معلومات میں بارے سزاکاٹنےکے کی جیل

اس کتابچہ میں آپ گرفتاری اورتحویل کی حراست کے افراد پر الگو ہونے والے اہم اصولوں کے بارے میں پڑھ سکتے
ہیں اگرآپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ عملے سے اصول اور قوانین مستعار لے سکتے ہیں ۔ کسی بھی امور میں شک کے
سلسلے میں آپ ہمیشہ عملے سےدریافت کر سکتے ہیں۔

گرفتاری
1۔ جج ےک سامن پیش (آئی ےکتحت ابتدائ سماعت)
آپ کوگرفتار کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو  24گھنٹوں ےک اندر رہا نہی کیا جاتا تو آپ کو جج ےک سامن پیش کیا جانا ضوری ہے ۔ جج یا تو آپ
کورہا کرسکتا ہے یا فیصلہ کر سکتا ہے کہ تی بار تک ہر بار  24گھنن ےک لنگرفتاری کو بر قرار رکھا جائ یا یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کو
حر ی
است تحویل می دے دیا جائ۔

2۔ وکیل /وکیل صفائ
ایک وکیل ےس رابطہ اور رسائ ےک لن پولیس آپ یک رہنمائ کرے یک ۔ آئی ےک تحت ابتدائ سماعت ےکسلسےل
می آپ ےک لن ایک وکیل صفائ تفویض کیا جاتا ہے۔

3۔ گرفتاری کو برقرار رکھا جاتا ہے
اگر جج فیصلہ کرے کہ گرفتاری کو برقرار رکھا جائ تو آئی ےک تحت ابتدائ سماعت ےک اختتام پر تی
دفعہ  24گھنٹوں ےک گزرن ےک اندر اندر آپ کو از رسنو عدالت می پیش ہونا ہوتا ہے ۔ جج پھر فیصلہ
کرے گا کہ آپ کورہا کیا جائ یا تحویل یک حراست می دے دیا جائ۔

4۔ اکیےل رکھنا
ی
سکت ہے کہ گرفتاری ےک دوران آپ کو دورسے ہم قیدی افراد ےس علیحده رکھا جائ
پولیس یہ فیصلہ کر
تاکہ آپ کا دورسے افراد ےس رابطہ نہ ہو۔

5۔ غی ملیک
پولیس آپ کو آپ ےک ملک ےک سفارتخانہ یا قونصل خائ ےس رابطہ کرن ےکحق ےک بارے می
رہنمائ کرے یک۔
ضورت پر ،اور اگر عمیل طور ممکن ہوا تو عملہ ترجمان کو بال سکتا ہے۔

6۔ پولس
ی
گرفتار افراد پرالگو ہون واےل اصولوں ےک بارے می بیھ پولس آپ کو مزید بتا سکت ہے ۔ اگر آپ چاہی تو عملہ
آپ کا رابطہ پولیس ےس کروان می مدد کرے گا۔

ریمانڈ یک قید می
7۔ آپ کا وکیل صفائ
آئی ےک تحت ابتدائ سماعت ےک سلسےل می آپ ےک لن ایک وکیل صفائ تفویض کیا جائ گا۔ عدالت می آپ ےس سوال و جواب ےس قبل آپ کو
اپن وکیل صفائ ےس گفتگو کرن کا موقع دیا جائ گا۔

8۔ حراست می عرےص یک پابندی
اگر آپ کو ریمانڈ یک قید می رکھا جاتا ہے تو جج ایک آخری تاریخ کا تعی کرتا ہے کہ عدالت پھر کب آپ ےک قید ہون ےککیس پر سماعت
کرے ۔ یہ عرصہ زیاده ےس زیاده چار ہفتوں پرمحیط ہو سکتا ہے ۔ جب جج فیصلہ کرے کہ آیا آپ یک قید کو برقرار رکھا جائ توعموما آپ
کا عدالت می ہونا ضوری نہی ۔لیکن بہرحال جج مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ موجود ہوں۔
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9۔ اکیےل رکھنا
جج فیصلہ کر سکتا ہے کہ دورسے ہم قیدی افراد ےس آپ کو علیحده رکھا جاۓ۔اگر عدالت ےک فیصےلےس آپ کو اکیال رکھا جاتا ہے تو اس بات
کا امکان ہے کہ آپ مزید مالقاتیوں ےس مل سکی۔ لیکن اس ےک بارے می مزید تفصیالت مالقات اور خطوط یک جانچ ےک پیاگراف ےک تحت
دیکھی۔

11۔ اپیل
ریمانڈ یک قید اورممکنہ اکیےل رکھن ےک جج ےک فیصےل پر آپ اونچ عدالت ےس اپیل کر ی
سکن ہی۔
آپ کا وکیل صفائ اس بارے می مزید رہنمائ کرے گا۔

11۔ مالقات کرن والوں یک جانچ اور خطوط یک جانچ
ی
کرسکت ہے کہ آپ ےس کوئ نہی مل سکتا یا مالقاتیوں یک نگرائ یک جائ یک۔ پولیس ےک فیصلوں کوآپ عدالت می
پولیس اس بات کا فیصلہ
پیش کرن کا مطالبہ کر ی
ی
سکن ہی۔ پولیس یہ بیھ فیصلہ کر سکت ہے کہ آپ ےک خطوط یک بیھ جانچ ہو ۔ اگر پو لیس آپ ےک خطوط روےک
رکھے تو اس فیصلہ کو فوری عدالت ےک سامن پیش کیا جانا چاہن۔
آپ کا حق ہے کہ بغی جانچ ےک آپ اپن تفویض کرده وکیل ےس مالقات اور خطوط کا تبادلہ کرسکی ۔ ایس طرح بغی جانچ ےکعدالت ،وزیر
ی
حکومت اداروں
انصاف ،جیل اور حراست ےک ڈائریکی جیل ،ایریا منیجر ،پارلیمائ محتسب ےس خطوط کا تبادلہ آپ کا حق ہے۔ کچھ دورسے
ی
ہون ہی ۔ ممکنہ صورت می آپ عمےل ےس پوچھی۔
ےس خطوط ےک تبادےل ےک حواےل ےس خاص اصول الگو
مقایم جیل بیھ فیصلہ کرسکتا ہے کہ آپ ےک خطوط اور مالقاتوں یک جانچ یک جائ ،تا کہ باہر ےس اندر اور اندر ےس باہر یک سمگلنگ کو روکا
جائ۔ نیچ اصول ،امرو نیہ ےک پیاگراف می دیکھی۔

12۔ ٹیلیفون
اصویل طور پر آپ ٹییل فون پر گفتگوئی نہی کر ی
ی
سکت ہے ،مثال بہت
سکن ۔ لیکن پھر بیھ کچھ مواقع پر آپ کو ٹییل فون کرن یک اجازت مل
ی
چاہن ہی تو مقیم جیل آپ کو اجازت دے گا۔
ہنگایم صورت حال می ۔ اگرآپ اپن وکیل صفائ ےس ٹییل فون کرنا
مقایم جیل می اپن ساتھ موبائل یا سیل فون النا قابل رسا جرم ہے۔ آپ ےک دوستوں اوراہل خانہ ےکلن بیھ آپ ےس جیل می مالقات کرن ےک
دوران موبائل اور سیل فون النا قابل رسا جرم ہے۔

13۔ غیملیک
پولیس آپ کو آپ ےک ملک ےک سفارتخانہ یا قونصل خائ ےس رابطہ کرن ےک حق ےک بارے می رہنمائ کرے یک۔
ضورت پراور اگر عمیل طور پر ممکن ہو تو عملہ ترجمان کو بال سکتا ہے۔

14۔ اصول ،احکام اور پابندیاں
آپ کا حق ہے کہ آپ ڈینش جیل اور حر ی
است خدمت ےک ضوابط اور یوروپی جیل ےک ضوابط کو دیکھ سکی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اور یہ کہ مقایم
جیل کا اصول کیا کہتا ہے یہ جان سکی۔
الکحل اور منشیات ممنوع ہی ۔ ڈاکی یک ھدایات ےکعالوه ادویات بیھ منع ہی
مقایم جیل ےس فرار ہونا الئق رسا ہے
عام طور پر آپ کو مروجہ اصولوں اور عمےل ےک آوامرونیہ یک پاسداری کرئ ی
ہوئ ہے۔ مقایم جیل ےک رہائش ہاوس می یہ اصول می درج
ہی۔ یہاں آپ مزید عمیل امور ےک بارے می پڑھ ی
سکن ہی،
مثالضوریات یک خریداری ،مالقات ےک اوقات کار اور ی
ذائ اشیاء یک وصویل ۔ نیچ آپ اقامت ےک اہم اصولوں ےک بارے می پڑھ ی
سکن ہی۔
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15۔ ی
ی
سماج تعاون
ذائ اور
ی
ی
ی
ی
سماج اور ذائ نقصانات کو کم کرن ےک لن ڈینش جیل اورحراست خدمت کو آپ یک
آپ یک گرفتاری یا ریمانڈ یک قید ےک سلسےل می مالزمت،
مدد کرئ چاہن۔
ی
سماج مشیآپ ےس مالقات ےک لنآئ گا جو مقایم جیل می روزمره ےک عمےل ےک باہیم تعاون ےس آپ یک مدد اور رہنمائ مہیا کرے گا ۔
ایک
آپ اپن اور اپن خاندان ےک ی
سماج مشی ےس بات کر ی
ی
ی
سکن ہی۔
سماج مسائل ےک حواےل ےس روزمره ےک عمےل یا
ذائ اور
اگر آپ کو دورسی خاص مدد یک ضورت ہے تو آپ کا رابطہ ایک استاد ،پادری ،نرس ،ڈاکی یا دورسے
افراد ےس ہو سکتا ہے ۔ ممکنہ صورت می عمےل ےس پوچھی۔

16۔ کھانا اور پینا
سیی
مقایم جیل می آپ کو کھائ اور پین یک پیشکش یک جاۓ یک۔ صحت یک وجوہات یک بنا پر ڈاکیخاص خوراک کا کہہ سکتا ہے ۔ اگر آپ ی
مذہت پہلوؤں یک وجہ ےس آپ کو خاص خوراک یک ضورت ہے تو کھائ ےک حواےل ےس ان مطالبات کو پورا کیا جاتا ہے ۔ محکےم می
خور ہی یا
ی
عمےل یاممکنہ صورت می پادری ےس پوچھی۔
آپ مقایم جیل ےک ذریےع ےس عام استعمال یک مصنوعات خرید ی
سکن ہی ،مثال اخبارات ،تمباکو اورکھانا ۔ ممکنہ صورت می عمےلےس بات کریں۔
آپ ےک رشتہ دار یا دیگر لواحقی ہوسکتا ہےآپ ےک لن باہر ےس کچھ نہ ال سکی

17۔ سگریٹ نویس
است خدمات ےک تحت آئ واےل تمام اداروں می اندرمی سگریٹ نویس ممنوع ہے۔ آپ باہر ئ ی
ڈینش قید اور حر ی
سکن ہی۔ سگریٹ نویس کا
انتظام مختلف اداروں ےک مابی الگ الگ طرح ےس ہے۔
تمباکو ،سگریٹ اور دیگر سگریٹ نویس وایل اشیاء جیےس پائپ ،فلی اور رولنگ مشی کو آپ سیل ےک باہر الکر می رکھا جائ گا۔ الکر ہمیشہ بند
ہونا چاہن اور آپ ےک پاس ہمیشہ اس یک چابیھ ہوئ چاہن۔ آپ تمباکو یا دیگر سگریٹ نویس یک اشیاء سیل ےک اندر نہی رکھ ی
سکن۔
قانون یک کوئ بیھ خالف ورزی تادیت کارروائ ےک تحت ی
آئ ہے۔
ی
چاہن ہی توآپ عمےل ےس کہہ کرسگریٹ نویس ےس چھٹکارا ےسمتعلق آزاد پروگرام می رسکت کر ی
ی
سکن ہی۔
اگرآپ سگریٹ نویس چھوڑنا

18۔ نہانا /طہارت حاصل کرنا
عموما آپ کو نہائ یک سہولت روزانہ دن می ایک بار مہیا یک ی
جائ ہے ۔ ٹائیلٹ یک مصنوعات آپ کوعمےل ےسمےل یک ،یا آپ مقایم جیلےک ذریعہ
خرید ی
سکن ہی۔

19۔ اشیاء اور پیسہ
اقامت ےک دوران وصول کرده اشیاء ےک حواےل ےس اصول ہی ۔ باہر ےس ارسال کرده پیےس آپ آزادی ےس وصول
سکن اور انہی مقایم جیل می استعمال کر ی
کر ی
سکن ہی لیکن اس حواےل ےس کچھ اصول ہی کہ آپ ےک پاس کتت نقدی اور کتت رقم رکھ
ی
ی
سکن ہی ۔ عملہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ مقایم جیل می اپن ساتھ کتت اشیاء اور پیےس اپن ساتھ رکھ سکن ہی۔
مقایم جیل می آپ کو می موبائل ساتھ الئ یک اجازت نہی ہے ۔مزید معلومات ےک لن ٹییل فون پر گفتگو ےک پیاگراف می دیکھی۔

21۔ مالقاتی
عموما آپ ےسمالقات یک اجازت ی
ی
سکت ہے یا
ہوئ ہے ۔ بہرحال پولیس مالقات ےک سلسےل می مزامحت کر
ی
سکت ہے کہ مالقات یک نگرائ یک جائ ،مالقات اور خطوط یک جانچ ےک پیاگراف ےک تحت
فیصلہ کر
دیکھی۔
اگر پولیس ئمالقات ےس منع نہی کیا یا نگرائ پر زوردیا تو مندرجہ ضوابط الگو ی
ہون ہی:
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مقایم جیل ےک حدود وحاالت جس قدر اجازت دیں اتت ر
کیت ےس آپ مالقات کا حق ر ی
کھن ہی۔ مالقات کا وقت آدےھ گھنن ےس کم نہی ہو
اکی بالجانچ ےک ی
سکت۔ مالقاتی ر
ی
ی
ہوئ ہی ۔ بہرحال ڈینش جیل اور حراست خدمت ضورت پر ،مثال اندر تک اشیاء یک سمگلنگ ےک انسداد یا
ی
دورسے الئق رسا معامالت ےک لن مالقات یک نگرائ کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ خاص مواقع پر ڈینش جیل اور حراست خدمت مخصوص لوگوں کو
مالقات ےس روک بیھ سکتا ہے۔
ی
مالقائ ےسمالقات کرن ےک موقع ےک بارے می پوچھ سک ین
اگر آپ کا خاندان یا دوست نہی جو آپ ےس مل سےک تو آپ عمےل ےس ریڈ کراس جیل
ہی۔
حت المقدور ی
اگرعدالت ئ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اکیال رکھا جاۓ تو ی
ہفن می کم ازکم ایک بار آپ ےس
مالقات یک اجازت ملت چاہن۔ مالقات کا وقت ایک گھنن ےس کم نہی ہو سکتا۔
عام طور پر آپ پریس ےس ملن کا حق ر ی
کھن ہی اگرآپ کوانیویو دینا ہے ،اس ےک لن آپ کو جیل اور حر ی
است خدمت ےس اجازت لیت ہویک۔
آپ اپن وکیل دفاع ےس ہمیشہ بغی نگرائ وایل مالقات کا حق ر ی
کھن ہی۔

21۔ خطوط
وه خطوط جن یک پولیس جانچ نہی ی
کرئ ان یک جانچ مقایم جیل کرتا ہے تا کہ یقی دھائ ہو سےک کہ خطوط کو اندر اور باہر سمگلنگ ےکلن
کرن ہی انہی آپ ےک سامن کھوال جائ گا ۔ جو خطوط آپ خود ارسال ی
استعمال نہ کیا جائ ۔ اس لن جو خطوط آپ وصول ی
کرن ہی انہی
ی
بند کرن ےس قبل عمےل کو دیا جائ گا ۔ جانچ ےک بعد انہی آپ ےک سامن بند کیا جائ گا ۔ عموما خطوط پڑےھ نہی جائ ہی۔

22۔ ڈیجیٹل پوسٹ -رسکاری حکام ےس میل
ی
زیادہ تر قیدیوں کو انینیٹ یک رسائ حاصل نہی ی
کرسکن۔اگر آپ کو انینیٹ یک رسائ حاصل نہ
رہت ہے اس لن وہ ڈیجیٹل پوسٹ چیک نہی
ی
ہوسکن ہی۔ بجائ اس ےک آپ رسکاری حکام ےس رسکاری میل ےک ذریعہ خطوط موصول کریں ےک۔ آپ
ہو توآپ ڈیجیٹل پوسٹ ےس مستثت
ی
ی
کش رشتہ دار کو اپن پوسٹ چیک کرن یک تحریری اجازت دے سکن ہی جو آن الئن آپ کو پوسٹ چیک کر سکتا ہے/کر سکت ہے۔ مزید
معلومات ےک لن عمےل ےس دریافت کریں۔

23۔ باہرنکلنا
قریت افراد یک سنجیده بیماری یا تدفی ےک لن باہر
مثال
مقاصد،
خاص
اورضف
پر
ئ
پیما
بہت محدود
ی
جائ ہے ۔ باہر جائ یک اجازت ضف پولیس یک اجازت اور اتفاق ےس دی ی
جائ یک اجازت دی ی
جائ ہے
اور ہمیشہ کوئ شخص ہمراه ہوتا ہے۔
24۔ ی
اشیاک
اگرچہ پولیس یاعدالت ئ فیصلہ صادر نہی کیا کہ آپ کو اکیےل رکھا جائ پھر بیھ مقایم جیل می حاالت یک وجہ ےس حاالت یک وجہ ےس عموما
اشیاک (" ی
اشیاک ہوتا ہے۔ کچھ معاملوں می دیگر ےک ساتھ ی
دورسے ہم جیل افراد ےس محدود ی
اشیاک ےس اخراج") ےک حق ےس آپ کو محروم
ی
کیا جاسکتا ہے۔اگر آپ یک عمر  18سال ےس کم ہے تو اشیاک ےک خاص اصول ہی ،ممکنہ صورت می عمےل ےسپوچھی۔

25۔ جیل می منتقیل
فیصلہ صادر ہون ےس قبل یہ کچھ اوقات آپ اس جیل تک منتقل ہو ی
سکن ہی جہاں آپ کو رسا کاٹت ہے۔ (اڈمنسییشن آف جسٹس ایکٹ
سیکشن )777۔ممکنہ صورت می اپن وکیل صفائ ےس دریافت کریں۔

26۔ کام
مقایم جیل می می ریمانڈ ےک قیدی یک صورت می آپ کا حق ہے کہ آپ کام ،تعلیم یا دیگر منظور شدہ رسگریم بشمول عالج می مرصوف
ملت ہے ۔ اگر آپ بیمار ہو جا ی
عمل رہی۔ اگر آپ مرصوف عمل ہی تو آپ کو کام یک رقم ی
ئ ہی تو بیماری کا معاوضہ ملتا ہے۔
مقایم جیل می واقع ہون وایل ایش مالزمت آپ خود بیھ تالش کر ی
سکن ہی لیکن اس صورت می مالزمت کو ڈینش جیل اور حر ی
است
ی
حفاظت پہلو اس می محیط ہی۔
خدمت ےس منظوری ضوری ہے اور امن اور
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27۔ تعلیم
لمنعرےص
ممکنہ
ایک
می
جیل
آپ
اگر
۔
کریں
بات
می
بارے
ےک
ےسمواقع
عمےل
می
صورت
ممکنہ
ہے۔
تا
ر
ک
پیشکش
یک
تعلیم
جیل
مقایم
ی
پرمحیط دورانن می تعلییم منصوبہ بندی می دلچست ر ی
ی
مالزمت
کھن ہی تو آپ عمےل ےس بات کریں ۔ جب آپ تعلیم حاصل کریں ےکتو آپ کو
معاوضہ مےل گا۔

28۔ تفریچ اوقات
آپ کو روزانہ کم ےس کم ایک گھنٹہ کھیل ہوا می رہن کا حق حاصل ہے۔ رہائش امن ےک اصول دیھکی۔
مقایم جیل می کچھ تفریچ رسگرمیاں بیھ ی
ہوئ ہی ،مثال ٹیبل ٹینس ،ی
شینج اور ورزش یک ٹرینگ ممکنہ صورت می عمےل ےس مواقع ےک بارے
می پوچھی۔
آپ ےک پاس ریڈیو سنن ،ئ وی دیکھن اور اخبارات،جرائد اور کتابی پڑھن کا موقع ہے ۔ شاذو نادراوقات می پولیس اس حواےل ےس ممانعت
ی
کرسکت ہے ۔ ممکنہ صورت می ریڈیو اور ئ وی کران پر لین اور رسائل اور اخبارت مستعار لین ےک بارے می پوچھی۔
اگرعدالت ئ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اکیےل رکھنا ہے تو آپ یک سہولت ےک لن ایک مفت ئ وی یک فراہیم ممکن ہے۔

29۔ انتخابات وغیہ
ی
بلدیائ الیکشن می آپ خط ےک ذریےع ووٹ ڈالن کا حق ر ی
کھن ہی ۔ اس ےک عالوه آپ دورسی قسم
پارلیمائ اور
ی
یک قانوئ طور پر جائز سیایس رسگرمیوں می حصہ ےل سکن ہی۔

31۔ بیماری
طت جراحت کا انتظام ہوتا ہے۔ ڈاکی یا نرس ےس آپ کو گفتگو یک پیشکش یک جائ یک اس ےک عالوه اگر آپ کو محسوس ہو
می
مقایم جیل
ی
کہ آپ کو ڈاکی یک ضورت ہے تو آپ عمےل ےس کہی جو ڈاکی یا نرس کو اطالع کردیں ےک۔
یہ ڈاکی تشخیص کرے گا کہ کیا آپ کا عالج ہونا چاہن اور کیا کوئ عالج ڈینش جیل اور حر ی
است خدمت ےک ادارےیا کش عام اسپتال می
کیا جانا چاہن۔
ی
ہون
31۔ ہنگایم عالج آپ کا حق ہے ،یعت اچانک دانت کا عالج ۔ کچھ مواقع پر آپ کو خود اخرجات ادا کرن
ہی ۔ ممکنہ صورت می عمےلےس بات کریں۔

32۔ حادثوں ےس متعلق ہرجانہ
رسا کاٹن ےک دوران زخیم ہون پرآپ ہرجانہ پان ےک حق دار ہی۔ آپ کام ےک دوران ہون حاد ر
ئ یا تفریچ اوقات ےک دوران ہون حادثوں ےک لن آپ
ی
ہرجانہ وصول کر ی
کرسکن ہی جیےس حادثہ یک وجہ ےس آپ کا چشمہ ٹوٹ گیا۔
سکن ہی۔ آپ اس وقت بیھ ہرجانہ وصول

33۔ کیس کا انتظام
آپ کا کیس حل ہون ےس قبل آپ کو اظہار ران کا حق حاصل ہے۔ عام طور پر آپ ےک خالف فیصےل اور انکارشہادت پر مبت ہونا چاہن۔آپ
فیصلہ تحریری صورت می حاصل کرن کا حق ر ی
کھن ہی۔ دستاویزات تک رسائ ےک عام اصول ےک مطابق آپ دستیاب تحریری مواد حاصل
ی
کرن کا حق ر ی
کھن ہی اور فیصلہ د ےئ جائ ےس قبل اس پر ران دین کا حق رکھن ہی۔
ی
ی
جیےساشیاک ےساخراج اور ڈینش جیل اور حر ی
است خدمات ےک مابی منتقیل نفاذی ادارہ ےکانتخاب ےک معامےل
ہون ہی
خصویص اصول نافذ
می۔ اس طرح ےک معاملوں می دستاویز تک رسائ کا آپ کوحق حاصل نہی ہے اور اس لن فیصےل ےک لن وجوہات موصول کرن ےس متعلق بیھ
حقوق بیھ محدود ہی۔
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34۔ شکایات
ڈینش جیل اور حر ی
است رسوس ایریا ےک ذریعہ لن گن فیصےل ےس متعلق شکایات
اصول ےک مطابق آپ محکمہ جیل اور حراست کو ڈینش جیل اور حر ی
است رسوس ایریا ےکذریعہ لنگن فیصےل ےک بارے می شکایت نہی کر
ی
سکن۔ تاہم فیصےلےسمتعلق شکایت کرنا ممکن ہے:









چھت
مالقاتی ،بشمول اپن بچ کو جیل می رکھن یک درخواست کا انکار
قیدی یک ی
ذائ جانچ
تادیت اور تفتیش سیل
ی
ی
ی
ی
دیگرحفاظت آالت کا استعمال
تعینائ ،ہتھکڑی اور
حفاظت سیل می
قوت کا استعمال
ساتھ قیدی ےک ساتھ ی
اشیاک
میڈیا ےک ساتھ رابطہ کا حق

ی
آپ اپت شکایات ےس متعلق مزید تفصیالت حر ی
پاسکن ہی۔ عملہ آپ کو صحیح دستاویز پان می مدد
است عمل اور انفرادی عمل ےک گوشمی
کرسکتا ہے۔
اگرآپ ےک پاس فیصلہ ےک بارے می شکایت کرن کا حق حاصل ہوگا توعملہ اس ےک بارے می مزید جانکاری دے گا۔ ایش صورت می تحریری
فیصلہ ،آپ ےک شکایات کا اختیار فیصےل ےس ثابت ہوگا۔
ی
اگرآپ ڈینش جیل اورحر ی
چاہن ہی تو یہ آپ کو فیصلہ
است خدمت ایریا ےک فیصلہ ےک بارے می محکمہ جیل اورحراست کو شکایت کرنا
موصول ہون ےک دو مہینہ ےک اندر کرنا ہوگا۔
عمےل ےک برتاؤ ےس متعلق شکایات
آپ عمےل ےک طرز عمل ےک بارے می مقایم جیل انتظامیہ یا جیل اور حراست محکمہ ےس شکایت کر ی
سکن ہی۔ اگر آپ جیل ےک انسپکی ےک طرز
عمل پر شکایت کریں اور آپ ےس اتفاق نہی کیا گیا یا اگر شکایت ےک اندراج ےک دو ی
ہفن ےک گزرن ےک بعد تک فیصلہ نہی ہوا تو شکایت کو
ی
سکت ہے ۔ اور اگر
عدالت ےک سامن پیش کیا جا سکتا ہے ۔ عدالت کا موقف ہے کہ شکایت یئ بنیاد ہے تو عدالت آپ یک شکایت کو رد کر
مثال وه واقعہ جس یک بنیاد پرشکایت یک گت ہے کو گزرے چار ی
ی
سکت ہے۔
ہفن ےس زائد عرصہ ہو گیا ہے تو بیھ عدالت شکایت کو رد کر
پارلیمائ محتسب
است خدمت ایریا یا جیل اور حر ی
ڈینش جیل اور حر ی
است محکمہ ےک ذریعہ لن گن حتیم فیصےل ےک بارے می آپ پارلیمائ محتسب ےک پاس
شکایت کر ی
سکن ہی۔ محتسب خود فیصلہ تبدیل نہی کر سکتا لیکن وه حکام کو پھرکیس پر نظر ثائ کرن کا کہہ سکتا ہےعمیل
ی
طورپرمحتسب ےکمطالبات یک پاسداری یک جائ ہے۔
35۔ ی
ذائ کوائف کا ڈیٹا
ی
ی
ی
جب آپ ڈینش جیل اورحراست خدمت ےککش ادارے می قید ہوں ےکآپ کا ذائ ڈیٹا اکٹھا کیا جائ گا اوربرق طور پر پروسیس کیا جائ گا۔
ی
ی
کرسکن ہی:
ذائ کوائف ےک قانون ےک تحت آپ مندرجہ ذیل حقوق ےکمواقع کا استعمال




ی
برق کام ےک لن معلومات ےک اکھٹا کرن ےکعمل ےک بارے می آگایہ کا حق۔
ان معلومات تک رسائ کا حق جن پر کام ہوتا ہے
غی صحیح،مغالطہ پیدا کرنوایل معلومات یا اس یک مثل کمپیوٹر پرخالف قانون کام ہون پراس طرح یک معلومات یک تصحیح،زائل کرن
یا رکوان کا حق

36۔ نظم و نسق ےکحواےلےسرسا وغیه
اگرآپ مروجہ اصولوں یک پاسداری نہی ی
کرن تو تنبیہ ،جرمائ یا رسا یک جیل یک صورت می نظم کو توڑن ےک بنا پررسا دین کا فیصلہ ہو سکتا ہے
کھن ہی۔ کچھ معاملوں می اوقات ی
۔ فیصےل ےس قبل اورفیصےلےکلنتوضیچ وجوہات موصول کرن ےس قبل آپ اظہارکا حق ر ی
اشیاک کا حق بیھ
آپ ےس چھینا جا سکتا ہے ( ی
اشیاک ےس اخراج) ۔ شکایات اوراپیل ےک تحت دیکھی۔
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37۔ قوت کا استعمال
ی
حفاظت تدابی اور طریقہ کار استعمال رکھن کا حق رکھتا ہے
کچھ مواقع پرعملہ طاقت اور قابو پان ےک لن
عملہ مثال مختلف پکڑن ےک طریقہ کار یا ہتھکڑیاں،ڈنڈے اورمرچ اسیے کا استعمال کر سکتا ہے۔
ہرطرح ےک قوت کا استعمال پر بہت زیاده نگرائ ہے اورمخصوص رسائط پوری ہوئ چاہن ۔ قوت کا استعمال ی
حت االمقدور روادار ہو اور
مقصد ےک لن ضوری ہو ۔ شکایات اوراپیل ےک تحت دیکھی۔

38۔ تالیس
جب آپ کوجیل می داخل کیا جائ گا تو آپ یک (جانچ( تالیس یل جائ یک۔ اس کامطلب یہ ہے کہ عملہ جانچی ےک کہ آپ ایش اشیاء تو ساتھ
نہی الئ جومی آپ جیل می نہی رکھ ی
سکن۔ اگرچہ یہ آپ ےک مذہب ےک خالف ہو پھر بیھ آپ کو تمام کیے اتارن ہی ۔جس جنس ےک آپ
ہی عملہ می ےسایس جنس کا فرد آپ یک تالیس ےل گا۔
جیل می آپ یک اقامت ےک دوران بیھ آپ یک تالیس ی
ی
حفاظت وجہ ےسآپ ےک جیل خائ یک بیھ
ہوئ رہے یک ،مثال مالقات ےس ماقبل اوربعد ۔
تالیس یل جائ یک۔
آپ پر پیشاب ٹیسٹ دین کوالزم کیا جا سکتا ہے تا کہ عملہ جانچ سےک کہ آپ ئ کوئ نشہ آورچی تو
نہی یل ہے۔

ی
عدالت فیصلہ اورنفاذ
39۔ معارس یئ ڈیوئ
ی
کرسکت ہے کہ جیل یک بجائ رسا ےک طور پر معارس یئ ڈیوئ کا فیصلہ آپ پر
کچھ اوقات عدالت فیصلہ
لگایا جائ ۔ اگر رساب نویس یک حالت می گاڑی چالئ کا یا مایل جرائم صورت می یہ ممکن ہوسکتا ہے۔
عدالت فیصےل ےس پہےل آپ معارس یئ ڈیوئ یک درخواست کر ی
ی
سکن ہی
ی
چاہن ہی تو ڈینش جیل اورحر ی
است خدمت ےک پاس اس ےک بارے می ایک خصویص کتابچہ
اگر آپ معارس یئ ڈیوئ ےک بارے می مزید جاننا
ی
سماج مشی ےس دریافت کریں۔
ہے۔ ممکنہ صورت می آپ مقایم جییل می عمےل ےس یا

41۔ بدستورریمانڈ یک قید؟
ی
عدالت فیصلہ حاصل کریں ےک تو عدالت فیصلہ کرے یک کہ رسا کاٹن یک رسوعات ےس قبل آپ
جب آپ
کو رہا کیا جائ یا بدستور آپ کو ریمانڈ یک قید می رکھا جائ۔

41۔ اپیل
عدالت فیصےل ےک بعد  14دنوں ےک اندر اندر آپ اپیل کا حق ر ی
ی
ی
عدالت فیصےل ےک صادر
کھن ہی ۔ آپ
ی
ی
ی
ی
ہون وقت اپیل کرسکن ہی یا عمےل کو کہہ سکن ہی جن ےک پاس ایک اپیل کتاب ہوئ ہے ۔ آپ ےک
تفویض کرده وکیل کا فرض ہے کہ وه آپ کو اپیل ےک سواالت ےک سلسےلمی ھدایات فراہم کرائی۔
ی
42۔ پاؤں پر برق بیی
ی
عدالت فیصلہ اور رسا حاصل یک ہے ان ےک لن موقع ہے کہ وه رہائش
وه افراد جنہوں ئ تی ماه تک کا
ی
ی
سماج مشی ےس پوچھی)۔
پر رسا کاٹی (پاؤں پر برق بیی )۔ ممکنہ صورت می

43۔ عالج
غیت عالج می رسکت کر سکتا ہے تاکہ انہی اصیل بحایل پروگرام می رسکت یک
مقایم جیلوں می حراست می رکھےگن نشہ یک لت واال قیدی تر ی
ترغیب مےل۔
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اگر آپ کو مخصوص عالج یک ضورت ہے تو کچھ اوقات آپ کو ڈینش جیل اور حر ی
است خدمت ےک باہر کش ادارے می رسا کاٹن کا موقع
ہو گا ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ڈینش جیل اور حر ی
است خدمت ےک ہاں عالج ےک حواےل ےس کچھ مختلف پیشکش ہی اورممکن ہے کہ آپ اس کا
استعمال کر سکی ،مثال اگر آپ کو رساب نویس یا منشیات کا یئ جا استعمال کا مسئلہ ہے یا تشدد یا جنش جرائم یک پاداش می آپ ےک خالف
ی
عدالت فیصلہ ہوتا ہے۔
ان پیشکش می ےس ر
اکی می آپ اس وقت حصہ ےل ی
ی
عدالت فیصلہ حاصل کر لیا ہو۔
سکن ہی جب آپ ئ
ی
ی
عالج ےک بارے می ڈینش جیل اور حراست خدمت ےک پاس خصویص کتابچہ ہے۔ آپ اےس عملہ ےس حاصل کر سکن ہی۔

44۔ اگر آپ کو جیل یک رسا کاٹت ہے
ی
ڈینش جیل اورحر ی
کرسکن ہی۔
است خدمت ئ جیل یک رسا کاٹن ےسمتعلق ایک کتابچہ شائع کیا ہے۔ یہ آپ عمےل ےس حاصل

45۔ عمیل مدد وغیہ
جب آپ کو ریمانڈ یک قید می رکھا جاۓ گا تو جیل می جائ ےک بعد دو ہفتوں ےک اندر اندر آپ جیل اور حر ی
است خدمت یک طرف ےس ایک
ی
ی
ی
سماج
سماج مشی عمیل مسائل ےک حواےل ےس مدد کرے گا ،مثال لواحقی ،مالزمت دھنده اور
سماج مشی آپ ےس ملن ےک لن آۓ گا۔
انتظامیہ ےس رابطہ۔
اگر آپ کو رسا کاٹن ےک لن رکھا جاتا ہے تو عوایم رجسی کو خود بخود اطالع دی ی
جائ ہے اور
ی
ی
ی
سماج
سماج مشی
سماج معاوےص وصول کرن کا آپ کا حق زائل ہو جاتا ہے ،لیکن آپ ےک پاس بلدیہ ےس رہائش اخرجات یا جیل کا
انتظامیہ یک درخواست وغیه ےک لن درخواست دین کا موقع ہے۔ ڈینش جیل اور حر ی
ی
ی
سماج خدمات ےک لن
سماج کارکن
است خدمت کا ایک
درخواست دین می آپ یک مدد کر سکتا ہے۔

46۔ اگر آپ ریمانڈ ےک قیدی ےک لواحقی ہی تو ممکن ہے کہ آپ مندرجہ ذیل اپن سواالت ےک جوابات حاصل
کر سکی۔
ی
چاہن ہی
مالقات ،ٹیلیفون کالز ،خطوط ،باہر جائ وغیه ےک بارے می درج باال می تفصیل ےس مذکور ہے اگر آپ ایک ریمانڈ قیدی ےس ملنا
تو آپ کو اجازت حاصل کرن ےک لن ڈینش جیل اور حر ی
است خدمت می درخواست دیت ہویک۔ آپ کو مالقات ےک لن وقت بیھ لینا ہوگا۔ عالوہ
ازیں آپ خیال رکھی کہ جب آپ ریمانڈ ےک قیدی ےس ملن آئی تو آپ اپن ساتھ فو ٹو آئ ڈی
ساتھ الئی۔
بند جیلوں اور مقایم جیلوں می اگر آپ مالقات ےک وقت موبائل ساتھ ال ی
ئ ہی تو یہ الئق رسا جرم ہے۔
اگر آپ ایک ریمانڈ ےک قیدی ےک لواحقی ہی تو آپ ہمیشہ ڈینش جیل اور حر ی
ی
سماج کارکن ےس بات کرن ےک لن آزاد ہی۔
است خدمت ےک

47۔ راز داری کا الزم ہونا
ڈینش جیل اورحر ی
است خدمت ےک تمام عمےل ےک لن رازداری کا خیال رکھنا ان کا فرض ہے۔
ریمانڈ ےک قیدی ےک بارے می معلومات لواحقی اوردورسے غی افراد کو مننتقل نہی یک جا سکتی ۔ فقط
جیل کاٹن واال فرد خود مثال لواحقی کو ی
ذائ معلومات ےک بارے می بتا سکتا ہے بجز اگر وه خود عمےل کواجازت دے۔

48۔ ٹیلیفون پر مشاورت
ی
کرسکن ہی اور ڈینش جیل اور حر ی
اگر آپ ےک کوئ سواالت ہوں تو آپ ڈینش جیل اورحر ی
ی
است خدمت ےک
سماج کارکن ےس بات
است خدمت ےک
نمی پرحاصل کر ی
سکن ہی +(45)70 26 04 06۔
گمنام ٹیلیفون ہاٹ الئن ےک ذریعہ اصول اور حقوق ےک بارے می اس ی
بچ ےس
بچ تک کھال رہتا ہے۔ ہفتہ ےکآخر می ہاٹ الئن دوپہر 12ی
بچ ےس رات  11ی
بچ اور  7ی
بچ ےس  3ی
ہاٹ الئن ہر ہفتہ ےک آخر می صبح  9ی
بچ ےک بیچ کھال رہتا ہے۔
شام  6ی
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