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ބިލުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.
)ކ(

ރވުމަށް
ވމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ނެގުމަށް މަޖުބޫރުކު ު
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ބިލުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.
)(2

ށ
ތ ބަދަލުކުރުމަ ް
ނއް ތަނަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަ ަ
ނ އަ ެ
މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ،އެއްތަނު ް
އ
ޤަޞްދުގައި ރޭވުން ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކުރުމަށް ޤަޞްދުގައި މަގުފަހިކުރުވުން؛ އަދި އެމީހަކު އެފަދައިން އެ ް
ބދަލުކުރުމަށްފަހު
ނވަތަ ގެންދިޔުމަށްފަހު ނުވަތަ ަ
ދލުކުރުމުގައި ު
މގައި ނުވަތަ ބަ ަ
ށ ގެންދިޔު ު
ތަނުން އަނެއް ތަނަ ް
ށގެން ) (iiiވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (1ވަނަ ނަންބަރުގެ ) (iއިން ފެ ި
އަކުރުތަކުގައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް އޭނާއާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމާމެދު އިހުމާލުވުން؛
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ބިލުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.
)ށ(

އ
ޢމަލެއް ކަމުގަ ި
ނފައިއެވަނީ ،ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ަ
ޓކައި ޓްރެފިކްކުރުން ކަމަށް ބު ެ
ބނުމަށް ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޭ
މ ޤާނޫނުގެ 12
މނޭގޮތުންނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައިި ،
ޔންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޢަމަލެއް ހި ެ
ނނުގައި ބަ ާ
ބެލޭނެ ކަމަށް މި ޤާ ޫ
ވަނަ މާއްދާއާއި  13ވަނަ މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ.
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ރގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއި ާ
އިޞްލާޙު:

ބިލުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.
)ށ(

މ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލި ،ޝަރީޢަތުން އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައިި ،
ދ
ގ  17ވަނަ މާއް ާ
ނނު ެ
ނފެނުނު ނަމަވެސް ،މި ޤާ ޫ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ސާބިތުވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ު
ބޔާންކުރާ ކުށެއް އޭނާ ކުރިކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ ،މި ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާ
ނުވަތަ  18ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ގ
ބޔާންކުރާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށާ ގުޅިގެން އޭނާ ެ
ނުވަތަ  18ވަނަ މާއްދާގައި ަ
މައްޗަށް ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އިސްދޫ ދާއި ާ

ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރު:

ފ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސު ް
އިޞްލާޙު:

ބިލުގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.
)ހ(

ދ
ވތަ ޖަމާޢަތަކަށް މާއް ީ
ޓްރެފިކްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް ،މީހަކަށް ނު ަ
އެހީތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

