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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްދަލުވުން ފެށީ. ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތު މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ، ހެންވޭރު  . ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  عليكم السالم

ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ސިރާޖު    ހުޅަނގު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ނެތް. ވަގުތުގައި  މި  ވަޑައިގެން  ޢަބްދު  ކޮމިޓީއަށް  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޝަފީޤް،  هللا ވެލިދޫ 

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

އަދި އަޅުގަނޑު މާފަންނު    ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޙަސަން ޒަރީރު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

ކުރިއަށް   ވެސް  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  ދިރާސާ  ބިލުގެ  ހެއްކާބެހޭ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން. ހެކިބަސްދިނުން އަރިމަތީ    10ގެންދާނީ. އެންމެ ފަހުން ނިންމާލި ހިސާބުން ފަށާނީ. އެއީ  

ން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ހެކިބަސްދޭ މީހާއާއި ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މަރުޙަލާތަކުގައި  ހެކިބަސްދިނު؛ ސުރުޚީ

ބަޔާނަށެވެ. އާދެ!   ހެކިބަސްދޭ މީހާ ދޭ  ގޮތަށް  އެ ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބަށެވެ. ނުވަތަ އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެވޭ 

ނެގުން ހެކިބަސް  ފެނުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކަމަށް    11އެއީ    ރަނގަޅު  ހެކިބަސްނެގުން  މާއްދާ.  ވަނަ 

ބުނެފައި އެ ވަނީ ހެކިބަސްދޭ މީހާއާއި ޝަރީޢަތުގައި ސުވާލުކުރެވޭ މަރުޙަލާތަކުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ  

ކުރެވޭ ސުވާލަށެވެ.   މީހާއާއި ޝަރީޢަތު  -11އެގޮތުން  ހެކިބަސްދޭ  ވަނީ  އެ  ކަމަށް ބުނެފައި  ގައި  ހެކިބަސް ނެގުން 

މިގޮތަށް   ސުވާލަށެވެ.  ކުރެވޭ  އެގޮތުން  ނުވަތަ  ކުރުމަށޭ  ސުވާލުކުރެވޭ  މަރުޙަލާތަކުގައި  ސުވާލުކުރެވޭ 

ފެނުނީ.   ބާއްވަން  ވަނީ    -12އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  މީހާ.  ހެކިބަސްދޭ 

ޝަރީ މީހާއާއި،  ހުރި  ހާޒިރުވެ  ކޯޓަށް  ޓަކައި  ޝަރީޢަތުގައި  ހެކިބަސްދިނުމަށް  މީހާއާއި،  ހެކިބަސްދޭ  ޢަތުގައި 

ދެންމެ    12ހެކިބަސްދީފައިވާ މީހާއާއި، ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ މީހާ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.  

އެގޮތަށް ބާއްވާފައި ކުރިއަށް   ގޮތަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނާތީ  މި ދެންނެވި  ރުގެ  ވަނަ މާއްދާ. ޚަބީ  13އަޅުގަނޑު 

ވާޤިޔާތަކަކުން ނުވަތަ ވަކި ހެއްކަކުން   ވާޤިޔާއަކުން ނުވަތަ  ވަނީ ވަކި  ބުނެފައި އެ  ރަޢުޔު ކަމަށް  ރަޢުޔު. ޚަބީރުގެ 

އެއިން،   ނުވަތަ  ނުވަތަ ނަތީޖާ  ދޭހަކޮށްދޭ މާނަ  ކަމަކުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ނުވަތަ  ހެކީގައި އެކުލެވިގެންވާ ވަކި  ނުވަތަ 

އެ ތަންކޮޅު  އިން  އެއިން  ކަމުގެ  ނުވަތަ  ޓަކައި  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް  ކޯޓަށް  ކަމެއް  ދޭހަކޮށްދޭ  އެއިން  ނުވަތަ  އަށް، 

ވަނަ މާއްދާ ރަނގަޅު.   13ޢިލްމު ނުވަތަ ތަމްރީނު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ދޭ ރަޢުޔަށެވެ. އާދެ! އެއީ  

ވަނަ    13ސްވެވުނު ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން.  އާދެ! ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބަދަލުކޮށްލާފައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަ

މާއްދާ. ޚަބީރުގެ ރަޢުޔެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ވަކި ވާޤިޔާއަކުން ނުވަވަ ވާޤިޔާތަކަކުން ނުވަތަ ވަކި ހެއްކަކުން  
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އެއި  ނުވަތަ  ނަތީޖާ  ނުވަތަ  މާނަ  ދޭހަކޮށްދޭ  ނުވަތަ  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ކަމަކުން  ވަކި  އެކުލެވިގެން  ހެކީގައި  ން  ނުވަތަ 

ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއް ކޯޓަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ޢިލްމު ނުވަތަ ތަމްރީނު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ހުރި  

ރަޢުޔަށެވެ.   ދޭ  ކޯޓަށް  ނުވަތަ    14މީހަކު  ކަމެއް  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނާދިރުވުން  ނާދިރުވުން.  މާއްދާ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން އަދި މި ބާއްވައިލަނީ ނާދިރުވުން އެ ލަފުޒު    14ށެވެ.  ކަމެއް ނުވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަ

އެގޮތަށް   ޕާކުކޮށްލީ  މި  އެހެންވީމާ،  ވުންތޯ.  ކަމަކަށް  ނާދިރު  ބަލައިލަން  ކޮބައިތޯ  ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޭގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ވެސް    15ށް، މިހާރު  ވަނަ މާއްދާ ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު. ނާދިރު ކަމަކަ  15ޗެކުކޮށްލުމަށް ޓަކައި.  

ބުނެފައި އެ ވަނީ ވަކި މީހަކު ވަކި ކަމެއް   އުސޫލުކަމަށް  ކިޔާފަ. ނާދިރުވުމުގެ  ހަމަ ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު  މި އޮތީ 

ކަންކަމުގެ   ހިމެނޭ  ހާލަތުގައި  ދެ  އެ  ނުވަތަ  އެއްގޮތްކަމުން  ހާލަތުގެ  ދެ  އެ  ވެފައި  ހާލަތެއްގައިކަމުގައި  ދެ  ކުރީ 

ކަމަށް  އެއްގޮ ކަމެއް  ނާދިރު  ގަބޫލުކުރުމަކީ  ކަމަށް  ހާލަތް  ދެ  ހިނގާދިޔަ  އިއްތިފާޤަކުން  ހާލަތަކީ  ދެ  އެ  ތްކަމުން 

ވީމާ،   އުސޫލަށެވެ.  "ނާދިރުވުމުގެ    15ބަލައިގަތުމުގެ  އެއްފަދައިން  މާއްދާއެކޭ  ކުރީގެ  ހަމަ  ވެސް  މާއްދާ  ވަނަ 

ކަމަކަށްވުމު "ނާދިރު  ތަންކޮޅު  އިންނަ  އެހެން  އެ  އުސޫލު"  ބެލުމަށް  ކޮބައިތޯ  ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  އުސޫލުތޯ"  ގެ 

ރަޢުޔު  16ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުން.   އަރިމަތީގައި  މާއްދާ،  ހުރި  ؛ ވަނަ  ފެންނަން  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ރަޢުޔު 

ތަންކޮޅުން   ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ތިމާގެ ސިކުނޑިން ވަޒަންކުރުމުން ތިމާއަށް އެއިން ދޭހަވާ ދޭހަވުމަށޭ އެހެން އިން 

ނުވަތަ   ވާޤިޔާއެއް  ކުރިމަތީގައިވާ  އަދި  ބަދަލުކޮށްލައިދެއްވާ.  އެގޮތަށް  ދޭހަވުމަށޭ  ދޭހަވާ  އެއިން  ދޭހަވާ،  އެއިން 

ދޭހަ   ލިބިގަނެވޭ  އެގއިން  ތިމާއަށް  ތަޖުރިބާކުރެވުމުން  ނުވަތަ  އަޑުއިވުމުން  ނުވަތަ  ފެނުމުން  ތިމާއަށް  ވާޤިޔާތަކެއް 

ހެންވީމާ، މި ތަންކޮޅު ވެސް ތިމާއަށް އެއިން ލިބިގަނެވޭ ދޭހަވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.  ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އެ

ކަމަށް   ރަނގަޅު  މާއްދާ  އެ  މާއްދާއެއް.  މި  ދެއްތޯ  ނެތް  ރީއެގްޒާމިންކުރުން.    17މައްސަލައެއް  މާއްދާ.  ވަނަ 

ހެކިބަސް ދޭ   ބުނެފައި އެ ވަނީ މައްސަލައެއްގައި  ނިމުމުން  ރީއެގްޒާމިންކުރުން ކަމަށް  ކްރޮސް އެގްޒާމިންކޮށް  މީހާ 

އޭނާއާއި   މަރުޙަލާގައި  އެ  ނުވަތަ  ސުވާލުކުރުމަށެވެ.  އަލުން  އޭނާއާއި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  އޭނާ 

ވަނަ މާއްދާ ކާފީ ހެކި. ކާފީ ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ކަމެއް    18އެފަދައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށެވެ. ރަނގަޅު.  

ހެކި  ސާ މިންވަރަށް  އެ  ނުވަތަ  ހެއްކަށެވެ.  ލިބިފައިވާ  ނިސްބަތަށް  ފުދޭ  މިންގަނޑަށް  ބޭނުންވާ  ހެކި  ބިތުކުރުމަށް 

ލިބުމަށެވެ. ކާފީ ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ކަމެއް ސާބިތުކޮށް ހެކި ބޭނުން، އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދި  

ވަނަ މާއްދާ   19ވަނަ މާއްދާ ނިމުނީ އެގޮތަށް. ސުވާލު ސާފުކޮށްލަން.    18 ސުވާލު ނޯޓުކޮށްލާފައި ކުރިއަށް މި ދަނީ.

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް   ވާޤިޔާއެއް  އުފެދިފައިވާ  ޚުޞޫމާތެއް  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި  ކިތާބީ  ހެކި.  ކިތާބީ 

ލިޔުމަށެވެ.   ހުށަހެޅޭ  ކަމަށް.    19ޝަރީޢަތަށް  ރަނގަޅު  ބައި  ހެކީގެ  ކިތާބީ  މާއްދާ  ކްރޮސް    20ވަނަ  މާއްދާ  ވަނަ 
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މީހާއާއި   ދޭ  ހެކިބަސް  މައްސަލައެއްގައި  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެގްޒާމިންކުރުން  ކްރޮސް  އެގްޒާމިންކުރުން. 

އަނެއް   ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އެ  ނިމުމުން  ސުވާލުކޮށް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އޭނާ  ގޮތުގައި  މީހެއްގެ  ހެކިބަސްދޭ 

އޭނާއާއި ސުވާލުކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ އެ    ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން އެ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ދިން ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް 

އިޙްތިމާލް. އިޙްތިމާލު ކަމަށް    21ވަނަ މާއްދާ ރަނގަޅު.    20މަރުޙަލާގައި އޭނާއާ އެފަދައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށެވެ.  

އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލު. އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލު ކަމަށް  ބުނެފައި އެ ވަނީ ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަށެވެ. ރަނގަޅު.  

ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުން   ގޮތަކަށް  ވަކި  ހާލަތެއްގައި  ވަކި  ގޮސްފައިވާ  މާޒީވެ  ފަރާތުން  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި 

ހާލަތެއްގަ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި  ކޮށްފައިވުމުން ހިނގަމުންދާ  ޢަމަލެއް  ވަކި ވިސްނުމެއްގައި ވަކި  އި ވެސް  ނުވަތަ 

އޭނާ ޢަމަލުކުރީ މާޒީވެ ގޮސްފައިވާ ހާލަތުގައި އޭނާ ޢަމަލުކުރި ފަދައިން ނުވަތަ މާޒީވެ ގޮސްފައިވާ ހާލަތުގައި ވެސް  

އުސޫލަށެވެ. އާދެ!   ވިސްނުމުގައިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ، ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ  ޢަމަލުކުރި  ވަނަ    22އޭނާ 

ރަނގަޅު.   މީހާ  23ފު.  ، އިޢުތިރ23ާމާއްދާ  ތުޙުމަތުކުރެވޭ  ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ، އިޢުތިރާފު ކަމަށް 

އެނާއާ މެދު ތުޙުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ އެންމެހައި އުންސުރުތަކަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުވުމެއް ނެތި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  

އެއްބަސް  އުފުލުމަށް  ޒިންމާ  ޖިނާޢީ  ޢަމަލުގެ  ކުށުގެ  އެ  އެއްބަސްވުމަށެވެ.  އެއްބަސްވެ  މާއްދާއަށް    23ވާ  ވަނަ 

އިތުރުކޮށްލައިދެއްވުމަށް   ޖުމުލަ  އެ  ހުރެ  ސަލާމަތުން  ބުއްދި  އެބައިން.  ކޮމެންޓެއް  ކޯޓުގެ  ފޮނަދޫ  ހައްދުންމަތީ 

ދަންނަވައިލަނީ.   ގޮތް  އޮތް  މި  މިހާރު  އިތުރުކޮށްފީމު.  ޖުމުލަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިމެނިފައިވަނީ.  ކޮމެންޓުގައި 

ކުށުގެ  އިޢުތި ތުޙުމަތުކުރެވޭ  މެދު  އޭނާއާ  މީހާ  ތުޙުމަތުކުރެވޭ  ކުށެއްގައި  ޖިނާޢީ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ރާފު 

އިޚްތިޔާރުގައި   އަމިއްލަ  ހުރެ  ބުއްދިސަލާމަތުން  ނެތި  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އެއްވެސް  އުންސުރުތަކަށް  އެންމެހައި 

އުފުލު ޖިނާޢީ ޒިންމާ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  އެއްބަސްވެ އެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ  އެއްބަސްވުމަށެވެ. ދެން  އެއްބަސްވާ  މަށް 

އުފެއްދެވި އަނެއް ސުވާލަކީ، މި ބިލަކީ ޖިނާޢީ އަދި މަދަނީ ވެސް ބިލު ކަމަށްވާތީވެ ހެއްކާބެހޭ ބިލު ކަމަށްވާތީވެ މި  

ދަނީ ކަންކަމާ ގުޅިގެންވާ  ވަނަ މާއްދާގެ އިޢުތިރާފު ހަމައެކަނި ލިމިޓް މި ކުރަނީ ޖިނާޢީ ކަންކަމާ ގުޅިގެންތޯ މަ  23

ފަރާތްތަކާ   ކަމާބެހޭ  ދެން  ނޯޓުކޮށްލާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލު  އެ  އެހެންވީމާ،  އުފެއްދީ.  ސުވާލު  މެދު  ގޮތާ 

ވަނަ މާއްދާ    23ބައްދަލުކުރާއިރުގައި އެ ސުވާލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ނޯޓުކޮށްލައިދެއްވާ.  

، އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކި. އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެ  24ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް.  ދެންމެ ދެންނެވި  

ވަނީ ހެކިބަސްދޭ މީހަކު އޭނާގެ ހިއްސަކުން އޭނާއަށް ކަނޑައެޅިގެން ފެނުނު ނުވަތަ އިވުނު ނުވަތަ އިޙްސާސްކުރެވުނު  

 މީހަކަށް ވަކި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ފެނުނު ކަމަށް ނުވަތަ  އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން 

އެހެން މީހަކަށް ވަކި އެއްޗެއް އަޑުއިވުނު ކަމަށް ނުވަތަ އިޙްސާސްކުރެވުނު ކަމަށް އެ މީހަކު ބުނާ ބުނުމެއް ހެކިބަސް  
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ހެ ދޭ  މައްޗަށް  އަޑުއިވުނުކަމުގެ  ހެކިބަހެވެ.  ދޭ  މައްޗަށް  އަޑުއިވުނުކަމުގެ  މީހާއަށް  ކޯޓުގެ  ދޭ  ކިބަހަށެވެ. ސުޕްރީމް 

މާއްދާގައި   ދޭ ހެކިބަހެވެ. މި  މައްޗަށް  އަޑުއިވުނުކަމުގެ  މީހާއަށް  ހެކިބަސްދޭ  ބުނުމެއް  ބުނާ  މީހަކު  ކޮމެންޓެއް. އެ 

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުން ފަދަ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހެކިތައް ހިމެނިފައި  

ނަމަވެސް އެފަދަ ހެއްކަކީ ޕްރައިމަރީ އެވިޑެންސްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ހެއްކަކަށް ނުވާނަމަ އިވުނު ކަމަށް ބުނާ  ނުވި

ހެއްކަކަށްވާނެތީ އެފަދައިން މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ކޮމެންޓަކީ މި މާއްދާ  

ކޯޓުގެ ކޮމެންޓުގައިވާ ގޮތަ ކޮޕީ  ސުޕްރީމް  ލިޔުމުގެ  ބައިގައި  ހެއްކާގުޅޭ  ކިތާބީ  ވާނަމަ، ބިލުގެ  ބަދަލުކުރާކަމުގައި  ށް 

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެއީ ހިޔަރ ސޭއަށް އޮތް އިސްތިސްނާއެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން  

ބަދަ މާއްދާ  މި  ވާނަމަ،  ކަމަށް  އެހެންނޫން  ދެކެމެވެ.  މި  މުހިންމުކަމުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެނެއެވެ.  ލުކުރުމަށް 

ހިސާބުން   މިހާ  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ނިންމައިލަން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  މާއްދާއަށް 

   މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

______________________ 

 
 




