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ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ
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ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަލުގައި ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ސިފައިން ނުވަތަ
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފު

.1

ގަވާއިދުގެ ނަން

.2

މަޤްޞަދު

.3

ގަވާއިދު ހަދައި ،ހިންގާ ފަރާތް

.4

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.5

ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ

.6

މިއީ ،ޖަލުގައި ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ
ހާލަތްތަކާއި ގޮތްތަކާއި އަދި މިފަދަ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް
ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު)
ގެ  144ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ[ ،ޖަލުގައި ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ސިފައިން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު] އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ޖަލުގައި ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ސިފައިން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ
އެހީހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާ އަދި މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން
ޖަލުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
މި ގަވާއިދު ހަދާފައި މިވަނީ ،މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރެވެ .އަދި މި ގަވާއިދު
ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެހީތެރިކަމަށް އެދެވޭނެ

(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކަރެޝަނަލް ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގެވެސް ސަލާމަތީ
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު

ހާލަތްތައް

އޮފިސަރުންނެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.
.1

ޖަލުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ނުރައްކާވެ،

3

އެކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ކޮންޓްރޯލް
ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި ފުލުހުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ
ފަދަ ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ
ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.
.2

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ
ފަދަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ޖަލުގައި ހިނގައިފިނަމަ ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް
ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

.3

ޖަލުން ބޭރުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް
ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.
އަދި ފުލުހުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭ ފަދަ ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ
ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ
އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދޭނެގޮތް

.7

(ހ)

އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާންވާނީ
ލިޔުމުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ދިމާވެފައިވާ ހާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަނގަބަހުންވެސް ފުލުހުން
ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

އަނގަބަހުން ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި ލަސްނުކޮށް
އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމަށް
އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ
މިނިސްޓަރެވެ.
ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ
އެހީތެރިކަން މާނަކުރުން

.8

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައިހިނދަކު ،ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ
އެހީތެރިކަން މާނަކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމަށް އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށެވެ.
(ހ)

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން؛

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހާލަތުގައި ޤައިދީންނާއި

ބަންދުމީހުންނާއި ތަނުގެ މުދަލާއި ޢިމާރާތް އަދި އެނޫން ފަރާތްތަކާއި ،މުވައްޒަފުން،
ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު

4

އޮފިސަރުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުން؛
(ނ) ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން،
ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ ބާރާއެކު ދިމާވެފައިވާ ހާލަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން؛
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް

.9

ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމަކަށް

.10

ލިބިދޭ ބާރު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިފިނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދޭ އެންމެހައި ބާރުތައް
ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން
ޙަރަކާތްތެރިވުމުގައި ،އެކަމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ،ފުލުހުންގެ
ޤާނޫނާއި ސިފައިންގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއްވާނަމަ އެ
އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ގެނައުން

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހާލަތު ފިލައިދިއުމުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ކިބައިން
މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެދުނު
އެހީތެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެކަން ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް
y

y

y

y

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

