ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ހިރާއްޖެ
މާލެ ،ދިވެހ

އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
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ޙޤީޤެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،ނުވަތަ ޝަރްޢީ އަމުރެއްގެ ބޭނުމަށް ،ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ
މިމާއްދާގެ )ޅ( ގައި " ތަ ް
ބޭނުމަ ް
ށ ،މީހަކު ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ޙާލަތުގައިވެސް "،.....މިތަނުގައިމިވާ ދައުލަތުގެ
މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ .މިބިލްގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު
ައި ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ .ސަބަބަކީ މުސްތަޤުބަލުގއ
ިނގަމުންދާނެތީއެވެ.
ހިންގުން ޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މިޤާނޫނު ހނ
އ
ެހި ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނީ "....މިތަނުގަ ި
ހި ދައުލަތުން ބައިވެރިވާ މުޢާހަދާތަކަށް ދިވހ
މިމާއްދާގެ )ވ( ގައި " ދިވެހ
ެހިރައްޔިތުންގެ ހިމެނުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުންނާއި ރައްޔިތުން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެ ެ
ނއެވެ.
ހަމައެކަނި ދިވހ
ނލްއަޤްވާމީ
މިމާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާނ
ންކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައި ަ
ނނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުވެސް ހިމަނަން
މުޢާހަދާއާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
ފެނެއެވެ.
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ފވާނެގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ނ( އިތުރަށް ސާ ު
 5ވަނަ މާއްދާ
ެސް ބަޔާނަކީ ،ނުވަތަ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ވެފައިވާ އިޢުތިރާފަކީ ،ނުވަތަ
މިމާއްދާގެ )ހ( " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވސ
ކަމެއް ކުރިކަމަށް ވެފައިއޮތް

ަކީ ،އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އިޢުތިރާފެއް ނުވަތަ
އެއްބަސްވުމކ

އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެއީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  52ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންް ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ

ނ
ަލންޖެހޭ ެ
ލ
ފށް ހޯދާފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބ ަ
ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ ".މިތަނުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާ ަ
ކަމުގައި އޮތުން ރަގަޅުވާނެކަމުގައި ފެނެއެވެ.
ެސ މީހަކު
ދލުގައި އެއްވސް
މިމާއްދާގެ )ށ( "...ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާމެދު ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު" ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުގެ ބަ ަ
މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
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0
އ
ާސިލްކުރުމުގެ ގަސްދުގަ ި
މމާއްދާގެ )ހ( ގައި " އަނިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އަންނަނިވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުމެއް ހސ
ި
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު "...މިތަނުގައި ހަމައެކަނި ދައުލަ ު
ތގެ މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ނަން-ގަވަމެންޓަލް
ްސްވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ.
އޮގަނައިޒޭޝަނސ
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1
ނ މާއްދާއާއި  14ވަނަ
ި
މމާއްދާގައި " ރަހުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލު ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މިޤާނޫނުގެ  13ވަނަ
ާނކޮށްފައިވާ އަނިޔާގެ އަމުލުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބާވަތުގެ ކަމެއް ދައުލަތުގެ މު ަ
ވއްޒަފެއްގެ  ".....މިހެން
ނ
މާއްދާގައި ބަޔ ް
ފރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މިހެ ް
ނ އޮތުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ަ
މމާއްދާގެ "....އެމުވައްޒަފު ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ އަމުރަށް ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ ރުހުމާއެކު ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ
ި
…” މިތަނުގައި އޭނާގެ ބަދަލުގައި އަނިޔާ ލިބޭ މީހާއަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
ން އޭނާއަށް….
އެެނގުމުގައި ،ކުރުމުގެ ސަބަބުނ
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3
ގ
ައިއެވަނީ ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބެލުމު ެ
މމާއްދާގެ )ހ( އަށް މިބައިތައް އިތުރުކުރަން ފެނެއެވެ ""މާއްދީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފއ
ި
ދށުގައިވާ މީހަކަށްް ،އެ މުވައްޒަފު ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ އަމުރަށް،
ދަށުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ަ
މއެކު ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ އެނގުމުގައި ،މާއްދީގޮތުން ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ
ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ ރުހު ާ
ނ
ނކަށް ،ތަދު ނުވަތަ ވޭ ް
ަނޑުގެ ގުނަވަ ަ
އޭނާއާ މެދު މާއްދީގޮތުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ،އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ހަށިގ ނ
ައި ،ނުވަތަ ވަރުބަލިކަން ގެނުވައި ،ނުވަތަ ބަލިކަށިކަން ެ
ަށިގަނޑުގެ
ނޑު ނުވަތަ ހށ
ގނުވައި ،ނުވަތަ މުޅި ހަށިގަނ
އިޙްސާސްކުރުވއ
ރގޮތް ހެދުމަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ .ނުވަތަ ހިންގާ ކޮންމެ
ަސއްކަތްކުރަންޖެހޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކު ާ
ސ
ގުނަވަނެއް މ ަ
ޢަމަލަކަށެވެ".

ށ ސާފުކުރުން.
މމާއްދާގެ )ށ( ގެ  1އިތުރަ ް
ި
ތމުގެ ބަދަލުގައި ޖިންސީ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  6ގައި ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި އަތުން ނުވަތަ ކޮޅުފައިން ޖެހުން މިހެން އޮ ު
ގުނަވަނެއްގައި ޖެހުން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
ނޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ކާން
ޑިއަށް ކާންބޯން ނުދިނުން ،ނުވަތަ ކާންދޭ ް
މމާއްދާގެ )ށ( ގެ  8މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން " ގަޑިންގަޑ
ި
ނ ،ނުވަތަ ކުނިވެފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ކާންދި ު
ށ
ނން ނުވަތަ ގަދަކަމުން ކާންދިނުން ،ނުވަތަ އިންސާނުން ކެއުމަ ް
ނުދިނު ް
ެހި ކާންދިނުން.
ކަމުނުދާ އެއްޗހ
ނވަތަ ޒަޚަމަކަށް އަސޭމިރުސް އެޅުން،
ަނޑުގައި ހުރި ފާރުގަނޑަކަށް ު
ުން " ހަށިގ ނ
މމާއްދާގެ )ށ( ގެ  14މިގޮތަށް ބަދަލުކުރނ
ި
ނުވަތަ ލޮނު އެޅުން ،ނުވަތަ އެ ޒަޚަމަކުން ނުވަތަ ފާރުގަނޑަކުން އިތުރަށް ދިލަނަގާނެ ޒާތުގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއް އިތުރަށް ކަރާނެ
އޅުން .ނުވަތަ އެފާރުގަނޑުތަކަށް އެހެން ގޮތްގޮތުން އަނިޔާ ކުރުން.
ޒާތުގެ ކެމިކަލްގެ މާއްދާތައް ެ
މމާއްދާގެ )ށ(  26އަށް މިދެކަންތައް އިތުރުކުރުން:
ި
ނ.
އިސްތަށި އުފުރު ް
ނޭވާ ހާސްވާގޮތަށް ބަންދުކުރުން.
މިމާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް )ނ( އެއް އިތުރުކުރު ް
ާންކުރެވުނު
ނ) :ނ( މާއްދީއަނިޔާގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެންވަނީ އިސްވެ ބޔނ
ްސދަށްޓަކައި އަނިޔާގެ މާނާގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.
ސ
ްޏއްނޫނެވެ .އެބާވަތުގެ އެހެންކަންކަންވެސް މިޤާނޫނުގެ މަޤ ަ
ޏ
ކަންކަން އެކަނ ެ
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ގ
މމާއްދާގެ )ހ( ގައި "ނަފްސާނީ އަނިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ "....މިތަނުގައި ދައުލަތު ެ
ި
މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިހެން ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  " 2ޢާއިލާގެ ނުވަތަ ގާތްމީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމުގެ ނުވަތަ އިހާނެތި ކަމެއް ކޮ ް
ށފާނެކަމުގެ
ބިރުދެއްކުން" މިގޮތަށް ބަދަލު ު
ކރުމަށް ފެނެއެވެ.
މމާއްދާގެ )ށ( ގެ  " 8ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ގާތް މީހަކާއެކު އިހާނެތިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ".މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން
ި
ފެނެއެވެ.

ނ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  " 14ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ވާހަކަދެއްކުން މަނާކުރުން ".މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަ ް
ފެނެއެވެ.
ްސނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް
ސ
 15އިތުރުކުރަން ފެނެއެވެ " .15 .ނަފ ާ
ނިވި ގޮތަށް 5
މިމާއްދާގެ )ށ( އަށް އަންނަނ
ހުރަސްއެޅޭ ކަންތައްތައް ކުރުން".
ާންކުރެވުނު
ްނނިވި ގޮތަށް )ނ( އެއް އިތުރުކުރުން :ނ .މާއްދީ އަނިޔާގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެންވަނީ އިސްވެ ބަޔނ
މާއްދާއަށް އަނނަ
ަސދައްޓަކައި އަނިޔާގެ މާނާގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.
ސ
ްޏއްނޫނެވެ .އެބާވަތުގެ އެހެންކަންކަންވެސް މިޤާނޫނުގެ މަޤ ަ
ޏ
ކަންކަން އެކަނ ެ
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ާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  133ވަނަ މާއްދާއާއި 14
މކުޑަ ލާއިންސނ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި " ރަޙު ް
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައްފަދަ ޢަމަލުތައް ފިޔަވައި ،އެހެންކަމެއް ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު "،މިހެން
ތށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
ފރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މިގޮ ަ
އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ަ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "އަމަލެއް" ކަނޑައެޅުމުގައި މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ
ކަމެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކަށް )ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ް
އވެ.
ސ( ތަކުން ދޭހަވާނެގޮތަށް ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެ ެ
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ވރަށް ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިމާއްދާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނު ެ
ގނައުމަށް ފެނެއެވެ.
ި
މމާއްދާ ގެނެސްފައިވާ ގޮތް ަ
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ނގެ ތެރޭގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ ތަންތަން ހިމެނޭތޯ ސާފުކުރަން
ދކުރެވޭ ތަންތަ ު
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަން ު
ދ
ަންތަނާއި ،ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި އަ ި
ބޭނުންވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ފަރުވާދޭ ތނ
ުނ މުޙިއްމެވެ.
ނ
ޑޓޮކްސިފިކޭޝަންއަށް ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަންވެސް ހިމެނިގެންވޭތޯ ސާފުކުރ ް
ި

ައި އުފެދިފައިވާ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް
އޕްކެޓްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގއ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަނީ ެ
މެކޭނިޒަމްއަށްކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން މުހިއްމެވެ.
ތ ސާފުކުރުން މުހިއްމެވެ.
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްވާފައިވާ  7ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ޯ
އަދި މިރިޕޯޓު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ހުށަހެޅުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވާނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ތިންމަހުން އެއްފަހަރު ރިޕޯޓު
ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ރިޕޯޓު ލިބޭނެގޮތަށް އޮތުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
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ަޞީލަތްތައް
މިމާއްދާއަށް )ށ( ގެ ގޮތުގައި މިބައި އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ .ށ .ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާނޭ އަސާސީ ވޞ
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ދވަހުގެ ބަދަލުގައި  45ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާމެދު ޕީ.ޖީ
މމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު 60
ި
އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.
ނން ކަނޑައަޅނ
ެރިކަން ދެވޭނެ ގޮތެއް މިޤާނޫ ު
މިމާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތރ
ާނީ ކިހިނެތްކަން އެނގުން
ނއި ހުރި ގުޅުން ފާހަގަކުރުން ރަގަޅުވާނެއެވެ.
މުހިއްމެވެ .އަދި މިކަންތައް ވިޓްނަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޤާނޫ ާ
ށ
މމާއްދާގެ )މ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން؛ މ .އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތަ ް
ި
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އޭ ާ
ޮސކިއުޓަރ
ސ
ޫނީ ވަކީލަށް ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނާއި ޕްރ ި
ނއަށާއި އޭނާގެ ޤާނނ
ުން އޭނާއަށް ލިބުން.
ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތނ
ޔލިބޭ ފަރާތަށް އަންގަމުން ގެންދަންޖެހޭނީ ކިހާ އަވަސްމިނެއްގައިކަން
ި
މމާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އަނި ާ
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން މުހިއްމެވެ.
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ަޑއިރު ތެރޭގައ ،ި،އޭނާގެ ޞިއްހީ ހާލަތު
ޑ
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުން ވީއްލުމަށްފަހު ހިނގާ ފުރަތަމަ  24ގ ި
ނަމަ އެކަން ކުރަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން މިކަމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި އެތައް ބަޔަކު
ހުރި ގޮތް ބެލުމަށް އެދިއްޖެނ
ހިފާނެކަމަށް ފެނެއެވެ .އަދި މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯވެސް ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
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މމާއްދާގެ )ނ( ގެ  1ގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރުގެ އިތުރުން ދިވެހިރައް ި
ޔތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ި
ނަންބަރުވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ.
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މމާއްދާގެ )ނ( ގެ "ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މޮޔަވުން" މިތަނުގައި މޮޔަވުން މިބަހުގެ ބަދަލުގައި ބުއްދިގޯސްވުން
ި
ބޭނުންކުރަން ފެނެއެވެ.
ތކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޙުކުމެއްތޯ ސާފުކުރު ް
މމާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ަ
ނ.
ި
މއްދަތަކަށް
މިމާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ބަދަލުގައި  1އަހަރާއި  3އަހަރާދެމެދުގެ ު
ން ފެނެއެވެ.
ހުކުމްކުރެވިދާނެ ގޮތަށް އޮންނަނ
 26ވަނަ މާއްދާ
6
ނނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގައި ހުރި
މހަކު ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މީހަކު ނުވަތަ ޤާ ޫ
މމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސިފައިންގެ ީ
ި
އި ހުރި މީހަކު "...މީގެ
މީހަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައ
ުސްތަޤުބަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން
އިތުރުން އަދި އެއްވެސް މީހަކު އިތުރުކުރަން ފެނެއެވެ .އެއީ މސ
ޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވިދާނެތީއެވެ.
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ޭނީ ކިހިނެތްކަން ބަޔާންކުރަން ފެނެއެވެ .އަދި ނޮން-
މިމާއްދާގެ )ހ( އިން )ކ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް ނަގައިދެވނ
ޕެކިއުނަރީ ފައިނޭންޝަލް ކޮމްޕެންޒޭޝަންއަކަށްވާނީ ކިހިނެތްކަންވެސް ބަޔާންކުރަން ފެނެއެވެ.
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މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލުދައްކަން ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ކަންތައްކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް
ފެނެއެވެ .އަދި ބަދަލުދެނީ އަމިއްލަ ފަރުދަކުތޯ ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުންތޯވެސް ސާފުކުރެވެންވާނެއެވެ.
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މިމާއްދާގެ

ސުރުޚީގައިވާ

އަނިޔާލިބޭ

މީހުންނަށް

ދެވޭ

އިޞްލާހީ

ފަރުވާގެ

ބަދަލުގައި

ަނިޔާލިބޭ
އނ

ވ
ުންނަށްދެ ޭ
މީހނ

ލކުރަން ފެނެއެވެ.
ނަފްސާނީ/އިޖްތިމާޢީ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން މިގޮތަށް ބަދަ ު
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި އެން.ޖީ.އޯތައްވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ .އަދި
ރވުމުގެ ބަދަލުގައި މިކަން ބަލާ ކޮމެންޓްކުރާ ގޮތަށް އޮތުމަށް ފެނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން މިކަމުގައި ބައިވެރި
ނ
ލއިން ބައިވެރިވާ ް
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއި ާ
ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާގޮތަށް އޮންނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަމަށް ކަަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.
މމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން
ި
އޭ.ޖީ ،ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ،ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮންނަގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެނެއެވެ.
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މމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ ރޯލަކީ ކޮބައިކަމާއި މިކަންކުރަން ރާވާގޮތަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުން މުހިއްމެވެ.
ި
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މމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި އެން.ޕީ.އެމްގެ ދައުރާ ތައާރުޒުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެން ކަމުން މިމާއްދާގެ
ި
)ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ.
އިވާ ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓިންގް ކޮމިޝަނުންނާއި އެން.ޕީ.އެމްއިން މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.
މމާއްދާގައި )ރ( ގައި ބުނެފައ
ި
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މިމާއްދާގައި " މި ޤާނޫނުގައި މާއްދީ އަނިޔާއެއްކަމަށް ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއްކަމަށް ،ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ
އިހާނެތި

ޢަމަލެއްކަމަށް ،ނުވަތަ

ާނީ
އިންސނ

ކަރާމާތް

ގެއްލޭފަދަ

އަދަބެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަމެއް

ކޮށްފިކަމަށް

ައި ،އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން
އ
ނ ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުންނާ ި
ިނދު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގއ
ތުހުމަތުކުރެވޭހނ
ހނިހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ެ
ކޮމިޝަނަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށާއި ،ކަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެއެވެ.
ާނއެވެ.
ނ
މބައި އުނިކުރަން ފެނެއެވެ .މިގޮތަށް މިމާއްދާ އޮތުމުން ކޮމިޝަނަށް ޕްރޮސެކިއުޓްކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންދ ެ
ި
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ނކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަންއަކީ އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްއެވެ .ނަމަވެސް މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ ް
އވާ ބައެއް
އވެ.
ށވެސް ރައްދުވާކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވެ ެ
ސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންއަ ް
ޒިންމާތަކާއި ދައުރުތަކަކީ ޕޮލިސ
ޗއް އިތުރަށް ސާފުވާނެގޮތަކަށް ބުނުން މުހިއްމެވެ.
މިމާއްދާގެ)ނ( ގައި ބުނާއެއް ެ
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ަސާތައް ކަމުން މިނިސްޓަރގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ
މމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސސ
ި
ބޭނުންކުރުން.
މމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު އިތުރަށް ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ދިރާސާކުރަން ބޭނު ް
ނވެއެވެ.
ި
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ދ
ލއްޔަތުތައް ތަޢާރުޒުވާފަ ަ
ނކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް އެކި އިދާރާއިން ހަދާގޮތަށް އޮތުމުން މަސްޢޫ ި
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ ް
ގަވާއިދުތަކެއް ހެދުން އެކަ ީ
ށގެންވެއެވެ.
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ވޓް އިންސްޓިޓުއަޝަން" އާއި "އިންސްޓިޓުއުޝަނެއްގެ ސްޓާފް"
މ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމުގައި "ޕްރައި ެ
ި
މިދެބަހުގެ މާނަކުރުންވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ.
ެނގޮތަށް އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ބ( ގައި ޕްރައިވެޓް އިންސްޓިޓުއުޝަންތަކުގެ ވެރިންވެސް ހިމނޭ
މިމާއްދާގެ )ޅ( ގައި ކޮމިޝަންގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އިތުރުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ުންވެއެވެ.
ނުހިމެނޭނެތޯ ސާފުކުރަން ބޭނނ
އވާލަން ފެނެއެވެ.
ނކުރެވެއެވެ .ވީމާ މިމާއްދާ ު
މމާއްދާގެ )ވ( ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓީ އޮތުމުގެ މުޙިއްމުކަމެއް ފާހަގައެއް ު
ި

