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ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން 

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޤައިދީންގެ ފޮޓޯއާއި  ބަންދުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަ

ނޑުގެ މިންނެގުން ފަދަ  އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ލޭގެ ގްރޫޕާއި ދަތުގެ ނިޝާނާއި ހަށިގަ

ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ 

ނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު މިންގަ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-4 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 44    އަދަދު: 9       ތާރީޚު: 17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436  -  8 ޖަނަވަރީ 2015   ބުރާސްފަތި
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން 

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޤައިދީންގެ ފޮޓޯއާއި  ބަންދުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަ

ނޑުގެ މިންނެގުން ފަދަ  އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ލޭގެ ގްރޫޕާއި ދަތުގެ ނިޝާނާއި ހަށިގަ

ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ 

ނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު މިންގަ

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ 144 ވަނ1ަ.ތަޢާރުފް

މާއްދާގެ )ށ( ގެ )7( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ޤައިދީންނާއި، 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ބަންދުގައި ތިބެންޖެހޭ 

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޤައިދީންގެ ފޮޓޯއާއި އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ލޭގެ ގްރޫޕާއި  މީހުންގެ ހަށިގަ

ނޑުގެ މިންނެގުންފަދަ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ތަފާތު  ދަތުގެ ނިޝާނާއި ހަށިގަ

ނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަ

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު 2.ގަވާއިދުގެ ނަން

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޤައިދީންގެ  އަމުރުގެ ދަށުން ބަންދުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަ

ނޑުގެ މިންނެގުންފަދަ  ފޮޓޯއާއި އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ލޭގެ ގްރޫޕާއި ދަތުގެ ނިޝާނާއި ހަށިގަ

ތަބާވާންޖެހޭ  ހޯދުމުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ތަފާތު  ހޯދަންޖެހޭ  އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި  ކާކުކަން 

އެވެ. ގަވާއިދު[  ބަޔާންކުރާ  ނޑުތައް  މިންގަ

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު 3.މަޤްޞަދު

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޤައިދީންގެ  އަމުރުގެ ދަށުން ބަންދުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަ

ނޑުގެ މިންނެގުންފަދަ  ފޮޓޯއާއި އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ލޭގެ ގްރޫޕާއި ދަތުގެ ނިޝާނާއި ހަށިގަ

ތަބާވާންޖެހޭ  ހޯދުމުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ތަފާތު  ހޯދަންޖެހޭ  އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި  ކާކުކަން 

ނޑައެޅުމެވެ. ކަ ނޑުތައް  މިންގަ

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ. މި ގަވާއިދުގައި މިހެންބަޔާން 4.ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް
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ނެގުމާއި  ސާމްޕަލް  ނޑުން  ހަށިގަ ތިބޭމީހުންގެ  ޖަލުތަކުގައި  ކަސްޓޯޑިއަލް  ކޮށްފައިވީނަމަވެސް 

ނޑުގެ  ހަށިގަ ނިޝާނާއި  ދަތުގެ  ގްރޫޕާއި  ލޭގެ  ނިޝާނާއި  އިނގިލީގެ  ފޮޓޯއާއި  ޤައިދީންގެ 

ހޯދުމުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް  ތަފާތު  ހޯދަންޖެހޭ  އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި  ކާކުކަން  މިންނެގުންފަދަ 

ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އިޖްރާޢަތްތަކާ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ފުލުހުން  އެކަމަށް  ޢަމަލުކުރެވޭނީ 

ސަރވިސްއިންނެވެ. ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލަ ކުރަން 

ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ 5. ގެޒެޓްގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ 

ފޮޓޯ ނެގުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް، ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ )ހ(6.

މީހެއްގެވެސް ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ފޮޓޯ ނަގާއިރު އެމީހެއްގެ އިސްކޮޅު އެނގޭ 

ގޮތަށް ފޮޓޯ ނަގަންވާނެއެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފޮޓޯނެގޭ މީހަކު ފޮޓޯ ނަގާ ވަގުތު މޫނުގައި ނުވަތަ މޫނުގެ )ށ(

އަންގަވާ  ޕްރިޒަން  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ  ނެގުމަށް  އެއްޗެއް  ހުރި  އަޅައިގެން  ބައެއްގައި 

ވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރަން  އޮފިސަރުން  ޖަލު  މަތިން  ގޮތެއްގެ 

ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާ، މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ، )ނ(

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެއެއްޗެއް ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޖަލު 

އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބޭނުމަށް، )ރ( ރަސްމީ  ދައުލަތުގެ  ފޮޓޯއެއް  އެއްވެސް  ބަންދުމީހެއްގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީއެއްގެ 

ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭންވާނީ، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ 

އިނގިލީގެ ނިޝާންގެ ސާމްޕަލް 

ނެގުން

ޖަލު )ހ(7. އިޚުތިޔާރު  ނެގުމުގެ  ނިޝާން  އިނގިލީގެ  މީހެއްގެވެސް  ކޮންމެ  ގެނެވޭ  ޖަލަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފިސަރުންނަށް 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެގުމަށް ބޭނުންވާ )ށ(

މީހާ އެކަމަށް ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ ނުވަތަ އިންކާރުކުރާނަމަ، އެމީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން 

ނަގަން ވާނީ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

ޕްރިޒަންސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ހުއްދަ ލިޔުމުން ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިހުއްދަ )ނ(

އަނގަބަހުން ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ލަސްނުކޮށް ލިޔުމަކުން ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

އެނިޝާނަކީ )ރ( އެމީހާގެ  ވީނަމަވެސް،  ނެގިފައި  ކުރިން  ނިޝާން  އިނގިލީގެ  މީހެއްގެ 

ހުރިހާ  ނެގިފައިވާ  އެމީހާގެ  ނުވަތަ  ނޫންނަމަ،  އެއްޗެއް  ނެގިފައިވާ  ފުރިހަމައަށް 

އިނގިލީގެ  ފަދަ  ނުނެރެވޭ  ނަތީޖާއެއް  ބަލައިގެން  ތަޙުލީލުކޮށް  ނިޝާނަކީ  އިނގިލީގެ 
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ނިޝާންތަކެއްނަމަ، އެމީހާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން އަލުން ނަގަންވާނެއެވެ.

އެމީހެއްގެ ރުހުން ނެތި އިނގިލީގެ )ބ( މަތިން،  ގޮތުގެ  ބުނެފައިވާ  ގައި  މިމާއްދާގެ )ށ( 

ޖެހުނު  ނަގަން  އެގޮތަށް  ނިޝާން  އިނގިލީގެ  އެމީހުންގެ  މީހުންނަށް،  ނެގޭ  ނިޝާން 

ސަބަބު އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ރުހުން ނެތި އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެގިކަން ލިޔުމުން 

ކުރަންވާނެއެވެ. ރެކޯޑް 

އިނގިލީގެ ނިޝާން ކަމުގައި ބުނެފައިވާ މާނައިގައި، އަތްތިލަ، ފައިތިލަ އަދި އިނގިލީގައި )ޅ(

ހުންނަ ފްރިކްޝަން ރިޖްތަކުގެ ނިޝާންތައް ހިމެނެއެވެ.

ޑީ.އެން.އޭ އަދި އެހެނިހެން 

ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައި 

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގޭނެ  ހަށިގަ

ހާލަތްތައް

މެޑިކަލް އެސެސްމެންޓްތައް ހެދުމަށް؛)ހ(8.

މެޑިކަލް ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ މެޑިކަލް އޮފިސަރ އެންގުމުން؛)ށ(

މަސްތުވާ ތަކެތި ނުވަތަ މަނާކުރެވިފައިވާ ބޭހެއް ބޭނުންކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުމަށް؛)ނ(

ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް؛)ރ(

ޑީ.އެން.އޭ އަދި އެހެނިހެން 

ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައި 

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުން ހަށިގަ

އެހެނިހެން )ހ(9. އަދި  ޑީ.އެން.އޭ  ބަންދުމީހުންގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީން  ބަންދުކުރެވޭ  ޖަލުގައި 

ސާމްޕަލް  ރުހުމުގައި  އެމީހެއްގެ  އެތެރެއިން  ނޑުގެ  ހަށިގަ ހެދުމަށްޓަކައި  ޓެސްޓްތައް 

ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން މިކަން ކުރަންވާނީ 

ލިބިގެންނެވެ. ހުއްދަ  ގެ  ޕްރިޒަން  އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެވަގުތަކު އެޖަލެއްގެ ޑިއުޓީގައި ހުރި އެންމެ އިސް ޖަލު )ށ(

ނޑުގެ އެތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ލިޔުމުން ރެކޯޑް  އޮފިސަރަކު، ހަށިގަ

ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މިހުއްދަ އަނގަބަހުން ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ލަސްނުކޮށް ލިޔުމުން 

ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑުގެ އެތެރެއިން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން ސާމްޕަލެއް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ )ނ( ހަށިގަ

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގޭނީ  މީހާ އެސާމްޕަލް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެމީހާގެ ހަށިގަ

ކޯޓު އަމުރެއް ލިބިގެންނެވެ.

ނޑުގެ އެތެރެއިން ސާމްޕަލް ނެގިފައި ވީނަމަވެސް )ރ( ކުރީގެ މަރުޙަލާއެއްގައި މީހެއްގެ ހަށިގަ

އެސާމްޕަލްއަކީ ފުރިހަމައަށް ނެގިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫންނަމަ، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ނެގިފައިވާ 

ސާމްޕަލްތަކަކީ ތަޙުލީލުކޮށް ބަލައިގެން ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭ ފަދަ ސާމްޕަލްތަކެއްނަމަ، 

އެފަދަ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަލުން ނަގަންވާނެއެވެ.

ހުރި )ބ( ޖަލުގައި  ސާމްޕަލްއެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  ތަކެތި  ކުޑަކަމުދާ 

ފަރާތްތަކަށެވެ. އަންނަނިވި  ނެގޭނީ  ތެރެއިން  ނޑުގެ  ހަށިގަ މީހެއްގެ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއް، 1.

ނުވަތަ ޑޮކްޓަރެއް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ހެލްތު ކެއަރ ޕްރޮފެޝަނަލެއް 2.

ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއް،

ކަމާގުޅޭ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ، ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށްވެސް )ޅ(

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ނެގިދާނެއެވެ.

ނޑުގެ އެތެރެއިން ނެގޭ ސާމްޕަލްކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދަތްޕިލައިގެ )ކ( މިމާއްދާގައި ހަށިގަ

ވަށައިގެންވާ  އެގުނަވަނުގެ  ގުނަވަނާއި  )ޖިންސީ  ހެއަރ  ޕިއުބިކް  ލޭ،  ނިޝާން، 

ނޑުގެ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގުނަވަންތަކުން  ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އިސްތަށި( އަދި ހަށިގަ

ނުހިމެނެއެވެ. ނެގޭ ސާމްޕަލް  އަނގައިން  ތެރޭގައި  މީގެ  ނެގޭ ސާމްޕަލްއެވެ. 

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމަށް 

އިންކާރު ކުރުން

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރިކަމަށް ބަލާނީ، ތިރީގައި މިވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެ، ހާލަތެއް 10.

މެދުވެރިވުމުންނެވެ.

ނޑައެޅިގެން ބުނުން،)ހ( ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމަށް އެންގުމުން ނުދޭނެކަމަށް ކަ

ކުޑަކަމުދާ )ށ( ތެރޭގައި،  ގަޑިއިރުގެ  )އަށެއް(   8 އެންގުމުން  ދިނުމަށް  ތަކެތި  ކުޑަކަމުދާ 

ނުދިނުން، ތަކެތި 

ނޑަށް )ނ( ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމަށް އެންގުމުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނުދީ ހުރެ އަމިއްލަ ހަށިގަ

ކުޑަކަމުދިއުން،

ކުޑަކުމަދާ ތަކެތި ދިނުމަށް އެންގުމުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނުދީ ހުރެ ކުޑަކަމުދިއުން،)ރ(

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމަށް އެންގުމުން ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ގަޑުބަޑުކުރުން )ބ(

ނުވަތަ ގަޑުބަޑުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،

ކުޑަކަމުދާ )ޅ( ތެރޭގައި  ދިނުމުގެ  ކުޑަކަމުދާތަކެތި  އެންގުމުން  ދިނުމަށް  ތަކެތި  ކުޑަކަމުދާ 

ކުރުން، މަސައްކަތް  ނައްތާލަން  ނުވަތަ  ނައްތާލުން  ތަކެތި 

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ]ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ސުލޫކީ 11.ފިޔަވަޅު އެޅުން

ނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު[ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިންގަ


