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 ކޮމިޓ    ޖުޑ ޝިއަރ  

 
. ޖަލްސާގައެވެ ވަނަ 6 މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ވަނަ 19، ޭބއްވި ގައި 2019 ޖޫން 11 އުފައްދާފައިވަނ  ކޮމިޓ  މި

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓ ގެ މި، ދަށުން މާއްދާގެ  ވަނަ 121 ގަވާއިދުގެ މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިތުންގެ

  ކަންކަން މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއާ ޝަރުޢ  އުފައްދާފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ޔާގެރިއްޖުމްހޫ

 ން އެކަ ،އޮތްނަމަ ަބދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް މުއައްސަސާތަކުގެ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއާ ޝަރުޢ  ދިރާސާކުރުމާއި

މާއި، ޝަރުޢ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ޅުހުށަހެމަޖިލ ހަށް    ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަކޮށް

  މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ެއދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

، ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުްނ އުފައްދާފައިވާ މިނިަވން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން  ،މ ގެއިތުރުން

މިނިވަން ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ  ވަނަ މާއްދާއިން މި 121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ނާއި މުސްތަޤިއްލު މަާޤމުތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތައް ަޖވާުބދާރ  ކުރުވުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ މެންަބރުން

ޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަާޅ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރި

އެ މުއަްއސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް ެއ ކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، ސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަމައް

، ލޫމާތު ހޯދަިއ، ސުވާލުކޮށް، އެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަބލައި މުއައްސަސާތައް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢު

ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ

ކުރުމާއި، އެ ވިއުރއި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަމަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ަފރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޯހދަ

މާއި، މަޖިލ ހަށް ލަފާ އެރުވުތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކުގައި 

ޔާުރން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑި 154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ 

ކިކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤަޫބލުކުރެވިގެން ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަ

 މެވެ.ންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުަށހެޅުމަކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަރައްޔިތު
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 ތަޢާރަފް  .1

ވަނަ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނު ނަންަބުރ   36ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ    ގައި ޭބއްވި  2020  އި މެ  13  މި ރިޕޯޓަކ ،

އަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެްނ، )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  2016/12

ތުން ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ މި ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަްށ ސަރުކާރުގެ ފަރާ  އެ ިބުލ ދިރާސާކޮށް ިނންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.  ންއިކޮމިޓ 

މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ ހުރިހާ . ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނ  ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު މޫސާ ސިރާޖެވެ

 ަބއްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނ  މައިކްރޮސޮފްޓް ޓ މްސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

)ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ   2016/12ޓުގައި "ިބލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ  "ޤާނޫނު ނަންަބުރ މި ރިޕޯ

  ނައުމުގެ ިބލު" އަށެވެ.އިޞްލާޙު ގެ

 ގޮތް   ބިލު ދިރާސާކުރި   ން އި ކޮމިޓ  .  2

މި ިބާލ ވަަނ ަބއްދަލުވުމުގައި  17ކޮމިޓ ގެ  ޭބއްވި ގައި 2020 މެއި 14މި މައްސަލަ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، 

ތަމަ ކަމެްއގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންެގ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެްނަބރުންެގ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، އެންެމ ފުރަ

ިބލުގެ މަސައްކަތްަތއް ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކ     ންއިކޮމިޓ ތުގެމަތިން،  ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮ  153މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ވަނަ   22 ބޭއްވި ކޮމިޓ ގެ ގައި 2020މެއި  30ނިންމާފައިވެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް،  ންއިކޮމިޓ  ކަމުގައި  2020މެއި  23

 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.  2020މެއި   31ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި  ންއިކޮމިޓ ލުވުމުގައި، ަބއްދަ

ަވނަ ަބއްދަލުވުމުގައި، މި ިބލާ ގުޅޭގޮުތން ކޮމިޓ ގެ މެްނަބރުންގެ  17ަގއި ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ  2020މެިއ  14 އެއަށްފަހު،

 ކޮްށފައިވެއެވެ.އިްޞލާޙުތައް މެންަބރުން ފާހަގަފެންނަ ރުންނަށް ބިލަށް ގެންނަން މެްނބަ  ލާއި،ޚިޔާ

)ިޖނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް މި ބިލުން ހުަށހަޅާފައިވާ  2016/12ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ަބއްދަލުވުމުގައި، އަދި، ހަމަ އެ

ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން    ށްމައިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރު

ޕެންޑެމިކްއާ ގުޅިގެން   19-ށާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑްމިހާރު ދުނިޔެއަނިންމިެއވެ.  ންއި ކޮމިޓ ދެންނެވުމަށް 

މަށް އެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރު  މި ިބލަކ  ޚައްޞާޞް ިބލެއް ކަމަށް ވުމާއެކު، އަވަހަށް މި ިބލު ިނންމުމަށްޓަކައި، ކޮމެްނޓްކުރު

 ިނންމާފައިވެއެވެ. ންއިކޮމިޓ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ނިންމާފައިާވ މުއައްސަސާތައް ތިރ ގައި  ންއިކޮމިޓ އެގޮތުން، ިބލާ ގުޅޭގޮތުްނ ކޮެމންޓް ހޯދުމަްށ ލިޔުމުން ދެްނެނވުމަށް 

 އެވަނ އެވެ.

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .1

 ؛ޓްރޭޝަންޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .2

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .3

 އަދި؛ ސްޓްރ  އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްމިނި .4

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލް. .5

ބިލަށް ކޮމެންޓް މި  އަކުންވެސްހުރިހާ މުއައްސަސާ އެމުއައްސަސާތަކަށް ދެވުނު ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،  އިސްވެދެންނެވި

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ން އިކޮމިޓ ކުރައްވާފައިވާކަން 

 ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔެކިޔުންތައް   ން އި ކޮމިޓ  ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި   .2.1

 ތިރ ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ. ނ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ިބލުމި 

 ؛(2020 މެއި 20) މެއިލް-ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ އ  .3.1.1

 ؛( ސިޓ 2020  މެއި  20)  M/57/2020/14-198ަނންަބރު    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެޖުޑ ޝަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .  3.1.2

 ؛ ( ސިޓ 2020މެއި  20) H/57/2019/20-10ގެ ނަންަބރު އެފެއާޒް . މިނިސްޓްރ  އޮފް ހޯމ3.1.3ް

 އަދި ؛ (2020މެއި  20މެއިލް )-ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލުގެ އ . 3.1.4

 (.2020މެއި  20މެއިލް )-ސަރވިސްގެ އ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް . 3.1.5

 ބައްދަލުކުރި ފަރާތްތައް   ން އި ކޮމިޓ  ބިލު ދިރާސާކުރުމުގައި   .2.2

މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް   ،ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  17ކޮމިޓ ގެ    ޭބއްވި  ވަނަ ދުވަހު  2020  މެއި  14  މ ގެ އިތުރުން،

ވަނަ ދުވަހު  2020މެއި  21އެގޮތުން،  ރުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ނިންމުނެވެ.ަބއްދަލުކުރާނެ ފަރާތްތައް މެންަބ ންއިކޮމިޓ 

 ަބއްދަލުކުިރ ފަރާތްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.  ންއިކޮމިޓ ވަނަ ަބއްަދލުވުމުގައި  18ކޮމިޓ ގެ  ޭބއްވި

 އަދި؛ ނަޒ ރުهللا ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. ޢަްބދު .2.2.1



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 . ސައިން ޝަމ މްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙު .2.2.2

އެގޮތުން، މި ަބއްދަލުވުމުގައި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރ ޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގްނދިއުމަކ  ޖުޑ ޝިއަރ އަށާއި 

ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން  ކަމެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ 

ނަޒ ރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަަބުބްނ هللا ނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. ޢަްބދުޖުޑ ޝަލް އެޑްމި ޝަމ މް އަދި

އަދި ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު   ޚަރަދުކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެ ދެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ންމުމަްށޓަކައި ފަސޭހައިން ޝަރ ޢަތްކުރެވޭނެ ތައް އަވަހަށް ނިއަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުްނދާއިރު، އެ މައްސަލަ

 ހޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކަން އެންމެ ފަސޭހައިން ޙާޞިލްކުރެވެން އޮތ  ޓެކްނޮލޮޖ ގެ ޭބނުން އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަންޖެ

 ދާޅުވިއެވެ.  ނަޒ ރު ވިهللا ޢަްބދުކޮށްގެން ޝަރ ޢަތް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުން ކަމަށް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. 

ަފނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް  މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަަތ ދައުވާ ލިޭބ ފަރާްތ ސ ދާ އެހެންނަމަވެސް، 

ކުރައްވަިއ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެާދނެކަމަށް ފާހަގަ  ، އެކަމުގެ ސަަބުބންހެދުމުން  އްހާޒިރުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ޢާންުމ އުސޫލެ

ގުޅޭގޮތުން  މާކަންޮބޑުވު މެންަބރުންގެ އިސްވެދެންނެވި  ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.ކޮމިޓ ގެ ަބއެއް މެންަބރުން ކަންޮބޑުވުން 

ކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގެ  ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ މައްސަލަތަ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވަނ 

ތައް ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިާދެނ  ކުދި މައްސަަލތަކާއި އިްބތިދާއ  އަޑުއެހުން ަބދަލުގައި، ކުދި

 ކަމަށެވެ. 

އްޤުތައް އުނިކަމެއް އަދި، ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެުދވެރިކޮށް ޝަރ ޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ދަޢުވާ ިލޭބ ފަރާްތަތކުގެ ޙަ

އެކުލަވާލަން ޖެހޭކަމަށް ޤަޫބލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ވ ޑިއޯ    އެ ޙައްޤުތައް ނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް އުޞޫުލތައް  ނާންނާނެ ފަދައިން އަދި

ގެ  ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރ ޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ހަމަޖެހުމުން ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތެއްގައި ވަކ ލުން ހޯދުމު

 ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމ މް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ވެސްގެންާދނެ ކަމަށްފުރުޞަތު ދަޢުވާ ލިޭބ ފަރާތްތަަކށް ފަހިވެ

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުން  ،ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އް ޢާންމު ޞިއްޙަތަ އިޢްާލންކޮށްފައިވާމިހާރު މ ގެ އިތުރުން، 

ނިންމައި ދަޢުވާކުރުމަށް ަދތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަްށ  ޤުމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަޙްޤ  ށް ކަނޑައަޅާފައިވާދަޢުވާކުރުމަ

އާއި، ގަތަކުކުއްލި ނުަރއްކަލުގެ ޙާލަތް އްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން، މިފަަދ ޢާންމު ޞިއްޙަތަ

މްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރައްވައި ކުއްލި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައ ސުލްޖު 253ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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މުއްދަތު ނުހިނގާ   ށް ކަނޑައަޅާފައިވާދަޢުވާ ކުރުމަކަމާގުޅޭ ޤާނޫނަކުން    ،ކާރިސާތަކުގެ ޙާލަތްތަކުގައި  ،ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައާއި

 އެވެ.ފާހަގަކުރެއްވިންމުކަަމށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމ މް ހިތުން މުގޮތަށް އޮ

 ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް   ން އި ކޮމިޓ  ބިލަށް   .3

ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ ެމންަބުރންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްަފހު، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ފޮނުްއވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށާިއ، 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފާޅުކުރެއްވި  ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިެވރިވެވަޑައިގެން ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާއި ޕްރޮސި 

 ންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.ހިބިލަށް ެގނެސްފައިވާ މު ންއިކޮމިޓ ރިޢާޔަތްކޮށް، ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް 

 : 1އިޞްލާޙު    ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

މަނަިއ، އެ މާއްދާ ތިރ ގައިވާ ވަނަ މާއްދާ ިބލުގައި ހި 19)ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޤާނޫނު ނަްނަބރު 

 އިޞްލާޙުކުރުން.ގޮތަށް 

ޤާނޫނުގައި  

 މާއްދާ އޮތް ގޮތް 

"ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ކަމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯޓެއްގަިއ  . 19

މަތުގައިވާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތ ގައި ޭބއްވޭ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ކުށުގެ ތުހު

ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށް، ޭބއްވޭ އަޑުއެހުމާއި، މ ހާ  

އިްބތިދާއ  އަޑުއެހުމާއި، ޝަރ ޢަތުގެ ކުރިން ުހށަހަޅާ ހުށަހެުޅންތަކާގުޅޭ އަޑުއެހުންތަކާއި، 

 މައްސަލައިގެ ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ހިމެނެއެވެ.

  ކުރުމަށް އިޞްލާޙު 

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

"ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ކަމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯޓެއްގަިއ  .19

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތ ގައި ޭބއްވޭ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ 

ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށް، ޭބއްވޭ އަޑުއެހުމާއި، ގެ ކުރިމައްޗަށް  މ ހާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރެއް

އިްބތިދާއ  އަޑުއެހުމާއި، ޝަރ ޢަތުގެ ކުރިން ުހށަހަޅާ ހުށަހެުޅންތަކާގުޅޭ އަޑުއެހުންތަކާއި، 

އަދި، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  މައްސަލައިގެ ޝަރ ޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ހިމެނެއެވެ.  

ނަ މާލަން ގުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކ ވެސް،   މާލަމަށްވުރެ ގި މެދުވެރިކޮށް އެއް 

 ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތ ގައި ބޭއްވޭ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހެކެވެ. 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ޙާލަތްތަކުގައިވެސް، މި ިބލުގައި  އާންމުމި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،  ސަބަބު 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ތަކަށްޙާލަތް ޙާއްޞަކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ބިލުން ފަހިކޮށްދޭހިނުދ، އެކަމަށް 

ން މާނަކުރުން އިޞްލާޙުކުރުމަކ ، މި އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ުކރު ރިޢާޔަތްކޮށް ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިިލސް

 ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތ އެެވ. މުހިންމު

 : 2  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 163-1ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  2ިބލުގެ 

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

163-1 

 )ހ(

ކުރިއަށްގެންދަންވާނ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި،   އްމަޖިލިސްތަ  ޝަރ ޢަތުގެ  މައްސަލަތަކުގެ  ޖިނާއ 

ނޫނަސް ޝަރ ޢަތަށް އެވަކ ލުންނާއި، އަދި  އެފަރާްތތަކުގެއި، ފަރާތާދަޢުވާލިޭބ 

  ޤާޟ އާ ަބލާ މައްސަލަ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މ ހުންކަމަށް ޝަރ ޢަތުން ކަނޑައަޅާ މ ހުންނާއި،

 .ެނވެތިބެގެން މަޖިލ ހެއްގައި އެއް  އަދި ރެއްގައިޙާޟި އެއް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

163-1 

 )ހ(

ނިންމުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް 

އަޑުއެހުންތަކާއި، އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުންތަކާއި، ޝަރ ޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ  

ރިއަށް ގެންދަންވާނ  އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް  އަޑުއެހުންތަކާއި، ޝަރ ޢަތްތައް ކު 

އެފަރާތްތަކުގެ   ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި،   ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތާއި،    ނުވަތަ

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މ ހުންކަމަްށ  މަޖިލ ހަށް ވަކ ލުންނާއި، އަދި އެޫނންވެސް ޝަރ ޢަތުގެ

އެއް ޙާޟިރެއްގައި    ފަނޑިޔާރާ މައްސަލަ ަބލާ    މ ހުންނާއި،ކަނޑައަޅާ    މަޖިލ ހުންޝަރ ޢަތުގެ  

 އަދި އެއް މަޖިލ ހެއްގައި ތިެބގެްނނެވެ.

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ސަބަބު 

ލުކޮށް ިބލުގައި ކަނޑައަޅައި، މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އަޑުއެހުންތަކަކ  ކޮަބއިކަން ތަފްޞ 

 ަބޔާންކުރުމެވެ.  

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 : 3  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. 163-1ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  2ިބލުގެ 

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

163-1 

 )ށ(

ުފގެ ހަމަތައް ނުގެއްލޭެނ ޞާޢަދުލު އިން ،ވެސްމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަ މި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަްށ އުނިކަމެއް ނާްނނާެނ ިއ ފަރާތާދަޢުވާިލޭބ ، ގޮތުގެމަތިން

އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގެ   ،ޚަރަދު ކުޑަކޮށް، އަވަސްކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ،ފަދައިން

ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް   ،ގެ މަޖިލިސްތައްޖިނާއ  މައްސަލަތުގެ ޝަރ ޢަތު  ،ގޮތުން

 ރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.މުގެ އިޚްތިޔާޔުކުރިއަށްގެންދި

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

163-1 

 )ށ(

ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް،  އުޞޫލު ލަކ  ޢާންމު ޞޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ޞާފުގެ ހަމަތައް ނުގެއްލޭނެ  ޅާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، ޢަދުލު އިން ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަ 

ގޮތުގެމަތިން، އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރ ޢަތްތައް ހިންގާ ކޯޓުގެ މާލަމާއި، މައްސަލައިގައި  

ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ތިބޭ މާލަންތައް، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  

އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރ ޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ   ، މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލައިގެން 

ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން، ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަކ   އިޚްތިޔާރު 

 . ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ 

ލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި  ޤާނޫނުއަސާސ ން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން އިޢު  (1)

ކާރިސާގެ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ޝަރ ޢަތުގެ   ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ 

 ؛ންމަޖިލ ހަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތު 

ޖޯގުރަފ  ގޮތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން    (2)

ންނާއި ޚަރަދުގެ ގޮތުންނާއި ނުވަތަ ޖިނާޢ   ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް، މޫސުމ  ގޮތު

  ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ 

ށް އެވަގުތަކު އޮތް ހުރަސްތަކާއި  ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކަ

ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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މުމަށް ލަސްވުން މެދުވެރިވެ، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ  ނިން 

 ޙާލަތެއް އޮތުން. 

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ސަބަބު 

ން ތަްފޞ ލުކޮށް ިބލުގައި މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ުކރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޙާލަތްތަކަކ  ކޮަބއިކަ

 ކަނޑައަޅައި، ަބޔާންކުރުމެވެ.   

 : 4  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 163-1ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  2ިބލުގެ 

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

163-1 

 )ނ(

ޝަރ ޢަްތ ، ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދާއިރުކޮށް މެދުވެރިވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް 

ގެ އަޑާއި މަންޒަރު، މ ހުން  މާލަމާއި، ގުޅިފަިއވާ އެހެން މާލަންތަކުގައި ިތޭބހިންގާ ކޯޓުގެ  

ޝަރ ޢަްތ   އެ ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ަބއިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާނަަމ،

އި ރުގަޙާޟި ތިބ  އެއްއިާވ މާލަންތަކުގައި ތިިބ ެއންމެން އެހިންގާ ކޯޓުގެ ާމލަމާ ގުޅިފަ

އަދި ގުިޅފައިވާ މާލަންތަކުގައި ިތިބ އެްނމެން އެތިބ  މައްސަލަ  ލޭނެއެވެ.ކަމުގައި ެބ

  ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމަތ ގައިގާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުގައި ޝަރ ޢަްތ ހިން

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ން އިކޮމިޓ  

 ހަޅާ ގޮތް ށަ ހު

163-1 

 )ނ(

ވ ޑިއޯ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ވެސް އޯޑިއޯ އަދިމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް    ންގ ކޮންފަރެންސި

ވައި، ޝަރ ޢަތްތައް  މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި، އިބްތިދާއ  އަޑުއެހުންތައް ފިޔަ 

ތަށް އެކަން ކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނ  އެގޮ

 ފަރާތް އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމައެވެ.   

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ސަބަބު 

ގެންދިއުމުގައި، ކުށުގެ ތުހުަމތުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާ ިލބޭ ކުރިއަށް އަޑުއެހުންތައް  މެދުވެރިކޮށް

ހުމާއެކު އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ފަދަިއން، އެފަރާތްތަުކގެ ރު

    ޅުމެވެ. ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ާބރު އެ



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 : 5  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް  163-1ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  2ިބލުގެ 

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

163-1 

 )ރ(

ދުވެރިކޮށް މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން، ވ ޑިއޯ ޮކންފަރެންސް މެ މި

ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ  ތައް،އުޞޫލުކާއި ޝަރ ޢަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭެނ ޙާލަތްތަ

 ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

163-1 

 )ރ(

އޯ  ވ ޑި ކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާން މި

ގެންދިއުމުގެ   ޝަރ ޢަތްތައް ކުރިއަށްކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި މެދުވެރިކޮށް   ގންންފަރެންސިކޮ

އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވ ނަމަވެސް، އަދި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ކުށުގެ  

ގެ  ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަވެސް، ސިކުނޑ  

ނުވަތަ ނަފްސާނ  ބައްޔެއް ހުރި ފަރާތްތަކާއި، ކުށަށް   ބައްޔެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުމެއް 

އިޢުތިރާފްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރ ޢަތްތައް އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  

 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެންނުވާނެއެވެ. 

ތަ ނުކުޅެުދމެއް ގަނޑު ސަަބަބކ ، ސިކުނޑ ގެ ަބއްޔެއް ނުވަމި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފަިއވާ މައި ސަބަބު 

ނުވަތަ ނަފްސާނ  ަބއްޔެއް ހުރި ފަރާތްތަކާއި ކުށަށް އިޢުތިރާފްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް 

އްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި، އެ  ޭބ ރެވިގެންޙާޟިރުކު ފިޒިކަލ  ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށްރައްކާތެރިވެ، 

 ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ާބރު އެޅުމެވެ.  ގޮތެއް އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު އެސެސްކުރައްވައި،  ކުފަނޑިޔާރަ

 : 6  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ތިރ ގައިވާ ގޮތަްށ އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް  163-1ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  2ިބލުގެ 

  އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

1-163 
 )ބ( 

  ގ ން ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސި  މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން، އޯޑިއޯ އަދި 

ކުރިއަށްގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު، މި  ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރ ޢަތްތައް  މެދުވެރިކޮށް

ކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރ މް  )އެ   1ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  

   އި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދުގަ 



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

 

13 
 

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުގައި  އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ  (1)

 ؛ރ ތައް ވާންޖެހޭ ތައްޔާ   ން ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކު 

ކޯޓުގެ މާލަމުގައި، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވިގެން   (2)

ޝަރ ޢަތުގެ   ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން 

 ؛ތައް އުޞޫލުމަޖިލ ހުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  

 ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި  އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ހެދުމަށް  (3)

 ؛ޞ ލަތްތައް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަ 

 ؛އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން (4)

 ؛ޓްރާންސްމިޝަން ސްޕ ޑާއި ބޭންޑްވިތްގެ މިންގަނޑުތައް  (5)

 ؛ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް (6)

ރާއްޖޭން ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް   (7)

ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު ބޮޑުވާނަމަ  ބާއްވާ ވަގުތާއި އެ ފަރާތެއް ހުރި ޤައުމެއްގެ ވަގުތާ  

 ؛ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް 

 އަދި ؛ ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް  (8)

އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް   (9)

 ތައް. އުޞޫލު ގެންދިއުމާ ގުޅޭ މިނޫންވެސް އެންމެހައި  

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިަމނާފައިާވ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ިމ އިޞްާލޙާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް  ސަބަބު 

ޤާޫނނުަގއި ތައް އުޞޫލު މުހިންމު ކަނޑައެޅުމާއި، ގަވާއިދު ހެދުމުގައި ހިމެނެންެޖހޭ ހެދުމަށް މުއްދަތެއް

ަވނަ  211)ޖިނާއ  ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12ޔާންކުރުމުގެ އިތުރަށް، ޤާނޫުނ ނަންަބރު ަބ

ންސިންގ ގޮތުގެމަތިްނ، އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެ ( ވަނަ ަނންަބރާ އެއްގޮތްވ3ާމާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ެހދުމުގެ ާބރު ސުޕްރ މް ކޯޓަށް ދިނުމެވެ. މެދުވެރިކޮށް ޝަރ ޢަތްކުރުމާ ގުޅޭ

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 : 7  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ   ބިލަށް   ން އިކޮމިޓ  

އަޅައި، ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( ކަމުގައި ކަނޑަ  163-1ވަަނ މާއްދާގެ )ބ( އަކ     163-1ަވނަ މާއްދާގައި ހިަމާނފައިވާ    2ިބލުގެ  

 ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

163-1 

 )ބ(

އެ ޝަރ ޢަތް   ،ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރ ޢަތްތަކުގެ ެރކޯޑިންގވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް  

އަހަުރ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްކާތެރިކޮްށ )ދިހައެއް(  10ހިންގާ ތާރ ޚުން ެފށިގެން 

 ންާވނެއެވެ.ބަލަހައްޓަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

1-163 

 )ޅ( 

 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރ ޢަތްތަކުގެ ންގވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސި އޯޑިއޯ އަދި

  )ފަންސަވ ސް(   25ތާރ ޚުން ފެށިގެން    މައްސަލައެއް ނިމޭއެ    ،ރެކޯޑިންގ  މަޖިލ ސްތަކުގެ

 ތެރިކޮށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްކާ

 

)ދިވެހިރާްއޖޭގެ   2011/16މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ޤާނޫނު ނަންަބރު   ސަބަބު 

 އެއްގޮތްކުރުމެވެ.ިބލުގެ އެ މާއްދާ ޤައުމ  އަރުޝ ފުގެ ޤާނޫނު( އާ 

 : 8  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

)ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ތިރ ސްވަނަ ާބުބގެ ކުރިއަށް   2016/12ނަންަބރު އްދާއިން ޤާނޫނު ވަނަ މާ 3ިބލުގެ 

 އިތުރުކުރާ ާބުބގެ ނަްނަބރު އިޞްލާޙުކުރުން.

 ތިރ ސްވަނަ ާބބު  އޮތް ގޮތް   ބިލުގައި 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް   ން އިކޮމިޓ  

 ވަނަ ބާބު   1- ނަވާވ ސް

)ޖިނާއ    2016/12ޤާނޫނު ނަންަބރު  އިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،  ލުގައި ހިމަނާފަމި އިޞްލާޙު ިބ ސަބަބު 

އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގައި ހިމެޭނ ާބުބތަކުގެ ނަްނަބރުތައް އަލުްނ ތަރުތ ުބކުރަން ނުޖެހޭފަަދ 

 ގޮތަކަށް ޤާނޫަނށް ާބެބއް އިތުރުުކރުމެވެ.



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 : 9  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 203-1ހިމަާނފައިވާ   މާއްދާގައިވަނަ 3ިބލުގެ 

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 203-1 

 )ހ(

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ތަކަށް  ާބުބގައި ަބޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުމެދުވެރިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، މި  ޙާލަތެއް  

 .ލިިބގެންވެއެވެ ތަކަށްކޯޓު ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއިއިޚްތިޔާރު ޢަމަލުކުރުމުގެ

ގެ )ާޢންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(  2012/7ޤާނޫނު ނަްނަބރު  (1)

 އްލަތެޙާކަލުގެ ޢާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  33

 ުނވަތަ؛ ޙާލަތުގައި ލާނުކޮށްފައިވާޢުއި

)ާކރިސާއާެބހޭ ކަންކަން ެބެލހެއްޓުުމގެ ޤާނޫނު( ެގ   2015/28ޤާނޫނު ަނންަބރު   (2)

 ނުވަތަ ؛ މާއްދާގެ ދަށުން ކާރިސާއެއް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައިވަނަ  7

ކުއްިލ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    253ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ  (3)

 ޙާލަތުގައި. ލާނުކޮްށފައިވާޢުއި އްލަތެޙާނުރައްކަލުގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

203-1 

 )ހ(

އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައިމި ޤާނޫނުގައި 

 ޙާލަތެއް ނުވަތަ  ބާރުލިބިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޤާނޫނުއަސާސ ން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން 

ން، އަދި އެ ޙާލަތު  އިޢުލާންކޮށް، އަދި އެ ޙާލަތު ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބު ޙާލަތެއް  ކާރިސާގެ

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ރަށާއި ސަރަޙައްދުގައި ރައްކާތެރިކަން އޮތް މިންވަރަށާއި ނުވަތަ އެ  

މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ  ޙާލަތުގައި ކަންކަން މަނާކުރެވިފައިވާ 

   ހިންގެން ނެތްނަމަ، ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިދ ފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުތައް 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތ ން  މި ާބުބގައި ަބޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކަށް، 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

 މުއްދަތުތަކަށް މައްސަލަަތއް ކަނޑަައޅާފައިވާކ ،  ޙު ިބލުގައި ހިމަނާފަިއވާ މައިގަނޑު ސަަބަބޞްލާމި އި ސަބަބު 

މަލުކުރަމުންދާ ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޢަނިންމުމަކ ، އަދި މިހާރު 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ލަތެއްގައި ޮބޑު ޙާރިސާއެއްގެ ލަތެއް ނުަވތަ ކާޙާމަލުކުރުމަކ ، ުކއްލި ނުރައްކަލުގެ ޢަތަކަށް އުޞޫލު

ތަކެއް އުޞޫލުމަލުކުރެވޭނެ ޢަލަތްތަކުގައި ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކަކަށް ޙާކަށް ވާނެތ ، އެފަދަ ގޮންޖެހުމަ

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

 : 10  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 އިތުރުކުރުން. ށް ތިރ ގައިވާ ގޮަތްށ އަކުރެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަ 203-1ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  3ިބލުގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

  ން އިކޮމިޓ  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

203-1 

 )ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިނާއ  މައްސަލަތަކުގެ މުއްދަތުތަކާމެދު  

 ޢަމަލުކުރާނ  އަންނަނިވި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގައި، ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް   94ނޫނުގެ ޤާ މި  (1)

މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި، ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ  

އުފުލުމުގައި ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް، ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް  

ކަނޑައެޅުމުން، އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤ ޤު    ބިނާކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު   60ށް އިތުރު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޝަރ ޢަތް ފެށުމުގެ   118މި ޤާނޫނުގެ  (2)

)ތިރ ސް(   30 ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރ ޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދުވަހުގެ ކުރިން 

އެހެނިހެން މުއްދަތުތައް، މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިން  

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ވަނަ   61ނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ 9/ 2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)

ޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި، އެ ކުށްކުރި ވަގުތުން  މާއްދާގައި ޖިނާ 

)އަށެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުން ދަޢުވާ   8ފެށިގެން 

ގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށުގައި، އެ  ނުއުފުލޭނެ މައްސަލަތަކުގައާއި، ޖުނަޙުގެ ތެރޭ 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ  )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  3ގުތުން ފެށިގެން ކުށްކުރި ވަ 

ދިއުމުން ދަޢުވާ ނުއުފުލޭނެ މައްސަލަތަކުގައި، އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރު  

ޚުން  ދަޢުވާ އުފުލިފައިނުވާނަމަ، އެ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށް އެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރ  

ގު ނޫން މުއްދަތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ތިރ ސް( ދުވަހަށްވުރެ ދި  30ފެށިގެން 

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ޖެނެރަލަ 

)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު   17/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   17އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ގެ ތެރޭގައި  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހު  60މައްޗަށް ގިނަވެގެން މ ހެއްގެ 

 އުފުލަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާ އުފުލި ތާރ ޚުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން   60ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

ހިއްޖެ  ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ކޮންމެހެން އިތުރުކުރަން ޖެ 

 އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް މުއްދަތު  ޙާލަތެއްގައި، އެކަމަށް އެކަށ ގެންވާ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އިތުރު 

)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު   17/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5)

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މަތ     21އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

އުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތަކ ،  މަރުޙަލާގެ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލައެއް އިސްތި 

ގެ ލިޔުން ލިބޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ރަސްމ  ބަންދު  އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމު 

 )ތިރ ސް( ދުވަހެވެ.   30ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން،  

  28- 1( ގެ )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 32/ 2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  (6)

  60ކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާން 

ގައި އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤ ޤު ނިންމައި  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެއް  

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ސާޅ ސް ފަހެއް   45ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާތާ  

  އުފުލަންވާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ،   (7)

ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މ ހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ  

ވެސް މ ހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ތަޙްޤ ޤު  ތެރެއިން، ނުވަތަ އެނޫން 

ޅާފައިވާ  މަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަ ފުރިހަ 

މައްސަލަތަކުގައި، ތަޙްޤ ޤު ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ބޮޑެތި  

ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް، ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  

ސިކިއުޓަރ  ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ޕްރޮ ޕް 

ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުވާ އުފުލުމަށް   ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި، ތަޙްޤ ޤު 

 ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ އެހެން އަކުރެއްގައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް   (8)

ލަތައް ފިޔަވައި، އެހެން މައްސަލަތަކުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަ 

ލިޔުން ލިބޭ   އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތަކ ، އެ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ 

  30ނުހިމެނޭ ގޮތުން،  ތާރ ޚުން ފެށިގެން، ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް 

 )ތިރ ސް( ދުވަހެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި   203-6ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ    ،މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ  ސަބަބު 

ލަތުގައި މައްސަލަތައް ތަޙްޤ ޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމަށާއި ޙުކުމްކުރުމަށް އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަުކގައި ޙާޚާއްޞަ  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި 

 ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުުމން، ލަތުގައި ނުވަތަ ކާރިސާއެއްގެ ޙާލަތުގައި ނުހިނގާނެކަމަށްނުރައްކަލުގެ ޙާ

އެފަދައިން އެއްވެސް މުއްދަތެއް ަކނޑައެޅުމެއް ނެތި ދޫކޮށްާލފައިވާ ޭބއްވުމުން ޝަރ ަޢތްތައް ލަސްުވމުގެ 

 ތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. އުޞޫލުފުރުޞަތު އޮތަތ ، ވަކި ޚާއްޞަ މުއްދަތުތަކާއި 

 : 11  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިމިޓ  ކޮ 

 މާއްދާއަށް ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.ވަނަ  203-1ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  3ިބލުގެ 



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

 ގޮތް 

203-2 

 )ހ(

ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ މާްއދާވަަނ  203-1ޤާނޫނުގެ  މި

ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށަްށ ހައްޔަރުކުރެވޭ މ ހަކު ނުވަތަ 

ގެނެވޭ މ ހަކު، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ، ސަްބ 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން ަމތ  ރޭންެކއްގެ އޮފިސަރެއްގެ  

އަޅާ ތަނަކަށް އެމ ހަކު ސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ކަނޑަހުއްދައާއެކު މިނި

 ގެންދެވިދާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ން އިކޮމިޓ  

 ގޮތް 

203-2 

 )ހ(

އޮތުމާއެކު، އަދި  ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއް )ހ( ގައި ގެ މާއްދާވަނަ  203-1ޤާނޫނުގެ  މި

ކަންކަމަށް  ބަޔާންކުރާ އެ ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާގައި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މ ހަކު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް   ރިޢާޔަތްކުރާހިނދު،

ނުވާގޮތަށް ުފލުހުންެގ ެބލުމުެގ ދަށަށް ެގނެވޭ މ ހަކު، ފުުލހުންގެ މަރުކަޒަކަްށ 

ޅާ  ހާޒިރުކުރެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ކަނޑައަ 

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިގެން މަތ  ރޭންކެއްގެ  ، ތަނަކަށް

 އެމ ހަކު ގެންދެވިދާނެއެވެ. އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދައާއެކު

 

މި މާއްދާގެ އިާބރާތް ސާފުވާނޭހެން  މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ސަބަބު 

 އިާބރާތް އިސްފަސްކުރުމެވެ. 

 : 12  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން އުނިކޮްށ، އެ މާއްދާ ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް   203-3ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ    3ިބލުގެ  

 އިޞްލާޙުކުރުން.

ށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮ  203-1މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  203-3

ވަނަ ާބުބެގ ދަށުން،  6މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ  ޙާލަތެއް



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

 ގޮތް 

ސްތައް، ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ލިބަންދާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމަށް ާބއްވާ މަޖި

 .ށް ލިިބގެންވެއެވެމެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަ

( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި، ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް މި މާއްދާގެ )ހ )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ  203-4ާބއްވާނ ، މި ާޤނޫނުގެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބަންދާެމދު ގޮތެއް  ގައި،ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުގަިއ އާއި )ށ( ( ހމިމާއްދާގެ ) )ނ(

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ނިންމުމަށް ާބއްވާ ޝަރ ޢަތުގެ ަމޖިލިސްތަކުގައި 

ކަމާގުޅޭ  ދަޢުވާ ލިޭބ ފަާރތާއި އެފަާރތްތަކުގެ ވަކ ލުންގެ ިއތުރުން،

 އެދި ަބއިވެރިވުމަށް އިދާރާތަކުން އެފަދަ ޝަރ ޢަުތގެ މަޖިލިސްތަކުގައި 

 އެވެ.ންާވނެ ތު ދޭޞަޅުމުން އެފުރުހެހުށަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ން އިކޮމިޓ  

 ގޮތް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ   203- 1ނޫނުގެ މި ޤާ  )ހ(  203-3

ވަނަ މާއްދާގައި   204ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން  

ވުމުގެ ބަދަލުގައި،  ފޮނު   ނެރޭ އަމުރުތަކުގެ އަސްލު، އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް

މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް އެދުނު  އެ އަމުރުތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއެއް 

 ފަރާތައް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ   203- 1މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ   204ޤާނޫނުގެ  ، މި ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ތަކަށް، ޢަމަލުކުރުން ވަގުތ ގޮތުން  އުޞޫލު )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ 

ހުއްޓާލައި، ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ  

ތަކެއްގެ މަތިން ކޯޓު އަމުރުތައް ދޫކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު  އުޞޫލު

 އެވެ. ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވެ 

މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަާނފަިއވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ިބލުގަިއ އިސްވެ ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން  ސަބަބު 

މު ޢާންއިތުރަށް މި މާއްދާގައި ތަކުރާރުުކރުމުގެ ަބދަލުގައި، ކުއްިލ ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތުގައި، ނުަވތަ  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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އި ކޯޓު ޢަމުރު ދޫކުރެވޭނެ  އެއްގެ ޙާލަތުގަޞިއްޙ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ކާރިސާ

 މި ިބލުގައި ހިމެނުމެވެ. ތައްޙާލަތް

 : 13  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  203-4ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  3ިބލުގެ 

މާއްދާ އޮތް   ބިލުގައި 

 ގޮތް 

ޖިނާއ   ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއްގައި، ގައިމާއްދާވަނަ  203-1ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  203-4

ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް  ،މައްސަލަތުގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިިލސްތައް

 މުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ޔުކުރިއަށްގެންދި

ވަަނ މާއްދާގެ   203-1މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަަމވެސް، މި ޤާނޫނުގެ    މި )ށ(

ޙާލަތްަތކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ 

ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރ ޢަތްތަަކށް ަޢމަލ ގޮތުން 

މާެބހޭ ފަރާތަކުން ޙާޟިރުވުމަކ  ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ދައުލަތުގެ ކަ

ނ ، ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޙާލަތުގައި ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ާބއްވަންވާ

 ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

، ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދާއިރުމެދުވެރިކޮށް  ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް   )ނ(

 ގުޅިފައިވާ އެހެން މާލަންތަުކގައި ތިޭބޝަރ ޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ މާލަާމއި، 

އެންމެހައި ގެ އަޑާއި މަންޒަރު، އެ ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ަބއިވެރިވާ  މ ހުން

ޝަރ ޢަތް ހިންގާ ކޯޓުގެ މާލަމާ ގުޅިފައިވާ   ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންާދނަމަ،

 އި ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.ރުގަޙާޟި މާލަންތަކުގައި ތިިބ އެންމެން އެތިބ  އެއް

އަދި ގުޅިފައިވާ މާލަންތަކުގައި ތިިބ އެންމެން އެތިބ  މައްސަލަ ހުަށހެޅިފައިވާ 

  ކަމުގައި ެބލޭނެއެވެ.ނިޑޔާރުގެ ކުރިމަތ ގައިފަގާ ކޯޓުގައި ޝަރ ޢަތް ހިން

މާއްދާގައި ަބޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން، ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް   މި )ރ(  

ިމ ޤާނޫނުގެ  ތައް،އުޞޫލުކާއި ކުރިއަށްގެންދެވޭެނ ޙާލަތްތަޝަރ ޢަތްތައް 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ަގވާއިދުގައި   ހަދާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ދަށުން  

 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ން އިކޮމިޓ  

 ގޮތް 

 މި މާއްދާ އުނިކުރުން. 

 

ސަަބަބކ ، ިބލުގައި އިސްވެ ހިަމނާފައިވާ ނިންާމފައިވާ  ންއިޮކމިޓ މި މާއްދާ ިބުލން އުނިކުރުމަށް  ސަބަބު 

  ވާތ އެވެ.ކަންކަން މި މާއްދާގައި ތަކުރާރު

 : 14  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ވަނަ މާއްދާ ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް ނަންަބރު ތަރުތ ުބޮކށް، އިޞްލާޙުކުރުން.  203-5ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަާނފައިވާ  3ިބލުގެ 

މާއްދާ އޮތް   ބިލުގައި 

 ގޮތް 

 ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއްގައި، ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ މާްއދާވަަނ  203-1ޤާނޫނުގެ  މި  203-5

ްނ އުޞޫލުދަށުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައިވާ މ ހަކަށް އޭނާގެ ޤާނޫނ  ވަކ ާލ ޢާންމު 

ަބއްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްނަމަ، ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް  

ޒާމު، އޭނާ ަބންދުގައި މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ވަކ ލާ މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އިންތި

 ޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ަބހައްޓާފައިވާ ފަރާތުން ހަމަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ން އިކޮމިޓ  

 ގޮތް 

ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއް   )ހ( ގައި ގެ މާއްދާވަނަ  203-1ޤާނޫނުގެ  މި )ހ( 4-203

ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާގައި  އޮތުމާއެކު، އަދި އެ ޙާލަތުގައި އިތުރަށް 

ފުލުހުންެގ  ތުހުމަތެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާހިނދު، ކުށުގެ 

އޭނާގެ ޤާނޫނ  ވަކ ލާ  ހައްޔަރުގައިވާ ފަރާތަކަށްެބލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ 

އޯޑިއޯ  އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސެން ނެތްނަމަ،    މުގެ ން ަބއްދަލުކުރުއުޞޫލުޢާންމު  

  ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ވަކ ލާ މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އަދި  

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، އޭނާ އިންތިޒާމު
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އޯޑިއޯ އަދި ވ ޑިއޯ   )ށ(  

ހައްޔަރުގައިވާ ފަރާތާއި އޭނާގެ ވަކ ލާ ދެމެދު  ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް،  

ފަރާތަކަށް އަޑުއިވިގެން  މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރާ މުޢާމަލާތަކ  އެހެން އިތުރު  

ނުވާނޭހެން، ޙުރުމަތް ލިބިގެންވާ މުޢާމަލާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ  

 އަޅަންވާނެއެވެ. އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  

 ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ސަބަބު 

ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުަގއިވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސ ން ކަށަވަރުކޮށްދ ފައިވާ ޤާނޫނ  

 އް ޞިއްޙަތަ  ާޢންމުލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި، ނުވަތަ  ވަކ ލެއްގެ އެހ ތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ކުއް

އެއްގެ ޙާލަތުގައިވެސް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، އޯޑިއޯ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ުނވަތަ ކާރިސާ

އަދި ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އޭނާއާ އޭނާގެ ވަކ ލާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކ  ޙުރުމަތް  

 ލިިބގެންވާ މުޢާމަާލތެއްކަން ަބޔާްނކުރުމެވެ.

 : 15  އިޞްލާޙު   ހުށަހަޅާ ބިލަށް    ން އިކޮމިޓ  

 ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.  203-6ހިމަާނފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައި 3ިބލުގެ 

މާއްދާ އޮތް   ބިލުގައި 

 ގޮތް 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް  )ހ(  203-6

މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ވަނަ    203-1ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، މި ާޤނޫނުގެ  

މަ، އެ ޙާލަތެއް ދެމިއޮތްހާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަ

 ހިނދަކު، އަންަނނިވި މުއްދަތުތަެކއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންުކރާ   118ވަނަ މާއްދާއާިއ    94މި ޤާނޫނުގެ   (1)

 ؛މުއްދަތުތައް

)ިބރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި  2010/17ނަްނަބރު: ޤާނޫނު  (2)

 17ން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫުނ( ގެ ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅު 

 ؛ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް 21ވަނަ މާއްދާއާއި 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ   2015/32ޤާނޫނު ނަްނަބރު:   (3)

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތު.ވަނަ  1-28

ޢުޫޤބާތު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް 9/2014ޤާނޫނު ނަްނަބރު  (4)

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތު. 61

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި، އެ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ  )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި  203-1ޤާޫނނުގެ މުއްދަތުތައް ދެްނ ގުނަން ފަށާނ ، މި 

ވިދިގެން އަންނަ   ަބޔާންކުރާ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އައިކަމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރ ޚާ

 ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ހުށަހަޅާ   ން އިކޮމިޓ  

 ގޮތް 

 މި މާއްދާ އުނިކުރުން. 

 

ވަނަ މާއްދާ  203-1ނިންމާފައިވާ ސަަބަބކ ، ިބލުގެ  ންއިޮކމިޓ މި މާއްދާ ބިލުން އުނިކުރުމަށް  ސަބަބު 

ންކަަމށް ރިޢާޔަތްކުރެވި، އެކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި، މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަ

 ަބޔާންކޮށްފައިވާތ އެވެ.
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 ނިންމުން  .4

މުެގ ިބލުއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ެގ )ިޖނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު( ައށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު 2016/12ޤާނޫނު ަނންަބރު 

ވަނަ  26ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ ގެ މަޖިލ ހުގައި ރައްޔިތުންަގއި  2020ޖޫން  9މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު، 

 އިއްތިފާުޤންކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ ބިލަށް ގެނައި އިްޞލާޙުތަކާއެކު  ންއިކޮމިޓ ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލު ދިރާސާކޮށް، 

 ިބލު ފާސްކުރިއެވެ.

ފާސްކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު   ންއިކޮމިޓ ،  )ޅ( ގެ ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ    121ވ މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

)ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ   2016/12

 ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްުވްނ އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  

)ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( އަށް ... ަވަނ  2016/12ޤާނޫނު ަނންަބރު " ވާާލޙުކޮށްފައި، އިޞްދިރާސާކޮށް ންއިކޮމިޓ 

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " މި ރިޕޯޓުގެ  "އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު

ފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ  ތަގެ ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންަތކަށް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރ  ދިރާސާކުރުމަށް ިބލުމި އަދި، 

  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.2- ޖަދުވަލު"

 2020 ޖޫން 9
 

 
 

                                          އިމްތިޔާޒު ފަހުމ   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މާފަންނު އުތުރު 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 ގައެވެ.  2020ޖޫން  10މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 1ދުވަލު  ޖަ 
 

)ޖިނާއ  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ...  2016/12ޤާނޫނު ަނންަބރު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާދިރާސާކޮށް  ންއިކޮމިޓ ޖުޑ ޝިއަރ  
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 

 



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

 

1 

 

` 

 
 

 ވަނަ  ...  އަށް ( ޤާނޫނު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ  ) 12/ 2016 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

 
 ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުތަްއ ެގނައުން. ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތެގ) 2016/12 ޤާނޫނު ނަންބަރު

 
 ށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ތަޮގ އަންނަނިިވ ަވަނ މާއްދާ 19ޤާނޫނުެގ ބުނެިވދިޔަ  .1
 

ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް" ަކމަށް ބުނެފައި ެއަވނީ، ަކމުެގ އިޚްތިޞާޞް " 19 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 
އެހުމަކަެށެވ. އަޑުޭބއްޭވ ޮކންމެ ރެއްެގ ކުރިމަތީަގއި އި ފަނިޑޔާ ްއގަ ލިބިެގންާވ ކޯޓެ

 ޔާރެއްގެ ރުމަްށފަހު ފަނޑިއޭެގ ތެޭރަގިއ، ކުުށެގ ތުހުމަތުަގިއާވ މީހާ ހައްޔަރުކު

މާއި، ހުކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުޮކށް، ބޭއްޭވ އަުޑއެހުމާއި، އިްބތިދާއީ އަުޑއެ
ޅާ ހުށަހެޅުންތަކުެގ އަުޑއެހުންތަކާއި، މަްއސަލަިއެގ ޝަރީޢަތުެގ ކުރިން ހުށަހަ

 ޯއޑިއޯ އަދި ީވިޑއޯ ،އަދިޝަރީޢަތުެގ އަުޑއެހުންތަްއ ހިމެނެއެެވ. 
މާލަމަށްުވރެ ިގނަ ާމލަން ުގޅުާވަލއިެގން  ކޮްށ އެއްމެދުެވރި ގ ންސިންރެކޮންފަ

ޔާރެްއެގ ކުރިމަީތަގިއ ބޭއްޭވ ޝަރީޢަތުެގ ްސ، ފަނޑިޑުއެހުމަީކެވބޭއްޭވ ކޮންމެ އަ 
 މަޖިލީހެކެެވ.

 
 

 ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް މާއްާދއެއް އިތުރުކުުރން.ަވނަ މާއްދާ 163ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2
 
ވީޑިއޯ   އަދިއޯ ޑިއޯ

  ންގރެންސިފަ ކޮން
ރިކޮށް ޝަރީޢަތް  މެދުވެ

ްއ ނިންމުމުެގ ތުހުމަތުަގިއާވ ަފރާތުެގ ބަންދާމެދު ޮގތެ ްއެގ ކުށެ (ހ) 163-1
ެގ ާކއި، ޝަރީޢަތުބްތިާދއީ ައޑުއެހުންތައެހުންތަާކިއ، އިޑުމައްސަލަތަކުެގ އަ 
ރިއަްށ ތްތައް ކުޢަރީޝަ ،ކާއި އަުޑއެހުންތަކުެގ ޅުންތަހެހުށަ  ކުރިން ހުށަހަޅާ

Deleted :ްް
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 އި،ފަރާތާދަޢުާވލިބޭ ނުަވތަ  ރާތްއެ ކުުށެގ ތުހުމަތުަގިއާވ ފަ ެގންދަންާވނީ ހިންގުން 
 އެފަރާތްތަކުގެ  ާވކުރާ ފަރާތާިއ،ުނަވަތ ދަޢު ރާތްހައްޔަރުކުރާ ފަ

ޙާޟިރުާވންޖެހޭ  ހަށްެގ މަޖިލީޢަތުރީްސ ޝަނޫނައެއަދި  ،ަވކީލުންނާއި 
 ބަލާ  މައްސަލަ ،ކަނޑައަޅާ މީހުންނާއި ެގ މަޖިލީހުންމީހުންކަމަށް ޝަރީޢަތު

 ނެެވ.ތިެބެގން މަޖިލީހެްއަގއި އެއް އަދި ެރްއަގއި ޙާޟި އެއް ފަނޑިޔާރާ
 

 އި ކަމުގަ ލުސޫންމު އުޢާ ލަކީސޫބަޔާްނކޮށްފައިާވ އުމާއްދާެގ )ހ( ަގއި  މި )ށ(  
ޢަދުލު  ،ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަުކަގއި ަކނޑައަޅާ  ފަނޑިޔާރުނަމަެވްސ، ީވ

ތަކާިއ ުޑއެހުންއަ މަތިން،ޮގުތެގ ހަމަތައް ނުެގއްލޭނެއިންޞާފުެގ 
މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެން   ،އިތްތައް ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާޝަރީޢަ

ގ ންރެންސި ޮކންފަީވިޑއޯ އަދިއޯިޑއޯ  ތްތައް ތިބޭ މާލަންތައް،ފަރާ
ޝަރީަޢތްތައް ކުރިއަްށ އަޑުއެހުންތަާކއި  ލަިއެގން ުޅާވުގ މެދުެވރިކޮށް

ެވެއެވ. ިމޮގތުން، ތިރީަގިއ ށް ލިބިެގން ފަނޑިޔާރަެގންދިއުމުެގ އިޚްތިޔާރު 
ށް ފަނޑިޔާރަތަކަީކ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްކަމަްށ ފަިއާވ ޙާލަތްބަޔާންކޮށް

 ޑައެޅިދާެނއެެވ. ކަނ
 

ލިބިެގްނ  ނުަވތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން  (1)   
 ގެ ސާުނަވތަ ކާރި  އްެގ ޙާލަތެއިޢުލާންކޮށްފައިާވ ކުއްލި ނުަރއްކަލު 

މުަގިއ ރުުވޟިޙާ ހަށްލީެގ މަޖިޢަތުޝަރީ ސަބަބުން  އްެގޙާލަތެ
 ؛ންތުރިކަެމއް ނެރައްކާތެ

 

ޮގުތެގ ތުރިފަިއާވ އެތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ޮގރަފީ ުގޖޯ (2)   
ޚަަރދުެގ މީ ޮގތުންނާިއ ސުމޫ ،ށްރުމަކު ރުފަތުރުދަތު ންސަބަބު
ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ހިންުގމުެގ  ނުަވތަ ނާއި ޮގތުން
އި ސަރަޙައްެދއްގަ  އެ ްއަގއި ނުަވތައެ ރަށެތައް ޒާމުއިންތި

ހުރަްސތަކާިއ ަވުގތަކު އޮތް ާވ ޮގތްތަކަްށ އެޤާއިމުކުރެިވަފއި
ާވ ހުށަހެޅިފައިދި އަ، ރިޢާޔަތްުކރުމާއެކު ކަށްންތަޮގންޖެހު

ޞާފު ޢަދުލު އިން  ،ުވން މެދުެވރިވެ ލަސްލަެއއް ނިންމުމަށް ސަމައް
 .ންތުއޮ އްފާނެ ޙާލަތެބުރޫއަރާށް ޤާއިމުކުރުމަ

Deleted :ީޝަރީަޢތުެގ މައްސަލަތަކުެގ ޖިނާއ 
ކުރިއަްށެގންދަންާވނީ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތާިއ،  މަޖިލިސްތައް

Deleted :ްްަށ

Deleted :ްނ

Deleted : ާޤާޟީއ

Deleted : ްފުެގ ޞާންއި ޢަދުލު ،ނަމަެވސްތްއޮއެހެނ
އި ފަރާތާދަޢުާވލިބޭ ، މަިތންހަމަތައް ނުެގއްލޭނެ ޮގުތެގ

ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުެގ ޙައްޤުަތކަްށ އުނިކަމެއް ނާންނާނެ 
ޚަރަދު ކުޑަކޮްށ، ައަވސްކަާމއި،  ،ފަދައިން

 ،އިންސާފު ޤާއިމްކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން ،ރައްކާތެރިކަާމއެކު
ީވިޑއޯ  ،އްޖިލިސްތަުތެގ މަރީޢަޝަެގ ޖިނާއީ މައްސަލަތު

ުމެގ ޔުުކރިއަށްެގންދި ށްފަރެންސް މެދުެވރިކޮކޮން
¶އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބެގންެވެއެވ.
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ިޑޯއ އްަގިއ ެވސް އޯއްދާެގ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ާޚއްޞަ ޙާލަތެ މާމި  )ނ(  
ެގ ާވ ފަރާތު ަގއި މަތުހުށުެގ ތުކު މެދުެވރިކޮށް ންގީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސިއަދި 
ދާީއ ތިކާިއ، އިބްއް ނިންމުމުެގ މައްސަލަތަކުެގ އަުޑއެހުންތަމެދު ޮގތެދާބަން
ޭވނީ ެއޮގތަްށ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަްށ ެގްނދެ ުޑއެހުންތައް ފިަޔަވިއ،އަ

މަތުަގިއާވ ފަރާތް ނުަވތަ ދަޢުާވލިބޭ ފަރާްތ ހުއެކަން ކުރުމަށް ކުުށެގ ތު
   .އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމައެވެ 

 

ިޑއޯ އަދި ުކަގއި އޯތަޙާލަތް ޞަާވ ޚާއްފައިކޮށްން)ށ( ަގއި ބަޔާ މާއްދާެގ މި )ރ(  
ކާިއ ހުންތައަުޑއެކޯުޓެގ ެވރިކޮށް މެދު ންގީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސި
  އިޚްތިޔާރު ފަނިޑޔާަރށް ލިބިެގންވީ ެގންިދއުމުެގ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް 

 އިވާ ަގތުމަހު މި މާއްާދެގ )ނ( ަގިއާވ ޮގތަށް ކުުށެގ ތުއަދި ނަމަެވސް،
ސިކުނީޑެގ  ނަމަެވސް،އިޢުތިރާޟުނުކުރާ ޢުާވ ލިބޭ ފަރާތްދަނުަވތަ ފަރާތް 

ކާއި، ފަރާތްތަ ހުރި ެޔއްސާނީ ބައްއް ނުަވތަ ނަފްމެ ބައްޔެއް ުނަވތަ ނުކުޅެދު
ޑިޯއ އޯިޑޯއ އަދި ީވ ޝަރީޢަތްތައްކުެގ ތިރާފްެވފަިއާވ ފަރާތްތަކުށަށް އިޢު

  .ެވއެާވނެ ނުްސެގންެގްނޮގށް އަރިރިކޮްށ ކުމެދުެވ ންގ ފަރެންސިކޮން
 

ީވޑިޯއ  އޯިޑޯއ އަދި ޮގތުެގމަތިން، ެވެގްނާވަބޔާން  މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި )ބ(  
ތައް ތްރީޢަޝަ ައޑުއެހުންތަާކއި ކޯޓުެގ  ޮކށްންގ މެދުެވރިކޮންފަރެންސި

ފަށާ ތާރީޚުން   ރަން ނަށް ޢަމަލުކުމި ޤާނޫ ،ހޭ ަގާވއިދުއުމާބެދިއަްށެގންކުރި
 ސުްޕރީމް ކޯޓުންަގއި ރޭ )އެެކއް( ަމސްދުަވހުެގ ތެ 1ފެށިެގން 

ދުަގއި އަންަނނިިވ ކަންކަްނ ާވއިގަ އެކުަލާވލަންާވނެެއެވ. އަިދ އެ 
  ނެއެެވ.ހިމަނަންާވ

 

މެދުެވރިކޮށް ޝަރީޢަތުެގ ންގ ސިރެންފަންއަދި ީވިޑއޯ ކޮއޯ އޯޑި  (1)   
ޖެހޭ  ާވން ންަގއި ބައިެވިރާވ ެއންމެހައި ފަރާތްތަކުހުމަޖިލީ

 ؛ތައްޔާރީތައް 
 

Deleted :ްް

Deleted :ީެގންދާއިރުއަށް ރިލިސް ކުތުެގ މަޖިޢަޝަރ ،
ޝަރީޢަތް ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާއި، ުގޅިފަިއާވ އެހެން 

ެގ އަާޑއި މަންޒަރު، އެ މީހުން މާލަންތަކުަގއި ތިބޭ
ަގއި ބަިއެވރިާވ އެންމެހައި ސްީވިޑއޯ ކޮންފަރެން

ޝަރީޢަތް ހިންާގ ކޯޓުެގ   ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާނަމަ،
މެން އެތިބީ ންތިބި އެންތަުކަގއި މާލަ ާވމާލަމާ ުގޅިފައި

އަދި ުގޅިަފއިާވ  އި ކަމުަގއި ބެލޭނެއެެވ.ުރަގޙާޟި އެއް
އެތިބީ މައްސަލަ  މާލަންތަކުަގއި ތިބި އެންމެން

ފަނޑިޔާރުެގ ާގ ރީަޢތް ހިން ޝަހުށަހެޅިފައިާވ ކޯުޓަގއި
… ކަމުަގއި ބެލޭނެެއެވ.ކުރިމަތީަގއި

Deleted :މަތިން، ެވެގްނާވ ޮގުތެގ

Deleted :ްް

Deleted :ަމި  ކާއި އުސޫުލތައް،ެގންދެޭވނެ ޙާލަތްތ
ެވ. ންާވެނއެރަކުޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ަގާވއިުދަގއި ަބޔާން
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ރެްނސިންގ ، އޯިޑޯއ އަދި ީވިޑއޯ ކޮންފަަގއިމުލަމާެގ ޓުކޯ (2)   
ަގއި ބައިެވިރާވ ހުޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީ ުގޅާެލިވެގންމެދުެވރިކޮށް 

ޖެހޭ  އި ހިފަހައްޓަންޖިލީހުަގތުެގ މަރީޢަޝަ ންހައި ފަރާތްތަކުއެންމެ
 ؛ލުތައް ސޫއު
 

  ހޯދަންޖެހޭހެދުމަށް ގ އަދި ީވިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންއޯިޑއޯ  (3)   
 ؛ތައްލަތްޖެހޭ ަވޞީުމކުރަންއި ޤާއިޗާ އްކެތަ
 

ޖެހޭ  އިމުކުަރންެރންސިންގ ނިޒާމު ޤާއަދި ީވޑިއޯ ކޮންފައޯިޑއޯ  (4)   
 ؛ތަންތަން

 ؛ެގ މިންަގނޑުތައް ޑްިވތް ޕީޑާއި ޭބން ސްންޝަޓްރާންސްމި (5)   

 ؛ ޮގތްދިމާާވ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަާކ ުގިޅެގން ޢަމަލުކުރާނޭ (6)   

ނަމަ  ތެއް ހިމެނޭ މައްސަލަެއއް އިާވ ފަރާގަ ބޭރުން ޖޭއްރާ (7)   
ަވުގާތއި އެ ފަރާތެްއ ހުރި  އާްވ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް ބާ

 ޑުާވނަމަ ޢަމަލުކުރާނޭ ބޮުގރަދެމެދުަގއިާވ ފަޤައުމެްއެގ ަވުގތާ 

 ؛ޮގތް

 އަދި ؛ ޙާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާނޭ ޮގތް ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ (8)   

ކޮށް ޝަރީޢަތުެގ ންސިންގ މެދުެވރިރެކޮންފައޯ ޑި  ީވއަދި އޯޑި އޯ (9)   
މަޖިލިސް ކުރިއަށް ެގންދިުއމާ ުގޅޭ މިނޫންެވސް އެްނމެހައި 

 ލުތައް.ސޫއު
 

ެގންާދ ކުރިއަށް މެދުެވރިކޮށް ންގ ީވިޑއޯ ކޮްނފަރެންސިދި އައޯ އޯޑި  )ޅ(  
 އެއް ނިމޭ ސަލައް މަެއ  ،ރެޯކޑިންގ މަޖިލީސްތަުކެގ ޝަރީޢަތްތަކުެގ
އަހަރު ދުަވުހެގ މުއްދަތަށް ( ފަންސަީވސް) 25ށިެގން ތާރީޚުން ފެ

 ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަްނާވެނއެެވ.
 

 

Deleted :ްް

Deleted :ީހިންާގ ޢަތްޝަރ

Deleted :10 

Deleted : ްދިހައެއ
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 .ން ބާބެއް އިތުރުކުރުދައިންފައަންނަނިިވ  ބާބުެގ ކުރިއަށްތިރީްސަވނަ  ނުެގޤާނޫ ދިޔަބުނެިވ .3
 

 ވަނަ ބާބު   1-ނަވާވީސް 

 ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް 
 

ގެ  ކުއްލި ނުރައްކަލު 
ގައި ނުވަތަ  ތެއްލަޙާ

ޚާއްޞަ   ކާރިސާއެއްގައި
 ލުތައް ހިނގުން ސޫއު

 ތަކަށްޮގއެެހން ަގއި ުނަވތަ އެހެން ޤާނޫނެއްމި ޤާނޫނުަގއި  )ހ( 203-1
 ޤާނޫނަކުން އަސާސީން ނުަވތަ ޤާނޫނުިއީވނަމަެވސް، ބަޔާންކޮށްފަ

ޙާލަތެްއ ތަ ކާިރސާެގ އް ުނަވކުއްލި ނުަރއްަކލުެގ ޙާލަތެ ރުލިބިެގންބާ
  އަދި އެ ޙާލަތު  ބަބުން،އޮތުމުެގ ސަލަުތ ދެމިޙާ، އަދި އެ އިޢުލާންކޮށް

 ރިކަން އޮތް ރަޙައްުދަގއި ަރއްާކތެިއ ސަށާފައިާވ ރަށްކޮއިޢުލާނު
ކުެރިވފަިއާވ މިންަވރަށް ަގއި ކަންކަން މަނާމިންަވރަށާއި ނުަވތަ އެ ޙާލަތު 

 ޤާނޫނަކުން ާބރުލިބިދީފައިާވ ަވތަނު އިގަ އްނެ ޤާނޫ ތްކުރާއިރު،ޢާޔަރި
މި ބާބުަގިއ  ނަމަ،ތްތުތައް ހިންެގްނ ނެއަންކުާރ އިުޖރާބަޔާ ަގއިަގާވއިދެއް 

 މަތީން މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުާރ ޮގތުެގ ،ށްބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަުތތަކަ
 .އެެވނެރެިވދާޢަމަލުކު

 
ޖިނާއީ   ންުތެގމަތި ޮގއިާވމާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަމި  )ށ(  

 ލާސޫއަންނަނިިވ އުކުރާނީ ޢަމަލުމައްސަލަތަކުެގ މުއްދަތުތަކާެމދު 
  ެވ.އެްއޮގތްާވޮގުތެގ މަތިންނެ

 

ޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުާވ ޙް، ތަަގއި ދާ މާއްަވނަ 94ޤާނޫނުެގ މި  (1)   
އި، ޅާފަިއާވ މައްސަލަތަުކގަ މުއްދަތުތަކެއް ަކނޑައަމަށް އުފުލު

އުފުލުމުަގއި ޮބޑެތި ހުރަސްތައް  ދަޢުާވ މަކޮށްފުރިހަ ޙްޤީޤުތަ
ޗަށް ބިާނކޮށް ެގ މައް ކުރިމަތިެވފަިއާވކަމަށް، ަސބަބުތަކު

ަތކުެގ ސަލައްއެ މަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ަކނޑައެޅުމުން، 
 60ޢާުވ އުފުލުމަށް އިތުރު ށް ދަމަކޮޙްޤީޤު ފުރިހަތަ

ށް ރަލަރ ޖެނެއުޓަޕްރޮސިކި( ދުަވހުެގ މުްއދަތު ސް)ފަސްދޮޅަ
 ެގންެވއެެވ.ލިބި
 

Deleted :ީޤާނޫުނެގ ެއއްިތރީސް ަވނަ ބާބު  އެ ބާބު އެއ
ބާބުެގ ކުިރއަށްކަމުަގއި ހަމަޖައްަސއި، އެ 

Deleted : ްތިރީސ

Deleted :ިކުެގ ތެެރިއން ތްތަލަިވ ޙާއަންނަނ

Deleted :ުަވޅެްއަގއި،ިއާވ ދަނޑި ެވފަެވރިމެދ

Deleted :އިޚްތިޔާރު ޢަމަލުކުރުމުެގ ،

Deleted :ަތަކަށްޯކޓު އިށާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ 
….ލިބިެގންެވއެެވ

Deleted :(1)

Deleted : ުޢާންމު ޞިއްޙަތު  2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރ(
 ަވނަ މާއްދާެގ 33 ެގރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޤާނޫނު( 

 އްލަތެޙާެގ ކަލުއް ނުރަޢާންމު ސިއްޙަތުެގ ކުްއލިދަށުން 
¶ނުަވތަ؛ ުތަގއި ޙާލަ ލާނުކޮށްފައިާވޢުއި



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ޢަތް ޝަރީ ،ަފއިވާ ންކޮށްބަޔާ ދާަގއިަވނަ މާއް 118ޤާނޫނުެގ މި  (2)   
މެއް، ޝަރީޢަތް ޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުފެށުމުެގ ކުރިން ހުށަހަ

ސް( ދުަވހުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންާވެނއެެވ. ތިރީ) 30ފެށުމުެގ 
، ްނޮކށްފައިާވ އެހެނިހެން މުއްދަތުތައްބަޔާ އިގަ އަދި މި މާއްދާ

ތިން މަ ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ޮގތެްއެގމައްސަލަ ބަލާ 
 ެނއެެވ.ދާނޑައެޅިކަ
 

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9ނަންބަރު ޤާނޫނު  (3)   
ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި ަގިއ ޖިނާޔަތުެގ ަވނަ މާއްދާ 61ެގ 

ައހަރު )އަެށއް(  8 ފެށިެގންުގތުން ށްކުރި ަވކުށްކުށުަގއި، އެ ކު
އަޅާ ދިއުމުން ދަޢުާވ ނުއުފުލޭނެ ނަދުަވހުެގ މުއްދަތު ފަހަ

ަގއި، އެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުްށކުށު ނަޙުގެ ، ޖުމައްސަލަތަކުަގާއއި
އަހަރު ުދަވހުެގ )ތިނެއް(  3ްނ ކުށްކުރި ަވުގތުން ފެށިެގ

އުފުލޭނެ ޅާ ދިއުމުން ދަޢުާވ ނުއަތު ފަހަނަމުއްދަ
ދިޔައިރު ދަޢުާވ ފަހަނައަޅާ  ކުަގއި، އެ މުއްދަތުސަލަތަމައް
މަިވ ހަތު ދަފުލިފައިނުާވނަމަ، އެ ދަޢުާވއެއް އުފުލުމަށް އެ މުއްއު
ުގ ނޫން )ތިރީސް( ދުަވހަށްުވރެ ދި  30ރީޚުން ފެށިެގން ތާ

  .ންެވެއެވށް ލިބިެގމުއްދަތެއް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލަ
 
 

ކުާމއި ނުރަްއާކތެރި އް)ބިރުދެ 2010/71ނަންބަރު ނު ޤާނޫ (4)   
ނު( ގެ ނޫުގޅުން މަނާކުރުމުެގ ޤާހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ެގން

 60ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން މީހެއްެގ މައްޗަށް ިގަނެވެގްނ  17
ސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް ރޮސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ޕް)ފަސްދޮޅަ

ށިެގން އުފުލި ތާރީޚުން ފެ ާވޢުދަޢުާވ އުފުލަންާވެނއެެވ. އަިދ ދަ
( ދުަވުހެގ ތެރޭަގއި ޯކޓުން ސްދޮޅަ )ފަސް 60ިގނަެވެގން 

އްދަތު ކޮންމެހެން އިތުރުކުރަން މު އެ ޙުކުމްކުރަންާވނެެއެވ. އަދި 
ކަށީެގންާވ އެންމެ ކުރު ެއަކމަށް އެ ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،

 ެވ.ނެއެ ދާރުުކރެިވއްދަތަކަށް މުއްދަތު އިތުމު

Deleted :(2)

Deleted :ާއާބެހޭސާރި)ކާ 2015/28ންބަރު ނޫނު ނަޤ 
ަވނަ މާއްާދެގ  7ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ ޤާނޫުނ( ެގ 

¶ުނަވތަ ؛ ށުން ކާރިސާއެއް އިޢުލާނުކޮްށފައިާވ ޙާލަތުަގއިދަ

Deleted :(3)

Deleted :ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ާޔެގ ހޫރިއްދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމ
ެގ ރައްކަލު ކުއްލި ނުަވނަ މާއްާދެގ ދަށުން  253
¶.ޙާލަތުަގއި ލާނުކޮށްފަިއާވޢުއި އްލަތެޙާ



 ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު   12/ 2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ކުާމއި ނުރަްއާކތެރި )ބިރުދެއް 2010/71ނަންބަރު  ނުނޫޤާ (5)   
ގެ  ނު(ުގޅުން މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ެގންހަތި
ްއަގިއ ލާެގ ކޮންމެ ޯކޓެަވަނ މާއްދާެގ ދަށުން، މަތީ މަރުޙަ 21

، އެ މައްސަަލއިެގ މުއްދަތަކީ ޭވނެމައްސަލަެއއް އިސްިތއުނާފުކުރެ 

ބަންދު ން ފެށިެގން ރަސްމީ ޚުރީ ޙުކުމުެގ ލިޔުން ލިބޭ ތާ
 ސް( ދުަވހެެވ.ތިރީ) 30، ންހިމެނޭ ޮގތުދުަވސްތައް ނު

 

ނު( ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫ) 2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (6)   
ރާ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާްނކު 28-1ެގ 
ދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ އެ ސް( )ފަސްދޮޅަ 60ތިން، މަތުެގޮގ

ށް ރަލަމައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެޤީޤު ނިންެގ ތަޙްއްއެ މައްސަލަ
ެއ މައްސަލައެއް ޕްރޮިސކިުއޓަރ ޅަންާވނެއެެވ. އަދި ހުށަހަ

ފަހެއް( ދުަވުހެގ ެތރޭަގއި  )ސާޅީސް 45 ހުށަހަޅާތާ ށްޖެނެރަލަ
 ނެެއެވ.ންާވދަޢުާވ އުފުލަނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެ

 

، ީވނަމަެވސްފައި ކޮށްންޔާއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަމި މާއްދާަގ (7)   
ންދުން  ކުރުމަށްފަހު ބަހައްޔަރުކޮށްފަިއާވ، ުނަވަތ ހައްޔަރު

ެގ ތެެރއިން، ުނަވތަ ެއނޫން ލާފައިާވ މީހުންެގ މައްަސލަތަކުދޫކޮށް
ފުރިހަމަކޮށް  ެވސް މީހުންެގ މައްސަލަތަުކެގ ތެރެއިން، ތަޙްޤީޤު

 ވާ އް ކަނޑަައޅާފައިތަކެއްދަތުަވިކ މުޢުާވ އުފުލުމަށް ދަ
އި ދަޢުވާ ުޤ ފުރިހަމަކުރުމަށާޤީސަލަތަކުަގއި، ތަޙްއްމަ
މުަގއި ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިެވފަިއާވކަަމށް، ފުލުއު

ޓަރ ޖެެނރަލް ތަކުެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޕްރޮސިކިއުސަބަބު
ޖެނެރަލް  ކަނޑައަޅާ މައްސަލަަތކުަގިއ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ދަޢުާވ  ށްކޮހަމަޤީޤު ފުރިތަޙް ،ަގއިކަނޑައަާޅ މުއްދަތެއް 
ށް ޓަރ ޖެނެރަލައުޕްރޮސިކި ެގ އިޚްތިޔާރުއުފުލުމަށް ނިންމުމު

 ލިބިެގންެވއެެވ.
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އަކުރެއްަގއި ކޯޓުަގއި އިސްިތއުނާފުކުުރމަށް ހެން އެމި މާއްދާެގ  (8)   
ަވިއ، ެއހެން  ޔަ ފިސަލަަތއް އް ކަނޑައަޅާަފިއާވ މައްަވކި މުއްދަތެ 
، އެ ދަތަކީމުއް ޭވނެއި ިއސްތިުއނާފުކުރެމައްސަލަތަކުގަ 

ޚުން ފެށިގެން، ކުުމެގ ލިޔުން ލިބޭ ތާރީެގ ޙުއްލައެ މައްސަ
( ތިީރސް) 03ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްަތއް ނުހިމެނޭ ޮގތުން، 

 ދުަވހެެވ.
 

  އިރު،  މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖްރާޢަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭ (ނ)  
ހިންޭގ އެންމެހައި މު ނިޒާޢަދުލުެގ ޖިނާީއ އެބަެއއްެގ ަމއްޗަށް 

ަގއި ބަޔާންކުާރ އުސޫލަކުން ޙައްުޤތައް، މި ބާބު ެގންާވބިފަރާތްތަކަށް ލި
 އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދެެވންާވެނެއެވ.

 

  ތް ޢަަގިއ ޝަރީޙާލަތެއްންކޮށްފަިއާވ ޔާބައި ަގމާއްދާެގ )ހ( މި  (ރ)  
އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް   ންކުރާ ުގމުަގިއ މި ބާބުަގއި ބަޔާހިން

ޖުޑީޝަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް އަންާގނީ ތަކަށް ކޯޓު، އެކަން އިނިންމަ
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެެވ.

 

ޢަތް ހިންުގމުަގއި މި ރީޝަ އަދި ދަޢުާވ އުފުލުމުަގއި ރުމާއިކުޤީޤުތަޙް (ބ)  
ރ ޖެނެރަލް ސޫލުަތކަށް ޢަމަލުކުރަން ޕްރޮސިިކުއޓަބާބުަގއި ބުނެަފއިާވ އު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް ނިންމާ ނިންމުން އަދި 
ަގިއ ންމުން ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓު ނި ން ނިންމާރޭޝަނުއެޑްމިނިސްޓް

 އެެވ.ނެ ޝާއިޢުކުރަންާވ
 

ޮގތަކަށް ން  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެ ުނަވތަ އިޤާނޫނުަގ މި (ޅ)  
އި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ މާއްދާެގ )ހ( ަގިމ ށްފަިއީވނަމަެވސް، ބަޔާންކޮ

މި ބާބުަގއި  ސްކަންދޭްނާވނީޢަމަލުކުރުމުަގއި އި، ޙާލަތެއްަގއި
 ލުތަކަެށެވ.ސޫށްފަިއާވ އުކޮބަޔާން
 

 ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއް  އި )ހ( ަގެގދާމާއްަވނަ  203-1ޤާނޫނުެގ  މި )ހ( 2-203ހައްޔަރުކުރުމާއި  

Deleted :ށ

Deleted : ަެގޔާންުކރާ ފަރާތްތަކުމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބ 
…ން، ތުރުއި

Deleted :ޭދ

Deleted :ނ

Deleted :ަށްފައި ންކޮޔާބަ މި ޤާނޫނުަގއިަގއި ތްތަކުޙާލ
ކަމަށް ޅޭންުގމަށް ހުަރސް އެހި އްއިޖުރާއަތުތަ

ޤީޤުތައް ހިންުގމާއި ޖިނާއީ ތަޙްފެންނަނަމަ، 
ުއސޫލުތަކަށް  ުބނެފައިާވބާބުަގއި މި ދަޢުާވކުރުމުަގއި
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެގ ބާރު މުނިންމުޢަމަލުކުރުމަށް 

… ެގންެވެއެވ. އަިދ އެފަދަބިލިށް ލަޖެނެރަ

Deleted :ްެޖކަމަށް ފެނިެގން ޝަރީޢަތް މެދުެވރިެވއ
…ާވ ހިންުގމުަގއި މިބާބުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި

Deleted :ރ

Deleted : ިްައ
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ބެހޭ ޚާއްޞަ  މާރުކު ބަންދު
 އްއިޖުރާއަތުތަ

ޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާަގިއ އަދި އެ ޙާލަތުަގއި އިތުރަށް ރިޢާ، އޮތުމާއެކު 
މި ޤާނޫުނެގ ދަށުން ޢާޔަތްކުރާހިނދު،  ރިކަްނކަމަށް ޔާންކުރާބަ

ޮގތަްށ ފުލުހުންެގ  ުނާވހަކު ނުަވަތ ހައްޔަރުކުރުމަށްމީ ހައްޔަރުކުެރޭވ
 ނެ ޭވުކ، ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކަށް ާހޒިރުކުރެ  ދަށަށް ެގނެޭވ މީހަބެލުމުެގ

 އަޅާްޒ ކަނޑައެފެއާމްނިސްޓަރ އޮފް ހޯމި ދަ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ، ފަ
ތީ މަ ފެށިެގންން ރޭންކު އިންސްޕެކްަޓރ އޮފް ޕޮލިސްސަބް  ،ތަނަކަށް

 ެގންެދިވދާނެެއެވ.އެމީހަކު  ކުރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެްއެގ ހުއްަދއާއެ 
 

ދާަގިއ ބަޔާންކުރާ މާއްއެހެްނ އޮތްނަމަެވްސ، ެއ ިއ ަގމާއްދާެގ )ހ( މި  )ށ(  
ްނ  ޮގތުޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމާުގޅޭއްހަަގިއ ޙާލަތުަގިއެވސް، މި ޤާނޫނު

 ރިހަމަކުރަންާވނެެއެވ.ބަޔާންކުރާ އެހެން ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތައް ފު
 

 ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއް   )ހ( ަގއިެގމާއްދާަވނަ  032-1ނުެގ ޤާނޫ މި )ނ(  
އި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާަގިއ ގަ ތުއަދި އެ ޙާލަ، އޮތުމާއެކު 

 ޤާނޫުނެގ ދަށުން މި، ނދުކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާހި ރާކުޔާންބަ
 )ހ( ަގއި  ާމއްދާެގ ަވނަ 52މި ޤާނޫނުެގ  ކުހަމީ ޭވހައްޔަރުކުރެ 

އޮފް ރ ނެތްނަމަ، މިނިސްޓަ ަހއްޔަރުކުެރެވންބަޔާންކުރާ ފަދަ ޖަލެއްަގއި 
 ކުއްަގއި އެމީހަނެ މް އެފެއާްޒ ކަނަޑއަަޅއި ޢާންމުކުރާ ޚާއްޞަ ތަހޯ

 ެއެވ.ިވދާނެކުރެބަންދު
 

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި  
 ކުރުން މުރު ދޫ އަކޯޓު 

ކުެގ ތަބަޔާންކުާރ ޙާލަތް ަގއި ެގ )ހ( ަވނަ މާއްދާ 203-1މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( 3-203
ދާަގއި އްނަ މާވަ  204 ެގމި ޤާނޫނު ްއޖެނަމަ،ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެުދެވރިވެ 

ދަށުން ންެވސް މި ޤާނޫނުެގ މުރުތަާކިއ އަދި މިނޫއަޓު ކުރާ ކޯޔާންބަ
ެގ ނު ފަރާތަށް ފޮނުުވމުއެދު މުރަށްއަ ،މުރުތަކުެގ އަސްލުއަކޯޓުން ނެރޭ 

މެދުެވރިކޮށް އް އެ ްއޔާމުރުަތއް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއައެ ، ބަދަލުަގއި

 .ެވެއެވ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބެގންެގމު ފަރާތައް ފޮނުުވއެދުނުމުރަށް އަ
 

ޙާލަތްތަކުެގ  ރާ ަގިއ ބަޔާންކުެގ )ހ( ަވނަ މާއްދާ 203-1މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
 ަވނަ މާއްދާގެ  204މި ޤާނޫނުެގ ޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް މެދުެވިރެވއް ންރެއިތެ

Deleted :އި ަގ

Deleted :ެކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސް ރޭންކުން ސަބް އިންސްޕ
…އެކު ކެއްެގ އޮފިސަރެއްެގ ުހއްދައާ ރޭންފެށިެގން މަތީ 

Deleted : ިްައ

Deleted : ިަގއ

Deleted :ާބަންދުކުރ

Deleted :ްްުނ

Deleted : ްބަންދުކުރެެވނ

Deleted :ްްުނ

Deleted : ިމުން ން ނިތެއް ބަންދާމެދު ގޮޚާއްޞަ ޙާލަތުގައ

Deleted :)ހ(

Deleted :ާަވނަ ާމއްދާަގއި  203-1ނޫނުެގ މި ޤ
 ފަިއާވ ޙާލަތްތަކުެގ ެތރެއިން ޙާލަތެއްބަޔާންކޮށް
ަވނަ ބާބުެގ  6ނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ ާވފައި މެދުެވރިެވ
އްާވ  ބާބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށްދަށުން، 

 ެރންސް މެދުެވރިކޮށްސްތައް، ީވިޑއޯ ކޮންފަލިމަޖި
¶.ލިބިެގންެވެއެވޓަށް ުރ ކޯކުރިއަްށެގންދިއުމުެގ އިޚްތިޔާ

Deleted :)ށ(
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ަވުގތީޮގތުްނ  ޢަމަލުކުރުންކަްށ، ލުތަސޫ( ަގިއ ބަޔާންުކރާ އުއަދި )ރ )ނ(
ާޔރު ކަނޑައަޅާ ސް ފަނޑިޔާރު ނުަވތަ އިސް ފަނޑި ެގ އި ހުއްޓާލައި، ކޯޓު 

 އިޚްިތޔާރު ެގއުމު މުން ެގންދިދޫކުރަ މުރުތައްއަ ލުތަެކއްެގ މަތިން ކޯުޓ ސޫއު
 ެގްނެވެއެވ.ކޯޓުތަކަށް ލިބި

 
އްޞަ ޙާލަތުގައި ޤާނޫނީ  ޚާ

 ތުން ގަވަކީލެއްގެ އެހީ ލިބި 
 ަބޔާންކުރާ ޙާލަތެއް   )ހ( ަގއިެގމާއްދާަވނަ  203-1ޤާނޫނުެގ  މި )ހ( 4-032

 މާއްދާަގިއ ލަތުަގއި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެއެުކ، އަދި އެ ޙާތުމާއޮ
އްަގއި ހުމަތެކުށުެގ ތު، ޢާޔަތްކުރާހިނދުށް ރި ކަންކަމަ ޔާންކުރާބަ
އޭނާެގ  ފަރާތަކަށް އްޔަރުަގިއާވހަންެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ ނުަވތަ ލުހުފު

ން ހަމަޖައްސެ އިންތިޒާމު  މުެގދަލުކުރުބައްކީލާ ޢާންމު ުއސޫުލން ނީ ަވޤާނޫ
ސިންގ މެުދެވރިކޮށް އޭާނެގ ރެންފައޯިޑއޯ އަދި ީވިޑއޯ ކޮން ތްނަމަ،ނެ
ފަރާތުން ޔަުރކޮށްފަިއާވ ހައް އޭނާ ،އިްނތިޒާމުކުރެޭވެނ ލާތްމަޢާލާ މުަވކީ

  ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެެއެވ.
 

އޯިޑއޯ އަދި ީވިޑޯއ   ފަދައިންޔާންކުރާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަމާމި  )ށ(  
ޭއނާެގ ަވކީލާ  އިތާޔަރުަގިއާވ ފަރާހައްރެންސިންގ މެދުެވރިކޮްށ، ކޮންފަ

 ކަށް އެހެން އިުތރު ފަރާތަކީލާތަދެމެދު މައްސަލައާ ުގޅިެގން ކުރާ މުޢާމަ
އްކަން ތެލާމުޢާމަލިބިެގންާވ  ، ޙުރުމަތްނޭހެންއަުޑއިިވެގން ނުާވ

 ، އޭނާފިޔަަވޅުަތއްންމެހައި  އެކަށަަވރުކުރުމަށް ައޅަންޖެހޭ
 ޔަރުކޮށްފަިއާވ ފަރާތުން ައޅަންާވނެެއެވ.ހައް
 

 
ުޓަގިއ ެގޒެމި ޤާނޫނު ފާސްެވ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިެވހި ސަރުާކރުެގ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ޤާނޫ މި .4

 ނެެވ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 
 

_____________.6.20209______ 

Deleted : ިންުކރާ ޙާލަތުގައި، ަބޔާމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއ
-4މި ޤާނޫނުެގ ، އް ބާްއާވނީޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސްތަ

¶ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިންނެެވ.ަގއި ަވނަ މާއްދާ  203

Deleted : ިްައ

Deleted : ިަގއ

Deleted : ާބަންދުަގިއވ

Deleted :ްމީހަކަށ

Deleted : ެްެޭވނ

Deleted : ްްެއ

Deleted :ެވެ ްައިދ

Deleted : ައޭނާެގ ކޮށް ރި ންސް މެދުެވރެީވިޑއޯ ކޮންފ
…މުޢާމަލާތްކުރެޭވނެ  ލާަވކީ

Deleted :ްިއާވދުަގއި ބަހައްޓާފަބަނ 
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 2ޖަދުވަލު  
 

 ންއިކޮމިޓީޖުޑީޝިއަރީ  )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 2016/12ޤާނޫނު ނަްނަބރު 
 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ޙާޒިރުވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

 

    

 

 

9.6.2020 26 1:10      -  - - - 

4.6.2020 25 2:05           

2.6.2020 24 1:45           

31.05.2020 23 1:05           

30.5.2020 22 1:50           -

28.5.2020 21 1:10   -   -   -  

23.5.2020 19 00:10   -       SC 

21.5.2020 18 2:00          - 

14.5.2020 17 1:00           
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  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ SC  ިއެހެން ކޮމިޓީއެއްގައ 




