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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން   މި ވަގުތު  ށީ.އަޅުގަނޑު ފެ  ންވަނަ ބައްދަލުވު  31ރީ ކޮމިޓީގެ  އަޝިލައިކުމް. ޖުޑީޢައައްސަލާމް

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  هللا ތިއްބެވީ  މޫސާ ސިރާޖު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝަފީޤު، 

އިތުރުން އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.    އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި އޭގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

ލި ހިސާބުން ފަށާނީ. އެއީ ފަސްވަނަ  އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމާ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ  ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު

ކަންކަން.   އެހެނިހެން  ކަންކަން.    19ބައި،  އާންމު  ބާބު.  ސުރުޚ147ީވަނަ  އަރިމަތީ  ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި    ،. 

މައްޗަށް   އިދާރާތަކުގެ  ހިންގުންގާދައުލަތުގެ  އެނޫނު  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ނޫގާހެން  .  ގޮތަކަށް  އެހެން  ނެއްގައި 

ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ނިސްބަތްކޮށްގާނޫނުހިނދަކު، މި     ހެކި   ،ހުށަހެޅުމާއި  ހެކި  ،ނެގުމާއި  ހެކިބަސް  ގައި 

އުސޫލުތައް    ވަޒަންކުރުމުގައި  ހެކި   ބަލައިގަތުމާއި، ތަބާވާންޖެހޭ  ޝަރީޢަތުން  ނުވަތަ  ކަމުގައި  ކޯޓުތަކުން 

ކަންކަމާއި  އެންމެހައި  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހެކީގައި  ބަލައިގަންނަ  ޝަރީޢަތުން  ނުވަތަ  ކޯޓުތަކުން 

ޒިންމާ ސާބިތުކުރުމުގެ  ހެކި  ކަންކަމާއި،  އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ސާބިތުކުރުމުގެ    ޝަރުޠުތަކާ  އާއި 

ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އުސޫލުތައް، ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ މައްޗަށް  މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަޔާން

ވެސް ފަރާތްތަކުގެ   ނޫން  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ބަލާ އެ  ހިނގާނެއެވެ. އަދި ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް 

އަރިމަތީ    އެއީ   ހިންގުން   ގަވާއިދު ހަދައި   ،އި. މިހާރު ގަވާއިދުގ148ަ. ރަނގަޅު.  147އެއީ    މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

މި   )ހ(  ކޯޓުތަކުގާނޫނުސުރުޚީ.  ދަށުން  ހަދަންޖެހޭ  ގެ  ކޯޓަކުން  ގުޅިގެން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ން 

ކަންކަމާގުޅޭ ހިންގާނީ   ގަވާއިދުތައް  އިޖުރާއީ  ގޮތުގާނޫނުމި    ހަދައި  ޚިލާފުނުވާ  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ    ގެ ގައި 

އަރިމަތީ ސުރުޚީއަށް ބަދަލެއް ގެނެއްސަ އަދި މާއްދާއަށް ވެސް    148)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ންނެވެ. ޓަކުކޯއެ    މަތިން

ސުރުޚީ އަރިމަތީ  ގެނެއްސަ.  ހެދުން"   ،ބަދަލެއް  މި    "ގަވާއިދު  )ހ(  ބަލައިގަނެވުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް 

ކޯޓުތަކުގާނޫނު ދަށުން  މަގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ހަދަންޖެހޭ  ން  ގުޅިގެން  ހަދާނީ  ސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  މި  ގަވާއިދުތައް 

ގޮތުގާނޫނު ޚިލާފުނުވާ  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސުޕްރީމް  މަތިންގެ  ގައި  މިގޮތަށް    ންނެވެ.ޓުކޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިޞްލާޙު  މި  މި    އަޅުގަނޑުމެން  )ށ(  ބަލައިގަނެވުނީ.  ކޮމިޓީން  އަދި  ހަގާނޫނުގެނައީ.  ދަށުން  ދަންޖެހޭ  ގެ 

ފަށާތާ  ގާމި    ގަވާއިދުތައް ޢަމަލުކުރަން  ހަދައި  3ނޫނަށް  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ  އިޢުލާނު  އާ  )ތިނެއް(  ންމުކޮށް 

ރަނގަޅު.    ކުރަންވާނެއެވެ. ވެސް  )ށ(  މި  ގާނޫނުއުވާލެވޭ    ،149)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޢަމަލުކުރަން  ގާ.  ނޫނަށް 

  ގާނޫނު )ށ(    .(ގާނޫނުބެހޭ    )ހެއްކާ   24/ 76ނަންބަރު    ގާނޫނު)ހ(    ނީއެވެ.އުވު  ގާނޫނުއަންނަނިވި ދެ    ފެށުމާއެކު
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ހެކިބަހުގެ  72/14ނަންބަރު   ޢަމަލުކުރަން  ގާ.  150ރަނގަޅު.    149(. އެހެންވީމާ،  ގާނޫނުޖ )އަންހެނުންގެ  ނޫނަށް 

ފަށާނީގާމި    .ފެށުން ޢަމަލުކުރަން  ގެޒެޓުގައި    ދިވެހި  ތަޞްދީޤުކޮށް  ފާސްވެ  ގާނޫނުމި    ނޫނަށް  ސަރުކާރުގެ 

  150)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    އް( މަސް ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ހައެ)  6ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ވަނަ މާއްދާގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާނެ މުއްދަތު އެއާ މެދުގައި ކުޑަ މަޝްވަރާއެއް ފަހުން ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ޕާކުކޮށްލީ.  

މި ސަޖެސްޝަނައަޅުގަނޑުގެ  ކުޑަކުރުން.  ހާރުގެ  މަހަށް  ހަތަރު  މާނަކުރުނ151ްކީ  ޢިބާރާތެއް  ގާނޫނު މި    ..  ގައި 

ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ލަފްޒެއް  އަންނަނިވި    ނުވަތަ  ދޭހަނުވާހާހިނދަކު،  މާނައެއް  އެހެން  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތުން 

ދެވިފައި  ލަފްޒުތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފް  ވަނީ އެ  ޢިބާރާތްތަކާއި  ގުޅިގެން އެ  މާނަކުރުމެވެ.   ޒުތަކާ  ދީފައިވާ    ތިރީގައި 

"  151)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   )ހ(  މި  ރަނގަޅު.  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  މީހުން"  ނެތް  ގެ  ގާނޫނުހާޒިރުކުރެވެން 

މީހުންނަށެވެ.   118 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  "  ވަނަ  އެވަނީ،  )ށ(  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ޚަޞްމުން"  ނުވަތަ  ޚަޞްމު" 

ފަރާތްތަކަށް  ކޯޓަ ނުވަތަ  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ  ފަރާތްތަކަށާއި  ނުވަތަ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ށް 

ގޮތަށެވެ.  ލަކޮށްޖުމު ނިސްބަތްކުރެވޭ  ވަކިން  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން  )ނ(.   އަދި  ރަނގަޅު.  )ށ(  )ހ(، 

އެވަނީ ")ށ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބުނެފައި  ކަމަށް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  ޚަޞްމު"  މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅޭ  ، ކޯޓަށް 

ފަރާތް  ނުވަތަ   ގޮތަށެވެ.  ލަކޮށް ޖުމުދަޢުވާލިބޭ  ނިސްބަތްކުރެވޭ  ވަކިން  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން  މިގޮތަށް    އަދި 

މަޖިލިސް"  އިޞްލާޙުކުރީ. )ނ( "އަޅުގަނޑުމެން   އެވަނީރައްޔިތުންގެ  ބުނެފައި  )ނ(    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...ކަމަށް 

އެވަނީ" ބުނެފައި  ކަމަށް  މަޖިލިސް"  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    5އަސާސީގެ  ގާނޫނު  ،ރައްޔިތުންގެ  މާއްދާއިން    ގާނޫނު ވަނަ 

މަޖިލީހަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ  ލިބިދީފައިވާ  ބާރު  އެންމެހައި  ނު  ހެދުމުގެ  ކޮމިޓީއަކަށް  ދިނުމަކަށް  ޑެފިނީޝަން  ފެނޭ  މި 

ސާފު އުނިކުރުށްމަކަކަންކަން  މިހާ  ޑިލީޓްކުރުމަށް.  އެހެންވީމާ،  "މަށް.  )ރ(  ބުނެފައި    ޑީބޮ.  ކަމަށް  ސާމްޕަލް" 

ސާމްޕަލް ލޭގެ  އެވަނީ،    ޑީބޮ"  .އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ސާމްޕަލް  ސާމްޕަލް"  ނުވަތަ  ލޭގެ  ބޮލުގެ  ނުވަތަ 

ބް މެދުވެރިކޮށް މީހެއްގެ އަނގައިގައިވާ ކުޅުން  ވެއިސްތަށީގެ ސާމްޕަލް ނުވަތަ ސުހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަނަކުން ނެގޭ  

)ރ( އެއީ ބޮޑީ ސާމްޕަލްގެ    ނުވަތަ ހުޅުވިފައިވާ އެހެން ގުނަވަނަކުން ނުވަތަ ނިޔަފަތީގެ ދަށުން ނަގާ ސާމްޕަލަށެވެ.

ގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ. )ބ(  ދީފައި އޮތްއޮތުން ޑިލީޓްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އަޅު  ޑެފިނީޝަނެއް

ގުޅިގެން" ހިނގުމާ  ކުށެއް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ވެށި"  މާއްދީ    ކުށުގެ  ނުވަތަ  ވާޤިޢާއެއް  ގުޅުންހުރި  ކުށާ  އެ 

އެއްޗެއް   ނުވަތަ  ކަމަށް  އޮތްހެއްކެއް  ތަނެއް  ގޮތުގެމަތިންގާނޫނުގުޅޭ    ކަމާ  ކޮންމެ  އިދާރާއަކުން  ތަޙު  ގައިވާ  ޤީޤީ 

ތަނަކަށެވެ. ކޮންމެ  ވެށި މާނަކޮށްދީފައިވާ    ކަނޑައަޅާ  ތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އޮ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ބ( ކުށުގެ 

ކަމާ ބެހޭ އެހެން ގާނޫނުތަކުގައި އެބަ އޮތް ކުށުގެ    ގައި،ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ އުނިކުރުމަށް. ސަބަބަކީ އެހެން ގާނޫނުތަކު
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މާނަކޮށްދީފަ ބުނެފައި އެވަނީ،  ކޮންޓްރެކްޓް . )ޅ( "ވެށި  )ކޮންޓްރެކްޓާ   ގާނޫނު" ކަމަށް  ގެ  (ގާނޫނުބެހޭ    ނަންބަރު 

މުޢާމަލާތަކަށެވެ. ކޮންމެ  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ބަޔާންކޮށްދީ    ދަށުން  ކޯއްޗެއްކަން  ކޮންޓްރެކްޓަކީ 

އެ ގާނޫނުތަކުގައި.  ބެހޭ  ކަމާ  ގާނޫނުގަޔާއި  ބެހޭ  ކޮންޓްރެކްޓާ  )ޅ(ޑިފައިންކޮށްދީފައިވާނެ  މި  ހެންވީމާ،  އޮތް    ގައި 

ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ. )ކ( " އުނިކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ޑިފައިންކޮށްދިނުން  ކޮމްޕިއުޓަރު" ކަމަށް  ކޮންޓްރެކްޓް 

އިލެކްޓްރޯ ނުވަނަ  އޮޕްޓިކަލް  މެގްނެޓިކް،  އިލެކްޓްރޯނިކް،  ބޭނުންކުރެވޭ  މަޢުލޫމާތު  އެވަނީ،  ކެމިކަލް  ނިކް  ބުނެފައި 

ހުރި ތަކެއްޗާއި  މިފަދަ  ސާމާނާއި ހެދުމަށާއި  ގުޅުން  ހިސާބު  ބޭނުންކޮށްގެންކުރާ ކަންކަމަށާއި   އަދި  މަޢުލޫމާތު    ހަމަ 

ކަމެއް  މިފަދަ  ގުޅައިގެން  ތަކެއްޗާއި  ބާވަތުގެ  އެ  ނުވަތަ  ހުރި  ގުޅުން  ފަހިކޮށްދޭ  މުޢާމަލާތް  އަދި    ރައްކާކުރުމަށާއި 

ތިރީ އެ މާނައިގައި  ތަކެއްޗަށެވެ. ނަމަވެސް  ނުހިމެނޭކުރެވޭ  އެއްޗެހި  ބަޔާންކުރެވޭ  ޓޮމެޓިކް  އޮ  -1  ގޮތުންނެވެ.  ގައި 

ޓައިޕްސެޓަރ ކެލްކިއުލޭޓަރއި ފަހި  -2  .ޓައިޕްރައިޓަރ،  ނުވަތަ  ޕް  -3ކަލްކިއުލޭޓަރ.    .ގެންގުޅޭ  ރޮގްރާމްނުކުރެވޭ 

ތަކެތި ޒާތުގެ  ރައްކާނުކުރެވޭ  ތަކެތި ކަމުގައި މިނިސް  ހެންއެ   -4  .މަޢުލޫމާތު  ބާވަތުގެ  މި  ކަނޑައަޅައި    ޓަރު ވެސް 

ތަކެތި. އިޢުލާންކުރާ  މެދުވެރިކޮށް  ގެޒެޓް  ތަކެތި    ހެންއެ  -4)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ސަރުކާރުގެ  ބާވަތުގެ  މި  ވެސް 

އިދާރާއަކުން  ކަމުގައި   ގުޅޭ  ކަމާ  ތަކެތި. ދައުލަތުގެ  އިޢުލާންކުރާ  މެދުވެރިކޮށް  ގެޒެޓް  ސަރުކާރުގެ    ކަނޑައަޅައި 

  2010/22ނަންބަރު  ގާނޫނު އާއި  އަސާސީ ގާނޫނުކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރެވުނީ. )އ( "

ކޯޓުތަކުގެ  ) އެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ  އާއި  ޝަރުޢީ  ނޫނެއްގާވެސް    ނޫން   (  އެންމެހައި  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ގެ 

ކަށެއް   ޑިލީޓްކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަނީ. އެއީ ކޯޓު މާނަކުރާމި މާއްދާ މި ޑެފިނީޝަން ކޯޓުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

" )ވ(  ނުޖެހޭ.  ނިޝާނާއި  މީގައި  ފައިތިލަގެ  އަދި  އަތްތިލަ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ނިޝާން"  އިނގިލީގެ 

އަރާގޮތަށް  ނިޝާންތައް  ރިޖްތަކުގެ  ފްރިކްޝަން  ހުންނަ  ނިޝާނަށެވެއިނގިލިތަކުގައި  ނެގޭ  އިނގިލީގެ  .    )ވ( 

ން ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ.  ރުމަށް އަޅުގަނޑުމެވެސް އުނިކު   ޑެފިނިޝަން މި )ވ( އިނގިލީގެ ނިޝާނުގެ    ...ނިޝާން އެތާ

  ނޫން   ރޭ، ސްކޭން ނުވަތަ އެތެރެހަށި ދައްކުވައިދޭ އެ -އެކްސް   ،ހަށީގެ ފޮޓޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ)މ( " އެތެރެ

ފޮޓޯއަށެ އެތެރެ ވެ.  ވެސް   " އެވަނީ)މ(  ބުނެފައި  ކަމަށް  ފޮޓޯ"  އެތެރެހަށި  -އެކްސް  ،ހަށީގެ  ނުވަތަ  ސްކޭން  ރޭ، 

އެ ފޮޓޯއަށެ  ނޫން  ދައްކުވައިދޭ  )ފ(  ވެސް  ފެންނަނީ.  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ބޭއްވުމަށް  ޑެފިނިޝަން  މި  ވެ. 

އެވަނީ"އެތެރެ ބުނެފައި  ކަމަށް  ސާމްޕަލް"  އެ ހަށިގަނޑުގެ    ،ހަށީގެ  ނުވަތަ  ފޮނުވައިގެން  އެއްޗެއް    ނޫން   ތެރެއަށް 

   ވެސް ގޮތަކުން ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއިން ނަގާ ސާމްޕަލަށެވެ.

 

 { މޫސާ ސިރާޖުދާިއރާގެ މެންބަރު   ފޮނަދޫ ؛މުޤަްއރިރު ނައިބު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 



 2022ޖޫން    16                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  31ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

4 

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އެތެރޭގެ ސާމްޕަލު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މާނަ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެތެރެހަށީގެ ފޮޓޯ އޭތި ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް 

ސާމްޕަލު ކަމަށް.  ރަނގަޅު  އޮންނަން  ސާމްޕަލު އެގޮތަށް  އެވަނީ.  ބުނެފައި  ކަމަށް  އޮތީ  މި  ހަށިގަނޑުގެ    ،ގައި 

އެ ނުވަތަ  ފޮނުވައިގެން  އެއްޗެއް  ހަގޮސް  ވެ  ނޫން  އެތެރެއިން  ސާމްޕަލަށެވެ.  އެގަނޑުގެ  ށިތަކުން  ނަގާ  ތެރެއިން 

ބުނެފައި އެވަނީއެހެންވީމާ، އެ ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑުމެން )ދ( އަށް. އޮޓޮޕްސީ.   މަރުވެފައިވާ    ،"އޮޓޮޕްސީ" ކަމަށް 

ސަބަބާއި  މަރުވި  ޖެހި  މީހަކު  ހަށިގަނޑަށް  އޭނާގެ  ގެއްލުންތަކާއި،  ލިބިފައިވާ  ހަށިގަނޑަށް  ބައްޔެއް  އޭނާގެ  ފައިވާ 

އެ  ދެނެގަތުމަށް  ނޫން  ނުވަތަ  ބަލައި   ވެސް އައިބެއް  ނަގައިގެން    ޓަކައި އެ ހަށިގަނޑު  ސާމްޕަލް  އެ ހަށިގަނޑުން 

  ، އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ ބަދަލެއް މި ގެނައީ އޮޓޮޕްސީއަށް. "އޮޓޮޕްސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ   ތަޙްލީލުތައް ކުރުމަށެވެ.

ގަނޑަށް ޖެހިފައިވާ  ށިހަ  ހަށިގަނޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި    އެއްޗެއް މަރުވި ސަބަބާއި ތަ މަރުވެފައިވާ މީހަކު ނުވަ

އެ ބައްޔެއް   ދެނެގަތުމަށް   ނޫން  ނުވަތަ  އައިބެއް  ބަލައި   ވެސް  ހަށިގަނޑު  އެ  ސާމްޕަލް    ޓަކައި  ހަށިގަނޑުން  އެ 

މިހާރު ރަނގަޅު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން )ތ( އަށް ދާނަން. އިސްލާމްދީނުގެ    ނަގައިގެން ތަޙްލީލުތައް ކުރުމަށެވެ.

އެވަނީ އަސްލު.   ބުނެފައި  ކަމަށް  އަސްލު"  ސުންނަތުގައިވާ   ،"އިސްލާމްދީނުގެ  ރަސޫލާގެ  މާތް  ޤުރުއާނާއި    ކީރިތި 

އެކަމެއްގެ ޞައްޙަކަމާ ތެރެއިން  އުސޫ   ކަންކަމުގެ  ޝަރުޢީ  އުފެދިފައިނުވާ  މިމެދު ސުވާލު  އަސްލުން    ލުތަކާއި  ދެ 

އުސޫލުތަކަށެވެ. މިއީ    ދޭހަކޮށްދޭ  ހީވަނީ  މާނަކޮށްދީފައި  ނޫނު ޤާއަޅުގަނޑަށް  އަސްލު  އިސްލާމްދީނުގެ  މި  އަސާސީގައި 

"ވަކީލު" ކަމަށް  މާ، އެ އުނިކުރުމަށް. )ލ( ވަކީލު.  އޮތީމަ މި ގާނޫނުގައި އިތުރަށް ލިޔަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީ

އެވަ ހުއްދަގާދިވެހިރާއްޖޭގައި    ، ނީބުނެފައި  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ގޮތުގައި  ވަކީލެއްގެ  ޝަރުޢީ    އޮތް  ނޫނީ  ނުވަތަ 

ހުއްދަ ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ވަކީލަކަށެވެ.  ކޯޓުތަކުގައި  ކޮންމެ  ސާފު    އޮތް  ވަރަށް  ދެން  މިއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

މާނަތައް    ނޫނީ ފަންނުގައި މީގައިގާޗެއް ނޫން. އާދެ!  ، މި ކޮންމެހެން މާނަކުރަންޖެހޭ އެއް. އެހެންވީމާހެންވާހަކައެއް 

އޮންނާނެ ރަނގަޅަށް  ކަމަށް.  ވަރަށް  ފެންނަ  ވެސް އުނިކުރަން  މާއްދާ  މައްސަލަ". އެހެންވީމާ، މި  ކަމަށް    " މަދަނީ 

މައްސަލައަކަށް ނުވާ.  ،ބުނެފައި އެވަނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މީގެ  މިއީ    ..ޖިނާޢީ  އަޅުގަނޑުމެން 

  މާ، އެ އެހެންވީ  ( ކަށްފަހު.. )ވަގުތުކޮޅަ.ވެސް މާނަކުރުމުގައި މި ގާނޫނުގައި  ނެ. އެހެންވީމާ، މި ވާޝަން ދީފައިފިނީޑެ

އުވާ އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އުވާ ލަމާއްދާ  ވެސް  މާއްދާ  ވަކީލުންގެ  ފެންނަނީ.  ގާނޫނީން  އެއީ  ނުގެ  ފަން  ލަން. 

"މުވައްކިލު" ކަމަށް ބުނެފައި  )ޏ( މުވައްކިލު.    ވެ.އޮންނާނެތީގާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އޭގެ މާނަތައް ކޮށްދީފައި  

  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި   ނޫނީ އެހީތެރިކަން ހޯދައި ލިބިގަންނަ ފަރާތަށެވެ.ގާ  ވަކީލެއްގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި  ،އެވަނީ
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ގާނޫ ފަންނުގެ  ގާނޫނީ  ހަމަ  ގައިވަގައި  ނުވެސް  )ސ(  ލިޔެފައިވާނެހެން.  ތަފުސީލުކޮށް    . ން ނޑިޔާރުފަ  ރަށް 

ސާފު ކަންކަން.    އެއަށްވުރެ އެއީކީ މާނަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ    ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީކަމަށް    ންފަނޑިޔާރު

ގާނޫނުގައި ފަނޑިޔާ އަރުއެހެންވީމާ، މި  ވެސް  މާއްދާ  އެ  ތެރެއިން އުނިކުރާނެ. )ޑ(  ން  މާނަކުރުމުގެ  ޅުގަނޑުމެން 

" ހެކި.  ހެފޮރެންސިކް  އެވަނީފޮރެންސިކް  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހޯދޭ    ،ކި"  މެދުވެރިކޮށް  ޕްރޮސީޖަރެއް  ފޮރެންސިކް 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  މީގައި  ކުރިއަށް އޮތުހެއްކަށެވެ.  މިއީ.  ނޫންހެން  މައްސަލައެއް  ފުލުހުން  ން  (.  ޒ)  ،ދާނީ. 

މާނަ ޚިދުމަތާ ކު ފުލުހުން  ފުލުހުންގެ  ނުޖެހެނީ.  ވަރަށް ސާފުކޮށް ބެ  ރަން  ގާނޫނުގައި  ވާ  ހޭ  ލިޔެއެ  ފޮޓޯ.  ވިފަހަކަ   .

ންނަ ކަމަށް ފޮޓޯ  ށް ނުފެނޭ މީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަކަށް ނުފެނޭ. އެ އުނިކުރަން ފެކަވެސް އަޅުގަނޑަ  "ފޮޓޯ"

އިދާރާ.   ދައުލަތުގެ  އެވަނީވެސް.  ބުނެފައި  ކަމަށް  އިދާރާ"  ރައްޔިތުންގެ    ،"ދައުލަތުގެ  ފަރާތާއި،  ހިންގާ  ވެރިކަން 

މުއައްސަސާތަކާއި ގާ ޞާފު  ޢަދުލުއިން،  މަޖިލީހާއި އިދާރާތަކާއި، މިނިވަން  އެންމެހައި  ،  އިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ 

އެ    އަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލުތަކާއި ނޫނު ޤާ،  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި،  މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާއި

ހިމެނޭ   އިދާރާތައް  އެންމެހައި  ގުޅިފައިވާ  ދައުލަތުގެ    ގޮތުގެތަންތަނާ  ހިންގުމުގައި  ތަނެއް  އެ  އަދި  މަތިންނެވެ. 

ތަނަކާއި ތަނަކާއި   މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ  ހިންގާ ކޮންމެ  ބަޖެޓުން  ބަޖެޓުން އެހީ    ދައުލަތުގެ  ދައުލަތުގެ 

ޢުޤޫބާތުގައި ބަޔާންކުރޭ  ލްގާނޫނު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީތި އެއީ    ގޮތުންނެވެ.  ލިބިގެން ހިންގާ ކޮންމެ ތަނެއްމެ ހިމެނޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ދައުލަތް،  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މުވައްޒަފު.  ދައުލަތުގެ  ޢުލްގާނޫނު ދައުލަތުގެ  ޤޫބާތުގައި 

ންނަ ބައި އެގޮތަށް  ބައި ވާގޮތަށް އެ މުވައްޒަފު އެ އި  އި އޮވޭ. އެހެންވީމާ، އޭގައި ދައުލަތަށް އެ ފަމުވައްޒަފު ކިޔައިދީ

ށް މަޝްވަރާކޮށް މި ނިމުނީ މި  ންނައެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅައަށް ބަދަލުގެންނަ ގޮތަށް.  މި މާއްދާ

ބޭ ލިޔުން.  ންމާއްދާ  އިނގޭތޯ.  އެވަނީދުމަށް  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހިމެނޭ  ،"ލިޔުން"  ވަސީލަތްތައް  ގޮތުން    އަންނަނިވި 

ރެ މަޢުލޫމާތެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްޗަކަށެވެ.ރެވިކޯޑުކުއެއްވެސް  ޗާޕު  -1  ފައިވާ  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ލިޔުމުން  އޮތް  ކޮށްފައި 

ކަމުގައިވިޔަސް( ކުރެހުމެއް  ނުވަތަ  ގްރާފެއް  ނުވަތަ  ޕްލޭނެއް  ނުވަތަ  ވަސީލަތަކުން    -2  .)ޗާޓެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ފައިލެއްސިވާ ކޮމްޕިއުޓަރު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގޮތަށް  ޑޭޓާއެ   -4  .ފޮޓޯ  -3  .ލުވެވޭ  އެހެން  އެފަދަ  ނުވަތަ  އް  އަޑު 

ރޯލެއްޑިސް  ރައްކާކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ  ފިލްމެއް  ނުވަތަ  ޓޭޕެއް  ނުވަތަ  އެހެން    -5  .ކެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  މަންޒަރު 

އެ ނުވަތަ  ނެގަޓިވެއް  ނުވަތަ  ފިލްމެއް  ރައްކާކުރެވިފައިވާ  އެއްޗެއް.  ނޫން  ޑޭޓާއެއް  ކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަ  ވެސް 

ދިޔައިރުގައި ބައެއް ކުރިއަށް  ގާނޫނު  މި  ލިޔުމުން  ކުރިން  މީގެ  ދިޔައިރު ބައެއް  ، މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  ބިލު 

މުން ފުދޭނެތޯ އެ ސުވާލު ކުރިން އުފައްދާފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ހިސާބުތަކުގައި އެގޮތަށް އޮތީމަ ހަމައެކަނި ލިޔު

ހިމެ ކަންކަން  އެ  މާނަކުރުމުގައި  ބަލައި  މީގެ  ކަމަށް  ރަނގަޅު  މާނަކުރުން  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނިފައިވާތީ 
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މަޖިލިސް..  ހެންކުރިއަށްދާނީ އެވަނީ  ޝަރީޢަތުގެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މަޖިލިސް"  ކުށެއްގެ  ޢީޖިނާ  ،"ޝަރީޢަތުގެ   

ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ   މީހާ  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  ނުވަގާތުހުމަތުގައި  މަތިންކަން  ހަމަތަކުގެ  ނޫންކަން  ނޫނީ  ތަ 

އެކަމާ  ކަނޑައެޅުމަށް ހާޒިރުކޮށް  ކުރިމައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެއްގެ  މަޖިލިސް    ޓަކައި  ބާއްވާ  ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތެއް  މެދު 

 މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވޭ ހަމަ  ޢީގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާ  ހިމެނޭ

އަޑުއެހުމެއް  މަޖިލީނު  ކޮންމެ  ކޮންމެ  އާންމު    ގޮތުންނެވެ.  ހިމެނޭ  ހެއްވަތަ  މާ  ވެސް  މަޖިލީހަކީ  ޝަރީޢަތުގެ 

އޮންނާނެތީވެ މި އުނިކު މާނަކުރެވިފައި  ގާނޫނުތަކުގައި  އޮތީ އެހެން  " ކަމަށް  "ޑީ.އެން.އޭރަން. )ޗ(  އެއްޗަކަށްވެފައި 

  އޯކޭ. އެހެންވީމާ، މި   ( އަށެވެ.deoxyribonucleic acid)ޑީއޮކްސީރައިބޯނިއުކްލިއެކް އެސިޑް    ،ބުނެފައި އެވަނީ

ބަލާފަ ކަމަށް  ރަނގަޅު  ކަމުދެން  .  ވެސް  މަޢުލޫމާތު"  އެވަނީގައި  "ޑީ.އެން.އޭ.ގެ  ބޭރުން    ،ބުނެފައި  ހަށިގަނޑުން 

ކުރާ ޑީ.އެން.އޭ.ގެ ތަޙްލީލުތަކުން    ކޮށްބޮޑީ ސާމްޕަލް ބޭނުންނޫން ގޮތަކުން ވެސް ނެގޭ    ނުވަތަ އެތެރެއިން ނުވަތަ އެ

 މައްސަލަ  ޢީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖިނާ މައްސަލަޢީޖިނާއެވެސް މައްސަލައެއް ނެތް.    ލިބޭ ޖެނެޓިކް މަޢުލޫމާތަށެވެ. 

 ޖެހޭނެ. އެއީ މަދަނީ މައްސަލަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާނަކުރުމުގައި އޮންނާތީވެ އުނިކޮށްފަ. ވެސް އޮންނާކަށް ނު

 

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

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއަ  އެ  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ކޮމިޓީގެ  ދެންމެ  މިހާތަނަށް  މިހާރު  ބިލުގެ  މުޅި  މީގައި  ގެންގޮސްދެއްވީ  ށް 

މަސައްކަ ހުރި  ނުނިމި  ބޮޑަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  މިހާރު    ތް.  ސިރާޖަށް.  މުޤައްރިރު  ނައިބު  ޝުކުރިއްޔާ 

ރީ ދަނީ  މި  މާއްދާތަކައަޅުގަނޑުމެން  ބެހެއްޓި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަވިޒިޓުކުރަން  ހިސާބަކުން  ވަކި  ބިލުގެ  އެއީ  ށް. 

އެގޮތުން  ޙުބަ މާއްދާތަކަށް.  ޕާކުކުރެވިފައިވާ  ނުނިމި  ގޮތެއް  މާ  2ސްކުރުމަށްފަހުގައި  އެއީ  ވަނަ  )ށ(  އްދާގެ 

ބާވަތްތަކާއި  ހެކީގެ  )ށ(  ޖެހިލަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  މާއްދާއެއް.  ބޭއްވި  ޕާކުކޮށްފައި  ހެކި    އަޅުގަނޑުމެން 

އާ ގުޅުންހުރި މިންވަރަށް  މައްސަލަ  .ގުޅުމަށް ބުރަވެ ހެކި ބައިކުރެވޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން  ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ގޮތާއި

ބާވަތްތަކާއިޢިބާރާތް ސާފުކުރުމަ  ބުރަވެ ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ގޮތާއި   ށް. ހެކީގެ  ބުރަވެ ހެކި ބައިކުރެވޭ    ހެކި  ގުޅުމަށް 

ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން. އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މިންވަރަށް ބުރަވެ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގައި މި މާއްދާއިން  

ގޮތަކީ.   ބޭނުން އެވިސްނުނު  އޭރުގައި  ބަދަލުކުރުމަށް  އެބަގޮތަށް  ފައިނަލް  އެކަމަކު  )ރަކު   ވީ.  )ށ(  (2ންޖެހޭ.  ގެ 

އްސަސާތަކާ  ބެހޭ ބައެއް މުއަ  ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް ހަމަ މި ބާއްވާލަންޖެހުނީ ހޯމަ
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ފައިނަލްކޮށް ދުވަހުގައި  އެ  )ބ(  ލުބައްދަލުކުރާތީވެ  ޓަކައި.  ރަމަށް  ނުވަތަ  މަޖިލީހުގައި  އްޔިތުންގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ނެގުމާއި ހެކިބަސް  ހުށަހެޅުމާއި،  މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ބަލާ މައްސަލައެއްގައި  ބަލައިގަތުމާއި،  ހެކި  ހެކި  ،  ހެކި 

ނޫނުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ  ގާވާނަމަ މި    ބެހޭ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި   ގޮތުން އެ މަޖިލީހުން ކަމާ   ވަޒަންކުރުމާ ގުޅޭ

މަޖިލީހަށް   އެ  ކަނޑައެޅުމަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ކަންކަން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  އުސޫލެކެވެ.  އެ 

ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒަށް މި    88އަސާސީގެ  ނޫނުޤާ ދަށުން  )ބ(    ވެ.އެޅާނެނާ  ނޫނުގެ ސަބަބުން ހުރަހެއްގާވަނަ މާއްދާގެ 

ސާފު   އޮބްވިއަސް  ވަރަށް  މިއީ  މެދުގައި  އުނިކުރުމާ  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް.  ނިމުނީ  މި  ހަމަ  ބޭއްވުމަށް 

މާއްދާއަކަށްވާތީ އުނިކުރަން އޭރުގައި ވިސްނުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭއްވުމަކުން ވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާތީވެ މި މާއްދާ  

ދަނީ.  ބާއް ކުރިއަށް މި  ހަމަ  ބޭނުމަށް    8ވާފައި  ބުނެފައި އެވަނީވަނަ މާއްދާ. މި ގާނޫނުގެ  ވަކި    ، "ހެކި" ކަމަށް 

ވުޖޫދުގައި ނުވާކަން  ވާކަން ވާޤިޢާއެއް  މި    ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ގާގޮތުން  ހެކީގެ  ދަށުން  ނޫނުގެ 

މާ ހެއްކާއި،  ކިތާބީ  ހެއްކާއި،  ޝަފަހީ  ޖުމުބަލައިގަނެވޭ  ހެއްކަށް  އަދިއްދީ  ބާވަތެއްގެ    ލަކޮށް  ކޮންމެ  އެއިން 

އެއްޗެއްސަށް  ކަންކަމަށާއި  ވަކިވަކި  ބަލައިގަނެވޭ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ދަށުން  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެ  އެއިން    ހެއްކަކަށާއި 

ވަނަ   8ރުމަށް. އެއީ ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވި ޖުމުލައެއް މިހާރު އުނިކު  8  ވަކިވަކިންނެވެ.

އެހެން އޮތް ޢިބާރާތް އުނިކޮށްފައި ދެން ކުރީގައި    "ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކަށް" މާއްދާ ފެށުނުއިރުގައި އޮތް ޖުމުލަ އެއީ މި  

ކަމަށްއޮ ރަނގަޅު  ފާސްވީ.  އޮރި  .ތްގޮތް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އޮތްގޮތް  ބިލުގައި  މާއްދާ  14ޖިނަލީ  ނާދިރުވުން.    ،ވަނަ 

ކަމަށް   އެވަނީ"ނާދިރުވުން"  ނިސްބަތަށެވެ.  ،ބުނެފައި  ގާތްވުމުގެ  ނުވުން  ނާދިރު    ކަމެއް  ނުވަތަ  ނާދިރުވުން 

ކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅައެ ބަހުގައި ބަސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސުވާލެއް.    ލަކީ ވާސު ށް އުފެދުނު  ޑަކަށްވުން އެއީ އަޅުގަނމަކަ

މާ  14ންވީމާ،  އެހެ ނާދިރުވުން  މާއްދާ  ކުރީގައި  ނަވަނަ  އިންނާތީވެ  އެހެންކޮށްދީފައި  ގޮތަކަށް    ވިސްނުނީ 

"ނާދިރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި  ބިލުގައި އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުމަށް.    މި އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ހަމަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް.

"ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު" ކަމަށް  ވަނަ މާއްދާ.    15ދެން އޭގެ ފަހުން    ކަމެއް ނުވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަށެވެ.  ،އެވަނީ

ލަތުގެ އެއްގޮތްކަމުން ނުވަތަ  ހާ އެ ދެ    ލަތެއްގައި ކަމުގައިވެފައި ހާ ވަކި މީހަކު ވަކި ކަމެއް ކުރީ ދެ    ،ނީބުނެފައި އެވަ

ދެ   އެއްގޮތްކަމުންހާއެ  ކަންކަމުގެ  ހިމެނޭ  ދެ    ލަތުގައި  ދެ  ހާއެ  ހިނގާދިޔަ  އިއްތިފާޤަކުން  ކަމަށް   ލަތް ހާލަތަކީ 

ބަލައިގަތުމުގެގަ ކަމަށް  ކަމެއް  ނާދިރު  އުސޫލަށެވެ.ބޫލުކުރުމަކީ  ކަމަށް.    15    ކަމަށް    -18ރަނގަޅު  ހެކި"  "ކާފީ 

ނުވަތަ    .ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ބޭނުންވާ މިންގަނޑަށް ފުދޭ ނިސްބަތަށް ލިބިފައިވާ ހެއްކަށެވެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ

 ނުވަތަ ނޫންކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރީގައި އުފެދުނު ސުވާލަކީ ފުދޭ ނިސްބަތަކަށް  އެ މިންވަރަށް ހެކި ލިބުމަށެވެ.

ލަކީ.  ވާގައި އުފެދުނު ސު އޭރުނޑައަޅާނީ ހެކި ވަޒަންކުރާ މަރުޙަލާގައި ކަމަށްވާތީ، މިހާރު މި އޮތްގޮތް ރަނގަޅުތޯ  ކަ
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މާއްދާނަވަ  18 އޮރިޖިނަލީ     ހަމަ  ރަމި  އޮތްގޮތް  ބިލުގައި  މި  ކަމަނގަ  އެއީ  ޅު  ބުނެ  "ހެކި  ކާފީ"ށް.    ފައި ކަމަށް 

ސާބިތުކުރުމަށް    ،ނީވައެ ބޭނުންވާ  ކަމެއް  ފުދޭ  ހެކި  އެ  މިންގަނޑަށް  ނުވަތަ  ހެއްކަށެވެ.  ލިބިފައިވާ  ނިސްބަތަށް 

މި  ހަމަ  ވެސް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު    ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ  24ރަނގަޅު.  ވެ.  ބުމަށެމިންވަރަށް ހެކި ލި

ކަމަށް    "ނޑުގަސާބިތުކުރުމުގެ މިން"  -34ފާސްވީ.    ކަމަށް  ރަނގަޅުގޮތް  ބިލުގައި އޮތް  ކަމަށް.    ގަޅުނ ގޮތް ރަ  އޮތް

 ކުށެއް ނުވަތަ  ޢީނުވަތަ ޖިނާ  ޑު ކަމުގައި ނބިތުވާނެ މިންގަ ސާއްއެ ވާޢުމައްސަލައެއްގައި ދަ  މަދަނީ  ،ވަނީބުނެފައި އެ

ހައްދު ދީއިސްލާމް ޤިޞާޞް   ނުގައި  ކަނޑައެޅިއަދި  ސާބިތުވާ  ކުށެއް  ގާނޫނުގައި  ފައިވާ  މި  ކަމުގައި  މިންގަނޑު  ނެ 

ގެ  51ގައި ބަލައިގަނެވުނީ. )ހ( އެއީ  ޓީމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޅާފައިވާ މިންގަނޑަށެވެ. މި ގޮތް ރަނގަޅު ކަކަނޑައަ

ހާޒިރުވެ  ށް  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަމީހާ    ދޭ  ހެކިބަސްއިގަނެވޭނީ  ލަގައި ބަހެކީގެ ގޮތު  ހީގެ )ހ( ޝަފ37ަ؟ ތޯދެއް  ()ހ

ގެ  44ތް ރަނގަޅު ކަމަށް.  ބަޔާނަށެވެ. މި އޮތް ގޮޖިލީހުގައި ދޭ  މަ  އެ  ންތުޝާރާއި  ނގަބަހުން ނުވަތަ އަހުރެ އޭނާގެ  

ހެކި  ރުމަށް ޝަފަހީ  ތުކު އާއެއް ސާބިވައި އެހެން ވާގިއެއް ފިޔައާތް ވާގިގެ )ހ( ލިޔުމަކުން ސާބިތުވާން އ42ޮ  .)ހ(

ކަމަށްގެ  42ދާނެއެވެ.  ޅިހެހުށަ ރަނގަޅު  ގޮތް  އޮތް  )ރ( 42ބަލައިގަނެވުނީ.    )ހ(  އަޑުއިވުނު  ހެކިބަހަ  -2ގެ  ގެ  ކީ 

ވާން ހެކިބަހެއް  އެ  ނަމަ  ހެކިބަހެއް  ދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އަޑުއިމީ   އެ  ވާނީ  ކަމެއް  ސީދާ  ކަމެއް  ހަކަށް  ވުނު 

ހެކިބަހަށެވެ.  ތެދުބަ ބަޔާންކޮށްދޭ  ކަމެއްހެކިބަހަ  -2ހުން  އަޑުއިވުނު  ދޭ  އެއްޗެއް  ތަ  ނުވަ  ކީ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް 

ވާނީ ވާން  ހެކިބަހެއް  އެ  ނަމަ  ކަމެއްމީއެ    ހެކިބަހެއް  އަޑުއިވުނު  ސީދާ  އެއްޗެއް    ހަކަށް  ތެދުބަހުން  ނުވަތަ 

ގެނައީ. އާދެ! ވަރަށް މުހިންމު ބޮޑު    ން މި އިޞްލާހު މެ އަޅުގަނޑުށްގެންލުކޮ ބަދަގޮތަށް މި  ބަޔާންކޮށްދޭ ހެކިބަހަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިއީ.  ހެކިބަސްދ47ޭ  ދެ!އާ ކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަ...  މާއްދާއެއް  އަންނަ  .  ކިބައިގައި  ނިވި  މީހާގެ 

ވުން.  އި އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގަ  15ކުރީގައި މި އޮތީ އުމުރުން    -1  އޭގެ   .ވާނެއެވެވާންތައް ފުރިހަމަޠުޝަރު

މާއް ވަމި  އަޅުގަނޑުމެން  އުނިކުރުމަށް  ވިސްނުމަށްދާ  ފެނުނީރަށް  ޕްފަހުގައި  އަދި  ޖެނެރޮސި .  ވެސް  ކިއުޓަރ  ރަލް 

އޮތީ އެގޮ މާއްދާ  50ނިންމީ.  ނިކުރުމަށް  . އެހެންވީމާ، އުންޓުކުރައްވާފަ ކޮމެތަށް  )ށ(ވަނަ  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ    މި   .ގެ 

  46ނުގެ  ނޫއެކު މި ގާ  ވުމާވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް ޣު ލިގަންވާނީ އެ ކުއްޖާއަކީ ބާން ނަދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓު

  މަވާ އި ފުރިހައް އެ ކުއްޖާގެ ކިބައިގަތަޠުޖެހޭ އެހެން ޝަރު މަވާން ދަށުން ފުރިހަވަނަ މާއްދާގެ  47އާއި    ވަނަ މާއްދާ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ތީ. އަދި މިހާރު އޮރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި  މެދު ވިސްނުމަށް އޭނަމައެވެ. އުނިކުރުމާ

މީގެފެންނަ ކުޑަކުޑަ    )ށ(  ކަށްފަހު()ވަގުތުކޮޅަ...  ނީ  ގެނައީ  މި  އެ ބަދަލު އަށް  ދަންނަވާލަނީ  މި    ބަދަލެއް. މިހާރު 

ފެންނަ ގޮތް.  ފަހު ކޮމިމަށްގެނައު ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ނަމާއްދާގެ    މި ޓީއަށް  މި    ގަންވާނީ)ހ(ގެ 

މާއްދާ  46ގެ  ގާނޫނު މާއްދާގެ   47އި  އާ   ވަނަ  ފުރިހަވަނަ  ދަށުން  ޝަރު މަވާން  އެހެން  ކުއްޖާގެ  ތަޠުޖެހޭ  އެ  އް 
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(  ބވަނަ މާއްދާގެ )  50ގައި.  ހުފައުނިކުރުމަށްޢިބާރާތް  އޭ ބުނާ  ނަމަ  ބާލިޣުވެފައިވާ   ނަމައެވެ.  މަވާއި ފުރިހަކިބައިގަ

މާއްދާ 50؟ ދެއްތޯ )ބ(  ވަނަ  އަޅުގަނޑުގެ  މިމެންއުނިކުރުމަށް  ގާނޫނުގައި    -51.  ރެވުނީފާސްކު  ނަށް  މި 

އެ ގޮތަކަނޑައެޅިގެން  ބަޔާހެން  ހިނދަކުކަށް  ނުވާހާ  މައްސަލައި ހާމީ   ދޭ  ހެކިބަސް  ،ންކޮށްފައި  ޚައަކީ  މަކާ  ޞްގެ 

މަސްލަޟުރަޢާތަ މައްސަލައި ޙަވާ  ނުވަތަ  މީތްތެރިކަމެއް  ދާވަޢަމަކާ  ޞްޚަގެ  ތެއް އޮތް  ކަމުގައިއޮތް  ނަހަކު  އެ  ވާ  މަ 

  އޭރުގައި   އަޅުގަނޑުމެން. މި މާއްދާއާ މެދުވިސްނުމަށް  ނުވާނެއެވެ   އް އިގެނެހެކިބަސް ނަގަ ހެއްގެ  އިގައި އެ މީމައްސަލަ

  އޮންނަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް   ދުވަހުގައި . ދެން ހޯމަ ނީވާފައިވާބާއްސްނުމަށް ވިއާ މެދު އިތުރަށް ވަނަ މާއްދާ 51 ބޭއްވީ.

މަޝްވަރާކޮ އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމަށްށްލުބައްދަލުވުމުގައި  މާއް.  އެ  ބާއްވައިލީ  ދާ މާ،  މި  އިތުރަށް    ވެސް 

ބަރު  ނަންވަނަ    6ގެ )ހ(ގެ  ދާ މި މާއް  .ގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާ  53.  ގެ )ށ(52.  (ށްލުމަށް އަދިވެސް. )ށވަރާކޮމަޝް

ކަ އޮތް  ޖިނާވީ  މުގައިއެހެން  ދަޢީނަމަވެސް  އެކަކަށްޢު  ގިނަވާއެއް  ވަކިވަކި ވުރެ  ކުރަނީ  މައްޗަށް  މީހުންގެ     

ގޮތުގައިޢުދަ ތެރެ ވާ  ކަމުގައި  ވާތަކެއްގެ  މީހުންގެ  އެ  މީހެއްގެ  ނަމަ  އެހެން  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އެ  މީހަކަށް  އިން 

ގަޅު.  )ށ( ރަނ  ކަށްފަހު( ވަގުތުކޮޅަ)؟ އެ ބުނަނީ  ދެވިދާނެއެވެ.  ޅަށް ވެސް ހެކިބަސް  ދެކޮމައްޗަށް އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ 

މާއް )ހ(ގެ  ދާމި  ކަނަންވަނަ    6ގެ  އޮތް  އެހެން  ޖިނާނަމަވެވީ  މުގައިބަރު  ދަޢީސް  އެކަކަށްޢު  ގިނަ ވާއެއް    ވުރެ 

ވަކިވަކި  ކުރަނީ  މައްޗަށް  ގޮތުގައި ޢުދަ  މީހުންގެ  ތެރެވާ  ކަމުގައި  ވާތަކެއްގެ  މީހުންގެ  އެ  އެ  ނަމަ  މީހަކަށް  އިން 

އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ   މި ރަނގަޅު   ދެވިދާނެއެވެ.  ޅަށް ވެސް ހެކިބަސް ދެކޮމީހުންގެ ތެރެއިން 

ފެނުނީ.  މަކަ ރެފަރެނ53ްށް  މާއްދާއަކަށް  އެހެން  އޮތީ  ކުރީގައި  )ށ(  އެހެންވީމާދެވިފަ  ސް ގެ  އެ.  ކަން    ، 

ނަމަވެސް  ވީ  މުގައިބަރު އެހެން އޮތް ކަނަންވަނަ    5  ގެ )ހ(ގެދާ މި މާއްމި ދަންނަވާލަނީ.    މިހާރު ނގަޅުކޮށްލާފައި  ރަ

ނަމަ އެ  ވާ  ކަމުގައި   ވާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޢު ދަ  ށް ކުރަނީ ވަކިވަކި މީހުންގެ މައްޗަވުރެ ގިނަވާއެއް އެކަކަށްޢުޖިނާއީ ދަ

ތެރެ ނުވަތަ މީހުންގެ  އެއްކޮޅަށް  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  އެހެން  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އެ  މީހަކަށް  ދެކޮއިން  ވެސް    ޅަށް 

އޮތީ    ދެވިދާނެއެވެ.  ހެކިބަސް ބަދަލުގައިފަހެއްމިގޮތަށް މި ފާސްކުރެވުނީ. ކުރީގައި  ރެފަރެންސް ޔަހަ  ހައެއް.  ގެ    ކަށް 

ޖިނާދެވިފަ )ނ(  މައްޢީ.  ދަޢުވާލި  ދަ  ބޭސަލައެއްގައި  މީ  ހެކިބަސްން  ފަރާތު  ޢުވާކުރާފަރާތް  ގޮތުގައި  ދޭ  ހެއްގެ 

ގާނޫނުޒިރުކުރަން  ހާ ދަޢުވާ ހުއްދަ  ގައިމި  ހާލަތްތަކުގައި  ދަޢު ފަރާތުގެ    ކުރާކުރާ  ގޮތުގައި  ފަރާތަށް    ވާލިބޭހެއްކެއްގެ 

ވިސް  ، ކުރަންއިތުރު.  ދާނެއެވެދެވި  ހެކިބަސް ދުވަހު   މެންއަޅުގަނޑުނުމަށް  އިތުރަށް  )  އެ  އޮޕާކުކުރީ.  ގޮތް  ނ(  ތް 

ފާސްވީއެ  ކަމަށް  ރަނގަޅު މި  ފަހުން  މިހާ ވިސްނުމަށް  ންމެ  އާދެ!  ބްރޭކެއް  ފަހުގައި.  އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބުން 

 ދަލުކުރާނީ. . އެއަށްފަހު ބައްޓުގެމިނި 20 ނުވަތަ 15  އިލާނަންނަގަ
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 ކޮޅަކަށްފަހު( ވަގުތުހުސް)

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ލީ. މި ކޮށް  ފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މި ބައްދަލުލުމަށް އި ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑަޓީގެ  މް. ކޮމިޢަލައިކުމްލާއައްސަ

ކޮމިށް ތިއްބެވި ބޭންކޮއޮންލައި  !އާދެ އަދި  ވެސް ހަމަ މަރުޙަބާ  ޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް  ޓީއަށް ވަފުޅުންނަށް 

އޭނާ  ކިޔާލަދޭނަން.    .2ގެ  ގެ )ށ(ވަނަ މާއްދާ  55 ޖެހިފައި މި އޮތީ  ވެސް މަރުޙަބާ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ފަށަން

ކަން.    މަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އަތުވެދާނެ ތް ގުޅުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއާ ދެމެދު އޮއި ކުށުއާ  ނާ ދީފި ނަމަ އޭހެކިބަސް

ކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވިސްނާލުމަށް. އެއީ  ސަބަބަކީ ބޭނުންކުރާނެ ލަފުޒަ  ޕާކުކުރި  އޭރުގައި   އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ 

ހީނަ ގުޅުމަށް  " ލަފުޒާ   " ރުކަމެއްބޮޑު  ވިސްނާ  އެ  އިނީ  ލުމެދުގައި  ޑްރާފްޓުގައި  ކުރީގައި  އެއްވެސް  "މަށް. 

.  "ބޮޑު"ކުރެވުނު ބަހަކީ  ކަމަށް އައީ. ދެން ސަޖެސްޓު  ގެ ސަމާލު ގެ މެންބަރުން ޓީ ކޮމިނާތީންއެހެން އޮ  "އްހީނަރުކަމެ

ން  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުހާރު  މިއާދެ! އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ    .ވެސް ވިސްނާލުމަށް ޓަކައިއެހެންނަމަވެސް، އަދި

ވިސްނުނު ގޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ ކަމަށް  ރަނގަޅު  ހީނަރު"  .  ކަމަށްކަމެބޮޑު  އަތުވެދާނެ  އެގޮތަށް    " އް 

އެހެންވީމާ،   ބަދަލުގައި.  ހީނަރުކަމެއްގެ  އެއްވެސް  ފާސްވީ.    އެތަންކޮޅާ   2ބަދަލުކުރަން.  )ށ( 61އެކުގައި    . ގެ 

ހިންގާފައިވާ   ނުވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުގެ  ހަދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  އެ  ރަކާތްތައް 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނުވަތަ ހިންގާފައިވާ  ")ށ(    .ކޯޑުކޮށްފައިވާ ލިޔުންއެހެން އިދާރާއަކުން ރެ

މިގޮތަށް    ".ލިޔުން  ރެކޯޑަށް ޓަކައި ބެހެއްޓިފައިވާރަކާތްތައް އެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން  ހަ

މި ބަދަލުކުރީ.   ކޮމިޓީން  ބަލައިގަނެވުނީ.  އަދި  ބޭރު  )ރ(    ، )ނ(ގޮތަށް  ހިމެނޭ  މާނައިގައި  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ 

ހިންގާފައިވާ   ކަންކަން ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  އެއިން  ހަ ޤައުމެއްގެ  ގޮތަށް  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  އެ  ރަކާތްތައް 

ނުވަތަ އެކުލަވަ އުފައްދާ  ބަދަލަކާއެކު  ލިޔުން  އިލާތަނަކުން  ގަބޫލުކުރެވުނު . )ނ( ކުޑަކުޑަ  މި    އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް 

ނުވަތަ  އިދާރާ ރަސްމީ  ދައުލަތުގެ  ބޭރު  "ދަންނަވާލަނީ.   ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އެ  ހަ ހިންގާފައިވާ  އަކުން  ރަކާތްތައް 

އެކުލަވަ ނުވަތަ  އުފައްދާ  ތަނަކުން  އެއިން  ގޮތަށް  އެކުލެވޭ  ލިޔުންއި މައްޗަށް  )ރ( މިގޮތަށް    " .ލާ    ބަލައިގަނެވުނީ. 

ހިންގާފައިވާ   ނުވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ޤައުމެއްގެ  ބޭރު  ހިމެނޭ  މާނައިގައި  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ 

)ނ(ގެ   ދެއްވުން އެދެން އިވެސް މި ވެސް ބަދަލުކޮށްލަ  . އަނެއްކާކޯޑުކޮށްފައިވާ ލިޔުންރަކާތްތައް އެއިން ތަނަކުން ރެހަ

އިންގޮ ޢިބާރާތް  ހިންގާފައިވާ  "ތަށް.  ފެށޭ  ނުވަތަ  ކަންކަން  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާއަކުން  ރަސްމީ  ދައުލަތެއްގެ  ބޭރު 

ރެހަ ތަނަކުން  ބެހެއްޓިފައިވާ ކޯޑަރަކާތްތައް އެއިން  ޓަކައި  ބަދަލުކުރީ. ކުރިއަށް. )ރ( ވެސް    " .ލިޔުން  ށް  މިގޮތަށް 

)ބ(   ފަރާތެރަނގަޅު.  އަމިއްލަ  ބަލަހައްޓާ  އިދާރާއަކުން  ރެދައުލަތުގެ  ރަސްމީ  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  )ބ(    ކޯޑު.އްގެ 
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މިގޮތަށް    "ކޯޑު.ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ބަލަހައްޓާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަސްމީ ރެ"ރަނގަޅު. އެއީ  

ގެ ފަހަތަށް އިތުރު އަކުރެއް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރަން މި ގަސްދުކުރަނީ )ޅ(.  )ބ(އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެވުނީ.  

ޕްރޮސި ކޮމެންޓަކާއެއީ  ވެސް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން  މި  އެކުގައި.    ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިތުރުކޮށްލަނީ 

ރެކޯޑުތައް.   ބަލަހައްޓާ  ބޭންކުތަކުން  ރަޖިސްޓަ"ހިންގާ  ބަލަހައްޓާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބޭންކުތަކުން  ހިންގާ  ރީކޮށްގެން 

)ށ(ގެ    69ގޮތް.    މި  "ރެކޯޑު. މާއްދާގެ  )ށ(V  .69ގެ    1ވަނަ  ރަނގަޅުގެ  އަކުރުތަކެއް  ހުރިހާ  ކަމަށް    ގެ 

ބަލައިގަނެވުނީ.   ޝަރު   -2ގެ  )ށ(އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ  ލިޔުމުން  ބައިވެރިން  ކާ  ޠަ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ 

ނުއުފެދޭ އިތުރު ޝަރު ޚިލާ ވެފައިވާކަން ސާބިތުޠަފު  ވަކި އެއްބަސްވުމެއް  ގެ  ގެ )ށ( 69  ކުރުމަށް.ކަށް އަނގަބަހުން 

ޢަމަލުކުރަން    -3 ޝަރުޠުތަކަށް  ލާޒިމުކުރާ  ޢަމަލުކުރުމަށް  މައްޗަށް  އެ  ބައިވެރިން  އޭގެ  ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓުގެ 

ޝަ  ވަކި  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  މެދުގައި  ފެށުމުގެ  ބައިވެރިންގެ  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ޝަރުޠުތަކަކާ  ނުވަތަ  ރުޠަކާ 

ސާބިތުކުރުމަށް ވެފައިވާކަން  އެއްބަސްވުމެއް  ވަކި  ބައިވެރިވާ    -4ރަނގަޅު.  .  އަނގަބަހުން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި 

ތައް ލިޔުމުން އޮތުމަށް  އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޝަރުޠު  ފަރާތްތަކުން

ލާޒިމުކުރާ  ގާ ފިޔަވައިތްލަހާ ނޫނަކުން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ގާނުވަތަ    ތައް  ލިޔުމެއް  އެފަދަ  ގޮތުގެމަތިން  ނޫނުގައިވާ 

ގުޅޭގޮތުން  އެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠެއް ބަދަލުކުރުމާ    ތައް ފިޔަވައި ތްލަހާ

ސާބިތުކުރުމަށް ވެފައިވާކަން  އެއްބަސްވުމެއް  ވަކި  އަނގަބަހުން  މެދުގައި  )ށ(69އެއީ،  .  ބައިވެރިންގެ    -4ގެ  ގެ 

ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  ދަށުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ    ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ 

އޮތުމަ ފިޔަވައި ތް ލަހާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ  ގާށް  ޝަރުޠުތައް ލިޔުމުން  ނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ  ގާނުވަތަ    ތައް 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ފިޔަވައި ތްލަހާ ލިޔުމެއް  ކޮންޓްރެކްޓު  ތައް  ހިމެނޭ    އެ  އޭގައި  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ބާޠިލުކުރުމާ 

އަ މެދުގައި  ބައިވެރިންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލުކުރުމާ  ވެފައިވާކަން  ޝަރުޠެއް  އެއްބަސްވުމެއް  ވަކި  ނގަބަހުން 

ބަރަނގަޅު.    .ސާބިތުކުރުމަށް މިއޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް.   ޙުވަރަށްގިނަ    -5ސްތައް މި މާއްދާއަށް ކުރުމަށްފަހުގައި 

ކަމެއް   ދައްކުވައިދޭ  މިންވަރު  ވާޤިޢާއަކާގުޅޭ  ވުޖޫދުގައިވާ  އެއްޗެއް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ    5.  ސާބިތުކުރުމަށްލިޔުމުގައި 

ރަނގަޅު.   ޕާ  70ވެސް  ވިސްނިފައި  އޭރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އުނިކުރުމަށް  )ޅ(  މާއްދާގެ  އޮތީ.  ވަނަ  ކްކޮށްފައި 

ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ ވަކި އަވަށެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ    )ޅ( .އެކަމަށް އިތުރަށް ވިސްނުމަށް

ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި  )ޅ( ހަމަ މިއޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގޭތޯ.     ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް.ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ބަހެއް

އެހެންވީމާ،    ނުވަތަ ވަކި އަވަށެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް.

އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއްއިނގޭތޯ.    71ވެސް ރަނގަޅު.    މި ޢަމަލުކުރުމަށް  ލިޔުމުން  އެ މައްޗަށް  ގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިން 
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ބަދަލު  ޝަރުޠަކަށް  އެއްވެސް  އަނގަބަހުން  އެއްބަސްވެފައިވާ  އެއްބަސްވުމެއް  އެ    އަތުވެދާނެ  ވެފައިވާނަމަ، 

ނުވަތަ    އެއްބަސްވުން ސާބިތުކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓުގެ  އެ  ހުށަހެޅޭނީ  ހެކި  ބައިވެރިންނަށާއި އެ  ގޮތުން    އެ   ލިޔުމުގެ 

މަ ރައްކާތެރިކުރުމާސްމީހުންގެ  މަ  ވާލުވެތިބި ފަރާތްތަކަށާއިހަ   އިލަޙަތު  މައްސަލައިގައި  އެހެން  ސް އެ  ހިމެނޭ  ލަޙަތެއް 

ފެނުނީ.    މިހާރު މިއޮތްގޮތް ރަނގަޅު   71  ފަރާތްތަކަށެވެ.   -1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ    75ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވާ    -76.  ކުޑަކުދިން  ވެފައިނުވާއަހަރު   15މުރުން  އު މީހަކު  ބަލީގައިވާ  މަރު  ބެހޭގޮތުން  ޙައްޤަކާ  މީހެއްގެ  އެހެން 

ބެލެ   އިޤްރާރަކީ  ކަމުގައި  އިޤްރާރެއް  ރަނގަޅު.    ނެއެވެ.ވޭޞައްޙަ  މާއްދާ  ހިމެނޭ  )ހ(    77އެ  މައްސަލައިގައި 

ޚަޞްމެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ސީދާ  އެ  ޚަޞްމެއް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމެއްގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހަކީ 

ލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޯޓަށް  ހާނުވަތަ ނުސީދާ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި އެ މައްސަލައިގެ އެންމެހައި  

  93ގެ )ހ( ރަނގަޅު.  76  ނެއެވެ.ވޭބޫލުކުރެވޭ މީހަކު ޝަރީޢަތުގައި ދޭ ބަޔާނަކީ ޞައްޙަ އިޤްރާރެއް ކަމުގައި ބެލެގަ

ފަހުން އުފައްދާ ހެކި ކަމަށް ނުވަތަ ފަހުން ލިބިގަންނަ   ނަމަވެސް  މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް  .އްދާގެ )ނ(ވަނަ މާ

ކަމަށް   ހެކި ގަޝަރީޢަތަށް  ހެކި  ފެށުނުއިރު   ބޫލުކުރެވޭ  މައްސަލަ  ޝަރީޢަތަށް    ނުވަތަ  ކަމަށް  ހުރި  ލިބެން  ވެސް 

  ރނީ އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިހާރު އެޓަ  ގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެއެވެ.މާއްދާގެ )ށ(މި    ބޫލުކުރެވޭ ހެކި ހުށަހެޅުމަކަށްގަ

މި މާއްދާ ހިމެނޭނެ ތެރޭގައި  ހިއްސާކުރި މާއްދާތަކުގެ  މިވީގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް.    ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަޅުގަނޑުމެން 

މިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އޭނާ  އެގްޒަ  މިންކުރެވޭނީ އޭނާއެގްޒަ   ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު ކްރޮސް.  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  99

ހެކިބަސް ދޭ  )ށ( އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ފެނުނީ. އެއީ    ދިން ހެކިބަހުގައި ހިމެނުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏެވެ.

ކްރޮސް އެގްޒައެގްޒަ  މީހަކު  އޭނާ  ކަންކަ މިންކުރެވޭނީ  ހިމެނުނު  ދިން ހެކިބަހުގައި  މަރުޙަލާގައި އޭނާ  މާ  މިންކުރުމުގެ 

އެކަންޏެވެ. )ރ(  101  ގުޅޭގޮތުން  އޮތް ގެ  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  މާއްދާއެއް.  އިތުރުކުރި  ކޮމިޓީން    އެއީ 

ލިބުނު  އަނިޔާ  ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި  ޖިންސީ  ބުނާ މީހުންނާއި   ނަމަވެސް  މައްސަލަތަކުގައި    ކަމަށް  ޖިނާޢީ  އަދި 

ދަޢުވާ  ކުޑަކުދިންނާ ފަރާސުވާލުކުރާނީ  މެދުވެރިކޮށެވެ.  ލިބޭ  ފަނޑިޔާރު  ނުވަތަ  ވަކީލު  މިގޮތަށް  ތުގެ  އާދެ! 

ކުރެވޭ  މި މަޝްވަރާއަށް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ގެ )ހ(.103އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ.  

ހަނދާން  ޔަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ އޭނާގެ  އުވަކި ވާޤިޢާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ރަ  ގެ )ށ( 103ދުވަހުގައި.  

  ބަލައި އޭގެ   އެއްވެސް ލިޔުމެއް  ހެކިބަސް ދޭ ވަގުތު ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނެތި  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ތާޒާކުރުމުގެގޮތުން

ހެކިބަސް ދޭ މީހާ  )ނ(  ކަމަށް.    ކުރެވުނު ގޮތަށް ރަނގަޅު މިހާރު މި އިޞްލާޙު   ވެ.ނެއެއެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ނުވާ

ތާޒާކުރުމަށް  ވަ  ހަނދާން  ހުއްދަދިނުމުގައިޓަކައި  ކޯޓުން  ބެލުމަށް  ލިޔުމެއް  ކޯޓުން    ކި  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި 

)ނ(  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅު.  ވެސް  ވާޤިޢާއެއް    -1ގެ  މިގޮތް  ދެވޭ  ހެކިބަސް  އެ  ނުބަލައި  ލިޔުމަށް  އެ 
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ހެކިބަސް ދޭ މީހާ   -2. ވަތަ ނޫންކަންޔަކާ ބެހޭގޮތުން އޭނާގެ ހަނދާން އަމިއްލައަށް ތާޒާކުރެވިދާނެކަން ނުޢުނުވަތަ ރަ

  2،  1.  އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އޮތް ލިޔުމަކަށްވުން  ބަލަން ބޭނުންވާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުމަކީ 

ލިޔުމު  -Iގެ  2ރަނގަޅު. އޭގެ   ލިޔުމުގައިވާ ކަންކަން އޭނާ  އެއެ  ބަޔާންކުރިއިރު  ކަންކަން އޭނާގެ ހަނދާނުގައި    ން 

އެ    ބަހުން ކަމަށްއެއްގޮތަށް ތެދުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޙަޤީޤަތާއި  އެ ލިޔުމުގައިވާ ކަންކަން    -II  ތާޒާކޮށް ހުރުން. އަދި  

ލިޔުމު އޭނާ  ބަލައިގެންފައިވުން.ކަންކަން  އޭނާ  ބަޔާންކުރިއިރު  ރަނގަޅު.  އެހެންވީމާ  ން    III،  އެހެންވީމާ، 

ލަތުގައި  ހާ ވަކި ލިޔުމެއް ބަލައިގެން ހެކިބަސް ދޭން ހުއްދަ ދެވޭ    ކީއIIIަ އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.  

ހުއްދަދެވޭ   ތާޒާކުރުމަށް  ހަނދާން  އޭނާގެ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ވަކި ލިޔުމެއްގެ  އެ  ހާ އަދި  އޭނާ  ލިޔުމުން  ލަތުގައި އެ 

ޝަރީޢަ އަޑުވީއްލައި  ބައި  ކިބޭނުންކުރާ  މަޖިލީހުގައި  ކިޔާ    އެގޮތުން  ޔައިދޭނެއެވެ.ތުގެ  އަޑުވީއްލައި    ބަޔާނަކީ އޭނާ 

ދޭ    ސުވާލަކީ ހެކިބަސް  . އ2ެގެ  )ހ( ގެ  107އުނިކުރުމަށް.    އޭނާ ދޭ ހެކިބަސް ކަމުގައި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.

ނު ހިތް  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ބިރުގެންނެވުމަށް  ނުވަތަ  ރުޅިއެރުވުމަށް  އޭނާ  ފަރާތް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ތަނަވަސް 

އެސްކުޑައިމީ ވިސްނުމަށް  އުނިކުރުމާމެދު  ސުވާލަކަށްވުން.  ކުރާ  ގޮތުން  ޕާ  ކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީ.  ކްދުވަހު 

)ހ( 107)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބަލައިގަނެވުނީ. އެއީ ސުވާލަކީ    2ގެ  ގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަދަލެއް ގެނެއްސަ  އަށް 

ކުޑައިމީސް  ހެކިބަސް ފަރާތް  އޭގެ  ކުދޭ  ބަލައިގަނެވުނީ.  ކޮމިޓީން  މިގޮތަށް  ސުވާލަކަށްވުން.  ކުރާ  ގޮތުން  ރުމުގެ 

ޑިލީޓް ކަމާ  އެ ސުވާލަކީ ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް  ،އޮތީ  ގައި މި   3  .އުނިކުރުމަށް  -3ކުރީ.  އަނެއްބައި  ގުޅުމެއް  އި  ދޭ 

އެ    -4އުނިކުރުމަށް މި ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، އުނިކުރުމަށް މި ފާސްވީ.  ނެތް ސުވާލަކަށްވުން.  

އެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް   ސުވާލަކީ ކުރިންކޮށްފައިވާ ސުވާލަކަށްވުން. މި ވެސް އުނިކުރުމަށް 

މެންބަރުންގެ  ފާސްވީ.   ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީގައި  އެމި  ވަކީލުން.  ގާނޫނީ  އަޣުލަބިއް  ގިނައީ    ޔަތާ ބޭފުޅުންގެ 

މިއެކު ނިމުނީ.    ގައި  އުނިކުރުމަށް  )ހ(  109)ށ(  މައްސަލައެއްގައި  ޢީޖިނާ ގެ  އޮފިސަރަކު   އިދާރާއެއްގެ    ތަޙުޤީޤީ 

ވާނަމަ، ހެކިބަސް    ކުރިން ލިޔުމުން ދީފައިވާ ބަޔާނަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދޭ ކަމަށް

ޖަވާބުތަކަކުން އޭނާއާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ކުރު  ބޭނުންވާ    ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން ހެކިބަސް   ދިނުމުގައި  ދިނުމަށް 

  މާއްދާއަށް މި ކޮމިޓީން   މި  ދެވިދާނެއެވެ.  ގޮތުގައި ހެކިބަސް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަނގަބަހުން ދޭ ބަޔާނެއްގެ  

ގޮޑް ދަންނަވަރާފްޓުކުރި  މައްސަލަ ޢީ ޖިނާއިލާނަން.  ތް  ތަޙު  އިދާރާއެ ޤީޤީ އެއްގައި  އޮފި  ކުރިސަރަކުއްގެ  ލިޔު  މުން  ން 

  ބަސް ހެކިއޭނާގެ ފަރާތުން    ،ނަމަވާ  ށްދޭ ކަމަ  ފައިވާ ބަޔާނަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދީ

ބިނާކޮށް މައްޗަށް  ކަމެއްގެ  ބޭނުންވާ  ކުރިން    ދިނުމަށް  މަޖިލީހުގަ އޭނާ  ޝަރީޢަތުގެ  ބަޔާން  ދީފައިވާ  އި  ލިޔުމުން 

ފުރުޞަތު ހެކިބަސް ދެވިދާނެ  ބެލުމުގެ  އަދި  އޭނާއާ  ދިނުމުގަ   އެވެ.  ހެކިބަސް ޖަ  ލުތަކަށްސުވާކުރެވޭ  އި    ވާބުދީ 
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އެހެންވީ ކޮމިދެވިދާނެއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާޓީމާ،  ކުރި  ރަނގަޅުން  ކުރިއަ  ފްޓު  ބަލައިގަނެފައި  ދަނީ.  ކަމަށް  ށް 

ފުރިހަމަވެފަ)ށ  . އެއްކޮށް ޕާކުކުރެވިފައި ބޭއްވުނު މާއްދާގެ )ށ( އެއީ 109 ކަންކަން  އި ނުވާނަމަ މި  ( އަންނަނިވި 

ދަށު )ހ(ގެ  ތަޙުމާއްދާގެ  އިދާރާޤީން  އޮޤީ  ނުދެވޭއެއްގެ  ހެކިބަހެއް  ވާ  ބިނާކިބަސް  ހެއޭނާގެ    -1  ވެ.ނެއެފިސަރަކަށް 

ނުވަނީސް  ތުއި ފާ ތަކެއް ނުވަތަ އެއާ ވިދިގެން މާގިނަ ވަގުތުދިސާތައް ހިނގައިދިޔަ ވަގުތުކީ އެ ބަޔާނުގައިވާ ހާބަޔާނަ

ލިޔުމުން   ބައޭނާ  ކަންކަން    ()ށ.  ވުންނަކަށްޔާދީފައިވާ  )ހ(ގެ  އަންނަނިވި  މާއްދާގެ  މި  ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަވެފައި 

ތަޙުދަށު އިދާރާޤީން  އޮޤީ  ނުދެވޭއެއްގެ  ހެކިބަހެއް  ބަޔާނަބިނާކިބަސް  ހެއޭނާގެ    -1  ވެ.ނެއެފިސަރަކަށް  އެ  ވާ  ކީ 

ހާ ހިނގައިދިޔަ ބަޔާނުގައިވާ  ވަގުތުދިސާތައް  ވަގުތު  މާގިނަ  ވިދިގެން  އެއާ  ނުވަތަ  ފާތަކެއް   އޭނާ  އިތު  ނުވަނީސް 

އެ  މަތުކުރެވޭ މީހާއަށް  ހުކުށުގެ ތު  -3ވުން.  ޔާނުގައި އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިއެ ބަ  -2  .ވުންނަކަށްޔާދީފައިވާ ބަ ލިޔުމުން  

ގެ  ލި މާއްދާތައް ރަނގަޅު. )ނ( މި މާއްދާ)ނ( އެހެންވީމާ، ދެންމެ މި ދަންނަވާކޭ.  ކޮޕީއެއް ދީފައިވުން. އޯ   ލިޔުމުގެ

  އި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހެކިބަސް ވަނަ މާއްދާގަ   42ގާނޫނުގެ    މީހަކީ މިވާ  ގައި ފުލުހެއް ކަމު  ނަމަވެސް  އެހެން އޮތް  ()ށ

  ހެކިބަސް ބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ދަށުން    އިއެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ މި ގާނޫނުގެ ކަމާ  ވާ ހާލަތުގައި އް ކަމުގައި ފަރާތެ  ދޭ

ނާ ހުރަހެއް  ސްޓޭޅައެ ދިނުމަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  )ނ(  މީޓީންހޯލްޑަރކްވެ.  މި  ގ ސް  ސާފުކޮށްލުމަށް  އިތުރަށް  ގައި 

ބޭ)ރބޭއްވީ.   މާއްދާގެ  ޓަކައި  ނު( މި  އޮފި  ޤީޤީތަޙު"މަށް  ބުނެފައިކަ  "އް ސަރެއިދާރާގެ  ބަޔާން    ،ވަނީއެ    މަށް  އެ 

ޤާމުގައި ހުރި މީހާއަށެވެ. އަދި އެ ބަޔާން ލިޔުމުން  ގެ މައިރު އެފަދަ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރެއް  ލިޔުމުން ލިޔުނުފުރަތަމަ

އޭ ފަހުން  މަދިން  އެ  އެޤާނާ  ނުވަތަ  ވަކި  މުން  ބަޔާނާ އޭ  ވެސް ނަމަވީ  ފައިވެއިދާރާއިން  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ނާއަކީ   

ގޮތުގައި ހެއް ހިނގަ  ކެއްގެ  ހާމުންދާ  ޝަރީޢަތުގައި  ކޯޓަށް  ބަޔާނާ ޒިރުކޮމައްސަލައެއްގައި  އެ  ގުޅޭގޮތުން  ށް   

 ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ  މް ކުޙު  ގެކީ އެ މައްސަލައި ޢުޔައެ ރަ  -4)ހ(  ގެ  122ހެކެވެ. ރަނގަޅު.  ސުވާލުކުރެވިދާނެ މީ 

އެ  ކުރި ރަޢުޔެ މްކުޙުމައްސަލައިގެ  ން  ރަކަމު   އް ކަނޑައަޅައިދޭ  ބެލެވިދާނެ  ނުވުން. އުނިކުރުމަށް ގައި    ޢުޔެއް ކަމަށް 

އަ ފެނުނީ.  އޭރުގައި  ފެންނަ  ،ށްކުރުމަޑިލީޓު  4ޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަޚަ  -5މަށް.  ކަ  އުނިކުރުމަށް  ޢުޔު  ބީރުގެ 

މައި ބިނާވެފައިވާ ވާ  ނުވަތަޔާޤި ގަނޑު  ދެކޮޅުތަކަކީ  އެއާ  ޚަބީރަކަށް  އެހެން  އަސްލުތަކަކީ  ނުވަތަ    ހެދިދާނެ 

ރަޢުޔަޖަދަލުކުރެ އުނިކުވިދާނެ  ވެސް  ފަހެއް  ނަންބަރު  ނުވުން.  ފެނުނީކަށް  ނަރުމަށް  އިތުރުކުރި އެ  6ބަރު  ން.    އީ 

ހާމަ ފަރާތެއްއަކުރެއް އަޅުގަނޑުމެން. ޚަބީރު  ގެ ގޮތުން ދޭ ރަޢުޔަކަށް  ރުމުތު އިސްކުޙަލަގެ މަސްކުރާ ރަޢުޔަކީ ވަކި 

ދެ ރަނގަޅު  ދަންނަ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ންވީމާ، ބަލައިގަނެވުނީ.  އެހެ؟ އްތޯނުވުން. އެ  މި  ފަހުން    ގެ 6ވާލީ  އެންމެ 

އިތުރު  އަ ރަޢުޔަޚަބީރު ހާމަ".  ނީލަވާނަންކާ އެކުގައި މި ދައިޞްލާޙަދި  ތު  ޙަލަގެ މަސްވަކި ފަރާތެއްސީދާ    ކީ ކުރާ 

ގޮ  " ގެ ގޮތުން ދޭ ރަޢުޔަކަށް ނުވުން.ރުމުއިސްކު ތް  ގެ )ށ( އ137ޮ  .ވުނީއިގަނެގޮތަށް ބަލައެހެންވީމާ، މިތަށް.  މި 
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ކަމަށްގޮތަށް   އެއީ  ރަނގަޅު  މިން".  މަދަނީ  މައްސަލައެއްގައި  ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވުމަމަދަނީ  ދަޢުވާކުރާ ގަނޑުން    ކީ 

ކަމެއްތުފަރާ ހުށަހަޅާ  އެކަމެވު  ން  ނެތުމަށްވުރެ  ވުޖޫދުގަ ޖޫދުގައި  އޮއް  ގާތް އި  ގަބޫ  ތުން  ކޯޓަށް  ލުކުރެވޭ  ކަމަށް 

އެހަލާތު ނިންމުފަދައިން    އެއް  ކަމެ  ގައި  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅައި  ކޯޓުން  ކަމަށް  ގެ  139.  ގޮތަށްމި  "މެވެ.ސާބިތުވާ 

މިންގަނޑުމަދަ"އި  )ހ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކަ ބުނެފައި އެ ވަ  "ނީ  ޖޫދުގައި ނެތުމަށްވުރެ  ވުކަމެއް    ،ނީކަމަށް 

 ބޭނުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި  ގެ )ހ(ގެމި މާއްދާ ގެ )ށ(  144. ރަނގަޅު.  ގެ މިންގަނޑަށެވެކަމުތުން ގާތްއި އޮވުޖޫދުގަ

 މެވެ.  ކަކަންވޭނެ ބެލެގައި ނުލައި ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަން ކަމު  ހުށަހެޅުމަކާ ހެކި މަކީ ކަންކަ
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