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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށީ. ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތުގައި ވަޑައިގެން އެބަ ތިއްބެވި   24ކޮމިޓީގެ ރީ އަޖުޑީޝި. َعلَْيك مْ  السَّالَم  

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  هللا އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ޝަފީޤު 

އިއްޔެ ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  އޭގެ  މުޢިއްޒު.  ދިރާސާކުރަމުންގޮސް  މެންބަރު  ބިލުގެ  އެވިޑެންސް   

ހުއްޓާލި އެއީ    އަޅުގަނޑުމެން  ފަށާނަން.  މިއަދު  ފަށާނީ.    103ހިސާބުން  އިން  )ހ(  މާއްދާގެ  ހަނދާން  ވަނަ 

ގޮތުން އެއްވެސް    ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހެކިބަސްދިނުމުގައި އޭނާގެ ހަނދާން ތާޒާކުރުމުގެ ން.  ތާޒާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރު

ކޯ ބަލައިގެންނުވާނެއެވެލިޔުމެއް  ނުލައި  ހުއްދައާ  ޖުމުލައެއް    103  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ޓުގެ  ކުޑަކުޑަ  )ހ(  ގެ 

މި ބަލައިގަނެވޭ ގޮތް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ޝަރީޢަތުގެ  ހެކިބަސްދޭ މީހާ  ދަންނަވާލަނީ.    އިތުރުކުރުމަށްފަހުގައި 

ތާޒާކު މަޖިލީހުގައި   ހަނދާން  އޭނާ  ނުލައި    ރުމުގެ ހެކިބަސްދިނުމުގައި  ހުއްދައާ  ކޯޓުގެ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން 

. މިގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް މި ވަގުތު މި ބަލައިގަނެވުނީ މި މާއްދާ ބޭއްވުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަދި  ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ

އްވާ. މި ވަގުތުގައި ކޮމިޓީގައި  މާކްކޮށްލެއްވުމަށް އެދެން. ހައިލައިޓްކޮށްލާދެއްވާފައި ބާ އެ  އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް  

ޢަބްދުވެ ބައިވެރި މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު. )ށ(  هللا ވަޑައިގެންފި  އަދި  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ވާޤިޢާއަކާ  ޝަހީމް  ވަކި 

ޔަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސްދޭ މީހާ އޭނާގެ ހަނދާން ތާޒާކުރުމުގެގޮތުން ހެކިބަސްދޭ ވަގުތު ކޯޓުގެ  ޢުގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ރަ

އާދެ! )ށ( އަޅުގަނޑުމެން   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( . ވެނެއެދަ ނެތި އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ނުވާ ހުއް

މި   އިޞްލާޙުކުރި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ    ގޮތަށް  އެބަ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީއަށް  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ދަންނަވާލަނީ. 

އެކަނި   ހަމައެކަނި ލިޔުމަށް  ހެއްކެއް  ޓްލިމިމީގައި  ވީޑިއޯ  ބަހައްޓާނީ. މިސާލަކަށް ވީޑިއޯ އެވިޑެންސެއް،  ކޮށްފައިތޯ 

މީގެ އެއީ  ބެލުމުން  އެއްޗެއް  ސާފުކުރަން  އެކަހަލަ  އިތުރަށް  ކަމެއްތޯ  ހިމެނޭނެ  ކަމެއްތޯ.    ،ތެރޭގައި  ހިމަނަންޖެހޭނެ 

ރަ ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ވާޤިޢާއަކާ  މީހާ  ޢުވަކި  ހެކިބަސްދޭ  ގުޅޭގޮތުން  ތާޒާކުރުމުގެޔަކާ  ހަނދާން    ގޮތުން   އޭނާގެ 

މަޖިލީހުގައި ލިޔުމެއް  ޝަރީޢަތުގެ  އެއްވެސް  ނެތި  ހުއްދަ  ކޯޓުގެ  ވަގުތު  އޭގެ  ހެކިބަސްދޭ  އެހީތެރިކަން    ބަލައި 

ނުވާ ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ވެނެއެ ހޯދައިގެން  ގޮތް، އިޞްލާޙުކުރެވިފައި  ބަލައިގަނެވުނު  ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތަށް  މި    . އެއީ 

)ނ(  އެކުގައި މާކްކޮށްލުމަށް.  ކަންކަން  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ  ގޮތަށް  މިދެންނެވި  ކުރިން  ނަމަވެސް،  މީހާ  .  ހެކިބަސްދޭ 

ތާޒާކުރުމަށް  ކޯޓުން    ހަނދާން  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ހުއްދަދިނުމުގައި  ކޯޓުން  ބެލުމަށް  ލިޔުމެއް  ވަކި  ޓަކައި 

ވާހަކަ    އަނެއްކާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއްގެ  ހަމައެކަނި  ވެސް  މާއްދާގައި  މި  ވެސް 

ރަ  -1އެކަނިތޯ.   ނުވަތަ  ވާޤިޢާއެއް  ދެވޭ  ހެކިބަސް  އެ  ނުބަލައި  ލިޔުމަށް  ހަނދާން  ޢުއެ  އޭނާގެ  ބެހޭގޮތުން  ޔަކާ 
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ނޫންކަން ނުވަތަ  ތާޒާކުރެވިދާނެކަން  ރަނގަޅު  އަމިއްލައަށް  ނުވަ  -2.  1.  ބޭނުންވާ  ބަލަން  މީހާ  ތަ  ހެކިބަސްދޭ 

އެ ލިޔުމުގައިވާ ކަންކަން    -Iބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔުމަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އޮތް ލިޔުމަކަށްވުން.  

ތިރިކުރާ ލިޔުމަށް  ހުރުންއޭނާ  ތާޒާކޮށް  ހަނދާނުގައި  އޭނާގެ  ކަންކަން  އެ    . I  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  އަދި؛ އިރު 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަލަ  އިބާރާތް  ކުރީގައި  އޮތް  ތިރިކުރުން"  "ލިޔުމަށް  ހިސާބުތަކުގައި  އެހެން  ބިލުގެ  ކުރީގެ 

ފެނޭ. ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  އެއްގޮތްކޮށްލުމަށް  އިބާރާތާ  އެ  ބަދަލުކޮށްފަ.  ގޮތަކަށް  އެހެން  އެ    -II  އިންނާނެ 

ތެދަށް   އެއްގޮތަށް  ޙަޤީޤަތާ  ތިރިކޮށްފައިވަނީ  ލިޔުމަށް  ކަންކަން  ލިޔުމަށް  ލިޔުމުގައިވާ  އޭނާ  ކަންކަން  އެ  ކަމަށް 

ބަޔާންކުރިއިރު   ލިޔުމަށް އޭނާ އެ ލިޔުމުގައިވާ ކަންކަން  -I )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( . ތިރިކުރިއިރު އޭނާ ބަލައިގެންފައިވުން

  އެ ލިޔުމުގައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި   -IIރަނގަޅު.    Iއެ ކަންކަން އޭނާގެ ހަނދާނުގައި ތާޒާކޮށް ހުރުން، އަދި.  

  IIއޭނާ ބަލައިގެންފައިވުން.    ން ބަޔާންކުރިއިރުއެ ކަންކަން އޭނާ ލިޔުމުވަނީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ތެދު ބަހުން ކަމަށް  

ރަނގަޅު.   އެއީ  3ވެސް   .III   ަހަމ ނޫން.  ދެވޭ    -3  .3އެއް  ހުއްދަ  ހެކިބަސްދޭން  ބަލައިގެން  ލިޔުމެއް  ވަކި 

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

އްލައި ކިޔާ ބަޔަކީ  އޭނާ އެ ބޭނުންކުރާ ބައި އަޑުވީއްލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކިއިދާނެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އަޑުވީ

ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ ކޯޓަށް  ހެކިބަސްކަމުގައި  ދޭ  އޮތީ    3  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  އޭނާ  ދެން  ވަނަ    104ރަނގަޅު. 

މި އަރިމަތީގައި  ސުވާލުކުރުންގްޒެމިއެ އޮތީ،    މާއްދާ.  ލީޑިންގ  ރީއެގްޒެމިންކުރުމުގައި  ނުވަތަ  . ންކުރުމުގައި 

ވަނަ ނަންބަރުގައި. އެ އަކުރު ޑިލީޓްކުރުމާމެދުގައި    3ގައި.    3އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅުނީ  ދެންމެ    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

ންކުރުމުގައި  ގްޒެމިއެ  -104އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި މަޝްވަރާކުރީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް މާކްކޮށްލާފައި މި ބޭންދީ.  

ސުވާލުކުރުން ލީޑިންގ  ރީއެގްޒެމިންކުރުމުގައި  މެނުވީ،  ހާ  އަންނަނިވި.  ނުވަތަ  މީހަކު  ލަތްތަކުގައި  ހެކިބަސްދޭ 

ނުވަތަ  ކުރިމަތިކުރުވައިގެންނުވާނެއެވެއޭނާރީއެގްޒެމިންކުރުމުގައި    އެގްޒެމިންކުރުމުގައި  ސުވާލެއް  ލީޑިންގ  .  އާ 

ފެންނަނީ. )ހ( އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  މާއްދާ  މީހާއަކީ  ހެ  ރަނގަޅު. މި    105ނޫނުގެ  ގާމި  ކިބަސްދޭ 

ފަރާތަކަށް    ވަނަ ބަޔާންކުރާފަދަ  ހުއްދައާއެކު  ހާވާ  މާއްދާގައި  ކޯޓުގެ  ސުވާލުއޭނާއާ  ލަތުގައި  .  ކުރެވޭ 

)ހ(104  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މީހާއަކީ  ހެ  -ގެ  ބަޔާންކުރާފަދަ    105ނޫނުގެ  ގާމި  ކިބަސްދޭ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

. ރަނގަޅު. )ށ( ހެކިބަހާ ސީދާ ގުޅޭ ކަމަކަށް  ކުރެވޭ ސުވާލުއޭނާއާ  ލަތުގައި ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު  ހާ ވާ  ފަރާތަކަށް  

މީހާ ނުވާގޮތުން،   އިބްތިދާ  ހެކިބަސްދޭ  ހެކިބަހުގެ  ސުވާލުޢީދޭ  ސުވާލަކަށް އެ     )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( .  ވުން ކަމަކާގުޅޭ 

ލަތުގައި އެއްވެސް  ހާ ދާ  މުންލުން މެދުވެރިކޮށް ތަމްސީލުކުރެވެވެސް ވަކީ  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތެއް)ނ(  

ހިމެނޭ އެންމެހައި ޚަޞްމުންގެ    ފަރާތަކުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރުން ނުވަތަ އެ ސުވާލުކުރެވެނީ މައްސަލައިގައި 
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ސުވާލަކީ   ކަމަށްވުން. ރަނގަޅު. )ރ( އެ  ސުވާލު އުފެދިފައިއެއްބަސްވުމާއެކުގައި  ގުޅޭ  މައްސަލައިގައި  ވާ ކަންތަކާ 

ނުވުން ހެސުވާލަކަށް  )ބ(  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  ތަޖުރިބާއަށް  .  ނުވަތަ  ތަމްރީނަށް  ނުވަތަ  ތަޢުލީމަށް  މީހާގެ  ކިބަސްދޭ 

ބިނާކޮށް ވަކި ސުވާލަކަށް ދޭ ޖަވާބު ހޯދުމަށް އެ    ނުވަތަ ޢިލްމަށް  ޓަކައި ކުރެވޭ ސުވާލަކަށް އެ ސުވާލުވުން. އަދި 

އޭނާ  މަޤްޞަދަކީ  ރަސުވާލުގެ  ރަޢުގެ  ކަމުގައިވުމާއި، އެ  ހޯދުން  ހެކިބަސް  ޢުޔެއް  ދޭން  ދީފައިވާ ނުވަތަ  ޔު ގުޅެނީ 

މައްސަލަގަސް މި    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...މައްސަލަ  ކަމުގައިވުން.  އާދުކުރާ  އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅު.  ވެސް  )ބ( 

އި އައިއްސަވާތީވެ  އަކުރުތައް  މި  މާއްދާތައް،  މި  ބެހޭގޮތުން  ސުވާލާ  ކޮމިޓީގައި  ލީޑިންގ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އްޔެ 

އެހެންވީމާ،   ލިބުނީ.  ޙައްލު  ކަންކަން  މާކްކުރި  މިހާރު  ކަންކަން  އެ  ސުވާލުގައި  ލީޑިންގ  ސުވާލު  އުފެދުނު 

ބައްލަވާލަދެއްވާ.   ކަންކަން  އެ  ތެރެއިން    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އިދާރީގޮތުން  މަސައްކަތުގެ  އިއްޔެގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މި ލީޑިންގ ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން  101ރެވުނު މާއްދާއަކަށް ޖެހިލާނަން. އެއީ  ބޭއްވުނު، ޕާކްކު ގެ )ށ( ޕާކްކުރެވުނީ 

ފާސްކުރުމާމެދުގައި   މާއްދާ  އެ  ލިބިފައިވާތީވެ  ޙައްލު  އެކަމަށް  މިހާރު  އެހެންކަމުން،  ގުޅިގެން.  ސުވާލަކާ  އުފެދުނު 

ދަންނަވަ ގޮތައިއަޅުގަނޑުމެން  އެހެން  ގާނޫނުގައި  މި  ކޯޓުން  ލާނަން.  ނުވަތަ  ހިނދަކު  ނުވާހާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަށް 

އަކުން މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  ގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކު ބޭނުންވާ ބީދައިއެހެން ގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާހާ ހިނދަކު މައްސަލަ

. އެހެންވީމާ،  ހެކިބަސްދޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮމިޓީން މި )ށ( ރަނގަޅު ކަމަށް މިހާރު މި ބަލައިގަނެވުނީ

ޖެހިލަމާ.   މާއްދާއަށް  އުޅުނު  ފަހުން  ހެކީން.    -105އެންމެ  ނުދޭ  އަންނަނިވި    -)ހ(ގެ    105އެއްބާރުލުން 

ލަތްތަކުގައި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހެކިބަސްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މީހަކު އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި،  ހާ

އެގްޒެމިންކުރުމުގައި ސުވާލުކުރާ އުސޫލުން  -ސޫލުން ސުވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކްރޮސްއެ މަރުޙަލާގައި ސުވާލުކުރާ އު

ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ ހުއްދައާއެކު  ފަހި  -1.  ކޯޓުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  އޭނާ    ވާ ނުއޭނާ  ގޮތަށް 

ޢުލޫމާތެއް ދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދޭކަމަށް  މަ  ކަމުގައި ބެލެވޭ  އޭނާއަށް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ  -2.  ހެކިބަސްދިނުން

ނުވަތަ ތެދު ނިޔަތުގައި ހެކިބަސްދިނުމަށް ފަސްޖެހެމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ ތެދު ނިޔަތުގައި ހެކިބަސްދިނުމުގައި ކުރަންވާ  

ފާހަގަވުން ކޯޓަށް  ކަމަށް  މަސައްކަތްނުކުރާ  އެ    މީހާ ހެކިބަސްދޭ    -3އެހެންވީމާ،    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ވަރަށް 

ކަމެއްގައި  ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް    3އަދި    2،  1.  ދިމާނުވާ ދެ ވާހަކައެއް ބުނުން  ހެކިބަސްދޭ 

)ށ(   ކްރޮސްބަލައިގަނެވުނީ.  ސުވާލުތަކަކީ  ކުރެވޭ  ދަށުން  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  މަރުޙަލާގައި  -މި  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ 

ބެލުމުގެ  ކަމުގައި  ސުވާލުތަކެއް  ލިބިގެންވެއެވެ  ކުރެވުނު  ކޯޓަށް  )ނ(  ބާރު  ރަނގަޅު.  )ށ(  )ހ(ގެ  .  މާއްދާގެ  މި 

ފަރާތްތަކުން   ނުވަތަ  ފަރާތުން  އަނެއް  ފަރާތްނޫން  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  އޭނާ  ސުވާލުކުރަންވާނީ،  ދަށުން 

ކްރޮސް މީހާ  ކުރިންނެވެ-ހެކިބަސްދޭ  ސުރުޚީއަށް  105އާދެ!    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  އަރިމަތީ  ގެ 
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އޮތީ   ކުރީގައި  ބަދަލުކުރުމަށް.  މިގޮތަށް  ސުވާލުކުރުން"  ހެކިންނާ  "އެއްބާރުލުންނުދޭ  ބަދަލެއްގެނެއްސި. 

ދެން   ބަލައިގަނެވުނީ.  ކޮމިޓީއަށް  މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ހެކީން".  އި  ރީއެގްޒެމިންކުރުމުގަ  -106"އެއްބާރުލުންނުދޭ 

ކްރޮސްދާއިރާ.  ކުރެވޭނެ  ސުވާލު ސުވާލުކުރެވޭނީ  މީހާއާ  ހެކިބަސްދޭ  މަރުޙަލާގައި  -ރީއެގްޒެމިންކުރުމުގެ 

-ކްރޮސް  -ގެ )ހ(107ރަނގަޅު.    106  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އޭނާ ދިން ހެކިބަހާ ބެހޭގޮތުން އެކަންޏެވެ.

ސުވާ  ޖަވާ  ލެއް އެގްޒެމިންކުރުމުގައި  ނުވަތަ  އެންގުންނުކުރުމަށް  ނުދިނުމަށް  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  -ކްރޮސް  .ބެއް 

ނުވަތަ   ޖަވާބުނުދިނުމަށް  ސުވާލަކަށް  ކުރެވޭ  މީހާއާ  ހެކިބަސްދޭ  އޭނާއާ މަރުޙަލާގައި،  ސުވާލެއް  ކުރުން    ވަކި 

އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ހާއަންނަނިވި  ހުއްޓުވުމަށް   ކޯޓަށް  އޮޅޭގޮތަށް   -1  ލަތްތަކުގައި  ޙަޤީޤަތް  ސުވާލަކީ  ކުރާ  އެ   

ސުވާލަކީ،  -2.  ސުވާލަކަށްވުން ފަރާތް  އެ  ނުވަތަ    ހެކިބަސްދޭ  ބިރުގެންނެވުމަށް  ނުވަތަ  އޭނާގެ  ރުޅިއެރުވުމަށް 

ގޮތުން  ކުރުމަށް ހިތްނުތަނަވަސް ކުޑައިމީސްކުރުމުގެ  އޭނާ  ސުވާލަކަށްވު  ނުވަތަ  މި  ކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ން. 

ރުޅިއެރުވުމަށް ނުވަތަ    ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް  އެ ސުވާލަކީ،  -2  ކޮޅަކަށްފަހު()ވަގުތު  ށް...އެ ސުވާލަ  -2އުޅުނު މާއްދާގެ  

ނުވަތަ   ހިތްނުތަނަވަސްބިރުގެންނެވުމަށް  ގޮތުން  ކުރުމަށް އޭނާގެ  ކުޑައިމީސްކުރުމުގެ  އޭނާ  ކުރާ    ނުވަތަ 

މާއްދާގައި މިހުރި ބައެއް ބަސްތައް، ލަފުޒުސުވާލަކަށްވު ކޮމިޓީގެ މި  ހުރެގެން ބައެއް    ތަކާން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން 

ފެންނަ  އުނިކުރުމަށް  ޑިލީޓްކުރުމަށް،  ފަހުން    ކަންކަން  ޕާކްކޮށްލަނީ  މާއްދާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފެންނާތީވެ  ކަމަށް 

އެ    -4އެ ސުވާލަކީ، ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސްދޭ ކަމާ ގުޅުމެއް ނެތް ސުވާލަކަށްވުން. ރަނގަޅު.    -3މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް.  

ކޮށް ކުރިން  ސުވާލަކަށްވުން.ސުވާލަކީ  އެހެންވީމާ،    ފައިވާ  ރަނގަޅ107ުރަނގަޅު.  )ހ(  އެއްކޮށް    ގެ  ކަމަށް، 

ފިޔަވަ  މާއްދާތައް  ޕާކްކުރި  )ހ(ގެ  107  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އި.ރަނގަޅުކަމަށް  ވިސްނުމަށް    3ގެ  އުނިކުރުމާމެދު 

ވެރިޔާ ހެކިބަސްދޭ ކަމާ ގުޅުމެއް ނެތް  އޮތީ، އެ ސުވާލަކީ، ހެކި  އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ ވެސް ބާއްވާލީ. އޭގައި މި

އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްގެންދަވާ.   މިއޮތީ،  4  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ސުވާލަކަށްވުން.  ކޮށްފައިވާ  ގައި  ކުރިން  އެ ސުވާލަކީ 

)  ސުވާލަކަށްވުން. )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  ބޭނުމަށްޓަކައި،  2ރަނގަޅު.  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  މީހަކާ  (  ހެކިބަސްދޭ 

ސުވާލުކުރުމަށްފަހުސުވާލުކު  ކޮށްފައިވާ    -4  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އާދެ!    ...ރުމުގައި،  ކުރިން  ސުވާލަކީ  އެ 

މި އަކުރު ވެސް އުނިކުރުމާމެދުގައި ވިސްނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ފެނުނީ. )ށ( މި މާއްދާގެ    ސުވާލަކަށްވުން. 

ޖަވާބުދޭން    ހަކާ ސުވާލު ކުރުމުގައި ސުވާލުކުރުމަށްފަހުހެކިބަސްދޭ މީ ޓަކައި    ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށ2ް)ހ(ގެ )

ރުޅިއެރުވު މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ތަކުރާރުކުރުމަކީ  ސުވާލު  ނުދީ  ގޮތުންފުރުޞަތު  ގޮތުން    މުގެ  ބިރުގެންނެވުމުގެ  ނުވަތަ 

ހިތްނުތަނަވަސް އޭނާގެ  ގޮތުންކުރުނުވަތަ  ގޮތުން   މުގެ  ކުޑައިމީސްކުރުމުގެ  އޭނާ  ކަމުގައި  ނުވަތަ  ކަމެއް  ކުރާ 

ހިތްނުތަނަވަސްކުރުމާއި،    )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބެލެވިދާނެއެވެ. ރުޅިއެރުވުމާއި  މި  މާއްދާއެއްގައި  ކުރީގެ  ވެސް  )ށ( 
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މި  ނުމަށް ބޭއްވީ. )ނ(  ކުޑައިމީސްކުރުމުގައި، އެ އިޝޫ ދިމާވި މާއްދާއެއްގޮތަށް މާކްކޮށްލާފައި އުނިކުރުމާމެދު ވިސް

ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ)ހ(ގެ  މާއްދާގެ   ކޯޓަށް  ކަނޑައެޅުމުގައި، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް  ގޮތެއް  ހެކިބަސްދޭ  .  ދަށުން 

ދެން  މުރުއުމީހާގެ   މިޒާޖު،  އޭނާގެ  ތަޢުލީމާއި  ޝަޚްޞިއްޔަތާއި  މީހާގެ  މީހާ    -3  .ހެކިބަސްދޭ  ހެކިބަސްދޭ 

މިންވަރު އެއްބާރުލު"  -3  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ...އެއްބާރުލަމުންދާ  މީހާ  ދެހެކިބަސްދޭ  މިންވަރުން  އެގޮތަށް  މުންދާ   "

ބަދަލުކުރީ.   އެއްވެސް    4އަޅުގަނޑުމެން  ޖިސްމާނީގޮތުން  ނުވަތަ  ޢިލްމީގޮތުން  ނުވަތަ  ނަފްސާނީގޮތުން 

އަށް    4ވެސް އިޞްލާޙެއް،    4ބަރު  މި ނަން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހެކިބަސްދޭ މީހާގައި ހުރުން

ޢިލްމީގޮތުން އެއްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހެކިބަސްދޭ  ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ  ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ  ގެނެއްސިން.  

ހުރުން އަކުރުމީހާގައި  އެހެން  އަދި  ތިރިއަށް  އަކުރުތަކުގެ  މި  އިތުރުކުރަން  .  ޖެނެރަލް  ސިޕްރޮތަކެއް  ކިއުޓަރ 

  މީހާ އާއި ދަޢުވާލިބޭ   ހެކިބަސްދޭ   -6ހެކިބަސްދޭމީހާ އާއި މައްސަލައާ އޮތް ގުޅުން.    -5އެއީ    .ކޮމެންޓުކުރައްވާފައިވޭ

ކޮމި ކޮމެންޓުކުރެއްވީ.  އިތުރުކުރުމަށް  އަކުރުތަކެއް  މިގޮތަށް  ގުޅުން.  އޮތް  ބަލައިގަނެވުނީ  މީހާއާ  ވެސް  ޓީއަށް 

ބޭއްވި  ހިމެނުމަށް. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ދެންމެ ވިސްނުމަށް  ގޮތަށް އަދި އުނިކުރުމަށް  ކިޔައިދިން   އަޅުގަނޑު މި 

ނިމުނީ. ރަނގަޅުކަމަށް  އަކުރުތައް  ހުރި  ދެން  ފިޔަވައި    -108  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާތައް 

ކްރޮސްއެގްޒެކްރޮސްއެގްޒެ )ހ(  ސުރުޚީ.  އަރިމަތީ  ސުވާލުކުރުން.  ލީޑިންގ  މަރުމިންކުރުމުގައި  ޙަލާގައި  މިންކުރުމުގެ 

ހެކިބަސްދޭ  ހިނދަކު  މަނާނުކުރާހާ  ސުވާލެއްކުރުން    ކޯޓުން  ލީޑިންގ  )ށ(  ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ލީޑިންގ  މީހާ 

އަން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ނަނިމަނާކުރުމުގައި  ކޯޓުން  ކަންކަމަށް  މަރުޙަލާގައި  އެކްޒެ  -1ވި  މިންކުރުމުގެ 

މަށް ފަހިވާގޮތަށް އޮތް  ޞްވާހަކައަކީ އޭނަ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ޚަމީހާ ދެއްކި    ހެކިބަސްދިނުމުގައި ހެކިބަސްދޭ

މަސްލަޙަތާ  މިންކުރާއެގްޒެ-ކްރޮސް  -2ވާހަކައަކަށްނުވުން.   އެއްގޮތްވުން.    ހެކިބަސްދޭ  އިމީހާގެ  މަސްލަޙަތާ  މީހާގެ 

ހެ ކަމަށް. އެގްޒެ  ރަނގަޅު  1)ށ(ގެ   ހެކިބަސްދިނުމުގައި  މަރުޙަލާގައި  ވާހަކައަކީ    ކިބަސްދޭމިންކުރުމުގެ  ދެއްކި  މީހާ 

ޚަ ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ފަހިވާ ޞްއޭނަ  ވާހަކައަކަށް   މަށް  އޮތް    މިންކުރާ އެގްޒެ-ކްރޮސް  -2ނުވުން.    ގޮތަށް 

މަސްލަޙަތާ  އެއްގޮތްވުން.    ހެކިބަސްދޭ  އިމީހާގެ  މަސްލަޙަތާ  ރަނގަޅު.    2މީހާގެ  މިންކުރާ  އެގްޒެ-ކްރޮސް  -3ވެސް 

ހެކިބަސްދޭމާމެދު  ޞްޚަ ފާހަގަވުން.    އެ  ހަމްދަރުދީވާކަން  މީހާގެ    ހެކިބަސްދޭ  -4ރަނގަޅު.   3؛ ވެސް  3މީހާ 

އޭނާ  ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން  ޢިލްމީ  ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ    އުމުރާއި އޭނާގެ 

ބައި ކުރިއާ   އަކުރުގައި ވެސް މި އޮތް ޢިބާރާތުގައި ޖިސްމާނީ އެ ކަމަށް ފާހަގަވުން. މި   ދޭ ހެކިބަހަށް އަސަރުކޮށްފާނެ

ކަމަށް މިހާރު ފާސްވީ. އާދެ!    މާއްދާ ރަނގަޅު  108  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(...  އެއްގޮތްކޮށްލުމަށް. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ
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އި ރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެން ހުރި  މި މާއްދާއާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނިންމާލީ. ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމުގައި 

 ޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ގެން ކުރިއަށްދާނީ. މިހާ ހިސާބުން ކޮމިއިބައިތަކާ

_______________________ 

 

 

 

 

 

 




