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ވަނަ  1)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( އަށް  2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 

 )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަާކއި ެޕރޯްލގެ ޤާނޫނު( އަްށ އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުަތއް ގެނައުން. 2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން.  4 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .1

 
ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުްނ ބަންދުކޮްށފައި ބަލަހައްޓާނީ،  )ހ( .4 ޖަލުގެ ގިންތިތައް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ގިންިތއަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފަިއާވ 

 ޖަލެއްގަެއވެ.

 ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެޭވ މީހުން ކަސްޓޯޑިައލް ަޖލެއްގައި؛ (1)   

ުނވަތަ ޝަރީޢަތް ފެށި ޙުކުމް  ،ތަޙްޤީޤު ނިމި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން (2)   

ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ މީުހން ރިމާންޑް  ،ކުރުމުގެ ުކރިން

 ޖަލެއްގައި؛

 ހުން ޢާންމު ޖަެލއްގައި.ޝަރުޢީ ޙުކުމެްއ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީ  (3)   

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް އިުތރުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 
ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮްށފައިވީނަމަވެސް،  މި ޤާނޫނުގެ އެހެްނ މާއްދާއެްއގަިއ އެހެން  )ނ( .4 

ޭބ އެންެމހައި މީހުންނަްށ ކަސްޓޯޑިއަލް ަޖލެއްަގއި ބަންދު ީމހުންެގ ގޮތުގަިއ ތި

ބޭސްފަރުވާއާިއ އެހެިނހެން ކަންކަްނ ކުރުާމއި ތަޙްޤީުޤ މަރުޙަާލގަިއ 
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ނޑައަޅާ އެންމެަހއި ގަ ާވއިދުތަްއ އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތް ކަ

ނުޑތަކާ އެްއގޮތްާވ  ނޑައަޅާ މިންގަ އެކުލަާވލާނީ ތަޙްޤީީޤ އިދާރާަތކުން ކަ

 މަްޝވަރާެގ މަތިން، މިިނސްޓަރެވެ.  ރުގެނަ އަދި ކޮމިޝަ، ގޮތުގެމަތިން

 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުން. 5ތިީރގަިއ ނަކަލުުކރެވިފަިއވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

 
މި ޤާނޫނުގައި ެއހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ަބންދު މީހުންެގ  )ނ( .5 

ެހނިހެން ކަންކަްނ ގޮތުގަިއ ތިބޭ އެންެމހަިއ މީހުންނަށް ބޭސްަފރުވާއާިއ އެ 

ކުރުމާއި ތަޙްޤީޤު މަރުަޙލާގަާއއި ތަޙްޤީޤު ނިމި ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަާލގަިއ 

ނޑައަޅާ އެންެމަހއި ގަ ވާއިދުތަްއ ބަންދު މީހުންާނ ދޭތެޭރ ޢަމަލުުކރާެނ ގޮްތ ކަ

ނުޑތަކާ އެްއގޮތްާވ  ނޑައަޅާ މިންގަ އެކުލަާވލާނީ ތަޙްޤީީޤ އިދާރާަތކުން ކަ

 ެރވެ. ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަ

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 
މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުެގ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ަޖލުތަްއ ހިންަގއި ަބލަހައްޓާނީ )ށ( .6 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮުތގެމަތިން މޯލްޑިވްްސ  ،ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުތަކުގަިއ ކަ

ިދ މި ޤާނޫނުެގ ެއހެން މާއްާދއެއްގަިއ ެއހެްނ ޕޮލިސް ަސރވިސްއިންެނވެ. އަ

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، ކަސްޓޯޑިއަލް ަޖުލތައް ހިންގަިއ 

ބެލެހެއްޓުމުަގއި ޢަމަލުުކރާނީ ކޮމިޝަަނރ އޮްފ ޕޮލިސްެގ ަލފަޔާ އެއްގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 

 

 ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
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ުކރެވޭ ޑަިއރެކްޓަރ ނުޢާންމު ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުަތކަށް ޢައްޔަ  (1) )ނ( .7 

އޮފް ޕްރިޒަންގެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާުކރަންވާނީ މި ޤާޫނނާއި ިމ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަިތން އަިދ 

 ތިންނެވެ.ކޮމިޝަނަރުގެ ލަފަޔާިއ މަޝްވަާރގެ މަ

މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ   (2)   

ކުރެޭވ ނުބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކަސްޓޯޑިައލް ަޖލުތަކަށް ޢަްއޔަ 

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަންގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކުރަްނވާނީ ިމ 

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮތްާވ 

ތިން އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ލަފަޔާިއ މަޝްވަރާެގ ގޮތުގެމަ

 މަތިންނެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 
ޢާންމު ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތަކަށް ޑައިރެކްަޓރ އޮފް ްޕރިޒަން  (1) )ރ( .7 

ުކ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޢައްޔަނުކުރާނީ މިނިސްަޓރުގެ ލަފަޔާއެ

ޕްރިޒަންސްއެވެ. މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުެރވޭނީ މޯްލޑިވްސް 

ކަރެކްޝަނަްލ ސަރިވސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިަސރުންގެ ެތރެއިްނ 

 އޮފިސަރެކެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ަޖލުތަކަށް ޑަިއރެކްޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަން ޢަްއޔަނުކުރާީނ  (2)   

ޢައްޔަނުުކރެވޭީނ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޮޕލިސްެއވެ. މި މަޤާމަށް 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްެގ އޮފިސަރެެކވެ. 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުުކރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
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ކޮންމެ ޖަލެްއގައިވެސް، މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ަހދާ ގަާވއިދުތަްއ  )ބ( .7 

ޖަުލ އަުމރުތައް، މި ޤާނޫނުގަިއ ފުރިހަމައަށް ތަންފީުޛކުރުމަށް ބޭނުންާވ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ކޮމިޝަަނރުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތްާވ 

 ިލބިގެންވެއެވެ.  ންއަށް ގޮތުގެމަތިން ނެރުމުެގ ބާުރ ޑައިރެކްަޓރ އޮފް ޕްރިޒަ

 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަްށ އެންމެ މަުދވެގެން ލިބިޭދންޖެހޭ އަސާީސ  ށ() .10 

 ޚިދުމަތްތައް ގަވާއިާދ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދޭތޯ ބެލުން؛

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

ހުންނާމެދު ޢަމަލުުކރަީނ އެމީހުންނާމެދު ޖަލުތަކުގައި ަޤއިދީންނާއި ބަންދު މީ )ނ( .10 

ޢަމަލުކުރަންވާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫުލތަކާ އެއްގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

 

 ވަަނ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަްށ އަކުރެްއ އިތުުރކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 
ނުވަަތ އިދާާރއެއްެގ ެބލުމުެގ ދަށުގަިއ ތިޭބ  ދައުލަތުެގ މުއައްސަާސއެއް  )އ( .10 

މީހުން ތިޭބ ތަންތަނާއި، އެީމހުންނާމެދު ޢަމަލުުކރެޭވ ގޮްތ ބަަލިއ 

ރިޕޯޓުކުރުން. މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާެއއްގަިއ ެއހެން ގޮތަކަްށ 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ިމ އަކުުރގެ ދަށުްނ ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ރިޕޯޓު ހުަށހަޅާނީ، ކަމާބެހޭ މުައއްަސސާއަށެވެ. މަސްއޫލިއްޔަާތ ގުޅިގެން
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ކާންެދވޭ ތަެކއްޗާއި ފެނުެގ  )ނ( .15 

ގެ ސާމްޕަްލ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަަކއި އެތަކެތި ޓެސްުޓކުރުން ުނވަތަ އޭ

 ނެގުން؛

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 

ތަޙްޤީޤީ ބޭނުމަކަށް ފިޔަވައި ޖަުލގެ ޤައިދީންނާިއ ބަންދު މީހުންގެ ފޮޓޯއާިއ  )ބ( .16 

 މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑްކޮށް ޢާންމުކުރުން.

 

 ދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއް 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 
މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ އޮފިަސރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް  )ހ( .20 ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަކިކުރުން 

ވަޒީފާ ދޭނީ ކޮމިޝަނަރެވެ. އަދި ޯމލްޑިވްސް ަކރެކްޝަަނލް ސަރވިސްެގ 

ޤާމު ދަށްކޮށް ހަދާނީ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މަ

 ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ލަފާެގ މަތިން ކޮމިޝަނަެރވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ އޮފިަސރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް  )ށ(  

ވަޒީފާ ދިނުމުގައާއި ވަޒީފާއިން ވަކި ުކރުމުގަާއއި މަޤާުމ ދަށްކުރުމުގަިއ 

އަްށ ޚާްއޞަކުރެވިފަިއާވ ޢަމަލުކުރާީނ މޯލްޑިވްްސ ަކރެކްޝަނަްލ ަސރވިސް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ަގވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 
ކޮމިޝަނަރަށާިއ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަނރ އޮފް ްޕރިޒަންސްއަށާިއ، ޑައިރެކްަޓރ  )ށ( .25 
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ެއއްބާުރލުން ދިނުމާއި އެމީުހންދޭ އިރުޝާާދ އެހީތެިރވެ  ންއަށްއޮފް ޕްރިޒަ

އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުަމކީ ޯމލްޑިވްްސ ކަރެްކޝަނަްލ ސަރވިސްެގ ކޮންެމ 

 އޮފިސަރަކާިއ މުވައްޒަފެއްެގ ވާޖިބެކެވެ.

 

 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 
ރައްކާތެިރކަމާިއ  ،ންނާއި ބަންދު މީހުންޖަލުގައި ތިބޭ ަޤއިދީ )ހ( .26 

 ޞުލްޙަވެރިކަާމއި، އޯގާެތރިކަމާއެުކ ބެެލހެއްޓުން؛

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 
ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާމެދު އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ުނވަތަ އަނިޔާެވިރ  )ށ( .26 

 ނުހިންގުން؛ޢަމަލު 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ރިހެބިިލޓޭޝަންގެ ކަންތައްަތާކއި ވެލްފެައރެގ  )ރ( .26 

 ؛ކަންތައްތަކުގަިއ އެމީހުންނަށް އެހީތެިރވެދިނުން

 

 

 

 ދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއް 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 
ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ނުވަަތ  )ބ( .26 
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އެމީހުންނަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިާވ މިނޫންވެސް ެއެހން ޚިދުމަތެއް 

 ؛ލިބިގަތުމުގަިއ އެހީެތރިވުން

 

 ނަިނވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ކ( އަން 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 
ޤައިދީންނާއި ބަންދު ީމހުންެގ ފަރާތުން ުނވަތަ އެމީހުންާނއެކު ެއއްވެްސ  )ކ( .26 

 ވިޔަފާރިއެްއ ނުވަަތ އެފަދަ ކަމަާކގުޅޭ އެްއވެސް މުޢާމަލާތެްއ ނުކުރުން.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 
އޮފިސަރަކު އޭނާގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާކުރުުމގެ ގޮތުން ާޤނޫނާ އެއްގޮތްާވ  )ށ( .28 

ގޮތުގެމަތިން ުކާރ ޞައްަޙ އަމުރަްށ ނުިކޔަމަންތެރިާވ ޤަިއދީންނާއި ބަންުދ 

މީހުން ކިޔަމަންތެރިކުރުުމގެ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަާވިއދު ހުއްދަކުާރ 

އްދަުކރާ މިްނވަރަކަށް ާބރުެގ ގޮތެއްގެމަތިން އަިދ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދު ހު

 ބޭނުންކުރުން؛

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަާދ ަގވާއިދާިއ ޖަުލ އަމުރުަތކާ ިޚލާފުނުވާ ގޮތަްށ  )ރ( .28 

ނޑާއި އެމީހުންގެ ަތކެއް ޗާއި ޖަލަްށ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ހަިށގަ

ވަދެނުކުމެ ހަދާ އެންމެަހއި ފަރާތްތަާކއި އެމީހުން ގެންަނ ތަކެތި ބަލަިއ 

 ފާސްކުރުން؛

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 
 ޖަލުގެ ަސލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަމާިއ ޖަުލގެ ކަންތައްތަްއ ބެލެެހއްޓުމުގެ ގޮތުން  )ބ( .28 
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މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދާިއ ޖަލު އަމުުރތަކާ އެްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ޤައިދީންނާިއ ބަންދު މީހުންނަށް އަުމރުކުރުން.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

 
ކުމެއްގަިއ ުހރި މީަހކު ކުށެއް ުކރާކަްނ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުްނ ނުވަތަ ޙު  )ނ( .32 

ުނވަތަ އަންގަްނޖެހޭ ފަރާތަކަްށ  ންއަށްއެނގިހުރެ ޑަިއރެކްަޓރ އޮފް ޕްރިޒަ

 ނޭންގުން؛

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އުނިުކރުން. 33ތިީރގަިއ ނަކަލުުކރެވިފަިއވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .24

 

)އެކެއް( ަމހުގެ މުސާރަިއެގ  1 އޮފިސަރުގެ މުސާަރއިގެ ތެެރއިން ގިނަެވގެން )ރ( .33 

ނޑުން؛  ދެބައިކުޅަ އެއްބަިއ ކެ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އިން ފެށިގެްނ )އ( ެގ ނިޔަލަްށ ުހިރ  33މި ޤާނޫނުގެ  )ށ( .35 

ދެވޭީނ ޑިސިޕްލިަނރީ ބޯޑުެގ ލަާފެގ  މާއްދާތަކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަދަބުތައް 

 މަތިން ކޮމިޝަނަރަށެވެ.

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ްޕރިޒަންސްއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންްސ  )ބ( .39 
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ޔާންކޮްށ އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަ

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލިޔުމެއް ފޮުނވަންވާނެއެވެ. ެއހެނިހެން ރޭންކުތަކުެގ 

މުވައްޒަފުން އިސްތިޢުާފ ދޭްނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަުބ ބަާޔންކޮށް ިލޔުމަކުްނ 

 ކޮމިޝަނަރަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙު 40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

 
ވަޒީފާއަށް ފިލަިއގެން ނުވަަތ އަްޚލާޤީ މައްަސލައެްއ ދިާމވެގެން، ނުވަަތ ކުށެްއ  .40 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

ކޮށްގެން، ނުވަތަ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާުފވެގެން، 

އިޚްތިޔާރާިއ  އެމީހަުކ މޯލްޑިވްްސ ަކރެކްޝަނަްލ ަސރވިސްެގ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމުގެ 

 ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިަޝނަރަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 20ބާރު މި ޤާނޫނުެގ 

 
 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 47ތިީރގަިއ ނަކަލުުކރެވިފަިއވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .28

 
ޖަލުގައި މީހުން 

 ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލު 
ންގުޅެންވާނެ ުއސޫލަީކ ަބންދުވުން ފިޔަވަިއ ޖަލުގައި ީމހުން ބަންދުކުރުުމގައި ގެ )ހ( .47

އިތުުރ އަދަބެްއ އެމީހުންނަްށ ނުދިނުމާިއ އެމީހުންނަްށ ިލބިދޭންޖެހޭ ެއހެްނ 

 އަސާސީ ޙައްޤެްއ ނިގުޅައިނުގަތުމެވެ.

ޖަލުގެ ރަްއކާތެރިކަމާއި މަްޞލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމާއި ަޤއިދީން އިޞްލާޙުކުރުމަްށ  )ށ(  

ްނވަރަށް، ިމ ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މި

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަްށ ޤައިދީންގެ އަސާސީ ޙައްެޤއް ނުަވތަ އެއިން ބަެއްއ 

ހިފެހެއްޓުމާއި، ަޖލުގަިއ ޤައިދީއަުކ ހިންާގ ޢަމަލަާކ ގުިޅގެން ގަާވއިދުގަިއ 

މަކުން، މި ނުވަތަ ޖަލު އަުމރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އިޞްލާީޙ ފިޔަވަޅެްއ އެޅު

 މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުޫސލާ ިޚލާފުވީ ކަމަކަްށ ނުބެލެވޭނެެއވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29



 

 

 

 

 

 

 

 10 

 
ގައި ބުނާފަަދ ވަނަ ނަްނބަރު( 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 108މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( .52 

)އެކެއް(  1ރު ނުފުރޭ ކުއްޖާއަށް ގާތުން ކިރުދީ އެުކއްާޖއަށް )އެކެއް( ައހަ 1

އަހަރު ުފރެންދެން ކުއްޖާގެ ގާތުގައި ަޖލުން ބޭރުަގއި ުހުރމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށ ޤައިދީ ނުވަަތ  108 ވަނަ މާއްދާއިން ކަ

ގެ ދަށުން ހަާދ ވަނަ މާއްދާ 109ބަންދުގައިވާ މީހާ ޢަމަުލކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30

 
ޤައިދީންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން 
ކޮންމެ ޖަލެއްގަިއވެސް ެއ ޖަލުަގއި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންެގ  )ހ( .53

 ކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަން ލިެޔ ބަަލހައްޓަްނވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީެއއް ޑައިރެ 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 

ޤައިދީންނަށް ސަލާމަތީ 

ގިންތީގެ ދަރަޖަ 

 ކަނޑައެޅުން 

  ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަުކވެސް އެމީހަކު ަޖުލގައި ބަންދުކުރާތާ  )ހ( .56

ގަިއާވ  2)އެކާވީްސ( ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ޖަުދވަލު  21

ނޑައަޅައި، އެގޮތުްނ  ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކަްށ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަަޖ ކަ

ނޑައެޅޭ ސަލާމަތީ ގިންތީެގ ދަރަޖަާއ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެމީހަުކ  ކަ

 ސަންވާނެެއވެ.ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަިއ ބަހަްއޓާނެ ތަނެއް ހަމަޖައް

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ފަްސވަނަ ބާބުެގ ފަހަތަށް، ަހވަނަ ބާބުެގ ގޮތުގަިއ އަންނަނިިވ ގޮތަށް ބާބެްއ އިުތރުކުރުން. .32

 
 ހަވަނަ ބާބު 

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން 
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އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި 

 މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުން 
ވަނަ މާއްދާައށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  57ވަނަ މާއްދާާއއި،  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ( .61

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަްނވާީނ އިޙްތިރާމާއެުކ 

އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ޮގތަކަށެވެ. އަިދ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުަގއިވާ ެއއްވެސް ޙަްއޤަކުން ނުވަަތ 

ނިވަންކަމަކުން އެމީހުްނ މަޙްރޫމްކުެރވޭނީ، މި ޤާނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި

 ގޮތުގެމަތިން، އެކަމަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ މިންވަރަެށވެ.

ޖަލުެގ ރައްކާެތރިކަމާިއ މަޞްލަޙަުތ ދެމެެހއްޓުމާިއ ޤައިދީންާނއި ބަންުދ މީހުްނ  )ށ(  

ންަވރަށް، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މި

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ އެއްގޮތަްށ އެމީހުންެގ ައސާީސ ޙައްޤެްއ ނުވަަތ 

މިނިވަންކަމެއް ހިފެެހއްޓުމާއި، ޖަުލގަިއ އެއިްނ މީހަުކ ހިންާގ ޢަމަލަކާ ގުޅިގެްނ 

ގަވާއިދުގަިއ ނުވަަތ ޖަުލ އަމުުރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ިއޞްލާޙީ ފިަޔވަޅެްއ 

އެޅުމަކުން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އުޫސލާ ޚިލާފުވީ ކަމަކަްށ 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންެގ އަސާީސ ޙައްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަްނ  )ނ(  

ހިފެހެއްޓުމަށް މި ޤާނޫުނގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަމުގެ ިއތުރުން، ޖަލުގަިއ 

ޭޓ ބެެހއްޓުމުެގ އަސާސްާއ ތަޢާުރޟްވާ މިންަވރަށް، ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއް

ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ، އެއިން ޙައްެޤއް ުނވަތަ މިިނވަންކަމެއް

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފެހެއްޓުމަށް ިމ ޤާނޫނު ުހރަެހއްނާޅައެވެ.   ކަ

އިޤްތިޞާދީ އަދި 

 އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް 
ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ގައި، ަދއުލަތުގެ ތަނަވަްސކަމާިއ  23ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .62

ކަމާއި، ދަތުރުފަތުުރ ދިކުޅަދާނަކަން ހުިރ މިންަވރަކަށް، ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޠަބީީޢ މުއްަސނ

ބާވަތެްއެގ  ކުރުމުެގ ވަސީލަތްަތކާއި، ދަުއލަތުެގ ޚަބަުރ ފަތުާރ ަވސީލަްތތަކާއި، ުހރިހާ 

ެގ ފުރުޞަުތ ހޯދޭނެ މަުގ ފަިހކޮށްދިނުމަްށ މުއާޞަލާީތ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންުކރުމު

ދައުލަތުން މަސައްކަްތކުރަންވާނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމެވސް، މި ޤާނޫނާއި ިމ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މިންވަަރށް މެނުވީ، ޤައިދީންނާިއ 
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   ބަންދު މީހުންނަށް އެ ަޙއްޤުތައް ލިބިގެނެްއ ނުވެެއވެ.

 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތް 

 ހެދުން 

ްނ ސިޔާސީ ޕާޓީއާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ޢާންމު މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ނިސްބަތްވު .63

އެއިން ތަނެްއގެ މަސްޫއލު ފަރާެތއްގެ ގޮުތގައި ހުރުމާއި ެއ ތަންތަނުްނ  ފިޔަވައި،

ޙުކުެމއް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ ެވރިވުމުެގ ޙައްޤު، ހިންގާ އެހެން ަޙރަކާތްތަކުަގއި ބައި

 ޖަލުގައި ބަންދުުކރެވިފަިއ ހުންނަ ުމއްދަތުގައި ލިބިގެނެއްުނވެެއވެ.

 

ވަނަ މާއްދާަގއި، ދައުލަުތގެ ުހއްދައެްއ ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުަލިއ  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .64 އެއްވެއުޅުން 

ންކަްނ ކޮންމެ މީަހކަށްެމ ޞުލްޙަވެރިކަާމއެކު އެއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަ

ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، ޖަލުަގއި ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މުްއދަތުގައި އެ މިނިވަންކަްނ 

 ލިބިގެނެއްނުވެެއވެ.

 

ވަނަ މާއްާދގައިާވ ގޮތުން، ކޮންެމ ރައްޔިަތކަށްމެ އެމީަހުކ  37ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .65 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

އެްއ އަދާކުރުުމގެ ުނވަތަ މަަސްއކަތެއް ުކރުމުެގ ޙައްުޤ އިޚްތިޔާރުުކރާ ވަޒީފާ

ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، ަޤއިދީންނާއި ބަންދު ީމހުންނަށް ެއ ުފރުޞަތު ލިބިދެވޭނީ، ިމ 

ވަަނ ބާބުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން، ެއ ާބބުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ  11ޤާނޫނުގެ 

 މިންވަރަށެވެ.

ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ޤައުމުގެ އެކިއެިކ ޘަޤާފީ ަޙރަކާތްތަކުަގިއ ބައިެވރިވުުމގެ ޙައްޤު، ޖަުލގަިއ  .66

ދެވޭނީ، މި ޤާނޫާނއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބި

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތެްއގެ މަތިން، ބަޔާންކޮްށފައިވާ މިންަވރަށެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ުފރައިގެްނ ދިއުމާއި، ދިވެިހރާއްޖޭެގ އެިކ ަތންތަނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮްށ  .67 ން ދަތުރުފަތުރުކުރު 

ަޤއިދީންނާއި ބަންުދ މީހުންނަށް ލިިބދެވޭނީ، މި ޤާނޫނާިއ ިމ  ން،އުޅުމުގެ މިނިވަންކަ

ިއާވ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްަތކެއްގައި، ބަޔާންކޮށްފަ
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 ށެވެ.މިންވަރަ

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، ޤާނޫނުައސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގަިއ  62ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .68 އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް 

ނުހިމެނޭ ެއހެނިހެްނ ޙައްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަްނ ހޯދުމަްށ ނުވަަތ ލިިބގަތުމަްށ 

ޙައްޤެްއ ނުވަަތ  ހުރަސްއަޅާ ކަެމއް ނޫންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެއިން

މިނިވަންކަމެއް ޤައިދީންނާިއ ބަންުދ މީހުންނަްށ ލިބިދެވޭނީ، ޖަލުަގިއ ބަންދުކޮށްފަިއ 

ބެހެއްޓޭ ބެެހއްޓުމުގެ އަސާސްއާއި، އަދި ޤައިީދއެއްނަަމ، އެމީހެއްެގ މައްޗަްށ 

ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރުމުގެ ައސާސްއާ ތަާޢރުްޟނުވާ މިންވަރަެށވެ.  ކަ

 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 62ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ .33

 

ފާޚާނާކުރުމާއި، ފެންަވރަިއ ގައިންާތހިރުވުާމއި، ކަްސރަުތކޮށް އުޅުމުެގ  )ރ( .62 

 އިންތިޒާމް؛

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 65ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34

 

ނޑަނާޅާހާ ހިނަދކު، ސަލާމަތީ ގިންތީެގ  ނުގެ ދަށުން އެހެން މި ޤާނޫ .65 ކަސްރަތު  ގޮތަކަްށ ކަ

އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ ޤައިދީންނާއި، މަސައްކަްތކުރާ ޤައިދީން ފިޔަވަިއ 

)އެެކއް( ގަޑިިއރަށް މޫސުްނ ތަންދޭނަަމ  1އެނޫން ޤައިދީްނ ދުާވލަުކ މަދުވެގެްނ 

ކޮށްފަިއވާ ތަނުން ބޭަރށް ނެރެންވާނެއެވެ. އަިދ ކަސްރަތުކުރުމަށްޓަަކއި އޭނާ ބަންދު

ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަަޖއިގައި ހިމެނޭ ޤަިއދީން، ޑައިރެކްޓަރ އޮްފ 

ނޑައަޅާ އު ލެއްގެ ދަށުން ކަްސރަތުކުރުމަށްަޓަކއި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިާވ ސޫޕްރިޒަން ކަ
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 ތަނުން ބޭރަށް ނެރެްނވާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 79 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .35

 

ޤައިދީން މަރުވުމުން 
ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް 

 ން ބަދަލުކުރުމަށް އެންގު 

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު ީމހަކު ަމރުވެއްޖެނަަމ ނުވަތަ އާދަާޔ ޚިލާފަށް ބޮޑަްށ  )ހ( .79

ތަނަކަްށ ަބދަލުކުރެިވއްޖެނަމަ  ނުވަަތ ބަްއޔަކާ ގުޅިގެން އެހެން ، ބަލިވެއްޖެނަމަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ނުވަތަ އޭނާއަށް ުނރައްކާެތރި އަނިާޔއެއް ވެއްޖެނަމަ އެމީަހުކ ކަ

 ޒިންމާދާރު ބަލަދުވެިރޔާއަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 82ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .36

 

ކުވާތަކާއި ޤައިދީންގެ ޝަ 
އެމީހުން އެދޭ ކަންތައްތައް 

 ކޮށްދިނުން 

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ޝަުކވާތަކާއި އެމީހުން ބޭނުްނވާ ކަންތައްތަްއ  )ހ( .82

ނޑައަޅާފައިވާ ޖަުލ  ންއަށްޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަ ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 ހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިދޭްނވާނެއެވެ.ށައޮފިސަރަކަށް ހު

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 82ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .37

 

ނޑައަޅާފައިވާ ޖަލު އޮފިސަުރ  )ނ( .82   ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަން ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާެނއެވެ. 

 ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު ީމހަކު ކުިރ ޝަކުވާތަާކއި އޭާނ ޭބނުންވި (1)   

ެބހޭގޮތުން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަްއ ލިެޔ  ކަންތައްތަކާއި އެކަމާ

 ބެލެހެއްޓުން؛

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު ީމހަކު ކުިރ ޝަކުވާތަާކއި އޭާނ ޭބނުންވި  (2)   
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)ފަހެއް(  5ކަންތައްތައް ަބލަިއ އެކަމާމެދު ނިންިމ ގޮތެްއ އޭނާއަްށ 

 ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ އެންގުން؛ އަދި 

އަކު ުނވަތަ ބަންުދ މީހަުކ ކުިރ ޝަުކވާއަީކ އޭނާއަށް ޤައިދީ (3)   

 ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެްއ ލިިބގެން ުކރި ޝަުކވާއެްއކަމަށްވާނަމަ، އެކަމާ 

ބެހޭގޮތުން އޭނާއަށް ދޭންެޖހޭ ޞިއްޙީ ަފރުވާ ވަގުތުން ދިނުމާއި 

 ކޮމިޝަނަރަށް ރިޕޯުޓކުރުން.

 

 ްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަ 83ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38

 
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން 

ދިން ޖަވާބާމެދު 
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ 

އިންސްޕެކްޓަރަށް އެކަން 
 ހުށަހެޅުން 

 ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ަޝކުވާއާމެދު ނުވަތަ ބޭނުންވި ކަންތަކާ  )ހ( .83

ުކ ޢަމަލުކޮށްފަިއާވ ބެހޭގޮތުން ޑަިއރެކްަޓރ އޮްފ ޕްރިޒަްނ ނުވަަތ ޖަުލ އޮފިަސރަ

ބެޭހގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އޭާނއަށް އެ ަމއްސަަލ އިންސްޕެކްަޓރ  ގޮތާ

އޮފް ކަރެކްޝަަނލް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިަފދަ ޙާލަތްތަކުގަިއ 

އެކަން އިންސްޕެކްަޓރަށް އެންގޭނެ ަމގު ޑަިއރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަްނ 

 ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ަކރެކްޝަނަްލ ސަރވިސް ަޖލު ަބަލއި ފާސްކުރަމުްނ  ށ()  

ގެންދާ ވަގުތެއްަގއި ޤައިދީއަކަށް ުނވަތަ ބަންދު މީހަކަށް އޭާނގެ ޝަކުވާ ސީާދ 

 އިންސްޕެކްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 84ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .39

 

ޕެކްޓަރ ޝަކުވާ އިންސް 

 ނިންމުން ގޮތެއް  އަޑުއަހައި 
ވަަނ މާއްދާަގއިާވ ޙާލަތުަގިއ އިންސްޕެްކޓަރ އަންނަނިިވ  83މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .84

 ކަންކަން ކުރަްނވާނެއެވެ.

ޝަކުވާކުާރ ޤައިދީ ުނވަތަ ބަންުދ މީހާާއ ސުވާުލކޮށް، އެުކރާ ޝަކުާވ  (1)  
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 ނުވަތަ ބޭނުންވާ ކަެމއް އޮޅުންފިލުވުން؛
ޤައިދީ ނުވަަތ ބަންދު މީާހ ކުިރ ޝަުކވާާއ ބެހޭގޮތުްނ ޑަިއރެކްޓަރ  (2)   

އޮފް ޕްރިޒަންއާ ވާަހކަދައްކައި އެއީ ޞައްަޙ ޝަކުވާެއއްނަމަ އެކަމަށް 

 ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހުަށހެޅުން.
ޤައިދީއަުކ ، ( ވަަނ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިނ2ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

ބަންދު މީހަކު ުކރާ ޝަކުާވއެއް ާވހަކަ ދައްަކއިގެން ޙައްުލ ނުވަތަ 

 ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަްނ ކޮމިޝަނަރަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 85ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .40

 

ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އަދި 

 މުއާޞަލާތުކުރުން 
ދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާ ބައްަދލުކުރުމާއި، ޤައިދީންނާިއ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ަޤއި .85

ބަންދު މީހުން އަނެކުންާނ މުއާޞަލާތުުކރުމުގަިއ ޢަމަލުުކރާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ 

ގަވާއިދުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ ތިީރގައިާވ ކަންަކން ކުެރވޭެނ ގޮްތ ެއ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާެނއެ  ވެ.ގަވާއިދުގަިއ ކަ

 ؛ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާ ަބއްދަލުުކރުން )ހ(  

ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުންނާއި، އެހެްނ މީހުންާނ ދެމެުދ ސިޓީފަދަ ތަކެިތ  )ށ(  

ބަދަލުކުރުމާއި، ފޯނުްނ ގުޅުމާއި، އެހެްނ މުއާޞަލާީތ ވަީސލަތްތަްއ 

 ބޭނުންކުރުން.

 

 ަގއިާވ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ފެށުމު 86ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .41

 
ސިޓީ ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި 

 ބަލައި ފާސްކުރުން 
ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ލިބޭ ނުވަތަ އެމީހުްނ ފޮނުވާ ސިޓީ ނުވަަތ  .86

އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ކިޔައި، އަޑުައހައި، ރެކޯޑްކޮށް ުނވަތަ ބަލައި ފާސްުކރުމުެގ 

ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި  ޑައިރެކްަޓރ އޮްފ  ންއަށްޚްތިޔާުރ ޑައިރެކްަޓރ އޮފް ްޕރިޒައި
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ލިޭބ އިޚްތިާޔރުެގ ދަށުން އަންނަނިިވ ސަބަބުަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަަދ  ންއަށްޕްރިޒަ

 ސިޓީއެއް ނުވަަތ އެްއޗެއް ދިނުން ުނވަތަ ރައްދުކުރުްނ މަނާެވސް ކުެރވިދާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 87ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .42

 

ޤާނޫނީ ވަކީލާ 

 ބައްދަލުކުރުން 
ޤައިދީއަކަށް ުނވަތަ ބަންުދ މީހަކަްށ ޤާނޫީނ ލަާފ ބޭނުްނވާނަމަ، އޭނާެގ ޤާނޫީނ  .87

ވަކީލަާކ ބައްދަލުުކރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނެއވެ. އަދި މިގޮތުން ުކާރ 

 މުަގއި ެއ ދެމީހުން ފެންަނ ހިސާބުަގއި ޖަުލ އޮިފސަރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.ބައްދަލުކުރު

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 88ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .43

 

ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އަދި 

 މުއާޞަލާތުކުރުން 
ލާއި ކޯޓުތަާކިއ މީހުންނާއި، އެމީހެއްގެ ޤާނޫނީ ަވކީ ޤައިދީންނާއި ބަންދު )ހ( .88

އެނޫންވެސް ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާތަާކ ދެމެދު ސިީޓ ފަދަ ތަކެތި 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

 ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. މުަގއިވާ ވަަނ މާއްދާގެ ފެށު 90ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .44

 
ޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިްނ ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު މީހަކު ިތރީގަިއ ބަ .90 ޖަލު ކުށްތައް 

 ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އޭާނ އެުކރަނީ ޖަުލ ކުށެްއ ކަމުގަިއ ބެލެވޭެނއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަްށ ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރެްއ އިުތރުކުރުން. 90ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .45

 
ވާއިދަކާ، ުނވަތަ ނެޭރ ޖަުލ ނުވަަތ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަ، މި ޤާނޫނާ )ބ( .90 

 އަމުރަކާ ިޚލާފުވުން.
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 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 92ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .46

 
ޖަލުގައި ކުރާ ކުށްތަކުގެ 
 މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒާމު 

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ކުރާ ކުށްަތއް ބަލައި، އެީމުހންގެ މައްޗަށް ސާބިތުާވ  .92

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަްލ ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމެްއ ކުށް ތަކާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ކަ

އެކަށައަޅައި، އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ޤައިދީންނާމެދު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިދެްއ 

މިނިސްޓަރުގެ ލަާފގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ހަދަންވާނެެއވެ. މި ނިޒާމު ބިނާވެފަިއ 

 އެކު ަމއްސަލަ ެބލޭނެ ގޮތަކަށެވެ.އޮންނަންވާނީ، މިނިވަންކަމާ

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 93ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .47

 

ޖަލު ކުށްތަކާ ގުޅިގެން 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީަހކު ޖަލު ކުެށއް ކޮށްފިކަމަށް ުތުހމަތުކުރެވޭނަމަ،  )ހ( .93

 ންއަށް ގުތުން ޑައިރެކްަޓރ އޮްފ ޕްރިޒަޖަލު އޮފިސަރު އެކަން ވަ 

އެންގުމާއެުކ  ންައށްއަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަްނ ޑައިރެްކޓަރ އޮފް ްޕރިޒަ

 އެކަމެއް ަވގުތުން ތަޙްޤީޤުުކރަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 93ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .48

 

ބަންދު ީމހަކު ކުިރ ކުށުެގ ކުޑަ ބޮޑުމިނަްށ ބަލައި، ޖަލުެގ  ޤައިދީއަކު ނުވަތަ  )ނ( .93 

މަޞްލަޙަތު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަަކއި، އެމީެހއްެގ މައްސަަލ ިނމެންދެން، އޭނާ 

ބަންދުކޮށްފައި ހުިރ ތަން ނޫްނ އެހެްނ ތަނަކަށް ބަަދލުކުުރމުގެ އިޚްތިާޔުރ 

 ލިިބގެންވެެއވެ. ންއަށްޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަ

 
 ( ވަަނ ނަންބަރު އުނިކުރުން.1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 95ޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުުކރެވިފަިއވާ، ބުނެވިދި .49

 

ޤައިދީއަށް ޖަލުަގއި ުކރާ މަސަްއކަތުން ލިޭބ އުޖޫަރ ނުވަަތ  (1) )ހ( .95 

)އެެކއް( މަސްދުވަހަށްުވެރ ިދގުނޫން  1އުޖޫރައިްނ ބައެްއ 
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 މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުން؛

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 96ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .50

 
ޤައިދީންނާއި ބަންދު 
 މީހުން އެކަހެރިކުރުން 

ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑުއެހުމެއްެގ ދަށުްނ ޤައިދީއަުކ ނުވަަތ ބަންދު މީހަުކ  )ހ( .96

ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަން ވަގުތުން ޖަުލގެ ޑައިރެކްޓަ  ރ އެކަހެިރކުރުމަށް ކަ

 އަންގަންވާނެެއވެ. ންއަށްއޮފް ޕްރިޒަ
ޑައިރެކްޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަްނ ޤައިދީައުކ ނުވަަތ ބަންދު މީހަކު އެކަެހިރ  )ށ(  

ކުރަންވާީނ ކަމާބެޭހ ގަާވއިދާިއ ޖަުލ އަމުރުތަާކ ެއއްގޮަތށެވެ. އެކަެހިރ 

 ކޮށްފައި ހުންނަ ޤައިީދއަކަށް އެންމެ މަުދވެގެން ލިބެންޖެހޭ ިޢނާޔަތްތައް ޖަލު 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  އަމުރުގަިއ ކަ
 6އެކަހެިރކޮށްފައި ހުންނަ ޤައިީދ ނުވަތަ ބަންދު މީހާެގ ޙާުލ މަދުވެގެން  )ނ(  

)ހައެއް( ގަޑިން ެއއްފަހަުރ ޑައިރެްކޓަރ އޮފް ްޕރިޒަން ޢަްއޔަނުކުރާ ީމހަުކ 

ބަލަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ަބލާއިރު، އޭނާގެ ޙާލު ރަނަގޅު ނޫންކަމަށް 

 އްޖެނަމަ، އޭނާ މެޑިކަލް އޮފިަސރަށް ދަްއކަންވާނެއެވެ.ފެނި
ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދު މީހާގެ ޖިސްމާނީ އަިދ ނަފްސާނީ ޙާލަތަްށ  )ރ(  

ނުރައްކާވާފަަދ ގެްއލުމެްއ ކުރިމަިތވެދާނެކަމަށް މެޑިކަްލ އޮފިސަރަްށ 

 ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ އެަކހެރިކޮށްފަިއ ބަހައްަޓއިގެން ުނވާނެއެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 101ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .51

 

ޖަލު ކުށުގެ ގޮތުގައި 
ކަނޑައެޅޭ ކަންކަމާއި 
 ން އަދަބުތައް ޢާންމުކުރު 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަުކެގ  )ހ( .101 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަޖލު ކުށް ކަމަްށ ކަ

ނޑައެ ޅޭ އަދަބުތަކުެގ ތަފްޞީލާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ނިޒާމު ހިނގާ ގޮތާއި، ކަ

ކޮޕީއެއް ޤައިދީންނާިއ ބަންދު މީހުންނަްށ ފެންނަ ތަނެއްަގއި ބަހައްޓައި އަިދ 

 އެއިން މީހަުކ އެދިއްޖެނަމަ، އެީމހަކަށް ޭއގެ ކޮީޕއެއް ދޭންވާެނއެވެ.
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ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ކުރާ ޖަލު ކުށާެބހޭ މަޢުލޫމާުތ  )ށ(  

ރ އޮފް ްޕރިޒަން ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީެއއްގައި ލިޔެ ޑަިއރެކްޓަ

 އަދި އޭެގ ކޮޕީއެއް، އެމީހެްއގެ ފަިއލުގަިއ ހިމަނަންވާނެެއވެ.
ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ުކރާ ކުށްތަކާިއ އެކަމާ ގުޅިެގން އެމީހުންނަްށ  )ނ(  

 ދެވޭ އަދަބުތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަަނރަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 102ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .52

 

ރިހެބިލިޓޭޝަން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް 
ޤައިދީން ކުށްުކރުމުން ުދރުހެިލކޮށް އަނބުާރ މުޖުތަމަޢަށާއި ޢާިއލާއަްށ  )ހ( .102

ބޭނުންތެރި މީހުންގެ ގޮުތގައި އައުމަށް ަމގުފަހިކޮށްދިނުަމށްޓަކައި ތަފާތު 

ނޑައަޅައި، ކޮންމެ ޢާންމު ޙަރަކާތްތަކާިއ ޕްރޮގް  ރާމްތަްއ ކޮމިޝަނަރ ކަ

ޖަލެއްގަިއވެސް ހިންގަްނވާނެއެވެ. އަދި ެއގޮތުްނ ޕްރޮގްރާމްތަްއ 

ނޑައެޅުމުގައި، ތިރީަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަްނ ހިމެނުމަްށ  ކަ

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
ދުމަތް ޤައިދީންގެ ނަފްސާނީ ޙާލަތަްށ ބަލަިއ ކައުންިސލިންގެގ ޚި  (1)   

 ؛ލިބިދިނުން
ވަޒީފާ އަދާުކރެވޭފަަދ ހުނަުރ  ،ޖަލުގަިއ ހޭދަކުާރ ދުވަސްަތކުގައި (2)   

ލިބިގަތުމަށާއި އަދި އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވެ، ބޭުނންތެިރ 

މީހެއްެގ ގޮތުަގއި އުޅުމަށް ބޭނުންވާެނ ތަޢުލީީމ އަިދ މަސަްއކަތުެގ 

 ؛ންގުންހުނަރު ލިބިދެވޭނެ ފަދަ ްޕރޮްގރާމްތައް ހި
ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާިއ މުނިފޫހިފިލުވުމާިއ ކުޅިވަާރއި ަވޒީފާެގ  (3)   

 ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޕްރޮްގރާމްަތކުގެ ެތރެއިްނ  )ށ(  

ޕްރޮގްރާމްތަްއ ކަސްޓޯޑިައލް ަޖލާިއ ރިމާންޑް ަޖލުގަިއ ހިންގާނީ، ިމ 
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ާދ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނިސްބަަތށް، ގަވާއިދުަގިއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 103ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .53

 

ރިހެބިލިޓޭޝަން ހިންގުމަށް 

 ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން 
ތަާކއި ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމުގައި އެހީެތރިެވ ރިހެބިލިޓޭޝަާނއި ވެލްެފއަރ ްޕރޮގްރާމް .103

މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ެއކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ަކއުްނސިލަރުންނާއި އިޖްތިމާީޢ 

ފަންނުތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރާެނ މީހުން އަިދ ިރހެބިލިޓޭޝަން ޮއފިސަރުން ކޮންމެ ޢާންުމ 

 ޖަލެއްގަިއވެސް ތިބެންވާނެެއވެ.

 

 

 

 ޢިބާރާތް އަންނަިނވި ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން. މުގަިއވާ ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ފެށު 108ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .54

 

ވަގުތީގޮތުން ޤައިދީން 
 ން ޖަލުން ނެރު 

ނޑައަޅާ ަޝރުުޠތަކަކާ އެީކގައި،  )ހ( .108 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި، މިނިސްަޓރު ކަ

ހުއްަދ  ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަުކ ވަގުީތގޮތުން ދޫުކރުމުގެ

 ކޮމިޝަނަރަށް ދެވިދާނެެއވެ.

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.2ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .55

 
)ެއކެއް( ައހަރު ނުުފރޭ ގާތުްނ ކިރުޭދ  1ބަންދުކުރެވޭ އަންހެާނގެ  (2) )ހ( .108 

 ކުއްޖެއް ުހރުން؛
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( ވަަނ ނަންބަރުގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް ނަންަބރެްއ 5ަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަ 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .56

 އިތުރުކުރުން.

 
ނޑަށް  (6) )ހ( .108  ނޑު އަންހެނެްއގެ ބަ )ހައެއް( މަްސ  6ޖަލުގަިއ ހުންަނ މާބަ

 ފުރުން.

 

 ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން.ޢިބާރާތް އަންނަިނވި  މުގައިވާ ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފެށު 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .57

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ޙާލަތްަތކުގަިއ ވަގުީތގޮތުން ޖަލުްނ  )ށ( .108 

ނެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ޑައިރެކްަޓރ އޮފް ްޕރިޒަންއަށެވެ. މިފަދަ 

ލިުބމުން، އެކަްނ  ންއަށް ހުށަހެޅުމެއް ޑަިއރެކްޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަ

އިރެްކޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަން ކޮމިޝަނަރަށާއި މިނިސްޓަރަްށ ޑަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ާޙލަތްތަކުގަިއ ޢަމަލުުކރާނީ މި މާއްދާގަިއ 

ބަޔާންކުރާ އަންނަނިވި ނުކުތާތަުކގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަަނރ އެުކލަވާލާ ގަވާއިާދ 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 ށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނިިވ ޮގތަ 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .58

 
ޖަލެއްގަިއވާ ޤައިީދއަުކ ނުވަތަ ބަންުދ މީހަުކ ަވގުތީގޮތުން ނެރެވޭނީ ަޖުލ  )ނ( .108 

އޮފިސަރަކާ ެއކުގައި، އޭާނގެ ސީދާ ބެެލހެއްޓުމުގެ ަދށުގައި ުހރިާހ 

ވަގުތެއްަގއިވެސް ހުންނަގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ަވގުތީގޮތުްނ އޮފިސަރުންެގ 

( ވަަނ 4( ވަަނ ނަންބަރާިއ )3މާއްާދގެ )ހ( ެގ ) ޙަވާލުގަިއ ެނރެވޭީނ މި

( 1ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ާޙލަތްތަކުގަެއވެ. މި ާމއްދާެގ )ހ( ެގ )

( ވަަނ ނަންބަރުަގއިާވ 5( ވަނަ ނަންަބރާިއ )2ވަނަ ނަންބަާރއި )
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ޙާލަތްތަކުގަިއ ަވގުތީގޮތުްނ ޖަލުްނ ނެެރ ޤައިީދ ނުވަަތ ބަންުދ މީާހ 

އޭނާގެ ެބލެނިވެިރއެއްގެ ސީދާ ެބލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުިރާހ  ޙަވާލުކުެރވޭނީ

 ވަގުތެއްަގއިވެސް ހުންނަ ގޮތަެށވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .59

 
 މި މާއްދާގެ ދަށުން ަވގުތީގޮތުން ޤައިދީްނ ނުވަތަ ބަންދު ީމހުން ދޫކުރާނަމަ  )ރ( .108 

މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ަސރވިްސއަށް ޑަިއރެކްޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަްނ 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެމީހަުކ ދޫުކރެވިފަިއވާ ުމއްދަތާިއ، ވަގުތީގޮތުްނ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަުރޠުތައް އެނގޭނެ ފުިރހަމަ މަޢުލޫމާތު  ދޫކުރުމުގައި ކަ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްއަށް ފޮުނވަންވާނެއެވެ.

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 112ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ .60

 

ޝަރުޠުތައް ހިފަހައްޓާތޯ 

 ބެލުން 
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ވަގުތީގޮތުން ޫދކުރާ ޤަިއދީންނާއި ބަންދު މީހުްނ  މި .112

ނޑައެޅިފައިވާ ަޝރުޠުތަާކ ެއއްގޮަތށް ޢަމަލުުކރޭތޯ ެބލޭނެ   އެމީހުންގެ ަމއްޗަްށ ކަ

 ނިޒާމެއް ކޮމިޝަނަރ ޤާއިމުުކރަންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 113ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .61

 
ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުން 

 ބާޠިލުކުރުން 
ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަުކ ވަގުީތގޮތުން ދޫކުރާިއރު އޭނާގެ މައްޗަްށ  )ހ( .113

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުަތކާ އޭާނ ދޫކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުގަިއ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ކަ

ނުވަތަ އޭނާ ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައި ެބހެއްޓުމަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާިއ 

ރައްކާތެިރކަމަށް ނުަރއްކާވެދާެނ ކަމެއްކަމަށް، އޭނާ ަބލަހައްަޓން ޑައިރެކްަޓރ 

ނެދއްގައި، އެކަްނ އޮފް ޕްރިޒަން ޙަާވލުކޮށްފައިާވ މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްެޖ ހި
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 އަންގަންވާނެެއވެ. ންއަށްއެ މުވައްޒަފަކު ޑަިއރެކްަޓރ އޮްފ ޕްރިޒަ
ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު ީމހަކު ބަަލހައްޓަން ޑަިއރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނ  )ށ(  

ޙަވާލުކޮށްފައިާވ މުވައްޒަފަކު މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޑައިރެކްޓަރ އޮްފ 

އަންގައިފިނަމަ، ޑަިއރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަން އެކަމެްއ  އެންގުމެއް  ންއަށްޕްރިޒަ

ބަލައި، އެ ޤައިދީައކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަުކ ވަގުތީގޮުތން ދޫކޮށްފައިާވ 

ދޫކުރުން ނިމުމަކަްށ ގެންނަންޖެޭހ ކަމަްށ އޭާނއަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ެއ 

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު މީހަކު ވަގުތީގޮތުްނ ދޫކޮށްަފއިވާ ދޫުކރުން 

މުމަކަށް ގެނެސް، އޭނާ އަލުން ޖަލުަގިއ ބަންދުކުރުމަށް ނި

 އަމުރުކުރަްނވާނެއެވެ. 

 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 114ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .62

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމުގެ 

ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުމުން 

 ދެވޭ އަދަބު 

އަކު ުނވަތަ ބަންުދ މީހަކު ިޚލާފުވެއްޖެނަމަ، ވަގުތީގޮތުން ދޫުކރުމުެގ ޝަުރޠުތަކާ ަޤއިދީ .114

ޖަލުގެ ެއހެން އަމުަރކާ ޚިލާުފވުމުން ދެވޭ އަދަބުތަކުގެ ެތރެއިން އަދަބެްއ އޭނާެގ 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  މައްޗަށް ކަ

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 115ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .63

 
ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ޖިނާއީ ކުށެއް  މީހަކު 

 ކުރުން 

އޭނާ ދޫކޮށްފައިުހިރ ، ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފަިއވާ ޤައިދީއަުކ ނުވަތަ ބަންދު މީަހކު .115

ކުރިކަމަްށ ތުހުމަތުުކެރވިއްޖެނަމަ، އޭާނ އިުތުރ  މުއްދަތުގެ ެތރޭގަިއ ޖިނާީއ ކުެށއް 

 ނެއެވެ.މުއްދަތަކަށް ވަގުީތގޮތުން ދޫކޮށްފަިއ ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ކޮށްެގންނުވާ

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 116ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .64
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ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމަށް 

 ހުއްދަ ނުދިނުން 
ވަގުތީގޮތުްނ ދޫކޮށްދިނުން އެދި ަޤއިދީއަުކ ނުވަަތ ބަންުދ މީހަުކ ހުަށހަޅާ  )ހ( .116

ބަާޔންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން ކޮމިޝަނަރ ޤަބޫލުނުުކރާނަމަ، އެކަން ސަބަބު 

 އޭނާއަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.
 ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ ިނންމާ ޙާލަތުގައި،  )ށ(  

އެ ނިންމުމާމެދު އެ ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ިހތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

 ވެ.އެކަން ައލުން ބަަލއިދިނުން އެދި މިނިސްަޓރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެ 

 

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 117ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .65

 
ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރެވޭ 

މީހުންގެ ޙުކުމުގެ މުއްދަތު 
 ކެނޑުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާޙލަތްތަކުގައި ވަގުތީގޮތުްނ  108މި ޤާނޫނުގެ  .117

އެީއ ޙުކުްމ ތަންފީޛުވަމުންާދ ، ހޭަދކުާރ މުއްދަތު ދޫކޮށްފައިވާ ަޤއިދީން ަޖލުން ޭބރުގައި 

 މުއްދަތު ކަމުގަިއ ބަލަިއގެން ނުވާނެެއވެ.

 

 ަވނަ މާއްދާ އުނިުކރުން. 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުުކރެވިފަިއއެވާ،  .66

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައި 
ހުންނައިރު ހުންނަނީ 

 ބަންދުގައި ކަމަށް ބެލެވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުީތގޮތުން ދޫކުރެވޭ ޤައިީދއަކު ޖަލުްނ  108ނުގެ މި ޤާނޫ .118

 ބޭރުގައި ހޭދަކުާރ މުއްދަތުަގއި އޭނާައކީ ބަންދުގަިއވާ މީެހއް ަކމުގައި ބެލޭެނއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 119ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .67

 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަިކ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހު .119ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު  ންެގ ތެރެއިްނ ޙުކުމުގެ މުއްދަުތގެ ކަ
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މިންވަރެއް ތަންފީުޛވެ ނިމިފައިާވ މީހުން، މުޖުތަމަޢުގެ ަރއްކާތެރިކަން ުނގެއްލޭެނ  ލިބިދިނުން 

ނޑައެޅޭ ވަިކ ގޮތެއްގެމަތިން މުޖުތަމަޢަށް އަލުން އަހުުލވެރިުކރުވުމަށްަޓކައި،  ކަ

ފުރުޞަތު، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ އެކު ޕެޯރލްގެ ދަށުން ދޫކުރުުމގެ  ޝަރުޠުތަކަކާ

 މީހުންނަށް ލިބިދޭންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 121ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .68

 

ްށ ގެންިދއުމަށްޓަކައި ިމ ޕެރޯލް ބޯޑުެގ އެންމެަހއި މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަ )ހ( .121 ޕެރޯލް ބޯޑު އެކުލަވާލުން 

ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގަިއ ާޝއިޢުކުރެވުމާެއކު  ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވެ ދިެވހި

އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ެއކުލެޭވ ގޮތަށް ޕެޯރލް ޯބޑު އުފައްދާނީ 

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ. މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން، 

ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮްތ ބަަލއި މި ޤާނޫނުެގ  ޕެރޯލް ބޯޑުެގ އެންމެހަިއ ކަންކަން

ދަށުން ޙުކުމް ތަންފީޛުުކާރ މީހުން ޫދކުރުމަށްޓަކައި، އަިދ ޕެރޯލްެގ ނިޒާމު 

އެކަށީގެންާވ ގޮތެްއގަިއ ހިންަގއި ދެމެެހއްޓުމަށްޓަކަިއ ުކރަންޖެހޭ އެންމެަހިއ 

 .މިނިސްަޓރުގެ ލަފާގެ މަތިްނ ޮކމިޝަނަރެވެކަންކަން ހިންާގ ބަލަަހއްޓާނީ 

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 122ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .69

 
ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރާ ީމހުންނަށް ެޕރޯްލގެ ުފރުޞަުތ ިދނުމާއި، ޕެރޯްލ  )ހ( .122 

ނޑައެޅުން؛  އިންޓަރވިުއ ކުރުމަށްަފހު، ފުރުޞަތު ދޭްނ ނުފެންނަ މީހުން ކަ

 

 މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ  124ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .70

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު 
ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

ޙުކުމް ތަންފީޛުުކާރ މީހުންެގ ތެެރއިން ެޕރޯްލެގ ފުރުޞަުތ ލިބިެދވޭނީ އަންނަނިިވ  .124
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 ކަންކަން ފުރިހަަމވާ މީހުންނަށެވެ. ކަންކަން 

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ )ހ(   )ަހއެއް( މަސްދުވަހަށް ނުވަަތ  6 އޭނާގެ މައްޗަްށ ކަ

އެއަށްވުެރ ދިގު މުއްދަަތކަށް ޖަލަްށލުން ނުވަތަ އަުރވާލުްނ ނުވަތަ ޭގގަިއ 

 ބަންދުކުރުން ކަމުގަިއވުން؛

ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަުތ ލިބިެދވޭނެ އެންމެ ުކުރ މުއްދަތު ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ެރ ކުރުޫނން މުއްދަތަކަްށ ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތަށްވު 125

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފައިާވ މީހަކު ކަމުގައިވުން؛

ޤައިދީއެއްނަމަ، ޖަލުަގއި ހޭދަކުިރ މުއްދަތުގަިއ އެކަީށެގންވާ ރަނގަޅު  )ނ(  

ނޑެއް ދަމަަހއްޓާފައިވުމާެއުކ ޖަލުްނ ެއ  ފެންވަރެއްެގ އަްޚލާީޤ މިންގަ

ނޑައަޅާ ްޕރޮްގރާމްތައް ުފރި ހަމަކޮްށފައިވާ މީަހުކ ޤައިދީއަކަށް ކަ

 ކަމުގައިވުން؛

އޭނާ ޕެޯރލްގެ ދަށުްނ ދޫކުރެިވއްޖެނަމަ އޭނާެގ ފަރާުތން މުޖުތަމަޢަށް  )ރ(  

 ނުރައްކަެލއް ުކރިމަތިވެދާނެކަމަށް ެބލެވޭ ީމހަކު ކަުމގައި ުނުވން؛

 ޤާނޫނަށް ، އޭނާ ޕެޯރލްގެ ދަށުްނ ދޫކޮށްފިނަމަ، އޭނާ ކުްށކުރުމުން ުދރުެހލިވެ )ބ(  

ޙުރުމަތްތެރިކޮްށ ހިާތ މީހެއްެގ ގޮުތގަިއ އެނބުިރ މުޖުަތމަޢަށް އައުމުެގ 

 ؛ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ބޯޑަށް ޤަބޫުލކުރެވުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސް، ޖިނާީއ މައްސަލަތަްއ ބެލުުމގެ އިޙްތިޞާްޞ  )ޅ(  

ލިބިދީފައިވާ ކޯެޓއްގައި އަދި ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަްލގެ އޮފީހުަގިއ 

 ގަމުންދާ އިތުުރ މައްަސލައެްއ ނެތް މީހަުކ ކަމުގަިއވުން. ހިނ

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުުކރުން.2ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 125ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .71

 
)މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ ޤާނޫނު(  77/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހހ( (2) )ހ( .125 

ހަށް ަޖލަށް ލުމަށް އަދަުބ މުރުުދވައުގެ ދަށުން ސާބިތުވެ، 
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ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްކުށުެގ ތެެރއިން، ެއ ކުށެްއ ުކރުމުގަިއ  ކަ

ހިމެނުނު މަސްތުވާއެއްޗަކީ ޑައިމޯފިން ނަމަ، ެއ 

)ހަތަރެއް( ްގރާމަށްވުރެ މަީތ  4މަސްތުވާއެއްޗެްއގެ 

 ؛ޢަދަދެއް ހިމެނޭ ކުށް
ޤާނޫނު(  )މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ 77/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށށ(    

މުރުުދވަހަށް ަޖލަށް ލުމަށް އަދަުބ އުގެ ދަށުން ސާބިތުވެ، 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްކުށުެގ ތެެރއިން، ެއ ކުށެްއ ުކރުމުގަިއ  ކަ

ހިމެނުނު މަސްތުވާއެއްޗަކީ ކެނެބިސް ނުވަތަ ކެނެބިްސ 

މިކްސްޗަރ ނުވަަތ ކެނެބިްސ ެރސިންނަމަ، ެއ 

މަީތ  )ސާދަ( ްގރާމަށްވުރެ 14މަސްތުވާއެއްޗެްއގެ 

 ޢަދަދެއް ހިމެނޭ ކުށް؛
)މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ ޤާނޫނު(  77/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނނ(    

މުރުުދވަހަށް ަޖލަށް ލުމަށް އަދަުބ އުގެ ދަށުން ސާބިތުވެ، 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށްކުށުެގ ތެެރއިން، ެއ ކުށެްއ ުކރުމުގަިއ  ކަ

 ހިމެނުނު މަސްތުވާއެްއޗަކީ ޑައިމޯފިން ުނވަތަ ކެނެބިސް 

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ ުނވަތަ ކެނެބިސް ރެސިްނ 

ފިޔަވައި ެއހެން ބާވަެތއްެގ މަސްތުވާއެްއޗެއްނަމަ، ެއ 

)އެކެއް( ްގރާމަށްުވރެ މަީތ ޢަދަދެްއ  1މަސްތުވާއެއްޗެްއެގ 

 ހިމެނޭ ކުށް؛
)މަސްތުވާތަެކއްޗާބެޭހ  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރރ(    

އިާވ މަސްތުވާތަކެއްާޗ ގުޭޅ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ސާބިތުވެފަ 

މުރުދުަވހަްށ ޖަލަްށ ލުމަްށ އަދަުބ އުކުށުގެ ެތރެއިން، 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށް  ؛ކަ
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 ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 125ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .72

 
ެގ ވަަނ މާއްދާ 125މަސްތުވާތަކެއްާޗ ގުޭޅ ކުށުެގ ތެެރއިން، ިމ ޤާނޫނުެގ  )ށ( .125 

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކުްށ ފިޔަވައި ެއހެން 2)ހ( ގެ )

ކުށުގައި ުޙކުމް ކޮށްފަިއވާ ީމހެއްނަމަ، އެމީެހއްެގ މައްޗަްށ ޮކށްފައިވާ އެންެމ 

 ދިގު ޙުކުމުެގ ތިންބައިކުޅަ އެއްަބއި ތަންފީޛުކޮށްފަިއވުން. 

 

 

 ނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ނ( އަން 125ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .73

 
މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތަްއ ފިޔަވަިއ ެއކި ަމްއސަލައިގަިއ ަޖލު  )ނ( .125 

ޭގ ބަންދުކުރުން، އަުރވާލުްނ ފަދަ ޙުކުްމ ތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންނަްށ  ،ޙުކުމާއި

ނޑައަޅާނީ އެ ކުށެްއގެ ބޮޑު ކުޑަމި ނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ުއސޫލު ކަ

ރިޢާޔަތްކުުރމަށްފަހު ޕެޯރްލ  ށް ބަލައި އެމީހެްއގެ ކުށުެގ ރެކޯޑުެގ މައްޗަ

ނޑައަޅާ ގަވާއިދެއްެގ ދަށުންނެވެ.   ބޯޑުން ކަ

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 127ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .74

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 
ވަަނ  125ވޭނެ އެންމެ ުކރު މުއްދަތު ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ޕެރޯލްގެ ުފރުޞަތު ލިބިދެ  .127

)ހައެްއ( މަސްދުވަހަށް ވުމުްނ  6މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަުތ ހަމަވާްނ 

ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތަްށ އެިދ އޭނާއަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަްށ ެޕރޯލްެގ 

ރޯލްަގއި ދޫުކރެވިއްޖެނަަމ އޭާނ ފުރުޞަތު ލިބެންާވ ކަމަްށ އޭާނ ދެޭކ ސަބަބުތަކާިއ ޕެ 

 ކަންކުރާނެ ގޮްތ ބަޔާންކޮްށ ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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 ޢިބާރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. މުގައިވާ ވަަނ މާއްދާެގ ފެށު 129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .75

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު 
ދިނުމުގައި 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ 
 ކަންކަން 

ރުޞަތަށް އެިދ ހުށަހަޅާފަިއވާ މީހަކާމެދު ެޕރޯްލ ޯބޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ ޕެރޯލްެގ ފު .129

ނޑައަޅަިއ  ނޑުތައް ެޕރޯލް ބޯޑުން ކަ ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންަތއްތަކާއި ޢަމަުލކުރާނެ މިންގަ

 އިޢުލާންކުރަންވާެނއެވެ. ޭއގެ ތެޭރގައި ިތރީަގއިވާ ކަންކަން ިހމަނަންވާނެއެވެ.

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 129 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .76

 
 އޭނާ ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރަމުންދާ ކުށް؛ )ހ( .129 

 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން 129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފަިއވާ،  .77

 
 ލައެއްވާނަމަ، ތަޙްޤީޤާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުަޙލާގައި ނުނިމިވާ އޭނާގެ މަްއސަ )ށ( .129 

 ؛އެ މައްސަަލއެއް

 
 ވަަނ މާއްދާެގ )އ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .78

 
 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ގެންދިޔައިުރ އޭނާެގ ސުޫލކު ުހރި ޮގތް؛ )އ( .129 

 

 ރުން.ވަަނ މާއްދާެގ )ތ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކު  129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .79

 
ޤައިދީއެއްނަމަ، އޭާނ ޖަލުަގއި ހުިރ މުއްދަތުގަިއ ބައިެވރިވެފަިއާވ  )ތ( .129 

 ޕްރޮގްރާމްތަާކއި، އަދާުކރި ވަޒީފާތައް.
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 ޢިބާރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. މުގައިވާ ވަަނ މާއްދާެގ ފެށު 130ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .80

 
ޕެރޯލްގައި ދޫކުރުމުގައި 

 ން ޅު ކަނޑައެ  ޠު ޝަރު 
ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރާ ީމހަުކ ޕެޯރލްެގ ދަށުން ޫދކުރުމުގައި، ަވިކ ކަންތައްތަެކްއ ކުރުމަްށ  .130

ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ޕެޯރލް ބޯޑުން އޭނާއަށް ަޝރުުޠ ކުެރިވދާނެއެވެ. އޭގެ ތެޭރގަިއ 

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.

 

 

 މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ވަނަ  131ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .81

 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުާރ މީހަކަްށ ޕެޯރލްެގ ފުރުޞަުތ ދިނުމާ ެބހޭގޮތުން ެޕރޯްލ  )ށ( .131 

 ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމުގެ ކޮޕީއެްއ އެމީހަކަްށ ދޭންވާނެއެވެ.

 

 ރުން.ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކު 132ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .82

 
ޕެރޯލް އޮފިސަރުން 

 ޢައްޔަނުކުރުން 
ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުެރވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް، އޭނާ ެޕޯރލްގެ ަޝރުޠުތަާކ  )ހ( .132

އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރުމަށް މަގުަފހިކޮށްދީ، އޭނާ އެގޮތަށް ޢަަމލުކުރޭތޯ ެބލުމަްށ 

 ޕެރޯލް އޮފިސަރެްއ ޢައްޔަނުުކރަންވާނެއެވެ.
އޮފިަސރުންގެ ޒިންމާތަކާއި، ޕެޯރލްގެ ދަށުން ދޫުކާރ މީހުން ޕެރޯްލ ޕެރޯލް  )ށ(  

އޮފިސަރުންނަށް ރިޕޯޓުުކރާނެ އުޫސލުތަކާއި، އެމީހުން ެބލެެހއްޓުމުގައި ޕެޯރްލ 

އޮފިސަރުން ޢަަމލުކުރަންވާެނ އުޫސލުތައް، ެޕރޯްލ ބޯޑުން 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

 

 ނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާ އަން 133ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .83

 
ނޑައަޅާފައިވާ ަޝުރޠުތަކާ އޭނާ ިޚލާފުނުވާާހ  .133ޕެރޯލްގައި ތިބޭ މީހުންގެ  ޕެރޯލްގަިއ ދޫކޮށްފަިއވާ ީމހާގެ ަމއްޗަށް ކަ
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ހިނދަކު، މުޖުތަމަޢުގެ އެހެްނ މީހުންނެކޭވެްސ އެއްފަދައިްނ އުޅުމުެގ މިނިވަންކަްނ  މިނިވަންކަން 

އެވެ. އަދި އޭނާެގ ޕެޯރލް ާބޠިލުުނކުރާާހ ހިނދަުކ ނުވަަތ އޭނާއަށް ލިބިގެންވެ 

ނޑާނުލާާހ ހިނދަކު ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމުެގ ، ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ އޭާނގެ މަްއޗަށް ކަ

 ސަބަބުން ޕެރޯްލގައި ދޫކޮށްަފއިވާ މުއްދަުތގައި އޭނާ ޙުކުމަށް ރުޖޫޢަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 

 

 
 އްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.ވަަނ މާ 134ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .84

 
ޕެރޯލްގަިއ ދޫކޮށްފަިއވާ މީާހ އޭނާެގ މައްޗަްށ ކުެރިވފައިވާ ޕެޯރލްެގ  )ހ( .134 ޕެރޯލް ފުރިހަމަކުރުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ޕެރޯލްގެ މުއްދަުތ  ޝަރުޠުތަކާ ިޚލާފުނުވެ، އޭނާގެ މަްއޗަށް ކަ

ހަމަކޮށްފައިާވ މީެހއްކަމަށް ޕެޯރްލ ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަީކ ޕެޯރލް ުފރި

 ބޯޑުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 135ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .85

 

ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑް 
 ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް 

ވިަފއިާވ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ެތރެއިން ޙާލަެތއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުރެ .135

 ޕެޯރލް ބޯޑަށް ަސސްޕެންޑް ކުެރވިދާނެއެވެ. ،މީހާގެ ޕެޯރލް
ނޑައެޅިފައިވާ ޕެޯރލްގެ ޝަުރޠަާކ  )ހ(   ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހާ އޭނާއަށް ކަ

 ؛ޚިލާފުވުން
ޕެރޯލް ަސސްޕެންޑް ކުރުމަީކ ޕެޯރލްެގ ޝަުރޠުތަކާ ިޚލާފުވިަޔ ނުދިނުމަށްޓަކައި  )ށ(  

ލާމަތްކަމާިއ ަރއްކާތެރިކަމަށްަޓަކއި ކޮންމެހެްނ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ސަ

 ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަްށވުން؛
ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ދަޢުާވއެްއ އޭނާެގ މައްޗަްށ ކުެރވުން ުނވަަތ ޖިނާއީ ކުށެއްެގ  )ނ(  

 ތުހުމަތުގައި ކޯުޓ އަމުެރއްެގ ދަށުން ތަޙްޤީޤަށް އޭާނ ހަްއޔަރުުކރުން.
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 ޢިބާރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. މުގައިވާ އްދާެގ ފެށުވަަނ މާ 136ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .86

 
ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑްވުމުގެ 

 ނަތީޖާ 
ވަަނ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ ޕެޯރލްަގއި ހުިރ މީހެްއެގ ޕެޯރްލ   135މި ޤާނޫނުގެ  .136

ސަސްޕެންޑް ކުރެވުމާެއކު، އޭނާެގ ޕެޯރލް އަލުްނ މުރާަޖޢާކުރެވެންދެން އެނުބިރ 

 ކުމަށް ރުޖޫޢަކުެރވޭނެއެވެ.ޙު

 

 ޢިބާރާްތ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. މުގައިވާ ވަަނ މާއްދާެގ ފެށު 137ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .87

 
އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ެތރެއިން ކަެމއް މެދުވެިރވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޕެޯރލްގަިއ  .137 ކުރުން ލު ޕެރޯލް ބާޠި 

 ެޕރޯްލ ބޯޑުން ބާޠިުލކުރަންާވނެއެވެ.، ދޫކޮށްފައި ުހރި މީހެްއގެ ެޕރޯލް

 
 ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 137ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .88

 
ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުެރވުނު ފަހުން އޭާނގެ ސުލޫުކ ުހރި ގޮތުން، އޭނާގެ ފަރާތުްނ  )ހ( .137 

 ން؛މުޖުތަމަޢަށް ނުރައްކަލެްއ ވެދާނެކަމަށް ެޕރޯްލ ބޯޑަށް ފެނު

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 138ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .89

 
ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުމުގެ 

 ނަތީޖާ 
ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަުތ  ،ޕެރޯލްގަިއ ދޫުކރެވިފައިާވ މީހެްއގެ ެޕރޯްލ ބާިޠލުކޮށްފިނަމަ .138

އޮތްބަިއ ދެވުމުގެ ކުރިްނ އޭނާ ހުިރ ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވެ، އޭނާެގ ޙުކުމުގެ ބާީކ 

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 139ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .90

 
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުާރ މީހެއްެގ ެޕރޯްލ ާބޠިލުކޮށްފިނަަމ، ނުވަަތ އެްއވެްސ  .139 އަލުން ޕެރޯލަށް އެދުން 
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 6މަ، ެއ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަބަބަކަށްޓަކައި އެނބުރި ުޙކުމަށް ރުޖޫޢަކުެރވިއްޖެނަ

)ހައެއް( މަސްުދވަސް ވަންދެްނ އޭނާއަށް އަލުން ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތަކަްށ 

 ނުއެދެވޭނެއެވެ.

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 140ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .91

 

ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުމާމެދު 

 އިޢުތިރާޟްކުރުން 
ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުާރ މީެހއްެގ ެޕރޯލްާއ ގުޅޭގޮތުްނ ، ކުގައިއަންނަނިވި ާޙލަތްތަ )ހ( .140

ޕެރޯލް ބޯޑުްނ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު އެމީަހކު އިޢުިތާރޟްކުރާނަމަ، ެއ 

)ތިރީސް(  30ެއ ނިންމުން ނިންމާާތ ، ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެދި

ހަކަްށ ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ ައލުން ޕެޯރލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ ަޙއްޤު އެމީ

ލިބިގެންވެެއވެ. އަިދ އެ ހުށަހެޅުމުގަިއ އޭާނ ެއ ނިންމުމާމެދު އިޢުތިރާޟްުކާރ 

 ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ަބޔާންކުރަންވާެނއެވެ.
ޕެރޯްލ ބޯޑުެގ ނިންމުންތައް ނިންމުމުަގިއ ރިޢާޔަތްުކރަންޖެޭހ މުހިންމު  (1)   

ފަިއ މަޢުލޫމާތެއް ެއ ނިންމުްނ ނިންމި ވަގުުތ ޕެޯރްލ ބޯޑަށް ލިބި

 ނެތުން؛ ނުވަތަ
އެ މައްަސަލ ބެލުމުަގއި ޤާނޫނާިއ ގަވާއިާދ ނުވަަތ އިުޖރާީއ ުއސޫލަާކ  (2)   

 ޚިލާފުވެފައިވުން.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕެޯރލް ބޯޑުން ނިންާމ ނިންމުމަކާމެދު  )ށ(  

ލަިއ އިޢުތިރާޟްކޮށް އަލުން ެޕރޯްލ ބޯޑަށް ހުަށހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ބަ 

ނޑައަޅާނީ، ޕެރޯްލ ބޯޑުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަުޣލަބިއްޔަތުންނެވެ.  ގޮތެއް ކަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުާރ މީހެއްގެ ޕެޯރލްާއ  )ނ(  

ގުޅޭގޮތުން ޕެޯރލް ބޯޑުން ނިންާމ ނިންމުމަކާމެދު އެމީހަުކ އިޢުތިރާޟްކޮްށ 
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ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުން، ޕެރޯލް 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ަޝރީޢަތަްށ  60ނިންމުން ނިންމާތާ 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ އެމީހަކަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.  

 

 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 142ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .92

 
ތަފާތުގޮތަކަށް 

ލުކުރެވިދާނެ ޢަމަ 
ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި 

ބައިތިއްބަން ޖެހޭ 
 އެހެނިހެން މީހުން 

އަންނަނިވި ޤައިދީންނަށް، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާިއދެއް މެދުވެިރކޮްށ  )ހ( .142

 ޚާއްޞަ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމަްށ މިނިސްޓަރަްށ ހަމަޖެއްސިދާެނއެވެ.

 ން؛)އަށާރަ( އަަހރު ނުުފރޭ ކުދި 18 (1)  

 ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންާވ މީހުން. (2)   
)ދިެވހިާރއްޖޭގެ އިމިްގރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( ެގ  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ކޮންޓްޯރލަރ އޮްފ އިމިގްރޭޝަްނ  ،ދަށުން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓްކުރުމަށްަޓކައި

ނޑައަޅާ ގޮެތއްގެމަތިްނ ބަންދުކުރެޭވ ބިދޭސީންނާ މެުދ އެންޑް އެމިްގރޭޝަްނ ކަ

ނޑައެޅުމުގަިއ، މި ޤާނޫނުގައި ސޫ ރާނެ އުކުޢަމަލު ލުތައް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އު ލުަތކަްށ ސޫޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާ ގުޅޭގޮތުްނ ކަ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 155ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .93

 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4ޤާނޫނުގެ  "ޖަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި  )ޅ( .155 

ނޑައަޅާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުަތކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތަކާިއ ޢާންުމ ޖަލުތަކަށެވެ.  ކަ
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 ވަަނ މާއްދާެގ )ލ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 155ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .94

 
ން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޖަލުގަިއ ތިބޭ މީހުންެގ "ޤައިދީ" ނުވަތަ "ޤައިދީ )ލ( .155 

 ތެރެއިން ޙުކުމެްއ ތަންފީޛުކުރަމުންާދ މީހުންނަށެވެ.

 

 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ޏ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 155ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .95

 
ގެ ެތރެއިްނ ން"ޕެރޯލް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ، ުޙކުމް ތަންފީޛުުކރަމުންދާ ީމހު )ޏ( .155 

ނޑައެޅިފައިާވ ވަިކ މިންަވރެްއ ތަންފީޛުވެ ނިމިފަިއާވ  ޙުކުމުގެ މުއްދަތުެގ ކަ

މީހުން، މުޖުތަމަޢުގެ ރައްކާެތރިކަން ނުެގއްލޭނެ ގޮތެއްގެަމތިން މުޖުތަމަޢާ 

ނޑައެޅޭ ަވކި ޝަުރުޠތަކެއްގެ ދަށުްނ އަލުން ައހުލުެވރިުކރުވުމަށްޓަކައި،  ކަ

 ދޫކުރާ ދޫުކރުމަށެވެ.

 

ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިުތރުުކރާ ނުވަަތ އުިނކުރާ މާއްދާތަާކ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ ާމއްދާތަކުެގ  މި .96

 ނަންބަރު ތަރުތީބުުކރުން.

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްާދއަކަށް ނުވަތަ ަވކި މާއްދާެއއްގެ ބަޔަކަށް ޙަާވލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުްނ  .97

 ގުޅިގެްނ ބަދަލުުކރުން. ގެންނަ އިޞްލާޙުަތކާ

 

 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކރާ ުދވަހުން ފެށިގެންެނވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިެވހި .98

 

 

 
 


