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

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިއްބެވީ   ވަޑައިގެން  ފެށީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  ދާއިރާގެ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އިއްޒަތްތެރި  ކެންދޫ 

ޙުސައިން ޢަލީ  ދާއިރާގެ  ، މެންބަރު  ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު  މަތިވެރި  ، ޝަހީމް 

ޒަރީރުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ ފޭދޫއޮންލައިންކޮށް  .  ޙަސަން 

ހެއްކާ ބެހޭ  އެބަ ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ.    ޙުސައިން  ސަޢުދު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި އަދި  ނިހާދު  

ބާބުން ފަށަނީ. އެއީ ޝަފަހީ ހެކި.  ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ހަތަރު ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވަނަ 

ހުށަހެޅުން.     ސާބިތުކުރުމަށް   އެއްއާ ވާޤި  އެހެން  ފިޔަވައި،  އެއްއާވާޤި  އޮތް  ސާބިތުވާން  ލިޔުމަކުން)ހ(    42ހެކި 

ތަންކޮޅެއް ފަހުން    42  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ހެކި   ޝަފަހީ މި ކޮށްލީ ސުވާލެއް އުފެދޭ  ހައިލައިޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 

ޓަކައި.   ޔަޤީންކޮށްލުމަށް  އިތުރަށް    ފިޔަވައި،  އެއްއާ ވާޤި  އޮތް  ސާބިތުވާން  ލިޔުމަކުން އިތުރަށް  އެބައި  އިންނާތީވެ 

  ދެވޭ   ހެކިބަސް  ވާންވާނީ،  ހެކި   ޝަފަހީ   ދޭ  މަޖިލީހުގައި   ޝަރީޢަތުގެ  މީހާ  ހެކިބަސްދޭ ބަލާލުމަށް ޓަކައި. އޯކޭ. )ށ(  

  ދޭ   ތެދުބަހުން   ބާރާތުން،އި  ޞަރީޙަ  ގޮތުން  ބަޔާންކުރުމުގެ  ގޮތް   ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ   އަމިއްލައަށް  އޭނާއަށް   ކަމެއް

)ނ(    .ހެކިބަހަށެވެ ކަމަށް.  ފެންނަ  ބާއްވަން  ގޮތަށް  އޮތް  އެ  )ށ(    ޓަކައި،   ބޭނުމަށް  ގެ (ށ)  މާއްދާގެ  މިއާދެ! 

  ކަމެއް   ނުވަތަ  އެއްޗެއް   ވަކި  ބެލެވޭނީ،  ކަމަށް  ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވުން  ކަމެއް  އަމިއްލައަށް   ފަރާތަށް  ހެކިބަސްދޭ

  ކަނޑައެޅިގެން   ހިއްސަކުން  އޭނާގެ  ގޮތަކަށް  ވެސް  ންއެނޫ  ނުވަތަ  އިވުމަށް  ނުވަތަ  ފެނުމަށް  ކަނޑައެޅިގެން  އޭނާއަށް

  ހެކިބަސް   ޓަކައި،  ބޭނުމަށް  ގެ ( ނ)  އަދި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި . )ނ( ވެސް ރަނގަޅު. )ރ(  ސާސްކުރެވިފައިވުމަށެވެއިހު

  އަންނަނިވި   ހެކިބަހަކީ   ދޭ  ގޮތުން   ބަޔާންކުރުމުގެ  ކަމެއް  ނުވަތަ  އެއްޗެއް   ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ  އަމިއްލައަށް   މީހާއަށް  ދޭ

)  .ހެކިބަހެވެ  ދޭ  ފަދައިން އަންނަ  ދަށުން  )ރ(ގެ  ރަނގަޅު.  ވެސް    ކަމެއް   ފެނުނު  ހެކިބަހަކީ، (  1)ރ( 

  ތެދުބަހުން   ކަމެއް   ފެނުނު   ލޮލަށް  މީހެއްގެ   އެ   ވާންވާނީ  ހެކިބަހެއް   އެ   ނަމަ،   ހެކިބަހެއް  ދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް

  އެ   ނަމަ  ހެކިބަހެއް   ދޭ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކަމެއް   އަޑުއިވުނު  ހެކިބަހަކީ،(  2ރަނގަޅު. )  .ހެކިބަހަށެވެ  ބަޔާންކޮށްދޭ

)   .ހެކިބަހަށެވެ  ބަޔާންކޮށްދޭ  ތެދުބަހުން  ކަމެއް  އަޑުއިވުނު  ސީދާ  މީހަކަށް  އެ  ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެއް (  2އާދެ! 

  ސީދާ   މީހަކަށް  އެ   ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެއް   އެ  ނަމަ  ހެކިބަހެއް  ދޭ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކަމެއް   އަޑުއިވުނު  ހެކިބަހަކީ،

އެހެންނަމަވެސް،    . ހެކިބަހަށެވެ  ބަޔާންކޮށްދޭ  ތެދުބަހުން  ކަމެއް  އަޑުއިވުނު ކަމަށް.  އަކުރު ރަނގަޅު  ޖުމުލަ، މި  މި 

މާކްކޮށްލީ. އެއީ " ހަމައެއް ބަލާލުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  އެހެން އިންނަ  "  ކަމެއް  އަޑުއިވުނު  ހެކިބަހަކީ،ބަހުގެ 

ޔަޤީންކޮށްލުމަށް.    އިތުރުން   ލަތްތަކުގެހާ  ނަންބަރުގައިވާ  ވަނަ (  2)   ނަންބަރާއި  ވަނަ(  1)   އަކުރުގެ  މި(  3)  ލަފުޒު 
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  ހެކިބަހެއް   އެ   ނަމަ  ކަމެއް   ޒާތުގެ  ސާސްކުރެވޭއިހު  ގޮތަކުން  ވެސް   އެނޫން   ނުވަތަ   ހިއްސަކުން   ކަމަކީ،  ހެކިބަސްދޭ

( އެ އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން  3)  . ހެކިބަހަށެވެ  ބަޔާންކޮށްދޭ  ތެދުބަހުން  ކަމެއް   ކުރެވުނު ސާސް އިހު  މީހަކަށް   އެ   ވާންވާނީ،

ފެނުނީ. )ބ(   ކަމަށް    ރައުޔު   ހާމަކުރާ  އޭނާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ވަކި  ހެކިބަހަކީ،  ދޭ  ފަރާތުން  ހެކިބަސްދޭރަނގަޅު 

  ކަމެއްގެ   އެ   ވާންވާނީ،  ހެކިބަހެއް  އެ   ނަމަ،  ކަމަށްވާ  ސަބަބުތައް   ބިނާވެފައިވާ   ދެކޭގޮތް   އޭނާ  ނުވަތަ  ނަމަ،  ކަމަށްވާ

ވެ. ހެކިބަސް  ހެކިބަހަކަށެ ކޮށްދޭބަޔާން  ތެދުބަހުން ސަބަބުތައް އެ ނުވަތަ  ދެކޭގޮތް  އޭނާ  ބިނާކޮށް މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ

ގޮތް   ދެކޭ  އޭނާ  ނުވަތަ  ވާނަމަ  ކަމަށް  ރައުޔު  ހާމަކުރާ  އޭނާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ވަކި  ހެކިބަހަކީ،  ފަރާތުންދޭ  ދޭ 

ބިނާވެފައިވާ ސަބަބުތައް ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ހެކި ބަހެއް ވާންވާނީ އެ ކަމެއްގެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާ  

ސަބަބު އެ  ނުވަތަ  ދެއްތޯދެކޭގޮތް  ރަނގަޅު  ހެކިބަހަށެވެ.  ބަޔާންކޮށްދޭ  ތެދުބަހުން  ރަނގަޅު  ؟ ތައް  )ބ(  ރަނގަޅު. 

ކަމަށް ފެންނަނީ. )ޅ(، )ޅ( ދައްކާލަބައްލަވާ. ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚަބީރެއްގެ ރައުޔާއި އެ ރައުޔު ބިނާކޮށްފައިވާ  

ފޮތެއްގަ ބަޔާންކޮށް އާންމުކޮށް ގަންނަން ލިބެން ހުންނަ  އި ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  ސަބަބުތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. )ޅ( އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރި ގޮތާ   ލިޔުން  އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އެ ފޮތެއްގެ އެ 

ސަބަބު ބިނާކޮށްފައިވާ  ރައުޔު  އެ  ރައުޔާއި  ޚަބީރެއްގެ  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ވަކި  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ތައް  އެކުގައި 

އެ   ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ޓަކައި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ލިޔުން  ލިޔެފައިވާ  ގޮތަށް  ލިބޭ  އާންމުކޮށް  ބަޔާންކޮށް 

  -2އެ ލިޔުން ލިޔުނު މީހާ މަރުވެފައިވާނަމަ.    -1ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ރަނގަޅު. )ޅ(ގެ ދަށުން އަންނަ  

ހޯދާ ނުފެނިފަ ލިޔުނު މީހާ  ހެކިބަސް ދިނުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާނަމަ.    -3އިވާނަމަ.  އެ ލިޔުން  ލިޔުން ލިޔުނު މީހާ  އެ 

ދިގު    -4 ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  އޮތީ  ހާޒިރުކުރެވެން  ކޯޓަށް  ޓަކައި  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  މީހާ  ލިޔުނު  ލިޔުން  އެ 

ނު މީހާ ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޓަކައި  އެ ލިޔުން ލިޔު  -5މުއްދަތެއް ހޭދަވެގެން ކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ.  

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ.  ކަމުގައި ޝަރީއަތަށް  ޚަރަދެއްކޮށްގެން  ބޮޑު  ވަރަށްވުރެ  ކަށީގެންވާ  އެ  އޮތީ  ހާޒިރުކުރެވެން  ކޯޓަށް 

މާއްދާ. ދެން   އެ  ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު  އެބަ  ޖެހިލުމަށް  އަކުރަށް  ދެވަނަ  ޖެހިލާނީ. ޝަފަހީ    43މީގެ  އަށް 

ގުޅޭގޮތުން މާއްދީ ހެއްކެއް ހުށަހެޅުން. މާއްދީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވުޖޫދުގައިވާ ކަމަށް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް އޮތް  ހެއްކާ  

ބަޔާންކުރާ   ހެކިބަހުގައި  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދޭ  މީހާ ޝަރީޢަތުގެ  ހެކިބަސްދޭ  ގުޅޭގޮތުން  ހާލަތާ 

ބަލަން ކޯޓުން  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  އެންގިދާނޭ.  މާއްދީ  ހުށަހެޅުމަށް  ކޯޓަށް  އެއްޗެއް  އެ  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ   

ހުށަހެޅުމުގެ  44.  43ރަނގަޅު   ހެކި  ޝަފަހީ  ހުށަހެޅުން.  ހެކި  ކިތާބީ  މަރުޙަލާގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  ހެކި  ޝަފަހީ   ،

 އެ މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން  މަރުޙަލާގައި ވެސް މައްސަލައިގައި ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ވާޤިއާއަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުން

ރަނގަޅު.   ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ކިތާބީ  ފަރާތް.    5ބޭނުންވާ  ހެކިބަސްދޭ  ބާބު.  ހެކިބަސްދޭ  45ވަނަ   .
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ވަކި   ސުރުޚީ.  އަރިމަތި  ނުދިނުން،  ހެކިބަސް  ކަމުގައި  އެ  މެނުވީ  އޮވެގެން  އެނގިފައި  ކަމެއް  ސީދާ  ފަރާތަށް 

ސާބިތުކޮށްދި ކަމެއް  ވާޤިއާއެއް  އެ  އަމިއްލައަށް  އޭނާ  ދެވޭނީ  ހެކިބަސް  ފަރާތަކަށް  ހެކިބަސްދޭ  ޓަކައި  ނުމަށް 

. އަރިމަތީ ސުރުޚީ، ހެކިބަސް  46ރަނގަޅު.    45ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލުމަށް ކާފީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާނަމައޭ.  

ކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ހެކިބަސް  ދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތައް. )ހ( މި ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަ

ހެކިބަސް   ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ވާޤިއާއެއް ވުޖޫދުގައިވާކަން  ވަކި  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ހުރި  ގާބިލުކަން  ދިނުމުގެ 

މީ ތުއަންނަނިވި ޝަރު)ށ(  ދެވިދާނެއެވެ.   ވާޤިހަ ތައް ފުރިހަމަވާ  ވަކި  ވުޖޫދުގައިވާކަން ސާބިތުކޮށްއާކީ  ދިނުމުގެ  އެއް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    47ނޫނުގެ  ގާމި    -1ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.    ހަކު ބިލު މީ ގާގޮތުން ހެކިބަސްދިނުމަށް  

މީތުޝަރު ފުރިހަމަވާ  ދެނެގަތުމުގެ    -2،  އަދި  ކަމުގައިވުން  ހަކު ތައް  ޙަޤީޤަތަށްކަން  ތެދު  ދޭންވާނީ  ހެކިބަސް 

ކުރެވޭ ސުވާލު ވިސްނައިގަތުމަށް ނުވަތަ ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ އެއަށް    -3،  އަދި  ،ންބިލުކަން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުގާ

ދޭނެ ޖަވާބެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވުން. އާދެ! މި އަކުރު، މި މާއްދާ އެއްކޮށް  

ފެނުނީ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކި  .47ރަނގަޅު  މީހާގެ  )ހ(  ހެކިބަސްދޭ  ޝަރުތުތައް.  ހުންނަންޖެހޭ  ބައިގައި 

ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.   ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް  ފުރިފައިވާ    15މުރުން  އު  -1ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ  އަހަރު 

ކަމުގައިވުން ވުން.    -2.  ފަރާތެއް  ހުރި މީހެއް ކަމުގައި  ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢަދުލުވެރިކަން    -3ބުއްދި ސަލާމަތުން 

މީހަކު  ފުރި ބަޔާންކުރާ  ގާމި    -4.  ކަމުގައިވުންހަމަވާ  ގޮތުގެމަތިން  ގާމި  ލަތްތަކުގައި  ހާނޫނުގައި  ނޫނުގައިވާ 

އަމިއްލަ    ހެކިބަސްދިނުމަށް ނެތި،  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އެހެން  އެއްވެސް  އިތުރު  ފިޔަވައި،  ކުރުން  ލާޒިމުކުރާ  ކޯޓުން 

މީހަކު   ހެކިބަސްދޭ  ޝަރު)ށ(    ކަމުގައިވުން.އިޚްތިޔާރުގައި  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  އިތުރުން  ތުމި  ތަކުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަސްލެއްގައި  އިސްލާމްދީނުގެ  ކަމަށް  ވާންޖެހޭނެ  ކަމުގައި  މުސްލިމަކު  މީހާއަކީ  ހެކިބަސްދޭ 

ކަމުގައިވާންޖެހޭނެއެވެ. މުސްލިމަކު  މީހާއަކީ  ހެކިބަސްދޭ  މިއަދު  ވަނަ    47އާދެ!    ކަންކަމުގައި  ހަމައަށް  މާއްދާއާ 

 އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  
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