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ތަޢާރަފް 

ރަލަށް ގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  220ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މައިގަނޑު  ަދއުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނަިއބު ކަނޑައަޅާޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް ބޭުނންކުރަންވާީނ، 

އި ޢަމަލުކުރާނެ 'ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގަމިމާއްދާގެ ދަށުން  .އެއްގޮތަށްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެސިޔާސަތުތަކާ 

ރުމަށް  ދުވަުހ ކަނޑައަޅުއްވައި، އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުވަނަ 2018ޑިސެމްބަރ  31، މައިގަނޑު ސިޔާސަތު'

 އި،ންބަރުގަވަނަ ނަ 4ގެ މިބައި ން"ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ބަންދުގައި ބެހެއްޓު" އެ ސިޔާސަތުގެއަންގަވާފައިވެއެވެ. 

ންދުނުކުރާކަން ބަގައި މީހުން ންތާޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތައް ފިޔަވައި އެނޫން ތަ

ދުކޮށްފައިތިބޭއިރު، ކަށަވަރުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގައި މީހުން ބަން

އި ގަވާއިދުތަކާ ޓޯޗަރ ާޤނޫނު( އާއި އެނޫްނވެސް ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫުނތަކާ )ެއންޓި 2013/13ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ޚިލާފު ކަމެއް ކުރޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައި ފާރަވެރިވުމާއި، އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާ ކަމުގެ މަޢް

ތަކުގެ ތަފްޞީލު އި، އެގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް އެކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ

އްސާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ޙިމަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އަހަރަކު ދެފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ 

  އޮވެއެވެ.

މަހުގެ  ބަރުިޑސެންވަނަ އަހަރުގެ  2021ދުވަހުން ފެށިގެން  ވަނަ 16ޖޫން މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2021މިރިޕޯޓަކީ 

 އެކުލަވާލައި، ވަނަ ދުވަހުެގ ނިޔަލަށް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީުހން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މަްއޗަށް 15

 ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެވެ. ދެ ވަނަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ، މިއަހަރުގެ 

ލުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އުފު ،ންނާއިއި، ބަންދުކުރެވޭ މީހުޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާ

ފައިވާ ކުށުގެ އުފުލާފައިވާ ޙާލަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ަބންދުކޮށްފައިާވ މީހުންނާއި އެމީހުން ބަންދުޮކށް

ޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ ހުށަހެޅުމާއެކު، މިހާރު ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނި ށްމަޖިލީހަތުހުމަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ 

 ނެއެވެ.ހިމަނާފައިވާ މި ރިޕޯޓުގައި ނެ މަސައްކަތްތަށްގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާ
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 ބަންދުގައި މީހުްނ ރުންޤާނޫނު ތަްނފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކޮށް ގެންގުޅޭ މުއްދަތުގެ އިތު

 އެަކން ޙައްލުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މަރުކަޒުގެ ތަފްޞީލާއި، އެތަންތަނުގައި ީމހުން ެގންގުޅުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުްނތަކާއި

 މިހާރުން މިހާރަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލުވެސް މި ރިޕޯޓުގައި އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ.

ވަނަ  16 ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2021ސްވެ ދެންނެވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ އި 

ރި މަސައްކަތާއި ކުމިއޮީފހުން  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 15މަހުގެ  ޑިސެންބަރުވަނަ ައހަރުގެ  2021ދުވަހުން ފެށިެގން 

 ތަފްޞީލެވެ.އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުގެ 

މީހުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި 

ންގެ ތެރެއިން، ޝަރީަޢްތ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ިތބި ީމހު، ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން

ކީ ބަންދުގައި ދުވަސްވާ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ވަކިން ނަގައި، އެމީހަ 30އެމީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 

ންޖެހޭކަން ނުވަަތ ހުންނަންޖެހޭ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަެނ، އެމީހެއްގެ ބަންދާމެދު އިތުރު ގޮތެއް ނިންމަ 

އިވާ ފޯމެއް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފަނޫންކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމިފަިއވެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ްނ ހުރި މީހުންނަްށ މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އެމައްސަލައެއްގައި އެވަގުތުގެ ޙާލަތަށް ބަލައި، ބަންުދން ލުއި ދެވެ

ޖެހޭ ީމހުންކަން ނުވަތަ ލުއި ދެވިފައިވެއެވެ. ޝަރީޢަތް ިނމެންދެން ބަްނދުގައި ތިީބ، ހަމަ ޮކންމެހެން ަބންދުގައި ތިެބން

ޖްތަަމޢަށް ނުރައްކާވާނެ މުކުށްތަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންާނއި، އެމީހުންގެ ސަބަބުން ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށް، ކުދިކުދި 

ދަބާއި ބަންދުގަިއ ކަމުގެ އިޙްތިމާލެއް ނެތް މީހުްނނާއި، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުްށ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އަްނނާނެ އަ 

އްލުމަްށ ، ޝަރުުޠުތަކާއެކު ަބންދުން ވީއެހާތަނަށް ހުރި މުއްދަތާ ދާދި ހަމަހަމަވާ ޙާލަތުގައި ތިބި މީހުން

 އިސްކަންދީފައިވާނެއެވެ. 

މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރުވެސް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންީސ ގޯނާކުރާކަމުގެ ތުހުމަތާިއ، ނުަރއްކާތެރި ހަތިޔާރު 

ތައް ހަދައިެގން ވިޔަފާރިކުރާކަމުގެ ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތާއި، މީހުން މެރުމުގެ ތުހުމަތާއި، މަސްތުާވަތކެތީގެ ނެޓްވޯރކް

ތުހުމަތުވާ މީހުްނނާއި، ދިެވހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުާރކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީުހންނާިއ، ކިތަންމެ ކުޑަ 
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މީހަކު ކުށެއް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ސަބަބުން މުޖްތަަމޢަށް ނުރައްކަލެއް ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަުބތަކެއް ހުރި 

 ދޫކޮށްލާފައެއް ނުވާނެއެވެ.

މީހުން ބަންދުކުރަން ޤާނޫނުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މަރުކަޒު ނޫން މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން 

ޤު މަރްޙަލާގައި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ނިޔާކުރާ ގޮތުން، ތަޙްޤީ  2013/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ހެޅުމަށްފަުހ، އްަޓންޖެހެީނ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ. އޭގެ ފަހުން، ޝަރީޢަަތށް މައްސަލަ ހުށަބަންދުގައި ބަހަ

ޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ަބންދުގައި ބަހައްޓާނަަމ، އެފަދަ މީހުން ބަްނދުގައި ބަހައްޓަންޖެހެނީ މޯލް

ބުން، މި ރިޕޯޓު ޑް ޖަލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަ ސަރވިސް އިން ބަލަހައްޓާ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައެވެ. ރިމާން

ގައި އެބަތިއްބެވެ. ތަކުލުޖަމީހަކު ކަސްޓޯޑިއަލް  83ތައްޔާކުރި އިރު ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ބައިތިއްބުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ 

 މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މިއޮފީހަށް ތަާފތު ޝަކުވާ ލިބިފައިވެއެވެ. 

ޔަވައި އެހެން ފިޔަވައި، އެހެން ޙާލަތެއްގައި، ބަންދުުކރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މަރުކަޒެއް އިސްވެދެންނެވި ޙާލަތު ފި

އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ތަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަިއ ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަަތ ޝަކުވާއެއް ވިޔަސް ޕްރޮސިކި

 އޮފީހަކަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން 

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ، ޝަރީޢަތް ނިމެްނދެން ބަންދުގައި 

ން ބަންދުގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ތިބުމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެ

މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެއެވެ. 

އާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ ޚާއްޞަ  19ނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބެލިއިރު، ކޮވިޑް

 ހުރިހާ އިދާރާތަކަކަށްވެސް އެބައޮތެވެ. އެހެން އެކަން އޮއްވާ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަތިކަން

ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެ، މުޅި  19ސަރވިސްއިން ބަލަހައްޓަވާ ޖަލުތަކުގައި ކޮވިޑް

ނަމަވެސް، އަހަރު ނިމެން ދިޔަިއރު، އެންމެ ފަހު މަސައްކަތް އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮަތކަށް ވަނީ ފާލުން ނެއްޓިފައެވެ. 
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ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޢާންމު ޙާލަތަށް ބަދަލުެވ،މަސައްކަތްަތއް  ދެތިން މަހެއްގައި،

 ހިނގަން ފަށާފައިވެއެވެ. 

ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ޢަދު ހޭދަވި މުއްދަތު ބަންދުގައި 

2އަހަރު ދުވަސް  6

5އަހަރު ދުވަސް  5

33އަހަރު ދުވަސް  4

15އަހަރު ދުވަސް  3

39އަހަރު ދުވަސް  2

105އަހަރު ދުވަސް  1

117އަހަރަށްވުރެ މަދު ދުވަސް  1

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު 

ންނަނީ އަޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގަިއ ތިބި މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން 

 ނިމެންދެްނ މީހަކު ޝަރީޢަތް 399ބަލަހައްޓަމުްނނެވެ. ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން މި ރިޕޯޓުގެ މުއްދަތުގައި 

ކަމާހެދި ރިމާންޑް މީހުންނަކީ ރިމާންޑް ޖަލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތި 83ބަންދުކޮށްފައި އެބަތިްއބެވެ. މީގެ ތެރެއިން  

ދުވަސް  އަހަރު 1ގައި ރިމާންޑު ޖަަލށް ބަދަުލނުކުރެވި ތިބި ީމހުންގެ ތެރޭ ނުކުރެވި ިތބި ީމހުންނެވެ. ޖަލަކަށް ބަދަލު 

ްނ، މާފުށި ޖަލުގައި މީހު 127އި މާލޭ ޖަލުގަޒުތަކަށް ަބާލއިރު ރިމާންޑު މަރުކަ ވެފައި ތިބި މީުހން ވެސް އެަބތިއްބެވެ.

 އްޖަކު ހިމެނެވެ.ކުޑަކު އަދި އައްސޭރި ޖަލުގައި  މީހަކު 7ގޭ ބަންދުގައި ، މީހުން 15މީހުން، ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި  158
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ނިންމުން 

ގެ ދަށުން، ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ާޤނޫނު 3)ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ައށް  2016/12ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އްފަހަރު އެޝަރީޢަތް ނިމެްނދެން ބަންދުަގއި ތިބި މީުހންގެ ބަންދު މުާރޖަޢާގެ އަޑުއެހުމެއް، ކޮންމެ ަމހަކު 

ބަ ގެންދަވައެވެ. އެޤާނޫނު ބާއްވާންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކޯޓުތަކުން ފައްޓަވައިގެން ކުރިއަށް އެ

އްެވސް ބާއްވާނެތީ، ވިއު އަޑުއެހުމާއެކު، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެލިޔުނުއިރުގެ ތަޞައްވުރަކީ، ަބްނދު ރި

ން ބުނފާސް ހިސާނަމަވެސް މި މަގުން މިކަން ނުހިނގާކަން ތަ މުމަށް ބާރަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ. ންމައްސަލަ އަވަހަށް ނި

 ފެންނާން އޮތުމަކީ ނުަހނު ހިތާަމ ހުރި ކަމެކެވެ. 

ނޑައެޅުން( ގައި ވަނަ މާއްދާ )ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ކަ 116ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މެންދެން ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ގޮތުެގ ތާވަލު، ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި އަދިވެސް ނުލިބެއެވެ. ޝަރީޢަތް ނިބުނާ 

އެމައްސަލަތައް ،  އަވަހަށް ިނންމެން ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި ބަންދުގައި ިތބި މީުހންގެ މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

ންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އަވަހަށް ނިންމޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ މިހިނދަށްވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރަ

ށްދެއްވުމަށް ރުކޮފޯްތތައް ، އެވަޞީލައެއްގައި ނެތްނަމަފެނެއެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ަވޞީލަތްތައް ދައުލަތުގެ އިދާރާ

ވެދިޔަ މުއްދަތުގެ ވޭތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްދެވެން ހުރި ކަންތައް ކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެކެވެ.

ތީ، އެމަޢުލޫމާުތ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްތައް ިހނގި ޮގތުގެ ތަފްޞީލަކީ މިރިޕޯޓުގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާަތށް ނުވާ 

ހޭ ކޮމިޓީއަކުްނ ލޫާމތު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެއި ހިމަނާފައެއް ނުާވނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެމަޢުމިރިޕޯޓުގަ

 އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، އެމަޢުލޫމާެތއް މިއޮފީހުން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެެވ. 

 ޙުސައިން ޝަމީމް  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 


