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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށީ. މި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ، ވެލިދޫ  ޖުޑީޝިއަރީ  .  عليكم السالم

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  هللا ދާއިރާގެ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  ޝަފީޤް، 

މުޙައް މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  މުޢިއްޒު،  އިއްޒަތްތެރި  އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު  ނިހާދު،  މަދު 

ޢަބްދު ފަހުމީ.  هللا މެންބަރު  މެންބަރު އިމްތިޔާޒް  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޝަހީމް 

އެޖެ ކުރިއަށްގެންދިޔައީ.  މެދުކަނޑާލިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީ  ވެސް  ކުރީދުވަހު  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ންޑާ  ހެއްކާ 

އެކެއްގައި އޮތީ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު. އެހެންނަމަވެސް، އެޖެންޑާ ދޭއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބައޮތް މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  

ބާ   ބާއްވާ  ކައުންސިލުން  ބާ  އެއީ  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ.  ކަހަލަ  ރަނގަޅު  އެޓެންޑުވެލުން  އަވަހަށް  މައްސަލައެއް. 

ގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިމްތިޚާން. ބާ އިމްތިޚާނާ ގުޅި

އަޅުގަނޑުމެން   ބައްލަވާލައްވާފައި  ސިޓީ  އެ  ގުޅިގެން.  ފީއާ  ނަގާ  އިމްތިޚާނަށް  ބާ  އެއީ  ސިޓީއެއް.  ފޮނުއްވާފައިވާ 

އެ އެޖެންޑާގެ ގޮތެއް ނިންމާލުމަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނާތީވެ  ބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް    އެއަށް  ކުރިއަށް ތި 

މި   ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  އެންމެ  ގަސްތުކުރަނީ.  ލާން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

ދިރާސާކޮށްލީ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ. އެއީ ސިޓީ. ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި މިއަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.  މަޝްވަރާ ދެން މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތް ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މަސައްކަތްކުރި   އެކުލަވާލުމަށް  ކައުންސިލެއް  ބާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަކީލުންގެ   އަދި  ޓަކައި  ނައްތާލުމަށް  މާޙައުލު  ބިރުވެރި  އޮތް  ވަކީލުންނަށް  އޭރުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބަކީ  އެއް 

ގޮތެއް ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ  ކަންކަން ރީއްޗަށް ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭނެ 

ނަމުގައި ގާނޫނެއް އެކުލަވާލައި އޭގެ ދަށުން ބާ ކައުންސިލެއް އެކުލެވިގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ. އެހެންނަމަވެސް، މި  

ގަ އަޅުގަނޑަށް  ފެންނަނީ،  އަޅުގަނޑަށް  އެކުލަވާލިފަހުން  ކައުންސިލު  ތަންކޮޅެއް  ބާ  ކުރިއަށްވުރެން  ބޫލުކުރެވެނީ 

ގޯހީހެން ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ދާ ގޮތް. އެ ވަކީލުންނަށް ވަކީލުންގެ ޙައްޤުގައި ކުރަންޖެހޭ  

މި ބޮޑުކޮށް  ޚަރަދު  ބޮޑުތަނުން  މާ  ކުރިއަށްވުރެން  އިތުރަށް  އޭގެ  އަދި  ކުޑަވުމާއި  ކުރެވޭލެއް  ކަން  މަސައްކަތްތައް   

ފާހަގަކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ގޮތަށް  ކުރިއަށްގެންދާ  ޢަމަލުތައް  ކައުންސިލުން  ބާ  ގޮތަކަށް  ކުރަންއުޅޭ 
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އެކި   ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކައުންސިލު  ބާ  ހޯދުމަށް  ޙައްލު  ކަންކަމަށް  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް 

މަ އެކިއެކި  ގެނެވި  ފެންނަނީ  ފަހަރުމަތިން  ވެސް  އަބަދު  މަޝްވަރާކުރެވޭއިރުގައި  ވެސް  ނުރަސްމީކޮށް  ޝްވަރާތައް 

އުނިވާނެ   ޙައްޤުތައް  ވަކީލުންގެ  ގޮތްގޮތަކަށް  އުނދަގޫވާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބަދަލުގައި  ދެއްކުމުގެ  ޙައްލު  ކަންކަމަށް 

ހަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ދެން  މަންޒަރު.  ރާވާ  ކަންތައްތައް  ބާ  ގޮތަކަށް  މި  ހުންނަނީ  މި  އިރާންވެފައި 

މީނދީ   ނިންމާފައި  ކައުންސިލުން  ބާ  ބޮލަކަށް  ކަމަށް  ޚަރަދުވާނެ  ޖުމުލަ  އެގްޒާމަށް  ބާ  ބާއްވާ  ފުރަތަމަ  އެގްޒާމް، 

އަތުން    20000 ކުއްޖެއް  އަނެއް    10000ރުފިޔާ.  ގޮތަށް.  ނަގާ  ލާނެ    10000ރުފިޔާ  ކައުންސިލުން  ބާ  ރުފިޔާ 

އަޅުގަނޑު ދެން  ވެސް  ގޮތަށް.  ގައިމު  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ހިތަށްއަރަނީ  އެގްޒާމް    300  ބާ  ތިބޭނެ  ކުދިން  ހެއްހާ 

ދައްކަނީ   މި  ހަދަން    6ހަދަންޖެހޭ.  އެގްޒާމެއް  ބާ  ރުފިޔާ.  ހަމަ    6މިލިއަން  އެއީ  ދަންޏާ  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

ތަށް މި ކަންކުރަން ވިސްނާ ކަމުގައި  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރިން އޮތްގޮތަށް އަލުން ރުޖޫޢަވުން މާ ރަނގަޅުހެން މި ގޮ

ވަރަށް   ކަންބޮޑުވުން  ކުދިންގެ  ތަފުސީލު  ގޮތެއް  އައި  މި  އަދަދު  މި  ހުށަހަޅަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވަނީނަމަ. 

ބޮޑަށް އޮތުމާ އެކީގައި އަދި އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ނަންބަރެއް މިއައި ގޮތަށް ތަފުސީލެއް  

ރުފިޔާ ބާ އެގްޒާމަކަށް ބޮލަކަށް ދާނެ ކަމަށް    20000ވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަމަ ބާ ކައުންސިލަށް ލިޔަން  ބޭނުން

ކިހިނެއްތޯ.   ނިންމީ  ޖުމުލަ    10000މި  އެގްޒާމަށް  އަދަދު.  ނަގާ  އަތުން  ކުއްޖެއްގެ  ދާނެ    20000އަކީ  ބޮލަކަށް 

އޮތީ. އޭގެ ތެރެއިން  ބާ ކައުންސިލުން ނިންމާފައި  ރުފިޔާ ނަގާނީ ކުދިންގެ އަތުން ކަމަށް އަނެއް    10000  ކަމަށް 

އެހެންވީމާ،    10000 އޮންނަނީ.  ގޮތަށް  އެ  ނިންމުމުގައި  ނިންމި  ކައުންސިލުން  ބާ  ކަމަށް  ކައުންސިލުން  ބާ  ލާނީ 

މި   ބޭނުން  ކަމުގައި   20000އަޅުގަނޑު  ހަދާ މީހާއަށް މިލިއަނެއް ދޭ  ޕޭޕަރު  ގޮތް، އެއީ މިސާލަކަށް  އާދެވުނު    މި 

ވަނީނަމުގައި އެ މިލިއަނެއް ނޫނީ އެ ދާ ގޮތުގެ ތަފުސީލެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެނގެން. ހަމަ ހުރެފައި ނުނިންމޭނެ  

ނިންމޭނެ   ގޮތަކަށް  އެ  ނަގާނީއޭ.  ރުފިޔާ  ލައްކަ  އެއް  މިއަދު  އާނ،  ހުރެފައި  ހަމަ  ގަބޫލެއްނުކުރަން  އަޅުގަނޑެއް 

ތަ ގަބޫލެއްނުކުރަން.  އަޅުގަނޑަކަށް  ގޮތުގެ  ކަމަކަށް  ކުރާ  މި  ކަން  މި  އޮންނަންޖެހޭނެ.  ކަމުގައި  މި  ފުސީލެއް 

ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި މި    20000ތަފުސީލެއް ބޭނުންވާތީވެ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބާ ކައުންސިލަށް ލިޔަން  

އެ  ކީއްވެގެންތޯ  ދަނީ  އެ  ޚަރަދު  އެ  ނަގަން.  ބޮލަކަށް  ކުއްޖެއްގެ  ކޮންމެ  ކޮންގޮތަކުންތޯ  ތަފުސީލެއް    އޮތީ  ކަމުގެ 

 ބޭނުންވާތީވެ އެ ކަން ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު.  
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގާނޫނު   ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  މި  2019/5ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެން   ،

އެޖެންޑާ   މަޖިލީހުން  މަސައްކަތްކުރަނީ    19ރައްޔިތުންގެ  ވުޖޫދުކޮށް  ގާނޫނުތައް  މި  މަސައްކަތްކޮށްގެން  އިން 

ޓަކައި.   ފުރިހަމަކުރުމަށް  ވަޢުދުތައް  ވެފައިވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދައިދީ  އިންސާފު  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މީގެން ދެން    އެހެންނަމަވެސް،  ލުމަށްފަހުގައި  މީހަކު  މަޤާމަކަށް  ކޮންމެ  ކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  ކޮންމެ 

ކަންތައްތަކެއް   ކޮންމެވެސް  ނުވަތަ  ޒާތީވެ  މީހަކު  އޭގެން  މީހަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގެން ދިޔައިރުގައި މި ބާ ކައުންސިލަށް  އެތައް ދަރިވަރުންގެ މައްސަލައަށް ތިން އަހަރުވެ  500ހިނގާތަން. އެގޮތުން  

މި ވަނީ ޙައްލު ނުހޯދި. ބާ ކައުންސިލުން އަދާ ހަމައަށް އައިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެތައް ގޮތަކުން ބިލަށް ބަލަމުން  

މި  ފެނިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަންޒަރު  ގޯނާކުރަމުންދިޔަ  ފުރައްސާރަކޮށް  ދަރިވަރުންނަށް  މި  ވެސް   ދިޔައިރުގައި 

އޮތީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޕަރސަނަލީ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބާ ކައުންސިލަކީ މި އުފެދުމަށްފަހުގައި މާ ބޮޑަށް މާ ދަތި  

މިހާރު   އަޅުގަނޑަށް  ތަނެއް. ދެން  ފާހަގަވަމުންދާ  ތަނެއްގެ ގޮތުގައި  ޖައްސަމުންދާ  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  އުނދަގޫ 

އުވާ  ވެސް  ކައުންސިލު  ބާ  ވެސް ގަބޫލުކުރެވެނީ  ޕީ.ޖީ ޝަމީމް  ވެސް،  ޕީ.ޖީ ޝަމީމް  އެފަދައިން  ލަންވިއްޔޭ. ހަމަ 

މިއަދު   މައްސަލައެއް  އޭގެ  ދަޢުވާކުރަމުން،  ޒާތީވެލައިގެން  މީހުންނާ  ދަޢުވާކުރަމުން،  ޒާތީވެލައިގެން  މީހުންނާ  ހަމަ 

އެހެން ގޮތުގައި.  އެއްޗެއްގެ  ނެތް  ދަޢުވާކުރެވެން  އެ  ބޭރުކޮށްލައިފި  ހައިކޯޓުން  ލާ  ވެސް  މަޤާމުތަކަށް  މިފަދަ  ވީމާ، 

މީހުންނާއި މި ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ތިމާއަށް  

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  އަދާނުކުރާ  ފުރިހަމައަށް  ވާޖިބު  ގާނޫނީ  އޮންނަ 

ކޮ ޓަކައި  ޖުޑިޝިއަރީ  ހޯދައިދިނުމަށް  އިންސާފު  ހޯދައި  ޙައްލެއް  ކަމުގައި  މި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  މިޓީން 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭހެން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށްގިނަ ކަމަށް  

ފުރަތަމަ ޓަކައި  ފެށުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އެ  އެ  ދެކެން.  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ   

 ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބައޮތްތޯ ބޭފުޅެއްގެ  މައްސަ ؟ އެހެން  ގުޅޭ  ފީއާ  އެގްޒާމުގެ  ބާ  މައްސަލާގައި  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލައިގައި 

މި   ކައުންސިލަށް އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާ އެއްގޮތަށް ބާ  އެ  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  އިއްޒަތްތެރި 
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އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމަށް  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ލިޔުމަށް  ސާފުކުރުމަށް  ކަންކަން  މައްސަލައިގެ 

ކުރިއަށްގެންދާނީ ބިލުގެ  އެގޮތަށް  ބެހޭ  ހެއްކާ  ޖެހިލާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނިމުނީ.  ބައި  އެ  އެހިސާބުން  އާދެ!   .

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައިން ފަށަންޖެހިފައި މި އޮތީ ދެއްތޯ. ހެކިބަސްދޭ    47މަސައްކަތަށް. ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް 

މީހާ ހެކިބަސްދޭ  )ހ(  ޝަރުތުތައް.  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި  ޝަރުތުތައް  މީހާގެ  އަންނަނިވި  ކިބައިގައި  ގެ 

ކަމުގައިވުން. އުމުރުން    15އުމުރުން    -1ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.   ފަރާތެއް  ފުރިހަމަވާ  ފުރިހަމަވާ    15އަހަރު  އަހަރު 

އެ   ބާއްވާފައި  ޓަކައި  ބަޙުސްކޮށްލުމަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް  މާއްދާ  މާއްދާ، މި  ކަމުގައިވުން. މި  ފަރާތެއް 

ތީ އަދި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތައް ގެނެވޭއިރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަމުގެ މަޝްވަރާ ވެސް ކުރުމަށް. މިހާތަނަށް   އޮ

މާއްދާ   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ލިބިފައި  އެކަނި  ކޮމެންޓެއް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 މަޝްވަރާކުރުމަށް. ދެން މި މާއްދާގެ ދެވަނަ އަކުރު. ބުއްދިސަލާމަތުން  ބާއްވައިލާނަން އިތުރަށް އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު 

މި ގާނޫނުގައި   -4ހެކިބަސްދިނުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.  -3ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.  

ކޯޓުން ލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު  ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި މި ގާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ހެކިބަސްދިނުމުގައި  

އެއްވެސް އެހެން މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުން. ރަނގަޅު ކަމަށް  

މީހާއަކީ  ހެކިބަސްދޭ  އިތުރުން  ޝަރުތުތަކުގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  ފެނުނީ.    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވާންޖެހޭ ކަމަށް އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ  

ރަނގަޅު.   ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ކަމުގައި  އެ    -48މުސްލިމަކު  ކޯޓުން  )ހ(  ހުރުން.  ޢަދުލުވެރިކަން  ހެކިބަސްދިނުމުގައި 

އެ ނޫން ފަރާތްތަކަކީ  ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު މި   ފިޔަވައި  ފަރާތްތައް  މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ 

ފަރާތުގެ   ހެކިބަސްދޭ  )ށ(  ބަލަންވާނެއެވެ.  ކަމުގައި  ފަރާތްތަކެއް  ފުރިހަމަވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  ހެކިބަސްދިނުމުގެ 

ހެކިބަސްދިނުމުގެ   ފަރާތްތަކަކީ  ސުވާލުއުފެދޭ  އިންސާފުވެރިކަމާއިމެދު  ގެއްލިފައިވާ  ތެދުވެރިކަމާއި  ޢަދުލުވެރިކަން 

ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ރަނގަޅު. )ށ(، )ނ(، މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި   ފަރާތްތަކެއް 

ތެދުވެރިކަމާއި   ފަރާތެއްގެ  އެ  ފަރާތަކީ  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ތެރެއިން ކުށެއް ސާބިތުވެ  ކުށްތަކުގެ  އަންނަނިވި 

އެ  އިންސާފުވެރި އޮތީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ބެލެވޭނެއެވެ.  ކަމުގައި  ފަރާތެއް  ސުވާލުއުފެދިފައިވާ  ކަމާއިމެދު 

ގަޒުފުގެ ކުށް، ދޮގުހެކި ދިނުމުގެ ކުށް، ވައްކަން، ޓެކުން، ޚިޔާނާތް އަދި ފޭރުމުގެ    -1ތަފުސީލުކޮށްދީފައިތާ ދެއްތޯ.  

ކުށްތައް.   މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ  އޮޅުވާލުމުގެ    -5ކުށްތައް. އޮޅުވާލުމާއި  ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައް. އެ ނޫން ވެސް 

ކުށްތައް.   އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  ކޮމެންޓެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން. އެ    48ޢަމަލުތަކުގެ  މާއްދާއަށް ލިބިފައި އެބައޮތް  ވަނަ 

ކޮމެންޓެއް ވެސް  ކޮމެންޓު ކިޔާލަމާ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމެންޓުގެ އިތުރަށް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ  
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ހޯމްއެފެއާޒްގެ ކޮމެންޓުގައި މިވަނީ ގަސްތުގައި  ؟ އެބަ، ހޯމް މިނިސްޓްރީތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް. ސޮރީ! 

ޖެނެރަލް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަނެއްކާ  ގުޅިގެން  ކޮމެންޓާ  އެ  ދެން  ހިމެނުމަށް.  ވެސް  މި  ކުށް،  މެރުމުގެ  މީހުން 

ގެ )ނ( މިހާރު އޮތްގޮތަށް އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް   48ގަނޑުމެން ކިޔާލާނަން.  ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް. އެ ވެސް އަޅު

އެހެންވީމާ،   ފެނުނީ.  ކޮމިޓީއަށް  ފަރާތުގެ    -49އަޅުގަނޑުމެން  ފުރިހަމަނުވާ  ޢަދުލުވެރިކަން  ހެކިބަސްދިނުމުގެ 

މަވެސް ވަކި ވާޤިޢާއަކާ  ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތް ނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ    47ހެކިބަސް. )ހ( މި ގާނޫނުގެ  

ހެކިބަސްދިނުމުގެ   ހާލަތެއްގައި  ނެތް  ފަރާތެއް  އެހެން  ދޭނެ  ހެކިބަސް  މިންވަރަށް  ހެއްކަކަށްވާ  ކާފީ  ގުޅޭގޮތުން 

ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމަކަށް މި ގާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ރަނގަޅު، އެބައޮތްތޯ  

އޮތީ.   49؟ ކޮމެންޓެއް ކޮމެންޓެއް  ކޯޓުން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގއ.ގެމަނަފުށި  އުނިކުރުމަށް  )ނ(  އާއި  )ހ(  ގެ 

އެހެންނަމަވެސް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ ވެސް އެބައޮތް ހިއްސާކޮށްފަ. ބިލުގައި މި  

އުސޫލަކީ މިހާރު ވެސް އިސްތިޤުރާރުކުރެވިފައިވާ    މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދެކެން. ސަބަބަކީ، މި

ޖެނެރަލްގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުރަސްއެޅޭނެ.  ސާބިތުކުރަން  ކުށްތައް  ޖިނާޢީ  ބޮޑެތި  ނެތްނަމަ  އުސޫލު  މި  އުސޫލެއް. 

ސް  ގެ )ހ( އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ ވެ  49ފަރާތުން އެގޮތަށް ކޮމެންޓުކުރައްވާފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،  

ވަނަ    48މި މާއްދާ މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުމަށް. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު މި ގާނޫނުގެ  

މާއްދާގެ )ނ(ގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތަކުން ނުހިނގާނެއެވެ. )ށ(  

ކަމެއް އުނިއިތުރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނުގެ    އަށް  އުސޫލު މި  )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގެ    48ގެނެއްސިން. މި 

ފަރާތަކާ   ސާބިތުވެފައިވާ  ކުށެއް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ދެވަނަ  ނަންބަރާއި  އެއްވަނަ  )ނ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ނަ ދެވަނަ  އިތުރުން  ނަންބަރުގެ  އެއްވަނަ  ބަދަލުކުރީ.  މިގޮތަށް  ނުހިނގާނެއެވެ.  ވެސް  ގުޅޭގޮތަކުން  ންބަރުގައި 

ދަށުން ހެކިބަސްދިނުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަން ފުރިހަމަނުވާ   އަޅުގަނޑުމެން މި ހިމެނީ މި މާއްދާގައި. )ނ( މި މާއްދާގެ 

ގާނޫނުގެ   މި  ބަލައިގަންނަންވާނީ  ކޯޓުން  ހެކިބަސް  އާއި    46ފަރާތެއްގެ  މާއްދާ  ދަށުން    47ވަނަ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ތައް އެ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. )ނ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެހެން ޝަރުތު

މި ގާނޫނުގެ   ބަލައިގަންނަވާނީ  ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން  ޢަދުލުވެރިކަން  މާއްދާ    46ދިނުމުގެ  ވަނަ 

އެ    47އާއި   ޝަރުތުތައް  އެހެން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.  ވަނަ  ކިބައިގައި  ފަރާތުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ    39ރަނގަޅު ދެއްތޯ. )ރ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާ ހެކިބަހަކީ މި ގާނޫނުގެ  

  ވަނަ މާއްދާ. ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް. މި   50ދަރަޖައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅު.  

ވަނަ މާއްދާގެ    47ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ގާނޫނުގެ    47ގާނޫނުގެ  
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މިންވަރަށް   ހެއްކަކަށްވާ  ކާފީ  ގުޅޭގޮތުން  ވާޤީޢާއަކާ  ވަކި  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ނަންބަރު  އެއްވަނަ  )ހ( 

އުމުރު ހާލަތުގައި  ނެތް  ފަރާތެއް  އެހެން  ހެކިބަސް    15ން  ހެކިބަސްދޭނެ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ފުރިހަމަނުވާ  އަހަރު 

އަހަރާއި މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމީމަ    15ބަލައިގަތުމަކަށް މި ގާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެހެންވީމާ، އެ  

ކުޑަ ދަށުން  )ހ(ގެ  ގާނޫނުގެ  މި  )ށ(  ޕާކްކުރަން.  ބާއްވާލައި  ނިންމޭނީ.  ގޮތެއް  ވެސް  މާއްދާއާމެދު  ކުއްޖެއްގެ  މި 

ވަނަ މާއްދާ އާއި    46ހެކިބަސް ކޯޓުން ނަގަންވާނީ އެ ކުއްޖާއަކީ ބާލިޣުވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް ވުމާއިއެކު މި ގާނޫނުގެ  

)ށ(    47 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.  ކިބައިގައި  ކުއްޖާގެ  އެ  ޝަރުތުތައް  އެހެން  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މާއް ގާނޫނުގެ  ރަނގަޅު، ބާއްވާ. )ނ( މި  މި  ނެގުމުގައި  ހެކިބަސް  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ    49ދާގެ  ވަނަ 

ލާ މައްޗަށް  ކުޑަކުއްޖާގެ  ހުވާކުރުން  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހެކިބަސްދޭ  އާދެ!    ޒިމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ދަށުން 

އެހެންވީމާ،   ކޮމެންޓެއް.  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  މި    50ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މި   އަޅުގަނޑު  އެގޮތަށް  ގޮތުގެމަތީން  އެއްގޮތްވާ  ކޮމެންޓާ  ހުށަހެޅުއްވި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބަދަލުގެނައީ 

ކަ ކުޑަކުއްޖެއް  ފަރާތަކީ  ހެކިބަސްދޭ  މައްސަލައިގެ  ބަދަލުކުރީ.  ހާލަތަށާއި،  ކުޑަކުއްޖާގެ  ހަކިބަސްދޭ  ވާނަމަ  މުގައި 

ހެކިބަސް   ކުޑަކުއްޖާގެ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  ހެކިތަކަށް  އެހެނިހެން  ލިބިފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ބާވަތަށާއި،  ޒާތަށާއި، 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ނިންމަންވާނެއެވެ.  ގޮތެއް  ފަނޑިޔާރު  )ނެގުމާމެދު  އަޅު  ( ށ(  އެއީ  ވެސް  އޮތީ  އެ  ގަނޑުމެން 

ކޮމެންޓަކާ ގުޅިގެން މިހާރު ޕާކްކޮށްލާފައި ކުރިއަށްދަނީ. )ނ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުދަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި  

ގާނޫނުގެ   މައްޗަށް    94މި  ކުޑަކުއްޖާގެ  ހުވާކުރުން  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހެކިބަސްދޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގާނޫނުގެ  ލާޒިމްކޮށްގެންނުވާ މި  ހެކިބަހަކީ  ނަގާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  )ރ(  ރަނގަޅު.  މާއްދާގައި    39ނެއެވެ.  ވަނަ 

ވަނަ    47ބަޔާންކުރާ ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިބަހެއްނޫނެވެ. އޯކޭ. )ބ( މި ގާނޫނުގެ  

)ހ(ގެ   އޮތް  1މާއްދާގެ  އެހެން  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ނަންބަރާއި  ބަޔާންކުރާ  ވަނަ  މާއްދާތަކުގައި  އެ  ނަމަވެސް   

ގާނޫނެއްގައި   ވަކި  ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމުގައި  ހެކިބަސް ކޯޓަށް  ކުޑަކުދިންގެ  ފުރިހަމަނުވާ ހާލަތުގައި ނެގޭ  ޝަތުރުތައް 

އުމުރުން   ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނެއްގައި  ވާނަމަ އެ  ދަށުގެ ކުޑަކުދި  15ބަޔާންކޮށްފައި  ންގެ  އަހަރުން 

ކުރިއަށް.   ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ގާނޫނު  މި  ބަލައިގަތުމަކަށް  މި    -51ހެކިބަސް  ހާލަތްތައް.  ނަގައިގެންނުވާނެ  ހެކިބަސް 

ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ މައްސަލައިގެ ޚަސްމަކާ  

އެ  ތަޢާރުޟްވާ މަސްލަޙަތެއް އޮތް   މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމަ  އަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮތް  މައްސަލައިގެ ޚަސްމަކާ  ނުވަތަ 

މައްސަލައެއްގައި އެ މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިގެންނުވާނެއެވެ. އެ މާއްދާއަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތް  

މި   ނޫން  ރެކޯޑެއްގައެއް  އެކަމަކު  ކިޔާލާނަން.  ހަމަ  ގެންދަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން.  މި  ކިޔަމުން  ކޮމެންޓްސްތައް 
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ގޮތަކަށް    51)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  މި  ބޭއްވުމަށް.  އޮތްގޮތަށް  މި  މާއްދާ  ވަނަ 

ނުވަތަ   އޮތް  މަސްލަޙަތެއް  ތަޢާރުޟްވާ  ޚަސްމަކާ  މައްސަލައިގެ  މީހާއަކީ  ހެކިބަސްދޭ  ނުވާހާހިނދަކު  ބަޔާންކޮށްފައި 

ލައިގެ ޚަސްމަކާ އަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ވާނަމަ އެ މައްސަލައެއްގައި އެ މީހެއްގެ ހެކިބަސް  މައްސަ

މައްސަލައިގެ    51ނަގައިގެންނުވާނެއެވެ.   "މި  ފެނުނީ.  ބޭއްވުމަށް  ހަމަ  ބަލާލުމަށް  އަދި  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ޢިބާރާ މި  އޮތް"  މަސްލަޙަތެއް  ތަޢާރުޟްވާ  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް.  ޚަސްމަކާ  އިތުރަށް  އޮންނާތީ  މިހެން    -52ތް 

ހެކިބަސްދިނުމުގެ   ނުވާހާހިނދަކު  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގާނޫނުގައި  މި  ލާޒިމްކުރުން.  ހެކިބަސްދިނުން 

ލާޒިމްކުރެވި ކޯޓަށް  ހެކިބަސްދިނުމަށް  މީހަކީ  ކޮންމެ  ހުރި  މީހެކެވެ. ރަނގަޅު.  ގާބިލުކަން  ބަސްދިނުން  ހެކި  -53ދާނެ 

އޮތް   52ނޫނުގެ  ގާލާޒިމުނުކުރެވޭނެ މީހުން. މި   މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން    ވަނަ މާއްދާ އެހެން  ނަމަވެސް، ހެކިބަސް ދޭ 

ލަތުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް  ހާ ލަތެއް ވުޖޫދުގައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ  ހާ ލަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހާއަންނަނިވި  

ވަކި    -2ވަކި ވާޤިޢާއަކާ ގުޅޭގޮތުން އެހާ ތަނަށް ކާފީ ހެކި ލިބިފައިވުން.    -1ވާނެއެވެ.  އެ މީހަކަށް ލާޒިމުކޮށްގެންނު

ތިބުން.   މީހުން  އެހެން  ދޭނެ  ހެކިބަސް  މިންވަރަށް  ހެއްކަށްވާ  ކާފީ  ގުޅޭގޮތުން  ޝަރީޢަތަށް    -3ވާޤިޢާއަކާ 

މި    -4ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ދޭންޖެހުން.  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރާ މީހަކު އެ މައްސަލައާ  

)ނ( ޖިނާ  މާއްދާގެ  ފިޔަވާ  ހާލަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދަޢުވާކުރާ  ޢީގައި  ފަރާތެއް  ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލައެއްގައި   

ގެ   ދަޢުވާއެއް ކުރަނީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް އެއް ދަޢުވާއެއް ޢީޖިނާ  -5ފަރާތުގެ ހެއްކަކަށް ވާންޖެހުން.  

ތެރެއިން   މީހުންގެ  އެ  މީހަކަށް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  އެކުގައި  މައްޗަށް  އެންމެންގެ  އެ  ގޮތުގައ 

ދޭންޖެހުން.   ހެކިބަސް  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  ހެކިބަސް    -6އެހެން  ފަރާތްތަކާއި  ލިބިގެންވާ  އިމްތިޔާޒު  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ލާޒިމުކުރުމުން   އިމްގާދިނުމަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނޫނަކުން  ފަރާތްތައް.  ލިބިގެންވާ  މި    6ތިޔާޒު  ބަދަލު  އަށް 

މިގޮތަށް    6ގެނެވުނީ   ފަރާތްތައް"  ލިބިގެންވާ  އިމްތިޔާޒު  ގާނޫނަކުން  އިމްތިޔާޒާއި  "ޑިޕްލޮމެޓިކް  އަކުރަށް،  ވަނަ 

)ހ(ގެ   މާއްދާގެ  މި  )ށ(  ވީނަމަވެސް  (6)ބަދަލުކުރީ.  އޮތްކަމުގައި  އެހެން  ނަންބަރު  ޖިނާވަނަ  ދަޢުވާއެއް  ޢީ،   

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ވަކިވަކި ދަޢުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މީހުންގެ ތެރެއިން  

ދެކޮޅަށް ނުވަތަ  އެއްކޮޅަށް  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  އެހެން  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އެ  ދެވިދާނެއެވެ.    މީހަކަށް  ހެކިބަސް  ވެސް 

ފެންނަ ކަމަށް. )ނ( ޖިނާ)ށ( މިގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  ޢީ ބައިންދަން 

މި   ހާޒިރުކުރަން  ގޮތުގައި  މީހެއްގެ  ދޭ  ހުއްދަކުރާ  ގާހެކިބަސް  ހެއްކެއްގެ  ހާނޫނު  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާކުރާ  ލަތްތަކުގައި 

ހެކިބަސް   ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  އިތުރަށް  ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  )ނ(  )ށ(،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެވިދާނެއެވެ. 
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  54ލާނަން. ފަށާނީ ދެން އޮތް މާއްދާއިން. އެއީ  އިވިސްނުމަށް ޕާކްކޮށްފައި މިއަދަށް މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަ

 އިން. މިހާހިސާބުން ނިމުނީ ކޮމިޓީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

_____________________ 

 
 




