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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم އިއްޒަތްތެރި    .السالم  ތިބީ  ވަގުތު  މި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ 

ލަޠީފްމެންބަރު   މެންބަރު  ޙަސަން  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ސިރާޖު،  އިއްޒަތްތެރި  ޝަހީމް،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ،

މަސައްކަތް  ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު ބިލުގެ  ބެހޭ  ހެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެން    9.  މިހިސާބުން  ނެގުން  ހެކިބަސް  ބާބު،  ވަނަ 

އޮތީ.   ކަނޑައެޅުން.  .  93ފަށަންޖެހިފައި  މީހުން  ހެކިބަސްދޭ  ސުރުޚީއަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަރިމަތީ  ޝަރީޢަތަށް 

ހުށަހަޅަ ބަޔަކު  ވަކި  ގޮތުގައި  މީހުންގެ  ދޭނެ  ހެކިބަސް  ހިމެނޭ  އެ  ން  މައްސަލައެއްގައި    ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގައި 

  ކަން، ދަޢުވާ ހުށަހަޅާހިނދު، ނުވަތަ ދަޢުވާއަށް ފުރަތަމަ ޖަވާބުދާރީވާހިނދު ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.   ބޭނުންވާނަމަ، އެ

ކަމަށް. )ށ(  93 ރަނގަޅު  އޮތްގޮތަށް  )ހ( މި  ފާއިތުވުމަށްފަހު  ގެ  ވަގުތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( ގައި  މާއްދާގެ  މި 

ކަމެއްހެ ފާހަގަވެފައިނުވާ  ކުރިން  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅޭނީ  މީހުން  ދޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  93  ...ކިބަސް  )ހ(  ގެ 

ވެސް ސުވާލު ދަންނަވާލުމަށް   ބޭފުޅުންނާ  ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއިންނާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަހު އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް 

)ށ(   އެދެން.  )ހ(  މާކުކޮށްލަދެއްވުން  މާއްދާގެ  ދޭނެ  މި  ހެކިބަސް  ފާއިތުވުމަށްފަހު،  ވަގުތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މުގައި ފާހަގަވުމާއެކު،  އުގެންދި   ށްއަމީހުން ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލައިގައި ކުރިން ފާހަގަވެފައިނުވާ ކަމެއް، މައްސަލަ ކުރި

އެކަމާ  ކަމަކަށްވެފައި،  ހުރި  ގުޅުން  އަސްލާ  މައްސަލައިގެ  ކަމަކީ  ފާހަގަވި  އެ  ގޮތެއް  އެގޮތަށް  ގުޅޭގޮތުން   

ވާގިވެރިވާނެ އަސާސީ ކަމެއް ކަމުގައި   ސީދާގޮތުގައި  ކަނޑައެޅުމަކީ، މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް 

ރަނގަޅު )ށ( އަނެއް މާއްދާ. )ނ(   ލަތެއްގައި އެކަންޏެވެ.ހާބޫލުކުރެވިގެން އެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން ދީފި  ގަޝަރީޢަތަށް 

އެހެން )ށ(  މާއްދާގެ  އޮތްމި  ކަމަށް      ހެކި  ލިބިގަންނަ  ފަހުން  ނުވަތަ  ކަމަށް  ހެކި  އުފައްދާ  ފަހުން  ނަމަވެސް، 

ފެށުނުއިރު ގަ މައްސަލަ  ނުވަތަ  ހެކި  ޝަރީޢަތަށް    ބޫލުކުރެވޭ  ކަމަށް  ހުރި  ލިބެން  ހެކި  ގަވެސް  ބޫލުކުރެވޭ 

)ނ( އަޅުގަނޑުމެން ހައިލައިޓުކޮށްލާފައި ބައެއް ޖުމުލަތައް    ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެއެވެ.

)ނ(.   ކުރިއަށްދާނީ  މާކުކޮށްލާފައި  ޓަކައި  ދެނެގަތުމަށް  ހެކިބަސް    94މާނަ  މަތީ  ހުވާ  ސުރުޚީ،  އަރިމަތީ  )ހ(. 

ހެކިބަސްދިނުން.   މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ކަމުގައިވާނަމަ،  ޝަރީޢަތުގައި  މުސްލިމަކު  މީހަކީ،  އޭނާގެ    ދޭ 

ހުވާކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ. އަންނަނިވި  ނަގަންވާނީ،  ނަން["އަހުރެން    ހެކިބަސް  މި  ކޯޓު   ]ކޯޓުގެ  ހިނގަމުންދާ  ގައި 

ބުނާ   އަހުރެން  ޖަވާބުދިނުމުގައާއި  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެވޭ  އަހުރެންނާ  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  މި  މައްސަލައިގައި، 

ބުނުމަ ތެދު  ބުނުމުގައި  ބަހެއް  މާތްކޮންމެ  ނުބުނުމަށް  ބަހެއް  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޙަޤީޤަތާ  ގަންދީ  هللا ށާއި، 

)ށ(    ހުވާކުރަމެވެ." ނަގަންވާނީ    ހެކިބަސް ރަނގަޅު.  ހެކިބަސް  އޭނާގެ  ކަމުގައިވާނަމަ،  މުސްލިމަކު  ޣައިރު  ދެނީ، 
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ސޮއިކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ.ޢައަންނަނިވި   ނަން["އަހުރެން،    ހުދުގައި  ހިނގަކޯޓު  ]ކޯޓުގެ  މި  ގައި  މުންދާ 

ބުނާ   އަހުރެން  ޖަވާބުދިނުމުގައާއި  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެވޭ  އަހުރެންނާ  މަޖިލީހުގައި  ޝަރީޢަތުގެ  މި  މައްސަލައިގައި، 

ބުނުމަށާއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް   އިޤްރާރުވަމެވެ." ޢަކޮންމެ ބަހެއް ބުނުމުގައި ތެދު    ހުދުވެ 

ކޮމެންޓެއް މިނިސްޓްރީގެ  އެބައޮތް.  ހޯމް  މާއްދާއަށް  އެ  ހުވާގެ  ގޮތަށް    94  އަންނަނިވި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަދި  "އަހުރެން،އިޞްލާޙުކުރުން.   ނަން(  ނަން[  )މީހާގެ  މި  ކޯޓުގައި    ]ކޯޓުގެ  މައްސަލައިގައި،  މި  ހިނގަމުންދާ 

   ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއް ބުނުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައާއި އަހުރެން 

ނުބުނުމަށް   ބަހެއް  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ޙަޤީޤަތާ  ބުނުމަށާއި،  މާތްތެދު  އަތްލުމަށްފަހު  ގަންދީ  هللا މުސްހަފުގައި 

ހުވާކުރަމެވެ." ޕްރޮސިކިއުޓަރ އޮފީހުން ދެކޭގޮތް. މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން ނުފެނޭ. ގާނޫނުގައި ހުވާގެ ޢިބާރާތުގެ  

ހާލަތްތައް ވެސް  ތެރޭގައި މު ހުވާނުކުރެވޭ  އަތްލައިގެން  ބަޔާންކުރާއިރު މުސްހަފުގައި  ސްހަފުގައި އަތްލައިގެން ކަމަށް 

ދިމާވާނެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވެސް ހުވައަކީ މުސްހަފެއްގައި އަތްލައިގެން ދޭންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ނުވާއިރު އެފަދަ  

ހުވާލައިދެވޭ މީހުންގެ    94ންމެ  ޢިބާރާތެއް ގާނޫނަށް އިތުރުކުރާކާށް ނުފެނޭ. ދެ އެ ހުވާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ މި ހިމެނޭ 

ދެން   ކިޔާގޮތަށް.  ވެސް  ނަން  މީހާގެ  ހުވާކުރާ  އެ  އިތުރުކޮށްލީ  މި  ހަމައެކަނި  ވާހަކައިގައި  އޮތް  މި  ހުވާގައި 

ފެނުނީ.   މި  ކަމަށް  ރަނގަޅު  މިހުރިގޮތް  ޢިބާރާތްތައް  ހަމަ  އްސަލައެއްގައި  މަ ތަރުޖަމާނުން.    ، 95އެއަށްފަހުގައި 

ކަން ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި    ވާންވާނީ، އެ  ތަރުޖަމާނެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ މީހާހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ  

ކުރަންވާނީ  ފަރާތުން  އެ އިޤުރާރުވެ،    ތެދު،  އެކަން  ކުރުމަށް  ހުދުގައި  ޢައަންނަނިވި  ތަރުޖަމާއެއް 

ނަން["އަހުރެން،    ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ޝަރީޢަތުގެ  ކޯޓު   ]ކޯޓުގެ  މި  މައްސަލައިގައި،  މި  ހިނގަމުންދާ  ގައި 

ނެތި،   ފޮރުވުމެއް  ނުވަތަ  އޮޅުވާލުމެއް  އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރާނީ،  ހައިސިއްޔަތުން  ތަރުޖަމާނެއްގެ  މަޖިލީހުގައި 

ފުރިހަ އެންމެ  ޓަކައި    ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމަށްމައަށް  އަހުރެންގެ ކުޅަދާނަކަން ތަންދިން 

މި    އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ." ކިޔާގޮތަށް  ވެސް  ނަން  މީހާގެ  އެ  ކިޔުމަށްފަހުގައި  އަހުރެން  މީގައި ވެސް ހަމަ 

ކައި ތަރުޖަމާކުރުން ކަމަށް  ޓަ  މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްއިތުރުކޮށްލީ. ދެން އެހެންނޫނީ މިއޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް. )ށ(  

އެވަނީ،   އެ  މައްސަލައެއްގައި  ބުނެފައި  ދިނުމުގައި  ހެކިބަސް  އެ  ހެކިބަސް،  ދޭ  އަނގަބަހުން  ފަރާތެއް  ހެކިބަސްދޭ 

ބުނެދިނުމަށް ނުވަތަ   އެހެން ބަހަކުން  ފިޔަވައި  ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  މައްސަލައެއްގައި  ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަސް 

ދެނީ   ބަޔާންކުރާ ކަންކަން  ހެކިބަސް  އެ ފަރާތުން އިޝާރާތުން  އިޝާރާތުން ކަމަށްވާނަމަ އެ ހެކިބަސް ދިނުމުގައި 

)ށ( އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ކުޑަކުޑަ ބަދަލުތަކާ އެކުގައި މި ދަންނަވާލަނީ. މި މާއްދާގެ  އަނގަބަހުން ބުނެދިނުމަށެވެ.  

ޓަކައި   އެވަނީ،  ބޭނުމަށް  ބުނެފައި  ކަމަށް  ދޭ  މައްސަލައެއްގައި  ތަރުޖަމާކުރުން  އަނގަބަހުން  ފަރާތެއް  ހެކިބަސްދޭ 
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  ނުވަތަ ބަހުރުވައަކުން   ފިޔަވައި އެހެން ބަހަކުންނުވަތަ ބަހުރުވަ  ހެކިބަސް ދިނުމުގައި އެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާ ބަސް  

ނުވަތަ   ދެނީ އިޝާރާތުން ކަމަށްވާނަމައްސަލައެއްގައި  ބުނެދިނުމަށް  ހެކިބަސް  ފަރާތެއް  ހެކިބަސް  ހެކިބަސްދޭ  އެ  މަ 

ވަނަ    96)ށ( ރަނގަޅު.  އިޝާރާތުން ބަޔާންކުރާ ކަންކަން އަނގަބަހުން ބުނެދިނުމަށެވެ.  އެ  ދިނުމުގައި އެ ފަރާތުން  

ކަނޑައެޅުން.   އުސޫލުތައް  ސުވާލުކުރުމުގެ  މީހުންނާ  ދޭ  ހެކިބަސް  )ހ(  ޖިނާއީ  ގާމި  މާއްދާގެ  ނުވަތަ  ނޫނުގައި 

އިޖުރާއަތާގުޅޭ  ނުވަތަގައި  ނެއް ނޫގާ  ތާގުޅޭއިޖުރާއަ މަދަނީ  ބަޔާންކޮށްފައި    އެހެންނޫނެއްގައި  ގާ  ގޮތަކަށް 

ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ  ދޭންނުވާހާހިނދަކު، ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ވަގުތުގައި ދިމާވާ އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  

ގޮތް  -1  ވިދާނެއެވެ.ދެ   އިރުޝާދުތައް ސުވާލުކުރަންވީ  މީހުންނާ  ދޭ  މީހުންނާ    -2.  ހެކިބަސް  ދޭ  ހެކިބަސް 

ހެކި ހުށަހަޅާނެ  ދީ  ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމުގައި މާއް  -3.  ސުވާލުކުރުމުގައި ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅާނެ ގޮތް

ތަރުތީބު  -4.  ގޮތް ސުވާލުކުރަންވީ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  މީހުންނާ  ދޭ  މީހުންނާ    -5.  ހެކިބަސް  ދޭ  ހެކިބަސް 

ފަރާތް އެކި  ގޮތްސުވާލުކުރުމުގައި  ލިބިދެވޭ  ފުރުޞަތު  މީހަކު    -6.  ތަކަށް  ސުވާލުކުރުމުގައި  މީހުންނާ  ހެކިބަސް ދޭ 

އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މައސަލައެއް ފާހަގައެއްނުކުރެވޭ. ރަނގަޅު    ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ނުވަތަ ސުލޫކު ބަހައްޓާ ގޮތް. 

ފައިވާ އުސޫލު ހިނގާނީ، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްކަމަށް ކޮމިޓީން ބަލައިގަނެވުނީ. )ށ(  

ކަނޑައަޅާފައިނުވާ  ގާ ގޮތެއް  ވަކި  މި  ހާނޫނުގައި  އެންމެ  ގާލަތުގައި،  އުސޫލަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނޫނުގައި 

ޢަމަލުކުރުމަށް މުހިންމު   ފުރިހަމަގޮތުގައި  ކަނޑައެޅުން  ގޮތެއް  ވަކި  ކޯޓުން  ފެންނަ    ޓަކައި،  ކޯޓަށް  ކަމަށް 

ރަނގަޅު.    ގައެވެ.ލަތްތަކުހާ މަރުޙަލާތައް.  ،  97)ށ(  ނެގުމުގެ  ސުވާލުކުރުމުހެކިބަސް  މީހުންނާ  ދޭ    ގެ ހެކިބަސް 

މަރުޙަލާ  ތަކަކީ،މަރުޙަލާ ކްރޮސް  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  މަރުޙަލާ-އާއި  ރީއެގްޒެމިންކުރުމުގެ    އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  އާއި 

މަރު،  98ރަނގަޅު.    97  މަރުޙަލާއެވެ. މަރުޙަލާއަކީ،  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  ފުރަތަމަ  ހެކިބަސްނެގުމުގެ  ޙަލާ. 

ގުޅޭ، އަދި އެ    އެ މަރުޙަލާއަކީ، ހެކިބަސް ދިނުމަށް އޭނާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަޢުވާއާ އެވެ.  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް    ދަޢުވާއަށް ފަހިވާގޮތަށް ހުރި ހެކި ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ ކިބައިން ހޯދުމަށް، އޭނާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 

މެންބަރު ޒަރީރު އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ    ފުރުޞަތު ދެވޭ މަރުޙަލާއެވެ. އިއްޒަތްތެރި  މި ވަގުތު ކޮމިޓީގައި 

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.   ގޮތަށް    98ޙުސައިން  ސާފުވާ  މާނަ  އަދި  ރީފްރޭސިންގއެއް  ގެނައި  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް 

މި ދަންނަ މަރުޙަލާއަކީ، އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ. އެ  ޢިބާރާތްކޮށްފައި  ވާލަނީ. ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ފުރަތަމަ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ ކިބައިން ދަޢުވާއަކާ ގުޅޭ ހެކިބަސް ދިނުމަށް ނުވަތަ    ޚަޞްމަކު މަރުޙަލާއަކީ، ވަކި  

ވަނަ މާއްދާއަށް މި ގެނެވުނު ބަދަލާ އެކުގައި    98މާ،  ށް ފުރުޞަތު ދެވޭ މަރުޙަލާއެވެ. އެހެންވީ ޚަޞްމަހޯދުމަށް އެ  

ފާސްކުރެވިއްޖެ.   ކޮމިޓީއަށް  )ހ(  -ކްރޮސް،  99އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަރުޙަލާ.  -ކްރޮސްއެގްޒެމިންކުރުމުގެ 
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ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  މީހާ، އޭނާ  ދޭ  ހެކިބަސް  މަރުޙަލާއަކީ، މައްސަލައެއްގައި    އެގްޒެމިންކުރުމުގެ 

އޭނާ އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުމުން، އަނެއް ފަރާތުން އޭނާއާ ސުވާލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ. އެ މަރުޙަލާއަކީ،  

ޔަޤީންކުރުމަށް ތެދުކަން  ހެކިބަހުގެ  ދިން  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  މަރުޙަލާގައި  އޭގައި    އެގްޒެމިންކުރާ  ނުވަތަ  ޓަކައި 

އެކަމާމެދު   ކަމެއްވާނަމަ  އެދެކޮޅުނުޖެހޭ  ހެކިބަހުން  އޭނާގެ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ    ސުވާލުއުފެއްދުމަށާއި،  ފަރާތަށް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، އޭނާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ މަރުޙަލާއެވެ.  

ބަދަލުކޮށް އަނެއް  98އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް    98 ލަފްޒެއް  ކާ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރި  އަށް ޖެހިލާފައި 

އެ މަރުޙަލާއަކީ،  އެވެ.  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގޮތަށް މި ދަންނަވާލަނީ. ހެކިބަސްނެގުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ،  

  އެ ހޯދުމަށް،    ނުވަތަ ދިނުމަށް  ދޭ މީހާގެ ކިބައިން ދަޢުވާއަކާ ގުޅޭ ހެކިބަސް  ހެކިބަސް  ވަކި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

މަރުޙަލާއެވެ.ފަރާތަށް   ދެވޭ  ދެން    ފުރުޞަތު  ފާސްވީ.  ކްރޮސ99ްމިގޮތަށް  )ހ(.  މަރުޙަލާ.  -ގެ  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ 

ހުށަހެޅި  -ކްރޮސް ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  އޭނާ  މީހާ،  ދޭ  ހެކިބަސް  މައްސަލައެއްގައި  މަރުޙަލާއަކީ،  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ 

މަރުޙަލާ   ފަރާތުން އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  އެ    އޭނާ  މަރުޙަލާއެވެ.  ސުވާލުކުރުމުގެ  އޭނާއާ  ފަރާތުން  އަނެއް  ނިމުމުން، 

ޓަކައި ނުވަތަ    މަރުޙަލާއަކީ، އެގްޒެމިންކުރާ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ދިން ހެކިބަހުގެ ތެދުކަން ޔަޤީންކުރުމަށް 

ހެކި އެކަމާމެދު ސުވާލުއުފެއްދުމަށާއި، އޭނާގެ  ކަމެއްވާނަމަ  ދެކޮޅުނުޖެހޭ  އެ އޭގައި  ބޭނުންކުރެވިދާނެ    ބަހުން  ފަރާތަށް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، އޭނާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ މަރުޙަލާއެވެ.  

)ށ(   ބަލައިގަނެވުނީ.  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ވެސް  ގޮތް  ކްރޮސްމި  މީހަކު  ދޭ  -ހެކިބަސް 

ގުޅޭގޮތުން  އެގްޒެމިން ކަންކަމާ  ހިމެނުނު  ހެކިބަހުގައި  ދިން  އޭނާ  މަރުޙަލާގައި  އެގްޒެމިންކުރުމުގެ  އޭނާ  ކުރެވޭނީ 

)ށ( އަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވާލީ އުނިކުރުމާމެދުގައި ކޮމިޓީއަށް އެގޮތަށް ފެންނާތީވެ އަދި އިތުރަށް ހަމަ    އެކަންޏެވެ.

އެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަކީ،  -ރީއެގްޒެމިންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ.  -ވަނަ މާއްދާ )ހ(. ރީ  100އެގޮތަށް ވިސްނާލުމަށް.  

ފަރާތުން  -މައްސަލައެއްގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ކްރޮސް ގޮތުގައި ހުށަހެޅި  ހެއްކެއްގެ  ނިމުމުން، އޭނާ  އެގްޒެމިންކޮށް 

މަރުޙަލާގައި އަނެއް ފަރާތުން  އެގްޒެމިންކުރާ  -އަލުން ސުވާލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ. އެ މަރުޙަލާއަކީ، ކްރޮސް  އާއޭނާ

ހެއްކެއްގެ   އޭނާ  ސަބަބުން  ޖަވާބެއްގެ  ދޭ  ސުވާލުތަކަށް  އެ  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ސުވާލެއްގެ  ކުރާ 

ކަމެއް   ނުވަތަ ސުވާލުއުފެދޭ  ކަމެއް  ފަހިނުވާ  ކަންކަމަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ގޮތުގައި 

ހެކިބަސްމެދުވެރިވެއް ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް  އެކަންކަމާ  ގޮތުން  އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ  ދޭ    ޖެނަމަ، އެކަމެއް 

މަރުޙަލާއެވެ ދެވޭ  ފުރުޞަތު  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި  ކަމަށް    100.  މީހާ  ރަނގަޅު  އޮތްގޮތް  މި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

)ށ(   ކުރިއަށް.  ފާސްކުރެވުނީ.  ދޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  ހެކިބަސް  ރީއެގްޒެމިންކުރެވޭނީ،  ކްރޮސް  މީހަކު  -މީހަކު 
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އެ  ފަރާތްތަކަކުން  ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ރަނގަޅު.   ނިމުމުންނެވެ.ކޮށް  އެގްޒެމިން-މީހަކު ކްރޮސް  އެގްޒެމިންކުރުމަށް  )ށ( 

)ހ(    101 ގޮތް.  ދެވިދާނެ  ޖަވާބު  ގޮތާއި  ސުވާލުކުރެވިދާނެ  މާއްދާ.  އެހެންގާމި  ވަނަ  ގޮތަކަށް    ނޫނުގައި 

ކޮންމެ  ބަޔާ ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ނުވާހާހިނދަކު،  މީހުންނާ  ޚަޞްމަންކޮށްފައި  ދޭ  ހެކިބަސް  ކަށްމެ 

)ހ( ރަނގަޅު. )ށ(  101  ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވާހާހިނދަކު،  ގާމި  ގެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ނޫނުގައި 

މައްސަލަ ނުކުރާހާހިނދަކު،  އަމުރު  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކޯޓުން  ހިމެނޭ  ނުވަތަ  ބީދައަކުން،    ޚަޞްމަކު އިގައި  ބޭނުންވާ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ    101  ދޭ މީހަކާ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ހެކިބަސް މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  

އަދި   މީހުންނާ  އަނިޔާވާ  ކުށުގެ  ޖިންސީ  ދެއްތޯ.  މާއްދާއަށް  މުޅި  އެއީ  ކޮމެންޓުތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަރާތުން 

ވަކީލު   ގޮތަށް  ނުލިބޭ  ސީދާ  މީހާއަށް  ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ފުރުޞަތު  ސުވާލުކުރުމުގެ  ކުޑަކުދިންނާ 

މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު މެދުވެރިކޮށް ސުވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ސުވާލުކުރުން ހަނިކުރުމަށް ފެނޭ. އަދި މި މާއްދާގެ  

އިތުރު އަކުރެއްގެ ގޮތުގައި އެބައި ހިމެނުމަށް ފެނޭ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހެޅުއްވި އެއް ކޮމެންޓަކީ، ޖިންސީ  

ކުދިންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް  ކުށުގެ އަނިޔާވާ މީހުންނާ އަދި ކުޑަ

ސުވާލުކުރުން   ގޮތަށް  ސުވާލުކުރެވޭނެ  މެދުވެރިކޮށް  ފަނޑީޔާރު  ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލު  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  ސީދާ 

ނުމަށް ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހަނިކުރުމަށް ފެނޭ. އަދި މި މާއްދާގެ އިތުރު އަކުރެއްގެ ގޮތުގައި އެބައި ހިމެ

އިތުރުކޮށްލުމަށް   ހިމަނައި  އެގޮތަށް  ގޮތުގައި  މާއްދާއެއް  އިތުރު  އެހެންވީމާ،  ބަލައިގަނެވޭ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެގޮތް 

ހައްދަވައިދެ އެދެން.ޑްރާފްޓެއް  އަލީގައި    އްވުން  ކޮމެންޓުގެ  ޖެނަރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ 

ޖެނަރަލްގެ  އެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިތުރުކުރީ  އަޅުގަނޑުމެން  )ރ(  އިތުރުކުރާނީ.  ފަހަތަށް  )ނ(ގެ  މާއްދާއެއް  ކުލަވައިލާ 

ކޮމެންޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އިތުރު ކުރި މާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރި ގޮތް މި ދަންނަވާލަނީ. )ރ( މި މާއްދާގެ )ހ(  

މަ ކުށުގެ  ޖިންސީ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ޖިނާޢީ  ގައި  އަދި  މީހުންނާ  ބުނާ  ކަމަށް  ލިބުނު  އަނިޔާ  އްސަލަތަކުގައި 

މައްސަލަތަކުގައި ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު މެދުވެރިކޮށެވެ. ދެން މި  

 ޗެކެއް ކޮށްލަން ކޮމިޓީއަށް  މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގެނެފައި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އިތުރަށް

ބައި   ބެހޭ  ކުޑަކުދިންނާ  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާ  ކުޑަކުދިންގެ  އަދި  ގާނޫނާއި  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ފެނޭ  އެބަ 

ގޮތުން.   އެއްގޮތްކުރުމުގެ  ސާފުކޮށްލަން  ކޮންގޮތަކަށްތޯ  އިނީ  އަޅުގަނޑުމެން   101އައިއްސަ  ކުރީގައި  )ހ(  ގެ 

ބަލަ އޮތީ  ދަންނަވާ  ކޮމިޓީން  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  )ށ(  ދަންނަވާފައިވާނެ.  ކަމަށް  އިގަނެވިފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ   ދެވުނީ. އެހެންވީމާ، )ށ( މި ދަންނަވާލަނީ. މި ގާނުނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  ނުލެވި ކުރިއަށް 

ހިނ ނުކުރާހާ  އަމުރު  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކޯޓުން  ނުވަތަ  ބޭނުންވާ  ހިނދަކު،  ޚަޞްމަކު  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ދަކު، 
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ބަލައިގަނެވޭ. ދެން   މީހަކާ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް  ހެކިބަސްދޭ  މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން  ބީދާއަކުން 

އޭނާއާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ކުރު ޖަވާބުތަކަކުން ހެކިބަސްދެވި ދާނެއެވެ.  )ނ( ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހެކިބަސް ދިނުމުގައި 

ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަނގަބަހުންދޭ ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި  

ގޮތަކުން   އޮތް  ގައި  )ށ(  ފަހަތަށް...  )ނ(ގެ  ދެން  ބަލައިގަނެވުނީ.  މިގޮތަށް  ވެސް  )ނ(  ހެކިބަސްދެވިދާނެއެވެ. 

މައްސަލައާ ގު ބީދާއަކުން  ބޮޑަށް  "ބޭނުން  ވަރަށް  އިނީމަ  މީހަކަށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއޭ" އެހެން  ހެކިބަސްދޭ  ޅޭގޮތުން 

ކަންބޮޑުވުން   އެކަމުގެ  ހީވާތީވެ،  ލިބިދެވިދާނެހެން  ވެސް  ޖާގަ  ސުވާލުކުރުމުގެ  ލީޑިންގ  މިސާލަކަށް  ފުޅާވެގެންދާތީ 

ފަހު ވިޒިޓެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް  )ހ(    102ން ކުރާ ގޮތަށް )ށ( ބޭއްވީ.  ކޮމިޓީން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް   ފަރާތަކީ ޖިސްމާނީ  ހެކިބަސް ދިނުން. )ހ( ހެކިބަސްދޭ  ހުރި ފަރާތަކުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

ނަމަ އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްދެވޭނެ އެކަށީގެންވާ   ފަރާތެއް  ހުރުމުގެ ސަބަބުން ސާފުކޮށް މުއާސަލާތު ނުކުރެވޭ 

ކޯޓަށް ހުއްދަކުރެވިދާނެއެވެ.  ވަސީލަ ކަމަށް. )ށ(    102ތެއް މެދުވެރިކޮށް، އޭނާގެ ހެކިބަސްނެގުމަށް  )ހ( ރަނގަޅު 

ފަރާތެއް   ނުކުރެވޭ  މުއާސަލަތު  ސާފުކޮށް  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ނަފުސާނީ  ފަރާތަކީ  ހެކިބަސްދޭ 

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ  ވަނަ މާއް  46ކަމުގައި ވެފައި އޭނާއަކި މި ގާނޫނުގެ  

ކޯޓަށް   ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  އޭނާގެ  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތެއް  އެކަށީގެންވާ  ސާފުކޮށްދެވޭނެ  އެއްޗެއް  ބުނާ  އޭނާ 

ނުވަތަ )ށ(  ހުއްދަކުރެވިދާނެއެވެ. )ށ( ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ(  

ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި ހެކިބަސްދޭ މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަކީ  

ކޮންމެހެން   ބޭނުންކުރުމަށް  ނެގުމަށް  ހެކިބަސް  އެ  ވަސީލަތަކީ  އެ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ވަސީލަތެއްކަން  އެކަށީގެންވާ 

ވޭ ވަސީލަތެއްތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ. )ނ( ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުންވާ އަދި އިތުރުބާރުކުރެ

މި    -1ފެނުނީ. )ރ( މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ(    -2ގޮތް.    މާއްދާގެ )ހ( ނުވަތަ )ށ(ގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭ މީހާކާ ސުވާލުކުރެވޭނެ

ރަނގަޅު   ވެސް  ގޮތް. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ  ޢަމަލުކުރެވިދާނެ  މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

. އާނ، ހިނގާ ދެން ނިންމާލަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ މި މަސައްކަތް މި  2،  1)ރ( ގެ  

އޮތީ    102ނީ  ނިންމާލަ މި  ފަށަން  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހަކުން  ދެން  ހަމައިން.  މާއްދާއާ  މާއްދާއާ    103ވަނަ  ވަނަ 

ހިސާބުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ވެސް  

 ނިމުނީ. 

_____________________ 
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