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  2013/7ނަންބަރު  ލު ބި

 

 

 ބިލު  ޕެރޯލްގެ  ޖަލުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 
 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 

ކުރުމުގެ ރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛު ކޯޓުަތކުން ކުޝަރުޢީ  ،މި ޤާނޫނަކީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ނޑަެއޅުމާއި  ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް ހިންގުމުގައި  ،އުސޫލުތައް ކަ

އުސޫލުތައް ަކނޑައެޅުާމއި، ޖަލުތަކުަގއި ުހންނަންވާ  ގެންގުޅޭނެ

ނޑަައޅައި ހިފެހެއްޓުމާއި، ޖަލުަގިއ މީހުން  ފެންވަރު ކަ

ާނއި، ކުށުގެ ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ަކނޑަެއޅުމާއި، ޤައިދީން

ކޯޓު އަމުެރއްެގ ދަށުން  ،ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރަގއި ތިބޭ މީހުންނާއި

 2007/1ނާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހޭ މީހުންބަންދުގައި ބައިިތއްބަންޖެ

ރާއްޖޭަގއި  ދަށުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު) ގެ

އެްއވެސް މީހަކު ބަންދުކޮްށފައި ބަހައްޓަންޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ 

ފަރާތްތައް ބަންދުގައި ަބއިތިއްބާނެ އުސޫލުތަާކއި ތަންތަން 

ނަޑއެޅުމާއި  ަގއި ކަންަތއް ކުަރންވާނެ ކުތަޖަލުތަންތަނާއި،  ފަދަމި، ކަ

ނޑަެއޅުމާއި، ަޤިއދީން ޖަލުގައި ުއޅެންވާެނގޮތާއި   ،ގޮތް ކަ

ޖަލު ބަލަހައްޓާ  ،ޤައިދީންނަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި ޙައްޤުަތކާއި 
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ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އިްޚތިޔާރުތަކާއި ަޙއްޤުތަކާއި ބާރުތައް 

މުން ދުރުހެލިކޮށް ޤައިދީން ކުށްކުރު، ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރުމާއި

ށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކަިއ ޖުތަމަޢަރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުަގއި މު

ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ޕެރޯްލގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ 

  އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުމުގެ ޤާޫނނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

އް ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ އެންމެހާ ކަްނތައްތަ މި (ށ) 

 "މޯލްިޑވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސް"ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 އުަފއްދަންާވނެއެވެ.ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނަމުގައި މުއައްަސސާެއއް 
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ ދިވެހި ސިވިލް 

"މޯލްޑިވްްސ  ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ، މަދަނީ ޚިދުމަތެކެވެ.

ޔުނީފޯމް އެޅި އޮފިސަރުން ހިމެނޭ ، ައކީކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް" 

 އެެކވެ.މުއައްސަސާ 

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު"  (ނ)  

  އެވެ.

 

ނުޑ މަޤްޞަދުތަްއ   .2 މަޤްޞަދު  މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިިވ މަިއގަ

 ޙާޞިލުކުރުމެވެ.

ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ހިނގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކގެ ނިޒާމަކީ  (ހ)  

 ނިޒާމެއް ކަމުަގއި ހެދުން؛

"މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިސް" ގެ ނަމުަގއި ވަިކ  (ށ)  

ގެންދާނެ  ޚިދުމަތެއް އުފައްދަިއ، ެއ ސަރވިސް ހިންގަމުން

 ؛އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުން

ެޓއް އްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަުމގެ ވެޤައިދީންނަށް ޖަލުގައި ސަލާމަތް (ނ)  

 ޤާއިމުކުރުން؛

އެިކއެކި  ،ދީ ޤައިދީންނަށް ތަފާތު އެކި ޮރނގު ރޮނގުން ތަމްރީނު (ރ)  
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 ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން؛

ރަނގަޅު ފަރުދުންގެ ގޮތުަގިއ ޤައިދީން ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކޮށް  (ބ)  

 ؛ށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބާރުއެޅުންމުޖުތަމަޢަ

 ގެ ކުރުމުތަންފީޛު  ޙުކުމްކުމާ އެްއގޮތަށް ޝަރީޢަތުން ކޮށްފައިވާ ޙު  (ޅ)  

 އުސޫލުތައް ަކނަޑއެޅުން.

 ބާރު ލިބިގެން ތަޙްޤީޤްކުރާ އިދާރާތަކުްނ ތަޙްޤީޤު  ޤާނޫނަކުން (ކ)  

ގައްާޔއި ޝަރީޢަތުެގ މަރުޙަލާގައި މީހުން ބަންދުގައި ލާޙަމަރު

ނޑައެޅުން.   ބައިތިއްބާނެ ތަންތަނާއި އުސޫުލތައް ކަ

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކަނޑައެޅުން ތަންތަން އެހެނިހެން ތަކާއި ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބަންޖެހޭ uޖަލ

 

ނޑަެއޅި މި (ހ)  .3 ޖަލު ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން  ކޮށްފައި މީހުން ބަންދުފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައި ކަ

ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ ތަނެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބޭތިއްބުމަށް 

ނަޑއަޅާ ޝަ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ރުޠުތައް ުފރިހަމަވާ ޕްރިޒަްނސް ކަ

ނޑަެއޅުމުގެ ިއޚްތިޔާރު  ،ތަނެއްނަމަ އެތަނަކީ ޖަެލްއކަމުގަިއ ކަ

މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ހަމައެފަދައިން، ޖަލެއްގެ ގޮތުަގއި 

ނަޑއެޅުމުެގ  ނަޑއެޅިފަިއވާ ތަނެއް އެީއ ޖަލެއް ނޫންކަމަށް ކަ ކަ

 ެގންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބި

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޖަލުގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރެވެމުން  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ން އަންނަ ތަންތަ

ޤާނޫނަށް  ގޮތުގެމަތިން ޖަލެްއގެ ގޮުތަގއި ަކނަޑއެޅެންދެން، މި

ރެ ދިގު އަހަރަށްވު  އެެކއް)( 1ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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 ނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލުގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުުމގެ ަވގުީތ ހުއްދަ

 ދިނުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ަޖލެއްގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމުެގ ަވގުތީ  )ނ(  

ހުއްދަ މިނިސްޓަރ ދޭންާވނީ، ޖަލެއްަގއި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް  

ޓަރ އޮފް ޕްިރޒަންސް ަކނަޑއަޅާ ަޝރުޠުތައް އިންސްޕެކް

ެއއްގޮތަށް  ތާވަލާ ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެްއ އެކުލަވާލަިއ، އެ

ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަުކރުން ލާޒިމުކުރުމަށްފަހުގަެއެވ. މި  އެ

ބަޔާންކުރެވުނު ތާވަލު އެކުަލވާލަންވާނީ، ޢިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ 

 ަގއި ހިމެނިފައިނުވާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައްބަޖެޓު ،ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި

(ހައެއް)  6 ،ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފިޔަަވިއ އެހެން ހުރިހާކަމެއް

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ފުރިހަމަކުރާގޮތަެށވެ.

ޯކޓު ައމުރެއްެގ (ސަުއވީސް) ގަިޑއިރަށްުވރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  24 (ރ)  

(ހ) ގަިއ މީހަކު ބަންދުކުރަންވާނީ މި މާއްދާގެ ދަށުން 

ިގންތިކުރެވިފަިއވާ ޖަލެއްގެ ގޮތުަގއި ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ތަނެްއގަިއ، ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި  ކަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ޖަލެއްގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ ވަގުތީ 

 ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަނެްއގަެއވެ.

(ހައެއް) މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ  6ށާތާ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ )ބ(  

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގއި ަހއްޔަރުކުެރވޭ މީހުންނާިއ ޙުކުމް 

އަންެހނުންނާއި ތަންފީޛްކުރުމުގެ ގޮތުން ބަްނދުކުރެވޭ މީހުންކުރެ، 

ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުން ކުޑަކުދިންނާއި އަދި 

އިްންސޕެކްޓަރ ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްަޞުކރެވޭ މަރުކަޒުތަެކއް 

ނޑައަާޅ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތްވާ  ޮގތުގެމަތިން  އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަ
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  މިނިސްޓަރ ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.

 

ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ޤައިދީްނ ބަންދުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ، ތިރީގައި  (ހ)  .4 ޖަލުގެ ގިންތިތައް 

ިއވާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، އެ ގިންިތއަކަށް ާޚއްޞަކުެރވިފަ

 ޖަލެއްގަެއވެ.

 ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލެއްަގއި؛ )1(   

ތަޙްޤީޤު ނިމި، ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ  )2(   

ޝަރީޢަތް ފެށި، ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓު އަމުރެްއގެ 

 ދަށުން ބަންދުކުރާ މީހުން ރިމާންޑް ޖަލެއްަގއި؛

ކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހުން ޢާންމު ޝަރުޢީ ޙު )3(   

 ؛ޖަލެއްގައި 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖަލު  (ށ)  

ނަޑއަާޅއިރު،  ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހުންނާއި ޙުކުމް ކަ

ކުމުެގ ތުން ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނާއި ޙުތަންފީޛްކުރުމުގެ ގޮ

ވާ ދިނުމަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުކޮށް މުއްދަތުގައި ފަރު

ބަލަހައްޓާ ހުރިހާ ތަނެއްގަިއ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އަދި 

ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ  ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ މީުހން

 އެެވ.ހުންނަންވާނެވަކި ތަންތަން 

 

ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބަންޖެހޭ 

 ންތަން އެހެނިހެން ތަ 

ޙުކުމުގެ މުއްދަތުަގއި ފަރުވާީދގެން ރަނގަުޅކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން  (ހ)  .5

ފަރުވާއަށްޓަަކއި ބަންދުަގިއ ބައިތިއްބަންޖެހޭ މަރުކަުޒ ނުވަތަ 

 ގައި؛ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން ރާއްޖެއިން  (ށ)  
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 ތައް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި.ފޮނުވާލަންޖެހޭ ފަރާތް

ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ، ބަންދު  މި (ނ)  

މީހުންގެ ގޮުތގައި ތިބޭ ެއންމެހާ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާާއއި 

އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުމާއި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައާއި ތަޙްީޤޤު ނިމި 

ހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބަްނދު މީ

ނަޑއަޅާ އެންމެހާ އެކުަލވާލާނީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން  އިދުަތއްވާ ގަ ކަ

ނަޑއަޅާ މިންަގނޑުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަެރވެ.   ކަ

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ސްޕެކްޓް ކުރުން ޖަލު ހިންގުމާއި އިން 

 

ޖަލުތަކާއި ރިމާންްޑ ޖަލުތައް ހިންަގއި ބަަލހައްޓާނީ  ޢާންމު (ހ)  .6 ޖަލުތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތް 

 މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސްއިންެނވެ.

ކޮމިޝަނަރ ަކނޑަައޅާ ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތައް ހިންަގިއ ބަލަހައްޓާނީ  (ށ)  

 މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިންނެވެ.ގޮތުގެމަތިން 

 

ޖަލުތަކުގެ  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް 

 އެޅުން ޕްރިޒަން ކަނޑަ 

ގަިއވެސް، މި ާޤނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކޮންމެ ޖަލެއް (ހ)  .7

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާިއ އެ ޖަލެއްގައި ކުރަންޖެހޭ 

 ބާރު ލިބިފައިވާ ަޑއިރެކްޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަންއެއް ހުންނަންވާނެެއވެ.

ަތކަކީ އެ ޑަިއރެކްޓަރ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު (ށ)  

އޮފް ޕްރިޒަންެއއްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއވާ ޖަލުތަކާގުޅޭ ައންނަނިވި 

ކަންކަން  ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް ަކނޑަައޅާ 

 ގޮތެްއގެމަތިން ހިންގައި ބެލެެހއްޓުމެވެ.
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 ޖަލު ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ަކންކަން ބެލެހެއްޓުން؛ )1(   

 ލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން؛ޖަލުގެ ސަ )2(   

 ޤައިދީންގެ ވެލްެފއަރގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން؛ އަދި  )3(   

 ޖަލުގެ ރައްކާތެރިކަާމއި މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުން. )4(   

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރަންާވނީ މި  (ނ)  

އިދުތަކާ ެއއްގޮްތާވ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ

ގޮތުގެމަތިން އަދި މިނިސްޓަާރއި ކޮމިޝަނަުރގެ ލަފަާޔއި ަމޝްވަރާގެ 

 މަތިންނެވެ.

އިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ސެންަޓރުތަކަށް ޑަ  (ރ)  

ކުރާނީ މިނިސްޓަުރެގ ލަފަޔާއެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޢައްޔަނު

ކުރެވޭނީ ޢައްޔަނުށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސެއެވ. މި މަޤާމަ

ންގެ ތެރެއިން އޮފިސަރުމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ 

 އޮފިސަރެެކވެ.

ކޮންމެ ޖަލެއްގަިއވެސް، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ  (ބ)  

ގަާވއިދުތައް ފުރިހަމައަްށ ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖަލު 

ގެމަިތން އަދި އަމުރުތައް، މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު

މިނިސްޓަރާއި ކޮމިޝަނަރުެގ ލަފަޔާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ނެރުމުގެ ބާރު ޑައިރެކްޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަންއަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 

 

ޖަލު އަމުރަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ އެ އަމުރެއް ދިވެހި  (ހ)  .8 ޖަލު އަމުރުތައް 

 ން ފެށިގެންެނވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރެވޭ ދުވަހު

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި  3މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  (ށ)  

ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަންކަމާެބހޭ ޖަލު  3މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 
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 އަމުރުތައް ނެރެ ެގޒެޓުކުރަްނާވނެއެވެ.

 

ނަޑއަޅާަފއިވާ ތަންތަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖަލުެގ ގޮތު (ހ)  .9 އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް  ަގއި ކަ

ބަލައި ފާސްކޮށް، އެތަންތަުނަގއި ކަްނކަން ހިންގަނީ، މި ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  64

ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި، މިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށްޓަކައި 

ޓަުރ މީހަކު ސްއިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނސްގެ ނަމުަގއި މިނި

 ކުރަްނވާނެެއވެ.ޢައްޔަނު

އިންސްޕެކްޓަރ އޭާނގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ  (ށ)  

 މުވަްއޒަފުންނާއި، ވަސީލަތްތަްއ މިނިސްޓަރު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ތައް ތިރީަގއި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަންސްގެ މަްސއޫލިްއޔަތު   .10

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.

ޖަލުތައް ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުންނަނީ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ  (ހ)  

 ؛ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން

ޤައިދީންނަށް އެންމެ މަދުވެެގން ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  (ށ)  

 ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން ލިބިދޭތޯ ބެލުން؛

ޖަލުތަކުގައި ަޤއިދީންނާމެދު ޢަމަލުކުރަނީ އެމީހުންނާމެދު  (ނ)  

ޢަމަލުކުރަންވާނެ ކަމަށް ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ުއސޫލުތަކާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

ޖަލުގައި މީހުންނަށް ދެވޭ ކާނާއާއި ިޞއްޙީ ފަރުާވގެ މިންަގނޑުތަްއ   (ރ)  

 ؛ގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުންހުންނަނީ ގަވާއިދާ ެއއް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ތާވަލާ ެއއްޮގތަށް ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ޖަލުތައް  (ބ)   ކަ
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 ؛ބަލައި ފާސްކުރުން

ޖަލެއްގައި މީހުންނަށް އަިނޔާކުރެވޭ ކަމަށް ކުރާ ަޝކުވާަތއް  (ޅ)  

މިނިވަންކަމާއެކު އަުޑއަހައި، ތަޙްޤީޤުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓު 

 ؛ހެޅުންހުށަ

ޖަލެއްގަިއ މީހަކު މަރުެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ މީހަކަށް ނުރައްކާތެިރ  (ކ)  

އެކަްނ ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް މިނިސްޓަރަށް ދީފިނަމަ، އަނިޔާެއއް 

 ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން.

 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ  10މި ޤާނޫނުގެ   .11 ރިޕޯޓުކުރުން 

ން، ެއއިން ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދާކުރުމުގެ ގޮތު

ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، އިްނސްޕެކްޓަރ އޮްފ 

 ޕްރިޒަންސް މިނިސްޓަރަށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނަކުން 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 

ދުކޮށްފައި ތިބޭ ގޮާތިއ އެމީހުންނާމެދު ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކގައި މީހުްނ ބަން  .12

ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތާއި އެމީހުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ 

ނޑުތަކަްށ ފެތޭތޯ ާއއި ދިމާާވ ުކއްލި ހާދިސާެއއްެގ ސަބަބުްނ  މިންގަ

ކުރުުމެގ އެކަންކަން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބެުލމަށް ނުވަތަ ޖަލުތައް އިްނސްޕެކްޓް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އުެފދިފައިވާ ކަމާބެހޭ  ،ބާރުއެންމެހާ 

ކޮމިޝަންތަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އެފަދަ ކޮމިޝަންތަުކން ޖަލުތައް 

އިންސްޕެކްޓްކޮްށ ބެލުމަށްފަހު ކަމާގުޭޅގޮތުން ތަްއޔާުރކުރެވޭ ރިޕޯްޓ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާިއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ. 
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ެއއްބަްސވެ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިާވ ބައިނަލްއަޤްވާީމ   .13

މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 

މްޢިއްޔާއަާކއެކު ވެފަިއވާ ެއްއބަސްވުމެްއގެ ދަށުން، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަްއ ޖަ

އިންސްޕެކްޓް ކުރުުމގެ ހުއްަދ އެ ޖަމްޢިއްޔާައކަށް، ނުވަަތ އެ މުޢާހަދާއެްއ 

ޖަލު އިންސްޕެކްްޓުކރުމުގައި މިފަދަ  ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަކަށް ލިިބެގންވެެއވެ.

ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއާވ ޤާނޫ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާނީ މި

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީތަކުން ޖަލު ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޖަލުގެ ަކންތައްތައް ބެލުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން   .14

 އަޅާފަިއވާ ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކާއި ަވގުތީ ކޮމިޓީތަކުްނ ބޭނުންވެއްޖެަކނޑަ 

އެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާިއ ތްކޮށް ރަހިނދެއްގައި ޖަލުތަކަށް ިޒޔާ 

ބަލަިއ ، ވަގުތީ ކޮމިޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަށް، ޖަލުގެ ހުރިހާ ތަނަކަްށ ވަދެ

ިމގޮތުްނ ފާހަގަކުރެޭވ ކަންކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަްށ  ފާސްކުރެވޭނެެއވެ.

 ލިބިގެްނވެެއވެ. އެންގުުމގެ ބާރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް

 

 ޖަލު ބަލައި 

 ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ 

 ޤާނޫނީ ބާރު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ޖަލު އިންސްޕެކްްޓ ކުރުމަށް ޖަލަށް   .15

މި ، އޭާނގެ ފަރާތުން ދާ މީހުންނަށާއި ،ޒިޔާރަތްކުރާ އިންސްެޕކްޓަރަާށއި

 ޮކމިޝަންތަކަށާއި،ތަޤިއްލު ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުރާ މުސް 12ޤާނޫނުގެ 

ާރ ބައިނަލްއަްޤވާީމ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކު 13މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  14ން ފޮނުވާ ވަފުދުތަކަށާއި، މި ޤާނޫނުގެ ކުޖަމްޢިއްޔާއަ

ބަޔާންކުރާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ތިރީގަިއވާ ކަންކަން ޖަލުގެ 

ން ނުގެއްލޭ ގޮުތގެމަތިން ކުރުމުގެ ބާރު މި ޤާނޫނުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ

 ލިބިދެއެވެ.
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ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްިރޒަންއަށް އެްނގުމަށްފަހު ޖަލުގެ ހުރިހާ  (ހ)  

 ތަނަކަށް ވަދެ، ބަލައި ފާްސުކރުން؛

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނާ އެަކހެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮތަކަްށ  (ށ)  

 ހޯދުން؛ ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު

ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ކާންދެވޭ ތަކެއްާޗއި ފެނުގެ ފެންވަރު  (ނ)  

 ބެލުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ެޓސްުޓކުރުން ނުވަތަ ޭއގެ ސާމްޕަލް ނެގުން؛

ޖަލުގެ މުވަްއޒަފުން ހާޒިރުޮކށް އެމީހުންނާ އެކަހެރިކޮްށ ނުވަތަ  (ރ)  

 ން؛އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބައްދަުލޮކށް މަޢުލޫމާތު ހޯދު

 ަތކާއި ލިޔުންތައް ބަލައި ކޮޕީ ހެދުން؛ޖަލުގެ އެންމެހައި ރެކޯޑް (ބ)  

 ކަމާބެހޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ އެހެން މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުން. (ޅ)  

ކުރާ ޑްއުރިޓީ ކެމެރާތަާކއި އަޑު ެރކޯޖަލުގައި ހަރުކުރެވިފަިއވާ ެސކި (ކ)

 އެންމެހާ އާލާތްތަކުގެ ރެޯކޑިްނގ ހޯދުން.

 

ސްޕެކްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިން 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެްއވެސް މީހަކު ތިރީގައިިމާވ   .16

 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ޮކށްގެން ނުވާނެެއވެ.

އިންސްޕެކްޓް ކުރުުމގެ މަސަްއކަތުަގއި ޖަލުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް  (ހ)  

 ކުރުން؛

ގައި އެމީހެްއގެ ގާތްިތމާގެ މީހަކު، ނުވަތަ ެއމީހެއްގެ ޖަލު (ށ)  

މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފަިއވާ މީަހކު ވާނަމަ އެކަްނ، އޭާނ ފޮނުވާ 

 ފަރާތަށާއި ޖަލުގެ ޑައިެރކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ނާންަގއި ހުރުން؛

 ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާކޮށްފައިާވ އެްއޗެއް ވެއްދުން؛ (ނ)  

ށް އެްއެޗއް ދިނުމާއި ޤައިދީއެްއގެ ފަރާތުން އެްއވެސް ޤައިދީައކަ (ރ)  

 އެްއޗެއް ލިިބގަތުން.
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ފޮޓޯއާއި މަންޒަރާިއ  ތަޙްޤީޤީ ބޭނުމަކަށް ފިޔަވައި ޖަލުގެ ޤައިދީންގެ (ބ)

 ކޮށް ޢާންމުކުރުން.ޑްއަޑު ރެކޯ 

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއއްގޮްތވާ  ،މި ޤާނޫނާއި )(ހ  .17

ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ހިމެނޭ  ޔުނީފޯމް އެޅި އޮފިސަރުން އުފުލާނީ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް 

އުފައްާދ  "މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިސް" ގެ ނަމުގައި

 ެނވެ.މުއައްސަާސއަކުން

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސް ހިނގަމުންދާނީ އެކަަމށްޓަކައި  )ށ(  

ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރެްއގެ ބެލުމުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

 ދަށުންނެވެ.

 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އެންމެ އިސްެވރިޔާގެ ގޮތުްނ   .18

ންިތޒާމްކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ޒިންާމ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް އި

އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަެރކްޝަނަލް ސަރިވސްއަާކއި ޑެޕިއުީޓ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްެއއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްޝަަނލް ސަރވިސް ާއއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެއވެ. ކުރާނީ ޢަްއޔަނުސަރިވސް ކަރެކްޝަނަލް 
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މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އޮފިސަރުްނނާއި އެހެނިހެން   .19 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު 

މުވަްއޒަފުންގެ ަވޒީފާގެ ގިްނތިތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަްލ މޯލްމިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އިދާރީ އޮނިަގނެޑއް 

ނުޑގަިއ އިން ސަރވިސް  ނޑައަޅަްނާވނެއެވެ. މި ބަޔާންކުެރވުުނ އޮނިގަ ކަ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ެއިކ 

ނޑައަޅާަފއި ޮއންނަންވާނެއެވެ.  ކަންކަމަށް މުވަްއޒަފުން ތިބެންވާނެ ޢަދަދު ކަ

ނޑު ަތއްޔާރުކުެރިވފައި  އޮންނަންވާީނ މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުނުާވ މި އޮނިގަ

(ތިެނއް) މަސްުދވަހުގެ ތެޭރަގއި  3ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މި ޤާނޫނު ފާސްވާތާ 

ނޑު ތަްއޔާރު ޓީއަށް ކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިމި އޮނިގަ

 ކުރަންވާނެެއވެ.ޓީން ފާސްހުށަހަޅާ އެ ކޮމި

 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އޮފިސަރުންނާިއ މުވަްއޒަފުންނަށް  މޯލްޑިވްސް  .20 ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަކިކުރުން 

ަވޒީފާއިން ވަިކކޮށް، މަޤާމު ދަށްކޮށް ހަދާނީ މޯލްޑިވްްސ  ،ވަޒީފާ ދީ

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިންކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސެގ 

މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާިއ  މިނިސްޓަރެވެ.

މަޤާމު ވަޒީފާ ދިުނމުގަާއއި ަވޒީފާއިން ވަކި ުކރުމުގަާއއި  މުވަްއޒަފުންނަށް

 ްސއަށް ޢަމަލުކުރާީނ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިދަށްކުރުމުގައި 

 ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ަވޒީފާއާބެޭހ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

 ޢިނާޔަތްތައް 

ގެ އޮފިސަރުންނާިއ މުވަްއޒަފުންެގ މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިސް   .21

ނޑައަޅާނީ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ  މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ގޮުތގެަމތިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝނަލް ސަރވިސް ެއއްގޮްތވާ ދާގަާވއި

ނޑައެޅުުމގައި ިމނިސްޓަރ އޮފް އިންނެވެ.  މުސާރަާއއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަ
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  ގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. ރެޜަރީފިނޭންސް އެންޑް ޓް

 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސެގ ވާޖިބުތަކާިއ   .22 ކޮމިޝަނަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ތިރީަގއި ަބޔާންކޮށްފައި ެއވަީނއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިސްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައިާވ  (ހ)  

 ކަން ބެލެހެއްޓުން؛ޖަލުތަކުގެ އެންމެހައި ކަން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިސްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައިާވ  (ށ)  

 ޖަލުތަކުގެ ރައްކާތެިރކަމާއި ަމޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުން؛

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިސްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައިާވ  (ނ)  

 ޤައިދީންގެ އެންމެހައި ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުން؛

ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ  މޯލްޑިވްސް (ރ)  

ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ރަނގަޅު މީހުންގެ ގޮތުަގއި އަނބުރާ 

 ؛މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިްސގެ އޮފިަސރުންނާއި  (ބ)  

 ؛ބެލެހެއްޓުން މުވަްއޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަްނކަން

ނޑު އެކުަލވާލުން؛ ޖަލު (ޅ)    އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ ިމންގަ

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ެއކިެއކި ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުުރވުން. (ކ)  

 

ކޮމިޝަނަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން 

ޝަނަލް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކް 22މި ޤާނޫނުގެ   .23

ސަރވިްސއާ ޙަވާުލވެފަިއާވ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުން ބައެްއ، ޑެޕިުއީޓ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްަޝނަލް ސަރވިްސ ނުވަތަ ަކނޑަެއޅޭ ވަިކ 

 ލިޔުމަކުން ޙަވާުލކުރެިވދާނެއެވެ.އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ އޮފިސަރުްނތަކަކާ 
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ވިސް އޭނާގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްަޝނަލް ސަރ  .24 ކޮމިޝަނަރ ޖަވާބުދާރީވުން 

 އަދާކުރުމުަގއި ޖަވާބުދާީރވާނީ މިނިސްޓަރަށެވެ.

 

އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ކޮންމެ އޮފިަސރަކުމެ މި  (ހ)  .25

ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަާވއިދުތަކާިއ ޖަލު ައމުރުތަކާ 

ތްާވ ގޮުތގެމަތިން އެީމހަކާ ޙަވާލުކުެރވޭ މަސްއޫިލްއޔަތުތައް އެްއގޮ

 އަދާކުރަންވާެނއެވެ.

ކޮމިޝަނަރަށާއި ޑެޕިުއޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެްކޝަނަލް  (ށ)  

ށާއި، ޕްރިޒަންްސއަސަރވިްސއަށާިއ، އިންސްެޕކްޓަރ އޮފް 

ޑެިޕއުޓީ ޑައިެރކްަޓރ އޮފް ، ށާއި ޕްިރޒަންއަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް

ންއަށް އެހީތެރިވެ ެއއްާބރުލުން ދިނުމާއި އެމީހުންދޭ ިއރުޝާދާ ޕްރިޒަ

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިްސގެ 

 .ޖިބެެކވެވާކޮންމެ އޮފިސަރަކާއި ުމވަްއޒަެފއްގެ 

 

އޮފިސަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ 

 މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

ރުންާނިއ މުވަްއޒަފުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އޮފިސަ  .26

އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުުމގަިއ އަންނަނިިވ 

ނޑު އަާސސްތަކަށް ތަާބވާންވާެނއެވެ.  މައިގަ

ޖަލުގައި ތިބޭ ޤައިދީން، ރައްކާތެރިކަމާއި ޞުލްަޙވެރިކަމާިއ،  (ހ)  

 އޯގާތެިރކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުްނ؛

އްޔަާތ ޚިލާފު ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލު ޤައިދީންނާމެދު އިންސާނި (ށ)  

 ނުހިންގުން؛

ޖަލުގައި ހިނގާ ނުވަަތ ހިންގަން ރޭވޭ ހަމަނުޖެހުމަކާބެހޭ  (ނ)  

މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ލަސްނުކޮށް ޑައިރެްކޓަރ އޮފް 
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 ؛ޕްރިޒަންއަށް އެްނގުން

ރގެ ޤައިދީންގެ ރީހެބިލިޓޭޝަްނގެ ކަންަތއްތަކާއި ވެްލފެއަ (ރ)  

 ؛ކަންތައްތަުކގައި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ޤައިދީންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ޤައިދީންނަށް ދޭން  (ބ)  

ހަމަޖެހިފައިވާ މިނޫންވެސް އެހެން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުަގއި 

 ؛އެހީތެރިވުން

ވަތަ ރިޝްވަތެއް، ހަދިޔާެއްއ ނު، އިނާމެއް ، އެްއވެސް ފީއެއް  (ޅ)  

އެނޫންވެސް އެފަދަ ެއއްެޗްއ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްެޗއް ކަމުގަިއ 

 ބެލެވިދާނެ އެްއޗެއް ހޯދަިއ، ަބލައިނުގަތުން؛ އަދި

ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޤައިދީންނާއެކު އެްއވެސް ވިަޔފާރިއެއް  (ކ)  

 ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަާކގުޅޭ ެއްއެވސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރުން.

 

 އޮފިސަރުން 

 އްރު ހިފެހެއްޓުން ސި 

ޖަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ެއމީހުންގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެނޭގ   .27

 ،މަޢުލޫމާތުތައް، ސިއްުރގެ ގޮުތގަިއ ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. މިަފދަ މަޢުލޫމާތެއް

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބާރު ލިބިފައިާވ މުއައްސަާސއަކުން ކުރާ ތަްޙޤީޤަކަށް ނުވަަތ 

ނުވަަތ އެ މުަވއްޒަެފއްގެ ަވޒީފާ ައދާކުރުމަށްޓަކަިއ ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަކަށް 

ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރާ ކުރުން ފިަޔވަިއ ެއނޫން ފަރާތަކަށް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އޮފިސަރުންގެ ބާރުތައް ތިރީގަިއ   .28 އޮފިސަރުންގެ ބާރުތައް 

 އެވަީނއެވެ.

މް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މީހުން، ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަްށ ހިފައި ޙުކު (ހ)  

 ހައްޔަރުކުރުން؛
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އޮފިސަރަކު އޭނާގެ މަްސއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުމުެގ ގޮތުްނ ޤާނޫނާ  (ށ)  

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކުާރ ޞައްޙަ އަމުރަށް ނުިކޔަމަންތެރިވާ 

ުހއްދަކުރާ  ޤައިދީން ކިޔަމަންތެރިކުރުުމގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދު

ގޮތެްއގެމަތިން އަދި ޤާނޫާނިއ ަގވާއިދު ުހއްދަކުރާ މިްނވަރަކަށް 

 ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިާދއި ޖަލު އަމުރުތަކާ ޚިާލފުނުވާނެ  (ނ)  

ގޮތެްއގެމަތިން ބިޑިާއއި، ުމުގރާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ، ކަރުަނ ގޭސް، 

ޓް ގިޔަރާއއި މިނޫންވެސް ަގވާއިދުން ސްޓަންޓް ގްރެނޭޑް އަދި ރަޔަ 

ހުއްދަކުރެވިަފއިވާ ދިފާޢީ އާލާތްތަކާއި މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްާކ 

 ނުވާ ފަދަ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިާދއި ޖަލު އަމުރުތަާކ ިޚލާފުނުވާ  (ރ)  

ނޑާއި އެމީހުންގެ ެއއްޗެިހ ބަ ލައި ގޮތަށް ޤައިދީންގެ ހަިށގަ

 ފާސްކުރުން؛

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާއި ޖަލުގެ ކަްނތައްތައް  (ބ)  

ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

ތިން ޤަިއދީންނަށް ގަާވއިދާއި ޖަލު އަމުރުތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަ

 އަމުރުކުރުން.

 

 އަންނަނިވި ަޙއްޤުތައް ލިބިގެްނެވއެވެ. އޮފިސަރުންނަށް  .29 އޮފިސަރުންގެ ޙައްޤުތައް 

އޮފިސަރަކު އޭާނގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުުމގެ ތެރޭގަިއ އޭނާގެ  (ހ)  

ނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބުމާއި،  ހަށިގަ

 ބޭސްފަރުވާ ލިބުން؛

އޮފިސަރަކާމެދު ކުރެވޭ ަޝކުާވއަކާ ގުިޅގެން، ޖަވާބުާދރީވުމުގެ  (ށ)  
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ފުރުޞަތެއް ލިބިދިނުމަކާ ނުލައި އޭނާއާމެދު ޑިސިޕްލިނަރީ ިފޔަވަެޅްއ 

 ނޭޅުން؛

އޮފިސަރެްއގެ މަްއޗަށް އުފުޭލ ޝަކުާވއަކާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމުގައި  (ނ)  

 ޝަކުާވކުރާ މީހާގެ ދައުރެއް ެނތުން؛

އޮފިސަރަކު ކުރި ކުށަކަށް އެކަީށގެންނުވާ ވަުރގެ ބޮޑު އަދަބެއް  (ރ)  

 ؛ނުލިބުން

ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފު އަމުރަކަށް ކިޔަމަންތެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން  (ބ)  

ކުށްވެރިުނވުމާއި އެފަދަ ކަމަާކ ގުޅިގެން ިޑސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަެޅއް 

 ނޭޅުން.

 

ނޑެްއ   .30 ސުލޫކީ މިންގަނޑު  މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ އޮފިސަރުްނގެ ސުޫލކީ މިންގަ

ނުޑ އޮފިަސރުންގެ މެދުަގިއ  ކޮމިޝަނަރ އެކުލަވާލަިއ، އެ މިންގަ

 ދަމަހައްޓަންވާނެެއވެ.

 

އޮފިސަރުންނާއި އޮފިސަރުންގެ 

 ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން 

ޖަލުގެ ސަލާމަތީ ބޭނުންތަކަށްޓަކަިއ ނުވަތަ ޤާޫނނާއި ަގާވއިުދ   .31

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންައށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

ިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ގަާވއިދުގަ 

 މުވަްއޒަފުންނާއި އެމީހުންގެ ަތކެތި ބަލައި ފާސްކުެރވިދާނެއެެވ.

 

އޮފިސަރަކު ުނވަތަ މުަވްއޒަފަކު އަންނަިނވި ކަންކަުމގެ ެތރެއިން ކަެމްއ   .32 ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތައް 

 .މީހަކު ކުްށވެރިވާެނއެވެ ކޮށްފިނަމަ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެްއ ކުރުމުގެ ކުށުން އެ

ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ މަޤުބޫލު ޢުޛުރަކާ ނުލައި އެމީހަކު ޑިއުީޓގަިއ  (ހ)  

ނޑައެޅިފަިއާވ ވަގުތުަގއި ިޑއުޓީ ައދާކުރުމަށް  ހުރުމަށް ކަ
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ނަޑއެޅިފަިއވާ ތަނަށް ހާިޒރުނުވުން ނުވަތަ ޑިއުީޓ ަވގުތުަގިއ  ކަ

 އެތަނުަގއި ނެތުން؛

އެްއގޮތަށް ކުރާ އަމުރަކަށް ކިޔަމަންނުވުްނ ނުވަތަ  ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ (ށ)  

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކާ ޙަވާލުކުާރ 

ވާޖިބެއް އަދާ ނުކުރުމާއި ބަުހން ނުވަތަ ޢަމަލުން ނުކިޔަމަންތެރިކަން 

 ހާމަކުރުން؛

ން ޤައިދީން ނުވަތަ ޙުކުމެއްަގއި ހުރި މީހަކު ކުށެއް ކުރާކަ (ނ)  

އެނގިހުރެ ަޑއިރެކްޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަންއަށް ނުވަތަ އަްނގަންޖެހޭ 

 ފަރާތަކަށް ނޭންގުން؛

ޖަލުގައި ހުންނަ ތަކެތި ނުވަތަ ފައިސާ އަމިއްލަ ަކންކަމަށް  (ރ)  

 ބޭނުންކުރުން؛

ޖަލުގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެެރއިން އެމީހަކު ޒިންމާވާންޖެހޭ އެްއޗެއް  (ބ)  

 ުރވާކުަޑކުުރން؛ބެލެހެއްޓުމުގައި ފަ

އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީާފއާ ފުށުއަރާ ކަމެއް ނުވަތަ މަަސއްކަތެްއ  (ޅ)  

ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުަގއި ބައިވެިރވުްނ ނުވަތަ 

އެމީހަކު ވަޒީާފގައި ކުރާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޭޅ ބާވަތުގެ 

 ؛ޙަރަކާތެްއގައި ަބއިވެިރވުން

ފުން ނުވަތަ ިރޝްވަތުކަމަށް ބެެލވިދާނެ ޙާލަތެއްަގިއ  ރިޝްވަތު ހި (ކ)  

ވަޒީާފގެގޮތުން މުޢާމަލާތުކުަރންޖެހޭ މީހެއްގެ އަތުން ނުވަތަ 

ޤައިދީެއއްގެ އަތުން ނުވަތަ ޤައިދީއަކާ ގުޅުންހުރި މީހެއްެގ އަތުން 

 ހަދިޔާ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި ބަލައިގަތުން؛

ނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެްއވެްސ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫ (އ)  

އެްއޗެއް ަޤއިދީައކަށް ނުަވތަ ޤައިދީއެްއގެ ފަރާތުްނ އެހެން 
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ޤައިދީއަކަށް ަރއްދުކޮށްދީ، ޖަލުގެ ތެރެއަށް ގެނެސް ުނވަަތ ޖަލުން 

ބޭރަށް ނެރެ ނުވަތަ ޖަލުގެ ތެރެއަށް ަވއްދަން އުޅެ ނުވަތަ ޖަލުން 

ލުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަްށ ނުވަތަ ބޭރަށް ނެރެން އުޅެ ނުވަތަ ޖަ

ޖަލުން ބޭރަށް ނެރުމަށް ހުއްދަކޮށް، ުނވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛

އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ ޑައިެރކްަޓރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު  (ވ)  

 ދިނުން؛

މާލުން ޤައިދީއަުކ ފިލުމުގަިއ އެހީެތރިވުން ނުވަަތ އެމީހެްއގެ ިއހު (މ)  

 ޤައިދީއަކު ފިލަން މެދުވެިރވުން؛

ޤައިދީއަކާމެދު މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ަގވާއިުދގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިާވ  (ފ)  

 ؛ގޮތުގެމަތިން ނޫންގޮތަކަށް އެްއވެސް ޤައިީދއެްއގެ ގަޔަށް އަްތލުން

އެްއވެސް މުވަްއޒަފެއް ނުވަތަ ޤައިދީއަކާމެދު އިންސާނިްއޔަާތ ޚިލާފު  (ދ)  

 އަނިާޔވެރި ޢަމަލެއް ހިންގުން.ނުވަތަ 

 

މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާތަކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮުތގެމަިތން އޮފިސަރުން   .33 ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކުގެ އަދަބު 

ނުވަތަ މުަވއްޒަފުން ކުރާ ިޑސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް އަންަނނިވި އަދަބުތަުކެގ 

 ތެރެއިން އަދަބެއް ުނވަތަ އަަދބުތަކެއް ދެވިދާެނއެވެ.

 ނަސޭހަތްދިނުން؛ (ހ)  

 އިންޒާރުދިނުން؛ (ށ)  

(ހަތެއް) ދުވަހަްށވުެރ އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިްނ ޑިއުޓީ  7 (ނ)  

 އިތުރުކުރުން؛

(އެެކއް) މަހުގެ  1އޮފިސަރުގެ މުސާަރިއގެ ތެެރއިން ގިަނވެގެްނ  (ރ)  

ނޑުން؛  މުސާރައިގެ ދެބަިއކުޅަ އެއްަބިއ ކެ
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 މަޤާމު ދަށްކުރުން؛ (ބ)  

 ؛ސަސްޕެންޑް ކުރުން (ޅ)  

 ؛ގެއްލުުމގެ ބަދަލުދޭން އެންގުން  (ކ)  

 ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުން. (އ)  

 

 ޑިސިޕްލިނަރީ 

 ކުށަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން 

އޮފިސަރަކު ުނވަތަ ުމވަްއޒަފަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެްއ ުކރިކަމަށް  (ހ)  .34

ބެލެވޭ ޙާލަތުަގއި، އޭާނއަށް ޖަވާބުދާީރވުމުގެ ުފރުޞަތު 

ބިދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދ މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނީ އޭނާގެ ލި

ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ެއ މައްސަަލއިަގއި ލިެބންހުރި 

 އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.

އޮފިސަރަކު ުނވަތަ ުމވަްއޒަފަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެްއ ުކރިކަމަށް  (ށ)  

ލަތުގަިއ، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔުމުން އެ ބެލެވޭ ޙާ

 އޮފިސަރަށް ނުވަތަ އެ ުމވަްއަޒފަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

އޮފިސަރު ނުވަތަ މުަވްއޒަފު ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  )1(   

 ކުށަކީ ކޮަބއިކަން؛

ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ގަާވއިދުްނ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  )2(   

 މަޢުލޫމާތު.

ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށަކާބެހޭ ގޮުތން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނ ނިންމި  )(ނ  

ގޮތާމެދު އޮފިސަރު ނުވަަތ މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެ 

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ެތރޭގައި ިމ  14މައްސަލަ ބަލައިދިނުން އެިދ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޑިސިޕްލިނަީރ ބޯޑަށް  45ޤާނޫނުގެ 

 ވެ.ހުށަހެޅިދާނެއެ
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ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު 

 ދެވޭނެ ގޮތް 

ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށެއް ކުރިަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ޮއފިސަރު  (ހ)  .35

ނުވަތަ މުވައްޒަފު އޭާނގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި އެ 

މައްސަލަާއގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތަކާއި ބަޔާންތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި  33މި ޤާނޫނުގެ ، ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) އަދި 

 (ނ) ގަިއވާ އަދަބު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން

 އަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ވަނަ މާްއދާގެ (ރ) އިން ފެށިގެން (އ) ގެ  33މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

މާއްދާތަކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތަްއ ދެވޭނީ  ނިޔަލަށް ހުރި

 ރަށެވެ.މިނިސްޓަޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަްޝވަާރގެ މަތިން 

ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) އިން ފެިށގެން (އ) ގެ  33މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަުކގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަބުތައް ިދނުމުގައި 

އަަދބު އެއްފަހަރާ ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ  އެއް އަދަބަށްވުރެ ގިނަ

ހުރަހެއް ނާޅައެެވ. ނަމަވެސް، އެފަދައިްނ އަދަބު 

ނަޑއެޅުމުަގިއވެސް، މި މާއްދާގެ (ހ) އާިއ (ށ) ގަިއ  ކަ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލު ހިނާގނެއެވެ.

 

ތަމްރީނު ދިނުމާއި މީހުން ބިނާ 

 ކުރުން 

މޯލްޑިވްްސ  ންގެމަތިތު ވާ ގޮމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި   .36

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ލިބިދޭންވާނެެއވެ.

 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި 

 ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުން 

ލްޑިވްްސ ން މޯމަތިތުގެމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮ (ހ)  .37

ންނަށް މަޤާމުގެ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އެންމެހައި މުވަްއޒަފު

ނޑައަޅާނީ  ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަށް ކަ
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 މިނިސްޓަރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ  (ށ)  

ކުރިއެރުން ދިނުމާިއ ޝަަރފުގެ ނިޝާން ދިނުމުެގ ެއންމެހައި 

ބެޭހ ގޮތުން ކަންތައް ހިންަގއި، ބަލަހަްއޓައި އަދި އެކަންކަމާ

 ކޮމިޓީއެއް(ހަތެއް) މެންބަރުންގެ  7މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭނެ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް 

 މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ.

 
ޔުނީފޯމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން 

 ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރުން 

ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދު  .38

ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ަގިއ 

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮްށފިނަމަ، އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ކުށްވެރިވާެނއެވެ.

އޮފިސަރުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފަިއވާ ރަސްމީ  ޖަލު (ހ)  

 ،ިވއްކުން ،ނީފޯމެއް ނުވަތަ ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް އުފެއްދުންޔު

 ނުވަތަ ބޭނުންުކރުމުގެ ހުއްދަނެތް މީހަކަށް ދިނުން. ،ބޭނުންކުރުން

އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައިާވ ރަސްމީ  ޖަލު (ށ)  

ޔުނީފޯމެއް ނުވަތަ ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެްއޗެްއެގ 

 ކު ނުވަތަ ބަޔަކު އުފެއްދުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުްނ.ނަކަލެއް މީހަ

 

ވަޒީފާއިން  އެކު މާ ޝަރަފުވެރިކަ 

 ވަކިވުމާއި އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާއިން ަވކިކުާރ މީހުން  (ހ)  .39

ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާިއން ވަކިާވ މޯލްޑިވްސް ފިޔަވަިއ، 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަާވއިދުެގ ކޮންމެ މީހަކީ މި 

ދަށުން ޝަރަފުވެރިކަމާިއއެުކ ވަޒީާފއިން ަވކިިވ މީހެއްކަމަށް 
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ނަޑއެޅޭނެެއވެ.  ކަ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފަކު ރިޓަޔަރ  (ށ)  

ރިޓަޔަރމަންޓް ަގވާއިުދަގއި  އަންނަނިވި ގޮތްތައް  ،ކުރެވޭނެ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުމުރު ހަމަވުން. )1(     ރޭންކަށް ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވކި މުްއދަތަކަށް އެއް މަޤާމެއްަގއި  )2(    ކަ

 ހުރުމުން.

 ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދިނުން. )3(   

 އަމިއްލައަށް އެދުން. )4(   

 އެކު މާމި މާއްދާގެ (ހ) ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން ޝަރަފްވެިރކަ (ނ)  

ވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިްސގެ ަވޒީފާއިްނ ވަިކވާ މޯލްޑި

ން ޚާއްޞަ ގޮުތގެމަތިމީހުންނަށް ރިޓަޔަރމަންޓް ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްާވ 

 ޭވނެއެވެ.ނާޔަތާއި އިމްތިާޔޒް ލިބިދެޢި

މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިްސގެ ވަޒީފާ އަދާކުެރވޭނެ އެންމެ  (ރ)  

ހަރެވެ. މި މާއްދާއަްށ ) އަފަހެއް (ފަސްދޮޅަސް 65ދޮށީ އުމުރަކީ 

(އެެކއް)  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ 

 އަހަރުދުވަސް ވުމުންނެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާިއ ޑެޕިއުޓީ  (ބ)  

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެަޝނަލް ސަރވިސް ިއސްތިޢުފާ ދޭން 

ސްޓަރަށް ލިޔުމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިނި

ފޮނުވަން ވާނެެއވެ. އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގެ މުަވއްޒަފުން ިއސްތިޢުފާ 

ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ކޮިމޝަނަރަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަެފއް ަވޒީފާއިން  (ޅ)  

ވަނަ މާއްާދގައި ުބނެފައިވާ  40ޤާނޫުނގެ  ވަކިކުެރވިފަިއވަނީ މި

ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިނަމަ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ލިބިދޭ 

 އެްއވެސް ޢިނާޔަތެއް ުނވަތަ ިއމްތިޔާޒެއް އެމީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.

 

ނުވަަތ ވަޒީާފއަށް ފިލައިގެން ުނވަަތ އަޚްލާޤީ މައްސަލަެއއް ދިމާވެގެްނ،   .40 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

ކުށެއް ކޮްށގެން، ނުވަތަ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިަދާކ 

ޚިލާފުވެގެން، އެމީހަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ަވޒީފާއިްނ 

ަވނަ މާއްދާަގއިާވ  20މިޤާނޫނުގެ ވަކިކުރުުމގެ އިޚްތިޔާާރއި ބާރު 

 ލިބިގެންެވއެެވ. ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރަށް

 

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ މުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާ ދޫކޮށް  (ހ)  .41 ފާއަށް ފިލުން ވަޒީ 

ފިލައިގެން ހިނަގއްޖެނަމަ ނުވަތަ ަވޒީފާއިން ފިލަިއެގން ދާން 

އުޅެފިނަމަ، އެމީހަކަށް މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ިމ ޤާނޫނުގެ 

 ވެ.ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ަކނޑައެޅިަފއިވާ އަދަބު ދެވޭނެއެ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިްސގެ  (ށ)  

މުވަްއޒަފަކު ަވޒީފާއިން ިފލިކަމަށް ބެލެވޭނީ،  މޯލްޑިވްސް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސއިން އެމީހަާކ ޙަވާުލކޮށްފައިާވ 

މަސްއޫލިއްޔަތުން އަިމއްލައަްށ ބަރީއަވެ، މޯލްޑިވްސް ކަެރްކޝަނަލް 

އެމީހަކާ ޙަާވލުކޮށްފައިވާ ިޑއުޓީ ހުއްދަނެިތ ދޫކޮށް ސަރވިްސއިން 

(ސާދަ) ދުވަސް ވަންދެން  14ދިއުމުން، ނުވަތަ ހުއްދަ ުނހޯދާ 

، ވަޒީާފއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުމުން، ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތެއްަގއި

އެމީހަކުގެ މަްއޗަށް ހުރި ވެރިއަކު ކުރާ އަމުަރކާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއަްށ 
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ވަތަ ނުކުތުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން، ނުވަތަ ނު، ނުނިކުމެ ހުރުމުން

ޤައިދީން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިންގާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަލް ޙާލަތެއްަގއި 

 އެކަން އެނގި ހުރެ ފިލުމުން ނުވަތަ އަޅާނުލާ ހުރުމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޯމލްޑިވްސް  (ނ)  

މުވައްޒަަފކު ަވޒީފާއަށް ފިލައިގެން ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސެގ 

ދިއުމަށް ބާރުއަޅައި ުނވަތަ ިހތްވަރުދީ ނުވަތަ އެހީތެިރވެއްެޖ ކޮންމެ 

 މީހަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާެނއެވެ.

 

ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ 

 އަނިޔާ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ މުވަްއޒަފަކު ޚިދުމަތުގައި ުއޅެނިކޮްށ   .42

އަނިޔާ ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަަތ ނުކުޅެދޭ ޙާލަތެއް މެުދެވރިވެއްޖެނަމަ، ިމ 

ން ެއމީހަކަށް ޙައްުޤ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި

 ބަދަލު ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ވެްލފެއަރެގ  (ހ)  .43 ވެލްފެއަރ ފަންޑު 

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކިއ ވެލްފެއަރ ފަންޑެއް އުފަްއދައި ެއ  ކަންތައް

ފަންޑުން މުވައްޒަފުންގެ ވެްލފެއަރ ކަންތަކަށް ހޭދަކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 މިނިސްޓަރަށް ދެވިދާނެއެވެ.

މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، މި މާއްާދގެ (ހ) ެގ ދަށުން  (ށ)  

ޝަނަރ އޮްފ ވެލްފެއަރ ފަންުޑ އުަފއްދައި ހިންގުން ކޮމި

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސ އާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވެލްފެއަރ ފަންޑު  (ނ)  

ކުރިއަުރވަިއ، އިތުރަށް ތަރަްއޤީކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫާނއި ގަާވއިދާ 
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ކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ކަރެ 

މުވަްއޒަފުންނާއި އެ މުަވްއޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަާށއި، އަދި މޯލްޑިވްްސ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ވަޒީާފއިން ޝަރަފުވެރިކަމާެއުކ ވަކިވާ 

މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްެގން ކޯޕަރޭޓިވް އުސޫލުން 

 ވިޔަފާރިކުެރވިދާނެެއވެ.

އިވާފަދަ ވިޔަފާިރކުރުމަށްޓަކަިއ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ (ރ)  

އުފައްދަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު، ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތައް 

މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން 

އުފެއްދުމަށް، އެކަމާބެހޭ ާޤނޫނުތަކުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ހުއްދަ 

 ވެެއވެ.ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްަޓރަށް ލިބިގެން

 

 މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސްއުފައްދާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  (ހ)  .44 ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ހުވާ 

ޖަލު އޮފިސަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކޮށް،  ،އުފެދުމާއެކު

އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޒިންމާދާރުޮގތެއްަގިއ 

ހުރިހާ  ހުވާ  ގައިވާ 1މި ޤާނޫނުެގ ޖަދުވަލު އުފުލުމަށްޓަކައި، 

 އޮފިސަރުން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްްސ ން ފެށިގެން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު )ށ(  

ކޮންމެ ދެޭވ  ަވޒީފާ އުފެދި އެސަރިވސްގެ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

އޮފިސަރަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮިފސަރުންގެ 

ނޑިޔާެރްއގެ   ކުރިމަތީަގއި ކުރަންވާެނއެެވ.ހުވާ ފަ

އޮފިސަރުންގެ ހުާވގެ މަތީ ެދމިތިބުމަކީ ކޮންމެ އޮފިސަރަކަްށ ވާޖިބު  (ނ)  

 ކަމެކެވެ.
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ޤައިދީންނާއި އޮފިސަރުްނ ކުރާ ކުށްތައް ބަލަިއ ފިޔަވަޅު  (ހ)  .45 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑް 

އެޅުމަށްޓަަކއި ޑިސިޕްިލނަރީ ބޯޑެއް މިނިސްޓަރު 

 ވެ.ކުރަްނވާނެއެ ޢައްޔަނު

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ ބޯޑުެގ މަސައްކަަތކަށްވާީނ، ޖަލު  (ށ)  

އޮފިސަރުން ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު ެއޅުމުގައި 

ކޮމިޝަނަރަށް ލަފާދިނުމާއި، ޤައިދީން ކުރާ ޖަލު ކުށްތަކާގުޅޭ 

 މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ.

ެއއް ބެލުމުގައި ެއމީހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން މައްސަލަ (ނ)  

އެްއވެސް ަފރާތެއްގެ ، ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުަތްއ އަދާކުރަންވާނީ

އިރުޝާދަކަށް ުނވަތަ ނުފޫޒަކަށް ނުލެނބި، މިނިވަްނކަމާއެުކ 

 އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ ޙާލަތުގަެއވެ.

ލަމުންދާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އެ ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަ (ރ)  

ދިޔުމުގައި އެ މައްސަަލއެްއަގިއ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އަނގަބަހުން 

ކަންކަން ހުށަހެޅުމާއި މައްަސލައާގުޅޭ ެހކި ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން އެ ބޯަޑށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ  (ބ)  

ހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އޭާނގެ ފަރާތުން ދިޔުމުގައި ަމއްސަލަިއަގއި ތު 

ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ދެްއކުމަށާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް 

ނޑަައާޅ މީހަކު  ކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ޢައްޔަނުހުށަހެޅުމަށް އޭނާ ކަ

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

 

ކުއްލި ޙާލަތުގައި ފުލުހުންނާއި 

 ސިފައިންގެ އެހީ ހޯދުން 

ތެއް މެދުވެިރެވއްޖެނަމަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަްށ ކުއްލި ޙާލަ (ހ)  .46

ކޮމިޝަނަރުގެ ހުއްަދއާެއކު ޖަުލގަިއ ތިބޭ ، އެހީތެރިވުމުެގ ގޮތުން 
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އޮފިސަރުންގެ ވާޖިބުތަްއ އަދާުކރުމަށް ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ިސފައިންެގ 

އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. ެއގޮތުން ފުލުހުންގެ ނުވަތަ ސިފައިންގެ 

ކަން ހޯދައިފިނަމަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮފިސަރުންނަށް އެހީތެރި

 ލިބިދޭ އެންމެހައި ބާރުތައް އެަފރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ޖަލުގައި ުކއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ސިަފއިން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ  (ށ)  

އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި އަދި އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމާބެހޭ ަގވާއިެދއް 

އެކުލަވާލަްނވާނެެއވެ. މި ގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ މިނިސްޓަރު

ގަާވއިދުަގއި ފުލުހުން ުނވަތަ ސިފައިންެގ އެހީތެރިކަްނ ހޯދޭނެ 

ޙާލަތްތަކާއި ގޮތްތަާކއި އަިދ މިފަދަ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުަގއި 

 ކަންކުރާނެ ގޮުތގެ ތަފްޞީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރުން 

 

ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ 

 އުސޫލު 

ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ގެންުގޅެންވާނެ އުސޫލަީކ  (ހ)  .47

ބަންދުވުން ފިޔަވައި އިތުުރ އަދަބެއް އެމީހުންނަށް ނުދިނުމާއި 

އެމީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެހެން އަސާީސ ޙައްޤެްއ 

 ވެ.ނިގުޅައިުނގަތުމެ

ޖަލުގެ ރައްކާތެރިކަާމއި މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމާއި ޤައިދީން  (ށ)  

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، މި ޤާނޫނާއި މި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުތަކާ އެްއގޮތަށް ޤައިދީންގެ އަސާީސ 

ދީއަުކ ޙައްޤެއް ުނވަތަ ެއއިން ަބއެްއ ހިފެހެއްޓުމާއި، ޖަލުަގއި ަޤއި

ހިންގާ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެން ގަާވއިދުަގއި ނުވަތަ ޖަލު އަމުރުގައި 
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަެޅއް އެޅުމަކުްނ، މި މާއްދާގެ (ހ) 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލާ ޚިލާފުވީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ.

 

ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން 

 ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ސް މީހަކު ޖަލުަގއި ަބންދުކުރުމުގެ ކުރިން، އަންަނނިވި ކަންކަްނ އެްއވެ  .48

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

 ބަންދުކުރެވޭ މީހަކީ ކާުކކަން؛ (ހ)  

އެމީހަކީ، އެމީހެްއގެ މައްޗަްށ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިނުވާ ީމހެއްނަމަ،  (ށ)  

ނަކާ އެމީހަކު ބަންދުކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންތޯާއއި އެ ާޤނޫ

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންތޯ؛

އެމީހަކީ، އެމީހެްއގެ މަްއޗަްށ ކުށެއް ސާބިތުވެަފއިވާ މީެހއްނަމަ،  (ނ)  

 އެމީހަކު ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވޭތޯ.

 

ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކާ ގުިޅެގން ތިރީގައިާވ   .49 ބަންދުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ކަން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކގަިއާވ ކަން

 ގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމަކުރަންވާެނއެވެ.

 އެމީހާ ބަންދުކުރުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން؛ (ހ)  

އެމީހެްއގެ އަުތގަިއ ޖަލަށް  ،އެމީހަކު ބަލައި ފާސްކޮށް  (ށ)  

މާއި، އެފަދަ އެއްެޗއް ހުރިނަމަ އެތެރެނުކުރެވޭނެ ެއްއޗެއް ހުިރތޯ ބެލު

ިމގޮތުން އަތުެލޭވ ތަކެްއޗާމެދު ޢަމަލުކުރެޭވ ގޮުތގެ  ؛އަތުލުން

 ގަާވއިދެއް ހެދިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

 އެމީހެއްގެ ސަލާމަތީ ގިންތި ަކނޑަެއޅުން؛ (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މެޑިކަލް  50މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

 ރިހަމަކުރުން؛އެސެސްމަންޓް ފު
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ޖަލުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަުކގައި އެމީހަކު ކުރާނެ މަަސއްކަތާއި  (ބ)  

ކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ްޕރޮގްރާމް 

ނަޑއެޅުން؛  ކަ

ޖަލުގައި އުޅެންާވ ގޮާތއި ޖަުލން ލިބޭނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ  (ޅ)  

 އަހުލުވެރިކުުރވުން.

 

މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް ޤައިދީންގެ 

 ހެދުން 

ކޮންމެ ޤައިދީއަުކވެސް ޖަލުަގއި ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް  (ހ)  .50

އޮފިސަރު ނުވަތަ އޭނާ ަކނަޑއަޅާ ނަރުހެއް އެ ަޤއިދީެއއްގެ މެޑިކަލް 

 އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންވާެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ހަދާ މެޑިކަލް އެެސސްމަންޓް  (ށ)  

ނޑަެއޅުމަށްޓަަކއެވެ.ހަދަ  ންވާނީ އަންނަނިވި ކަންަކން ކަ

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ެއްއވެްސ  )1(   

 ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިފަިއވޭތޯ ބެލުމަށާއި؛

އެމީހަކަށް ބޭނުންވަީނ ކޮންކަހަލަ ފަރުވާެއއްތޯ  )2(   

 ދެނެގަތުމަށާއި؛

މީހެްއގައި ހުރުމުެގ ގައިން ަގޔަށް އަރާ ބަްއޔެއް އެ )3(   

 ސަބަބުން އޭނާ އެކަހެރި ކުރުްނ މުހިންމުތޯ ބެލުމަށާއި؛

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގެއްލުުމގެ ސަބަބުން ފަރުވާ  )4(   

ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ދަތިވެދާނެ ކަމެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށާއި؛ 

 އަދި

ތޯ އެމީހަކު މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ތަންދޭ )5(   

 ބެލުމަށެވެ.
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ޖަލުގައި ބަންދުކުރާ މީހާ ހުންނާނެ 

 ތަނެއް ކަނޑައެޅުން 

ލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހަކު އެމީހަކު ޖަލުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގަިއ ޖަ  .51

ނޑައަޅާީނ މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދަގިއ  50އަދި  49ހުންނާނެ ތަނެއް ކަ

ެވ. އަދި ެއ މާއްދާތަކުަގިއ ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެ

ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވަންދެން އެމީހަކު ަވގުތީ ތަނެްއަގިއ 

 ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޑައިެރްކޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިން 

 ބޭތިއްބުން 

ބައިތިއްބަންވާީނ  ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ައންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން   .52

 ވަކިންނެެވ.

 

(ދޭްއ) އަހަރު ނުފުރޭ  2ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވޭ އަންހެނެއްގެ  (ހ)  .53 ތުއްތުކުދިން ބަލަންޖެހޭ މައިން 

ކުއްޖަކު ހުރެފަިއ، އަދި ެއކުއްޖާއަށް ގާތުން ކިރު ޭދނަމަ މި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ަކނޑަައޅާފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 

އޭނާގެ މަންމަގެ ގާތުަގއި ބަހައްޓަންވާެނއެވެ. މިގޮތުން  އެުކއްޖާ

 (ދޭއް) އަހަރު ވަންދެންނެެވ. 2ބެހެއްޓޭނީ ކުއްޖާގެ އުމުރުން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން ގާތުަގއި ދަރިން ގެންގުޭޅ  (ށ)  

އަންހެނުން ބައިތިއްބާނެ ތަނަާކއި، އެކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޞިއްޙީ 

އި ކެއުން ބުއިމުގެ އުސޫލު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ފަރުވާއާ 

 ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.

 6ަގއި ބުާނފަދަ  )2(ވަނަ ާމްއދާގެ (ހ) ގެ  109ޤާނޫނުގެ  މި (ނ)  

 6 އަށްމަސް ނުފުރޭ ކުއްޖާއަށް ގާތުން ކިރުދީ އެކުއްޖާ  (ހައެއް)

 ންބޭރުަގއި ހުރުމަށް މަްސ ފުރެންދެން ކުްއޖާގެ ގާުތަގއި ޖަލު(ހައެއް) 

މާއްދާއިން ަކނަޑއަޅާ ުއސޫލުތަކާ  ވަނަ  109 މި ޤާނޫނުގެ

މި އެްއގޮތަށް ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުގަިއވާ މީހާ ޢަމަލުކުރާނީ 
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ގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިާވ ވަނަ މާއްދާ 110 ޤާނޫނުގެ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  

 

 (ހ)  .54 ޤައިދީންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 

 

ޖަލެއްގަިއވެސް އެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޤައިދީންގެ ކޮންމެ 

ރަޖިސްޓަރީއެއް ަޑއިރެކްަޓރ އޮފް ޕްރިޒަން ލިޔެ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކުރާ ރަޖިސްޓަރީެގ އިތުުރން، ެއ  (ށ)  

 ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްަފއިވާ ޮކންމެ ޤައިދީއަކާ ގުޅޭގޮތުްނ، ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު އެކުެލވޭ ފައިެލއް ަޑއިރެކްަޓރ އޮފް 

 ޕްރިޒަން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

 ބަންދުކުރެވޭ މީހަކީ ކާުކކަން؛ )1(   

ބަންދުކުރެވިފަިއވާ ސަބަބާއި، މުއްދަތު އަދި އެކަމަށް  )2(   

 އަމުރުކުރި ފަރާތް؛

 ބަންދުކުރެވުނު ތާރީޚާއި ަގޑި؛ )3(   

 އެމީހެއްގެ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ؛ )4(   

 ؛އެމީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުެރުވނުއިރު ހުރި ޞިއްޙީ ޙާލަތު )5(   

 އެމީހެއްގެ މެިޑކަލް ހިސްޓްރީ؛ )6(   

 ؛އެމީހެއްގެ ކުރީގެ ކުށުގެ ރެޯކޑު  )7(   

ނަޑއެޅިަފއިވާ ްޕރޮގްރާމް )8(     ؛އެމީހަކަށް ކަ

ލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެ މީހެއްނަމަ އެކަން އެމީހަކީ ޕެރޯ )9(   

 ؛އަދި ޕެރޯލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް

 ؛ޖަލުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ތާރީޚް )10(   

ކުއްލި ޙާލަތެްއގައި ގުޅާނެ ރާއްޖޭަގއި ހުރި އެމީހެއްެގ  )11(   
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 ޒިންމާދާރު ބަލަދުވެރިއަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ކުރާ ޤައިދީންގެ ފައިުލގެ މާސްޓަރ މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބަާޔން (ނ)  

ކޮޕީ އޮންނަންވާނީ، މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މަިއ 

 އިދާރާަގއެވެ. ޖަުލގައި އޮންނަންވާނީ ކޮޕީެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ޤައިދީންގެ ފައިުލގައި ިހމެނުމަށް  (ރ)  

ނަ ބަދަލުތައް އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަން

ގަާވއިދުން ަޑއިރެކްޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަން ލިޔެ ބަލަހައްޓަްނވާނެެއވެ. 

އަދި ެއގޮތުން ގެންނަ ބަދަލުތައް، މޯލްޑިްވސް ކަރެްކޝަނަލް 

ސަރވިްސގެ މައި އިދާާރައށް ފޮނުވުމަކީ ޑައިެރކްޓަރ އޮފް 

 ޕްރިޒަންގެ ޒިންާމއެެކވެ.

 

ބަންދުކުރާއިރު ޤައިދީންގެ އަތުގައި 

 މުދާ  ހުންނަ 

މީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރެޭވ ހިނދު، އޭނާގެ އަުތގަިއ އޭނާެގ  (ހ)  .55

އެްއވެސް އަމިއްލަ މިލްިކްއޔާތެްއވާނަމަ، ެއ ެއއްެޗްއ އޭނާ 

ނަޑއަޅާ އޭނާެގ ޒިންމާާދރު ބަލަދުވެރިައކާ  (ނުވަދިހަ)  90ކަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޙަވާުލކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތުްނ މީހަކު 

ނޑަނާަޅއިފިނަ ނަޑއަޅާ ޒިންމާދާރު ކަ މަ ނުވަަތ އޭނާ ކަ

 ބަލަދުވެރިއަކު ަތކެްއޗާ ަޙާވލުނުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ުޙކުމް

ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން، ޑަިއރެކްޓަރ އޮފް ޕްިރޒަންގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުން އެތަކެތި އޭނާއާއި ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ. ގިނަ ދުވަހަށް 

ވާނަމަ، އެކަާމ ގުޭޅ ނުބެހެއްޓޭ ހަލާކުެވ ނެތިދާފަދަ އެްއޗެއް 

 ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ނައްތާލެޭވނެއެވެ.

މީހަކު ޖަލުގައި ބަންދުކުރެޭވ ހިނދު، އޭނާގެ އަތުަގއި ޤާނޫނާއި  (ށ)  

ގަާވއިދާ ޚިލާފު އެްއޗެްއވާަނމަ، އެ ެއއްެޗއް، ޑައިެރކްަޓރ އޮފް 
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ނަޑއަޅާ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ނައްތާލެވޭނެެއވެ.  ޕްރިޒަން ކަ

 

ތަންތަނަށް ގެންގޮސް ޤައިދީން 

 ގެނެސް ހެދުން 

ޤައިދީން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންގޮސް ގެނެސް ހަދަންވާނީ  (ހ)  .56

 ޤައިދީންނަށް ފިލައިގެން ނުދެޭވނެ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

ޤައިދީން ެއއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ގެންދިއުމުަގއި، ުނވަަތ ގެންދާ  (ށ)  

ކޮށް ޤައިީދއަކު ފިަލިއފިނަމަ، ދަުށގަިއ ވަނި ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ

އެކަމާ އިހުމާލުވާ ފަރާތަކާެމދު ޑައިރެްކޓަރ އޮފް ޕްިރަޒން، މި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއވާ 

 ގޮތުގެމަތިން ފިަޔވަޅު ައޅަންޖެހޭނެއެވެ.

ރާ ޤައިދީން ެއއް ތަނުން އަެނއް ތަނަށް ގެންދިއުމަށް ޭބނުންކު (ނ)  

އުޅަނދު ހުންނަންވާނީ އިްނސްޕެކްޓަރ ަކނަޑއަޅާ މިންަގނޑަކަްށ 

ވައި ަދއުރުވާނެ ފަދައިން ަރއްކާތެރިކަާމއެކު ތަްއޔާރުކުެރިވފައިކަން 

 ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ަކށަވަރުކުރަންވާެނެއވެ.

 

ޤައިދީންނަށް ސަލާމަތީ ގިންތީގެ 

 ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުން 

ވޭ ކޮްނމެ މީހަކުވެސް އެމީހަުކ ޖަލުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކުރެ  (ހ)  .57

(އެާކވީްސ) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި ޤާނޫނުގެ  21ބަންދުކުރާތާ 

ަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އެމީހަކަށް ސަލާމަތީ ގިންތީެގ  2ވަލު ޖަދު

ނަޑއެޅޭ ސަލާމަތީ ގިންތީެގ  ނަޑއަޅަިއ، އެގޮުތން ކަ ދަރަޖަ ކަ

ލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ދަރަޖައާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން އެމީހަކު ޖަ

 ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ނޑަައޅާނީ އެމީހަކު ޖަލުގަިއ ނުވަތަ  (ށ)   ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ ކަ

ޖަލުގެ ބައެްއގައި ބެހެއްޓުުމަގއި އެމީހަކު ބަލަހައްޓާނެ މިންވަރަާކއި 

އަދި އެމީހަކު ބަންދުަގިއ ބަހައްޓާނެ ޖަލުގެ ަސރަޙައްދެއް 
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ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއެެވ.  ކަ

ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހެއްގެ ސަލާމަތީ ގިންތީެގ ދަރަޖަ  (ނ)  

ނަޑއެޅުމުަގއި، އެމީހެއްެގ ފަ ރާތުން ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ކަ

ރައްކާތެރިކަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަާށއި، އެމީހެއްގެ ފަރާތުން 

ނެ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއ ތިބޭ އެހެން މީހުންނަށް ލިބިދާ

ގެއްލުމަކަާށއި އަދި ޖަލުަގިއ ތިބި އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން 

އެމީހަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެެއވެ. އަިދ 

 އެމީހާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ދީފާނެ ގެއްލުމަކަްށވެސް ބެލެންވާެނއެވެ.

ނޑައެޅުމުަގއި އަ  (ރ)   ންނަނިވި ޤައިދީންގެ ސަލާމަތީ ގިންތީެގ ދަރަޖަ ކަ

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނެއވެ.

 އެމީހަކު ކުރި ކުުށގެ ބާވަާތއި ކުށުގެ ުކޑަ ބޮޑުމިން؛ )1(   

 ކުރީގެ ކުުށގެ ރެޯކޑެްއވާނަމަ، އެ ރެކޯުޑ؛ )2(   

 އޭނާގެ ިޞއްޙީ ޙާލަތާއި ނަފްސާނީ ޙާލަތް؛ )3(   

 އޭނާގެ އުމުރު؛ )4(   

ކުށަކާ ގުިޅގެން ދަޢުވާެއއް އޭނާގެ މައްޗަށް އެހެން  )5(   

 އުފުލިފައިވާނަމަ ެއކަން؛

ކުރިން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްަފއިވާނަމަ، ޖަލުަގއި ހޭދަކުރި  )6(   

 މުއްދަތުގައި އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތް؛

ކުރިން ޖަލުން ފިލާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ފިލަން  )7(   

 މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާނަމަ ެއކަން؛

ނަޑއެޅުމަށްފަހު އެ ގިންތި  ކުރިން )8(    ސަލާމަތީ ގިންތިއެއް ކަ

 ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަްނ؛

އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން ޤައިދީންނަށް ނުރައްކާވެދާެނ  )9(   
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 މިންވަރު؛

އޭނާ ކުރި ކުުށގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއާ ތިމާެގ  )10(   

 ކަން.ނުވަތަ ގުޅުންހުރި މީހަކު އެ ަޖލުގަިއވާނަމަ، އެ 

އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ނުރައްާކވެދާނެ މިންވަރަށް ބަލައި، އެމީހަކަށް  (ބ)  

ނަޑއަޅަްނވާނީ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ގޮތުން ަކނަޑއެެޅން އޮތް  ކަ

 އެންމެ ދަށު ދަރަޖައެވެ.

 

ގިންތީގެ ދަރަޖަ  ސަލާމަތީ 

ކަނޑައެޅިކަން ނުވަތަ 

 މުރާޖަޢާކުރިކަން އެންގުން 

ކަށް ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖައެއް އެްއވެސް ޤައިީދއަ (ހ)  .58

ނޑައަޅާަފިއާވ ދަރަޖަ  ނަޑއަަޅއިފިނަމަ ނުވަތަ ކަ ކަ

ނޑައެޅި ުނވަތަ މުރާޖަޢާކުރި  މުރާޖަޢާކޮށްފިނަމަ، އެފަދައިން ކަ

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ސަބަބު  3ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ބަޔާންކޮށް، ެއކަން ލިޔުމަކުން އެމީހަކަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަންއަށް  (ށ)  

 ފެނިއްޖެނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) އަށް ޢަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ޤައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި؛ )1(   

 ޖަލުގައި ކުްށކުރުމާއި ހަމަނުޖެހުން މަދުކުރުމަށް؛ )2(   

 ށް.ތިންވަނަ ފަރާތެއް ޙިމާޔަތްކުުރމަ )3(   

 

ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަތައް 

 މުރާޖަޢާކުރުން 

ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ ދަށު ދަރަޖައިގައި ތިޭބ ޤައިދީން  (ހ)  .59

ފިޔަވަިއ، އެހެން ޤައިދީންެގ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ އެންމެ 

 (އެެކްއ) ފަހަރު މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. 1މަދުވެގެން އަހަރަކު 

ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ސަލާމަތީ ގިންތީެގ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

އެންމެ ދަށު ދަރަޖައިަގިއ ތިބޭ ޤައިދީންެގ ތެރެިއން ވަިކ 
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ނަޑައޅާފައިާވ  ޤައިދީެއއްގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން، އޭނާއަށް ކަ

ސަލާމަތީ ގިންތީެގ ދަރަޖަ މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޑަިއރެކްޓަރ 

އޭނާގެ ސަލާމަތީ ގިންީތެގ ދަރަޖަ ، އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.

ޤައިދީެއއް ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ އަޚްލާޤީ  (ނ)  

ނޑު ހުރި ގޮުތގެ ަސބަބުން، އެމީހެއްގެ ސަލާމަީތ ގިންތި  މިންގަ

މައްޗަށް ޖައްސަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ 

ެގ ދަރަޖަ ލަސްނުކޮށް މުރާޖަޢާކޮށް، ެއމީހެއްެގ ސަލާމަތީ ގިންތީ

 ސަލާމަތީ ގިންތިއަށް ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް 

ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުަމށް ގެނެވޭ މީހަކަށް ސަލާމަތީ ގިންތި  (ހ)  .60

ނަޑއެޅުމާެއކު އޭާނގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކު ރުމުަގއި ކަންކުރާެނ ގޮތެްއ ކަ

ނަޑއަަޅންވާނެެއވެ.  ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ުބނެފައިވާ ޕްޮރގްރާމްަގއި އަންނަނިވި  (ށ)  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އެމީހަކަށް ޚާއްޞަ އެހީެއއް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމުެގ  )1(   

 ތަފްޞީލު؛

ެއްއ ބޭނުންވާނަމަ އެކަމުގެ އެމީހަކަށް ބޭސްފަރުވާ )2(   

 ތަފްޞީލު؛

އެމީހަކު އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ  )3(   

 ކުރާނެ ކަންތައްތަްއ؛

ޖަލުގައި އެމީހަކު ަބއިވެިރވާެނ ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ކުރާނެ  )4(   

 މަސައްކަތް.
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ހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ގުނަންވާނީ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީ (ހ)  .61 ބަންދުގެ މުއްދަތު ގުނުން 

ބަންދުކުރެވުނު ދުވަސް ނުަވތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ުޙކުމްކުރެވުުނ 

 ދުވަސް ހިމަނައިގެންެނވެ.

ނޑައަޅާަފއިާވ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް ާވންވާނީ  (ށ)   ބަންދުކުރުމަށް ކަ

 އޭނާ ޖަލުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ދުަވސް ކަމުގަެއވެ.

ަތކަށް އަމުރުޮކށްފައިނުވާނަމަ، ެއއް ކުށަްށުވރެ ގިނަ ކޯޓުން އެހެންގޮ (ނ)  

ކުށަށް ޙުކުމްކުރެވިަފއިވާ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ އެންމެ 

ބަރު ޙުކުމުން ފަށައިގެން ހުރިހާ ޙުކުމްތައް ތަރުތީބުން، 

ނޑުމެއްނެތިެއވެ.  މެދުކެ

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ނެ ގޮތާއި ޤައިދީންނަ ހުންނަންވާ  އި ކަން ޖަލުގަ 

 

ޤައިދީން ތިބޭ ތަންތަން 

 ހުންނަންވާނެ 

 ގޮތުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް 

ޖަލުގައި ޤައިދީން ތިބޭ ތަންތަނުގަާއއި އެމީހުން މަސައްކަތްުކރާ ތަންތަނުގައި   .62

ނުޑތައް ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.  ތިރީގަިއވާ އަާސސީ މިންގަ

އި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި މި ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާ (ހ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ މިންވަަރށް އަލި 

 ވަދެ، ވައި ދައުުރވާ ގޮތަށް ހުރުން؛

ފެންވަރައި ތާހިރުވެވޭނެ ގޮތަަކށް ފެނާއި ފާޚާނާގެ އިންތިޒާމް އަދި  (ށ)  

ޒާމް ބޯކޮށައި ފިރިހެން ޤައިދީން ތުނބުޅި ބޭލުމުގެ އިންތި

 ހަމަޖެހިފައިވުން؛

 ނިދުމާއި ނިދަން ބޭނުންވާނެ ތަކެތީގެ އިންިތޒާމް. (ނ)  
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ޤައިދީން ޖަލުގައި ތިބޭ މުއްަދތުގައި އެ މީހުންނަށް ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ   .63 ޤައިދީންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

 އާން ކިަޔަވއި، ރޯދަހިފުމުގެ އިންތިޒާމް؛ޤުރު ،ނަމާދުކޮށް (ހ)  

 ކެއުމާއި ުބއިމުގެ އިންތިޒާމް؛ (ށ)  

 ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް؛ (ނ)  

 ކަސްރަުތކޮށް އުޅުމުގެ އިންތިޒާމް؛ ،މަސައްކަތްކޮށް  (ރ)  

މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  (ބ)  

 ިތޒާމް؛ލިބިގަތުމުގެ އިން

ޤައިދީންގެ ޔުނީފޯމް ުނވަތަ އެނޫންވެސް އަންނައުނު ދޮވުމާިއ  (ޅ)  

 ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް؛

 ޢާއިލާއާ މުޢާމަލާތުކޮށް، ބައްަދލުކުރުމުގެ އިންތިޒާްމ؛ (ކ)  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން  (އ)  

 ޔާނެ ފޮތް ލިބެން ހުރުން.ސިޓީލިޔާނެ ތަކެްއޗާއި ކި

 

ޖަލުތަކާއި މީހުން ބަންދުކުރާ 

އެނޫން ތަންތަން ހުންނަންވީ ގޮތް 

 ކަނޑައެޅުން 

ޖަލުތަކުގައި ކަންކަން ހުންނަންވާނެ ގޮތާއި އަދި އެތަްނތަނުގައި  (ހ)  .64

ވަނަ މާއްދާއާިއ  62ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ 

ނެ ގޮތެްއގެމަތިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުުނވާ  63

ނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.  ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދުަގއި، ައންނަނިވި  (ށ)  

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޖަލުތައް ޢިމާރާތްކުރެވިފަިއ ހުންނަންވާނެ ގޮތާއި،  )1(   

ސާފުަވއި ވަންނަންވާެނ  އެތަންތަނަށް ޤުދުރަތީ އައްާޔއި

މިންވަރާއި، ކަރަންޓާއި ެފނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތާބެހޭ 
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ނޑުަތއް؛  މިންގަ

ޖަލުތަކުގައި މީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި މީހުންނާމެދު  )2(   

ކަންކުރަންވާ ގޮުތގެ ުއސޫލުތަކާއި ބަންދުކުެރވޭ ކޮންެމ 

މީހަކަށްމެ އެންމެ މަދުވެެގން ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ 

ނޑުަތއް؛ޚިދުމަތް  ތަކާއި އެނޫންވެސް ޚިުދމަތުގެ މިންގަ

ޖަލުގައި މީހުންނަށް ދެވޭ ކާނާއާއި ިޞއްޙީ ފަރުާވެގ  )3(   

ނޑުަތއް.  މިންގަ

 

ޤައިދީންގެ ކާބޯތަެކްއޗަކީ ޮއއްޓަރުގެ ގޮތުންނާއި ިޞއްީޙ ގޮތުން  (ހ)  .65 ކާނާ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ިއދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ަތކެްއޗަށް 

 އެވެ.ވާންޖެހޭނެ

ވަކި ަޤއިދީައކީ ޞިއްީޙ މައްސަލަެއއް ހުރެގެން ވަިކ ބާވަތެްއގެ  (ށ)  

ކާެއއްެޗއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ގަވާއިެދްއގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރަކު 

 ލަފާދީފައިވާ މީހެއްނަމަ އެކަްނ އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭްނވާެނއެވެ.

ވާ ގޮުތގެމަތިން ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށްެވސް ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  (ނ)  

 ވަގުތުން ވަގުތަށް ކާންދޭންވާެނއެވެ.

ޤައިދީންނަށް ދެވޭ ބޯފެނަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން  (ރ)  

ނަޑއަޅާ މިންަގނޑަކަށް ހުްނނަ ފެނަށް ވާންވާނެއެެވ.  ކަ

 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، މަސައްކަތްނުކުާރ   .66 ކަސްރަތު  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެހެންގޮތަކަށް ކަ

(އެކެްއ) ގަިޑއިރަށް މޫސުން ތަންދޭނަމަ  1ދީން ދުވާލަކު މަދުެވގެން ޤައި

 ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަަކއި އޭނާ ަބންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނެރެންވާނެއެެވ.
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ޤައިދީން ވަކި ޔުނީފޯމެއް ާލގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލުތަކުަގއި  (ހ)  .67 ހެދުމާއި ޔުނީފޯމް 

ގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލަާކއި ަގވާއިެދްއ ޤައިދީން ޔުނީފޯމް ލެއްވުމު 

ެއަގވާއިުދގަިއާވ ގޮތަށް ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ، އެކުަލވާލައި 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ނަޑއެޅި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެްއގަިއ މެނުވީ (ށ)   ، ގަާވއިދުަގއި ކަ

ިއގެ ޤައިދީއަކު ޖަލުން ނެރޭއިރު ޭއނާ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އާދަ

 ހެދުން ލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ.

 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބާޔންކުރާ އަސާީސ  63ޤައިދީންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް   .68 ޤައިދީންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް 

ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން، ެއމީހުންގެ ސުލޫކުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް މި 

ގޮތަށް ެއމީހުންނަށް އިތުރު ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދާ ެއއް 

ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެ ިނޒާމެއް ޑައިރެްކޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަްނ 

ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ. ީމެގ ތެރޭގައި އަންނަނިިވ ޢިނާޔަތްތައްވެްސ 

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

ޤައިދީން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަނުން ނުކުމެ އެހެން ޤައިީދންނާއެކު  (ހ)  

 ؛ށް ހަމަޖެއްސުންވަގުތު ހޭދަކުެރވޭ ގޮތަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ބައްދަުލކުރުމުގެ ުފރުޞަތު  88މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

 އިތުރުކުރުން.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ބޭސްފަރުވާއާއި މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓްގެ އިންތިޒާމް 

 

ކޮންމެ ޖަލެއްގަިއވެސް ޤައިީދންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެ   .69 ބޭސްފަރުވާ 



 
 
 
 

 
 

 43 

ސައިކޭޓްިރްކ  ،އާބާދީގެ ނިސްބަުތން މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއިޖަލެއްގެ 

އޮފިސަރުން ތިބެންވާނެެއވެ. ިމގޮތުން ތިބޭ މެޑިކަލް އޮފިސަުރންނަކީ ރާއްޖޭެގ 

މެޑިކަލް ަކއުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ެއ 

 ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަށް ވާންވާނެެއވެ.

 

 ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަީނ ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަުރގެ ޒިންމާއެވެ.  .70 ކަލް އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ މެޑި 

ޖަލުގައި ހަްއޔަރުކުެރވޭ މީހުންގެ ތެރެއިްނ ޞިއްޙީ ފަުރވާައށް އެޭދ  (ހ)  

މީހުންނަށް ފަރުވާކުރުމާއި، ަވކި ޤައިދީައކަށް ޖަލުަގއި ދެެވން ނެތް 

ފެނިއްޖެނަމަ އެކަން ޑައިރެކްަޓރ އޮފް  ފަރުވާެއއް ދޭންޖެހޭކަމަށް

 ޕްރިޒަންއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

ޞިއްޙީ މައްސަަލއެްއގެ ސަަބބުން ވަކި ކަހަލަ ކެއުެމއް ބޭނުންވާ  (ށ)  

ނޑަެއޅުން.  ޤައިދީންނަށް ދޭންޖެހޭ ކާނާ ކަ

ޖަލަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ޤައިދީއެްއގެ ސަލާމަތީ ގިންތި  (ނ)  

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި އޭާނގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތާއި ނަފްސާނީ ޙާލަތް  ކަ

 ދެނެގަތުމަށްފަހު އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހެދުން.

 

ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޖަލުަގިއ ފަރުވާނުދެވޭނެ  70މި ޤާނޫނުގެ   .71 ޖަލުގައި ފަރުވާނުދެވޭނެ މީހުން 

ކަމަށް ރިޕޯޓުކުރެވޭ މީހުންނަށް ޖަލުން ބޭރުން ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާްމ 

އްީޙ ޞި އަދި އެމީހެއްގެ  ޝަނަރ ހަމަޖައްސައިޭދންވާނެެއވެ.ކޮމި

އިންޝުއަރެންސް ސްކީްމެގ ދަށުން ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މާލީ 

އެހީތެރިކަމާއެކު ޤައިީދއަކަްށ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާެއްއ 

ވަނަ މާއްާދާއ  111ޤާނޫނުެގ  ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ޙާލަތްތަކުަގއި، މި

ޟުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިްނ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުުމގެ އިންިތޒާމް ތަޢާރު
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 ކޮމިޝަނަރ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

 

އިޢުތިރާޟްކުރޭތޯ ބެލުމާއި އިޒުނަ 

 ހޯދުން 

ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ޙާލަތްތަުކގައި މެނުީވ، ޤައިދީެއްއެގ  70މި ޤާނޫނުގެ   .72

އަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާެއްއ މެޑިކަލް އެްގޒެމިނޭޝަނެއް ހަދާއިރު ނުވަތަ ޤައިދީ

ދިނުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކަށް އެކަން އަންަގއި އޭނާގެ އިޢުިތރާޟެއް އޮތްޯތ 

 ބަލަންވާނެއެެވ.

 

ޤައިދީންގެ މެޑިކަލް 

އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދުމާއި ފަރުވާ 

 ދިނުމަށް ލިބޭ ބާރު 

ްށ މެޑިކަލް އެްގޒެމިނޭޝަނެއް ެހދުމަށް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ލިބިގަތުމަ  .73

ޤައިދީއަކު ިއޒުނަދީފައި ނުވިޔަސް ނުވަތަ ެއއިން ކަމަކަށް އިންކާުރ 

ކުރިޔަސް، އަންނަިނވި ޙާލަްތތަކުަގއި މެޑިކަްލ އޮފިސަރަްށ ޤައިދީެގ ރުހުމާ 

ނުލައި، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު މިންވަރުގެ ބާުރ ބޭނުންކޮށްގެން 

 ެނއެވެ.ޤައިދީއަކު އެްގޒެމިންކޮށް އޭާނއަށް ފަރުވާ ދެވިދާ

ވަނަ  50ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިްނ ހަދަންޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މެޑިކަލް އެސެސްމަންްޓ ހެދުމަށް 

 އިންކާރުކުރުން؛ ުނވަތަ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ  74މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ކަލް އެްގޒެިމނޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަންގާ މެޑި

 ނުވަތަ ؛ ހެދުމަށް އިންކާރުކުރުން

މެޑިކަލް ެއްގޒެމިނޭޝަނެއް ހެދުމަށް ޤައިދީއަކު އިންކާުރކުރުމުގެ  (ނ)  

ސަބަބުން އޭނާެގ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފުރާަނއަްށ ނުވަތަ 

ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުްނވެާދނެކަމަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް 

 ުނވަތަ ؛ ޤަބޫލުކުރެވުން

ޤައިދީ ހޭނެތުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޤައިދީއަށް ކުރިަމތިވެފަިއވާ  (ރ)  



 
 
 
 

 
 

 45 

ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ަސބަބުން އިޒުނަދެވޭފަދަ ޙާލަތެއްަގިއ 

 ނުވުން.

 

ހެކީގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް 

 އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދުން 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ފަދަ ކުށެއް  91ޤައިދީއަކު މި ޤާނޫނުގެ   .74

ތަޙްީޤޤީ އިދާރާއަކަްށ އެމައްސަލަ  ކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި

 މެޑިކަލް އެމީހެއްގެ ،ޤީޤުކޮށްަދށުން އޭނާ ތަޙް ކޯޓު އަމުރެްއގެ ހުށަހަޅައި

 ކުރިކަން ކުށެއް އެ އޭނާ ހަދައިގެން އެގްޒެމިނޭޝަނެއް

ކުރެވޭނަމަ، ބޫލުޤަ ސަބަބާއެކު އެކަށީގެންވާ ސާބިތުކޮށްދެވޭނެކަމަށް

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނގެ އެންގުުމގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޮއފިސަރަކަށް ެއ 

  ޤައިދީެއއްގެ މެިޑކަލް ެއގްޒެިމނޭޝަން ހެދިދާނެއެވެ.

 

ކޮންމެ ޤައިދީެއްއގެ މެިޑކަލް ރެކޯޑު އެ ޖަލަކުން ބަލަަހއްަޓންވާނެެއވެ. އަދި   .75 މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

 އަންނަނިވި މަުޢލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.އެ ރެކޯުޑަގއި 

 ؛އުމުރު ޤައިދީގެ ނަމާއި (ހ)  

 ދީފައިވާ އަދި ެދވެމުންދާ ފަރުވާ؛ (ށ)  

ދީފައިވާ އަދި ދިނުމަށް ލަފާދީފައިވާ ބޭސް އަދި ބޭސް ދީފައިާވ  (ނ)  

 ؛ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

ޙީ މިނޫނަސް ޤައިދީއަށް ކުެރިވފައިވާ ބޭހާއި އަދި ހުރި ޞިއް (ރ)  

 މައްސަލަތަކާބެހޭ ގޮތުން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތު.

 

ޞިއްޙީ ނުރައްކަލަކަށްޓަކައި  

 ޤައިދީން ޖަލުން ބަދަލުކުރުން 

އަންނަނިވި ކަންަތއްތަުކގެ ެތރެއިން ކަމެްއ މެޑިކަލް އޮިފސަރަށް  (ހ)  .76

ފާހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ އެކަމެްއ ލިޔުމުން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް 

 ެނއެވެ.ޕްރިޒަންއަށް އަްނގަންވާ
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ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީުޛކުުރމަށް ނުކުޅެދޭ ފަދަ ބައްެޔއް  )1(   

 ؛ހުރުން

ރަނގަޅުވާެނކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ނަފްސާނީ ބައްެޔްއ  )2(   

 ؛ހުރުން

 ގައިްނގަޔަށް އަރާ ބައްެޔއް ުހރުން. )3(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގިއާވ ގޮތަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރ އަންގާ  (ށ)  

ތަކަްށ ބަލާފައި، ެއ އެންިގ މައްސަަލއެްއ ޙައްުލވަންދެން އެންގުން

ޤައިދީއަކު ޖަލުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  ޑައިެރކްަޓރ އޮފް 

ޕްރިޒަންގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނަރަށް ލިޔުމަކުން ހުއްދަ 

 ދެވިދާނެއެެވ.

ޓަކައި ފެތުރެމުންދާ ގައިންގަޔަށް ައރާ ބައްޔަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް (ނ)  

ގިނަ ޢަދަދެްއގެ ޤައިީދން ޖަލުން އެހެން ތަނަކަށް 

ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރަންވާނީ ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް 

ޕްރިޒަންގެ މަްޝވަރާެގ މަިތން ކޮމިޝަނަރުގެ ުހއްދަ ިލޔުމަކުން 

 ލިބިގެންނެވެ.

 

ވަގުތީ ގޮތުން އެހެން ތަނަކަށް 

 ބަދަލުކުރެވޭ ޤައިދީން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖަލު ނޫން އެހެން ތަނަކަށް  76ގެ މި ޤާނޫނު (ހ)  .77

ބަދަލުކުރެވޭ މީހުން ފަރުވާ ނިމިގެން ދޫކޮށްލެވެންދެން ނުވަތަ 

އެނޫންވެސް ގޮަތކުން އަނބުރާ ޖަލަށް ގެނެވެންދެން ތިބޭނީ 

 ބަންދުގަެއވެ.

މި މާއްދާގައި ބުނެވިފައިވާ ފަދަ ތަނެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފައި  (ށ)  

ނޑޭނެެއވެ.ހު  ންނަ ދުވަސްތައް އޭާނގެ ޙުުކމުން ކެ
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ނޑަްށ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ކަންތައްަތއް   .78 މެޑިކަލް ސެންޓަރާބެހޭ ރިޕޯޓު  މި ޤާނޫނުގައިވާ މިންގަ

ނެތްނަމަ، ނުވަތަ މެޑިކަލް އޮފިސަރުގެ ވާޖިބަށް ހުރަްސ އެޅޭފަދަ ކަެމްއ 

ލިޔުމަކުން ަޑއިރެކްޓަރ އޮްފ  ،ރުއެކަން މެޑިކަލް އޮފިސަ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 ޕްރިޒަންއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ.

 

ޖަލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަުރ އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުަމށްޓަކައި ކޮންެމ   .79 މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޖަލަށް ވަނުން 

 ވަގުެތްއގަިއވެސް ޖަލުގެ ކޮންެމ ސަރަޙައްދަކަށްެވސް އޭާނއަށް ވަދެވޭެނއެވެ.

 

ން ނުވަތަ އެހެން މަރުވުމު  ޤައިދީން 

 ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުން 

ޤައިދީއަުކ މަރުެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާަފށް ބޮޑަށް  (ހ)  .80

ުނވަތަ ބަްއޔަކާ ގުިޅގެން އެހެން ތަނަކަށް ، ބަލިވެއްޖެނަމަ

ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަަތ އޭނާއަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާެއއް 

ނަޑއަ  ޅާފައިވާ ޒިންމާދާރު ބަލަދުެވރިޔާއަށް ވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ކަ

 ލަސްނުކޮށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއވާ ބިޭދސީއަކު މަުރވެއްޖެނަމަ، އެކަްނ އޭނާގެ  (ށ)  

ޤައުމުގެ އެމްބަީސއަކަށް ވީއެންމެ ައވަސް ފުރުޞަތެއްަގިއ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 

ޤައިދީއަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ 

ޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ ބޮޑު އަނި 

 ކަންކުރާނެ ގޮތް 

ޖަލުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި އަނިޔާެއއް ލިބިއްޖެނަމަ   .81

 ތިރީގަިއވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަްނވާނެެއވެ.

ނުރައްކާތެރި އަނިާޔއެއް ެވއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެމީހަކު ޖަލުގެ  (ހ)  

 ނުން؛މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ދަްއކައި، ފަރުވާދި

މަރުވެގެންނަމަ، ވަގުތުން ަޖލުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް ދައްކަިއ،  (ށ)  

ޢުލޫމާތު މާއިއެކު އަދި މިކަމާބެހޭ މަ މެޑިކަލް ެއްގޒެމިނޭޝަނެއް ެހދު
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ނޑައަޅާފަިއވާ ބަލާ ތަޙް ޖިނާޢީ ކުށްތައް ޤީޤު ކުރުމަށް ޤާނޫނަކުން ކަ

ިއ އިުރޝާދުގެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެުކ އެފަރާތުެގ ލަފަޔާ

ނޑު ވަޅުނުލުން.  ދަށުން މެނުވީ މަރުވެފައިވާ ަމއްޔިާތގެ ހަށިގަ

މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި އަނިާޔއެއް މީހަކަށް  (ނ)  

ލިބިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އިންސްޕެކްޓަރަާށއި ކޮމިޝަނަރަށާއި 

 މިނިސްޓަރަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އެންގުން؛

ހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި އަނިޔާެއއްެވްއޖެނަމަ މީ (ރ)  

 24އެކަން ހިނގިގޮެތއް ބަލަިއ ކޮމިޝަނަރަށާއި މިނިސްޓަރަށް 

 ވީ، (ސަުއވީސް) ގަިޑއިރުެގ ތެޭރގަިއ ަވގުތީ ރިޕޯެޓއް ހުށަހަޅައި

އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭަގއި ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް 

 ޒަން ހުށަހެޅުން؛ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރި

މީހަކު މަރުވީ ޖަލުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގެ ސަބަބުން  (ބ)  

 48ކަމުގަިއވާނަމަ، އެކަން ހިނިގ ަވގުތުން ފެށިގެން ގިނަެވެގން 

ދައުލަުތގެ މިނިވަން  ،(ސާޅީސް އަެށއް) ގަިޑއިުރގެ ތެރޭަގއި

 ްނ ލޫމާތު ދިނުމާއެކު އެކަޢުުތގެ މަމުއައްސަާސއަކަށް އެކަން ހިނގިގޮ

 ދައުވަތުދިނުން.ބެލުމަށް 

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ައނިޔާއެއް ލިބުނީ ޖަުލގަިއ ހިނގި  (ޅ)  

ކަމާުގޅޭގޮތުން ައޅަންޖެހޭ ، މާރާމާރީއެއްެގ ސަބަބުން ކަުމގަިއވާނަމަ

 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުްނ؛

މާރާމާރީއެއްގެ ސަބަބުން ީމހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ނުވަަތ މީހަކަށް  (ކ)  

ނުރައްކާތެރި އަނިޔާެއްއވެްއޖެނަމަ، އެކަމާުގޅިގެން ޖަލުގަިއ 

 އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން.
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ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން 

 ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު 

ކްަޓރ އޮފް ޕްރިޒަން ވަނަ މާއްާދގެ (ރ) ގެ ދަށުން ަޑއިރެ 81މި ޤާނޫނުގެ   .82

 ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ތިރީަގިއވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މަރުވި ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ކިބަިއގައި ަބއްެޔއް ުހރިކަމަށް  (ހ)  

އެކަމުގެ ތަފްޞީާލއި ދެވިފަިއާވ ، ކުރިން ފާހަގަކުރެވިަފއިވާނަމަ

 ފަރުވާާއއި ފަރުވާކުރި ތާރީޚުަތއް؛

 ރުވި ދުވަހު ނުވަތަ އަިނޔާ ލިބުނު ދުވަހު ކަންހިނގައިދިަޔ ގޮތް؛މަ (ށ)  

އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ެއޑްމިޓްުކރެވުނުނަމަ އެކަން ކުރެވުނު ދުވަހާއި  (ނ)  

 ؛ގަޑި 

 ؛ބަލީގެ ނިޝާންތައް ނުވަތަ ިލބިފައިވާ އަިނޔާގެ ތަފްޞީލު  (ރ)  

 ސަބަބު؛ އޭނާ މަރުވިކަމަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރު ބަޔާންކުރާ (ބ)  

މަރުވި ދުވަހާއި ަވގުތު އަދި އޭނާ މަރުވުމަށްފަހު އޮތް ޙާަލތާއި އަދި  (ޅ)  

އެނޫންވެސް އެފަދަ ރިޕޯޓެްއގަިއ ހިމަނަން މެޑިކަލް ޮއފިސަރަށް 

 ފެންނަ ކަންތައްތައް؛

އޭނާ މަރުވާން ނުވަތަ އޭާނއަްށ އަނިޔާވާން ދިމާވި ސަބަބުތަްއ ކަމަށް   (ކ)  

 ރިޒަންއަްށ ފެންނަ ކަންތައްތައް.ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕް

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޤައިދީންގެ ޝަކުވާ އަޑުއެހުން 

 

ޤައިދީންގެ  ޝަކުވާތަކާއި 

އެމީހުން އެދޭ ކަންތައްތައް 

 ކޮށްދިނުން 

ޤައިދީންގެ ޝަުކވާތަާކިއ އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  (ހ)  .83

ނަޑއަޅާފަ ިއވާ ޖަލު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަްށ ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 އޮފިސަރަކަށް ހުށެހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ޤައިދީން ކުރާ ޝަުކާވގެ ާބވަތާއި ކުޑަ ޮބޑުމިނަށާއި ުކރިން އެ  (ށ)  
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ޤައިދީއަުކ ކޮށްފަިއވާ ެއނޫންވެސް ޝަުކވާތަކަްށ ބަލައި، 

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ 

 ތަކަށް ޢަމަލުުކރެވިދާނެެއވެ.ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮ

ޝަކުާވއަކީ އެްއވެސް ޙަޤީޤަެތއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ކުރި  )1(   

ޝަކުާވއެއް ނޫންކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަާކއެުކ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ޝަުކވާެއއް އިތުރަށް ނުބަލަިއ 

 އެގޮތަށް ނިންމިކަމަށް ޖަވާބުިދނުން؛

) ވަނަ ނަންބަރުަގިއ 1( މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  )2(   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަުކވާ ފިޔަވަިއ އެހެން ކޮންެމ 

ޝަކުާވއެްއ، އިތުރަށް ބަލައި ޖަވާބު ދިނުމާއި، އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަުޅއެޅުން.

ނޑަައޅާފަިއާވ ޖަލު  (ނ)   ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 އޮފިސަރު އަންނަނިވި ކަްނކަްނ ކުރަންވާނެެއވެ. 

ޤައިދީއަކު ކުރި ޝަުކވާތަާކއި އޭނާ ބޭނުންވި ކަންތައްތަކާިއ  )1(   

 އެކަމާބެހޭ ގޮތުން އެޅުނު ފިަޔަވޅުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން؛

ޤައިދީއަކު ކުރި ޝަުކވާތަާކިއ އޭނާ ބޭނުންވި ކަންަތއްތަްއ  )2(   

(ފަހެއް)  5ބަލައި ެއކަމާމެދު ނިންމި ޮގތެއް އޭާނއަށް 

 ްނގުން؛ ައދިދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ

ޤައިދީއަކު ކުރި ޝަުކވާައކީ ޭއނާއަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެްއ  )3(   

ލިބިގެން ކުރި ޝަކުވާެއއްކަަމށްވާނަމަ، އެކަމާބެހޭ ގޮތުން 

އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ޞިއްީޙ ފަރުވާ ވަގުތުން ދިނުމާިއ 

 ކޮމިޝަނަރަށް ރިޕޯޓުކުރުން.
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ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ދިން 

ތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ޖަވާބާމެދު ހި 

އިންސްޕެކްޓަރަށް އެކަން 

 ހުށަހެޅުން 

ޤައިދީއަކު ކުރި ޝަުކާވއާމެދު ނުވަތަ ބޭނުންވި ކަންތަކާބެހޭ ގޮތުން   (ހ)  .84

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ުނވަތަ ޖަލު އޮފިސަރަކު ޢަމަލުޮކށްފައިވާ 

ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އޭނާއަށް އެ މައްސަލަ 

ޓަރ އޮފް ޕްރިަޒންސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ އިންސްޕެކް

ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން އިންްސޕެކްޓަރަށް އެންގޭނެ މަގު ަޑިއރެކްޓަރ 

 އޮފް ޕްރިޒަން ތަނަވަސްކޮށްޭދންވާނެެއވެ.

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނސް ޖަލު ބަލައި ފާސްކުރަމުްނ ގެންދާ  (ށ)  

ަޝކުާވ ސީދާ އިންސްެޕކްޓަރަށް  ވަގުެތްއގަިއ ޤައިދީައކަށް އޭާނގެ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

އިންސްޕެކްޓަރ ޝަކުވާ އަޑުއަހައި 

 ގޮތެއް ނިންމުން 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޙާލަުތގައި އިްންސޕެކްޓަރ  84މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .85

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަްނާވނެއެވެ.

 ޝަކުާވކުރާ ޤައިދީއާ ސުވާުލޮކށް، އެކުރާ ޝަުކވާ ނުވަތަ )1(   

 ބޭނުންވާ ކަމެއް ޮއޅުންފިލުވުްނ؛

ޤައިދީ ކުރި ަޝކުާވއާބެހޭ ގޮތުން  ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް  )2(   

ޕްރިޒަންއާ ވާހަކަދަްއކައި ެއއީ ޞައްަޙ ޝަުކވާެއއްނަމަ 

 އެކަމަށް ޙައްެލއް ހޯދައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުން.

) ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ަޤއިދީއަުކ ކުރާ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ޝަކުާވއެއް ވާހަކަ ދަްއކަިއެގން ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން 

 ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި މުއާޞަލާތުކުރުން 

 

ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އަދި 

 މުއާޞަލާތުކުރުން 

އެ ަގވާއިުދގަިއ ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން  .86

ނަޑއަޅާ ކަންކަން ހުއްދަކުެރވިދާނެެއވެ. އަދި ތިީރގަިއވާ ަކންކަން ކުރެވޭެނ  ކަ

 ގޮތް އެ ގަާވއިދުަގއި ަކނަޑެއޅިފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.

 ޤައިދީންނާ ބައްދަލުކުރުން؛ (ހ)  

ޤައިދީންނަށް ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާިއ، އެމީހުންނާ ފޯނުން  (ށ)  

 ގުޅުން.

 

ސިޓީ ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި ބަލައި 

 ފާސްކުރުން 

ޤައިދީންނަށް ލިބޭ ނުވަތަ އެީމހުން ފޮނުވާ ސިޓީ ނުވަތަ ެއނޫންވެސް އެފަަދ   .87

ކޮށް ނުވަތަ ބަލަިއ ފާސްކުރުމުގެ ކެތި ކިޔަިއ، އަުޑއަހަިއ، ރެކޯޑްތަ

އިޚްތިޔާރު ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ލިިބެގންވެެއވެ. އަިދ  

އޮފް ޕްިރޒަންައށް ލިބޭ އިޚްތިޔާުރގެ ދަުށން އަންނަނިިވ  ޑައިރެކްޓަރ

ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، ެއފަދަ ސިޓީއެްއ ނުވަަތ ެއއްެޗްއ ދިނުން ނުވަަތ 

 ރައްދުކުރުން މަނާވެސް ކުެރިވދާނެއެވެ.

އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ބިރުދަްއކާ ބާވަތެްއގެ ެއއްޗަކަްށވުްނ ނުވަތަ  (ހ)  

 ؛ރާތް ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކަްށވުންބޭއަދަބީ ބަހުން ޢިބާ

އެ ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުމަކީ ިޖނާއީ ކުށެއް ކުރުމަށް މަގުަފހިވެދާނެ  (ށ)  

ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ަތޙްޤީޤަކަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ 

 ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް ހުރަހެއް އެޅިދާނެ ެއއްޗަކަްށވުން؛

 ނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެކުލެުވން؛ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާ  (ނ)  

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ަރްއކާތެރިކަމާއި ޖަުލގެ ިހންގުމަށް  (ރ)  
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 އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އެކުެލވުން؛

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އަާސސީ ޙައްޤުތަކަށް އަސަުރކޮށްފާނެ  (ބ)  

 މަޢުލޫމާތެއް އެކުލެވުން.

 

ިއ ޚަރަދުގަ ޤައިދީއަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންވާނަމަ، އޭނާގެ އަމިްއލަ  .88 ކުރުން ޢައްޔަނު ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ ަބއްދަލުކުެރވޭެނ އިންތިޒާމް ޢައްޔަނު

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. ައދި މިގޮތުން ކުރާ ބައްަދލުކުރުމުގައި ެއ 

 ދެމީހުން ފެންނަ ހިސާބުގައި ޖަލު އޮފިސަރަކު ހުންނަންވާނެެއވެ.

 

ޤައިދީއާއި ޤާނޫނީ ވަކީލާއި 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ މެދުގައި  

 މުޢާމަލާތުކުރުން 

ޤައިދީާއއި އޭާނގެ ޤާނޫނީ ވަކީާލއި ކޯޓުތަާކއި ަސރުކާރުެގ  (ހ)  .89

އެނޫންވެސް އިދާރާތަާކ ދެމެދު ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ނުވަތަ އެ ސިޓީ މިގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ތަކެތި ހުޅުވައި، ކިަޔއި  (ށ)  

ފޮނުވޭ ފަރާތަށް ރައްދުނުކޮްށ ހިފެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި ތިރީގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސަބަބުތަަކށްޓަކައި، ކަމާބެހޭގޮތުްނ ލިބޭ 

 އިންޓެލިޖެންސަށް ބިނާކޮށް،  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަެށވެ.

ްއ އެ ސިޓީެއއްަގއި ޤާނޫނާ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވާހަަކއެ )1(   

 ؛ލިޔެފައިާވކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން 

އެ ސިޓީަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޖަލުގެ ސަލާމަތަށް ނުވަތަ  )2(   

ޖަލުގައި ތިބޭ އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާެނ 

 ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

ން މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ސިޓީ ހިފަހައްޓާނަމަ، އެކަ (ނ)  

 ޤައިދީއަށް އަްނގަންވާެނއެެވ.
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 ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި 

 ތިބޭ ބިދޭސީންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ ބިދޭސީންނަށް، އެކަށީގެންވާ ކޮންެމ   .90

ވަގުެތްއގަިއވެސް އެ ބިދޭީސެއއްގެ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ަކނޑަައޅާ މީހަކާ 

ދޭންވާެނެއވެ. އަިދ އެމީހަކީ ކޮްނ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަަމޖައްސައި

ޤައުމެްއގެ މީހެއްކަން ަކނަޑއެޅިގެން ނޭނގޭނަމަ، އޭާނާއ ބައްދަލުކުރުމަށް 

ނަޑއަޅާ މީހަ  ކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.އޭނާ ކަ

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ޤައިދީން ޖަލުގައި ކުރާ ކުށް 

 

ންތައްަތކުެގ ެތރެއިން ކަމެްއ ޤައިދީއަުކ، ތިީރގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކަ  .91 ޖަލު ކުށްތައް 

 ކޮށްފިނަމަ އޭނާ އެކުރަނީ ޖަލު ކުށެއް ކަުމގައި ބެލެވޭެނެއވެ.

ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެްއދުން ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން  (ހ)  

 މަސައްކަތްކުރުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ޖަލު  (ށ)  

 ކުރާ އަމުރަކާ ޚިލާުފވުން؛އޮފިސަރު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިުދގަިއ ޖަލުގަިއ ގެްނގުޅުްނ މަނާ  (ނ)  

ނޑަައޅާފަިއާވ އެްއވެްސ ެއއްެޗއް އަތުަގއި  ތަކެތިކަމަށް ކަ

ބެހެއްޓުމާއި އެފަދަ އެްއޗެއް ލިބިގަތުމާއި އެފަދަ އެްއޗެއް ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން؛

ނާޑ  ޖަލު ތެރޭގައި (ރ)   ނަޑއަޅާފަިއވާ މިންގަ އަޚްލާޤު ބެހެއްޓުމަށް ކަ

ޚިލާފަށް ނުވަތަ އެހެން ޤައިދީންގެ ސަލާމަތާއި މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ 

 ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން.
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ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެްއެގ ތުހުމަތުގަިއާވ  91މި ޤާނޫނުގެ   .92 ދިފާޢު 

އި ވާހަކަދެްއކުމަށާއި ހެކި ހުށަހެުޅމަށް ފުރުޞަތު ޤައިދީއަށް އޭނާގެ ދިފާޢުގަ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

 

ޖަލުގައިކުރާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަ 

 ބެލުމުގެ ނިޒާމު 

ޤައިދީން ކުރާ ކުށްތައް ބަަލިއ، އެމީހުންެގ މައްޗަްށ ސާބިުތވާ ކުށްަތކާމެދު   .93

ނަޑއެޅުަމށްޓަކައި އިންޓަރނަލް ޑިސިްޕލިނަރީ ނިޒާމެ ްއ އަޅާނެ ފިަޔވަޅު ކަ

އެކަށަައޅަިއ، އެ ިނޒާމުެގ ދަށުން ޤައިދީންނާމެދު ކަންކުރާނެ ގޮތުެގ 

ިމ  ެގ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ހަަދންވާނެެއވެ.ގަާވއިދެްއ މިނިސްޓަރު

ނިޒާމު ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނީ، މިނިވަންކަމާެއކު މައްސަލަ ބެލޭނެ 

 ގޮތަކަެށވެ.

 

ޖަލު ކުށްތަކާ ގުޅިގެން 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ޤައިދީއަކު ޖަލު ކުށެއް ޮކށްފިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، ޖަލު  )(ހ  .94

އޮފިސަރު އެކަން ަވގުތުން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަްށ 

އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި އެަކން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަްށ 

 އެންގުމާެއކު ެއކަމެއް ވަގުތުްނ ތަޙްޤީޤުކުރަންވާނެެއވެ.

ގެ ދަށުން ކުރާ ތަޙްޤީޤެއް ނިމުމަށްފަހު، މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުގެ 

 ބާވަތަށާއި ޙާލަތްތަކަށް ބަލައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުެރވިދާެނއެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ މީހާެގ ޢަމަލުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް  )1(   

ނަމަ، ޭއނާއާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެްއ އޭނާ އެއްބަްސވެއްޖެ

(ދޭއް)  2ނާޅައި އޭނާގެ ޢަމަލުތަްއ ބެލުމަށް 

މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުުނވާެނ ގޮތެްއގެމަތިން އެ ަމއްސަލަ 

ފަސްކުރުމާއި، އަދި އެ މުްއދަތުގައި އޭނާގެ ޢަމަލުތަްއ 
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އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ އެ މަްއސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުްނ؛ 

 ނުވަތަ

 މައްސަލަ ބެލުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ފޮނުވުން. )2(   

ޤައިދީއަކު ކުރި ކުުށގެ ކުަޑ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ޖަލުެގ   (ނ)  

މަޞްލަޙަތު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެމީހެއްގެ މައްސަަލ 

ނިމެންދެން، އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން 

އިރެްކޓަރ އޮފް ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ޑަ

 ޕްރިޒަންއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 

) ވަނަ ަނންބަރުގެ 2ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) ގެ ( 94މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .95 ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑުއެހުން 

ވަނަ  45ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޑިސިޕްިލނަރީ ބޯޑުންނެވެ.

ޑުއެހުމެއް ޭބއްވުުމގެ ކުރިްނ ކުުށގެ ތުހުމަތުގަިއާވ ޑިސިޕްލިނަރީ އަ  (ށ)  

ޤައިދީއަުކ، އޭނާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށްޓަަކއި ެއއްެވްސ ހެއްކެއް 

ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވޭތޯ ބަލައި، ުނވަަތ އޭނާގެ 

ދިފާޢުގައި ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންތޯ ބަލައި، އޭނާ އެފަދަ 

އެކަމަށް އެކަީށގެންވާ ުފރުޞަތެއް ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ދޭންވާނެއެވެ.

(ސާދަ)  14ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުުށގެ ޢަމަުލ ހިނގާތާ ގިނަެވގެން  (ނ)  

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑުއެހުން ބާއްަވއި އެ މައްސަލަ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
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އެހުމެްއަގއި ސާބިތުވާ ކުށަކަށް ތިރީގަިއ ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑު (ހ)  .96 އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަދަބެއް ނުވަތަ އަަދބުތަކެއް 

ނަޑއެިޅދާނެއެވެ.  ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ކަ

ޤައިދީއަށް ޖަލުަގއި ކުާރ މަަސއްކަތުން ލިބޭ އުޖޫރަ ުނވަތަ  )1(   

ނޫން ރެ ދިގު(ެއކެއް) މަސްދުވަހަށްވު 1އުޖޫރައިން ބައެއް 

 މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުން؛

 1ޤައިދީއަށް ެދވޭ ޢިނާޔަތެްއ ުނވަތަ ޢިނާޔަތެްއގެ ަބއެްއ  )2(   

(އެެކއް) މަސްދުވަހަްށވުެރ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް 

 ނުދިނުން؛

(ެއކެްއ) މަސްދުވަްސ  1ކުށުގެ އަދަބު ުކޑަކުރުމަްށ  )3(   

ނޑަެއޅުން  ؛ވަންދެން ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ކަ

(ތިރީސް) ުދވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން ުމއްދަތަކަށް  30 )4(   

 އެކަހެރި ކުރުން.

ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ަބޔާންކުރާ  (ށ)  

އަށް ނަސޭހަތްދީ، އަދަބެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޤައިދީ 

 މަށް ނިންމިދާނެއެވެ.އިންޒާރުދިނު

 

ޑިސިޕްލިނަރީ އަުޑއެހުމެއްެގ ދަށުން ޤައިދީއަކު ެއކަހެރިކުރުމަށް  ހ)(  .97 ޤައިދީން އެކަހެރިކުރުން 

ނަޑއަަޅއިފިނަމަ، އެކަން ވަގުތުން ޖަލުގެ ޑައިެރކްޓަރ އޮފް  ކަ

 ޕްރިޒަންއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްިރޒަން ަޤއިދީއަުކ ެއކަހެރި ކުރަްނވާނީ ކަމާބެހޭ  (ށ)  

ެއއްގޮތަެށވެ. ެއކަހެރި ކޮށްފަިއ ހުންނަ ގަާވއިދާއި ޖަލު އަމުރުަތކާ 

ޤައިދީއަކަށް އެންމެ މަދުެވގެން ލިބެންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ޖަލު 
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ނޑައަޅަްނވާނެެއެވ.  އަމުރުަގއި ކަ

(ހައެއް)  6އެކަހެރިކޮށްފައި ހުންނަ ޤަިއދީގެ ޙާލު މަދުވެގެން  (ނ)  

ހަކު ކުރާ މީޢައްޔަނުގަޑިން ެއއްފަހަރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން 

ބަލަންވާނެއެެވ. އެފަދައިްނ ބަލާއިރު، ަޤއިދީގެ ޙާލު ރަނގަޅު 

ނޫންކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ޤައިދީައކު މެޑިކަލް ޮއފިސަރަށް 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

ޤައިދީގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޙާލަތަށް ނުރައްކާވާފަަދ  (ރ)  

ފެނިއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް ކުރިމަިތވެދާނެކަމަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރަށް

 އޭނާ އެކަހެރިކޮށްަފއި ބަހައްޓަިއގެން ނުވާނެެއވެ.

 

ޤައިދީން އެކަހެރިކޮށްފައި 

 ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު 

އެްއވެސް މީހެްއގެ މަްއޗަށް އެކަހެރި ކުރުުމގެ ތަފާތު ދެ ނިޔާެއއް ިމ   .98

ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ގަިއވާ ޑިސިޕްލިނަީރ އަުޑއެހުމެއްެގ  97ޤާނޫނުގެ 

ނޑަ އެިޅއްޖެނަމަ އެ ދެ ނިޔާގެ ތެރެއިން ދިގު މުއްދަތަށް ދަށުން ކަ

ނަޑއެޅުނު ނިޔާ ތަންފީޛުުކރުމުން، އެ ދެ ނިޔާވެސް ތަންފީޛުވީކަމަްށ  ކަ

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 

އެްއވެސް ޤައިދީައކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބޭ ފަދަ އަދަބެއް ދީގެްނ   .99 އަނިޔާއަކަށް ވާ އަދަބު ނުދިނުން 

 ނުވާނެެއވެ.

 

 ބުއިމަށްދެވޭ ކެއިން 

 މިންވަރު މަދުކުރުން 

 

އެްއވެސް ަޤއިދީއަކަށް ކެިއން ބުއިމަށް ދެވޭ މިންވަުރ އެމީހަކަށް ޭދ   .100

 އަދަބެްއގެ ގޮތުން މަދުކޮށްގެްނ ނުވާނެެއވެ.

 

ތަޙްޤީޤުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ބަންދުކުރެވިފަިއވާ މީހެްއެގ   .101 ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރުން 
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ތެރެއިން އޭނާ ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވުނު ކުށުން ަބރީއަވުމަށްޓަަކިއ  ޢިނާޔަތުގެ

ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިނާޔަތްތައް އެމީހަކަށް ދޭ އަދަބެްއެގ 

 ގޮތުން އުނިކޮްށގެންނުވާެނއެވެ.

 

ޖަލު ކުށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ 

 ކަންކަމާއި އަދަބުތައް ޢާންމުކުރުން 

ނޑައަޅާފަިއވާ ުކށްތަކުގެ  މި ޤާނޫނުގެ (ހ)  .102 ދަށުން ޖަލު ކުށް ކަމަށް ކަ

ތަފްޞީލާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމު ހިނގާ ގޮާތއި، ަކނޑަެއޅޭ 

އަދަބުތަކުެގ ކޮޕީެއއް ަޤއިީދންނަށް ފެންނަ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައި 

 އަދި ޤައިދީައކު އެިދއްޖެނަމަ، އޭނާއަށް ޭއގެ ކޮީޕއެއް ދޭްނާވނެއެވެ.

ކުރާ ޖަލު ކުށާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރީއެއްަގއި ލިޔެ ޤައިދީން  (ށ)  

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްިރޒަން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަިދ އޭެގ 

 ކޮޕީއެްއ، އެ ަޤއިދީެއއްގެ ަފިއލުގައި ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ޤައިދީން ކުރާ ކުށްތަާކއި ެއކަމާ ގުިޅގެން އެ ޤައިދީންަނށް ދެވޭ  (ނ)  

 ތު ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަދަބުތަކުގެ މަޢުލޫމާ

 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ޤައިދީންނަށް ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި 

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން 

 

ޤައިދީން ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށާއި ޢާއިލާއަްށ   .103 ރީހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް 

ރި މީހުންގެ ގޮތުގަިއ އައުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަފާުތ ބޭނުންތެ

ނަޑައޅައި، ކޮންމެ  ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްޮރގްރާމްތަްއ ކޮމިޝަނަރ ކަ

ޖަލެއްގަިއވެސް ހިންގަްނާވނެއެވެ. އަދި ެއގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަްއ 

ނަޑއެޅުމުަގއި، ތިރީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަކން ހިމެނުމަށް  ކަ
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 ދޭންވާެނއެެވ.އިސްކަން

ޤައިދީންގެ ނަފްސާނީ ޙާލަތަށް ބަލައި ކައުންސިލިްނގގެ ޚިދުމަތް  (ހ)  

 ލިބިދިނުން.

ވަޒީފާ އަދާކުެރވޭފަދަ ހުނަރު  ،ޖަލުގައި ހޭދަކުރާ ުދވަސްތަުކގައި  (ށ)  

ލިބިގަތުމަށާއި އަދި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވެ، ބޭނުންތެރި 

ނުންވާނެ ތަޢުލީމީ އަދި މަސައްކަުތގެ މީހެއްގެ ގޮުތގައި އުޅުމަށް ބޭ

 ހުނަރު ލިބިދެވޭނެ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާިއ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުިޅވަރާިއ ވަޒީާފގެ  (ނ)  

 ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.

 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ހިންގުމަށް 

 ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން 

ގްރާމްތަކާިއ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުަގިއ ރީހެބިލިޓޭޝަނާއި ވެލްފެއަރ ޕްރޮ  .104

އެހީތެރިވެ މަސައްކަތްަތްއ ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް 

ކައުންސިލަރުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ފަންނުތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރާނެ މީހުން އަދި 

 ރީހެބިލިޓޭޝަން އޮފިސަރުން ކޮންމެ ޖަލެއްގަިއވެސް ތިބެންާވނެއެވެ.

 

ޞަތު ރީހެބިލިޓޭޝަން ފުރު 

 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ރީހެބިލިޓޭޝަނާއި ވެލްފެއަރ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފުރުަޞތު ދިނުމުގަިއ    .105

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށް ޤައިދީއަށް މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން ނުާވނެއެވެ. (ހ)  

ޙަތާއި ޤައިދީންގެ ސަލާމަތާއި ަރއްާކތެރިކަން ޖަލުގެ ޢާންމު މަޞްލަ (ށ)  

ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ގަާވިއދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާަލތެއްަގއި 

މެނުވީ އެ ޚިދުމަތްތަްއ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ަޤއިީދންނަށް 

 ލިބެންވާނެއެެވ.

އެ  ޚިދުމަތްތަކުގައި ަޤއިދީން ޢަަމލީ ގޮތުން ަބއިވެިރވުމަށް ހިްތވަރުދީ (ނ)  
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 ޕްރޮގްރާމްތަކުަގއި ޤައިދީން ަބއިވެިރވުމުގެ ަމގުފަހިކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

 

ރީހެބިލިޓޭޝަނާއި ވެލްފެއަރ 

 އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތައް 

ރީހެބިލިޓޭޝަނާއި ވެލްފެއަރ އޮފިސަރުންެގ މަސަްއކަްތތައް ތިރީަގިއ   .106

 ބަޔާންކޮށްފައިެއވަީނއެވެ.

ޅުން ތަޙައްމަލުކުރުމުގަިއ ޤައިދީންނަށް ޖަލުގައި ދިރިއު (ހ)  

އެހީތެރިވުމާިއ،  ޢާއިާލއާއި މުޖުތަމަޢުގެ އަފުރާދުންނާއެުކ ގުޅުން 

ދެމެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުާމއި، ޖަލުން މިނިވަންވެ ާޢންމުންގެ 

ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅެންެޖހޭނެ ދިރިއުޅުމަށް ތައްާޔރުކޮށްދީ 

 އެކަންކަުމގައި ަޤއިދީންނަށް ިއރުޝާދު ދިނުން؛

ޤައިދީންގެ އަޚްލާާޤއި ިދރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ަތރައްޤީކޮށް  (ށ)  

 ؛ބައްޓަންކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުން

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން އެހީތެރިވާ ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤައިދީން  (ނ)  

އަލުން ކުށަކަށް އަރަިއގަތުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށާިއ ރަނގަޅު 

ން މުޖުތަމަޢަށް އައުމަށް އެހީތެރިވެދިުނމަށްޓަކައި ގޮތުަގއި އަލު

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

 

ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ކުރުަމށް ޙަވާލުކުރެވޭ މަަސއްކަތަީކ އަނިޔާ  (ހ)  .107 ޖަލުގައި ޤައިދީން ކުރާ މަސައްކަތް 

ކުރުމުގެ ނުވަތަ ހާނިއްކަ ކުުރމުގެ ނިޔަތުގައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތަކަށް 

 ވާނެެއވެ.ވެގެންނު 

އެމީހެއްގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތަށް ބެލުމަށްފަހު  (ށ)  

ނޑައަާޅ ގޮތަކަށް ރިާޢޔަތްކުރުމާެއކު، ކޮންމެ  މެޑިކަލް އޮފިސަރު ކަ

ޤައިދީއަކަްށވެސް ފުރުޞަުތ އޮތް މިންވަރަކުން ޖަލުގައި 

 ވަޒީާފއަދާކުރަން ހިތްވަރުދޭންާވނެއެވެ.
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ވަޒީާފއަްށވުރެ ބަންދުަގއި ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދު  ޖަލުގައި ލިބެންހުރި (ނ)  

ނޑަްށ  އިތުރު ެވއްޖެނަމަ، ފުރުޞަތު ލިބުމުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަ

 ބަލައި، އަޚްލާޤު ރަނަގޅު މީހުންނަށް އިސްކަންދޭންވާނެެއވެ.

ޤައިދީން ލައްަވއި މަސައްަކތް ކުރުވަންވާނީ ޖަލު އޮފިސަރެއްެގ  (ރ)  

 ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ޤައިދީންގެ މަސަްއކަތުގެ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮްނނަންވާނީ  (ބ)  

(އެެކއް) ދުވަސް އަރާމުކުރުަމށް ލިބޭ  1މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު 

 ގޮތަށެވެ.

 

ޤައިދީން ކުރާ މަސައްކަތަށް 

 އުޖޫރައެއް ދިނުން 

ޤައިދީން ކުރާ މަސައްކަތަށް ެއކަށީގެްނވާ އުޖޫރަެއއް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް  (ހ)  .108

 މުވެފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.ޤާއި

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ ގޮުތގެމަތިން ޤާިއމުކުރެވޭ  (ށ)  

ނިޒާމުގެ ދަށުން ަޤއިދީންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ަބއެްއ ެއމީހުންގެ 

ބޭނުމަށް ހުއްދަކުރެވޭ ތަކެތި ގަތުމަށާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް 

 އޮންނަންވާެނއެވެ. ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި

 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ވަގުތީ ގޮތުން ޖަލުން ދޫކުރުން 

 

ވަގުތީ ގޮތުން ޤައިދީން ޖަލުން 

 ނެރުން 

ނޑައަޅާ ަޝރުޠުތަކަކާ  (ހ)  .109 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، މިނިސްޓަރު ކަ

އެީކގަިއ، ޤައިދީައކު ަވގުތީ ޮގތުން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރަށް 

 ދެވިދާނެއެެވ.

 ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަުޅކަން އަާދކުރުމަށް؛ )1(   
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(ހައެއް) މަސް ނުފުރޭ ގާތުން  6ބަންދުކުރެވޭ އަންހެނާގެ  )2(   

 ކިރުދޭ ކުއްޖެއް ހުރުން؛

މަރުބަލީގައިވާ ުނވަތަ އާަދޔާ ޚިލާފަށް ބަލި ޢާއިލީ  )3(   

 މެންބަރަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް؛

 ބައިވެިރވުމަށް؛ޢާއިލީ މެންބަރެއްގެ ޖަނާާޒގަިއ  )4(   

ރާއްޖެއިން ލިބެންނެތް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ލިބިގަތުމަށް  )5(   

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި ަވގުީތ ގޮތުން  (ށ)  

އެދި ޤައިދީން ހުށަހަޅާނީ، ޑައިރެކްަޓރ އޮފް  ނެރުމަށްޖަލުން 

އަްށ ށަހެޅުމެއް ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންމިފަދަ ހު ޕްރިޒަންއަށެެވ.

އި މިނިސްޓަރަށް ޑައިެރކްަޓރ އޮފް ށާރަ ލިބުމުން، އެކަން ކޮމިޝަނަ

ޢަމަލުކުރާނީ މި  ލަތްތަކުގައި ޙާޕްރިޒަން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މިފަދަ 

ކޮިމޝަނަރ  އަންނަިނވި ނުކުތާަތކުެގ މައްޗަށް މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.އެކުަލވާލާ ަގވާއިދާ 

ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުގައިވާ ީމހާ ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް  )1(   

ޖަލުން ބޭރަށް ނެރެފިނަމަ އޭނާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ 

އެހެން ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ަފރުދުންގެ ބަޔަކަްށ ލިބިދާނެ 

ގެއްލުމަކަށް ބަލައި ައޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ސަލާމަތީ 

 ޅުަތއް އެޅުން.ފިޔަވަ

ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުަގިއވާ ީމހާ ފިލާފާނެ ކަމަށް އަޅަންޖެހޭ  )2(   

 އެންމެހައި ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުން.

ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދުގަިއވާ މީހާ ޖަލުން ބޭރުގައި އޭނާެގ  )3(   

 އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް  ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނެ
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އޭނާ ަލއްަވއި ޮސިއ  ރާރުގައިޤްއިުމގެ ކުރާނެ ކަ އިޙްތިރާމް

 ކުރުވުން.

ޢާއިލީ ގޮތުން މިފަދަ ކަންަކމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތެްއ  )4(   

ވާނަމަ އެފަރާތަކުން ަޤއިީދ ނުވަތަ ބަންދުަގިއވާ މީހާ 

 ލިޔުމުން ހޯދުން. ރާރުޤްށް އިޖަލުން ބޭރުގައި ޢަމަލުކުރުމަ

ންްސެގ އަރެއިންޝުޞިއްޙީ  އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ  )5(   

އިން ބޭރުން ދަށުން ާރއްޖެއާިއ ރާއްޖެ އުމީ ނިޒާމްެގ ޤަ

ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދަތުރުކުރާނަމަ ޚަރަދުގެ އެންމެހައި 

 ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލު.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ މުއްދަތާއި ރާއްޖެ  )6(   

ނަޑއެޅިަފއި އޮތުމާއި އެ މުއްދަތުަގއި އަންނާނެ މުއްދަތު ކަ

އޭނާ ބަލަހައްޓާނެ ުއސޫލުތަާކއި ެއކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު 

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމާއި އެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް  ކަ

 އޮތުން.

ކުްމ ކުގައި ޤައިދީ ޖަލުގައި އޭނާގެ ޙުމިފަދަ ޙާލަތްތަ )7(   

އި މި ޤާނޫނަށް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޖަލުގެ ަގާވއިދު ތަކަށާ

 އިޙްތިރާމް ކުރާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުން.

ޖަލެއްގަިއވާ ަޤއިދީއަކު ަވގުީތ ގޮތުން ނެރެވޭނީ ޖަލު އޮފިސަރަކާ  (ނ)  

އެުކގަިއ، އޭނާގެ ސީާދ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގަިއ ހުރިހާ 

ވަގުެތްއގަިއވެސް ހުންނަގޮަތށެވެ. މިގޮތުން ަވގުީތ ގޮތުން 

) އާއި 2ގައި ނެެރވޭނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (އޮފިސަރުންގެ ޙަވާލު 

) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާޙލަތްތަކުގަެއވެ. އަދި މި މާއްދާގެ (ހ) 3(

) ަގއިވާ ާޙލަތްތަކުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ޖަލުންނެރެ 4) ާއއި (1ގެ (
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ޤައިދީ ޙަވާލުކުެރވޭނީ އޭނާގެ ބެލެނިވެރިއެްއގެ ސީދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ތެްއގައި ެވސް ހުންނަގޮތަށެވެ.ދަށުގައި ހުރިހާ ަވގު

މި މާއްދާގެ ދަށުން ަވގުތީ ޮގތުން ޤައިދީން ދޫކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް  (ރ)  

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޑައިެރްކޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަންގަންާވނެއެވެ. 

އެގޮތުން، ަޤއިދީއަކު ދޫކުެރވިފަިއވާ މުއްދަތާއި، ވަގުީތ ގޮތުން 

ރުޠުތައް އެނގޭނެ ފުރިހަމަ ދޫކުރުމުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއާވ ޝަ

 މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށް ފޮނުވަންވާެނއެެވ.

 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރުމާބެހޭ 

 ގަވާއިދު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  109މި ޤާނޫނުގެ   .110

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަގުީތ ގޮތުން ޖަލުން ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެްއ 

ކޮމިޝަނަރ އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. ެއ ލަފާގެ މަތިން  މިނިސްޓަރުގެ

ގަާވއިދުަގއި ަވގުތީ ގޮތުން ދޫކުރުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ގޮތާިއ، ދޫކުރެޭވ 

ގޮތާިއ، ދޫކޮށްފަިއ ތިބޭ މީހުން ކުރުމަށާއި ނުކުރުމަށް ަޝރުޠު ކުރެވިދާެނ 

ތައް ކަންކަމާއި، ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިހުރުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެ ޙާލަތް

ވަނަ  109ޤާޫނނުގެ  މި ަގވާއިުދގައި މި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއވެ.

 މާއްދާގެ (ށ) ަގިއވާ ނުކުތާަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

 

ޤައިދީއަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާެއއް ރާއްޖެއިން ލިބެން   .111 ޞިއްޙީ  ބޭނުމަށްޓަކައި ދޫކުރުން 

މެިޑކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރަކު ެއގޮތަށް ިނންމާފައިވާނަމަ، ، ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި 

ކުރާ މެިޑކަލް އޮފިސަުރގެ ލަފާގެމަތިްނ އޭނާ ިޞއްީޙ ޢައްޔަނުމިނިސްޓަރު 

ބޭނުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭަރށް ދިއުމަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްަދ ކޮމިޝަނަރަށް 

 ދެވިދާނެއެެވ.
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ވި ޙާލަތްތަކުަގއިވާ ޤައިދީންނަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ އަންނަނި  .112 ވަގުތީ ގޮތުން ދޫނުކުރެވޭނެ މީހުން 

ފަރުވާެއއް ލިބިދިނުމަށާއި، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވގެްނ މެނުވީ އެހެން 

 އެްއވެސް ބޭނުމަކަށް ަވގުތީ ޮގތުންވެސް ދޫނުކުރެވޭނެ މީހުންނެވެ.

 ްނ؛ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ތިބޭ ޤައިދީ (ހ)  

 ކަމުގެ ރެކޯޑެއް އޮްތ ޤައިދީން.ޖަލުން ފިލި (ށ)  

 

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިްނ ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރާ ޤަިއދީން އެމީހުންގެ   .113 ޝަރުޠުތައް ހިފަހައްޓާތޯ ބެލުން 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލޭނެ  މައްޗަށް ކަ

 ނެެއވެ.ނިޒާމެއް ކޮމިޝަނަރ ޤާއިމުުކރަންވާ

 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރުން 

 ބާޠިލުކުރުން 

ޤައިދީއަުކ ަވގުތީ ގޮތުން ދޫކުރާއިރު އޭނާގެ މައްޗަްށ  (ހ)  .114

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޝަރުޠުަތާކ އޭނާ ދޫކޮށްފަިއވާ މުްއދަތުގައި  ކަ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އޭނާ ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައި ބެެހްއޓުމަކީ، 

އްކާތެރިކަމަށް ނުރައްާކވެދާނެ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރަ

ކަމެއްކަމަށް، އޭނާ ބަލަހަްއޓަން  ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން 

ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މުަވއްޒަަފކަްށ ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، ެއކަން އެ 

 މުވަްއޒަފަކު ަޑއިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް އަްނގަންވާެނއެވެ.

އޮފް ޕްރިޒަން ޙަވާލުޮކށްފައިވާ  ޤައިދީއަކު ބަލަހައްޓަން ަޑއިެރކްޓަރ (ށ)  

މުވަްއޒަފަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް 

ޕްރިޒަންއަށް އެްނގުމެއް އަްނަގއިފިނަމަ، ޑައިރެްކޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން 

އެކަމެްއ ބަލައި، ެއ ޤައިީދއެްއ ަވގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފަިއވާ ދޫކުރުން 

އަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ެއ ޤައިދީ ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އޭނާ 
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 އަލުން ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަްށ އަމުރުކުރަންވާނެެއވެ.

 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރުމުގެ 

ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުމުން ދެވޭ 

 އަދަބު 

ފުެވްއޖެނަމަ، ޖަލުގެ ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރުމުގެ ަޝރުޠުތަކާ ޤައިދީައކު ޚިލާ  .115

އެހެން އަމުރަކާ ޚިލާފުވުމުްނ ދެވޭ އަދަބުތަުކގެ ތެެރއިްނ އަދަބެއް އޭނާެގ 

ނޑަެއޅިދާނެެއވެ.  މައްޗަށް ކަ

 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު 

 ޖިނާއީ ކުށެއްކުރުން 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފަިއވާ ޤައިދީއަުކ، އޭނާ ދޫކޮށްަފއިހުރި މުއްދަތުެގ   .116

ޖިނާީއ ކުެށއްކުރިަކމަށް ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭނާ އިުތުރ  ތެރޭގައި

މުއްދަތަކަށް ަވގުތީ ޮގތުން ދޫކޮށްފައި ބެހެްއޓުމަށް ހުއްދަ 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ 

 ނުދިނުން 

ވަގުީތ ގޮތުން ދޫކޮށްދިނުން އެދި ޤައިީދއަކު ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުން  (ހ)  .117

ނަރ ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ، އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ކޮމިޝަ

 އެ ޤައިދީައކަށް އަްނގަންވާެނެއވެ.

ވަގުީތ ގޮތުން ޫދކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ ނިންމާ  (ށ)  

ޙާލަތުގައި، ެއ ނިންމުމާމެދު އެ ަޤއިދީައކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

 ސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އެކަން އަލުން ބަލައިދިނުން ެއދި މިނި

 
ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ މީހުންގެ 

 ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ކެނޑުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުަގއި ވަުގީތ  109މި ޤާނޫނުގެ   .118

ެއއީ ުޙކުމް ، ގޮތުން ދޫކޮށްފަިއވާ ަޤއިދީން ޖަލުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ުމްއދަތު

 ދަތު ކަމުގައި ބަލަންވާެނެއވެ.ތަންފީޛުވަމުންދާ މުއް
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ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައި 

ހުންނައިރު ހުންނަނީ ބަންދުގައި 

 ކަމަށް ބެލެވުން 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ ަޤއިދީައުކ  109މި ޤާނޫނުގެ   .119

ޖަލުން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ މުްއދަތުގައި އޭނާައކީ ބަންދުގަިއާވ މީހެއް ކަމުަގިއ 

 ނެއެވެ.ބެލޭ

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ޕެރޯލްގެ ނިޒާމު 

 

ންގެ ތެރެއިން ުޙުކމުގެ މުއްދަުތގެ ޖަލުގައި ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރަުމންދާ މީހު  .120 ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުން 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަކި މިންވަެރއް ތަންފީޛުވެ ނިމިފަިއވާ މީހުން، މުޖުތަމަޢުގެ  ކަ

ތިން މުޖުތަމަޢަށް އަލުން ރައްކާތެރިކަން ުނގެއްލޭެނ ގޮތެްއގެމަ

ަކނޑަެއޅޭ ވަކި ޝަރުޠުަތކަާކ އެކު ޕެރޯލްެގ އަހުލުވެރިކުުރވުމަށްޓަަކއި، 

ފުރުޞަތު، މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންުކރާ ޤައިދީންނަްށ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

 

ޕެރޯލްގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޤާނޫނީ 

 ހައިސިއްޔަތު 

ެއމީހުންގެ ޤާނޫނީ ، މް ތަންފީޛުކުރާ މީހުންނަކީޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ޙުކު   .121

ހައިސިއްޔަތަށް ެއއްވެސް ބަަދލެއް ނުގެނެސް، އެމީހެްއގެ ުޙކުމުގެ މުއްދަުތ 

ފަސްކުރެވޭ ަބއެެކވެ. ޕެރޯްލަގއި ތިބޭ މުއްދަުތގަިއ އެމީހުްނނަކީ ޤާނޫނުގަިއ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޙުކުމް ފަސްކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމު

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 

ަވނަ މާއްދާގެ (ޒ) ެގ ދަށުން  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (ހ)  .122 ން ޕެރޯލް ބޯޑު އެކުލަވާލު 

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ެއންމެހައި  އުފަްއދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދީޤުވެ ޞްޤާނޫނު ތަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށްޓަކައި މި
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ވުާމއެުކ ައންނަނިވި ސަރުކާުރގެ ގެެޒޓުަގއި ާޝއިޢުކުރެ ދިވެހި

ފަރާތްތައް އެކުެލވޭ ގޮަތށް ޕެރޯލް ބޯޑު އުފައްދަވާނީ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. 

ބޯޑުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާ  ގޮތުގެމަތިން، ޕެރޯލް

ދަުށން ޤައިދީން ދޫކުރުމަށްޓަަކިއ، އަދި  ޤާނޫުނގެ ގޮތްބަލައި މި

ލްގެ ނިޒާމު އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި ހިންގަިއ ޕެރޯ

ކުރަންެޖހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ހިންގާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 ވެ.މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރެބަލަހައްޓާނީ 

(ނުވަެއއް)  9ޕެރޯލް ބޯޑު އެކުލެިވގެންާވނީ ތިރީގައި މިވާ  (ށ)  

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔޭކޝަންގައި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މި )1(   

 ؛ސިވިލް ސަރިވސްގެ އިސް ުމވަްއޒަފެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސިވިްލ  )2(   

 ؛ސަރވިްސގެ އިސް ުމވަްއޒަފެއް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެެރއިން  )3(   

ނަޑއަޅާ ވަކީލެްއ؛  ކަ

ނަޑއަާޅ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ޖަ )4(    ކަ

 މެންބަރެއް؛

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ އިސް އޮފިސަރެްއ؛ )5(   

ނޑައަޅާ  )6(    ދީީނ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަ

 ކުރާއްޔަނުޢަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން 

 ؛ޢިލްމުވެރިއެއް 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިްސގެ ކޮމިޝަން )7(   
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 ؛އޮފިސަރެއް 

 ؛މެޑިކަލް ޑޮކްޓަެރއް )8(   

 ނަފްސާނީ ފަރުވާދޭ މީހެއް. )9(   

ޕެރޯލްގެ ދަށުން މީހުން ދޫކުރުމަށާއި ބޯޑުގެ ޒިންމާ އަާދކުރުމަށް  (ނ)  

އިދާރާގެ  އިާދރާއެއް ހުންނަންވާނެެއވެ. މިަވކި  އްދާމިނިސްޓަރ އުފަ

އަދި ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނާއި، ެއހެނިހެން އެންމެހައި ކަންކަން 

ފަންނީ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، އޮފީސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތާއި 

ނަޑއަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން މިނިސްޓަރބަލަހައްޓާނީ ޚަރަދު   ކަ

 ރވިްސގެ ފަރާތުންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަ 

ދި ވައިސް ޗެއަރަޕރސަން ަސން އަޕެރޯލް ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރ (ރ)  

 ކުރާނީ ބޯުޑގެ އަޣުލަިބއްޔަތުންނެވެ.ޢައްޔަނު

ނަޑއަޅާނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންެގ ޢިނާަޔތް  (ބ)   މިނިސްަޓރ އޮފް ކަ

 މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ. ގެއެންޑް ޓްރެޜަރީ ފިނޭންސް

 

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ޒިންމާތަކާއި 

 ބާރުތައް 

ށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން، ބޯުޑގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާަގިއ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ  .123

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުުމގެ ބާރު ބޯޑަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ޤައިދީންނަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ޕެރޯލް އިންޓަރވިއު  (ހ)  

ނޑައެުޅން؛  ކުރުމަށްފަހު، ފުރުޞަތު ދޭން ނުފެންނަ ޤައިދީން ކަ

ނޑަެއޅުމާއި ޕެރޯލްެގ ދަށުން ޕެރޯލްގައި ދޫ (ށ)   ކުރުުމގެ ޝަރުުޠތައް ކަ

ނޑު ަކނަޑއެޅުން؛  ދޫކުރެވޭ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑަެއޅުމާއި މުއްދަތަށް  (ނ)   ޕެރޯލްގައި މީހަކު ހުންނާެނ މުއްދަތު ކަ

 ބަދަލު ގެނައުން؛

ުބކަމާއެކު ޕެރޯލްގައި ހުންނަ މީހަކީ ެޕރޯލްގެ ޝަރުޠުތައް ކާމިޔާ (ރ)  
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ނޑައެޅުްނ؛  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއި ކަ

 ޕެރޯލްގައި ދޫކޮށްފަިއވާ މީހެްއެގ ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުން. (ބ)  

 

ޕެރޯލް ބޯޑުން ތަބާވާންޖެހޭ ޢާންމު 

 އުސޫލުތައް 

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަޤްޞަދުަތއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ޕެރޯލް ބޯޑުްނ މަސައްކަްތކުރާ   .124

 އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. ހިނދު، އަންނަނިވި

ހުރިހާ މައްސަލައެްއ ނިންމުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްަލޙަތަށާއި  (ހ)  

 އަދި؛ ރައްކާތެރިކަާމއި ސަލާމަތަށް ެއންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނުން

މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެ އެންމެހަިއ ކަންކަން  (ށ)  

ކުޑަ މިންވަަރކަށް ހުއްދަކުރެވޭ ގޮތެްއގެމަތިން ޕެރޯލްގެ އެންމެ 

ނޑައެޅުން.  ޝަރުޠުތައް  ކަ

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންަކން ފުރިހަމަވާ   .125

 ޤައިދީންނަށެވެ.

ނޑައެޅިަފިއވާ އަދަބަ (ހ)   (ހައެއް) މަްސދުވަހަށް  6ކީ އޭނާގެ ަމއްޗަށް ކަ

 ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ިދގު މުއްަދތަކަށް ޖަލަށްލުން ކަމުގައިވުްނ؛

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭެނ އެންމެ ކުުރ މުއްދަތު ކަމަށް މި  (ށ)  

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްަދތަށްވުރެ  126ޤާނޫނުގެ 

ރަމުންދާ މީހެއް ކުރުނޫން މުއްދަތަކަށް ުޙކުމް ތަންފީޛުކު

 ކަމުގަިއވުން؛

ޤައިދީ ޖަލުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި އެކަީށގެންާވ ރަނގަޅު  (ނ)  

ނޑެއް ދަމަހައްޓާފަިއވުމާެއކު ޖަލުން އެ  ފެންވަރެްއގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

ޤައިދީއަކަށް ަކނަޑއަާޅ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

 މީހަކަށްވުން؛
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ޖަލުން ދޫކުރެިވއްޖެނަމަ އޭާނގެ ފަރާތުން  ޤައިދީ ައކީ އޭނާ (ރ)  

 މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛

، ޤައިދީ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފިނަމަ، އޭނާ ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިވެ (ބ)  

ޤާނޫނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި އެނބުރި 

 ؛ގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެުވންމުޖުތަމަޢަށް އައުމު

ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސް،  (ޅ)  

އަދި ޕްޮރސިކިއުޓަރ ލިބިދީފަިއާވ ކޯޓެްއަގއި  ތިޞާޞްޙްއި

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުަގއި ހިނގަުމންދާ އިތުރު މައްސަަލއެްއ ނެތް މީހަކު 

  ކަމުގަިއވުން.

 

ފުރުޞަތު ލިބޭނެ އެންމެ ޕެރޯލްގެ 

 ކުރު މުއްދަތު 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނީ އެމީހެއްގެ މަްއޗަށް ކުެރިވފައިވާ ޙުކުުމެގ   .126

މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އެްނމެ ކުރުވެގެން ތިރީަގިއާވ މުއްދަތުތައް 

 ތަންފީޛުވެފަިއވާ މީހުންނަށެވެ.

ނުވަަތ އެއް  އަންނަނިވި ކުށްތަުކގެ ތެރެިއން ކުށެއްގެ ޙުކުެމއް (ހ)  

ޙުކުމަށްވުރެ ގިނަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހެއްނަމަ، އެމީހެއްެގ 

މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ އެންެމ ދިގު ޙުކުމުގެ ދެބައިކުަޅ އެއްބަިއ 

 ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން.

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުްށ؛ )1(   

މަސްތުވާތަކެތި ިވއްކުމާިއ، ވިޔަފާރިކުރުމާއި، އެަތކެތި  )2(   

 ހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން؛ދިވެ

 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުން؛ )3(   

 ކިޑްނެޕިންގ؛ )4(   

ވުމާއި، މަކަާރއި ޙީލަތް ވަްއކަމާއި، ެޓކުމާއި، ޚިޔާނާްތތެރި )5(   
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(ެއއްލަްއކަ)  000,100 އަދި ފޭރުމުގެ ކުށްކުުށގެ ތެެރއިން

ފައިސާ ުނވަތަ ެއ  މަތީގެ ަޢދަދެއްގެ ރުފިޔާއިން ފެށިގެން

 އަުގގެ މުދާ ހިމެނޭ މައްސަލަތައް؛

ތޫނު އެއްޗަާކއެކު ނުވަަތ ހަތިޔާރަކާއެކު މާރާމާރީ  )6(   

ހިންގުމާއި، މީހަކަށް ނުރަްއކާތެރި ހާނިއްކަެއއް ނުވަތަ 

 ؛ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ މާާރމާރީއެއް ހިންގުން

އްެޗއް ޢާންމު ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ުނަވތަ ތޫނު އެ )7(   

 ތަނެއްަގއި ގެްނގުޅުން.

(ދިހައެއް)  10މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން  (ށ)  

ގްރާމަށްވުރެ ދަށުން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، މަާނ ބޭސް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުަގއި ޙުުކމް ކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެމީހެއްގެ 

ގު ޙުކުމުގެ ތިންަބއިކުޅަ އެއްަބިއ މައްޗަށް ކޮށްަފއިވާ އެންމެ ދި

 ތަންފީޛުކޮށްފައިވުން.

ަވިއ އެކި މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުށްަތއް ފިޔަ (ނ)  

ބަންދުކުރުން، އަުރވާުލން ފަދަ  ގޭ ،ކުމާއިމައްސަލަިއގައި ޖަލު ޙު 

ކުމް ތަކުަގއި ތިޭބ ޤައިދީްނނަށް އަދަބު ލުިއކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު ޙު

ނަޑއަޅާނީ ކުެށއްެގ ބޮުޑ ކުޑަމިނަށް ބަލައި އެމީހެްއެގ ކުށުގެ  އެ ކަ

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ރެކޯޑުެގ މަްއޗައް ރިާޢޔަްތކުރުމަށްފަހު މި

ނޑައަޅާ ަގާވއިދެްއގެ  އްދާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފަ ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަ

 ދަށުންނެވެ. 

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

ތެެރއިން ކުެށއްެގ ޙުކުމް ަތންފީޛުކުރަމުންދާ އަންނަނިވި ކުށްތަުކގެ   .127

 އެމީހަކަށް ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މީހެއްނަމަ،
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 ގަސްދުަގއި މީހަކު މެރުން. (ހ)  

 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން. (ށ)  

އެހެން ޤާނޫނަކުން އަދަބު ލުއި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ަކނަޑއަޅާފަިއވާ  (ނ)  

 ކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައިދީން.ބިުތވެ ޙުކުށެއް ސާ

 

 ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް 

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ޤައިދީއަކަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުަޞތު ލިބިދެވޭނެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ކަމަށް މި   .128

 6ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ުމއްދަތު ހަމަވާން  126ޤާނޫނުގެ 

ގެ ފުރުޞަތަށް އެދި އޭނާއަށް (ހައެއް) މަސްދުވަހަށް ވުުމން ޕެރޯލް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި އޭނާައށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބެންވާ ކަމަށް އޭނާ 

ދެކޭ ސަބަބުތަކާއި ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުރެވިއްޖެނަމަ އޭނާ ކަންކުރާނެ ގޮތް 

 ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ންމުމުެގ ކުރިން ޕެރޯލް ބޯޑުން ަޤއިީދއާ އިންޓަރިވއު ޕެރޯލްއާމެދު ގޮތެްއ ނި  .129 ޤައިދީއާ އިންޓަރވިއު ކުރުން 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަންކަން 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤައިދީައކާމެދު ޕެރޯލް ބޯޑުން   .130

ނެ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންތައްތަކާިއ ޢަމަލުކުރާ

ނަޑއަޅައި އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. އޭގެ ތެރޭަގިއ  ނޑުަތއް ބޯޑުން ކަ މިންގަ

 ތިރީގަިއވާ ކަންކަން ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 އޭނާ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރަމުންދާ ކުށް؛ (ހ)  

ތަޙްޤީޤާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ނުނިމިވާ އޭނާގެ  (ށ)  

 ؛އް މައްސަލަެއއްވާނަމަ، އެ މައްަސލައެ

 ؛އޭނާގެ ކުުށގެ ރެޯކޑެްއވާނަމަ އެ ރެކޯޑު  (ނ)  
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އޭނާގެ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލައެްއވާނަމަ އެކަން (މަސްުތވާތަކެިތ  (ރ)  

ބޭނުންކުރުމާއި ގޭތެރޭަގއި ުކރާ އަނިޔާ ފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ 

 ގޮތުން)؛

ކުރިއިރު ވަގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ ޕެރޯްލަގއި ކުރިން ދޫކޮށްފަިއވާނަމަ، ދޫ  (ބ)  

 އޭނާގެ އަޚްލާޤު ހުރި ގޮތް؛

 ؛އޭނާ ކުރިން އަދާކޮށްަފއިވާ ަވޒީފާއާއި މަަސއްކަުތގެ މަޢުލޫމާތު (ޅ)  

 އޭނާ ޕެރޯލްގައި ދޫކުރުމުން ުމޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ؛ (ކ)  

 ޖަލުގައި ހުރިއިރު އޭާނގެ ސުޫލކު ހުރި ގޮތް؛ (އ)  

ނޑިޔާރު ފާަހަގކޮށްފައިވާ  އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ނިޔާ (ވ)   ަކނޑަެއޅި ފަ

 ނުކުތާތަކަށާއި، ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވިަފއިވާ ވާހަކަަތއް؛

އޭނާ ކުރި ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ނުވަތަ މީހުންގެ  (މ)  

 ފަރާތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު؛

 އޭނާގެ ނަފްސާނީ ޙާލަތު؛ (ފ)  

 ކޭގޮތަށް އައިސްަފއިވާ ބަދަލު؛ކުށްކުރުމާމެދު އޭނާ ދެ (ދ)  

އޭނާ ޖަލުގައި ހުރި މުއްދަުތަގއި ބަިއވެރިވެަފއިވާ ޕްޮރގްރާްމތަކާއި،  (ތ)  

 އަދާކުރި ަވޒީފާތައް.

 

 ޕެރޯލްގައި ދޫކުރުމުގައި 

 ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުން 

ޕެރޯލްގެ ދަށުން ޤައިދީއަކު ދޫކުރުމުގަިއ، ަވކި ކަންތައްަތކެއް ކުރުަމްށ   .131

ށް ޕެރޯލް ޯބޑުން އޭނާއަްށ ޝަރުޠު ކުެރވިދާނެެއވެ. ޭއެގ ނުވަތަ ނުކުރުމަ

 ތެރޭގައި ތިީރގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.

ގޭަގއި ބަންދުކުރުން ުނވަަތ ދިރިއުޅޭ ސަރަަޙއްދުްނ ބޭރަށް  (ހ)  

 ނުދިޔުމަށް އެންގުން؛

ނޑައަޅާ ަވކި ގަޑިތަަކކަށް ވަކި ކަން (ށ)   ަތއްތަކެްއ ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަ
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 ކުރުން؛

ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޕެރޯލް އޮފިސަރަކަށް ރިޕޯޓުކުރަމުން  (ނ)   ކަ

 ދިޔުން؛

ނަޑއަޅާ ޕްޮރގްރާމްތަކުަގއި ބަިއވެިރވުން؛ (ރ)    ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަ

ނޑުތަކާ އެްއގޮތަށް ަޢމަލުތައް  (ބ)   ނަޑއަޅާ މިންގަ ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަ

 ބެހެއްޓުން؛

  ގެ ތުހުމަތުގައި އޭނާ ހަްއޔަރުނުުކރުން؛މުއްދަތުަގއި ކުެށއް ޕެރޯލްގެ (ޅ)  

 ޕެރޯލްގެ ަގވާއިދުތަކަށް ތަާބވުްނ. (ކ)  

 

ރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ޕެ 

 ކުރުމާއި ހާމަކުރުން ރެކޯޑް 

އެ ނިންމުމާއި އެ ނިންމުން ، ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަމެއް ނިންމާނަމަ (ހ)  .132

ަތއް ެގ ރެކޯޑްނިންމި ސަބަބު ޕެރޯލް ބޯޑުން ލިޔެ އޭ

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.

ޤައިދީއަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަުތ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ޕެރޯލް ބޯޑުން  (ށ)  

 ނިންމާ ނިންމުމުގެ ކޮޕީެއއް ެއ ޤައިދީއަކަށް ދޭންވާެނެއވެ.

 

ޕެރޯލްގެ  ޕެރޯލްގައި ދޫކުެރވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ޤައިދީއަކަށް، އޭނާ (ހ)  .133 ކުރުން ޢައްޔަނު ޕެރޯލް އޮފިސަރުން 

ޝަރުޠުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އޭނާ އެގޮތަށް 

 ކުރަްނވާނެެއވެ.މަށް ޕެރޯލް އޮފިސަރެއް ޢައްޔަނުޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލު

ޕެރޯލް އޮފިސަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި، ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޤައިދީން  (ށ)  

ތަާކއި، އެ ޤައިދީން ޕެރޯލް އޮފިސަރުންނަށް ރިޕޯޓުކުރާނެ އުސޫލު

ބެލެހެއްޓުމުގައި ޕެރޯލް އޮިފސަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނެ އުސޫލުތައް، 

ނަޑއަޅަންވާެނއެވެ.  ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަ
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ޕެރޯލްގައި ތިބޭ މީހުންގެ 

 މިނިވަންކަން 

ޕެރޯލްގައި ދޫކޮށްފަިއވާ ޤައިީދގެ މައްޗަށް ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ޝަރުޠުތަކާ އޭާނ   .134

މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނެކޭެވސް އެއްފަަދއިން ޚިލާފުނުވާހާ ހިނދަކު، 

އުޅުމުގެ މިނިވަްނކަން އޭާނއަށް ލިބިގެންެވެއވެ. އަިދ އޭނާގެ ޕެރޯްލ 

ނާޑނުލާހާ ހިނދަކު ، ބާޠިލުނުކުރާހާ ހިނދަކު ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ޙުކުުމގެ ސަބަބުން ޕެރޯްލަގއި ދޫކޮށްފަިއވާ   އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ކަ

 މުއްދަތުގައި އޭނާ ޖަލުގައި ަބންދުކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 

ޕެރޯލްގައި ދޫކޮށްފަިއވާ ަޤއިދީ އޭނާގެ މަްއޗަށް ކުެރވިފަިއވާ ޕެރޯލްގެ  (ހ)  .135 ޕެރޯލް ފުރިހަމަކުރުން 

ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުނުވެ، އޭާނގެ މައްޗަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ޕެރޯލްގެ 

ރޯލް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަކީ ޕެ

 މީހެއްކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތަށް ޕެރޯލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ނޑައަޅާަފއިވާ މީހާެގ ޖިނާއީ  މީހެއްކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑުން ކަ

 މައްސަލަތަކާމެދު ތިރީގަިއވާ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނާގެ ަމއްޗަށް ތަންފީުޛުކރެވެމުންއަިއ ޙުކުމް ުނވަތަ އޭ )1(   

 ޙުކުމްތައް އިތުރަށް ތަންފީޛުޮކށްގެން ނުވާނެެއވެ.

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ފަހުން ކޮށްފައިާވކަމަށް  )2(   

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށްތަކާިއ، ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ 

ފައިުނާވ ކުރިން ކޮށްފަިއވާ ނަމަވެްސ އޭެގކުރިން ހާމަވެ

ކުށްތަކާުގޅޭ ތަޙްޤީޤާއި ޝަީރޢަތްތައް ޤާނޫނާ އެްއގޮތަްށ 

 ކުރިއަްށގެންދަންވާނެެއވެ.

 

 



 
 
 
 

 
 

 78 

ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެ 

 ޙާލަތްތައް 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖނަމަ ޤައިދީގެ   .136

 ޕެރޯލް ބޯޑަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެެއވެ.  ،ޕެރޯލް

 ؛ޤައިދީ އޭނާއަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ޕެރޯލްގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާުފވުން (ހ)  

ޤައިދީގެ ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ޕެރޯލްގެ ަޝރުޠުތަކާ  (ށ)  

ޚިލާފުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތްކަމާއި 

 ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުން؛

ނުވަަތ ޖިނާޢީ  ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުާވއެއް ޭއނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުން (ނ)  

ކުށެްއގެ ތުހުމަތުގައި ޯކޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ތަޙްޤީޤަށް އޭނާ 

 ހައްޔަރުކުރުން.

 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޕެރޯލްގައި ހުރި   136މި ޤާނޫނުގެ   .137 ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑްވުމުގެ ނަތީޖާ 

ގެ ޕެރޯލް ސަސްެޕންޑް ކުރެވުމާެއކު، އޭނާެގ ޕެރޯލް އަލުން ޤައިދީެއއް

 މުރާޖަޢާކުރެވެންދެން އެނބުރި ޖަލަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭނެއެވެ.

ޕެރޯލް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި ާޤނޫނުގަިއ  (ހ)  

ނަޑއަޅާފަިއވާ ޕެރޯލް ަސސްޕެންޑް ކުެރވޭ  ލަތުަގިއ ނުވަތަ ޙާކަ

ލަތުގައި އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފައިާވ ގޮތާއި ޙާވޭ ލް ކުރެޠިޕެރޯލް ބާ

ނޑަައޅާފައިވާ  ޕެރޯލްގެ މުއްދަތުގައި އޭާނާއމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

ގަާވއިދުެގ ތެރެއިން ަގވާއިުދ ތަންފީޛުކުރާފަރާތުން އިހުާމލުވެފައި 

ވޭތޯާއއި ޒަރޫރީ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިެވގެން ވަކި ގަިޑއަަކށް ވަިކ 

ށް ހާޒިުރވުމަށް އުޒުުރވެިރވެފަިއވޭތޯާއިއ އޭނާގެ ވަގުަތކަށް ަވކި ތަނަކަ

ޢަމަލުތައް  ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ޕެރޯލް މުއްދަތުގައި އޭާނގެ

 ރުވެފަިއާވ ފަރާތްތައް އިހުމާލުވެފަިއވޭތޯެއވެ.ރާޤްބެލެހެއްޓުމަށް އި

ބަލަިއ މޮނިޓަރކުރާނެ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ އެްނމެހައި ކަންކަން  (ށ)  
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އިމުކޮށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ޤާއުސޫލެއް 

ލެްއ ސޫކަން ބަލައި މުރާޖަޢާކުރާނެ އުމިފަދަކަން

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ

 

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެއް މެދުވެރިެވއްެޖ ހިނދެއްގައި،   .138 ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުން 

ލް ބޯޑުން ޕެރޯލްގައި ދޫކޮށްފައި ހުިރ ޤައިދީއެްއގެ ޕެރޯލް، ޕެރޯ

 ންވާނެެއވެ.ލުކުރަބާޠި

ޕެރޯލްގައި ދޫކުެރވުނު ފަހުން ޤައިދީގެ ސުޫލކު ހުރި ގޮތުްނ، އޭނާގެ  (ހ)  

ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެކަމަށް ޕެރޯލް ބޯޑަށް 

 ފެނުން؛

މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ދެއްކުާމއެކު އަލުން ޖަލަށް ރުޖޫޢަވުމަށް  (ށ)  

 ފައިހުރި ަޤއިދީ އެދުން؛ޕެރޯލްގައި ދޫކޮށް

ޖިނާއީ ކުށެއް އޭނާގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުެވއްޖެކަމަށް ކޯޓުން  )ނ(  

ނަޑއެޅުން.  ކަ

 

ޕެރޯލްގައި ދޫކުެރވިފަިއވާ ޤަިއދީއެްއގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ އޭނާ އަނބުރާ   .139 ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

ޖަލުގަިއ  ޖަލަށް ރުޖޫޢަކޮށް، އޭނާގެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮްތބައި

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެެއވެ.

 

(ހައެްއ) މަސްދުވަްސ  6ޤައިދީގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން   .140 އަލުން ޕެރޯލަށް އެދުން 

 ވަންދެން ޤައިދީއަށް އަލުން ެޕރޯލްގެ ފުރުޞަތަކަށް ނުއެދެޭވނެއެވެ.
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ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުން އަލުން 

 މުރާޖަޢާކުރުން 

ޙާލަތްތަުކގައި ެޕރޯލް ބޯޑުން ޤައިދީެއއްގެ ޕެރޯލްއާ އަންނަނިވި  (ހ)  .141

ގުޭޅގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެދި ޤައިދީއަށް 

މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކަިއ އޭނާ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓަރަށެވެ. މި ގޮތުން އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް 

ހުށަހެޅުމެއްގެ މަްއޗަށް ބަލައި މިނިސްޓަރު  އަތުެވއްޖެނަމަ އެ

ނަޑއަޅާ ގޮތެްއގެ މަތިން އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރާނީ މިނިސްޓަރު  ކަ

ނަޑއަޅާ ކޮމިޓީއަކުންެނވެ. އެ ކޮމިީޓއަކީ މަދުެވގެން  (ތިނެއް)  3ކަ

ހިމެނޭ ގޮތަށް އަންނަނިވި ފަރާތްތައް  މެންބަރުންގެ މައްޗައް

 ާވނެއެވެ.ބައިވެިރވާ ކޮމިީޓއަކަށް ވާން 

 ؛ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެންބަރެއް )1(  

 ؛ޤައިދީއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް، ޢާއިލީ މެންބަރެއް )2(  

ނަޑއަޅާ އޮފިަސރެއް. )3(    ކޮމިޝަނަރ ކަ

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ މުހިންމު  )ށ(  

ރޯލް ބޯޑަށް ލިބިފައި މަޢުލޫމާތެއް އެ ނިންމުން ނިންމި ވަގުތު ޕެ

 ނެތުން؛ ނުވަތަ

 އެ މައްސަލަ ބެލުމުަގއި އިޖުާރއީ އުސޫލުތަަކކާ ޚިލާފުވެފަިއުވން. )ނ(  

 

 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތަކެއް 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެންމެހައި ގަާވއިދުތަކާއި ޖަލު ައމުރުތައް  (ހ)  .142 ގަވާއިދު އަންގައި ދިނުން 

ނާއި ޤައިދީްނނާއި ޖަލަށް ޒިޔާރަްތކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖަލު އޮފިސަރުން

އެ ަގާވއިދުތައް އެމީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ، އަންަގއިދީ



 
 
 
 

 
 

 81 

ކޮމިޝަނަރާއި ަޑއިރެކްޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަން އެކަީށގެންވާ މިްނވަރަކަށް 

 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

ާކިއ ޖަލު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަ (ށ)  

އަމުރުތަކުެގ ތެރެއިން ަޤއިދީންނާ ގުޅުންހުރި ެއންމެހައި 

ގަާވއިދުތަާކއި ޖަލު އަމުރުތައް  ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ ޤައިދީންނަށް 

އަންަގއިދިނުމަށް ޑައިެރކްަޓރ އޮފް ޕްރިޒަްނ ެއަކށީގެންވާ 

މިންވަރަކަށް މަސައްކަްތކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ ަގވާިއދުތަކާއި 

މުރުތައް ދިވެހި ބަސް ނޭނގޭ ޤައިދީންނަށް އެނގޭެނ ބަހަކުން އަ

 ކިޔައިދޭްނވާނެެއވެ.

 

ތަފާތުގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ 

ނާއި ބަންދުގައި ޤައިދީން 

ބައިތިއްބަން ޖެހޭ އެހެނިހެން 

 މީހުން 

އަންނަނިވި ޤައިދީންނަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއް މެދުވެރިކޮްށ   .143

 ކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.ޚާއްޞަ ގޮތަ 

 (އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ުކދިން؛ 18 (ހ)  

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނވާ ކުިދން؛ (ށ)  

އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ ަދށުން ރާއްޖެއިން ޑިޕޯްޓކުުރމަށްޓަކައި  )ނ(  

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްޭރޝަންގެ 2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް  ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބުމަށް

 ކުރެވޭ ބަންދުއެްނޑް އެމިގްޭރޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން  އިމިގްރޭޝަން

 ބިދޭސީން.

 

ޖަލުގެ މިލްކިއްޔާތު ގަވާއިދާ 

 ޚިލާފަށް ބެހެއްޓުމާއި ވިއްކުން 

ޖަލު އޮފިސަރުން އެމީުހންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުަމށްޓަކައި  (ހ)  .144

ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާ އެްއވެްސ އެްއެޗއް މީހެްއގެ އަތުަގއި 
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 ބަހައްޓައިފިނަމަ، އޭނާ ެއކުަރނީ ކުށެކެވެ.

މީހެއްގެ އަތުަގއި، އެ އެްއެޗއް އޮތް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭ،  (ށ)  

ޖަލުގެ މިލްކިްއޔާތުެގ ގޮުތގަިއ ހިމެނޭ އެްއޗެއް ބަަހއްޓަިއފިނަމަ، 

 އޭނާ އެކުރަނީ ކުެށކެެވ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ާއއި (ށ) ގަިއ ބަޔާންކުާރ ކުށެްއ ކޮށްފި މީހެއްގެ  (ނ)  

ާޔއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން (ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފި  25,000،އަދަބަކީ

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

އެްއވެސް މީހަކު މޯލްިޑވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ުހއްދައަކާ  (ރ)  

ރެއިން ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކު ނުލައި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެ

 އެކުރަނީ ކުށެެކވެ.

ޖަލުގެ މިލްކިއްޔާުތގެ ގޮތުަގިއ ހިމެނޭ އެއްވެސް އެްއޗެްއ  )1(   

 ގަތުން ނުވަތަ ލިބިގަތުން؛ ުނވަތަ 

ޖަލުގެ މިލްކިއްޔާުތގެ ގޮތުަގިއ ހިމެނޭ އެއްވެސް އެްއޗެްއ  )2(   

ަބއިވެިރވުްނ ވިްއކުމުަގއި ނުވަަތ މީހަކަށް ދިނުމުގައި 

 ނުވަތަ އެހީތެރިވުން.

ރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކު (ބ)  

ްށވުރެ ބޮޑުނޫން (ތިރީސްފަސް ހާސް) ރުފިޔާއަ  35,000އަދަބަކީ،

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

 

ނަޑއެިޅގެްނ އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާން މި (ހ)  .145 ގަވާއިދުހެދުން  ކޮށްަފއިނުވާހާ ޤާނޫނުގައި ކަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުަތއް ހިނދަކު، 

 ކޮމިޝަނަރެވެ. ލަފާގެ މަތިންހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރުެގ 

ނޑައެޅިގެްނ  (ށ)   މި ޤާނޫނުގައި ަގާވއިދު ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ
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 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދާއިރާަތކުެގ އިތުރުން އަންނަިނވި ކަންކަމާ

ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރުެގ ލަފަޔާއެކު ކޮމިޝަނަރ ަގވާއިދު 

 ހަދަންވާނެއެވެ.

 ޖަލުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ގަާވއިދު. )1(   

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިަކމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން  )2(   

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖަލުަގއި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތާބެހޭ 

 ގަާވއިދު.

ވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ސަރވިްސގެ ވަޒީާފއާބެހޭ މޯލްޑި )3(   

 ގަާވއިދު.

ޖަލު ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ރިޕޯޓުކުރުމުގައި އިންސްޕެކްޓަރ  )4(   

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ަގވާއިދު.

އި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާ )5(   

މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ބަންދުަގއި 

މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮުތެގ ތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނާބައި

 ގަާވއިދު.

ނާއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރގައި ތިބޭ ޤައިދީން )6(   

މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ބަންދުަގއި 

ނާޑއި އެމީހުންގެ ަތކެތި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ގެ ހަިށގަ

 ބަލައި ފާސްކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދު.

ނާއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރގައި ތިބޭ ޤައިދީން )7(   

މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ބަންދުަގއި 

ނޑުން ސާމްޕަލް ނެގުމާިއ، ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން ގެ ހަށިގަ

އިނގިލީގެ ނިޝާާނއި، ޭލގެ  ،ޤައިދީންގެ ފޮޓޯާއއި
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ނުޑގެ މިންނެގުން ފަ ،ގްރޫޕާިއ، ދަތުގެ ނިޝާާނއި ދަ ހަށިގަ

ކާކުކަން އަންަގއިދިނުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ތަފާތު 

ނޑުތަްއ  މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ތަބާވާންޖެހޭ މިންގަ

 ބަޔާންކުރާ ަގވާއިދު.

އެްއވެސް ވެިރއަކު ނުވާ ތަކެތި ވިއްކާލާނެ ނުވަަތ  )8(   

އެތަކެިތ ، ނައްތާލާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުަތކެއް ަކނަޑއަަޅއި

ިއގެން ލިޭބ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ވިްއކާލާނަމަ، ިވއްކަ 

ނަޑއެޅުމުގެ ަގވާއިދު.  ކަ

ނާއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރގައި ތިބޭ ޤައިދީން )9(   

މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ބަންދުަގއި 

ނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން

  ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަާވއިދު.

ނާއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރގައި ތިބޭ ޤައިދީން )10(   

މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ބަންދުަގއި 

ބަންދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ  ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން 

 އުސޫލުތަކާބެހޭ ަގވާއިދު.

ނާއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރގައި ތިބޭ ޤައިދީން )11(   

ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ބަންދުަގއި  މީހުންނާއި

ބައްދަލުކުރުމާއި ފޯނުކުރުމާިއ، ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން 

 ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ަގާވއިދު.

 ވަގުތީ ގޮތުން ޤައިދީން ދޫކުުރމާބެހޭ ގަވާއިދު. )12(   

 ޕެރޯލްގެ ަގވާއިދު. )13(   

ހުމަތުގައި ހައްޔަުރގައި ތިބޭ ނާއި، ކުުށގެ ތުޤައިދީން )14(   
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މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުެރއްގެ ދަށުން ބަންދުަގއި 

ކުރާ ކުށްތައް ބަލަިއ، އެމީހުންގެ  ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން

މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށްތަާކމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަްއ 

 ބަޔާންކުރާ އިންޓަރނަލް ޑިިސޕްލިނަރީ ގަވާއިދު.

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމާއި ރާތްތަކުން ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފަ )15(   

 ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާބެހޭ ަގާވިއދު.

ޖަލުގައި ުކއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން ސިފައިން ނުވަަތ  )16(   

 ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ަގާވއިދު.

ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރަގއި ނުވަތަ ކުުށގެ  ޖަލުން ޤައިދީއަކު )17(   

ދުގަިއ އްގެ ދަށުން ބަންކޯޓު އަމުރެ ތިބޭ މީހުންނާއި

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ، ފިލައިފިނަމަޖެހޭ މީހަކު ބަހައްޓަން

 ގަާވއިދު.

 ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހުންނާއި ޤައިދީންނާއި ކުށުގެ )18(   

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ބަންދުގައި ަބއިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން 

އްޙީ ފަރުވާޭދ ޞިރާއްޖޭގެ  އްޙީ މަރުކަޒު ފިޔަވާޞިޖަލުގެ 

 ތަންތަނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމާބެހޭ ގަވާއިދު.

އަރުވާލުުމގެ ޙުކުމްގައި ޭގބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ  )19(   

އްީޙ ޞި އްޙީ މަރުކަޒު ފިޔަވާ ާރއްޖޭގެ ޞިމީހުން ޖަލުގެ 

ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި ރާއްެޖިއން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދުމާބެހޭ 

 ގަާވއިދު. 

ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންެގ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާީސ  )20(   

ލާޒިމްކުރާ ެއކިެއކި މަޤާމުތަކުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫިލއްޔަުތ 

އަދާކުރުމަށް އެފަދަ މީހަކު ވަކިތަނަކަށް ވަކި ގަިޑއަކަްށ 
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 ހާޒިރުކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދު.

ޙުކުްމ ، ކުގައި އަުރވާލުންފަދަ ޙުކުމްތަ، ގޭބަންދު ޙުކުމާއި )21(   

ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ 

 ގަާވއިދު.

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްަގއި ހުންނަންޖެހޭ  )22(   

 ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރާ ގަާވިއދު.

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާާހ  މި (ނ)   ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ކަ

ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް، ިމ ޤާނޫނު  މި ޤާނޫނުގެހިނދަކު، 

ތަޞްދީޤުކޮްށ ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓގައި  ،ފާސްވެ

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ހަދައި،   3ޝާއިޢުކުރާތާ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ދީޤުކޮށް ދިވެހި ތަޞް ،މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ،ފަށާނީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން   .146 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 (އެެކއް) މަސްދުަވސް ވުމުންނެވެ. 1ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާތާ 

 

ޖަދުވަލުތަކަކީ ޤާނޫނުގެ 

 ބައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުން 

މި ޤާނޫނު ފުރިހަމަވާނީ  .މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލުތަކަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބައެކެވެ  .147

 ޖަދުވަލުތަކާ އެުކގަެއވެ. އެ 

 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވގެންވާ ކަމެއް އެހެްނ ޤާނޫނެއްަގިއ   .148 ދިނުން ޤާނޫނަށް އިސްކަން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވެ، ިދެވހި ސަރުކާރުެގ 

ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

ނުގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ެއކަމަކާ ުގޅޭގޮތުން މި ޤާނޫ

 ނުގަިއވާ ޮގތުގެމަތިންނެވެ.ޢަމަލުކުރެވޭނީ މި ޤާނޫ، ބަޔާންެވގެންވާ މިންވަރުން 
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 ބާބު  ފަނަރަވަނަ 

 ބާބު  ކަންތައްތަކާބެހޭ  އިންތިޤާލީ 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދެވަަނ ބާބުގަިއ  (ހ)  .149 

ންނާއި އްޤުަތކުަގއި، ބަންދުކުރެވޭ މީހުޙަކަށަވަރުކޮށްދީަފއިވާ 

ްއޤުތައްވެްސ ހިމާޔަތް ކުރުާމިއ، ެއއް ޙަ ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހުންގެ 

ކުށަކަށް ދެފަހަރަށް އަދަބު ނުދިނުމާއި، ފަހުން ހެދޭ 

ކަށް ިވޔަސް ތަކުރާރު ޤާނޫނަކުންވިޔަސް އެްއވެސް އަދަބެއް ަޤއިދީއަ

ނަޑއަޅާފަިއވީހިނދުތަނުވާނެ ގޮ  ،ކަށް ކަންކަްނ ކުރުމަށް ކަ

ލްގެ ޤާނޫަނކީ ރާއްޭޖގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯ

ގަިއ ލާޙަކުށްވެރިންނާއި ބަންދު މީހުންނާއި ތަޙްޤީޤީ މަރު

ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހުންނާއި، ޤައިދީންކުރެ އަދަބު ުލއިޮކށްދިނުމާއި 

ޕެރޯލްގެ އުސޫލުން ޤައިީދން މިނިވަންކުރެވޭނެ ުއސޫލުތައް 

ނަޑއަަޅއި ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު ކަމަށްވީ އާންމު  އަދި، ހިނދުކަ

ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތަާކއި ަކސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތައްފަަދ މީހުން 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެޭހ ތަންތަނާއި މި

ކަމަކާިއ، އަދި މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް އެތަށް އަލަށް އުފައްދަންޖެހޭ 

ހުންނާއި ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޙުުކމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީ

ޖަލުތަކާއި ކުށްވެރިން ބެލެހެއްޓުމަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ 

ގަިއ ަވޒީފާ ތަނުސޫލުތަުކގެ ދަށުން އެފަދަ ތަންގަާވއިދުތަާކއި އު

އަދާކުރާ އެންމެހާ މުަވއްޒަުފންގެ ަވޒީފާާއއި އެފަރާތްަތަކށް ލިބޭ 

މަތުގެ ޢިނާޔަތާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރަމުންދާ ޤައުމީ ޚިދު

ނޑި މި  ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަލަްށ އުފެއްދޭ  މުއްދަތު މެދުނުކެ
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މުއައްސަާސއަކަށް ބަދަލުެވގެްނދާހިނދު، އެފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ 

ނޑި މި ޤާނޫނުެގ ދަށަށް  ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުވެސް ެމދުނުކެ

ބަދަލުވެގެންދާނެ ގޮތް ަހމަޖެހުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމާމެދު 

ނޑަެއޅުމަށްޓަކައި އެަކށީގެންާވ ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫ ލުތަކެްއ ކަ

 ބާބު ބޭނުންކުރަންވާނެެއވެ.  ޤާނޫނުގެ މި މުއްދަތެއް ދިނުމަށް މި

ގެޒެްޓަގއި ޝާއިުޢކޮށް މި  ދީޤުވެ ދިވެހިސަރުކާރުގެޞްތަ މި ޤާނޫނު (ށ)  

ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ޤާނޫ

 އުަފއްދަންވާނެެއވެ. ރވިސްސަ  މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސް  ނ)(  

ހިނގާނެ ގޮތުގެ ގަާވއިުދތައް މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވެ 

(ުނވަދިހަ) ދުވަހުެގ  90ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާތާ 

މުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ތެރޭގައި އުފައްދަންދެން މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުެރވެ

 ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެެވ.

 

މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤުވެ ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެްޓގަިއ ޝާއިޢު  (ހ)  .150 ޖަލުތައް ކަނޑައެޅުން 

(އެކެއް) މަސްދުވަސް ތެރޭަގިއ މިހާރު  1ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން 

ތައް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ޖަލުތަްއ އެއީ މި ޤާނޫނުަގއި ބުނާ ޖަލު

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަމުގައި ކަ

މި ޤާނޫނުގައި ގިންތިކޮށްފަިއވާ އެިކއެކި ގިންތިއަށް ެފތޭގޮތަށް  (ށ)  

ރީހެބިލިޓޭޝަްނ ސެންޓަރާއި އަދި ޑިެޓންޝަން  ،ޖަލުތަކާއި

ނަޑއަޅައި ހިންގު ުމގެ އެންމެހަިއ ބާރު ސެންޓަރުގެ ނަންތައް ކަ

ޒެްޓަގއި ޝާއިޢުކޮށް ދީޤުކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޤާނޫނު ތަޞް

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓަރަށް 
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 ލިބިގެންެވއެވެ.

(އެެކއް) އަހަރުގެ  1ވަނަ މާއްާދެގ (ށ) ގައި ބުނާ  3މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

މުއްދަތުގަިއ ޤާނޫނުަގއި ބުނާ ފެންވަރަށް ގިންތިކުެރވިފަިއވާ ޖަލުތައް 

ގޮތަށް ބޭނުންކުރާނީ މިހާރު ހުރި ހެދެންދެން މި ޤާނޫނާ އެއް

ޖަލުތަކުގެ ނަންތަކާިއ، ސަރަޙައްދުތަްއ  ޖަލުތަކެވެ. އަދި މި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓްަގއި ޝާއިޢު ކުރަންވާެނއެެވ. ިއންތިޤާލީ 

މަރުޙަލާގައި މިފަދަ އިތުރު ތަނެއްަގއި ޖަލެއްގެ އުސޫލުްނ މީހުން 

އްޔާރުކޮށް ުކށްވެރިން ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ ތަނެއް ތަ

ނުވަތަ ޤައިދީން އެތަނެްއަގިއ ބޭތިއްބުމުގެ ކުރިން ރަްއޔިތުންގެ 

މަޖިލީހަށާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮްފ ދަ 

ރވިސްއަށް އަންަގއި ވްސްއަާށއި މޯލްިޑވްްސ ޕޮލިސް ސަމޯލްޑި

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓްަގއި ޝާއިޢު ކުރަންވާެނއެވެ.

 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްަފިއނުވާނަމަ،  މި (ހ)  .151 ށް ޢަމަލުކުރުން އިންތިޤާލީ ބާބަ  ބާބުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަ

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރެޭވނީ މި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި އިާދރާތަކާއި 

ތަންތަނުަގއި އުފައްދާ ބޯޑުތަކާއި މަޤާމުތަކާއި ޖަލުަތއް އުފައްަދއި އެ

މަޤާމުތަކާ މީހުން ޙަވާލުވެ އެކި މުއްދަުތގަިއ ކުރަން 

ޤާނޫނުގައި ަކނަޑައޅާފައިވާ  ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަްނކަން ޮކށް، މި

 މުއްދަތުތައް ފުރިހަމަވަންދެންނެވެ.

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ މި ޤާނޫނުގައި އެކަމަށް  (ށ)  

ނަޑއެޅިފަިއވާ   ގޮތަށެވެ.ކަ
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާއިރު ތިބި ޖަލު އޮފިސަރުން މި ޤާނޫނުެގ   .152 އޮފިސަރުން މަޤާމުގައި ދެމިތިބުން 

ނޑަެއޅެންދެން އެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނެއެެވ.  ދަށުން ގޮތެއް ކަ

 

މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތަކާއި 

 އިލްތިޒާމްތައް ބަދަލުވުން 

ނަޑއަޅާފައި އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެ  .153  ްނ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

ނުވާހާހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް 

އުފެދުމާއެުކ، ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ  ސަރވިސް

ހެބިލިޓޭޝަން ންްޓ އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރީހިނގަމުން އައި ޑިޕާޓްމަ

މެާހ މުވައްޒަފުންނާއި އެފަާރތްތަކުގެ އެންމެހާ ގެ އެންސަރވިސަސް 

ޙައްޤުތަކާިއ އިލްިތޒާމުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެްއދި މޯލްޑިވްްސ 

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްއަށް ބަދަލުވީެއވެ.

 

ވާއިދުތައް ގަ ޤާނޫނުތަކާއި 

 ދެމިއޮތުން 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާއިރު  .154

ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނާއި ތަޢާރުޟްނުވާ ޤާނޫނުތަކާިއ 

 ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުްނދާނެއެވެ.

 

މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވެ، ދިވެިހ ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ޝާިއޢުކޮށް،  (ހ)  .155 އުވާލެވޭ ގަވާއިދުތައް 

ތިރީަގއި ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ޔާންކޮށްފަިއވާ ގަާވއިދުތަްއ އުވުނީެއވެ. އަދި އެ ަގާވއިދުތަކުެގ ބަ

ދަށުން ހިނގަމުންއައި ނިޒާމުަތކާއި، ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުެރވިފަިއވާ 

، ބެންދެންގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިޤާނޫނު މީހުން މި

ްލގެ ދަށުން ދޫވެފައި ޕެރޯ ނިޒާމުތަކާއި ހިނގަމުންއައި މެދުއެމީހުންނާ

 ބިތިބުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.ތި

 ޖަލުގެ ަގވާއިދު  ) 1(   
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 ޕެރޯލް ޕްރޮގްރާމްގެ ަގވާއިދު  )2(   

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ  އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި މި (ށ)  

އެންމެހާ ދަތިތަކާއި ހަދަމުންދާ ގަާވއިދުތަާކއި ޤާނޫނަށް ޮކންމެހެން 

ގައި ދިާމވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަްށ ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ބަދަލެއް ގެނައުމު

އެކުަލވާލެވޭ ރިޕޯޓެްއ، ކޮންމެ ތިން މަހަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ކަމާގުޅޭ ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 

އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަިނިވ މި ޤާނޫނުގައި   .156 ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ 

ކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިއެވަނީ އެ ލަފްޒުތަާކިއ ޢިބާރާތްތަކަށް ލަފްޒުތަ

 ތިރީގައި ދީފަިއވާ މާނަެއވެ.

"ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޖިނާއީ  (ހ)  

ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުެވ، އޭާނގެ ަމއްޗަްށ ޙުކުމް 

ނަޑއަަޅއި، އެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރަ  މުންދާ މީހާއަށެވެ.ކަ

ވަނަ  69"މެޑިކަލް އޮފިސަރ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، މި ޤާނޫނުެގ  (ށ)  

 ކޮށްަފއިވާ ޑޮކްޓަރަެށވެ.މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަނު

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް  (ނ)  

ާވލުވެފަިއވާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޕެރޯލްގެ ކަންަކން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޙަ

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ހިންގުމާ ަޙވާލުވެހުރި މިނިސްޓަރަށެވެ.

"މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނުވާ ފަދަ ހަތިޔާރު" ކަމަށް  (ރ)  

ބުނެފައިއެވަީނ، މީހެއްެގ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ނުވާނެ 

ނޑަްށ ނުކުޅެޭދ ޙާލަތެއް ، ގޮތެްއގެމަތިން މީހެްއެގ ހަށިގަ

ގެން ނުވަަތ އެފަދަ ޙާލަތެްއ މެދުވެިރނުކުރުވަިއ މެދުވެރިކުރުަވއި 

ނަމަވެސް، ޖަލުގެ ސަލާމަތީ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި ަޤއިދީންގެ 
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. މެދުގައި އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުންތައް ރޫޅާލުމަށް ބޭނުންކުާރ ހަތިޔާރަށެވެ

މީގެ ތެރޭގަިއ، ކަރުނަ ޭގހާއި، ޕެޕަރ ސްޕްރޭއާއި، ޓޭޒަރ 

 ން ހިމެނެއެވެ.ގަންާއއި، ސްޓަން ގަ

"ފުލުހުން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ފުލުހުންގެ ހުވާ ކޮްށފައިތިބި  (ބ)  

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާެގ  4"ޖަލު" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  (ޅ)  

ނޑައަޅާ ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތަކާ ިއ ދަށުން ކަ

 ޢާންމު ޖަލުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޙުކުމުގެ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު" (ކ)  

މުއްދަތުގައި ޕެރޯލްގެ އުސޫުލތަކާއި ެއއްގޮތަށް ޚާއްޞަ ފަރުވާެއްއ 

ންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބާ ދީގެން ގެްނގުޅެން ޖެހިފަިއާވ ފަރާތްތައް ބަ

 ނަށެވެ.ތަ

ޝަން ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި "ޑިޓެން (އ)  

(ިދެވހިރާއްޖޭގެ  2007/1ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުެވގެން ރާއްޖެއިން 

ޑީޕޯޓްކުރަންޖެހޭ މީހުން ކުރެ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިިމްގރޭޝަން 

ނަޑއަޅާ އުސޫލެްއގެ  މަތިން  އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ކަ

އި ަބއިތިްއބަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާޙަދާތަކާ އެްއގޮތަށް ބަންދުގަ

 މަރުކަޒަށެވެ.

"ޖަލު އޮފިސަރު" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، ރިމާންޑް ޖަލެްއ ނުވަތަ  )ވ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  17ޢާންމު ޖަލެއްގައިނަމަ، ިމ ޤާނޫނުގެ 

ރވިްސގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަ

ޖަލެއްގައި މަަސއްަކތްކުރަން  އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެ 
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 ކޮށްފަިއވާ މުަވއްޒަަފަކށެވެ.ޢައްޔަނު

"ަވގުތީ ގޮތުްނ ދޫކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )މ(  

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކުަގއި ަޤއިދީއަުކ  109

ނަޑއެޅޭ ވަކި މުއްދަތަަކށް ވަގުތީ ގޮތުން ޖަލުން ދޫކުރާ  ކަ

ދޫކުރުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދޫކުރާ 

 ދޫކުރުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ވަނަ  18"ކޮމިޝަނަރ" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ފ(  

ކުާރ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެްކޝަނަލް ޢައްޔަނުމާއްދާގެ ދަށުން 

 ސަރވިްސއަށެވެ.

"ޑައިެރކްޓަރ އޮފް ޕްިރޒަން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ދ(  

 ކުރާ މީހަކަށެވެ.ޢައްޔަނުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮްނމެ ޖަލަކަށް  7

ވަނަ  9"އިންސްޕެކްޓަރ" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ  )ތ(  

ކުރާ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޢައްޔަނުމާއްދާގެ ދަށުން 

 .ޕްރިޒަންސްއަެށވެ

 "ޤައިދީ" ނުވަތަ "ަޤއިދީން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޖަލުގަިއ ތިބޭ )ލ(  

މީހުންނާއި މީހުންގެ ތެރެއިން ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ 

އަރުވާލަން ނުވަތަ ގޭބަްނދަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބޭ 

 މީހުންނަށެވެ.

ހުމަތުގަިއ "ބަންދު މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ކުުށގެ ތު (ގ)  

ހައްޔަރުަގއި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ބަންދުގަިއ 

 ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ. 

"ޕެރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރަމުންދާ  )ޏ(  

ނަޑއެޅިަފިއވާ ވަކި މީހު ންގެ ތެރެއިން ޙުކުމުެގ މުއްދަތުގެ ކަ
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ުޛވެ ނިމިފައިވާ މީހުން، މުޖުތަމަޢުގެ މިންވަރެއް ތަންފީ

ރައްކާތެރިކަން ުނގެއްލޭެނ ގޮތެްއގެމަތިން މުޖުތަމަޢާ އަލުން 

ަކނޑަެއޅޭ ވަކި ޝަރުޠުތަެކއްެގ ދަށުން އަހުލުވެރިކުުރވުމަށްޓަަކއި، 

 ޖަލުން ދޫކުރާ ދޫކުރުމަށެވެ.

 2010/22 ޤާނޫނު ނަންބަރު "ޙުކުމް" ކަމަށް ބުނެަފއިެއަވނީ، (ސ)  

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ާޤނޫނު) ގެ ދަށުން(ދިވެ

 އުފެދިފައިވާ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުުކމަށެވެ. 
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 1ޖަދުވަލު 

 

 ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ހުވާ 

 

މާޔަތް ކުުރމުގައި ތެދުވެިރކަމާއި ޙި"އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނުއަސާސީ 

އިޙްތިރާމާއެކު  ތްއިންސާނީ ކަރާމަ ގެކުަރންޖެހޭ މީހުންޛުޙުކުމް ތަންފީ، މިހުރުމަށާއިއަމާނާތްތެރިކަންމަތީ ދެ

ދައުލަތާއި ވެރިންނަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަާދުކރުމުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަާދކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށާއި،

ފަރާތުން ދިމާވެދާނެ  މީހުންގެ ކުރަމުންދާޛުތަންފީ ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުންަމތީ ދެމިހުރުމަށާއި، ޙުކުމް

ނޑާއި ުފރާނައިން ޤުރުބާންވުމަށް މާތްމާޔަތްކުރުޙި ރަްއޔިތުންނުރައްކަލަކުން   ގަންދީ ހުާވކުރަމެވެ."هللا މުަގއި ހަށިގަ
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 2ޖަދުވަލު 

 

 ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަތައް 

 

ލަަހއްޓާނެ ިމންވަރަކާިއ އަދި އެމީހަކު ޤައިދީއަުކ ޖަލުގަިއ ނުވަތަ ޖަލުގެ ބަެއއްަގއި ބެހެއްޓުުމަގއި އެމީހަކު ބަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ ސަާލމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަތައް ބަން ދުގައި ބަހައްޓާނެ ޖަުލެގ ސަރަޙައްދެްއ ނިންމުމަށްޓަކައި ކަ

 ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ެއވަީނއެވެ.

 

 ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ 

 އި ތިބޭނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މީހުންނެވެ.ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގަ ސަލާމަތީ

 

ގެ ތަމަޢުޖުމުކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ އަދި އެމީހަކު ފިލައިފިނަމަ ފާނެ ކަމަށް އެން ފިލާޖަލު .1

 ސަލާމަތަށް އެކަށީގެްނވާ ވަރަްށވުރެ ބޮޑަށް ނުރަްއކާވެދާނެކަަމށް ބެލެވޭ މީހުން؛ އަދި / ނުަވތަ 

 
އި ތިބޭ އެހެން ޤައީީދންނަށާއި ޖަލު އޮފިސަރުންެގ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާެނކަމަށް އެކަީށގެންާވ ޖަލުގަ .2

 ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ މީހުން.
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 ސަލާމަތީ ގިންތީގެ މެދު ދަރަޖަ 

 ގިންތީގެ މެދު ދަރަޖައިަގއި ތިބޭނީ ތިރީގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. ސަލާމަތީ

 

ތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާެނކަމަށް ޖުމު ފިލައިފިނަމަޤަބޫލުކުރެވޭ އަދި އެމީހަކު  ލާފާނެކަމަށްފިޖަލުން  .1

 ބެލެވޭ މީހުން؛ އަދި / ނުވަތަ 

 
 ޖަލުގައި ތިބޭ އެހެން ޤައިދީްނނަށާއި ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ަސލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން. .2

 

 ށު ދަރަޖަ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ ދަ 

ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ އާއި މެދު ، ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ ދަށު ދަރަޖައިގައި ތިބޭނީ

 .ދަރަޖައިގައި ނުހިމެނޭ މީހުންނެވެ
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 3ޖަދުވަލު 

 

 ޖަލުގައި ހިންގަންޖެހޭ މުހިންމު ޖަލު އަމުރުތައް 

 

 ުރވުން ޖަލަށް ގެނެވޭ ޤައިދީން ބަލަިއގަނެ ޖަލަށް އަހުލުވެރިކު .1

ނަޑއެުޅން .2 ނަޑއެޅުމާިއ ބައިތިއްބާނެ ތަން ކަ  ސަލާމަތީ ގިންތި ކަ

ނޑަެއޅުންއި ރީކުރުމާޛުޙުކުމް ތަންފީ .3  ހެބިލިޓޭޓްކުރާނެ ޕްލޭނެއް ކަ

 ކާންދިނުން .4

 ފަރުވާ ކުރުން ސްބޭ .5

 ތްކުރުން ން ދެމެހެއްޓުމާއި ޖަލަށް ޒިޔާރަޢާއިލާއާ ުގޅު .6

 ސިޓީލިޔުމާއި ލިބިގަތުން  .7

 ނުން ބޭރަށް ނެރުމާއި ކަސްރަތުކުރުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަ .8

 ޤައިދީން އެއްތަނުން އަެނއްތަަނށް ގެންދިޔުން .9

 ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުަގއި ޤައިދީްނ ޖަލުން ނެރުން  .10

 ދިނުމާއި މަސައްކަތްކުުރވުން  ޤައިދީންނަށް ވަޒީފާ .11

 ޢާއިލާއިން ޤައިދީންނަށް ެއއްެޗހި ފޮނުވުން .12

 ޖަލުގެ އަމަން ޢާންމު ބެލެހެއްޓުން .13

 އި ފޯރިމެރުންޖަލުގަ .14

 ނަޑއެޅުން ޑިއުޓީ ކަ ގެމުަވއްަޒފުން ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާއި .15

ނޑަެއޅުމާއި، އެ ލެވެލް ޖަލުގެ ސަރަޙައްދުަތކުެގ ސެކިއުރިޓީ  .16 ތަންތަނަށް ަވދެވޭ މީހުން  ކަ

ނަޑއެޅުމާިއ، ފާސްނެތި ނުަވދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން   ކަ
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 ޖަލުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން .17

 ުކޑަކުރުން  ގެ އިސްރާފުފެނާއި ކަރަންޓު .18

 ޤައިދީން ތިބޭ ތަންތަން ބަލައި މަރާމާތުކުރުން  .19

 ންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ަޢމަލުކުރާނެ ގޮތްމަރޖެއެ .20

ލަތްތަކުގައި ާޚއްޞަ ސެިކއުރިޓީ އޮފިސަރުްނގެ އެހީާއއި، ފުލުހުންނާއި ިސފައިންގެ އެމަރޖެންސީ ޙާ .21

 އެހީ ހޯދުން

 ގުޅިގެން އަޅާެނ ފިޔަވަޅު  ހަޅުތާލުކުރުމާ .22

 ނުކިޔަމަންތެރިވާ ޤައިދީންނާމެދު އަޅާނެ ފިޔަަވޅު  .23

 ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިަޔވަޅު  މާޤައިދީން މާރާމާރީ ހިންގުމާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނު .24

 ެއުޅވުން ޅުާމއި ބިޑި ރު ގެންގުހަތިޔާ .25

 އެކަހެރިކުރުން  .26

   ގޮތް ކުރެވޭޖަލުން ފިލާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލު .27
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