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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެށުނީޓީގެ އަޅުގަނޑުމިކޮ  ރީ އަކުމް. ޖުޑީޝިމުޢަލައިއައްސަލާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން  ބައްދަލުވުން.    25.  މެންގެ  ވަނަ 

ވަޓީކޮމި ، އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި ޑައިގެން ތިއްބެވީ އަށް 

ވާ  ބޭނުން ން  ހަގަކޮށްލަފާ. ފެށުމުގެ ކުރިން   އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އަޅުގަނޑުއަދި   ޝަފީޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު   މެންބަރު

އޮތީމަ ބޭފުދަންނަވަ   ކަމެއް  ތި  ކޮވިޑުއިލާނަން  ހާލަޅުންނަށް.  އަތު ގެ  އައިއިރުގައި،  ކުރީގައި  ޅުގަ  އޭގެ  ނޑުމެން 

ފުރުޞަތުޓީގަކޮމި  ކޮށްއޮންލައިން ބައިވެރިވުމުގެ  ކޮމިއި  އެހެން  ނޯވޭ.  ހާލަތާޓީގައި  ކޮވިޑުގެ  ގުޅިގެން  ނަމަވެސް،   

ލީނިއަންސީ ކޮތަންނޑުމެން  އަޅުގަ ބޮޑަށް  ކޮމިދީގެންއެއް  ޅަށް  އޮންލައިންކޮށް  ބޭޒިފި  ޓީ،  ވިޔަސްއްވިކަމުގައި ކަލީ     ،

ފުއޮންލައިން ބޭއްވުމުގެ  ބައިރުޞަތުކޮށް  އޮންލައިންކޮށް  ފުރުޞަތު،  ހާލަތު އިފަ ދެވިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ  ކޮވިޑުގެ    ވޭ. 

އަޅުއުދި ގުޅިގެން  މުޅި  ގަނޑުމާ  ފިޒިކަލްކޮމިމެން  ބާޓީގައި  ވަޑަކޮށް  ބައްދަލުވުމަށް  އެހެން    ނުގެންފިއިއްވާ  ނަމަ 

އޮންޅުންނަބޭފުބޭ ގޮތަށް  ބައިވެރިނުވެވޭ  ދަތިލައިންކޮށް  އޮތީމަ،  އެހެން  ކުރިމަތިވާނެތީށް    ވެދާނެތީ   ، ތަކެއް 

ލީނިއަ އެ އެއް  ންސީއަޅުގަނޑުމެން  ގަސްދުކުރަހެދިނުމަށް  ތެރެއިން    ންން  އޭގެ  ގޮތެއް ޞައްޚާ އިނގޭތޯ.  ގައި   

ބޭފުޅެއް އެ  ކޮންސްޓިމިސާލަކަށް  އޮޓުއަންސީގެ  ވަގުތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންންގައިވާ  ބައިވެރިލައިންކޮށް  ވުމަށް،  ނާ 

ރިކުއެސްޓުކުރައްވަގޮއެ ނަމަށް  ކަމަ  އިފިތަށް  ގޮތަށް  ވަނީ  ބައިވެރިވެވޭ  ވަކިބޭރުގަރާއްޖެއިން  އަދި  ،    ޞަ އްޚާ  އި 

އުޅުއްވާއިރު އެހެން  ވަޑައިގެން  ކަމުގައިބަލި އި،  ގަހާލަތެއްގައި  ބާވަތު ވަހާލަތެއްގައި  އެ  ނަމަވެސް،  ގެ  ނީ 

ގޮތަ ބައިވެރިވެވޭނެ  ދެކަންތައްތަކުގައި  އަދިކަށް.  މުހިންމު  ބައެއް    ން  ކޯރަމް  ތަވޯޓުކަހަލަ  އަދަދަކަށް  ވަކި  ކުގައި 

ކަހަ  ންޖެހުމާއި ހަމަކުރަ އިންޓަރ ބައެއް  އަ  ގައިވިއުތަކުލަ  އިންޓަރވިއު  ވަކި  މެނުވީ  ހަމަވެގެން  ކޯރަމް  ދަދަކަށް 

ވެސް އަޅުގަނޑު ކަންތައްތަކަހަލަ    ނެންދެވޭކުރިއަށްނުގެ ވަޑައިކުގައި  ބޭފުޅަކު  ފިޒިކަލީ  ވިޔަސް   ނުގެންމެން    ކަމުގައި 

ފުރުޞަތުއޮ ބައިވެރިވުމުގެ  އަޅުގަނޑު ލީނިއެ    ގޮތަކަށްލަ  ހަ ކަ  ދެވޭނެ ންލައިންކޮށް  ބޭއްވުމަށް    އެހެން   އަންސީ 

އެ ގޮތަށް  ވެސް    އަދި ތި ބޭފުޅުން  ނުކުރައްވާކަންޟުނގޭ އިޢުތިރާށް އެފުޅުން އަޅުގަނޑަދެން ތި ބޭ  .ދުކުރަންގަސް

މައި ކުރައްވާ.  ރިކުއެސްޓު އަސްލު  މަމީގައި  ހުންނަޞަޤުގަނޑު  މާލޭގައި  ތިއްބަވާފައިދަކީ  ކޮމިވާފައި،    އަށް ޓީ، 

ވެމަޖިލީހަ ވަށް  ބައިވެރި ކޮމި  ނުގެން ޑައިސް  އޮންލައިންކޮށް  ބޮޑު    ތީވެވަޑައިގަންނާވެޓީގައި  މައިގަނޑު  އަސްލު 

އެހެމައް ޢަމަ ންވީމާސަލައަކީ.  އެގޮތަށް  އެންލުނުކުރެއްވު،  މި  އަސްލު  އެހެންވީދެނީ  މި.  މަތިން  މާ،  ދެން  ގޮތުގެ 

ކޮމި ދާނީ ކުރިއަށް  ވެސް  ފުރުޞަތު  ޓީ  މިހާރު  އެދިވަޑައިގެންފައި.  ބޭފުޅަކު  އޮ  ދެ  ބޭފުޅަކު  އެބަ  އެއް  ތް. 

ބޭފުޅަ  ކޮންސްޓިޓުއަންސީގައި އަނެއް  އެހެންވީމާވަނީ.  ބޭރުގައި.  ރާއްޖެއިން  އެ  ކު  ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  އެ   ،
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އިދާރީފުރުޞަތު އެދެން  ފޮނުއްވައިދެއްވާ  ގޮތުން   ދެއްވުމަށް  އެމް.ޕީލިންކު  ކޮންސްޓިޓުއަންސީގައި    .  ނިހާދު 

ކަންނޭނގެއާއިގެންވީ އިންޑިވަޑަ ސަޢުދު  ވީ. ދެންގެންޑައިވަ ކަމަށް  ހީވަނީއަޅުގަނޑަށް    ގައި  . ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ތީ. އޭގެ  ން އޮހޭ ބިލުގެ ދިރާސާކުރުއްކާ ބެމަށް އެދެން. އަޅުގަނޑުމެން ހެދެއްވު  އެ ފުރުޞަތު  މާ،ހެންވީ. އެވިދާޅުވީ

ޢަލީ    ތެރި މެންބަރު ތްއިއްޒަ  ،ޒު އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއްރު މުމެންބަ  ތްތެރިން އިއްޒަދި ދަންނަވާލަގައި އަކުރީ

ބައިވެރިވެވަޑަ ވެސް  އިން  ޙުސައިން  ފޮނުއްވާފައި  ކައުންސިލުން  ބާ  އެބައިސިޓީއިގެންފި.  އިނގޭތޯ.  އެއް  ން 

ފެށު އިޢުތިރާ އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ކުރީގައި  ނެތް  ޟެމުގެ  ވަނީއް  ބެ ހެ   ނަމަކަމަށް  ބިލުގެ  އްކާ  ހޭ 

ސިޓީ  ދިރާސާ އެ  ކުރިން  މި ލަންދަންނަވާކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު  .  ފޮސިޓީއަކީ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ފުރަތަމަ  ނުމެން  ވި 

ބާ އެގްޒާމްގެ ފީގެ ކަންބޮ ބެލިއިރުގައި އެ ބޭފުޅުންނަޓީއްސަލައެއް ކޮމިމަބެހޭ    ޑުވުންތަކާ ސިޓީ. އެއީ  ށް ފޮނުވި  ން 

 މި  ގެ ޖަވާބު މިހާރު . އޭމެއްޔުނު ލިޔުޓީން ލިސިޓީއަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިވެވި  ނުއްގެ ޖަވާބުގައި ފޮސިޓީ

ލިބިފައި ބޭފުއެހެންވީ  .ދެއްތޯ  އޮތީ  ތި  ސިޓީ މާ،  އެ  ދެންމެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބައްލަވައިލެއްވުމަށް އެދެން.    ޅުން 

މި ދިރާސާ  ކައުކޮށްލީ   އަޅުގަނޑުމެން  ބާ  ކޮމިއަޖުޑީޝިންސިލުން    ސިޓީއަށް  ރީ  އެ  ޓީފޮނުއްވެވި  މި  .  ސިޓީއަކީ 

ނެވުމުން އެ ބޭފުޅުން  ންކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަންތައްތަކެއް ސާފުކޮށްލުމަށް ދެފުސާ  ންލުގެ ފަރާތުން ބާ ކައުންސި ޓީކޮމި

  އަށް ފެނުނު އެއް ކޮމިޓީފަހުގައި މިހާރު  ށްތުން ކުރުމަގެ ފަރާކޮމިޓީދިރާސާ  ވެސް  މި ސިޓީ  އްވެވި ޖަވާބު. ދެން  ފޮނު

ބާ   އިއްޔެ  އިލެންކައުގޮތަކީ  މެންބަރުން  އެކްސްކޯއަށް  ވެއްޖެ.  އިފަރައްވާޓުކުކްސިލުގެ  ބޭފުޅުންނާ    ން  ކޮމިޓީމި  އެ 

ޝައުމުބައްދަލުކޮށްލު އެބަ ކޮމިޓީން  ވެރިކަޤު ގެ  ކަ  މާއެކު،ހެންވުއެ .  އޮތް  ގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓީ  ޅައިނޑައަދުވަހެއް  ން 

އިދާރީކޮމިޓީ  ،ންދުވަހަކު ނޫން.  ފަސޭއެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ބައްދަލު  ދުވަހަކު  ގެ  ކޮމިޓީ ކޮށްލުމަށް  ހަވާނެ 

އިރުން އެގޮތަރުބަމެން ބޭފުޅަކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީ  ޟުޝާދުދެއްވާ. އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާށް އެބަ  ނަމަ  އެއްވެސް 

ނޑުމެން  ން ދުވަހު އަޅުގަމަސައްކަތް. ފަހު  ދިރާސާ  . ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެކުރާނީޢަމަލުގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން  އެ

އާދެވިފައިވަނީ  ނިންމާލި ހަމައަށް.  މާއްދާއާ  ނަވަ  109އިރުގައި  )ހ(ގެ 109  އިދާރާއެއްގެ  .  އޮފިސަރުން  ތަޙުޤީޤު   

ޖިނާޢީ   109ދިނުން.  ބަޔާން ތަޙު)ހ(  މައްސަލައެއްގައި  އިޤީ   ލިޔުދާރާއެއްޤީ  ކުރިން  އޮފިސަރަކު  މުންދީފައިވާ  ގެ 

ޝަރީޢަތުބަޔާ އޭނަ  ގުޅޭގޮތުން  މަޖިލީ ނަކާ  ހެގެ  ކަމަށްކިހުގައި  ނަމަބަސްދޭ  އޭނައިގަ ހެކިބަސްދިނުމު  ވާ  ކުރެވޭ    އާ 

ކު ސުވާލު ފަތަކަށް  އޭނާގެ  ނުވަތަ  ޖަވާބުތަކުން  ބޭރާތުންރު  ހެކިބަސްދިނުމަށް  މައްޗަ  ކަމެއްގެ  ބިނާކޮށް  ނުންވާ  ށް 

ނުއްވި  ން އެ މާއްދާއަށް ފޮކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުދެވިދާނެ. ޕްރޮސި  އްގެ ގޮތުގައި ހެކިބަސްދޭ ބަޔާނެ  އަނގަބަހުން

ޕްރޮސިކޮމެ އޮ  ރޓަ ކިއުންޓަކީ  މައްސަލައެ؛ ފީޖެނެރަލް  ލިޔުހަކު  ފުލު   އްގައިޖިނާޢީ  ބަޔާ  މުންކުރިން  ނަކާ  ދީފައިވާ 

ޝަރީޢަތު އޭނަ  ހެކިގުޅޭގޮތުން  މަޖިލީހުގައި  ކަމަށް  ބަސް ގެ  ނަމަދޭ  ފަރާތު  ވާ  ހެކިއޭނާގެ  އެ  ދިނުމަށް    ބަސްން 
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ތުގެ މަތިން  ގޮއި، އެ ގަބަހުން އިއްވަނ އަޓުގައި  ޔާން ކޯއޭނާ ކުރިން ދީފައިވާ ބަ  ށް ބިނާކޮށްނުންވާ ކަމެއްގެ މައްޗަބޭ

ޕްރޮސި  ހެކިބަސް އެއްކޮކިއުދެވިދާނެއެވެ. އެއީ  އެގްޒަޝަނާ  ކަ  ންކުރުމުގައިމިޅަށް  ހެކިބަހެއް  ބެލެ ދޭ  ވޭނެއެވެ.  މުގައި 

މެއިއްޒަ ބައިވެރިތްތެރި  އޮންލައިންކޮށް  ސަޢުދު  މަރުޙަބާ  ގެންވަޑައިވެންބަރު  ގެނެވުނު  109.  އަށްކޮމިޓީފި.  )ހ(  ގެ 

ކުރިން  ކު  ރާއެއްގެ އޮފިސަރަ އިދާޤީޤީގައި ތަޙު ދަންނަވައިލާނަން. ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގައި އަޅުގަނޑުއެކު  ޙާލާޞްއި

އެ    ރާތުންފަ އޭނާގެ    ވާ ނަމަ ބަސްދޭ ކަމަށްގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިނަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނަ ޝަރީޢަތުމުންދީފައިވާ ބަޔާލިޔު

ބޭ  ހެކިބަސް މައް ދިނުމަށް  ކަމެއްގެ  ބިނާކޮށް ޗަނުންވާ  ކުރިން   ށް  ބަލިޔުމުން    އޭނާ  ޝަރީޢަތުގެ    ޔާން ދީފައިވާ 

ދެވިދާނެއެވެ ފުރުޞަތު  ބެލުމުގެ  އަދިމަޖިލީހުގައި  ހެކިބަސް.  އޭނާއާ    ޖަވާބުދީ  ދިނުމުގައި  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެވޭ   

އަން  ހެކިބަސް  )ށ(  ފުދެވިދާނެއެވެ.  ކަންކަން  )ހ(ވެފައިރިހަމަ ނަނިވި  މާއްދާގެ  މި  ނަމަ  ތަޙުޤީޤީ  ށުދަގެ  ނުވާ  ން 

އޮ ހެކިބަހެއް  އިދާރާއެއްގެ  ބިނާއޭނާގެ    -1.  ނުދެވޭނެއެވެފިސަރަކަށް  ބަޔާނަހެކިބަސް  ބަ ވާ  އެ  ވާ  ނުގައިޔާކީ 

ވަގުތު ނުވަތަ އެއާ ވިދިގެން މާގިނަ ވަގުތުތަ ލިޔުމުން  ނުކެއް ފާއިތުހާދިސާތައް ހިނގައިދިޔަ  ދީފައިވާ  ވަނީސް އޭނާ 

މަޝްވަރާވަވަނަ މާއްދާ    109ވުން.  ބަޔާނަކަށް އިތުރަށް  ކުރުމަރަށް ގިނައިރު އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  ވެސް  ށްފަހުގައި 

މަޝްވަ ބޭނުންރާކޮހަމަ  ޕާކުކޮށްފައިވާތީވެށްލަން  މާއްދާ  އެ  އޮ،  ދެން  ޖެހިލާ،  މާއްދާއަށް  )ހ(    110ނަން.  ތް 

ފަ  ބަސްހެކި ހެކިބަސް ކީތަ ރާދޭ  ފުރިޢަދުލުވެރިކަދިނުމުގެ      ކަމުން  ނޫން  ފަރާތެއް  އޭނާގެ  ހަމަވާ  ބަޔާންކޮށް  ގައި 

ސުވާލުއުފައްދައިޢަދިނުމުގެ    ހެކިބަސް ހެކި  ދުލުވެރިކަމާމެދު  މައްތް  ފަރާ  ދޭބަސްއެ  ހެކިބަސް ސަލައެއެ    އްގައި 

 ފަރާތުގެ  ދޭ  ބަސްހެކި  ފި ނަމަޓަށް ހުށަހަޅައިމެއްގެ ފަރާތުން ކޯޞްއި ހިމެނޭ ޚަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލައިގަދިނު

ކަނޑައަޅަކޯމެދު  ކަމާޢަދުލުވެރި ގޮތެއް  އޮށ؟ )ރަނގަޅުތޯ.  ންވާނެއެވެޓުން  އެބަ  ކޮމެންޓެއް  ދައްކާލަތް(  އްވާ.  . 

ތަކީ ކޮބައިކަން  ޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުބަގައި  ންބަރުވަނަ ނަ  3ގެ  ދާގެ )ށ(ވަނަ މާއް  110ގެ ކޮމެންޓެއް.  ނަލް ކޯޓު ކްރިމި

ކުގައި ހާދިސާ  އްސަލަތަކުޑަކުދިންގެ މަ  ހެންނޫން ނަމައެ.  ންމުރުން މުހިގައި ބަޔާންކުތު މުއްދަތެއްގެ ގޮވަކި  ސާފުކޮށް  

ފާއިތުނުވަނީއެކަށީގެން  ތާހިނގާ އިދިނުމަކަށް  ޔަކި  ، ހާނުމަށް ނުވާސް ކުޑަކުއްޖަ ކިޔައިދިން ކިޔައިދިވާ ދިގު މުއްދަތު 

  ކޮށްފައިވާ ލުޠިބާ  މް ކޯޓުންސުޕްރީ  މުންއެ ނިން  ންންމުހައިކޯޓުން ނި  ،އެ ނިންމުން  ،މުމެއްން ނިމަށް ހައިކޯޓުކަ  ނުވާ

ހާ  ފަދަ  އަނެއްކާ ހާލަތު  ފުރުޞަ   ލަތެއް  ތަކުރާރުވުމުގެ  ކޯޓުވެސް  ލިބިގެންދާނެ.  އިތު  ދޫކޮށްލުމު ޚްތަކުގެ  ގެ  ތިޔާރަށް 

ގާނޫނުގައި   ބަބަދަލުގައި  ކަމަޔާންކު ޞަރީޚަކޮށް  މުހިންމު  ޕް   ށް ރުން  އޮފީހުން  ކިއުޓަ ސިރޮދެކެން.  ޖެނެރަލްގެ  ރ 

ހިއްސާކޮށްފަބައެ ވާހަކައެއް  ކޯޓުއިން  ރަ.  ދޫކޮށްލުމަކީ  އިޚްތިޔާރު  ގޮތްނގަޅުގެ  މިނިވަން    އަދި    ގްރާތީ މުދި. 

ކޮކުގައި ވެސް އޮންނަ އުސޫ މުޖުތަމަޢުތަ  ކަންކަމެއްގެ  ޞައް ޚާމީހަކީ ވެސް ވަކި  އަދި    ކީ ވެސް ލައަމެ މައްސަ ންލު 

ހާލަތްމައްޗަށް   މިފަދަ  ނިންމަންބިނާކޮށް  ގޮތް  މިކަވީހިނ  ހުންމީ  ޖެހޭތަކުގައި  ހަރުކަށި ދު  އުސޫލެ މުގައި  ލިޔެ    ފި އް 
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ނަތީޖާއެއް  ނަމަ ރަނގަޅު  ނަތީޖާއެއް  ނު  ،ށްކަމަ  ދާނެކުމެނު،  ފެނޭ.ކަމަ  ކުމެދާނެނުރަނގަޅު  )ހ(  110  ށް  ގެ 

ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި  ގެ ޢަދުލުވެރިކަން ކޯޓުން  ފަރާތެއް   ދަށުން ހެކިބަސްދޭ (ގެހ( މި މާއްދާގެ )ރަނގަޅު. )ށ

ރިކަ ހެކިބަސްފަރާތު   ހެކިބަސްދޭ  -1ޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ންކަމަށް    ރިކަމާމެދު ސުވާލުއުފައްދައި  ޢަދުލުވެ ދިނުމުގެ  ގެ 

މަތިން ހުރި  ބުތައްޅައިފައިވާ ސަބަކޯޓަށް ހުށަހަ ކޮށްފައިތުފަރާ  ބަސްދޭހެކި  -2.   ނެތްކަންތަވަކަން ނުއެގޮތުގެ  ވާ  ން 

ހެ  ޢަމަލެދިނުމު  ކިބަސްޢަމަލަކީ  ފަދަ  ގެއްލޭ  ޢަދުލުވެރިކަން  ނު ގެ  ނޫންކަން.  ވައްކަން  ގެ  ދިނުމު   ހެކިބަސް   -3ތަ 

ކޮށްޢަދުލުވެރިކަ ޢަމަލެއް  ފަދަ  ވަގުތާއި ހެކިބަސްޢަމަލު، އެ  ފައިވާ ނަމަން ގެއްލޭ  ވާ  އިފަހިނގާ  ގިއާދޭ ވާކޮށްފައިވާ 

ޢަދުލުވެރި  ހެކިބަސް  -4ގުތު.   ހޭދަވެފައިވާ ވައިގަ ދުދެމެ  ވަގުތާއި އެ ގެއްލޭދިނުމުގެ  ކޮށްފައިވާ    ކަން  ޢަމަލެއް  ފަދަ 

ޢަމަ އެ  ހެކިބަސް ލުނަމަ  ބާވަތާއި  މަ  ގެ  ބާވައްސަލަ ދޭ  މިންވަރުއިގެ  ގުޅުންހުރި  ގެ  ދިނުމު   ހެކިބަސް  -5.  ތާ 

  ހެކިބަސްދޭ   -6ރު.  ފައިވާ މިންވަފަދައިން ތަކުރާރުކޮށް  ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ކުރާރު ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލޭ ފަދަ ޢަމަލު ތަ 

،  1ގެ  ކަން. )ށ(  އެ   ވާ ނަމަ ށަހެޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ހު  މަށް ބާރުދޭތެދުވެރިކަވެރިކަމާއި  ފުގެ އިންސާރާތުފަ

ގެ  ރާތު ފަ   ހެކިބަސްދޭތެއް ނުނިމޭ.   ގޮމެދު އަދި ޔަކާހަށް.  ކަމަ  ވެސް ރަނގަޅު   5،  4ރަނގަޅު ކަމަށް.    4  ،3،  2

ބާރުދޭ ތެދުވެރިކަވެރިކަމާއި  ފުއިންސާ ހު   މަށް  ކޯޓަށް  ކަމެއް ކަމަށް  އެ ވާ  ށަހެޅިފައިވާ  ވެސް  އެހަ  ކަން.  ނަމަ  އް 

ސު ( އަރި. )ހ111ދެން    ރަނގަޅު. ބަޔާންޟުޢާރުތަޚީ.  ރުމަތީ  ގެމިންކުރަސްއެކްޒަހުށަހެޅުން. ކްރޮ  ވާ  ދެވޭ  ންމުން 

ވާ ދައްކަމުންދާ  އޭއާހަކަ މީހާ  ގޮތަށް  ދިމާނުވާ  އޮ  ދައްކާފައި  ވާހަކައެއް  އެހެން  ރެކޯޑުތްކަނާ  ލިޔުމުން  ކުރެވިފައި  ން 

ގެ )ހ(  111މަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.  ކަ  ކޯޓުގެ ސަމާލު ކަން    ލިޔުމެއް އެ ވަގުތު ހުށަހަޅައި އެ ނަމަ އެ  ވާ  ކަމުގައި   އޮތް

އަ އެކުގައި  އިޞްލާޙަކާ  ދަންނަވާލަނީ.  ޅުގަނޑުކުޑަކުޑަ  މި  ދައްކަމުންދާ  ގެން  މުންމިންކުރަސްއެކްޒަކްރޮ  މީހާ  ދެވޭ 

އޭއާހަކަވާ ގޮތަށް  ދިމާނުވާ  އޮ  ދައްކާފައި  ވާހަކައެއް  އެހެން  ލިޔުމުންތްކަނާ  ނޫން  ން  އެ  ގޮތަކުން   ނުވަތަ    ވެސް 

  ، އެގޮތަށް  ކަމަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.  ސަމާލު ކޯޓުގެ    އެ ވަގުތު ހުށަހަޅައިއެކަން    ނަމަ ވާ  ކަމުގައި   އޮތް ފައި  ކުރެވިރެކޯޑު

  މުން ގެންދެވޭ މީހާ ވަކި މިންކުރަޒަރޮސްއެގް. ދެން )ށ( ކްކަމަށް  ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ގޮތަށް އެ މާއްދާ ރަނގަޅު

  ން ތުން އެހެގޮމާނުވާ ގޮތަށް، ހަމަ އެކަމާ ގުޅޭއަކާ ދިހަކަވަތަ އެ ވާ ކޮޅަށް ނު އިދިދައްކާ ވާހަކައަކާ ޅޭގޮތުން  ކަމަކާ ގު

ކޯޓުގެ  ކަން    އެ ވަގުތު ހުށަހަޅައި އެ ކައެއް ލިޔުމެއްގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ނަމަ އެ ލިޔުމެއް  ކު ދައްކާފައިވާ ވާހަމީހަ

ވުނު ބަދަލާ  ށް ގެނެބާރާތަޢި  ގަނޑުމެންއަޅު   މާއްދާއަށްކަލަ ކުރީ ތް ވެސް އެއްމި ޢިބާރާ  ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.

ގެނެވު.  ކޮށްލައްވާއެއްގޮތް އި)ށ(  މީހާ  މިންކުރަޒަރޮސްއެގްކް ން.  އިލާނަދަންނަވައެކުގައި    ޙާލާޞް ނު  ގެންދެވޭ  މުން 

  ތުން ގޮމާނުވާ ގޮތަށް، ހަމަ އެކަމާ ގުޅޭއަކާ ދިހަކަކޮޅަށް ނުވަތަ އެ ވާ  އިދި ދައްކާ ވާހަކައަކާ ޅޭގޮތުން  ކަމަކާ ގު  ވަކި

ކަން    އެ  ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ނަމަށް  ކަވެސް ގޮތަ  ނުވަތަ އެ ނޫން  ކައެއް ލިޔުމެއްގައިކު ދައްކާފައިވާ ވާހަމީހަ  އެހެން
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.  112އަށް ބަލައިގަނެވުނީ. ކޮމިޓީ މެން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކަމަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. ކޯޓުގެ ސަމާލު  އެ ވަގުތު ހުށަހަޅައި 

ދޭނީ   ހެކިބަސް ވެ ކޯޓަށް ހާޒިރުމީހުން   ދޭ ން. )ހ( މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެކިބަސްހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމީ ކިބަސްދޭހެ

މީހު ހެކިބަސްންއެ  މީހުން ދޭ  ނަކީ  ދަނެ  ނުވަތަޢުކަން  ފަރާތުން  ދަވާކުރާ  ފާފަރާ  ލިބޭވާޢު  ކޯޓުގައި  ތުން  ހަގަކޮށް، 

ހ( ރަނގަޅު. ) ؛ވެ. )ށ(ކޮށްގެންނެރުން އެ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރާ އަމުރެއްގެ ދަށުޅޭގޮތުން ކޯޓުން ކު ގުން ކަމާއެދުމު

ތުގެ  އަރާ ތުގެ ނުވަތަ މަދަނީ އިޖުއަޢަމަލުކުރާނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާޒިރުކުރުމުގައި ކޯޓުން  ޓަށް ހާމީހުން ކޯ  ކިބަސްދޭ)ށ( ހެ

 ނުލައި  ކުރުމަކާ މުރުވުމުގެ އަދިނުމަށް ހާޒިރު  ހެކިބަސް)ހ(    113.  ވެއިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެޑައަޅަގާނޫނުގައި ކަނ

ރެއް ކޯޓުން ކޮށްފައިނުވާ މީހަކު  މުވުމުގެ އަހާޒިރުށް  ކޯޓަދިނުމަށް    ހެކިބަސް ހ(  މަތީ ސުރުޚީ. )ކިބަސްނެގުން. އަރިހެ

ހިމެނޭ  މައްސަލައި ނުވަފަރާގައި  ޝަރީމައްތަ  ތަކާއެކު  ބޭނުމުގައި  އަޑުއެހުމުގެ  މައްސަލަ  އަޑުއެހުން.  ތުގެ  ޢަސަލަ 

ދިނުމަށް   ހެކިބަސް  އޭނާއަކީ  ހުރި ހާލަތެއްގައި  ލާޒިމުކުރެވިދާނެ މީހެއް  މި  މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ 

ލާޒި  ވަކިވާނަމަ    ކަމުގައި ކޯޓަށް  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  އޭނާ  ވަގުތު  އެ  ގުޅޭގޮތުން  )ހ(    113  މުކުރެވިދާނޭ.ކަމަކާ 

ގޮތާ އޮތް  ޑްރާފްޓުގައި  މި  ޕާކްކޮށްލީ   އި މިހާރު  މި  މާއްދާ  މި  އޮންނާތީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންބޮޑުވުމެއް    މެދު 

އަށް   )ށ(  ހޯދުމަށް.  ޚިޔާލު  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ވެސް  ބައްދަލުކުރާއިރުގައި  ހޯލްޑަރސްއިންނާ  ސްޓޭކް  އަޅުގަނޑުމެން 

ގަ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ހ(ޖެހިލަމާ.  އެ  އި  އޭނާ  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އަންގާއެންގުމަކާ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގެ 

ހެކިބަސް ނުދީ  ވަގުތުގައި  ހެކިބަސް  މީހާ  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ކޯޓަށް  އަމުރެއްކޮށްގެން  ހެކިބަސްދިނުމުގެ  ފި  ނުދީފިނަމަ 

ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެއް، އުސޫލުން އޭނާއާ މެދު ވެސް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭ. މި )ށ(  

އެހެންވީ މާއްދާއަށް  އިޕާކުކޮށްލައްވަ   މަވެސް  މާއްދާ  .އަނެއް  ދެންނެވި  ތިއަށް    ކުރިން  މަތިން  ގޮތެއްގެ  އެވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ    113އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޮތް ކޮމެންޓެއް.  ޖެހިލާނަން. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއީ )ހ(  

އަމުރެއް  ދިނުމުގެ  ބަސް  އެކުލަވަ  ހެކި  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ނުވަތަ  ގާނޫނާއެކު  މި  ފޯމެޓެއް  ލާ  އި ކުރުމަށް 

ރި ވެސް  ކޮމެންޓަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކުރުން.  މާއްދާގައި  އެ  ހިމެނުމަށް  އެ  ޢާގަވާއިދެއްގައި  ޔަތްކުރަންޖެހޭނީ 

މާއްދާ ދެން އަށް އަނެއް  ބާއްވާލައްވާ.  އެހެންވީމާ،  މަތިން.  ގޮތެއްގެ  މާއްދާއަށް.    ވާ    ހެކި ބައި  ވަނަ    3އިން 

ބާބު  10  ،ވަޒަންކުރުން ހެކި  ގުޅުން  ،114ހުރުން.    ގުޅުން  ،ވަނަ  މެދު    .ހުރި  ހެއްކަކާ  ވަކި  ވާގިޔާއަކާއި  ވަކި 

ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ    ގޮތުން ގުޅުން  ހުރި ހެއްކެއް މާއްދީ  ގޮތުން ގުޅުން  ނީ ގާނޫނީގުޅުންހުރި ހެކި ކަމަށް ބެލެވޭ

ތުގައި އޮތް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވާގިޔާއެއް ވުޖޫދުގައި އޮތްކަން  ޢަވާނަމަ ޝަރީ  ހެއްކެއް ކޯޓަށް ބަލައިގެންފި ކަމަށް

ކަމަށް އެހީތެރިވެދޭ  އެއީ  ގުޅު  115ރަނގަޅު.    ވާނަމައޭ.   ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ނުބެލުން.  ކަމަށް  ސަބަބެއް  ނެތް  ން 

އޭގެ ޒާތުގައި ހެއްކެއް އެއީ    ،ސުރުޚީ. އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް ވުޖޫދުގައި އޮތުމަކީ އޭނާ  އަރިމަތީ
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ގެ  ގުޅުންހުރި ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އޮތް ސަބަބެއް ނޫނެވެ. )ހ( އެ ހެކި ގުޅުނީ ހެކިބަސް ދިން މީހާ 

ހެކި ގުޅެނީ ފުރަތަމަ  ކުރިން  ކުރިން އިނީ،   ؛އިތުބާރު އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވުން. )ށ( އެ ހެކި ގުޅެނީ

ހެކި ގުޅެނީ ބަލައިގަނެވެން ހުރި އެހެން ހެއްކަކާ ކަމުގައިވުން. )ނ( އެ  އެ  )ށ( ގައި  .)ހ( ގައި ވެސް ހެކި ގުޅެނީ

ހެއްކެއް ހޯދިފައިނުވާ ކަމުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވުން. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ އެއްކޮށް ރަނގަޅު  ހެކި ގުޅެނީ ހޯދަންޖެހޭ  

ބަލައިގަނެވެނީ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެކި  -116ކަމަށް  ހުރި  އެހެން    ގުޅުން  ގާނޫނުގައި  މި  )ހ(  ބަލައިގަތުން. 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ބަލަ  ގޮތަކަށް  ކޯޓަށް  ހެއްކަކީ  ގުޅުންހުރި  ގުޅުންހުރި  ނަމަ  )ށ(  ރަނގަޅު.  ހެއްކެކޭ.  އިގަނެވޭނެ 

ބަލައިގަނެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅު.   ބާބު  11ހެއްކަށްނުވާ ހެއްކަކީ ކޯޓަށް  އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކި.    ،ވަނަ 

ހެކި.   ބުނާ  ކަމަށް  ހެއްކަކީ  117އިވުނު  ބުނާ  ކަމަށް  އިވުނު  ގޮތުގައި ޝަރީ  ،)ހ(  ހެކީގެ  ޒާތުގައި  ތަށް  ޢައޭގެ 

އޮތް ބަ އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  އާދެ!  ނޫނެވެ.  ހެއްކެއް  ދަށުން  ލައިގަނެވޭނެ  ގާނޫނުގެ  މި  ނަމަވެސް   

ތަށް ބަލައިގަނެވިދާނެ  ޢަވާނަމަ އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެއްކަކީ ޝަރީ  އިސްތިސްނާކުރެވޭ ހާލަތެއް ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް

އެހެންވީމާ، ދެންމެ މި    .100ކީ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެއްކެކޭ.  )ނ( އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެއްކަ  .)ށ(، )ނ(  ހެއްކެކޭ.

އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ    -118ދަންނަވާލި މާއްދާ ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވިއްޖެ.  

އިގަނެވޭނެ ބާވަތުގެ ހެކި  ތެރެއިން ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކި. އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ތެރެއިން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. )ހ( މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި އޮތް މީހާ މަރުވުމުގެ ކުރިން ވަކިކަމަކާ ބެހޭގޮތުން  

ބުނާ ބެހޭގޮތުން  އެއްޗަކާ  ވަކި  ޓަކައި    ނުވަތަ  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކަން  އޮތް  ވުޖޫދުގައި  ކަން  އެ  އެއީ  ބުނުން 

ހެ މަރުވި މީހާ އެ ވާހަކަހުށަހެޅިދާނެ  މަރުވި މީހާއަށް ހަވާލާދީ އޭނާ ބުނީ  އްކެކެވެ. އަދި  މީހަކު  ދެއްކި އަޑުއިވުނު 

ރަނގަޅު. )ށ(  )ހ(    . އެވެއެ ކަން ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެތެދު ބުނުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  

އެ ކަމަށް ދެވޭ    ،ދިމާވާ ހިނދުއް ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ހާލަތެއް  ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ، ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަމެ

ތިމާއަށް ދައްކުވައިދެވޭ ނިޝާންތައް ނުވަތަ ތިމާއަށް  ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކުއްލިއަކަށް ތިމާއަށް ބުނެވޭ ވާހަކަ ނުވަތަ  

އެ އިޝާރާތްތައް އޭނާ ކުރި ކަމަށް ހަވާލާދީ އެ ހާލަތު ވުޖޫދުގައި    ކުރެވޭ އިޝާރާތްތައް އެ ވަގުތު ފެނުނު މީހަކަށް

)ށ( ރަނގަޅު. އޯކޭ. )ށ(،    .އެވެއޮތް ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ ކަން ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ

ބަލައިގަނެ  118)ނ(.    .)ނ( އަޅުގަނޑުމެންނަށް  )ހ( އާއި )ށ( ރަނގަޅު ކަމަށް  މާއްދާގެ    ވަނީ. ދެން ވިފައި ވަނަ 

މެދު އަޅުގަނޑުމެން  ގާތްގަނޑަކަށް  އިކަނޑަމިހާހިސާބުން  އަޅުގަނޑުމެން  މިނި  20،  15ލާނަން.  ބްރޭކަކަށްފަހު  ޓުގެ 

އިވުނު    ،ވަނަ މާއްދާއިން އަޅުގަނޑުމެން މި ފަށަނީ. އަރިމަތި ސުރުޚީ  118ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ހުސް. )ބައްދަލުކުރާނީ

ތެރެއިން ހެކީގެ  ބުނާ  މާއްދާ  ކަމަށް  މި  ދެއްތޯ  ކިޔައިފި  ހެކި.  )ނ(؟ ބަލައިގަނެވޭނެ  ދިމާވާ    .މާއްދާގެ  ކަމެއް 
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ތިބި ބަޔަކަށް އެ ކަމެއް ފެނުނު ގޮތް މީހަކަށް ކިޔައިދީފައިވާ  އެ ވަގުތު  ނަމަ އެ ކަމެއް    ހާލަތުގައި އެ ތަނެއްގައި 

ހަ މީހުންނަށް  ކިޔައިދިން  ވާހަކަ  އެ  ޓަކައި  ހެކީގެ  ދިމާވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކޯޓަށް  އޭނާއަށް  ވާހަކަ  އެ  ވާލާދީ 

ނުވަތަ ތިމާގެ އަމިއްލަ    ތަކާ ދެކޮޅަށްޙަމަސްލަގޮތުގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. )ނ( ރަނގަޅު. )ރ( ތިމާގެ އަމިއްލަ މާލީ  

ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް  ތަކާ ދެކޮޅަށް މީހަކު ބުނާ ބަހެއް އެގޮތަށް ބުނި އަޑު އެހި މިހާއަށް އެ ކަން  ޙަޖިނާޢީ މަސްލަ

އަދާކުރުމުގެ   މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  އޭނާގެ  މުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެ  )ބ(  ރަނގަޅު.  ވެސް  )ރ(  ހުށަހެޅިދާނޭ. 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ރަސްމީ ރެކޯޑެއްގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ ގާނޫނުން ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

ރެކޯޑެއްގައި   ރަސްމީ  ގުޅޭގޮތުން  ވާގިޔާއަކާ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  އެ  މީހަކު 

ތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނާބުނުމަކީ  ޢަހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ދުށް މީހަކު އެ ރެކޯޑަކުން އެ އެއްޗެއް ދުށް ކަމަށް ޝަރީ

އެއް  ރެކޯޑުގައި އޮތް  ހެއްކެކޭ.އެ  ހުށަހެޅިދާނެ  ކޯޓަށް  ޓަކައި  ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އޮތް  ވުޖޫދުގައި  )ބ(    ޗެއް 

ހިމެނޭ   ހިސާބުތަކުގައި  ބަލަހައްޓާ  ގަވާއިދުން  އާންމުކޮށް  މުޢާމަލާތުތަކުގައި  ވިޔަފާރީގެ  )ޅ(  ރަނގަޅު.  ވެސް 

ދުށް  އެއްޗެއް  އެ  ހިސާބުތަކުން  އެ  މީހަކު  ދުށް  އޮތް  ކަމަށް    މަޢުލޫމާތެއް  ހިސާބުތަކުގައި  އެ  ބުނާބުނުމަކީ  ކޯޓުގައި 

ހެއްކެކޭ. )ޅ( ރަނގަޅު. )ކ( ތިމާގެ   ހުށަހެޅިދާނެ  ކޯޓަށް  ޓަކައި  އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ވުޖޫދުގައި  އެއްޗެއް 

ކުރެވޭ   ދިފާމައްޗަށް  ތަނެ ޢު ތުހުމަތަކުން  އާންމު  ވެސް  އެހެން  ނުވަތަ  މީޑިއާގައި  ޓަކައި  ދައްކާފައިވާ  ވުމަށް  އްގައި 

ގޮތުގައި   ހެކީގެ  ކަން  އެ  ޓަކައި  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް  ވާހަކަދެއްކިކަން  އެ  އޭނާ  މީހަކު  އަޑުއިވުނު  ކޯޓަށް  ވާހަކަ 

ޝަރީ އެހެން  )އ(  ރަނގަޅު.  )ކ(  ހިނގަމުންދާ  ޢަހުށަހެޅިދާނޭ.  ފަހުން  ބަހަކީ  ހެކި  ދީފައިވާ  މީހަކު  ތެއްގައި 

ހެ ޢަޝަރީ ދެކޮޅަށް  މީހަކާ  ހެއްކެކޭ.  ތެއްގައި އެ  ހުށަހެޅިދާނެ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  އްކެއްގެ ގޮތުގައި  ރަނގަޅު  )އ( ވެސް 

ހިމެނޭ   ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ދަށުން  އުސޫލުގެ  އާންމު  ވިޔަފާރީގެ  )ވ(  ނިމުނީ. 

ގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ވިޔަފާރީ  -1ގޮތުން މީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާން ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނޭ.  

  -2ރަނގަޅު.    .އަދާކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ބަލަހައްޓާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް

ކަމަށް   ހަވާލުވީ  މުދަލަކާ  ބާވަތެއްގެ  ވެސް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީއެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ފައިސާއެއް 

ލިޔުމެއް ބަ ސޮއިކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ލިޔެފައިވާ  އޭނާ  އެޔާންކޮށް  ރަނގަޅު.    .  ނުވަތަ    -3ވެސް  ލިޔެފައިވާ  އޭނާ 

ލިޔުމެއް. އެ ބެހޭ  މުޢާމަލާތަކާ  ވިޔަފާރީގެ  ދެއްތޯ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ރަނގަޅު  ލިޔެފައިވާ    -4ރަނގަޅު.   ؟ވެސް  އޭނާ 

އާ ވެސް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  ސިޓީއެއް  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ތާރީޚު ނުވަތަ  ލިޔުމެއްގެ  ޖަހަންޖެހޭ  ތާރީޚު    ންމުކޮށް 

ދެއްތޯ ރަނގަޅު  ބަޔާނެއް.  ހަމައަށް  ؟ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ  އަކުރުތަކާ  އެ  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  )މ(  ރަނގަޅު. 

ގުޅުމެއް ނުވަތަ ކައިވެނީގެރަނގަޅު. )މ(   މެދުގައި ލޭގެ  ގުޅުމެއް އޮތް  ގުޅުމެއް ނު  ބައެއްގެ  ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ވަތަ 
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އެފަދަ ގުޅުމެއްގެ ޚާއް މެދު  ގުޅުމެއް  ޞަ ކަމާ   މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާނެއް ދީފައިވަނީ އެފަދަ 

.  ނަމަ އެ ކަން ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މެދު ދެ ބަސްވުމެއް އުފެދުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވާ  އި އޮތް ކަމާ

  މ( ވެސް ރަނގަޅު. )ފ( މަރުވެފައިވާ ބައެއްގެ މެދުގައި ލޭގެ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ގުޅުމެއް ؟ )އޯކޭ ދެއްތޯ

ކަމާ އޮތް  ގުޅުމެއް  ބެލެނިވެރިކަމުގެ  ވަސިއްޔަތެއްގައި    އިނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  އާއިލާއާ  ނިސްބަތްވާ  މީހަކު  އެ  މެދު 

ނަސަބު ދައްކައިދޭ ލިޔުމެއްގައި ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް އެފަދަ ކަންކަން    ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ނުވަތަ އާއިލާގެ

ކުރިން   އުފެދުމުގެ  ދެބަސްވުމެއް  އޮތްކަމާމެދު  ގުޅުމެއް  އެފަދަ  ދީފައިވަނީ  ބަޔާނެއް  މީހަކު  ލިޔުމެއްގައި  ބަޔާންކުރާ 

)ދ( ދައުލަތުގެ  ވެސް ރަނގަޅު.    )ފ(  ،ކަމުގައިވާނަމަ އެ ކަން ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނޭ. އާދެ! ރަނގަޅު

ބަޔާނެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނޭ.  އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދީފައިވާ  މުވައްޒަފަކު 

ދެއްތޯ ރަނގަޅު  ހާލަތްތައް .119؟ ރަނގަޅު.  ބަލައިގަނެވޭނެ  ހެކި  ބުނާ  ކަމަށް  ސުރު  ،އިވުނު  އަރިމަތީ    ޚީ. އެއީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   118އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް މި ގާނޫނުގެ   -119

ހުށަހެޅޭނީ ކަމެއް  ހެކި  ވަކި  ބަހުގައި  ހެކި  މީހަކީ    އެ  ހަވާލާދެވޭ  ކަމަށް  ބުނި  އެއްޗެއް  ވަކި  ނުވަތަ  ކަމަށް  ކުރި 

ހާލަތުގައި  ޢަތެއްގައިވާ މީހެއް ކަމަށް ޝަރީނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަނައަން ކޯޓުގެ ހުއްދައާ  ތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ 

ނުފެނިފައިވާ މީހަކަށްވުން. )ށ( ބަޔާނެއް ދިނުމަށްފަހު ހެކިބަސް ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް    އެކުގައޭ. )ހ( ހޯދާ

ދި މީހަކު ހެކިބަސް  ހާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށްވުން. )ނ( އެ  ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭނެ އޮތީ އެކަށީގެންވާ  ނުކުޅެދޭ  ނުމަށް 

ހޭދަކޮށްގެން   މުއްދަތެއް  ދިގު  ވަރަށްވުރެން  އެކަށީގެންވާ  ކަމަށްވުން.  ހޭދަކޮށްގެން  މުއްދަތެއް  ދިގު  ވަރަށްވުރެ 

ބޮޑު   ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  އޮތީ  ހާޒިރުކުރެވެން  ކޯޓަށް  ދިނުމަށް  ހެކިބަސް  މީހަކު  އެ  )ރ(  ކަމަށްވުން. 

ފާސްވީ.  ޚަ ކަމަށް  ރަނގަޅު  މާއްދާ  މީހަކަށްވުން. އެހެންވީމާ، މި  ކަމަށްވުން. )ބ( މަރުވެފައިވާ    12ރަދެއްކޮށްގެން 

ޔަކީ މި  ޢު ދޭ ރަ  )ހ( ވަކި ވާގިޔާއެއް ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް މީހަކު   .ޔުޢުރަ  ،120ޔުގެ އުސޫލު.  ޢުވަނަ ބާބު، ރަ

ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ރަ  ގާނޫނުގައި  ބަލައިގަނެވޭނެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ޒާތުގައި  އޭގެ  ޔެއް  ޢުހިނދަކު 

ދެން ރަނގަޅު.  ގަވާއިދެއްގެ    .)ށ(  ނޫނެވެ.  ނުވަތަ  ދަށުން  ގާނޫނެއްގެ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ލިޔުމެ ރަސްމީ  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓެއްގައި  ރަސްމީ  ނުވަތަ  ލިޔުމެއްގައި  ދޫކުރާ  ލިބިގެން  ބާރު  އްގައި  ދަށުން 

ރަސަބަބުތަ ފަރާތުން  ސޮއިކުރާ  ލިޔުމުގައި  އެ  މައްޗަށް  ސަބަބުތަކުގެ  އެ  ބަޔާންކޮށް  އެ  ޢުކެއް  ލިޔެފައިވާނަމަ  ޔެއް 

ޔަކީ ހެކީގެ ގޮތުގައި  ޢުޔެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދަ ރަޢުޔަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ހިނގާނެ ރަޢުރަ

ށ( ރަނގަޅު. އާދެ! ކުރިއަށް. )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ވަކި  ޔެކެވެ. )ޢު ބަލައިގަނެވިދާނެ ރަ

މީހަކު  ކަމަށް  އޮތް  ވުޖޫދުގައި  ރަ  ކަމެއް  ސާބިތުކުރަން  ޢުދޭ  ކަން  އޮތް  ވުޖޫދުގައި  ކަން  އެ  އެހެން  ޔަކީ  ނޫން 
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. )ނ( ރަނގަޅު.  ވެއް ބަލައިގަނެވިދާނެއެ ޔެޢުރަ  އެ  ބޭނުމަށް ޓަކައިޔެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ  ޢުބޭނުމެއްގައި ހުށަހެޅޭ ރަ

)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  

ޚަބީރުންގެ ރަ ހިނގާނޭ  ޢުހޯދޭ  ބުނާ އުސޫލު  )ހ( ގައި  މާއްދާގެ  މި  އެފަދަ ރަޢު ރަޔަކީ  އަދި  ނޫނެވެ.  ޔަކީ  ޢުޔެއް 

ރަ ބަލައިގަނެވިދާނެ  ގޮތުގައި  ދެން    120ޔެކޭ.  ޢު ހެކީގެ  ރަނގަޅު.  ވެސް  )ރ(  މާއްދާގެ  މާއްދާ.    121ވަނަ  ވަނަ 

ރަ ފާޅުކުރާ  މީހުން  ނޫން  އަރިމަތީޢުޚަބީރުން  ބަލައިގަތުން.  އަންނަނިވި  އެއީ  ސުރުޚީ   ޔު  މީހަކު  ނުވާ  ޚަބީރަކަށް   .

ރަހާލަތްތަކު ފާޅުކުރާ  ރަޢުގައި  ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވިދާނެ  ހެކީގެ  ރަ  .ޔެކޭޢުޔަކީ  ފާޅުކުރާ  އޭނާއަޢު)ހ( އޭނާ    ށް ޔަކީ 

ފެނުނު ނުވަތަ އަޑުއިވުނު ނުވަތަ ވިސްނައިގަނެވުނު ނުވަތަ މި ތަޖުރިބާކުރެވުނު ހާލަތެއް ނުވަތަ ހާދިސާއަކާ ނުވަތަ  

)ށ( ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާގައި ނުވަތަ    )ހ( ރަނގަޅު ދެއްތޯ.  ،ވުން އަދިޔަކަށް ޢުއެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ހާމަކުރާ ރަ

ގޮތް   ދޭހަކުރެވުނު  ނުވަތަ  ގޮތް  ވިސްނައިގަނެވުނު  އެ  އޭނާއަށް  ކަމެއްގައި  ނުވަތަ  އެނގުން  ހާލަތެއްގައި 

ރަނގަޅު.   ރަ  -122މުހިންމުވެފައިވުން.  ރަޢު ޚަބީރުންގެ  ޚަބީރުންގެ  ބަލައިގަތުން.  ކޯޓަށް  ގޮތުގައި  ޢުޔު  ހެކީގެ  ޔަކީ 

ޔު ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި  ޢުޔެކޭ. ރަނގަޅު. )ށ( ޚަބީރުންގެ ރަޢުކޯޓަށް ބަލައިގަނެވިދާނެ ރަ

ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ތަޢުލީމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ    އް ޚަބީރަކަށް ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ތަމްރީނެ  -1އެކަންޏެވެ.  

ތަޖުރިބާގެ ދާއިރާއެއް ކަމުގައި އެހެން މީހުން ވެސް  ޞަ ކީ އެފަދަ ޚާއްދާއިރާއަ ތަމްރީނު ނުވަތަ  ތަޢުލީމު ނުވަތަ   

ޚަބީރަކީ އޭނާގެ ޒާތުގައި ވަކި    .2ވެސް ރަނގަޅު. މި މާއްދާގެ    1މި މާއްދާގެ    .1ގަބޫލުކުރާ ދާއިރާއަކަށްވުން. އޭގެ  

ނުވަތަ   ތަމްރީނެއް  ނުވަތަ  މީހެއް  ތަޢުލީމެއް  ހުރި  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  އެކަށީގެންވާ  ދާއިރާއެއްގައި  ތަޖުރިބާއެއްގެ 

ރަ އެ  ސަބަބުން  ހުރުމުގެ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  އެފަދަ  އޮތުމާއި  ގަބޫލުކުރެވެން  ފެންވަރުގެ  ޢުކަމަށް  ދެވޭ  ކޯޓަށް  ޔު 

ލޫމާތަކީ ކަމުގެ ބާވަތުން މައްސަލައިގައި  ޚަބީރުގެ ފަރާތުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢު  -3މީހެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެން އޮތުން.  

ޔު ކޯޓަށް މުހިންމުވާ ކަމެއް ކަމުގައިވުން. އަދި އެއީ ކޯޓަށް އޭގެ ޒާތުގައި ކަމެއް  ޢުވަނަ ފަރާތެއްގެ ރަ  3ނުހިމެނޭ  

ކޯޓުން  ޔަކީ އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް  ޢުއެ ރަ  -4ވެސް ރަނގަޅު.    3ޔެއް ކަމަށްވުން.  ޢުނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރަ

ރަ ކަނޑައަޅައިދޭ  ކުރިން އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް  ބެލެވިދާނެ ރަޢުކަނޑައެޅުމުގެ  ކަމުގައި  ކަމަށްނުވުން.  ޢުޔެއް  ޔެއް 

މާއްދާގެ   ގެންދިޔަ  ދަންނަވަމުން  މި  ދެންމެ  މި  ވަނީ  މި  ކޮމެންޓެއްގައި  ކޯޓުގެ  އުނިކުރުމަށް    4ސުޕްރިމް 

ދެން  ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހުށަހަޅުއްވާފަ.  ކޯޓުގެ  ރަޟިޤަ  93CA2019  ސުޕްރީމް  ޚަބީރުންގެ  ޔު  ޢު އްޔާގައި 

ރި ބަލައިގަތުމުގައި  އެގޮތުން  4ޔަތްކުރެވިދާނެ  ޢާކޯޓަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.  ލިބިފައިވާ   -1 ؛ކަމެއް  އޭނާއަށް  ޚަބީރަކީ 

ގޮތެއް   މެދު  ވާގިޔާއާ  އުފެދިފައިވާ  ސުވާލު  ބުރަވެ  މައްޗަށް  ތަޖުރިބާގެ  ޝަރީޢަތަށް  ތަޢުލީމާއި  ކަނޑައެޅުމުގައި 

ރަ ނޫންކަމާއި  ޔެއް ޢު ބޭނުންތެރި  ނުވަތަ  މީހެއްކަން  ހުރި    -2  ،ހާމަކުރެވޭ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  ބޭނުންވާ  ޚަބީރަކީ 
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ރަ  -3  ، ކަމުގައިވުމާއި  ފަރާތެއް އޭނާގެ  ހާމަކުރުމުގަޢުޚަބީރަކީ  ވަޒަންކުރުމުގައި އާޔު  ހެކި  ފަރާ  އި  ތަކަށް  ވަކި 

ނުވަތަ ނޫންކަމާއި މީހެއްކަން  ރަ  -4  ،ޖެހިފައިވާ  ރަޢު ޚަބީރުގެ  ޚަބީރުގެ  ފާޢު ޔަކީ  ޢިލްމު ނުވަތަ  ޔު  ޅުކުރާ ދާއިރާގެ 

ރަ އެ  ރަޢުތަޖުރިބާއިން  ކަށަވަރުކޮށްދޭ  ބޮޑަށް  އިހުނަށްވުރެ  މުޢުތަބަރުކަން  އޭގެން  ނުވަތަ  ޢުޔު ވަރުގަދަކޮށް  ޔެއްކަން 

ޔަތްކުރާއިރު މި މާއްދާއަކީ ބޭނުންތެރި މާއްދާއެއް  ޢާމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއޭ. ދެންނެވުނު އުސޫލަށް ރި  ނޫންކަން

ދެއްތޯ މާއްދާ 4؟ ނޫނެވެ. އެއީ އުނިކުރުމުގެ މާއްދާ އެއީ  ބޭނުންތެރި މާއްދާއެއް ނޫން ކަމަށް މި އޮތީ    ވަނަ  އެއީ 

ވާލާދެވުނު ޙުކުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން. ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  މި ހަ ކުރިން  ލިޔުއްވާފަ. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

އެ ކޮމެންޓަށް   ރިވެސް  އުނިކޮށްލަން ކޮމިޓީއަށް ވެސް    4  ،4ޔަތްކުރުމާ އެކުގައި  ޢާއަޅުގަނޑުމެން  ނަންބަރު  ވަނަ 

ތަކަކީ ނުވަތަ އަސްލުތަކަކީ އެހެން ޚަބީރަކަށް އެއާ ދެކޮޅު  ގިޔާޔު ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު ވާޢުޚަބީރުގެ ރަ  -5ފެނުނީ.  

ރަ ޖަދަލުކުރެވިދާނެ  ނުވަތަ  ހިއުމަން  ޢުހެދިދާނެ  އަދި  އެބައޮތް  އެކަކަށް  އެވާ  މާއްދާގައި  ޚަބީރުންގެ  ޔަކަށްނުވުން. 

މިޝަން އޮފް ދަ  ރައިޓަސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމެންޓެއް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ޖެހިލާނަން. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޚަބީރަކަށް ވަކި ދާއިރާއެއް ތަމްރީނު    122މޯލްޑިވްސް މި ބުނަނީ މި ބިލުގެ  

 ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނު ނުވަތަ  ޞަނުވަތަ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދާއިރާއަކީ އެފަދަ ޚާއް

އެއް ކަމުގައި އެހެން މީހުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ދާއިރާއަކަށްވުމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ތަޖުރިބާގެ ދާއިރާ 

އެފަދައިން ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ    އިމި ލަފުޒަކީ މަޢުނަވީ ގޮތުން ސާފުނޫން ލަފުޒެއްކަމާ

ވާލު އުފެދުމުގެ ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫނީ ތަރަހައިގެ  އާއި އެކަމުގައި ސު  ގޮތް ކަމުގައި ގަބޫލުނުކުރެވޭތީ 

ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ    ތެރެއިން އޮތަތީ މި  ކޮމެންޓާ ގުޅިގެން  އެ  ހިއުމަން 

މި ގެނައި ގޮތް ދަންނަވަ މި ގެނައީ. މިހާރު  އިޞްލާޙެއް  ކުޑަކުޑަ  އެކަކަށް  . ޚަބީރަކީ ވަކި  ލާނަންއިއަޅުގަނޑުމެން 

ޚަބީރަކަށް    . ފުކުރައްވާޢާމަ  ، ދާއިރާއެއްގެ ތަމްރީނު ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދާއިރާއަކީ

ޚާއް އެފަދަ  ދާއިރާއަކީ  ބުނާ  ކަމަށް  ލިބިފައިވާ  ތަޢުލީމު  ނުވަތަ  ތަޖުރިބާ  ނުވަތަ  ތަމްރީނު  ދާއިރާއެއްގެ    ޞަ ވަކި 

ކޮށް މީހުން ބަލައިގަނެފައިވާ ދާއިރާއަކަށްވުން.  ރީނު ނުވަތަ ތަޖުރިބާގެ ދާއިރާއެއް ކަމުގައި އާންމުތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމް

ދާއިރާއަކަށްވުން. ބަލައިގަނެފައިވާ  މީހުން  އާންމުކޮށް  ބަދަލުކުރީ.  މި  ގޮތަށް  އަނެއްކާ  ދެން  މި  ވެސް    އަލުން 

ޔު  ޢު މައިން އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ނިންމާލީ. ޚަބީރުގެ ރަވަނަ މާއްދާއާ ހަ   5އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލި ހިސާބުން، އެއީ  

ނުވަތަ   ހެދިދާނެ  ދެކޮޅު  އެއާ  ޚަބީރަކަށް  އެހެން  އަސްލުތަކަކީ  ނުވަތަ  ވާގިޔާތަކަކީ  މައިގަނޑު  ބިނާވެފައިވާ 

މިޓީގެ  ވަނަ ނަންބަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ޕާކުކޮށްލީ އަދި ވިސްނުން މިހިރީ ކޮ  5ޔަކަށްނުވުން.  ޢުޖަދަލުކުރެވިދާނެ ރަ

  އުނިކުރުމާމެދު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރާއިރުގައި މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްފައި ދެން 
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ތަކަށް  ކުރަން. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓު  ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރު އެބަ 122 ...ގޮތެއް ނިންމާނީ. ޚަބީރު

އަކުރަކީ  އެކުގައި.    ޔަތްކުރުމާޢާރި އިތުރުކުރާ  ރ6ައެއީ  ހާމަކުރާ  ޚަބީރު  މަސްލަޢު.  ފަރާތެއްގެ  ވަކި  ތު  ޙަޔަކީ 

ގޮތުން ރަ  އިސްކުރުމުގެ  މިޢުދޭ  ދެންޔަކަށްނުވުން.  ބާބު.  13  ގޮތަށް.  އިޙުތިމާލުގެ    ވަނަ  އުސޫލު.  އިޙުތިމާލުގެ 

އުސޫލު އިޙުތިމާލުގެ  އުސޫލުން    . 123  ،އުސޫލު.  ކޯޓަށް  ހެއިޙްތިމާލުގެ  ހެއްކެއް  އްކެއް  އެ  ބަލައިގަންނާނީ 

އޮތްކަން ވުޖޫދުގައި  ވާގިޔާއެއް  ވަކި  ލިބޭ    ބަލައިގަތުމަށް  އެހީތެރިކަމެއް  ކޯޓަށް  ވަޒަންކުރުމުގައި  ނެތްކަން  ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ    123ހެއްކަކަށް އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލައިގަނެވޭނޭ ހެކި ވާނަމައޭ.  

އެއްކޮށް މި ދަންނަވާލަނީ. އިޙްތިމާލުގެ    ޔަތްކުރުމާ އެކުގައި ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް މި ގެނައީ. އެ ބަދަލާ ޢާށް ރިކޮމެންޓަކަ

ހެއްކެއް ކޯޓަށް  އުސޫލު ވުޖޫދުގައި  ން  ވާގިޔާއެއް  ވަކި  މައްސަލައާ ގުޅޭ  ހެއްކެއް ބަލައިގަތުމުން  އެ  ބަލައިގަންނާނީ 

ބަލައިގަނެވޭ  އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަ ދަށުން  އެ އުސޫލުގެ  އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭ ހެއްކަކަށް  ވަޒަންކުރުމުގައި ކޯޓަށް  ން 

ގުޅޭ އެހެން އިން ޖުމްލައެއް. ރަނގަޅު ދެން އޭގެ ފަހުން   ކޮށްލެވުނީ މައްސަލައާ މި  ހެކިވާނަމައޭ. އެހެންވީމާ، އިތުރު

އުސޫލު  . އިޙްތިމާލް  .124  .ރަނގަޅު؟ ދެއްތޯ ކޯޓުން    އިޚްތިމާލުގެ  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބޭނުންކުރުމުގައި 

އޮތީޢާރި މި  ސުރުޚީގައި  އަރިމަތީ  ރި  ،ޔަތްކުރަންވާނޭ.  އުސޫލުގައި  )ހ(  ޢާ އިޙްތިމާލު  ކަންކަން.  ޔަތްކުރަންޖެހޭ 

ތެރޭގައި ނުވަތަ  އެއްގޮތަކަށް އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ނިސްބަތް. )ށ( އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރި ހާލަތްތަކުގެ  

ތިމާގެވާ  އެއްގޮތް ހާލަތްތަކުގައި އޭނާ އެއްގޮތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު    ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ވަގުތުގެ ދުރުމިން. )ށ(

ނިސްބަތް ނުވަތަ އެއްގޮތްވާ ނިސްބަތް. އާދެ! ތިމާގެވާ ނިސްބަތް ނުވަތަ އެއްގޮތްވާ ނިސްބަތް. )ރ( އެއްގޮތަށް އޭނާ  

ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ޢަމަލުކޮ އޭނާ  ވިސްނާއިރު  މައްޗަށް  ޢަމަލުތަކުގެ  އޭނާގެ  )ބ(  އެއްގޮތްކަން.  ހާލަތްތަކުގެ  ށްފައިވާ 

ގޮތުގެ ވަކި ބައްޓަމެއް ދެމެގަނެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް އޭނާ ކުރަމުންދާ އުސޫލު ދެނެގަނެވޭކަން  

ނޫންކަން. އުފައްދާ    ނުވަތަ  ޝައްކު  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ހެއްކާމެދު  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  އިޙްތިމާލުގެ  )ޅ( 

އިންކާރުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ކަން. )ކ( އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލުން އެއް ފަރާތަކުން ހެކި ހުށަހަޅަނީ އިޙްތިމާލުގެ އުސޫލުން  

ޖަދަލުކުރު ހެއްކަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތަކުން  ނުވަތަ  އެހެން  ގޮތުންކަން  ނަފީކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުންކަން  މުގެ 

ވަނަ ބާބު، ނާދިރުވުމުގެ    14އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރެވުނީ. އާދެ!    ނޫންކަން.

ބަލައިގަންނާނީ އެ  ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހެއްކެއް    -125އުސޫލު. ނާދިރުވުމުގެ އުސޫލު ބަލައިގަތުން.  

ވުޖޫދުގައި އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ވަޒަންކުރުމުގައި ކޯޓަށް އެހީތެރިކަމެއް    ހެއްކެއް ބަލައިގަތުމުން ވަކި ވާގިޔާއެއް 

ރަނގަޅު.   ވާނަމައޭ.  ހެކި  ބަލައިގަނެވޭނެ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  އެ  ހެއްކަކަށް  އުސޫލުގައި    ،126ލިބޭ  ނާދިރުވުމުގެ 

ކޯޓުން ޔަތްޢާރި ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ބަލައިގަތުމުގައި  ކޯޓަށް  އުސޫލު  ނާދިރުވުމުގެ  ކަންކަން.    ކުރަންޖެހޭ 
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ހާދިސާ  )ހ(  ޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ޢާރި ހާދިސާ ދޭތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ވަގުތު ނުވަތަ އެ ދެ  ގޮސްފައިވާ ދެ  ހިނގާ 

އެއް ހާދިސާގައި  ކަން. )ނ(    ހާދިސާ އަނެއް ހާދިސާއާ ގުޅެނީ ކިހާ ނިސްބަތަކަށް )ށ( އެއް    ގާތްމިން.ހިނގާފައިވާ  

ނިސްބަތަކަށް  ކިހާ  ހިނގާފައިވަނީ  ހާދިސާގައި  އަނެއް  ކަންކަން  ހާދިސާތައް    ހިނގާފައިވާ  އެ  )ރ(  ކަން. 

ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ބ(  ؟ )ނެވުނު ހާދިސާތައްތަތަކުރާރުވެފައިވާ ނިސްބަތް. އެ ހާދިސާތައް އެ ބުނަނީ މަތީގައި އެ ބު

)ޅ( ހާލަތްތައް.  ވަށައިގެންވާ  ހާދިސާއެއްގައި  ކޮންމެ  އެއްގޮތް    އެއިން  ފާހަގަކުރެވޭ  ހާދިސާއަކުން  ކޮންމެ  އެއިން 

ސަބަބުތައް. އާދެ! އެހެންވީ މައިގަނޑު  މެދުވެރިވެފައިވާ  ހާދިސާއެއް ހިނގުމަށް  މާ،  ސިފަތައް. )ކ( އެއިން ކޮންމެ 

ފާސްކުރެވުނީ.   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އަކުރުތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  މާއްދާ  ދެންނެވި  މި  ވަނަ    15ދެންމެ 

އެއީ    ،ބާބު އުސޫލު.  އުސޫލު  127އިތުބާރުގެ  ނިސްބަތުގެ  އިތުބާރުކުރެވޭ  ސުރުޚީ،  އަރިމަތީ  މާއްދާ.  )ހ(    . ވަނަ 

ހުށަހަޅާ  މި ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ  އިތުބާރުކުރެވޭ ނިސްބަތުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން   ހެއްކަކީ 

)ށ( އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ އިތުބާރުކުރެވޭ    ހިނދަކު އޭގެ ޒާތުގައި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. 

ގެ )ހ( ރަނގަޅު. )ށ(    127. ފުރަތަމަ މާއްދާ  ވެއެނިސްބަތުގެ އުސޫލުން ހުށަހެޅޭ ހެކި ކޯޓަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ

)ށ(ގެ   ދަންނަވާލަނީ  މި  އެގްޒަ  -1މިހާރު  ރަނގަޅުކްރޮސް  ހެކި.  ހުށަހެޅޭ  ވަގުތު  ކްރޮސް    -2  .މިންކުރާ 

ބަސް ދޭ މީހަކު ދައްކާ ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް އިތުބާރުކުރެވެން އޮތް ނިސްބަތް  މިންކުރާ ވަގުތުގައި ހެކިއެގްޒަ

ހުށަހެ ހެކި. ރަނގަޅު.  ދައްކައިދިނުމަށް  އެގްޒަ  -3ޅޭ  ހެކިކްރޮސް  ކަމެއް  މިންކުރުމުގައި  މީހާ އިންކާރުކުރާ  ދޭ  ބަސް 

ނޫން   އެ  ރަނގަޅުއޮތީ  ހެކި.  ހުށަހެޅޭ  ދައްކައިދިނުމަށް  މީހާއަށް    -4  .ގޮތަކަށްކަން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށެއްގެ 

ވެސް   އެ  ހެކި.  ދައްކައިދޭ  ނިސްބަތް  އޮތް  އެހެންވީމާ،  އިތުބާރުކުރެވެން  ހުރިހާ    127ރަނގަޅު.  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކުރެވޭ ވަގުތު ނަފީކުރުމުގެ ގޮތުން  މިންއެގްޒަ  ކްރޮސް   -128ވިއްޖެ.  އަކުރުތަކެއް އެގޮތަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލައިގަނެ

ކްރޮސް ގޮތުން  ނަފީކުރުމުގެ  ވާހަކައެއް  ދައްކާފައިވާ  މީހާ  ދޭ  ހެކިބަސް  ހެކި.  ވަގުތު  އެގްޒަ  ހުށަހެޅޭ  މިންކުރެވޭ 

ނިސްބަތުގެ   އިތުބާރުކުރެވޭ  މައްޗަށް  ހެކީގެ  ނުހިނގާނެއެވެ.ހުށަހެޅޭ  އެހެން )ށ(  އުސޫލެއް  ރަނގަޅު.    ވީމާ،،  )ހ( 

ވުޖޫދުގައިވާކަން  މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ( ވާޤިޢާއެއް  ގެ ދަށުން ހެކި ހުށަހެޅޭނީ، އެ ހުށަހެޅޭ ހެކީގެ ސަބަބުން، ވަކި 

އެހީތެރިވެދޭނަމައެވެ ރަނގަޅުސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  އާދެ!    )ނ()ށ(.    .  ނެތް.  އެހެންވީމާ،  އާ    )ށ(އެއް  ހަމައަށް. 

އަރިމަތީ ސުރުޚ129ީރަނގަޅު.   ނިޔަތް ސާބި  ،ގެ  ހެކި.  ނުރަނގަޅު  ތެރެއިން    )ހ(ތުކޮށްދޭ  ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި 

ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  ކަމެއް ކިބައިގައި  މީހާގެ  މައްޗަށް އިތުބާރުކުރެވޭ    ޓަކައި  ހެކިބަސް ދޭ  ހެކީގެ  ހުށަހެޅޭ 

ނުހިނގާނެއެ އުސޫލެއް  ރަނގަޅު.  ނިސްބަތުގެ  ނުވަ  އަކީއޭނާ  -1ވެ.  ޖެހިފައިވާކަން  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ވަކި  އޭނާ  ތަ 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ނިޔަތް ނުވަތަ މަޤްޞަދު އޭނާގެ ކިބައިގައި އޮތްކަން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތެދުނޫން    . އެ ގޮތަކަށް 
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ރަނގަޅު.   އޮތް  -2ވެސް  އެނގިފައި  އޭނާއަށް  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހެކިބަހުގައި  ދިން    އޮތުން އޭނާ 

ރަނގަޅު.  ލާއިޤުނޫންކަން ފަ  -3.  ދައްކާފައިވާކަންއެހެން  ވާހަކަ  އެ  ހަމަ  އެހެންގޮތަކަށް  އެހަރެއްގައި  ވެސް    . 

ސާބިތުވެފައިވާކަން  މައްސަލައާ  -4ރަނގަޅު.   ކުށެއް  ބާވަތެއްގެ  ރަނގަޅު.  ގުޅުންހުރި  ޙަޤީޤަތް    -5.  ތެދު 

އެނގިގެން   ދަނޑިވަޅެއްގައި  ލާޒިމު  ނުވަތަ  ގަސް ބަޔާންކުރަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު  ދުގައި  ތެދުނޫން  ފަރުވާކުޑަކަމާއެކު 

ރަނގަޅު.  ދީފައިވާކަން ވެސް  )ށ(  ބާބު  16.  މުޢާމަލާތްތައް  ،ވަނަ  ލިބިގެންވާ  އިމްތިޔާޒު    . 130  ،އިމްތިޔާޒު. 

ނޫނެއްގައި އެހެން  ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން  ގާމި    )ހ(  . އާއި ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒް  ދެކެވޭ ވާހަކަ   މެދުގައިދެމަފިރިންގެ  

ކަ ގޮތަކަ ހިނދަކު،  ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ  ދެމިއޮތްއިރުއިށް  ގުޅުމެއް  މަތީގައި   ވެނީގެ  އަސާސްގެ  ގުޅުމުގެ    އެ 

ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ފިރިމީހާއަށް އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ  ފިރިމީހާއަށް ފިރިމީހާގެ    އަނބިމީހާއަށް

ހުށަހެޅުމަށް ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ދެމަފިރިންގެ    މަޖުބޫރެއް  އެ  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ 

ލިބިފައިވާ  މީހަކަށް  އެހެން  ފަރާތުން  މީހެއްގެ  ނުވަތަ    އެ   ނަމަ   ތެރެއިން  ފަރާތުގެ  ދިން  މަޢުލޫމާތެއް  އެ  މީހަކަށް 

)ހ(    ވެ.ތުގައި ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެސް ހެއްކެއްގެ ގޮ  ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ނެތި އެ މަޢުލޫމާތެއް

ދެކޮޅަށް ކުރާ    ކާއަނެކަ  ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު  ނަމަވެސް   ގައި އެހެން އޮތްމި މާއްދާގެ )ހ(   ރަނގަޅު. )ށ(

   ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް މި ޢީކުރި މީހާގެ މައްޗަށް އުފުލޭ ޖިނާއެ ކުށް   ކުށެއްގެ ސަބަބުން ޢީޖިނާ

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ(    ވެ. )ށ( ވެސް ރަނގަޅު. )ނ(މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެ

ދެމަފިރިން ވަރިވުމަށްފަހުގައި  ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒް  ދެމިއޮންނާނެއެ  އިން    -131ވެ. )ނ( ވެސް ރަނގަޅު. ދެން  ވެސް 

މަޢުލޫމާތު ހުރި  އިދާރާއެއްގައި  ސު  .131  .ދައުލަތުގެ  މަޢުލޫމާތުރުޚީ،  އަރިމަތީ  ހުރި  އިދާރާއެއްގައި    . ދައުލަތުގެ 

ނޫނެއްގެ  ގާކަމާގުޅޭ    ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުންދާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން 

މަޢުލޫމާތެއް ހިފެހެއްޓިގެންވާ  ދޫކުރުން  ނުވަތަ  މަނާކުރެވިގެންވާ  ދޫކުރުން  ނިސްބަތްވާ    ދަށުން  މަޢުލޫމާތެއް  އެ 

ކަމާ ހުއްދަ  އިދާރާގެ  މީހެއްގެ  ނުވާނެއެވެބެހޭ  ހުށަހަޅައިގެން  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  މެނުވީ  ލިބިގެން  ވަނަ    131.   

އަޅުގަނޑުމެން   ކޮށްލަނީ  މާއްދާ  މި  ބައްދަލުކުރާއިރު  ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ  ކަމާޕާކް  ޚިޔާލު   ގައިމި  ބޭފުޅުންގެ    އެ 

އެ  ހޯދާލަން.  ޑޮމެއިންއަށް އެ    އީ ވެސް  ޕަބްލިކް  ގޮތުގައި    ލީކްވެގެން  ހެއްކެއްގެ  ލިޔުން  ނުކުރެވޭނެތޯ،  ބޭނުންދާ 

ލިބިގެންވާ ރައްކާތެރިކަން  -132  ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް.  އެ  ހުށަނޭޅޭނެތޯ އެއީ އަރިމަތީ    ، ރަސްމީ މުޢާމަލާތްތަކަށް 

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ ސިއްރު މަސުރުޚީ. ދަ އޭނާގެ  ހެކީގެ ގޮތުގައި  އުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށް  ޢުލޫމާތެއް 

ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތެ  ކޯޓަށް  އެ  ހާމަކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ކަމާ    އެ އް  އެފަދަ  އިދާރާގައި  ދައުލަތުގެ  ލިބުނު  މީހަކަށް 

ތެރެއިން އުސޫލުގެ  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރަން  ހާމަކުރުމަށް  ނުވަތަ    ގުޅޭގޮތުން  މަޢުލޫމާތު  ހުއްދަކުރާ  ގާއެފަދަ  ނޫނަކުން 
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  މިހާރު މި   132ވެ.  ޢަމަލުކުރަން އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިންނެނޫނުގައި  ގާއި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެ  ލަތެއްގަ ހާ

ކަމަށް.   ރަނގަޅު  ގޮތް  ކުރިކަމު  -133އޮތް  މަޢުލޫމާތު  ކުށެއް  ރައްކާތެރިކަންގެ  ލިބިދޭ  ފަރާތަށް  މީހަކު    .ހާމަކުރާ 

ފަރާތަކީ މަޢުލޫމާތު ދޭ  ފަރާތަކީ އެނުވަތަ   ކުށެއް ކުރިކަމުގެ  ކަމުގެ  ކާކުކަން ނުވަތަ އެ  ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުކުރި 

އެ    ށްމަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރަކަށް ނުވަތަ ފުލުހަކަށް ލިބުނީ ކިހިނެއްކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ހެކީގެ ގޮތުގެ ހުށަހެޅުމަ

މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް    ގައި ހަމަވަރާތަކަށްފަހުމަޝް  133ވެ.  ފަނޑިޔާރަކަށް ނުވަތަ ފުލުހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެއެ

ފެނު މި   134.  ނީބޭއްވުމަށް  މު  އަރިމަތީގައި  ވަކީލާއި  ލިބިދޭ  ވައޮތީ،  މަޢުލޫމާތާއި  ބަދަލުކުރެވޭ  ދެމެދު  އްކިލާ 

އެ    ވާލުކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެންހަނޫނީ ވަކީލާ  ގާމުވައްކިލަކު    ރައްކާތެރިކަން. )ހ(

ނޫނީ ވަކީލު އޭނާގެ މުވައްކިލު  ގާދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކައެއް ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވުނު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 

ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން   މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ  އެއްވެސް  ވަކީލު މުވައްކިލަށް  ގާތަމްސީލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ  ނޫނީ 

ލަފައެއްގެ ގާދީފައިވާ   ބައެއްނޫނީ  މެނުވީ      ލިބިގެން  ހުއްދަ  މުވައްކިލުގެ  ހާމަކޮށްގެން  ގާވިޔަސް  ވަކީލު  ނޫނީ 

)ށ(.  134ވެ.  ނުވާނެއެ އޮތް ގެ  އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ދެމެދު  ގާ  ނަމަވެސް   މި  މުވައްކިލާ  ވަކީލާއި  ނޫނީ 

ބަދަލުކުރެވުނީ   މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ނުވަތަ  ދެކެވުނީ  ކުރުމަށް  ނޫނާ  ގާވާހަކައެއް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު 

  ވެ. ރަނގަޅު. )ނ( ގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެނެއް ނުވެއެތަށް މި މާއްދާގެ )ހ(ޢާމަލާކަމުގައިވާނަމަ އެފަދަ މު

މަޢުލޫމާތެއް   ބުނާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ކަމުގައިގާމި  ފަރާތުން  މުވައްކިލުގެ  ސީދާ  ލިބުނީ  ވަކީލަށް  ވިޔަސް    ނޫނީ 

ކަމުގައިނުވަތަ   ކިބައިން  ފަރާތެއްގެ  ތަމްސީލުކުރާ  ނުވަތަ އޭނާ  މާއްދާގެ    ނުވިޔަސް  މި  ނުވަތަ ނުވިޔަސް  ވިޔަސް 

ލިބިގެންވެއެ)ހ( މަޢުލޫމާތަށް  އެ  އިމްތިޔާޒް  ލިބިދޭ  ދަށުން  )ރ( ގެ  ރަނގަޅު.  ވެސް  )ނ(  ނޫނީ  ގާމުވައްކިލު    ވެ. 

ކަމުގައި އައި  ނިމުމަކަށް  ކުރުން  ޢައްޔަންކުރި  ދެމެދުގައި  ގާމުވައްކިލާއި    މަވެސްވީނަ  ވަކީލު  ވަކީލުގެ  ނޫނީ 

ދަށުން ލިބިގެންވާ އިމްތިޔާޒު ދެމިއޮންނާނެއެވެބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތަށް މި މާއްދާގައި )ހ(  މި    ރަނގަޅު. )ބ(   .ގެ 

އުސޫލުތައް   ބަޔާންކުރާ  އެގާމާއްދާގައި  މުވައްޒަފުންނާއި  އޭނާގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  ވަކީލުގެ  ހީތެރިންގެ  ނޫނީ 

ވަނަ މާއްދާއާ    134  .ނިމުނީއެ  އެ މާއްދާ  ،  134އާދެ! އެހެންވީމަ  .  135  ރަނގަޅު.  . ވެސް ހިނގާނެއެވެ  މައްޗަށް

 ލާނީ. އިހަމައިން މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ނިންމަ
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