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 2021/11 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

           އަށް( ޤާނޫނު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  6
 

 

 .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ފަނިޑޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 
 ވަަނ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ައދި އެ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 ޙިމާޔަތާއި 
 ރައްކާތެރިކަން 

 ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ރައްކާތެިރކަން، ޙިމާޔަތާއި ދޭންޖެހޭ އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް )ހ(  .13

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ ފޯސްއިން ޑިފެންސް
 

 ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން.މާއްދާ ވަނަ  13 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .2

 

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު 
ދިރިއުޅޭނެ ރަސްމީ 

 ތަން 

ާޢއިލާ ދިރިއުޅޭނެ ރަސްމީ ތަނަާކއި، އެ ތަނަށް ބޭނުންާވ އުއްތަމަފަނޑިޔާާރއި އޭނާގެ  )ހ( 13-1.

އެކަީށގެންވާ ޢަދަދެްއގެ ުމވަްއޒަފުންނާއި، އެ ތަނަށް ހިނާގނެ ޚަރަދު ދައުލަުތެގ 

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ރަސްމީ  )ށ(  

ތަނަކީ، ސަލާމަތީގޮތުން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ ގޮތަކަށް ހުރި ތަެންއ 

 ކަމުގަިއވާްނވާނެެއވެ.
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅޭ ަރސްމީ ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނީ، މޯލްޑިވްްސ  )ނ(  

 ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިންނެވެ.

ނަށް ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިިރއުޅޭ ަރސްމީ ތަ )ރ(  

 ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ުއއްތަމަފަނޑިޔާުރގެ ޢާއިލާ ކަމަށް ބުނެފަިއ  )ބ(  

އެވަީނ، ުއއްތަމަފަނޑިޔާާރ އެުކގަިއ ދިރިއުޭޅ، އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަަތ 
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ައހަރު ފުރިފައިވީނަމަވެްސ  18ދަރިންނާއި،  އަހަރު ނުފުރޭ 18 ޢުމުރުން ފިރިމީހާއާއި،

ކާވެންޏެއް ނުކޮށް ތިބޭ ދަިރންނާއި، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިންނާއި، 

 އުއްތަމަފަނޑިޔާުރގެ މަންމައާިއ ބައްޕައަެށވެ.
 

 ދުަވހުން  ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުަގއި ދިވެހިސަރުކާުރގެ  ،ތަޞްދީޤުކޮށް ،ފާސްވެ ޤާނޫނު  މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި .3

 .ފެށިގެންނެވެ
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