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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޖުޑޝިއަރ ކޮމިޓ
ބއްވި 19 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.
މި ކޮމިޓ އުފައްދާފައިވަނ  11ޖޫން  2019ގައި ޭ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  121ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،މި ކޮމިޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޝަރުޢ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ ކަންކަން
ބދަލެއް އޮތްނަމަ ،އެކަން
ދިރާސާކުރުމާއި ޝަރުޢ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ބލުތައް ދިރާސާކޮށް ،ފުރިހަމަކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ
ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ޝަރުޢ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ި
މަޖިލހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.
މގެއިތުރުން ،ޤާނޫނުއަސާސއާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  121ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަން
ބދާރ ކުރުވުމާއި ،އެ
ބ ފަރާތްތައް ޖަވާ ު
ބރުންނާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތި ޭ
ބ މެން ަ
މުއައްސަސާތަކުގައި ތި ޭ
މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި ،އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ބއްދަލުކޮށް އެ
މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި ،އެ މުއައްސަސާތަކާ ަ
ބލައި،
މުއައްސަސާތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،ސުވާލުކޮށް ،އެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަ
ބޔާންކޮށްދިނުމާއި ،އެ މުއައްސަސާތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ
އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަ
މަޖިލހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި ،އެ
ބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލހަށް ލަފާ އެރުވުމާއި،
މުއައްސަސާތަކުގައި ތި ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސގެ  154ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑޝަލް
ބލުކުރެވިގެން ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤަ ޫ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކވެސް މި ކޮމިޓގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
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ޖުޑޝިއަރ ކޮމިޓގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން:
ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރު
އިމްތިޔާޒް ފަހުމ

މޫސާ ސިރާޖު

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

ކޮމިޓގެ މެންބަރުން
ޙަސަން ލަޠފް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފޤް

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ވެލިދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހމް މުޢިއްޒު

ޙަސަން ޒަރރު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

މަތިވެރި ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ނިހާދު

ޢަބްދުﷲ ޝަހމް ޢަބްދުލްޙަކމް

ފޭދޫ ދާއިރާ

ކަނޑިތމު ދާއިރާ

އިބްރާހމް ރިޒާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ޢަލ ޙުސައިން
ކެންދޫ ދާއިރާ

ސަޢުދު ޙުސައިން
ވިލިނގިލި ދާއިރާ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 .1ތަޢާރަފް
ބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  16ވަނަ ޖަލްސާގައި ،ހިންނަވަރު
މި ރިޕޯޓަކ 9 ،މާރިޗު  2020ގައި ޭ
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް
ބރު ޖހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަން ަ
ދާއިރާގެ މެން ަ
ބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  20ވަނަ ޖަލްސާގައި،
ބލާއި 17 ،މާރިޗު  2020ގައި ޭ
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ
ބރު ޙަސަން ޒަރރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަން ަ
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން ަ
ބލު
ބލު ޖުޑޝިއަރ ކޮމިޓއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން ،ކޮމިޓއިން އެ ދެ ި
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

 .2ކޮމިޓއިން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް
ބލުގެ
ބއްދަލުވުމުގައި މި ދެ ި
ބއްވި ކޮމިޓގެ  11ވަނަ ަ
ބލު ކޮމިޓއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން 16 ،މާރިޗު  2020ގައި ޭ
މި ދެ ި
ބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓގެ މެން ަ
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)
ބރު ޖހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަން ަ
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެން ަ
ބޑު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް
ބލުގައި ހިމަނާފައިވަނ އެންމެ މާއްދާއެކެވެ .އެއ ،ޖިނާއ ޮ
އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެކެވެ.
ޖިންސ ގޯނާކުރުން ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ،އިސްވެ ަ
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ
ބރު ޙަސަން ޒަރރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަން ަ
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ
ބލުގައި  130މާއްދާ އެކުލެވިގެންވާއިރު ،އިސްވެ ަ
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ބޑު ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށް ހިމެނުމަށްވެސް އިޞްލާޙު
 22ވަނަ މާއްދާގައި ،ޖިނާއ ޮ
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ބރު ޖހާން މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަތިވެރި
އެހެންކަމުން ،ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެން ަ
ބލުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށްލައިގެން އެއް
ބރު ޙަސަން ޒަރރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގައި ހިމެނޭތ ،މި ދެ ި
ދާއިރާގެ މެން ަ
ބލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޓއިން ނިންމިއެވެ.
ި

ޖުޑޝިއަރ ކޮމިޓ

5

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ބއްވި ކޮމިޓގެ
ބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓއިން ފެށިއެވެ .އެގޮތުން 16 ،ޖޫން  2020ގައި ޭ
އަދި ،އެއާއެކު މި ދެ ި
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބލުން ޤާނޫނު ނަން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ،މި ދެ ި
 28ވަނަ ަ
އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން
ބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ލިޔުމުން ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓއިން ނިންމާފައިވާ
ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓއިން ނިންމިއެވެި .
މުއައްސަސާތައް ތިރގައި އެވަނއެވެ.
 .1ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް؛
 .2ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން؛
 .3މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛
ބ ކައުންސިލް؛
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ
 .5ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް؛
 .6ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓ ކޮމިޝަން؛
 .7އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން؛ އަދި
 .8ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ.
ބލަށް ވަރަށް މުހިންމު އަދި ފާހަގަކުރެވޭ ކޮމެންޓްތައް
އިސްވެދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މުއައްސަސާތަކުން މި ި
ބރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ފޮނުއްވާފައިވާކަން ކޮމިޓގެ މެން ަ
ބލުގެ ގިނަ
ބލު ދިރާސާކުރައްވައި ި
ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކާއެކު ،ކޮމިޓއިން ި
އިސްވެ ަ
ބސްވެވަޑައިގެންނެވުނު ގޮތުގެމަތިން އިޞްލާޙު ގެނެއުމަށްފަހު ،ކަމާގުޅޭ
ބރުންނަށް އެއް ަ
މާއްދާތަކާ މެދު ކޮމިޓގެ މެން ަ
ބއެއް މާއްދާތަކާމެދު ކޮމިޓއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ މާއްދާތައް ކޮމިޓއިން
މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާއާ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު ަ
ޕާކުކޮށްފައިވެއެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

.2.1

ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓއިން ބައްދަލުކުރި މުއައްސަސާތައް

ބއްދަލުވުމުގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާއާ މަޝްވަރާ
ބއްވި ކޮމިޓގެ  43ވަނަ ަ
އެގޮތުން 11 ،އޮގަސްޓް  2020ގައި ޭ
ބއްދަލުކުރާނެ މުއައްސަސާތައް
ހޯދުމަށްފަހު ކޮމިޓއިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ކޮމިޓއިން ަ
ބރުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ނިންމުނެވެ.
މެން ަ
ބއްދަލުކުރި މުއައްސަސާތައް
ބއްދަލުވުމުގައި ،ކޮމިޓއިން ަ
ބއްވި ކޮމިޓގެ  47ވަނަ ަ
އަދި 18 ،އޮގަސްޓް  2020ވަނަ ދުވަހު ޭ
ތިރގައި އެވަނއެވެ.
.2.1.1

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް؛

.2.1.2

އެޓަރނ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް؛

.2.1.3

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛

.2.1.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރމް ކޯޓު؛

.2.1.5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު؛

.2.1.6

ކްރިމިނަލް ކޯޓު؛

.2.1.7

ޖުވެނައިލް ކޯޓު؛

.2.1.8

ޑްރަގް ކޯޓު؛ އަދި

.2.1.9

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން.

ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން
ބއްދަލުވުމުގައި ،އިސްވެ ަ
ބއްވި ކޮމިޓގެ  47ވަނަ ަ
އަދި 18 ،އޮގަސްޓް  2020ގައި ޭ
ބލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ
ކޮމިޓއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮމިޓއިން ޕާކުކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކާއި ކޮމިޓއިން ި
ބރުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.
މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓގެ މެން ަ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 .3ބިލަށް ކޮމިޓއިން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް
ބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށާއި،
ބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓގެ މެން ަ
މި ި
ބލަށް
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮމިޓއިން ި
ބއްދަލުވުމުގައި ަ
ކޮމިޓގެ ަ
ބއެއް މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރގައި އެވަނއެވެ.
ގެނެސްފައިވާ ަ

ކޮމިޓއިން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :1
ބލުގެ  2ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ތިރގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ި
ބިލުގައި

މާއްދާ .9

ބނެފައި އެވަނ ،ޖިނާއ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން
"ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މހާ" ކަމަށް ު
އެ މހަކާ ދެކޮޅަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަޙްޤޤު ހިންގެމުންދާ ،ނުވަތަ ހިންގާފައިވާ،

އޮތް ގޮތް

އެހެންނަމަވެސް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިނުވާ ،ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވނަމަވެސް ،މި
ޤާނޫނުގެ  154ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރެވިފައިނުވާ މހާއަށެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް .9

ބނެފައި އެވަނ ،ޖިނާއ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން
"ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މހާ" ކަމަށް ު
އެ މހަކާ ދެކޮޅަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ވަގުތަކު ތަޙްޤޤު ހިންގެމުންދާ ،ނުވަތަ ހިންގުމަށްފަހު

ކޮމިޓއިން

އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިނުވާ މހާއަށެވެ .މގެ ތެރޭގައި ،އެމހެއްގެ

ހުށަހަޅާ ގޮތް

މައްޗަށް ތަޙްޤޤު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުއުފުލުމަށް ނިންމޭ މހާއަކ
ބލައިގެންނުވާނެއެވެ.
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މހެއްކަމަށް ަ
ބލުގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތުން،
ބބަކ ،މި މާއްދާ ި
ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި

ސަބަބު

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އެ މހެއްގެ މައްޗަށް ތަޙްޤޤެއް ހިންގާފައިވާ ކޮންމެ މހަކ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ
ބރާތް އޮތުމުންނެވެ.
މހެއް ފަދައިން ދޭހަވާގޮތަށް އި ާ

ކޮމިޓއިން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :2
ބލުގެ  48ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ތިރގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ި
ބިލުގައި

މާއްދާ .46

އޮތް ގޮތް

(ބ)

ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،މި މާއްދާގެ (ނ)
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ގެ ދަށުން ޤާނޫނ ވަކލަކު ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުގައި( 24 ،ސައުވސް) ގަޑިއިރު
ބކާ ނުލައި ޤާނޫނ ވަކލު ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ،
ބ ަ
ފާއިތުވާއިރުވެސް އެކަށގެންވާ ސަ ަ
ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށްދެވިދާނެއެވެ.

ޖުޑޝިއަރ ކޮމިޓ

8

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް .46

(ބ)

ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،މި މާއްދާގެ (ނ)
އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ގެ ދަށުން ޤާނޫނ ވަކލަކު ހަމަޖައްސަން ދޭ ފުރުޞަތުގައި( 48 ،ސާޅސް އަށެއް)

ކޮމިޓއިން

ގަޑިއިރު

ހުށަހަޅާ ގޮތް
ސަބަބު

ފާއިތުވާއިރުވެސް

އެކަށގެންވާ

ބކާ
ބ ަ
ސަ ަ

ނުލައި

ވަކލު

ޤާނޫނ

ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ ،ފުލުހުންނަށް އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމައިގެން ކުރިއަށްދެވިދާނެއެވެ.
ބބަކ ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން
ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
އައްޔަންކުރާ ޤާނޫނ ވަކލު ހާޒިރުވުމަށް އެކަށގެންވާ ވަގުތެއް ދިނުމެވެ.

ކޮމިޓއިން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :3
ބލުގެ  51ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ތިރގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ި
ބިލުގައި

މާއްދާ .47

ބޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު އަދި މި މާއްދާގެ
(ނ) އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ
(ޅ) ގައި ަ

އޮތް ގޮތް

ބދާރވާންޖެހޭ މހަކަށް އޭނާ ދޭ
ބދެނ ،ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތގައި އޭނާ ޖަވާ ު
މހަކަށް ލި ި
ބތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ
ބކުން ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާ ި
ޖަވާ ަ
ބތަށް
ބޔާނެއް ދޭންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ،އެ ނިސް ަ
އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ަ
ބނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އެކަންޏެވެ .އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ޭ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް .47
ކޮމިޓއިން
ހުށަހަޅާ ގޮތް

(ނ) ތިމާއަކ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދ
ބގެންވާ ޙައްޤެއްކަން އެ މހަކަށް އަންގައި ،އެ ޙައްޤު
ހަނުހުރުމަކ އެ މހަކަށް ލި ި
ބގަތުމުގެ ފުރުޞަތު އެމހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން އޭނާއަށް އެންގުމަށްފަހު
ލި ި
އޭނާ

ދައްކާ

ކޮންމެ

ވާހަކައެއްވެސް

އޭނާއާ

ދެކޮޅަށް

ހެއްކެއްގެ

ގޮތުގައި

ބނުންކުރެވިދާނެކަމަށް އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ޭ
ސަބަބު

ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮތުން،
ބބަކ ،މި މާއްދާ ި
ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސން ކަށަވަރުކޮށްދފައިވާ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ،ކުށުގެ
ބޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ.
ބގެންވަނ ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައިކަމަށް ަ
ތުހުމަތުގައިވާ މހައަށް ލި ި

ކޮމިޓއިން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :4
ބލުގެ  59ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ،ތިރގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ި
ޖުޑޝިއަރ ކޮމިޓ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ބިލުގައި

މާއްދާ .53

(ބ)

ބރުގެ ދަށުން ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހަދަންވާނ،
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
ބ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށްވުރެ މަތ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ
ސަ ް

އޮތް ގޮތް

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް .53

(ބ)

ބ
ބރުގެ ދަށުން ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ހެދުމަށް ،ސަ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )2ވަނަ ނަން ަ
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކަށްވުރެ މަތ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ

ކޮމިޓއިން

ހޯދުމަށްފަހު ،ވ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ ގޮތް
ސަބަބު

ބދާރކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ،އަދި
ބބަކ ،ފުލުހުން ޖަވާ ު
ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
ފުލުހުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ދަތިނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ،އެފަރާތްތަކުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މހަކު
ސްޓްރިޕް ސަރޗްކުރުމަށް ހޯދާ ހުއްދަ ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮތުމަށް ލާޒިމުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ކޮމިޓއިން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :5
ޤާނޫނަށް  71-1ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ކޮމިޓއިން

.71-1

(ހ)

ވަކި

އިތުރުކޮށްފައިވާ
މާއްދާ

ޖިނާއ ކުށެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު ،ފަހުގެ ތާރޚެއްގައި ނުވަތަ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ
މަރުކަޒަކަށް

ހާޒިރުވުމަށް

އަންގާ

ޝަރުޠުކުރުމުގެ

ބރު
ާ

ފުލުހުންނަށް

ބގެންވެއެވެ.
ލި ި
(ށ)

ބޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ފުލުހަކު އަންގާއިރު ،އަންނަނިވި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބލަންވާނެއެވެ.
ކަންކަމަށް ަ
()1

ބޑުމިނާއި ،ނުރައްކާތެރިކަން؛
ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ކުޑަ ޮ

()2

ހެއްކާއި ޤަރނާ ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތައް؛

()3

އެ މހާގެ ނުވަތަ އެހެން މހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މހެއްގެ މުދަލަކަށް
ބދާނެ ގެއްލުން؛ އަދި
ލި ި

()4
(ނ)

ބލެވޭ މިންވަރު.
އެ މހަކު ،އެހެން ކުށަކަށް އަރައިގެންފާނެކަމަށް ެ

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މހަކު ހާޒިރުވުމަށް އަންގަންވާނ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ލިޔުމަކުންނެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ސަބަބު

ބބަކ ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މަގުމަތިން ހުއްޓުވޭ މހަކ
ބލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
ހައްޔަރުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް ގެންދެވޭނެ ޙާލަތުގައި ހުރި މހަކަށް ނުވެފައި ،އެ
މހަކު އެ ވަގުތު ނުވަތަ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޟިރުވުމަށް ޝަރުޠުކުރެވޭގޮތަށް
ބޑު
ބކުރުމުގައި ޮ
އޮތުމަކ ތަޙްޤޤުތަކަށް ފަސޭހަ ،އަދި ކުށްކުރާ މހުން ހޯދުމުގައާއި ތަޙްޤޤުތައް ކާމިޔާ ު
ބރަކަށްވެގެންދާނެތއެވެ.
ާ

ކޮމިޓއިން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :6
ބރުގެ އިތުރަށް
ބލުގެ  70ވަނަ މާއްދާއިން އިތުރުކުރާ ( )7ވަނަ ނަން ަ
ޤާނޫނުގެ  74ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )6ގެ ފަހަތަށް ި
ބރެއް އިތުރުކުރުން.
އިތުރު ނަން ަ
ބިލުގައި މާއްދާ އޮތް

.74

(ހ)

()7

ގޮތް

ބރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނު ނަން ަ
ބތު)
ޤާނޫނުލްޢުޤޫ ާ

ގައި

ނުވަތަ

ބހޭ
ކަމާ ެ

އެހެން

ޤާނޫނެއްގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖިނާއ ކުށްކުށް.
އިޞްލާޙުކުރުމަށް

.74

(ހ)

()7

ބރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނު ނަން ަ

ކޮމިޓއިން ހުށަހަޅާ

ބތު)
ޤާނޫނުލްޢުޤޫ ާ

ގޮތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖިނާއ ކުށްކުށް؛

()8
ސަބަބު

ގައި

ނުވަތަ

ބހޭ
ކަމާ ެ

އެހެން

ޤާނޫނެއްގައި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށް.

ބބަކ ،މހަކު ހިންގާ ޒާތ މުޢާމަލާތަކުން
ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށަކަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ މުޢާމަލާތެއް
ބފައިވާނަމަ ،ކޯޓު ޢަމުރެއްގެ ދަށުން ސަރވެއިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ބލުމުގައި އެކަށގެންވާ ހެކި ލި ި
ކަމަށް ެ
ޤާނޫނު ތަންފޛުކުރާ އިދާރާތަކަށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ކޮމިޓއިން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު :7
ޤާނޫނަށް  75-1ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
.75-1

(ހ)

ބ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަދި
ބ ު
ޖިނާއ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުވެފައިވާ މހަކު މަރުވި ސަ ަ
ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ޙަޤގަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަރުވެފައިވާ މހާގެ ހަށިގަނޑުގެ
ބގެންވެއެވެ.
ޕޯސްޓް-މޯޓަމްއެއް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލި ި
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކޮމިޓއިން
އިތުރުކޮށްފައިވާ

(ށ)

މާއްދާ

ބގެން ހަދާ ޕޯސްޓް-މޯޓަމްއެއް ހަދަންވާނ،
ބރު ލި ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ާ
ބލުމުގެ ދަށުން ފޮރެންސިކް ޕެތޮލޮޖިސްޓެއްގެ އެހތެރިކަމާ
މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ެ
އެކުގައެވެ.

(ނ)

ބޔާންކުރާ ފަދަ މަރުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހަދާ ޕޯސްޓް-މޯޓަމް
މި މާއްދާގައި ަ
ބލުކުރަންވާނެއެވެ.
ރިޕޯޓު ،އެ މައްސަލައިގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ޤަ ޫ

(ރ)

ބޔާންކުރާ ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް
މި މާއްދާގައި ަ
ބޔާންކުރާ
ަ

ގަވާއިދެއް

މި

ޤާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމާއެކު

އެކުލަވާލައި،

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
ބ މހުންގެ
ބބަކ ،ގޮތް ނޭނގޭގޮތަށް މަރުވެފައިތި ޭ
ބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަ ަ
މި އިޞްލާޙު ި

ސަބަބު

މަރުތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާއ ކުށްތަކާ ގުޅުން ހުންނަ ގޮތަށް މަރުވާ މހުންގެ މަރުގެ ޙަޤޤަތް ހޯދުމަށް
ބދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
ބރު ފުލުހުންނަށް ލި ި
ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގެ ޤާނޫނ ާ

 .4ނިންމުން
ބރުންގެ
ބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓގެ މެން ަ
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ޤާނޫނު ނަން ަ
ބއްވި މި ކޮމިޓގެ  48ވަނަ
މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 22 ،އޮގަސްޓް  2020ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގައި ޭ
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުން،
ބލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ކޮމިޓއަށް ހާޒިރުވި މެން ަ
ބލު ދިރާސާކޮށް ،ކޮމިޓއިން ި
ބއްދަލުވުމުގައި ި
ަ
ބލު ފާސްކުރިއެވެ.
އެ ި
ވމާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  121ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ،ކޮމިޓއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ
ބރު ޙަސަން ޒަރރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ޤާނޫނު ނަން ަ
ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން ަ
ބލު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން
ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ބރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ
ކޮމިޓއިން ދިރާސާކޮށް ،އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލު" މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު "1-ގެ ގޮތުގައި އެވަނއެވެ.
އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
ބރުން ހާޒިރގެ ތަފްޞލު މި ރިޕޯޓުގެ
ބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓގެ މެން ަ
ބއްވި މި ކޮމިޓގެ ަ
ބލު ދިރާސާކުރުމަށް ޭ
އަދި ،މި ި
"ޖަދުވަލު "2-ގެ ގޮތުގައި އެވަނއެވެ.
 22އޮގަސްޓް 2020

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމ
ކޮމިޓގެ މުޤައްރިރު

މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  24އޮގަސްޓް  2020ގައެވެ.
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް  ...ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޖަދުވަލު 1
ބރު ( 12/2016ޖިނާއ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ...
ޖުޑޝިއަރ ކޮމިޓއިން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަން ަ
ބލު
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ި
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`

ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 12/2016ޖިނާއ އިޖރާއަތގ ޤާނޫނ) އަށް  ...ވަނަ
އިޞްލާޙ ގނައމގ ބިލ

އ ގނައން.
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 12/2016ޖިނާއ އިޖރާއަތގ ޤާނޫނ) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙތަ ް

.1

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  8ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ޙކމްކރން

.8

"ޙކމްކރން" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ކަމގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގންވާ ކޯޓަކން
ޖިނާއ ދަޢވާއއްގ ޝަރޢަތް ހިންގމަށްފަހ ،ނވަތަ އފަދަ މައްސަލައއް އަވަސް
ވ ލިބޭ ފަރާތގ މައްޗަށް
ގއި ބަޔާންކރާ ކށް ،ދަޢ ާ
ނިޔާއިން ބލމަށްފަހ ،އ ދަޢވާ ަ
ސާބިތވާ ކަމަށް ނވަތަ ސާބިތނވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ނވަތަ ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތް
އ ،މި
އޅަ ި
އޔަތ އފލަންނޖހޭ ކަމަށް ކަނޑަ ަ
މސްއޫލި ް
ގއި ޖިނާއ ަ
އ މައްސަލައި ަ
ޤާނޫނގ  154ވަނަ މާއްދާގ ދަށން ކރާ ޙކމަށވ.

.2
ވ ،އހންނަމަވސް
ގފައި ާ
 :Deletedހިން ާ
، :Deleted
 :Deletedނވަތަ ދަޢވާ އފލިފައިވނަމަވސް ،މި
ޤާނޫނގ  154ވަނަ މާއްދާގ ދަށން

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  9ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ކށގ ތހމަތގައިވާ
މހާ

.9

ގއިވާ މހާ" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ޖިނާއ ކށއް ކރިކަމގ
"ކށގ ތހމަތ ަ
ތހމަތކރވިގން އ މހަކާ ދކޮޅަށް މި ޤާނޫނގ ދަށން އ ވަގތަކ ތަޙްޤޤ
ވ
ހިންގމންދާ ،ނވަތަ ހިންގމަށްފަހ އ ވަގތަކާ ހަމައަށް އ ކށގ ދަޢވާ އފލިފައިނ ާ
އޗަށް ތަޙްޤޤ އިތރަށް ކރިއަށް ނގންދިއމަށް
ގއި ،އމހއްގ މަ ް
މހާއަށވ .މގ ތރޭ ަ

ޙކމްކރވިފައިނވާ …
1

އކަމަށް
ގއިވާ މހ ް
ނވަތަ ދަޢވާ ނއފލމަށް ނިންމޭ މހާއަކ ކށގ ތހމަތ ަ
ބަލައިގންނވާނއވ.

.3

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  14ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

މައްސަލަ ބާޠިލކރން

.14

"މައްސަލަ ބާޠިލކރން" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ދަޢވާ ލިބޭ މހާގ މައްޗަށް
ވ
އވޭތޯ ބލމަށާއި ،ދަޢވާއަށް އޭނާ ޖަވާބދާރ ާ
އވާ ދަޢވާ އޭނާއަށް ސާފވފަ ި
ކރވިފަ ި
ވއައިގން ކރިއަށްދާނ ތަނއް އޮތްތޯ ބލމަށް ބާއްވާ އިބްތިދާއ
އ ،ދަޢ ާ
ގޮތއް ބލމަށާ ި
އ
ގ ި
ވއައިގން ކރިއަށްދާނ ތަނއް ނތް ކަމަށް ފންނަ ޙާލަތ ަ
އަޑއހމަށްފަހ ،އ ދަޢ ާ
އސަލަ ބާޠިލކރާ ކރމަށވ.
މ ް
އޅައި ަ
އ ދަޢވާ ކރިއަށްގންދވން ނތް ކަމަށް ކަނޑަ ަ

.4

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  16ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ދަޢވާކރން

.16

އ އވަނ ،ޖިނާއ ކށއް ކރިކަމގ ތހމަތކރވޭ މހަކ
"ދަޢވާކރން" ކަމަށް ބނފަ ި
އ ،ކަމގ
ގ ި
ގއި އކަށގންވާ ހކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތ ަ
އ ކށް ކރި ކަމަށް ޤަބޫލކރމ ަ
އޗަށް އ ކށގ
ގއި ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް އޭނާގ މަ ް
އ ަ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގންވާ ކޯޓ ް
ޖިނާއ ދަޢވާ އފލމަށވ.

.5

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  18ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ
އިދާރާ

.18

"ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ފލހން ހިމނޭގޮތން ،ޖިނާއ
ކށް ތަޙްޤޤކޮށް ،ފިޔަވަޅއޅމގ ބާރ ،ޤާނޫނއަސާސންނާއި ޤާނޫނން ލިބިދފައިވާ
ކޮންމ ތަޙްޤޤ އިދާރާއަކަށވ.

.6

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  19ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
2

ޝަރޢަތގ މަޖިލިސް

.19

"ޝަރޢަތގ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ޖިނާއ މައްސަލަތައް ބލމގ
އވޭ ކޮންމ
ގއި ބޭ ް
ގއި ފަނޑިޔާރއްގ ކރިމަތ ަ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގންވާ ކޯޓއް ަ

:Deleted

ވ މހާ ހައްޔަރކރމަށްފަހ
ގއި ާ
ގއި ،ކށގ ތހމަތ ަ
އަޑއހމަކަށވ .އޭގ ތރޭ ަ

ާާ :Deletedގޅޭ

ވ އަޑއހމާއި ،އިބްތިދާއ
އ ޭ
އޗަށް ފރަތަމަ ހާޒިރކޮށް ،ބޭ ް
ފަނޑިޔާރއްގ ކރިމަ ް

 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ

އަޑއހމާއި،

ވނަ މާއްދާއާއި  111ވަނަ
ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ގ ަ 110

އ ،ޙކމްކރމަށާއި އަދަބ ކަނޑައޅމަށް
މައްސަލައިގ ޝަރޢަތގ އަޑއހންތަކާ ި

އވާ
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
މާއްދާ ަ
 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ

ޝަރޢަތގ

ކރިން

ހށަހަޅާ

ހށަހޅންތަކގ

އ،
އަޑއހންތަކާ ި

ބާއްވާ އަޑއހންތައް ހިމނޭގޮތންނވ .އަދި ،އޯޑިއޯ އަދި ވޑިއޯ ކޮންފަރންސިންގ
17/2014

(ޖިންސ ކށގ

މދވރިކޮށް

ގއި
އއި  20ވަނަ މާއްދާ ަ
ޤާނޫނ) ގ  14ވަނަ މާއްދާ ާ

އއް

މާލަމަށްވރ

ގނަ
ި

މާލަން

ވލައިގން
ގޅ ާ

އވޭ
ބޭ ް

ކޮންމ

އވޭ ޝަރޢަތގ މަޖިލހކވ.
ގއި ބޭ ް
އަޑއހމަކވސް ،ފަނޑިޔާރއްގ ކރިމަތ ަ

އވާ
ކަނޑައަޅާފަ ި
 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ ( 12/2009
 ާާ :Deletedމހންނާމދ ޚާއްޞަ އސޫލތަކަކަށް
ޢަމަލކރމގ ޤާނޫނ)  3ވަނަ މާއްދާއާއި  4ވަނަ
އއި 8
އއި  6ވަނަ މާއްދާ ަ
މާއްދާއާއި  5ވަނަ މާއްދާ ާ
އއި  9ވަނަ މާއްދާއާއި  10ވަނަ
ވަނަ މާއްދާ ާ
އއި
އ  12ވަނަ މާއްދާ ާ
މާއްދާއާއި  11ވަނަ މާއްދާއާ ި

.7

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  22ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ޖިނާއ ބޮޑތި ކށް

.22

ގއި ބނފައި އވަނ ،އަންނަނިވި ކށްތަކގ ތރއިން
"ޖިނާއ ބޮޑ ކށއް" ކަމ ަ
ކށަކަށވ.

އއި  16ވަނަ މާއްދާއާއި  17ވަނަ
 15ވަނަ މާއްދާ ާ
އއި
އ  19ވަނަ މާއްދާ ާ
މާއްދާއާއި  18ވަނަ މާއްދާއާ ި

(ހ)

މހަކ މރމގ ކށް؛

އއި  21ވަނަ މާއްދާއާއި  23ވަނަ
 20ވަނަ މާއްދާ ާ
އވާ ކށްތައް؛
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
މާއްދާ ަ
 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ

32/2015

(ޓރަރިޒަމް

އވާ
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
މަނާކރމގ ޤާނޫނ) ަ
 :Deletedއް؛
 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ ( 10/2014މަނ
ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކރން
ގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ހއްޓވމގ ޤާނޫނ) ަ
 :Deletedއަދި ޓރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކރމގ ކށް؛
 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ ( 12/2013މހން
ގއި
ޓްރފިކްކރން ހއްޓވމގ ޤާނޫނ) ަ

( ށ)

ރޭޕްކރމގ ކށް؛

(ނ)

އ؛
ގނާކރމގ ކށްތަ ް
ކޑަކދިންނަށް ޖިންސ ޯ

(ރ)

ޓރަރިޒަމްގ ކށްތަކާއި ޓރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކރމގ ކށްތައް؛

(ބ )

މަނ ލޯންޑްރިންގ ކށްތައް؛

(ޅ )

މހން ޓްރފިކްކރމގ ކށްތައް؛

އވާ
ކަނޑައަޅާފަ ި
3

 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ 17/2011

(ކ)

މަސްތވާތަކތި ޓްރފިކްކރމގ ކށްތައް؛

އވާ
އޅާފަ ި
ގއި ކަނޑަ ަ
(މަސްތވާތަކއްޗާބހޭ ޤާނޫނ) ަ
(އ)

އަންނަނިވި ކށްކށގ ތރއިން ( 100,000އއްލައްކަ) ރފިޔާއިން ފށިގން
މަތގ ފައިސާގ ޢަދަދ ހިމނޭ ކށްތައް؛

 :Deletedކށް

()1

ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ގ
ގއި ބަޔާންކރާ ކށްތައް؛
 210ވަނަ ބާބ ަ

 :Deletedކށް
 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ ( 3/2010ޓކްސް
އ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓކްސް
ގ ި
ނގމާބހޭ އިދާރ ޤާނޫނ) ަ

()2

އކިބާވމގ ކށް؛ ¶
ދއްކމން އ ް

ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 2/2000ކޮރަޕްޝަން ހއްޓވމާއި މަނާކރމގ
ވ ރިޝްވަތގ ކށްކށާއި ،ޤާނޫނ
އ ާ
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޤާނޫނ) ަ
ނަންބަރ

އވާ ކޮރަޕްޝަންގ ކށްތައް.
ކަނޑައަޅާފަ ި

 :Deletedކށް
 :Deletedވ

9/2014

(ދިވހިރާއްޖޭގ

ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ)

އ
ގ ި
ަ

(ވ)

ގއި
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 3/2010ޓކްސް ނގމާބހޭ އިދާރ ޤާނޫނ) ަ

 :Deletedޤާނޫނ ނަންބަރ ( 17/2010ބިރދއްކމާއި

އކިބާވމގ ކށްތަކގ ތރއިން،
އވާ ޓކްސް ދއްކމން އ ް
ކަނޑައަޅާފަ ި

ނރައްކާތރި ހަތިޔާރާއި ތޫނ އއްޗހި ގންގޅން

އކަ) ރފިޔާއިން ފށިގން މަތގ ފައިސާގ ޢަދަދ ހިމނޭ
( 500,000ފަސްލަ ް

ގއި
ވނަ މާއްދާ ަ
މަނާކރމގ ޤާނޫނ) ގ ަ 5

ކށްތައް؛

އ ނވަތަ ހަތިޔާރއް
އޗ ް
އވާ ތޫނ އ ް
ކަނޑައަޅާފަ ި
ގއި މހަކ މރމގ ކށާއި 6
ބޭނންކޮށްގން ޤަޞްދ ަ
އޗއް
އވާ ތޫނ އ ް
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
ވަނަ މާއްދާ ަ

( މ)

ބޭނންކޮށްގން

ބޭނންކޮށްގން މާރާމާރ ހިންގމގ ސަބަބން މހަކ

އ؛
ހިންގމގ ކށްތަ ް

ވ
ގއި ކަނޑައަޅާފައި ާ
 8ވަނަ މާއްދާ ަ

ގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 :Deletedކށާއި  9ވަނަ މާއްދާ ަ
ތޫނ އއްޗއް ނވަތަ ހަތިޔާރއް ބޭނންކޮށްގން

( ފ)

 :Deletedކށް
 :Deletedފ

ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ގ  610ވަނަ
އވާ ކށްތައް؛
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
މާއްދާއާއި  611ވަނަ މާއްދާ ަ

މާރާމާރ ހިންގމގ …
 :Deletedމ

މާރާމާރ

ހިންގމގ

ކށާއި،

މހަކަށް

ނރައްކާތރި

އޗއް ނވަތަ ހަތިޔާރއް ބޭނންކޮށްގން މާރާމާރ
ގތަށް ތޫނ އ ް
ހާނިއްކައއްވާ ޮ

އވާ
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
އދާ ަ
މަރވމގ ކށާއި  7ވަނަ މާ ް
:Deleted

ގތަކަށް ތޫނ އއްޗއް ނވަތަ ހަތިޔާރއް
މހއްގ ގނަވަނއް ނތިދާފަދަ ޮ

( ދ)

ވނަ
ގއި ަ 1
ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ަ
ވ
އ ާ
އ ކަނޑައަޅާފަ ި
ގ ި
ދަރަޖައިގ އަދި  2ވަނަ ދަރަޖައިގ ޖިނާޔަތއް ކަމ ަ
4

އހަރަށްވރ ދިގ
ގއި ( 10ދިހައއް) ަ
ކށްތައް ނވަތަ އހން ޤާނޫނއް ަ

 :Deletedކށް

އ.
މއްދަތަކަށް ޖަލަށްލމގ އަދަބ ކަނޑައޅިފައިވާ ކޮންމ ކށ ް

.8

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  23ވަނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ
.23

(ރ )

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގމަތިން ،މހަކ ކށއް ކޮށްފިކަން
މި މާއްދާގ (ހ) ަ
ނވަތަ ކށއް ކރަމންދާކަމގ ނވަތަ ކށއް ކރަން އޅޭކަމގ މަޢލޫމާތ
އ ކޮށްފިކަން ނވަތަ
އއްވސް ފަރާތަކން ހށަނޭޅިނަމަވސް ،ޖިނާއ ކށ ް
އ ތަޙްޤޤކރމގ
މއްސަލަތަ ް
ކރަމންދާކަން ނވަތަ ކރަންއޅޭ ކަމަށް އފަދަ ަ
އކަށް ތހމަތކރވމން ނވަތަ
ބާރ ލިބިދފައިވާ ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާ ަ
އސަލައއް ބލމަކަށް
މ ް
އސްނގމގ މަތިން ،އ ަ
އނގމން ،އ އިދާރާގ ި
މި މާއްދާ ހރަހއް ނާޅައވ.

.9

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  26ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ފށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮ

މައްސަލަ ނިމނ ގޮތް

.26

އންގން

( ހ)

މި ޤާނޫނގ  23ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ތަޙްޤޤކރާ އިދާރާއަކަށް
ގތްތަކގ ތރއިން
ހށަހޅޭ މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓަރކރމަށްފަހ ،އަންނަނިވި ޮ
މއްސަލައާމދ ޢަމަލކރަންވާނއވ.
ގތަކަށް އ ަ
ޮ

.10

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  28ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ޢާންމ ތަންތަނަށް
ވަނން

.28

ގތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނވާހާ ހިނދަކ ،ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ
ގއި އހން ޮ
އހން ޤާނޫނއް ަ
އިދާރާއަކން

ތަޙްޤޤކރަމންދާ

ޖިނާއ

ކށަކާ

ގޅިގން

ޢާންމ

ތަނަކަށް

ވަންނަންޖހިއްޖނަމަ ،ކޯޓ އަމރަކާ ނލައި ،އ ތަނަކަށް ވަނމގ ބާރ ،ޤާނޫނ
އކަށް ލިބިގންވއވ.
ތަންފޛކރާ ކޮންމ އިދާރާ ަ

5

.11

ގއި ހަމަޖައްސައި ،އ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  30ވަނަ މާއްދާ އއ އ ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާ ކަމ ަ
ގއި ހަމަޖއްސން.
އދާ ކަމ ަ
ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާ އއ އ ޤާނޫނގ  30ވަނަ މާ ް

.12

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

އަމިއްލަ ތަންތަނަށް

.29

( ހ)

ވަނން

ގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނވާހާ
ގއި ކަނޑައޅިގން އހން ޮ
އހން ޤާނޫނއް ަ
ހިނދަކ ،ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާއަކން ތަޙްޤޤކރަމންދާ ޖިނާއ ކށަކާ
ގޅިގން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނަންޖހިއްޖނަމަ ،މި މާއްދާގ (ށ) އަދި (ނ)
ގއި
ަ

ބަޔާންވގންވާ

އ،
ފިޔަވަ ި

ގއި
ޙާލަތްތަކ ަ

އތަނަކަށް،

އތަނއްގ

ވރިފަރާތގ ރހމަކާ ނލައި ވަދވޭނ ،ކޯޓ އަމރަކާ އކގައވ.

.13

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ފށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮ
.29

(ށ)

އންނަނިވި ކަންކަން ކރމަށްޓަކައި ،ކޯޓ އަމރަކާ
ގއިަ ،
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަ
ނލައި ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނމާއި އކަންކަން ކރަން އކަށޭނަ މިންވަރއްގ
ގއި މަޑކރމގ ،ނވަތަ ތިބމގ ބާރ ،ފލހންނަށް
ވަގތަކަށް އތަނއް ަ
ލިބިގންވއވ.

.14

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
.29

(ނ)

އަމިއްލަ

ތަނަކ،

ގއިވފައި،
ކަމ ަ

މހން

ގއި
އތަނ ަ

ދިރިނޫޅޭ،
ކށއް

ފަޅކޮށް

ކރަމންދާ

ދޫކޮށްލާފައިވާ

އ
ތަނ ް

ނވަތަ

އ
ކށ ް

ކަމަށް

ވކަމަށް ޤަބޫލކރމަށް އކަށގންވާ ސަބަބތަކއް ހރިނަމަ ،އ ކށް
ކޮށްފައި ާ
ވތަ އިތރ ކށއް ކރިޔަނދިނމަށްޓަކައި ނވަތަ
އ ނ ަ
ކރން ހއްޓވމަށްޓަކަ ި
ކށް ކރަމންދާ ނވަތަ ކރި ފަރާތްތައް ހައްޔަރކރމަށްޓަކައި ،ކޯޓ އަމރަކާ
ނލައި ،އ ތަނަކަށް ވަނމާއި ،އކަންކަން ކރަން އކަށޭނަ މިންވަރއްގ
6

ގއި މަޑކރމގ ،ނވަތަ ތިބމގ ބާރ ،ފލހންނަށް
ވަގތަކަށް އތަނއް ަ
ލިބިގންވއވ.

.15

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާގ (އ) ގ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް އިތރކރން.
.29

(ވ)

ވ
އ ޤާއިމކރވިފައި ާ
ފލހންގ މައި މަރކަޒ ނވަތަ ސަރަޙައްދ މަރކަޒ ް
ގއި ސަބް އިންސްޕކްޓަރ ރޭންކން ފށިގން
ވއި އހން ރަށއް ަ
ރަށއް ފިޔަ ަ
ގއި ބަޔާންކރާ ހއްދަ ދޭނ،
މަތ އޮފިސަރަކ ނތްނަމަ ،މި މާއްދާގ (ރ) ަ
އންޗާޖވ.
ގއި ހންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނއްގ ސްޓޭޝަން ި
އ ަ
އ ރަށ ް

.16

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާގ (ޅ) އަންނަނިވި ޮ
.29

(ޅ)

ކޯޓ އަމރަކާ ނލައި އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނމަށް މި މާއްދާގ ދަށން ޤާނޫނ
ގއި ،އ ތަނަކަށް އ
ތަންފޛކރާ އިދާރާއަކަށް ލިބިދޭ ބާރއްގ ބޭނން ހިފމ ަ
ގއި ކަމާމދ އ ތަނގ ވރި
އިދާރާއއްގ އޮފިސަރަކ ވަނ ކޮން މަޤްޞަދއް ަ
ފަރާތން ނވަތަ އ ފަރާތގ މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ ފަރާތަކން
ވނަ
ސވާލކޮށްފިނަމަ ،އޭނާ އ ތަނަށް ވަނ ،މި މާއްދާގ (ށ) ގ (ަ )1
ގއި ބަޔާންކރާ
ނަންބަރާއި ( )3ވަނަ ނަންބަރގ ނިޔަލަށް ހރި ނަންބަރތަކ ަ
ގއިކަން ސާފކޮށްދޭންވާނއވ.
ޙާލަތްތަކގ ތރއިން ކޮން ޙާލަތއް ަ

.17

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  30ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ( )5ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.30

( ށ)

()5

އވާ އއްޗހގ ފޮޓޯ އަދި/ނވަތަ ވޑިއޯ ނގން؛
ގ ި
އތަނާއި އތަނ ަ

7

.18

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  30ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
.30

(ނ)

މި މާއްދާގ (ށ) ގ ( )4ވަނަ ނަންބަރގ ދަށން ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ
އިދާރާތަކަށް

ލިބިދޭ

ބާރ

ގއި
ބޭނންކރމ ަ

މހަކ

އ
ބަލަ ި

އ
ގ ި
ފާސްކރަންޖހިއްޖނަމަ ،އކަން ކރވޭނ ،މި ޤާނޫނގ  38ވަނަ މާއްދާ ަ
ބަޔާންކރާ

ގއި،
ޙާލަތްތަކ ަ

އ

ގއި
މާއްދާ ަ

ބަޔާންކރާ

ގޮތގމަތިން،

ފލހންނަށާއި ،މހަކ ބަލައި ފާސްކރމގ ބާރ ޤާނޫނަކން ކަނޑައޅިގން
ދފައިވާ ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާތަކަށވ.

.19

ވނަ ނަންބަރގ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  31ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ (ަ )12
ތިން ނަންބަރ އިތރކރން.
.31

(ށ)

( )13އ ތަން ބަލައި ފާސްކރަން ބޭނންވަނ ،ކށް ކރި ކަމަށް
ވކި މހަކާ ގޅިގން ކަމަށްވާނަމަ ،އ މހއްގ
ތހމަތކރވޭ ަ
މަޢލޫމާތ؛
ވ
ވ ތަނަކ ކށްކރި ކަމަށް ތހމަތކރ ޭ
( )14ބަލައި ފާސްކރަން ބޭނން ާ
ގއިވާ ނވަތަ އޭނާ ދިރިއޅމންގންދާ ތަނއް
މހާގ ބާރގ ދަށ ަ
އވާނަމަ ،އކަން؛
ގ ި
ކަމ ަ
ގއި ބަޔާންކރާ އިތރ މަޢލޫމާތ.
ގވާއިދ ަ
( )15މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ

.20

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  31ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ( )9ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.31

(ށ)

()9

ހޯދަން ބޭނންވާ އއްޗހގ މަޢލޫމާތ؛

8

.21

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  31ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް އިތރކރން.
.31

(ނ)

އދާގ ދަށން ހށަހޅޭ ހށަހޅމަކާ ގޅޭގޮތން
ކޯޓ އަމރަކަށް އދި މި މާ ް
ފަނޑިޔާރ ސާފކރަން ބޭނންވާ ސވާލތަކަށް ،އ އަމރަށް އދޭ ޤާނޫނ

 :Deletedފލހންގ

ތަންފޛކރާ އިދާރާގ އޮފިސަރ ޖަވާބދޭންވާނއވ.

.22

ވނަ ނަންބަރގ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  32ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ (ަ )12
ތިން ނަންބަރ އިތރކރން.
.32

(ހ)

( )13އ ތަން ބަލައި ފާސްކރަން ބޭނންވަނ ،ކށް ކރި ކަމަށް
ވކި މހަކާ ގޅިގން ކަމަށްވާނަމަ ،އ މހއްގ
ތހމަތކރވޭ ަ
މަޢލޫމާތ؛
()14

ވ
ވ ތަނަކ ކށްކރި ކަމަށް ތހމަތކރ ޭ
ބަލައި ފާސްކރަން ބޭނން ާ
އވާ ނވަތަ އޭނާ ދިރިއޅމންގންދާ ތަން
ގ ި
މހާގ ބާރގ ދަށ ަ
އވާނަމަ ،އކަން؛
ގ ި
ކަމ ަ

()15

 :Deleted؛

.23

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  32ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ( )4ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ

.32

.24

ގއި ބަޔާންކރާ އިތރ މަޢލޫމާތ.
ގވާއިދ ަ
މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ

(ހ)

() 4

ބަލައި ފާސްކރވޭ ތަނގ ވރި ފަރާތގ މަޢލޫމާތ؛

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ވ ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  32ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ( )7ވަނަ ނަންބަރގ އަންނަނި ި

9

.32

.25

(ހ)

() 7

ހޯދަން ބޭނންވާ އއްޗހގ މަޢލޫމާތ؛

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  32ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
.32

(ނ)

ގއި މނވ،
ވ ޙާލަތއް ަ
ބަލައި ފާސްކރމގ މަޤްޞަދ ގއްލިދާނ ކަމަށް ބލ ޭ
އ
އ ބަލައި ފާސްކރމގ ހއްދަ ފަނޑިޔާރ ދޭންވާނ އފަދަ ތަނ ް
އަމިއްލަ ތަނ ް

ަާ :Deletedށް އ ތަންތަނަށް ވަނމގ

ގއި އ ތަނަށް
އގައވ .އނޫން ވަގތއް ަ
ވ ވަގތ ް
ބަލައި ފާސްކރަން އކަށގން ާ
ވަނމގ ހއްދަ ދޭންވާނ ،އ އަމރގ ދަށން ކރަންއދޭ ކަން ކަމަށް ބަލާއިރ،
އ އތަނއް ބަލައި ފާސްކރމގ މަޤްޞަދއް އޮތް ކަމަށް
ގ ި
އ ަ
އއިން ވަގތ ް
ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލކރވޭނަމައވ.

.26

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  32ވަނަ މާއްދާގ (ޅ) ގ ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް އިތރކރން.
.32

(ކ)

އ
ގއި ބނފަ ި
ގއި' ކަމ ަ
އ ަ
ވގތ ް
މި މާއްދާގ (ނ) ގ ބޭނމަށްޓަކައި 'އކަށގންވާ ަ
ގ ވަގތަށވ.
އ ރޭގަނޑ  09:00އާ ދމދ ހިނ ާ
އވަނ ،ހނދނ  06:00އާ ި

10 :Deleted

.27

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  33ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

ބަލައި ފާސްކރމގ
އަމރ ތަންފޛކރން

.33

(ހ)

އ
ގ ި
އގ ދަށން ބަލައި ފާސްކރމަށް ހއްދަދވޭ ތަނއް ،އ އަމރ ަ
ކޯޓ އަމރ ް
އ
ގ ި
ގއި ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމަންވާނއވ .އ އަމރ ަ
އވާ މއްދަތ ަ
ކަނޑައަޅާފަ ި
އ އ ތަނއް ބަލައި ފާސްކޮށް ނިންމޭނ ކަމަށް
ގ ި
ބަޔާންކރާ މއްދަތގ ތރޭ ަ
އ އަމރަށް އދނ ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާއަށް ބލވން ނތްނަމަ ،އ
ގއި ބަޔާންކރާ މއްދަތ ހަމަވމގ ކރިން ،އ އަމރގ މއްދަތ
އަމރ ަ
އިތރކރމަށް އދި ކޯޓަށް ހށަހަޅަންވާނއވ.

10

.28

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  33ވަނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ

.33

( ރ)

އ
ގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނވާހާހިނދަކ ،ބަލަ ި
ގއި އހން ޮ
އހން ޤާނޫނއް ަ
މއްލަ ތަނަކަށް ވަނމގ
ފާސްކރމގ އަމރއް ތަންފޛކރމގ ގޮތން އަ ި
ގންވާނއވ.
ގއި ތިބި ބަޔަކަށް އތަނަށް ވަންނަކަން އަން ަ
ކރިން ،އތަނ ަ
ގއި ތިބި ބަޔަކަށް
އހންނަމަވސް ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނމގ ކރިން އ ތަނ ަ
ގ އންގން ދރާލާ އންގން ލާޒިމއް ނޫނވ .އ ތަނަށް ވަނމގ
އަން ާ
މއްދާގ މަޤްޞަދ ޙާޞިލވ
ހިނދކޮޅއް ކރިން އކަން އންގމން އ ާ
ގއި ބލވޭނއވ.
ކަމ ަ

.29

އންނަނިވި ފަދައިން ދ އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  33ވަނަ މާއްދާގ (އ) ގ ފަހަތަށް ަ
.33

(ވ)

މި މާއްދާގ (ރ) އހން އޮތްނަމަވސް ،އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނމގ ކރިން
ގއިފިނަމަ ބަލައި
ގއި ތިބި ބަޔަކަށް އ ތަނަށް ވަންނަކަން އަން ަ
އތަނ ަ
އ
ގ ި
ގއި ،އ ތަނ ަ
ފާސްކރމގ މަޤްޞަދ ގއްލިދާނ ކަމަށް ފނިއްޖ ޙާލަތއް ަ
އ
އޚްތިޔާރ ،ބަލަ ި
ތިބި ބަޔަކަށް އންގމަކާ ނލައި އ ތަނަށް ވަނމގ ި
ފާސްކރާ އަމރ ތަންފޛކރާ އޮފިސަރންނަށް ލިބިގންވއވ.

(މ)

އއި (ވ) އހން އޮތްނަމަވސް ،ބަލައި ފާސްކރމގ
މި މާއްދާގ (ރ) ާ
އދާރާގ ކަމާބހޭ
ި
އަމރއް ތަންފޛކރމަށްޓަކައި ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ
އޮފިސަރން އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަންނައިރ ،ތަނގ ވރި ފަރާތް ނވަތަ އ
ފަރާތގ މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ އހން މހަކ ހރފައި ،އ އޮފިސަރން
އތަން ބަލައި ފާސްކރަން ފށމގ ކރިން ނވަތަ އއަށްފަހ އއިން ފަރާތަކން
އ
ގއި ބަލަ ި
އޖނަމަ ،އއިން ފަރާތއްގ ހާޒިރ ަ
ގ ް
އ ތަން ދޫކޮށްފައި ހިނ ަ
ގއި ބަލައި،
ފާސްކރމަށް މި މާއްދާގ ދަށން ލިބިދޭ ޙައްޤ ދޫކޮށްލ ކަމ ަ
ބަލައި ފާސްކރމައިގން ކރިއަށްދވިދާނއވ .އހންނަމަވސް ،ތަނގ ވރި
ފަރާތަށް ނވަތަ އ ފަރާތގ މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ އހން މހަކަށް

11

އ
ގއި ބަލަ ި
ގއިވސް އަނބރާ އައިސް ،އޭނާގ ހާޒިރ ަ
ކޮންމ ވަގތއް ަ
ފާސްކރން ކރިއަށްގންދިޔމގ ޙައްޤ ލިބިގންވއވ.

.30

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  34ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ( )4ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.34

(ހ)

() 4

އ
ވތަ ވޑި ޯ
ގއި ހރި ކަމާބހޭ އއްޗހގ ފޮޓޯ އަދި/ނ ަ
އތަނާއި އތަނ ަ
ނގން؛

.31

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  35ވަނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ
.35

(ރ )

ގތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނވާހާ ހިނދަކ ކޯޓ
ގއި އހން ޮ
އހން ޤާނޫނއް ަ
އަމރަކާ ނލައި ،އޅަނދއް ބަލައި ފާސްކރވޭނ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކގ
އވާކަމަށް އކަށގންވާ ސަބަބއްގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،
ގ ި
ތރއިން ޙާލަތއް ވޖޫދ ަ
ގއވ.
ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާއަށް ޤަބޫލކރވޭ ޙާލަތ ަ

.32

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  36ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

މދާ ހިފހއްޓން

.36

( ހ)

އ
ގ ި
ގއި ،ހކގ ގޮތ ަ
އ ފާސްކރމ ަ
ކޯޓ އަމރއްގ ދަށން އަމިއްލަ ތަނއް ބަލަ ި
އޗއްގ ،ނވަތަ
ބޭނންކރމަށް އ އަމރން ހިފހއްޓމަށް ހއްދަކރާ އ ް
ވ ހކި ލިބިފައިވާ
ގއި އކަށގން ާ
އ ކަމަށް ބލމ ަ
ކށްކޮށްގން ހޯދާފައިވާ މދަލ ް
އޗަކން ސާމްޕަލް
އގ ފޮޓޯ އަދި/ނވަތަ ވޑިއޯ ނގމގ ނވަތަ އ އ ް
އޗ ް
އ ް
ގއި ހިފހއްޓމގ
އޗަކން ބައއް ނވަތަ އ އއްޗއް އކ ަ
ނގމގ ނވަތަ އ އ ް
އދާރާގ އޮފިސަރންނަށް ލިބިގންވއވ.
ބާރ ،ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ ި

.33

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  36ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
12

.36

(ނ)

ގއި އހން އޮތްނަމަވސް ،ބަލައި ފާސްކރމގ
އއި (ށ) ަ
މި މާއްދާގ (ހ) ާ
އަމރއް

ޑިޕްލޮމޓިކް

ގއި،
ތަންފޛކރމ ަ

އިމްތިޔާޒގ

ވ
އ ާ
ގ ި
ދަށ ަ

އޗއްސާއި ،ޤާނޫނއްގ ދަށން
އވާ އ ް
ގ ި
އޗއްސާއި ،ޤާނޫނ އިމްތިޔާޒގ ދަށ ަ
އ ް
އިމްތިޔާޒ ލިބިގންވާ އނޫންވސް އއްޗހި ހިފހއްޓމގ ބާރ ޤާނޫނ
ތަންފޛކރާ އޮފިސަރންނަށް ލިބިގނއް ނވއވ.

.34

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  36ވަނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ
.36

(ރ)

ގއި ހިފަހައްޓާ މދަލގ
އމރއް ތަންފޛކރމ ަ
ބަލައި ފާސްކރމގ ކޯޓ ަ
އިންވންޓަރއއް ،ކޯޓ އަމރ ތަންފޛކރާ އޮފިސަރ އކލަވާލަންވާނއވ.
އކަން ކރަންވާނ ،ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާގ އހން އޮފިސަރަކާއި،
ގއި ވރި
ތަނގ ވރި ފަރާތގ ނވަތަ ތަނގ ވރި ފަރާތް ނތް ޙާލަތއް ަ
ފަރާތގ މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ ފަރާތއްގ ހާޒިރގައވ.

.35

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  36ވަނަ މާއްދާގ (ބ) އަންނަނިވި ޮ
.36

( ބ)

މި މާއްދާގ (ރ) ގ ދަށން ހިފހއްޓޭ މދަލގ އިންވންޓަރގ ކޮޕއއް،
ގއި ވރިފަރާތގ މަޞްލަޙަތ
އނާ ނތް ޙާލަތއް ަ
ތަނގ ވރިފަރާތަށް ،ނވަތަ ޭ
ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ

ފަރާތަށް

ޤާނޫނ

ތަންފޛކރާ

އިދާރާގ

އޮފިސަރ

ދޭންވާނއވ.
.36

އންނަނިވި ފަދައިން ދ އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  36ވަނަ މާއްދާގ (ދ) ގ ފަހަތަށް ަ
.36

(ތ)

މި މާއްދާގ (ރ) އާއި (ބ) އހން އޮތްނަމަވސް ،ބަލައި ފާސްކރމގ ކޯޓ
އަމރއް ތަންފޛކރަމންދާއިރ ތަނގ ނވަތަ މދަލގ ވރި ފަރާތް ނވަތަ
އއިން

ފަރާތއްގ
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މަޞްލަޙަތ

ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ

ފަރާތއް

ހާޒިރވ

ގއި ބަޔާންކރާ މދަލގ އިންވންޓަރ
ހރމަށްފަހ ،މި މާއްދާގ (ރ) ަ
އކލަވާލާއިރ

ހާޒިރވ

ހންނަން

ބޭނންނވ،

އ

ތަން

އ
ދޫކޮށްފަ ި

ގއި މދަލގ އިންވންޓަރ ނގމަށް
ގއްޖނަމަ ،އއިން ފަރާތއްގ ހާޒިރ ަ
ހިނ ަ
ގއި ބލޭނއވ.
މި މާއްދާގ (ރ) އިން ލިބިދޭ ޙައްޤ ދޫކޮށްލ ކަމ ަ
ގއިވސް އަނބރާ އައިސް،
އ ަ
އހންނަމަވސް ،އއިން މހަކަށް ،ކޮންމ ވަގތ ް
ގއި މދަލގ އިންވންޓްރ ނގމގ ކަންކަން ކރިއަށްގންދިޔމގ
އޭނާގ ހާޒިރ ަ
ޙައްޤ ލިބިގންވއވ.
(ލ)

ގއި މދަލގ އިންވންޓަރ
ގއި ބަޔާންކރާ ޙާލަތ ަ
މި މާއްދާގ (ތ) ަ
ގއި ފަސޭހައިން ފންނާނ
ނގމަށްފަހ ،އ އިންވންޓަރގ ކޮޕ ،އ ތަނ ަ
ފަދައިން ހަރކރަންވާނއވ.

>#< :Deletedބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  36ވަނަ މާއްދާގ
ފަހަތަށް ،އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާއއް
އިތރކރން.

¶

 :Deletedއިތރ ބަލައި ފާސްކރމަކާނލާ ނގޭ އއްޗހި
36-1 :Deleted

 :Deletedމި ޤާނޫނގ  29ވަނަ މާއްދާއާއި 31 ،ވަނަ
މާއްދާއާއި 36 ،ވަނަ މާއްދާ އހން

.37

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  38ވަނަ މާއްދާގ (އ) އނިކރން.

.38

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  38ވަނަ މާއްދާގ (ވ) އަންނަނިވި ޮ

އވާ ގޮތގމަތިން
ގ ި
ގއިވނަމަވސް ،ޤާނޫނ ަ
އޮތްކަމ ަ
ގއި ،ނވަތަ ތަނަކަށް
ފލހަކ މހަކާ ސވާލކރމ ަ

.38

ގއި ،ނވަތަ
ގއި ،ނވަތަ އޅަނދއް ހިފހއްޓމ ަ
ވަނމ ަ

(ވ)

ވ
އ ާ
ގ ި
ގއި ކށގ ތހމަތ ަ
ވ ގޮތގމަތިން ޢަމަލކރމ ަ
ގއި ާ
މި މާއްދާގ (ކ) ަ
ގއި ނތްނަމަ ،އޭނާއާ އއް ޖިންސގ
މހާއާ އއް ޖިންސގ އޮފިސަރަކ އ ތަނ ަ

ވތަ ކށގ ވށގ ތރއިން
ގއި ،ނ ަ
ފަހަތން ފަހާ ދިޔމ ަ

ވ
އ ާ
ގ ި
މހަކ އ ތަނަށް ހާޒިރކރވައި ،އ މހަކ މދވރިކޮށް ކށގ ތހމަތ ަ

ވގތަކ އ ފލހަކ
ޤާނޫނާ ޚިލާފ އއްޗއް ނވަތަ އ ަ

މހާ

ގއި
ގތ ަ
ގއި ހއްކއްގ ޮ
އޭނާއާ މޢާމަލާތްކރާ މައްސަލައި ަ

ބަލައި

ފާސްކރވިދާނއވ.

އ

ގއި
ޙާލަތ ަ

އ
ގއި ތިބންވާނ ،ބަލައި ފާސްކރވޭ މހާއާ އ ް
ވއިރވސް އ ތާނ ަ
ފާސްކރ ޭ

އގ
ބޭނންކރވިދާނ އއްޗއް ،އއްވސް މިންވަރ ް

ޖިންސއްގ މހން އކަންޏވ.

ބަލައި ފާސްކރމަކަށް ބޭނންނވ ،ދިމާލަށް ލޯމައްޗަށް
ފންނަން އޮވއްޖނަމަ ،އ އއްޗއް ،ކޯޓ އަމރަކާ
ނލައި ހިފަހައްޓައި ،ފލހންގ ބލމގ ދަށަށް
ގއި ކޯޓަށް
ގނައމަކަށް ،އަދި/ނވަތަ ހކގ ގޮތ ަ
ހށަހޅމަކަށް މި ޤާނޫނ ހރަހއްނާޅައވ.

މހަކ

އ
ބަލަ ި

.39

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  40ވަނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ
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.40

(ރ )

މި މާއްދާގ ދަށން މހަކ ހައްޔަރކރަންވާނ ،ސަބް އިންސްޕކްޓަރ އޮފް
ޕޮލިސްގ ރޭންކން ފށިގން މަތ ރޭންކއްގ އޮފިސަރއްގ ހއްދައާއކ،
އފިސަރަކ މހަކ
ފލހންގ އޮފިސަރކވ .މި މާއްދާގ ދަށން ފލހންގ ޮ
ގއިނވާނަމަ ،އޭނާއަކ
ގއި ކަމ ަ
ހައްޔަރކރާއިރ އޭނާ ހރ ފލހންގ ޔނިފޯމ ަ
ގއިދޭ ރަސްމ
ކާކކަން ބަޔާންކޮށްދިނމަށްފަހ އޭނާއަކ ފލހއްކަން އަން ަ

 :Deletedޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާގ އޮފިސަރއްކަން

އށް ދައްކަންވާނއވ.
އޔަރކރވޭ މހާ ަ
ލިޔމއް ،ހަ ް

.40

އންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  40ވަނަ މާއްދާގ (އ) ގ ފަހަތަށް ަ
.40

(ވ)

އތްނަމަވސް ،މި މާއްދާގ (ނ) ގ ( )1ވަނަ
މި މާއްދާގ (ރ) އހން ޮ
އ ( )4ވަނަ ނަންބަރގ
ނަންބަރާއި ( )2ވަނަ ނަންބަރާއި ( )3ވަނަ ނަންބަރާ ި
ގއި ،އމހާ ހައްޔަރކރމގ ކރިން ،ސަބް
ދަށން މހަކ ހައްޔަރކރމ ަ
އގ
އިންސްޕކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގ ރޭންކން ފށިގން މަތ ރޭންކއްގ އޮފިސަރ ް
ހއްދަ

ހޯދން

ގއި
ނަންބަރއް ަ

ލާޒިމއް

ނޫނވ.

ބަޔާންކރާ

އހންނަމަވސް،

ގއި
ޙާލަތ ަ

ފލހންގ

އއިން
އޮފިސަރަކ

އއްވސް
މހަކ

އވަހަކަށް ،އ ރޭންކގ
ހައްޔަރކޮށްފިނަމަ ،އކަން ކރމަށްފަހ ،ވ އންމ ަ
ގންވާނއވ.
އޮފިސަރަކަށް އކަން އަން ަ

.41

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  42ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ

.42

(ނ)

އހން

ގއި
ޤާނޫނއް ަ

އހން

ގތަކަށް
ޮ

ބަޔާންކޮށްފައިނވާހާ

ގއި ބިޑިއޅވން؛
އ ަ
ގ ި
ހައްޔަރކރވޭ މހާގ ަ
.42

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  42ވަނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ
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ހިނދަކ،

.42

( ރ)

ގއި ،އޭނާ ހައްޔަރކރމަށް
ހައްޔަރކރވޭ މހާ ހައްޔަރަށް ދކޮޅހަދާ ޙާލަތ ަ
ކޮންމހން ބޭނންވާ މިންވަރަށް ބާރގ ބޭނންކރން.

.43

މޖައްސައި ،އ
ގއި ހަ ަ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  42ވަނަ މާއްދާގ ފށޭ ޢިބާރާތް އއ އ މާއްދާގ (ހ) ކަމ ަ
މާއްދާގ (ހ) އިން ފށިގން (ރ) ގ ނިޔަލަށް ހރި އަކރތަކަކ ،އ މާއްދާގ (ހ) ގ ( )1ވަނަ
ގއި ހަމަޖައްސައި ،އ
ނަންބަރާއި ( )2ވަނަ ނަންބަރާއި ( )3ވަނަ ނަންބަރާއި ( )4ވަނަ ނަންބަރ ކަމ ަ
މާއްދާގ (ހ) ގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދ އަކރ އިތރކރން.
.42

(ށ)

މި

މާއްދާގ

ދަށން

މހަކ

ގއި
ހައްޔަރކރމ ަ

ފލހން

ޢަމަލކރާނ

ގއި ބަޔާންކރަންވާނއވ.
ގވާއިދ ަ
އ ،މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
އިޖރާއަތތަ ް
(ނ)

މއްދާގ
ގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނވާހާ ހިނދަކ ،މި ާ
ގއި އހން ޮ
އހން ޤާނޫނއް ަ
ގއި ،އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމނޭގޮތން ،މހން
ގވާއިދ ަ
(ށ) ގ ދަށން ހަދާ ަ
ފލހން

ގއި
ހައްޔަރކރމ ަ

ޢަމަލކރަންވ

ގޮތގ

އ
އިޖރާއަތތަ ް

ބަޔާންކރަންވާނއވ.
()1

ކޑަކދިންނާއި މާބަނޑ މހންނާއި ނަފްސާނ ނވަތަ ޖިސްމާނ
ނކޅދންތރިކަން

ހންނަ

މހންނާއި

އނޫންވސް

ޚާއްޞަ

ގއި ޢަމަލކރަންވ
ރައްކާތރިކަން ބޭނންވާ މހން ހައްޔަރކރމ ަ
އިޖރާއަތ؛
()2

އ
ގތާއި ،ބިޑިއަޅވާފަ ި
ގއި ޢަމަލކރަންޖހޭ ޮ
ބިޑި އަޅވައި ނއްޓމ ަ
ގނަ ވަގތ؛
ވފައި ބހއްޓޭނ އންމ ި
އ ،ބިޑި އަޅ ާ
ގތާ ި
ބހއްޓޭނ ޮ

()3

ގއި،
ހައްޔަރކރވޭ މހާ ހައްޔަރަށް ދކޮޅހަދާ ޙާލަތ ަ

ބާރގ

ގތް.
ބޭނންކރވޭނ މިންވަރާއި ޮ
.44

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  44ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ( )5ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
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.44

(ށ)

() 5

އޭނާއަށް

ވަކލއްގ

ޤާނޫނ

އހތރިކަން

ހޯދމގ

ޙައްޤ

ލިބިގންވާކަން؛ އަދި

.45

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  45ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

ހައްޔަރކރމަށްފަހ

 :Deletedކަސްޓޯޑިއަލް ފސިލިޓއއް ހންނަ

.45

( ހ)

ޢަމަލކރަންޖހޭ

ވތަ ކޯޓ އަމރަކާ ނލައި ނަމަވސް ،މހަކ
ކޯޓ އަމރއްގ ދަށން ނ ަ
މރކަޒަކަށް އޭނާ
އވާނަމަ ،ލަސްނކޮށް ،ފލހންގ ަ
ގ ި
ހައްޔަރކޮށްފި ކަމ ަ

އިޖރާއަތތައް

އޭނާ

ގންދަންވާނއވ.

އަދި

ނިންމައިފިނަމަ،

ލަސްނކޮށް

އިތރަށް

ގއި
ބަންދ ަ

ކަސްޓޯޑިއަލް

ބަހައްޓަން

ކޯޓން

ފސިލިޓއަކަށް

އނާ
ޭ

ގންދަންވާނއވ.

.46

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  45ވަނަ މާއްދާގ (ށ) އަންނަނިވި ޮ
.45

(ށ)

އނާގ މަޢލޫމާތ
ހައްޔަރކރވޭ މހާ ފލހންގ މަރކަޒަށް ގނައމާއކޭ ،
ގއި ހރި އިސް އޮފިސަރ އޭނާގ
ރކޯޑކރމަށްފަހ ،އ ވަގތ އ މަރކަޒ ަ
ހައްޔަރާމދ ގޮތއް ނިންމަންވާނއވ.

.47

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ށ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 46
.46

(ށ)

އ
ގއި ،އޭނާ ާ
ގއި ބަހައްޓައިގން ފލހން މހަކާ ސވާލކރާ ޙާލަތ ަ
ހައްޔަރ ަ
ސވާލކރަން ފށމގކރިން ،އޭނާގ ޤާނޫނ ވަކލަށް ނވަތަ އޭނާގ ތިމާގ
މހަކަށް ނވަތަ އޭނާގ މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ އހން މހަކަށް
ފޯނކރމގ ފރޞަތ ދ ،އޭނާ ހރިތަނއް ބަޔާންކރމގ ފރޞަތ
ދޭންވާނއވ.
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.48

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  46ވަނަ މާއްދާގ (ބ) އަންނަނިވި ޮ
.46

(ބ)

ގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނވާހާ ހިނދަކ ،މި
ގއި އހން ޮ
އހން ޤާނޫނއް ަ
ގއި،
މާއްދާގ (ނ) ގ ދަށން ޤާނޫނ ވަކލަކ ހަމަޖައްސަން ދޭ ފރޞަތ ަ

24 :Deleted

އ
ވ ސަބަބަކާ ނލަ ި
ވއިރވސް އކަށގން ާ
ގޑިއިރ ފާއިތ ާ
( 48ސާޅސް އަށއް) ަ

ަާ :Deletedއވސް

އގން
ވނަމަ ،ފލހންނަށް އޭނާއާ ސވާލކރމަ ި
ޤާނޫނ ވަކލ ހާޒިރވފައިނ ާ
ކރިއަށްދވިދާނއވ.

.49

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  46ވަނަ މާއްދާގ (ޅ) އަންނަނިވި ޮ
.46

(ޅ)

ގއި ހރި މހާއަށް ޤާނޫނ
އތްނަމަވސް ،ހައްޔަރ ަ
ގއި އހން ޮ
މި މާއްދާގ (ބ) ަ
ވަކލަކ

ހަމަޖައްސަން

ވ
ދ ޭ

ގއި،
ފރޞަތ ަ

އޭނާ

ޤާނޫނ

ވަކލަކ

ވކލ ހާޒިރނވއްޖނަމަ ،އަދި ވަކލ
އވސް އޭނާގ ަ
ގ ި
ޢައްޔަންކރމަށްފަހ ަ
ހާޒިރވފައިނވަނ،

އވާ
ހައްޔަރކރވިފަ ި

ފަރާތަށް

އންގމަކާ

އ
ނލަ ި

އވާނަމަ ،އހން ޤާނޫނ ވަކލަކ ޢައްޔަންކރމަށް( 12 ،ބާރަ)
ގ ި
ކަމ ަ
ގޑިއިރގ އިތރ ފރޞަތއް ،އޭނާއަށް ދޭންވާނއވ .އަދި އ ( 12ބާރަ)
ަ
އ ޤާނޫނ ވަކލ
ގޑިއިރ ފާއިތވާއިރވސް ،އކަށގންވާ ސަބަބަކާ ނލަ ި
ަ
ހާޒިރވފައިނވާނަމަ،

ފލހންނަށް

އޭނާއާ

ސވާލކރމައިގން

ކރިއަށްދވިދާނއވ.
.50
ގތަކަށް
ގއި އހން ޮ
 :Deletedއހން ޤާނޫނއް ަ

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  47ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

ހަނހރމގ ޙައްޤ

.47

(ހ)

އ ސވާލކރވޭ މހާއަށް ،ތިމާއަކ ކާކކަން
ގ ި
ޖިނާއ ކށއްގ ތހމަތ ަ

ބަޔާންކޮށްފައި ނވާހާހިނދަކ،

ވއި އިތރ އހން އއްވސް މަޢލޫމާތއް ނދ ހަނހރމގ
ގއިދިނން ފިޔަ ަ
އަން ަ

އވާ
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ ި
 :Deletedއަދި މި މާއްދާގ (ޅ) ަ

ގއިވސް އިޚްތިޔާރކރވިދާނއވ.
އ ަ
ޙައްޤގ ބޭނން ހިފމަށް ކޮންމ ވަގތ ް

ގއި ފިޔަވައި،
ޙާލަތ ަ

އ
ގ ި
އަދި އ ޙައްޤގ ބޭނންހިފާނަމަ ،އ ޙައްޤ އޭނާ އިޚްތިޔާރކޮށްފިކަން ފާޅ ަ
ބނަންވާނއވ .އަދި އކަން ،ލިޔމން ރކޯޑކރަންވާނއވ.
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.51

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  47ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
.47

(ނ)

ގއިދިނން ފިޔަވައި އިތރ އހން އއްވސް މަޢލޫމާތއް
ތިމާއަކ ކާކކަން އަން ަ
ގއި،
ވ ޙައްޤއްކަން އ މހަކަށް އަން ަ
ނދ ހަނހރމަކ އ މހަކަށް ލިބިގން ާ

ގތަކަށް
ގއި އހން ޮ
 :Deletedއހން ޤާނޫނއް ަ

އ ޙައްޤ ލިބިގަތމގ ފރޞަތ އމހަކަށް ދޭންވާނއވ .އަދި އފަދައިން

އދި މި މާއްދާގ (ޅ)
ބަޔާންކޮށްފައި ނވާހާހިނދަކ ަ

އވސް އޭނާއާ ދކޮޅަށް
އޭނާއަށް އންގމަށްފަހ އޭނާ ދައްކާ ކޮންމ ވާހަކައ ް

އ ،ހަނހރމގ
އ ފިޔަވަ ި
ގ ި
އވާ ޙާލަތ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ަ

ގންވާނއވ.
ގއި ބޭނންކރވިދާނކަމަށް އޭނާއަށް އަން ަ
ހއްކއްގ ގޮތ ަ

އވާ މހަކަށް ލިބިދނ ،ޤާނޫނގ
ގ ި
ޙައްޤ ކށގ ތހމަތ ަ
ވންޖހޭ މހަކަށް އޭނާ ދޭ
ގއި އޭނާ ޖަވާބދާރ ާ
ކރިމަތ ަ
އޗަށް ކށއް ސާބިތކރމަށް ހކި
ޖަވާބަކން ،އޭނާގ މަ ް
މއްލަ
ވތަ އޭނާގ އަ ި
ގއި ނ ަ
ހށަހޅިދާނ ޙާލަތއް ަ

.52

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  47ވަނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ

ގއި،
ނަފްސާ ދކޮޅަށް ބަޔާނއް ދޭންޖހޭ ޙާލަތ ަ
:Deleted

.47

އ ނިސްބަތަށް އކަންޏވ .އނޫން

(ރ)

ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާއަކން ޝަރޢަތަށް ހށަހަޅާފާނ މަޢލޫމާތަކ ،ކށގ
ވ މހާއާ ދކޮޅަށް ކށއް ސާބިތކރމަށް ބޭނންކރވިދާނ
ގއި ާ
ތހމަތ ަ

ގއި ހަނހރމގ ޙައްޤގ ބޭނމއް
ޙާލަތްތަކ ަ
ނކރވޭނއވ….

އ،
ގ ި
އވާނަމަ ،އ މަޢލޫމާތއް އ އިދާރާއަށް ނދ ،އ ޙާލަތ ަ
ގ ި
މަޢލޫމާތއް ކަމ ަ

ގތަކަށް
ގއި އހން ޮ
 :Deletedއހން ޤާނޫނއް ަ

ހަނހރމގ ޙައްޤ ،އޭނާއަށް ލިބިދއވ.

އދި މި މާއްދާގ (ޅ)
ބަޔާންކޮށްފައި ނވާހާހިނދަކ ަ
އ،
އ ފިޔަވަ ި
ގ ި
އވާ ޙާލަތ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ަ
.53

އންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  47ވަނަ މާއްދާގ (ބ) ގ ފަހަތަށް ަ
.47

(ޅ)

ޤައމ ސަލާމަތާ ގޅޭގޮތން ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ
ވ
އ ާ
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
ގއި ނވަތަ ކަމާބހޭ އހން ޤާނޫނއް ަ
ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ަ
ޖިނާއ

ކށްތަކާއި،

ޤާނޫނ

ނަންބަރ

9/2014

(ދިވހިރާއްޖޭގ

އދާއާއި  611ވަނަ
ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ގ  110ވަނަ މާއްދާއާއި  610ވަނަ މާ ް
ވ
އވާ ކށްތަކގ ތރއިން ކށއް ކރިކަމގ ތހމަތކރ ޭ
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
މާއްދާ ަ
ގއި އޭނާ އ
މހަކާ ސވާލކރވޭ ހިނދ ،އޭނާ ހަނހރން އއ އޭގ ޒާތ ަ
ގއިނވިނަމަވސް ،އ
ގއި ޤަބޫލކރވޭނ ސަބަބއް ކަމ ަ
ކށއް ކރ ކަމ ަ
އވާ ހކި ހރ އ ކށގ ޢަމަލާ އޭނާއާ ގޅންހރި ކަމަށް
ގއި ހޯދިފަ ި
އ ަ
މައްސަލަ ި
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އވާނަމަ ،ޖަވާބދާރވމަށް އޭނާއަށް ލިބިދޭ
ގ ި
ގތަށް ކަމ ަ
ބލމަށް ބރަވވޭ ޮ
މކާ
ގތަށް ސާބިތކޮށްދިނމަށް މަސައްކަތްކރ ަ
ގއި އކަން އހން ޮ
ފރޞަތ ަ
އ
ނލައި އޭނާ ހަނހރއްޖނަމަ ،އޭނާ ހަނހންނަ ހރމަކ އކށަކާ އޭނާ ާ

 :Deletedއޭނާއާ

ގޅންހރި

ާ :Deletedގ

ކަމަށް

ބލމަށް ބރަވވޭ

ސަބަބއް

ގއި
ކަމ ަ

ފަނޑިޔާރަށް

ބލިދާނއވ.

 :Deletedޢަމަލާ

.54

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  48ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
.48

(ނ)

ވ
ގއި ހައްޔަރކރ ޭ
މި މާއްދާގ (ށ) އހން އޮތްނަމަވސް ،ކށއްގ ތހމަތ ަ
މހއްގ އަތލިޔމގ ސާމްޕަލއް ނވަތަ އިނގިލގ ނިޝާނއް ނވަތަ
ގ
ގނޑގ ތރއިން ނ ޭ
ގ ސާމްޕަލއް ނވަތަ ހަށި ަ
ހަށިގަނޑގ ބޭރން ނ ޭ

 :Deletedހޯދން އއ ،އ ކށާ ގޅިގން ހއްކއްގ

ވ
އ ާ
އ ހއްދަކޮށްފަ ި
ގ ި
ސާމްޕަލއް ނގމަށް އޭނާ އިންކާރކޮށްފިނަމަ ،މި ޤާނޫނ ަ

ގތް
ގއި ޝަރޢަތަށް ހށަހޅން އޮތް ހަމައކަނި ޮ
ގޮތ ަ

ގޮތގމަތިން ކޯޓ އަމރއްގ ދަށން އ އއްޗހި ހޯދައި ،އޭނާއާ ދކޮޅަށް

ގއި،
ކަމަށްނވާ ޙާލަތ ަ

ގއި ބޭނންކރމަކަށް މި ޤާނޫނ ހރަހއްނާޅައވ.
ހއްކއްގ ގޮތ ަ

.55

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  50ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ( )4ވަނަ ނަންބަރގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން
ނަންބަރއް އިތރކރން.
.50

(ށ)

()5

އ
ގ ި
އޭނާ ފލހންގ ބލމގ ދަށަށް ގނވނ ކޮން ޤާނޫނއް ަ
ބަޔާންކރާ ކޮން ކށަކާ ގޅިގންކަން.

.56

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  50ވަނަ މާއްދާގ (ކ) އަންނަނިވި ޮ
.50

(ކ)

ގއި ބަހައްޓައިގން
ވގޮތން ،ފލހންގ ބލމގ ދަށ ަ
ހައްޔަރކރމަށް ނ ާ
ގއި ،އޭނާއާ ސވާލކރަން ފށމގ ކރިން،
ފލހން މހަކާ ސވާލކރާ ޙާލަތ ަ
އޭނާގ ޤާނޫނ ވަކލަށް ނވަތަ އޭނާގ ތިމާގ މހަކަށް ނވަތަ އޭނާގ
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މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ އނޫންވސް ފަރާތަކަށް ގޅމގ ފރޞަތ
ދޭންވާނއވ .އަދި އޭނާ ހރިތަނއް ބަޔާންކރމގ ފރޞަތ ދޭންވާނއވ.

.57

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  51ވަނަ މާއްދާގ (ކ) އަންނަނިވި ޮ
.51

(ކ)

މި މާއްދާގ (ބ) ގ ދަށން ދައލަތގ ފަރާތން ދިފާޢ ވަކލން ޢައްޔަނކޮށްދޭ
ވ ފަރާތއްގ ޤާނޫނ
އ ސވާލކރ ޭ
ގ ި
އ ަ
ވއި ،މައްސަލައ ް
ގއި ފިޔަ ަ
ޙާލަތ ަ
އ
ގ ި
އ ަ
އވާ ފަރާތއް ،ހަމަ އ މައްސަލަ ި
އޔަނކރވިފަ ި
ގއި ޢަ ް
ގތ ަ
ވަކލއްގ ޮ
އޔަނއްނކރވޭނއވ.
ގއި ޢަ ް
ސވާލކރވޭ އހން ފަރާތއްގ ވަކލއްގ ގޮތ ަ
ގއި ސވާލކރވޭ އއް ފަރާތގ ވަކލަކަށް
ހަމަ އފަދައިން ،މައްސަލައއް ަ
އ
ގ ި
އ ަ
ޢައްޔަންވމަށްފަހ ،އޭނާގ ވަކލކަމން ތަނާޒލވ ،ހަމަ އ މައްސަލަ ި
ސވާލކރވޭ

އހން

ވަކލއްގ

ފަރާތއްގ

ގއިވސް
ގތ ަ
ޮ

ޢައްޔަނއްނވވޭނއވ.

.58

އންނަނިވި ފަދައިން ދ އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  51ވަނަ މާއްދާގ (ކ) ގ ފަހަތަށް ަ
.51

(އ)

މި މާއްދާގ (ނ) އާއި (ކ) ގ ބޭނމަށްޓަކައި ،އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގޅޭގޮތން
އ
ގ ި
ގވާއިދ ަ
ފލހން ޢަމަލކރާނ އސޫލތައް ،މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
ބަޔާންކރަންވާނއވ.
()1

ގއި ހާޒިރވވޭނ މހންގ
އވާ މހާގ ވަކލންގ ގޮތ ަ
ގ ި
ކށގ ތހމަތ ަ
ޢަދަދ ކަނޑައޅން؛

()2

ކށ ގ

އވާ
ގ ި
ތހމަތ ަ

މހާއާއި

އޭނާގ

ބައްދަލކރވޭނ ވަގތތައް ކަނޑައޅން.
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ވަކލާ

އކަހރިކޮށް

(ވ)

އޅަންވާނ ،ކށގ
މި މާއްދާގ (އ) ގ ދަށން ކަނޑައަޅާ އސޫލތައް ކަނޑަ ަ
ގއިވާ މހާއަށް ޤާނޫނ ވަކލއްގ އހ ހޯދމަށް ލިބިދޭ ޙައްޤގ ބޭނން
ތހމަތ ަ
ގއި ،އފަދަ އސޫލތައް
އޭނާއަށް ހިފޭނ ގޮތގމަތިންނވ .އަދި އއްވސް ޙާލއް ަ
މންވަރަށް ކަންކަން
ގއި ނހިފޭ ި
ގއި ،އ ޙައްޤގ ބޭނން ހޔޮގޮތ ަ
ކަނޑައޅމ ަ
ހަނިކޮށްގންނވާނއވ.

.59

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  53ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ބަންދގައި ހންނަ މހާ

.53

(ހ)

ބަލައި ފާސްކރން

ގއި ބަހައްޓާފައި ހންނަ މހަކ ބަލައި
ފލހން ހައްޔަރކޮށް ބަންދ ަ
ގއިވާ ގޮތގމަތިން ފލހންނަށް ލިބިގންވއވ.
ފާސްކރމގ ބާރ ،މި ބާބ ަ

(ށ)

ގއި ،އަންނަނިވި
މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން މހަކ ބަލައި ފާސްކރމ ަ
ފަދައިން އޭނާ ބަލައި ފާސްކރވިދާނއވ.
()1

އޭނާ ލައިގން ހރި އަންނައނގ ބޭރން ބަލައި ފާސްކރން؛

()2

އ ހރި
ގއި ބަންދކޮށްފަ ި
އ ަ
ފލހންގ ކަސްޓޯޑިއަލް ފސިލިޓއ ް
މހއްގ ސްޓްރިޕް ސަރޗއް ހދން.

(ނ)

މި މާއްދާގ (ށ) ގ ( )2ވަނަ ނަންބަރގ ބޭނމަށްޓަކައި ސްޓްރިޕް ސަރޗް
ކަމަށް ބނފައިއވަނ ،މހަކ ލައިގން ހންނަ އަންނައނ ހިއްލައިގން
ގނޑ ބަލައި ފާސްކރމަށވ.
ނވަތަ ބާލވައިގން ،އޭނާގ ހަށި ަ

(ރ)

ގއި ބަޔާންކރާ ފަދަ ސްޓްރިޕް
ވނަ ނަންބަރ ަ
މި މާއްދާގ (ށ) ގ (ަ )2
ސަރޗއް ހަދަންވާނ ،ހަތިޔާރއް ނވަތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފ މދަލއް ނވަތަ
ގއި
ގއި ފޮރވާފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލކރމ ަ
ގނޑ ަ
އއްޗއް ،އޭނާގ ހަށި ަ
އވގންނވ.
އކަށގންވާ ސަބަބއް ޮ
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( ބ)

މި މާއްދާގ (ށ) ގ ( )2ވަނަ ނަންބަރގ ދަށން ސްޓްރިޕް ސަރޗއް
ހދމަށް ،ސަބް އިންސްޕކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގ ރޭންކަށްވރ މަތ ރޭންކއްގ

ަާ :Deletedދަންވާނ

އޮފިސަރއްގ ހއްދަ ހޯދމަށްފަހ ،ވ އންމ އަވަހަކަށް އކަން ލިޔމން
ރކޯޑކރަންވާނއވ.

 :Deletedގައވ.
(ޅ )

ގއި
އ ަ
ގ ި
އ ،ބަލައި ފާސްކރވޭ މހާގ ަ
ގ ި
މި މާއްދާގ ދަށން ބަލައި ފާސްކރމ ަ
ގއި ތިބންވާނ،
އަތްލާންވާނ ،އަދި ،އޭނާ ބަލައި ފާސްކރވޭހިނދ އތާނ ަ
އ ޖިންސއްގ މހން އކަންޏވ.
ބަލައި ފާސްކރވޭ މހާއާ އ ް

(ކ)

ގތގމަތިން މހަކ ބަލައި ފާސްކރމަށްޓަކައި ކށގ
ގއިވާ ޮ
މި މާއްދާގ (ޅ) ަ
ގއި ނތްނަމަ ،ކށގ
ގއިވާ މހާއާ އއް ޖިންސގ އޮފިސަރަކ އތަނ ަ
ތހމަތ ަ

 :Deletedމހަކ

އ ފާސްކރަންވާނ އޭނާއާ އއް ޖިންސގ އޮފިސަރަކ
ގއިވާ މހާ ބަލަ ި
ތހމަތ ަ

އވާ
ގ ި
 ، :Deletedއ މހަކ މދވރިކޮށް ކށގ ތހމަތ ަ

ގއި
އގން ،އ އޮފިސަރަކ މދވރިކޮށވ .އ ޙާލަތ ަ
އތަނަށް ހާޒިރކރވަ ި

މހާ ބަލައި ފާސްކރވިދާނއވ.

ގއި ތިބންވާނ ،ބަލައި ފާސްކރވޭ
މހަކ ބަލައި ފާސްކރވޭއިރވސް އތާނ ަ
އގ މހން އކަންޏވ.
މހާއާ އއް ޖިންސ ް
(އ)

ގއި،
މި މާއްދާގ ދަށން މހއްގ ސްޓްރިޕް ސަރޗއް ހަދާނަމަ ،ހާމަ ތަނއް ަ
ގއި އކަން ކޮށްގންނވާނއވ .ސްޓްރިޕް
އގ ކރިމަތ ަ
ގނަ ބައ ް
ނވަތަ ި
އ ތިބންވާނ ،ބަލައި ފާސްކރވޭ މހާއާ އއް
ގ ި
ސަރޗއް ހަދާއިރ ،އތާނ ަ
އން ބަލައި ފާސްކރމަށް ބޭނންވާ އންމ މަދ
ޖިންސގ އޮފިސަރންގ ތރ ި
މިންވަރއްގ އޮފިސަރންނވ .އަދި ބަލައި ފާސްކރވޭ މހާ އަމިއްލައަށް
ގއި އއްވސް މހަކ
އ ަ
ގ ި
ގއި މނވ އޭނާގ ަ
އކަންކރަން ދކޮޅހަދާ ޙާލަތ ަ
ގއި އަތްލަންޖހިއްޖ
އ ަ
ގ ި
އަތްލައިގންނވާނއވ .އަދި އފަދައިން މހއްގ ަ
އ
ގ ި
ވއިދ ަ
ގ ާ
ގއިވސް އކަން ކރަންވާނ މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
ޙާލަތއް ަ
ގތގމަތިންނވ.
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ވއިދ ަ
ގ ާ
ގއި ،އ ަ
ބަޔާންކރާ ޙާލަތްތަކ ަ

(ވ)

މި މާއްދާގ (ށ) ގ ( )2ވަނަ ނަންބަރގ ދަށން ސްޓްރިޕް ސަރޗއް
ގއި،
ހ ދމ ަ

އވސް
އ ް

ޖިންސ

ގނަވަނއްގ

އިންވޭސިވް

ސަރޗއް

އ
ގ ި
ހަދަންޖހިއްޖނަމަ ،އކަން ކރަންވާނ ،މި ޤާނޫނގ  55ވަނަ މާއްދާ ަ
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އވާ ގޮތގމަތިން ،ކޯޓ އަމރަކާ އކގައވ .އފަދަ ކޯޓ
ބަޔާންކޮށްފަ ި
ވ
އ ބަޔާންވގން ާ
ގ ި
ގއި ،އ އަމރ ަ
އ ފާސްކރމ ަ
އަމރއްގ ދަށން ބަލަ ި
އ
ގ ި
ގތއްގމަތިން ޢަމަލކރމގ އިތރން ،މި ޤާނޫނގ  55ވަނަ މާއްދާ ަ
ޮ
ގއި ބަޔާންކރާ
ގވާއިދ ަ
މ ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
ބަޔާންކރާ އިޖރާއަތތަކާއިި ،
ގތަށް ޢަމަލކރަންވާނވ.
އިތރ އިޖރާއަތތަކާ އއް ޮ

.60

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  55ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ( )4ވަނަ ނަންބަރގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދ
ނަންބަރ އިތރކރން.
.55

( ހ)

()5
()6

އ މހއްގ އިސްކޮޅާއި ބަރދަން ބަލައި ރިކޯޑްކރން؛
ހައްޔަރކރވނއިރ،

ނވަތަ

ހައްޔަކރމަށްފަހ

ފލހންގ

އވޭތޯ ބލން.
މަރކަޒަށް ގނވނއިރ އއްވސް އަނިޔާއއް ލިބިފަ ި

.61

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  55ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ފށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮ
.55

(ށ)

އ
އގ ބޭނމަށްޓަކަ ި
މި މާއްދާގ (ހ) އހން އޮތްނަމަވސް ،ޖިނާއ ތަޙްޤޤ ް
ވ
އ ާ
ގ ި
އަންނަނިވި ކަންކަން ކރވޭނ ،ކޯޓ އަމރއްގ ދަށން ،އ އަމރއް ަ
ގޮތގމަތިންނވ.

.62

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  55ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
.55

(ނ)

ގއި ބަޔާންކރާ ކަމއް ކރމަށް
ވނަ ނަންބަރ ަ
މި މާއްދާގ (ށ) ގ (ަ )1
ގއި އކަންޏވ.
ކޯޓ އަމރަކަށް އދވޭނ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަ
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()1

އޔަރކރވޭ މހއް ބަލައި
ގއި ހަ ް
ރޭޕްކރމގ ކށގ ތހމަތ ަ
ގއި؛ ނވަތަ
ފާސްކރަންޖހިއްޖ ހިނދއް ަ

()2

އވާ މހާ ކރިކަމަށް ތހމަތކރވޭ ކށާގޅޭ
ގ ި
ކށގ ތހމަތ ަ
އ
ގ ި
އވާ ކަމަށް ޤަބޫލކރމ ަ
އ ފޮރވާފަ ި
ގ ި
އއްޗއް އޭނާގ ހަށިގަނޑ ަ
އކަށގންވާ

ސަބަބ

އޮވގން

ބަލައި

ފާސްކރަންޖހިއްޖ

ގއި.
ހިނދއް ަ

.63

އންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  55ވަނަ މާއްދާގ (މ) ގ ފަހަތަށް ަ
.55

(ފ)

ގއި ބަޔާންކރާ ކަމއް ކރމަށް
ވނަ ނަންބަރ ަ
މި މާއްދާގ (ށ) ގ (ަ )2
ވ
އ ހައްޔަރކރ ޭ
ގ ި
ކޯޓ އަމރަކަށް އދވޭނ ،ޖިންސ ކށްކށގ ތހމަތ ަ
މހންނާ ގޅޭގޮތން އކަންޏވ.

(ދ)

ގއި ބަޔާންކރާ ކަމއް ކރމަށް
ވނަ ނަންބަރ ަ
މި މާއްދާގ (ށ) ގ (ަ )3
އ ހައްޔަރކރވޭ މހންނާ
ގ ި
ކޯޓ އަމރަކަށް އދވޭނ ،ޖިނާއ ބޮޑތި ކށްކށ ަ
ގޅޭގޮތން އކަންޏވ.

(ތ)

()1

އވާ މހއްގ އިނގިލގ ނިޝާން ނގމަށް އޭނާ
ގ ި
އގ ތހމަތ ަ
ކށ ް
ރހން ނދފިނަމަ ،މި މާއްދާގ (ހ) ގ ( )2ވަނަ ނަންބަރގ
ދަށން ،އަދި މި މާއްދާގ ( )2ވަނަ ނަންބަރން ފށިގން ( )5ވަނަ
ނަންބަރގ

ނިޔަލަށް

ހރި

ގއި
ނަންބަރތަކ ަ

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

ގދާނއވ.
ގޮތގމަތިން ފލހންނަށް އޭނާގ އިނގިލގ ނިޝާން ނ ި
()2

މި މާއްދާގ ( )1ވަނަ ނަންބަރގ ދަށން ފލހންގ އޮފިސަރަކ
ގންވާނ ،މި ޤާނޫނގ  44ވަނަ
މހއްގ އިނގިލގ ނިޝާން ނަ ަ
އވމަށްފަހގައވ .އަދި
ގއި ބަޔާންކރާ ޤާނޫނ އިންޒާރ އި ް
މާއްދާ ަ
ގ ބޭނމާއި ،އކަން ކރމގ ހއްދަ
އިނގިލގ ނިޝާން ނަ ާ
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ގ
ގތާއި ،އފަދައިން ނ ޭ
މއި އކަން ކރމގ ބާރ ލިބިދޭ ޮ
ލިބިފައިވާކަ ާ
ގއި
ގލގ ނިޝާން މި ޤާނޫނގ  48ވަނަ މާއްދާގ (ނ) ަ
އިނ ި
ބަޔާންކރާ

ގއި
ޙާލަތ ަ

އޭނާއާ

ދކޮޅަށް

ހއްކއްގ

ގއި
ގޮތ ަ

ބޭނންކރވިދާނކަމގ އިންޒާރ ދިނމަށްފަހގައވ.
()3

މި މާއްދާގ ( )1ވަނަ ނަންބަރގ ދަށން މހއްގ އިނގިލގ
އންސްޕކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގ ރޭންކން
ގންވާނ ،ސަބް ި
ނިޝާން ނަ ަ
އފިސަރއްގ ހއްދަ ލިބިގންނވ .އ
ފށިގން މަތ ރޭންކއްގ ޮ
އވާ މހާގ
ގ ި
ހއްދަ އ އޮފިސަރ ދޭންވާނ ،ކށގ ތހމަތ ަ
އނާ ހައްޔަރކރވނ ކށގ ތަޙްޤޤަށް
އިނގިލގ ނިޝާން ނގމަކ ޭ
އހތރިވދޭނ ކަމއް ކަމަށް ޤަބޫލކރވޭނަމައވ.

()4

ގއި ބަޔާންކރާ
މި މާއްދާގ ( )2ވަނަ ނަންބަރާއި ( )3ވަނަ ނަންބަރ ަ
ކަންކަން ފރިހަމަކރމަށްފަހ ،ވ އންމ އަވަހަކަށް ލިޔމން
ރކޯޑކރަންވާނއވ.

()5

ގ އއްވސް އިނގިލގ ނިޝާނއް ،ކށގ
މި މާއްދާގ ދަށން ނ ޭ
ގއިވާ މހާއާ ދކޮޅަށް ބޭނންކރަންވާނ ،މި ޤާނޫނގ 48
ތހމަތ ަ
ވަނަ

މާއްދާގ

(ނ)

އ
ގ ި
ަ

ބަޔާންކރާ

އސޫލާ

ގތްވާ
އ ޮ
އ ް

ގޮތގމަތިންނވ.
()6

އވާ މހއްގ އިނގިލގ ނިޝާން ދިނމަށް އޭނާ
ގ ި
ކށއްގ ތހމަތ ަ
ގއި ،އ ރހން ދފައިއޮންނަންވާނ ލިޔމންނވ.
ރހން ދޭ ޙާލަތ ަ
އވާ މހާގ ރހމާއކ އިނގިލގ ނިޝާން
ގ ި
އަދި ކށގ ތހމަތ ަ
ގއި ބަޔާންކރާ
ގއިވސް މި މާއްދާގ ( )2ވަނަ ނަންބަރ ަ
ގ ޙާލަތ ަ
ނަ ާ
ކަންކަން ފރިހަމަކރަންވާނއވ.

.64

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  55ވަނަ މާއްދާގ (މ) އަންނަނިވި ޮ
26

.55

(މ)

މޕަލއް" ކަމަށް
ގ ސާ ް
މި މާއްދާގ ބޭނމަށްޓަކައި "ހަށިގަނޑގ ބޭރން ނ ޭ
ބނފައި އވަނ ،ހަށިގަނޑގ ޕިއބިކް ސަރަޙައްދ ނޫން އހން ހިސާބތަކން
ވބް ސާމްޕަލާއި؛
ގ ސް ަ
އޗާއި ނިޔަފަތގ ދަށން ނ ޭ
އ؛ ނިޔަފަ ް
ގ އިސްތަށްޓާ ި
ނ ޭ

އ
ގއިންނާ ި
 :Deletedއަނ ަ

ގނޑގ
ވ ސަރަޙައްދ ނޫން ހަށި ަ
ޖިންސ ގނަވަނާއި އ ގނަވަނގ ވަށައިގން ާ

 :Deletedންތަކގ ސަރަޙައްދ

ގ ސްވަބް
ގއިން ނ ޭ
ގ ސްވަބް ސާމްޕަލާއި؛ އަނ ަ
އހނިހން ހިސާބތަކން ނ ޭ
އ؛ ހަށިގަނޑގ
ސާމްޕަލާއި؛ ކޅގ ސާމްޕަލާއި؛ ކޑަކަމދާ ތަކތގ ސާމްޕަލާ ި

އ
ި ާާ :Deleted

ގއި ފންނަން ހންނަ ތަފާތ ނިޝާންތަކގ ސާމްޕަލަށވ .މި މާނައިގ
ހަމ ަ

އ
ް :Deleted

ގއި
ތރޭ ަ

 :Deletedކާ

ގލގ ނިޝާނާއި
އިނ ި

ވއި
ގ ފިޔަ ަ
އަނ ަ

ހޅވިފައި

ހންނަ

ގ ސާމްޕަލއް ނހިމނއވ.
ގނަވަންތަކން ނ ޭ

އ
 :Deletedޗާ ި
ވއި
 :Deletedއިނގިލގ ނިޝާން ފިޔަ ަ
ަާ :Deletedށވ

.65

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  60ވަނަ މާއްދާގ (ވ) އަންނަނިވި ޮ
.60

(ވ)

މި މާއްދާގ (ށ) ނވަތަ (ކ) ގ ދަށން ޝަރޢަތް ނިމންދން މހަކ
ގއި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރ ނިންމައިފިނަމަ ،އ ނިންމން ،ކޮންމ 30
ބަންދ ަ
އ
ގ ި
އތރަށް ބަންދ ަ
(ތިރސް) ދވަހަކން މރާޖަޢާކރަންވާނއވ .އަދި ،އޭނާ ި
ވ
އ ާ
އތްތޯ ބލމަށްޓަކައި ،އޭނާ ހައްޔަރކޮށްފަ ި
ބަހައްޓަންޖހޭ ސަބަބއް ޮ
ފަރާތން ،އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރކރަންވާނއވ.

.66

އންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  60ވަނަ މާއްދާގ (ވ) ގ ފަހަތަށް ަ
.60

(މ)

ގއި ބަޔާންކރާ މއްދަތގ
މި މާއްދާގ (ވ) އހން އޮތްނަމަވސް ،އ މާއްދާ ަ
ކރިންވސް ،މި މާއްދާގ ދަށން ޝަރޢަތް ނިމންދން ބަންދކޮށްފައިވާ މހަކ،
ގއި ބަހައްޓަންޖހޭ ސަބަބއް ނތްކަމަށް
އޭނާގ ޝަރޢަތް ނިމންދން ބަންދ ަ
ގއި ،އ އަމރ ބާޠިލކރމަށް
ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލަށް ފނިއްޖ ހިނދއް ަ
އދި ކޯޓަށް ހށަހޅމަކަށް މި މާއްދާ ހރަހއްނާޅައވ.
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(ފ)

ގއި ބަޔާންކރާ
މި މާއްދާގ ދަށން ފަނޑިޔާރަކ ނިންމާ ނިންމމއް ،މި ޤާނޫނ ަ
އ
ގ ި
އހން ނިންމންތައް އިސްތިއނާފކރމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މއްދަތގ ތރޭ ަ
އިސްތިއނާފކރމގ

ޙައްޤ،

ޕްރޮސިކިއޓަރ

ކށ ގ

ޖނރަލަށާއި،

ގއިވާ މހާއަށް ލިބިގންވއވ.
ތހމަތ ަ
( ދ)

ގއި ބަންދކޮށްފައިވާ މހަކ ބަންދކޮށްފައިވަނ ޤާނޫނާ
ކށއްގ ތހމަތ ަ
ގތްވާ ގޮތގމަތިންކަން ނވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައޅމަށްޓަކައި ކޯޓަށް
އ ޮ
އ ް
ގއި ކޯޓން
އސަލަތައް ބލމ ަ
މައްސަލަ ހށަހަޅާނ އސޫލތަކާއި ،އފަދަ މަ ް
ޢަމަލކރާނ

ގޮތގ

އސޫލތަކާއި،

ނިމންދން

ޝަރޢަތް

އ
ގ ި
ބަންދ ަ

ބހއްޓމަށް ޢަމރކޮށްފައިވާ މހންގ ބަންދގ އަމރ މރާޖަޢާކރމާގޅޭ
ގއި ބަޔާންކރަންވާނއވ.
ގވާއިދ ަ
އ ،މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
އސޫލތަ ް

.67

އންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  64ވަނަ މާއްދާގ (ކ) ގ ފަހަތަށް ަ
.64

(އ)

ވ
ގތް ާ
އ ޮ
މި މާއްދާގ (ރ) އާއި (ބ) ގ ދަށން ކޯޓން ކަނޑައަޅާ ޝަރޠތަކާ އ ް
އ
ގޮތގމަތިން ބަންދން ދޫކޮށްލާ މހާ ޢަމަލކރަމންދާކަން ކަށަވަރކރމަށްޓަކަ ި
އޭނާއަށް

ަާ :Deletedށް

ޖާމިނވާ

ފަރާތން

ކރވން

ހރި

އންމހައި

އ
މަސައްކަތ ް

ކރަންވާނއވ.

.68

އންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  71ވަނަ މާއްދާގ (ރ) ގ ފަހަތަށް ަ
.71

(ބ)

މި މާއްދާގ ދަށން ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާއަށް މހަކ ހާޒިރކރަންވާނ،
ގޑިއިރގ ނޯޓިހއް ދިނމަށްފަހގައވ.
( 24ސައވސް) ަ

(ޅ)

ގއި ،މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ހާޒިރވމަށް
ގވާއިދ ަ
މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
ލިޔން

ޙަވާލކރވޭ

ބަޔާންކރަންވާނއވ.
28

މހާ،

ހާޒިރނވއްޖނަމަ

ޢަމަލކރާނ

ގތް
ޮ

(ކ)

އ
ގއި ބަޔާންކރާ ލިޔމާ ޙަވާލވމަށްފަހ ،މަޤްބޫލ އޒރ ް
މި މާއްދާގ (ހ) ަ
ގޑި ޖހމގ
ވ ަ
އ ާ
ގފަ ި
މދވރިވގން ،ހާޒިރނވވޭނަމަ ،ހާޒިރވމަށް އަން ާ
ގންވާނއވ.
ގޑިއިރގ ކރިން ހާޒިރނވވޭ ސަބަބ އަން ަ
ލަސްވގން ( 2ދޭއް) ަ

.69

ގއި މާއްދާއއް އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  71ވަނަ މާއްދާގ ފަހަތަށް  71-1ގ ގޮތ ަ
.71-1

(ހ)

ވކަމަށް ފލހންނަށް ބލވޭ
ަާ :Deletedކާ ގޅމއް ާ

ހާޒިރވމަށް

މހަކ މަގމަތިން ހއްޓވައި… ،

ޝަރތކޮށް

ގ ޝަރޠކރމގ ބާރ
ފލހންގ ވަކި މަރކަޒަކަށް ހާޒިރވމަށް އަން ާ

ދޫކރން

ފލހންނަށް ލިބިގންވއވ.
(ށ)

އ
ގ ި
އ ަ
ގއި ނވަތަ ވަގތ ް
އ ަ
ޖިނާއ ކށއް ހިނގަމންދާ ވަގތ ،ފަހގ ތާރޚ ް

ވ
ގއިރ ،އަންނަނި ި
ގއި ބަޔާންކރާ ގޮތގމަތިން ފލހަކ އަން ާ
މި މާއްދާގ (ހ) ަ
ކަންކަމަށް ބަލަންވާނއވ.
()1

އކާތރިކަން؛
މނާއި ،ނރަ ް
ތހމަތކރވޭ ކށގ ކޑަބޮޑ ި

()2

ހއްކާއި ޤަރނާ ހޯދމަށް ކރިމަތިވދާނ ދަތިތައް؛

()3

އ މހާގ ނވަތަ އހން މހއްގ ފރާނައަށް ނވަތަ މހއްގ މދަލަކަށް
ލިބިދާނ ގއްލން؛ އަދި

()4
(ނ)

އރައިގންފާނކަމަށް ބލވޭ މިންވަރ.
އ މހަކ ،އހން ކށަކަށް ަ

ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގމަތިން މހަކ ހާޒިރވމަށް
މި މާއްދާގ (ހ) ަ
ގންވާނ ލިޔމަކންނވ.
އަން ަ

>#< :Deletedބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  72ވަނަ މާއްދާގ
ގތަށް އިޞްލާޙކރން¶ .
(ބ) އަންނަނިވި ޮ
.72 :Deleted
( :Deletedބ)
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.70

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ގ ( )6ވަނަ ނަންބަރގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދ
ނަންބަރ އިތރކރން.

އ
ް ާ :Deleted

.74

( ހ)

()7

ސަލާމަތާ

ޤައމ

ގޅޭގޮތން

ޤާނޫނ

ނަންބަރ

9/2014

ގއި ނވަތަ ކަމާބހޭ އހން
(ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ަ
އވާ ޖިނާއ ކށްކށް؛
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
ޤާނޫނއް ަ

. :Deleted
()8

.71

ގނާކރމގ ކށް.
ކޑަކދިންނަށް ޖިންސ ޯ

ވނަ ނަންބަރގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ރ) ގ (ަ )5
ނަންބަރއް އިތރކރން.
.74

.72

(ރ )

()6

އ އަމރގ ދަށން ސަރވއިލްކރަން ބޭނންވާ މޢާމަލާތގ ބާވަތް؛

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ރ) ގ ( )5ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.74

(ރ )

()5

ގއި
އ އަމރގ ދަށން ހއްދަކރާ ސަރވއިލަންސް ހިންގމ ަ
އސް އޮފިސަރގ
ޒިންމާއފލާނ ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާގ ި
ނަމާއި މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރ.

.73

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ބ) ގ ފށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮ

.74

(ބ)

ގއި ބަޔާންކރާ ޒާތ މޢާމަލާތް
ވނަ ނަންބަރ ަ
މި މާއްދާގ (ށ) ގ (ަ )2
ސަރވއިލްކރމގ ހއްދައަށް އދި ކޯޓަށް ހށަހަޅާއިރ ،މި މާއްދާގ (ރ)
ގއި
ަ

ބަޔާންކރާ

ހށަހަޅަންވާނއވ.
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މަޢލޫމާތގ

އިތރން

އަންނަނިވި

މަޢލޫމާތ

.74

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ބ) ގ ( )1ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.74

(ބ)

()1

އ އަމރގ ދަށން ސަރވއިލަންސއް ހިންގމަށް ބޭނންކރާނ
ވއިސް ނވަތަ ޑިވައިސްތަކގ ބާވަތް؛
ސަރވއިލަންސް ޑި ަ

.75

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ބ) ގ ( )3ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.74

(ބ)

()3

އ އަމރގ ދަށން

ސަރވއިލަންސއް

ބޭނންވާ

ހިންގމަށް

ގނަމަ ،އ ފަރާތް؛
މއާޞަލާތ ވަސލަތގ ޚިދމަތްދޭ ފަރާތް އނ ޭ

.76

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ބ) ގ ( )4ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.74

(ބ)

()4

އ އަމރގ ދަށން
މއާޞަލާތ

ސަރވއިލަންސއް

ވަސލަތަކ

ވަސލަތއްނަމަ،

ނވަތަ

ވކި
ަ
ވަކި

އ
ގ ި
އ ަ
ތަނ ް
ތަނަކަށް

ހިންގމަށް
ހރި

ބޭނންވާ
އޞަލާތ
މ ާ

ވަދގން

މނވ

ވާޞިލނވވޭނ ވަސލަތއްނަމަ ،އ ތަނއް.

.77

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ކ) ގ ( )3ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.74

.78

(ކ)

()3

އ އަމރގ ދަށން ސަރވއިލްކރަން ބޭނންވާ މޢާމަލާތގ ބާވަތް؛

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ކ) ގ ( )5ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
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.74

(ކ)

()5

ގއި
އ އަމރގ ދަށން ހއްދަކރާ ސަރވއިލަންސް ހިންގމ ަ
އސް އޮފިސަރގ
ޒިންމާއފލާނ ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާގ ި
ނަމާއި މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރ؛

.79

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  74ވަނަ މާއްދާގ (ކ) ގ ( )7ވަނަ ނަންބަރގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން
ނަންބަރއް އިތރކރން.
.74

(ކ)

()8

އ އަމރގ ދަށން
މއާޞަލާތ

ސަރވއިލަންސއް

ވަސލަތަކ

ވަސލަތއްނަމަ،

ނވަތަ

ވކި
ަ
ވަކި

އ
ގ ި
އ ަ
ތަނ ް
ތަނަކަށް

ހިންގމަށް
ހރި

ބޭނންވާ
އޞަލާތ
މ ާ

ވަދގން

މނވ

ވާޞިލނވވޭނ ވަސލަތއްނަމަ ،އ ތަނއް.

>#< :Deletedބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ

74

ވަނަ މާއްދާގ

ގތަށް
(ކ) ގ ( )5ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
އިޞްލާޙކރން¶ .
.74 :Deleted
( :Deletedކ)
)5( :Deleted
 :Deletedއ އަމރގ ދަށން ހއްދަކރާ
ގއި ޒިންމާއފލާނ ޤާނޫނ
ސަރވއިލަންސް ހިންގމ ަ

.80

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  75ވަނަ މާއްދާގ (ބ) އަންނަނިވި ޮ
.75

(ބ)

މި މާއްދާގ ދަށން ނރޭ އަމރއް ތަންފޛކރމަށްޓަކައި އ އަމރ ނރޭ
ގރޭޝަނަށް ޤާނޫނ
މ ް
އ ،އ އަމރގ ކޮޕއއް މޯލްޑިވްސް އި ި
ގ ި
ތާރޚ ަ

އފިސަރގ ނަމާއި މަޤާމާއި
ތަންފޛކރާ އިދާރާގ އިސް ޮ

ގއި ،އކަން
ވންވާނއވ .އަދި ހަމަ އއާ އކއކ ަ
ތަންފޛކރާ އިދާރާއިން ފޮނ ަ

ސަރވިސް ނަންބަރ؛ ¶

ގއި ،އ އަމރގ
ވ އންމ އަވަހަކަށް ،އ އަމރ ނިސްބަތްވާ މހާއަށް އަން ަ
ގއި އޭނާއަށް
ގޑިއިރގ ތރޭ ަ
ކޮޕއއް އންމ ލަސްވގން ( 36ތިރސްހައއް) ަ
ދޭންވާނއވ.
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.81

ގތަށް މާއްދާއއް އިތރކރން.
ވ ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  75ވަނަ މާއްދާގ ފަހަތަށް އަންނަނި ި
.75-1

(ހ)

އ
ޖިނާއ ކށަކާ ގޅިގން މަރވފައިވާ މހަކ މަރވި ސަބަބ ދނގަތމަށްޓަކަ ި
އވާ މހާގ
ގތމަށްޓަކައި މަރވފަ ި
ގތް ދނ ަ
ގ މަރތަކގ ޙަޤ ަ
ގތްނޭނ ޭ
އަދި ޮ
ހަށިގަނޑގ ޕޯސްޓް-މޯޓަމްއއް ހދމގ އިޚްތިޔާރ ފލހންނަށް ލިބިގންވއވ.

(ށ)

މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ބާރ ލިބިގން ހަދާ ޕޯސްޓް-މޯޓަމްއއް ހަދަންވާނ،
މ
މޑިކަލް ޑޮކްޓަރއްގ ބލމގ ދަށން ފޮރންސިކް ޕތޮލޮޖިސްޓއްގ އހތރިކަ ާ
އކގައވ.

(ނ)

އސަލަތަކާ ގޅިގން ހަދާ ޕޯސްޓް-
ގއި ބަޔާންކރާ ފަދަ މަރގ މަ ް
މި މާއްދާ ަ
މޯޓަމް

ރިޕޯޓ،

އ

މައްސަލައިގ

ހއްކއްގ

ގއި
ގޮތ ަ

ކޯޓން

ޤަބޫލކރަންވާނއވ.
(ރ)

އ
ގއި ޢަމަލކރާނ އިޖރާއަތތަ ް
ގއި ބަޔާންކރާ ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހދމ ަ
މި މާއްދާ ަ
ގވާއިދއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލކރަން ފށމާއކ އކލަވާލައި،
ބަޔާންކރާ ަ

 :Deletedލަންވާނއވ.

ގއި ޝާއިޢކރަންވާނއވ.
ދިވހިސަރކާރގ ގޒޓ ަ

.82

ގތަށް މާއްދާއއް އިތރކރން.
ވ ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  79ވަނަ މާއްދާގ ފަހަތަށް އަންނަނި ި

ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ
އިދާރާތަކން ދޭ ހއްދަ
ލިޔމން އޮތމާއި
ލިޔމން ރކޯޑކރން

79-1

( ހ)

ގއި ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ އިދާރާއއްގ އޮފިސަރއް ނވަތަ ފލހންގ
މި ޤާނޫނ ަ
އޮފިސަރއް،

ވކި
ަ

ކަމއް

އ،
ގ ި
ކރމ ަ

އޭނާއަށްވރ

މަތ

އގ
ރޭންކ ް

ގއި ،އ
އވާ ޙާލަތްތަކ ަ
އޮފިސަރއްގ ހއްދަ ބޭނންވާނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގތަކަށް އ ހއްދަ ދިނމަށް
ހއްދަ ހޯދަންވާނ ލިޔމންނވ .ލިޔމން ނޫން ޮ
އ
ގއި ،އ ހއްދަ ހޯދމަށްފަހ ،އކަމ ް
މި ޤާނޫނ ހއްދަކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކ ަ
ވހަކަށް އކަން ލިޔމން ރކޯޑކރަންވާނއވ.
ކޮށް ނިންމައި ،ވ އންމ އަ ަ
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(ށ)

ގއި ބަޔާންކރާ ހއްދަ ލިޔމން ދޭއިރ ،ނވަތަ ލިޔމން
މި މާއްދާގ (ހ) ަ
ގތަކަށް ދޭ ހއްދަ ލިޔމން ރކޯޑކރާއިރ ،އަންނަނިވި ކަންކަން އ
ނޫން ޮ
ގއި ބަޔާންކރަންވާނއވ.
ލިޔމ ަ

.83

()1

ކރމަށް ހއްދަ ދިން ޢަމަލގ ތަފްޞލ؛

()2

އ ރޭންކާއި ޕޯސްޓް؛
ހއްދަ ދިން އޮފިސަރގ ނަމާ ި

()3

ހއްދަ ދިން ތާރޚާއި ވަގތ؛

()4

ގއި ބަޔާންކރާ އިތރ މަޢލޫމާތ.
ގވާއިދ ަ
މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  83ވަނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
.83

(ނ)

އ ޝަފަހ ހކި
ގ ި
ދައލަތން ދަޢވާއއް ސާބިތކރަން ހށަހަޅާ ހކގ ތރޭ ަ
ގއި މނވ،
ހިމނޭނަމަ ،ހކިބަސް ދޭ މހާއަށް ޙިމާޔަތްދިނމަށް އދޭ ޙާލަތ ަ
ގއި
އ ހކިބަސް ދޭ މހާ ނވަތަ މހންގ ތަފްޞލ ދަޢވާ ފޯމ ަ
ހިމަނަންވާނއވ.

.84

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  84ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ދަޢވާގ ލިޔކިޔން

ްާ :Deleted
އ
 :Deletedއ ް

ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތަށް
ދިނން

.84

ޖިނާއ ކށއްގ ދަޢވާ ،ކަމގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގންވާ ކޯޓަށް ބަލައިގންފިނަމަ ،އ
ގއި ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތަށް
ތާރޚން ފށިގން ލަސްވގން ( 5ފަހއް) ދވަހގ ތރޭ ަ
އ ދަޢވާއާގޅޭ އންމހައި ލިޔކިޔމގ ކޮޕ ،ދަޢވާ ލިބޭ
ވއާ ި
ގއި ،އ ދަޢ ާ
އކަން އަން ަ
ފަރާތަށް ކޯޓން ފޮނވަންވާނއވ.
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.85

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  86ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

ވަކި ކށްކށަށް ވަކި

.86

(ހ)

ދަޢވާކރން

އޗަށް ތހމަތކރވޭ ކޮންމ ޖިނާއ ކށަކަށް ވަކި ދަޢވާއއް
މހއްގ މަ ް
ގއި ބަޔާންކރާ
ކރަންވާނއވ .އަދި މި މާއްދާގ (ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) ަ
ގއި
ގއި ބަޔާންކރާ ޙާލަތ ަ
އއި ،މި ޤާނޫނގ  88ވަނަ މާއްދާ ަ
ގ ާ
ޙާލަތ ަ
ފިޔަވައި ،އއިން ކޮންމ ކށއްގ ދަޢވާ ،ކަމގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގންވާ
ގއި އފލަންވާނ ،ވަކި ދަޢވާތަކއްގ ގޮތގައވ.
އ ަ
ކޯޓ ް

>#< :Deletedބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  89ވަނަ މާއްދާ
އނިކރން.

¶

.86

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  90ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ

އއް ދަޢވާ

.90

(ހ)

ސާބިތވމން ދން ހރި

ގއި،
ވ ޙާލަތއް ަ
ގނަ ދަޢވާ އފލިފައި ާ
އށްވރ ި
މހއްގ މައްޗަށް އއް ދަޢވާ ަ
ގނަ ކށް
އ ކށް ނވަތަ އއަށްވރ ި
ވފައިވާ އ ް
މއްޗަށް ދަޢވާ ކރ ި
އޭނާގ ަ

ދަޢވާ ދޫކޮށްލން

ވ ދން ހރި ކށްތަކގ
އޗަށް ދަޢވާ އފލިފައި ާ
މ ް
ސާބިތވއްޖނަމަ ،އޭނާގ ަ
ތރއިން ކށއްގ ،ނވަތަ އ ހރިހާ ކށއްގ ދަޢވާ ،ޕްރޮސިކިއޓަރ
ގއި ،އަނބރާ ގންދވިދާނއވ.
ޖނރަލްއަށް ފނިއްޖ ހިނދއް ަ

.87

އތރކރން.
އންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  90ވަނަ މާއްދާގ (ނ) ގ ފަހަތަށް ަ
.90

(ރ)

އ
ގ ި
މި މާއްދާގ ދަށން ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް ދަޢވާ އަނބރާ ގންދިޔމ ަ
ޢަމަލކރާނ

އސޫލތައް،

މި

ޤާނޫނގ

ދަށން

ބަޔާންކރަންވާނއވ.

.88

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  91ވަނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
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ހަދާ

އ
ގ ި
ވއިދ ަ
ގ ާ
ަ

ދަޢވާއަށް ބަދަލ

.91

(ހ)

ގނައން

 :Deletedކޯޓގ ހއްދައާއކ

ވ
ވ ލިބޭ ފަރާތަށް އކަށގން ާ
އިބްތިދާއ އަޑއހމގ ކރިން ،އަދި ދަޢ ާ
އ ހިމނޭ ތަފްޞލތައް ބަދަލކރމގ ނވަތަ
ގ ި
ގތަށް ،ދަޢވާ ަ
ނޯޓިސް ލިބޭ ޮ
ގއި އިތރ ކށް ހިމނމގ އިޚްތިޔާރ ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލްއަށް
ދަޢވާ ަ
އ
ވ ކަންކަން ބިނާވފަ ި
ލިބިގންވއވ .އހންނަމަވސް ،އފަދައިން އިތރކރ ޭ
ވ
އ ާ
ގއި ފރަތަމަ ހިމނނ ކށް ނވަތަ ކށްތައް ބިނާވފަ ި
ވ ަ
އޮންނަންވާނ ،ދަޢ ާ
ޢަމަލގ މައްޗަށވ.

.89

އންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  91ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ފަހަތަށް ަ
.91

(ނ)

ގއި ހިމނޭ ތަފްޞލތައް ބަދަލކރމަށް
މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ދަޢވާ ަ
ނވަތަ

ގއި
ދަޢވާ ަ

އިތރ

ކށް

ޕްރޮސިކިއޓަރ

ހިމނމަށް

ޖނރަލް

ވ ލިބޭ ފަރާތަށް
ހށަހަޅައިފިނަމަ ،ދަޢވާއަށް ޖަވާބދާރވމަށްޓަކައި ދަޢ ާ
އކަށގންވާ ނޯޓިސް ދޭންވާނއވ.

.90

.91

>#< :Deletedބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  92ވަނަ މާއްދާގ
އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
(ހ) އަންނަނިވި ޮ

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  91ވަނަ މާއްދާގ (ށ) އަންނަނިވި ޮ
(ށ)

އިބްތިދާއ

އަޑއހން

ފށމަށް

ގއި،
ފަހ ަ

އ
ގ ި
ދަޢވާ ަ

ކށް

އިތރ

އޗަށް
ހިމަނައިގންނވާނއވ .އހންނަމަވސް ކޯޓގ ހއްދައާއކ ދަޢވާ އ މަ ް

¶

 :Deletedދަޢވާ އަނބރާ ގނައން

ބިނާވފައިވާ

.92 :Deleted

ކރވިދާނއވ.

ކަންކަން،

އބްތިދާއ
ި

އަޑއހމގ

ގއި
މަރޙަލާ ަ

ބަދަލ

( :Deletedހ)
އވާ ދަޢވާއއްގ
 :Deletedމހއްގ މައްޗަށް ކޮށްފަ ި
ވއއް
އިބްތިދާއ އަޑއހން ފށމގ ކރިން ،އ ދަޢ ާ
އަނބރާ ގންދިޔމގ އިޚްތިޔާރ ޕްރޮސިކިއޓަރ
ޖނރަލްއަށް ލިބިގންވއވ .އފަދައިން ދަޢވާ އަނބރާ
ގންދާއިރ ،ފަހން އ ދަޢވާކރމގ ޙައްޤ

.91

އތރކރން.
އންނަނިވި ފަދައިން އަކރއް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  92ވަނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ފަހަތަށް ަ

ގތަށްވސް ނވަތަ
ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލްއަށް ލިބޭ ޮ
ގތަށްވސް ދަޢވާ އަނބރާ ގންދވިދާނއވ¶ .
ނލިބޭ ޮ
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.92

(ނ)

މި

މާއްދާގ

ދަށން

ޕްރޮސިކިއޓަރ

ޖނރަލް

ދަޢވާއއް

އަނބރާ

ގސްފިނަމަ ،އފަދައިން އ ދަޢވާ އަނބރާ ގންދިޔަ ސަބަބ ލިޔމން
ގން ޮ
ގއި ބަޔާންކރަންވާނއވ.
ކޯޓ ަ

.92

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  93ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ދަޢވާ ބާޠިލވން

.93

(ހ)

އހން

ގއި
ޤާނޫނއް ަ

ގތަކަށް
ޮ

އހން

ވހާ
ބަޔާންކޮށްފައިނ ާ

ހިނދަކ،

އގ
ވ ޖިނާއ ކށ ް
މއްޗަށް ކރވިފައި ާ
ގއި މހއްގ ަ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަ
ދަޢވާ ބާޠިލވާނއވ.
()1

ދަޢވާ ލިބޭ މހާ މަރވން؛

()2

ވ ލިބޭ ފަރާތގ އިހމާލއްނތި،
ދަޢވާ އފލމަށްފަހ ،ދަޢ ާ
އދަތއް
ގސް އކަށގންވާ ދިގ މ ް
ގއި މައްސަލަ ކރިއަށްނގން ޮ
ކޯޓ ަ

އ
ގނަ ދވަސްތަކ ް
ި :Deleted

އވމގ
ފާއިތވފަ ި

ަާ :Deletedނިކޮށް

ސަބަބން،

ދަޢވާ

އަނބރާ

ގންދިއމަށް

ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް އދމން؛

އވާ
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
 :Deletedދަޢވާ އފލމަށް ޤާނޫނ ަ
މއްދަތ ހަމަވން؛
:Deleted

()3

އދި

ގތަށް ދަޢވާއއް އަނބރާ ގންދިޔމަށްފަހ
އަލން ދަޢވާކރވޭ ޮ
އ
ގ ި
އަލން ދަޢވާ ނކޮށް ވަނިކޮށް ،ދަޢވާ އފލމަށް ޤާނޫނ ަ
އވާ މއްދަތ ހަމަވން؛
ކަނޑައަޅާފަ ި

()4

އ
ގ ި
ޖިނާއ ދަޢވާއއް ބާޠިލވާނ ޙާލަތއް ކަމަށް އހން ޤާނޫނއް ަ
އވާ ޙާލަތއް މދވރިވން.
ކަނޑައަޅާފަ ި

(ށ)

ގއި ބަޔާންކރާ ކަންކަމގ ތރއިން ކަމއް މދވރިވމގ
މި މާއްދާގ (ހ) ަ
ސަބަބން ދަޢވާއއް ބާޠިލވއްޖނަމަ ޢަމަލކރާނ އސޫލތައް ،މި ޤާނޫނގ
އއި ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް ހަދާ
ގ ާ
ގވާއިދ ަ
ދަށން ކޯޓތަކން ހަދާ ަ
ގއި ބަޔާންކރަންވާނއވ.
ވއިދ ަ
ގ ާ
ަ
37

.93

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  94ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ

ދަޢވާކރމގ

.94

(ހ)

މއްދަތތައް

ޖިނާއ ކށއްގ ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތަކ މި ޤާނޫނގ  60ވަނަ މާއްދާގ (ށ)
ވ މހއްނަމަ ،އޭނާ މި ޤާނޫނގ  58ވަނަ
ގ ދަށން ބަންދކރވިފައި ާ
މއްޗަށް ފރަތަމަ ހާޒިރކރވޭތާ 30
މާއްދާގ ދަށން ފަނޑިޔާރއްގ ކރި ަ
(ތިރސް)

ދވަހގ

އ
ގ ި
ތރޭ ަ

އ

މައްސަލައއްގ

ތަޙްޤޤ

ނިންމައި

ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލްގ އޮފހަށް ހށަހަޅަންވާނއވ .އަދި ޕްރޮސިކިއޓަރ
15 :Deleted

އސަލައއް ހށަހޅޭތާ ( 10ދިހައއް) ދވަހގ
މ ް
ޖނރަލްގ އޮފހަށް އ ަ

 :Deletedފަނަރަ

އޗަށް ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް ދަޢވާ އފލަންވާނއވ.
ގއި އޭނާގ މަ ް
ތރޭ ަ
(ށ)

ޖިނާއ ކށއްގ ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތަކ މި ޤާނޫނގ  60ވަނަ މާއްދާގ (ށ)
އގ ކރިމައްޗަށް ފރަތަމަ ހާޒިރކރމަށްފަހ އ މާއްދާގ
ގ ދަށން ފަނޑިޔާރ ް
(ނ) ނވަތަ (ރ) ގ ދަށން ދޫކޮށްލާފައިވާ މހއްނަމަ ،އޭނާ ފަނޑިޔާރގ
އ އ
ގ ި
ކރިމައްޗަށް ހާޒިރކރވޭތާ ( 45ސާޅސްފަހއް) ދވަހގ ތރޭ ަ
މައްސަލައއްގ ތަޙްޤޤ ނިންމައި ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލްގ އޮފހަށް
ހށަހަޅަންވާނއވ .އަދި ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލްގ އޮފހަށް އ މައްސަލައއް

15 :Deleted

ގއި އޭނާގ މައްޗަށް ޕްރޮސިކިއޓަރ
ހށަހޅޭތާ ( 10ދިހައއް) ދވަހގ ތރޭ ަ

 :Deletedފަނަރަ

ޖނރަލް ދަޢވާ އފލަންވާނއވ.
(ނ)

ގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މއްދަތތައް އފަދައިން
މި މާއްދާގ (ހ) އާއި (ށ) ަ
ކަނޑައަޅާފައިވނަމަވސް ،އ މއްދަތ ހަމަވމގ ކރިންވސް ،ވ އންމ
އަވަހަކަށް އފަދަ މައްސަލަތަކގ ތަޙްޤޤ ނިންމައި ،ޕްރޮސިކިއޓަރ
އ
ގ ި
ޖނރަލްއަށް ފޮނވަން މަސައްކަތްކރަންވާނއވ .އަދި މައްސަލައއް ަ
ވ މއްދަތ
އޅާފައި ާ
ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް ދަޢވާ އފލމަށް ކަނޑަ ަ
ގއި ދަޢވާ
އސަލައި ަ
ހަމަވމގ ކރިންވސް ،ވ އންމ އަވަހަކަށް އ މަ ް
އފލމަށް ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް މަސައްކަތްކރަންވާނއވ.

38

(ރ)

ގއި އހން އޮތްނަމަވސް ،މި މާއްދާގ (ހ)
މި މާއްދާގ (ހ) އާއި (ނ) ަ
އ
އ ބަޔާންކރާ މހަކ ކރިކަމަށް ތހމަތކރވޭ ކށަކ ޖިނާއ ބޮޑ ކށ ް
ގ ި
ަ
ގއި ބަޔާންކރާ މއްދަތގ
އވފައި ،އ މައްސަލައިގ ބާވަތން އ އަކރ ަ
ގ ި
ކަމ ަ
އ
ގ ި
ތރޭ ަ

އ

މއްސަލައިގ
ަ

ތަޙްޤޤ

ފރިހަމަކރވިދާނ

މައްސަލައއް

ގއިނވާނަމަ ،އ މައްސަލައިގ ތަޙްޤޤ ފރިހަމަކރމަށްޓަކައި މއްދަތ
ކަމ ަ
އިތރކޮށްދިނމަށް އދި ސަބަބ ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލްއަށް
ހށަހޅިދާނއވ .އހންނަމަވސް ،އފަދައިން ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް
އިތރކޮށްދޭ މއްދަތ( 30 ،ތިރސް) ދވަހަށްވރ އިތރވގންނވާނއވ.
(ބ)

މ މާއްދާގ (ށ)
ގއި އހން އޮތްނަމަވސްި ،
އ (ނ) ަ
މި މާއްދާގ (ށ) އާ ި
އ
އ ބަޔާންކރާ މހަކ ކރިކަމަށް ތހމަތކރވޭ ކށަކ ޖިނާއ ބޮޑ ކށ ް
ގ ި
ަ
ގއި ބަޔާންކރާ މއްދަތގ
ގއިވފައި ،އ މައްސަލައިގ ބާވަތން އ އަކރ ަ
ކަމ ަ
އ
ގ ި
ތރޭ ަ

އ

މއްސަލައިގ
ަ

ތަޙްޤޤ

ފރިހަމަކރވިދާނ

މައްސަލައއް

ގއިނވާނަމަ ،އ މައްސަލައިގ ތަޙްޤޤ ފރިހަމަކރމަށްޓަކައި މއްދަތ
ކަމ ަ
އިތރކޮށްދިނމަށް އދި ސަބަބ ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލްއަށް
ހށަހޅިދާނއވ .އހންނަމަވސް ،އފަދައިން ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް
އިތރކޮށްދޭ

މއްދަތ،

(ސާޅސްފަހއް)

45

ދވަހަށްވރ

އިތރވގންނވާނއވ.
(ޅ)

މި މާއްދާގ (ރ) ނވަތަ (ބ) ގ ދަށން މއްދަތ އިތރކޮށްދިނމަށް އދި
ޕްރޮސިކިއޓަރ
އިދާރާއިންނވ.

ޖނރަލްއަށް
އަދި

ހށަހަޅާނ،

ޕްރޮސިކިއޓަރ

ޖނރަލް

ޤާނޫނ

ތަންފޛކރާ

އފަދައިން

މއްދަތ

އިތރކޮށްދޭނަމަ ،އކަން ،ލިޔމން ބަޔާންކރަންވާނއވ.
(ކ)

މި މާއްދާގ (ރ) ނވަތަ (ބ) ގ ދަށން ޕްރޮސިކިއޓަރ ޖނރަލް މއްދަތ
އިތރކޮށްދފިނަމަ ،އ މއްދަތ އިތރކޮށްދޭންޖހނ ސަބަބ ބަޔާންކރާ
މއްސަލައިގ ދަޢވާއާއކ ކޯޓަށް ހށަހަޅަންވާނއވ .އަދި
ލިޔމއް ،އ ަ
އ
ގއި ބަޔާންކރާ މއްދަތގ ފަހން ކޯޓަށް ދަޢވާއ ް
އއި (ށ) ަ
މިމާއްދާގ (ހ) ާ
ހށަހަޅާނަމަ އކަމގ ސަބަބ ލިޔމން ކޯޓަށް ހށަހަޅަންވާނއވ.
39

.94

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  107ވަނަ މާއްދާގ (ނ) ގ ( )3ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.107

.95

(ނ)

()3

ވކަން އންގން؛
އޤ އޭނާއަށް ލިބިގން ާ
ދަޢވާއަށް އިންކާރކރމގ ޙަ ް

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  107ވަނަ މާއްދާގ (ނ) ގ ( )4ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.107

(ނ)

()4

އ
ގ ި
އ މި ޤާނޫނ ަ
ދަޢވާއިން ބަރޢަވމަށް މަސައްކަތްކރމަށްޓަކަ ި
އ
ގ ި
އވާ ދާއިރާގ ތރޭ ަ
އ ކަނޑައަޅާފަ ި
ގ ި
ނވަތަ އހން ޤާނޫނއް ަ
އކަށގންވާ ވަގތާއި ވަސލަތްތައް ލިބމގ ޙައްޤ ،އޭނާއަށް
ލިބިގންވާކަން އންގން؛

.96

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  107ވަނަ މާއްދާގ (ނ) ގ ( )6ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.107

(ނ)

()6

ގއި
ހާޒިރ ަ

އޭނާގ

ޝަރޢަތްކރވމގ

ޙައްޤ

ލިބިގންވާކަން

އންގން؛

.97

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  107ވަނަ މާއްދާގ (ނ) ގ ( )10ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.107

(ނ)

()10

އޭނާ މި މާއްދާގ (ހ) ގ ( )1ވަނަ ނަންބަރގ ދަށން ކށަށް
އިޢތިރާފވއްޖނަމަ ،އޭނާގ މައްސަލަ ފޮނވޭނ ،މި ޤާނޫނގ
ގއި
 162ވަނަ މާއްދާގ ދަށން އަވަސް ނިޔާއިން ބލމަށް ކަމ ަ
އންގން.

40

.98

ވނަ މާއްދާގ (ވ) ގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދ އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 108
.108

( މ)

މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ދަޢވާ ލިބޭ މހާ ވާ އިޢތިރާފަކ ،އއްވސް
މަޖބޫރކރމއް ނވަތަ ނފޫޒއް ނވަތަ ބިރދއްކމަކާ ނލައި ،ބއްދި
އވާ އިޢތިރާފއް ނޫން ކަމަށް
ގ ި
އލަ އިޚްތިޔާރ ަ
ސަލާމަތން ހރ އޭނާގ އަމި ް
އޗަށް ބިނާވގންވާ
ކޯޓަށް ފނިއްޖނަމަ ނވަތަ އ އިޢތިރާފަކ ޙަޤޤަތއްގ މަ ް
އިޢތިރާފއްކަން،

އވާ
ހށަހޅިފަ ި

އއި
ދަޢވާ ާ

ހއްކަށް

ރިޢާޔަތްކރާއިރ

ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލނކރވިއްޖނަމަ ،ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތގ އިޢތިރާފ ކޯޓން
ބަލައިގަނގންނވާނއވ.
( ފ)

މއްދާގ (ށ) ގ ދަށން
ވ އިޢތިރާފ ބަލައިނގަތމަށް މި ާ
ދަޢވާ ލިބޭ މހާ ާ
ގއި ދން ޢަމަލކރާނ ،ދަޢވާއަށް
އ ަ
ކޯޓން ނިންމައިފިނަމަ ،އ މައްސަލަ ި
ގއި ޢަމަލކރާ އސޫލންނވ.
އިންކާރކރާ މހންގ މައްސަލަތަކ ަ

.99

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ށ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 108
.108

( ށ)

ވ ލިބޭ މހާ ކށަށް އިޢތިރާފވއްޖނަމަ ،އޭނާގ
ގއި ދަޢ ާ
އިބްތިދާއ އަޑއހމ ަ
ވ
ގއި ާ
މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢވާގ ޝަރޢަތް ،މި ޤާނޫނގ  17ވަނަ ބާބ ަ
ގޮތގމަތިން ހިންގމަކާ ނލައި ،މި ޤާނޫނގ  23ވަނަ ބާބގ ދަށން އ
އވަސް ނިޔާއިން ނިންމމަށްޓަކައި ޝަރޢަތގ އަޑއހމއް
މައްސަލަ ަ
ގންވާނއވ.
ގއި ދަޢވާ ލިބޭ މހާއަށް ފަނޑިޔާރ އަން ަ
ބޭއްވޭނ ކަމ ަ

.100

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 114

ޤާނޫނ ވަކލަކ
ޢައްޔަންކރން

.114

(ހ)

އގ އިބްތިދާއ އަޑއހމަށް ދައލަތން ހާޒިރވާއިރ ދަޢވާ ލިބޭ
މައްސަލަ ި
އޔަންކޮށްފައިނވާނަމަ ،ވަކލަކ ޢައްޔަންކރމަށް
ފަރާތން ޤާނޫނ ވަކލަކ ޢަ ް
އޭނާއަށް ފރޞަތ ދޭންވާނއވ.
41

.101

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 118
.118

(ރ)

ޝަރޢަތް ފށމގ ކރިން ހށަހަޅާ ކޮންމ ހށަހޅމަކާއކ ،އ ހށަހޅމަށް
ތާއދކރާ ލިޔކިޔންތައް ހށަހަޅަންވާނއވ.

.102

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ޅ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 118
.118

(ޅ)

މި މާއްދާގ ދަށން ހށަހަޅާ ހށަހޅމަށް ރައްދދިނމގ ގޮތން އަނއް
ފަރާތން ހށަހަޅާ ލިޔކިޔންތައް ،އަޑއހން ބޭއްވމގ ( 2ދޭއް) ދވަސް
ކރިން ހށަހަޅަންވާނއވ.

.103

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ ފށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 128

ހކގ ގޮތގައި

.128

ބޭނންކރން

ގ ހކިބަސް
ގއި ބޭނންކރމަށްޓަކައި ނަ ާ
ގއި ފަހން ހކިބަހގ ގޮތ ަ
ޝަރޢަތގ މަޖިލހ ަ
ގތްވާ ގޮތގމަތިން ،އަންނަނިވި
އ ޮ
އ ،ހއްކާބހޭ ޤާނޫނާ އ ް
ނވަތަ އ ހކިބަހގ ބައ ް
ގއި
ގއި ހކގ ގޮތ ަ
ގއި ޝަރޢަތަށް ހށަހަޅައި ،ޝަރޢަތ ަ
ޙާލަތތަކންކރ ޙާލަތއް ަ
ބޭނންކރވިދާނއވ.

.104

އޞްލާޙކރން.
ގތަށް ި
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  129ވަނަ މާއްދާގ (ބ) ގ ( )1ވަނަ ނަންބަރ އަންނަނިވި ޮ
.129

(ބ)

()1

ގއި ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތަށް
އސަކ ،ދިފާޢ ތައްޔާރކރމ ަ
އޗ ް
އ އ ް
މހިންމ އއްޗހި ކަމަށްވން؛ ނވަތަ

.105

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 137
42

ހއްދަކރވިގންނވާ

.137

ހކި ހާމަކރމން

ވ
ގއި ޤަބޫލނކރ ޭ
އކާބހޭ ޤާނޫނގ ދަށން ޝަރޢަތ ަ
ހާމަކރަން އދޭ ހއްކަކ ހ ް
އޔަތ
ހއްކަކަށްވން އއ މި ބާބގ ދަށން ހކި ހާމަކރމަށް އޮންނަ މަސްއޫލި ް

އިސްތިސްނާނވން

އަދާކރމަށް

އޮތް

އނޫނވ.
ޢޛ ރ ް

އހންނަމަވސް

އފަދަ

ހކި

ހާމަކރވނ

ގއި ޢަމަލކރާނ ހއްކާބހޭ
ގއިވނަމަވސް ،އފަދަ ހކި ޝަރޢަތަށް ޤަބޫލކރމ ަ
ކަމ ަ
އވާ ގޮތގމަތިންނވ.
ގ ި
ޤާނޫނ ަ

.106

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 138

ޝަރޢަތް ހިންގޭނ

.138

މައްސަލަތައް

އ
ގ ި
އިބްތިދާއ އަޑއހން ބޭއްވމަށްފަހ ،ޝަރޢަތަށް ހށަހޅޭނ ،އިބްތިދާއ އަޑއހމ ަ
ވ
ދަޢވާއަށް އިންކާރކރާ މހންގ މައްސަލަތަކާއި ،އިބްތިދާއ އަޑއހމަށް ހާޒިރނ ާ
މހންގ މައްސަލަތަކވ.

.107

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 139

ކށަށް

.139

(ހ)

އިޢތިރާފވފައިވާ

ގއި ކށަށް
އދާގ ދަށން އިބްތިދާއ އަޑއހމ ަ
މ ް
މި ޤާނޫނގ  108ވަނަ ާ
އިޢތިރާފވާ މހންގ މައްސަލަތައް ބލޭނ ،މި ޤާނޫނގ  162ވަނަ

މހންގ މައްސަލަތައް

ވސް ނިޔާއިންނވ.
އ ަ
ގތގމަތިން ަ
އވާ ޮ
ގ ި
މާއްދާ ަ
(ށ)

ގއި ކށަށް
އދާގ ދަށން އިބްތިދާއ އަޑއހމ ަ
މ ް
މި ޤާނޫނގ  108ވަނަ ާ
އވާ
އ ،އިބްތިދާއ އަޑއހން ބާ ް
ގ ި
އވާ މހންގ މައްސަލަތަކ ަ
އިޢތިރާފވފަ ި
ގނަވގން ރަސްމ ބަންދނޫން ( 5ފަހއް) ދވަހގ
ވަގތން ފށިގން ި
ވންވާނއވ.
އ ަ
ގއި ،އ މައްސަލައއްގ ޝަރޢަތގ އަޑއހން ބާ ް
ތރޭ ަ

.108

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ށ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 142

43

.142

(ށ)

ޖިނާއ

މައްސަލައއްގ ދަޢވާ އފލމަށްފަހ،

މދކނޑމއްނތި އ

ގންވާނއވ.
މައްސަލައިގ ޝަރޢަތް ހިން ަ

.109

ވނަ މާއްދާގ (ށ) ގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދ އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 142
.142

(ނ)

މި މާއްދާގ (ށ) ގ ބޭނމަށްޓަކައި މދކނޑމއް ނތި ޝަރޢަތް ހިންގން
ކަމަށް ބނފައިއވަނ ،ޖިނާއ މައްސަލައއްގ ދަޢވާ އފލޭ ހިސާބން
ފށިގން އ މައްސަލައިގ ޝަރޢަތް ނިމި ޙކމް ކޮށް ،އަދަބ ކަނޑައޅމާ
ވ މއްދަތތަކގ
އ ާ
އޅާފަ ި
ގއި ކަނޑަ ަ
ގ މަރޙަލާތައް ،މި ޤާނޫނ ަ
ހަމައަށް ހިނ ާ
އ ،އކަށގންނވާ ލަސްވމަކާ
ގތަށް ބާރއަޅަ ި
ގއި ކރިއަށް ގންދވޭނ ޮ
ތރޭ ަ
ނލައި ކރިއަށް ގންދިޔމަށވ .އަދި އކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޝަރޢަތގ
ގނަ ދވަސްތަކއް ނހިނގާނ ގޮތގމަތިން އ
އ ި
ގ ި
އަޑއހންތަކގ ދމދ ަ
ތާވަލކރވި،

އަޑއހންތައް

ޝަރޢަތގ

އަޑއހންތައް

ކރިއަށްގންދިޔމަށވ.
(ރ)

އ
މި މާއްދާގ (ށ) އާއި (ނ) ގ މަޤްޞަދތައް ޙާޞިލކރމަށްޓަކަ ި
ގނަ ދވަސްތަކއް ނހިނގާނ
ގއި ި
ޝަރޢަތގ އަޑއހންތަކގ ދމދ ަ
ގޮތގމަތިން އ އަޑއހންތައް ތާވަލކރވި ،ޝަރޢަތގ އަޑއހންތައް
ކރިއަށްގންދިޔމާގޅޭ އސޫލތައް،

ގއި
ވއިދ ަ
ގ ާ
މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ

ބަޔާންކރަންވާނއވ.
.110

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 143

ޝަރޢަތގ މަޖިލިސް
ޢާންމކޮށް
ހޅވާލައިގން
ބޭއްވން

.143

(ހ)

ވއި އހން
އވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި މާއްދާގ (ށ) ަ
އ ،ޖިނާއ މައްސަލަތަކގ ޝަރޢަތގ ހރިހާ މަރޙަލާއއްވސް
ގ ި
ޙާލަތްތަކ ަ
ކރިއަށްގންދަންވާނ ޢާންމކޮށް ހޅވާލައިގންނވ.

44

.111

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 145
.145

(ނ)

ގއި ޢަމަލކރާނ
މި މާއްދާގ (ހ) އަދި (ށ) ގ ދަށން ހކި ހށަހޅމ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގމަތިންނވ.
ހއްކާބހޭ ޤާނޫނ ަ

.112

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 148

އޯޑިއޯ ނވަތަ ވޑިއޯ

.148

(ހ)

ކޮންފަރންސް

ގންވާނ ޝަރޢަތގ މަޖިލހަށް ހކން ހާޒިރކޮށްގން
ހކންގ ހކިބަސް ނަ ަ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވސް،
ގ ި
ކަމަށް މި ޤާނޫނގ  147ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ަ

މދވރިކޮށް ހކިބަސް

ގއި
ހކިބަސްދޭ މހާ ހރ ޝަރޢަތް ހިނގަމންދާ ރަށްނޫން އހން ރަށއް ަ

ނގން

ވ
ނވަތަ ދިވހިރާއްޖޭގ އމްބަސއއް ނވަތަ ހައިކޮމިޝަނއް ޤާއިމވފައި ާ
ބިދޭސ

ގއި
ޤައމއް ަ

ކަމަށްވފައި،

އޭނާ

ޝަރޢަތަށް

ހާޒިރވމަށް

ދިގމއްދަތއް ނގމގ ސަބަބން ،ޢަދލއިންޞާފ ޤާއިމކރމަށް ހރަސް
ގއި ،އ މހަކ ކާކކަން
ވއްޖ ހިނދއް ަ
އޅޭކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލކރ ި
ޔަޤންކރމަށްފަހ

 :Deletedނވަތަ

އޑިއޯ އަދި ވޑިއޯ ކޮންފަރންސް
އޭނާގ ހކިބަސްޯ ،

މދވރިކޮށް ނގމގ އިޚްތިޔާރ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގންވއވ.
(ށ)
 :Deletedނވަތަ

ގއި
ގމންދާ ރަށްނޫން އހން ރަށއް ަ
ހކިބަސްދޭ މހާ ހރ ޝަރޢަތް ހިނ ަ
އ
އޑިއޯ އަދި ވޑި ޯ
އވާ ފަދައިން ޯ
ގއި ބނފަ ި
މއްދާގ (ހ) ަ
ކަމަށްވާނަމަ ،މި ާ
ގންވާނ އރަށއްގ ކޯޓަށް އ މހާ
ކޮންފަރންސް މދވރިކޮށް ހކިބަސް ނަ ަ
ގއި
ހާޒިރކޮށް ،އ މހަކ ކާކކަން ޔަޤންކރމަށްފަހ ފަނޑިޔާރއްގ ކރިމަތ ަ
ހވައިކރމަށްފަހއވ .އ މހަކ ހރ ދިވހިރާއްޖޭގ އމްބަސއއް ނވަތަ
ގއިނަމަ ،އ މހަކ އތަނަކަށް
އ ަ
ވ ޤައމ ް
އ ާ
ހައިކޮމިޝަނއް ޤާއިމވފަ ި
ހާޒިރކޮށް އ މހަކ ކާކކަން ޔަޤންކރމަށްފަހ

އމްބަސ ނވަތަ

ގއި ހރި
ހައިކޮމިޝަންގ ފަސްޓް ސކްރަޓަރގ މަޤާމަށްވރ މަތ މަޤާމއް ަ
ވއިކރމަށްފަހއވ.
ގއި ހ ަ
މހއްގ ކރިމަތ ަ

45

 :Deletedނވަތަ

(ނ)

 :Deletedނވަތަ

(ރ)

އ ކޮންފަރންސް
އޑިއޯ އަދި ވޑި ޯ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގމަތިން ޯ
މި މާއްދާ ަ
ގއިރވސް ،ޢަމަލކރަންވާނ ،މި ޤާނޫނގ 147
މދވރިކޮށް ހކިބަސް ނަ ާ
އ
ގ ި
ވަނަ މާއްދާގ (ށ) އިން ފށިގން (މ) ގ ނިޔަލަށް ހރި އަކރތަކ ަ
އވާ ގޮތގމަތިންނވ.
ބަޔާންކޮށްފަ ި
އ ކޮންފަރންސް
އޑިއޯ އަދި ވޑި ޯ
ގތގމަތިން ޯ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
މި މާއްދާ ަ
ގންވާނ އކަމަށް ބޭނންވާ ވަސލަތްތައް ،މި
މދވރިކޮށް ހކިބަސް ނަ ަ
އ
ގ ި
ވ ޙާލަތ ަ
އވާ ގޮތގމަތިން ޤާއިމވފައި ާ
ގ ި
ވއިދ ަ
ގ ާ
ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
އކަންޏވ.

.113

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 149

ހކިބަސްދޭ މހާއަށް
ޙިމާޔަތާއި

.149

( ހ)

ގންވާނ ޝަރޢަތގ މަޖިލހަށް ހކން ހާޒިރކޮށްގން ކަމަށް
ހކިބަސް ނަ ަ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވސް،
ގ ި
މި ޤާނޫނގ  147ވަނަ މާއްދާގ (ހ) ަ

ރައްކާތރިކަން ލިބޭ

އ
ގ ި
ގއި ،އަދި އ ޤާނޫނ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކ ަ
ހއްކާބހޭ ޤާނޫނ ަ

ގޮތަށް ހކިބަސް

ގތަށް ހކިބަސް
ހކިބަސް ދޭ މހން ޙިމާޔަތްކޮށް ،ރައްކާތރިކރވޭނ ޮ

ނގން

ގތަކަށް ހކިބަސް ނގމގ
ގތްތަކގ ތރއިން ޮ
އވާ ޮ
ނގމަށް ކަނޑައަޅާފަ ި
އިޚްތިޔާރ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގންވއވ.

.114

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ ފށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 152

ފަނޑިޔާރަށް
ޝަރއަތް
ކރިއަށްނގންދވޭނ
ޙާލަތއް މދވރިވން

.152

އޑއހން ނިމި ،ޙކމް
ގމން ދަނިކޮށް ނވަތަ ޝަރޢަތގ ަ
ޝަރޢަތް ހިނ ަ
އވަންވފައި ވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރ ބަލިވއްޖނަމަ ނވަތަ މަރވއްޖނަމަ ނވަތަ
އި ް
ފަނޑިޔާރގ މަޤާމގ ދައރ ހަމަވއްޖނަމަ ނވަތަ އ ޝަރޢަތއް ފށމގ ކރިން
ވ ،އ ފަނޑިޔާރއްގ މަޞްލަޙަތ ފށއަރާ
ގފައިނ ާ
މދވރިވފައިނވާ ނވަތަ އނ ި
ކަމއް

މދވރިވމގ

ނކޅދިއްޖނަމަ،

ސަބަބން

ނވަތަ
46

އ

އ

އ
ޝަރޢަތ ް

ޝަރޢަތއް

ހިންގމަށް

ހިންގމަށް

ފަނޑިޔާރަކ

އނޫންވސް

ގތަކން
ޮ

އވާ އސޫލތަކާ
ގއި ކަނޑައަޅާފަ ި
ވއިދ ަ
ގ ާ
ނކޅދިއްޖނަމަ ،މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ
ގއި ކޯޓަށް
އ ަ
ގތަކަށް އ މައްސަލަ ި
ގތްވާ ގޮތގމަތިން ،އަންނަނިވި ދގޮތންކރ ޮ
އ ޮ
އ ް
ގއި ހިމނޭ
އ ަ
ގތް ،ސަބަބާއކ މައްސަލަ ި
ޢަމަލކރވިދާނއވ .އަދި އގޮތން ކަނޑައަޅާ ޮ
ގންވާނއވ.
އން ަ
މ ޙަވާލވހރި ފަނޑިޔާރަކ ަ
ދ ފަރާތަށް ،އ ކޯޓ ހިންގ ާ
.115

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 152
.152

(ހ)

އގ ޝަރޢަތް ކރިއަށްގންދިއމަށް
މއްސަލަ ި
ަ
އހން ފަނޑިޔާރަކ އ
ކަނޑައޅން؛ ނވަތަ

.116

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 159

އަދަބ ކަނޑައޅން

.159

(ހ)

ވކަމަށް ފަނޑިޔާރ ކަނޑައަޅާ
އޗަށް ކށް ސާބިތ ާ
ދަޢވާ ލިބޭ މހާގ މަ ް
ގއި ،ދަޢވާ ލިބޭ މހާގ މައްޗަށް އަދަބ ކަނޑައަޅަންވާނ ،ޤާނޫނ
ޙާލަތ ަ
ގއި ބަޔާންކރާ ކށަކާ
އޖޭގ ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ަ
ނަންބަރ ( 9/2014ދިވހިރާ ް
އ

ގޅޭގޮތންނަމަ،

ޤާނޫނގ

ތިންވަނަ

އ
ގ ި
އ ަ
ބަ ި

އވާ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

ގއި ބަޔާންކރާ ކށަކާ ގޅޭގޮތންނަމަ ،އ
ގޮތގމަތިންނވ .އނޫން ޤާނޫނއް ަ
އވާ ގޮތގމަތިންނވ.
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޤާނޫނއް ަ

.117

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 161

އަދަބ ކަނޑައޅމގ
އސޫލާ އއްގޮތަށް
ޢަމަލކރން

.161

ގއި ޢަމަލކރަންވާނ ،ޤާނޫނ ނަންބަރ
އދަބ ކަނޑައޅމ ަ
ދަޢވާ ލިބޭ މހާގ މައްޗަށް ަ
ގއި ބަޔާންކރާ ކށަކާ ގޅޭގޮތންނަމަ ،އ
( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ަ
ގއި ބަޔާންވގންވާ އަދަބ ކަނޑައޅމގ އަސާސ މިންގަނޑާއި،
ޤާނޫނގ ތިންވަނަ ބައި ަ
ގތްވާ ގޮތގމަތިންނވ .ދަޢވާ ލިބޭ ފަރާތގ މައްޗަށް
އ ޮ
އަދަބ ކަނޑައޅމގ އސޫލާ އ ް
ގއި
ސާބިތވާ ކށަކ ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫނލްޢޤޫބާތ) ަ
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ގއި ރިޢާޔަތްކރަންވާނ،
ގއިނވާނަމަ ،އ ކށަށް އަދަބ ކަނޑައޅމ ަ
ހިމނޭ ކށއް ކަމ ަ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އސޫލަށވ.
ގ ި
އ ކށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނ ަ

.118

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 163

މދކނޑމއް ނތި

.163

(ހ)

ޝަރޢަތގ

ބަޔާންކރާ ފަދައިން ،މދކނޑމއްނތި އ ޝަރޢަތް ހިންގޭނ އިންތިޒާމ،

އަޑއހންތައް

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރ ހަމަޖައްސަންވާނއވ.

ކރިއަށްގންދިއން

.119

އ
ގ ި
އ ފށމަށްފަހ ،މި ޤާނޫނގ  142ވަނަ މާއްދާ ަ
ޝަރޢަތގ އަޑއހންތަ ް

ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ  163-1ވަނަ މާއްދާގ (ޅ) ގ ފަހަތަށް އަކރއް އިތރކރން.
( .163-1ކ)

އ
ގ ި
ގ ކޯޓ ަ
ގއި އހން ބަޔާންކޮށްފައިވނަމަވސް ،ޑްރަ ް
މި މާއްދާގ (ރ) ަ
އ
ޝަރޢަތްތަ ް

ކރިއަށްގންދާ

އޯޑިއޯ

ވޑިއޯ

އަދި

ކޮންފަރންސިންގ

މދވރިކޮށް ކރިއަށް ގންދިއމަކަށް މި މާއްދާ ހރަހއް ނާޅައވ.
.120

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ރ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 169
.169

(ރ)

މި

ދަށން

މާއްދާގ

ގއާއި،
ކޮޕނގމ ަ
އސޫލތައް،

ޝަރޢަތގ

ރކޯޑިންގތައް
މި

ޤާނޫނގ

އ
ލިޔކިޔންތަ ް

ގއި
އަޑއހމ ަ
ދަށން

ގއާއި،
ބލމ ަ

ޢަމަލކރާނ

އކލަވާލާ

ގޮތގ

އ
ގ ި
ގވާއިދ ަ
ަ

ބަޔާންކރަންވާނއވ.

.121

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 170

.170

(ނ)

( 10,000/-ދިހަހާސް) ރފިޔާއަށްވރ ބޮޑނޫން ޢަދަދަކން ޖޫރިމަނާކރން.
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.122

ގއި ހަމަޖައްސައި ،އ
ވނަ މާއްދާގ ފށޭ ޢިބާރާތް އއ އ މާއްދާގ (ހ) ކަމ ަ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 183
އކރއް އިތރކރން.
މާއްދާއަށް ަ

.183

(ށ)

މި

މާއްދާގ

(ހ)

އވާ
ގ ި
ަ

ގޮތގމަތިން

ކޯޓން

ކރާ

އަމރ

އވާ މހާއާ ޙަވާލވމަށް ،އަދަބ
އވާފަ ި
ތަންފޛކރމަށްޓަކައި ،ކޯޓން ޙކމް އި ް

 :Deletedހަ

ތަންފޛކރާ އިދާރާއަށް ކޯޓން އންގމާއކ އ އިދާރާއިން ވަގތން އ މހަކާ
ޙަވާލވާންވާނއވ .އަދި އފަދަ އަމރއް ކޯޓން ކރ އަދަބ ތަންފޛކރާ

 :Deletedހަ

އވާ މހާއާ
އވާފަ ި
އ ް
ގއިނަމަ ،ކޯޓން ޙކމް ި
އ ަ
އިދާރާ ޤާއިމވފައިނތް ރަށ ް
ޙަވާލވމަށް ފލހންނަށް ކޯޓން އންގމާއކ ،ފލހން އ މހާކާ ވަގތން

 :Deletedހަ

ޙަވާލވ ،ވ އންމ އަވަހަކަށް އަދަބ ތަންފޛކރާ އިދާރާއާ އ މހަކ
ޙަވާލކރަންވާނއވ.
.123

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 187

ކށގ ރކޯޑ

.187

(ހ)

ބލހއްޓން

މަރކަޒކޮށް ކށގ ރކޯޑ ބަލަހައްޓާނ އިދާރާއއް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލކރަން
ފަށާތާ

30

(ތިރސް)

ދވަހގ

ގއި
ތރޭ ަ

އޓަރނ

ޖނރަލް

ކަނޑައަޅަންވާނއވ.
(ށ)

އޓާނ އިދާރާއއް
މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން މަރކަޒކޮށް ކށގ ރކޯޑ ބަލަހަ ް
ގއި ،މަރކަޒކޮށް ކށގ ރކޯޑ
ކަނޑައަޅާތާ ( 6ހައއް) މަސް ދވަހގ ތރޭ ަ
ބލހއްޓޭނ ނިޒާމއް ،އ އިދާރާއިން ޤާއިމކރަންވާނއވ.

(ނ)

އ
ގ ި
މި މާއްދާގ (ށ) ގ ދަށން ޤާއިމކރާ ނިޒާމަކ ،ޖިނާއ ޢަދލގ ނިޒާމ ަ
ގއިވާންވާނއވ.
ހިމނޭ އންމހައި އިދާރާތަކަށް ވާޞިލވވޭނ ނިޒާމއް ކަމ ަ

(ރ)

މަރކަޒކޮށް ކށގ ރކޯޑ ބލހއްޓމާގޅޭ އންމހައި އސޫލތައް ،މި
މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިން ،މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ
ގއި ބަޔާންކރަންވާނއވ.
ވއިދ ަ
ގ ާ
ަ
49

.124

ވނަ މާއްދާގ (ރ) އނިކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 188

.125

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 191

ކށް ސާބިތނވާ

.191

ޙާލަތގައި ބަންދން

މއްޗަށް ކށް ސާބިތނވާކަމަށް ކޯޓން ޙކމްކރާއިރ ،އ މހަކ
ދަޢވާ ލިބޭ މހާގ ަ
ގއި
ގއި ހރި މހއްނަމަ ،އ މހަކ ބަންދން ދޫކޮށްލމަށް އ މހަކ ބަންދ ަ
ބަންދ ަ

ދޫކރން

ގންވާނއވ .އަދި އމހަކ،
ބަހައްޓާފައި ހރި ތަނގ އިދާރާއަށް ކޯޓން ވަގތން އަން ަ
އ
ޕާސްޕޯޓ ނވަތަ ދަތރފަތރކރމަށް ގންގޅޭ އނޫންވސް ރަސްމ ލިޔމ ް
ވ
އޗއް ހިފަހައްޓާފައި ާ
ހިފހއްޓިފައިވާ މހއްނަމަ ،އ އއްޗއް ދޫކރމަށް އ އ ް
ގންވާނއވ.
އން ަ
އިދާރާއަށް ކޯޓން ވަގތން ަ

.126

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 198

އިސްތިއނާފކރން

.198

(ހ)

ގއި އހން
ގއި ނވަތަ ޖިނާއ ކށް ކަނޑައޅމގ ޤާނޫނއް ަ
މި ޤާނޫނ ަ
ވ ޙކމއް ،ނވަތަ
އ ނވާހާހިނދަކ ،ކޯޓަކން ކޮށްފައި ާ
ގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޮ

 :Deletedދަށ

ނރފައިވާ އަމރއް ނވަތަ ޝަރޢަތގ ކރިން ހށަހަޅާ ހށަހޅން
ހށަހޅމގ

 :Deletedއއިން

އ
ގ ި
މަރޙަލާ ަ

ކޯޓަކން

ވ
ނިންމާފައި ާ

ނިންމމއް،

ޤާނޫނއަސާސއާ ނވަތަ ޝަރޢ އސޫލަކާ ނވަތަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފކަމަށް
ގއި ޕްރޮސިކިއޓަރ
އކޯޓ ަ
 :Deletedދިވހިރާއްޖޭގ ހަ ި

ގކޮށް ،ކަމާބހޭ ފަރާތަކން އ ޙކމއް ނވަތަ
ޤަބޫލކރވިގން ،އކަން ފާހަ ަ

ޖނރަލްއަށް ނވަތަ ދަޢވާލިބޭ ފަރާތަށް

އސްތިއނާފ ކރވިދާނއވ.
އަމރއް ނވަތަ ނިންމމއް ި
(ށ)

މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ކޯޓަކން ކޮށްފައިވާ ޙކމއް ،އ ޙކމް ކރާ
އ
ގ ި
ގނަވގން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދވަހގ ތރޭ ަ
ތާރޚން ފށިގން ި
އިސްތިއނާފ ކރވިދާނއވ.

(ނ)

މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ކޯޓަކން ނރފައިވާ އަމރއް ނވަތަ
ގއި ކޯޓަކން
ޝަރޢަތގ ކރިން ހށަހަޅާ ހށަހޅން ހށަހޅމގ މަރޙަލާ ަ
50

ނިންމާފައިވާ ނިންމމއް ،އ އަމރއް ނރޭ ،ނވަތަ އ ނިންމމއް ނިންމާ

 :Deletedނރޭ

ތާރޚން

ފށިގން

ގނަވގން
ި

10

(ދިހައއް)

ދވަހގ

އ
ގ ި
ތރޭ ަ

އިސްތިއނާފ ކރވިދާނއވ.

 :Deletedއަދި ،އ އަމރއް ނވަތަ ނިންމމއް
ގނަވގން 7
އިސްތިއނާފކރާ ތާރޚން ފށިގން ި
ގއި އ އަމރާމދ ނވަތަ އ
(ހަތއް) ދވަހގ ތރޭ ަ

(ރ)

ނިންމމާމދ ގޮތއް ކަނޑައަޅަންވާނއވ.

އވނަމަވސް ،މި މާއްދާގ (ހ)
ގއި އހން ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި މާއްދާގ (ނ) ަ
ގ ދަށން ކޯޓަކން ނރފައިވާ އަމރއް ނވަތަ ޝަރޢަތގ ކރިން ހށަހަޅާ
ވ ނިންމމއް،
ގއި ކޯޓަކން ނިންމާފައި ާ
ހށަހޅން ހށަހޅމގ މަރޙަލާ ަ
ދައލަތގ ފަރާތން އިސްތިއނާފކރާނަމަ ،އ އަމރއް ނރޭ ،ނވަތަ އ
ގޑިއިރގ
ނިންމމއް ނިންމާ ތާރޚން ފށިގން ( 48ސާޅސް އަށއް) ަ
ގއި އިސްތިއނާފ ކރަންވާނއވ.
ތރޭ ަ

(ބ)

އވާ ގޮތގމަތިން ކޯޓަކން ނރޭ އަމރއް
ގ ި
މި މާއްދާގ (ނ) އަދި (ރ) ަ
ނވަތަ ނިންމާ ނިންމމއް އިސްތިއނާފ ކރމން ،އިސްތިއނާފ ކރާ
ގއި އ އަމރާމދ
ގނަވގން ( 7ހަތއް) ދވަހގ ތރޭ ަ
ތާރޚން ފށިގން ި
ނވަތަ އ ނިންމމާމދ ކޯޓން ގޮތއް ކަނޑައަޅަންވާނއވ.
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ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 204

ކޯޓ އަމރ ދޫކރމގ
އސޫލ

.204

(ހ)

މި ޤާނޫނގ ދަށން ކޯޓ އަމރއް ހޯދައިގން މނވ ޤާނޫނ ތަންފޛކރާ
ގއި ،އ އަމރ
އވާ ކަންކަމ ަ
މށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
އިދާރާތަކަށް ނކރވޭނ ކަ ަ
ގތަށް
ވ ޮ
އ އކލ ޭ
ވއިދއް ،އަންނަނިވި އސޫލތަ ް
ގ ާ
ގއި ޢަމަލކރާނ ަ
ދޫކރމ ަ
މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދައި ،ޢާންމކރަންވާނއވ.
()1

ގއި،
ވ ކަމަކަށް އކަންވމގ ބަދަލ ަ
ވަކި ކޯޓަކަށް ޚާއްޞަވގން ާ
ގއި ކޯޓ އަމރ
އކި ކޯޓތަކގ ފަނޑިޔާރންގ ތރއިން މާލޭ ަ
ދޫކރވިދާނ މަދވގން ( 15ފަނަރަ) ފަނޑިޔާރން ކަނޑައޅން؛

()2

އ
ގ ި
އއިން ފަނޑިޔާރަކ ކޯޓ އަމރ ދޫކރމަށް ހަފްތާއއްގ ތރޭ ަ
ޚާއްޞަވާންޖހޭ ދވަސް ކަނޑައޅން؛
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()3

ވިދިވިދިގން ދ ދވަހ އއް ފަނޑިޔާރަކ ކޯޓ އަމރ ދޫނކރވޭނ
ގތްވން؛
ޮ

()4

ގއި ފަނޑިޔާރން ދައރވާ އސޫލަކން ކޯޓ
ކޯޓ އަމރ ދޫކރމ ަ
މޖހން؛
އަމރ ދޫކރމގ އސޫލ ހަ ަ

()5

އމރަކ ،އ ފަނޑިޔާރަކ ނިސްބަތްވާ
އ ފަނޑިޔާރަކ ދޫކރާ ކޯޓ ަ
ގއި ބލން؛
އކަމ ަ
ކޯޓަކން ދޫކރާ ކޯޓ އަމރ ް

()6

ގއި ކޯޓ އަމރ ދޫކރާނ މޖިސްޓްރޭޓން ކަނޑައޅން؛
އަތޮޅތަކ ަ

()7

ކޯޓ އަމރ ދޫކރމަކ ،ފަނޑިޔާރަކ ހންނަ ތަނަކަށް ޤާނޫނ
ގސް ،އކަމާގޅޭ ލިޔން
ތަންފޛކރާ އިދާރާގ އޮފިސަރން ޮ
އ
ހށަހޅމން ،އ އަމރ ދޫކރމާއި ދޫނކރމާމދ އ ވަގތ ގޮތ ް
ގތަށް އޮންނަކަމަކަށްވން.
ކަނޑައަޅަންޖހޭ ޮ

(ށ)

ވލާނ ސޕްރމް
ގވާއިދ އކލަ ާ
މި މާއްދާގ (ހ) ގ ދަށން ހަދަންޖހޭ ަ
ކޯޓންނވ.

2 :Deleted

(ނ)

އ
ގއި ބނާ އސޫލތަ ް
ނަންބަރާއި )3( ،ވަނަ ނަންބަރާއި )4( ،ވަނަ ނަންބަރ ަ

،3 :Deleted

އ ކޯޓަކަށް ނހިނގާނއވ.

 :Deletedއަދި
4 :Deleted
 :Deletedމް

ގއި ހރ އންމ ފަނޑިޔާރއް ނަމަ ،މި މާއްދާގ (ހ) ގ ( )2ވަނަ
އ ަ
ކޯޓ ް

(ރ)

ގނަ ފަނޑިޔާރން މަސައްކަތްކރާ ކޯޓއް ނަމަ،
އއް ފަނޑިޔާރަށްވރ ި
ހައްޔަރ އަމރއް ނރނ ފަނޑިޔާރ ،އ އަމރަކާ ގޅިގން ހައްޔަރކރވނ
މހއްގ

ބަންދާމދ

ބައިވރިވގންނވާނއވ.
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ގޮތއް

ކަނޑައޅމގ

އސަލަ
މަ ް

ގއި
ބލމ ަ
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 :Deletedރައްޔިތންގ މަޖިލހން ފާސްކޮށްފައިވާ

ގތަށް އިޞްލާޙކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ނ) ގ ފށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 212

ވނަ
>#< :Deletedބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 213
ގތަށް އިޞްލާހކރން.
މާއްދާގ (މ) އަންނަނިވި ޮ

.212

¶

(ނ)

ގއި ވަކި ކަމއް ކރމގ ޚާއްޞަ
އޞަ ޤާނޫނއް ަ
ޖިނާއ ކށް ކަނޑައޅމގ ޚާ ް
ކަނޑައަޅައިދފައިވާ

އ
ގ ި
ޙާލަތ ަ

ވއި،
ފިޔަ ަ

މި

ޤާނޫނަށް

.213 :Deleted

އސޫލތަކއް

( :Deletedމ)

ގއި ޢަމަލކރަންވާނ މި
ޢަމަލކރަން ފށމަށްފަހ އަންނަނިވި ކަންކަމ ަ
އވާ
ގއި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ގވާއިދތަކ ަ
ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނގ ދަށން ހަދާ ަ

" :Deletedފލހންގ މަރކަޒއް" ކަމަށް ބނފައި

ގޮތގމަތިންނވ.

އވަނ ،އަންނަނިވި ތަންތަނަށވ¶ .
)1( :Deleted
 :Deletedމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގ މައި އިދާރާ؛ ¶
)2( :Deleted
 :Deletedދިވހިރާއްޖ އކިއކި ސަރަޙައްދތަކަށް ބަހައި،
ގއި ޤާއިމކޮށްފައިވާ ފލހންގ
އކި ސަރަޙައްދތަކ ަ
ސަރަޙައްދ މަރކަޒތައް؛ ¶
)3( :Deleted
އވާ އަތޮޅ ޕޮލިސް
ގއި ޤާއިމކޮށްފަ ި
 :Deletedއަތޮޅތަކ ަ
ސްޓޭޝަންތައް؛ ¶
)4( :Deleted
އވާ ރަށ ޕޮލިސް
ގއި ޤާއިމކޮށްފަ ި
 :Deletedރަށްރަށ ަ
ސްޓޭޝަންތައް؛ ¶
)5( :Deleted
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އވާ ފލހންގ
ގއި ޤާއިމކޮށްފަ ި
 :Deletedރަށްރަށ ަ

ގތަށް އިޞްލާހކރން.
ވނަ މާއްދާގ (ލ) އަންނަނިވި ޮ
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 213
.213

ޕޯސްޓތައް؛ ¶

( ލ)

ގޅންހރި ވާޤިޢާއއް ނވަތަ މާއްދ ހއްކއް ނވަތަ އއްޗއް ހރި ކޮންމ

)6( :Deleted

ތަނަކަށވ.

ގއި ޤާއިމކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް
 :Deletedމާލޭ ަ
ސްޓޭޝަންތައް؛ ¶
)7( :Deleted
 :Deletedމގ އިތރންވސް ފލހންގ ޚިދމަތާގޅޭ
އޞަކޮށްގން
މސައްކަތަށް ޚާ ް
ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކގ ަ
ގ މަރކަޒތައް¶ .
އފައްދައި ހިން ާ

ގ ހިނދ ،އ ކށާ
"ކށގ ވށި" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ކށއް ހިނ ާ

.130

ވނަ މާއްދާގ (ޏ) ގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ހަތް އަކރ އިތރކރން.
ބނވިދިޔަ ޤާނޫނގ ަ 213
.213

(ސ)

"ހއްކާބހޭ ޤާނޫނ" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ޤާނޫނ ނަންބަރ 24/76
އކާ
(ހއްކާބހޭ ޤާނޫނ) އަށް ޢަމަލކރވމންދާހާ ހިނދަކ އ ޤާނޫނާއި ،ހ ް
53

އ
ގއި ޢަމަލކރާނ މިންގަނޑތަކާއި އސޫލތަ ް
ގތން ޖިނާއ މައްސަލަތަކ ަ
ގޅޭ ޮ
އޔިތންގ މަޖިލހން ފާސްކރާ ޤާނޫނތަކާއި އ ޤާނޫނތަކގ
ބަޔާންކޮށް ރަ ް
ގތންނވ.
ގވާއިދތައްވސް ހިމނޭ ޮ
ދަށން ހަދާ ަ
(ޑ)

އއވަނ ،ހައްޔަރަށްވސް ބަންދަށްވސް އަދި
"ހއްޓވން" ކަމަށް ބނފަ ި
އ
އ ނވަތަ ބަލަ ި
ގތަށް ސވާލކރމަށްޓަކަ ި
ބލމގ ދަށަށް ގނައމަށްވސް ނވާ ޮ
ގއި އޭނާގ
ވ ހއްޓވމަށވ .އ ޙާލަތ ަ
ފާސްކރމަށްޓަކައި މހަކ ހއްޓ ާ
މިނިވަންކަން ނިމމަކަށް އައ ކަމަށް ބަލައި ،ޤާނޫނ އިންޒާރދ ،ވަކލއްގ
އހތރިކަން ދ ހަދާކަށް ލާޒިމއްނޫނވ.

(ޒ)

()1

"ބލމގ ދަށަށް ގނައން" ކަމަށް ބނފައިއވަނ ،އަންނަނިވި ދ
ގއިވާ މހާ ހރި ޙާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށވ.
ޙާލަތންކރ ޙާލަތއް ަ
ގތަށް
ގތަށް ނވަތަ ބަންދކރމަށް ނވާ ޮ
ހައްޔަރަށް ނވާ ޮ

.i

އ ސވާލކރމަށްޓަކައި ފލހންގ
ގ ި
ކށއްގ ތހމަތ ަ
މަރކަޒަކަށް ގނައމަށްފަހ ނވަތަ ހާޒިރކރމަށްފަހ
އ
ގ ި
ގޑިއިރގ ވަގތ އތަނ ަ
ގ ( 4ހަތަރއް) ަ
ހިނ ާ
ހޭދަކރާ ކރން؛ ނވަތަ
ހައްޔަރކރމަށްފަހ ނވަތަ ބަންދކރމަށްފަހ ފލހންގ

.ii

ގއި އޭނާ
އ ނވަތަ ބަންދ ަ
ގ ި
ގއި ހައްޔަރ ަ
ބލމގ ދަށ ަ
ހންނަ ހރން.
()2

ގއި
އ ަ
ތހމަތ ް

ކށ ގ

މަޢލޫމާތއް

ގތަށް
ނޫން ޮ

ސާފކރމަށް

ނވަތަ

ސވާލއްކރމަށް
އ
ހކިބަހ ް

ނވަތަ

އ
ހޯދމަށްޓަކަ ި

ފލހންގ މަރކަޒަކަށް ހާޒިރވާ މހާ އހރ މި މާއްދާގ
ބޭނމަށްޓަކައި،

ފލހންގ

ބލމގ

ގއި
ދަށ ަ

ކަމަކަށް

ގއި ،ޤާނޫނ
ނބލވޭނއވ .ބލމގ ދަށަށް ގނައމގ ޙާލަތ ަ
އގ އހތރިކަން ދޭނއވ.
އިންޒާރދ ވަކލ ް
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(ޓ)

()1

ވންކަން
"ހައްޔަރކރން" ކަމަށް ބނފައިއވަނ ،މހއްގ މިނި ަ
ހއްޓމަކަށް

މި

ގނސް،

ޤާނޫނގ

ވަނަ

44

އ
ގ ި
މާއްދާ ަ

އވާ ޤާނޫނ އިންޒާރ ދިނމާއކ ،ފލހންގ ބލމގ
ބަޔާންކޮށްފަ ި
ދަށަށް އޭނާ ގނައމަށވ.
()2

ގއި މހަކ ހންނާނ އޭނާ ފލހންގ ބަންދަށް
ފލހންގ ހައްޔަރ ަ
ބަދަލވމާ ހަމައަށވ.

ގއި ހންނަ މހާ
ފލހންގ ހައްޔަރ ަ

ފލހންގ ބަންދަށް ބަދަލކރވޭނ ،އޭނާގ މައްސަލަ ތަޙްޤޤކރާ
ޑިޕާޓްމަންޓގ

އ
އިސްވރިއ ް

އޭނާ

ބަންދަށް

ބަދަލކރމަށް

ގއި ބހއްޓމަށް
ކަނޑައޅމން ނވަތަ ފަނޑިޔާރަކ އޭނާ ބަންދ ަ
އަމރކރމންނވ.
()3

ގއި
އދާ ަ
މ ް
ގއި މހަކ ހންނަ ވަގތ ،މި ޤާނޫނގ  44ވަނަ ާ
ހައްޔަރ ަ
ގއި ބަޔާންވގންވާ ޙައްޤތައް
އވާ ޤާނޫނ އިންޒާރ ަ
ބަޔާންކޮށްފަ ި
ލިބިގންވއވ.

(ޔ)

"ބަންދކރން" ކަމަށް ބނފައިއވަނ ،މހަކ ހައްޔަރކރމަށްފަހ އޭނާ
ގއި އޭނާ
ގއި ހންނަ ޙާލަތަށވ .ބަންދގ މއްދަތ ަ
ފލހންގ ބލމގ ދަށ ަ
ގއި
އގައވ .ބަންދ ަ
އވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލ ް
ގ ި
ހންނާނ ފލހންގ ބލމގ ދަށ ަ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ
ހންނަ ވަގތ މި ޤާނޫނގ  44ވަނަ މާއްދާ ަ
ގއި
އިންޒާރ ަ

ވ
ބަޔާންވގން ާ

ޙައްޤތައް

ގއި
ބަންދ ަ

ހންނަ

މހާއަށް

ލިބިގންވއވ.
(ޕ)

"ވރިފަރާތް" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،އަމިއްލަ ތަނަކާ ގޅޭގޮތންނަމަ ،އ
ގތންނަމަ ،އ ތަން
އޔަށްދފައިވާ ތަނަކާ ގޅޭ ޮ
ތަނއްގ ވރިފަރާތަށވ .ކ ް
ވކި ޔނިޓއް ނވަތަ
އވާ ފަރާތަށވ .އއްމދ ޢިމާރާތއްގ ަ
ކއްޔަށް ހިފާފަ ި
އ ނވަތަ ބައއްގ ވރިފަރާތަށވ .އަދި އއިން
ބައއްނަމަ ،އ ޔނިޓ ް
މ ނވަތަ އނޫން
ގއިނަ ަ
ގއި ނތް ޙާލަތއް ަ
އއްވސް ފަރާތއް އއިން ތަނއް ަ
55

އ ދިރިއޅޭ ނވަތަ އ ތަނަކާ އ ވަގތަކ
ގ ި
އ ަ
ގއިނަމަ ،އތަނ ް
ޙާލަތއް ަ
ޙަވާލވހރި ފަރާތްވސް ހިމނޭގޮތންނވ.
(ޖ)

"މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބނފައި އވަނ ،ޖިނާއ ކށަކާ
އވާ މހާގ
ގ ި
ގތން ސވާލކރވމންދާ މހާ ނވަތަ ކށގ ތހމަތ ަ
ގޅޭ ޮ
މަޞްލަޙަތ ޙިމާޔަތްކޮށްދވޭނ ކަމަށް އޭނާ ކަނޑައަޅާ ،ޢމރން 18
(އަށާރަ) އަހަރން މަތގ ކޮންމ މހަކަށވ.

.131

އ
ގ ި
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލކރަން ފަށާނ ،މި ޤާނޫނ ފާސްވ ،ތަޞްދޤކޮށް ،ދިވހި ސަރކާރގ ގޒޓ ަ
ޝާއިޢކރާ ތާރޚން ފށިގންނވ.

___________________22.8.2020
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