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 18/ 2022ބިލު ނަންބަރު  
 

 

 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް   10/ 2008ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   3  

 

 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން.   2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 
 ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   22-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން ރަސްމީ  (ޅ) . 22-1 

)ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، މައްސަލަ   14ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި،  

ކޮމިޓީން، އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމާމެދު ނިންމި  ބެލުމާމެދު ޮގތެއް ނިންމާ  

 ނިންމުން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ވ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

(  ހަތެއް)  7  ނުހިމަނައި،  ބަންދުދުވަސްތައް  ރަސްމީ   ލިބޭތާ،  ރިޕޯޓު  ތަޙްޤީޤު ( ވ) . 25 

  ހުށަހަޅަން   ކޮމިޓީައށް  ތަޙްޤީޤުކުރާ  ުގޅޭޮގތުން  ރިޕޯޓާ  ތެރޭަގިއ،  ދުވަހުެގ

 ކޮމިޓީން  ނިންމުމުަގއި   މައްސަލަ  އެ  ކަންތައްތަކާއި،  ބޭނުންވާ

 ކޮމިޓީއަށް   ލިޔުމުން  ބަޔާންކޮށް  ކަންކަން  އެދޭ  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން

 . ލިބިެގންެވއެވެ  ފަނޑިޔާރަށް ރައްދުވާ މައްސަލަ އިޚްތިޔާރު ހުށަހެޅުމުެގ
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 ވަނަ މާއްދާެގ )މ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

މި މާއްދާެގ )ވ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  (މ) . 25 

ނުހިމަނައި،   ބަންދުދުވަސްތައް  ތެރޭަގިއ    7ރަސްމީ  ދުވަހުެގ  )ހަތެއް( 

މުޅި   ުގޅިެގން  ކަންތައްތަކާ  ފާހަަގކޮށްފައިާވ  ރިޕޯޓުަގއި  ތަޙްޤީޤު 

އަޑުއެހުމެްއ   ދެއްކުމަށް  ވާހަކަ  ޮގތެއްަގއި  ޖުމްލަ  މައްސަލައާމެދު 

 ބާއްވަންވާނެެއވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ޮގތަށް ައކުރުތައް ިއތުރުކުރުން.  29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 

 ފޮނުވާ   ކޮމިޝަނަށް  ކޮމިޓީން  ތަޙްޤީޤު  ދަށުން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި (ނ-1) . 29 

 ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތަށް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި (  ނ)   ާމއްދާެގ  މި  ނުވަތަ  ރިޕޯޓު،

 މައްސަލަ   ރިޕޯޓު،  ފޮނުވާ  ކޮމިޝަނަށް  އެކުލަވާލައި   ކޮމިޓީން  ތަޙްޤީޤު

 . ފޮނުވަންވާނެއެވެ  ކޮމިޝަނުން  ފަނޑިޔާރަށް ރައްދުވާ

މި   (ނ-2)   ނިންމަންވާނީ  ޮގތެއް  ކޮމިޝަނުން  ރިޕޯޓާމެދު  ކޮމިޓީެގ  ތަޙްޤީޤު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުަގިއ    30ޤާނޫނުެގ  

ރައްދުވާ   މައްސަލަ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ކަންތައްތަކަށް  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. ފަނޑިޔާރަށް ފުރުޞަތު 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރުެގ ބާރުެގ ދަށުަގިއވާ ކަމަކާނުލަިއ މި މާއްދާެގ   (ށ) . 30 

ެއޮގތަށް   ތެރޭަގއި  މުހުލަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  ޢަމަލުކުރެވެން )ހ( 

ނެތްނަމަ އިތުރު މުހުލަތަކަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު މި 

 މާއްދާެގ ދަށުން އެފަދަ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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 ( ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  32-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ނުވަތަ    (1) )ހ( 32-1  ބާަވތަށް ނަޞޭޙަތްދިނުން  މަްއސަލަިއެގ  ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު 

ތަމްރީ އިތުރު  ފެންނަ   ންބަލައި  ކޮމިޝަނަށް  ބޭނުންވާކަމަށް 

ތަމްރީ ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  ޕްރޮްގރާމެއް   ންޙާލަތްތަކުަގއި 

 ؛ފުރިހަމަކުރަން އެންުގން

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ   .7

 ފެށިެގންނެވެ. ތާރީޚުން

 

 


