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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝިޢައައްސަލާމް ތިއްބެވީ  އަލައިކުމް.  ވަގުތުގައި  މި  ކޮމިޓީގައި  ފެށީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ރީ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

ފަހު އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ސިރާޖު  ވެސް  މިއަދު  ދިރާސާކުރުން  ބިލުގެ  ބެހޭ  ހެއްކާ  މީ. 

އެއީ  އަކުރި ބައި.  ދެވަނަ  ލިޔުން،  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނިންމައިލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހުގައި  ފަހުން  އެންމެ  ށްގެންދާނީ. 

ކޮމެންޓެ ކަހަލަ  އަންނަ  ބަދަލު  ބާބަށް  މުޅި  ބޮޑު  ވަރަށް  ބާބުގެ  އެ  ހެކި.  އޮތީ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ފޮނުއްވާފައި  އް 

ކަން އިތުރަށް ދިރާސާ އިދާރީގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އެހީތެރިކަމެއް    ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން. އެހެންވީމާ، އެ

ދިރާސާއެއް އެ  ފެނިގެން    ދެއްވައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  އިއްޔެ  ބާއްވައިލުމަށް  ބާބު  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ކޮށްލުމަށް 

އެއީ  ށްދާނީ.  އައިގެން ކުރި ކަން އެގޮތަށް ކުރަންދެން އަޅުގަނޑުމެން ދެން ހުރި ބަޔާ   އެހެންވީމާ، އެ ނިންމާފައި އޮތީ.  

ޝަފަ ހުރެއްޖެނަމަ  ހެކި  ކިތާބީ  ބައި.  ސުރުޚީ  ހީތިންވަނަ  އަރިމަތީ  އެއީ.  ސުރުޚީ  އެއްކިބާކުރުން.    ، ހެކި 

ތިރިކޮށްފައިވުން.  ކޮންޓްރެކްޓެއް ލިޔުމުން  ޝަރުޠުތައް  މާއް  68ގެ  ދެންނެވީ.  ވަނަ  މި  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ  ދާގެ 

ކޮންޓްރެކްޓު  އެ  ޝަރުތެއް  ލާޒިމު  ޢަމަލުކުރުން  ބައިވެރިން  ލިޔުމެއްގައި  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ގައި 

ފިޔަވައި އެހެން ހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް   ހެއްކެއް  އެހެން  ހެކީގެ ތެރެއިން  ބާވަތުގެ  ލިޔެފައިވާ ހާލަތުގައި އަންނަނިވި 

ބަޔާންކުރާ  ގަބޫލެއް ޝަރުތެއް  ލާޒިމުކުރާ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  އެ  )ހ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ގަބޫލުކުރެވޭނެ  ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ    ލިޔުން. )ށ( މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެކި ޝަރީޢަތަށް 

ލިޔުމު އެ  ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓް  އެ  ނަމަ،  ގޮތުންހާލަތެއްގައި  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ހެކި.    ހުރި   ގައިވާ  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ 

ގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއަށް ބަދަލެއްގެނައީ. ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ޝަރުޠުތައް ލިޔުމުން ބަޔާންކުރުން.  68)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

އޭގެފަހުން   ފެނުނީ.    68ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  )ށ68އޮތްގޮތް  އާއި  )ހ(  ވެސް.  ގެ   )69-  

އެއްކިބާކުރުން.  އަނގަބަހުންވެފައިވާ   ހެކި  ގުޅޭ  )ހ(69އެއްބަސްވުންތަކާ  ޝަރުތަކީ    ގެ  ހިމެނޭ  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި 

ލާޒިމުކުރާ   ގާނޫނު  އޮތުން  ޝަރުތު  ކަށްވެފައި،  ތަ ޝަރުލިޔުމުން  ގޮތުގެ  ވަނަ    68ގާނޫނުގެ    މިއެ  މާއްދާގައިވާ 

ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ    ތު މަތީން ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ލިޔެފައި އޮތްކަން ސާބިތުވެފައިވާ ހިނދެއްގައި އެ ޝަރު

ޝަރު ޝަރުތާއެ  އެ  ނުވަތަ  ޓަކައި  އުފެއްދުމަށް  ޚިލާފު  އެ  ތަމެދު  ގޮތުން  ގެނައުމުގެ  އުނިއިރުތެއް  ށް 

ފަ ބައިވެރިވި  މެދުގައި  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ތަމްސީލުކުރާ  ފަރާތްތައް  އެ  ނުވަތަ  މެދުގައި  ރާތްތަކުގެ 

އަނގަބަހުންވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން ދީފައިވާ އެއްވެސް ބަޔާނެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި  



 2022  މޭ  25                                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  19ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

2 

 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.  އ69ޮ  ކޯޓަށް  މިހާރު  )ހ(  އިތުރަށް  ގެ  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ރަނގަޅު  ތްގޮތް 

ތަކުގެ އިތުރުން ހަމަ އެ ނޫން  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އުފެއްދި ސުވާލެއް، ހަމައެކަނި ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކޮންޓްރެކްޓު

މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސްޓެކް ހޯލްޑަރސްވެސް ކޮންޓްރެކްޓު ގޮތަށް ލިޔުމާ  ބައްދަލުކުރާ އިތައް ވެސް ހިމެނޭ    ންނާ 

)ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އުފައްދަން.  ސުވާލު  ކޮށްލުމަށް  ވެސް  މަޝްވަރާ  އެ  ގައި    ދުވަހު 

ހާލަތްތަކުގައި   އަންނަނިވި  ވީނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފައި  ކޮންޓްރެކްޓުގައި  އެހެނިހެން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  އެ 

ފަރާތްތަ އެ  ނުވަތަ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އަނގަބަހުންވެފައިވާ  ބައިވެރިވާ  މެދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ތަމްސީލުކުރާ  އް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  އެއް ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ބަޔާނެއް  ފަރާތަކުންދީފައިވާ  އެއިން  ނުވަތަ  ފަދަ    -1ބަސްވުމެއް  އަންނަނިވި 

އިސްތިސްނާ. ދެންމެ  ސަބަބުން... މި  ސަބަބުން    -1  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...ވާގިއާއެއްގެ  ވާގިއާގެ  ފަދަ  އަންނަނިވި 

އެ    އްޙަޞަ ކޮންޓްރެކްޓަކީ   ނުވަތަ  ސާބިތުކުރުމަށް  ވާގިއާއެއް  ކަނޑައަޅައި  ކަމަށް  ލިޔުމެއް  ބާޠިލު  ނުވަތަ  ނޫން 

  ލިބިދޭ ވާގިއާއެއް   ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަދައިން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓުގައި އެދުމުގެ ޙައްޤު

އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މީހަކު ބައިވެރިކުރުވާފައިވަނީ ބިރުދައްކައިގެން ނުވަތަ    -Iސާބިތުކުރުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ނުވަތަ   ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒެއް  ނުރަނގަޅު  ނުވަތަ  އޮޅުވާލައިގެން  ނިޔާއެއްދީފާނެކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން  އަޙަޤީޤަތް 

ދޭއް  -IIކަމަށްވުން.   އެއްޗަކަށްވުން.  ރޯމަން  ގާނޫނީ  ޣައިރު  ކޮންޓްރެކްޓަކީ  ހިމެނޭ  އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި    -III. އެ 

އެ    -IVގަބޫލުކުރާ ފަދަ މީހަކަށްނުވުން.  ކުރުމަށް ގާނޫނު    މަލާތެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެއްޢާފަރާތަކީ އެފަދަ މު

ތާރީޚު ޞައްޙަނުވުން.   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމެއްގެ    -Vކޮންޓްރެކްޓުގައި  ފަރާތްތަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބައިވެރިވާ  އެ 

  1ގެ )ށ(ގެ 69ދެންމެ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ޙަޤީޤަތް އޮތްގޮތް ނުވަތަ ގާނޫނުގައި ކަމެއް އޮތްގޮތް އޮޅިފައި އޮތުން. 

ބާއްވާ މި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްގޮތަށް  ބެހޭ  އެ  އުނިކުރުމާ  ސުވާލެއްކުރުމަށް  އިތުރު  އަދި  އެހެންވުމުން  ލަނީ  ގޮތުން. 

ޝަރު ދޭ އެއްބަސްވެފައިވާ  ލިޔުމުން  ބައިވެރިން  ކޮންޓްރެކްޓުގެ  ޖެހިލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ޚިލާފުޠަކަށް  ނުއުފެދޭ  ކާ 

ލި މާއްދާތައް  ތަކަށް އަނގަބަހުން ވަކި އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް. ދެންމެ މި ދަންނަވާޠުއިތުރު ޝަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވިސްނައިލުމަށް ޓަކައި މި ބޭއްވީ. އެއީ   69؟ ރެއްތޯއެއީ ކިހާވަ 

މެދުގައި.   ބާވަތުގެ ބަހެއް    ،ވަނަ މާއްދާ. އަރިމަތީ ސުރުޚީ  70ހިމެނުމާ  ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫ ބަހެއް. އަންނަނިވި 

ލިޔުމެ ނުވަތަ  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  ޢިބާރާތެއް  މާނަ  ނުވަތަ  ޢިބާރާތެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ބަހެއް  އެ  އޮވެއްޖެނަމަ  އްގައި 

ނުވަތަ   ބަހެއް  އުނދަގޫ  ދެނެގަތުމަށް  މާނަ  )ހ(  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ހެކި  އިތުރު  ޓަކައި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

ކުރުމަށް ޓަކައި ހެކި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި އިނީ ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫ ބަހެއް ސާބިތުޢިބާރާތެއް.  

އާދެ!   )ހ(   70ހުށަހެޅުން.  މާއްދާގެ  ޢިބާރާތެއް،    ވަނަ  ނުވަތަ  ބަހެއް  އުނދަގޫ  ދެނެގަތުމަށް  މާނަ  ގައި 
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ބަހެއް ނުވަތަ   ބޭނުންނުކުރާ  ޢިބާރާތެއް.  ނުވަތަ  ބަހެއް  ބޭނުންކުރާ  އާންމުކޮށް  ލިޔުމުގައި  ނުވަތަ  ވާހަކަދެއްކުމުގައި 

ހު( )ނ( ވަކި ޢިބާރާތެއްގެ ނުވަތަ ބަހެއްގެ ކުރުގޮތް. )ރ( ވަކި ވަގުތަކަށް ނުވަތަ ވަކި  ޢިބާރާތެއް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަ

ތަކަށް ނުވަތަ  ޢަބަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް. )ބ( ވަކި ފަންނަކަށް ނުވަތަ ސިނާސަމުނާ

ވަކި    ޅ(؟ )ޅ( އެބައިންތޯ؟ ). ދެން އިނީ ކޯއްޗެއްތޯވިޔަފާރިއަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް

ނުވަތަ   ބަހެއް  ބޭނުންކުރާ  ބަޔަކު  ދިރިއުޅޭ  ރަށެއްގައި  ވަކި  ނުވަތަ  އަވަށެއްގައި  ވަކި  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދެއްގައި 

ދަންނަވައިލި   މި  ދެންމެ  އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާ  70ޢިބާރާތެއް.  ރަނގަޅު  ވަނަ  )ޅ(   .އެ    އެކަމަކު 

އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ. އެހެންވީމާ، އުނިކުރާ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލާފައި ބައިންދާ  

ސުވާލު ދަންނަވައިލުން.   އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރާ ދުވަހެއްގައި ވެސް މި  އަޅުގަނޑުމެން    . 71ފަހުން 

ސުރުޚީ އެއްބަ   ،އަރިމަތީ  ޝަރުލިޔުމެއްގައި  ފަރާތް.  ތެސްވެފައިވާ  ބަސްދެވިދާނެ  ހެކި  ކަމަށް  ބަދަލުވެފައިވާ  އް 

ލިޔުމުން އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠަކަށް  

ބިތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހެކި ހުށަހެޅޭނީ  ބަދަލު އަތުވެދާނެ އެއްބަސްވުމެއް އަނގަބަހުންވެފައިވާ ނަމަ އެ އެއްބަސްވުން ސާ

ތިބޭ   ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަވާލުވެ  މަސްލަޙަތު  މީހުންގެ  ލިޔުމުގެ ބައިވެރިންނަށާއި އެ  ކޮންޓްރެކްޓުގެ ނުވަތަ އެ  އެ 

  ވަނަ މާއްދާ   71ފަރާތްތަކަށާއި އެ މައްސަލައިގައި މަސްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށެވެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ބައިން ފެނުނީދުވެސް ހައިލައިޓްކޮށްލައްވާފައި  އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ވިސްނިފައިވަނީ.    .މަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ 

ދަންނަވައިލުއެގަނޑުމެން  ޅުއެހެންނަމަވެސް، އަ މި ސުވާލު  ދުވަހުގައި  މަޝްވަރާކުރައްވާ  އިދާރާތަކާ  ބެހޭ  .  މަށްކަމާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ    71ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން    68އި  ގާނޫނުގަ  ،. އަރިމަތީ ސުރުޚ72ީދެން  

ވަނަ    71އާއި    ވަނަ މާއްދ70ާ  އާއި  ވަނަ މާއްދާ  69އާއި    ވަނަ މާއްދާ  68އުސޫލުތައް ނުހިނގުން. މި ގާނޫނުގެ  

ނުހިނގާނެއެވެ.   ވަޞިއްޔަތުންދޭދިނުމަކަށް  އުސޫލެއް  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް    72މާއްދާގައި  ރަނގަޅު 

މި  އެއްބަސްވެވިފައި  ބާބު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަތްވަނަ  މަޖިލީހުގައިވާ    ،ވަނީ.  ޝަރީޢަތުގެ  އިޢުތިރާފު.  އިޤުރާރާއި 

ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެ މައްސަލައިގައި    ގެ )ހ(73އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ.    ،އިޢުތިރާފު

އި ކުރިމަތީގައިވާ  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ނުވަތަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ގާނޫނުގައި  މި  ޢުތިރާފަކީ 

ތުގެ ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނުވާހާ ހިނދަކު ހަމައެކަނި އެ އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށް  އަޖިނާޢީ އިޖުރާ

  ގެ )ހ( ރަނގަޅު. )ށ( 73ކާފީ ހެއްކެކެވެ.    ބިނާކޮށް، އެ އިޢުތިރާފުވި މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެ

ޖިނާޢީ  މި އިޢުތިރާފަކީ  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ  އިޢުތިރާފު  މީހާގެ  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށުގެ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  މާއްދާގެ   

ވެވިފައިވާ  އައިޖުރާ މަތީން  ގޮތުގެ  ގާނޫނުގައިވާ  )ށ(  ތުގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނަމައެވެ.  ކަމުގައިވާ  އިޢުތިރާފެއް 
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ރުޚީ. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައިވާ އިޢުތިރާފު.  ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސު  74ރަނގަޅު. ދެން  

ހެކި    -74 ސާބިތުކުރެވޭނީ  އިޢުތިރާފު  މީހަކުވެފައިވާ  ތަނެއްގައި  އެހެން  ފިޔަވައި  މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ 

ޢުތިރާފު ނުވަތަ  އި  -75ރަނގަޅު.    74ސާބިތުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އާންމު އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  

ގެ )ހ( ކަމަކަށް އިޢުތިރާފުވާ މީހާ ނުވަތަ އިޤުރާރުވާ މީހާ އެ  75އިޤުރާރުވާ މީހުންގައި ހުރުން ލާޒިމު ސިފަތައް.  

އެ މީހަކީ   -1އިޢުތިރާފުވާ ނުވަތަ އިޤުރާރުވާ ވަގުތު އޭނާގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

މީހަ  ކަމުގައިވުން.  ބާލިޣުވެފައިވާ  ކަމުގައިވުން.    -2ކު  މީހަކު  ހުރި  ހަމައަށް  ބުއްދި  މީހަކީ  އެ    -3އެ  އޭނަ 

ކަމުގައިވުން.   ނެތި  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އެއްވެސް  އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ  އިޤުރާރުވަނީ  ނުވަތަ  އިޢުތިރާފުވަނީ 

މާއްދާއެއްތޯއެއީ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ދެންނަވ75ާ؟ ކޮން  މި  ދެންމެ  )ހ(  ކޮމިޓީއަށް  ގެ  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ގޮތް  ލި 

މި )ށ(  ބަލައިގަނެވިފައި  ދެން  އިޢުތިރާފަކީ    .ވަނީ.  ވާ  މީހުން  އަންނަނިވި  ހިނދަކު  ސާބިތުނުވާހާ  އެހެންގޮތަކަށް 

ނުބެލެވޭނެ.   ކަމުގައި  އިޤުރާރެއް  ނުވަތަ  އިޢުތިރާފެއް  ޞައްޙަ  އިޤުރާރަކީ  ފަނަރަ    -1ނުވަތަ  އުމުރުން 

ކު )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަހަރުވެފައިނުވާ  ކުޑަކުދިން.    -1ޑަކުދިން.  އަހަރުވެފައިނުވާ  ފަނަރަ  ބުއްދި    -2އުމުރުން 

މީހުން.   އޭނާގެ    -3ހަމަނުޖެހޭ  ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން  މީހަކު ބެލެހެއްޓުމާ  ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ  ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ 

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ށ(ގެ  ؟ )ދެން އިނީ ކޯއްޗެއްތޯ. އިޤުރާރު ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހާގެ ނަމުގައިވާ އިޢުތިރާފު

ގައި އެވާ    1ގިނަ މާއްދާ، ހުރިހާ އަކުރުތަކެއް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  

ޢިބާރާތް، އެހެން އޮތް އަކުރު އަޅު  " އުމުރުން ފަނަރަ އަހަރުވެފައިނުވާ ކުޑަކުދިން" ގަނޑުމެން އިތުރަށް  އެހެން އޮތް 

ކުރި  އޯކޭ.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުރިއަވިސްނުމަށް.  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަނަރަ  އަށް.  ބާރަގަޑި  ށްގެންދާނީ 

މަރު ބަލީގައިވާ މީހަކު ވާ އިޤްރާރު. އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ. އެހެން މީހެއްގެ ޙައްޤަކާ ބެހޭ ގޮތުން    -76ންދެން.  ވަ

ބަލީގައިވާ މީ ބެލޭނެއެވެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މަރު  ރަނގަޅު.    76ހަކު ވާ އިޤުރާރަކީ ޞައްޙަ އިޤުރާރެއް ކަމުގައި 

ސުރުޚީ  .77 )ހ(    ،އަރިމަތީ  އިޤުރާރު.  އެޖެންޓުންވާ  ޙަސްމެއްގެ  ނުވަތަ  ޙަސްމެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި 

ގޮތުގަ އެޖެންޓެއްގެ  ޙަސްމެއްގެ  ނުވަތަ  ޙަސްމެއް  ހިމެނޭ  ޙަސްމެއް  މައްސަލައިގައި  އެ  މީހަކީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އި 

ކަމުގައި އެ މައްސަލައިގެ އެންމެހަ މީހެއް  ހުއްދަލިބިފައިވާ  ހާލަތްތަކަށް    އި ތަމްސީލުކުރުމުގެ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ 

ޝަރީޢަތުގައި މީހަކު  ގަބޫލުކުރެވޭ  ކޯޓަށް  ބެލޭނެއެވެ. ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ކަމުގައި  އިޤުރާރެއް  ޞައްޙަ  ބަޔާނަކީ    ދޭ 

މަޝްވަރާއެއް   77  . އޯކޭ  ތުކޮޅަކަށްފަހު( )ވަގު ކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގައި  އަދި    ވަނަ  ގެންދިޔައީ.  މި  ކުރުމަށް 

ބާއްވަ އިހަށް  މާއްދާ  އަދި  ނުނިންމާ  ނިންމާނީ. ލާއިވަކިގޮތެއް  ވެސް  ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ފައި 

 ހިސާބުން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ވެސް ނިމުނީ.  ހާހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މި
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