
 
 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  

 ަމްނ ރައިޓްސް އެްނޑް ެޖްނޑަރ ކޮިމޓ  އުހި
 
 

އިޞްލާޙު  ... ވަނަ  ޤާނޫނު( އަށް    ޖިންސ  ކުށުގެ )   17/ 2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ނަންބަރު:    ބިލު   ގެނައުމުގެ  ނަންބަރު  20- /ބ 19/ 2020)ބިލު  ޤާނޫނު  އަދި   )
)ޖިންސ  ކުށުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު    17/ 2014

 ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު (   19- /ބ 19/ 2020)ބިލު ނަންބަރު:  
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 މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ  އު ހި 
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓ ގެ    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19،  ޭބއްވިގައި    2019  ޖޫން  11މި ކޮމިޓ  އުފެދިފައިވަނ   

ޖެންޑަރ އ ކުއަލިޓ އާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަބލައި އިންސާނ  ޙައްޤުތަކާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތަކ ،  

މަން  ޔުއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި، ހިދިރާސާކޮށް  

މަން ރައިޓްސް، ޖެންޑަރ ޔު ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި، ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ  އަދި މިނޫންވެސް ހި

މަން ރައިޓްސް  ޔުހައި ކަންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ހިއަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެ

 ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުން ޢައްޔަނުކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.  
 

 ގެ ނައިބު މިޓ ގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
  

 ޖ ހާން މަޙްމޫދު 
 ދާއިރާ ހިންނަވަރު

 
 

 

 ން ޒިޔާދު އި ޙުސަ 
 ދާއިރާ  ވައިކަރަދޫ

   މެންބަރުން މިޓ ގެ  ކޮ 
 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމ  
 ދާއިރާ މާފަންނު އުތުރު

  
 މުޙައްމަދު ރާޢ  

 ދާއިރާ މަކުނުދޫ

 

 ޔޫނުސް ޢަލ  
 ދާއިރާ ހޮޅުދޫ
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 ފް ތަޢާރު .1

ވަނަ   21  ދައުރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުގެ    2021  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  ވިގައި ޭބއްވެ  2020ޖުލައި    20މި ރިޕޯޓަކ ،  

 ޖިންސ  ކުށުގެ )  2014/17ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ،    ،ޖަލްސާގައި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު   އިއާ  (20-/ބ 2020/19ިބލު ނަންަބރު:  )  ގެ ިބލުއިޞްލާޙު ގެނައުމު... ވަނަ  ( އަށް  ޤާނޫނު

އިޞްލާޙު  ... ވަނަ  ( އަށް  ޖިންސ  ކުށުގެ ޤާނޫނު)  2014/17ނަންަބރު  ޤާނޫނު    އަޙްމަދު ނަސ މް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މ ކާއ ލް

ިބލުކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓ ން އެ  މި    (19-/ބ 2020/19ިބލު ނަންަބރު:  )ިބލު  ގެ  ގެނައުމު އެކުގައި   ދެ 

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 

ޤާނޫނު ނަންަބރު  "  ފައިވާއްތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅުމި ރިޕޯޓުގައި "ިބލު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ   

 ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" އަށެވެ.  ޖިންސ  ކުށުގެ) 2014/17

... ( އަށް  ޖިންސ  ކުށުގެ ޤާނޫނު)  2014/17ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ފައިވާ  އްތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙިސާން ޙުސައިން ހުށަހަޅު

،  ޭބއްވުނ ިބލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން  ތަޢާރަފްކުރުމުގެގޮތުން  (20-/ބ 2020/19)ިބލު ނަންަބރު:  ިބލު  ގެ  އިޞްލާޙު ގެނައުމުވަނަ  

އަދި  ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.    15  ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ  2020  ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  2020  ޖުލައި  6

ގައި އޮތް    2020ޖުލައި    20އަދި    ވަނަ ޖަލްސާ  19  ދައުރުގެ  ދެވަނަ  ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  2020  ޖުލައި  14

އި، އްވަަބހުސްކުރަމެނަްބރުން    4ޖުމްލަ  ގުޅޭގޮތުން    ގައި، މި ިބލާވަނަ ޖަލްސާ  21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  

މެންަބރުންގެ    71މި ިބލު މަޖިލ ހުން ަބލައިގަތުމަށް، އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  އުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ހިިބލު ދިރާސާކުރު  ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި   އަޣުލަިބއްޔަތުން

  އެވެ. ފޮނުއްވެވިއަށްކޮމިޓ 

ޖިންސ  ކުށުގެ )  2014/17ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ފައިވާ  އްވާގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންަބރު މ ކާއ ލް އަޙްމަދު ނަސ މް ހުށަހަޅު

ިބލުގެ ފުރަތަމަ   ތަޢާރަފްކުރުމުގެގޮތުން  (19-/ބ 2020/19ިބލު ނަންަބރު:  )ިބލު  ގެ  އިޞްލާޙު ގެނައުމު... ވަނަ  ( އަށް  ޤާނޫނު

ވަނަ    15ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ    2020ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    2020ޖުލައި    6، ކިޔުން ޭބއްވުނ 

ލައި ޖު  20ވަނަ ޖަލްސާ އަދި    19ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ    2020ޖުލައި    14ޖަލްސާގައެވެ. އަދި  

ދައުރުގެ    2020 ދެވަނަ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އޮތް  ގުޅޭގޮތުން    21ގައި  ިބލާ  މި  ޖަލްސާގައި،  މެންަބރުން  ވަނަ 

ަބހުސްކުރައްވާފައެއްނުވެއެވެ.  ިބލާ ގުޅޭގޮތުން  މެންަބރަކު  އެއްވެސް  ަބހުސްކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު ނަމަވެސް، 
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އޮތް  2020ޖުލައި    20އަދި،   މި ިބލު މަޖިލ ހުން ވަނަ ޖަލްސާގައި    21 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ގައި 

މެންަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން    73ަބލައިގަތުމަށް، އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

ދިރާސާކުރުމަށް، ރައްޔިތު މި ިބލު  ންގެ މަޖިލ ހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ އަށް  ފާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި 

 ފޮނުއްވެވިއެވެ. 

 

 

   ގޮތް ބިލު ދިރާސާކުރި  ކޮމިޓ ން  .2

- /ބ 2020/19  :ނަންަބރު  ިބލު)   ތައް  ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"  ޖިންސ  ކުށުގެ)  2014/17"ޤާނޫނު ނަންަބރު  

  2020ގައި އޮތް ކޮމިޓ ގެ    2020  އޮގަސްޓު  18ކޮމިޓ އަށް ލިުބމާގުޅިގެން،    (20-/ބ 2020/19ިބލު ނަންަބރު:    އަދި  19

އަހަރުގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި    42ވަނަ  މަޝްވަރާކުރުދެ  ވަނަ  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ނަންަބރު    މަށްފަހު،ިބލާމެދު  ޤާނޫނު 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    މ ކާއ ލް އަޙްމަދު ނަސ މް  ދާއިރާގެ މެންަބރުގަލޮޅު ދެކުނު    އަށް  )ޖިންސ  ކުށުގެ ޤާނޫނު(  2014/17

)ިބލު    ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލު  ޙިސާން ޙުސައިން، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު  (19-/ބ 2020/19)ިބލު ނަންަބރު:    އިޞްލާޙުތައް

ވަކިވަކިން ދެ ިބލު    ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އެފައިވަނ ،  ފައިވާތ ، ކޮމިޓ ން ނިންމާނިގައި ހިމެ  (20-/ބ 2020/19ނަންަބރު:  

ރައްޔިތުންގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިބލު ދިރާސާކުރުމަށެވެ.    ޙިސާން ޙުސައިންދިރާސާކުރުމުގެ ަބދަލުގައި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު  

  ނިންމިއެވެ.   ރުމަށްޔާލު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚި  99މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

އެދުވަހު،  ގޮތުންއެ ޝާރައް  ހަމަ  އިޢުލާނު  އެ  ވެްބސައިޓްގައި  މަޖިލ ހުގެ  ވަގުތު  އިޢުލާނުގެ  ފައިވެއެވެ.  ކޮށްއިޢުޔިތުންގެ 

އެ   އިޖާަބދެއްވައި  ހަމަވިއިރު،  އެންމެ  އިޢުލާނަށް  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ިބލާޚިޔާލު  އަދި  ކަމާގުޅޭ    ފަރާތަކުންނެވެ.  ގުޅޭގޮތުން 

ކަށް ސިޓ  ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. އެގޮތުން  ތަފަރާތް ޔާތަކުގެ ޚިޔާލު ލިޔުމުން ހޯދުމަށް އެޢިއްއިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމް

 ތިރ ގައިވާ އިދާރާތަކަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސިޓ  ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

 ؛ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސްއެޓަރނ   .1

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .2

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .3

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް .4

 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް .5

 ؛ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް .6
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 ؛ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ  .7

 ؛މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިންދިރާ ގާންދ   .8

 ؛މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން .9

 ؛މޯލްޑިވްސް ޑެފް އެސޯސިއޭޝަން .10

 ؛ފެމިލ  ލ ގަލް ކްލިނިކް .11

 ؛ހޯޕް ފޯ ވިމެން .12

 ؛މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ފިޒިކަލް ޑިސޭަބލްސް .13

 ؛ސޮސައިޓ  ފޯ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން .14

 އަދި؛ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޭރަންސ  .15

 .އުތެމަ .16
 

އިދާރާތަކާ  ިބލާ ކަމާގުޅުންހުރި  މަޤްޞަދުގައި،  ހޯދުމުގެ  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ަބއެއްގެ  ގިނަ  ހުށަހެޅިފައިވާގުޅޭގޮތުން   އެކު 

މަޝްވަރާކުރުމުގެގޮތުން،   ކޮމިޓ ގެ    2020  އޮކްޓޫަބރު  7ކަންކަމާމެދު  މި  ޭބއްވި  ަބއްދަލުވުމުގަ  51ގައި   14އާއި  ވަނަ 

އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކޮށް ިބލާ ގުޅޭގޮތުން    ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  52ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ  ގައި    2020އޮކްޓޫަބރު  

 މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެއެވެ. 
  

 ؛އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .1

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .2

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު .3

 ؛ސޯޝަލް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް  .4

 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް .5

 ؛ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް .6

 ؛އޭ.ޑ .ކޭ ހޮސްޕިޓަލް .7

 ؛ އިންދިރާ ގާންދ  މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް .8

 އަދި؛ ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ  .9

 .އުތެމަ .10
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 

 ތައް ޙު އިޞްލާމައިގަނޑު  ހުށަހަޅާ  ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  .3

ިބލުގައި ހިމެނިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެ ޤާނޫނުގެ އިތުރު މާއްދާތަކެއްވެސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓ ގެ 

ވަނަ   7ވަނަ މާއްދާއާއި،   6މެންަބރުންނަށް ފެނި، އެ އިޞްލާޙުތައް މި ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ  

ވަނަ   50ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވެއެވެ. އަދި، ޤާނޫނުގެ    20އްދާ އިޞްލާޙުކޮށް،  ވަނަ މާ  8މާއްދާއާއި  

ާބަބށް،   ފަސްވަނަ  ފަހަތަށް  އިތުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.    50-6އަދި    50-5މާއްދާގެ  މާއްދާތައް  ގޮތުގައި  ގުޅޭގޮތުން ގެ  ިބލާ 

ގައި ލިިބފައިވާ  މުށްފަހު، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު ޭބއްވުނު މަޝްވަރާގެ ަބއްދަލުވުކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަ

 އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.  އިގަނޑުމަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ މަ

 

 :1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އިޞްލާޙުކުރުން  ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ

  ޤާނޫނުގައި 

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

 ހިމެނޭ   މާއްދާގައި  ވަނަ  20  ޤާނޫނުގެ  މި  ،އެވަނ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  ރޭޕްކުރުން" .6 ރޭްޕކުރުން 
  މެދުގައި،  ދެމ ހުންގެ  ނުވާ   ކަމުގައި  ހިމެނުމާއެކު ދެމަފިރިން  ލަތުޙާ  އިސްތިސްނާ

 ޖިންސ    ނުވަތަ  ގުނަވަނަކަށް  ޖިންސ   މ ހެއްގެ  އެހެން  ގުނަވަނެއް،  ޖިންސ   މ ހެއްގެ
 އެމ ހެއްގެ   ނަމަވެސް،  މިންވަރަކަށް  ކުޑަ  ކިތަންމެ  ގުނަވަނަކަށް،  ނޫން  ގުނަވަން
 . ވެއްދުމަށެވެ ،ނުލާ ރުހުމާ

  

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

 ދެމ ހުންގެ  ނުވާ  ކަމުގައި  ދެމަފިރިން  ،އެވަނ   ބުނެފައި  ކަމަށް "  ރޭޕްކުރުން" .6 ރޭްޕކުރުން 
 އެހެން  ،ގުނަވަނެއް  ޖިންސ   މ ހެއްގެ  ،މެދުގައި  ދެމަފިރިންގެ  ނުވަތަ  ،މެދުގައި
  ، ގުނަވަނަކަށް  ނޫން  ގުނަވަން  ޖިންސ   ނުވަތަ  ގުނަވަނަކަށް  ޖިންސ   މ ހެއްގެ
 . ވެއްދުމަށެވެ ،ނުލައި ރުހުމާ އެމ ހެއްގެ ،ނަމަވެސް މިންވަރަކަށް ކުޑަ ކިތަންމެ

 

ސަަބަބކ ،  ސަބަބު  މައިގަނޑު  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  އިޞްލާޙު  ތެރޭގައި   މި  މާނައިގެ  ރޭޕްގެ 

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާ ރޭޕްގެ ޢަމަލު އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ހިމެނުމަކ  މުހިންމު 

ޤަޫބލުކުރެވޭތ ، އެކަން ހިމަނައި ރޭޕްގެ މާނަ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓ އަށް  

 ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 :2އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އިޞްލާޙުކުރުން  ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ

  ޤާނޫނުގައި 

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

ޖިންސ  

 އަނިޔާ

ުބނެފައި އެވަނ ، ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމ ހުންގެ "ޖިންސ  އަނިޔާ" ކަމަށް   .7
މެދުގައި، ރޭޕްކުރުން ކަމަށް ނުވާގޮތަށް، މ ހެއްގެ ރުހުމާ ނުލާ، އޭނާގެ ޖިންސ  
މ ހެއްގެ  އެހެން  ގުނަވަނަކަށް،  ނޫން  ގުނަވަން  ޖިންސ   ނުވަތަ  ގުނަވަނަކަށް 

 ރުހުމާ ނުލައި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ަބއެއް ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ މ ހެއްގެ
ޖިންސ  ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސ  ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، އެހެން މ ހަކު 

 އެއްވެސް އެއްޗެއް ވެއްދުމަށެވެ. 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

ޖިންސ  

 އަނިޔާ

ނުވާގޮތަށް، މ ހެއްގެ "ޖިންސ  އަނިޔާ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ ، ރޭޕްކުރުން ކަމަށް   .7
ނޫން   ގުނަވަން  ޖިންސ   ނުވަތަ  ގުނަވަނަކަށް  ޖިންސ   އޭނާގެ  ނުލައި،  ރުހުމާ 
ގުނަވަނަކަށް، އެހެން މ ހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ަބއެއް ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ  
މ ހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، އޭނާގެ ޖިންސ  ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސ  ގުނަވަން 

 ކަށް، އެހެން މ ހަކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ވެއްދުމަށެވެ.ނޫން ގުނަވަނަ

 

މި އިޞްލާޙު މި ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، "ޖިންސ ގެ އަނިޔާ" ގެ   ސަބަބު 

މާނައިގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ޖިންސ  އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ޤާނޫނުގައި  

 ހިމެނިފައިނުވާތ ، އެކަން ހިމަނައި، މާނަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 

 :3އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އިޞްލާޙުކުރުން  ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 8 ޤާނޫނުގެ

  ޤާނޫނުގައި 

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

ޖިންސ    ،، އަދިންއެވަނ ، ރޭޕްކުރުމަށް ނުވާގޮތުކަމަށް ުބނެފައި  "  ގޯނާ"ޖިންސ    .8 ޖިންސ  ގޯނާ 
ޖިންސ  ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމ ހެއްގެ ދެމެދުގައި،  އަނިޔާއަށް ނުވާގޮތުން،  

ނިޔަތެއް އޮވެގެން، ނުވަތަ ޖިންސ  ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން ނަމަވެސް، މ ހެއްގެ 
ކު، އެއްވެސް އާލާތެއް ނުވަތަ  ރުހުމާ ނުލައި، އޭނާގެ ޖިންސ  ގުނަވަނެއްގައި، މ ހަ

އެއްޗެއް  ނުވަތަ  އާލާތެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް،  އެއްޗެއް 



 M19/HG/2021/07ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

7 
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ވެ. ނުވަތަ މ ހެއްގެ ޖިންސ  ގުނަވަނެއް، އޭނާގެ ރުހުމާ މެދުވެރިނުކޮށް އަތްލުމަށެ
ނުލައި، ހާމަކުރުވުމަށެވެ. ނުވަތަ މ ހެއްގެ ޖިންސ  ގުނަވަނަކަށް އޭނާގެ ރުހުމާ  
ނުލައި، ހާނިއްކައެއް ކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިހާނެތި ޢަމަލެއް މ ހެއްގެ 

 ވެ.ޖިންސ  ގުނަވަނަކަށް އޭނާގެ ރުހުމާ ނުލައި ކުރުމަށެ

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

"ޖިންސ  ގޯނާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ރޭޕްކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް، އަދި ޖިންސ    .8 ޖިންސ  ގޯނާ 
ނިޔަތެއް  ޖިންސ   ނުވަތަ  އޮވެގެން،  ނިޔަތެއް  ޖިންސ   ނުވާގޮތުން،  އަނިޔާއަށް 
އޮވެގެން ނޫން ނަމަވެސް، މ ހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، އޭނާގެ ޖިންސ  ގުނަވަނެއްގައި،  

 އެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް މ ހަކު، އެއްވެސް އާލާތެއް ނުވަތަ 
އާލާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް މެދުވެރިނުކޮށް އަތްލުމަށެވެ. ނުވަތަ މ ހެއްގެ ޖިންސ  
ގުނަވަނެއް، އޭނާގެ ރުހުމާ ނުލައި، ހާމަކުރުވުމަށެވެ. ނުވަތަ މ ހެއްގެ ޖިންސ  

ކުރުމަށެ ހާނިއްކައެއް  ނުލައި،  ރުހުމާ  އޭނާގެ  މ ހެއްގެ ގުނަވަނަކަށް  ނުވަތަ  ވެ. 
ނުލައި  ރުހުމާ  އޭނާގެ  ޢަމަލެއް  އިހާނެތި  އެނޫންވެސް  ގުނަވަނަކަށް  ޖިންސ  

 ކުރުމަށެވެ. 

 

މާނައިގެ   ސަބަބު  ގޯނާގެ  ޖިންސ ގެ  މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،  ހިމެނުމުގެ  ިބލުގައި  މި އިޞްލާޙު 

ޤާނޫ ޢަމަލުތައް  ގޯނާގެ  ޖިންސ   ހިނގާ  މެދުގައި  ދެމަފިރިންގެ  ނުގައި  ތެރޭގައި 

 ހިމެނިފައިނުވާތ ، އެކަން ހިމަނައި، މާނަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 :4އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

  ުއނިކުރުންވަނަ މާއްދާ  20ޤާނޫނުެގ 

ޤާނޫނުގައި  

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

ފިރިމ ހާ 

އަނިބމ ހާ  

ރޭޕްކުރުމުގެ  

 ކުށް

 ކުށަކ ،   ރޭޕްކުރުމުގެ  ަބޔާންވެގެންވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  14  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  .20

 މި   އުސޫލުން  ޢާންމު  ކަމުގައި  ކުށެއް  ކުރެވޭނެ   ދެމެދުގައި  ދެމަފިރިންގެ

  ޙާލަތުގައި،   އިސްތިސްނާ  އަންނަނިވި  ނަމަވެސް،  ކަމުގައިވ   ނުެބލި  ޤާނޫނު

 އަނިބމ ހާ   ޖިމާޢުވުމަކ ،  އޭނާއާ  ފިރިމ ހާ  އޭނާގެ  ނުލާ،  ރުހުމާ  އަނިބމ ހާގެ

 .ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި ރޭޕްކުރ 
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 ރޫޅާލުމުގެ   މެދުވެރިކޮށް  ޝަރ ޢަތް  ވެނި،ކާ  އޮތް  މެދުގައި  ދެމ ހުންގެ (1)    

 ޝަރ ޢަތުގައި  މަރުހަލާއެއް  ކުރުމުގެ   ތަފްރ ޤް  ނުވަތަ

 އަޑުއެހުންތައް   ޝަރ ޢަތުގެ  އޮތ   މައްސަލަ  އެ  ހިނގަމުންދިޔުމާއި،

 ނުވަތަ  ؛ކަމުގައިވުން ހަމައިގައި  އިއްވުމާ ޙުކުމެއް ނިމި

 ކިަބއިން  ފިރިމ ހާގެ  ނުވަތަ ފިރިމ ހާ، އެދި ވަރިކުރުމަށް އަނިބމ ހާ (2)    

 މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަނިބމ ހާ   އެދި  ވަރިވުމަށް

 ޝަރ ޢަތުގެ   އޮތ   މައްސަލަ  އެ  ހިނގަމުންދިޔުމާއި،   ޝަރ ޢަތުގައި

 ؛ކަމުގައިވުން  ހަމައިގައި  އިއްވުމާ  ޙުކުމެއް   ނިމި  އަޑުއެހުންތައް

 ނުވަތަ 

 ގައި   ފިރިމ ހާ  ަބއްޔެއް  ޖިންސ   ނުރައްކާތެރި  އަރާ  ގައިންގަޔަށް (3)    

 ވާސިލުކުރުމުގެ  ަބލި  އެ  އަނިބމ ހާއަށް  އެނގިހުރެ،  ހުރިކަން

 ނުވަތަ  ؛ޖިމާޢުވުން  އޭނާއާ ޭބނުމުގައި،

 ދެމެދުގައި   ދެފަރާތުގެ  ވ ނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ވަރިނުވި  ދެމަފިރިން (4)    

 ވަކިން   މަސްލަހަތައްޓަކައި  ދަށުން،  އެއްަބސްވުމެއްގެ  އޮތް

 .ކަމުގައިވުން ދެމ ހުން ދިރިއުޅެމުންދާ

 އަންނަނިވި   ބޭނުމަށްޓަކައި،  ކުށުގެ  ަބޔާންވެގެންވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(    

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ އޮތްކަމަކަށް ރުހުން  އަނިބމިހާގެ ޙާލަތްތަކުގައި

 ނުވަތަ  ކޮށްގެން،  އަނިޔާ  ނުވަތަ  ދައްކައިގެން،   ިބރު  މަރާލާނެކަމުގެ (1)    

 ތިމާގެކަމުގެ   އޭނާއާ  ނުވަތަ  ިބރުދައްކައިގެން،  ކުރާނެކަމުގެ  އަނިޔާ

 މަރާލާނެކަމުގެ   މ ހަކު  އޮތް  ގުޅުން ގޮތުން  ކާވެނ ގެ  ނުވަތަ،  ގޮތުން

 ކުރާނެކަމުގެ  އަނިޔާ  އެމ ހަކަށް  ނުވަތަ  ިބރުދައްކައިގެން

 ނުވަތަ  ؛ރުހުމަކަށްވުން ހޯދާފައިވާ ިބރުދައްކައިގެން
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 ޙަޤ ޤަތް   އޭނާއަށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ޙަޤ ޤަތްތަކެއްގެ  ނުރަނގަޅު (2)    

 ނުވަތަ  ؛ރުހުމަކަށްވުން ހޯދާފައިވާ އޮޅުވާލައިގެން

 ހޯދާފައިވާ   އޮލުވާލައިގެން  އޭނާއަށް  ކޮންކަމެއްކަން  ކުރެވެނ   އެ (4)    

 . ރުހުމަކަށްވުން

  ކުރ   ކުށް  އެ  އަދަަބކ ،  ކުށުގެ  ަބޔާންވެގެންވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(    

 މ ހާ  ކުރި  ކުށް  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ބޭނުންކޮށްގެން  ހަތިޔާރެއް  ނުރައްކާތެރި

 ޖަލަށް   މުއްދަތަކަށް  ދެމެދުގެ  އަހަރާ(  ފަހެއް )  5  އަހަރާއި(  ތިނެއް)  3

 އަހަރާއި(  އެކެއް)  1،  ކަމުގައިވާނަމަ  އެނޫންގޮތަކަށް  ކުރ   ކުށް  އެ.  ލުމެވެ

 . ޖަލަށްލުމެވެ މުއްދަތަކަށް ދެމެދުގެ އަހަރާ( ތިނެއް) 3

 ހުރި  ކާވެންޏެއްގެމަތ ގައި  ކުށެއް  ަބޔާންވެގެންވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(   

  އެ  ހަމައެކަނި  ނުވަތަ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ސާިބތުވުމަކ ،  މައްޗަށް  ފިރިހެނެއްގެ

 ގުޅުމަށް  ކާވެނ ގެ  ހިނދުއޮތް  އެ  ދެމެދުގައި  ދެމ ހުންގެ  އެ  ސަަބުބން،  ކުށުގެ

 ލިިބފައިވާ   ފިރިންނަށްދެމަ  އެ  ނުވަތަ  ހައިސިއްޔަތަށް،  ޝަރުޢ   ނުވަތަ

 އެއިން   ނުވަތަ   ދަރިންނަށް  ލިޭބ  ދެމަފިރިންނަށް  އެ  ނުވަތަ  ދަރިންނަށް

 މުދަލަށް   ދެމެދުގައިވާ  ދެމަފިރިންގެ  އެ  ނުވަތަ  ހައިސިއްޔަތަށް،  ދަރިއެއްގެ

  އަންނާނެ   އުނިކަމެއް  އެއްވެސް  ހައިސިއްޔަތަށް  މުދަލެއްގެ  އެއިން  ނުވަތަ

 . ނެވެނޫ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ސަަބެބއް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓ ން  

 ގޮތް 

 މި މާއްދާ އުނިކުރުން  ޤާނޫނުން

ލާޙު ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން "ރޭޕްކުރުން" ޞްމި އި ސަބަބު 

ގެ މާނައަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި ހިމެނިފައިވާތ ، އެ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން މި މާއްދާ ޤާނޫނުގައި އޮތުން 

 މުހިންމުކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނާތ އެވެ. 



 M19/HG/2021/07ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

10 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 :5އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

މާއްދާއިން    1ިބލުގެ    ހުށަހަޅާފައިވާޤާނޫނަވަނަ  އިތުރުކުރުމަށް  މާއްދާގެ  1-50  ށް  ގޮތަށް    )ހ(  ވަނަ  އަންނަނިވި 

 އިޞްލާޙުކުރުން

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

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

މާއްދާއާއި    28އާއި   ކުށެއް   38ވަނަ  ފަދަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
މައްސަލަ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ފަރާތުގެ ހިންގިކަމަށް  ވ   ޝިކާރަކަށް  ކުށުގެ  ތަކުގައި 

އެ އަންނައުނުން ސާމްޕަލް ނަގައި،  ތަޙްލ ލު   ހަށިގަނޑާއި  ފޮރެންސިކް  ސާމްޕަލްގެ 
 ކުރުމަކ  ލާޒިމުކަމަކެވެ.  

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

 17  ،ވަނަ މާއްދާއާއި  16  ،ވަނަ މާއްދާއާއި  15  ،ވަނަ މާއްދާއާއި  14ޤާނޫނުގެ    މި )ހ( 50-1
ވަނަ މާއްދާގެ   21ވަނަ މާއްދާއާއި،    19ވަނަ މާއްދާއާއި،    18މާއްދާއާއި،    ވަނަ

ގައި ވަނަ މާއްދާ  38ވަނަ މާއްދާއާއި،    28ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،    24)ށ( އާއި،  
ހިން ކުށެއް  މައްސަަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުގެ ގިކަމަށް  ލަތަކުގައި 

  ހަށިގަނޑާއި އަންނައުނުން ސާމްޕަލް ނަގައި، އެ ސާމްޕަލްގެ   ކަށްވ  ފަރާތުގެއަޝިކާރަ
 ކެވެ.  ފޮރެންސިކް ތަޙްލ ލު ކުރުމަކ  ލާޒިމުކަމެ

 

ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ޤާ ޞްމި އި ސަބަބު   ަބޔާންކުރާ   މާއްދާގައި  ވަނަ  18  ނޫނުގެލާޙު 

  މި " ކުށް  އުޅުމުގެ   ގޯނާކުރަން  ޖިންސ "  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި   ވަނަ  19  އަދި"  ކުށް  ގޯނާގެ  ޖިންސ "

 ނަގައި،   ސާމްޕަލް  ފޮރެންސިކް  އަންނައުނުން   ހަށިގަނޑާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ޝިކާރައަކަށްވާ  ކުށުގެ

 ޙައްޤު   ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ލާޒިމްކުރުމަކ   ޤާނޫނުން  ފަރާތަށް  ތަޙްޤ ޤްކުރާ  ކުރުން  ތަޙްލ ލު  ފޮރެންސިކް

 އްކަމުގައި ވާތ އެވެ. ކަމެ  މުހިންމު  ކަނޑައެޅުން  ގޮތުގައި  ލާޒިމްކަމެއްގެ  ޤާނޫނުގައި   ގޮތުން  ހިމާޔަތްކުރުމުގެ
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 :6އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން  )ރ(  ވަނަ މާއްދާގެ  1-50  ށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާޤާނޫނަ ވަނަ މާއްދާއިން    1ިބލުގެ  

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތާއި އެފަދަ ސާމްޕަލް ރާއްކާތެރިކޮށް ަބހައްޓާނޭ   (ރ) 50-1

ދުވަހުގެ   30ގޮތުގެ އުޞޫލުތައް ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ތެރޭގައި ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ އިން ހަދައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑާއި އަންނައުނުން  (ރ) 50-1

ކުށުގެ   ތަހްލ ލުކުރުމަށް  ފޮރެންސިކް  ސާމްޕަލްތަކުގެ  އެ  ނެގުމަށާއި،  ސާމްޕަލް 

ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތުގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި، ކުށުގެ 

ރޭޕް އެވިޑެންސް  ޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މ ހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް  ޝިކާރައަކަށްވާ ކު

މަރުކަޒުގައި   ޭބނުންކުރާނޭ  ކިޓް އެ  އެފަދަ ސާމްޕަލް ނަގައި  އުސޫލުތަކާއި،  ގޮތުގެ 

ގަވާއިދު  ސޫގެ އުރައްކާތެރިކޮށް ަބހައްޓާނޭ ގޮތު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ލުތައް ަބޔާންކުރާ 

ޚިދުމަތާއި، ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ އާއި، ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން 

 60ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  ސަރވިސްގެ މަޝްވަރާއާއެކު، މި ޤާ

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙ  ކަންކަމާ ގުޅޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެގެންވާ 

 ވަޒ ރު ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑާއި  ލާޙު ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ޞްމި އި ސަބަބު 

ކުށުގެ  ތަހްލ ލުކުރުމަށް  ފޮރެންސިކް  ސާމްޕަލްތަކުގެ  އެ  ނެގުމަށާއި،  ސާމްޕަލް  އަންނައުނުން 

ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތުގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުޑަކުދިންނާއި 

ތާއި، އެފަދަ ސާމްޕަލް ނަގައި ގޮ  ބޭނުންކުރާނޭ  ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓްޮބޑެތި މ ހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް  

ކެއް އެކުލަވާލުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ލުތަސޫއުޚާއްޞަ  ގެ  މަރުކަޒުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ަބހައްޓާނޭ ގޮތު

ތައް އެކުލަވާލާއިރު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަޝްވަރާހޯދުމަކ  ކޮމިޓ ން ދެކޭތ އެވެ. އަދި އެފަދަ އުސޫލު

 އެވެ. އަށް ފެންނާތ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓ 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 :7އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން   )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ  3-50  ށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާޤާނޫނަވަނަ މާއްދާއިން    1ިބލުގެ  

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރ ން ލިިބފައި ހުރި ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް   ( ހ) 50-3

މަރުކަޒެއްގައިއާއި   ސިއްޙ   ކޮންމެ  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނަރުހެއް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން 

 ގޮތް 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރ ން ލިިބފައި ހުރި ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ  )ހ(  50-3
ނަރުހެއް ނުވަތަ ޞިއްޙ  އެހ ތެރިއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮންމެ  
ހޮސްޕިޓަލެއްގައި  ކޮންމެ  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަރުކަޒެއްގައާއި  ޞިއްޙ  

އަދި   ޓްރައުމާ ހުންނަންވާނެއެވެ.  އަދި  ސެންޓަރޑް  "ވިކްޓިމް  އެފަރާތްތަކަކ  
 ންވާނެއެވެ. ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވާ  ވެސްއިންފޯމްޑް" ނަޒަރިއްޔާތުގެ ތަމްރ ނު

 

ގޮތުގެ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރާނެ  ލާޙު ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،  ޞްމި އި ސަބަބު 

"ވިކްޓިމް ސެންޓަރޑް އަދި ޓްރައުމާ އިންފޯމްޑް" ނަޒަރިއްޔާތުގެ ވުމުގެ އިތުރުން،  ތަމްރ ން ލިިބފައި

ލިބިފައިތިިބ ފަރާތްތައް ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ތިުބމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓ ން   ތަމްރ ނު

 އެވެ.ދެކޭތ 

 :8އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

މާއްދާގެ )ށ( ށް، އެ  އުނިކޮ  )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ   4-50  ށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާޤާނޫނަވަނަ މާއްދާއިން    1ިބލުގެ  

 ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން. 50-4އެއ  

މާއްދާ  ބިލު  ގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ސާމްޕަލް ނަގާ މަރުކަޒުގައި   ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ޭބނުންކޮށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލް، އެ  ( ހ) 50-4

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  މިޤާނޫނަށް  އުޞޫލު  ގޮތުގެ  ަބހައްޓާނެ   30ރައްކާތެރިކޮށް 

 ދުވަހުގެތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 ބިލުން މި މާއްދާ އުނިކުރުން 

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،    މާއްދާ ބިލުން އުނިކުރުމުގެމި   ސަބަބު 

ގުޅޭގޮތުން   ޭބނުންކޮށްގެން ނަގާ ސާމްޕަލް، އެ ސާމްޕަލް ނަގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ެބހެއްޓުމާ

 1-50ލާޙުގެ ދަށުން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ޞްއުސޫލު ހެދުމާ ގުޅޭ ކަންކަން މި އި

މި މާއްދާ އޮތުން މުހިންމުކަމަށް ހިމަނައި އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމާގުޅިގެން،  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  

 ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނާތ އެވެ. 

 

 :9އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 5-50ފަހަތަށް ފަސް ވަނަ ާބަބށް    ވަނަ މާއްދާގެ   4-50  ށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާޤާނޫނަވަނަ މާއްދާއިން    1ިބލުގެ  

 އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް މާއްދާއެއް

އިތުރުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

  ރޭްޕގެ

  ޝިކާރައަކަށްވާ

  ތްފަރާ

  މާބަނޑުވުމުން

  ރައްކާތެރިކަން

 ލިބުން 

ވަނަ   16ވަނަ މާއްދާއާއި،    15ވަނަ މާއްދާއާއި،    14މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  50-5
ވަނަ   19ވަނަ މާއްދާއާއި،    18ވަނަ މާއްދާއާއި،    17މާއްދާއާއި،  
 38ވަނަ މާއްދާއާއި،   28ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،    21މާއްދާއާއި،  

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 
މާަބނޑުވެދާނެކަމަށް މަ ފަރާތް  ޝިކާރައަކަށްވ   ކުށުގެ  އްސަލަތަކުގައި 

ނުވަތަ މާަބނޑުވެފައިވާކަމަށް ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ޑޮކްޓަރަކަށް ފާހަގަކުރޭ 
ޙާލަތްތަކުގައި މާަބނޑުވުމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ، 

 ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކު އެފަރާތަށް
 ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަރުވާއަކ  ޑޮކްޓަރެއްގެ ސ ދާ ެބލުމުގެ  )ށ(    
 ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރުވާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 
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ދިނުމާގުޅޭ   )ނ(     ފަރުވާ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އުސޫލުތައް މި 
ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

ކަންކަމާގުޅޭ    3 ޞިއްޙ   ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 
 މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެގެންވާ ވަޒ ރު ހަދައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ    ލާޙުޞްމި އި ސަބަބު 

މާަބނޑުވުމުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ވާތ އާއި، އެއ  ރޭޕްގެ 

ކޮމިޓ އަށް  ކަމެއްކަމަށް  ލިޭބނެ  ހިތްވަރު  އިތުރަށް  ރިޕޯޓުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް 

 ޤަޫބލުކުރެވޭތ އެވެ. 

 

 :10އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ   ބިލަށް ކޮމިޓ ން  

ފަހަތަށް ފަސްވަނަ ާބަބށް    ވަނަ މާއްދާގެ   4-50  ށް އިތުރުކުރުމަށް ިބލުން ހުށަހަޅާފައިވާޤާނޫނަވަނަ މާއްދާއިން    1ިބލުގެ  

 އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ ގޮތުގައި ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް މާއްދާއެއް 50-6

އިތުރުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ޖިންސ  

ގުޅުމުން ފެތުރޭ  

ބަލިތަކަށް  

 ކުރުން ޓެސްޓު

ވަނަ   16ވަނަ މާއްދާއާއި،    15ވަނަ މާއްދާއާއި،    14މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  50-6
މާއްދާއާއި،    17މާއްދާއާއި،   މާއްދާއާއި،    18ވަނަ  ވަނަ   19ވަނަ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(   24ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،    21މާއްދާއާއި،   

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   38ވަނަ މާއްދާއާއި،    28އާއި،  
ންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި، ޖިންސ  ގުޅުމުން ކުށެއް ހި

ފެތުރޭ ަބލިތަކަށް ޓެސްޓުކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  
އަދި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  މަރުކަޒުން  ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙ   ފަރާތަށް 
މަރުކަޒެއްގަ ޚިދުމަތްދޭ  ޞިއްޙ   ޓެސްޓުކުރުމަށް  ަބލިތަކަށް  އި އެފަދަ 

ޓެސްޓުތައް  އެފަދަ  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަރާތުން  ޝިކާރައަކަށްވ   ކުށުގެ 
 ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް އެ މަރުކަޒަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 

އިންތިޒާމް  )ށ(     ޓެސްޓުކުރެވޭނެ  ަބލިތަކަށް  ފެތުރޭ  ގުޅުމުން  ޖިންސ  
ހަމަޖެހިފައިނެތް މަރުކަޒުތަކުން، އެފަދަ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ޭބނުންވާ 
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އިންތިޒާމްތައް  ހެދެމުގެ  ޓެސްޓުތައް  އެފަދަ  ނަގައި،  ސާމްޕަލް 
ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވ  ފަރާތުގެ ސާމްޕަލް 

 ފޮނުވައި ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  
 

މަރުކަޒުތަކުން ހަދަންޖެހޭ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ  ދަށުން  ގެ  މި މާއްދާގެ )ހ(   )ނ(    
މި ޤާނޫނަށް    ތައް ހެދުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރާ ގަވާއިދު، ޓެސްޓު

ފެށިގެން   ތާރ ޚުން  ފަށާ  މަސްދުވަހުގެ   3ޢަމަލުކުރަން  )ތިނެއް( 
ވާލުވެގެންވާ ވަޒ ރު  ޙަލިއްޔަތާ  އޫއްޙ  ކަންކަމާގުޅޭ މަސްޞި  ތެރޭގައި،

 އި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ހަދަ
 

ފެތުރޭ ަބލިތަކަށް  ލާޙު ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ޖިންސ  ގުޅުމުން  ޞްމި އި ސަބަބު 

ޓެސްޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދ ފައި އޮތުމަކ  މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ޖިންސ  ގުޅުމުގެ  

ސަަބުބން ޖެހޭ ަބލިތައް ފެތުރުން ކުޑަކޮށް، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް 

 ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.

 :11އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 ޢިާބރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންފެށޭ ވަނަ މާއްދާގެ  53ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުގައި  

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

ކުށުގެ 

ޝިކާރައަށްވ  

ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ  

 ހެކި 

ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް، އަންނަނިވި    52މި ޤާނޫނުގެ   .53

ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ދިމާވުމަކ ، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ޖިންސ   ޙާ

އަނިޔާގެ ކުށް ނުވަތަ ޖިންސ  ގޯނާގެ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު  

 ކުރެވިދާނެ ހެއްކެވެ. ނުވަތަ ދަޢުވާ ނަފ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން

  

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ކުށުގެ 

ޝިކާރައަށްވ  

ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ 

ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް، ކަން   52މި ޤާނޫނުގެ   .53 އެހެން އޮތް  ވަނަ މާއްދާ 
ތެރެއިން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ  

ހެކިބަހުން   ހެކިންގެ  ނުވަތަ  ގޮތެއްގައި،  މިނިވަން  ނުކުތާއަކަށް  އަސާސ  
ާބރުލިއްަބއިނުދޭކަމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ސާިބތުކޮށްދިނުމަކ ، 
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ބޭނުންކުރެވިދާނެ  

 ހެކި

ކުށް ނުވަތަ ޖިންސ  ގޯނާގެ   ނުވަތަ ޖިންސ  އަނިޔާގެ  ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް 
ނު ތުހުމަތު  ކޮށްފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ނަފ ކުރުމަށްޓަކައި ކުށާ  ދަޢުވާ  ވަތަ 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެކެވެ. 
 

ވަނަ މާއްދާގެ   53ލާޙު ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ޤާނޫނުގެ  ޞްމި އި  ސަބަބު 

ފިޔަވައި އެ މާއްދާގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން އަކުރުތައް އުނިކުރުމަށް އަދި )ށ(  )ހ(  

ަބޔާންކުރާ ކަންކަން     53އިޞްލާޙުގައި ހުށަހަޅާފައިވާތ ، އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ާބރާތުގައި ހިމަނައި އެ މާއްދާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމެވެ.ޢިވަނަ މާއްދާގެ 

 :12އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އުނިކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  53ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުގައި  

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސ   )ހ(  .53

ާބރުލިއްަބއިނުދޭކަމަށް    ،ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިަބހުން

   ން.ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނު

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 މި މާއްދާ އުނިކުރުން  ނުންޤާ

ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،  ޞްމި އި ސަބަބު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ލާޙު  މި މާއްދާގައި  

އި ޤާނޫނުގެ  ޞްމިހާރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓ ން  މާއްދާގެ    53ލާޙްކުރުމަށް  ާބރާތުގައި ޢިވަނަ 

 އްދާގައި ުބނާ ކަންކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ތ ، އެ މާފައިވާނާހިމަ
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 :13އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން 53ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުގައި  

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

 މުއްދަތު  ހިނގާގޮސްފައިވާ  ދެމެދު  ދުވަހާ  ޝަކުވާކުރި  އެކަމުގެ  ދުވަހާއި  ހިނގާދިޔަ  ކަން )ށ(  .53

 ވާހަކަ   އެ  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ  އެ  ދިގުވެފައިވުމާއެކު،  މިންވަރަށްވުރެ  އެކަށ ގެންވާ

 .ނުދެވުން ސާބިތުކޮށް ކިޔައިދ ފައިވާކަމަށް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެހެން

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 މި މާއްދާ އުނިކުރުން  ޤާނުން

އި ސަބަބު  ސަަބަބކ ،  ޞްމި  މައިގަނޑު  ހިމެނުމުގެ  ިބލުގައި  އެ  ލާޙު  މައްސަލަތަކަކ ،  ކުށުގެ  ޖިންސ  

ޮބޑަށް  ވަރަށް  ގޮތުންވެސް  ފަރާތްތަކަށް ނަފްސާނ   ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ  މައްސަލަތަކުގެ ސަަބުބން 

ދިނުމަށް ގިނަ  ކިޔައި  ފަރާތަކަށް  އެހެން  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  ކަމުގައިވާތ ،  އަސަރުކުރުވާ ކަންކަން 

އްދާ މިފަދައިން އޮތުމުގެ ސަަބުބން މިފަދަ މި މާ  ޤަޫބލުކުރެވޭތ އާއި،  ހޭދަވެދާނެ ކަމަށް ކޮމިޓ އަށްވަގުތު  

 ނެކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތ އެވެ.  ދާކުށްތައް ސާިބތުކުރުމަށް އިތުރު ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތިވެ

 :14އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

ވަނަ   1-57  މާއްދާގެ ފަހަތަށް ހަތްވަނަ ާބަބށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާވަނަ    57ގެ  ޤާނޫނުވަނަ މާއްދާއިން    5ިބލުގެ  

 )ރ( އުނިކުރުން މާއްދާގެ

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

)ހ( )ރ( 57-1 ފަރާތަކުން   މިމާއްދާގެ  ދޭ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙ   ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ކުށެކެވެ. މިމާއްދާގައި ަބޔާންވެގެންވާ ކުށުގެ ފަރާތަކުން އެކުރަނ     ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެ

 )ތިނެއް( މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.   3)އެކެއް( މަހާއި    1އަދަަބކ   
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 މި މާއްދާ އުނިކުރުން  ބިލުން

 ށުގެ ޢަމަލަކ އްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކުލާޙު ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، މި މާޞްމި އި ސަބަބު 

މި ޤާނޫނުގައި އެ   ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލަކަށްވާތ ދިވެހިރާއްޖޭ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގައިވެސް  

 ތ އެވެ.މުކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޓ އަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭންހިކުށް ހިމެނުމަކ  މު

 :15އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

ވަނަ   2-57  ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ހަތްވަނަ ާބަބށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  57ގެ  ޤާނޫނުވަނަ މާއްދާއިން    5ިބލުގެ  

 ންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން)ރ( އަ މާއްދާގެ

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  )ރ( 57-2 ފުލުހުން  މައްސަލައިގައި  ކުށެއްގެ  ަބޔާންކޮށްފައި  މިޤާނޫނުގައި 

ތުހުމަތެއް   އެފަދަ  ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ،  ޚިލާފުވެއްޖެކަމުގެ  ފުލުހުން  އުޞޫލަކާ 

  24ފުލުހުންނާމެދު އުފަންވ ކަން ފުލުހުންގެ މުއައްސާސާއަށް އެގޭ ވަގުތުން ފެށިގެން  

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ  ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ 

މިނިވަން މުއައްސަސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް 

ތަ  3ގިނަވެގެން   މުއައްސަސާއަކުން  އެ  ތެރޭގައި  ޤ ޤުކޮށް  ޙްމަސްދުވަހުގެ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.   

 

  އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  )ރ( 57-2 ފުލުހުން  މައްސަލައިގައި  ކުށެއްގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި 
ފުލުހުންގެ   ދިވެހި  ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެކަން   ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް  ފުލުހުން  އުސޫލަކާ 

)ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ   2020/34ޤާނޫނު ނަންަބރު    ،އެނގިއްޖެނަމަޚިދުމަތަށް  
މައްސަލައެއް ަބލަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ   އެ  ތުގެމަތިންޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮ

  ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ލޫމާތުޢުނިންމިގޮތުގެ މަ  ،މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު
ފެށިގެން   މައްސަލަތައް   24ވަގުތުން  ފުލުހުންގެ  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރު  )ސައުވ ސް( 

 ން މުއައްސަސާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ެބލުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިނިވަ
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ     

 

އި ސަބަބު  ސަަބަބކ ،  ޞްމި  މައިގަނޑު  ހިމެނުމުގެ  ިބލުގައި  މިފަދަ ލާޙު  ފެންނަ  ފަރާތުން  ފުލުހުން 

މަލުތައް ަބލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ނިޒާމެއް މިހާރުވެސް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޢަޚިލާފު    އާޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި   އެ  ،ޤާއިމްކުރެވިފައިވާތ 

މު ންހި މަކ  މުަބލައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއެޅު  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ  އެ  ،ވުމުން

 ރެވޭތ އެވެ.ކު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޓ އަށް ޤަޫބލު

 

 :16އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް  ކޮމިޓ ން  

 އިތުރުކުރުން އަކުރުތައްވަނަ މާއްދާއަށް )ޓ( އަދި )ޔ( ގެ ގޮތުގައި  69ގެ ޤާނޫނު

ކުރުމަށް  އިތުރު 

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

ޙާލަތެއްގައިވެސް "ވިކްޓިމް ސެންޓަރޑް ނަޒަރިއްޔާ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ ، ހުރިހާ   )ޓ(  .69
ގޮތެއްގައި  ނިޒާމ   ކަންޮބޑުވުންތަކަށް  ބޭނުންތަކާއި  ފަރާތުގެ  ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 
އިތުރަށް  އަދި  ނުވާނޭ  އަނިޔާ  އިތުރަށް  އޯގާތެރިކަމާއިއެކު  ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދ ، 
އި ވިކްޓިމައިޒްނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާއާ

 ޚިދުމަތް ދިނުމާގުޅޭ ނަޒަރިއްޔާއަށެވެ.
 

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ   )ޔ(   އެވަނ ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ނަޒަރިއްޔާ"  އިންފޯމްޑް  "ޓްރައުމާ 
ފަރާތަށް ލިޭބ އަނިޔާތަކުގެ ޖިސްމާނ ، ނަފްސާނ  އަދި ޢިޖްތިމާޢ  އަސަރު ދެނެގަނެ 

 އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ނަޒަރިއްޔާއަށެވެ.އެފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަރުވާއާއި 
 

ާބރާތްތަކަކ  ޢިމި މާއްދާތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ލާޙު ިބލުގައި ހިމެނުމުގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،  ޞްމި އި ސަބަބު 

 ޤަޫބލުކުރެވޭތ އެވެ. ާބރާތްތަކެއް ކަމުގައި ކޮމިޓ އަށް ޢިމު ންހިމި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް މާނަކުރުން މު
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  ނިންމުން  ކޮމިޓ ގެ  .4

ޖިންސ  )  2014/17"ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ

އެ ިބލު   ތަކާއެކުއިޞްލާޙު  ގެނައި ކޮމިޓ ން  ބިލަށް    ،ށްކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"    ކުށުގެ

ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން  ިބލާމެދު    ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް

ރައްޔިތުންގެ  ގައި އޮތް    2021  ަބރުންވެނޮ  23،  ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފޮނުވުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ދ(  123

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި   48މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ ގެ މި އަހަރުގެ  އުހިމަޖިލ ހުގެ  

 ފާސްކޮށްފައެވެ.ވަނ  ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ،ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" ޖިންސ  ކުށުގެ  )  2014/17"ޤާނޫނު ނަންަބރު    ށްފައިވާފާސްކޮކޮމިޓ ން  ވ މާ،  

  މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ.  އެދި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން ށްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލ ހަތިޔަ 

އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ... ވަނަ  ޤާނޫނު( އަށް    ޖިންސ  ކުށުގެ)  2014/17"ޤާނޫނު ނަންަބރު    ، ކޮށްފައިވާފާސްކޮމިޓ ން  

 މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރއުހި  މަށްިބލު ދިރާސާކުރު  އަދި   " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1-މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު  ،ިބލު"

ހިމަނާފައި " ގެ ގޮތުގައި  2-"ޖަދުވަލު  ޒިރ ގެ ތަފްޞ ލުހާނެ  ަބތް އެނގޭޞްނި  ހާޒިރުވިގެ ަބއްދަލުވުމަށް މެންަބރުން  ކޮމިޓ 

 އެވަނ އެވެ.

 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖ ހާން މަޙްމޫދް 

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
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 1ޖަދުވަލު  
 

ޖިންސ  ކުށުގެ ) 2014/17ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު  ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ
 ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ޤާނޫނު

 
 
 
 

 



1 
 

` 

 
ވަނަ އިޞްލާޙު   … ޤާނޫނު( އަށް ޖިންސީ ކުށުގެ  ) 17/ 2014 ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ބިލު 
 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން (ޖިންސީ ކުށުެގ ޤާނޫނު) 2014/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 

 .ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1
 

  ،މެދުަގއި  ދެމީހުންެގ  ނުވާ   ކަމުަގއި  ރިންދެމަފި  ،އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ރޭޕްކުރުން" .6 ރޭޕްކުރުން
 ޖިންސީ   މީހެއްެގ  ެއހެން  ،ުގނަވަނެއް  ޖިންސީ  މީހެއްެގ  ،މެދުަގއި   ރިންެގދެމަފި  ނުވަތަ

  ކުޑަ   ކިތަންމެ  ،ުގނަވަނަކަށް  ނޫން  ުގނަވަން  ޖިންސީ   ނުވަތަ  ުގނަވަނަކަށް
 .  ވެއްދުމަށެވެ  ،ނުލައި ރުހުމާ އެމީހެއްެގ  ،ނަމަވެސް މިންވަރަކަށް

 

 
  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާ ވަނަ 7 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .2

 

ނުވާޮގތަށް، މީހެްއެގ  "ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ރޭޕްކުރުން ކަމަށް  .7 ޖިންސީ އަނިޔާ
ނޫން  ުގނަވަން  ޖިންސީ  ނުވަތަ  ުގނަވަނަކަށް  ޖިންސީ  އޭނާެގ  ނުލައި،  ރުހުމާ 
ުގނަވަނަކަށް، އެހެން މީހެއްެގ ހަށިަގނޑުެގ އެްއވެސް ބަެއްއ ވެއްދުމަށެވެ. ނުވަތަ  
ުގނަވަން   ުގނަވަނަކަށް ނުަވތަ ޖިންސީ  އޭނާެގ ޖިންސީ  މީހެއްެގ ރުހުމާ ނުލައި، 

 ކަށް، އެހެން މީހަކު އެްއވެސް އެްއޗެއް ވެއްދުމަށެވެ.ނޫން ުގނަވަނަ

Deleted :1 



2 
 

  އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާ ވަނަ 8 ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ .3

 

"ޖިންސީ ޯގނާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ރޭޕްކުރުމަށް ނުާވޮގތަށް، އަދި ޖިންސީ   . 8 ޖިންސީ ޯގނާ
ޖިންސީ   ނުވާޮގތުން،  ނިޔަތެއް އަނިޔާއަށް  ޖިންސީ  ނުަވތަ  ޮއެވެގން،  ނިޔަތެއް 

އޮެވެގން ނޫން ނަމަވެސް، މީހެއްެގ ރުހުމާ ނުލައި، އޭނާެގ ޖިންސީ ުގނަވަނެްއަގިއ،  
ކު، ެއއްެވސް އާލާތެއް ނުވަތަ ެއްއޗެއް މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ އެފަދަ އެްއވެސް  މީހަ

ނުވަ  އަތްލުމަށެވެ.  މެދުވެރިނުކޮށް  އެްއޗެްއ  ނުވަތަ  ޖިންސީ  އާލާތެއް  މީހެއްެގ  ތަ 
ޖިންސީ   މީހެއްެގ  ނުވަތަ  ހާމަކުރުވުމަށެވެ.  ނުލައި،  ރުހުމާ  އޭނާެގ  ުގނަވަނެއް، 
ުގނަވަނަކަށް އޭނާެގ ރުހުމާ ނުލައި، ހާނިްއކަެއއް ކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ މީހެްއެގ ޖިންސީ  

 ުގނަވަނަކަށް އެނޫންވެސް އިހާނެތި ޢަމަލެއް އޭނާެގ ރުހުމާ ނުލައި ކުރުމަށެވެ.  

 

 
 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.   20 ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .4

 
ފިރިމީހާ  

އަނބިމީހާ 
 ރޭްޕކުރުމުގެ ކުށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންވެެގންވާ ރޭޕްކުރުުމެގ ކުށަކީ، ދެމަފިރިންެގ    14މި ޤާނޫނުެގ   )ހ( .20
  ޤާނޫނު ނުބެލި ކަމުަގިއވީ   އުސޫލުން މިޢާންމު ކަުމަގއި    ދެމެދުަގއި ކުރެވޭނެ ކުށެއް

އަނބިމީހާެގ ރުހުމާ ނުލާ، އޭނާެގ  އަންނަނިވި އިސްތިސްނާ ޙާލަތުަގިއ،    ،ނަމަވެސް
 ފިރިމީހާ އޭނާއާ ޖިމާޢުވުމަކީ، އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރީ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 
ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ރޫޅާލުމުެގ ނުވަތަ    ،ެވނިދެމީހުންެގ މެދުަގއި އޮތް ކާ  (1)   

  އެ   ،ހިނަގމުންދިޔުމާއި  ޝަރީޢަތުަގއި  ލާއެއްޙަމަރު  ކުރުމުެގތަފްރީޤް  
  ހަމައިަގއި   އިްއވުމާ  ޙުކުމެއް  ނިމި  ައޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތުެގ  އޮތީ  މައްސަލަ

 ނުވަތަ  ؛ކަމުަގިއވުން
 

 ވަރިވުމަށް  ކިބައިން  ފިރިމީހާެގ  ނުވަތަ  ،ފިރިމީހާ  އެދި  ވަރިކުރުމަށް  ނބިމީހާއަ (2)   
  ޝަރީޢަތުަގއި   މަްއސަލަެއއް   ހުށަހަޅާފައިވާ  އަނބިމީހާ  އެދި
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 ނިމި   އަޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތުެގ  އޮތީ  މަްއސަލަ  އެ  ،ހިނަގމުންދިޔުމާއި
 ނުވަތަ  ؛ކަމުަގިއވުން  ހަމަިއަގއި ިއއްވުމާ ޙުކުމެއް

 
  ހުރިކަން   ަގއި  ފިރިމީހާ  ބައްޔެއް  ޖިންސީ  ނުރައްކާތެރި  އަރާ  ަގއިންަގޔަށް (3)   

  އޭނާއާ  ،ބޭނުުމަގއި   ވާސިލުކުރުުމެގ  ބަލި  އެ   އަނބިމީހާއަށް  ،އެނިގހުރެ

 ނުވަތަ  ؛ޖިމާޢުވުން
 

  އޮތް   ދެމެދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  ،ވީނަމަވެސް   ކަމުަގއި   ވަރިނުވި  ދެމަފިރިން (4)   
  ދެމީހުން   ދިރިުއޅެމުންދާ  ވަކިން  މަސްލަހަތައްޓަކައި  ،ދަށުން  އެއްބަސްވުމެްއެގ

 . ކަމުަގިއވުން
 

އަންނަނިވި )ށ(   ބޭނުމަށްޓަކައި،  ކުށުެގ  ބަޔާންެވެގންވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ    މި 
 ޙާލަތްތަކުަގއި އަނބިމިހާެގ ރުހުން އޮތްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ. 

 
ދައްކައިެގން، ނުވަތަ އަނިޔާ ކޮށްެގން، ނުވަތަ އަނިޔާ މަރާލާނެކަމުެގ ބިރު   (1)   

ދައްކައިެގން، ނުވަތަ އޭނާއާ ތިާމެގކަމުެގ ޮގތުން ނުވަތަ،  ކުރާނެކަމުެގ ބިރު
ހަކު މަރާލާނެކަމުެގ ބިރުދަްއކަިއެގން ނުވަތަ  ކާވެނީެގ ޮގތުން ުގޅުން އޮތް މީ

؛  ރުހުމަކަށްވުންއެމީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާނެކަުމެގ ބިރުދައްކަިއެގން ހޯދާފައިވާ
 ތަނުވަ
 

ބި (2)    މައްޗަށް  ޙަޤީޤަތްތަކެްއެގ  ޙަޤީޤަތް ނުރަނަގޅު  ޭއނާއަށް  ނާކޮށް 
 ނުވަތަ ؛ އޮޅުވާލަިއެގން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން

 
 ވާލަިއެގން ހޯދާފައިވާ ރުހުމަކަށްވުން.ޅުއޮ  އެ ކުރެވެނީ ކޮންކަމެްއކަން އޭނާއަށް (3)   

 
ންވެެގންވާ ކުށުެގ އަދަބަކީ، އެ ކުށް ކުރީ ނުރައްކާތެރި  މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާމި   )ނ(  

ހަރާއި )ތިނެއް( އަ 3ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްެގން ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ކުށް ކުރި މީހާ 
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)ފަހެއް( އަހަރާ ދެމެދުެގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެ ކުށް ކުރީ އެނޫންޮގތަކަށް   5
މުއްދަތަކަށް   3އަހަރާއި    )ެއކެއް(  1ކަމުަގިއވާނަމަ،   ދެމެދުެގ  އަހަރާ  )ތިނެއް( 

 ޖަލަށްލުމެވެ.
 

މަތީަގއި ހުރި ފިރިހެނެއްެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ކުށެއް ކާވެންޏެއްެގ )ރ(  

  މައްޗަށް ސާބިތުވުމަކީ، ޭއެގ ޒާތުަގއި ނުވަތަ ހަމައެކަނި ެއ ކުށުެގ ސަބަބުން، އެ 
ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ުގޅުަމށް  ކާވެނީެގ  ހިނދުއޮތް  އެ  ދެމެދުަގއި  ދެމީހުންެގ 

ދެމަ އެ  ނުވަތަ  އެ ހައިސިއްޔަތަށް،  ނުވަތަ  ދަރިންނަށް  ލިބިފައިވާ  ފިރިންނަށް 
ދެމަފިރިންނަށް ލިބޭ ދަރިންނަށް ނުވަތަ ެއއިން ދަރިއެްއެގ ހައިސިްއޔަތަށް، ނުވަތަ 

މުދަލަށް ދެމެދުަގިއވާ  ދެމަފިރިންެގ  މުދަލެއްގެ   އެ  ެއއިން  ހައިސިއްޔަތަށް  ނުވަތަ   
 އެްއވެސް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ސަބަބެއް ނުވަތަ ޙާލަތެއް ނޫނެވެ. 

 

 
 

 އިތުރުކުރުން.  ތައްމާްއދާއަންނަނިވި ޮގތަށް ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ފަސްވަނަ ބާބަށް   50ޤާނޫނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .5
 

ރޭްޕ އެވިޑެންސް ކިޓް  
ބޭނުންކުރުން  
 ލާޒިމުކުރުން 

މާއްދާއާއި  14ޤާނޫނުެގ    މި )ހ( . 1-50 މާއްދާއާއި   15  ،ވަނަ  ވަނަ   16  ،ވަނަ 
މާއްދާާއއި  18،  މާއްދާއާއި   ވަނަ  17  ،މާއްދާއާއި  ވަނަ    19  ، ވަނަ 
  ، ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި   24 ،ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި 21 ،މާއްދާއާއި 

މާއްދާއާއި   28 މާއްދާ  38  ،ވަނަ  ކުށެްއ  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ަގއި 
 ކަށްވީ ފަރާތުގެ އަިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުަގއި ކުށުެގ ޝިކާރަ ހިން

ފޮރެންސިކް   ސާމްޕަލްގެ   ހަށިަގނޑާއި އަންނައުނުން ސާމްޕަލް ނަގައި، އެ
 ކެެވ. ތަޙްލީލު ކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެ

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މި )ށ(   ަގއި  ފަރާތުގެ އަކުށުެގ ޝިކާރަ  މާއްދާެގ )ހ(    ކަށްވީ 
ސާމްޕަލާއި ނަާގ  އަންނައުނުން  ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްެގ  އެ    ހަށިަގނޑާއި 

ޝިކާރައަކަށްވީ ކުށުެގ  ކުށުެގ   ތަޙްލީލަކީ  ޖިންސީ  ރުހުމުގައި،  ފަރާތުެގ 

Deleted :20 ާާއއިމާއްދ،  
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ކުރެވިފަިއވާ "ރޭޕް އެިވޑެންސް ކިޓް"  ޞަފޮރެންސިކް ތަޙްލީލުކުރުމަށް ޚާއް
 ބޭނުންކޮށް ނެޭގ ސާމްޕަލްތަކެްއެގ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތަޙްލީލެކެެވ.

 

ޚާއް )ނ(   ތަޙްލީލުކުރުމަށް  ފޮރެންސިކް  ކުށުެގ  "ރޭޕް  ޞަޖިންސީ  ކުރެިވފައިވާ 
ކިޓް" ސާމްޕަލްތައް   އެިވޑެންސް  އަންނަނިިވ  މަދުވެެގން  ެއންމެ  ަގއި 

އާލަތްތައް ސާމްޕަލްތަްއ  އެ  ނެުގމަށާއި   ބޭނުންވާނޭ  ރައްކާކުރުމަށް 
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 

ެގ ވަށައިެގންވާ  ކުރިމަތިފަރާތާއި ފުރަަގސްފަރާތު  ންނާއިއިސްތަށިަގނޑު (1)   
 ؛އިސްތަށި  ާގނަސަރަޙައްދުން 

  ؛ލޭ އަދި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި (2)   

 ން ނަާގ ސާމްޕަލްއަކަށްވީ ފަރާތުެގ އަންނައުނުރަ ކުށުެގ ޝިކާ ( 3)   

 ؛ނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަތި ދަށުން ނަާގ ސާމްޕަލް (4)   

 ؛ނަާގ ސާމްޕަލް ންރިމަތި ފަރާތާއި ފުރަަގސްފަރާތުކު (5)   

 ައދި؛ ަގއިން ނަާގ ސާމްޕަލްނއަ ( 6)   

 ހަށިަގނޑުެގ ބޭރުން ނަާގ ސާްމޕަލް. (7)   
 

ތުެގ ހަށިަގނޑާިއ   ދަށުން ކުށުެގ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާމި މާއްދާެގ )ށ( ެގ )ރ(  
ނެުގމަ ސާމްޕަލް  ފޮރެންސިކް   ،ށާއިއަންނައުނުން  ސާމްޕަލްތަކުެގ  އެ 

ހޯދުމުަގއި   މަށްލުކުރުތަހްލީ ރުހުން  ފަރާތުެގ  ޝިކާރައަކަށްވީ  ކުށުެގ 
ކުށުެގ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުޑަކުދިންނާިއ    ، ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ އުސޫލުތަކާއި

މީހުންެގ ެއވިޑެންސް ކިޓް ސާމްޕަލް ނެުގމަށް    ބޮޑެތި   ބޭނުންކުރާނޭ  ރޭޕް 
ްއކާތެރިކޮށް  ރަ  މަރުކަޒުަގއި  އެ  އިަގނަ  އެފަދަ ސާމްޕަލް  ،ޮގތުެގ އުސޫލުތަކާއި 
ޮގތު  އުބަހައްޓާނޭ  ަގވާއިދުސޫެގ  ބަޔާންކުރާ  ފުލުހުން  ލުތަްއ  ެގ ދިވެހި 

އޮތޯރިޓީއާއި   ،އިޚިދުމަތާ ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ    ،ފެމިލީ  އެންޑް  ޗައިލްޑް 

  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ،  ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސްެގ މަޝްވަރާާއއެކު 

Deleted : ާއި ޮގތ

Deleted : ާމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއ
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އްޙީ ކަންކަާމ ޞި  ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި(  ފަސްދޮޅަސް)  60  ތާރީޚުން ފެށިެގން
   .ކުރަންވާނެެއވެމުއި ޢާންެވެގންވާ ަވޒީރު ހަދަވާލުޙަ ލިއްޔަތާ އޫުގޅޭ މަސް

 
ރޭްޕ އެވިޑެންސް ކިޓް  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
މަރުކަޒުތަކަށާއި  ޞި ސަރުކާރުެގ   )ހ( . 2-50 ޚިދުމަތްދޭ  ރޭޕް އްޙީ  ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް 

ފަރާތުން   ސަރުކާރުެގ  އިންތިޒާމް  ލިބޭނޭ  ކިޓް  އެިވޑެންސް 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.  
 

ކިޓް ޞި ސަރުކާރުެގ   )ށ(   އެިވޑެންސް  ރޭޕް  ތަނަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  އްޙީ 
ނަަގިއެގން   ައެގއް  އެްއވެސް  ނެުގމަށް  ނަާގ ސާމްޕަލްތައް  ބޭނުންކޮށްެގން 

 ނުވާނެެއވެ. 
 

ލިބޭނޭ   މި )ނ(   ކިޓް  އެިވޑެންސް  ރޭޕް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 
މި ޢަމަލުކުރަން  އިންތިޒާމް    މަސްދުވަހުގެ )ހައެއް(    6ފަށާތާ    ޤާނޫނަށް 

 ނިންމަންވާނެެއވެ.  އިތެރޭަގއި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަ
 

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ  
ފަރާތްތަކުން ސާމްަޕލް  

 ނެގުން 

ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރާނެ ޮގތުެގ ތަމްރީން ލިބިފައި ހުރި ޑޮކްޓަރެްއ   )ހ( . 3-50
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރުން    ްއޙީ އެހީތެރިއެއްޞި ނުވަތަ  ނުވަތަ ނަރުހެއް  
ކޮންމެ   ކޮންެމ ޞިހިންާގ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަރުކަޒެްއަގއާއި  އްޙީ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. "ވިކްޓިްމ  އަދި    ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި  އެފަރާތްތަކަކީ 
ތަމްރީނު ނަޒަރިއްޔާތުެގ  އިންފޯމްޑް"  ޓްރައުމާ  އަދި   ވެސް ސެންޓަރޑް 

 ންވާނެއެވެ.  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވާ
 

މަސަކަތްކުރަންާވނީ  ރޭޕް އެިވޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްެގން ސާމްޕަލް ނެުގމުެގ   )ށ(  
 މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީން ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.   މި
 

  މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން މި)ހައެއް(    6ފަށާތާ    ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  މި )ނ(  
ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ    މާއްދާެގ )ހ(

Deleted :30 

Deleted : ީދައި ހަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިންފެމިލ
¶ އާންމުކުރަންވާނެެއވެ.

Deleted :  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންާގ
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރުން ހިންާގ    އްޙީ އެހީތެރިއެއްޞި ނުވަތަ    ނަރުހެއް
ކޮންެމ  ޞިކޮންމެ   ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަރުކަޒެްއަގާއއި  އްޙީ 

އޮތޯރިޓީން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ފެމިލީ  ހުރިކަން  ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި 
ކޮންމެ  ރުކުރަންވާނެެއވެ.  ކަށަވަ މަ  6އަދި  ކަން އެ  ސްދުަވހުން)ހައެއް( 

 މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
 

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން ތަމްރީން ލިބިފައިާވ    މި )ރ(  
ސަރުކާރުން ހިންާގ   އްޙީ އެހީތެރިއެއްޞިނުވަތަ    ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް

މަރުކަޒެްއަގޞިކޮންމެ   ކޮންެމ  އްޙީ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ާއއި 
އެކަމާ ުގޅޭ ރިޕޯޓެްއ  އަހަރަކު އެއްފަހަރު    ،ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ހުރިތޯ ބަލައި

ލީ ރިޕޯޓު ފެމި  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ
މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންެގ  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން 

   ފޮނުވަންވާނެެއވެ.
 

ތަޙްޤީޤު އިދާރާއަށް  
 ގެންދިއުން ސާމްަޕލް 

ވަނަ   52ޤާނޫނުެގ   ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްެގން ނަާގ ސާމްޕަލްއަކީ މި . 4-50
( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  3) ،( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިެގ ) މާއްދާެގ )ހ(

ފަދަ ހެއްކެއްކަމުން، ރޭޕް ެއިވޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްެގން ނަާގ ސާމްޕަލް ނެިގ 
ލު ސޫސާމްޕަލް ެގންދިއުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނޭ އު ޤީޤު އިދާރާައށް އެޙްމަރުކަޒަކުން ތަ

ދިވެހި ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ)ތިރީސް(  30ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  މި
 ން އެކުލަާވލަންވާނެއެެވ. ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތު

 
ރޭްޕގެ ޝިކާރައަކަށްވާ  

ބަނޑުވުމުން  މާ ތްފަރާ
 ރައްކާތެރިކަން ލިބުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ( .5-50 މާއްދާއާއި  14މި  މާއްދާއާއި   15  ،ވަނަ  ވަނަ   16  ،ވަނަ 
މާއްދާއާއި   17  ،މާއްދާއާއި  މާއްދާާއއި  18  ،ވަނަ  ވަނަ    19  ، ވަނަ 
ވަނަ    38  ،ވަނަ މާއްދާާއއި  28  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި   21  ،މާއްދާއާއި 

ތުހުމަތުކުރެޭވ  ހިންިގކަމަށް  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މާއްދާަގއި 

ނުވަތަ    މައްސަލަތަކުަގއި ކުށުެގ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތް މާބަނޑުވެދާނެކަމަށް
ޑޮކްޓަރަކަށް    ޙީއް ޞި   މާބަނޑުވެފަިއވާކަމަށް   ފާހަަގކުރޭޚިދުމަތްދޭ 

Deleted :ސ

Deleted : ިއ

Deleted : ުއަހަރަކު ެއއްފަހަރ

Deleted : ްށް  ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމާއި ލެބޯޓަރީއަ ސާމްަޕލ
… ފޮނުވުން

Deleted :)ހ(

Deleted :ޚ

Deleted :ޞ

Deleted : ިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއ

Deleted :  ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކޮށްެގން ނަާގ
ކޮށް  ސާމްޕަލް، އެސާމްޕަލް ނަާގ މަރުކަޒުަގއި ރައްކާތެރި
ބަހައްޓާނެ ޮގތުެގ އުޞޫލު މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  

ދުވަހުެގތެރޭަގއި ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް   30ފަށާތާ 
¶ސަރވިސްއިން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  
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ފަރުވާ،  ދޭންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  މާބަނޑުވުމުން  ޙާލަތްތަކުަގއި 
އެފަރާތަށް   ރުހުމާއެކު  ފަރާތުެގ  ޝިކާރައަކަށްވީ  ޚިދުމަތް އްޙީ  ޞިކުށުެގ 

 މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ. ފޯރުކޮށްދޭ 
 

ބެލުމުެގ  ކްޓަރެްއެގ ސީދާ  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރުާވއަކީ ޑޮ )ށ(  

 ވާންވާނެއެވެ.  ފަރުވާއަކަށް  ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ
 

  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރުވާ ދިނުމާުގޅޭ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ  )ނ(  
)ތިނެއް(    3ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ނަމި ޤާނޫަގާވއިދު،  

ވާލުެވެގންާވ  ޙަލިއްޔަތާ  އޫއްޙީ ކަންކަމާުގޅޭ މަސް ޞި މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ،  
 އި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ހަދަ ވަޒީރު
 

ޖިންސީ ގުޅުމުން ފެތުރޭ  
 ކުރުން ބަލިތަކަށް ޓެސްޓު

ޤާނޫނުެގ   )ހ( . 6-50 މާއްދާއާއި  14މި  މާއްދާއާއި   15  ،ވަނަ  ވަނަ   16  ،ވަނަ 
މާއްދާއާއި   17  ،މާއްދާއާއި  މާއްދާާއއި  18  ،ވަނަ  ވަނަ    19  ، ވަނަ 
  ، ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި   24 ،ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި 21 ،މާއްދާއާއި 

މާއްދާއާއި   28 ކުށެްއ    38  ،ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
މައްސަލަތަކުަގއި  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ުގ  ،ހިންިގކަމަށް  ފެތުރޭ  ޖިންސީ  ޅުމުން 

ފަރާތަށް  ޝިކާރައަކަށްވީ  ކުށުެގ  މަޢުލޫމާތު  ޓެސްޓުކުރުާމުގޅޭ  ބަލިތަކަށް 
  ން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި އެފަދަ ބަލިތަކަށްއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުޞި

 ކުށުެގ ޝިކާރައަކަށްީވ  އްޙީ ޚިދުަމތްދޭ މަރުކަޒެްއަގއި ޞިކުރުމަށް  ޓެސްޓު
ޓެސްޓު  ،އެދިއްޖެނަމަފަރާތުން   އެ އެފަދަ  އިންތިޒާމް  ހެދުމުެގ  ތައް 

 މަރުކަޒަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 
 

ޓެސްޓު )ށ(   ބަލިތަކަށް  ފެތުރޭ  ުގޅުމުން  އިންތިޒާމް ޖިންސީ  ކުރެޭވނެ 
ޓެސްޓު އެފަދަ  މަރުކަޒުތަކުން،  ބޭނުންވާ ތައް  ހަމަޖެހިފައިނެތް  ހެދުމަށް 

 ހަމަޖެހިފައިވާތައް ހެދެމުެގ އިންތިޒާމްތައް  އެފަދަ ޓެސްޓު  ،ސާމްޕަލް ނަަގއި
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ފޮނުވައި ޓެސްޓު  ފަރާތުެގ ސާމްޕަލް   މަރުކަޒަކަށް ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވީ 
 ހެދުމުެގ ކަންކަން ކުރިއަށް ެގންދަންވާނެއެވެ.  

 

މަރުކަޒުތަކުން ހަދަންޖެހޭ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  ދަށުން  ެގ  މި މާއްދާެގ )ހ(   )ނ(  
ަގާވއިދު، ޓެސްޓު ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ހެދުމާުގޅޭ  ޤާނޫނަށް    ތައް  މި 

  )ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގިއ،   3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  
މަސް ޞި ކަންކަާމުގޅޭ  ިއ  ހަދަ  ަވޒީރުވާލުވެެގންވާ  ޙަލިއްޔަތާ  އޫއްޙީ 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 
 

 
 ކުރުންޙު ލާޞްބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޢި ފެށޭވަނަ މާއްދާެގ   53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ވީ  ށް ކުށުެގ ޝިކާރައަ
ށް ދެކޮޅަ ފަރާތާ
ކުރެވިދާނެ ބޭނުން
 ހެކި

ސް، ކަން ހިނާގދިޔަޮގތް  ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތް ކަމުަގއި ވީނަަމވެ   52މި ޤާނޫނުެގ   .53
ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް  ކަމުަގިއ ބަޔާންކުރާ ޮގތުަގއި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުެގ  

ކުށުެގ    މިނިވަން ބާރުލިއްބައިނުދޭކަމަށް  ހެކިބަހުން  ހެކިންެގ  ނުވަތަ  ޮގތެއްަގއި، 
ކުތުހުމަތު ރޭޕްކުރުމުެގ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ،  ފަރާތުން  ޖިންސީ ކުރެވޭ  ނުވަތަ    ށް 

ވަތަ އަނިޔާެގ ކުށް ނުވަތަ ޖިންސީ ޯގނާެގ ކުށާ ުގޅޭޮގތުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ނު
 ށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެކެވެ. ދަޢުވާ ނަފީކުރުމަ

 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އުނިކުރުން  53 ކޮށްފައިެއވާތިރީަގއި ނަކަލު ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .7
 

ނުކުތާތަކުެގ  )ހ( .53  ހިމެނޭ  ޮގތުަގިއ  ބަޔާންކުރާ  ކަމުަގިއ  ހިނާގދިޔަޮގތް  ކަން 
ނު އަސާސީ  ހެކިންެގ ތެރެއިން  ނުވަތަ  ޮގތެއްަގއި،  މިނިވަން  ކުތާއަކަށް 

ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  ބާރުލިއްބައިނުދޭކަމަށް  ހެކިބަހުން، 
 .ސާބިތުކޮށްދިނުން
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އުނިކުރުން   53 ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .8
 

ދުވަހާިއ   )ށ( .53  ހިނާގދިޔަ  ދެމެދު  ކަން  ދުވަހާ  ޝަކުާވކުރި  އެކަމުެގ 
ވާ ުމއްދަތު އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދިުގެވފައިވުމާެއކު،  ހިނާގޮގސްފައި 

އެ ތެރޭަގއި،  މުއްދަތުެގ  ފަރާތަ  އެ  އެްއެވސް  އެހެން  ކަށް ވާހަކަ 
 ކިޔައިދީފައިާވކަމަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވުން.

 

 
 ން އުނިކުރު( ނ)ނަ މާއްދާެގ ވަ  35 ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .9

 

އަޚްލާ (ނ) .35  އަބުރުވެރިކަާމއި  ނަފްސުެގ  ފަރާތުެގ  ޝިކާރައަށްވީ    ޤާ ކުށުެގ 
މައްޗަށް   ކަންކަމުެގ  ސާބިތުވާ  ކޯޓަށް  ތެރެިއން  ކަންކަުމެގ  ުގޅުންހުރި 
ދީފާނެ   ހެކި  ދޮުގ  ހިނާގފައިވާކަމަށް  އޭނާއާމެދު  ކުށެއް  އެފަދަ  ބަލާއިރު، 

 ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ކޯޓަށް ފާހަަގުވން.ކޯޓަށް މީހެއް ކަމަށް 
 

 
 ން )ރ( އުނިކުރުނަ މާއްދާެގ ވަ  53 ކޮށްފައިެއވާތިރީަގއި ނަކަލު ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .10

 

ވާހަކައަށް  )ރ( .53  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  ފަރާތާިއ  ޝިކާރައަށްވީ  ކުށުެގ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ތުހުމަތުކުރެޭވ ކުށް ެއޮގތަށް ހިނާގފަިއވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް،  
ނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ ޙާލަތެއް އެކަން ެއޮގތަށް ހިނާގފައި  

 ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް، ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުން. 
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 ން )ބ( އުނިކުރުނަ މާއްދާެގ ވަ  53 ތިރީަގއި ނަކަލުކޮށްފައިެއވާ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ .11
 

ނާާއިއ  ކުރިން، އޭކުށުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާމެދު ކުށުެގ ތުހުމަތު ކުރެވުމުެގ   (ބ) .53 
ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވީ ފަރާތާ ދެމެދު އޮތް ުގޅުމަކީ، އަދި އެ ދެފަރާތުެގ  
ހިނުގމަށް   ކުށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މުޢާމަލާތްތަކަކީ،  ހިނާގފައިވާ  ދެމެދުަގއި 
މަުގފަހިވެދާނެ ސަބަބެއް ވުޖޫދުަގއި އޮވެދާނެ ޙާލަތެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލު 

 ނުކުރެވުން. 
 

 
 އިތުރުކުރުން.  ތައްވަނަ ބާބަށް އަންނަނިވި ޮގތަށް މާއްދާ ހަތްވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް   57ޤާނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ .12

 
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  

  ޞަ ގެ ޚާއްތަންތަނު 
 ންމާޒި

ތުހުމަތުކުރެވޭ   މި )ހ( .1-57 ހިނިގކަމަށް  ކުށެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ޤާނޫނުަގއި 
އް ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްދޭ ތަނަކަށް  ކުށުެގ ޝިކާރަކަށްވީ ފަރާތެެއއްެގ  މައްސަލަ

އަތުވެއްޖެނަމަ ހޯދަން  ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކުން    އެ  ،ޚިދުމަތް  ދިވެހި 
 ސޯޝަލް ސަރިވސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ަވުގތުން ައންަގންވާނެެއވެ.   ށާއިޚިދުމަތަ

 

މާއްދާއާއި   15  ،މާއްދާއާއިވަނަ    14ޤާނޫނުެގ    މި )ށ(   ވަނަ   16  ،ވަނަ 
ާމއްދާާއއި  18  ،މާއްދާއާއި   ވަނަ  17  ،މާއްދާއާއި  ވަނަ    19  ، ވަނަ 
  ، ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ާއއި  24  ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އާއި  21  ،މާއްދާއާއި 

މާއްދާާއއި  28 ކުށެްއ  މާއްދާަގއި  ވަނަ    38  ،ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ 
ެއއްަގއި ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްދޭ ތަނަކަށް ހިނިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ަމއްސަލަ

ޤާނޫނުގެ    މި  ،ކުށުެގ ޝިކާރަކަށްވީ ފަރާތް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުވެއްޖެނަމަ
މި  1-50 ސާމްޕަލް  ބުނާ  މާއްދާަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    ވަނަ  ޤާނޫނުަގއި 

 ތަނަކުން ނަަގންވާނެެއވެ.    އެ އަވަހަކަށް ީވއެންމެޮގތަށް 
 

 މި  ،)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި   6ފަށާތާ    މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުކުރެވޭ ޤާނޫނުަގއި  ހިނިގކަމަށް  ކުށެއް  ފަދަ 

Formatted Table

Deleted :ްނ

Deleted :ސ

Deleted :ިޛ

Deleted : ަމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއ

Deleted :20 ާާއއިމާއްދ،  

Deleted :1-50

Deleted :ލަސްނުކޮށ

Deleted :ްަ

Deleted : 
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ދޭ ތަނަކަށް  އް ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްވީ ފަރާތެކުށުެގ ޝިކާރަކަށްެއއްެގ  މައްސަލަ
ދުމަތްދޭ ތަންތަނުން  އްޙީ ޚިޞިއެފަރާތާމެދު    ، ޚިދުމަތް ހޯދަން އަތުވެއްޖެނަމަ

ވާލުެވެގންާވ  ޙަލިއްޔަތާ  އޫއްޙީ ކަންކަމާުގޅޭ މަސްޞި  ލުސޫޢަމަލުކުރާނޭ އު
   އެވެ.އި ޢާންމުކުރަންވާނެ ހަދަ ވަޒީރު
 

    
ވީ  ކާރަކަށް ކުށުގެ ޝި

ގުޅިގެން    ފަރާތާ
ފުލުހުން  

އަދާކުރަންޖެހޭ  
 ންމާ ޒި ޞަޚާއް

މާއްދާއާއި  14ޤާނޫނުެގ    މި )ހ( . 2-57 މާއްދާއާއި   15  ،ވަނަ  ވަނަ   16  ،ވަނަ 
މާއްދާއާއި   17  ،މާއްދާއާއި  ާމއްދާާއއި  18  ،ވަނަ  ވަނަ    19  ، ވަނަ 
  ، ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ާއއި  24  ،އާއިވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(    21  ،މާއްދާއާއި 

މާއްދާާއއި  28 ކުށެްއ    38  ،ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
  ހިނިގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މަްއސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ

އަވަހަކަށް  މައްސަލަިއަގއި ކުށުެގ ޝިކާރަކަށްވީ ފަރާތް ފުލުހުންނަށް ހޯދުނުހާ  
ސަރިވސް    ޚިދުމަތުންފުލުހުންެގ  ދިވެހި  މަޢުލޫމާތު    އެ ސޯޝަލް 

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންަގންވާނެެއެވ.
 

ކުށުެގ   )ށ(   ޢަމަލުކުރުމާއެކު،  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ޚިދުމަތްޝިކާރަކަށް  ޞިއްޙީ  ރުހުމާއެކު  އޭނާެގ  ފަރާތް  ތަނަކަށް  ވީ  ދޭ 

 ެގންދަންވާނެެއވެ. 
  

ޤާނޫނުަގއި   )ނ(   ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާމި  ހިނިގކަމަށް  ކުށެއް  ފަދަ 

ެއއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއްަގއި ކުށުެގ  މައްސަލަ
ބަހައްޓަންފަރާތާ  ވީޝިކާރައަކަށް  ޢަމަލުތައް  އެ   ޖެހޭނެމެދު    ޮގތާިއ، 

ތަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ހްމައްސަލަެއއްެގ  ކަންތައްތަްއ    ޤީޤުކުރުމުަގއި 
އު ފަށާތާ    ލުސޫބަޔާންކުރާ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ( ތިނެއް)  3މި 

 ހަދަންވާނެއެވެ.   ންެގ ޚިދުމަތުންފުލުހުދިވެހި  މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި 
 

Deleted : 

Deleted : 

Deleted :ޞ

Deleted : ްަެއ

Deleted :ިކޮންމެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްަގއ  
...

Deleted :)ރ(

Deleted : ްމިމާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށ
...

Deleted : 

Deleted :ސ

Deleted :ިޛ

Deleted :20  ަމާއްދާާއއިވަނ،  

Deleted :ްފަރާތުނ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ާއެނ

Deleted : 

Deleted : 

Deleted : ާމީހާއ

Deleted : 

Deleted :ޭަ

Deleted :ޚ

Deleted :ޭަ

Deleted :ޞ

Deleted : ްަެއ

Deleted :ްނ
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ފުލުހުން   ވާބަޔާންކޮށްފައިޤާނޫނުަގއި    މި )ރ(   ަމއްސަލަިއަގއި  ކުށެްއެގ 
އު ޚިލާފުވެއްޖެކަސޫޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފުލުހުން    މަށްލަކާ 

ޤާނޫނު    ،އެނިގއްޖެނަމަށް  ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތަ ކަންތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ
ޚިދުމަތުެގ  2020/34  ނަންބަރު ފުލުހުންެގ  ޤާނޫނު)ދިވެހި  ަގިއވާ    ( 

ހުށަހެޅޭ    އެ  ޮގތުެގމަތިން މިޮގތުން  އަދި  ބަލަންވާނެއެވެ.  ަމއްސަލަެއްއ 
ނިންމުމަށްފަހު ޮގތެއް  މަ  ،މައްސަލައާމެދު  އެ ލޫމާތުޢުނިންމިޮގތުެގ   ،

  ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި )ސަުއވީސް(    24ވަުގތުން ފެށިެގން    ނިންމުމެއް ނިންމާ
ފުލުހުންެގ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިނިވަން މުއައްސަސާއަށް  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 
 .ޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުން އަދި )ށ( ައންނަނިވިވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   66ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 
އެހެން   )ހ( .66 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން  ޤާނޫނުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާއެއްމާއްދާމި  ޮގތަކަށް  އެހެން    ހާ ަގއި 

  ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކުެގ ތެރެއިން ކަމާުގޅޭ   ޤާނޫނުެގ  ހިނދަކު، މި
ަގވާއިދުތަްއ  އެނޫން  ފިޔަވަިއ،  ަގވާއިދެއް  ހިންަގންޖެހޭ  ހަދައި  ކޯޓަކުން 

 ހަދައި ހިންާގނީ، ަވޒީރެވެ. 
 

ކޯމި   )ށ(   ދަށުން  ހަދާނީ    ކުންޓަޤާނޫނުެގ  ަގވާިއދުތައް  ހިންަގންޖެހޭ  ހަދައި 
ޖުޑީޝަލް   ތަކުެގކޯޓު އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މަޝްވަރާއާެއކު 

ބޭނުމަށް   ޤާނޫނުެގ  މި  ކޯޓެްއަގިއ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.  ހުރިހާ 
 ދެކެވެ. އިވާގަ އެއް  މިޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާނީ ންވާހިންަގ
 

 

 

Deleted :ޞ

Deleted :މުެގ

Deleted :ަނަމ،

Deleted :ަނ އެފަދަ ތުހުމަތެއް ފުލުހުންނާމެދު އުފަންވީކ

Deleted : ަފުލުހުންެގ މުއައްސ

Deleted :ާަ

Deleted : ަސާއ

Deleted :ެގޭ ނއ

Deleted : ުއެކަމުެގ މަޢުލޫމާތ

Deleted :   ްއަދި އެފަދައިން ހުށަހެޅޭ މަްއސަލައެއ
މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ   3ިގނަެވެގން 

   .މުއައްސަސާއަކުން ތަޚްޤީޤުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ

Deleted :ަަުތ
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  އަންނަނިވި   ޮގތުަގއިެގ  އަދި )ޔ(  (  )ޓ ،  )ޒ(،  )ޑ(  ( ެގ ފަހަތަށްސެގ )ވަނަ މާއްދާ  69ޤާނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ   .14
  އިތުރުކުރަން  ތައްއަކުރު ޮގތަށް

 

ބުނެފައި"ސޯޝަ )ޑ(  69 މާނަކުރުން  ކަމަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް"  ސަރވިސް  އަނިޔާެގ  ެއވަނީ    ލް 
ދިނުމުެގ އަކަށްވާ  ޝިކާރަ ސަޕޯޓް  ސައިކޯސޯޝަލް  ފަރާތްތަކަށް 
އަދާކުރުމަށް ަވޒީރު ނުވަތަ ުވޒާރާެގ ބެލުުމެގ ދަށުން ހިންާގ ލިއްޔަތު  އޫމަސް

 އިދާރާއަށެވެ. 
 

ްއޙީ  ޞި"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރުެގ   )ޒ(   
މަރުކަޒުތަކާއި ސަރުކާރުެގ    ، ޚިދުމަތްދޭ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 އަމިްއލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށެވެ.  ، އަދިހޮސްޕިޓަލުތަކާއި
  

ނަޒަރިއްޔާ"   )ޓ(   ސެންޓަރޑް  ހުރިހާ "ވިކްޓިމް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 
ޝިކާ ކުށުެގ  ފަރާތުޙާލަތެއްަގއިވެސް  ބޭނުންތަކާިއ ރައަކަށްވާ  ެގ 

ޮގތެްއަގއި   ނިޒާމީ  ސަމާލުކަމެއްދީ،  ޞަ އްޚާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް   
އަދި އިތުރަށް ިވކްޓިމައިޒްނުވާނޭ   ށް ައނިޔާ ނުވާނޭއޯާގތެރިކަމާއިެއކު އިތުރަ

ފަރުވާާއއި ޚިދުމަތް   ބޭނުންވާ  ކުށުެގ ޝިކާރަައކަށްވާ ފަރާތަށްތުެގމަތިން  ޮގ
 ނަޒަރިްއޔާއަށެވެ.  ުގޅޭދިނުމާ
 

އިންފޯއު"ޓްރަ )ޔ(    ެއވަނީ،    ނަޒަރިއްޔާ"  މްޑްމާ  ބުނެފައި  ކުށުެގ  ކަމަށް 
ޖިސްމާ  ޝިކާރައަކަށްވާ އަނިޔާތަކުެގ  ލިބޭ  އަދި ފަރާތަށް  ނަފްސާނީ  ނީ، 

ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން    ނުންވާދެނެަގނެ އެފަރާތްތަކަށް ބޭ  ޢީ އަސަރުޢިޖްތިމާ
 ްއޔާައށެވެ. ނުމާުގޅޭ ނަޒަރިފޯރުކޮށްދި

 

 
ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ    ،ތަޞްދީޤުކޮށް، ފާސްވެ ޤާނޫނު މި، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި  .15

  ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.

Deleted :މ

Deleted :ުަ

Deleted :1-)މ(

Deleted : ަަިއ

Deleted : ްހުށަހެޅޭ ޔަކަށްެވެގނ

Deleted :ޢ

Deleted :2-)މ(

Deleted :ސ



 M19/HG/2021/07ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 

 

 

 2ޖަދުވަލު  

 

)ޖިންސ  ކުށުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު )ބިލު    17/ 2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  
)ޖިންސ  ކުށުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ    17/ 2014( އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  20- /ބ 19/ 2020ނަންބަރު:  

  ބޭއްވި   ރުމަށް ދިރާސާކު (  ކޮމިޓ ން  19- /ބ 19/ 2020އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު )ބިލު ނަންބަރު:  
މެންބަރުން  އަށް  ކޮމިޓ    ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ މަޖިލ ހުގެ  ންތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ  ބައްދަލުވު 

 ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ހާޒިރ  ރިޕޯޓު 

 

 

 

  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ S ިސަލާމުގައ 

@ ިރަސްމ  0 ހިމެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކޮމިޓ ގައި   އެހެން ކޮމިޓ އެއްގައ 

23.11.2021 48 01:25   @       S 

09.02.2021 01 00:25 S        - 


14.10.2020 52 02:00  - -        

12.10.2020 51 01:43        -    

07.10.2020 50 00:58        @ 0 @


06.10.2020 49 01:08         0 @ 

18.08.2020 42 00:55   0     @  @  
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