ހަޅުތާލެއް ކުރުން (3)   

 ިތބި ގިނަބަޔަކު ާކނާ ވިހަވުން؛ އިކޮށްފަބަންދު (4)   

 ؛ޖަލުގައި އާންމު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރުން (5)   

 ؛ޖަލުން ބަޔަކު ފިލުން (6)   

އި ހުރި މީހަުކ، ުނވަތަ ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަަހއްޓާ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފަބަންދު (7)   
 ؛ރަހީނުކުރުން

ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ނުވަަތ   ގެންދުރަތީ ކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެ ޤު (8)   
 ؛މީުހންނަށް ނުަރއްކާވާ ހާލަތެއް ދިމާވުން ކޮށްފައިވާބަންދު

 މަލެއް ހިންގުން؛ބަންދުގައި ިތބޭ މީހުން ޖަލުގެ ުމދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ިދނުމުގެ ޢަ (9)   

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި  މަތީގައިވާ ނަންބަރުތަކުގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ވެސް، (10)   
ފަަދ ބޮޑު ހާދިސާއެއް މި ނެފާރައްކައުތެރިކަމަށް ނުވަތަ ޖަލުގެ ހިންގުމަށް ބުރޫ އަރާ

 ހިނގުން.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ކުއްލި ހާލަތަށް  )ށ(  
          ވެހުރި އެންެމ ުގމާ ހަވާލުގެނައުމަށް ނިންަމންވާނީ، ެއ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ހިން

 އިސް އޮފިސަރެވެ.
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ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ކުއްލި ހާލަތަށް  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ނ(  
ށް އެ ކަން ވަގުތުން އަދި ލަސްކުރުމެއްނެތި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަންސަ ،ގެނެވިއްޖެނަމަ

 ހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.ހިނދަކަށް އަޅަންޖެ އެ ،ންތީއެ ފަރާތުގެ ލަފާގެ މަ ،އަންގައި

      ހަމަޔަށް ނުވަަތ  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ކުއްލި ހާަލތަށް ގެނެވިއްޖެނަަމ، އެ ހާލަުތ ނިމުމާ )ރ(  
ލަންވާނެއެވެ. ވައިއެ ޖަލެއް އާންމު ހާލަތަކަށް ގެނަުއމާ ހަމަޔަށް ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަ

ޖަލުތަކުގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނާގ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ  ،ލާ ރިޕޯޓުވައިމިގޮތުން އެކުލަ
 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ކަށްޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ އިދާރާއަ

ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި 

ޢަމަލުރާެނގޮުތގެ ޕްލޭން 
 ލުން އިއެކުލަވަ 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ކުއްލި ހާލަތަކަށް  )ހ(  .104
ގެނެވިއްޖެނަމަ، އެ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން، ކުއްލި ހާލަތުގައި ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތުގެ ކޮންޓިންޖެންސީ 

ން ތީމަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަންސްގެ ލަފާގެ ،ކޮންމެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ،ޕްލޭނެއް
 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ކުއްލި ހާލަތަށް  ،ލާ ޕްލޭނުގައިވައިމި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ )ށ(   
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ  102ގެންނަންވާނެކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

 ޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޢަމަލުކުރަންވާނެ ކަންކަން ވަކިވަކިން ލިޔެ ބަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން

ާލ ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭްނތަކުގައި، އަންނަނިވި ަކންކަމުގައި ވައިމި މާއްދާގެ ދަށުން އެުކލަ )ނ(  
 ޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް ބަ

ޅޭގޮތުން އޮފިސަރުން ޑިއުޓީތަކަށް ނުކުތުމާއި، ޑިއުޓީ ކުރުމާ ގު ޖަލުގެ ސެކިއުރިޓީ (1)   
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް؛

 ކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް؛މީހުންގެ ަސލާމަތާއި ރައްކައުތެރި ބޭއި ތި ކޮށްފަބަންދު (2)   

އަޅަންޖެޭހ ޖަލާއި ޖަލު ހިމެޭނ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް  (3)   
 ފިޔަވަޅުތައް؛

ޅޭގޮތުން ގު ތަންތަަނށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން އެފަދަ ާހލަތެއްގައި ހާޒިުރކުރުމާ އެކި (4)   
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް؛

 ރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ޖަލު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި އާންމު ދަތުރު ފަތު (5)   

 ުދ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް؛ގެންނަ މީުހންނާމެ ދުކުރަންބަން (6)   

ވާ ދިނުމުގައި ޞިއްޙީ ފަރު ،ލިބިފައިވާނަމަހާނީއްކައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  (7)   
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް؛
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)ނުވަދިހަ(  90ފަށާތާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުަރން ،ލާ ޕްލޭންތައްވައިމި މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ )ރ(   
 ލައި ނިންމަންވާނެއެވެ.ވައިތެރޭގައި އެކުލަ ދުވަހުގެ

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމު 

ސެކިުއރިޓީ ނިޒާމު 

 ޤާިއމްކޮށްފައި ުހރުން 
        ،ވެސް ގައި ޖަލެއްފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައި ީމހުން ބައިތިްއބާ ކޮންެމ ކަސްޓޯޑިއަލް )ހ(  .105

އި ތިބޭ މީހުންނާއި، އެ ތަަނށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނާއި، އެ ތަނުެގ ކޮށްފައެ ތަނެއްގައި ބަންދު
މާރާތްތަކާިއ މުދަލާއި ތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު އިމުވައްޒަފުންނާއި، 

 އިމްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.އެ ތަނަކާ އެކަށީގެންވާ ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމެއް ޤާ ،ކުރުމުގެ ގޮތުން

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުެގ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށ  ށ()  
އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި 

 ރިހަމަވެފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.ފު

  ؛ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ހުރުން  (1)   

 ؛އަލިފާން ނިއްވުމަށް ޭބނުންކުރާ އާލަތްތައް ހުރުން  (2)   

 ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ހުރުން.  (3)   

ަފށައި، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގަިއ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން )ނ(  
)ހައެްއ(  6ފަށާތާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިަހމަނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަުލކުރަން

 ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހުރިހާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކުގައި
 ންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ކަ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލގެ 

 ސަަރޙަްއދު 
ޭހ އި ތިބޭ ފަރާްތތަކަށް ދޭންޖެޮކށްފަކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ސަރަޙައްދަކީ، އެ ޖަލެއްގައި ބަންދު )ހ(  .106

ފަަދ ގޮތަކަށް ބަލަހައްަޓންޖެޭހ  ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ
ސަރަޙައްދެއްކަމުން، އެ ސަރަޙައްދު ހުންނަންވާނީ، އެ ަޖލުގައި ތިބޭ ފަރާްތތަާކ 

ޚިދުމަތްތަްއ އެހެނިހެން ބައްދަލުކުރުމަށާއި، ުހށަހަޅަންޖެޭހ އެކިއެކި ލިޔުންތަކާއި، އެފަަދ 
 ،ގޮަތށް އި ިތބޭ މީހުން ނުފެްނނާނެކޮށްފަލަށް ައންނަ ފަރާްތތަަކށް ޖަލުގައި ބަްނދުހޯދުމަށް ޖަ

ގޮތަކަށް  ފަދަ އަދި ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ އެްއވެސް މީހަކަށް އެ ސަރަޙައްދަށް ނުވަދެވޭނެ
 ފައެވެ.ކޮށްވަކި

ވާނަމަ، އެފަދަ  ކަމުގައިފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ށްކޮކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު ޤާއިމު )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ސަރަޙައްދު

ފައި ހުންަނންވާނީ، އެަފދަ ޖަލަކަށް ނުވަަތ ޖަލު ހިެމނޭ ސަރަޙައްދަކަށް، ޖަލުެގ ކޮށްވަކި
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ކަްށ ފަރާްތތަ އި ތިބޭކޮށްފަބަްނދު ،ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
 ފޯރުކޮށްނުދެވޭނެ ގޮތަށެވެ.އެއްވެސް އެއްޗެއް 

ން ތީމަ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގެ ސަލަމާތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ )ހ(  .107 ސެކިުއރިޓީ އޮފިަސރުން 
 ފިސަރުން ޑިއުޓީކުރަންވާނެއެވެ.ސެކިއުރިޓީ އޮ

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ގޮތުގެ ސަބަބުްނ، ނުަވތަ އެ ނޫންވެސް ސަބަބަާކ  )ށ(  
ހުރެ އެ ޖަލެއް ނުވަތަ ޖަލު ހިެމނޭ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ޑިއުޓީ 

   ،ޔާރުދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިއަކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ޑިއުޓީ ކުރަންޖެހޭ އޮފިސަރުންގެ 
އިސް އޮފިސަރަށް އެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ބެެލހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެިވފައިވާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސެކިއުރިޓީ  104މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .108 ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ 
ހަރުކުރުމުގައި، ޖަލުގެ ވަށައިެގންާވ ބެލެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަްށ ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ 

ހެްނ ނޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި ފާޚާނާ ފިޔަވައި، ޖަލުގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ ތަނެްއގެ މަންޒަރު ފެންނާ
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.އަދި އެ މަންޒަރު ރިކޯޑުކުރެވޭގޮތަށް ކެމެރާ 

    ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާގެ ރިކޯޑިންގ ރާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަރުކު )ށ(  
 މުއްދަަތށް ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 30

އަލިފާނުގެ ާހދިސާތަުކން 

ރައްަކއުތެިރވުުމގެ 
 ފިޔަވަޅު 

ފަޔަރ އެލާމް  ރާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ހަރުކު 104މި ގަވާއިދުގެ  2 .109
ގައި ހިނގާފާނެ އަލިާފނުގެ ހާދިސާއަކުން އެ ތަނެއްގައި ޖަލު ސިސްޓަމުގެ އިތުރުން، ކަސްޓޯޑިއަލް

ޓަކައި އެ ތަނަކާ އެކަށީގެންވާ  މާރާތް ސަލާމަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުމަށްއިތިބޭ މީހުންނާއި މުދަލާއި 
 ލަތްތައް ުހންނަންވާނެއެވެ. އާއަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެިނހެން ،މިންވަރަށް

 ތޭރަވަނަ ބާބު 
 މާނަކުރުން 

 މާނަކުރުން 

 

 

ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް ފުމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ  .110
ޒުތަކާ ފުއެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ،ފަިއވަނީދީޒުތަކަށް ފުއަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ ،ހިނދަކުހައި ދޭހަނުވާ

 ރުމެވެ.ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކު

 2013/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ނުވަތަ ޖަލު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،"ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލު )ހ(  
ގޮތުގެ ަމީތން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގެ  ގައިވާ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)

 ފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ.ޅައި ކަނޑައަގޮތުގައި
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 R-1052/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،އިހުރި މީހާ" ކަމުަގއި ބުނެފައި އެ ަވނީކޮށްފަ"ބަންދު )ށ(  
ގަިއ ( ކުރުމުގައި ފުލުހުން ޢަަމލުކުރާނެ ިއޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު )ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު 

ބަންދުކުރާ މީހުންަނށާއި، ފުުލުހންގެ ބެލުމުގެދަުށން ގޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން 
 ފައި ުހންނަ ކޮންމެ މީަހކަށެވެ.ބަންދުކޮށް

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި މީހުން  ،"ޖަލުގެ ގޮޅި ނުވަތަ ގޮޅި" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )ނ(  
 ފައިވާ ަތންަތނަށެވެ.ހަދައިބަންދުކުރުމަށް 

   ގެ ޑިއުޓީގައި ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑް ސެންޓަރު ،ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ"ޑިއުޓީ އޮފިސަރ"  )ރ(  
 އުޓީ އޮފިސަރު )ޑީ.އޯ( އަށެވެ.އެ ވަގުތަކު ހުންނަ އެންމެ އިސް ޑި

"ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ، ކަސްޯޓޑިއަލް ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި  )ބ(  
ޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންެގ ރައްކައުތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށާިއ، ކަސް

 އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށް މަސަ

އެ މީހާގެ ބަލީގެ ޮގތުން ނުވަަތ  ،"ޞިއްޙީ ހާލަތު ގާތުްނ ބެުލން" ކަމަށް ުބނެފައި އެ ވަނީ )ޅ(  
 ގުޅޭ އެ ނޫންވެސް ކަމަކުން، ޑޮކްޓަރު  ހާގެ ހާލަތާބަލިހާލަތު ހުރި މިންވަރުްނ، ުނވަތަ މީ

ށް ބަލިމީހާގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އަވަސް އަވަހަ ވަގުތެއްގެ ދީފައިވާ ލަފަޔަކާ އެއްގޮތަށް ވަކި
 ވެ.ށެހާލަތު ބެލުމަ 

 2013/14ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ،"ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޜަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )ކ(  
ފުލުހުންެގ  ،ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ،ބެލުމުގެ ދަުށން ހިންގާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކަށް އެ ޤާނޫުނގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
 ޑައަޅާ އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަށެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނ

ބުނެފައި އެ ވަނީ، ުފލުހުންެގ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި "އިސް އޮފިސަރު" ކަމަށް  )އ(  
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއް ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުމުެގ  ،ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންޅައިކަނޑައަ

 ވާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަށެވެ.ފައިކޮށްމަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަވާލު

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 
އިޢުކުރާ ތާރީޚުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާ ދިވެހި ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި  2 .111

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 
 ތަކެތި  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަށް ވެއްދުން ހުއްދަ 

 
 ކީރިތި ޤުރުއާން  .1

 ތަރުޖަމާ  )ހ( ދިވެހި
 )ށ( އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

 
 މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި ފޮތްތައް  އާންމު .2

 )ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ 
 )ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނތައް 

 ފައިވާ ފޮްތތައް ހަދައިދީނުގެ މަޢޫލޫމާތު ދިނުމަށް )ނ( އިސްލާމް
 ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުން މަނާ ނުކުރާ ކޮންެމ ފޮތެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއް އިސްލާމް )ރ(

 
 ނަމާދުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަެކތި  .3

 ތާކިހާ  )ހ(
 )ށ( ނަމާދުދޮޅި 

 ކީނު އިސްތާ)ނ( 
 

 ތާހިރުވުމަށާއި ރީތިވުމަށް ޭބނުންކުރާ ތަކެތި ފުސާ .4
 )ހ( ސައިބޯނި 
 )ށ( ޝޭމްޕޫ 
 )ނ( ތުވާލި 

 ބޭސް  )ރ( ދަތްއުނގުޅާ
 ުއނގުޅާ ބުރުސް )ބ( ދަތް

 )ޅ( ޝަވަރޖެލް  
 )ކ( ހެއަރކްރީމް 

 )އ( ފޭޝިއަލް ވޮޝް 
 

 ިފލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކތި ، ބޭލުމަށާއިއިސްތަށި ކޮށުމާއި،  .5
  )ހ( ރޭޒަރު

 )ށ( ހެއަރ ރިމޫވަރ 
 )ނ( ފޯމު 

 )ރ( ޓްރިމަރ 
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 އަންނައުނުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުާރ ތަކެތި  .6
 )ހ( މުންޑު 
 )ށ( ގަމީސް 

  އީ)ނ( ޓަ
 )ރ( ޓީޝާޓް 

 ލޫނު ޓު )ބ( ފަ
 )ޅ( ޓްރެކްޝޫޓް 

 )ކ( ބޮކްސާ 
 )އ( ޖަނގިޔާ 

  ސޯޓު)ވ( 
 )މ( ކިރުހިއްޕި 

 )ފ( ބުރުގާ 
 )ދ( ހެދުން 

  އިސްތާކީނު)ތ( 
 

 ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  .7
 )ހ( ލިޔާ ފޮތް 

 )ށ( ލިޔާ ކަރުދާސް 
  ން)ނ( ގަލަ

 
 ފައިވާނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ަތކެތި  .8

 )ހ( ފެންފައިާވން 
  ޓު)ށ( އޮފީސްބޫ
 )ނ( ޓެނިސް 

 
 މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކތި  .9

 )ހ( ކަރުދާސް ތާސްބައި 
 )ށ( ކަރުދާސް އުނޯ 

 
 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނނަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި  .10

 ަތކެތި  ހުއްދަ ދީފައިވާ )ހ( ޑޮކްޓަރު
 

 މަދިރިން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންުކރާ ތަކެތި  .11
 )ހ( މަދިރި ލޯޝަން 
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 އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަ ތަކެތި  .12
 )ހ( ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރާ ޕެޑް 
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 2ޖަދުވަލު 

 ވަކީލު އައްޔަނުވުމާއި ވަކީލު ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ފޯމުތައް 
 
 

 

 ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދޭ ފޯމު – 2.1
 

 އެދުމުން ދެވޭ ސްލިޕް  ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް - 2.2
 

 މީުހންާނ ޤާނޫނީ ވަކީލު ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  ކޮށްފައިވާބަންދު - 2.3
 

 ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފަިއވާކަން އަންގާ ސްލިޕް  – 2.4
 

 ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވުމަްށ އެދޭ ފޯމު  -2.5
 

 ވަކީލުކަމުން ވަކިކުރެވުނުކަން އަންގާ ސްލިޕް  -2.6
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` 
 

                                :ނަންަބރު            ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 
 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނުވުމަށް އެދޭ ފޯމު 
 

 

 މަޢުލޫމާތު:ހުރި މީހާގެ  އިކޮްށފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފަހައްޔަރު
  ދާއިމީ އެޑްރެސް    ފުރިހަމަ ނަން 

  ބަރު ންޕާސްޕޯޓް ނަ/ޑުދ.ރ.އ.ކާ  މިހާރުގެ އެޑްރެސް 

 
 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 
  / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  ޑުދ.ރ.އ.ކާ  މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ފޯނު  މެއިލް އެޑްރެސް އީ  ފެކްސް ނަންބަރު 

  ތަން  ފޯމު ހުށަހެޅި  ވަކީލަަކށް އައްޔަނުވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
  ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު   ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން 

 
ން .......................................................................................................... ގެ ޤާނޫީނ ވަކީުލކަމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ން އެދެމެވެ. ދިނުއޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަަކށް އައްޔަނު ކޮށް ހުރެންއަ ،ގަބޫލުކޮށްފީމެވެ. ވީމާ ހުރެންއަ
                                  

 ސޮއި:                                                
 އިނގިލީގެ ނިޝާން                                                                         

 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް:
އި ހުރި ކޮށްފަސަސްޕެންޑް  ގަޑި  ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 

 ވަކީލެއް 
ވަކީލެއް އި ހުރި ކޮށްފަސަސްޕެންޑް 

 ނޫން 
 

  ސަރވިސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތް 
  ކޭސްނަންބަރު  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  

ސަރވިސް   ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާ 
 ނަންބަރު

 

  ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި   ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ދެވޭ ސްލިޕް ނަންބަރު
 

 މީހުންނަށް( އަހަރުން މަތީ  18ބައި ފުރާނީ ހަމައެކަނި  މީހާގެ ރުހުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް:     )މި  ހުރި  އި ކޮށްފަ ބަންދު 
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  މިހާރުގެ އެޑްރެސް   ދ.ރ.އ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު 
  ގެ ވަކީލަކަށް ގަބޫލު ނުކުރަން ހުރެންފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީވަކީލު އަ  މި  ވަކީލަކަށް ގަބޫލުކުރަން  ހުރެންގެފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީވަކީލު އަ  މި

 
 ސޮއި:                                                

 
 އިނގިލީގެ ނިޝާން                                                                         

 
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
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 ކީލެއްަނމަ ވަކީލަކީ )ޢާއިލާއިން ނުވަތަ ކޮްމޕެނީއަކުން ުނވަތަ އެްނބަސީ ުނވަތަ ޮކންސިއުލޭޓް ފަދަ ( ވަކިފަާރތަކުން ިއްޚތިޔާރުކޮށް ފޮނުވާ ވަ – 1
 ވަކީލު ފޮނުވި ފަރާުތގެ ސިޓީ 

 ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަްނަގއިޭދ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުެމްއގެ ކޮޕީ  ސިޓީ ދިން ،ވަކީލެްއނަމަ ޢާއިލާއިން ފޮނުވާ  – 2
 ނުޖެޭހނެެއވެ.  ެށއްއެްއވެސް ަފރާތެްއގެ ސިޓީއެއް ހުަށހަޅާކަ ،އަމިއްލަގޮތުން އައްަޔނުާވން އަްނނަ ވަކީލެއްަނމަ – 3

 
 ނޯޓު:

އަށް،  15:30 – 13:00، އަށް 12:00އިން  8:45ރު ދުަވސް ފިޔަަވއި ޮކންމެ ުދވަެހއްގެ ެހނުދނު ހުކު ،ން ފޯމު ބަލައިަގންނާނީ ނު ކަސްޓޯޑިއަލް ިރސެޕްޝަ
 23:00 – 20:00އަށް އަދި  1900 – 16:30އަށް  15:30 – 14:00އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު  23:00 – 20:00އަށް އަދި  19:00 – 16:30
 އަށެވެ. 

 އަށެވެ.  admin.pcd@police.gov.mv ީނ: ފޯމު މެއިލް ކުރާ
 .އަށެވެ 119 ،3322111: ގުޅާނީ  ހުށަެހޅުމަށް ޝަކުވާ
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                                :ނަންަބރު            ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 

 ސްލިޕް  ދޭ  ދި ހުށަހެޅުމުން އައްޔަނުވުމަށް އެ ވަކީލަކަށް 
 

 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ގަޑި  ވަކީލަަކށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ތާރީޚު 

 

 ހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: މުވައްކިލު ނުވަތަ ބަންދުގައި 
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
 

 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު:
  މައްސަލައިގެ ބާވަތް 

 
  ސަރވިސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަާރތް 

  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  
  ކޭސް ނަންބަރު

 

ދާއިމީ  ،)މުވައްކިލުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި –ސްލިޕްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  : ވަނީ މި )ފުރިހަމަ ަނމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް(ޤާނޫީނ ވަކީލު  -1
 ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނު ކުރެވިފައެވެ.  ..................................................................................އެޑްރެހާއި، ދ.ރ.އކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު ( 

)ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާިއމީ  ......................................................................................................................................................ޤާނޫީނ ވަކީލު  -2
ދާއިީމ އެޑްރެހާއި، ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް  ،)މުވައްކިލުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ..................................................................................: އެޑްރެސް(
އޭނާގެ ޤާނޫނީ  ،ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް އޭނާ އިންކާރުކުރާތީ .................................................................................. ނަންބަރު( 
 ނެތެވެ.  އްއައްޔަނު ކޮށްދެވޭކަށެވަކީލަކަށް 

ފަރާތެއްގެ ވަކީަލކަށް  އިހުރި އެހެންކޮްށފަމައްސަލައިގައި ބަންދު އަކީ މި ..................................................................................ޤާނޫނީ ވަކީލު  -3
 ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނު ކޮށްދެވޭކަށް ނެތެވެ.  ......................................................................................................އައްޔަނުވެފައިވާ މީހަކަށްވާތީ 

ސްލިޕްގައި  މި ، ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ވަކީލަކަށްވާތީއަކީ .....................................................................................................ޤާނޫނީ ވަީކލު  - 4
 ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އައްޔަނު ކޮށްދެވޭކަށް ނެތެވެ. ...........................................................................................................................ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  
 ބޭނުމަށް:އިދާރީ 

  ހުށަހެޅި ގަޑި   ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
  ސަރވިސް ނަންބަރު   ސްލިޕް ދޫކުރި ފަރާތް 
  ސޮއި   ސްލިޕް ދޫކުރި ގަޑި   ސްލިޕް ދޫކުރި ތާރީޚު 
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 މީހުންނާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  ކޮށްފައިވާ ބަންދު 
 

 ހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާުތ: ބަންދުގައި
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
 

 ފަރާތްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު:ޒިރުވާ ހާބައްދަލުވުމަށް 

 ސޮއި   1

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ނަންބަރު ފޯނު  ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ހައިސިއްޔަތު 

                                                                              
 ސޮއި   2

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ނަންބަރު ފޯނު  ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ހައިސިއްޔަތު   

                                                                              
 ސޮއި   3

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ނަންބަރު ފޯނު  ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ހައިސިއްޔަތު  

                                                                              
 ސޮއި   4

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ނަންބަރު ފޯނު  ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ހައިސިއްޔަތު 

                                                                              
 ސޮއި   5

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ނަންބަރު ފޯނު  ބައްދަލުކުރަން އެދޭ ހައިސިއްޔަތު
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 ހިގާ ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅޭ: )މިބައި ފުރާނީ ވަކީލު ބައްދަލުުވމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގައެވެ. (ކޯޓުގައި 
 ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް  ގާ ކޯޓްނމައްސަލަ ހި ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރުތައް 
   
   
   

  ދަދު އަތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ   ޤަޟިއްޔާ ތާވަލު ކުރެިވފައިވާނަމަ ތާރީޚު:
 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް:
  ނޫން  އެއްމަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ   ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
 ރވިސްސަ  ތަޙުޤީޤުކުރާ ަފރާތް 

 ނަންބަރު
 

  ކޭސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ޔުނިޓް
  ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ މިންވަރު 

މީހާ ހުރި ކޮށްފައިވާ ބަންދު
 ތަން

  ގަޑި  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު  

  ނަންބަރު ރވިސްސަ  ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާ 
  ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި   ސްލިޕް ނަންބަރު ދޭފޯމު ހުށަހެޅުމުން 

 
 
 

 ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ފޯމާއެކު ުހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
 އަންގަިއދޭ ފޮޓޯޖެހި ރަްސމީ ލިޔުމެްއގެ ކޮޕީ  ފަރާތަކީ ކާކުކަން އެ – 1
 ުހރި މީާހގެ އަނބިމީހާ ުނވަަތ ފިރިމީހާ ނަމަ ަކއިވެީނގެ ސެޓުފިކެޓުެގ ކޮޕީ އިކޮށްފަަފރާތަކީ ބަްނދު ބައްދަލުުވމަށް އެދޭ - 2

 
 

 ނޯޓު:
އަށް  19:00 – 16:30އަށް،  15:30 – 13:00އަށް،  12:00އިން  8:45ހުކުރު ުދަވސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ުދވަެހއްގެ ހެނދުުނ  ،ފޯމު ބަލައިގަންާނނީ - 1

  އަށެވެ. 23:00 – 20:00އަށް އަދި  1900 – 16:30އަށް  15:30 – 14:00އަށެވެ. ހުކުރު ދުަވހު  23:00 – 20:00އަދި 
 
 މީހަކީ ކާކުކަން އަންަގއިދޭ ފޮޓޯޖެހި ރަްސމީ ލިޔުމެްއެގ އަޞްލު ގެންަނންާވނެެއވެ.  އެ ،ވެސް  ބަްއދަލުވުްނތަކަށް އަންނަ ުހރިާހ ފަރާތްތަކުން - 2

 
 .އަށެވެ 119 ،3322111: ގުޅާނީ  ހުށަެހޅުމަށް ޝަކުވާ
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 ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަންގާ ސްލިޕް 
 
 

 ބައްދަލުވުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ަމޢުލޫމާތު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ގަޑި  ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚު 

 

 ހުރި މީހާގެ މަޢުޫލމާތު: އިކޮށްފަބަންދު
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 

 
 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:

  ސަރވިސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަާރތް 
  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  

  ނަންބަރުކޭސް 

 
ސްލިޕްގައި ބަޔާންޮކށްފަިއވާ  މި -------------------................................................---------------------------------------------------------------------ޤާނޫނީ ވަކީލު 

އާއެކު ބޭއްވުމަށް އެދުުނ ބައްދަލުުވން  ...............................................................................................................................................................................

 އަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ..................................................................................ދުވަހުގެ  ..................................................................................
  
 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް:
  ގަޑި   ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
  ސަރވިސް ނަންބަރު   ސްލިޕް ދޫކުރި ފަރާތް 
  ސޮއި   ސްލިޕް ދޫކުރި ގަޑި   ސްލިޕް ދޫކުރި ތާރީޚު 
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                                :ނަންަބރު            ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

                               

 ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު                        
 

 މަޢުލޫމާތު: އިުހރި މީހާގެކޮްށފަމުވައްކިލު ނުވަތަ ބަންދު
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން 

  ދ.ރ.އ ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް 

 
 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު:

  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 
  ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު 

  މެއިލް އެޑްރެސް   ފެކްސް ނަންބަރު 
  ވަކީލަަކށް އައްޔަނުވި ތާރީޚު   ތަން   އައްޔަނުވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި

 
 ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލުވާން އެދޭ ސަބަބު 

 
 
 

 
ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން  .................................................................................................................ގެ މުވައްކިލު ހުެރންމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަ

 ދޫކޮށްލައިފީމެވެ.  އަހުރެން
 ސޮއި:                                               

 

އިނގިލީގެ                                                                              
 ނިޝާން 

 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް:
  ގަޑި:  ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 

  ސަރވިސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަާރތް 
  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  

ރވިސް ސަ  ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާ 
 ނަންބަރު

  ސޮއި 
 

  ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ދެވޭ ސްލިޕް ނަންބަރު

 ނޯޓު:
އަށް،  15:30 – 13:00އަށް،  12:00އިން  8:45ހުުކރު ދުަވސް ފިޔަަވއި ކޮންެމ ދުވަެހއްގެ ހެނދުނު  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ކައުންަޓރުން ފޯމު ބަަލއިަގންނާނީ .1

 23:00 – 20:00އަށް އަދި  1900 – 16:30އަށް  15:30 – 14:00އަށެވެ. ހުކުރުުދވަުހ  23:00 – 20:00އަށް އަދި  19:00 – 16:30
 އަށެވެ.

 އަށެވެ. 119، 3322111ީނ: ޅާޝަކުވާ ހުށަެހޅުމަށް ގު
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 ވަކީލުކަމުން ވަކިކުރެވުނުކަން އަންގާ ސްލިޕް 
 
 

 ވަކީލުގެ މަޢުލޫމާތު:
  އެޑްރެސް ދާއިމީ   ފުރިހަމަ ނަން 

  މިހާރުގެ އެޑްރެސް   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު 
  ގަޑި  ތާރީޚު  ރިވަކީލަަކށް އައްޔަނުކު

 
 

 ހުރި މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: އި ފަ ކޮށް މުވައްކިލު ނުވަތަ ބަންދު 
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން 

  މިހާރުގެ އެޑްރެސް   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު 

 
 މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު: ރިވަކީލުކަމުން ވަކިކު

  މައްސަލަ
 

  ސަރވިސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަާރތް 
  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  

  ކޭސް ނަންބަރު
  ވަކިކުރެވުނު ގަޑި   ވަކީލުކަމުން ވަކިކުރެވުނު ާތރީޚު 

  ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު 
 

ސްލިޕްގައި  ވަނީ މި ................................................................................................................................................................ޤާނޫނީ ވަކީލު 
 ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން ވަކިކުރެވިފައެވެ.  .................................................................................................................................................ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  
 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް:
  ސަރވިސް ނަންބަރު   ސްލިޕް ދޫކުރި ފަރާތް 
  ސޮއި   ސްލިޕް ދޫކުރި ގަޑި   ސްލިޕް ދޫކުރި ތާރީޚު 
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 3ޖަދުވަލު 

 
 ޢާއިލީ ބައްދަލުކުރުމާ ގުޅޭ 

 
 
 

 މީުހންނާ ބައްދަުލކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  ކޮށްފައިވާބަންދު .1
 

 ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ސްލިޕް  .2
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 މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު  ކޮށްފައިވާ ބަންދު 
 

 އިހުރި މީހާގެ މަޢުލޫާމތު:ކޮށްފަބަންދު
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
 

                                                                              ޒިރުވާ ފަރާތްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު:ހާބައްދަލުވުމަށް 
 ސޮއި   1

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
އި ހުރި މީހާއާ ހުރި ކޮށްފަބަންދު 

 ގުޅުން 
  ފޯނުނަންބަރު 

                                                                              
 ސޮއި   2

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
އި ހުރި މީހާއާ ހުރި ކޮށްފަބަންދު 

 ގުޅުން 
  ފޯނުނަންބަރު 

                                                                              
 ސޮއި   3

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
އި ހުރި މީހާއާ ހުރި ކޮށްފަބަންދު 

 ގުޅުން 
  ފޯނުނަންބަރު 

                                                                              
 ސޮއި   4

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
އި ހުރި މީހާއާ ހުރި ކޮށްފަބަންދު 

 ގުޅުން 
  ފޯނުނަންބަރު 
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 ސޮއި   5

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  އިނގިލީގެ ނިޝާން   ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
އި ހުރި މީހާއާ ހުރި ކޮށްފަބަންދު 

 ގުޅުން 
  ފޯނުނަންބަރު 

 
 ވަކީލު ބައްަދލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުަގއެވެ.( ،ބައި ފުރާނީ ކޯޓުގައި ހިގާ ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅޭ )މި

 ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް  ގާ ކޯޓްނމައްސަލަ ހި ޤަޟިއްޔާގެ ނަންބަރުތައް 
   
   
   

  ދަދުއަފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ ޮކށްތާވަލު  ތާރީޚު:ފައިވާނަމަ ޮކށްޤަޟިއްޔާ ތާވަލު
 
 
 

 :އިދާރީ ބޭނުމަށް
  މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ނޫން  މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ   ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
 ރވިސްސަ  ތަޙުޤީޤުކުރާ ަފރާތް 

 ނަންބަރު
 

  ކޭސް ނަންބަރު  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޔުނިޓް
  ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ މިންވަރު 

މީހާ ހުރި  ކޮށްފައިވާބަންދު
 ތަން

  ގަޑި  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު  

  ނަންބަރު ރވިސްސަ  ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާ 
  ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި   ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ދެވޭ ސްލިޕް ނަންބަރު

 
 
 

 ޢާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ފޯމާއެކު ުހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
 ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގަިއދޭ ފޮޓޯޖެހި ރަްސމީ ލިޔުމެްއގެ ކޮޕީ  އެ – 1
 ސެޓުފިކެޓުެގ ކޮޕީ ކަިއވެީނގެ ،ުހރި މީާހގެ އަނބިމީހާ ުނވަަތ ފިރިމީހާަނމަ އިކޮށްފަަފރާތަކީ ބަްނދު ބައްދަލުުވމަށް އެދޭ - 2

 
 

 ނޯޓު:
އަށް  19:00 – 16:30އަށް،  15:30 – 13:00އަށް،  12:00އިން  8:45ހުކުުރުދަވސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަެހްއގެ ހެނދުުނ  ،ފޯމު ބަލައިގަްނނާނީ - 1

  އަށެވެ. 23:00 – 20:00އަށް އަދި  1900 – 16:30އަށް  15:30 – 14:00އަށެވެ. ހުކުރުުދވަހު  23:00 – 20:00އަދި 
 
 ފޮޓޯޖެހި ރަްސމީ ލިޔުމެްއެގ އަޞްލު ގެންަނންާވނެެއވެ.  ،މީހަކީ ކާކުކަން އަްނގަިއދޭ ފަރާތްތަކުންެވސް އެބަްއދަލުވުްނތަކަށް އަންނަ ުހރިާހ  - 2

 
 .ައެށވެ  119، 3322111ނީ: ޝަކުވާ ހުށަެހޅުްއވުަމށް ގުޅާ 
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` 

 
                                :ނަންަބރު            ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 
                        

        

 ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަންގާ ސްލިޕް 
 
 

 ބައްދަލުވުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ަމޢުލޫމާތު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ގަޑި  ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚު 

 

 ހުރި މީހާގެ މަޢުޫލމާތު: އިކޮށްފަބަންދު
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 

 
 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:

  ސަރވިސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތް 
  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  

  ނަންބަރުކޭސް 

 
ސްލިޕްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ...........................................................................................................................................................................................
އާއެކު ބޭއްވުމަށް އެދުނު ބައްދަލުވުން  .............................................................................................................................
 އަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ..................................................................................ދުވަހުގެ  ..................................................................................

  
 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް:
  ގަޑި   ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
  ސަރވިސް ނަންބަރު   ސްލިޕް ދޫކުރި ފަރާތް 
  ސޮއި   ސްލިޕް ދޫކުރި ގަޑި   ސްލިޕް ދޫކުރި ތާރީޚު 
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 4ޖަދުވަލު 
 
 

 ގުޅޭ  ވަކީލު ބައްދަލުވުމާއި ޢާއިލީ ބަްއދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބަްއދަލުވުމާ
 
 
 

 ވަކީލު ބައްދަލުވުމާއި ޢާއިލީ ބަްއދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބަްއދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު  .1
 

 
 ކަމުެގ ސްލިޕް ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާ  .2
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 ޢާއިލީ ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު  ،ވަކީލު ބައްދަލުވުމާއި 
 

 

 ހުރި މީހާގެ މަޢުޫލމާތު: އިކޮށްފަބަންދު
  ދާިއމީ އެްޑރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަްނަބރު   މިހާުރގެ އެްޑރެސް 
 

 ސޮއި  އިސްމީހެއްގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުުމގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
ހުރި  ޔާއި ހުރި މީހާކޮށްފަބަންދު
 ގުޅުން 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން  

  ފޯނު ނަންބަރު  ބައްދަލުކުރާ ހައިސިއްޔަތު 

                                                                          
 ސޮއި  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން  1

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
ހުރި  ޔާއި ހުރި މީހާކޮށްފަބަންދު
 ގުޅުން 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން  

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ 
 ހައިސިއްޔަތު

 ފޯނު ނަންބަރު

 ސޮއި   2

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން ފުރިހަމަ 

   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
އި ހުރި މީހާއާ ހުރި ކޮށްފަބަންދު
 ގުޅުން 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން  

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ 
 ހައިސިއްޔަތު

  ފޯނު ނަންބަރު 

 ސޮއި   3

   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

   ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު   އެޑްރެސް މިހާރުގެ 
ހުރި  ޔާއި ހުރި މީހާކޮށްފަބަންދު
 ގުޅުން 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން  

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ 
 ހައިސިއްޔަތު

  ފޯނު ނަންބަރު 

 ސޮއި   4
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   ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

   ނަންބަރު ދ.ރ.އ. ކާޑު / ޕާސްޕޯރޓް   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
ހުރި  ޔާއި ހުރި މީހާކޮށްފަބަންދު
 ގުޅުން 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން  

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ 
 ހައިސިއްޔަތު

  ފޯނު ނަންބަރު 

 
 
 
 
 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ބޭުނން ) އެޖެންޑާ (

މަޝްަވރާކުަރން 
ބޭނުްނވާ 

 ކަންތައްަތއް 

1  
2  
3  
4  
5  

 
 

 ބޭނުމަށް: ހުގެއޮފީ
ކޮށްފައި ހުރި ބަންދު  ގަޑި  ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 

 މީހާ ހުރި ތަން 
 

 ރވިސްސަ  ތަޙުޤީޤުކުރާ ަފރާތް 
 ނަންބަރު

 

  ކޭސް ނަންބަރު  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޔުނިޓް
  ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސްއެޅޭ މިންވަރު

 ރވިސްސަ  ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާ 
 ނަންބަރު

 

  މީހާގެ ސޮއި  ފޯމު ބަލައިގަތް  ސްލިޕް ނަންބަރުފޯމު ހުށަހެޅުމުން ދެވޭ 

 
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 ބައްދަލުުވމަށް އަްނނަ ފަރާތްތަުކެގ ކާކުކަން އަންަގއިދޭ ފޮޓޯޖެހި ަރސްމީ ލިޔުމެްއގެ ކޮޕީ – 1
 

 ޕާޓީެއއްގެ ބަްއދަލުުވމެްއނަމަ  ސިޔާސީ
 ީރގެ ކޮޕީޓަރަޖިސް ގެޕާޓީ – 2

 
 ކުންފުްނޏެްއގެ ަބއްދަުލވުެމއްަނމަވިޔަފާރި 

 ރީގެ ކޮޕީ ޓަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސް – 3
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 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ފަާރތެއްަނމަ ުނވަތަ ިބދޭީސއެްއނަމަ 
 ފަރާތުގެ ސިޓީ  ގެ ސިޓީ / ވަޒީފާ ިދންސްޕޮންސަރު - 4

 
 ނޯޓު:

އަށް،  15:30 – 13:00އަށް،  12:00އިން  8:45ހުުކރު ުދވަސް ފިަޔަވިއ ކޮންމެ ުދވަެހއްގެ ެހނުދނު  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ކައުންޓަުރން ފޯމު ބަލަިއގަންނާނީ  – 1
  އަށެވެ. 23:00 – 20:00އަށް އަދި  1900 – 16:30އަށް  15:30 – 14:00އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު  23:00 – 20:00އަށް އަދި  19:00 – 16:30

 ލު ގެންނަްނވާެނެއވެ. ސްފޮޓޯޖެހި ަރސްމީ ލިޔުެމްއގެ އަ ،މީހަކީ ކާކުކަްނ އަންަގއިދޭ  ވެސް އެ ރާތްތަކުންބަްއދަލުވުްނތަކަށް އަންނަ ުހރިާހ ފަ - 2
 

 އަށެވެ. 119، 3322111ޝަކުވާ ހުށަެހޅުމަށް ގުޅާީނ: 
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   ނަންަބރު                                         ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 
                        

        

 ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަންގާ ސްލިޕް 
 
 
 

 ބައްދަލުވުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ަމޢުލޫމާތު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ފުރިހަމަ ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 
  ގަޑި  ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚު 

 

 އިހުރި މީހާގެ މަޢުލޫާމތު:ކޮށްފަބަންދު
  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަން 

  ދ.ރ.އ.ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް 

 
 މައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:

  ސަރވިސް ނަންބަރު   މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަާރތް 
  މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  

  ނަންބަރުކޭސް 

 
ސްލިޕްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ..............................................................................................................................................................................................
އެ ބޭއްވުމަށް އެދުުނ ބައްދަުލވުން  އާ  ...............................................................................................................................................................................
 އަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ..................................................................................ދުވަހުގެ  ..................................................................................

  
 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް:
  ގަޑި   ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚު 
  ސަރވިސް ނަންބަރު   ސްލިޕް ދޫކުރި ފަރާތް 
   ސޮއި  ސްލިޕް ދޫކުރި ގަޑި   ސްލިޕް ދޫކުރި ތާރީޚު 

 

 


