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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
ސ
މންޓް ް
ޖެނެރަލް ކޮ ެ
މިޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓަރމިނޮލޮޖީ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ )ކެޓް( އާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
އެއީ މިޤާނޫނަކީ މިމުޢާހަދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނެއްކަމުން ކޮންވެންޝަންއާއި ޤާނޫނު އެއްގޮތްކުރުމަކީ މުޙިއްމު
ކަމެއްކަމަށްވާތީއެވެ.
ބަންދުކުރާ ފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް މުސްތަޤުބަލުގައި ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް މިޤާނޫނު ހިނގާނެ ގޮތެއްގެ
މަތިން ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ.
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މިމާއްދާގެ )ޅ( ގައި " ތަޙްޤީޤެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،ނުވަތަ ޝަރްޢީ އަމުރެއްގެ ބޭނުމަށް ،ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ
ގ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ޙާލަތުގައިވެސް "،.....މިތަނުގައިމިވާ ދައުލަތުގެ
ބޭނުމަށް ،މީހަކު ،ދައުލަތު ެ
ލތަށް ނިސްބަތްވާ
މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުންނާއި ،ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީގޮތުން ދައުލަތް ތަމްޞީލްކުރާ ،ދައު ަ
މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ނުފޫޒުން މީހަކުލައްވާ ކުރުވާ ފަރާތްތައް ހިމަނަން ފެނެއެވެ .މިބިލްގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު
އ ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ .ސަބަބަކީ މުސްތަޤުބަލުގަ ި
ހިންގުން ޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މިޤާނޫނު ހިނގަމުންދާނެތީއެވެ.
އ
މިމާއްދާގެ )ވ( ގައި " ދިވެހި ދައުލަތުން ބައިވެރިވާ މުޢާހަދާތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާނީ "....މިތަނުގަ ި
ހަމައެކަނި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހިމެނުމުގެ ބަދަލުގައި ދައުލަތުންނާއި ރައްޔިތުން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
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ދތަކަށް ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ،
މިމާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް ޕަރސަންސް ފްރޮމް އެންފޯސްޑް ޑިސަޕިއަރަންސް UNTOC ،އަދި މީގެ
އިތުރުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންގެ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ

ޤާނޫނުވެސް

ހިމަނަން

ފެނެއެވެ.

ދ
އަ ި

އ
ހދާތައްވެސް ހިމެނަން ފެނެއެވެ .ސަބަބަކީ ފަހުން މުޢާހަދާއެއްގަ ި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އަދި ބައިވެރިވާނެ ހުރިހާ މުޢާ ަ
ސޮއިކުރިއަސް ޤާނޫނު އިޞްލާހުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމެވެ.
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މިމާއްދާގެ )ހ( " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބަޔާނަކީ ،ނުވަތަ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ވެފައިވާ އިޢުތިރާފަކީ ،ނުވަތަ
ކަމެއް ކުރިކަމަށް ވެފައިއޮތް

ޔނެއް ނުވަތަ އިޢުތިރާފެއް ނުވަތަ
އެއްބަސްވުމަކީ ،އަނިޔާގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ދީފައިވާ ބަ ާ

އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެއީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  52ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ
ނ
ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ ".މިތަނުގައި ބެލެވޭނެކަމަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކިކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ެ
ކަމުގައި އޮތުން ރަގަޅުވާނެކަމުގައި ފެނެއެވެ.
ހއާމެދު ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު" ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް މީހަކު
މިމާއްދާގެ )ށ( "...ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީ ާ
މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
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އ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި " އަނިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އަންނަނިވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުމެއް ހާސިލްކުރުމުގެ ގަސްދުގަ ި
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު "...މިތަނުގައި ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ނަން-ގަވަމެންޓަލް
އޮގަނައިޒޭޝަންސްވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ.
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މިމާއްދާގައި " ރަހުމްކުޑަ ،ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލު ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މިޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާގެ އަމުލުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބާވަތުގެ ކަމެއް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ  "....މިހެން
އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މިހެން އޮތުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
ހމާއެކު ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ
މިމާއްދާގެ "....އެމުވައްޒަފު ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ އަމުރަށް ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފުގެ ރު ު
އެނގުމުގައި ،ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ”….މިތަނުގައި އޭނާގެ ބަދަލުގައި އަނިޔާ ލިބޭ މީހާއަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
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ގ
މިމާއްދާގެ )ހ( އަށް މިބައިތައް އިތުރުކުރަން ފެނެއެވެ ""މާއްދީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބެލުމު ެ
ދަށުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ،އެ މުވައްޒަފު ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ އަމުރަށް،
ހ
ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ ރުހުމާއެކު ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ އެނގުމުގައި ،މާއްދީގޮތުން ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބޭ މީ ާ
ނ
އޭނާއާ މެދު މާއްދީގޮތުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ،އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް ،ތަދު ނުވަތަ ވޭ ް
އިޙްސާސްކުރުވައި ،ނުވަތަ ވަރުބަލިކަން ގެނުވައި ،ނުވަތަ ބަލިކަށިކަން ގެނުވައި ،ނުވަތަ މުޅި ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ
ގުނަވަނެއް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާގޮތް ހެދުމަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ .ނުވަތަ ހިންގާ ކޮންމެ
ޢަމަލަކަށެވެ".
ގތަކަށް އިބާރާތްކުރުން ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  1އަށް "ތަކުރާރުކޮށް" އިތުރުކުރުމަށްފަހު ދޭހަވާން ފަސޭހަ ޮ
ސ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  6ގައި ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި އަތުން ނުވަތަ ކޮޅުފައިން ޖެހުން މިހެން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ޖިން ީ
ގުނަވަނެ ް
އގައި ޖެހުން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  8މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން " ގަޑިންގަޑިއަށް ކާންބޯން ނުދިނުން ،ނުވަތަ ކާންދޭންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި ކާން
ށ
ނުދިނުން ،ނުވަތަ ކުނިވެފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި ކާންދިނުން ނުވަތަ ގަދަކަމުން ކާންދިނުން ،ނުވަތަ އިންސާނުން ކެއުމަ ް
ކަމުނުދާ އެއްޗެހި ކާންދިނުން.ނުވަތަ ހުއްދަނޫން ނުވަތަ ހަރާމް އެއްޗެއް ދިނުން.
މިމާއްދާއަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އިތުރުކުރުން:
•

މައިބަދަ ނުވަތަ ބުރަކަށީގައި ޖެހުން.

•

ދިރޭއެއްޗިހި ބޭނުންކޮށްގެން އަނިޔާކުރުން.

•

ލފަ ް
ބިޑިއެޅުވުމާބެހޭ އުޞޫލާ ޚި ާ
ށ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިޑިއަޅުވާފައި ބެހެއްޓުން.

•

ގައިން ތާޚިރުނުވެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ފާޚާނާނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.

•

ޕްރެޝަރ ގަން ބޭނުންކޮށްގެން ފެންޖެހުން.

•

މޫދަށް އެއްލުން ،ފެއްތުން ނުވަތަ ހޭނެތިފައި އޮއްވާ މޫދަށްލުން.

•

ދީފައިވާ ނުވަތަ ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކަށް ޤަސްތުގައި ބޭސްނުކޮށް ބެހެއްޓުން.
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•

ދިގުމުއްދަތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާ މުޢާމަލާތް ނުކުރެވޭގޮތަށް ،ރޭދުވާ ވަކިނުވާގޮތަށް އަދި ވަގުތު ނޭނގޭގޮތަށް
އެކަހެރިކުރުން.

•

ގަދަކަމުން އިސްތަށި އުފުރުން ނުވަތަ ބޭލުން.

•

އަނިޔާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ހަދާފައިވާ ތަނަކަށްލުން.

•

ބަޑިޖެހުން.

•

އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ގިނައިން ޕެޕަރ ސްޕްރޭކުރުން

•

ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ެ
ޕޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުން.

•

ގާތުން ބަލާ ފާސްކުރުމުގައި )ސްޓްރިޕް ސަރޗް(:

•

ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ފިޒިޝަނެއް ނޫން މީހަކު ބޮޑީ ކެވިޓީ ބަލާ ފާސްކުރުން.

•

އ ފާސްކުރުން
ފިރިހެނަކު އަންހެނަކު ފާސްކުރުން ނުވަތަ އަންހެނަކު ފިރިހެނެ ް

•

ސުޕަވައިޒިންގެ އޮފިސަރއެއްގެ ހުއްދައާނުލާ ގާތުން ބަލާ ފާސްކުރުން )ސްޓްރިޕް ސަރޗްކުރުން(

•

ޤނޫނޫ ޚިލާފަށް ،ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ގޮތަ ަ
ކށް ގާތުން ބަލާ ފާސްކުރުން )ސްޓްރިޕް ސަރޗް(
ހަމަޖެހިފައިވާ ާ

•

ގާތުން ބަލާ ފާސްކުރި ކަމުގެ ރެކޯޑްސް ނެތުން.

ށ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ) (18ގައި " އޮލަނބަށް ނެގުން ،ނުވަތަ އޭންގަލަށް ނެގުން" މިއީ ކޮންކަމެއްކަން ސާފުވާނެގޮތަ ް
ބަޔާންކުރުން.
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  14މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން " ހަށިގަނޑުގައި ހުރި ފާރުގަނޑަކަށް ނުވަތަ ޒަޚަމަކަށް އަސޭމިރުސް އެޅުން،
ޚމަކުން ނުވަތަ ފާރުގަނޑަކުން އިތުރަށް ދިލަނަގާނެ ޒާތުގެ ނުވަތަ އެ ތަނެއް އިތުރަށް ކަރާނެ
ނުވަތަ ލޮނު އެޅުން ،ނުވަތަ އެ ޒަ ަ
ޒާތުގެ ކެމިކަލްގެ މާއްދާތައް އެޅުން .ނުވަތަ އެފާރުގަނޑުތަކަށް އެހެން ގޮތްގޮތުން އަނިޔާ ކުރުން.
މިމާއްދާގެ )ށ(  26އަށް މިދެކަންތައް އިތުރުކުރުން:
އިސްތަށި އުފުރުން.
ނޭވާ ހާސްވާގޮތަށް ބަންދުކުރުން.
މިމާއްދާއަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް )ނ( އެއް އިތުރުކުރުން) :ނ( މާއްދީ އަނިޔާގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެންވަނީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު
ކަންކަން އެކަންޏެއްނޫނެވެ .އެބާވަތުގެ އެހެންކަންކަންވެސް މިޤާނޫނުގެ މަޤްސަދަށްޓަކައި އަނިޔާގެ މާނާގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.
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 14ވަނަ މާއްދާ
ގ
މިމާއްދާގެ )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 ކޮށްފާނެކަމުގެ
ބިރުދެއްކުން" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ށ މަރުގެ އިންޒާރުދިނުން" މިބައި އިތުރުކުރުން.
މިމާއްދާގެ )ށ( އަށް "އާއިލާގެ ނުވަތަ ގާތްމީހެއް ނުވަތަ އެމީހަކަ ް

މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  " 8ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ގާތް މީހަކާމެދު އިހާނެތިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ".މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން
ފެނެއެވެ.
ނ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ  " 14ޢާއިލާގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ވާހަކަދެއްކުން މަނާކުރުން ".މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަ ް
ފެނެއެވެ.
ނވަތަ ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް
މިމާއްދާގެ )ށ( އަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް  15އިތުރުކުރަން ފެނެއެވެ" 15 .ނަފްސާނީ ު
ހުރަސްއެޅޭ ކަންތައްތައް ކުރުން".
 15ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި " ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާއި 14
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައްފަދަ ޢަމަލުތައް ފިޔަވައި ،އެހެންކަމެއް ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު "،މިހެން
އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "އަމަލެއް" ކަނޑައެޅުމުގައި މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ
ކަމެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކަށް )ޖެނެރަލް ކޮމެންޓްސް( ތަކުން ދޭހަވާނެގޮތަށް ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެއެވެ.
 16ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާ ގެނެސްފައިވާ ގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިމާއްދާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނައުމަށް ފެނެއެވެ.
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 17ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަންދުކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާދޭ ތަންތަން ހިމެނޭތޯ ސާފުކުރަން
ދ
ބޭނުންވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއި ،ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި އަ ި
ޝންއަށް ބަ ް
ޑިޓޮކްސިފިކޭ ަ
ނދުކުރެވޭ ތަންތަންވެސް ހިމެނިގެންވޭތޯ ސާފުކުރުން މުޙިއްމެވެ.
ޝނަލް ޕްރިވެންޓިވް
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަނީ އޮޕްކެޓްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގައި އުފެދިފައިވާ ނޭ ަ
މެކޭނިޒަމްއަށްކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން މުހިއްމެވެ.
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްވާފައިވާ  7ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްތޯ ސާފުކުރުން މުހިއްމެވެ.
އަދި މިރިޕޯޓު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ހުށަހެޅުމަކީ ދަތިކަމަކަށްވާނެއެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި ތިންމަހުން އެއްފަހަރު ރިޕޯޓު
ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ރިޕޯޓު ލިބޭނެގޮތަށް އޮތުން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.
 18ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާއަށް )ށ( ގެ ގޮތުގައި މިބައި އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ .ށ .ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް
ސ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެމީހަކަށް ބޭނުންވާނޭ އަސާ ީ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި

ޅ
ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ޝަކުވާއެއް ފުރިހަމަގޮތުގައި ބަލައި ނިންމައި ،އެ ޝަކުވާ ހުށަހެ ި

ފަރާތަށް އެ ޝަކުވާގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  3މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި
ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،ތަހުޤީޤު ރިޕޯޓުގެ ބަދަލުގައި ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަންގަންވާނެކަމަށް
ބަޔާންކުރަން ފެނެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކޮށް ނިމޭތާ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަހުޤީޤު ރިޕޯޓު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އ
ދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރަން ފެނެއެވެ .މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  60ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި  30ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމާމެދު ޕީ.ޖީ އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅަން ފެނެއެވެ.
ށ
މިމާއްދާގެ )މ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން؛ މ .އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތަ ް
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އޭނާއަށާއި އޭނާގެ ފަރާތުން އެހީތެރިވާ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންނާއި
މތުގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ލިބުން.
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދު ަ
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އ
ޔ ި
މިމާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަންދުކުރާ ފަރާތުން ބަލައި ކި ަ
ހަދައިގެންނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ.
 20ވަނަ މާއްދާ
ޑ
މިމާއްދާގެ )ނ( ގެ  1ގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުމުރުގެ އިތުރުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ު
ނަންބަރުވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ.
 24ވަނަ މާއްދާ
ގއި ބުއްދިގޯސްވުން
މިމާއްދާގެ )ނ( ގެ "ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މޮޔަވުން" މިތަނުގައި މޮޔަވުން މިބަހުގެ ބަދަލު ަ
ބޭނުންކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޙުކުމެއްތޯ ސާފުކުރުން.
މއްދަތުގެ ބަދަލުގައި  1އަހަރާއި  3އަހަރާދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
މިމާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3އަހަރުދުވަހުގެ ު
ހުކުމްކުރެވިދާނެ ގޮތަށް އޮންނަން ފެނެއެވެ.
 33ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާގެ )ހ( އިން )ކ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލުތައް ނަގައިދެވޭނީ ކިހިނެތްކަން ބަޔާންކުރަން ފެނެއެވެ .އަދި ނޮން-
ޕެކިއުނަރީ ފައިނޭންޝަލް ކޮމްޕެންޒޭޝަންއަކަށްވާނީ ކިހިނެތްކަންވެސް ބަޔާންކުރަން ފެނެއެވެ.
 34ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަދަލުދެނީ އަމިއްލަ ފަރުދަކުތޯ ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުންތޯވެސް ސާފުކުރެވެންވާނެއެވެ.
 35ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާގެ

ސުރުޚީގައިވާ

އަނިޔާލިބޭ

މީހުންނަށް

ދެވޭ

އިޞްލާހީ

ފަރުވާގެ

ބަދަލުގައި

އަނިޔާލިބޭ

ވ
މީހުންނަށްދެ ޭ

ނަފްސާނީ/އިޖްތިމާޢީ ފަރުވާއާއި އެހީތެރިކަން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
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މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި އެން.ޖީ.އޯތައްވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ .އަދި
ކޮމިޝަނުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި މިކަން ބަލާ ކޮމެންޓްކުރާ ގޮތަށް އޮތުމަށް ފެނެއެވެ.
ނ
ނކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއިން ބައިވެރިވާ ް
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާ ް
ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ބައިވެރިވާގޮތަށް އޮންނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން
ޓރީގެ ބައިވެރިވުންވެސް އޮންނަގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެނެއެވެ.
އޭ.ޖީ ،ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ،ޔޫތް މިނިސް ް
 38ވަނަ މާއްދާ
ގ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި "މި މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޓީގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށްވާނީ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ެ
ރައީސްއެވެ ".މިހެން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެކެވެ" މިގޮތަށް
ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ނ( އަށް "ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުރުން" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން
ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި އެން.ޕީ.އެމްގެ ދައުރާ ތައާރުޒުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެން ކަމުން މިމާއްދާގެ
)ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ފާހަގައެއްނުކުރެވެއެވެ.
މިމާއްދާގައި )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓިންގް ކޮމިޝަނުންނާއި އެން.ޕީ.އެމްއިން މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.
ޔސަތު ބަލަހައްޓައި ،އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި
މިމާއްދާގެ )ބ( "މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޓީގެ ރި ާ
ނ
ވިލަރެސް ކުރާނީ ،ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ" .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެކެވެ ".މިފަދައި ް
ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ.
 39ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާގައި " މި ޤާނޫނުގައި މާއްދީ އަނިޔާއެއްކަމަށް ،ނުވަތަ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެއްކަމަށް ،ނުވަތަ ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ
އިހާނެތި

ޢަމަލެއްކަމަށް ،ނުވަތަ

އިންސާނީ

ކަރާމާތް

ގެއްލޭފަދަ

އަދަބެއްކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އ
ކަމެ ް

ކޮށްފިކަމަށް
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އ
ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ގުޅޭގޮތުން ،މިޤާނޫނުގެ ދަށުންނާ ި
ޞ
ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިޚްތިޞާ ް
ކޮމިޝަނަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށާއި ،ކަމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެއެވެ.
މިބައި އުނިކުރަން ފެނެއެވެ .މިގޮތަށް މިމާއްދާ އޮތުމުން ކޮމިޝަނަށް ޕްރޮސެކިއުޓްކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންދާނެއެވެ.
 40ވަނަ މާއްދާ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަންއަކީ އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްއެވެ .ނަމަވެސް މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައެއް
ޒިންމާތަކާއި ދައުރުތަކަކީ ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންއަށްވެސް ރައްދުވާކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މިމާއްދާގެ)ނ( ގައި ބުނާއެއްޗެއް އިތުރަށް ސާފުވާނެގޮތަކަށް ބުނުން މުހިއްމެވެ.
 43ވަނަ މާއްދާ
ދ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި "މިނިސްޓަރ" އަދި "ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން "މިނިސްޓްރީ" އަ ި
"ކޮމިޝަން" މިފަދައިން ބަދަލުކުރަން ފެނެއެވެ .އަދި މިމާއްދާއަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން
އިތުރުކުރަންވެސް ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު އިތުރަށް ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ދިރާސާކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި އެފަރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓާއިރު ،އެފަރާތްތަކާއިމެދު އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތާއި އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ
ރައްކާތެރިކަން ބަޔާންކޮށް ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ނުކުތާއެއް
އިތުރުކުރަން ފެނެއެވެ.
 46ވަނަ މާއްދާ
ވ.
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަ އަދަދެއް" މިބައި އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާހުކުރުމަށް ފެނެއެ ެ
"ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު
ފާސްކުރުން"

9

 49ވަނަ މާއްދާ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާނަކުރުމުގައި "ޕްރައިވެޓް އިންސްޓިޓުއަޝަން" އާއި "އިންސްޓިޓުއުޝަނެއްގެ ސްޓާފް"
މިދެބަހުގެ މާނަކުރުންވެސް ހިމަނަން ފެނެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ބ( ގައި ޕްރައިވެޓް އިންސްޓިޓުއުޝަންތަކުގެ ވެރިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން ފެނެއެވެ.
ނ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
މިމާއްދާގެ )ޅ( ގައި ކޮމިޝަންގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އިތުރު ް
ނުހިމެނޭނެތޯ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.
މިމާއްދާގެ )ވ( ގައި ބުނެފައިވާ ކޮމިޓީ އޮތުމުގެ މުޙިއްމުކަމެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ .ވީމާ މިމާއްދާ އުވާލަން ފެނެއެވެ.
 30އޭޕްރީލް 2013
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