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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަގުތު  ޓީގެ ބައްރީ ކޮމިއަޝި. ޖުޑީލައިކުމްޢައައްސަލާމް އަޅުގަނޑުމެން. މި  ފެށީ  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީދަލުވުން މި  އަށް 

އިއްޒަ ޢަލީ ތިއްބެވީ  މެންބަރު  މުޢި  ތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްއްޒުޙުސައިން،  މެންބަރު ޝަހީމް،  ،  ޒަތްތެރި 

ދިރާސާ  ޖެންޑާގައި މި އޮތީ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ  ފަހުމީ. އެ  އިމްތިޔާޒު   އަދި އަޅުގަނޑު   ނިހާދު ރި މެންބަރުއިއްޒަތްތެ

ކުރިއަށްގެން އަޅުގަނޑުމަސައްކަތް  ފަހުން  އެންމެ  ބިލުގެ  ދިއުން.  މި  ތެރެމަސައްކަތުމެން  ގޮއްއިގެ  އޮތް  ން  ސަ 

ފަށާނީ.  ހިސާބު ޖިނާ  54ން  މާއްދާ.  މައްސަލަތަކުޢީ ވަނަ  ހެކިބަސް  އުގައި  ޖިނާދިނުމަށް    ޢީ ޒުރުވެރިވުން. 

ހެކިބަސްއިމައްސަލަ މީހާ ގައި  ކުދޭ  ދަޢުވާއަކީ  ކަމުގައިމީހާ  ލިބޭށުގެ  މީހަކު  އޮތް  ގުޅުމެއް  ބާވަތުގެ    ވާ އާ އަންނަނިވި 

ދަޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް  ކުށާނަމަ  ދަޢުވާލިބޭ ންހުރި ހެކިބަސްގުޅު  ކުރެވޭ  ކުށުގެ  ނުވަތަ  އާ  ނާ އޭ  އި އާ  މީހާ   ދިނުމަށް 

ހިނގާ މުދެމެދު  ދަވާސަލާތެއްފައިވާ  އެ  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ގުޅިގެން  ގެ  ގޮތުޢުވާއާ  މީހެއްގެ  ގައި  ހެކިބަސްދޭ 

  . ހާމީ ފިރިއަނބިމީހާ ނުވަތަ  -1 ؛ށް އެ މީހުންނަކީވެ. އެއަނެއެވެވިދާނުމަށް އޭނާއަށް އުޒުރުވެރި ހެކިބަސްދިހާޒިރުވެ  

ބެލެމައިން  -2 ނުވަތަ  އަނބިމީހާދަރި  -3  .ޔާނިވެރިބަފައިން  އަޅުގަނދެގައި    53  ...އެއް.  ދަންނަވާލި  ޑު  ންމެ  މި 

ރަނގަޅު ފެނުނީ.    މާއްދާ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  )ހ(54ކަމަށް  މައްސަލައިޢީޖިނާ  .ގެ   ...ށްބަސްދިނުމަހެކިގެ   

ދެން  ޢާމަ )ހ( 54ފުކުރައްވާ.  ރަނ ގެ  ހަމައަށް  )ކަމަށް  ގަޅުއާ  ދެން  )ހ(   . ށ(.  މާއްދާގެ  ބަޔާންކު  މި    ރާ ގައި 

  ޤު އްޙަ ނާއަށް އެ ނުވި ނަމަވެސް އޭ އޮތްކަން އެނގިފައިޤު އްޙަ  ދިނުމަށް އަންގާ ވަގުތު އޭނާއަށް އެފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް

ގެ އެއްވަނަ  ދާގެ )ހ(މާއްވެދާނެއެވެ. ރަނގަޅު. )ނ( މި  އަށް އުޒުރުވެރި ނާނުމުން އޭދިއެކު ހެކިބަސްތްކަން އެނގުމާއޮ

ބޭނުމަނަ އަނބިންބަރުގެ  ޓަކައި  ނުވަތަ  މީށް  ކު  ފިރިމީހާހާ  އެވަނީ  ބުނެފައި  އޭނާ  ކަމަށް  ހިނގިއިރު  ޢަމަލު  ށުގެ 

އުޅުނުއިނ އެހެންދެގެން  ފަހު،  ހިމެނަމަވެސް،  ވެސް  ފަރާތް  ވަރިކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  )ނންނެނޭ  އަށް    ( ވެ. 

ގެނެއްސައަޅުގަނޑު ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  ބަމެން  އެއްވަނަ  ދާގެ )ހ(ގެ  ދަލާއެކު ދަންނަވާލަން. މި މާއް. މިހާރު ގެނައި 

ބޭނުބަނަން އަނބިމީ  މަށް ރުގެ  ނުވަޓަކައި  ފިރިހާ  އެކަ   މީހާ ތަ  ބުނެފައި  އޭނާ  ކުށު  ، ވަނީމަށް  ހިނގިއިރު  ޢަމަލު  ގެ 

ރާތް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. މި  ފަހުން ވަރިކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ވަރިވެފައިވާ ފަ، އެހެންނަމަވެސް،  އުޅުނުއިނދެގެން  

މާއްދާ   55ގޮތަށް.   )ހ(ވަނަ  ކޯޓު  .ގެ  އުޒުރުވެރިވުން  ކަނހެކިބަސްދިނުމަށް  ގޮތެއް  އަރިމަތީ  އެއީ  ،ޑައެޅުންން   

ގާނޫނުގެ   މި  )ހ(  މީހަކު    54ސުރުޚީ.  ދަށުން  މާއްދާގެ  ހިނދެއްގައި  ކިހެވަނަ  އުޒުރުވެރިވެއްޖެ  ބަސްދިނުމަށް 

ލާޒިމުކުރަންހެކިބަސްނާއަށް  އޭ ކޯޓުދިނުން  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ކަނޑައަޖެހޭކަން  މާއްދާ   55.  ވެޅަންވާނެއެން  ގެ  ވަނަ 

މީހަކު    54ގާނޫނުގެ  މި    ގެ)ހ( ދަށުން  މާއްދާގެ  އޭކިހެ ވަނަ  ހިނދެއްގައި  އުޒުރުވެރިވެއްޖެ  ނާއަށް  ބަސްދިނުމަށް 
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ލާޒިމުކުރަންހެކިބަސް ކޯޓުދިނުން  ނޫންކަން  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެޖެހޭކަން    ކަމަށް   ޅުގަރަނ  .ން 

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި  ން ގެ މަތިން ކޯޓުގައިވާ ގޮތު  ހ(  ). )ށ( މި މާއްދާގެ މެންނަށް ފެނުނީއަޅުގަނޑު

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ކަން އެއްވެސް  ބަސްހެކިއޭނާ    -1ކަމަށް  އޭނާއަށް  ނަމަ    -2  .ލިބިދާނެކަންގެއްލުމެއް  ދީފި 

އޭނާ އޭނާ   ނަމަ  ތުހުމަތުކުރެވޭ   އާއި   ހެކިބަސްދީފި  ގުޅުމަށް  ދު ދެމެއާ  މީހާކުށުގެ  ހީނަރުކަމެއް  އެއްވެ  އޮތް  ސް 

ނަމަހެކިބަސްއޭނާ    -2  .އަތުވެދާނެކަން ދައްކާލަބައްލަވާ.    ،ދީފި  ހެކިބަސް"އަދި  އޭނާ އޭނަ  ނަމަ  ށުގެ  ކު  އިއާ  ދީފި 

ދެމެތުހުމަތުކުރެވޭ ގުޅުމީހާއާ  އޮތް  އަތުދު  ހީނަރުކަމެއް  އެއްވެސް  ތަން  " ވެދާނެކަންމަށް  އިން  ކޮޅު  އެހެން 

ލިޔުނީ  ބަދަލު  ގެ" އެއްވެސް" އަތުވެދާނެބޮޑު  "ގައި  ބަލައިގަމި  ".ކަންހީނަރުކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެވުނީ.  ގޮތަށް 

ނުކުތާއަށް  އެހެންނަމަ މި  އަދި  ފަހުން  ރިޢާޔަވެސް،  ދެއްތޯ  ،ތްކޮށްލަންވެސް  ވަގުތެއްގައި  އިތުރަށް  ؟ ފަހުގެ 

ބޭނުންކު   ވިސްނާލުމަށް ތަނަށް  ރަނ އެ  ލަފުޒެއް  ރާނެ  ހެކިބަސް  -3މާކުކޮށްލީ.    ނާލުމަށްވިސްގަޅު  ނަމަ  އޭނާ  ދީފި 

ނީ  ޖެހެދޭންކަންއިރު އިސް ލާ ދާނެ ގެއްލުމާ އަޅައިބަދިމާވެދީފި ނަމަ  ނު ހެކިބަސްނާ އޭ  އަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލާއި އޭނާ

ވިސްނުމަތިނެއާދެ!    ...އޭނާ ހެކި  ކަން.ކަމަކަށް  ކޮން ވަރަށް ފުޅާކޮށް  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި  ފަހު ށްކާ މެދުގައި 

އެއްބަސްވެވުނީ.   ބޭއްވުމަށް  އޮތްގޮތަށް  މި  ހެކިބަސްހަމަ  އޭނާއޭނާ  ނަމަ  ނުރައްކަލާއިދީފި  ދިމާވެދާނެ    ނާ އޭ  އަށް 

ނަމަ  ނުހެކިބަސް އަޅައިބަދިމާވެދީފި  ކޮން ޖެހެދޭންކަންއިރު އިސްލާދާނެ ގެއްލުމާ  އެހެންވީމާ، އޭނާ    ކަން. ކަމަކަށް  ނީ 

ދިމާވެހެކިބަސް ނަމަ  ގެއްލުންނުދީފި  ޖުމުލަތަކާ ދާނެ  އެ  ބެހޭ،  އަޅުގަނޑުގޮތު  ދެންމެ  ން  އިރުގައި  ރި މަޝްވަރާކުމެން 

ސުވާލަކީ އިންއުފެދުނު  ގާއި  ހުރަސްމުކުސާފު  އެޅިދާނެ  އެރުމަށް  ހަމަ،  ކަމެއް.  އެއް  ވެސް  މި    އީ  އެއާއެކުގައި 

މަށް ޓަކައި ހަމަ   ގޮތުން މި މާނަކުރުނޭމެވެސް ހި  . އެ ދެ ކަންތައްދޭ މީހާއަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ ގެއްލުމެއްހެކިބަސް

އޮތް މި  މިހާރު  ގޮތަށް  ނިމުނީ.  އެ  ދަޢުވާ  -4ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް  ދަޢުވާ ހާމީ  ކުރެވޭކުށުގެ  އުފުލިފައިވާ  ގެ  ގެ މައްޗަށް 

ރަނގަޅު.   ދޭންޖެހޭ    ހެކިބަސްދޭންޖެހޭ   -5ކުޑަބޮޑުމިން.  މުހިންމުކަމީހާ  ހެކިހެކިބަހުގެ  އެ  ކުށް  މާއި  ބަސް 

އްބަސްވާ  ދޭން އެ ހެކިބަސްގޮތުން  ޅޭއާ ގުދޭ ވާގިއާކިބަސްހެ އޭނާ    -6ޅު.  ގަވެދޭ ނިސްބަތް. ރަނތެރިރުމަށް އެހީސާބިތުކު

ދަޢުވާ  އެހެން ލިބިފައިކު މީހަކު  ފަރާތަށް  ނޫންކަން.  ވާކަންރާ  ނުވަތަ  ދަޢުވާލިބޭ   -7ރަނގަޅު.    އާއި  ހާ މީ  ކުށުގެ   

  ނާ ލޫމާތަކީ އޭޢުވާ މަމީހާ ދޭ ހެކިބަހުގައި  ހެކިބަސްދޭ  -8ޅު.  ނގަރަތެއް  ހަތް.  މުގެ ބާވަ ހުރި ގުޅުއާމީހާ  ހެކިބަސްދޭ

ދަ ކުށުގެ  އިތުބާރުމީ  ޢުވާލިބޭ އާއި  މައްޗަށް  ގުޅުމުގެ  އޮތް  ދެމެދު  ބަޔާންކޮށްފައިށް ކޮހާއާ  ގޮތުގައި  ސިއްރުގެ  ވާ   

ހާމަކުރަން މަޢުލޫމާތެއެއްޗެއް  އަށަޖެހޭ  ނޫންކަން.  ނުވަތަ  ބަދަލަކާއެކުގައިއްކަން  ކުޑަ  ގެނައި    ،ކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ހާއާ  މީ  ޢުވާލިބޭއާއި ކުށުގެ ދަ  ނާލޫމާތަކީ އޭޢުވާ މަމީހާ ދޭ ހެކިބަހުގައި  ހެކިބަސްދޭ ގައި މި ދަންނަވާލަނީ.  އެކު  ބަދަލާ

ވެފައި އެއީ  ށްނުވަތަ ކަމަކަ  ވާ އެއްޗެއްގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އްގެ   ސިއްރެށް ކޮދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު
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މަޢުހާމަ ނުކަލޫމާތެއްކުރަންޖެހޭ  ނޫންކަވަން  މާ  56ން. ދެން  ތަ  ސުރުޚީވަނަ  ބަސްދިނުމަށް  ހެކި  އަކީ،އްދާ. އަރިމަތީ 

ޖިނާޢީ    ތް ނަމަވެސްއެހެން އޮ  އްދާވަނަ މާ  54ގާނޫނުގެ    މި  ،މާއްދާ  54މާއްދާގެ    އުޒުރުވެރިނުވެވޭނެ ކުށްތައް. މި

ހެން ފަރާތެއް  ހެކިބަސްދޭނެ އެހެއްކަކަށް ވާ މިންވަރަށް    ފީ ން ކާގޮތު ގުޅޭބޮޑު ކުށެއްގެ ދަޢުވާއެއްގައި ވަކި ވާގިއާއަކާ 

ހާލަތެއްގައި  ގުޔާންކު  އެ މާއްދާގައި ބަނެތް  ފަރާތަކާ  ގާނޫނުގެ  ރާ  މި  ބަޔާންވެގެންވާ  ދާ މާއް  ވަނަ  53ޅޭގޮތުން  ގައި 

ފަނުހިނގާނެއެވެ  އުސޫލު އެ  ކުށެއްގެ.  އެފަދަ  ލާޒިބަސްދިކިހެއެއްގައި  ދަޢުވާ   ރާތެއް  ކޯނުމަށް  ބާރު  ޓަށް  މުކުރުމުގެ 

މާއްދާ  56އެވެ.  ލިބިގެންވެ ޕްރޮސިވަނަ  ޖެނެރަ .  އެ  ލްކިއުޓަރ  އެބައިން.  ކޮމެންޓެއް  ހުށަހެޅުއްވި  އޮފީހުން  ގެ 

އަޅުގަނންޓުކޮމެ ތެރެއަށް  ގެނައުމާ ގެ  ބަދަލުތަކެއް  މިޑުމެން  އެކުގައި  ބަލަ ކޮމިޓީ    ކޮމެންޓު  އެ  އެ  ން  އަދި  އިގަނެ 

މިހާރު މި    އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން އެ މާއްދާގައި މިހާރު މި ހިމަނާލަނީ.ގަތުމަށް އެއްބަސްވެވުނީ.  ގައި ބަލައި ބަދަލާއެކު

  54ނުގެ  ގާނޫއް. މި  ހެކިބަސްދިނުމަށް އުޒުރުވެރިނުވެވޭނެ ކުށްތަ  ،ދާ. އަރިމަތީ ސުރުޚީވަނަ މާއް  56ދަންނަވާލަނީ  

މާއްދާ ނަމަވެސް  ގައި ވަނަ  އޮތް  ބޮޖިނާ  އެހެން  ދަޑުޢީ  ކުށެއްގެ  ދެކޮޅަ ނުވަޢުވާއެއްގައި  ހިންގޭ  ތަ ކުޑަކުދިންނާ  ށް 

އެއްގައި  ޢުވާއްގެ ދަގެ ކުށެގެ ދަޢުވާއެއްގައި ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާ ޖިންސީގޯނާގެ ކުށެއް ވާއެއްގައި ނުވަތަ  ކުށެއްގެ ދަޢު

 އެ މާއްދާގައި  އް ނެތް ހާލަތެއްގައިހެން ފަރާތެއެނެ  ވާ މިންވަރަށް ހެކިބަސްދޭށް  ހެއްކަކަގިއާއާ ގުޅޭގޮތުން ކާފީވާ  ވަކި

ނަމަ އެ ފަރާތެއް    ނުހިނގާ  ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުދާ މާއް  ވަނަ   53ޅޭގޮތުން މި ގާނޫނުގެ  ރާ ފަރާތަކާ ގުޔާންކުބަ

ދަޢުވާ ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިހެކިއެއްގައި  އެފަދަ ކުށެއްގެ  ން  މެގޮތަށް އަޅުގަނޑުބަސްދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުމުގެ ބާރު 

ބައި. ކިތާބީ    4ނީ.  އިގަނެވުއަށް ބަލަކޮމިޓީ ހެކި. އެއްވަނަ  ބާބު. ކިތާބީ    ، ހެކީގެ ބާވަތްތައް. އަރިމަތީ ސުރުޚީވަނަ 

ސާބިތުކުރުން.   އެއްޗެއް  ގޮތުލިޔުމެއްގައި  -57ލިޔުމެއްގައިވާ  ދެ  އަންނަނިވި  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ތެރެއިން  ވާ  ގެ 

ހުށަހަޅައިގެން ސާބި ހެކި  ހެކިދަރަރަތަމަ  ވެ. )ހ( ފުރެވިދާނެއެކު ތުގޮތަކަށް  ކިތާބީ  ދަރަ)ށ( ދެވަ  .ޖައިގެ  ޖައިގެ  ނަ 

ވަނަ މާއްދާގައި    57ނުގެ  ގާނޫމަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެކި. )ހ( މި  ފުރަތަ  -58ފެނުނީ.    ކަމަށް  ރަނގަޅުކިތާބީ ހެކި.  

  ގެ ޅާ ލިޔުމެއް ތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަހެކީގެ ގޮ ކިތާބީ  އްކަކީކިތާބީ ހެޖައިގެ  ރަމަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ ދަ ބޭނު  ގެ)ހ(

އިވާ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި  ފަގައި ބަޔާންކޮށް  ( އަދި )ނ(ށވަނަ މާއްދާގެ )  59ނުގެ  )ށ( މި ގާނޫ  .ވެއަސްލެ

،  ނެވެ. )ހ( ންގެގެ ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅައި ދަރަޖައިޗެއް ސާބިތުކުރެވޭނީ ފުރަތަމަ  އްސް އެވީ ލިޔުމެއްގައިވާ އެއްވެނުމެ

)ނ( ގައި  ގެ  އްދާކީ މި މާކިތާބީ ހެއްކަ  ޖައިގެދަރަދެވަނަ  ކި. )ހ(  ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކިތާބީ ހެ  -59.  ( ރަނގަޅު)ށ

ހެކީގެ  ބީ  ކިތާނޫނެވެ. )ށ( ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ    އިގަނެވޭނެ ހެއްކެއް ތަށް ބަލަވީ ޝަރީޢަމެނު  ންކުރާ ހާލަތްތަކުގައިބަޔާ

އެއްޗެ އަންނަނިވި  ހިމެނެއެތެރޭގައި  އެއްގޮތްއަސްލާއި   -1.  ވެހި  ބަޔާންކުކަ    ކޮޕީމަށް  އަސްލު   -2  . ރާ    ލިޔުމުގެ 

ބޭނުންކޮށްމެޝިނެފަދަ  ންވާޤީޔަ  ކަންނުގެއްލޭނެ ވަސީލަތެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ލިޔުއް  އެ  އަސްލުމެއް ގެން    ން ގެ 
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ންނަށް ފާސްވީ. )ނ(  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ  . އާދެ! ރަނގަޅުކޮށްފައިވާ ކޮޕީންޤީތެދުކަން ޔައަދި އޭގެ  ފައިވާ  ނަކަލުކޮށް

ތަ އެ ލިޔުމެއް  ޓަކައި ނުވަދިނުމަށް  ކޮށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސާބިތުއިވާ ޖޫދުގަޔުމެއް ވުއަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ލި 

ސާބިތުކޮ ހާލަތު  ޓަކައޮތް  ނުށްދިނުމަށް  ލިޔުއި  އެ  ސާބިތުކޮށްދިމެއްގައިވަތަ  އެއްޗެއް  ޓަވާ  ނުވަތަ  އި  ކަ ނުމަށް 

ކިތާބީ ހުށަ ދެވަނަ   ،ދަރަޖައިގެ  ހެކި  ކިތާބީ  ދަރަޖައިގެ  ރަނވެހެޅިދާނެއެ  އަސް ލިޔުމެއްގެ   -1ގަޅު.  .  އޮ  ތީ  ލު 

ފަ ތެރެއިން  އަންނަނިވި  ބާރު ގެ  ތެއްފަރާރާތްތަކުގެ  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ލިޔުން  ދަށުގައި    ގެކިބައިގައި  އެ  ކަމަށްވެފައި 

ކޯޓު އެންހުށަހެޅުމަށް  ލިޔުން މުންގުން  އެ  ހުށަހަޅާފައިކޯ  ،  އެ   -I  ން.ވުނުޓަށް  ލިޔުން  ދެކޮޅަށް  މީހަ  އެ  ކާ 

 ހުރި  އްގައިނުހިނގާ ތަނެ  ސްގެ އިޙްތިޞާކޯޓު  -II.  ކާލަބައްލަވާ  ދައްދޭއް  -II  .ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާ

ގާނޫނީއެ ލިޔުން    -III  .އްމީހެ ންމެ  އެ މިވާ  ބަރުތަކުގައި ންރޯމަން ނަ  !ވާ މީހެއް. އާދެލާޒިމު  ގޮތުން  ހުށަހެޅުމަށް 

އެއްގޮތް   " މީހާ"  އަކުރު  ފަހު އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ގޮއެ    " މީހެއް "  ގައިކުރީ   ކުރީ ބަދަލު  މި  "އަށްމީހާ "ތުން  ކޮށްލުމުގެ 

އެ    -2ގެ  ގެ )ނ( 59އަށް.  ކޮމިޓީބަލައިގަނެވުނީ    މިއެކުގައި    އި މި ގޮތާހުރި ހުރިހާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ،    ގޮތުގައި 

އެމީހަކާ  ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީ ދެކޮޅަށް ސާބިތުކުރަން ހުށަހެލިޔުން  މީހާ  ލުކުރާ މީހަކު އެ ލިޔުމުގެ އަސްލު  ޅިފައިވާ 

ނުވަ  ވުޖޫދުގައިވާ ނުވަތަ  ނުވާކަމާ  ތަކަމާމެދު  އޮލިމެދު  ލިޔުމުގަ ޔުން  ނުވަތަ  ހާލަތު  އެއްއިތް  ގުޅޭގޮތުން  ޗަކާ ވާ   

އިޤުރާރުމުލިޔު އޮތުވެން  ލިޔުމުގެ  -3ޅު.  ރަނގަ  ދޭއް  .ންފައި  ގެއްލިފައި އެ  އަސްލު  ނުވަތަ  ގެވުމު  ސަބަބު   

ފަރުވާނުވަތަ    ސަބަބު   މުގެ ނެތިގޮސްފައިވު ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ނުހިމެރުމެއް  ކުޑަކުހެކި  އިހުމާލެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ނޭ 

ލި އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  އެކަށީގެންވާ  ސަބަބުން  މެދުވެރިވުމުގެ  ކޯކަމެއް  ނެތުން.  ޔުން  ހުށަހެޅެން  ތިނެއް ޓަށް 

ށް ނުވުން. ރަނގަޅު.  ފަދަ އެއްޗަކައެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ އަސްލަކީ ފަސޭހައިން  ލިޔުމެއްގެ   -4ރަނގަޅު.  

ރަސްމީ  ކީ ދައުލަތުގެ  ލިޔުމުގެ އަސްލަ  -5ވުން. ރަނގަޅު.   އަސްލަކީ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ލިޔުމަކަށްލިޔުމެއްގެ   -5

  -6ޅު ބަދަލުކުރީ.  އޮތް ތަންކޮ  " އެހެންވުންމަކަށްރަސްމީ ލިޔުސަރުކާރުގެ  "ކުރީގައި އޮތީ    .ތަށްގޮމި  ލިޔުމަކަށްވުން

އަ  ލިޔުމުގެސްލަލިޔުމެއްގެ  އެ  އަސްލާކީ  ކޯއެއްގޮތް    ކޮޕީ  ބަޔާންކުރާ  މި  ކަމަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ޓަށް 

ގާނޫނެ އެހެން  ނުވަތަ  ދަށުން  ހުއްދަކުރެވިފައިގާނޫނުގެ  ދަށުން  ލިޔުމައްގެ  ރަނގަޅު.  ކަށްވާ  މެއްގެ  ލިޔު  -7ވުން. 

ތަކުން ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ  ވެފައި އެ ލިޔުންކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ލިޔުމެއް ކަމަށް ގިނަ ލިޔުންތަ ތަފާތުއަސްލަކީ 

އެ ބެލު  ކަމަކީ  އެކުގައި  ފެންނާމުލިޔުންތައް  ނަތީޖާން  ކަމަށްނެ  ދަތި އެއް  ބެލުމަކީ  ކޯޓުން  ލިޔުންތައް  އެ  ނަމަ    ވާ 

ބަރާއި  ންގެ އެއްވަނަ ނަ)ނ( ގެ )ރ( މި މާއްދާ ނީ. ގަނޑުމެންނަށް ފެނުއަޅު  ނގަޅު ކަމަށްހަތެއް ރަވުން. ކަމެއް ކަމަށް 

ހަތަރު  ނަންބަރާއި  ނަންބަރުގައި  ތިންވަނަ  ހާލަތްތަވަނަ  ލިބަޔާންކުރާ  އެއްޗަ ކުގައި  ގުޅޭގޮޔުމުގައިވާ  ހުށަހަޅާ    ތުން ކާ 

އެއީ    .ކަމަށް  އެ ނަންބަރު ރަނގަޅުއާދެ!  ؟ ދެއްތޯވެ. ރަނގަޅު  ހެކި ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެދެވަނަ ދަރަޖައިގެ  
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ގައި ބަޔާންކުރާ  ކުރާ ހާލަތުގައި އެ މާއްދާންބަރުގައި ބަޔާންނަގެ ދެވަނަ ގެ )ނ(. )ބ( މި މާއްދާކަމަށް ގަޅު)ރ( ރަނ

ގަބޫލުކުރެވޭނެއެގޮތުގެ   އިޤުރާރު ޝަރީޢަތަށް  ލިޔުމުންވާ  )ނ(ގެ  ވެ. ރަމަތިން  މާއްދާގެ  ނަ  ފަސްވަ ނގަޅު. )ޅ( މި 

ނަންބަރުގައި  ންނަ ހަވަނަ  ހާ ފައިޔާންކޮށްބަބަރާއި  އަކުރުތްލަވާ  އެ  ބަތަކުގައި  އަސްލާ  ތަކުގައި  ލިޔުމުގެ  ޔާންކުރާ 

ދަރައެއް ދެވަނަ  ފިޔަވައި  ކޮޕީ  ބަޔާންކުރާ  ޝަގޮތްކަމަށް  ހެއްކެއް  އެހެން  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ރީޢަތަށް ޖައިގެ  ގަބޫލެއް   

  ޔާންކޮށްފައިވާ ންބަރުގައި ބަނަފެނުނީ. )ކ( މި މާއްދާގެ )ނ(ގެ ހަތްވަނަ    ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޅުނގަ( ރަޅ)

އެ  ބަޔާންކުރާ  ހާލަތުގައި  ލިޔުންތައް  އަކުރުގައި  އެ  މީހަކަށް  ލިބިފައިވާ  ހުނަރު  ދިރާސާކުރުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފަދަ 

ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހެކިބަސް ދެވިދާނެއެވެ.   އާންމު  ދޭހަވާ  )ކ(  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ލިޔުންތަކުން 

އަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް  ރަނގަޅު  މިވާގޮތް  މިހާގައި  ފެނުނީ.  ބައްދަލުވުން  ނަށް  ކޮމިޓީ  މިއަދުގެ  ހިސާބުން 

ފަށާނީ  އިނިންމަ އަޅުގަނޑުމެން  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ    ވަނަ މާއްދާއިން. ވަރަށް  60ލާނަން. ދެން އޮންނަ ދުވަހެއްގައި 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. 
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