
` 

 

 

 

   

 

 R-183/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 ދަދު:އަ 260 ތާރީޚު: 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރު 8  – 2022 ބަރުނޮވެން 2  ބުދަ

 ޤައިދީންގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ އަތުގައި ހުންނަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި             R-183/2022 : ނަންބަރު  ގަވާއިދު               260 އަދަދު:               51ލިއުމް: ވޮ
 

3 

c 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ޤައިީދްނގެ ނުަވތަ ަބންުދމީުހންެގ އަުތގަިއ ުހްނނަ ުމދަލާމެދު ޢަމަުލކުރާެނގޮުތގެ ަގވާިއދު 

 

މިއީ، ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ އަތުގަިއ ހުންަނ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  .1 ތަޢާރުފު
މީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭހިނދު، އޭނާގެ އަތުަގއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  ބަޔާންކުރުމަށާއި،
 2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކުރުމަށް އެއްޗެއްވާނަމަ،
ލިބިގެން  ބާރުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  53ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ގަވާއިދެވެ ފައިވާލައިއެކުލަވައި

"ޤައިދީންގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހުންެގ ައތުގައި ހުންަނ މުދަލާމެުދ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ .2 ގަވާއިދުގެ ނަން 
 .ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ

 ނުވަތަ ަބންދުމީހުންގެ އަތުްނ ތަކެތިދަކީ، ޖަލަްށ ގެނެޭވ ޤައިދީންގެ ގުސަމި ގަވާއިދުެގ މަ .3 ދު ގުސަމަ
 އަތުލެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި، އަތުލެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ޢާއިލާއާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި

 ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ ކަރެްކޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ތަކެތި އަތުލެވޭކާއި ހަވާލުކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތަ
 ހަލާކުވެފައިވާނަަމ ޢަމަލުކުރާެނ އުސޫލުތައް  ނުވަތަ ،ގެއްލިފައިވާނަމަ ހުއްޓާ ދަށުގައި

 .ކަނޑައެޅުމެވެ

 .ގަވާއިދު ހިންގާީނ މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ  މި .4 ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް 

 މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ިމ ގަވާއިުދ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުކުރާ .5 ކުރަން ފެށުން ލުޢަމަ
 .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

ޢަމަލު  ތަކެތި އަތުލުމުގައި 
 ކުރަންވީގޮތް

ީމހުންގެ އަތުން ހޯދޭ  ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޖަލުގަިއ ބަންދުކުރެވޭހިނދު، އެ )ހ( .6
މީުހންގެ ައމިއްލަ ބޭނުންތަކަްށ  ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެ ، އަންނަނިވި ތަކެއްޗާއި

 ވެ.އަންނަނިވި ތަކެތި އަތުލަންވާނެއެލިބިގަންނަ 
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 ފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފު ތަކެތި؛ދައިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަ (1)   

 ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ، އެހެންނަމަވެްސ ޖަލަށް ވެއްދުން ަމނާ ތަކެތި. އިޤާނޫނާ (2)   

ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި ަކމުގަިއ  ( ވަނަ ަނންބަރުގައި ޖަލަށް 2މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  
ސެކިއުރިޓީ ނިޒާމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކޮންމެ އެއްޗަކާއި، ޖަލުެގ  ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަލުގެ

ނުރައްކާވެދާފަދަ ކޮންމެ އެއްޗަކާއި، ޖަލުގެ ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ  އަމަންއަމާންަކމަށް
ްނދުމީހާ ބޭނުންކުރަްނ ޤައިދީ ނުވަަތ ބަގެނެވިދާނެ ކޮްނެމ އެއްޗަކާއި،  ގޮތަށް ބަދަލު

ފަރާތުން ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޖަލުގެ  ގެންގުޅޭ ތަކެތި ނުވަތަ އެ
ސަރަޙައްދާއި، ޖަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ 

މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަލުގައި ތިބޭ އެހެނިހެްނ ޤައިދީން ނުވަތަ އޮފިސަރުންނާއި 
 ފަދަ ކޮންެމ އެއްޗެކެވެ. ންދުމީހުންނަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިކުރުވާބަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި އަތުލުމަށްފަހު، ތަކެތި އަތުލިކަމުގެ  )ނ(  
ސްލިޕް އެ ޤައިދީއަކާ ނުވަތަ އެ ބަންދުމީހަކާ ވަގުތުން ހަވާލު  އެ ،ސްލިޕް ހަދައި

   އެ ތަކެތި އަތުލާ ޖަލު އޮފިސަރަކު، ،ސްލިޕް ހަދަންވާނީ މިގޮތުން މިކުރަންވާނެއެވެ. 
ެގ ކޮޕީއެއް އެ ޤައިދީ ޕުއެ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އެ ސްލި

 ގައި ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ.ލުނުވަތަ ބަންދުމީހެއްގެ ފައި

ގަިއ ިތރީގައިވާ މަޢުލޫމާުތ ޕުމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްލި )ރ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ސްލިޕް ނަންބަރު ނުވަތަ ރެފަރެންސް ނަންބަރު؛ (1)   

ތަކެތީގެ ނަން ނުވަތަ ބްރޭންޑް ނުވަތަ ބާވަތް )އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނޭގ  (2)   
 ؛(ތަފުސީލުމިންވަރަށް އެ އެއްޗަކާބެހޭ ކުރު 

ނަންބަރު ނުވަަތ  ގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ  (3)   
 ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި، ޕްރިޒަްނ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު؛

 ތަކެތި އަތުލާ ޖަލު އޮފިސަރުގެ ަނމާއި، މަޤާމާއި، ސަރވިސް ނަްނބަރު؛ (4)   

 ތަކެތި އަތުލެވުނު ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ވަގުތު؛ (5)   

 ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާއި، ތަކެތި އަތުލާ ޖަލު އޮފިސަރުގެ ސޮއި. (6)   
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އަތުލެވޭ ތަކެތި 
ގައި ނޯޓު ޕު ސްލި

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 ގޮތް 

ޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ އަތުން އަތުާލ ކޮންެމ އައިޓަމެއްގެ ތަފުސީލު ވަކިވަކިްނ  )ހ( .7
 ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 އެއްޗެއް ހުރި/އޮތް ޙާލަތެއް ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ އެއްޗެއް ނޯޓު ކުރާއިރުވެސް އެ )ށ( 

ފައިވަނީ ކޮްނ އެއްޗަކުންތޯ ނުވަތަ ދައިއެއްޗެއް ނޯޓު ކުރާއިުރ ެއ އެއްޗެއް އުފައް )ނ( 
    ކޮންކަހަލަ މަޢުދަނަކުންތޯ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް: ލަކުޑި، ޕްާލސްޓިކް، 

  ފޮތި(ތަނުވަލޯ 

އެއްޗެއް ނޯޓުކުރާއިރު، އެ އެއްޗެއްގެ ކުލަ ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެުކ  )ރ(  
         އެއްޗެއްގެ ބްރޭންޑް ެއ އެއްޗަކުން އެނގޭަނމަ އެކަންެވްސ ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. 

ދީ އެ އެއްެޗއް އަތުލެވުނު ޤައި ،އެ އެއްޗެއްގެ ބްރޭންޑް އެ އެއްޗަކުން އެނގެން ނެތްނަމަ
މަޢުލޫމާތުކަްނ  ދިން ނުވަތަ ބަންދުމީހާއާ ސުވާލުކޮށް، ެއ އެއްޗަާކ ގުޅޭގޮތުްނ އޭނާ 

 އެނގޭގޮތަށް ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

އެ ގަހަނާއަީކ ސީދާ ރަްނ ުނވަތަ ރިހި އެއްޗެއްެގ  ،އެއްވެސް ގަހަނާއެްއ ނޯޓުކުރާއިރު )ބ(  
އެ ގަހަނާއެއްގެ  އެފަދަ އެއްޗެއް ނޯޓުކުރާނީ ،ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސްޓުގޮތުގައި ނޯ

 ރިހިކުލައިގެ(.)ކެވެލިކޮޅު  1 (ރަންކުލައިގެ )ގޮޓި ނއަ 1ކުލައަށް ބަލާފައެވެ. މިސާލަކަށް: 

       ތަކެތި ނޯޓުކުރާއިރު، ފަދަ ޓުނުވަތަ ޕާސްޕޯ ޑުކުރެޑިޓްކާ، ޑުއައިޑީކާ، ޑުކޭޝްކާ )ޅ(  
 ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.ފައިވާ ނަންބަރުވެސް ހައިއެ ތަކެތީގައި ޖަ

އަތުިލ  ،ކަމާއި ޤައުމެއްގެ ފައިާސއެއް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނޯޓުކުރާއިރު އެއީ ކޮން  )ކ(  
 ފައިސާގެ އަދަދު ހިސާބު އަދަދުންނާއި ތާނައިން ނުވަތަ އިނގިރޭސިަބހުން ލިޔަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ބަންދުމީހުންެގ އަތުން އަތުލެޭވ ުހރިހާ އެއްޗެއްވެްސ  ގެޤައިދީން )ހ( .8 އަތުލެވޭ ތަކެތި ބެހެއްޓުން 
ވާލުުކރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހަތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ކައުރައް

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ތަނަށް ަކއުޤައިދީންގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހުންގެ އަތުން އަތުލެޭވ ތަކެތި ރައް )ށ(  
ތަނަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ނުވަތަ އެ މަސައްކަތާ  ވަދެވެންވާނީ ހަމައެކަނި އެ
 ހަވާލުވެ ތިބި ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު 
ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

 ތް ގޮ

މީހެއްެގ އަތުން އަތުލެވޭ އެއްޗަީކ  ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޖަލަށް ގެންނަިހނދު އެ .9
ވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްޗަކަށްވާނަމަ، ެއ މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ދި

 ހަވާލުކުރަންާވނެއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާލިޔުމަކުްނ އެ އެއްޗެއް، 
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އަތުލެވޭ ތަކެތި ހަވާލު 
 ކުރުން 

ފައިވާ ލައިހިނދު، އޭނާެގ އަތުން އަތުވޭޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކު ަޖލުގައި ބަންދުކުރެ )ހ( .10
      ޖަލަށް ވެއްދުން ަމނާ ތަކެތި، އޭާނ ކަނޑައަާޅ އޭނާެގ ޒިްނާމދާރު ބަލަދުވެރިއަކާ 

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިުޔމުްނ ހަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތުން މީހަުކ  90
 އެ ތަކެއްޗާ ކަނޑަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އޭނާ ަކނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ބަލަދުވެރިއަކު

ހަވާލުނުވެއްޖެނަަމ، އެ މީހަކު ޖަުލން ދޫކޮށްލާއިރު، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ ބެުލމުެގ 
ދަށުން އެ ތަކެތި އެ މީހަާކ ލިޔުުމން ހަވާލުކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

ފަދަ ތަކެއްޗަށް ައމިއްަލ ޒާތުގަިއ ހަލާކުވެ ެނތިދާ  ނުވަތަ ގިނަ ދުވަހަށް ނުބެހެއްޓޭފަދަ
 ބަދަލެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ފައިވާ، ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ ނުކުރާ ތަކެތި، ލައިއަތުން އަތުޤައިދީގެ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ  )ށ(  
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން  90އޭނާ ކަނޑައަޅާ ޒިްނމާދާރު ބަލަދުވެރިއަކާ 

ވާލު ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ީމހަކު ކަނޑަނާޅައިފިނަަމ ނުަވތަ އޭނާ ކަނޑަައާޅ ހަ
ވާލުނުވެްއޖެނަމަ، އެ މީހަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލާއިރު، ހަޒިންމާދާރު ބަލަދުވެރިއަކު އެ ތަކެއްޗާ 

 ވާލުކުރަންާވނެއެވެ. ހައެ ތަކެތި އެ މީހަކާ ލިުޔމުން 

މާުތ ލޫޔާންކުރާ ލިޔުމުގަިއ ައންނަނިވި މަޢު)ށ( ގައި ބަ އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެްއ ފައިލްކޮށް، ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

ތަކެތީގެ ނަން ނުވަތަ ބްރޭންޑް ނުވަތަ ބާވަތް )އެއީ ކޮްނ އެއްޗެއް ކަން އެނޭގ  (1)   
 ؛(ތަފުސީލުމިންވަރަށް އެ އެއްޗަކާބެހޭ ކުރު 

ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ   (2)   
 ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަަމ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު؛ ގެކާޑު

 ވާލުކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުގެ ަނމާއި، މަޤާމާއި، ސަރވިސް ނަންބަރު؛ހަތަކެތި  (3)   

 ތަނާއި، ވަގުތާއި، ސްލިޕް ނަންބަރު؛ތަކެތި އަތުލެވުނު ތާރީޚާއި،  (4)   

 ވާލުކުރެވޭ ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ވަގުތު؛ހަތަކެތި  (5)   

ކުރެޭވ ތަކެތި ހަވާލު ކުރެވޭފަރާތަކީ ވެރިފަރާތްކަމުގައި ނުވާނަނަމަ، ތަކެތި ހަވާލު (6)   
 ގެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ދާއިީމ އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑު
 ނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި ވެރިފަރާތާ ހުރި ގުޅުން؛

 ވާލުކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުގެ ސޮއި؛ހަތަކެތީގެ ވެރިފަރާތާއި، ތަކެތި  (7)   
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ފައިވާ، އެއްވެްސ އެއްޗެއް މޯލްޑިްވްސ ލައިޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހާގެ އަތުްނ އަތު )ރ(  
ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުއްޓާ ގެއްިލފައިވާނަމަ، ނުވަަތ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  ،ހަލާކުވެފައިވާނަމަ
ތައްޔާރުކޮށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް  ޓުރިޕޯ ގެމުވައްޒަފަކު އެ މަްއސަލައާ ގުޭޅ ހާދިސާ

 ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސަޕްރިޒަން

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް  )ބ(  
 ހުގެ )ހަތެއް( ދުވަ 7ށް ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭތާ ސަޕްރިޒަން

ތެރޭގައި އެ މައްސަލައާ ުގޅޭ އިދާރީ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަރ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށް ސައޮފް ޕްރިޒަން

ށް މަތީން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސަމި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  )ޅ(  
     )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  30އެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅޭތާ ިގނަވެގެން ަރސްީމ  

ތަކެއްޗާ މެދު އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް، އެ ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުމީހަކަށް ލިޔުމުްނ ައންގަންވާނެއެވެ.

)ޤައިދީންގެ ނުވަތަ  R-134/2015މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު  .11 އުވައިލެވޭ ގަވާއިދު 
 ބަންދުމީހުންގެ އަތުގައި ހުންނަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ގަާވއިދު( އުވުނީއެވެ.

______________________ 

 


