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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަރު   އިއްޒަތްތެރި މެންޑައިގެން ތިއްބެވީ  ފެށީ. ވަވުންވަނަ ބައްދަލު  27ގެ  ކޮމިޓީރީ  އައައްސަލާމުޢަލައިކުމް. ޖުޑީޝި

  މް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަރު ޝަހީ، އިއްޒަތްތެރި މެންޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ޙުސައިން  . އަދި ސަޢުދު  ގަނޑު އިމްތިޔާޒްރުން އަޅުއިތު  އޭގެ  ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު އަދި އިންޢަލީ ޙުސަ 

މަސައްލައިންކޮށް އެބަ ބައިވެރިވެވައޮން ބިލުގެ  ބެހޭ  ކުރިއަށް  ޑައިގަންނަވާ. ހެއްކާ    135.  އޮތީމި    ގެންދިއުން ކަތް 

  ގާނޫނީ ލަފާދޭ   ޖެހިފައި އޮތީ. އަރިމަތީގައި މި އޮތީން   ފަށަ ވަނަ މާއްދާއިން 135؟ އަދުމި  ވަނަ މާއްދާއިން ދެއްތ  

މުޢާއެކު  މީހުންނާ ލިބިމަކުރެވޭ  )ހ(  ލާތަށް  ރައްކާތެރިކަން.  ގާނޫނީދޭ  އޭނާއަށް  މީހަކާއި  މީހަކާ  ފާދޭ  ލަ  އެއްވެސް 

ކޮށްފަ މުޢާމަލާދެމެދު  މަޢުއިވާ  މަޖު ހާމަޢަތަށް އް ޝަރީލޫމާތެތަކާ ގުޅޭ  މީހަކަށް  އެ  ކަށް  ކުރުމަހާމަ  ،ބޫރުކުރުމަކީ އެ 

މަ ނުކުރެވޭޖުބޫރެ މީހަކަށް  )ހ(  135މި  ވެ.  ނެއެ އް  މާއްދާ    ފްހޫމަށް )ހ( އެ އޮތްގޮތަށް އެ މަ  135އާދެ!    ،ވަނަ 

  ތީވެ ންނާޢިބާރާތް އެގޮތަށް އޮއެ    " ގާނޫނީ ލަފާދޭ މީހަކަށް". އެހެންނަމަވެސް، މި  ކުރެވޭލުގަބޫ   ން އެއްބަސްވެ ކޮމިޓީ

ން  މަވެސް، އަޅުގަނޑުމެ ހެންނަ. އެ އެ ލަފުޒު ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަނީ "ކީލެއް ގާނޫނީ ވަ"ސުވާލުއުފެދުނީ  

ގޮތަށް  އެ  ނީ ލަފާދޭ މީހާ ފްޓުގައި ގާނޫޑްރާ  އޭ މިބާވަދެއްގައިޞަޤުނަން މިއީ ކޮން މަލާއިބާއްވަށް ޓަކައި  ންކޮށްލުމަޤީޔަ

ވަނީ މި  ބަދަލުކުރަން ންކޮށްޤީޔަކަން    . އެބޭނުންކޮށްފައި  ލަފުޒު  އެ  ހާލަތެޖެހި  ފައި  ގޮތަށްއްގައިއްޖެ  ބަދަލުކުރާ     .

ކ ޓަށް  ފާދޭ މީހާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  ނީ ލަމީހަކު އޭނާއަށް ގާނޫ  މަވެސްއި އެހެން އޮތް ނަގަ  )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(

ރުމަށް  ންވާ މިންވަރަށް ހާމަކު މާތެއް ކޮންމެހެން ބޭނުލޫންވާ ކަމަކާ މަޢުހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެ ހެކިބަސް ހ ދުމަށް ބޭނު

އް ހާމަކުރުމަށް އެ ގާނޫނީ ލަފާދޭ  ލޫމާތެރަށް މަޢު ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަނުވަތަ ހެކި އިތުރަށް ތަފުސީލު 

އެ ކ ޓުން  މާއްއެވެދާނެންގިމީހާއަށް  މި  ރަނގަޅު.  ވެސް  ހަދާ  އަދި  ވެސް  .  ކުރިން  ލަފާދޭ  ނީ  ގާނޫ" ފާހަގަކުރި  މަ 

ޢިބާރާ  "މީހާ މާކު  އަޅުގަނޑު  ތައްތްއެހެން އޮންނަ  މިމާޅު.  . )ށ( ރަނގަމި ކޮށްލީ  މި  ތަންކޮޅަކީ    ކް  ހަމަ  ކޮށްލާ 

އޭނާގެ މުވައްކިލާ  ނޫނީ ވަކީލާއި  ގާ  ނަމަވެސް   މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ގާނޫނީ ލަފާދޭ މީހާގެ އެ ޖުމްލަ. )ނ(  

ނިސްބަތަށް  ގާދެމެދު   ގުޅުންހުރި  އެކަމާ  ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު،  ކަމުގެ  ރާވާފައިވާ  ކުރުމަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ނޫނާ 

އޮތީ ހަމަ ގާނޫނީ ވަކީލު އެ    މިފަހަރު މި   މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ކ ޓުން އެ ވަކީލުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ.

ބޭނުންކޮށްފަ ޑްރާފްޓުގައި މިގޮތަށް  ޞަޤު. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެނގިއްޖެ ވަކި މަ ޖުމްލަ  ދެއް އޮވެގެން ނޫންކަން މި 

އެ ކުރީގެ އެ މާއްދާތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު    "މީހާ  ގާނޫނީ ލަފާދޭ"

މަތީގެ މާއްދާތައް ވެސް. މިހާރު )ހ( ބަދަލު މި ކޮށްލެވުނީ  ވެސް އޮތްގޮތްކޮށްލަން. ގާނޫނީ ވަކީލަށް ބަދަލުކޮށްލުން  
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މުޢާމަލާ ކޮށްފައިވާ  ދެމެދު  މުވައްކިލާ  އޭނާގެ  ވަކީލާއި  މަޢުލޫމާތެއް ޝަރީޢަތަށް    ތަކާގާނޫނީ  އެ  ހާގުޅޭ  މަކުރުމަށް 

ލާނަން. މި މާއްދާގެ  އި ނަވައެކުގައި ދަން  މީހަކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނޭ. މިގޮތަށް. )ށ( އިޞްލާޙުކޮށްލެވުނު ތަންކޮޅާ

  އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކ ޓަށް ހުށަހަޅައިފި   ގައި )ހ(

ބޭނުންވާ ކަ ހ ދުމަށް  ހެކިބަސް  އެ  ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ    މާ ނަމަ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  މަޢުލޫމާތެއް ކޮންމެހެން  ގުޅޭ 

ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް އެ ގާނޫނީ ވަކީލަށް ކ ޓުން   ތަފުސީލުހެކި އިތުރަށް

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ. )ނ(   ނަމަވެސް   މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް   އެންގިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް 

 ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭހިނދު،  ނޫނާ ގާނޫނީ ވަކީލާއި އޭނާގެ މުވައްކިލާ ދެމެދު  ގާ

ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ. މައްޗަށް  ވަކީލުގެ  އެ  ކ ޓުން  ހާމަކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ނިސްބަތަށް  ގުޅުންހުރި  )ރ(    އެކަމާ 

ބަލައިގަނެވުނީ.   މިގޮތަށް  ބަދަލުކުރެވިފައި އަދި  ކުރެވޭ    ،ޚީއަރިމަތީ ސުރު  . )ހ(ގ136ެމިގޮތަށް  ނޫސްވެރިންނާއެކު 

ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އައިސްފައިވާ މައްދާ. މި މާއްދާއާމެދުގައި    މާއްދާ މިއީ އެންމެ  މުޢާމަލާތަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒް. މި

ކަމާ ކައުންސިލާ  އަޅުގަނޑުމެން  މީޑިއާ  ނޫސްވެރިންނާއި  އަދި  ބައްދަލުކުރާނެ.  ވެސް  މުއައްސަސާތަކާ  ވެސް  ބެހޭ   

ވެސް  ބައްދަލުކުރާ ގޮ ދަޢުވަތު  ހަމަމިހާރު  ތަށް އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް    އެރުވިފައިވާނީ. އަދި  އެއާއެކުގައި 

ކޮމެންޓް ތަފުސީލީ  ވަރަށް  ވެސް  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މ ލްޑިވްސް  އެބައޮތް  އެންމެ  ލިބިފައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން   .

ދެން މި  މާއްދާއެއް.    ލުމަށްފަހުގައި ނިންމާނެނިންމާނީކީއެއް. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެމި  މުމަކުން ނޫން  ންދުވަހެއްގެ ނި

ޕާ ކިހިނެއްތ ކްމާއްދާ  ފެންނަނީ.  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޕާ ؟ކޮށްލާފައި  މާއްދާ  ހާމަކުރުމުގެ  ކްކޮށްލާފައި  މަސްދަރު 

ބަޔަށް ޖެހިލާނަން.   އޮތް  ދެން   ، ންމާކުރުމުގެ ޒިސާބިތު  ކުރުމުގެ މިންގަނޑާއިވަނަ ބައި. ސާބިތު  4އަޅުގަނޑުމެން 

ބާބު.    17 މިންގަނޑުސާބިތުވަނަ  މަދަ  137.  ޚީސުރު  އަރިމަތީ   ،ކުރުމުގެ  ދަޢުވާއެއް  )ހ(  މައްސަލައެއްގައި  ނީ 

މިންގަނޑުންނެވެ.  ސާބިތުވާނީ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވުމަކީ މަދަ)ށ(    މަދަނީ  މިންގަނޑުން  މަދަނީ  މައްސަލައެއްގައި    ނީ 

ކ ޓަށް   ކަމަށް  ގާތް  އޮތުން  ވުޖޫދުގައި  އެކަމެއް  ނެތުމަށްވުރެ  ވުޖޫދުގައި  ކަމެއް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 

ސާބިތުވާ   ލަތުގައިހާބޫލުކުރެވޭ  ގަ އެފަދައިން  މައްސަލަ  އެކަމެއް  ކަނޑައަޅައި  ކ ޓުން  ނިންމުމެވެ.ކަމަށް  )ށ(     

  އޮތްބައި ފަހުން އިތުރަށް ބަލާލުމަށް ޓަކައި ބާއްވާފައި ކުރިއަށް ކްކޮށްލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން ކުލަޖައްސާފައި އިހަށް މާ

)ނ( ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.  ދާނީ.  ކ ޓަށް  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ނިންމުމުގައި  ކަމެއް  މިންގަނޑުން    -1  މަދަނީ 

ބާވަތް ބާވަތް  -2.  މައްސަލައިގެ  ދިފާޢުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަންކަމުގެ    -3.  މައްސަލައިގައި  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި 

  4  ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިން.  -4.  ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު އަސްލުތަކުގެ ބާވަތް

ޖުމު ކުޑަކުޑަ  ގެނެއްސަ  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލެއް  ކަންކަމުދަޢުވާ"ލައަކަށް    މިގޮތަށް   "ކުޑަބޮޑުމިން  ގެކުރެވުނު 
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)ހ(ގެ 138ބަލައިގަނެވުނީ.   މައްސަލަ.    ،  ޖިނާޖިނާޢީ  މައްޗަށް  ސާބިތުވެއްޖެޢީމީހެއްގެ  ކުށެއް  ކ ޓުން      ކަމަށް 

ޖިނާޢީ މިންގަނޑުން ކުށް    ންގަނޑުން ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމައެވެ. މިޢީކުށް ކުރިކަން ޖިނާ  އޭނާ އެ   ކަނޑައަޅަންވާނީ

ބުނެފައި އެވަނީ ކަމަށް  ކުށްކުރިކަން އެކަށީގެންވާ    ، ސާބިތުކޮށްދިނުން  އެ  މީހާ  އުފުލިފައިވާ  ދަޢުވާ  ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ 

ދިނުމަށެވެ.   ސާބިތުކޮށް  ނެތި ޝަރީޢަތަށް  ޝައްކެއް  ރަނގަޅު  138މިންވަރެއްގެ  )ށ(  އާއި  )ނ(  )ހ(   ޢީ ޖިނާ. 

ދިފާޢު ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  އޮތް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް    މައްސަލައެއްގައި  ވުޖޫދުގައި  ނެތުމަށްވުރެ  ވުޖޫދުގައި 

އެއްކޮޅަށް    ލަތުގައިހާބޫލުކުރެވޭ  ގަ އޭނާއާ  ދިފާޢު  އޭނާގެ  ނުވަތަ  އެއްކޮޅަށެވެ.  އޭނާއާ  ނިންމަންވާނީ  މައްސަލަ 

ކ ޓުން   ކަމަށް  ބަދަލާ  ނިންމަންވާނެއެވެ.ސާބިތުވާ  ގެނައި  އަށް  މި  )ނ(  ޖިނާޢީ   އެކުގައި  ދަންނަވާލަނީ. 

ދަޢުވާ  އޮތް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލައެއްގައި  ވުޖޫދުގައި  ނެތުމަށްވުރެ  ވުޖޫދުގައި  ދިފާޢު  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ލިބޭ 

އޭނާއާ  ދިފާޢު  އޭނާގެ  ހާލަތުގައި  ކަމަށް  ގަބޫލުކުރެވޭ  ސާބިތުވާ  މިގޮތަށް  އެއްކޮޅަށް  ނިންމަންވާނެއެވެ.  ކ ޓުން   

ބަލައިގަނެވުނީ.   މަދަނީ .  139އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  އިތުރުން  މައްސަލަތަކުގެ    މަދަނީ 

)ހ(  ލަތްތައްހާތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ    މިންގަނޑު ބޭނުމަށް.  މާއްދާގެ  މިންގަނޑު  މި  މަދަނީ  ބުނެފައި    ޓަކައި  ކަމަށް 

 )ހ( ރަނގަޅު. )ށ(  ގެ 139  ނެތުމަށްވުރެ ވުޖޫދުގައި އޮތުން ގާތްވުމުގެ މިންގަނޑަށެވެ.  އެވަނީ، ކަމެއް ވުޖޫދުގައި 

މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާ  ވެސް   މަދަނީ  މައްސަލަތަކުގައިޢީއަދި  ވަކިވަކި    ވެސް    ހުށަހެޅިފައިވާ  ކުރިމައްޗަށް  ކ ޓުގެ 

ވުޖޫދުގައި އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން  ނުވަތަ ވަޤާއިޢުގެ    ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުތާއެއް  ތެރެއިން ވަކި ވާޤިޢާއެއް 

މިންގަނޑެވެ.  ކަނޑައެޅުމަށް މަދަނީ  މިންގަނޑަކީ  ބަލާނެ  )ނ  ޓަކައި  ރަނގަޅު.  މައްސަލައެއްގައި    ()ށ(  މަދަނީ 

ނިންމުމުގަ  ދަޢުވާކުރާ  މައްސަލަ  ކޮޅަށް  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލައިގައި  ނުވަތަ  ކޮޅަށް  ބަލާނީ ފަރާތުގެ  އެ    އި 

ޖުމު މުޅި  ކަންކަމުގެ  ހުރި  ސާބިތުކުރެވެން  މިންގަނޑު  މަދަނީ  ވަކިވަކިން  މައްޗަށް  ވަޒަންކުރާއިރު،  ދެފަރާތުގެ  ލަ 

ފެންވަރަށް،   އެއް  މިންގަނޑާ  ކޮޅަށް  ދަޢުވާކުރާމަދަނީ  އެކަމެއް    ފަރާތުގެ  ކޮޅަށް  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ 

ރަނގަ  ސާބިތުވޭތ އެވެ. ވެސް  އޮތް  ޅު. )ރ( )ނ(  މާއްދާގެ )ށ( އެހެން  ޖިނާ  މި     މައްސަލައެއްގައި ޢީ ނަމަވެސް، 

ބަލާނީ  ނިންމުމުގައި  މައްސަލަ  ކޮޅަށް  ފަރާތުގެ  ތެރެއިން    ދަޢުވާކުރާ  ކަންކަމުގެ  ހުށަހެޅި  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ 

 މިންގަނޑުން އެ  ޢީ ޖިނާ  ރާއިރުލަ ވަޒަންކު ވަކިވަކިން މަދަނީ މިންގަނޑު ސާބިތުކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގެ މުޅި ޖުމު

ޖުމު  .ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވޭތ އެވެ އިންތަންކޮޅު    "މިންގަނޑު"ލައިގެ  އާދެ! )ރ( ވެސް ރަނގަޅު. މީގެ ތެރެއިން އެއް 

ސާބިތު" ބަދަލުކޮށްލެއްވީ.    "ކުރެވެންމިންގަނޑުން  މި  މާއްދާގެ )ހ(  140.  140އެގޮތަށް  އިސްލާމްދީނުގައި    .ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(    138ނޫނުގެ  ގާމި  .  ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުންއަދި ޤިޞާޞް  ޙައްދު  

އޮތް ޤިޞާޞް  ޙައްދު    ދީނުގައިއިސްލާމް  ނަމަވެސް  އެހެން  ކުނުވަތަ  މައްޗަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މީހެއްގެ  ށެއް 
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ނުވަތަ  ސާބިތުކުރަންވާނީ އަދަބު  ޤިޞާޞްގެ  ގޮތުން  އަދަބެއްގެ  ކުށުގެ  އެ  ކ ޓުން    އަދި  ދިނުމަށް  އަދަބު  ޙައްދުގެ 

އޭނާ  ކުރަންވާނީޙުކުމް ކުށް  ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމައެވެ.  އެ  މިންވަރަށް  ނެތް  ޝައްކެއް  އެއްވެސް  އާދެ!    ކުރިކަން 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ޒިނޭގެ ކުށް  )ހ( ރަނގަޅު. )ށ(   140)ހ( ރަނގަޅު. 

ސާބިތުކުރެވޭނީ    މީހެއްގެ އަމިއްލަ    4މައްޗަށް  ފަރާތުގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނުވަތަ  ހެކިބަހުން  ފިރިހެނުންގެ 

ފިޔަވައި   )ނ(އިޢުތިރާފުންނެވެ.   ކުށް  ކުށެއް އިސްލާމް  ޒިނޭގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދު  ޤިޞާޞް    ދީނުގައި  ނުވަތަ 

ރިހެނުންގެ ހެކިބަހުން ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ  ފި  2މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭނީ    ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް

ކަން ބެލުމަށް    ޖަހާލީ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެ   )ށ( ގައި އަޅުގަނޑުމެން ނ ޓެއް މި   އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުންނެވެ. 

އެ  މިންގަނޑުތަކުން  ބަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅުތ   ގެނައުން  މާއްދާއަށް  މި  އިތުޙުބައި  ރަށް  ސް 

ފިޔަވައި )ނ(  ކުރުމަށް.   ކުށް  ކުށެއް އިސްލާމް  ޒިނޭގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދު  ޤިޞާޞް    ދީނުގައި  ނުވަތަ 

ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަހުން ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ    2މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެވޭނީ    ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް

ވެސް ހަމަ ކުރީގެ ޢިބާރާތް މީގެ ތެރޭގައި ވެސް ނ ޓެއް ކޮށްލައްވާފައި ބާއްވާ. )ރ(    މި  އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުންނެވެ.

ދަށުން މީހެއްގެ  ގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މި މާއްދާގެ )ށ( ނުވަތަ )ނ(   ނުވަތަ ޤިޞާޞް   ދީނުގައި ޙައްދުއިސްލާމް

ކަނޑައަޅަންވާނީ ކ ޓަކުން  ކަމަށް  ސާބިތުވާ  ހެކިބަހަކީ  މައްޗަށް  ހެކީންގެ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާތަކުގައި  ނުވަތަ    އެ 

އިޢުތިރާފަކީ ވާ  ފަރާތުން  ބަޔާންކުރާ    ތުހުމަތުކުރެވޭ  ގާނޫނުގައި  ނުވަތަ  މި  ހެކިބަހެއް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް 

ކަމުގައި  ޤިޞާޞް  ޙައްދުކު،  ވުމާއެއިޢުތިރާފެއް  ކުށެއް  ނުވަތަ  ހެކީންގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަނޑައެޅުމުގައި  އަދަބު  ގެ 

ކަމާ ކަމަށް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  އިޢުތިރާފުގައި  ނުވަތަ  އެންމެހައި    ހެކިބަހުގައި  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ބެހޭ 

ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.   ޖެހިލާ  140ޝަރުޠުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް.  )ށ( އަށް  އިއްވި  އަޅުގަނޑުމެން  ނީ. އޭރުގައި 

ސާބިތުކުރެވޭނީ   މައްޗަށް  މީހެއްގެ  ކުށް  ޒިނޭގެ  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙައްދު    4އިސްލާމްދީނުގައި 

އިޢުތިރާފުންނެވެ އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނުވަތަ  ހެކިބަހުން  ކަމަށް  މި  .ފިރިހެނުންގެ  ރަނގަޅު  އީ  އެ   .ގޮތް 

ދެންވާންވީ  ހަވާލާދެވިފައި  އެބައޮތް  މާއްދާއެއް  އެހެން  )ނ(    ތިރީގެ  ފިޔަވައި ގޮތް.  ކުށް  ދީނުގައި  އިސްލާމް  ޒިނޭގެ 

ކުށެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުށެއް  ޙައްދު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާޞް  ސާބިތުކުރެވޭނީ    ނުވަތަ  މައްޗަށް    2މީހެއްގެ 

މި މާއްދާ ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް    ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަހުން ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުންނެވެ.

މި  ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ. ދެން )ރ( ގައި  މާއްދާތައް    އޮތް ވާހަކަތަކާ  މި  މަތީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކުގައި 

ޙައްދުއިސްލާމްލައިގަނެވުނީ. )ރ(  ބަ ޤިޞާޞް  ދީނުގައި  )ށ( ނުވަތަ    ނުވަތަ  މާއްދާގެ  މި  ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ހެކީންގެ    ގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކ ޓަކުން ކަނޑައަޅަންވާނީ)ނ(
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ފަރާތުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނުވަތަ  އިޢުތިރާފަކީ،ހެކިބަހަކީ،  ވާ  ބަޔާންކުރާ      ގާނޫނުގައި  ފުރިހަމަވާ  މި  ޝަރުޠުތައް 

ކަމުގައި އިޢުތިރާފެއް  ނުވަތަ  ޤިޞާޞް  ޙައްދުވުމާއެކު،  ހެކިބަހެއް  ކުށެއް  ނުވަތަ  އަދަބު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގެ 

ކަމަށް   ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  އިޢުތިރާފުގައި  ނުވަތަ  ހެކިބަހުގައި  ހެކީންގެ  ޝަރީއިސްކަނޑައެޅުމުގައި  ތުގައި  ޢަލާމީ 

އެންމެހައި   ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. ބަޔާންކުރާ  އެއްބައި    ޝަރުޠުތައް  ހިމެނޭ  މި  ޢިބާރާތުގައި  އެންމެފަހު  މީގެ 

އިޞްލާޙުކޮށްލާފަ ދެންމެ  މިވަނީ  ޝަރު އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެހައި  ބަޔާންކުރާ  ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ  ތައް  ޠު. 

އޮތީ  ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.   ޝަރުކުރީގައި  ގާނޫނެއްގައިވާ  ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.  ޠުއެހެން  ގޮތަކަށް.  ތައް  އެކަހަލަ 

ބަދަލާ ބަދަލުގެނެއްސަ މި  މާއްދާ ބަލައިގަނެވުނީ. )ބ(    އަޅުގަނޑުމެން މި  އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން  އެކުގައި މި 

ނުވަތަ  ޙައްދު    ދީނުގައި އިސްލާމް  ނަމަވެސް  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް

ކުށެއް  ޤިޞާޞް   ސާބިތުނުވިކަނޑައެޅިފައިވާ  މިންގަނޑުން  ބަޔާންކުރާ  އަކުރުގައި  މި   އެ  ކުށް،  އެ  ނަމަވެސް، 

ޖިނާ  138ނޫނުގެ  ގާ ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ގާނޫނުގައި  ޢީ ވަނަ  ކުށަކަށް  އެ  ސާބިތުވާނަމަ،  މިންގަނޑުން   

އެހެން އަދަބެއް ދެވިދާނެއެވެ.   އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު. )ބ( ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، މިހާ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިސާބުން 

ނިންމާލީ މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  މަސައްކަތް،  މި  ފަށާނީ  މިއަދުގެ  ދެން  މި    141.  އަދި  މިއަދު  މާއްދާއިން.  ވަނަ 

އޮންނާނެ   ބައްދަލުވުމެއް  އެހެން  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން    2ކޮމިޓީގެ  ވެސް  މެންބަރުން  ޖަހާއިރު. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

އިންތި އަލަށް  ކައުންސިލަށް  ބާ  ބައްދަލުކުރާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުމުގައި  އެ  އިގެންނެވި  ބުވެވަޑަޚާއެދެން. 

 ހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  . މިހާއެކްސްކ ގެ މެންބަރުންނާ

________________________ 
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