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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم   ހެންވޭރު ހުޅަނގު ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން މިވަގުތު ތިއްބެވީ    . السالم 

ލަޠީފް  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ   ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން  ޝަހީމް  هللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު 

ދާއިރާގެ  ، ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންއިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ  ޢަލީ  ދާއިރާގެ    މެންބަރު  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުގަނޑު  އަދި 

ފަހުމީމެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  އިމްތިޔާޒު  އާދެ!  މުޙައްމަދު ޙުސައިނާ ސަޢުދު މެންބަރު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   އި 

ބައިވެރިވެވަ ބޭފުޅުން  އެކަމަކު އެ ދެ  ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.  ހެއްކާ  ނިހާދު  ޑައިގަންނަވަނީ އޮންލައިންކޮށް. 

ދުވަހު   އެންމެފަހުން  އާދެ!  ކުރިއަށްގެންދާނީ.  ހިސާބުން  ނިންމާލި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  އެންމެ  ބިލުގެ  ބެހޭ 

ނިންމާލެވުނީ   އެހެންވީމާ،    23އަޅުގަނޑުމެން  ހަމައަށް.  މާއްދާއާ  އިވުނު    24ވަނަ  ފަށަނީ.  މި  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ހެކި، އަރިމަތީ ސުރުޚީ. އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހެކިބަސް ދޭ މީހަކު އޭނަގެ  ކަމަށް ބުނާ  

ކަމެއް   ނުވަތަ  އެއްޗެއް  އިހުސާސްކުރެވުނު  ނުވަތަ  އިވުނު  ނުވަތަ  ފެނުނު  ކަނޑައެޅިގެން  އޭނާއަށް  ހިއްސަކުން 

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

މީހާއަށް   ދޭ  ހެކިބަސް  ބުނުމެއް  ބުނާ  މީހަކު  އެ  ކަމަށް  އިހުސާސްކުރެވުނު  ނުވަތަ  ކަމަށް  އަޑުއިވުނު  އެއްޗެއް 

އާދެ!   ހެކިބަހަށެވެ.  ދޭ  މައްޗަށް  ކަމުގެ  ކުރިން    24އަޑުއިވުނު  މާއްދާއަށްވުރެ  މާއްދާއަށް   23ވަނަ    ވަނަ 

އަޅުގަނޑުމެން   ދުވަހުގައި  ދުވަހު، އެންމެފަހުން  އެބަޖެހޭ. އެ  ޖެހިލަން  ތެރޭގައި    23އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބުނެފައި   ކަމަށް  އިޢުތިރާފު  ނިންމާލަން.  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  މެދުކަނޑާލަންޖެހުނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  އުޅެމުން 

މެދު  ވަނަ މާއްދާ. އިޢުތިރާފު ކަމަށް   23؛ އެވަނީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އޭނާއާ  ޖިނާޢީ  އެވަނީ،  ބުނެފައި 

އަމިއްލަ   ސަލާމަތުންހުރެ  ބުއްދި  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްނެތި  އެއްވެސް  އުންސުރުތަކަށް  އެންމެހައި  ކުށުގެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

އެއްބަސްވާ އުފުލުމަށް  ޒިންމާ  ޖިނާޢީ  ޢަމަލުގެ  ކުށުގެ  އެ  އެއްބަސްވެ  އެއްބަސްވުމަށެވެ. އޯކޭ. މިއީ    އިޚުތިޔާރުގައި 

ދަންނަވައިލާނަން.   މާއްދާ  މި  މިހާރު  ގޮތަށް  އެއްބަސްވެވުނު  ދައްކާލުމަށްފަހުގައި  ވާހަކަ  ވަނަ    23އަޅުގަނޑުމެން 

މާއްދާ. އިޢުތިރާފު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ އޭނާއާ މެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ  

އިޚުތިޔާރުގައި  އެންމެ އަމިއްލަ  ސަލާމަތުންހުރެ  ބުއްދި  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްނެތި  އެއްވެސް  އުންސުރުތަކަށް  ހައި 

ކޮމިޓީގައި   އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  އެއްބަސްވުމަށެވެ.  އެއްބަސްވާ 

އި  24ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.   ހެކި.  ބުނާ  ކަމަށް  އިވުނު  މާއްދާ.  ބުނެފައި  ވަނަ  ކަމަށް  ހެކި  ބުނާ  ކަމަށް  ވުނު 

ނުވަތަ   އިވުނު  ނުވަތަ  ފެނުނު  ކަނޑައެޅިގެން  އޭނާއަށް  ހިއްސަކުން  އޭނަގެ  މީހަކު  ދޭ  ހެކިބަސް  އެވަނީ، 
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ކަމެއް   ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ވަކި  މީހަކަށް  އެހެން  ބަދަލުގައި  ބަޔާންކުރުމުގެ  ކަމެއް  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  އިހުސާސްކުރެވުނު 

ށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ވަކި އެއްޗެއް އަޑުއިވުނު ކަމަށް ނުވަތަ އިހުސާސްކުރެވުނު ކަމަށް އެ މީހަކު  ފެނުނު ކަމަ

ދޭ ހެކިބަހަށެވެ. މި މާއްދާއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   މައްޗަށް  ހެކިބަސް ދޭ މީހާއަށް އަޑުއިވުނު ކަމުގެ  ބުނުމެއް  ބުނާ 

ހެ ބުނުމެއް  ބުނާ  މީހަކު  "އެ  އެބައިން.  ހެކިބަހަށޭ"  ކޮމެންޓެއް  މައްޗަށްދޭ  ކަމުގެ  އަޑުއިވުނު  މީހާއަށް  ދޭ  ކިބަސް 

މާއްދާގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ތެރޭގައި ލިޔެކިޔުން ފަދަ ޑޮކިޔުމެންޓްރީ ހެކިތައް  

ހުށަހެޅު ގޮތުގައި  އެވިޑެންސްގެ  ޕްރައިމަރީ  ހެއްކަކީ  އެފަދަ  ނަމަވެސް  ނުވި  ވާނަމަ  ހިމެނިފައި  ކަމަށް  ހެއްކެއް  ނު 

ގުޅިގެން   މާއްދާއާ  އެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް.  މާއްދާ  މި  އެފަދައިން  ވާނެތީ  ހެއްކަކަށް  ހެކި،  ބުނާ  ކަމަށް  އިވުނު 

ބަދަލުކުރާ   ވާގޮތަށް  ކޮމެންޓުގައި  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  މާއްދާ  މި  ވިދާޅުވަނީ،  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ކިތާބީ ހެއްކާ ގުޅޭ ބައިގައި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެއީ  ކަމުގައި ވާނަމަ ބިލުގެ

ކަމަށް   އެހެންނޫން  ދެކެމެވެ.  ކަމުގައި  މުހިންމު  ބަޔާންކުރުން  ސާފުކޮށް  އިސްތިސްނާއެއްކަން  އޮތް  ސޭއަށް  ހިއަރ 

 ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސް ހިމެނުމާމެދު ވިސްނާލުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ   24ވާނަމަ މި މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ނުފެނޭ.  

ހުރި މާއްދާތަކަށް.   ނޯޓުކޮށްލާފައި ކުރިއަށްދާނަން ދެން  އުސޫލު    25އަޅުގަނޑުމެން  އިތުބާރުގެ އުސޫލު. އިތުބާރުގެ 

ކޯޓަށް   މައްޗަށް  ހެކިބަހުގެ  ދޭ  އޭނާ  ނުވަތަ  މައްޗަށް  މީހާގެ  ދޭ  ހެކިބަސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ބުރަވެ  ކަމަށް 

ނަފީކުރުމުގެ   އިތުބާރު  އެ  އުސޫލަށް ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމުގެ  ހެކި  ގޮތުން  ދައްކައިދިނުމުގެ  ނިސްބަތް  އިތުބާރުކުރެވިދާނެ 

ވަނަ މާއްދާ   26ވަނަ މާއްދާ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނުނީ. އިޤުރާރު.  25ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލަށެވެ. 

ބުނެފައި  ކަމަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު  އެއީ. އިޤުރާރު  ކުށުގެ  ނުވަތަ  ހަސްމަކު   އެވަނީ އިޢުތިރާފަކަށް ނުވާ ގޮތަށް 

ޢަމަލުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމަށެވެ.   ވަކި ވާޤިއާއެއް ވުޖޫދުގައި ވާ ކަމަށް އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ 

ފެނުނީ.    26 މި  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ވެސް  މާއްދާ  އޭގެ  27ވަނަ  މާއްދާ.  ކޮމިޓީއާ  ވަނަ  މިހާރު  އާދެ!  ކުރީގައި،   

އަދި   އިބްރާހީމް މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު ގުޅިވަޑައިގެންފި    ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ މުޢިއްޒު 

ވަނަ މާއްދާ. އެގްޒެމިންކުރުން. އެގްޒެމިންކުރުން   27ދެއްތޯ.  27، ސޮރީ 28ސިރާޖު.  މޫސާ  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި 

ބުނެ ފަރާތުން  ކަމަށް  ހުށަހެޅި  އޭނާ  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  މީހާއާއި  ދޭ  ހެކިބަސް  މައްސަލައެއްގައި  އެވަނީ،  ފައި 

، އާދެ! އެ މާއްދާ އެ މާނަ ރަނގަޅު ކަމަށް.  28ސުވާލުކުރުމަށެވެ. ނުވަތަ އޭނާއާ އެފަދައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށެވެ. 

 އޮތް މައްސަލައެއް ސާބިތުވުމާއި ނުވުން އެ މައްޗަށް  ޝަރީޢަތުގައި ، ވާޤިއާ. ވާޤިއާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  28

ބިނާވެފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކާއި އަސްލުތަކާއި ނުކުތާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން އެ މައްސަލައެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ކޮންމެ  

މާނާގައެވެ.   ފެކްޓުގެ  އިޝާރާތްކޮށް  ކަމަކަށް  ނުވަތަ  އަސްލަކަށް  ނުވަތަ  މާއް  28ޙަޤީޤަތަކަށް  ރަނގަޅު  ވަނަ  ދާ 
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ހެކި. އެއީ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް    29ކަމަށް. މާއްދީ  އެވަނީ، ވާޤިއާއެއް  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި  ވަނަ މާއްދާ. މާއްދީ 

އެވަނީ، ވަކި   ބުނެފައި  ޝަރީޢަތުން ބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މާއްދީ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ. މާއްދީ ހެކި ކަމަށް 

ސާބިތުކޮށްދިނު ރަނގަޅު  ވާޤިއާއެއް  އެއްޗަކަށެވެ.  ކޮންމެ  މާއްދީ  ހުށަހެޅޭ  ވަޒަންކުރުމަށް  ބަލައި  ޝަރީޢަތުން  މަށް 

ވަނަ މާއްދާ، ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ހެކި. ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ހެއްކެއްގެ    30ކަމަށް.  

ސީދާގޮ އޮތްކަން  ވުޖޫދުގައި  ވާޤިއާއެއް  ވަކި  ބިނާކޮށް  ހެއްކަށެވެ.  މައްޗަށް  ސާބިތުވާ  އެ    30ތުގައި  މާއްދާ  ވަނަ 

ފެނުނީ.   އަޅުގަނޑުމެނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ވެސް  ދެވަނަ    31މާނަކުރުން  ހެކި.  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ  މާއްދާ.  ވަނަ 

އޮތްކަން   ވުޖޫދުގައި  ވާޤިއާއެއް  ވަކި  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ހެއްކެއްގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި  ދަރަޖައިގެ 

ގޮތުގައި ސާބިތުކޮށްނުދޭ އެހެންނަމަވެސް، ސާބިތުކޮށްދޮނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ހެއްކަވެ. އެ ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް. ސީދާ

މަރުޙަލާގައި    32 ނެގުމިގެ  ހެކިބަސް  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ލީޑިންގ ސުވާލު  ލީޑިންގ ސުވާލު.  މާއްދާ،  ވަނަ 

ސުވާލުކުރެވޭ ހިނދު، ކުރެވޭ ސު މީހާއާ  ދޭހަވެގެންދާ  ހެކިބަސްދޭ  ވެސް އެ ސުވާލުން  ޖަވާބު  އެދޭ  ހޯދުމަށް  ވާލަށް 

ތަރުތީބުކުރެވޭ ސުވާލަށެވެ.   މާނަކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް.    32ގޮތަށް ކުރާ ނުވަތަ  މާއްދާ ވެސް މި  ވަނަ    33ވަނަ 

ބޭ ސާބިތުކުރުމަށް  މައްސަލައެއްގައި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހުރުން  ގުޅުން  ގުޅުންހުރުން.  ނުންވާ  މާއްދާ، 

ވާޤިއާއަކާއި އެ ވާޤިއާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެއްކާ ދެމެދު އޮންނަ ގާނޫނީ އަދި މާއްދީ ގުޅުމަށެވެ. ރަނގަޅު.  

މަދަނީ    34 އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  މިންގަނޑު  ސާބިތުކުރުމުގެ  މިންގަނޑު.  ސާބިތުކުރުމުގެ  މާއްދާ.  ވަނަ 

މިންގަނޑު ކަމުގައި ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށެއް ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދު  މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވާނެ  

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގާނޫނުގައި  މި  ކަމުގައި  މިންގަނޑު  ސާބިތުވާނޭ  ކުށެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤިޞާސް  އަދި 

އާދެ!   ފާހަގައެ   34މިންގަނޑަށެވެ.  ކަމަކަށް  އޮތް  މައްސަލައެއް  މިހާހިސާބަކަށް  ވެސް  މާއްދާ  އްނުވޭ.  ވަނަ 

ބާއްވަނީ.   މި  ފައިނަލްނުކޮށް  ޓަކައި  ޗެކްކޮށްލުމަށް  އަދި  މާއްދާތަކުން  ހުރި  ތިރީގައި  ވަނަ    35އެހެންނަމަވެސް، 

އެހީވެދޭ ނިސްބަތް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވާޤިއާއެއް   މާއްދާ. ސާބިތުކުރުމަށް އެހީވެދޭ ނިސްބަތް. ސާބިތުކުރުމަށް 

 ޓަކައި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ފެންނަ ހެކި އެ ވާޤިއާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންތެރިވާ  ވުޖޫދުގައި ވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް

ވަނަ މާއްދާ، ޝަފަހީ ހެކި. ޝަފަހީ ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،    36ނުވަތަ އެހީތެރިވާ ނިސްބަތަށެވެ. ރަނގަޅު.  

މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ގުޅޭގޮތުން  ވާޤިއާއަކާއަކާ  ވަކި  އުފެދިފައިވާ  އެ  ޚުޞޫމާތެއް  ހާޒިރުވެހުރެ  މަޖިލީހަށް   ޝަރީޢަތުގެ 

ފޮނަދޫ   ކޮމެންޓުތަކެއް ލިބިފަ. ހައްދުންމަތީ  އޭނާ އަނގަބަހުން ދޭ ހެކިބަހަށެވެ. މި މާއްދާއަށް އެބަހުރި  މަޖިލީހުގައި 

ވާޤިއާ އެވަނީ، ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިވާ ވަކި  ބުނެފައި  ކަމަށް  ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް. ޝަފަހީ ހެކި  އަކާ  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ދޭ ހެކިބަސް   މަޖިލިހުގައި އޭނާ އަނގަބަހުން  މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެހުރެ އެ  މީހާ ޝަރީޢަތުގެ  ހެކިބަސްދޭ  ގުޅޭގޮތުން 
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އޭނާ   ކޮމެންޓެއް.  މާއްދާއަށް  އެ  އެބައިން  ވެސް  ކޯޓުން  ކިޔައިދިނުމަށެވެ. ސުޕްރީމް  ކިޔައިދޭ  އިޝާރާތުން  ނުވަތަ 

ބަޔާންކޮށް މިހެން  ބަޔާން  ދޭ  އެފަދަ  އަނގަބަހުން  ނުވަތަ  ވާހަކަނުދެއްކޭ  ނުވަތަ  މަންމަނުން  ވުމުން  ފައި 

ހެއްކެއްގެ   ޝަފަހީ  ބަޔާނަކަށްވާތީ  ނުދެވޭ  އަނގަބަހުން  ބަޔާނަކީ  ދޭ  ފަރާތްތަކުން  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން 

ބަ  އަނގަބަހުން  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ފަރުމާކުރެވިފައިވާތީ  މާއްދާ  މި  މިހާރު  ނުވާގޮތަށް  ޔާންކުރެވުނު  ހެއްކަކަށް 

މާއްދާ   މި  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ވެސް  ފަރާތްތައް  އެފަދަ  ފުރިހަމަވާނަމަ  ޝަރުތު  ހެއްކެއްގެ  ޝަފަހީ  ނަމަވެސް 

، ޝަފަހީ ހެކި. ޝަފަހީ ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިވާ ވަކި ވާޤިއާއަކާ  36އިބާރާތްކުރުމަށް. 

ޝަރީޢަތު މީހާ  ހެކިބެސްދޭ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  އަނގަބަހުން  އޭނާ  މަޖިލީހުގައި  އެ  ހާޒިވެހުރެ  މަޖިލީހަށް  ގެ 

ފޮނަދޫ   ހައްދުންމަތީ  ބައި.  ދެވަނަ  އިޞްލާޙުކުރެވުނީ  އެގޮތަށް  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  ހެކިބަހަށެވެ.  ދޭ  އިޝާރާތުން 

ބާބު ދެވަނަ  ބިލުގެ  ބުނަނީ،  މި  ތެރެއިން  ކޮމެންޓެއްގެ  އެއް  ފޮނުވާފައިވާ  ކޯޓުން  މަފްޙޫމްތަކުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގައި 

  27ކްރޮސް އެގްޒާމިންކުރުން އެ މާއްދާ އާއި    20އެގްޒާމިންކުރުން ވަނަ މާއްދާ އާއި  -ރީ  17ރަދީފް އޮންނަ ބައި  

ވަނަ މާއްދާގެ ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރަން ފެނޭ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އެގްޒާމިންކުރުން ބަހުގެ    32ވަނަ މާއްދާ އާއި  

ކް ގެނައުމަށްފަހު  ރީމާނަ  ގެނައުމަށްފަހު  މާނަ  ބަހުގެ  އެގްޒާމިންކުރުން  މާނަ  -ރޮސް  ބަހުގެ  އެގްޒާމިންކުރުން 

ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް  ފޮނަދޫ  ހައްދުންމަތީ  އެއީ  ގެނައުން.  މާނަ  ބަހުގެ  ސުވާލު  ލީޑިންގ  ގެނައުމަށްފަހު 

ފާހަގަކުރައްވަނީ ހެކިބަސް ނަގާ އެ  އޭގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި  އެގްޒާމްކުރުން.  ސަޖެސްޝަނެއް. ދެން  ފުރަތަމަ  އިރު 

ރީ އެގްޒާމިންކުރުން،  ކްރޮސް  އަނެއް  -އެއަށްފަހު  ބަސް  އެއް  ބަސްތައް  މި  ގެންނައިރު  މާނަތައް  އެގްޒާމިންކުރާތީ 

ފެންނާތީ. އާދެ! މި   ބަލާލަން ރީތިވާނެ ކަމަށް  ތަރުތީބުތައް  ފަސޭހަވެފައި  ހޯދަން  ގެނައުމުން މާނަ  ޖެހިގެން  ބަހާއި 

ވާ ގޮތަށް އެ އަކުރުތައް އެ ގޮތަށް ތަރުތީބުކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން  ކޮމެންޓްގައި

ބަހުން   ހެކި  ދިނުމަށްފަހު  ހެކިބަސް  މަޖިލީހުގައި  ހެކިންގެ ޝަރީޢަތުގެ  ކޮމެންޓެއް. ޝަފަހީ  އެއަށް  އެބައިން  ވެސް 

 ނެގުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް އަދާކުރީ ދައުލަތުން ބިރުދައްކައިގެން  ރުޖޫޢަވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނުވަތަ އަލުން ހެކިބަސް

ކަމަށް ބުނާ ހާލަތުގައި ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ފުރިހަމަ އުސޫލެއް ބަޔާންކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކެން. 

ތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  ޚާއްޞަކޮށް މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކާއި ޖިނާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަ

ފޮނުވުން.   ސިޓީއެއް  ކޯޓަށް  ގުޅިގެން  ފަދައިން، ހެކި ބަހާއި  ކުރި  ބަޔާން  ދިނުމަށްފަހު، އިސްވެ  އެ    -2ހެކިބަސް 

ކަން   އެ  އުފެދިފައިވާއިރު،  ސުވާލު  މެދު  ހެދީކަމާއި  ދޮގު  ފަރާތުން  އެ  މަހައްލެއްގައި  އެއް  ކޮންމެވެސް  ހާލަތުގައި 

ށް ކަށަވަރުކުރެވޭނެ މަގު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ސާފު ޞަރީޙަ ބަހުން ބަޔާންކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމުގައި  ފަނޑިޔާރަކަ

ދެކެން. ގިނަފަހަރަށް ދައުލަތުން މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅާ ހެކިންނަކީ ސިއްރު ހެކިންނަށް ވެފައި އެ ހެކިން  
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ހެކީ ކަމަށް ވެފައި އެ  އެ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް  ހާޒިރުކުރަނީ ދައުލަތުން  ގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް 

ކޯޓަށް އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާތީ އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށްފަހު ހެކިބަހުން ރުޖޫޢަވެވޭނީ ޤަޟާގެ  

 ހުވާކޮށްގެން ތިބި ބައެއް ކަމަށް  ގަންދީ هللا މަޖިލީހުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމުން ދައުލަތުން އެ ފަރާތްތަކަކީ މާތް

ސުބުހާ   ނުވަތަ  ސުވާލު  އުފެދިފައިވާ  މެދު  ހެކިބަހާއި  ހެކީގެ  އެ  އެދޭނަމަވެސް  ބަލައިގަތުމަށް  ހެކިބަސް  ބުނެ 

ފަނޑިޔާރަށް ނައްތާނުލެވޭ. ފަނޑިޔާރު އެ ހެކިވެރިޔާގެ ސިއްރުކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އެދުމުން ކޯޓުގެ  

އި މަސައްކަތްކުރި  އަމިއްލަ  ހާޒިރުކުރުމަށް  މެދުވެރިކޮށް  އައި.އޯ  މައްސަލައިގެ  ބުނުމުން  ހާޒިރުކުރާށޭ  ސްނެގުމަށް 

ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު އެ ފަދަ މައްސަލަތައް ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވޭ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ ހެކިންގެ  

ކުރިމަތިވާތީ ގޮންޖެހުންތަކެއް  ހާޒިރުކުރުމަށް  ދައުލަތުގެ  ހެކި  ހާޒިރުކުރުމަކީ  ފަރާތްތައް  އެ  ހާލަތުގައި  އެފަދަ   

ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށްފަހު އެ ހެކިބަހުން ރުޖޫޢަވެއްޖެ ނަމަ،   ޒިންމާއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުން މުހިންމު. އަދި މީހަކު 

ކަނޑައެޅުމު ވަގުތުން  ކަމަށް  މައްޗަށް ސާބިތުވާ  މީހެއްގެ  އެ  ދިނުމުގެ ކުށް  ބަސް  ހެކި  ގާނޫނުން  ދޮގު  މި  ބާރު  ގެ 

ފަނޑިޔާރަށް ދިނުން ރަގަޅު ކަމަށް ބެލެވެއޭ. އެހެނީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވަނީ އެ ހެކިން  

ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ    ބަރޯސާވެ ދައުލަތުން ދަޢުވާތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދޭ ހެކީގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވެފައި އެ ހެކި ބަހަށް 

ހެކިބަހަކާ   އަދާކުރުމަށްފަހު،  ހެކިބަސް  އެއްގޮތަށް  އެއާއި  ހުށަހެޅުމުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކަންކަން  އެ  ފަރާތުން 

ނެތިކޮށް   ޝައްކު  ހެދިކަމުގެ  ދޮގު  މަރުޙަލާއެއްގައި  އެއް  ކޮންމެވެސް  ސިޓީއަކުން  ފޮނުވައިލާ  ފަހުން  ގުޅޭގޮތުން 

ސަބަ އޭގެ  އާއި  ބޭކާރުވެ  ނުލެވޭތީ  ވަގުތުތައް  އެންމެންގެ  ބޭކާރުވެ،  ވަސީލަތެއް  އެތައް  ދައުލަތުގެ  ބުން 

ދީފިކަން   ހެކިބަސް  ދޮގު  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  އެފަދަ  ހާލަތުގައި  އެ  ހުރަސްއެޅޭތީ  ގާއިމުކުރުމަށް  ޢަދުލުއިންޞާފު 

ބަޔާ އިސްވެ  މުހިންމު.  އެޅުން  ފިޔަވަޅު  ވަގުތުން  ނަމަ،  ސާބިތުވެއްޖެ  އަލީގައި  ޝަރީޢަތަށް  ކަންކަމުގެ  ންކުރި 

ފުރިހަމަ   ޢަމަލުކުރާނެ  ހާލަތުގައި  އެދޭ  ރުޖޫޢަވުމަށް  ބަހުން  ހެކި  ދިނުމަށްފަހު  ހެކިބަސް  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ 

އިޖުރާއަތެއް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުން މުހިންމު. ޚާއްޞަކޮށް އަދަބެއް ކަނޑައެޅޭ ހާލަތު ކަމުގައި ވާނަމަ ގާނޫނުގައި  

ބަޔާންކުރުން. މި ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން، އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    އެ އަދަބު

އޮފީހުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އެބައޮތް ފޮނުއްވާފަ. ސިއްރު ހެކިވެރިން ގިނަފަހަރަށް ހެކިބަސް އަނބުރާ ގެންނަން  

ގެއްލުމުންނެވެ މީހުންގެ ސިއްރުކަން  އެ  އޮންނަ  އެދެނީ  ގޮތަށް  ނެގޭ  އަނބުރާ  ހެކިބަސް  މީހުންގެ  ހާލަތުގައި  އެ   .

މީހުންނަށް   އެ  ދެނެގަނެ  ކޮބައިކަން  ހެކިވެރިންނަކީ  ސިއްރު  ތެރެއިން  މަރުޙަލާތަކުގެ  އެކި  ވާނަމަ،  ކަމުގައި 

ގާނޫނުގެ އިޖުރާއަތެއް  މިފަދަ  ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.  ދޮރު  ބަދަލުކުރުމަށް  ހެކިބަސް  ތެރެއިން  ބިރުދައްކައިގެން   

ނުރައްކާ އޮންނާނެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވާނީ   މަރުޙަލާ ނިމެންދެން  މުޅި އިސްތިޢުނާފީ  ފަހިކޮށްދީފިނަމަ، ހެކިވެރިންނަށް 
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އިދާރާތަކުން   ދައުލަތުން  ޓަކައި  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  މީހުން  ދޭ  ހެކިބަސް  ޖެހިލުންވުމާއި  ދޭން  ހެކިބަސް  މީހުން 

ކުރިމަ ބުރައެއް  ގާނޫނުގައި  ނުއުފުލޭވަރުގެ  ކަން  އެ  ޒިންމާއެއް.  ކޯޓުގެ  ހާޒިރުކުރުމަކީ  ހެކިވެރިން  ކޯޓަށް  ތިވުމެވެ. 

އުފެދެންޖެހޭ   ޝުބުހައެއް  ހެކިބަހުގައި  ޒާތުގައި  އޭގެ  ފޮނުވުމަކީ  ސިޓީއެއް  ފަހުން  މީހަކު  ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ވަނީ 

ކަމުގައި ހުރި  ހެކި  އިތުރު  ގުޅުވާލެވޭ  ހެކިބަހާއި  ދޭ  ނޫނެވެ.  ބުރަދަން    ސަބަބެއް  ހެކިބަސް  މީހެއްގެ  އެ  ވާނަމަ، 

ދީގެން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް މިބައި އިތުރު  

 ޖިނާޢީ  ކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ، ހެކިބަހުން މީހަކު ރުޖޫޢަވާ ހާލަތުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ގާނޫނުގައި 

އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ނުވަތަ ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައި އޮތުން މުހިންމު. އެގޮތުން ހެކިބަހުން ރުޖޫޢަވާ  

ކަމާއި   ނޫން  އެއްޗެއް  ނަފީވާނެ  ހެކިބަސް  ދެވޭ  ބުރަދަނެއް  އެއްވެސް  ސިޓީއަކީ  ފޮނުވާ  ކޯޓަށް  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް 

އެދޭނަމަ ރުޖޫޢަވާން  ރުޖޫޢަވާ  ހެކިބަހުން  ހެކިބަހުން  ދޭންޖެހޭނެކަމާއި  ހެކިބަސް  އަލުން  ހާޒިރުވެ  ކޯޓަށް  އަލުން   

ސަބަބު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުވާކޮށްގެން ހުރެ ދޭ ބަޔާނެއްގައި ބަޔާންކުރުމުން އެކަމުގެ ތެދުދޮގު ވަޒަންކޮށް އެ  

ރަދަން ދެވޭ ހެކިބަހެއްކަން ނުވަތަ ނޫން ކަމަށް  ހެކިވެރިޔާއަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިން  ދިން ހެކި ބަހަކީ ބު 

އިޖުރާޢަތުގަ ލިބޭގޮތަށް  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚުތިޔާރު  ދޮކަނޑައެޅުމުގެ  ކަމަށް.  މުހިންމު  ބަޔާންކުރުން  ހެކިބަސް  އި  ގު 

ދުސް ލިބިދޭ  ފަރާތަކަށް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުގެ  ބާރުދިނުމަކީ  ކަނޑައެޅުމުގެ  އަދަބު  ވަގުތުން  ކުށަށް  ތޫރީ  ދިނުމުގެ 

ޕްރޮސެސިން ޙައްޤު ޑިއު  އޮންނަ  މަބްދަ  ގތަކާއި  ފިޔަވަޅުއަޅާނަމަ  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ  ޚިލާފުކަމެކެވެ.  ޢުތަކާ 

އުސޫލުން އެ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކާ މެދު ކޯޓު  

ޢަމަލު ގުޅިގެން  ޖެނެރަލް  ހުރުމަތްކެނޑުމާ  ޕްރިސިކިއުޓަރ  އެއީ  އެޅިދާނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ކުރާ 

ބާބު،   ތިންވަނަ  ހުށަހެޅުން.  ހެކި  ބައި،  ދެވަނަ  ކޮމެންޓެއް.  އޮތް  ދެއްވާފައި  ގުޅިގެން  ކޮމެންޓާ  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

ބުރަވެ، މި  ކޯޓަށް ހެކި    -37ހެކީގެ ބާވަތްތައް. ވަސީލަތަށް ބުރަވެ ހެކި ބައިކުރެވޭ ގޮތް.   ހުށަހެޅޭ ވަސީލަތްތަކަށް 

ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޝަފަހީ ހެއްކާއި  

ޝަރީޢަތުގެ   މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ޝަފަހީ  )ހ(  ހެއްކެވެ.  މާއްދީ  ހެއްކާއި  ކިތާބީ 

ށް ހާޒިރުވެ ހުރެ، އޭނާ އަނގަބަހުން އެ މަޖިލީހުގައިދޭ ބަޔާނަށްށެވެ. )ހ( އަށް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކޮށްލީ  މަޖިލީހަ

މީހާ   ހެކިބަސްދޭ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ޝަފަހީ  ގޮތުން  އެއްގޮތްކުރުމުގެ  މާއްދާތަކާ  އަނެއް  ކުރީގައި 

ބަހުން ނުވަތަ އިޝާރާތުން އެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަޔާނަށެވެ. )ށ(  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ހުރެ، އޭނާ އަނގަ

ވަކި   ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ފަރާތަކުން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގެ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ކިތާބީ 

ގޮތުގައި  ހެކީގެ  މާއްދީ  )ނ(  ރަނގަޅު.  )ށ(  ލިޔުމެވެ.  ހެކިކޮށްދޭ  އޮތްކަން  ވުޖޫދުގައި  ބަލައިގަނެވޭނީ  ވާޤިއާއެއް   
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އެއްޗެއްސެވެ.   ބާވަތުގެ  ވަކި    -1އަންނަނިވި  ގޮތުން  ނުވާ  ވެސް  ހެއްކަށް  ޝަފަހީ  ނުވަތަ  ވެސް  ހެއްކަށް  ކިތާބީ 

ވަކި މެޝިނަކުން    -3ފޮރެންސިކް ހެކި.    -2ވާޤިއާއެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ މާއްދީ އެއްޗެހި.  

ނަތީ ނެރެދޭ  ގޮތަކަށް  ލޮގް.  ވަކި  ނުވަތަ  އެއްޗެހި.    -4ޖާ  އެފަދަ  އާއި  ފޮޓޯ  ޓޭޕާއި  ސައިންޓިފިކް    -5ފިލްމާއި 

ކޯޓުގައި ހަދާ ނުވަތަ ދައްކާ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތަކާއި އެކްސްޕެރިމަންޓުތަކާއި    -6ދަލީލުތަކާއި ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ.  

އަދި،   ޗާޓުތައް  ނުވަތަ    -7ގްރާފުތަކާއި  ހަދާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ހޯމް  މެޝިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއްޗެހި.  ދައްކާ 

އެއްޗެހި.   އެފަދަ  ފޮޓޯއާ  އާއި  އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ  ނަންބަރަށް  ހަތަރުވަނަ  އެއީ  ކޮމެންޓެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެފެއާޒުން 

އެ   އެއްގޮތަށް  ކޮމެންޓާ  ހުށަހެޅުއްވި  އެފެއާޒުން  އޮފް ހޯމް  ބަދަލުކޮށްލަދިނުމަށް. އެ  4މިނިސްޓްރީ  އަކުރު  އީ  ވަނަ 

ފޮޓޯއާ   ޓޭޕާއި،  އިނީ "ފިލްމާއި،  ބަދަލުކޮށްލަން. ކުރީގައި  އެއްޗެހި" އެގޮތަށް  އެފަދަ  ފޮޓޯއާ  އާއި  "އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ 

އެ ލިސްޓުގެ ތެރެއިން   4އެފަދަ އެއްޗެހި" އެހެން އޮތް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި. އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ، ފޮޓޯއާ އެފަދަ އެއްޗެހި. 

ވީޑީއޯ،  4 އޯޑިއޯ،  އަކުރު.  މާއްދާ    ވަނަ  މުޅި  އެ  ދެން  އިޞްލާޙުކުރަނީ.  މި  މިގޮތަށް  އެއްޗެހި،  އެފަދަ  ފޮޓޯއާ 

މިހާރު. ދަރަޖައަށް ބުރަވެ ހެކި ބައިކުރެވޭ ގޮތް. ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަ ހެކީގެ ތެރެއިން ހެކީގެ    38ރަނގަޅު ކަމަށް.  

ބަޔަ އަންނަނިވި ދެ  ހެކި.  ދަރަޖައަށް ބުރަވެ ކޯޓުން ވަޒަންކުރާނެ ހެކި ބެހިގެންވަނީ  ށެވެ. )ހ( ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ 

ފެނުނީ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  މި މާއްދާ ރަނގަޅު  ހެކި. އެހެންވީމާ،  ، ފުރަތަމަ  39)ށ( ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ 

ވަކި   ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ހެއްކެއްގެ  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ،  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ދަރަޖައިގެ  ފުރަތަމަ  ހެކި.  ދަރަޖައިގެ 

 ވުޖޫދުގައި އޮތްކަން ސީދާގޮތުގައި ސާބިތުވާ ހެއްކެވެ. ރަނގަޅު. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި  ވާޤިއާއެއް

ހެއްކެވެ.   ބާވަތުގެ  އަންނަނިވި  ހިމެނެނީ  ތެރޭގައި  ދަރަޖައިގެ ހެކީގެ  އޮތް    -1ފުރަތަމަ  ވުޖޫދުގައި  ވާޤިއާއެއް  ވަކި 

ދޭ   މީހާ  އަޑުއެހި  ނުވަތަ  ދުށް  މަންޒަރު  ދެއްތޯ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ފަރާތުން    -2ހެކިބަސް.  ރައްދުވާ  މައްސަލަ 

އިޢުތިރާފު.   ރަނގަޅު.    -3ޝަރީޢަތުގައިވާ  ހެކި.  ކިތާބީ  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ    40ފުރަތަމަ  )ހ(،  މާއްދާ  ވަނަ 

 ވާޤިއާއެއް  ދަރަޖައިގެ ހެކި. ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވަކި 

ހެއްކެވެ.   އެހީތެރިވެދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އެހެންނަމަވެސް  ނުދޭ  ސާބިތުކޮށް  ސީދާގޮތުގައި  އޮތްކަން  ވުޖޫދުގައި 

ރަނގަޅު. )ށ( ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެކީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ހެއްކަށް ނުވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ އަދި  

ބަޔާންކޮށްފަ ރަނގަޅު.  މި ގާނޫނުގައި  ކޮންމެ ހެއްކެކެވެ. )ށ( ވެސް  ބަލައިގަނެވޭ  ، ގުޅުމަށް  41އިވާ ހާލަތްތަކުގައި 

ސުރުޚީ.   އަރިމަތި  އެއީ  ގޮތް  ބައިކުރެވޭ  ހެކި  ހެކި    41ބުރަވެ  ތެރޭގައި  ހެކީގެ  ބަލައިގަންނަ  ކޯޓަށް  )ހ(  ގެ 

މާއްދީ ގޮތުން    -1ނަނިވި ދެ ބަޔަށެވެ.  ވަޒަންކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބިނާކޮށް ކޯޓުން ވަޒަންކުރާ ހެކި ބެހިގެންވަނީ އަން

ރަނގަޅު. )ށ( މާއްދީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނީ،    41ގާނޫނީ ގޮތުން ގުޅުންހުރުން.    -2ގުޅުންހުރުން.  
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ލިއްބައިދޭ  ބާރު  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ސީދާގޮތުގައި  އޮތްކަން  ވުޖޫދުގައި  ވާޤިއާއެއް  ވަކި  ބަލައިގަތުމުން  ހެއްކެއް    އެ 

ހެއްކެވެ.   އެހީތެރިވެދޭ  ސާބިތުކުރުމަށް  އޮތްކަން  ވުޖޫދުގައި  ވާޤިއާއެއް  ވަކި  ބަލައިގަތުމުން  ހެއްކެއް  އެ  ހެއްކާއި 

ކުރިއަށް، ރަނގަޅު )ށ( ވެސް. ގާނޫނީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން  

ބަލައި ހެއްކެއް  އެ  ޓަކައި  ވެސް  ސަބަބަކަށް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  ގާނޫނުން  މި  ނުވަތަ  ޤާނޫނުއަސާސީން  ގަތުމަށް 

ހެއްކެވެ.   މަނާނުކުރާ  ހެއްކަކަށްވުން.    -1ގާނޫނަކުން  ހޯދާފައިވާ  ޚިލާފަށް  މަޖުބޫރުކޮށްގެން    -2ގާނޫނާ  މީހަކަށް 

ބަޔާނަކަށްވުން.   އެހެން    -3ހޯދާފައިވާ  ގާނޫނުގައި  މި  އުސޫލެއް  ވަކި  ހިމެނޭ  ގާނޫނުގައި  ސަބަބުން  މި  އޮތުމުގެ 

ވަނަ ބާބު، ޝަފަހީ ހެކި. އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަންނަ    4ވަޒަންކުރެވެން ނެތް ހެއްކަކަށްވުން. ރަނގަޅު. ދެން އޮތީ  

ބައްދަލުވުމެއްގައި އެހިސާބުން ފެށުމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  

 މެންބަރުންނަށް. މިހާހިސާބުން ނިމުނީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 
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