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      ވަަނ ައހަުރެގ  2022ުދަވހު ޭބއްެވވި ަރއްޔިުތްނގެ ަމޖިލީުހގެ  ޯހމަިވ  17 ބަރުއޮކްޓޫ  2022
ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ) 2008/10 ަނންބަރު  ާޤޫނނު "ޅަ ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކު 24ދައުުރގެ  ތިްނވަނަ 

ަވނަ ާމއްާދަގއިާވ  92  ޤާޫނުނއަސާސީގެ  ބިލު" ެގނައުުމގެ  ިއޞްލާޙު ަވނަ 3އަށް ( ޤާޫނނު ކޮމިަޝުނގެ
ަރއީސުލްޖުމްހޫިރްއާޔ  ުދވަހު  ބުރާސްފަތި ( ވި 9 ަރބީޢުލްއާޚިރު 1444) 3 ޮނެވންބަރު 2022  ،ންމަތީ ގޮުތގެ

ިދވެހިސަުރކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ މިައދު ޝާއިުޢ  ،މި ބިލު ޤާޫނަނކަށްވެ ،ތަޞްދީުޤ ކުެރްއވުމުން
 ކުރެިވއްެޖއެވެ.
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 2022/18 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

   
 )ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3 

 

 ޤާނޫނު( އަްށ އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުން.)ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނުގެ  2008/10ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ވަަނ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 22-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލައެއް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން ރަސްީމ  )ޅ( .22-1 

ެތރޭގައި، ަމއްަސަލ )ސާދަ( ދުަވހުގެ  14ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، 

ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީން، އެ ަމއްސަލަެއއް ެބލުމާމެދު ނިންމި ނިންމުްނ 

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 
 

 ުދވަހުގެ ( ހަތެއް) 7 ނުހިމަނައި، ބަންދުދުވަސްތައް  ރަސްމީ ލިބޭތާ، ރިޕޯޓު ތަޙްޤީޤު (ވ) .25 

 ބޭނުންވާ  ުހށަހަޅަން ކޮމިޓީއަށް ތަޙްޤީޤުުކރާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕޯޓާ ތެރޭގައި،

 އެދޭ  ރިާޢޔަތްކޮށްދިނުން ކޮމިޓީން ނިންމުމުަގއި ަމއްސަލަ އެ ކަންތައްތަކާއި،

 ރައްުދވާ  މައްސަލަ  އިޚްތިާޔރު  ހުަށހެޅުމުގެ ކޮމިީޓއަށް ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ކަންކަން

 .ލިބިގެްނވެއެވެ ފަނޑިޔާރަށް
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )މ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 25ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު ހަަމވާ ާތރީުޚން ފެށިގެން ރަސްީމ  (މ) .25 

)ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެޭރގަިއ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގަިއ  7ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތކާ ގުޅިގެން މުޅި މައްސަަލއާމެދު ޖުްމލަ ގޮތެއްގައި ވާހަަކ 

 ދެއްކުމަށް އަޑުއެހުމެްއ ބާއްވަްނވާނެއެވެ.
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 އިުތރުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް ައކުރުތަްއ  29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

  

 ރިޕޯޓު، ފޮނުވާ ކޮމިޝަނަށް ކޮމިޓީން  ތަޙްޤީޤު  ދަށުން ގެ ( ށ) މާއްދާގެ މި (ނ-1) .29 

 ތަޙްޤީޤު ރިޢާަޔތްކޮށް ޙާލަތަށް ބަޔާންުކރާ ަގއި( ނ) މާއްދާގެ މި ނުވަތަ

 ަރއްދުވާ  މަްއސަލަ ރިޕޯޓު، ފޮނުވާ  ކޮމިޝަނަށް އެކުަލވާލައި  ކޮމިޓީން

 .ފޮނުވަންވާެނއެވެ ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރަށް

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓާމެދު ކޮމިޝަނުްނ ގޮެތއް ނިންމަންާވނީ ިމ ޤާނޫނުެގ  (ނ-2)  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފައިާވ  30

ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުާދރީވުމަްށ މައްސަަލ ރައްދުާވ ފަނޑިާޔރަށް ުފރުޞަތު 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 30ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 

    މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަނޑިޔާރުގެ ާބރުގެ ދަށުަގއިވާ ކަމަާކނުލައި މި މާއްާދެގ  (ށ) .30 

ނެތްނަަމ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުުހލަތުެގ ތެޭރގަިއ އެގޮތަްށ ޢަަމލުކުރެވެްނ 

އިތުރު ުމހުލަތަކަްށ އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމުގެ ފުުރޞަތު މި މާއްދާގެ ދަށުްނ 

 އެފަދަ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ( ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިިވ ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން.1ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) 32-1ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

  

ތަޙްޤީޤުުކރެވުުނ މައްސަަލއިގެ ާބަވތަށް ބަލަިއ ނަޞޭޙަތްދިނުން ނުވަތަ   (1) )ހ( 32-1 

ބޭނުންވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގަިއ  ންއިތުރު ތަމްރީ

 ްޕރޮގްރާެމއް ފުިރހަމަކުރަްނ އެންގުން؛ ންކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީ

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިުޢކުާރ  .7

 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން
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