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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

`

ސ
ރކްޝަނަލް ސަރވި ް
މޯލްޑިވްސް ކަ ެ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2016/R-34ޤައިދީންނާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ
ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ނއި ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި
ތގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން ާ
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2016/R-34ޤައިދީންނާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަ ު
ނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.
ނ ަ
ދންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) އަ ް
ނށް ލިބި ޭ
ޖހޭ މީހުން ަ
ބައިތިއްބަން ެ

ތށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ނ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވި ގޮ ަ
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ( )17ވަ ަ
ނ
ލވު ް
ބއްދަ ު
އާއިލީ ަ

.17

(ރ)

އާއިލީ ބައްދަލުވުން ދެވޭނީ( 2 ،ދޭއް) ގަޑިއިރަށެވެ.

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

.18

(ނ)

މހަކު ( 2ދޭއް) ފަހަރު( 24 ،ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށެވެ.
އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނީަ ،

 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އުނިކުރުން.
ނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ( )18ވަ ަ
ނނަ
ވމަށް އަ ް
އދަލު ު
ބަ ް
ފަރާތްތައް ބަލައި
ނ
ފާސްކުރު ް

.19

ނ
މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާއާއި  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް އަން ަ
ތންނެވެ.
ވނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ި
ފަރާތްތައް ބަލައި ފާސްކުރަން ާ
(ހ)

ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތް ފުރަތަމަ ބަލައި ފާސްކުރާނީ ،ހަށިގަނޑާއި ތަކެތި ބަލައި
ގޓް ،ނުވަތަ އެކްސްރޭ
ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ ،ނުވަތަ ވޯކްތުރޫ ޭ
ގންނެވެ.
މެޝިން ފަދަ ޒަމާނީ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށް ެ
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(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ގތުގެ މަތީން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު ،ޖަލަށް ވެއްދުން މަ ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ޖަލު ސަރަހައްދަށް ވެއްދުމުގެ
ކުރިން ،ޕެޓްޑައުން ސަރޗްކުރަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

ނ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު ،ޖަލަށް ވެއްދުން މަ ާ
ވރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ،
މން ަ
އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ އަތުގައި އޮތް ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ި
ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރުމަށް ބޭނުންކަމަށް އެންގުމަށް ފަހު ،އިޢުތިރާޒެއް ނެތް ނަމަ،
ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ސްޓްރިޕް ސަރޗް ކުރުމަށް އިޢުތިރާޒު ކުރާ
ވން ކެންސަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ނަމަ ،ބައްދަލު ު

(ރ)

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

(ބ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ،ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ
ރން ޖަލަށް ވެއްދުމަށް
ވތަ އެ ފަދަ އެއްޗެއް ސިއް ު
އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ނު ަ
އދަލުވުން ކެންސަލު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތެއްގެ
މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ ،ބަ ް
މައްސަލަ ،ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ޅ)

ތން ބަލައި ފާސްކުރެވޭ ފަރާތަކީ އަންހެނަކު ނަމަ،
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
އ
ފސަރެކެވެ .އަދި ބަލަ ި
ލއި ފާސްކުރާނީ އަންހެން އޮ ި
އެ ފަރާތެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަ ަ
ފާސްކުރެވޭ ފަރާތަކީ ފިރިހެނަކު ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރާނީ
ފިރިހެން އޮފިސަރެކެވެ.

(ކ)

ފސްކުރާ މީހާގެ އިންސާނީ
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި ފާސްކުރާނީ ،ބަލައި ާ
ކަރާމަތަށާއި އަބުރަށް ރައްކައުތެރިވެ ،ފުރިހަމަ އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެ.

ގތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ޮ
އއް ނަމަ ފޯނުން
ދސީ ެ
ބި ޭ

.20

(ހ)

ނ
ރ ް
މުޢާމަލާތުކު ު

ޤައިދީ

ނުވަތަ

އވާ
ނދުކޮށްފަ ި
ބަ ް

މީހާއަކީ

ބިދޭސީއެއް

ނަމަ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނ
ނ ް
ނވަތަ އެމްބަސީއާ ފޯ ު
ޝނާ ު
ތވާ ޤައުމުގެ ހައި ކޮމި ަ
ނ ނިސްބަ ް
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ،އޭ ާ
މޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަ ަ
(ށ)

ވ
ވ މީހާއަކީ ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،އަދި އޭނާ ނިސްބަތް ާ
ބންދުކޮށްފައި ާ
ޤައިދީ ނުވަތަ ަ
ކންސިއުލޭޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ވތަ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ޮ
ޤައުމުގެ ހައި ކޮމިޝަނެއް ،ނު ަ
ވތަ އޭނާއަކީ ކޮން ޤައުމެއްގެ މީހެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން
ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް ނަމަ ،ނު ަ
ވ
ނ ާ
އނާއަކީ ރެފިއުޖީއެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތް ު
ނޭނގޭ ނަމަ ،ނުވަތަ ޭ
4
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

މޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށް
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ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤައުމެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މަންދޫބަކާ ނުވަތަ އެ ފަދަ
ހރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް
ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެފައިވާ ދިވެ ި
އޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކާ ފޯނުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ
ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢި ް
އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.

 .6މި ގަވާއިދުން ،ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާއި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ،އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު
ތަރުތީބުކުރުން.
 .7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން ،މި ގަވާއިދުން ގެންނަ
އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
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