


 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  1 އަށް ޤާނޫނު(  ޖިންސީ ކުށުގެ  ) 17/ 2014 ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްދާެއއް ަވަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ފަސް ަވނަ ބާބަށް  50ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ  .1
 އިތުރުކުރުން.

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް  
ބޭނުންކުރުން 
 ލާޒިމުކުރުން

  17ވަނަ މާއްދާއާއި  16މާއްދާއާއި ވަނަ  15ވަނަ މާއްދާއާއި  14މިޤާނޫނުގެ  )ހ( 50-1
ވަނަ މާއްދާެގ   24ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    21އާއި  މާއްދާ  20މާއްދާއާއި    ވަނަ

ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ކުށެއް ވަނަ މާއްދާ  38ވަނަ މާއްދާއާއި    28)ށ( އާއި  
 ގިކަމަށް ތުހުަމތުކުރެވޭ މަްއސަލަތަކުގައި ކުށުގެ ޝިކާރަކަްށ ވީ ފަރާތުގެހިން

ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލު  ހަށިގަނޑާއި އަންނައުުނން ސާމްޕަލް ނަގައި، އެސާމްޕަލްގެ
 ކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމަކެވެ.  

 
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް  )ށ(  

ތަޙްލީލުކުރުމަށް ވީފަރާތުގެ ރުހުމުގައި، ޖިްނސީ ކުށުގެ ފޮރެންސިކް 
ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ "ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް" ޭބނުންކޮށް ނެގޭ ސާމްޕަލްތައްކެއްގެ  

 މައްޗަށް ކުރެވޭ ތަޙްލީލެކެވެ.
 

ޖިންސީ ކުށުގެ ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުކުރުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ "ރޭޕް އެވިޑެންސް   )ނ(  
ތައް ނެގުމަށާއި ރައްކާކުރުމަށް ކިޓް"ގައި އެންމެ މަދުވެގެން އަންނަނިވި ސާމްޕަލް

 ޭބނުންވާނޭ އާަލތްތައް ހުްނނަންާވނެއެވެ.
 

ގެ ވަށައިގެންވާ ކުރިމަތިަފރާތާއި ފުރަގަސްފަރާތު ންނާއިއިސްތަށިގަނޑު (1)   
 ؛އިސްތަށި ގާނަސަރަޙައްދުން 

  ؛ލޭ އަދި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި (2)   
 ؛ފަރާތުގެ އަންނައުނުކުށުގެ ޝިކަރާއަކަށް ވީ  ( 3)   
 ؛ނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަތި ދަށުން ަނގާ ސާމްޕަލް (4)   
 ؛ނަގާ ސާމްޕަލް ންރިމަތި ފަރާތާއި ފުރަގަސްފަރާތުކު (5)   
 އަދި؛ އަގައިން ނަގާ ސާމްޕަލް ( 6)   
 ހަށިގަނޑުގެ ޭބރުން ނަގާ ސާމްޕަލް. (7)   

 
އި އެފަދަ ސާމްޕަލް ރާއްކާތެރިކޮށް ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތާ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް )ރ(  

މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ ގެ އުޞޫލުތައް ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދު ަބހައްޓާނޭ ޮގތު



ދަިއ ހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން 30ފަށާތާ 
 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
ސަރުކާރުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންާގ  )ހ( 50-2

ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ލިޭބނޭ އިންތިޒާމް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ 
 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

 
ޭބނުންކޮށްގެން ނަާގ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުން ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް  )ށ(  

 ސާމްޕަލްތައް ނެގުމަށް އެއްވެސް އަގެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ލޭިބނޭ އިންތިޒާްމ  )ނ(  
މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ  6މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނފަށާތާ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
 

ތަމްރީން ލިިބފައިވާ 
ފަރާތްތަކުން ސާމްޕަލް 

 ނެގުން 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ލިިބފައި ހުރި ޑޮކްޓަރެއް   )ހ( 50-3
ނުވަތަ ނަރުހެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޮކންމެ ސިއްޙީ  

ކޮންެމ ޮހސްޕިޓަލެއްގައި  މަރުކަޒެއްގައިއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ޭބނުންކޮށްގެން ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސަކަތްކުރަންވާީނ  )ށ(  
 މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ތަމްރީން ލިިބފައިވާ ފަރާތްަތކުންނެވެ.

 
މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި  6މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންަފށާތާ  )ނ(  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީން ިލިބފަިއވާ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮންމެ ިސއްޙީ މަރުކަޒެއްގައިއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންާގ 

ކަން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އޮތޯރިޓީއިްނ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހުރި 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަމްރީން ިލިބަފއިވާ ޑޮކްޓަރެއް  )ރ(  

ނުވަތަ ނަރުހެއް ސަރުކާރުްނ ހިންގާ ކޮންމެ ސިއްޙީ މަރުކަޒެއްގައިއާއި  
ޕިޓަލެއްގައި ހުރިތޯ ަބލައި އެަކމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮންމެ ޮހސް

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 
އަދި، އެރިޕޯޓު ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 



ސާމްޕަލް  
ށް ރައްކާތެރިކޮ
 ބެހެއްޓުމާއި

 ލެޯބޓަރީއަށް ފޮނުުވން 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ޭބނުންކޮށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލް، ެއސާމްޕަލް ނަގާ  )ހ( 50-4
މަރުކަޒުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ަބހައްޓާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު މިާޤނޫަނށް ޢަމަލުކުރަްނ 

ދުވަހުގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން  30ފަށާތާ 
 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

 
ވަނަ   52ންކޮްށގެން ނަގާ ސާމްޕަލްއަކީ މިޤާނޫނުގެ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ޭބނު )ށ(  

( ަވނަ ނަްނަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ 3( ވަަނ ނަްނަބރާއި )1މާއްދާގެ )ހ(ގެ )
ފަދަ ހެއްކެއްކަމުން، ރޭޕް އެވިެޑންސް ކިޓް ޭބުނންކޮށްގެްނ ނަގާ ސާމްޕަލް ނެގި 

 ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލު މަރުކަޒަކުން ތަޚްޤީޤު އިދާރާއަށް އެސާމްޕަލް ގެންދިއުމުގައި
ދުވަހުގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް   30މިޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާާތ 
 ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

 
 

 އުނިކުރަން ( ނ)ަނ މާއްދާެގ ަވ 53 ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ .2

އަުބރުވެރިކަމާއި އަޚްލާގާ ގުޅުންހުިރ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތުގެ ނަފްސުގެ  (ނ) 53 
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް ސާިބތުވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ަބލާއިރު، އެފަދަ ކުށެއް 
އޭނާއާމެދު ހިނގާފައިވާކަމަށް ޮދގު ހެކި ދީފާނެ މީހެއް ކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭފަަދ 

 ޙާލަތެއް ކޯޓަށް ފާހަގަވުން.
 

 )ރ( އުނިކުރަން ަނ މާއްދާެގ ަވ 53 ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ .3

ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވީ ފަރާތާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވާހަކައަށް  )ރ( 53 
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް އެގޮތަށް ހިނގާފައިވުމަށްވުެރ ޮބޑަށް، އެކަން 

ޙާލަތެްއ އެގޮތަށް ހިނާގފައި ނުވާކަަމށް ެބލެޭވނެ ފުރުޞަުތ ިލިބދޭ 
 ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް، ކޯޓަށް ަޤޫބުލކުރެވުން.

 
 ަވަނ މާއްދާެގ )ބ( އުނިކުރަން  53ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާމެުދ ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމުގެ ުކރިން، އެނާއާިއ  )ބ( 53 
ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަކީ، އަދި އެ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 
ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާްތތަކަކީ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ހިނގުމަްށ މަގުފަހިވެދާެނ 

 ދާނެ ޙާލަތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަޫބލު ނުުކރެވުން.ސަަބެބއް ވުޖޫދުގައި އޮވެ
 



 
 ަވނަ ބާބަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާްއދާ އިތުރުކުރުން. ހަތްަވަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް  57ޤާނޫނުެގ  ބުނެިވދިޔަ .5

 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ  
ތަންތަުނންގެ 
 ޚާއްސަ ޛިންމާ 

ހިނގިކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ކުށެއް  )ހ( 57-1
އް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް ކުށުގެ ޝިކާރަކަށް ވީ ފަރާތެއެއްގެ މައްސަލަ

ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުވެއްޖެނަމަ އެމަރުކަޒަކުން  ސޯޝަލް ސަރވިސް  
 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަގުތުން އަންގަްނވާނެއެވެ.

 
  17ވަނަ މާއްދާއާއި  16އާއި ވަނަ މާއްދާ 15ވަނަ މާއްދާއާއި  14މިޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ   24ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    21އާއި  މާއްދާ  20މާއްދާއާއި    ވަނަ
މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ވަނަ    38ވަނަ މާއްދާއާއި    28)ށ( އާއި  

އެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް ކުށުެގ ހިނގިކަމަށް ތުހުަމތުކުރެވޭ މައްސަލަ
ވަނަ  50-1ކާރަކަށް ވީ ފަރާތް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުވެއްޖެނަމަ މިޤާޫނނުެގ ޝި

މާއްދާގައި ުބނާ ސާމްޕަލް މިޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތްށ ލަސްނުކޮށް 
 އެތަނަކުން ނަގަންާވނެއެވެ. 

 
ތުހުމަތުކުރެވޭ މިޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ކުށެއް ހިނގިކަމަްށ  )ނ(  

އް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް ކުށުގެ ޝިކާރަކަށް ވީ ފަރާތެއެއްގެ މައްސަލަ
ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލެއް ކޮންމެ 
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގައި ހަދާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އުޞޫލަކީ 

 ތޯރިޓީއިްނ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮ
 

މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކުން  )ރ(  
މިމާއްދާގައި ަބޔާންވެގެންާވ ޢަމަލުނުކޮށްފިނަަމ އެފަރާތަކުން އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް   3)އެކެއް( މަހާއި    1ކުށުގެ އަދަަބކީ   
 ޖަލަށްލުމެވެ.

 
ކުށުގެ ޝިކާރަކަށް 
ވީ ފަރާތާގުޅިގެން 

ފުލުހުން 
އަދާކުރަންޖެހޭ 
 ޚާއްސަ ޛިންމާ 

  17ވަނަ މާއްދާއާއި  16ވަނަ މާއްދާއާއި  15ވަނަ މާއްދާއާއި  14މިޤާނޫނުގެ  )ހ( 57-2
ވަނަ މާއްދާގެ   24ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    21އާއި  މާއްދާ  20މާއްދާއާއި    ވަނަ

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ވަނަ    38ވަނަ މާއްދާއާއި    28)ށ( އާއި  
އެއް ފުލުހުންނަށް ުހށަހެޅިއްޖެނަމަ، ހިނގިކަމަށް ތުހުަމތުކުރެވޭ މައްސަލަ

އެމައްސަލައިގައި ކުށުގެ ޝިކާރަކަށް ވީ ފަރާތް ފުލުުހންނަށް ޯހުދނުހާ އަވަހަކަށް 



ށް އެމަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ސޯޝަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއެކު، ކުށުގެ ޝިކާރަކަށް   )ށ(  

 ވީ ފަރާތް އޭނާގެ ރުހުމާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކަށް އެނާ ގެންދަންވާނެއެވެ.
  

ހިނގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ ަބޔާންކޮްށފައިވާ ފަދަ ކުށެއް މި ޤާނޫނުގައި  )ނ(  
އެއް ފުލުހުންނަށް ހުަށހެޅިއްޖެނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ކުށުގެ މައްސަލަ

ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާއާމެދު ޢަމަލުތައް ަބހައްަޓން ޖެހޭނޭގޮތާިއ، އެމައްސަލައެއްގެ  
ތަޚްޤީޤުކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނޭ ކަންތައްތައް ަބޔާންކުރާ އުޞޫލެއް  

 ލުހުން ހަދަންާވނެއެވެ. ފު
 

މިޤާނޫނުގައި ަބޔާންޮކށްފައި ކުެށއްގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ަޢމަލުކުރަންޖެޭހ  )ރ(  
އުޞޫލަކާ ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ތުހުމަތެއް 

ފެށިގެްނ  ފުލުހުންނާމެދު އުފަންވީކަން ފުުލހުންގެ މުއައްސާސާއަށް އެގޭ ވަގުތުން
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ މައްަސލަތައް ެބލުމުެގ  24

އަދި އެފަދައިން  ޒިންމާ އަދާކުރާ މިނިވަން މުއައްސަސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުއައްސަސާއަކުން    3ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ގިނަވެގެން  

   ންާވނެއެވެ.ތަޚްޤީޤުކޮށް ނިންމަ
 

  އިތުރުކުރަން  އަންނަނިިވ ައކުރު  ެގ )މ( ެގ ފަހަތަށްަވަނ މާއްދާ 69ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ  .6
 

އަނިޔާގެ  "ސޯޝިއަލް ސަރިވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ  )މ(-1 69 މާނަކުރުން
ދިނުމުެގ  ސަޕޯޓް ސައިކޯސޯޝަލް ަފރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭޝިކާރަޔަކަށްވެގެން 

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ވަޒީރު ނުވަތަ ވުޒާރާގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ 
 އިދާރާއަށެވެ.

"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ ސަރުކާރުގެ ސިއްޙީ   )މ(-2  
ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި 
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