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

 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 2013/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 4 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .1

 
ތަފާތު ގިންިތތަކުގެ ޤައިދީންާނއި ބަންދު މީހުން ބަންދުކޮްށފައި ބަލަހަްއޓާނީ،  )ހ( .4 ޖަލުގެ ގިންތިތައް 

ތިރީގައި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ެއ ގިންތިއަކަްށ ޚާއްޞަކުރެވިފައިާވ 

 ޖަލެއްގައެވެ.

 ތަޙްޤީަޤށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުްނ ކަސްޓޯޑިއަލް ަޖލެއްގައި؛ (1)   

ނުވަަތ ޝަރީޢަްތ ފެށި ޙުކުްމ  ،ތަޙްޤީުޤ ނިމި ަޝރީޢަްތ ފެށުުމގެ ކުރިން (2)   

ޯކުޓ އަމުެރއްގެ ދަށުްނ ބަންދުކުާރ މީހުްނ ރިމާންޑް  ،ކުރުމުގެ ކުރިން 

 ޖަލެއްގައި؛

 ހުން ޢާންުމ ޖަލެއްގަިއ.ޝަރުޢީ ޙުކުމެްއ ތަންީފޛުކުރަުމންދާ މީ (3)   

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއިވީނަމަވެސް،  މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްަގއި އެހެން )ނ( .4 

ބޭ އެންެމހައި މީހުންނަްށ ކަސްޓޯޑިއަްލ ޖަލެއްގަިއ ބަންުދ މީހުންެގ ގޮތުގަިއ ތި 

ބޭސްފަރުވާއާިއ އެހެނިހެްނ ކަންކަން ކުރުމާއި ަތޙްޤީުޤ މަރުަޙލާގަިއ 



 

 

 

 

 

 

 

 2 

ނޑައަާޅ އެންމެަހއި ގަ ވާއިދުތަްއ އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތް ކަ

ނޑުަތކާ އެއްގޮތްާވ  ނޑައަާޅ މިންގަ އެކުލަވާލާނީ ތަޙްީޤީޤ އިދާރާަތކުން ކަ

 މިިނސްަޓރެވެ.  މަޝްވަރާގެ މަތިން، ރުގެނައަދި ކޮމިޝަ، ގޮތުގެމަތިން

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުން. 5ތިރީގައި ނަކަލުކުރެވިފައިވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .3

 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެްނ ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ަބންދު މީހުންެގ  )ނ( .5 

ހެިނހެން ކަންކަން ގޮތުގައި ތިޭބ އެންމެހައި މީުހންނަށް ބޭްސފަރުވާއާއި އެ

ކުރުމާއި ތަޙްޤީުޤ މަރުަޙލާގަާއއި ތަޙްޤީޤު ނިިމ ޝަރީޢަތުެގ މަރުޙަލާގަިއ 

ނޑަައޅާ އެންމެަހއި ގަ ވާއިދުތަްއ ބަންދު މީހުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތް ކަ

ނޑުަތކާ އެއްގޮތްާވ  ނޑައަާޅ މިންގަ އެކުލަވާލާނީ ތަޙްީޤީޤ އިދާރާަތކުން ކަ

 ެރވެ. ގޮތުގެމަތިން މިިނސްޓަ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ  ،ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ )ށ( .6 

މޯލްޑިވްސް  ،ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ދި މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނެވެ. އަ

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތައް ހިންގައި 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިްސގެ ަލފަޔާ އެއްގޮތްާވ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 

 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި  7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
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ކުރެވޭ ޑައިރެކްޓަރ ނުޢާންމު ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތަކަށް ޢައްޔަ  (1) )ނ( .7 

އޮފް ޕްރިޒަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ މި ޤާނޫނާއި މި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި 

 ތިންނެވެ.ކޮމިޝަނަރުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަ

މި ޤާނޫނުގެ އެހެްނ މާއްދާއެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ   (2)   

ކުރެޭވ ނުބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، ކަސްޓޯޑިއަލް ަޖލުތަކަށް ޢަްއޔަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ މި ޑައިރެކްޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަންެގ 

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ތިން އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ ގޮތުގެމަ

 މަތިންނެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

 

ޢާންމު ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ަޖލުތަކަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަން  (1) )ރ( .7 

ކު ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޢައްޔަނުކުރާނީ މިނިްސޓަރުެގ ލަފަޔާއެ

ޕްރިޒަންސްއެވެ. މި ަމޤާަމށް ޢަްއޔަނުކުރެވޭނީ މޯލްިޑވްްސ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ެތރެއިން 

 އޮފިސަރެކެވެ.

ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަުލތަކަށް ޑައިެރކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޢަްއޔަުނކުރާނީ  (2)   

ޢަްއޔަނުުކރެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ޮޕލިސްެއވެ. ިމ ަމޤާމަްށ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްެގ އޮފިސަރެކެެވ. 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7
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ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް  )ބ( .7 

ޖަލު އަމުރުތައް، މި ޤާނޫނުގައި ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި ކޮމިޝަނަރުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތްވާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  ންއަށްގޮތުގެމަތިން ނެރުމުގެ ބާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަ

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

 
ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންަނށް އެންމެ މަދުވެގެން ލިިބޭދންޖެހޭ އަސާީސ  ށ() .10 

 ޚިދުމަތްތަްއ ގަވާއިާދ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނ ލިިބދޭތޯ ބެލުން؛

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

 

ހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަނީ އެމީހުންނާމެދު ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީ )ނ( .10 

ޢަމަލުކުރަންވާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެލުން؛

 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 

ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް )އ( .10 

މީހުން ތިބޭ ތަންތަނާއި، އެމީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް ބަލައި 

ރިޕޯޓުކުރުން. މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި އަކުރުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާނީ، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަށެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11

 

ޖަލުގައި ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ކާންދެވޭ ތަކެއްޗާއި ފެނުގެ  )ނ( .15 

ގެ ސާމްޕަލް ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ޓެސްޓުކުރުން ނުވަތަ އޭ

 ނެގުން؛

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12

 

ތަޙްޤީޤީ ބޭނުމަކަށް ފިޔަވައި ޖަލުގެ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެ ފޮޓޯއާއި  )ބ( .16 

 މަންޒަރާއި އަޑު ރެކޯޑްކޮށް ޢާންމުކުރުން.

 

 ދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއް 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ އޮފިސަރުންނާިއ މުވައްޒަފުންނަްށ  )ހ( .20 ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަކިކުރުން 

ވަޒީފާ ދޭނީ ކޮމިޝަނަރެެވ. އަދި މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަްލ ސަރިވސްެގ 

ޤާުމ ދަށްކޮށް ހަދާީނ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މަ

 ޑިސިޕްލިނަީރ ބޯޑުގެ ލަފާގެ ަމތިން ކޮމިޝަނަރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ އޮފިސަރުންނާިއ މުވައްޒަފުންނަްށ  )ށ(  

ވަޒީފާ ދިނުމުގައާއި ވަޒީފާިއން ވަކި ކުރުމުގައާއި މަޤާުމ ދަށްކުރުމުގައި 

އަްށ ޚާްއޞަކުރެވިފައިާވ ޢަމަލުކުރާނީ މޯލްޑިްވސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރިވސް

 ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގައިާވ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14
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ކޮމިޝަނަރަށާއި ޑެޕިުއޓީ ކޮިމޝަނަރ އޮްފ ޕްރިޒަްނސްއަށާިއ، ޑައިރެކްަޓރ  )ށ( .25 

އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި އެީމހުްނދޭ އިރުޝާާދ ެއހީތެރިެވ  ންއަށްއޮފް ްޕރިޒަ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމަކީ މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮންެމ 

 އޮފިސަރަކާއި މުވައްޒަފެއްެގ ާވޖިބެކެވެ.

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15

 

ރައްކާތެރިކަމާިއ  ،ންާނއި ބަންުދ ީމހުންޖަލުގައި ތިޭބ ޤައިދީ )ހ( .26 

 ޞުލްޙަވެރިކަމާއި، އޯގާތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްޓުްނ؛

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16

 

ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުންނާެމދު އިންސާނިްއޔަާތ ޚިާލފު ނުަވތަ އަިނޔާވެިރ  )ށ( .26 

 ނުހިންގުން؛ޢަމަލު 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17

 

ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުންެގ ރިހެބިލިޓޭޝަންެގ ކަންތަްއތަކާއި ވެލްފެއަރެގ  )ރ( .26 

 ؛ކަންތައްތަކުގައި އެމީހުންނަްށ ެއހީތެރިވެދިނުން

 

 

 

 ދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއް 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18

 

ޤައިދީންނާއި ބަންދު ީމހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިްއޙީ ިޚދުމަތެއް ނުވަަތ  )ބ( .26 
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އެމީހުންނަށް ދޭްނ ހަމަޖެިހފައިވާ މިނޫންވެްސ އެހެްނ ޚިދުަމތެްއ 

 ؛ލިބިގަތުމުގަިއ އެހީތެރިވުން 

 

 ނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަން 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19

 

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންެގ ފަރާތުން ނުވަތަ އެމީހުންާނއެކު އެއްވެްސ  )ކ( .26 

 ވިޔަފާރިއެްއ ނުވަތަ ެއފަދަ ކަަމކާގުޅޭ އެއްެވސް މުޢާަމލާތެއް ނުކުރުން.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20

 

އޮފިސަރަކު އޭނާެގ ަމސްއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރުމުެގ ގޮތުްނ ޤާޫނނާ އެއްގޮތްާވ  )ށ( .28 

ގޮތުގެމަތިްނ ކުރާ ޞަްއޙަ ައމުރަށް ނުިކޔަމަންތެރިާވ ޤަިއީދންނާއި ބަންުދ 

މީހުން ކިޔަމަންެތރިކުރުމުެގ ގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދު ހުއްދަކުާރ 

އްދަކުރާ މިންަވރަކަށް ބާރުެގ ގޮތެއްގެމަތިން އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހު

 ބޭނުންކުރުން؛

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ަގވާއިދާއި ޖަލު އަމުުރތަކާ ޚިާލފުނުވާ ގޮތަްށ  )ރ( .28 

ނޑާއި އެމީހުންގެ ަތކެއް ޗާއި ޖަލަްށ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންެގ ހަށިގަ

ވަދެނުކުމެ ހަދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި އެމީހުން ގެންަނ ތަކެތި ަބލަިއ 

 ފާސްކުރުން؛

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22

 

 ޖަލުގެ ސަލާަމތާއި ރައްކާތެރިަކމާއި ޖަލުެގ ކަންތަްއތަްއ ބެލެެހއްޓުމުގެ ގޮތުން  )ބ( .28 
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މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދާިއ ޖަުލ އަމުުރތަކާ އެއްގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިން ޤައިދީންނާއި ބަްނދު މީހުންނަްށ އަމުރުކުރުން.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23

 

ކުމެއްގަިއ ހުިރ މީހަކު ކުށެއް ކުރާކަްނ ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުން ުނވަތަ ޙު )ނ( .32 

ނުވަތަ އަންގަންެޖހޭ ފަރާތަކަްށ  ންއަށްއެނގިހުރެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަ

 ނޭންގުން؛

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުން. 33ތިރީގައި ނަކަލުކުރެވިފައިވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .24

 

)އެކެއް( ަމހުގެ މުސާރައިެގ  1 އޮފިސަރުގެ ުމސާރައިެގ ތެރެިއން ގިނަވެގެން )ރ( .33 

ނޑުން؛  ދެބައިކުަޅ އެއްބައި ކެ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25

 

ވަަނ މާއްދާެގ )ރ( އިްނ ފެށިގެްނ )އ( ެގ ނިޔަލަްށ ހުިރ  33މި ޤާނޫނުެގ  )ށ( .35 

ދެވޭނީ ޑިިސޕްލިނަީރ ބޯޑުގެ ލަފާެގ  މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތައް

 މަތިން ކޮމިޝަނަރަށެެވ.

 

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .26

 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަްންސއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންްސ  )ބ( .39 

ޔާންކޮްށ އިސްތިޢުާފ ދޭްނ ޭބނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަުބ ބަ 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ލިުޔެމއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެހެނިެހން ރޭންކުތަކުގެ 

މުވައްޒަފުން އިސްތިުޢފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަުބ ަބާޔންކޮށް ލިޔުމަކުްނ 

 ކޮމިޝަނަރަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެެވ.

 

 ކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު 40ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .27

 

ވަޒީފާއަށް ފިލައިގެްނ ނުވަަތ އަޚްާލޤީ މަްއސަލައެްއ ދިާމވެގެން، ނުވަަތ ކުށެްއ  .40 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ކޮށްގެން، ނުަވަތ ިމ ޤާނޫނާިއ ިމ ޤާނޫނުެގ ަދށުްނ ހަާދ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެގެން، 

އިޚްިތޔާރާއި  އެމީހަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝނަލް ސަރިވސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ

 ވަަނ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކޮމިަޝނަރަށް ިލބިގެންވެއެވެ. 20ބާރު ިމ ޤާނޫނުގެ 

 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 47ތިރީގައި ނަކަލުކުރެވިފައިވާ، ، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .28

 

ޖަލުގައި މީހުން 

 ބަންދުކުރުމުގެ އުސޫލު

ންގުޅެންވާނެ ުއސޫލަކީ ބަްނދުވުން ިފޔަވައި ޖަލުގައި މީހުން ބަންދުކުރުމުގަިއ ގެ )ހ( .47

އިތުރު އަަދބެއް އެމީހުންނަްށ ނުދިނުމާއި އެމީހުންަނށް ިލބިދޭންޖެހޭ އެހެްނ 

 އަސާީސ ޙައްޤެްއ ނިގުޅައިނުަގުތމެވެ.

ޖަލުގެ ރައްކާތެރިކަމާިއ މަޞްަލޙަތު ދެެމހެއްޓުމާއި ޤައިދީން އިޞްލާޙުކުރުމަްށ  )ށ(  

ންވަަރށް، ިމ ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ަހދާ ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ މި

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮަތށް ޤައިީދންގެ އަާސސީ ޙައްޤެްއ ނުަވތަ އެއިން ބައެއް 

ހިފެހެއްޓުމާއި، ޖަލުގަިއ ޤަިއދީއަކު ހިންގާ ޢަމަލަކާ ގުިޅގެން ގަވާއިދުގަިއ 

މަކުން، ިމ ނުވަތަ ޖަުލ އަުމރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިޞްާލީޙ ިފޔަވަޅެްއ އެޅު 

 މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ އުސޫާލ ޚިާލފުވީ ކަމަކަްށ ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .29
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ގައި ބުނާަފދަ ވަަނ ނަްނބަރު( 2ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ) 108މި ޤާނޫނުގެ  )ނ( .52 

)އެކެއް(  1ރު ުނފުރޭ ކުްއޖާއަށް ގާތުްނ ކިރުދީ އެކުއްޖާައށް )އެކެއް( އަހަ 1

އަހަރު ފުރެންދެްނ ކުއްޖާގެ ާގތުގައި ޖަލުން ބޭރުގައި ހުރުަމށް މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާ ުއސޫލުތަާކ އެއްގޮތަްށ ޤައިީދ ނުވަަތ  108 ވަަނ މާއްދާއިްނ ކަ

ގެ ދަށުްނ ހަާދ ވަނަ މާްއދާ  109ބަންދުގައިވާ ީމހާ ަޢމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުެގ 

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.  

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .30

 

ޤައިދީންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން

ކޮންމެ ޖަލެއްގައިވެސް ެއ ޖަލުގައި ބަންދުކޮްށފަިއ ތިބޭ މީހުންެގ  )ހ( .53

 ކްޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަްނ ިލޔެ ަބލަހައްޓަންާވނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީއެްއ ޑައިރެ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 56ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .31

 

ޤައިދީންނަށް ސަލާމަތީ 

ގިންތީގެ ދަރަޖަ 

 ކަނޑައެޅުން

  ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ ޤައިދީއަކުވެސް އެމީހަކު ޖަލުަގއި ބަންދުކުރާތާ  )ހ( .56

ގައިާވ  2)އެކާވީސް( ދުަވހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނުގެ ޖަުދވަލު  21

ނަޑއަޅައި، އެޮގތުން  ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކަްށ ަސާލމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ ކަ

ނޑައެޅޭ ަސލާމަީތ ގިންތީެގ ދަރަޖައާ އެއްޮގތްވާ ގޮުތެގމަތިން އެމީހަކު  ކަ

 ސަންވާނެއެެވ.ޖަލުގައި ބަންދުޮކށްފައި ބަހައްާޓނެ ތަނެއް ހަމަޖައް 

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ފަހަތަށް، ހަވަނަ ބާބުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް ބާބެއް އިތުރުކުރުން. .32

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން 
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އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި 

 މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުން

ވަނަ މާްއދާއަްށ ރިޢާަޔތްކޮށް،  57ވަނަ ާމއްދާއާއި،  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ހ( .61

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީުހންނާމެދު ޢަަމލުކުރަންވާީނ އިްޙތިރާމާއެކު 

އިންސާނުންނާ މުޢާމަލާތުުކރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޮގތަކަށެވެ. އަިދ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައިވާ އެއްވެްސ ޙަްއޤަކުން ނުވަތަ 

ނިވަންކަމަކުން އެމީހުްނ މަްޙރޫމްކުރެވޭނީ، ިމ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި

 ގޮތުގެމަތިން، އެކަމަކަށް ކޮންެމހެން ބޭނުންވާ މިންަވރަށެވެ.

ޖަލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މަްޞަލޙަތު ދެމެހެްއޓުމާއި ޤަިއދީންނާއި ބަންދު މީހުްނ  )ށ(  

ންވަރަށް، ިމ ޤާނޫާނއި މި ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ މި

ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދތަކާ ެއއްގޮތަށް އެމީހުންގެ ައސާީސ ޙައްޤެއް ނުވަަތ 

މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްުޓމާއި، ޖަލުގައި އެއިްނ މީހަކު ހިންާގ ޢަމަލަކާ ުގޅިގެްނ 

ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ޖަލު ައމުރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ިއޞްލާޙީ ިފޔަވަޅެްއ 

އެޅުމަކުން، ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫާލ ޚިލާފުވީ ކަމަަކށް 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީުހންގެ އަާސީސ ޙަްއޤުތަކާިއ މިނިވަންކަން  )ނ(  

ހިފެހެއްޓުމަްށ ިމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންކަމުެގ ިއތުރުން، ޖަލުގަިއ 

ޭޓ ބެހެްއޓުމުގެ ައސާސްާއ ަތޢާރުްޟވާ މިންވަރަްށ، ބަންދުކޮށްފަިއ ބެހެއް

ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ  މި، އެއިން ޙައްޤެްއ ނުވަަތ މިނިަވންކަމެއް

ނޑައަޅާފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ިހފެހެއްޓުމަްށ މި ޤާނޫނު ހުރަހެްއނާޅައެވެ.   ކަ

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 

 ޙައްޤުތައް

ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( ގައި، ަދއުލަތުގެ ތަނަަވސްކަމާިއ  23ޤާނޫނުއަސާސީެގ  .62

ކަމާއި، ދަތުރުަފތުރު ދިކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކަްށ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޠބީޢީ މުްއަސނ

ބާވަތެއްެގ  ފަތުާރ ވަީސލަްތތަކާއި، ުހރިހާ  ކުރުމުގެ ަވސީލަްތތަކާއި، ދަުއލަތުގެ ޚަބަރު 

ގެ ފުރުޞަުތ ހޯދޭެނ މަގު ފަހިޮކށްދިނުމަްށ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަްއ ބޭުނންކުރުމު

ދައުލަތުން ަމސައްކަތްކުރަންާވނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، މި ޤާނޫނާިއ ިމ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ަހދާ ގަވާިއުދގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ މިންވަަރށް މެނުީވ، ޤައިދީންނާއި 
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   ބަންދު މީހުންނަްށ އެ ޙައްޤުތަްއ ލިބިގެނެްއ ނުވެއެވެ.

 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތް 

 ހެދުން

ސިާޔސީ ާޕޓީއާއި ޖަމްޢިްއޔާތަަކށް ޢާންމު މެންބަރެއްގެ ހަިއިސއްޔަތުން ނިްސބަތްވުމުެގ  .63

އިތުރުން، އެއިން ތަނެއްގެ ަމސްއޫލު ަފރާތެއްގެ ޮގތުގައި ހުރުމާއި އެ ތަންތަނުްނ 

އިވެރިވުމުެގ ޙައްުޤ، ޖަލުގަިއ ބަންދުކުރެިވފައި ހުންނަ ހިންގާ އެހެްނ ަޙރަކާތްތަކުގަިއ ބަ

 މުއްދަތުގައި ިލބިގެނެއްނުވެއެވެ.

 

ވަނަ ާމއްދާގައި، ދައުލަތުގެ ހުއްދައެްއ ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި  32ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .64 އެއްވެއުޅުން 

ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަްނ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

ފައިވީނަމަެވސް، ަޖލުގަިއ ބަންދުކުރެވިފައި ހުންަނ މުްއދަތުގައި އެ މިނިވަންކަން ލިބިދީ

 ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުްނ، ކޮންެމ ރައްޔިތަކަށްެމ އެމީހަުކ  37ޤާނޫނުއަސާސީެގ  .65 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

އްަކތެއް ކުރުމުގެ ޙައްުޤ އިޚްތިާޔރުކުރާ ވަޒީފާއެއް ައދާކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސަ

ލިބިދީފައިވީނަމަެވސް، ޤައިދީްނނާއި ބަންދު ީމހުންނަށް ެއ ުފރުޞަތު ިލބިދެވޭނީ، މި 

ވަނަ ާބބުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ެއ ާބބުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ  11ޤާނޫނުގެ 

 މިންވަރަށެވެ.

ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި 
 ބައިވެރިވުން 

މުގެ އެކިއެކި ޘަޤާީފ ޙަރަާކްތތަކުގައި ބައިވެިރވުމުގެ ޖަލުން ޭބރުގައި ބޭއްވޭ، ޤައު  .66

ޙައްޤު، ަޖލުގައި ބަންދުކުރެވިަފއި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ިލބިެގނެއްނުވެއެވެ. އަދި ޖަލުެގ 

ތެރޭގައި އެފަަދ ަޘޤާީފ ޙަރަކާްތތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭީނ، ހަމަެއކަނި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ 

 ތެއްގެމަތިންނެވެ.ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ ހުއްދަކުރާ ގޮ 

 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި 
 ވަޒަންވެރިވުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ިދއުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ަތންތަނަށް ދަތުރުަފތުރުކޮްށ  .67

އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުްނ ުއޅޭ ކޮންެމ ރަށެއްގަިއ 
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ށަށް ިހޖުރަކުރުމުެގ ޙައްޤު، ޤައިދީންނާިއ ވަޒަންވެރިވުމާއި، އެއްރަށުން އަނެއް ރަ

ބަންދު މީހުންނަްށ ލިިބދެވޭނީ، ިމ ޤާނޫނާިއ ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ާޙލަތްތަކެއްގަިއ، ަބޔާންކޮށްފައިާވ މިންވަރަްށ އެކަންޏެވެ.

 

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

ނުހިމެނޭ އެހެނިހެްނ ޙައްުޤތަކާއި މިނިވަންކަން ޯހދުމަްށ ނުވަަތ ލިބިަގތުމަްށ 

ހުރަސްައޅާ ކަމެްއ ނޫންކަމަްށ ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް، އެއިން ޙައްޤެްއ ނުވަތަ 

އި ބަންދުޮކށްފައި މިނިވަންކަމެއް ޤައިދީންނާއި ަބންދު މީހުންނަްށ ލިިބދެވޭނީ، ޖަލުގަ

ބެހެއްޭޓ ބެހެްއޓުމުެގ އަާސސްއާއި، އަިދ ޤައިދީއެއްނަަމ، އެމީހެއްެގ މައްޗަްށ 

ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް ތަންީފުޛކުރުމުގެ އަާސސްއާ ތަޢާރުޟްުނވާ މިންވަރަށެެވ.  ކަ

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .33

 
ފާޚާނާކުރުމާއި، ފެންވަރައި ގައިންތާހިރުވުމާއި، ަކސްރަުތކޮށް އުޅުމުެގ  ()ރ .62 

 އިންތިޒާމް؛

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 65ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .34

 

ގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާާހ ހިނދަުކ، ސަލާަމތީ ގިްނތީެގ  މި ޤާނޫނުެގ ަދށުން ެއހެން .65 ކަސްރަތު 

ރަޖައިގަިއ ހިެމނޭ ޤައިދީންނާއި، ަމސައްކަްތކުރާ ޤައިދީްނ ިފޔަވަިއ އެންމެ މަީތ ދަ

)އެކެއް( ގަޑިއިަރށް ޫމސުން ތަންދޭނަމަ  1އެނޫން ޤައިދީން ދުވާލަުކ ަމދުވެގެން 

ކަސްރަތުކުރުމަްށޓަކައި އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަްށ ނެރެންވާނެއެވެ. އަިދ 

އިގައި ހިމެނޭ ޤަިއީދން، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސަލާމަތީ ގިްނތީގެ އެންމެ ަމތީ ދަރަޖަ

ނޑައަާޅ އު ލެއްެގ ދަށުން ަކސްރަތުކުރުަމށްޓަކަިއ އޭނާ ބަންދުކޮްށފައިވާ ސޫ ޕްރިޒަން ކަ
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 ތަނުން ބޭަރށް ނެރެންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 79ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .35

 
ތަ ޤައިދީން މަރުވުމުން ނުވަ

އެހެން ތަނަކަށް 

 ންބަދަލުކުރުމަށް އެންގު

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންުދ މީހަުކ މަރުވެއްޖެނަަމ ނުވަަތ އާދަާޔ ޚިލާަފށް ބޮޑަްށ  )ހ( .79

ނުވަަތ ބަްއޔަކާ ުގޅިގެްނ އެހެްނ ތަނަކަްށ ަބދަލުކުރެވިއްޖެނަަމ ، ބަލިވެއްޖެނަމަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ނުވަތަ އޭނާއަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާއެއް ވެއްޖެނަމަ އެމީހަުކ ކަ

 ޒިންމާދާރު ބަަލދުވެިރޔާއަށް ަލސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 82ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .36

 
ޤައިދީންގެ ޝަކުވާތަކާއި 

އެމީހުން އެދޭ ކަންތައްތައް 

 ކޮށްދިނުން

ެގ ޝަކުވާތަކާއި އެމީހުްނ ބޭނުްނވާ ކަންތައްތަްއ ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުން )ހ( .82

ނޑަައޅާފައިވާ ޖަުލ  ންައށްޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަ ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 ެހޅުމުގެ ފުުރޞަތު ލިިބދޭންވާނެއެވެ.ށައޮފިސަރަކަްށ ހު

 

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 82ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .37

 

ނޑަައޅާފައިާވ ޖަުލ އޮިފސަުރ ޑަ )ނ( .82   އިރެކްޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަްނ ނުވަތަ އޭާނ ކަ

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު މީަހކު ކުރި ޝަކުވާތަކާއި އޭާނ ޭބނުންވި  (1)   

ބެހޭޮގތުން ެއޅުނު ިފޔަަވޅުތަްއ ިލެޔ  ކަންތައްތަކާއި އެކަމާ

 ބެލެހެއްޓުން؛

އިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު މީަހކު ކުރި ޝަކުވާތަކާއި އޭާނ ޭބނުންވި ޤަ (2)   

)ަފހެއް(  5ކަންތައްތައް ަބލައި އެކަމާމެުދ ނިންމި ގޮތެއް އޭނާައށް 
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 ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެންގުން؛ ައދި

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރި ޝަކުވާއަކީ ޭއނާއަްށ  (3)   

 ރި ޝަކުވާއެއްކަމަށްވާނަމަ، އެކަމާޖިސްމާނީ އަިނޔާއެއް ިލބިގެން ކު

ބެހޭގޮތުން އޭނާއަްށ ދޭންޖެޭހ ޞިއްޙީ ފަުރވާ ވަގުތުްނ ދިނުމާއި 

 ކޮމިޝަނަރަށް ރިޯޕޓުކުރުން.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 83ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .38

 

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން 
ދިން ޖަވާބާމެދު 

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ 
އިންސްޕެކްޓަރަށް އެކަން 

 ހުށަހެޅުން 

 ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންުދ މީހަުކ ކުރި ޝަކުވާއާެމދު ނުަވތަ ޭބނުންވި ކަންތަކާ )ހ( .83

ބެހޭގޮތުން ޑައިރެްކޓަރ އޮްފ ްޕރިޒަން ނުވަތަ ަޖލު އޮިފސަރަުކ ޢަމަލުކޮށްފައިާވ 

ސްޕެްކޓަރ ބެހޭޮގތުން ިހތްހަމަނުޖެޭހނަމަ، އޭނާއަށް ެއ މައްަސަލ އިން ގޮތާ

އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްއަށް ހުށަެހޅިދާނެއެެވ. މިަފދަ ޙާލަްތތަކުގައި 

އެކަން އިންސްޕެކްޓަރަށް ެއންގޭނެ މަގު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނ 

 ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެެވ.
 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮްފ ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިްސ ޖަުލ ަބލައި ާފސްކުރަމުން  )ށ( 

ގަިއ ޤައިދީއަކަްށ ނުވަތަ ބަންދު މީހަކަށް އޭނާެގ ޝަކުވާ ސީާދ ގެންދާ ވަގުތެއް

 އިންސްޕެކްޓަަރށް ުހށަހެިޅދާނެެއވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 84ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .39

 

އިންސްޕެކްޓަރ ޝަކުވާ 

 ނިންމުންގޮތެއް  އަޑުއަހައި

ާޙލަތުގަިއ އިންްސޕެކްަޓރ އަންނަނިިވ  ވަަނ މާއްާދގައިވާ 83މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .84

 ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާކުރާ ޤައިީދ ނުވަަތ ބަްނދު މީހާާއ ސުާވލުކޮށް، އެކުރާ ޝަކުވާ  (1)  

 ނުވަތަ ބޭނުންާވ ކަމެއް ޮއޅުންިފލުވުން؛
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ޤައިދީ ނުވަަތ ބަންދު ީމހާ ުކރި ޝަކުވާއާ ބެހޭޮގތުން ޑަިއރެކްޓަރ  (2)  

ންާއ ވާހަކަދައްކަިއ އެއީ ޞައްަޙ ޝަކުވާއެއްނަމަ އެކަމަށް އޮފް ޕްރިޒަ

 ޙައްލެއް ހޯދަިއދިނުމަށް ހުށަެހުޅން.
 

ޤައިދީއަކު ، ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ2ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ( 

ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ކުރާ ޝަކުވާއެއް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލު 

 ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 85ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .40

 

ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އަދި 

 މުއާޞަލާތުކުރުން

ޖަލަށް ޒިާޔރަތްކޮށް ޤައިދީްނނާއި ބަންދު މީހުންނާ ބައްަދލުކުރުމާއި، ޤައިދީންނާިއ  .85

މުާއޞަލާތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ބަންދު މީހުްނ އަނެކުންނާ 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެެވ. އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަްނ ކުރެވޭނެ ގޮތް އެ 

ނޑައެޅިފަިއ އޮްނނަންވާނެއެވެ.  ގަވާއިދުގައި ކަ

 ؛ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުން )ހ(  

މީހުންނާިއ، އެހެން މީހުންނާ ދެމެދު ިސޓީފަދަ ތަކެިތ  ޤައިދީންނާއި ބަންދު )ށ(  

ބަދަލުކުރުމާއި، ފޯނުން ުގުޅމާއި، އެހެން މުއާޞަލާީތ ވަސީލަްތތަްއ 

 ބޭނުންކުރުން.

 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އްދާގެ ފެށުމުގައިވާ ޢިބާރާތްވަނަ މާ 86ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .41

 

ސިޓީ ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި 

 އި ފާސްކުރުންބަލަ

ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުންަނށް ިލބޭ ނުވަަތ އެމީހުްނ ފޮނުވާ ިސޓީ ނުަވތަ  .86

އެނޫންވެސް އެފަަދ ތަކެތި ިކަޔއި، އަޑުއަހައި، ރެކޯޑްކޮްށ ުނވަތަ ބަލަިއ ާފސްކުރުމުގެ 

ިލބިގެންވެއެވެ. ައދި  ޑައިރެކްޓަރ އޮފް  ންއަށްއިޚްތިާޔރު ޑައިރެކްަޓރ އޮްފ ޕްރިޒަ

ިލބޭ ިއޚްިތޔާރުެގ ދަށުން އަންނަނިވި ސަަބބުަތކަށް ރިާޢޔަތްކޮްށ، އެފަަދ  ންއަށްޒަޕްރި
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 ސިޓީއެއް ނުަވތަ އެއްޗެއް ދިުނން ނުވަތަ ރަްއދުކުރުން މަނާެވސް ކުރެވިދާނެއެެވ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 87ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .42

 

ޤާނޫނީ ވަކީލާ 

 ބައްދަލުކުރުން

ޤައިދީއަކަށް ނުވަަތ ބަންުދ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންވާނަމަ، އޭނާގެ ޤާނޫީނ  .87

ވަކީލަކާ ބައްަދލުކުރެވޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެެވ. އަިދ މިގޮތުްނ ކުާރ 

 ބައްދަލުކުރުމުގައި ެއ ދެމީހުްނ ފެންނަ ހިާސބުގައި ޖަުލ އޮިފަސރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 88ޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދި .43

 

ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އަދި 

 މުއާޞަލާތުކުރުން

މީހުންާނއި، އެމީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަީކލާއި ކޯޓުތަކާއި  ޤައިދީންނާއި ބަންދު )ހ( .88

އެނޫންވެސް ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތަާކ ދެެމުދ ިސީޓ ފަަދ ތަކެތި 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.ބަދަލު

 

 ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މުގައިވާވަނަ މާއްދާގެ ފެށު 90ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .44

 

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންުދ މީަހކު ތިރީގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ  .90 ޖަލު ކުށްތައް

 ކަމުގައި ބެލެވޭެނއެވެ. ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އޭާނ އެކުރަނީ ޖަލު ުކށެއް

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 90ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .45

 

ނުވަަތ ިމ ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ހަާދ ގަވާއިދަކާ، ުނވަތަ ނެޭރ ޖަުލ ، މި ޤާނޫނާ )ބ( .90 

 އަމުރަކާ ޚިލާފުވުްނ.

 

 ދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއް 92ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .46
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ޖަލުގައި ކުރާ ކުށްތަކުގެ 

 މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒާމު

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ކުރާ ކުށްތައް ބަލައި، އެމީުހންގެ މައްޗަށް ސާިބތުވާ  .92

ނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ އިންޓަރަންލ ޑިސިްޕލިނަރީ ނިޒާމެްއ  ކުށްތަކާމެދު ައޅާނެ ފިޔަަވުޅ ކަ

ށައަޅައި، އެ ނިޒާމުެގ ދަށުން ޤައިދީންނާެމދު ކަންުކރާނެ ގޮތުެގ ގަވާއިދެއް އެކަ

މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިްނ ކޮމިޝަނަރ ހަދަންވާނެއެވެ. މި ނިޒާމު ބިނާވެފަިއ 

 އޮންނަންވާނީ، މިނިވަންކަމާއެކު މައްސަަލ ބެލޭެނ ގޮތަކަެށވެ.

 

 ނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަ 93ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .47

 
ޖަލު ކުށްތަކާ ގުޅިގެން 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންުދ މީހަުކ ޖަުލ ކުށެްއ ކޮްށފިކަމަްށ ތުުހމަތުކުރެވޭނަމަ،  )ހ( .93

 ންައށްޖަލު އޮިފސަުރ އެކަްނ ވަގުތުން ޑައިރެކްަޓރ އޮްފ ޕްރިޒަ

އެންގުމާއެުކ  ންއަށްފް ްޕރިޒައަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ޑައިރެކްޓަރ އޮ

 އެކަމެއް ވަގުތުން ތަޙްީޤޤުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 93ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .48

 

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންުދ މީހަުކ ކުރި ުކށުގެ ކުަޑ ބޮޑުމިނަްށ ބަލައި، ޖަލުެގ  )ނ( .93 

ޓަަކއި، އެމީހެއްގެ މައްަސލަ ނިެމންދެން، އޭނާ މަޞްލަޙަތު ހަަމޖެއްސުަމށް

ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ބަަދލުކުރުުމގެ އިޚްިތޔާުރ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ންއަށް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަ

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން.1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 95ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކުރެވިފައިވާ،  .49

 
ޤައިދީއަްށ ޖަލުގަިއ ކުާރ މަސައްކަތުްނ ލިޭބ އުޖޫަރ ނުވަތަ  (1) )ހ( .95 

)ެއކެއް( މަސްދުވަަހށްވުރެ ިދގުނޫން  1އުޖޫރައިން ބައެއް 

 މުއްދަތަކަށް އުނިކުރުން؛
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 96ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .50

 

ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން 

 އެކަހެރިކުރުން

ޑިސިޕްލިނަީރ އަޑުއެހުމެއްގެ ދަށުން ޤަިއދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު މީހަުކ  )ހ( .96

ރ އެކަހެރިކުރުމަށް ަކނޑައަޅައިިފނަމަ، އެކަްނ ވަގުތުްނ ޖަުލެގ ޑައިރެކްޓަ

 އަންގަންވާެނއެވެ. ންއަށް އޮފް ޕްރިޒަ
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަން ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަްނދު ީމހަކު އެކަހެރި  )ށ(  

ކުރަންވާނީ ކަމާބެޭހ ގަވާއިާދއި ޖަުލ އަމުުރތަކާ އެއްޮގަތށެވެ. އެކަހެިރ 

ުލ ކޮށްފައި ހުންނަ ޤައިދީއަކަށް ެއންމެ މަދުވެގެން ލިބެންޖެޭހ ިޢނާޔަތްތައް ޖަ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  އަމުރުގައި ކަ
 6އެކަހެރިކޮށްފައި ހުންނަ ޤައިީދ ނުވަތަ ބަްނދު މީހާެގ ޙާުލ މަދުވެގެން  )ނ(  

)ހައެއް( ގަޑިން އެއްފަހަުރ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ޢަްއޔަނުކުރާ މީހަުކ 

ބަލަންވާނެއެވެ. އެފަދައިްނ ަބލާއިރު، އޭނާގެ ޙާުލ ރަނަގުޅ ނޫންކަމަްށ 

 އްޖެނަމަ، އޭނާ މެޑިކަްލ ޮއފިސަރަްށ ދައްކަންވާނެއެވެ.ފެނި
ޤައިދީ ނުވަތަ ބަންދު މީާހގެ ޖިސްމާނީ އަިދ ނަްފސާނީ ޙާަލތަްށ  )ރ(  

ނުރައްކާވާފަދަ ގެއްލުމެްއ ކުރިމަތިވެދާނެކަމަްށ މެޑިކަްލ އޮފިަސރަްށ 

 ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާ އެކަހެރިކޮށްަފއި ބަހައްޓައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 101ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ .51

 
ޖަލު ކުށުގެ ގޮތުގައި 
ކަނޑައެޅޭ ކަންކަމާއި 
 ން އަދަބުތައް ޢާންމުކުރު

ނޑައަާޅަފއިވާ ކުށްތަކުގެ  )ހ( .101 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަޖުލ ކުށް ކަމަށް ކަ

ނޑަ އެޅޭ އަދަުބތަކުެގ ތަފްޞީލާއި، ިޑސިޕްލިަނރީ ިނޒާމު ހިނގާ ގޮތާއި، ކަ

ކޮޕީއެއް ޤައިދީންނާއި ބަްނދު މީހުންނަށް ފެންނަ ތަނެއްގަިއ ބަހައްޓައި އަިދ 

 އެއިން މީހަކު އެދިއްޖެނަމަ، ެއމީހަކަށް އޭގެ ޮކޕީއެއް ދޭންވާެނއެވެ.
ޤައިދީންނާއި ބަްނދު ީމުހން ކުާރ ޖަުލ ކުށާބެޭހ މަޢުލޫާމުތ  )ށ(  

ރ އޮްފ ޕްރިޒަން ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީއެއްގަިއ ިލޔެ ޑަިއރެކްޓަ
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 އަދި އޭގެ ކޮޕީއެްއ، އެމީހެއްެގ ފައިލުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޤައިދީންނާއި ބަންުދ މީހުން ުކރާ ކުށްތަކާިއ އެކަމާ ުގޅިގެްނ އެމީހުންނަްށ  )ނ(  

 ދެވޭ އަދަުބތަކުގެ މަުޢލޫމާތު ޮކމިޝަނަރަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެެވ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 102ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .52

 

ރިހެބިލިޓޭޝަން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް

ޤައިދީން ކުށްކުރުމުްނ ދުުރެހލިކޮށް އަނުބރާ މުޖުތަމަަޢާށއި ޢާއިލާއަްށ  )ހ( .102

ބޭނުންތެރި މީހުންގެ ޮގތުގަިއ އައުމަްށ މަގުފަހިކޮްށދިނުމަްށޓަކައި ތަާފުތ 

ނޑައަޅަިއ، ޮކންމެ ޢާންުމ ޙަރަކާތްތަކާިއ ޕްރޮ ގްާރމްތަްއ ކޮމިޝަނަރ ކަ

ޖަލެއްގައިވެްސ ހިންގަންވާެނއެވެ. އަިދ އެގޮތުްނ ޕްރޮގްރާމްތަްއ 

ނޑައެޅުމުގައި، ތިރީގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންަކން ހިމެނުމަްށ  ކަ

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
ދުމަތް ޤައިދީންގެ ނަްފސާނީ ޙާލަަތްށ ބަލަިއ ކައުންިސލިންގގެ ޚި  (1)   

 ؛ލިބިދިނުން
ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭފަދަ ހުނަރު  ،ޖަލުގައި ހޭދަކުރާ ދުަވސްތަުކގައި (2)   

ލިބިގަތުމަށާިއ އަދި އަނބުާރ މުޖުތަމަޢަށް ރުޖޫޢަވެ، ބޭުނންތެރި 

މީހެއްގެ ޮގތުގައި ުއޅުަމށް ބޭުނންވާނެ ތަުޢލީީމ އަިދ މަސައްަކތުގެ 

 ؛ހިންގުންހުނަރު ލިިބދެވޭނެ ފަަދ ްޕރޮގްާރމްތައް 
ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާިއ މުނިޫފހިފިލުވުމާއި ުކޅިވަރާއި ވަީޒފާގެ  (3)   

 ފުރުޞަތު ޯހދައިދިނުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ތެރެއިްނ  )ށ(  

ޕްރޮގްރާމްތަްއ ކަްސޓޯޑިއަލް ޖަލާއި ރިމާންޑް ޖަލުގައި ހިންގާނީ، ިމ 

ާދ ގަވާއިދުަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ނިްސބަތަްށ، ގަވާއިދުގަިއ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަ

 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެަމތިންެނވެ.
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 103ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .53

 

ރިހެބިލިޓޭޝަން ހިންގުމަށް 

 ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން

ތަކާއި ޚިދުމަްތތަްއ ދިނުމުގައި ެއހީތެރިވެ ރިހެބިލިޓޭޝަނާިއ ވެލްފެައރ ޕްރޮގްާރމް .103

މަސައްކަތްތަްއ ހިންގުމަްށ ެއކަށީގެންވާ ޢަދަދަަކށް ކައުްނސިލަރުންނާިއ އިޖްތިމާީޢ 

ފަންނުތަކުގައި ޚިދުަމތްކުރާނެ މީހުން އަދި ރިެހބިލިޓޭޝަްނ ޮއފިސަރުން ކޮންމެ ޢާންމު 

 ޖަލެއްގައިވެސް ތިބެންވާނެއެވެ.

 

 

 

 ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މުގައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށު 108ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .54

 

ވަގުތީގޮތުން ޤައިދީން 

 ންޖަލުން ނެރު

އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގައި، ިމނިސްޓަރު ަކނޑައަޅާ ޝަުރުޠތަކަކާ އެކީގައި،  )ހ( .108

ހުއްަދ  ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންުދ މީހަުކ ވަގުތީޮގތުން ޫދކުރުމުގެ

 ކޮމިޝަނަރަށް ދެވިދާނެއެެވ.

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .55

 

)އެކެއް( އަހަރު ނުފުޭރ ގާތުްނ ކިރުޭދ  1ބަންދުކުރެވޭ އަންހެނާެގ  (2) )ހ( .108 

 ކުއްޖެއް ހުރުން؛

 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަންބަރެއް 5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .56

 އިތުރުކުރުން.
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ނޑު އަްނހެނެއްގެ ަބނޑަށް  (6) )ހ( .108  )ހައެއް( ަމްސ  6ޖަލުގައި ހުންަނ ާމބަ

 ފުރުން.

 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ޢިބާރާތް އަންނަނިވި މުގައިވާވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފެށު 108ގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު .57

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ޙާލަްތތަކުގައި ވަގުތީޮގތުން ޖަުލްނ  )ށ( .108 

ނެރުމަށް އެދި ހުށަަހޅާނީ، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންައށެވެ. މިަފަދ 

ިލބުމުން، އެކަްނ  ންއަށް ހުށަހެޅުމެްއ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަ

ޑައިރެކްޓަރ އޮްފ ޕްރިޒަްނ ކޮމިޝަނަރަށާއި މިނިްސަޓރަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. މިފަަދ ޙާލަތްތަކުގަިއ ޢަަމލުކުރާނީ މި މާއްދާގަިއ 

ބަޔާންކުާރ އަންނަނިވި ނުކުތާަތކުގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނަރ އެުކލަވާލާ ގަވާއިާދ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.

 

 ށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަ 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .58

 

ޖަލެއްގައިވާ ޤައިދީއަކު ނުަވަތ ބަންދު ީމހަކު ވަގުތީޮގތުން ނެރެވޭނީ ޖަުލ  )ނ( .108 

އޮފިސަރަކާ އެކުގައި، އޭނާެގ ސީދާ ބެލެހެއްުޓމުގެ ދަުށގައި ހުިރާހ 

ވަގުތެއްގައިވެސް ހުންނަގޮތަެށވެ. މިގޮތުްނ ވަގުތީގޮތުްނ އޮފިސަރުންެގ 

( ަވަނ 4( ވަަނ ނަންަބރާއި )3މާއްާދގެ )ހ( ެގ ) ޙަވާލުގަިއ ނެރެވޭީނ މި 

( 1ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކުގައެެވ. ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

( ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ 5( ވަަނ ނަންބަރާިއ )2ވަނަ ނަންބަރާިއ )

ޙާލަތްތަކުގައި ވަުގތީގޮތުން ޖަލުން ނެރެ ޤައިދީ ނުވަަތ ބަންދު ީމާހ 

ނީ އޭނާގެ ބެލެނިެވރިއެއްގެ ސީާދ ބެލެހެްއޓުމުގެ ދަށުގައި ހުރިާހ ޙަވާލުކުރެވޭ

 ވަގުތެއްގައިވެްސ ހުންނަ ގޮަތެށވެ.
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 108ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .59

 

ަމ މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީޮގުތން ޤައިދީން ނުވަތަ ބަންދު ީމހުން ދޫކުރާނަ )ރ( .108 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ަސރވިސްއަށް ޑައިރެްކޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަްނ 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ެއމީހަކު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތާިއ، ވަގުތީގޮތުްނ 

ނޑައަޅާފައިާވ ޝަރުޠުތަްއ އެނގޭނެ ފުިރހަމަ މަޢުލޫާމުތ  ދޫކުރުމުގައި ކަ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސްައށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 112ވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެ .60

 

ޝަރުޠުތައް ހިފަހައްޓާތޯ 

 ބެލުން

ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެަމތިްނ ވަގުތީޮގތުން ދޫކުާރ ޤައިީދންނާއި ބަންުދ މީހުން  މި .112

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުުޠތަކާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލޭނެ   އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކަ

 ނިޒާމެއް ކޮމިޝަނަރ ޤާއިމުކުަރންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 113ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .61

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުން 

 ބާޠިލުކުރުން

ޤައިދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީަހކު ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރާިއރު ޭއނާގެ މައްޗަްށ  )ހ( .113

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުުޠތަ ކާ ޭއނާ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްަދތުގައި ިޚލާފުވެއްޖެނަަމ ކަ

ނުވަތަ އޭނާ ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައި ބެހެްއޓުމަކީ، މުޖުަތމަުޢގެ ސަލާމަތާިއ 

ރައްކާތެރިކަމަްށ ނުރައްކާވެދާެނ ކަމެއްކަމަށް، އޭާނ ބަލަހަްއަޓން ޑައިރެކްޓަރ 

ހިނެދއްގައި، އެކަން އޮފް ޕްރިޒަން ޙަވާލުޮކށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެ 

 އަންގަންވާނެެއވެ. ންއަށް އެ މުވައްޒަފަކު ޑައިރެކްޓަރ ޮއފް ޕްރިޒަ
ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންދު މީަހކު ބަލަހަްއޓަން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނ  )ށ(  

ޙަވާލުކޮށްފައިާވ މުވައްޒަފަުކ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ޑައިރެކްޓަރ އޮްފ 
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އް އަންަގއިފިނަމަ، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ްޕރިޒަން އެކަމެއް އެންގުމެ ންއަށްޕްރިޒަ

ބަލައި، ެއ ޤައިދީއަުކ ނުވަަތ ބަންުދ ީމހަކު ވަުގތީގޮތުްނ ދޫކޮށްފައިާވ 

ދޫކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާއަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ެއ 

ޤައިދީއަކު ނުވަަތ ބަންުދ މީހަކު ވަގުތީޮގތުްނ ދޫކޮށްަފއިވާ ދޫކުރުްނ 

ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ޭއނާ އަލުން ޖަލުގަިއ ބަންދުކުރުމަްށ 

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 114ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .62

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމުގެ 

ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުމުން 

 ދެވޭ އަދަބު

ދީއަުކ ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު ޚިާލފުވެއްޖެނަމަ، ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމުގެ ޝަުރުޠތަކާ ޤައި .114

ޖަލުގެ އެހެން އަުމރަކާ ިޚލާުފވުމުން ދެވޭ އަަދބުތަކުެގ ތެެރއިން އަދަބެއް އޭނާެގ 

ނޑައެޅިދާނެއެެވ.  މައްޗަށް ކަ

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 115ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .63

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ކު ޖިނާއީ ކުށެއްމީހަ

 ކުރުން

އޭނާ ދޫކޮށްފައިުހރި ، ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮްށފައިވާ ޤަިއދީއަކު ނުވަތަ ބަންދު މީހަކު  .115

ކުރިކަމަްށ ތުުހމަތުކުރެިވއްޖެނަމަ، އޭާނ އިތުުރ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ޖިނާއީ ުކށެއް

 ވާނެއެވެ.މުއްދަތަކަށް ވަުގތީގޮތުން ދޫކޮްށފައި ބެހެްއޓުމަށް ހުއްދަ ކޮށްެގންނު

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 116ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .64

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމަށް 

 ހުއްދަ ނުދިނުން

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްދިނުން އެިދ ޤައިދީއަކު ނުަވތަ ބަންދު މީހަކު ހުށަަހާޅ  )ހ( .116

ަބާޔންކޮށް ިލޔުމުްނ  ހުށަހެޅުްނ ކޮމިޝަނަރ ޤަބޫލުުނކުރާނަމަ، އެކަން ސަބަބު 

 އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރުމަށް ހުއްަދ ނުދިނުމަށް ކޮމިޝަނަރ ިނންމާ ޙާލަތުގައި،  )ށ(  

އެ ނިންމުމާމެުދ ެއ ޤައިދީައކު ނުވަަތ ބަންުދ ީމހަކު ިހތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، 

 ވެ.އެކަން އަލުން ބަލަިއދިނުން އެިދ މިނިްސޓަރަްށ ހުށަެހޅިދާނެއެ

 

 

 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 117ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .65

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރެވޭ 

މީހުންގެ ޙުކުމުގެ މުއްދަތު 

 ކެނޑުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ާޙަލތްތަކުގައި ވަގުތީޮގތުން  108މި ޤާނޫނުގެ  .117

އެީއ ޙުކުމް ތަންފީޛުވަމުްނާދ ، ހޭދަކުާރ މުއްދަތު  ދޫކޮށްފައިވާ ޤައިދީްނ ޖަލުްނ ޭބރުގައި

 މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. 118ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކުރެވިފައިއެވާ،  .66

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައި 

ހުންނައިރު ހުންނަނީ 

 ބަންދުގައި ކަމަށް ބެލެވުން

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުްނ ދޫުކރެވޭ ޤައިދީއަކު ަޖލުން  108ނުގެ މި ޤާނޫ .118

 ބޭރުގައި ހޭދަކުާރ މުއްދަުތގައި އޭނާއަކީ ބަންދުގައިވާ މީހެްއ ަކމުގައި ބެލޭނެއެެވ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 119ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .67

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު 

 ލިބިދިނުން

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރަމުންދާ މީހު  .119 ންގެ ތެރެއިން ޙުކުމުގެ މުއްަދުތގެ ކަ

މިންވަރެއް ތަންީފޛުވެ ނިިމަފއިވާ މީހުން، މުޖުތަމަޢުެގ ަރއްކާތެރިކަން ނުގެއްލޭނެ 

ނޑައެޭޅ ވަކި ގޮތެއްގެމަތިން މުުޖތަމަޢަްށ އަލުން އަހުލުވެރިކުރުވުަމށްޓަަކއި،  ކަ

ުފރުޞަތު، ިމ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ކާ އެކު ެޕރޯލްގެ ަދށުން ދޫކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކަ

 މީހުންނަށް ިލބިދޭންވާނެއެވެ.
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 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 121ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .68

 

އަްށ ގެންިދއުމަށްޓަކައި ިމ ޕެރޯްލ ބޯޑުެގ އެންމެހަިއ ަމސައްކަތްތަްއ ކުރި )ހ( .121 ޕެރޯލް ބޯޑު އެކުލަވާލުން

ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުގައި ޝާިއޢުކުރެވުމާއެކު  ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުެވ ދިވެހި 

އަންނަނިވި ފަރާތްތަްއ އެުކލެވޭ ގޮަތށް ޕެރޯްލ ބޯުޑ އުފައްދާީނ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއެެވ. ިމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ގޮތުގެމަތިން، 

ން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮްތ ބަލަިއ މި ޤާނޫނުެގ ޕެރޯލް ބޯޑުގެ އެންމެހައި ކަންކަ 

ދަށުން ޙުކުްމ ތަންީފޛުކުާރ ީމހުން ދޫކުރުމަްށޓަކައި، އަދި ެޕރޯލްގެ ނިޒާުމ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަިއ ހިންަގއި ދެމެހެއްުޓމަށްޓަކަިއ ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހަިއ 

 ވެ.ިމނިސްޓަރުެގ ލަފާެގ މަތިން ކޮިމޝަނަރެކަންކަން ހިންގާ ބަލަހަްއޓާނީ 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 122ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .69

 

ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރާ މީހުންަނށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ޕެރޯްލ  )ހ( .122 

ނޑައެޅުން؛  އިންޓަރވިއު ކުރުމަްށފަހު، ފުުރޞަތު ދޭން ުނފެންނަ މީހުްނ ކަ

 

 ނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަ 124ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .70

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު 

ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

 ކަންކަން

ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުާރ މީހުންެގ ތެރެއިްނ ޕެޯރލްގެ ފުރުޞަުތ ލިިބދެވޭނީ އަންނަނިިވ  .124

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާ މީހުންަނެށވެ.

ނޑައެިޅފަިއވާ އަދަބަ )ހ(   )ހައެއް( ަމްސދުވަހަށް ނުވަަތ  6ކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

އެއަށްވުރެ ިދގު މުްއދަތަކަްށ ޖަލަށްލުްނ ނުވަަތ އަރުވާލުްނ ނުވަަތ ގޭގަިއ 

 ބަންދުކުރުން ކަމުގައިވުން؛



 

 

 

 

 

 

 

 27 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަުތ ލިިބދެވޭެނ އެންމެ ކުުރ މުއްދަުތ ކަމަްށ މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ވުރެ ކުރުޫނން މުއްދަތަކަްށ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަަތށް 125

 ޙުކުމް ތަންީފޛުކޮށްފައިާވ މީހަުކ ކަމުގައިވުން؛

ޤައިދީއެއްނަމަ، ޖަލުގައި ޭހދަކުރި މުއްދަތުގައި އެކަށީެގންވާ ރަނގަުޅ  )ނ(  

ފެންވަރެއްގެ އަްޚލާީޤ މިންަގނޑެއް ދަމަހައްާޓފައިވުމާއެުކ ޖަލުްނ އެ 

ނޑަައާޅ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ފު ިރހަމަކޮށްަފއިވާ މީހަުކ ޤައިދީއަކަށް ކަ

 ކަމުގައިވުން؛

އޭނާ ޕެރޯލްގެ ަދށުން ދޫުކރެވިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ފަރާތުްނ މުޖުތަމަޢަްށ  )ރ(  

 ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަަމށް ބެެލވޭ މީހަުކ ކަމުގައި ނުުވން؛

 ޤާނޫނަށް ، އޭނާ ޕެރޯލްެގ ަދށުން ދޫޮކށްިފނަމަ، އޭާނ ކުށްކުރުމުްނ ދުުރހެލިވެ )ބ(  

ޙުރުމަތްެތރިކޮްށ ހިާތ މީހެއްެގ ގޮތުގަިއ އެނުބިރ މުޖުތަަމޢަށް އައުމުެގ 

 ؛ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށް ބޯަޑށް ަޤބޫލުކުރެވުން

މޯލްޑިވްްސ ޕޮިލްސ ަސރވިްސ، ޖިނާީއ މައްަސލަތަްއ ެބލުމުެގ އިްޙތިޞާޞް  )ޅ(  

ލިބިދީފައިވާ ކޯޓެއްގައި އަިދ ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގަިއ 

 ނގަމުންދާ އިތުުރ މައްަސލަެއއް ނެތް މީހަުކ ކަމުގައިވުން. ހި

 

 ( ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 125ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .71

 

)ަމސްތުވާތަކެއްޗާބެޭހ ޤާނޫނު(  77/17ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ހހ( (2) )ހ( .125 

ވަހަށް ޖަަލށް ލުަމށް އަަދުބ ުމރުދު އުގެ ދަށުން ސާިބތުވެ، 

ނޑައެޅިފައިާވ ކުށްކުށުެގ ތެެރއިން، ެއ ކުށެްއ ކުރުމުގަިއ  ކަ

ހިމެނުނު މަސްުތވާއެއްޗަކީ ޑައިމޯފިން ނަމަ، ެއ 

)ހަަތރެއް( ގްާރމަށްވުެރ މަީތ  4މަސްތުވާއެއްޗެއްެގ 

 ؛ޢަދަދެއް ހިމެޭނ ކުށް
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ޤާނޫނު(  )ަމސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  77/17ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ށށ(    

ުމރުުދވަހަށް ޖަަލށް ލުަމށް އަަދުބ އުގެ ދަށުން ސާިބތުވެ، 

ނޑައެޅިފައިާވ ކުށްކުށުެގ ތެެރއިން، ެއ ކުށެްއ ކުރުމުގަިއ  ކަ

ހިމެނުނު ަމސްތުވާއެއްޗަކީ ެކނެބިްސ ނުވަަތ ކެނެބިްސ 

މިކްސްޗަރ ނުަވތަ ކެނެިބސް ެރސިންނަމަ، ެއ 

ަމީތ  )ސާދަ( ގްރާމަށްުވރެ 14މަސްތުވާއެއްޗެއްެގ 

 ޢަދަދެއް ހިމެޭނ ކުށް؛
)ަމސްތުވާތަކެއްޗާބެޭހ ޤާނޫނު(  77/17ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ނނ(    

ުމރުުދވަހަށް ޖަަލށް ލުަމށް އަަދުބ އުގެ ދަށުން ސާިބތުވެ، 

ނޑައެޅިފައިާވ ކުށްކުށުެގ ތެެރއިން، ެއ ކުށެްއ ކުރުމުގަިއ  ކަ

 ހިމެނުނު މަްސތުވާއެއްޗަކީ ަޑއިމޯފިން ނުވަަތ ކެނެިބސް 

ނުވަތަ ކެނެބިސް މިްކސްޗަރ ނުވަތަ ކެނެބިސް ެރސިްނ 

ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތެއްގެ މަސްތުވާއެއްޗެއްނަމަ، ެއ 

)އެކެއް( ގްރާމަށްވުރެ ަމތީ ޢަަދދެްއ  1މަސްތުވާއެއްޗެއްގެ 

 ހިމެނޭ ކުށް؛
)ަމސްތުާވތަކެއްޗާބެޭހ  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ރރ(    

އިވާ މަްސތުވާތަކެއްޗާ ގުޭޅ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުްނ ާސބިތުވެފަ 

މުރުދުވަަހށް ޖަލަްށ ލުމަްށ އަދަުބ އުކުށުގެ ތެރެއިން، 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށް   ؛ކަ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 125ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .72

 

ދާެގ ވަަނ މާއް 125މަސްތުވާތަކެއްާޗ ުގޭޅ ކުށުެގ ތެރެއިން، ިމ ޤާނޫނުެގ  )ށ( .125 

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުްށ ިފޔަވައި އެހެްނ 2)ހ( ގެ )
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ކުށުގައި ޙުކުްމ ކޮށްފައިާވ މީެހއްނަމަ، އެމީހެއްެގ މައްޗަްށ ޮކށްފައިވާ އެންެމ 

 ދިގު ޙުކުމުެގ ތިންބައިުކޅަ އެްއބައި ތަންީފޛުކޮށްފައިވުްނ. 

 

 

 ނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަން 125ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .73

 

މި ޤާނޫނުގަިއ ަބޔާންކޮްށފައިާވ ކުށްތަްއ ފިޔަވަިއ އެިކ މަްއސަލައިގަިއ ޖަުލ  )ނ( .125 

ގޭ ބަްނދުކުރުން، ައރުވާލުން ފަަދ ޙުކުްމ ތަކުގަިއ ތިބޭ މީހުންަންށ  ،ޙުކުމާއި

ނޑައަޅާނީ އެ ކުށެއްެގ ޮބޑު ކުޑަމި ނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުެގ އުޫސުލ ކަ

ބަލަިއ އެމީހެއްެގ ކުށުެގ ެރކޯޑުގެ މައްޗައް ރިާޢޔަތްކުރުަމށްފަުހ ޕެރޯްލ 

ނޑައަޅާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންނެވެ.   ބޯޑުން ކަ

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 127ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .74

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން

ވަަނ  125ދެވޭެނ އެންމެ ކުުރ މުއްދަުތ ކަމަްށ ިމ ޤާނޫނުެގ ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަުތ ލިބި .127

)ހައެއް( މަސްދުަވހަށް ވުމުްނ  6މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ުމއްދަތު ހަމަވާްނ 

ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަަތްށ އެިދ އޭނާއަށް ހުަށހެިޅދާނެއެވެ. ައދި އޭނާއަްށ ެޕރޯލްގެ 

ޕެޯރލްަގއި ދޫކުރެވިއްޖެނަމަ އޭނާ ފުރުޞަތު ިލބެންވާ ކަމަށް ޭއނާ ދެކޭ ސަަބބުތަކާއި 

 ކަންކުރާނެ ގޮތް ަބޔާންކޮްށ ިލުޔމުން ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.

 

 ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މުގައިވާވަނަ މާއްދާގެ ފެށު 129ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .75

 

ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު 

ދިނުމުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަންކަން

ރުޞަތަށް ެއދި ހުަށހަޅާފައިވާ މީހަކާެމދު ޕެޯރލް ޯބޑުން ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ ޕެރޯލްގެ ފު  .129

ނޑައަޅަިއ  ނުޑތައް ެޕރޯލް ބޯޑުން ކަ ރިޢާޔަތްކުރާެނ ކަންތަްއތަކާއި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަ
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 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. އޭެގ ެތރޭގައި ތިރީގައިާވ ކަންކަން ހިަމނަންވާނެއެވެ.

 

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 129 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .76

 

 އޭނާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންާދ ކުށް؛ )ހ( .129 

 

 .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން 129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ، ތިރީގައި ނަކަލުކޮށްފައިވާ،  .77

 

 ސަލައެއްވާނަމަ، ތަޙްޤީޤާިއ ޝަރީަޢތުެގ މަރުަޙލާގައި ނުނިމިާވ އޭނާެގ މައް  )ށ( .129 

 ؛އެ މައްސަލައެއް 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .78

 

 ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރަމުން ގެްނިދޔައިރު އޭނާެގ ުސލޫކު ހުިރ ޮގތް؛ )އ( .129 

 

 ރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު 129ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .79

 

ޤައިދީއެއްނަމަ، އޭާނ ޖަުލގައި ހުރި މުްއދަތުގައި ބައިވެރިވެފައިާވ  )ތ( .129 

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަދާކުިރ ވަީޒފާތައް.

 

 ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މުގައިވާވަނަ މާއްދާގެ ފެށު 130ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .80

 

ޕެރޯލްގައި ދޫކުރުމުގައި 

 ންޅުކަނޑައެ ޠުޝަރު

ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރާ މީހަކު ޕެޯރލްގެ ދަށުން ދޫުކރުމުގައި، ވަިކ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަްށ  .130

ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ޕެރޯްލ ބޯުޑން އޭނާއަށް ޝަރުުޠ ކުރެވިާދނެއެވެ. އޭގެ ެތރޭގައި 
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 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ކަންަކން ހިމެނިދާނެއެވެ.

 
 

 މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ 131ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .81

 

ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރާ މީހަކަްށ ޕެރޯލްގެ ުފރުޞަތު ދިނުާމ ެބހޭގޮތުން ޕެޯރލް  )ށ( .131 

 ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމުެގ ކޮީޕއެއް އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެެވ.

 

 ރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު 132ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .82

 

ޕެރޯލް އޮފިސަރުން 

 ޢައްޔަނުކުރުން

ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުރެވިފަިއ ހުންަނ ކޮންމެ މީހަަކށް، އޭނާ ޕެޯރލްގެ ޝަުރޠުތަކާ  )ހ( .132

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުަމށް މަގުަފހިކޮށްދީ، އޭނާ އެގޮަތށް ޢަމަުލކުރޭތޯ ބެލުަމްށ 

 ޕެރޯލް އޮިފސަރެްއ ޢަްއޔަނުކުަރންވާނެއެވެ.
އޮިފސަރުންގެ ޒިންމާަތކާއި، ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުާރ މީހުން ޕެރޯްލ  ޕެރޯލް )ށ(  

އޮފިސަރުންނަްށ ރިޯޕޓުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި، އެމީހުން ބެލެެހއްޓުމުގައި ެޕރޯްލ 

އޮފިސަރުން ޢަަމލުކުރަންާވނެ އުސޫލުތަްއ، ެޕޯރލް ބޯޑުން 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

 

 ނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަން 133ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .83

 

ޕެރޯލްގައި ތިބޭ މީހުންގެ 

 މިނިވަންކަން

ނޑަައޅާފައިާވ ޝަުރޠުތަކާ އޭާނ ޚިލާފުނުވާާހ  .133 ޕެރޯލްގަިއ ދޫކޮށްފައިާވ މީހާެގ މައްޗަށް ކަ

ހިނދަކު، މުޖުަތމަޢުގެ އެހެްނ މީހުންނެކޭވެސް އެްއފަދައިްނ އުޅުމުެގ މިނިވަންކަން 

ވެއެވެ. އަިދ އޭނާެގ ޕެޯރްލ ބާިޠލުނުކުރާހާ ހިނދަކު ނުަވަތ އޭނާއަށް ިލބިގެން

ނޑާނުލާާހ ހިނދަކު ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމުގެ ، ވަގުތީގޮތުން މެދުކަ އޭނާެގ މައްޗަްށ ކަ

 ސަބަބުްނ ޕެޯރލްގައި ދޫކޮްށފަިއވާ މުއްދަތުގަިއ އޭނާ ޙުކުަމށް ރުޖޫޢަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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 އްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާ 134ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .84

 

ޕެރޯލްގަިއ ދޫކޮށްފައިާވ މީާހ އޭނާެގ މައްޗަްށ ކުރެވިަފއިވާ ޕެޯރލްެގ  )ހ( .134 ޕެރޯލް ފުރިހަމަކުރުން

ނޑައެޅިފައިާވ ެޕރޯލްގެ މުއްދަުތ  ޝަރުޠުތަކާ ިޚލާފުނުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ

ރިހަމަކޮްށފައިވާ ީމެހއްކަމަށް ެޕރޯލް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަީކ ޕެރޯްލ ފު

 ބޯޑުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 135ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .85

 
ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑް 

 ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް

ރެވިފައިާވ އަންނަނިވި ޙާލަްތތަކުގެ ތެރެިއން ޙާަލތެއް މެުދވެރިވެއްޖެނަމަ ޕެރޯލްގަިއ ދޫކު .135

 ޕެޯރލް ބޯަޑށް ސަްސޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ. ،މީހާގެ ޕެޯރލް
ނޑައެޅިފައިާވ ެޕޯރލްގެ ޝަރުޠަާކ  )ހ(   ޙުކުމް ތަންީފޛުކުާރ މީހާ ޭއނާއަށް ކަ

 ؛ޚިލާފުވުން
ޕެރޯްލ ަސސްޕެންޑް ކުުރމަކީ ެޕރޯލްގެ ޝަުރޠުތަާކ ޚިލާފުިވަޔ ނުދިނުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  

ސަލާަމތްކަމާއި ރައްކާެތރިކަމަށްޓަކަިއ ކޮންމެހެްނ ނުވަތަ މުުޖތަމަޢުެގ 

 ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުން؛
ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ދަޢުވާއެްއ ޭއނާގެ މައްޗަްށ ކުރެވުން ނުަވަތ ޖިނާއީ ުކށެއްގެ  )ނ(  

 ތުހުމަތުގައި ޯކޓު އަމުރެއްެގ ަދށުން ަތޙްޤީޤަްށ އޭނާ ހަްއޔަރުުކރުން.

 

 ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މުގައިވާއްދާގެ ފެށުވަނަ މާ 136ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .86

 

ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑްވުމުގެ 

 ނަތީޖާ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕެރޯލްަގއި ހުރި މީހެއްގެ ޕެރޯްލ   135މި ޤާނޫނުގެ .136

ސަްސޕެންޑް ކުރެވުމާއެކު، ޭއނާގެ ޕެރޯްލ އަލުްނ މުރާޖަާޢކުރެވެންދެން އެނބުިރ 

 ކުމަށް ރުޫޖޢަކުރެވޭނެއެވެ.ޙު
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 ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މުގައިވާވަނަ މާއްދާގެ ފެށު 137ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .87

 

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެްއ މެދުވެރިވެއްެޖ ިހނދެއްގައި، ޕެރޯލްގަިއ  .137 ކުރުންލުޕެރޯލް ބާޠި

 ްލ، ޕެރޯްލ ބޯޑުން ބާޠިލުކުރަންވާެނއެވެ.ދޫކޮށްފައި ހުިރ މީހެއްެގ ޕެރޯ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 137ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .88

 

ޕެރޯލްގަިއ ދޫކުރެވުނު ފަހުން އޭނާގެ ސުލޫުކ ހުިރ ގޮތުްނ، އޭނާގެ ފަރާތުްނ  )ހ( .137 

 ނުން؛މުޖުތަމަޢަްށ ނުރައްކަލެއް ވެދާެނކަމަށް ޕެޯރލް ބޯަޑށް ފެ

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 138ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .89

 

ޕެރޯލް ބާޠިލުކުރުމުގެ 

 ނަތީޖާ

ެޕރޯލްގެ ފުރުަޞތު  ،ޕެރޯލްގައި ދޫކުރެިވފައިވާ ީމހެއްގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުޮކށްފިަނމަ .138

އޮތްބަިއ  ދެވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ުހިރ ޙާލަަތށް ރުޫޖޢަވެ، އޭނާެގ ޙުކުމުގެ ބާކީ

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 139ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .90

 

ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރާ މީހެްއގެ ޕެރޯލް ބާޠިލުކޮްށފިނަަމ، ނުވަތަ އެއްެވސް  .139 އަލުން ޕެރޯލަށް އެދުން

 6މަ، ެއ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަބަބަކަްށޓަކައި އެނބުރި ޙުުކމަށް ރުޖޫޢަކުރެވިއްޖެނަ

)ހައެއް( މަސްދުަވސް ވަްނދެން އޭނާއަށް އަލުން ެޕރޯލްގެ ފުރުޞަތަަކްށ 

 ނުއެދެވޭނެއެވެ.

 

 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 140ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .91
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ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުމާމެދު 

 އިޢުތިރާޟްކުރުން

ޙުކުމް ތަންީފޛުކުާރ މީހެއްެގ ެޕޯރލްއާ ުގޅޭގޮތުްނ ، ތަކުގައިއަންނަނިވި ޙާަލތް )ހ( .140

ޕެރޯްލ ބޯޑުން ނިންާމ ނިްނމުމަކާމެދު އެމީހަުކ އިޢުތިާރޟްކުރާނަމަ، ެއ 

)ިތރީސް(  30ެއ ނިންމުްނ ނިންމާާތ ، ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުްނ އެދި

ހަކަްށ ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އަލުން ެޕރޯލް ބޯޑަްށ ހުށަެހޅުމުެގ ަޙއްޤު އެމީ

ލިބިގެންވެއެވެ. އަިދ އެ ުހށަެހޅުމުގައި އޭާނ ެއ ނިންމުމާމެުދ އިޢުތިރާޟްކުާރ 

 ސަބަުބ ތަފްީޞލުކޮށް ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
ޕެރޯލް ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް ިނންމުމުގައި ރިާޢޔަތްކުރަންޖެޭހ މުހިންމު  (1)   

ބިފައި މަޢުލޫމާތެްއ އެ ނިންމުްނ ިނންމި ވަގުުތ ޕެޯރލް ބޯޑަްށ ލި

 ނެތުން؛ ނުވަތަ 
އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޤާނޫާނއި ގަވާއިދާ ނުވަތަ އިުޖރާއީ ުއސޫލަކާ  (2)   

 ޚިލާފުވެފައިވުން.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން، ެޕރޯލް ބޯޑުން ނިންާމ ނިންމުމަކާމެުދ  )ށ(  

ބަލަިއ އިޢުތިރާޟްކޮްށ އަލުްނ ޕެރޯްލ ބޯޑަްށ ުހށަހެޅުމުްނ، އެ ަމއްސަަލ 

ނޑައަޅާީނ، ެޕރޯލް ޯބޑުގެ ޖުމްލަ މެްނބަރުންގެ އަުޣަލބިއްޔަތުންނެެވ.  ގޮތެއް ކަ
މި މާއްދާެގ )ހ( ގައިާވ ޮގތުެގމަތިން، ޙުކުްމ ތަންީފޛުކުާރ ީމހެއްގެ ެޕރޯލްއާ  )ނ(  

ގުޅޭގޮތުން ެޕރޯލް ބޯޑުން ިނންމާ ނިންމުމަކާމެދު އެމީހަކު އިޢުތިރާޟްކޮްށ 

ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމާމެުދ ހިްތހަަމނުޖެހޭނަމަ، ެއ  ހުށަހެޅުމުްނ، ޕެރޯލް 

)ަފސްދޮަޅސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގަިއ ޝަރީަޢތަްށ  60ނިންމުން ނިންމާާތ 

 ހުށަހެޅުމުެގ ޙަްއޤު އެމީހަކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.  

 

 

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 142ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .92
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ތަފާތުގޮތަކަށް 

ލުކުރެވިދާނެ ޢަމަ

ޤައިދީންނާއި ބަންދުގައި 

ބައިތިއްބަން ޖެހޭ 

 އެހެނިހެން މީހުން

އަންނަނިވި ޤައިދީންނަށް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ގަވާއިެދއް މެދުވެރިކޮްށ  )ހ( .142

 ޚާއްޞަ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުުކރުމަްށ މިނިްސޓަރަްށ ހަމަޖެއްިސދާނެއެވެ.

 ދިން؛)އަާށރަ( އަހަުރ ނުފުޭރ ކު  18 (1)  

 .ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންާވ މީުހން (2)   

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންެގ ޤާނޫނު( ެގ  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  

ކޮްނޓްރޯލަރ އޮްފ އިމިގްރޭޝަްނ  ،ދަށުން ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓްކުުރމަށްޓަކައި

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެަމތިން ބަންދުކުރެޭވ ބިދޭސީންނާ މެުދ އެންޑް އެމިގްރޭޝަން ކަ

ނޑައެޅުމުގަިއ، މި ޤާނޫނުގައި ސޫޢަމަލުރާނެ އު  ލުތަްއ ެއ ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ކަ

ނޑަައޅާފައިާވ އު ލުތަކަްށ ސޫޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންާނ ގުޅޭގޮތުން ކަ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެެވ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 155ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .93

 

ވަަނ މާއްދާގެ ަދށުން  4ޤާނޫނުގެ  "ޖަލު" ކަަމށް ބުނެފައިއެވަީނ، މި  )ޅ( .155 

ނޑައަޅާ ކަްސޓޯޑިއަލް ަޖލުަތކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތަކާިއ ޢާންުމ ޖަލުތަކަށެެވ.  ކަ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 155ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .94

 

ން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖަލުގަިއ ތިބޭ މީހުންެގ "ޤައިދީ" ނުވަަތ "ޤައިދީ )ލ( .155 

 ތެރެއިން ޙުކުމެްއ ތަންީފޛުކުރަުމންދާ މީހުންނަށެވެ.

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޏ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 155ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .95

 

ތެރެއިްނ  ންގެ"ޕެރޯލް" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަީނ، ޙުކުްމ ތަންީފޛުކުރަމުންާދ މީހު  )ޏ( .155 
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ނޑައެިޅފައިވާ ވަކި މިންވަރެްއ ތަންީފޛުވެ ނިމިފައިާވ  ޙުކުމުގެ މުއްދަުތގެ ކަ

މީހުން، މުޖުތަަމޢުގެ ރައްކާެތރިކަން ނުގެއްލޭނެ ގޮތެއްގެަމތިން މުޖުތަމަާޢ 

ނޑައެޭޅ ވަކި ޝަުރުޠތަކެއްގެ ދަށުްނ އަލުން އަހުލުވެރިކުރުވުަމށްޓަަކއި،  ކަ

 ދޫކުރާ ދޫކުރުމަށެެވ.

 

ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ ނުވަތަ އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ މި  .96

 ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.

 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން  .97

 ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ 

 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހި .98

 
 

 


