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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވީ  .عليكم السالم ވަޑައިގެން  މިވަގުތުގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ހުޅަނގު    ޖުޑީޝިއަރީ  ހެންވޭރު 

ޝަފީޤް،  هللا ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު 

 ބެހޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރާނީ ކޮމިޓީގައި ކުރީގައި ކުރި އާންމުންގެ  ޙަސަން ޒަރީރު. ހެއްކާ

އެއަށް   އެކުގައި  ވެސް  ކޮމެންޓްސްތަކާ  ލިބުނު  ފުރުޞަތުގައި  ހުށަހެޅި  ޚިޔާލަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ޚިޔާލާއި 

ފުރަ ކުރިއަށްގެންދާނީ.  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސަރުކާރުން  ރިޔާޢަށްކުރަމުން  ބިލުގެ  މި  ސްކްރީނުން  ތަމަ 

ބާބު   އެއްވަނަ  ފެށުން.  ބައި  ފުރަތަމަ  ބިލު  ބެހޭ  ހެއްކާ  ގެންދާނަން.  ދައްކަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލު  ހުށަހެޅުއްވި 

ގެ )ހ(. މިއީ މަދަނީ މައްސަލަތާކާއި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް ނެގުމާއި ހެކި    1ތަޢާރުފު. ތަޢާރުފާއި ނަން  

ހެކި  ހު ސާބިތުކުރުމަށް  ކަމެއް  އުސޫލުތަކާއި  ތަބާވާންޖެހޭ  ވަޒަންކުރުމުގައި  ހެކި  ބަލައިގަތުމާއި  ހެކި  ށަހެޅުމާއި 

؟ ބޭނުންވާ ނިސްބަތާއި އެ ނޫން ވެސް ހެއްކާ ބެހޭ އާންމު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގާނޫނެވެ. ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭތ  

ގާނު ބެހޭ  ހެއްކާ  ކިޔާނީ  ގާނޫނަށް  މި  އަންނަނިވި    -2ނެވެ.  )ށ(  ބޭނުމަކީ  ގާނޫނުގެ  މި  ބޭނުން.  ގާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ހ(  ހާސިލުކުރުމެވެ.  އިންސާފުން    42މަޤުޞަދުތައް  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ހެކީގެ އުސޫލުކަމުގައިވާ  އެއް  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް  އެގޮތުގައި  ޙައްޤު  އުސޫލު  ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ   

ގުޅިވަޑައިގެންފި   ކޮމިޓީއާ  މިހާރު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކަނޑައަޅައިދިނުން.  ބަޔާންކޮށް  ގާނޫނުގައި  ތަފުސީލުކޮށް 

ކުރިއަށް   ރަނގަޅު.  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނިހާދު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ޝަހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ދަ ހެކި  ބާވަތްތަކާއި  ހެކީގެ  ބަޔާންކުރުން.  )ށ(  ގޮތްތައް  ބައިކުރެވޭ  ހެކި  ބުރަވެ  ގުޅުމަށް  ގޮތާއި  ރަޖަކުރެވިގެންވާ 

ހެކީގެ ބާވަތްތަކާއި... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! )ށ( އަޅުގަނޑުމެން މި ޕާކްކޮށްލަނީ އިތުރަށް ސާފުކޮށްލުމަށް އޭގައި  

ކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްލުމަށް. "ގުޅުމަށް ބުރަވެ ހެކި  އޮތް ބަހެއް. އެއީ ކޮން މަޤުޞަދެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހެއް

ލަފުޒު ސާފުކޮށްލުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   އެ  ގުޅުމަށް  އޮތް އިބާރާތުގެ  ބައިކުރެވޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން" އެހެން 

މިންގަ ވަޒަންކުރުމުގެ  ހެކި  ނެގުމާއި  ހެކިބަސް  ބަލައިގަތުމާއި  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި  ހެކި  )ނ(  ނޑުތައް  އާދެ! 

ބޭނުންވާ   ސާބިތުކުރުމަށް  ކަމެއް  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  މައްސަކަތަކުގައާއި  މަދަނީ  ކަނޑައެޅުން. ރަނގަޅު. )ރ( 

ހެކީގެ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުން. ރަނގަޅު. )ބ( ހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކ ޓުން  

ބަޔާންކު ކަންކަން  ކަންކަން  ބަލައިގަންނާނެ  ލިބިގެންވާ  އިމްތިޔާޒް  ހުށަނޭޅޭނެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  )ޅ(  ރުން. 
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ބަޔާންކުރުން. ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަނޭޅޭނެ އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރަނގަޅު.  

ފަދަ ތަންތަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި  )ޅ( ރަނގަޅު ކަމަށް. )ކ( ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަކާއި އެ

ކަމާއި ގުޅުންހުރި ނިސްބަތަށް މި ގާނޫނުގެ އުސޫލުތައް ހިނގާނޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރަދީފް... 

ރަދީފް   ރަނގަޅު.  މި    3)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މަފްޙޫމުތައް  މައިގަނޑު  ބިނާވެގެންވާ  މައްޗަށް  އެ  ގާނޫނު  މި  )ހ(. 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި  ގާ ވަނީއެވެ. ރަނގަޅު. )ށ( މި ގާނޫނުގައި  ބަޔާންކޮށްފައި އެ  ބާބުގައި  ނޫނުގެ ދެވަނަ 

ގާނޫނުގެ   މި  ރަދީފް  އިބާރާތްތަކުގެ  ލަފުޒުތަކާއި  ދީފައިވާ  މާނަކުރުމެއް  ޚާއްޞަ  ތެރެއިން  ވަނަ    151އިބާރާތްތަކުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީއެވެ. ކ އްޗެއްކަން ރަނގަޅަށް    151ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ،    މާއްދާގައި  މާއްދާގައި އޮތީ  ވަނަ 

)ހ( މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް    4ބަލާލަންވާނެ. ގާނޫނު ހިނގާނެ ދާއިރާ. އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ.  

މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.   ކ   -1އަންނަނިވި  މަދަނީ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި  ޓުތަކުގައި ހިނގާ 

މައްސަލަތައް.   ދައުލަތުގެ    -2ޖިނާޢީ  )ށ(  މައްސަލަތައް.  ހިނގާ  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި  އެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހެކި   ނެގުމާއި  ހެކިބަސް  މައްސަލައެއްގައި  ބަލަމުންދާ  ތަނަކުން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤެއްގައި  ހިންގާ  އިދާރާއަކުން 

އެ  ހުށަހެޅުމާ ހަވާލުވެފައިވާނަމަ  އިދާރާއާ  އެ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ހެކި  ބަލައިގަތުމާއި  ހެކި  އި 

ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ   އިދާރާއަކުން  އެ  އުސޫލުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުގައި  މި  ނިސްބަތަށް  ގުޅޭ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ހިނގާނެއެވެ. މައްޗަށް  މައްސަލައެއްގެ  ބަލަމުންދާ  މައްސަލަތައް    ނުވަތަ  ބާވަތުގެ  އަންނަނިވި  ތެރެގައި  އޭގެ 

އަންނަ   އެ  ދަށުން  އަކުރުގެ  އެ  ދެން  ރަނގަޅު.  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކިޔާލަމާ.  އެއްފަހަރު  އަދި  ހިމެނެއެވެ. 

( ދަންނަވާލަނީ.  މި  މިހާރު  ދޭއް  ދައުލަތ1ުއެކެއް  ލިބިގެންވާ  ބާރު  ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ  ތަޙުޤީޤުކޮށް  ކަމެއް  ގެ  ( 

( ދެއްތ .  ރަނގަޅު  މައްސަލަތައް.  ފިޔަވަޅުއަޅާ  ނުވަތަ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  އެ  2އިދާރާތަކުން  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުގެ   )

އިދާރާއެއްގެ ފެންވަރުގައި ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކޮށް އެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ތަޢުދީބީ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބާރު  

އާ މައްސަލަތައް.  ބަލާ  އަދި  އޮވެގެން  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ގުޅިވަޑައިގެންފި  ކޮމިޓީއާ  މިހާރު  ދެ! 

ހިންގާ   އިދާރާއަކުން  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އ ކޭ ކުރިއަށް. )ށ( ދައުލަތުގެ  އިއްޒަތްތެރި 

ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ގާނޫނުގައި    މަޢާފުކުރައްވާ. )ނ( ހެކިބަސް ނެގުމާއި ހެކި ހުށަހެޅުމާއި؛ ތަޙުޤީޤެއް ހެކި 

ބޭނުމުގައެވެ. އެ ކަންކަމާއި   އެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ހަމަތައް ކަނޑައެޅުމުގެ  އެވަނީ  ކަނޑައަޅާފައި  އުސޫލުތަކެއް  ވަކި 

ގާނޫނުގައި   އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތިގެ  ޖިނާޢީ  އިޖުރާއަތުތަކެއް  ތަފުސީލީ  ގުޅޭ 

އިޖުރާއަތުގެ  ކަނ ޖިނާޢީ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ނެގެހެއްޓުމާއިއެކު  އުސޫލުތައް  ގާނޫނުގައިވާ  މި  ހާލަތުގައި  ޑައަޅާފައިވާ 

އެއްގޮތްވާ   އިޖުރާއަތުތަކާ  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  އެ  ގާނޫނުގައި  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި 
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އާ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  "ހެކިބަސް  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ގެނެއްސިން.  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި  )ނ(  ދެ! 

"ހެކި   އިތުރުކޮށްލަނީ.  ގޮތަށް  މި  ގުޅޭގޮތުން"  ވަޒަންކުރުމާ  ހެކި  ބަލައިގަތުމާއި  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި  ހެކި  ނެގުމާއި 

ށް ދެއްތ . )ނ(، )ރ( އަށް  ވަޒަންކުރުން" އެ ލަފުޒު ވެސް ލައިގެން. ދެން އޭގެ ފަހުން މި އޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަ

ގާނޫނުގެ   ފެށުމުގެ    149ޖެހިލަން. މި  ޢަމަލުކުރަން  މި ގާނޫނަށް  ފިޔަވައި  ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުތައް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެހެން   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން  ފަހުން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި  ނުވަތަ  ފަށާފައިވާ  ޢަމަލުކުރަން  ކުރިން 

ގާނޫ މި  ކަނޑައަޅައިގެން  ގާނޫނެއްގައި  އުސޫލެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ބެހޭ  ހެއްކާ  ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާ  ނުގައިވާ 

ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުގެ   މި ގާނޫނުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެ ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ޚާއްޞަ އުސޫލު 

އުސޫލު ބެހޭ  ކަމާ  ގާނޫނުގެ  މި  ނިސްބަތަށް  އެ  އަދި  ހިނގާނެއެވެ.  ރަނގަޅު    މައްޗަށް  )ރ(  ހިފެހެއްޓިގެންވެއެވެ. 

މައްސަލައެއްގައި   ބަލާ  ކޮމިޓީއެއްގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  މަޖިލީހުގައި  ރައްޔިތުންގެ  )ބ(  ކަމަށް. 

ބެހޭ   ކަމާ  މަޖިލީހުން  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ވަޒަންކުރުމާ  ހެކި  ބަލައިގަތުމާއި  ހެކި  ހުށަހެޅުމާއި  ހެކި  ނެގުމާއި  ހެކިބަސް 

އް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ މި ގާނޫނުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ އެ އުސޫލެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން  އުސޫލެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒަށް    88ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުމަށް އެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

؟ މެންޓެއް ވެސް ލިބިފައި އެބައޮތް މި މާއްދާއަށް. ކޮންތަނަކުންތ  ލިބުނީމި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ކޮ

އަކުރު   ދެންނެވި  މި  ކޮމެންޓުގައި އެވަނީ، ދެންމެ  އެ  ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓެއް.  މެޖިސްޓްރޭޓް ކ ޓުން  ގއ.ގެމަނަފުށީ 

ދޭ ރަދީފުން  މަފްޙޫމްގެ  ބާބު  ދެވަނަ  ވިދާޅުވަނީ  ސަބަބެއްކަމަށް  އޭގެ  ހެކިބަސް  އުނިކުރުމަށް.  ހެއްކާއި  ހަވާގޮތުގައި 

ދައްކާ   ކ ޓުގައި  މަޖިލިސްތަކުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  މާނަކޮށްފައިވަނީ  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ނެގުމާއި  ހެކިބަސް  ދިނުމާއި 

ވުމުން   ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  މީހުންނަށް  ހާޒިރުކުރާ  ވާކަމަށް.    4ވާހަކަތަކާއި  ތަޢާރުޟުވުމެއް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

މި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނުމަށް.  މެދުގައި  އުނިކުރުމާއި  ޕާކްކޮށްލަނީ  މާއްދާ.    5  ވަނަ    5ވަނަ 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ   އިބާރާތެއް  ނުވަތަ  ބަހެއް  ވަކި  ގާނޫނުގައި  މި  )ހ(  މާނަކުރުން.  ގާނޫނު  ޖެހިލާނަން.  މާއްދާއަށް 

ރަދީފު  މަފްޙޫމުތަކުގެ  ބާބުގައިވާ  ދެވަނަ  ގާނޫނުގެ  މި  އެ  ގޮތުން  ނުވަތަ  ބަހަކަށް  އެ  ވާނަމަ  ބަޔާންކޮށްދީފައި  ގައި 

އިބާރާތަކަށް ދީފައި އެވަނީ އެ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ރަނގަޅު ދެއްތ . )ށ( މި ގާނޫނުގައި ވަކި  

 ބަޔާންކޮށްދީފައި  ވަނަ މާއްދާގައި އެވާ ރަދީފުގައި   151ބަހެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތް މި ގާނޫނުގެ  

ދީފައި އެވަނީ އެ ރަދީފުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ރަނގަޅު   އެ އިބާރާތަކަށް  ވާނަމަ އެ ބަހަކަށް ނުވަތަ 

ގާނޫނުގެ   މި  އިބާރާތެއް  ނުވަތަ  ބަހެއް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުގައި  މި  )ނ(  މާއްދާތަކެއް.  އާންމު  މިއީ  ދެއްތ . 

އެވާ ބާބުގައި  ގާނޫނުގެ    ދެވަނަ  މި  ނުވަތަ  ރަދީފުގައި  ރަދީފުގައި    151މަފްޙޫމްތަކުގެ  އެވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
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ބަހެއް ނުވަތަ އެ އިބާރާތެއް ގާނޫނު ނަންބަރު   ، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް  2011/4މާނަކޮށްދީފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އެ 

ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައި ވާނަމަ އެ ބަހެއް ނުވަތަ ދީފައި އެވަނީ އެ ގާނޫނުގައި    ބަޔާންކުރުމުގެ  އެ އިބާރާތަކަށް 

ރަނގަޅު.   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާނަކުރުމެވެ.  ޝަރީޢާއަށް  6ބަޔާންވެގެންވާ  އިސްލާމީ  ސުރުޚީ.،  އަރިމަތީ   .

ސުރުޚީއަކީ   ހާލަތްތައް. އާދެ! އަރިމަތީ  އިސްކަންދޭންޖެހޭ  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ރިޔާޢަތްކުރެވޭނޭ 

)ހ(.   އުސޫލުތަކެއް    6އެއީ  ޚާއްޞަ  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  )ހ(،  ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ހެކިބަސް ނެގުމާއި ހެކި ހުށަހެޅުމާއި ހެކި  

ތުންނާއި ކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި  ބަލައިގަތުމާއި ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި ގުޅޭގޮ

އެއްގޮތްވާ   އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުގައި  މި  ޢަމަލުކުރާނީ  ގުޅޭގޮތުން  ޒިންމާއާ  ސާބިތުކުރުމުގެ 

އު ގުޅޭ ވަކި  ހެއްކާ  ގާނޫނެއްގައި  ސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތް  ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ފަދައިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެ ކަމެއް    142ކަންކަމުގައި  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ 

ރިޢާޔަތްކުރުމަކަ ކ ޓުތަކުން  ގޮތަށް  ނާޅައެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުރަހެއް  ގާނޫނު  މި  ލިބިފައިވާ    ށް  މާއްދާއަށް  މި 

ދަންނަ ޚާއްޞަ  ކޮމެންޓެއް  ކަމަކީ  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  މާއްދާއާ  މި  ކ ޓުން.  ކްރިމިނަލް  ވައިލާނަން 

ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކަށްވާ ހާލަތުގައި އެ  

މިންގަނޑެއް ސާބިތުކުރާނެ  ކުށް  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުގައި  ރުޖޫޢަވާންޖެހޭނީ  ޚާއްޞަ  ހާލަތުގައި  ނުވާ  ބަޔާންކޮށްފައި   

އަދަބު    51ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ  ހާލަތުގައި  އެ  ކަމަށްވާއިރު  އަށް  )އ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކުރީގެ   މުހިންމު.  ބަޔާންކުރުން  އިބާރާތުން  ސާފު  މިންގަނޑު  ސާބިތުވާނެ  ކުށް  އެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ޝަރީޢަތުގެ  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގަ އިސްލާމީ  އެއީ  ކަނޑައަޅާފައިވުމުން  ކަމަށް  އަދަބު  ޝަރީޢަތުގައިވާ  އިސްލާމީ  އި 

މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކުށެއްކަން އެނގޭ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަ ގާނޫނެއްގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ އަދަބު ސާފު  

އިސްލާމްދީނުގައި އަދަބަކީ  ކަނޑައެޅޭ  ވީނަމަވެސް  ކަމަށް  ނުބުނި  ކަމަށްވާ  ބަހުން  އަދަބު  ކަނޑައެޅޭ  ކުށަށް  އެ   

ކިޔާ   ގާނޫނު  ބަޔާންކުރުމަކީ  ތިލަކޮށް  ގާނޫނުގައި  އިބާރާތުން  ސާފު  ވެސް  މިންގަނޑު  ސާބިތުވާނެ  އެ  ހާލަތުގައި 

، ބިރުދެއްކުމާއި  17/ 2010އާންމު މީހާއަށް ވެސް ވިސްނައި ދެނެގަނެވޭނެ ކަމެކެވެ. މީގެ މިސާލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު  

ގާނޫނުގެ  ނުރައްކާ މަނާކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި    5ތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން 

ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ އަދަބަކީ މަރުގެ އަދަބު ކަމަށްވާއިރު އެ ގާނޫނުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކިތައް ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް، އެ  

ނުވުމު ބަޔާންކޮށްފައި  މިންގަނޑު  ސާބިތުވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކުށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ  ހާލަތުގައި  އެ  ވަނަ    51ން 

ކަނޑައެޅޭނަމަ   އަދަބު  މަރުގެ  ގޮތުގައި  އަދަބެއްގެ  ތަޢުޒީރީ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ކަމަށްވާއިރު  އަށް  )އ(  މާއްދާގެ 
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ޅޭ އަދަބެއް  ގާނޫނުގައި ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބަޔާންކުރުން މުހިންމު. އަދި އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދަށުން ކަނޑައެ

މިންގަނޑުން   ކަނޑައެޅުމުގައި  ޤިޞާސް  ހައްދާއި  އިސްލާމްދީނުގައި  ވެސް  ބަޔާންކުރުމުން  އެފަދައިން  ނަމަވެސް 

މި   އެނގި ހާމަވާނެއެވެ.  ކިޔާލުމުން  އިބާރާތް  ގާނޫނުގެ  ސީދާ  ވެސް  ޚަސްމުންނަށް  ސާބިތުކުރެވޭކަން މައްސަލައިގެ 

ފޮނުއްވާ ކ ޓުން  ކްރިމިނަލް  އާދެ!  ދަންނަވާލީ  ކޮމެންޓެއް.  ބޭއްވުމަށް    6ފައިވާ  އޮތްގޮތަށް  މި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފެނުނީ ކޮމިޓީގައި ދެންމެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ކުރިއަށް. ދިމާވާ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބަޔާ އުސޫލެއް  މި ގާނޫނުގައި މައުޟޫޢީ ގޮތުން  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެކަމުގައި  ވަކިކަމެއްގައި  ންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް 

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ޚާއްޞަ އުސޫލެއް އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  

ގައި   )ށ(  މާއްދާގެ  މި  )ނ(  ރަނގަޅު.  )ށ(  އުސޫލަށެވެ.  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އަސްލުގައި  އިސްލާމްދީންގެ 

ފައިވާ ޚާއްޞަ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރި ނަމަވެސް އެފަދަ ޚާއްޞަ އުސޫލެއްގެ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް  ބަޔާންކޮށް

ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ފެންނަން ނެތް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލަށެވެ. އާދެ!  

ގައި   )ށ(  މާއްދާގެ  މި  )ނ(  ކަމަށް.  ރަނގަޅު  ނަމަވެސް  )ށ(  ޢަމަލުކުރާނީ  އުސޫލަށް  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމެއްގައި   ކޮންމެ  ނެތް  ފެންނަން  ހިމެނިފައިވާކަން  ސާފުކޮށް  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  އުސޫލެއްގެ  ޚާއްޞަ  އެފަދަ 

ބާބަށް  ދެވަނަ  ރަނގަޅު.  )ނ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އުސޫލަށެވެ.  ބަޔާންވެގެންވާ  ގާނޫނުގައި  މި    ޢަމަލުކުރާނީ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހިލަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި މާއްދާގެ ދެވަނަ ބާބާއި ހަމައަށް މި ނިންމާލަނީ. ދެން ފަށާނީ  

ދެވަނަ ބާބުން ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެސް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  

 . ނިމުނީ.ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް
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