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   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ޖުޑީޝިއަރީ  ބޭފުޅުންނަކީ `.  ތިއްބެވި  މި  ކޮމިޓީަގއި  މިހާރު.  ފެށީ  އަޅުަގނޑުެމން  ބައްދަލުވުން 

ޙަސަން  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މަތިވެރި  ރިޟާ،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ުގރައިދޫ 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ޒަރީރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ 

ޝަފީޤް ދެން އަޅުަގނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ. ކޮމިޓީން ކުރީ ދުވަސްތަކުަގއި ވެސް  هللا ޢަބްދު

މިހާރު  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  ެގނައުުމެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  އިޖުރާޢާތުެގ  ޖިނާޢީ  ެއީއ  މަސައްކަތް  ކުރަމުންދިޔަ 

 މަސައްކަތްކުރާ މާއްދާ މި ދިރާސާކުރުމުަގއި މި ކުރިއަށްދަނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މި

ާގނޫނުެގ    60ާގނޫނުެގ   އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާެގ...  އިޞްލާޙު    60ވަނަ  ެގނެވުނު  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ދަންނަވާލާނަން. ޮގތް  ކުރި  މި  މަޝްވަރާ  ދެންމެ  އެ   އަޅުަގނޑުމެން  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ވ(  މާއްދާެގ  މި 

މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ ކުރިން ވެސް މި މާއްދާެގ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު  

ފެނިއްޖެ   ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ނެތްކަމަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް  ބަންދުަގިއ  ނިމެންދެން  އޭނާެގ ޝަރީޢަތް 

ހިނދެއްަގއި އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. އަޅުަގނޑުމެނަށް މި 

މި  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ފަނޑިޔާރަކު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  )ފ(  ކަމުަގއި.  އެއްބަސްެވވިއްޖެ  މެދުަގއި  މާއްދާއާ 

އި ނިންމުންތައް  އެހެން  ބަޔާންކުރާ  މުއްދަތުެގާގނޫނުަގއި  ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ތެރޭަގއި  ސްތިޢުނާފުކުރުމަށް 

ލިބިެގންެވއެވެ.   މީހާއަށް  ތުހުމަތުަގިއާވ  ކުށުެގ  ޖެނެރަލަށާއި  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޙައްޤު  އިސްތިޢުނާފުކުރުމުެގ 

ކުށެްއެގ   )ދ(  އެއްބަސްެވިވފައިވަނީ.  ތެރެއިން  މަޝްވަރާެގ  މި  ެވސް  މެދުަގއި  މާއްދާއާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބަންދު މީހަކު  ބަންދުކޮށްފަިއާވ  ނޫންކަން ތުހުމަތުަގއި  ނުވަތަ  މަތިންކަން  ެއއްޮގތްާވޮގތުެގ  ާގނޫނާ  ކޮށްފައިވަނީ 

ކޯޓުން   ބެލުމުަގިއ  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  ުއސޫލުތަކާއި  ހުށަހަޅާނެ  މައްސަލަ  ކޯޓަށް  ޓަކައި  ކަނޑައެޅުމަށް 

އަމުރުކޮށްފައިވާ   ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުަގއި  ނިމެންދެން  އުސޫލުތަކާއި ޝަރީޢަތް  ބަންދުެގ ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  މީހުންެގ 

މިެވސް   ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ަގާވއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ުގޅޭ  މުރާޖަޢާކުރުމާ  އަމުރު 

އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާެގ މި އަކުރަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެނަށް އެއްބަސްެވވިފައި ިމވަނީ. ދެން ކޮމިޓީން އިތުރުކުރި 

ެގ    61ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް    60ންެގ މަޝްވަރާެގ ތެރެއިން. އެއީ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  މާއްދާ ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެ

ައމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރުން.  ކަނޑައަޅައި  ޮގތެއް  ބަންދާއިމެދު  އަރިމަތީ ސުރުޚީ.  އިތުރުކުރުން.  މާއްދާއެްއ  ޮގތުަގއި 

ާގނޫނުެގ    -61 ކަނ  60މި  ޮގތެއް  ބަންދާއިމެދު  ދަށުން  މާއްދާެގ  އަމުރު ަވނަ  އެ  އަމުރު،  ނެރޭ  ޑައަޅައި 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ އަމުރާއިމެދު ޮގތެއް ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.    7އިސްތިޢުނާފުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  
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  61މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން އަލަށް އިތުރުކުރި އަކުރެްއ މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީައށް އެއްބަސްެވިވެގން.  

. ދެން އޮތް މާއްދާތަކުެގ މަޝްވަރާއަށް އަޅުަގނޑު  1-60ަގނޑު އެހެން ދެންނެވިޔަސް އެ ލިޔެފައި އޮންނަޮގތަކީ  އަޅު

އަނެއްކާ ވެސް ރެކޯޑާ ނުލަިއ ވަުގތު ނަާގނަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މި މަޝްވަރާކުރި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން    64ދިޔަ ާގނޫނު  ވަނަމާ މާއްދާ. ބުނެވި  69މާއްދާ މިހާރު ބިލުެގ  

އިތުކުރުން.   ޝަރުތުތަކާ    -)އ(  64އަކުރެއް  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ދަށުން  ެގ  )ބ(  އާއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

އޭނާއަށް ޓަކައި  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން  މީހާ  ދޫކޮށްލާ  ބަންދުން  މަތިން  ޖާމިނުވާ އެްއޮގތްާވޮގތުެގ   

ކުރެވެން )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފަރާތައް  ެއއްބަސްެވިވއްޖެ.  ކޮމިޓީއަށް  މަސައްކަތެއްކުރަންވާނެއެވެ.  އެންމެހައި  ހުރި 

މާއްދާއެއް   އެޕްރޫވްކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަކުރެއް   64ދެންމެ  ކުޑަކުޑަ  ބަހުެގ  މާއްދާެގ.  އެ  )އ(.  ެގ 

ެގ )އ(. ިމ    64ވެ ެއކަން ރަނަގޅުކޮށްލާނަން. ރަނަގޅުކޮށްލާފަިއ މި ދަންނަވަނީ  ރަނަގޅުކޮށްލަން ފާހަަގކުރެވުނީތީ

މާއްދާެގ )ރ( އާއި )ބ( ެގ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ ޝަރުތުތަކާ ެއއްޮގތްވާޮގތުެގ މަތިން ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާ  

ކު ފަރާތުން  ޖާމިނުވާ  އޭނާއަށް  ޓަކައި  ކަށަވަރުކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން  އެންމެހައި  ރެވެންހުރި 

އޮތް  އެހެން  ފަރާތަށް"  "ޖާމިނުާވ  އޮތްޮގތަކީ  ކުރީަގއި  ޮގތަކީ.  ރަނަގޅުކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއީ  ކުރަންވާނެެއވެ. 

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ދާނީ.  ާމއްދާއަށް  ފަރާތުން". އާދެ! ދެން އޮތް  ބަދަލުކޮށްލީ "ޖާމިނުވާ  މި  ވަނަ    70ތަންކޮޅު 

  71އަކުރު އިތުރުކުރުން.    3ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން    71. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  މާއްދާ

ހާޒިރުކުރަންވާނީ   މީހަކު  އިދާރާއަށް  ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  ނޯޓިސްއެްއ    24)ބ(.  ގަޑިއިރުެގ 

ލިބިފައިާވ   މާއްދާއަށް  ިމ  ކަމަށް.  ފޮނުވާފައިވަނީ  ދިނުމަށްފަހުަގއި  ކޮމެންޓް  ދަންނަވާލާނަން.  ވެސް  ކޮެމންޓެއް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(    71ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ާގނޫނުެގ    69މޯލްޑިވެސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން. މި ބިލުެގ  

ދަށުން ާގނޫނު  އަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙުެގ އިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެނެެއވެ. ިމ މާއްދާެގ  

ހާޒިރުކުރަންވާނީ   މީހަކު  އިދާރާއަށް  ާގނޫނުެގ    12ތަންފީޛުކުރާ  ދިނުމަށްފަހުަގެއވެ. ސަބަބު  ނޯޓިސްެއއް  ަގޑިިއރުެގ 

ދެވިފަިއވާއިރު   މުއްދަތުތަކެއް  ވަކި  ވެސް  ނިންމުމަށް  ތަޙުޤީޤުތައް  މީހަކަށް   12ދަށުން  ަވުގތަކީ  ަގޑިއިރުެގ 

ށް އެކަށީެގންވާ ަވުގތު ކަުމަގިއ ބެލެެވއެވެ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ މިހާރު ހާޒިރުވުމުެގ ނޯޓިސްެއއް ދިނުމަ

ަގޑިއިރުެގ ނޯޓިސްއެްއ ދިނުމަށް. އެހެންީވމާ، ކުރިން އަޅުަގނޑު މި    24ބިލުަގއި ޑްރާފްޓް އޮތްޮގތް ރަނަގޅުކަމަށް  

ަގނޑުމެންނަށް ފާސްވެއްޖެ. )ޅ( މި ާގނޫނުެގ ދަންނަވާލި މާއްދާ މި ދަންނަވާލީ، މި އަކުރު ދަންނަވާލި ގޮތަށް އަޅު

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ  މީހާ  ހަވާލުކުރެޭވ  ލިޔުން  ހާޒިރުވުމަށް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ގަވާއިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން 

އާދެ!   އޮތްޮގތް.  ވެސް  ައކުރު  މި  ޤަބޫލުކުރެޭވ  ކޮމިޓީއަށް  އާދެ!  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ޮގތް  ޢަމަލުކުރާނެ 
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ަގއި އަޅުަގ )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ކ(  އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  ރަނަގޅުކަމަށް  ޮގތް  މިދެންނެވި  )ޅ(  މި  ނޑުމެންނަށް 

ބަޔާންކުރާ ލިޔުމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު މަޤްބޫލު އުޒުރެްއ މެދުެވރިވެެގން ހާޒިރުނުެވވޭނަމަ ހާޒިރުވުމަށް އަންާގފަިއވާ ަގޑި  

ޮގތަށް  ަގޑިއިރު ކުރިން ހާޒިރުނުވެ   2ޖެހުމުެގ ލަސްވެެގން   ވޭ ސަބަބުން އަންަގންވާނެއެވެ. )ކ( ވެސް މިދެންނެވި 

  71ވަނަ މާއްދާެގ، އާދެ!    72ވަނަ މާްއދާ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    71އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިފައި މިވަނީ.  

މޯލް އެއީ  ލިބިފައިެވއްޖެ.  ވެސް  ކޮންމެންޓެއް  އިތުރުކުރުުމެގ  މާއްދާއެއް  ފަހަތަށް  މާއްދާެގ  ޕޮލިސް  ވަނަ  ޑިވްސް 

ބިލުެގ   މި  ހުށަހަޅާފައިވާ    69ސަރވިސްއިން.  ފަހަތަށް  ފަހަތަށް މާއްދާެއއްެގ    71ވަނަ ނަންބަރުެގ  މާްއދާެގ  ވަނަ 

-71ޮގތުަގއި އަންނަނިވި ބައި ހިމެނުމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ. ހާޒިރުވުމަށް ޝަރުތުކޮށް ދޫކުރުން. އަރިމަރީ ސުރުޚީ،  

ުގޅުމެއް  1 ކުށަކާ  ޖިނާޢީ  ތާރީޚެްއަގިއ  )ހ(  ފަހުެގ  ހުއްޓުވައި  މަުގމަތިން  މީހަކު  ބެލެވޭ  ފުލުހުންނަށް  ވާހަކަމަށް   

ލިބިެގންވެއެވެ.   ފުލުހުންނަށް  ބާރު  އަންަގއި ޝަރުތު  ހާޒިރުވުމަށް  މަރުކަޒަށް  ވަކި  ފުލުހުންެގ  ވަުގތެްއަގއި  ނުވަތަ 

  -1އިރު އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.  )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބާޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން ފުލުހަކު އަންގާ 

 -3ހެއްކާިއ ަގރީނާ ހޯދުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތައް.    -2ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުެގ ކުޑަ ބޮޑުމިނާއި ނުރަްއކާތެރިކަން.  

ެގއްލުން.   ކު އެހެން އެ މީހަ  -4އެމީހާެގ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްެގ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މީހެއްެގ މުދަލަކަށް ލިބިދާނެ 

ކުށަކަށް އަރައިެގންފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރު. )ނ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން މީހަކު 

ވަނަ މާއްދާެގ    71އިތުރުކުރުމަށް. އެއީ    1-71ވަނަ މާއްދާެގ،    71ހާޒިރުވުމަށް އަންަގންވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ. އާދެ!  

ތުރުކުރުމަށް ފުލުހުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، ބަލަިއަގނެފި. ފަހަތަށް )ހ( ެގ ޮގތުަގއި އި

)ބ( މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ. މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ   72އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ ކޮމިޓީން މި ބިލުަގއި އިތުރުކޮށްފިން.  

ެގ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ަގނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި ެއ ، ދިވެހިރާއްޖ24ޭ/ 2010އެހެން އޮތްނަމަވެސް ާގނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުަގިއ ބޭންކެއްެގ ކަސްޓަމަރެްއެގ ެއކައުންޓްތަކާިއ ޑިޕޮސިޓްތަކާިއ    41ާގނޫނުެގ  

މަޢުލޫމާ ބެހޭ  ބޮކްސްތަކާ  ޑިޕޮސިޓް  ސޭފް  މަޢުލޫމާތެއް،  ބެހޭ  ބޭންކްތަކާ  ޑިޕޮސިޓް  ސޭފް  ެއ  ޓްރަސްޓްތަކާިއ  ތެއް 

ވަނަ މާްއދާެގ )ބ( އަޅުަގނޑުމެން   72މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން ހޯދުމަކަށް މި ާގނޫނު ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.  

  -72އިހަށް ޕާކް މި ކޮށްލަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަހުަގއި މި ވާހަކަ އޮޅުންފިލުވުމުެގ ބޭނުމުަގއި.  

ާގނޫނުެގ   ެގ  ަވނަ  74ބުނެވިދިޔަ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރެއް    4  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ނަންބަރުެގ 

)ހ(  74އިތުރުކުރުން.   ނަންބަރު    7  -ެގ  ާގނޫނު  ުގޅޭޮގތުން  ސަލާމަތާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2014/9ޤައުމީ   ،

ކުށްކުރުން ޖިނާޢީ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ާގނޫނެއްަގިއ  އެހެން  ބެހޭ  ކަމާ  ނުވަތަ  ބުނެވިދިޔަ    -72.  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ފަދައިން ިއޞްލާޙުކުރުން. އެ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ    74ާގނޫނުެގ  
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ެގ )ހ( ަގއި މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުަގއި ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށް ޮގތުަގިއ މި ބިލުެގ    74

ެއ  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ  އިދާރީޮގތުން  ދެން  ހިމެނުމަށް.  ޮގތަށް  ހުރި  އެ  އިބާރާތް  ހުރި  އެއްބަސްެވވިފައި  އިރުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެން   އިތުރުން  އޭެގ  ާގނޫނު    8މަސައްކަތްކޮށްލައްވާނެ.  އެއީ  ކުރީ.  މި  އިތުރު  އަކުރެއް  ޮގތުަގއި  ެގ 

  3އްޞަ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ  ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރާ މީހުންނާއިމެދު ޚ2009/12ާނަންބަރު  

ވަނަ    9ވަނަ މާއްދާ ާއއި    8ވަނަ މާއްދާ އާއި    6ވަނަ މާއްދާ ާއއި    5ވަނަ ާމއްދާ ާއއި    4ވަނަ މާއްދާ ާއއި  

ވަނަ    16ވަނަ މާއްދާ އާއި    15ވަނަ މާއްދާ އާއި    12ވަނަ މާއްދާ އާއި    11ވަނަ މާއްދާ އާއި    10މާއްދާ އާއި  

ވަނަ    21ވަނަ މާއްދާ އާއި    20ވަނަ މާއްދާ އާއި    19ވަނަ މާއްދާ އާއި    18ވަނަ މާއްދާ އާއި    17މާއްދާ އާއި  

ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ކުށްތައް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކުރި ހަމައެކަނި   23މާއްދާ އާއި  

ޅާފައި ހުރި ހުށަހެޅުން. އެހެންނަމަވެސް، އިބާރާތް  އަކުރަކީ. ޭއެގ އިތުރުން ދެން އެީއ ހަމަ ކުރީަގއި ހަމަ މި ހުށަހަ

ނިންމުނީ.   މި  މިހާރު  އެްއޮގތްކުރުަމށް  ެއޮގތަށް  އިބާރާތްތައް.  އިޞްލާޙުަގިއވާ  ެގނައި  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  އެއީ 

ާގނޫނުެގ    -73 ެގ    74ބުނެވިދިޔަ  )ރ(  މާއްދާެގ  ފަދައިން    5ވަނަ  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ނަންބަރުެގ  ވަންނަ 

. އެ އަމުރުެގ ދަށުން ސަވައިލްކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުެގ ބާވަތް. ޕީ.ޖީެގ 6)ރ(ެގ    74ންބަރެއް އިތުރުކުރުން.  ނަ

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   އޞްލާޙުަގއި  ހުށަހަޅާފަިއވަ  މާއްދާއަށް  މި  އޮތް.  އަކުރަށް  މި  ދަންނަވާލާނަން  ކޮމެންޓެއް 

ފެނެއެވެ.   މާނަކުރުމަށް  ބާވަތަކީ  ެގ    74މުޢާމަލާތުެގ  )ރ(  އޮތް    6ެގ  އެހެން  ކޮމެންޓް  ހުށަހެޅުްއވި  ޕީ.ޖީ  އަށް 

ހިންާގ  ފަރާތުން  އެންފޯސްމަންޓްެގ  ލޯ  އެ  ފާހަަގކުރެވުނީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވީނަަމވެސް  ކަމުަގިއ 

އި އަދި އެ ނޫން ވެސް  ހަރަކާތަކަށްވާތީވެ އެ ކަންކަަމކީ ވަރަށް ިގނަިގނައިން އަޕްޑޭޓްވަމުން އަންނާނެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށާ

ެގންުގޅޭ ޓެކްޓިކްސްތަކަށް. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނެއްަގއި މިހާ ސާފުކޮށް ލިޔަން ދަތިވާނެ، އުނދަޫގވާނެ 

ޮގތަކަށް  ކަމަކަށްވާތީވެ އެކަމަކީ ފުލުހުން ނޫނިއްޔާ ލޯ އެންފޯސްމަންޓްަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ފާރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ 

ކަ ބާއްވަން  އޮންނަންޖެހޭ  އޮތްޮގތަށް  ޑްރާފްޓްަގއި  ބިލުެގ  މި  މިހާރު  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މަކަށްވާތީެވ 

ެއޮގތަކީ، "އެ އަމުރުެގ ދަށުން ސަވައިލްކުރަން ބޭނުންވާ މުޢާމަލާތުެގ ބާވަތް"   އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވުނީ. 

މިޮގތަ ނިންމުނީ.  އަޅުަގނޑުމެނަށް  ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދި  -74ށް  )ރ(ެގ  ވަނަ  74ޔަ  މާއްދާެގ  ނަންބަރު   5  ވަނަ 

އެ އަމުރުެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ސަވައިލަންސް ހިންުގުމަގިއ    -5ެގ )ރ(ެގ  74އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  

މިހާރު   ނަންބަރު.  މަޤާމާއި، ސަރވިސް  ނަމާއި  އޮފިސަރުެގ  އިސް  އިދާރާެގ  ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު  އުފުލާނެ  ޒިންމާ 

ވަނަ މާއްދާ.    75(.  5ެގ )ރ(ެގ )74ޞްލާޙު ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެބަސްެވވުނީ.  ހުށަހެޅިފައިވާ އި

މި    -ެގ )ބ(74ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    74ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  
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ސަވައިލަންސް ކުރުމުެގ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް   ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ޒާތީ މުޢާމަލާތ2ްމާއްދާަގއި )ށ(ެގ  

ހުށަހަޅާއިރު މި މާއްދާެގ )ރ( ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުެގ އިތުރުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ކޮބާ އެ  

ނިންމިއްޖެ.  74؟ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އިޞްލާޙު  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ިމ  )ބ(   10ެގ 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ފަށާނަން.  އޭެގފަހުން  ަމސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ.  ނަާގނަން  ބްރޭކެްއ  މިނިޓުެގ  ވަރަކަށް 

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލިފަހުން އަނެްއކާ ވެސް އިތުރަށް ކުރިއަށް ިމ  

ވަނަ މާއްދާެގ    74 މާއްދާެގ ހިސާބުަގއި. އެއީ ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ވަނަ  77ފެށީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ  

ިއޞްލާޙުކުރުން.    1)ބ(ެގ   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  )ބ(ެގ  74ވަނަ  ދަށުން   -1ެގ  އަމުރުެގ  އެ 

މާއްދާ މި  ބާވަތް.  ޑިަވއިސްތަކުެގ  ނުވަތަ  ޑިވައިސް  ސަވައިލަންސް  ބޭނުންކުރާނެ  ހިންުގމަށް   ސަވައިލަންސްއެއް 

ވަނަ ނަންބަރު   3ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ    74ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -78ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.  

އިޞްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  )ބ(ެގ  74އަންނަނިވި  ބޭނުންވާ   -3ެގ  ހިންުގމަށް  ސަަވއިލަންސް  ދަށުން  އަމުރުެގ  ެއ 

އެ އެނޭގނަމަ  ފަރާތް  ޚިދުމަތްދޭ  ވަސީލަތުެގ  ދެން  މުވާސަލާތީ  މާއްދާ.  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ބުނެވިދިޔަ 79ފަރާތް.   .

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ   74ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    4ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ   74ާގނޫނުެގ  

ހުރި  -4 ތަނެްއަގއި  ވަކި  ވަސީލަތަކީ  މުވާސަލާތީ  ބޭނުންވާ  ހިންުގމަށް  ސަވައިލަންސެއް  ދަށުން  އަމުރުެގ   އެ 

މުވާސަލާތީ ވަސީލަތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަކި ތަނަކަށް ވަދެެގން މެނުވީ ވާސިލު ނުެވވޭނެ ވަސީލަތެއްނަމަ އެތަނެއް. އާދެ!  

ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ    80ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެއްބަސްެވިވއްޖެ.    4ވަނަ މާއްދާެގ )ބ(ެގ    74

އެ    -3ެގ )ކ(ެގ  74ންބަރު ައންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  ( ވަނަ ނ3ަވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ެގ )   74ާގނޫނުެގ  

ބާވަތް.   މުޢާމަލާތުެގ  ބޭނުންވާ  ސަވައިލުކުރަން  ދަށުން  )ކ(ެގ  74އަމުރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  3ެގ  މާއްދާ  ެއ   ،

ާގ  -81ސްޓެކްހޯލްޑަރސްާއއި ބައްދަލުކުރާ ދުވަހުަގިއ އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވުމަށް ޕާކުކޮށްލީ.     74ނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ 

ެއ    -8)ކ( ެގ    74ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.    7ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ެގ  

ަވކި ތަނެއްަގއި ހުރި މުވާސަލާތީ  އަމުރުެގ ދަށުން ސަވައިލަންސްއެއް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާތީ ވަސީލަތަކީ 

  8ެގ )ކ(ެގ  74ށް ވަދެެގން މެނުވީ ހާސިލު ނުވެވޭނެ ވަސީލަތެއްނަމަ އެތަނެއް.  ވަސީލަތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަކި ތަނަކަ

މިއޮތީ   ދެން  އެއްބަސްވެވުނީ.  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ކަމަށް  ާގނޫނުެގ  82ރަނަގޅު  ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާެގ    74.  ވަނަ 

އިޞްލާޙުކުރުން.    5)ކ(ެގ   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  )ކ(ެގ  74ވަނަ  ައމުރުެގ  -5ެގ  ހުއްދަކުރާ  އެ  ދަށުން   

މަޤާމާއި  ނަމާއި  އޮފިސަރުެގ  އިސް  އިދާރާެގ  ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު  އުފުލާނެ  ޒިންމާ  ހިންުގުމަގއި  ސަވައިލަންސް 

ފާސްކުރެިވއްޖެ.   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަކުރު  މި  ނަންބަރު.  ާގނޫނުެގ    -83ސަރވިސް  ވަނަ    74ބުނެވިދިޔަ 
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މި މާއްދާެގ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް    -ެގ )ބ(75ލާޙުކުރުން.  މާއްދާެގ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞް

ޓަކައި އެ އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚުަގިއ އެ އަމުރުެގ ކޮޕީެއއް މޯލްޑިވްސް އިިމްގރޭޝަނަށް ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން 

އެ އަމުރު ނިސްބަތްވާ މީހާއަށް އަންަގއި ެއ  ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި ހަމަ އެއާެއކުެއކީަގއި ެއކަން ީވއެންމެ އަވަހަކަށް  

ލަސްެވެގން   އެންމެ  ކޮޕީެއއް  ލަސްެވެގން    30އަމުރުެގ  އެންމެ  ދޭންވާނެެއވެ.  އޭނާއަށް  ތެރޭަގއި    36ަގޑިއިރުެގ 

ދޭންވާނެއެެވ.   އޭނާައށް  ތެރޭަގއި  ކަމަށް  75ަގޑިއިރުެގ  ރަނަގޅު  އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅުނު  މިހާރު  )ބ(  ެގ 

ފަހަތަށް،    އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީެގ  އެބައޮތް  75ފާހަަގކުރެުވނީ. ދެން  ކުރުމަށް  އިތުރު  ައކުރެްއ  ފަހަތަށް  ެގ )ބ(ެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އިތުރު މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   75ކޮމެންޓެއް. މަޢާފުކުރަްއވާ!  

)ހ( ޖިނާޢީ ކުށަކާއި    1-75ފަ. އެ ކޮމެންޓުަގއި މި އޮތީ،  ކޮމެންޓެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ފޮނުްއަވވާ

ުގޅިެގން މަރުވެފައިވާ މީހަކު މަރުވި ސަބަބު ދެނެަގތުމަށް ޓަކައި އަދި ޮގތް ނޭނޭގ މަރުތަކުެގ ޙަޤީޤަތް ދެނެަގތުމަށް 

ިމ    -ެގންެވެއވެ. )ށ(ޓަކައި މަރުވެފަިއވާ މީހާެގ ހަށިަގނޑުެގ ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ހެދުމުެގ އިޚުތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ލިބި

ދަށުން  ބެލުމުެގ  ޑޮކްޓަރެްއެގ  މެޑިކަލް  ހަދަންވާނީ  މޯޓަމެއް  ޕޯސްޓް  ހަދާ  ލިބިެގން  ބާރު  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ 

)ނ( ެއކުަގެއވެ.  އެހީތެރިކަމާއި  ޕެތޮލޮޖިސްޓެއްެގ  މައްސަލަތަކާ    -ފޮރެންސިކް  މަރުެގ  ބަޔާންކުރާފަދަ  މާއްދާަގއި  މި 

މޯޓަމް ރިޕޯޓަކީ އެ ަމއްސަލަިއެގ ހެްއކެއްެގ ޮގތުަގއި ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރަންވާނެެއވެ. މި މާއްދާަގިއ  ުގޅިެގން ހަދާ ޕޯސްޓް

ޢަމަލުކުރަން   ާގނޫނަށް  މި  ަގާވއިދެއް  ބަޔާންކުރާ  އިޖުރާޢަތްތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ހެދުމުަގއި  ޕޯސްޓްމޯޓަމް  ބަޔާންކުރާ 

ޮގތަށް މަރުވެފައި ތިބޭ މީހުންެގ މަރުތަކުެގ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާޢީ ޮގތްނެގޭ ؛ ފެށުމާއިއެކު އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. ސަބަބު

މީހުންެގ  މަރުވާ  ޮގތަށް ވެސް  ހުންނަ  ުގޅުން  ކުށްތަކާ  މީހުންެގ  މަރުެގ  ޮގތްތައް ވެސް  ހުންނަ  ުގޅިެގން  ކުށްތަކާ 

އޮ ލިބިފައި  ބާރު  ަގނޫނީ  ހެދުމަށް  ޕޯސްޓްމޯޓަމް  ހޯދުމަށް  ޙަޤީޤަތް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ކަމަށް  މަރުެގ  ންނަންޖެހޭ 

މާއްދާެގ  75ފެންނާތީ.   މި  ދެން  ފާސްކުރެވުނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އޮތްޮގތަށް  މިހާރު  )ބ(  ެގ 

އިތުރުކުރާ   ެއީއ    1-75ފަހަތަށް  ބަލައިަގނެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅުއްވި  އެ  ފުލުހުން  އަށް 

ޞްލާޙެއް. އެހެންވީާމ، މި މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ހިމަނާނަން. އެޮގތަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ބާރު ލިބިދޭ އި

އެކުލަވާލާޮގތަށް.   ޑްރާފްޓް  ޮގތަށް  ރަނަގޅު  ާގނޫނުެގ    -88ރީތިކޮށް  ފަހަތަށް   79ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުންދޭ )ހ( ައރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ، ާގނޫނު ތަ  1-79އަންނަނިވި ޮގތަށް މާއްދަެއއް އިތުރުކުރުން.  

ހުއްދަ ލިޔުމުން އޮތުމާއި ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރުން. މި ާގނޫނުަގއި ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާެގ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ  

ފުލުހުންެގ އޮފިސަރެއް ަވކި ކަމެއް ކުރުމުަގއި އޭނާއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެްއެގ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް 

ފަިއވާ ހާލަތްތަކުަގިއ އެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނީ ލިޔުުމންނެވެ. ލިޔުމުން ނޫން ޮގތަކަށް އެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މި ބަޔާންކޮށް
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ާގނޫނު ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުަގއި އެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އެކަމެއް ކޮށް ނިންމައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން 

؟ އްދާެގ )ހ(ަގިއ ބަޔާންކުރާ... ދެންމެ މިދެންނެވި ައކުރު ރަނަގޅު ދެއްތޯލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެެއވެ. )ށ( މި މާ

ރަނަަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ. ދެން )ށ(. މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ ހުއްދަ ލިޔުމުން 

އަންނަވި  ރެކޯޑުކުރާއިރު  ލިޔުމުން  ހުއްދަ  ދޭ  ޮގތަށް  ނޫން  ލިޔުމުން  ނުވަތަ  ލިޔުމުަގިއ  ދޭއިރު  އެ  ކަންކަން   

ތަފުސީލު.    -1ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.   ޢަމަލުެގ  ހުއްދަދިން  ރޭންކާއި،  -2ކުރުމަށް  ނަމާއި،  އޮފިސަރުެގ  ހުއްދަދިން 

މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.    -4ހުއްދަދިން ތާރީޚާއި ަވުގތު.    -3ޕޯސްޓު.  

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް އިނޭގތޯ. މި މާއްދާ އެއްކޮށް  މިއަށް ޕީ.ޖީެގ،  

ާގނޫނުަގއި  ތަފްސީލުކުރެވިފަިއވާތީ  މިކަންކަން  ަގވާއިދުަގއި  އިޖުރަޢާތު  ފުލުހުންެގ  ފެނޭ.  އުނިކުރުމަށް 

ވުނީ މި މާއްދާ މިހާރު މިއޮތްޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް.  ތަފްސީލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެ

ފާސްވީ.   ެއޮގތަށް  ކޮމިޓީން  ާގނޫނުަގއި    -85އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް  83ބުނެވިދިޔަ  އަންނަނިވި  )ނ(  މާއްދާ  ވަނަ 

، ެގ )ނ( ދައުލަތުން ދަޢުވާއެއް ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ ހެކީެގ ތެރޭަގއި ޝަފަހީ ހެކި ހިމެނޭނަމ83ައިޞްލާޙުކުރަން.  

ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތް ދިނުމަށް އެދޭ ހާލަތުަގއި މެނުވީ އެ ހެކިބަސް ދޭމީހާ ނުވަތަ މީހުންެގ ތަފުސީލު ދަޢުވާ  

ހިމަނަންވާނެެއވެ.   ކަމަށް.    83ފޯމުަގއި  ރަނަގޅު  މިއޮތްޮގތް  މިހާރު  އެއްބަސްެވވުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  )ނ(  ެގ 

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން އަރިމަތީ   84 ާގނޫނުެގ  ބުނެވިދިޔަ  -86އިޞްލާޙު ރަނަގޅު ކަމަށް.  

ލިބުން.   ފަރާތަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ލިޔެކިޔުން  ދަޢުވާެގ  އިޙުތިޞާސް    -84ސުރުޚީއަކީ،  ދަޢުވާކަމުެގ  ކުށެއްެގ  ޖިނާޢީ 

ލަސްވެެގން   ފެށިެގން  ތާރީޚުން  އެ  ބަލަިއެގންފިނަމަ  ކޯޓަށް  ތެރޭަގ  5ލިބިެގންވާ  ފަރާތަށް  ދުވަހުެގ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ިއ 

ކޯޓުން  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ކޮޕީެއއް  ލިޔެކިއުމުެގ  އެންމެހައި  ުގޅޭ  ދަޢުާވއާ  އާއި  ދަޢުވާ  އެ  އަންަގއި  އެކަން 

މި މާްއދާ ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުޑަ އެއް ބަދަލު ެގނައީ. "ކޮޕީއެްއ" އިން ތަން   88ފޮނުވަންވާނެެއވެ.  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ    86ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -87ރަނަގޅު.    84"ކޮޕީ". އެހެންވީމާ،    މި ބަދަލުކޮށްލީ

ދަޢުާވކުރުން.   ވަކި  ކުށްކުށަށް  ވަކި  އިޞްލާޙުކުރުން.  )ހ(86ޮގތަށް  ކޮންމެ   -ެގ  ދަޢުވާކުރެވޭ  މަްއޗަށް  މީހެއްެގ 

ެގ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ(ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގިއ، ޖިނާޢީ ކުށަކަށް ވަކި ދަޢުވާއެްއ ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި މި މާއްދާ

ިމ   86 އަދި  ކުރަންވާނެެއވެ.  ދަޢުވާެއއް  ވަކި  ކުށަކަށް  ޖިނާޢީ  ކޮންމެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްޗަށް  މީހެއްެގ  )ހ(  ެގ 

ގައި ވަނަ މައްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު  88މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގއި މި ާގނޫނުެގ  

ަވކި   އުފުލަންވާނެއެވެ.  ކޯޓެްއަގިއ  ލިބިެގންވާ  އިޙުތިޞާސް  ކަމުެގ  ދަޢުވާ  ކުށެއްެގ  ކޮންމެ  ެއއިން  ފިޔަވައި 

 -88ދަޢުވާތަކެްއެގ ޮގތުަގއެވެ. މިހާރު މައްދާ ރަނަގޅު ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިންމުނީ. ދެން އިން މައްދާ.  
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ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުން... ހިއުމަން   89ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން.    89ފައިވާ  ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ ތިރީަގއި ނަކަލު ކޮށް

ކުރާ   ދަޢުާވއެއް  އެއް  މައްޗަށް  މީހުންެގ  ިގނަ  ެއކަކަށްވުރެ  ކޮމެންޓެއް.  އިން  ފޮނުއްވާފައި  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް 

ކަ އަތުވެދާނެ  ުއނިކަމެއް  މަސްލަޙަތު  މީހެއްެގ  ދަޢުވާކުރުމުން  އެޮގތަށް  ނުވަތަ  ހާލަތުަގއި  ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް  މަށް 

އެއީ އިންސާފުވެރި ޮގތް   އެފަދަ އުނިކަމެއް އަންނަ ކަަމށް މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކުރުމަށް  ޮގތުަގއި  ދަޢުވާތަކެްއެގ  ަވކިަވކި  ދަޢުވާތައް  އެ  ފެންނަނަމަ،  ކޯޓަށް  ކަމަށް 

ހާލަތުަގއި  އެންުގމު  ކުރާ  ދަޢުވާއެްއ  މަްއޗަށް  މީހުންެގ  ިގނަ  އެކަކަށްުވރެ  ވުމަކީ  ލިބިދީފައި  ކޯޓަށް  އިޚުތިޔާރު  ެގ 

ދަޢުވާކުރެވޭ މީހެްއެގ މަސްލަޙަތު ނުވަތަ ޙައްޤަށް އުނިކަމެްއ އަންނަ ހިނދު، މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ކޮމިޝަނަށް  

އިޖުރަޢާތުެގ   ޖިނާޢީ  ބިލުެގ  އަދި  ިގނަ  ފެންނާތީއާ  އެކަކަށްވުރެ  ިއޞްލާޙެއްަގއި  އިތުރު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ާގނޫނަށް 

އުނިކަމެްއ   މަސްލަހަތަށް  މީހެއްެގ  ދަޢުވާކުރުމުން  ެއޮގތަށް  ހާލަތްތަކުަގއި  ދަޢުވާެއއްކުރާ  އެްއ  މައްޗަށް  މީހުންެގ 

މައްސަ ކަމަށް  އަންނަ  އުނިކަމެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  ފަރާތުން  އަތުވެދާނެ  ހިމެނޭ  ލައިަގއި 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެއީ އިންސާފުވެރި ޮގތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް ހިމަނާފައި  

ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙު  ނުކުރުމަށް  އުނި  ހުށަހަޅަން.  ކޮމިޝަނުން އިޞްލާޙެްއ  މި  އުނިކުރުމަށް  މާއްދާ  މި  ނުވާތީ 

އާ ފަރާތްތަކާ  ހުށަހަޅަމެވެ.  ބެހޭ  ކަމާ  ައޅުަގނޑުމެން  އެދެން.  ބާއްވާލަދެއްވުން  ޕާކުކޮށްލާފައި  ވެސް  މައްދާ  މި  ދެ! 

ވަނަ މައްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް    90ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -98ބައްދަލުކުރާ ދުވަހުަގއި މިކަން ސާފުކޮށްލަން.  

ސާބިތު  ދަޢުވާ  ެއއް  ސުރުޚީއަކީ،  އަރިމަތީ  ދޫކޮށްލުން.  އިޞްލާޙުކުރަން.  ދަޢުވާ  ހުރި  ދެން  މީހެްއެގ    -96ވުމުން 

ކުށް   ެއއް  ދަޢުވާކުރެވިފަިއވާ  މަްއޗަށް  އޭނާެގ  ހާލަތުަގއި  އުފުލިފަިއވާ  ދަޢުވާ  ިގނަ  ދަޢުާވއަށްވުރެ  ެއއް  މައްޗަށް 

ތަކުެގ ތެރެއިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އޭނާެގ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ދެން ހުރި ކުށް

ނުވަ އަނބުރާ  ކުށެްއެގ  ހިނދެއްަގިއ،  ފެނިއްޖެ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދަޢުވާ  ކުށެްއެގ  ހުރިހާ  އެ  ތަ 

ޯއކޭ،   ެގންދެވިދާނެެއވެ. ފާސްވީ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅުކަމަށް  ާގނޫނުެގ    -90މިމާއްދާ  ވަނަ    90ބުނެިވދިޔަ 

ފަ އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ެގ  )ނ(  އިތުރުކުރުން.  މާއްދާެގ  ައކުރެއް  ދަށުން   -)ރ(  90ދައިން  މާއްދާެގ  މި 

ހަދާ   ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ެގންދިއުުމަގއި  އަނބުރާ  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ވަނަ    91ނު  ބުނެވިދިޔަ ާގނޫ  -91ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ރަނަގޅު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވިވއްޖެ.  

އިބްތިދާޢީ   ެގނައުން.  ބަދަލު  ދަޢުވާއަށް  ސުރުޚީ  އަރިަމތީެގ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިިވ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ދަޢުވާަގިއ   ހުއްދަާއއެކު  ކޯޓުެގ  ލިބޭޮގތަށް  ނޯޓިސް  ެއކަށީެގންވާ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ކުރިން  އަޑުއެހުމެއްެގ 

މުެގ ނުވަތަ ދަޢުވާަގއި އިތުރު ކުށް ހިމެނުމުެގ އިޙްތިޔާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުކުރު



 2020 އޮގަސްޓު 13                          ބައްދަލުވުންވަނަ  45ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

9 

 

ފުރަތަމަ  ދަޢުވާަގއި  އޮންނަންާވނީ  ބިނާވެފައި  ކަންކަން  އިތުރުކުރެވޭ  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބިެގންެވއެވެ. 

ދެ! މި މާއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންެގ  ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތަްއ ބިނާވެފައިވާ ޢަމަލުެގ މައްޗަށެވެ. އާ

މަޖިލީހުެގ ބަޙުސްެގ ތެރެއިން އެބައޮތް ކޮމެންޓެއް. ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، އެ 

ެގނައުން.    ވަނަ މާއްދާ ައޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން އެބަ ެގނެސްދޭ ދަޢުވާއަށް ބަދަލު  91ކޮމެންޓަކީ  

ވަނަ މާއްދާެގ    91ދަޢުވާއަށް ބަދަލު ެގނައުމުެގ ބާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމުެގ ކުރިން އަދި  

)ށ( ަގއި އިބްތިދާޢީ މަރުޙަލާަގިއ ވެސް ދަޢުާވއަށް ބަދަލު ެގނައުުމެގ ބާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވުމަކީ  

ކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން އަދި އެކަުމެގ ކަންބޮޑުވުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ރަްއޔިތުންެގ  އެއީ އެހާ ރަނަގޅުޮގތަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   91އޮންނާނެ. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީނުން ވެސް އެބައޮތް އެ ކަންބޮޑުވުން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި  

އެހެންނަމަވެ ރަނަގޅު.  އޮތްޮގތް  މި  މިހާރު  ބައްދަލުކުރާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޭބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ސް، 

އިބާރާތް   އޮތް  އެކުަގއި  ހުއްދަާއ  ކޯޓުެގ  އެއީ  އޮތީމަ  ކަމެއް  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ  އިތުރަށް  މިކަން  ދުވަހުަގއި 

ޕާކުކޮށްލީ.   ޓަކައި  ާގނޫނުެގ    -92ސާފުކޮށްލެއްވުމަށް  އަންނަނިވި   1ބުނެވިދިޔަ  ފަހަތަށް  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިތުރުކުރުން.  ފަ އަކުރެއް  ތަފްޞީލުތައް   91ދައިން  ހިމެނޭ  ދަޢުާވަގިއ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާްއދާެގ  ިމ  )ނ(  ެގ 

ދަޢުވާއަށް  ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހިމެނުމަށް  ކުށް  އިތުރު  ދަޢުާވަގއި  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމަށް 

އެކަށީެގ ފަރާތަށް  ލިބޭ  ދަޢުާވ  ޓަކައި  ދޭންވާނެެއވެ.  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  ނޯޓިސް  މިއޮތް    91ންާވ  މިހާރު  )ނ(  ެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ    91ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނު    -93އިޞްލާޙު އޮތްޮގތަށް ރަނަގޅުކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  

ތުރު ކުށް  ިއބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން ފެށުމަށްފަހު ދަޢުވާަގއި އި  -ެގ )ށ(  91)ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  

ކަންކަން   ބިނާވެފަިއވާ  މައްޗަށް   ެއ  ދަޢުވާ  ހުއްދައާިއއެކު  ކޯޓުެގ  ެއހެންނަމަވެސް،  ނުވާނެއެވެ.  ހިމަނައިެގން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅުކަމަށް  މާއްދާ  މި  ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.  ަމރުޙަލާަގއި  އަޑުއެހުމުެގ  އިބްތިދާޢީ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. އަރިމަތީެގ    92  ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނު  -94އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  

ެގނައުން.   ދަޢުވާ އަނބުރާ  )ހ(  92ސުރުޚީ.  އަޑުއެހުން   -ެގ  އިބްތިދާޢީ  ދަޢުާވއެއް  ކޮށްފަިއވާ  މަްއޗަށް  މީހެްއެގ 

ޖެނެރަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އިޙްތިޔާރު  ެގންދިއުމުެގ  އަނބުރާ  ދަޢުާވެއއް  އެ  ކުރިން  ލިބިެގންވެެއވެ.  ފެށުމުެގ  ށް 

ޮގތަށް   ލިބޭ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކުރުމުެގ ޙައްޤު  ފަހުން އެ ދަޢުވާ  ެގންދާއިރު  ދަޢުވާ އަނބުރާ  އެފަދައިން 

ކޮމެންޓެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ޕީ.ޖީެގ  ެގންދެވިދާނެެއވެ.  އަނބުރާ  ދަޢުވާ  ެވސް  ނުލިބޭޮގތަށް  ނުވަތަ  ވެސް 

ކިޔާ މި  މިހާރު  ފެނެއެވެ.  އަޅުަގނޑު  ބޭްއވުމަށް  އޮތްޮގތަށް  ާގނޫނުަގއި  މިހާރު  މާއްދާެގ  މި  )ހ(    92ލަނީ.  ެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް   92ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -94އުނިކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރެވުނީ.  
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އިތުރުކުރުން.   އަކުރެްއ  ފަދައިން  ޕް  -)ނ(  92އަންނަނިވި  ދަށުން  މާއްދާެގ  ދަޢުވާއެްއ މި  ޖެނެރަލް  ރޮސެކިއުޓަރ 

ެގ )ނ( އަށް     92އަނބުރާ ެގންޮގސްފިނަމަ އެފަދައިން އެ ދަޢުވާ އަނބުރާ ެގންދިޔަ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ.  

ލާޙާ އެކުަގއި މިހާރު އޮތްޮގތް  ޞްލާޙުަގިއ، މިހާރު އޮތް އިޞްލާޙެއް ެގނެސްފިން. އެ އިޞްއަޅުަގނޑުމެން  ކުޑަ އި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާއެއް އަނބުރާ ެގންޮގސްފިނަމަ އެފަދައިން އެ  . )ނ( މި މާއްދާެގ ދަށުން ޕްރޮސެދަންނަވާނަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިޮގތަށް  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުަގއި  ލިޔުމުން  ސަބަބު  ެގންދިޔަ  އަނބުރާ  ދަޢުވާ 

ދެން ާގނޫނު  95ޮއތީ    މި  އެއްބަސްެވވުނީ.  ބުނެވިދިޔަ  ާމއްދާ.  ޮގތަށް    93  ވަނަ  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ވަނަ 

ބާޠިލު ޞްއި ދަޢުވާ  އަރިމަތީ ސުރ93ުއަކީ.  ޚީ އަރިމަތީ ސުރު  ،ވުންލާޙުކުރުން.  ބާޠިލުޚީެގ  ދަޢުާވ   -)ހ(  93ވުން.   

ހިނދަކު ނުވާހާ  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންޮގތަކަށް  ާގނޫނެއްަގއި  މަްއޗަށް ހާއަންނަނިވި    ،އެހެން  މީހެއްެގ  ލަތްތަކުަގއި 

ބާޠިލުކުރެވިފަ ދަޢުވާ  ކުށެްއެގ  ޖިނާޢީ  މަރުވުން.    -1ވާނެެއވެ.  ިއވާ  މީހާ  ލިބޭ  އުފުލުމަށްފަހު   -2ދަޢުވާ  ދަޢުވާ 

ާގނޫނުަގއި   އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ފާއިތުވެފަިއވަނިކޮށް  ިގނަދުވަސްތަކެއް  ނުެގންޮގސް  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ކޯޓުަގއި 

ްއ ކުރެޭވޮގތަށް ދަޢުާވއެއް އަނބުރާ ެގންދިއުމަށްފަހު އަލުން  އަލުން ދަޢުާވއެ  -3ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުން.  

ހަމަވުން.   ުމއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  އުފުލުމަށް  ދަޢުާވ  ވަނިކޮށް  ނުކޮށް  ދަޢުވާެއއް    -4ދަޢުވާ  ޖިނާޢީ 

ޯއކޭހާލަތެއްކަމަށް އެހެން ާގނޫނެއްަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ހާވާނޭ  ބާޠިލު . ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން  ލަތެއް މެދުވެރިވުން. 

މާއްދާ،   ދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް  93މި  އެޕްރޫވްކުރެވިއްޖެ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްކޮށް  ވަނަ   2ޭއެގ    ،)ހ( 

ޓަކައި. ދެން ކޮމެންޓުެގ    ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރާ ދުަވހު އިތުރަށް ޮއޅުން ފިލުވާލުަމށް  ނަންބަރު މި ބާއްވާލީ ކަމާ

އަޅުަގނޑު   ބަެއއް  ލިބިފަިއވާ  ޕްރޮސެހިއްސާ ޮގތުަގއި  ޕްރޮސެކޮށްލާނަން  އޮފީހުން.  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ  ކިއުޓަރ 

ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭއްވުމަށް  އޮތްޮގތަށް  ާގނޫނުަގިއ  އޮރިޖިނަލް  އެދިވަޑަިއަގންނަަވނީ  ކަމަށް.    ޖެނެރަލް 

މި މާއްދާެގ   .އޮތީ )ށ(  ކަމަށް މި ފާސްކުރެވުނީ. ދެން މި   ބަސްވެވުނު ޮގތް ރަނަގޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ އެއް

ވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ  ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިުވމުެގ ސަބަބުން ދަޢުވާއެއް ބާޠިލު  )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންކަުމެގ

ަގާވިއދުަގ ހަދާ  ކޯޓުތަކުން  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޕްރޮޔާ އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުަގިއ  ސެއި  ހަދާ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

ކުށުެގ ދަޢުވާ   !ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އާދެ ޖިނާޢީ  ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓެއް.  ޖަމްޢިއްޔާއިން މިއަކުރަށް  ފަނޑިޔާރުންެގ 

ާގނޫނުެގ   ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( ނުވަތަ )ކ( ނުވަތަ )ވ( ެގ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން    60ލިބޭ ފަރާތަކީ މި 

ާގނޫނުެގ  ބަންދުކޮ މި  އޭނާ  މީހެއްނަމަ  ފުރަތަމަ   57ށްފައިވާ  ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސެ  އި ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލަިއެގ ތަޙުޤީޤު ނިންމަ  30ފެށިެގން    ހާޒިރުކުރެޭވ ަވުގތުން

ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ    15ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް އެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާތާ  ކިއުޓަރ  އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. ައދި ޕްރޮސެ
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ޕްރޮސެ  ަމއްޗަށް  އިއޭނާެގ  ބިލުެގ  މި  ސަބަބު،  އުފުލަންވާނެެއވެ.  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  މާްއދާ  ޞްކިއުޓަރ  މި  ލާޙުަގއި 

ތާއީދުކުރެވޭ  ހަވާލާދެވިފަިއާވ    ،އެހެންނަމަވެސް  .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލަށް  މާއްދާަގއި  )ށ(    60މި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ(، )ކ(    60ލަތްތައް މިހާރުވަނީ  ހާއާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ    ލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވތީޞްއި

އި  ާމއްދާަގއި  މި  އަކުރުތައް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ަގއި  )ވ(  އިޞްއަދި  މި  ޮގތުން  ލާޙުަގއި  ޞްލާޙުކުރުމުެގ 

ުގ" ަވުގތު  ފަށާ  ހާޒިރުކުރެވޭތާ    ނަންދަޢުވާކުރަން  ފުރަތަމަ  ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ދުވަހުެގ    30ފަށާނީ 

  30ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭ ަވުގތުން ފެށިެގން  "މިފަދައިން އޮތުމުެގ ބަދަލުަގއި    "ތެރޭގައި

 ަވުގތު ުގނުުމަގިއ އޮޅުމެއް ނެތި ފަސޭހައިން  މިފަދައިން އޮތުމުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހާއި  "ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި

 .. ވަނަ.  94ކަމަށް ފެންނާތީ. ދެންމެ ފަނޑިޔާރުންެގ ޖަމްޢިއްޔާިއން އެއީ،   ދޭހަވާނެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ެގ )ށ( އަށް ދާނީ އަދި )ހ( ވެސް ކިޔާފައެއްނު.   94  ،އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންނަމަވެސް  94 ފޮނުވާލެވުނީ.  މި  އަޅުަގނޑަށް  ދެންމެ  ކޮމެންޓެއް  އިން  ފޮނުާވފައި  މާއްދާއަށް    ، ވަނަ 

  94ކަމަށް.    ެގ )ށ( ރަނަގޅުވަނަ މާއްދާ  93  ،ވަނަ މާއްދާއާ ހިސާބުަގިއ. އެހެންވީމާ  93އުޅެނީ    އަޅުަގނޑުމެން މި

ލާޙުކުރުން. ދަޢުވާކުރުމުެގ ުމއްދަތު ެއއީ  ޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އި  94ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -96މިހާރު.  

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ    60ޖިނާޢީ ކުށެްއެގ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މި ާގނޫނުެގ    -ެގ )ހ(  94.  ޚީއަރިމަތީ ސުރު

ބަންދުކުރެވި ާގނޫނުެގ  ދަށުން  މި  އޭނާ  މީހެއްނަމަ  ކުރިމައްޗަށް    57ފަިއވާ  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހާޒިރުކުރެވޭތާ   ޕްރޮސެ  30ފުރަތަމަ  ނިންމައި  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިެގ  އެ  ތެރޭަގއި  ޖެނެރަލްެގ  ދުވަހުެގ  ކިއުޓަރ 

ޕްރޮސެ އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޮފީހައޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  މައްސަލަކިއުޓަރ  އެ  ހުށަހެޅޭތާ  ށް  ދުވަހުެގ   15އެްއ 

ޕްރޮސެ މަްއޗަށް  އޭނާެގ  ފަނޑިޔާރުންެގ  ތެރޭަގއި  މާއްދާއަށް  މި  އުފުލަންވާނެެއވެ.  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

އި އެހެންވީމާޞްޖަމްޢިއްޔާއިން  ޮއތީ.  މި  44  ،ލާޙު  ހުށަހަޅާފައި  މި  )ހ(  މާއްދާެގ  އި  ވަނަ  ލާޙު ޞްއޮތް 

އާދެ ބަލައިަގތީ.  ކޮމިޓީން  މާއްދާައށް    !އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް  މިވަުގތު  ޖުމްލަޮގތެއްަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކުށެއްެގ   ޢީދުވަހަށް. )ށ( ޖިނާ   ވެސް ބާއްވާލަންވާނެ އެ  މި މާއްދާ  ކޮށްލެއްވުމަށްއެއްބަސްެވވުނެއްކަަމކު މަޝްަވރާ

ާގނޫނުެގ   މި  ފަރާތަކީ  ލިބޭ  ފުރަތަމަ   60ދަޢުވާ  ކުރިަމއްޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
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ފަނޑިޔާރުެގ   އޭނާ  މީހެއްނަމަ  ދޫކޮށްލާފައިވާ  ދަށުން  ެގ  )ރ(  ނުވަތަ  )ނ(  މާއްދާެގ  އެ  ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އެ ަމއްސަލައެްއެގ ތަޙުޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސެ  ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި   45ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރެވޭތާ  

ޕްރޮސެ އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ހުށަހެޅޭތާ  އޮފީހަށް  މައްސަލައެްއ  އެ  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  ދުވަހުެގ   15ކިއުޓަރ 

ޕްރޮސެ މައްޗަށް  އޭނާެގ  އަކުރަށްތެރޭަގއި  ކުރީެގ  އުފުލަންވާނެއެވެ.  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ވެސް    ކިއުޓަރ 

މި އެއްބަސްެވވިފަިއވާތީވެ  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ާމއްދާެއއް  ވެސް  އަކީ.   ،ޒާތުެގ  )ށ(  މި  ދެން  ައކުރެއް 

އެއްބަސް  ،އެހެންވީމާ މި  ވެސް  މާއްދާއަށް  މި  މިއޮތްޮގތަށް  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި    ، މިވަނީ. 

. )ނ( މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތުތައް  ފަހުން މި މަޝްވަރާކުރުމުެގ ޮގތުން ބާއްވާލާ

މު ެއ  ީވނަމަވެސް  ކަނޑައަޅާފައި  ކުރިންއްއެފަދައިން  ހަމަވުމުެގ  އެފަދަ   ދަތު  ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ވެސް 

ޕްރޮސެ ނިންމައި  ތަޙުޤީޤު  މަސަްއކަތްކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލަތަކުެގ  ފޮނުވަން  ޖެނެރަލަށް  އަދި    ކިއުޓަރ 

ޕްރޮސެ ކުރިންމައްސަލަެއއްަގއި  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ވެސް   ކިުއޓަރ 

  !ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެެއވެ. އާދެވީއެންމެ ައވަހަކަށް އެ މަްއސަލައިެގ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ޕްރޮސެ

  އޮތް  މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ނ( ަގއި އެހެން  -ންނަށް އެއްބަސްެވިވްއޖެ. )ރ(މި މާއްދާ ރަނަގޅުކަމަށް ައޅުަގނޑުމެ

ކަމުަގިއ    ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް  ކުރި  ނަމަވެސް މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ މީހަކު

އެ އެ  ވެފައި  ބާވަތުން  ތެރޭގަ   ަމއްސަލަިއެގ  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  ތަޙުޤީޤު  ައކުރުަގއި  މައްސަލައިެގ  ިއ 

މައްސަލައެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަިއެގ  އެ  ނުވާނަމަ  މުއްދަތު   ކަމުަގއި  ޓަކައި 

ޕްރޮސެ ބަޔާންކޮށް  ސަބަބުން  އެދި  އެހެންނަމަވެސްއިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް    ، ކިއުޓަރ 

ަގއި މި   94ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުެވެގން ނުވާނެއެވެ.    30އުޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު  ކިއެފަދައިން ޕްރޮސެ

މީޓިން އަޅުަގނޑުމެން  އަކުރުތަކެއް  ހުރިހާ  ބާއްވާލީގ ހިމެނޭ  މި  ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   ،ަގއި 

ދެން   ާގނޫނުެގ  97ޕާކުކުރީ.  ބުނެވިދިޔަ  ެގ    107.  )ނ(  މާްއދާެގ  ޮގތަށް    3ވަނަ  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ވަނަ 

ެގ    107ލާޙުކުރުން.  ޞްއި )ނ(  އެނުގން.    -3ެގ  ލިބިެގންވާކަން  އޭނާއަށް  ޙައްޤު  އިންކާރުކުރުމުެގ  ދަޢުވާއަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(    107ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -98.  ރަނގަޅު، މި މާއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ

 ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް -4)ނ(  107ލާޙުކުރުން.  ޞްވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އި  4ެގ 

ަވުގތާއި  ެއކަށީެގންވާ  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ާގނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނުވަތަ  ާގނޫނުެގ  މި    ޓަކައި 

ވެސް މާއްދާ  މި  އެންުގން.  ލިބިެގންވާކަން  އޭނާއަށް  ޙަްއޤު  ލިބުމުެގ  ކަމަށް  ވަޞީލަތްތައް    ރަނަގޅު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(    107ދަނީ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    މިހާރު މި ކުރިައށް  99އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  
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އި  6ެގ   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ެގ    107ލާޙުކުރުން.  ޞްވަނަ  )ނ(  ހާޒިރުަގއި    -6ެގ  އޭނާެގ 

  100  ދެން  ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންވާކަން އެންުގން. މި އަކުރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއބަސްވެިވއްޖެ.

މާއްދާ.   ާގނޫނުެގ    -100ވަނަ  ެގ    107ބުނެވިދިޔަ  )ނ(  މާްއދާެގ  ޮގތަށް   10ވަނަ  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ވަނަ 

ެގ    107ލާޙުކުރުން.  ޞްއި )ނ(  ެގ    -10ެގ  )ހ(  ާމއްދާެގ  މި  ކުށަށް   1އޭނާ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އަވަސް ނިޔާއިން ބެލުމަށް   162އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ އޭނާެގ ަމއްސަލަ ފޮނުވޭނީ މި ާގނޫނުެގ  

  . ވަނަ މާއްދާ  101  .ން އިން މާއްދާކޮމިޓީއަށް ެއއްބަސްެވިވއްޖެ. ދެ  ެގއަޅުަގނޑުމެން. އެ ވެސް  ކަމުަގއި އެންުގން

ެގ    108  ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވިވމާއްދާެގ )  ަވނަ 108ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ވާ އިޢުތިރާފަކީ އެްއވެސް މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެްއ  )މ(.   މީހާ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ 

އޭނާެގ އަމިއްލަ އިޚުނުވަތަ   ހުރެ  ތިޔާރުަގިއާވ އިޢުތިރާފެއް ނޫން ކަމަށް  ބިރުދެއްކުމަކާ ނުލައި، ބުއްދި ސަލާމަތުން 

ހުށަހެޅިފަިއވާ  އިޢުތިރާފެއްކަން،  ބިނާެވެގންވާ  މައްޗަށް  ޙަޤީޤަތެްއެގ  އިޢުތިރާފަކީ  އެ  ނުވަތަ  ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް 

ޑިޔާރަށް ޤަބޫލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުެގ އިޢުތިރާފު ކޯޓުން އާއި ހެްއކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ފަނ  ދަޢުވާ

ޢުވާ ދަ  .މި އަކުރު ެވސް ރަނަގޅު ކަމަށް އެއްބަސްވެިވއްޖެ. ދެން )ފ(  ،ވެ. މި މާއްދާ ވެސްބަލައިަގނެެގންނުވާނެއެ 

އިފިނަމަ، އެ މައްސަލަިއަގިއ  ަގންއަލިބޭ މީހާ ވާ އިޢުތިރާފު ބަލައިނުަގތުމަށް މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ކޯޓުން  

ވެ. މި އަކުރަށް ވެސް  ދެން ޢަމަލުކުރާނީ ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންެގ މައްސަލަތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެ

އެއްބަސްެވވިއްޖެ.   އަންނަނިވި ވަނަ 108 ނޫނުެގގާ  ބުނެވިދިޔަ   -102އަޅުަގނޑުމެންނަށް  )ށ(  ޮގތަށް  މާއްދާެގ 

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ، އޭނާެގ  ޢީއިބްތިދާ  -ެގ )ށ(  108  .އިޞްލާޙުކުރުން މީހާ  ލިބޭ  ދަޢުވާ   އަޑުއެހުމުަގިއ 

މި   ޝަރީޢަތް،  ދަޢުާވެގ  ކޮށްފަިއވާ  މި   17ނޫނުެގ  ާގމައްޗަށް  ނުލައި،  ހިންުގމަކާ  ޮގތުެގމަތިން  ބާބުަގިއވާ  ވަނަ 

އަވަސް   23ނޫނުެގ  ާގ މައްސަލަ  އެ  ދަށުން  ބާބުެގ  ނިންމުމަށް  ވަނަ  އަޑުއެހުމެްއ    ނިޔާއިން  ޝަރީޢަތުެގ  ޓަކައި 

 ބުނެވިދިޔަ   -103  ރަނަގޅު.  .ެއއްބަސްެވިވއްޖެ  .ވެބޭއްވޭނެ ކަމުަގއި ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ފަނޑިޔާރު އަންަގންވާނެއެ 

އަންނަނިވި ވަނަ 114 ނޫނުެގާގ )ހ(  އިޞްލާޙުކުރުން ާމއްދާެގ  ސުރުޚީޮގތަށް  އަރިމަތީ  ވަކީލަކު  ާގ  އަކީ.  ނޫނީ 

ފަރާތުން   -)ހ(  114ން.  ޢައްޔަންކުރު ލިބޭ  ދަޢުވާ  ހާޒިރުާވިއރު  ދައުލަތުން  ައޑުއެހުމަށް  އިބްތިދާއީ  މައްސަލަިއެގ 

އެެވ. މި އިޞްލާޙު ނޫނީ ަވކީލަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ަވކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެާގ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ޢިބާރާތް  ވަނަ  128 ެގނޫނުާގ ބުނެިވދިޔަ  -104ބޫލުކުރެވިއްޖެ.  ޤަ ވެސް  ފެށޭ  މާއްދާެގ 

ބޭނުންކުރުހެ.  އިޞްލާޙުކުރުން ޮގތަށް އަންނަނިވި ޮގތުަގއި  ސުރުޚީ.  ކީެގ  އަރިމަތީ  އެއީ  ޝަރީޢަތުެގ    -128ން. 

  ހެއްކާ ، ޓަކައި ނަާގ ހެކިބަސް ނުވަތަ ެއ ހެކިބަހުެގ ބައެއް   މަޖިލީހުަގއި ފަހުން ހެކިބަހުެގ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް
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ޮގތުެގމަތިންާގބެހޭ   އެްއޮގތްވާ  ހުށަހަޅައި، ހާލަތުތަކުންކުރެ  ހާ އަންނަނިވި  ، ނޫނާ  ޝަރީޢަތަށް  ލަތެއްަގއި 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެ  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  މާއްދާޝަރީޢަތުަގއި  ިމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވެ.  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ވެސް 

އެހެންވީމާ،   މާއްދާ  129ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    .105އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  )ވަނަ  ެގ  )ބ(  ނަންބަރު 1ެގ  ވަނަ   )

ލިބޭ  .  1  ެގ  )ބ(  129.  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުންއަންނަނިވި   ދަޢުވާ  ތައްޔާރުކުރުމުަގއި  ދިފާޢު  އެއްޗެއްސަކީ،  އެ 

ނުވަތަ  ކަމަށްވުން  އެއްޗެހި  މުހިންމު  ެގ    129އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ،ފަރާތަށް  ވެސް    1)ބ(  އިޞްލާޙު  މި 

އަންނަނިވި ވަނަ 137 ޤާނޫނުެގ ނެވިދިޔަބު  106-  ބޫލުކުރެވިއްޖެ. ޤަ އިޞްލާޙުކުރު މާއްދާ  އަރިމަތީ ޮގތަށް  ން. 

އިސްތިސްނާނުވުސުރުޚީއަކީ   ހާމަކުރުމުން  ހެކި  އިސްތިސްނާނުވުން.  ހުއްދަކުރެިވެގންނުވާ  ހާމަކުރުމުން    137ން. 

ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ހެއްކަކަށްވުން  ބޭނުންނުކުރެވޭ  ނޫނުެގ ދަށުން ޝަރީޢަތުަގއި  ާގބެހޭ    ހާމަކުރަން އެދޭ ހެއްކަކީ ހެއްކާ

،  އެއީ މި ބާބުެގ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމަށް އޮންނަ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް އޮތް ޢުޛުރެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ބެހޭ    ބޫލުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ހެއްކާވީނަމަވެސް، އެފަދަ ހެކި ޝަރީޢަތަށް ޤަ  އެފަދަ ހެކި ހާމަކުރެވުނު ކަމުގައި

ބޫލުކުރެވިއްޖެ. ދެން ޤަމި އަކުރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ،މި މާއްދާ ވެސް  !ވެ. އާދެނޫނުަގއިވާ ޮގތުެގމަތިންނެާގ

ައންނަނިވި ވަނަ 138 ނޫނުެގާގ ބުނެވިދިޔަ   . 107އޮތީ   އިޞްލާޙުކުރުން ާމއްދާ  އަރިމަތީ  ޮގތަށް  ސުރުޚީައކީ  . 

 ޢީ އަޑުެއހުން ބޭއްވުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނީ، އިބްތިދާޢީއިބްތިދާ  -138ޝަރީޢަތް ހިންޭގނެ މައްސަލަތައް.  

އިބްތިދާ މައްސަލަތަކާއި،  މީހުންެގ  ިއންކާރުކުރާ  ދަޢުާވއަށް  މީހުންެގ ޢީއަޑުއެހުމުަގއި  ހާޒިރުނުވާ  އަޑުއެހުމަށް   

ކޮމިޓީއަށް  މި މާއް  -138ވެ.  މައްސަލަތަކެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތީ  ޤަދާ  ދެން   ބުނެވިދިޔަ   108.ބޫލުކުރެްއވިއްޖެ. 

އް. ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިާވ މީހުންެގ މައްސަލަތަން.  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރު މާއްދާ އަންނަނިވި ވަނަ 139 ނޫނުެގާގ

 އަޑުއެހުމުަގއި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހުންގެ  ޢީވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އިބްތިދާ  108ނޫނުެގ  ާގމި    -ެގ )ހ(  139

ނޫނުގެ ާގމި  ވެ. )ށ(  ނިޔާިއންނެ  ވަނަ މާއްދާަގިއާވ ޮގތުެގމަތިން އަވަސް  162ނޫނުެގ  ާގމައްސަލަތައް ބެލޭނީ، މި  

އިބްތިދާ  108 ދަށުން  މާއްދާެގ  މައްސަލަތަކުަގއި ޢީވަނަ  ީމހުންެގ  އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ  ކުށަށް  އަޑުއެހުުމަގއި   ، 

ބަންދުނޫން  ޢީބްތިދާއި ރަސްމީ  ިގނަެވެގން  ފެށިެގން  ވަުގތުން  ބާއްާވ  އަޑުއެހުން  ެއ   5  ތެރޭގައި،  ދުވަހުެގ 

ބާއްވަންވާނެއެ  ައޑުއެހުން  ާއދެ!  މައްސަލަެއއްެގ ޝަރީޢަތުެގ  މިދެންނެވި   139ވެ.  ދެންމެ  )ށ(  ާއިއ  )ހ(  އެއްެގ 

މާއްދާެގ )ށ(   ވަނަ 142 ނޫނުެގާގ ބުނެވިދިޔައެއް.    109  ބޫލުކުރެްއވިއްޖެ. ދެން އޮތީޤަޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

އިޞްލާޙުކުރު އަންނަނިވި )ށ(   142ން.  ޮގތަށް  އުފުލުމަށްފަހު، ޢީޖިނާ  -ެގ  ދަޢުވާ  މައްސަލައެއްެގ   

ހިންަގންވާނެއެ  ޝަރީޢަތް  މަްއސަލައިެގ  އެ  ކަމަށް    142ވެ.  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ރަނަގޅު  މި  )ށ(  ެގ 

 މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ވަނަ 142 ނޫނުެގާގ ބުނެވިދިޔަ  -110އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  
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އިތުރުކުރުން އަކުރު  ދެ  )ނ(  142.  ފަދައިން  ބޭނުމަށް  -ެގ  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މެދުކެނޑުެމއް  މި  ނެތި   ޓަކައި 

ބުނެފައި ކަމަށް  ހިންުގން  ޖިނާ  ޝަރީޢަތް  މަޢީއެވަނީ،  އުފުލޭ   ދަޢުވާ  ފެށިެގންއްސަލަެއއްެގ  ހިސާބުން  އެ    

މި   މަރުޙަލާތައް،  ހިނާގ  ހަމައަށް  ކަނޑައެޅުމާ  އަދަބު  ޙުކުމްކޮށް،  ނިމި  ޝަރީޢަތް  ނޫނުަގިއ  ާގމައްސަލަިއެގ 

ލަިއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތުތަކުެގ ތެރޭަގއި ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޮގތަށް ބާރުައޅަިއ، ެއކަށީެގންނުވާ ލަސްވުމަކާ ނު

ެގންދި ދުވަސްތަކެްއ  އުކުރިއަށް  ިގނަ  ދެމެދުަގއި  އަޑުއެހުންތަކުެގ  ޝަރީޢަތުެގ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެކަމަށް  އަދި  މަށެވެ. 

ކުރިއަށްެގންދި ައޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތުެގ  ތާވަލުކުރެިވ،  އަޑުއެހުންތައް  ެއ  ޮގތުެގމަތިން  ވެ.  މަށެ އުނުހިނާގނެ 

ާއއި )ނ( ެގ    -ެގ )ރ(  142ެގ )ނ( އަށް.    142  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްެވވިއްޖެ މި މާއްދާެގ )ށ( 

ނުހިނާގނެ   ލުކުރުމަށްސިހާޞަދުތައް  މަޤު ދުވަސްތަކެއް  ިގނަ  ދެމެދުަގއި  ައޑުެއހުންތަކުެގ  ޝަރީޢަތުެގ  ޓަކައި 

އަޑުއެހުންތައް   ޝަރީޢަތުެގ  ތާވަލުކުރެވި،  އަޑުއެހުންތައް  އެ  މި އުކުރިއަށްެގންދިޮގތުެގމަތިން  އުސޫލުތައް،  މާުގޅޭ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެ ާގ ގަވާިއދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  ނޫނުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަކުރަށް  މި  ވެ. 

އޮތީ   އަންނަނިވި ވަނަ  143 ނޫނުގެ ާގ ބުނެވިދިޔަ   .111ދެން  )ހ(  އިޞްލާޙުކުރު މާްއދާެގ  އަރިމަތީ  ޮގތަށް  ން. 

ޢާ  ،ސުރުޚީއަކީ  މަޖިލިސް  ބޭއްވުއްޝަރީޢަތުެގ  ހުޅުވާލައިެގން  )ހ(143ން.  މުކޮށް  ަގިއ    -ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އެހެން  ހާބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ފިޔަަވއި  ޖިނާހާލަތްތަްއ  ހުރިހާ  ޢީލަތްތަކުަގއި،  ޝަރީޢަތުެގ  މަްއސަލަތަކުެގ   

ޢާ ކުރިއަށްެގންދަންވާނީ  އާދެ!  ހުޅުވާލައިެގންނެ މުކޮށް  އްމަރުޙަލާއެއްެވސް  ކަމަށް   143ވެ.  ރަނަގޅު  )ހ(  ެގ 

 ނޫނުގެ ާގ ބުނެވިދިޔަ ވަނަ މާއްދާެގ މިއޮތް ވާހަކައަށް.    112އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވުނީ. ދެން މި ޖެހިލަނީ  

ދި މި މާއްދާެގ )ހ( އަ  -ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(   145.  ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން މާއްދާެގ )ނ( ައންނަނިވި ވަނަ 145

ވެސް    ވެ. މިނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެާގބެހޭ    )ށ( ެގ ދަށުން ހެކި ހުށަހެޅުމަުގއި ޢަމަލުކުރާނީ ހެއްކާ

 މާއްދާ އަންނަނިވި  ވަނަ 148 ނޫނުެގާގ ބުނެވިދިޔަ  -113ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  

.  އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެުގން  ،ޚީއަކީން. އަރިަމތީ ސުރުޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރު

ހެކީން ހާޒިރުކޮށްެގން ކަމަށް މި    -ެގ )ހ(  148 ނޫނުެގ ާގހެކީންެގ ހެކިބަސް ނަަގންވާނީ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް 

ބަޔާންކޮށްފައި  147 ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ހުރީ    ވަނަ  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ރަށް ވީނަމަވެސް،  ހިނަގމުންދާ    ޝަރީޢަތް 

ހައި ނުވަތަ  އެމްބަސީއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނުވަތަ  ރަށެއްަގއި  އެހެން  ބިދޭސީ ާގކޮމިޝަނެއް    ނޫން  އިުމވެފަިއވާ 

ކަމަށް ދިުގ  ޤައުމެްއަގއި  ހާޒިރުވުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  ޭއނާ  ޢަދުލުއިންޞާފު    ވެފައި  ސަބަބުން  ނެުގމުެގ  މުއްދަތެއް 

ހުރަސް  ާގ ނުވަތަ  އިމުކުރުމަށް  އޯޑިއޯ  ހެކިބަސް،  އޭނާެގ  ހިނދެްއަގއި،  ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ  ފަނޑިޔާރަށް  އެޅޭކަމަށް 

އިޚު ނެުގމުެގ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ލިބިެގންެވއެވީޑިއޯ  ފަނޑިޔާރަށް  މާއްދާ  ތިޔާރު  ިމ  )ހ(    148ވެ.  ެގ 
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ބަދަ ކުޑަ  އިތުރު  ދެން  އެއްބަސްެވވުނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ެގނެސްފީމުރަނަގޅު  ނުވަތަ  އެއީ    .ލެްއ  އޯޑިއޯ 

މިހެން އޮތް ޖުމްލަ އަޅަުގނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލީ އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިއޯ. މީެގ މާނައަކީ އޯޑިއޯޔާއި އަދި ވޯޑިއޯ މި   ވީޑިއޯ

އެހެންވީ ޮގތަށް.  ބޭނުންކުރާ  އެކުަގއި  ވަސީލަތް  ކޮމިޓީެގ  ދެ  އަޅުަގނޑުމެން  ބެލުމުަގއި  މާނަ  މި  ފަހުން  މާ، 

އެާއއެކުަގއި މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙުެގ   ބެއްލެވުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެއް. ދެން ހަމަމި  ރުންެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތް  މެންބަ

އަދި  އޯޑިއޯ  އޮތްނަމަ  ޖުމްލައެއް  އިންނަ  މިހެން  ީވޑިއޯ  ނުވަތަ  އޯޑިއޯ  މާއްދާެއއްަގއި  އެްއވެސް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި 

އިދާރީ އެދެން  ދެްއވުން  ބަދަލުކޮށްލައި  އޯކޭ ވީޑިއޯއަށް  ޮގތުަގއި.  މަސަްއކަތެްއެގ  މާއްދާ  ،  އިން  )ށ(   .ދެން 

ހުރީ ޝަރީޢަތް ހިނަގމުންދާ ރަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   ،ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި ކަމަށްވާނަމަ   ހެކިބަސްދޭ މީހާ 

ރަށެްއެގ ކޯޓަށް ެއ    ބުނެފައިވާ ފަދައިން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސް ެމދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަަގންާވނީ އެ

އެވެ. އެ މީހަކު  ަގކުރުމަށްފަހުފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމަތީަގއި ހުވާ  މީހާ ހާޒިރުކޮށް، އެ މީހަކީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު

ހައި ނުވަތަ  އެމްބަސީއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެތަނަކަށް ާގކޮމިޝަނެްއ    ހުރީ  މީހަކު  އެ  ޤައުމެްއަގއިނަމަ،  އިމުވެފަިއވާ 

ފަސްޓް ސެކްރަޓަރީެގ މަޤާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މީހެއްެގ   ކޮމިޝަންެގ  އެމްބަސީ ނުވަތަ ހައިހާޒިރުކޮށް  

ހުވާ  ކުރީަގ  148ވެ.  ކުރުމަށްފަހުއެކުރިމަތީަގއި  ެގނައީ.  ބަދަލެއް  ކުޑަ  ައދި  އަށް  )ހ(  ައޅުަގނޑުމެންނަށް   އިެގ 

ތެރޭަގއި މާއްދާެގ  ޭއެގ  އަދި  އިތުރަށް  ޮގތުެގ  ފައްޓާނަން  އެއްބަސްވި  ހިސާބަކުން  ަވކި  އަޅުަގނޑު  ހިމެނެނީ    ،މި 

މި ޖުމްލަ    "ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ަގބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެްއަގިއ އެ މީހަކީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު"

ވީޑިއޯ   އަދި  އޯޑިއޯ  ހެކިބަސް  އޭނަެގ  އިތުރުކުރީ  އިޚުތިޔާރު  ކޮންފަރެންސް  މި  ނެުގމުެގ  ފަނޑިޔާރަށް  މެދުވެރިކޮށް 

ވެސް ޭއެގ )ށ( އަށް    މިޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވުނީ. ދެން އަނެްއކާ  .ލިބިެގންެވއެވެ. އާދެ! ރަނަގޅު 

މި ހިމެނޭ    މި ެގނައި ބަދަލުގައި ޖުމްލަ އިތުރުކުރީ އަދި ހަމަ   "އެ މީހަކީ ކާކުކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު"ވެސް    މި 

މިޮގތަށް އިޞްލާޙުކޮށް އެ މާއްދާ އިޞްލާޙު މި ކުރީ. ދެން )ނ(އެާއއެކުަގއި ޯއޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ މި    . މި ޖުމްލަ 

ޮގތުެގމަތިން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މި މާއްދާއަށް ވެސް   އަނެއްކާމާއްދާަގއި  ެވސް 

ކޮ ވީޑިއޯ  އަދި  ބަދަލުކުރުން.  އެޮގތަށް  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  މެދުވެރިކޮށް  ހަމަ  ހެކިބަސް  ންފަރެންސް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އިން ފެށިެގން )މ( ެގ ނިޔަލަށް ހުރި    147ނޫނުެގ  ާގވެސް، ޢަމަލުކުރަންާވނީ، މި    ނަާގއިރު

ޮގތުެގމަތިންނެ ވެ. )ނ( ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެިވއްޖެ. )ރ( އަކުރުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

ޮގތުެގމަތިން އޯޑިއޯ  މި މާއްދާަގ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  އެހެން އިންނަ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  އޮތީ އޯޑިއޯ    ވެސް މި  އަނެއްކާ އި 

ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަަގންވާނީ އެކަމަށް  ތަންކޮޅު އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލަނީ އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ  

.  ލަތުަގއި ެއކަންޏެވެހާއިމުވެފަިއވާ  ގާ   ަގާވއިދުަގއިވާ ޮގތުެގމަތިންނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ގާ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް، މި  
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ރަނަގޅު.   ވެސް  މާއްދާ  114)ރ(  އަންނަނިވި ވަނަ 149 ނޫނުެގާގ ބުނެވިދިޔަ  .ވަނަ  )ހ(  ޮގތަށް   މާއްދާެގ 

ސުރުޚީއަކީ އިޞްލާޙުކުރު އަރިމަތީ  ޙިމާޔަތާއި    ،މަށް.  މީހާއަށް  ހެކިބަސް  ހެކިބަސްދޭ  ޮގތަށް  ލިބޭ  ރައްކާތެރިކަން 

ނޫނުެގ  ާގހެކިބަސް ނަަގންވާނީ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ހެކީން ހާޒިރުކޮށްެގން ކަމަށް މި    -ެގ )ހ(  149ން.  ނެުގ

ލަތްތަކުަގއި،  ހާނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާގބެހޭ    ވީނަަމވެސް، ހެއްކާ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  147

ނޫނުަގއި ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ޙިމާޔަތްކޮށް، ރަްއކާތެރިކުރެވޭނެ ޮގތަށް ހެކިބަސް ނެުގމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ާގ  އަދި އެ

ލިބިެގންވެއެ  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  ނެުގމުެގ  ހެކިބަސް  ޮގތަކަށް  ތެރެއިން  ލިބިފަިއވާ  ޮގތްތަކުެގ  މާއްދާއަށް  މި  ވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   އެބައޮތް  ވެސް  ޖަމްކޮމެންޓެއް  ޖުޑީޝަލް    ޢިއްޔާފަނޑިޔާރުންެގ  ޑިޕާޓްމެންޓު  އާިއ 

މި ކޮށްފަިއ  ކޮމެންޓެއް  އެއް  ޖުމްލަކޮށް  އިތުރުކުރަން.    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުމްލައެއް  އަކުރަށް  ބިލުެގ  އޮތީ. 

ެގ )ހ(  ވަނަ މާއްދާ   147ހެކިބަސް ނަަގންވާނީ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ހެކިން ހާޒިރުކޮށްެގން ކަމަށް މި ާގނޫނުެގ  

ބަޔާންކޮށްފައި ހެއްކާވީ  ަގއި  ާގނޫނުަގިއ    ނަމަެވސް  އެ  އަދި  ހާލަތްތަކުަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނުަގިއ  ބެހޭ 

ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޮގތުން ހެކިބަސް ނެުގމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ޮގތްތަކުެގ ތެރެއިން   އިހެކިބަސްދޭ މީހުން ޙިމާޔަތްކުރުމާ

ހެއްކާ ލިބިެގންެވއެެވ.  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  ނެުގމުެގ  ހެކިބަސް  ާގނޫނުަގއި    ޮގތަކަށް  ޮގތްތަކެްއ  ބެހޭ  އެފަދަ 

ން ކުރުން މި މާއްދާ ހުރަސް ނާޅަެއވެ. އާދެ!  ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ެއކަމަށް ޓަކަިއ ހެދޭ ަގވާއިދެއްެގ ދަށުން އެކަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( މިހާރު މި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅުކަމަށް. އެހެންވީމާ،    149މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވުނީ  

ާގނޫނުެގ    -115ވަނަ،    115،  140 ޮގތަށް    152ބުނެވިދިޔަ  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ރިމަތި ސުރުޚީަގއި މި އޮތީ ފަނޑިޔާރަށް ޝަރީޢަތްކުރިއަށް ނުެގންދެޭވނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން.  އިޞްލާޙުކުރުން. އަ

ޝަރީޢަތް ހިނަގމުންދަނިކޮށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުން ނިމި ޙުކުމް އިއްވަންވެފައި ވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރު    -152

މަ ފަނޑިޔާރުެގ  ނުވަތަ  މަރުވެްއޖެނަމަ  ނުވަތަ  އެ ޝަރީޢަތެްއ  ބަލިވެއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ހަމަވެއްޖެނަމަ  ދައުރު  ޤާމުެގ 

ކަެމއް  ފުށުއަރާ  ަމސްލަޙަތު  ފަނޑިޔާރެްއެގ  އެ  އެނިގފައިނުވާ  ނުވަތަ  މެދުވެރިވެފައިނުވާ  ކުރިން  ފެށުމުެގ 

ހިންުގމަށް އެ ހިންުގމަށް ފަނޑިޔާރު ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއް  އެ ޝަރީޢަތް    މެދުވެރިވުމުެގ ސަބަބުން 

ނޫން ވެސް ޮގތަކަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެްއޮގތްވާ  

ެއޮގތަށް   އަދި  ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.  ކޯޓަށް  މަްއސަލައިަގއި  ެއ  ޮގތަކަށް  ދެޮގތުންކުރެ  އަންނަނިވި  ޮގތުެގމަތިން 

މައްސަލަިއަގ ސަބަބާއެކު  ޮގތް  ފަނޑިޔާރަކު  ކަނޑައަޅާ  ހުރި  ހަވާލުވެ  ހިންުގމާއި  ކޯޓު  އެ  ފަރާތަށް  ދެ  ހިމެނޭ  އި 

 152ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    116.  152ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވުނީ.    152އަންަގންވާނެއޭ.  

 މައްސަލައިެގ  ެގ )ހ( އެހެން ފަނޑިޔާރަކު އެ  152ދެ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  
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ނުވަތަ،   ކަނޑައެޅުން  ެގންދިއުަމށް  ކުރިއަށް  ެއއްބަސްެވވުނީ.    152ޝަރީޢަތް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  )ހ(    -117ެގ 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ެއީއ އަރިމަތި ސުރުޚީަގއި މި    159ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ވާ ލިބޭ މީހާެގ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަަމށް ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ  ެގ )ހ( ދަޢު   159އޮތީ އަދަބު ކަނޑައެޅުން.  

، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުލް 9/ 2014ހާލަތުަގއި ދަޢުާވ ލިބޭ މީހާެގ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައަޅަންާވނީ ާގނޫނު ނަންބަރު  

ންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. އެ  ވަނަ ބައިަގއި ބަޔާ  3ޢުޤޫބާތުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށަކާއި ުގޅޭޮގތުންނަމަ އެ ާގނޫނުެގ  

މާއްދާ   މި  ޮގތުެގމަތިންނޭ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ާގނޫނެއްަގއި  އެ  ުގޅޭޮގތުންނަމަ  ކުށަކާ  ބަޔާންކުރާ  ާގނޫނެއްަގއި  ނޫން 

ެގ )ހ( އަށް. ދެން    159ވެސް ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްވީމި. މި މާްއދާއަށް ވެސް އެއްބަސްެވވިއްޖެ  

މާ ާގނޫނުެގ    -118އްދާ.  އިން  އަރިމަތި   161ބުނެިވދިޔަ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ވަނަ 

ޢަމަލުކުރުން.   ެއއްޮގތަށް  އުސޫލާއި  ކަނޑަެއޅުމުެގ  އަދަބު  އަދަބު    -161ސުރުޚީއަކީ  މައްޗަށް  މީހާެގ  ލިބޭ  ދަޢުވާ 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ދި 2014/9ކަނޑައެޅުުމަގިއ  ޢުޤޫބާތު...  ،  ާގނޫނުެގ  ވެހިރާއްޖޭެގ 

ިމ   161)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަދަބު،   ޮގތެއްަގއި  ޖުމްލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގނެވޭ އިޞްލާޙު  މި  ވަނަ މާއްދާއަށް 

ިއއްޒަތްތެރި   ދެންމެ  އިޝޫއެއް  އެހެން  ފަންޑަމެންޓަލް  މީަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  ެއއްބަސްެވިވއްޖެ.  އިޞްލާޙަށް 

ޢަލީ ެއއީ މެންބަރު  ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ.  އެޮގތަށް  މެންބަރުންނަށް ވެސް އެބަ  ހުރިހާ  ފާހަަގކުރެްއވިހެން   ޙުސައިން އެ 

ދެން )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(   2014/9ވަރަށް ިގނަފަހަރު އެބަޮއވޭ ާގނޫނުެގ ނަންބަރެއްދީފަ. މިސާލަކަށް  

ދި  9/ 2014މިހެން   އޮތީމާ  ލިޔެފައި  ނަންބަރު  ާގނޫނަކަށް މިޮގތަށް  ެއއިން  ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  މައްސަލައަކީ  މާވާ 

ިމޮގތަށް  އިޞްލާޙު ެގންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެބަ އާދޭ ނަންބަރަށް ބަދަލެއް. ބަދަލު އައިމަ  އަނެއްކާ މި މާއްދާ، 

ހަަގކުރެްއިވ  ާގނޫނުތަކުން އެ ނަންބަރު ވެސް ދިމާކުރަން އިޞްލާޙުކުރަންވީހޭ ނޫނިއްޔާ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ މި ފާ

ލިޔުމުގެ  ނަންބަރު  ދާންވީނޫންހޭ  ބޭނުންކުރަމުން  އެހެން  ނަން  ކިޔާ  ޤާނޫނަށް  ާގނޫނުލްޢުޤޫބާތޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބަދަލުަގއި. އެހެންވީމާ، މި ފަންޑަމެންޓަލް އިޝޫ އަޅުަގނޑުމެން ދެން މި ކޮމިޓީން  ބޭބޭފުޅުންނާއި ދައުލަތުެގ ކަާމ  

ބައްދަލުކުރަން  ފަރާތްތަކާ  މި  ބެހޭ  މާއްދާ،  މި  ފާހަަގކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އިޝޫ  ިމ  ދުވަހު  އޮތް  ހަމަޖެހިފައި   

މިހާރު މި އޮތް   161މާއްދާއޭ މި ދެންނެވީ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލުމަށް ޓަކައި ނޯޓުކޮށްލީ. ދެން  

އެހެ ފެނުނީ.  ޮގތެއްަގއި  ޖުމްލަ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިން ޮގތް  އެއްކަލަ  ދެން  ންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރި ނުކުތާ ހިއްސާކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް. އާދެ! މި މާއްދާ މި ޮގތަށް ބާއްވަން ފެންނަ  

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަރިމަތި    163. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  119ކަމަށް. އާދެ!  

ނެތިސުރުޚީ މެދުކެނޑުެމއް  ާގނޫނުެގ  ) 163؛ އަކީ  މި  ފެށުމަށްފަހު  އަޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތުެގ  ަވނަ    142ހ( 
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ފަނޑިޔާރު  ބަލާ  މައްސަލަ  އިންތިޒާމު  ހިންޭގނެ  ޝަރީޢަތް  ނެތި  މެދުކެނޑުމެއް  ފަދަިއން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

ދަންނަވާލެވު އަޅުަގނޑަށް  ސުރުޚީ  އަރިމަތި  ދަންނަވާލާނަން  ހަމަޖައްސަންވާނެއޭ.  ފުލްކޮށް  ެއީއ  ެއއްބައި.  ނީ 

ެވސް  މާއްދާއަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްެގންދިއުން.  ައޑުއެހުންތަްއ  ޝަރީޢަތުެގ  މެދުކެނޑުމެއްނެތި 

އެއްބަސްެވވިއްޖެ.   ާގނޫނުެގ    -120އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް   169ބުނެވިދިޔަ  އަންނަނިވި  )ރ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ނެުގމުަގާއއި    169އިޞްލާޙުކުރުން.   ކޮޕީ  ބެހުމުަގާއއި  ލިޔެކިއުންތައް  ޝަރީޢަތުެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  )ރ(  ެގ 

ަގވާއިދުަގއި  އެކުލަވާލާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ޮގތުެގ  ޢަމަލުކުރާނެ  ައޑުއެހުުމަގިއ  ރެކޯޑިންގތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ    170ނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  ވަނަ މާއްދާ ބު  121ބަޔާންކުރަންވާނެޭއ. މި މާއްދާ ވެސް ރަނަގޅު. ދެން  

އިޞްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  އަދަދަކުން    10،000)ނ(    170)ނ(  ނޫން  ބޮޑު  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އެހެންވީމާ،  ފާސްކުރެވުނީ.    170ޖުރުމަނާކުރުން.  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ބުނެވިދިޔަ    -122)ނ( 

ވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ކުށުެގ ރެކޯޑު ބެލެހެްއޓުން އަރިމަތި ސުރުޚީއަކީ.  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނި  187ާގނޫނުެގ  

ދުވަހުެގ    30ެގ )ހ( މަރުކަޒީކޮށް ކުށުެގ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާނެ ިއދާރާއެއް މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ    187

އަޅުަގނޑުމެ ވެސް  މާއްދާއަށް  މި  ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ.  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ދެން ތެރޭަގއި  އެއްބަސްވެިވއްޖެ.  ންނަށް 

މި އެއްބަސްވެވުނީ. )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން މަރުކަޒީކޮށް  )ށ(، މި މާއްދާެގ މާފުކުރައްވާ )ހ( ދެންމެ 

ކަނޑަައޅާތާ   އިދާރާެއއް  ބަލަހައްޓާނެ  ރެކޯޑު  ރެކޯޑު    6ކުށުެގ  ކުށުެގ  މަރުކަޒީކޮށް  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  މަސް 

ނިޒާމެއް ދަށުން   ބެލެހެއްޓޭނެ  ެގ  )ށ(  ިމމާއްދާެގ  )ނ(  އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  ގާއިުމކުރަންވާނެއޭ.  ިއދާރާއިން  އެ 

ނިޒާމެްއ   ވާސިލުެވވޭނެ  އިދާރާތަކަށް  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  ނިޒާމުަގއި  އަދުލުެގ  ޖިނާޢީ  ނިޒާމަކީ  ާގއިމުކުރާ 

މަރުކަޒީކޮށް )ރ(  އެއްބަސްެވވިއްޖެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުގޅޭ    ކަމުަގިއވާންވާނެެއވެ.  ބެލެހެއްޓުމާ  ރެކޯޑު  ކުށުެގ 

ގަވާއިދުަގިއ   އެންމެހައި އުސޫލުތައް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ 

ބުނާ   މި  މީަގއި  އެއާެއކުަގއި  ހަމަ  މާއްދާއަށް.  މި  އެއްބަސްެވވުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާދެ!  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މިފަދަ އިދާރާއެއް. ދެން މި އިދާރާ އެކުލަވާލާ ޮގތާއި    30ޖެނެރަލް އެކުލަވާލަންވާނެއޭ މި  އެޓަރނީ  

ބުނެވިދިޔަ    -123މިކަންކަން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަންޑާރަނައިބުެގ އޮފީހުން ސާފުކުރުމަށް. ދެން އޮތް މާއްދާ.  

ާމއްދާެގ )ރ( އުނިކުރަން.    188ާގނޫނު   ާގނޫނުެގ    -124ވަނަ  ޮގތަށް    191ބުނެވިދިޔަ  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 

ވަނަ މާއްދާ ުއނިކުރަން. އާދެ! އެ ާމއްދާ   188އިޞްލާޙުކުރަން. ކުށް ސާބިތުނުވާ ހާލަތުަގިއ، ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ނިމުނީ.   މި  ފެންނަ ކަމަށް  ާގނޫނުެގ    -124އުނިކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް  ާމއްދާ ވަ  191ބުނެވިދިޔަ  ނަ 

ދޫކުރުން.   ބަންދުން  ހާލަތުަގއި  ސާބިތުނުވާ  ކުށް  ސުރުޚީއަކީ  އަރިމަތީ  ިއޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް    -191އަންނަނިވި 
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ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާެގ ަމއްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރާއިރު އެ މީހަކީ ބަންދުަގއި ހުރި މީހެއްނަމަ ެއ  

ދޫކޮށްލުމަށް  ބަންދުން  ަވުގތުން    މީހަކު  ކޯޓުން  ިއދާރާއަށް  ތަނުެގ  ހުރި  ބަހައްޓާފައި  ބަންދުަގިއ  މީހަކު  އެ 

އަންަގންވާނެެއވެ. އަދި އެ މީހަކީ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ެގންުގޅޭ އެ ނޫން ވެސް ރަސްމީ ލިޔުމެްއ  

ހިފަހައްޓާފަ އެއްޗެއް  ެއ  ދޫކުރުމަށް  އެްއޗެއް  އެ  މީހެއްނަމަ  ަވުގތުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ކޯޓުން  އިދާރާއަށް  އިވާ 

ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ   -125އަންަގންވާނެއޭ. އާދެ! މި މާްއދާ ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރެވުނީ.  

ސުރުޚީއަކީ.    191 އަރިމަތީ  އިސްތިޢުނާފުކުރުން  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  މި    -198ވަނަ 

ނުވަތަ   ދަށު ާގނޫނުަގއި  ހިނދަކު  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނެްއަގއި  ކަނޑައެޅުުމެގ  ކުށް  ޖިނާޢީ 

ކޯޓަކުންކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުަވތަ ޝަރީޢަތުެގ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުެގ މަރުޙަލާަގއި 

އަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކާިއ ނުވަތަ ާގނޫނަކާ ޚިލާފު އެއިން ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ޤާނޫނުއަސާސީ

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެިވެގން ެއކަން ފާހަަގކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ  

ެގ )ހ( ައޅުަގނޑުމެން،    198ފަރާތަކަށް އެ ޙުކުމެްއ ނުވަތަ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ިއސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެއޭ.  

ެގ އުނހު    1-60، މަޢާފުކުރަްއާވ އާދެ!  1-61މި މާއްދާ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލާނަން. ކުރިން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަ ބަޙުސްތަކެއް ހިނުގމަށްފަހުަގިއ  ؟ ނީންދެދޯ؟ އެކެއްެގ ދެން އިނދޭތަ އިތުރު އެކެއް

ޮގތް ނިންމި  ދަންނަވާލަނީ.  މިހާރު  މި  މާއްދާެގ    60ތަކެއް  ެއ    1-60ވަނަ  މާއްދާެއއް.  އިތުރުކުރީ  އަޅުަގނޑުމެން 

މާއްދާަގިއ އޮތްޮގތް އޭރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަސްެވވުނު ޮގތް މިހާރު އުނިކުރުމަށް އަނެްއކާ ވެސް ފާސް ިމ  

ެގ )ހ( ެގ    198 ދެން މިހާރު މި ދަންނަވަނީ.  ކުރެވެނީ. އެީއ ބަދަލު މި ެގނައީ އެހެން މާއްދާއަކަށް. ެއ މާއްދާ

ކޮށްފައިާވ   ކޯޓަކުން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ށ(.  ތެރެއިން  ޭއެގ  އިނޭގތޯ.  )ނ(  )ށ(،  ނޫން.  އެްއ  )ހ( 

ިގނަެވެގން   ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ޙުކުމްކުރާ  އެ  މި   60ޙުކުމެއް  )ނ(  އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެެއވެ.  ދުވަސްތެރޭަގއި 

ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުަވތަ ޝަރީޢަތުން ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ  މާއްދާެގ )

ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ނެރޭ  ނިންމުމެއް  އެ  ނުވަތަ  އަމުރެއް  އެ  ނިންމުމެއް  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓަކުން  މަރުޙަލާަގއި 

އޭ. އަދި އެ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އިސްތިޢުނާފު ކުރެވިދާނެ  10ިގނަެވެގން  

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއ    7ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ އަުމރެއް ނުވަތަ އެ ނިންމުމާއިމެދު    7ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން  

މި އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  މި  ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ.  ޮގތެއް  ނިންމުމާމެދު  އެ  ނުވަތަ  މި   އަމުރާއިމެދު  އަކުރު  ދެ 

ފާސްވީ.   އެއްބަސްވެ  ކޮމިޓީން  ޮގތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ާގނޫނުެގ    -126އިތުރުކުރީ.  މާއްދާ    204ބުނެވިދިޔަ  ވަނަ 

ެގ )ހ( މި ާގނޫނުެގ    204އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ، ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުުމެގ އުސޫލު.  
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މެ ހޯދައިެގން  އަމުރެއް  ކޯޓު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަށުން  ކަމަށް  ނުކުރެޭވނެ  އިދާރާތަކަށް  ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު  ނުވީ 

ޮގތަށް މި ާގނޫނުެގ  ެއކުލެވޭ  ަގވާއިދެްއ އަންނަނިވި އުސޫލުތައް  ކަންކަމުަގއި އެ އަމުރު ދޫކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ 

އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.   ހަދާ  ކަމަކަށް  -1ދަށުން  ޚާއްޞަެވެގންވާ  ކޯޓަކަށް  އެކި  ވަކި  ބަދަލުަގއި  ކަންވުމުެގ  އެ   

މަދުވެެގން   ދޫކުރެވިދާނެ  އަމުރު  ކޯޓު  މާލޭަގއި  މާލޭަގއި  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރުންެގ  ފަނޑިޔާރުން   15ކޯޓުތަކުެގ 

ޚާއްޞަވާންޖެހޭ   -2ކަނޑައެޅުން.   ތެރޭަގއި  ހަފުތާއެއްެގ  ދޫކުރުމަށް  އަުމރު  ކޯޓު  ފަނޑިޔާރަކު  ެއއިން 

ޮގތްވުން.  ވިދި   -3ދުވަސްކަނޑައެޅުން.   ދޫނުކުރެވޭނެ  އަމުރު  ކޯޓު  އެއްފަނޑިޔާރަކު  ދުވަހަކު  ދެ  ކޯޓު    -4ވިދިެގން 

ފަނޑިޔާރަކު    -5އަމުރު ދޫކުރުމުަގިއ ފަނޑިޔާރުން ދައުރުވާ ުއސޫލަކުން ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުެގ އުސޫލު ހަމަޖެހުން.  

އަތޮޅުތަކުަގއި    -6އަމުރެއް ކަމުަގއި ބެލުން.    ދޫކުރާ ކޯޓު އަމުރަކީ އެ ފަނޑިޔާރަކު ނިސްބަތްވާ ކޯޓަކުން ދޫކުރާ ކޯޓު

ކަނޑަެއޅުން.   މެޖިސްޓްރޭޓުން  ދޫކުރާނެ  އަމުރު  ތަނަކަށް    -7ކޯޓު  ހުންނަ  ފަނޑިޔާރަކު  ދޫކުރުމަކީ  އަމުރު  ކޯޓު 

ދޫކުރުާމއި  އަމުރު  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުން  ުގޅޭ  އެކަާމއި  ޮގސް  އޮފިސަރުން  އިދާރާެގ  ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު 

މާމެދު އެ ަވުގތު ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޮގތަށް ޮއންނަ ކަމަކަށްވުން. )ށ( އަދި، )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  ދޫނުކުރު

ޖަމްޢިްއޔާއިން   ފަނޑިޔާރުންެގ  އެބައޮތް  މި  އަދި  ކޯޓުންނެވެ.  ެއކުލަަވއިލާނީ ސުޕްރީމް  ގަވާއިދު  ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން 

ފަނޑިޔާރު ހުށަހަޅުއްވާފަ.  ކޮމެންޓެއް  ޖުޑީޝަލް އިޞްލާޙު،  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އިތުރުން  ޖަމްޢިއްޔާެގ  ންެގ 

ވަނަ    204އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިީއ އެއް ކޮމެންޓެއް މި ހުށަހަޅުްއވާފައި ިމވަނީ. އެއީ ާމއްދާއަށް އިތުރުކުރަން  

ައކުރު އިތުރުކޮ ާމްއދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  ައކުރެއް އިތުރުކުރަން. އެ  ެގ ފަހަތަށް  ށްލުމަށް )ނ( މާއްދާެގ )ށ( 

ެގ   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަނޑިޔާރެްއނަމަ  އެންމެ  ހުރީ  ކޯޓެއްަގއި  )ނ(  ވަނަ   4އަދި    3،  2،  1އިތުރުކޮށްލުން. 

ެގ   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ރ(  ނުހިނާގނެއޭ.  ކޯޓަކަށް  އެ  އުސޫލުތައް  ބުނާ  ެއއްވަނަ    1ނަންބަރުަގއި  އަދި 

ފަނޑި  ދޫކުރާނެ  އަމުރު  ކޯޓުން  ފަދައިން  ނަންބަރު  ނަންބަރުަގިއވާ  ާގނޫނު  ކަނޑަެއޅުމުަގިއ  ފަނޑިޔާރުން  ޔާރަކަށް 

ާގނޫނުެގ  2010/22 ކޯޓުތަކުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ހ(    57،  މާއްދާެގ  މާއްދާެގ  66ާއއި  ވަނަ  ިމ  ވަނަ  އާއި  )ހ(   

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އަދި )ނ(ަގިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓުތަކުެގ މަޢުޟޫޢީ އިޙްތިޞާސް އާިއ ކޯޓުތަކާ    6ާގނޫނުެގ  

ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ(ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކޯޓުތަކުެގ ސަރަޙައްދީ    6ވަނަ މާއްދާ އާއި މި ާގނޫނުެގ    69ބެހޭ ާގނޫނުެގ  

ާގނޫނުެގ   ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  އާއި  ޖުޑީޝަލް    5އިޙްތިޞާސް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  މާްއދާަގއި  މަފްޙޫމަށް ވަނަ  ދާއިރާެގ 

ައޅުަގނޑުމ204ެތްކުރަންވާނެެއވެ.  ރިޢާޔަ )ހ(.  ކޮމިޓީއަށް  ެގ  ެއކުަގއި  ނަންބަރުތަކާ  ހުރިހާ  ހުރި  އޭަގއި  ންނަށް 

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ. ދެން އިތުރު އެބަ ކުރަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ކޯޓުތަކުން ހުށަހެޅި 

ދެން އިތުރު މިކުރަނީ އިޞްލާޙެއް. އެއީ އަދި )ށ(. )ހ( އަދި )ށ( ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ، ބަލަިއަގނެިވްއޖެ.  
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ވަނަ    4،  3،  2)ނ( ެގ ޮގތުަގިއ ައކުރެއް. އެީއ ކޯޓެއްަގއި ހުރީ އެންމެ ފަނޑިޔާރެއްނަމަ، މި ާމއްދާެގ )ހ(ެގ  

އެއްބަސްވެވުނީ.   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިޮގތަށް  ނުހިނާގނެެއވެ.  ކޯޓަކަށް  އެ  އުސޫލުތަްއ  ބުނާ    -127ނަންބަރުަގއި 

)ނ(   2012މާއްދަެގ )ނ( ެގ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  ަވނަ    212ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  

ކުރުމުެގ   ކަެމއް  ވަކި  ާގނޫނެއްަގއި  ޚާއްޞަ  ކަނޑައެޅުުމެގ  ކުށް  ޖިނާޢީ  ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ 

ޢަމަލު ާގނޫނަށް  މި  ފިޔަވައި  ހާލަތުަގއި  ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ  އުސޫލުތަކެއް  އަންނަނިވި ޚާއްޞަ  ފެށުމަށްފަހު  ކުރަން 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   ަގާވއިދުތަކުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ާގނޫނާއި  މި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ކަންކަމުަގއި 

މާއްދާ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރެވުނު   212ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  )ނ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

"ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ" އެހެން އޮތް ޢިބާރާތެއް އެއީ ކޮންމެހެނެއް އޮތުން ލާޒިމުާވ  ޮގތް. ކުރީަގއި އޮތީ  

ޮގތް.   މި އެއްބަސްެވވުނު  މިހާރު  ފެނުނީމާ އެބައި އުނިކޮށްލާފައި ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖުމްލައެއް ނޫން ކަމަށް 

ަވކި ކަެމއް ާގނޫނެްއަގއި   ކުރުުމެގ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ  ޖިނާޢީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުެގ ޚާއްޞަ 

ހާލަތުަގއި ފިޔަވަިއ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ާގނޫނާއި މި 

އަޅުަގނޑު މިޮގތަށް  ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވިއދުތަކުަގިއ  ހަދާ  ދަށުން  މެންނަށް ފާސްެވވުނީ.  ާގނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ    213ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -128އާދެ! މިހާރު ދެން ދެ މާއްދާާއ މިޖެހުނީ އިނޭގތޯ. ފަހު ދެ މާއްދާ.  

ިއޞްލާޙުކުރަން   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  އަންނަނިވި    213)މ(  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މަރުކަޒެއް  ފުލުހުންެގ  )މ( 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާ،   -2ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ މައި އިދާރާ.    މޯލްޑިްވސް  -1ތަންތަނަށެވެ.  

މަރުކަޒުތައް.   ސަރަޙައްދީ  ފުލުހުންެގ  ާގިއމުކޮށްފައިވާ  ސަރަޙައްދުތަކުަގއި  ގާއިުމކޮށްފަިއވާ    -3އަދި  އަތޮޅުތަކުަގއި 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަްއ.   ރަ  -4އަތޮޅު  ާގއިމުކޮށްފައިވާ  އޮފީސް ސްޓޭޝަންތައް.  ރަށްރަށުަގއި  ރަށްރަށުަގއި   -5ށު 

ޕޯސްޓުތައް.   ފުލުހުންެގ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް.    -6ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ގާއިުމކޮށްފައިވާ  އިތުރުން    -7މާލޭަގއި  ީމެގ 

ހިންާގ   އުފައްދައި  ޚާއްޞަކޮށްެގން  މަސައްކަތް  ދާއިރާތަކުެގ  ޚާއްޞަ  ވަކި  ުގޅޭ  ޚިދުމަތާިއ  ފުލުހުންެގ  ވެސް 

މާއްދާ...  މަރުކަޒު މި  އާދެ!  އެ    213ތައް.  ދުވަހު  ބައްދަލުކުރާ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާ  މި  )މ( 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު ވެސް  ެއއީ  ކީްއވެކަން.  މިވަނީ  ތަފުޞީލުކޮށްފައި  މިހާ  ެގންނަން  ބޭފުޅުންެގ ސަމާލުކަމަށް 

ބަ ހާސިލުވާތީވެ. އެހެންވީމާ، މި ސުވާލު އުފެއްދުމަށް  ާގނޫނުަގއި އޮތް މިންވަރުން ވެސް މި ހުރިހާ މަޤުޞަދެއް އެ

ވަނަ މާއްދާެގ )ލ(   213. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  129މި މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން ޕާކުކޮށްލާނަން. ދެން އެއަށްފަހުަގިއ  

ކުށާއި   ެގ )ލ( ކުށުެގ ެވށި ކަމަށް ވެފައިވަނީ ކުށެއް ހިނާގ ހިނދު، އ213ެއަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.  

ެގ )ލ( މިހާރު މި  213ުގޅުން ހުރި ާވިގާއއެއް ނުވަތަ މާއްދީ ހެއްކެއް ނުވަތަ ެއްއޗެއް ހުރި ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ.  
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ވަނަ މާއްދާެގ )ޏ(ެގ ފަހަތަށް   230ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -130އޮތްޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ. ދެން،  

ފަދައިން   އިތުރު  7އަންނަވި  ާގނޫނު   213ކުރަން.  ައކުރު  ެއވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ާގނޫނު  ބެހޭ  ހެއްކާ  ެގ )ސ( 

ޖިނާޢީ 24/ 76ނަންބަރު   ުގޅޭޮގތުން  ހެއްކާ  ާގނޫނާއި  އެ  ދާހާހިނދަކު،  ޢަމަލުކުރަމުން  ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ހެއްކާ   ،

މަޖިލީ  ރައްޔިތުންެގ  ބަޔާންކޮށް  އުސޫލުތައް  މިންަގނޑުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާނެ  ފާސްކުރާ  މައްސަލަތަކުަގއި  ހުން 

ާގނޫނުތަކާއި އެ ާގނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ެވސް ހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ. މި މާއްދާެގ... އާދެ! އެހެންވީމާ،  

ކަަމކުނުދޭ.   މާއްދާއެއް  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕާކުކޮށްލަން.  ބާއްވާ  ިވސްނުމަށް  އުނިކޮށްލުމަށް  މާއްދާ  ެގ  213މި 

ެމންނަށް އެއްބަސް ނުެވވުނު. ެއއީ އެހެންނޫނަސް އަންޑަސްޓޫޑް ނުކުތާއެއް މި އިންނަނީ.  )ސ( އެ ައކުރު އަޅުަގނޑު

އެހެންވީމާ، މި ބިލުަގިއ، ާގނޫނުަގއި ލިޔަންީވ ޮގތެއް ނޫން ކަމަށް މި ފެނުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން ވިސްނާފަިއ  

ބަންދަށް ވެސް އަދި ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގނައުމަށް   ބޭއްވުމަށް. )ޑ( ހުްއޓުވުން ކަމުަގއި ބުނެފަިއވަނީ ހައްޔަރަށް ވެސް

އެ   ހުއްޓުވުމަށެވެ.  ހުއްޓުވާ  މީހަކު  ޓަކައި  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި  ނުވަތަ  ޓަކައި  ޮގތަށް ސުވާލުކުރުމަށް  ނުވާ  ވެސް 

ދީ ހަދާކަށް ހާލަތުަގއި އޭނާެގ މިނިވަންކަން ނިމުމަކަށް އައީ ކަމަށް ބަލައި ާގނޫނީ އިންޒާރުދީ ވަކީލެްއެގ އެހީތެރިކަން

ލާޒިމެއް ނޫނެެވ. އާދެ! ދެންމެ މި ދަންނަވާލި މާއްދާ ވެސް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭްއވުމަށް. އޭަގއި ބޭނުންކޮށްފަިއ އޮތް  

ފަންޑަމެންޓަލް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  ފާހަަގކުރެވުނު  ވެސް  މާއްދާތަކެްއަގއި  އެހެން  ކުރީެގ  އެއީ  ޢިބާރާތް 

ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގނައުން ކަމަށް ބުނެފައި    -1ަގކުރެވޭ ކަމަކަށްވާތީވެ. ދެން އޮތީ )ޒ(ެގ  މައްސަލަެއއް ޮގތުަގއި ފާހަ

އެވަނީ އަންނަނިވި ދެ ހާލަތްތަކުަގއި މީހާ ހުރި ހާލަތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، މުޅި ޖުމްލަ މި މައްދާއަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ެއއްބަސްވެވުނީ.   ެއޮގތަށް  ޖެހެނީ.  ބާްއވަން  ސުވާލުކުރުމަށް  ކު  -2މަޝްވަރާއަށް  ޮގތަށް  ނޫން  ތުހުމަތުަގިއ  ށުެގ 

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުަމށް ނުވަތަ ހެކި ބަހެއް ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުާވ މީހާ އެ ހުރީ  

ދަށަށް   ބެލުމުެގ  ނުބެލެވޭނެެއވެ.  ކަމަށް  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  ޓަކަިއ  ބޭނަމަށް  މާއްދާެގ  ެގނައުމުެގ  މި 

ފަދައިން  ފާހަަގކުރި  ކުރިން ވެސް  ހަމަ  މިވެސް  ދޭނެއެވެ.  އެހީތެރިކަން  ވަކީލެްއެގ  އިންޒާރުދީ،  ާގނޫނީ  ހާލަތުަގއި 

)ޓ(ެގ   އިންނާތީ.  ެގނައުން  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބުނެފައިވަނީ   -1ފަހުން  ކަމަށް  ހައްޔަރުކުރުން 

ހުއްޓުވުމަކަ މިނިވަންކަން  ާގނޫނުެގ  މީހެއްެގ  މި  ެގނެސް  ާގނޫނީ   44ށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ކަމަށް   ރަނަގޅު  މިއަކުރު  މާއްދާ  މި  ެގނައުމެވެ.  އޭނާ  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  އިންޒާރުދިނުމާއިެއކު 

ބަދަލުވު  -2އެއްބަސްެވވުނީ.   ބަންދަށް  ފުލުހުންެގ  އޭނާ  ހުންނާނީ  މީހަކު  ހައްޔަރުަގއި  ހަމައަށެވެ.  ފުލުހުންެގ  މާއި 

ފުލުހުންެގ ހައްޔަރުަގއި ހުންނަ މީހާ ފުލުހުންެގ ބަންދަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އޭނާެގ މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރާ ޑިޕާޓުމަންޓުެގ  

ބެހެއްޓުމަށް   ބަންދުަގއި  އޭނާ  ފަނޑިޔާރަކު  ނުވަތަ  ކަނޑައެޅުުމން  ބަދަލުކުރުމަށް  ބަންދަށް  އޭނާ  ވެރިެއއް  އިސް 
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ކަމަށް.    އަމުރުކުރުމުންނެވެ. ާގނޫނުެގ    -3ރަނަގޅު  މި  ވަުގތު  ހުންނަ  މީހަކު  މާއްދާަގިއ    44ހައްޔަރުަގއި  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާގނުނީ އިންޒާރުަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ހައްޤުތައް ލިބިެގންވެެއވެ. ރަނަގޅު ކަމަށް. )ޔ( ބަންދުކުރުން 

ހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ހުންނަ ހާލަތަށެވެ. ބަންދުގެ  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ ފުލު

މުއްދަތުަގއި އޭނާ ހުންނާނީ ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށުގައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްަގއެވެ. ބަންދުަގއި ހުންނަ ވަުގތު މި 

ހައްޤުތައް  44ާގނޫނުެގ   ބަޔާންވެެގންވާ  އިންޒާރުަގއި  ާގނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  މީހާއަށް  ވަނަ  ހުންނަ   

ލިބިެގންެވއެވެ. )ޔ(ަގއި ކުޑަ އަކުރެއް އިތުރުކޮށްލީ. ލަފްޒެއް. "ޙައްޤުތައް ބަންދުަގއި ހުންނަ މީހާށް ލިބިެގންވެެއވެ"  

މިޮގތަށް އިތުރުކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑުމެން މިއަށް އެއްބަސްވެވިފައި މިވަނީ. ދެން އިން އަކުރު. )ޕ( ވެރިފަރާތް ކަމަށް 

ނީ އަިމއްލަ ތަނަކާއި ުގޅޭޮގތުންނަމަ އެތަނެއްެގ ވެރިފަރާތަށެވެ. ކުްއޔަށް ދީފަިއވާ ތަނަކާ ުގޅޭޮގތުން ނަމަ ބުނެފައި ވަ

ޔުނިޓެއް  އެ  ބައެއްނަމަ  ނުވަތަ  ޔުނިޓެއް  ަވކި  އިމާރާތެްއަގިއވާ  ެއއްމެދު  ފަރާތަށެވެ.  ހިފާފައިވާ  ކުްއޔަށް  އެތަން 

އެއިން އަދި  ވެރިފަރާތެށެެވ.  ބަެއްއެގ  ނުވަތަ    ނުވަތަ  ހާލަތެއްަގއިނަމަ  ނެތް  ތަނެްއަގއި  ެއއިން  ފަރާތެއް  ެއއްވެސް 

ހިމެނޭ   ވެސް  ފަރާތް  ހަވާލުވެހުރި  ަވުގތަކު  އެ  ެއތަނަކާ  ނުވަތަ  ދިރިއުޅޭ  އެތަނެއްަގއި  ހާލަތެއްގައިނަމަ  އެނޫން 

ށް ބުނެފައި އެވަނީ ޖިނާޢީ ޮގތުންނެވެ. ރަނަގޅު ކަމަށް އެއްބަސްެވވުނީ. )ޖ( މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް ކަމަ

ކުށަކާ ުގޅޭޮގތުން ސުވާލުކުރެެވމުންދާ މީހާ ނުވަތަ ކުށުެގ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާެގ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް 

އުމުރުން   ކަނޑައަޅާ  އޮފީހުގެ   18އޭނާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ރަނަގޅު.  މީހަކަށެވެ.  ކޮންމެ  މަތީެގ  އަހަރުން 

އޮ މާއްދާ  އިޞްލާޙެއް  މި  ނުފެންނާތީ  ރަނަގޅުކަަމށް  ޮގތް  މާނަކޮށްފައިވާ  ފަރާތް  ހިމާޔަތްކޮށްދޭ  މަސްލަޙަތު  ތީ 

ދެން   ނިންމުނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅުކަމަށް  )ޖ(  އާދެ!  ފެނެއެވެ.  ިމ   131އުނިކުރުމަށް  މާއްދާ.  ވަނަ 

މި ާގނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި  ސަރުކާރު ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 

ހިންގި  ބަޙުސް  ފަޑުކިޔާ  ކިޔާ،  މާއްދާތަކެއް  ހުރިހާ  އެއްކޮށް  ބިލު  މުޅި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާދެ!  ފެށިެގންނެވެ. 

ޮގތްތައް  އެއްބަސްެވވޭ  ފަހުން  ހުންނާނެ  ޕާކުކުރެވިފައި  މާއްދާތައް  ބައެއް  ދެން  ނިންމި  ޮގތްތަކަށް    އެއްބަސްެވވުނު 

ހޯދުމަށް. އަދި ހަމަ އެއާއިެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ާމއްދާތައް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނާނީ މި ބިލާއި ުގޅޭ، ކަމާއިބެހޭ 

ބޭބޭފުޅުން   މެދުަގއި  މާއްދާތަކާއި  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެދުވަހު  ބައްދަލުކުރާނެ.  އަވަހަށް  ދާދި  މުއައްސަސާތަކާ 

ބެލުމަށް ޮގތްތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ  ބޭނުމުަގއި.  ނިންމުމުެގ  ނިންމުންތައް  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުަގއި 

ކޮމިޓީަގިއ ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިހާިގނަ  

މިނިޓު،    5ޖަހަން    8ށް މިހާރު ރޭަގނޑުެގ  ޖެހިިއރު ފެށިޮގތަ  2ވަުގތު އަޅުަގނޑުމެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މިއަދުެގ  

މިނިޓު މި އޮތީ. އަޅުަގނޑުެގ އިދާރާަގއި މި މަސައްކަތް މިވަުގތުަގއި ހޭދަކުރެވި އިދާރީ މުވައްޒަފު އަޝްފާއަށް    6
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  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންެގ ފަރާތުން ވަރަށްވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން އެ ހޭދަކޮށްދެއްވި 

ޝުކުރެއް   ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ޓަކައި  މިންވަރަށް  ފޯރުކޮށްދެއްވި  އެ  އެހީތެރިކަން  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވަުގތާއި 

 . لسالم عليكم او. ދަންނަވަމުން ވަކިވެލާނަން. ިމއަދުެގ ބައްދަލުވުން މި ނިމުނީ
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