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පෙරවදන 
 
ඉස්ලාමය, සාම්ප්රදාික  අර්ථපයන් තවත් ආගමක් පනාපේ. ඉස්ලාමය තුළින් මිනිසාට සාරධර්ම සපිරි 
ෙරිපුර්ණ ජීවන රටාවක් අනුව ජීවත් වීපම්ප් මාර්පගෝෙපේශය ලබා දී ඇත. පමම මඟ පෙන්වීම සඳහා 
මුලි  ඉගැන්වීම්ප් අන්තර්ගත වී ඇත්පත් මනුෂ්යය වර්ගයා පවනුපවන් විශ්වපේ අධිෙති මහා  ාරුණි  
අල්ලාහ් විසින් ෙහළ  රන ලද අවසාන දිවයමය මාර්පගෝෙපේශය ූ  අල් ුරර්ආනපයි  ය. පමම අල් 
ුරර්ආනය ෙහළ  රනු ලැබුපේ මුහම්ප්මේ (එතුමාණන් ප පරි  මහා  ාරුණි  අල්ලාහ්පේ ශාන්තිය 
හා  රුණාව අත්පේවා) තුමාණන් ට ය. අල් ුරර්ආන් ඉගැන්වීම්ප් ෙදනම්ප්  ර ගනිමින් එතුමාණන් 
විසින් වසර 23ක් පුරාවට තම ජීවිතය ස ස්  ර ගනිමින් පලෝ වැසි ජනයාට අලං ාර පුර්වාදර්ශයන් 
ලබා දී ඇත. එපහිකන් ඉස්ලාමපේ පදවැනි වැදගත් මඟ පෙන්වීම වී ඇත්පත් මුහම්ප්මේ (එතුමාණන් 
ප පරි  මහා  ාරුණි  අල්ලාහ්පේ ශාන්තිය හා  රුණාව අත්පේවා) තුමාණන්පේ ක්රියාවන්, 
ර ාශන, පෙපදස් හා එතුමාණන් විසින් අනුමත  රන ලද දෑ අඩංගු ‘සුන්නා’ නමින් හැඳින් පවන 
පිළිපවත ය.  
 
ඉස්ලාමය ෙරිපුර්ණ ජීවන සැලැස්මක් පහිකන් මිනිස් ජීවිතපේ සියළු ෙැති ඩයන් සඳහා ඉහත 
මුලාශ්රයන් ි  මඟ පෙන්වීම්ප් අන්තර්ගත වී ඇත. පලාව අවසන් දිනය දක්වා මනුෂ්ය වර්ගයාපේ අඛණ්ඩ 
ෙැවැත්ම සහති  වීමට නම්ප් රජනන ක්රියාවලිය සි ව විය තුතුය. ඉස්ලාමීය පිළිපවත අනුව පමය විවාහ 
සංස්ථාව තුළින් ෙමණක් සි ව විය තුතු ව ඇත. එපහිකන් ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්ප් තුළින් විවාහය හා බැඳුනු 
ඉගැන්වීම්ප් රාශියක් අෙ පවත ලබා දී ඇත. පමම ඉගැන්වීම්ප් නනති  ෙදනමකින් ස ස්  ර ගැනීම ශ්රී 
ලං ාපේ පමන්ම පලාව අපනුරත් රටවල් ි  ‘මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද නීතිය’ මගින් සි ව ප ාට 
ඇත. දැනට අෙ ඉදිරිපේ දිගහැපරමින් තිපබන්පන් පමම නීතිය ඉස්ලාමීය රධාන මුලාශ්රයන් අනුව 
ස ස්  ර ගැනීපම්ප් අභිපයෝගයික. පමි  දී සා ච්ඡා  රන්නට බලාපොපරාත්තු වන්පන් පමම නීති 
ෙේධතිපේ හරය පමන්ම ඉස්ලාමීය රධාන මුලාශ්රයන් අනුව එය ස ස්  ර ගැනීපම්ප්  රුණුය.  

 
නිවැරදි අතුරින් පමම නීති ෙේධතිය ස ස්  ර ගැනීම අෙ සැමපේ වගකීමක් පහිකන් අෙ සැපවාම ඒ 
සඳහා දාය ත්වය ලබා දිය තුතු ව ඇත.  
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හැඳින්වීම 
 
නූතන පලෝ ය පදස බලන විට එක් රටක් තුළ විවිධ ජාතීන්වලට හා ආගම්ප් වලට අිකති මිනිසුන් ජීවත් 
වීම දැ  ගත හැකිය. මූලි  වශපයන් කිතුනු, තුපදේ, ඉස්ලාම්ප්, ි න් ව පබෞේධ යන ආගම්ප් හා අපනුරත් 
සුළු ආගම්ප් පිළිෙදින්නන් ජීවත් වන පබාපහෝ රටවල් තිපේ. තවද රට  ජනතාව විවිධ ජාතීන් වලටද 
අයත් අය පවති. පම්ප් නිසා එ ම රපේ ජනයා අතර ආගම්ප් වශපයන් පමන්ම සම්ප්රදාික  වශපයන් 
විවිධ විශ්වාසයන් තිපබන පහිකන් ඔවුන්පේ විශ්වාසය හා සම්ප්රදාය ෙදනම්ප්  රගත් ආපේනි  නීති 
ෙේධතීන් තිපේ. පම්ප් නිසා යම්ප් රට  බහුවිධ නීති ෙේධති බිි  වීම වැළැක්විය පනාහැකිය. ශ්රී ලං ාව 
තුළ රපේ පෙරිම නීතිය ූ  රාජය වයවස්ථාව පමන්ම අෙරාධ නීති සංග්රහය සැමට පො ව වන අතර 
සිවිල් නීතිය තුළ පමම පවනස් ම්ප් දක්නට ඇත.  

 
ඉහත සඳහන් තත්ත්වය නිසා ඉස්ලාමීය රාජයයක් තුළ මූලි  වශපයන් ඉස්ලාමීය නීතිය පත්තරීතර 
නීතිය පලස ක්රියාත්ම  වුනද අපනුරත් ආගමි යන් සඳහා ඔවුන්පේම නීති ෙේධති තිබීම ඉස්ලාමය 
වළක්වන්පන් නැත. නිදසුනක් පලස කිතුනුවන්ට බිකබලය ෙදනම්ප්  රගනිමින් ඔවුන්ට තම නීති 
ෙේධතියක් ස ස්  රගත හැකි අතර තුපදේවන්ටද පමපලස සි ව  ළ හැකිය. ඇතැම්ප් විට පමම නීති 
රපේ පත්තරීතර නීතිය සමඟ ගැටිය හැකිය. එවන් අවස්ථාවලදී රමුඛස්ථානය ි මි වන්පන් රපේ 
පත්තරීතර නීතියටික. ප පස්නමුත් රට  ජීවත් වන සුළු ආගමි යන්පේ පුේගල නීති, රපේ 
පත්තරීතර නීතියට පනාගැපටන අ ාරපයන් ක්රියාත්ම  කිරීපම්ප් හැකියාව පබාපහෝවිට ඇත. 
නිදසුනක් පලස කිතුවන්පේ විවාහ නීතිය, දික් සාද නීතිය, පේෙල පරුම නීතිය යනාදී පුේගල නීති 
මූලි  නීතිය  හා ගැපටන්පන් නැත.  
 
අෙ ජීවත් වන ශ්රී ලං ාව යනු බහු වාර්ගි  බහු ආගමි  රටකි. එි  විවිධ ජාතීන් හා ආගමි යන් ජීවත් 
පවති. බහුතරයක් ජනයා සිංහල වන අතර පයෝන , පදමළ, බර්ගර් යන සුළු ජාතීන් ජීවත් පවති. 
බහුතර ජනයා පබෞේධ දර්ශනය අනුගමනය  රන අතර අන් අය කිතුනු, ඉස්ලාම්ප්, ි න් ව යන ආගම්ප් 
පිළිෙදිති. පම්ප් සියල්ලන්ටම පො ව ූ  එක් පත්තරීතර නීති ෙේධතියක් ලං ාව තුළ තිපේ. ප පස්නමුත් 
පො ව සිවිල් නීතියට අමතරව ඇතැම්ප් ජන ප ාටස් වල සම්ප්රදායන් සැලකිල්ලට පගන පඩරට නීතිය, 
පත්සවලාපම්ප් නීතිය යන පුේගල නීති ලං ාව තුළ ක්රියාත්ම  පේ. පඩරැටියන් සඳහා පඩරට නීතිය 

ක්රියාත්ම  පේ. පේෙල ෙැවරීම, දරු මට හදා ගැනීම, විවාහය, නිශ්චල පේෙල පරුමවීම, චංචල 
පේෙල පරුම වීම හා සාමානය  රුණු යන ීරර්ෂ් හයක් යටපත් නනති  විධිවිධාන පඩරට නීතියට 
අන්තර්ගත පේ. පතසවලම්ප් නීතිය දැනට බලොන්පන් පතුරු ෙළාත නිතයවාසය ප ාට ගත් ්රවිඩ 
ජනතාවට හා ඒ ෙළාපත් පිි ටි ඉඩම්ප් පිළිබඳ ව ය. තවද පබෞේධ විහාර හා පේවාලගම්ප් ඉඩම්ප් සම්ප්බන්ධ 

ව  ටතුතු කිරීපම්ප්දී රපේ ෙවතින සැමට පො ව ූ  ඉඩම්ප් නීතිය අනුව  ටතුතු  ළ පනාහැකි නිසා 1931 

අං  19 දරණ පබෞේධ විහාර හා පේවාලගම්ප් ආඥා ෙනතක් ලං ාපේ ක්රියාත්ම  පේ. පමපලසම 
ලං ාපේ ජීවත් වන මුස්ලිම්ප්වරුන් සැලකිල්ලට පගන මුස්ලිම්ප්වරුන් සඳහා මුස්ලිම්ප් නීතියක්ද ලං ාව 
තුළ ක්රියාත්ම  පේ.  

 
ලං ාව තුළ ක්රියාත්ම  වන මුස්ලිම්ප් නීතිය තුළ මුස්ලිම්ප්වරුන්පේ විවාහ හා දික් සාද පිළිබඳ නීති, 
පේෙල පරුම වීපම්ප් නීති, ෙල්ලි වක්ෆ් කිරීපම්ප් නීති ඇතුළත් වී ඇත. ප පස්නමුත් ලං ාපේ 
ක්රියාත්ම  වන මුස්ලිම්ප් නීතිය තුල ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය ඇතුලත් පනාවන බව පමි දී විපශ්ෂ්පයන් 
සඳහන්  ළ තුතුය. පමයට පහ්තුව පමම දණ්ඩ නීතිය සැලකීපම්ප්දී ලං ාපේ පො ව දණ්ඩ නීතිය හා 
ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය යන නීති ෙේධති පද  එකිපන  ගැපටන අතර පමම දණ්ඩ නීති ෙේධති පද  
ලං ාපේ ක්රියාත්ම  කිරීපම්ප්දී ගැටලු ාරී තත්ත්ව රාශියක් ඇති විය හැකි වීමය. පමවන් පහ්තු නිසා 
ලං ාපේ  මුස්ලිම්ප්වරුන්ට ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය ක්රියාත්ම  කිරීමට අනුමැතියක් පනාමැත.  
 
ලං ාපේ ෙවතින වර්තමාන මුස්ලිම්ප් නීතිය අද තිපබන තත්ත්වයට ෙැමිණීමට පෙර  ඩඉම්ප් කිි ෙයක් 
ෙසු  ර ඇත. ලං ාපේ මුස්ලිම්ප්වරුන් සඳහා නීති සංග්රහයක් මුල්වරට ඇති  රන ලේපේ බ්රිතානය 
ආණ්ුව විසිනි. පමය 1806 මහම්ප්මත් නීති සංග්රහය පලස හැඳින්පේ. 1806 මහම්ප්මති  සංග්රහය දැන් 
වලංගු පනාවන අතර දැනට මුස්ලිම්ප්වරුන් සඳහා ක්රියාත්ම  වන්පන් 1931 අං  10 දරණ මුස්ලිම්ප්  
අන්තිම  ැමති ෙත්ර රි ත පේෙල පරුමවීපම්ප් ෙනත, 1951 අං  13 දරණ මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද 
ෙනත හා 1956 අං  51 දරණ මුස්ලිම්ප් පේවස්ථාන පුණයභාර හා වුරෆ් ආඥාෙනත යන ෙනත්ය.  
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මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද ෙනත 
 
ලං ාපේ දැනට ක්රියාත්ම  වන මුස්ලිම්ප් නීතිපේ වැඩි අවධානයක් විවාහ හා දික් සාද ෙනතට පයාමු 
වී ඇත. දැනට ෙවතින මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද ෙනත ලාංකීය මුස්ලිම්ප්වරුන්පේ සම්ප්රදාය, ඉස්ලාම්ප් 
ආගමි  නීති හා ඇතැම්ප් ෙරිොලනමය නීති ෙදනම්ප්  රගනිමින් බිි  වී ඇත. 
 
මුස්ලිම්ප්වරුන් අතර විවාහ සම්ප්බන්ධ ම්ප් ඇති කිරීම සහ ඔවුන් අතර ෙවතින විවාහයක් දික් සාද 

කිරීම සම්ප්බන්ධපයන් නීතිමය රතිොදන නීතිගත ප ාට ඇත්පත් 1951 අං  13 දරණ මුස්ලිම්ප් විවාහ 

සහ දික් සාද ෙනත මගින් ය. 1954 අං  31, 1955 අං  22, 1965 අං  1, 1965 අං  5, 1969 

අං  32 හා 1975 අං  41 දරණ ෙණත් මගින් මුල් ෙනත වරින්වර සංපශෝධනය ප ාට ඇත.   

 
විවාහ හා දික් සාද ලියාෙදිංචි සඳහා ෙත්  රන ලද නිලධාරීන් හා ආයතන, දික් සාද ෙැමිණිලි විභාග 
 රන ක්වාසි අධි රණ ක්රමය, වලංගු විවාහයක් සඳහා අවශය ප ාන්පේසි, විවාහය ලියා ෙදිංචි  රන 
ක්රියා ෙටිොටිය, දික් සාද සි වවන ක්රම හා එම දික් සාද ලියාෙදිංචි  රන ක්රියා ෙටිොටිය, දික් සාද ූ  
 ාන්තාව සඳහා ූ  නඩත්තුව. යනාදී වැදගත්  රුණු රාශියක් මු.වි.දි ෙනපත් ඇතුළත් පේ.  
 
පමම ෙනත මහා ෙරිමාණපයන් සංපශෝධනය කිරීම සඳහා සංපශෝධන  මිටු කිි ෙයක්ම පත්සහ දරා 
ඇත.  
 

 1951 : 1951 අං  13 දරණ මුස්ලිම්ප් විවාහ සහ දික් සාද ෙනත 

 1972 : ෆාරුක්  මිටුව 

 1984 :  නගරත්න  මිටුව 

 1990 : ෂ්හාේදීන්  මිටුව 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පමම  මිටු වල මූලි  අවධානය පයාමු වී ඇත්පත් ෙනපත් ඇති ෙරිොලනමය විධි විධාන 
සම්ප්බන්ධවික. ක්රියාත්ම  පවමින් ෙවතින ක්වාසි අධි රණ ක්රමපේ පදෝෂ් රාශියක් තිපබන බව පමම 
 මිටු වාර්තා  පෙන්වා දී ඇති අතර ඒ සඳහා පයෝජනා ඉදිරිෙත් වී ඇත. ප පස්නමුත් පමම  මිටු 
වාර්තාවලින් ඉදිරිෙත් වී ඇති පයෝජනා නිසි පලස ක්රියාවට නැංවි පනාමැත.   

 
 

1951 අං  13 දරණ 
මුස්ලිම්ප් විවාහ සහ 
දික් සාද ෙනත 

 

H.M.Z ෆාරුක් රමුඛ 
 මිටුව 

 

A.R.H  නගරත්න 

රමුඛ  මිටුව 

A.M.M. ෂ්හාේදීන් 

රමුඛ  මිටුව 

1951 
 

1972 
 

1984 
 

1990 
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මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද ෙනත සංපශෝධනය 
 
වර්තමානපේ සා ච්ඡා පවමින් ෙවතිනු පේ ද පමම ෙනත සඳහා ූ  සංපශෝධනයන් පිළිබඳ ව ය.  වසර 
2006 දී “මුස්ලිම්ප්  ාන්තා ගපේෂ්ණ හා ක්රියා ාරී සංසඳය”, මු.වි.දි ෙනත සංපශෝධනය විය තුතු බව 
දැඩිව අවධාරණය  ළ අතර සංපශෝධනය  ළ තුතු අන්දම පිලිබඳ පයෝජනා ඇතුලත් ගපේෂ්ණ ලිපි 
එළිදැක්ූ හ. පමම  රුණු ෙදනම්ප්  රගනිමින් මුස්ලිම්ප්  ාන්තා ක්රියා ාරිනීන්ද ඉල්ලීම්ප් ඉදිරිෙත් 
 ළහ. දැන් තිපබන මු.වි.දි ෙනත ගැන පමාවුන්පේ පචෝදනා වනුපේ.  
 

1. පමය  ාන්තාවන්ට අසාධාරණයක් සි ව වන පලසත්  ාන්තාවන්ට හානියක් ඇතිවන 
අතුරිනුත් තිපේ. එබැවින්  ාන්තාවන් ආරක්ෂ්ාවන ෙරිදි ෙනත සංපශෝධනය විය තුතුය.  

2. ඉස්ලාම්ප් දහමට ෙටහැනි  රුණු. ඉස්ලාමීය පනාවන සම්ප්රදාික  නීති ෙනපත් අඩංගු පේ. එම 
 රුණු ෙනතින් ඉවත් විය තුතය.  

3. ඇතැම්ප් ඉස්ලාමීය නීති වලට වැරදි අර්ථ ථන ලබා දී ඇත. පමම නීති නිසි ගපේෂ්ණයකින් 
ෙසුව නිවැරදි පලස අර්ථ ථනය කිරීම. 

4. ෙරිොලනමය වශපයන් තවත් පබාපහෝ පවනස්  ම්ප් අවශය පේ. ෙරිොලනමය නීති තවත් 
සංපශෝධනය  ර ගුණාත්ම භාවය ඉහළ නැංවීම.  

 
පමාවුන්පේ ඇතැම්ප් පචෝදනා සාධාරණය. එනිසා වත්මන් ෙනත සංපශෝධනය විය තුතුික යන්න පිළිබඳ 
කිසිඳු විරුේධත්වයක් අෙට පනාමැත. ප පස්නමුත් පමම පයෝජනා ගැඹුරින් අධයයනය කිරීපම්ප්දී 
එතුළ ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්ප් වලට ෙටහැනි  රුණු කිි ෙයක් ඇතුළත් වී ඇත. එබැවින් මු.වි.දි ෙනත 
සංපශෝධනය තුළින් ඉස්ලාමීය විවාහය හා දික් සාදය පිලිබඳ ඉස්ලාමීය මූලි  ඉගැන්වීම්ප් වි ෘති 
පනාවන පස් වගබලාගත තුතු පේ.  

 
වර්ෂ් 2009 දී එව ට අධි රණ අමාතය මිලින්ද පමාරපගාඩ මහතා විසින් මු.වි.දි ෙනත සංපශෝධනය 
සඳහා විශ්රාමි  පශ්්රෂ්්ධාධි රණ විනිසුරු සලීම්ප් මර්ූෆ් රමුඛ 19 පදපනුරපගන් සමන්විත  මිටුවක් 
ෙත්  රන ලදී. පමම  මිටු සාමාජි යන් ඉතා දිගු  ලක් තිස්පස් පමම මු.වි.දි ෙනත සංපශෝධනය 
සඳහා ූ  වාර්තාව ස ස්  ළ අතර පමම වාර්තාව සඳහා ලං ාපේ ෙහත සංවිධාන වල ගපේෂ්ණ හා 
පයෝජනාද සැලකිල්ලට පගන ඇත.  

 
සමස්ත ලං ා ජමියතුල් පලමා සංවිධානය මුස්ලිම්ප්  ාන්තා ගපේෂ්ණ හා ක්රියා ාරී සංසඳය 

ශ්රී ලං ා තේි ේ ජමාත් සංවිධානය මුස්ලිම්ප් නීතිපේදීන්පේ සංගමය 

නුවර සංසඳය අල් අමාන් නුස්රත් සංවිධානය 

YMMA  

 
අවුරු ව නවය ට ෙසු මු.වි.දි ෙනපත් සංපශෝධන වාර්තාව අධි රණ අමාතයංශයට 2018 ජනවාරි 22 
වන දින ඉදිරිෙත්  රන ලදී. පමම  මිටුපේ සියලු සාමාජි යන් අතර පමම වාර්තාපේ  රුණු පිළිබඳ 
එ ඟතාවයක් පනාමැති නිසා විශ්රාමි  පශ්්රෂ්්ධාධි රණ විනිසුරු සලීම්ප් මර්ූෆ්පේ නාය ත්වය යටපත් 
 ණ්ඩායමක් හා ජනාධිෙති නීතිඥ ෆාිකස් මුස්තාෆා යටපත්  ණ්ඩායමක් වශපයන් මුල්  මිටුව 
පද ට පබදී පගාස් ඇත. සලීම්ප් මර්ූෆ්  ණ්ඩායම ඉදිරිෙත්  ළ වාර්තාපේ ඉස්ලාමයට ෙටහැනි 
 රුණු ඇති බැවින් එම  රුණු පිළිගත පනාහැකි බව සඳහන්  රමින් එම  රුණු ඉස්ලාමයට 
ෙටහැනි පනාවන පලස සංපශෝධනය  ළ තුත්පත් ප පස්ද යන පයෝජනා ඇතුළත් පදවන වාර්තාවක් 
ෆාිකස් මුස්තෆා  ණ්ඩායම ඉදිරිෙත්  ර ඇත. එනම්ප් පමය මුස්ලිම්ප්වරුන් සඳහා ූ  ඉතා වැදගත් 
මාතෘ ාවකි. ෙනත සංපශෝධනය විය තුතුය, නමුත් එය ඉස්ලාමයට ෙටහැනි පනාවිය තුතුය, මුස්ලිම්ප් 
සමාජය තුළ පමම සංපශෝධනය නිසා පබදීමක් ඇති පනාවිය තුතුය. එබැවින් පමම වාර්තා පදප න් 
පිළිගත හැක්පක් ුරමන වාර්තාවද? යන්න සෑම මුස්ලිම්ප්වරපයුරම ඇසිය තුතු රශ්නයකි. පම්ප් පිළිබඳව 
සා ච්චා කිරීම පමම ලිපිපේ අරමුණික. පමම වාර්තාව ඉදිරිෙත් වී ඇත්පත් මුස්ලිම්ප් විවාහ හා 
දික් සාද නීති පිළිබඳවය. එබැවින් පමම ලිපිය තුළින් විවාහ හා දික් සාද පිළිබඳ ඉස්ලාමීය 
ඉගැන්වීම්ප්, ඊට අදාළ ෙනත, එම අංශ වල සි ව විය තුතු සංපශෝධන සඳහා ූ  ඉල්ලීම්ප් හා එය ප ාපතක් 
 වරට ඉස්ලාමීයද යන්න, පිළියමක්  වශපයන් ලබා  වන් වාර්තා පද , එම වාර්තා වල විසඳුම්ප් ප ාපතක් 
ඉස්ලාමීයද යන්න සා ච්චා පේ. තවද අෙපේ රපේශය ප බඳුද යන්නත් ප ටිපයන් සා ච්චා පේ.  
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මු.වි.දි ෙනත ක්රියාවට නැංවීම සඳහා ෙත්  රන ලද නිලධාරීන් හා ආයතන 
 
මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කස්ාද ියා පදිංචිය 
 
ලං ාපේ  ැබිනේ අමාතයවරපයුර වන ස්වපේශ  ටතුතු අමාතයවරයා යටපත් ස්වපේශ  ටතුතු 
අමාතයංශය ක්රියා  රික. ස්වපේශ  ටතුතු අමාතයංශය යටපත් පරජිස්රාර් ජනරාල් පදොර්තුපම්ප්න්තුව 
ක්රියා  රන අතර එි  රධානියා පරජිස්රාර් ජපන්රාල්වරයාය. පරජිස්රාර් ජනරාල් පදොර්තුපම්ප්න්තුපේ 
රධාන  ාර්යයක් වනුපේ විවාහ හා දික් සාද ලියා ෙදිංචි කිරීමික. ඒ අනුව මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද 
ලියා ෙදිංචිය සි ව වන්පන්ද පමම පදොර්තපම්ප්න්තුව යටපත්ය. 
 
මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ලරාර්වරවන් 

 
මු.වි.දි ෙනපත් 8 වන වගන්තියට අනුව ඉල්ලුම්ප් ෙත්රි ා  ැඳවා මුස්ලිම්ප් පරජිස්රාර් වරුන් ෙත් 
 රනු ලැපේ. මුස්ලිම්ප් පරජිස්රාර් වරුන් පිරිමින් විය තුතු අතර ඔවුන්පේ රධාන  ාර්යය 
වනුපේ මුස්ලිම්ප් විවාහ ලියා ෙදිංචි කිරීමික.  

 
මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කස්ාද පිළිබඳව මතු වන ගැටළු නිොකනය කිරීම 

 
පමම විවාහ හා දික් සාදය සි ව කිරීමට හා එි  ඇති වන ගැටළු නිරා රණය කිරීමට ශ්රී ලං ා මුස්ලිම්ප් 
විවාහ හා දික් සාද ෙනත මූලි  වශපයන් ක්වාසි අධි රණ හා ක්වාසි මණ්ඩලය පිි ටුවනු ලැපේ.  
ලං ාපේ  ැබිනේ අමාතයවරපයුර වන අධි රණ අමාතයවරයා යටපත් අධි රණ අමාතයංශය ක්රියා 
 රික. ක්වාසි අධි රණ හා ක්වාසි මණ්ඩලය යන පද ම ක්රියා  රන්පන් අධි රණ අමාතයංශය 
යටපත්ය.  
 
ක්වාසි අධිකෙණය  
 

මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද සම්ප්බන්ධ ආරවුල් ෙැන නඟින අවස්ථාවලදී විනිසුරුවරුන් පලස 
 ටතුතු  රන්පන් ක්වාසිවරුන්ය. ක්වාසිවරුන් ෙත්  රනු ලබන්පන් අධි රණ පස්වා 
ප ාමිෂ්න් සභාව විසිනි. එක් ප ාේධාශයක් සඳහා ෙත්  රනු ලබන්පන් එ  ක්වාසිවරපයුර 
ෙමණි. දික් සාද ඉල්ලීම්ප් විභාග  රන විට ක්වාසි වරයා සඳහා පිරිමීන් තිපදපනුරපගන් 
සමන්විත පෙපේශ  මණ්ඩලයක් ක්වාසි වරයා විසින් ෙත්  රනු ලැපේ.  

 
ක්වාසි මණ්ඩලය 

 
තවද අධි රණ පස්වා ප ාමිෂ්න් සභාව විසින් මුස්ලිම්ප් පිරිමි ෙස්පදපනුරපගන් තුක්ත ක්වාසි 
මණ්ඩලයක්ද ෙත් රනු ලැපේ. ක්වාසි මණ්ඩලපේ රධාන  ාර්යය වනුපේ ඒ ඒ 
ප ාේධාශයන්ි  ක්වාසිවරුන්පේ තීරණයන්ට විරුේධව ඇති අභියාචනා විභාග කිරීමික. 
පරජිස්රාර් ජනරාල්වරයා විසින් පමම ක්වාසි මණ්ඩලයට පල් ම්ප්වරපයුර ෙත්  රනු ලැපේ.  

 
මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කස්ාද උපරේශක මණ්ඩලය 

 
මු.වි.දි ෙනපත් 4වන වගන්තියට අනුව මුස්ලිම්ප් විවාහ සහ දික් සාද පෙපේශ  මණ්ඩලයක් පිි ටුවිය 
තුතුය. පරජිස්රාර් ජනරාල්වරයා නිලබලපයන්ම එම මණ්ඩලපේ සභාෙති විය තුතුය. අදාළ 
අමාතයවරයා විසින් ෙත් රනු ලබන හතර පදපනුරට පනාඅු නව පදපනුරට පනාවැඩි මුස්ලිම්ප් පිරිමි 
සමාජිය යන් සංඛයාවකින් පමම පෙපේශ  මණ්ඩලය සමන්විත පේ. මු.වි.දි ෙනතට අනුව මුස්ලිම්ප් 
විවාහ හා දික් සාද සම්ප්බන්ධව පරජිස්රාර් ජනරාල්වරයාට පෙපදස් ලබා දීම පමම පෙපේශ  
මණ්ඩලපේ රධාන  ාර්යයික. පරජිස්රාර් ජනරාල්වරයා විසින් තම  ාර්යාලපේ නිලධාරිපයුර පමම 
පෙපේශ  මණ්ඩලපේ පල් ම්ප් වශපයන් ෙත්  රනු ලැපේ.  
 
 



5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

දැනට ෙවතින ක්වාසි අධි රණ ක්රමය තුළ අුොු රාශියක් තිපබන බව සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව 
පෙන්වා පදන අතර ක්වාසි අධි රණය විධිමත් පලස ක්රියා කිරීම සඳහා ඉතා අගනා පයෝජනා සලීම්ප් 
මර්ූෆ් වාර්තාපේ සඳහන් පේ. ප පස්නමුත් පමම වාර්තාපේ ඇති ඇතැම්ප් පයෝජනා ක්රියාවට නැංවීම 
තුළින් රාපයෝගි  ගැටළු කිි ෙයක් මතු විය හැකි බව ෆාිකස් මුස්තාෆා වාර්තාව පෙන්වා පේ.  

 
නීතිඥ නිරයෝජනය 
 
මු.වි.දි ෙනපත් 74 වන වගන්තියට අනුව ක්වාසි අධි රණය සඳහා නීතිඥයන් පෙනීසිටිය පනාහැ .  
පමම වගන්තිය සංපශෝධනය විය තුතු බව සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව පයෝජනා  රික. සලීම්ප් මර්ූෆ් 
වාතාවට අනුව ක්වාසි අධි රණය සිවිල් අධි රණය  තත්ත්වයට පගන ආ තුතු අතර ක්වාසි 
අධි රණය තුළ නීතීඥයන්පේ නිපයෝජනය අනුමත  ළ තුතු පේ.  සැමියා හා බිරිඳ යන පදපදනා 
සඳහා නීතිඥවරුන් ඉදිරිෙත් වී ඔවුන්පේ ඉල්ලීම්ප් හා ෙැමිණිලි ක්වාසිවරයට ඉදිරිෙත්  ර ඔවුන්ට 
සාධාරණය ඉෂ්්ට කිරීමට  ට තුතු  ළ තුතු බව පමම පයෝජනාපේ හරයික.  

 
ප පස්නමුත් ක්වාසි අධි රණය සිවිල් අධි රණය  තත්ත්වය ට පගන ඒම නුසු වසු ක්රියාවකි. 
නීතිඥ සහය සඳහා නීතිඥවරුන්ට  මුදලක් පගවිය තුතු වන අතර දක්ෂ් නීතිඥවරු සඳහා පමම අගය 
ඉතා ඉහළය. වැඩි මුදලක් පගවා දක්ෂ් නීතිඥවරපයුරපේ සහය ලබා ගැනීමට සැමියා හා බිරිඳ යන 
පදපදනාම පත්සහ  රන තත්ත්වයක් පදා පේ. පමි දී අනවශය තරඟයක් සැමියා හා බිරිඳ අතර 
ඇතිපේ. එබැවින් ක්වාසි අධි රණපේ ෙැමිණිල්ලක් දැමීමට පහෝ තම ඉල්ලීම්ප් ඉදිරිෙත් කිරීමට නීතිඥ 
නිපයෝජනය අවශය වීම තුළින් වැඩි අසාධාරණයක් සි ව වන්පන්  ාන්තාවටය.  
 
ක්වාසි අධි රණය ක්රියා  රන්පන් ෙවුල් ආරවුල් නිරා රණය  රන සමත මණ්ඩලයක් පලසය. 
සැමියා හා බිරිඳ යන පදෙලට පවන් වීමට ඉඩ පනාදී, හැකි ෙමණ එක්ව ජීවත්  රවීමට ක්වාසිවරයා 
පත්සාහ දරණ අතර එපස් පනාවන අවස්ථා වලදී ෙමණක් දික් සාදය සඳහා ූ  ක්රියා ෙටිොටිය 
අනුගමනය  රික. පමම  ාරණා නිසා ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව ක්වාසි අධි රණයට නීතිඥයන් පෙනී 
සිටිය තුතුික යන පයෝජනාවට විරුේධ වන අතර මු.වි.දි ෙනපත් 74 වන වගන්තිය සංපශෝධනය 
පනාවිය තුතු බවද අවධාරණය  රික. පමම විෂ්පේදී ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාපේ ස්ථාවරය නිවැරදි බව 
අෙපේ මතයික. 
 
මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කස්ාද උපරේශක මණ්ඩලය 

 
මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද පෙපේශ  මණ්ඩලය අ ර්මණය බවත් පමම මණ්ඩලපේ  ාර්යභාරපේ 
ෙරාසය වැඩි  ළ තුතු බවත් සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව පෙන්වා පේ. ඒ අනුව මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද 
පෙපේශ  මණ්ඩලය සඳහා සාමාජි යන් 7 පදපනුර ෙත්  ල තුතු අතර ඔවුන් සියලු පදනා මනා 
ඉස්ලාමීය දැනුමකින් තුත් අය විය තුතු බවත් පමාවුන් පතෝරා ෙත් කිරීපම්ප් වගකීම අධි රණ පස්වා 
ප ාමිෂ්න් සභාවට ෙැවරිය තුතු බවත් සලීම්ප් ම්ප්ර්ූෆ් වාර්තාව ෙවසික. පමි  සභාෙතිවරයාද පමම 
සාමාජි යන්පගන් ප පනුර විය තුතුය.  
 
පමම පයෝජනාව පිළිගන්නා ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව පමම සාමාජි යන්පගන් පදපදපනුර ඉස්ලාමීය 
අරාබි ොසල් වල ඉස්ලාමීය අධයාෙනය නිම  ළ මුෆ්තිවරුන් පදපදපනුර විය තුතු බව පයෝජනා 
 රික.   
 
ක්වාසි මණ්ඩලය 

 
ක්වාසි මණ්ඩලපේ වුහයද සංපශෝධනය විය තුතු බව සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව පෙන්වා පදන අතර 
පමි  සභාෙති විය තුත්පත් ඉස්ලාමීය නීතිය ගැන මනා දැනුමක් ඇති  නිල ලත්  මුස්ලිම්ප් නීතීඥපයුර 
බව සඳහන් වී ඇත.  
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ක්වාසිවන් 
 
ෙරිොලනමය ෙහසුව සඳහා ක්වාසිවරුන්පේ නිල සංඛයාව 64 සිට 20 පහෝ 25 දක්වා අු  ල තුතු බව 
සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව පයෝජනා  රික. නමුත් දැනටත් ක්වාසිවරපයක් දික් සාද පිලිබඳ ඉල්ලීම්ප් අධි  
රමාණයක් විභාග  රන බැවින් ක්වාසිවරුන්පේ සංඛයාව අු කිරීම නුසු වසු බව පෙන්වා පේ.  
 
තවද ක්වාසිවරුන් ජනතාවට සාධාරණය ඉටු  ළ තුතු නිලධාරීන් බැවින් ක්වාසිවරුන් ඉස්ලාමීය 
දැනුම ඇති මුස්ලිම්ප් නීතිඥවරුන් විය තුතුික යික සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව පයෝජනා  රික. නමුත් 
ක්වාසිවරුන් අනිවාර්යපයන්ම නීතිඥවරුන් විය තුතුික යන ප ාන්පේසිය පිළිගත පනාහැකි බව ෆාිකස් 
මුස්තෆා වාර්තාව ෙවසික. නමුත් ක්වාසිවරයා යන තනතුර ඉහළ වගකීමක් සි ත තනතුරක් නිසා ඒ 
සඳහා ඉතා සු වසු පුේගලිකන් පතෝරා ගත තුතු බව ෆාිකස් මුස්තාෆා වාර්තාව පයෝජනා  රික.  
 
අෙපේ මතය වනුපේ ක්වාසිවරයා යන තනතුර සඳහා පතෝරා ෙත්  රගන්නා පුේගලිකන් ඉස්ලාමය 
පිලිබඳ විශ්ව විදයාල අධයාෙනයක් ලද පොධිදාරීන් විය තුතු අතර ඔවුන්ට සිවිල් නීතිය පිලිබඳ 
ඩිප්පලෝමාවක් පහෝ ඒ හා සමාන දැනුමක් තිබිය තුතුික යන්නික. තවද ක්වාසිවරුන් පතෝරාගත තුත්පත් 
ඒ සඳහා විපශ්ෂ් ූ  විභාගයකිනි.  
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 ාන්තා නිපයෝජනය 
 
ෙනපත් ඉහත ප ාටස් වල සඳහන් ෙරිදි ක්වාසිවරුන්, ක්වාසිවරුන්ට සහය වීම සඳහා ෙත් රනු 
ලබන මණ්ඩල සාමාජි යන්, ක්වාසි මණ්ඩල සාමාජි ිකන්, මුස්ලිම්ප් විවාහ පරජිස්රාර්වරුන් යන 
සියල්ල මුස්ලිම්ප් පිරිමීන් විය තුතුය. පමම ප ාන්පේසිය පිළිගත පනාහැකි බවත් පමම තනතුරු සඳහා 
මුස්ලිම්ප්  ාන්තාවන්ද ෙත්  ළ තුතු බව ඇතැමුන්පේ ඉල්ලීමික.  
 
පමම ඉල්ලීම අනුමත  රමින් ක්වාසිවරුන් හා විවාහ පරජිස්රාර්වරුන් යන තනතුරු සඳහා 
 ාන්තාවන් ෙත්  ල තුතු බව සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව පයෝජනා  රික. පමම තනතුරු සඳහා හැකියාව 
හා දක්ෂ්තාවය  ාන්තාවන්ට පනාමැති බව ඉස්ලාමය ෙවසන්පන් නැත. නමුත් ඉස්ලාමයට අනුව 
ජනතාවට නාය ත්වය ලබාදීපම්ප් මූලි  වගකීම ෙැවපරන්පන් පිරිමියාටය. තවද පමවන් තනතුරක් 
දැරීපම්ප්දී ඇතැම්ප් විට  ාන්තාවට විවිධ  වෂ්් රතාවලටද මුහුණ දීමට සි ව පේ. එබැවින් පමම වගකීම 
 ාන්තාවන්ට ෙැවරීම ඉස්ලාමය අනුමත  රන්පන් නැත.  

 
ක්වාසිවරයා යනු මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද යන විෂ්පේදී මුස්ලිම්ප් සමාජයට නාය ත්වයක් ලබා 
දීපම්ප් තනතුරකි. එබැවින් පමම තනතුර සඳහා  ාන්තාවන් ෙත් කිරීම ඉස්ලාමය අනුමත  රන්පන් 
නැත. ඒ වපේම විවාහයක් සි ව  රවීම යන වගකීමත් ඉස්ලාමය  ාන්තාවට ෙවරන්පන් නැත. එබැවින් 
 ාන්තා විවාහ පරජිස්රාර්වරුන් ෙත් කිරීම ඉස්ලාමය අනුමත  රන්පන් පනාමැත.  
 
පමම ඉස්ලාමීය ස්ථාවරය අනුමත  රමින් ක්වාසිවරුන් හා මුස්ලිම්ප් විවාහ පරජිස්රාර්වරුන් යන 
තනතුරු සඳහා  ාන්තාවන් ෙත් පනා ළ තුතු බව ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව අවධාරණය  රික. 
ප පස්නමුත් අපනුරත් තනතුරු සඳහා  ාන්තාවන් ෙත් කිරීපම්ප් වැරැේදක් පනාමැති බව ෆාිකස් 
මුස්තෆා වාර්තාපේ සඳහන් පේ. විපශ්ෂ්පයන් මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද පෙපේශ  මණ්ඩලය සඳහා 
අුම වශයන්  ාන්තාවන් පදපදපනුර සිටය තුතු බවත් දික් සාද ඉල්ලීම විභාග  රන විට 
ක්වාසිවරයා විසින් ෙත්  ර ගන්නා ලද පුේගලිකන් තිපදපනුර සි ත මණ්ඩලපේ  ාන්තාවන් 
පදපදපනුර සිටිය තුතු බවත් ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව සඳහන්  රික. තවද පුහුණුව ලද විවාහ 
අනුශාස ිකන් හා මැදිහත් රුවන්පගන් සමන්විත මඬුල්ලක් ක්වාසිවරුන්ට සහය විය තුතු බවත් 
පමම මඬුල්පල් බහුතරය  ාන්තාවන් විය තුතු බවත් සඳහන් පේ.  
 
එනම්ප් පමම විෂ්පේදී ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්ප් වලට ඉතා සමීෙ වන්පන් ෆාිකස් මුස්තාෆා වාර්තාවික.  
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විවාහ ලියාෙදිංචිය.  
 
ඉස්ලාමීය විවාහය මූලි  වශපයන් ප ාටස් පද කින් සි ව පේ.  

1. විවාහ ගිවිසුම 

2. විවාහය සම්ප්ූර්ණ කිරීම.  

 
විවාහ ගිවිසුම 

 විවාහ වීමට  ැමැත්ත ඇති දැනට අවිවාහ  මුස්ලිම්ප්  ාන්තාවක් ෙළමුව තමා විවාහ වීමට 
 ැමති මුස්ලිම්ප් පිරිමියාපගන් “මහලර්වර” විවාහ දීමනාව ගැන එ ඟතාවය ට ෙැමිපණ්.  

 විවාහය මුස්ලිම්ප්  ාන්තාවපේ ස්ව  ැමැත්පතන් සි ව විය තුතු අතර පමම ගිවිසුම තම 
භාර ාරයා (වලි) හරහා සි ව පේ.  

 විවාහය ගිවිසුමක් නිසා සාක්ි  රුවන් පදපදපනුර අවශය පේ.  
 
විවාහය සම්ප්ූර්ණ වීම 

 

 ගිවිසගත් පදෙල එක්ව ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ කිරීමත් සමඟ විවාහය සම්ප්ූර්ණ පේ.  

 පමම පමාපහාත රසිේධියට ෙත්  ළ තුතු වන අත ර පුරුෂ්යා විවාහ පභෝජනයක් ලබා පේ 
(වලීමා) 

 
ඉස්ලාමීය විවාහයක් සඳහා විවාහ ලියාෙදිංචිය අතයාවශය පනාපේ. විවාහ ලියාෙදිංචිය සි ව  රනුපේ 
විවාහපයන් ෙසු ෙැන නැඟිය හැකි ගැටළු නිරා රණ ෙහසු කිරීම සඳහාය. එබැවින් ලියාෙදිංචි පනාූ  
විවාහ අවලංගු විවාහ බව දැනට ෙවතින මු.වි.දි ෙනපත් සඳහන් පනාපේ.  

 
ප පස්නමුත් සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාවට අනුව විවාහයක් වලංගු වීමට විවාහ ලියාෙදිංචිය අතයාවශය 
පේ. පමය ඉස්ලාමයට ෙටහැනි පයෝජනාවකි. එබැවින් ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව පමම පයෝජනාවට 
විරුේධ පේ. නමුත් විවාහ ලියාෙදිංචිපේ සමාජීය වැදගත් ම නිසා විවාහය ලියාෙදිංචි පනා රන්නන්ට 
එපරි ව දඩයක් නියම  රන පලස ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව පයෝජනා  රික. පමම පයෝජනාව 
ඉස්ලාමයට ෙටහැනි පනාපේ.  
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විවාහය සඳහා අවම වයස් සීමාව 
 
ඉස්ලාමීය නීතියට අනුව  ාන්තාවක් වැඩිවියට ෙත්ව, විවාහයට සු වසු ශාරීර ත්වපයන් හා 
මානසි ත්වපයන් සිටින්නීය නම්ප් ඇය විවාහ වීම සඳහා අවම සු වසු ම ලබන්නීය. එපලසම 

පිරිමිපයුරද වැඩිවියට ෙත්ව  විවාහයට සු වසු ශාරීර ත්වපයන් හා මානසි ත්වපයන් සිටින්පන් නම්ප් 
ඔහුද විවාහයට සු වසු අවම සු වසු ම ි මි  ර ගනී. පම්ප් සඳහා අගයක් ඉස්ලාමපේ ඉදිරිෙත් වී පනාමැත. 
ප පනුර විවාහයට සු වසු ම්ප් ලබන වයස පුේගලයාපගන් පුේගලයාට පවනස් විය හැකිය. ඉස්ලාමීය 
නීතිය පමම තත්ත්වයට බාධාවක් වන්පන් නැත. පමපස් තිබියදී යම්ප් අගයක් නිර්ණය කිරීම ඉස්ලාම්ප් 
නීතිය වි ෘති  රන ක්රියාවකි.  
 
ඇතැම්ප් විපශ්ෂ් අවස්ථාවලදී වැඩිවියට ෙත් පනාූ වන් අතර විවාහ ගිවිසුමක් ෙමණක් ඇති  ර තැබීමට 
ඉස්ලාම්ප් නීතිය විපශ්ෂ් අනුමැතියක් භාර රුවන්ට ලබා දී ඇති නමුත් පමවන් පදයක් සි ව  ළ තුත්පත් 
ඉතා විපශ්ෂ් පහ්තුවක් මතය.  
 
දැනට ෙවතින ෙනපත් 23 වන වගන්තියට අනුව  ාන්තාවන්ට විවාහ වීපම්ප් අවම වයස 12 වන අතර 
ඊට වඩා අුික නම්ප් ක්වසිවරයාපේ අනුමැතිය අවශය පේ.  
 
පමනිසා අවුරු ව 12-18 අතර ළදරු විවාහ සාමනයපයන් සි වවන බවත් අවුරු ව 12ට අු වුවද 
ක්වාසිවරයාපේ අනුමැතිය අනුව ළදරු විවාහ සි ව විය හැකි බවත් පමම ළදරු විවාහ නිසා ගැහැණු 
දරුවන්ට හානියක් සි ව වන බවත් “මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද ෙනත් සංපශෝධන ක්රියා ාරී 
 ණ්ඩායම ෙවසික.  

 
පමම ෙනපත් සඳහන් වගන්තියට අනුව පමවන් හානියක් සි ව වීපම්ප් අවස්ථාවක් තිපබන බව 
රතික්පෂ්ේ  ළ පනාහැකිය. තවද දැනට ෙවතින ෙනපත් පදවනුව සඳහන් විපශ්ෂ් අවස්ථාව ගැන 
ෙැහැදිලි සඳහනක් පනාමැත. එබැවින්  ාන්තාවන්ට හානියක් පනාවන අතුරින්ද ඉස්ලාම්ප් දහපම්ප් 
නිර්ණාය  පවනස් පනාවන අතුරින්ද පමම ප ාටස සංපශෝධනය විය තුතුය.  
 
සලීම්ප් මර්ූෆ්  මිටු වාර්තාව  ාන්තාවන්ට අුම වයස් සීමාව 12 සිට 18 දක්වා ඉහළ නැංවිය තුතු බව 
ෙවසික. තවද ඇතැම්ප් විපශ්ෂ් පහ්තූන් ඇති නම්ප් ක්වාසිවරයාපේ අනුමැතිය ඇතිව අවුරු ව 16 – 18 දක්වා 
ූ  විවාහ ලියාෙදිංචි  ළ හැකි බව ෙවසික. වයස 16න් ෙහළ සි වවන විවාහ, විවාහයක් පලස 
පනාසැලප න බවද ෙවසික. පමමගින් වයස් සීමාව 16 බවට නිර්ණය පේ. නමුත් පමපලස එක් වයස් 
සීමාවක් නිර්ණය කිරීම ඉස්ලාම්ප් දහම අනුමත  රන්පන් නැත. මීට පහ්තුව 16 ට අු වයසින්ද 
විවාහයට සු වසු ම්ප් ලැබීපම්ප් හැකියාවක් ඇතැම්ප් ගැහැණු දරුවන්ට ි මි වීපම්ප් හැකියාවක් තිබීමික.  

 
ෆාිකස් මුස්තාෆා  මිටු වාර්තාව අු වයස් විවාහය සාමානය ීරණය වැළැක්වීමට අුම වයස් සීමාව 18 
දක්වා ඉහළ නැංවිය තුතු බව පිළිගනී. තවද අවුරු ව 16 – 18 දක්වා ූ  විවාහ ක්වාසිවරයාපේ අනුමැතිය 
ඇතිව සි වවිය තුතු බවත් පිළිගනී. නමුත් අවුරු ව 16න් ෙහල සි ව වන විවාහ වලංගු විවාහයක් පලස 
පනාසැපලප න බවට අදහස් වන පය වමක් ෙනපත් පනාතිබිය තුතු බව ෙවසික. තවද යම්ප් පහයකින් 
අවුරු ව 16 ට පෙර විවාහයක් සාම්ප්රදාික ව සි වූ පේ නම්ප් ඔවුන් අවුරු ව 18 වන විට එම විවාහය 
ලියාෙදිංචි  ළ තුතු බව පමම වාර්තාපේ අවධාරණය පේ.  
 
ඒ අනුව පමම වාර්තා පදකින් ඉස්ලාමයට ඉතා සමීෙ වන්පන් ෆාිකස් මුස්තාෆා  මිටු වාර්තාව වුවද 
පමම වාර්තා පදපක්ම ඉස්ලාම්ප් අනුමත  රන විපශ්ෂ් අනුමැතියට නිසි පිළියමක් ලබා පනාදී ඇති බව 
අෙපේ මතයික.  
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විවාහ වීම සඳහා ූ  අවම වයස් සීමාව යන ගැටලුවට විසඳුමක් පලස ෙහත ක්රියාෙටිොටිය අනුගමනය 
 ළ හැ .  

 
ුරඩා වයපස්දී විවාහ වීම තුළින්  ාන්තා දරුවන්ට ඇති විය හැකි හානි වැළැක්වීපම්ප් අරමුණින් ුරඩා 
වයපස්දී සි ව වන විවාහ සාමානය ීරණය වැළැක්වීම සඳහා වයස් සීමාවක් දැමීම ඉතා පචිත ක්රමයකි. 
පම්ප් අනුව  ාන්තාවන්ට අවුරු ව 16 හා පිරිමින් සඳහා 18 යිකද නිර්ණය  ළ තුතුය.  ාන්තාවන්ට 16 
යික නිර්ණය  ර ඇත්පත් මුස්ලිම්ප්සමාජය තුළ  ාන්තාවන් අවුරු ව 16න් විවාහ වීම සාමානය බැවිනි. 
එබැවින්  ාන්තාවන් සඳහාද පමම අගය 18 දක්වා තිබිය තුතුික යන මතයට දැඩි පලස විරුේධ විය තුතු 
වන්පන් නැත.  
 
පමි දී පගන ඇති මූලි  පෙ ල්ෙනය වන්පන් අවුරු ව 18 වන විට පදපදනාම වැඩිවියට ෙත්ව 
විවාහයට සු වසු මානසි ත්වයක් හා ශරීරි ත්වයක් ඇති බවය. විවාහය පිළිබඳවත් එි  වගකීම්ප් 
පිළිබඳවත් දැනුමක් ඔවුන්ට ඇති බවත් පෙ ල්ෙනය ප පර්.  
 
නමුත් යම්ප් ප පනක් (විපශ්ෂ්පයන් ගැහැණු දරුපවුර) අවුරු ව 18 ට වඩා අු නම්ප් පමය විපශ්ිත 
අවස්ථාවකි. පමි දී ගැහැණු දරුවාපේ තත්ත්වය ක්වසිවරුන් හා  ාන්තාවන්පගන් තුත්  ණ්ඩායමක් 
අධීක්ෂ්ණය  ළ තුතුය. තවද විවාහ ගිවිසුම සඳහා සාක්ි රුවන් පලස ඉදිරිෙත් වන්නන්ද පම්ප්බව 
දැන සිටිය තුතුය. පම්ප් අනුව ඇය ෙහත  ාණ්ඩ පද ට අයත් පේ.  

 
1. වැඩිවියට ෙත් වී විවාහය සඳහා ශාරීරි වද මානසි වද සු වසු විය තුතුය. විවාහය හා එි  
වගකීම්ප් පිළිබඳ අවපබෝධයක් තිබිය තුතුය.  

a. පමම අවස්ථාපේදී විවාහ ගිවිසුම ලියාෙදිංචි  ළ තුතු අතර ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ කිරීම 
තුළින් විවාහය සම්ප්ූර්ණ කිරීමට අනුමැතිය ලබා දිය තුතුය.  

 
2. වැඩිවියට ෙත් පනාූ  පහෝ විවාහය සඳහා ශාරීරි වද මානසි වද සු වසු නැති තත්වය  සිටීම. 

a. පමම අවස්ථාපේදී විවාහ ගිවිසුමක් ෙමණක් ඇති කිරීමට නීතිය ඉඩ දිය තුතු අතර 
ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ කිරීම වැළැක්විය තුතුය. ගැහැණු දරුවා ජීවත් විය තුත්පත් තම 
භාර රුවන් සමඟය. පමය විපශ්ෂ් ප ාන්පේසියක් පලස විවාහ ගිවිසුමට ඇතුළත් 
 ළ හැ . පමි දීද පමම ගිවිසුම ඇති  රගැනීමට පිළිගත හැකි විපශ්ෂ් පහ්තූන් 

ක්වසිවරයාට ඉදිරිෙත්  ළ තුතු පේ. පමම ගිවිසුම සි ව  ළ හැක්පක් දරුවාපේ පියා, 

සීයා, මුත්තා යනාදීන්ට ෙමණි. පමාවුන් පනාවන පවනත් භාර රුවන් සඳහා පමම 
හැකියාව පනාමැත.  

 
පමම ක්රියාෙටිොටිය තුළින් ුරඩා වයපස්දී විවාහ වීම තුළින්  ාන්තා දරුවන්ට ඇති විය හැකි හානි 
වැළැක්වීපම්ප් අරමුණින් ුරඩා වයපස්දී සි ව වන විවාහ සාමානය ීරණය වැළැක්වීම සි ව වන අතර 
ශරීයාවටද ෙටහැනි පනාවන බව අෙපේ විශ්වාසයික. පමම පයෝජනාපේ ඇති  රුණු තවත් ූක්ෂ්මව 
සි ව වීම සඳහා ෙරිොලනමය නීති ඇති කිරීපම්ප් වැරැේදක් පනාමැත. 
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විවාහය සඳහා  ාන්තාවපේ  ැමැත්ත හා බලහත් ාරපයන් සි ව වන විවාහ 
 
ඉස්ලාමීය නීතියට අනුව විවාහය සඳහා  ාන්තාවපේ  ැමැත්ත අනිවාර්ය පේ. එබැවින් වැඩිවියට 
ෙත්ූ   ාන්තාවන් බලහත් ාරපයන් විවාහ  ර දීම ඉස්ලාම්ප් අනුමත  රන්පන් නැත. එපස් සි ව ූ පේ 
නම්ප්  ාන්තාවපේ තීරණය මත එම විවාහය අපහෝසි ර දැමීමට ඉස්ලාමීය අධි රණයට හැකියාව 
ඇත.  
 
දැනට ඇති ෙනතට අනුව  ාන්තාවපේ  ැමැත්ත ලබාපගන විවාහය භාර රු විසින් සි ව  ළ තුතු බව 
සඳහන් වුවද  ාන්තාවපේ  ැමැත්ත ඇතිව විවාහය සි වපවනවාද නැේද යන්න දැනගැනීපම්ප් ක්රියාවක් 
විවාහ ලියාෙදිංචි රන්නා අනුගමනය  රන්පන් නැත. තවද විවාහ ලියාෙදිංචි පෙෝරමපේ 
 ාන්තාවපේ අත්සන තැබීමට ස්ථානයක් පනාමැත. තවද  පම්ප් නිසා පමම  රුණු ෙනපත් 
සංපශෝධනය විය තුතුය.  
 
පම්ප් සඳහා සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව හා ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තා පද ම පයෝජනා  රන්පන් විවාහ  
 ාන්තාවපේ අත්සන විවාහ ලියාෙදිංචි පෙෝරමපේ තැබිය තුතු බවය. පමතුළින්  ාන්තාවපේ 
 ැමැත්ත දැනගත හැකිය. ෆාිකස් මුස්ටෆා වාර්තාවට අනුව පමපලස අත්සන් පනාතබන අවස්ථාපේදී 
පමය විවාහ ලියාෙදිංචි  රන්නාපේ වැරැේදක් බවත් ඒ සඳහා අදාළ පරජිස්ටාර්වරයාට එපරි ව 
ක්රියාමාර්ග ගත තුතු බවත් පයෝජනා  ර ඇත.  
 
පමම සංපශෝධනය ඉස්ලාමයට ෙටහැනි පනාවන අතර දිරිගැන්විය තුතු  ාර්යයකි. ප පස්නමුත් 
පමම සංපශෝධන පදපක්ම විවාහ ලියාෙදිංචිය සඳහා විවාහ වන  ාන්තාව පරජිස්ටාර්වරයා ඉදිරිපේ 
පෙනී සිටිය තුතු බවට අනිවාර්ය  ර පනාමැත. එබැවින් සැබවින්ම  ාන්තාව  ැමැත්ත ෙළ  ලාද 
යන්න තහවුරු කිරීමට  ටතුතු  ළ තුතුය. ඒසඳහා පරජිස්ටර්වරයා ඉදිරිපේ  ාන්තාව අත්සන් තැබීම 
අනිවාර්ය  ළ තුතු අතර  ාන්තාවට එපස් පනාෙැමිණිය හැකි අවස්ථාවලදී  ාන්තාවපේ අත්සන 
පෙෝරමපේ තැබිය තුතු වන අතර  ාන්තාවපේ අමනාෙයක් පනාමැති බව දැන ගැනීමට 
පරජිස්ටාර්වරයා  ටතුතු  ළ තුතුය. පමය ලියාෙදිංචි පෙෝරමපේ සඳහන්  ළ තුතු පේ.  
 
තවද යම්ප් පහ්තුවක් නිසා  ාන්තාවපේ  ැමැත්ත නැතිව විවාහය සි ව වී ඇත්නම්ප් ඒ පිළිබඳව ක්වසි 
අධි රණයට ෙැමිණිලි කිරීම සඳහා ක්රමපේදයක් ක්වාසි අධි රණය හඳුන්වා දිය තුතු අතර පමවන් 
අවස්ථාව දී විවාහ   ාන්තාවපගන් එම ගිවිසුම පිළිගන්නවාද නැේද යන්න විමසා එම ගිවිසුම 
පිළිගන්පන් නැත්නම්ප් එපලස විවාහය බලපයන් සි ව  ළ අයට දඬුවම්ප් නියම  ළ තුතුය.  

 
ප පස්නමුත් වැඩිවියට ෙත් පනාූ  දරුවන් ගිවිසුමකින් ෙමණක් ඇති  ර ගැනීපම්ප්දී  ාන්තාවපේ 
 ැමැත්ත විමසීම නිෂ්්ඵලය. එබැවින් තම දරුවා වැඩිවියට ෙත්වී විවාහය පිලිබඳ දැනුමක් ලැපබන 
තුරු භාර රුවන් භාරපේ සිටිය තුතුික යන ප ාන්පේසියට යටත්ව භාර රුවන්පේ අත්සන් විවාහ 
ගිවිසුපම්ප් සඳහන් විය තුතුය. පමම ප ාන්පේසිය  ඩ කිරීම දඬුවම්ප් ලැබිය හැකි වරදක් පලස සඳහන් 
විය තුතුය.  නමුත් දැරිය වැඩිවියට ෙත්ූ  ෙසු එම ගිවිසුම අනුව විවාහය සම්ප්ූර්ණ  රනවාද නැේද 
යන්න ඇයට තීරණය  ළ හැකිය.  
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වලී (භාර රුවා)  
 
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුව විවාහය සඳහා  ාන්තාවපේ අනුමැතිය අවශය වුවද  ාන්තාවට විවාහ ගිවිසුම 
ඍජුව සි ව  ළ පනාහැ . විවාහ ගිවිසුම සි ව  ළ තුත්පත් තම භාර රුවා හරහාය.  ාන්තාවපේ පියා 
සාමානයපයන්  ාන්තාවපේ භාර රුවා වන අතර ඔහු පනාමැති නම්ප් සීයා, මුතතා යනාදීන්ට  
භාර රුවන් විය හැකිය. යම්ප් පහ්තුවක් නිසා පමපලස භාර රුවන් කිසිපවක්  ාන්තාවට නැති විට 
ක්වාසිවරයා පමම  ාන්තාවට භාර රුවා පේ. පමවන් භාර රුපවුර පනාමැති විවාහයක් වලංගු 
විවාහයක් පලස පනාසැලපක්.  

 
ප පස්නමුත් යම්ප් මුස්ලිම්ප්  ාන්තාවක් යම්ප් මුස්ලිම්ප් පිරිමිපයුර සමඟ විවාහ වීමට  ැමතිික නම්ප් 
ඉස්ලාමීය පහ්තුවක් පනාමැතිව එම විවාහයට අනුමැතිය පනාදීම ඉස්ලාමීය නීතිය පිළිගන්පන් නැත. 
පමවන් අවස්ථාව දී එම  ාන්තාවට පම්ප් පිළිබඳව ක්වාසි අධි රණයට ෙැමිණිලි  ළ හැකිය. පමි දී 
වලීපගන්  රුණු විමසා ඔහුපේ පහ්තු ඉස්ලාමීය පනාවන පහ්තූන් නම්ප් ක්වාසිවරයා භාර ාරයා වී එම 
 ාන්තාව විවාහ  ර දිය තුතුය.  

 
ඉහත සඳහන් පමම නීතිය ගැන දැනට ෙවතින මු.වි.දි ෙණපත් 47(2) වගන්තිපේ ෙැහැදිලිවම සඳහන් 
පේ.  

 
තවද හනාෆි ගුරු ුරලයට අනුව විවාහය සඳහා වලීවරපයුර අතයාවශය පනාපේ. එබැවින් පමම ගුරු 
ුරලයට අයත් මුස්ලිම්ප්වරුන්ට වලීවරපයුර පනාමැතිව විවාහය සි ව කිරීමටද දැනට ෙවතින ෙනත ඉඩ 
ලබා දී ඇත. ප පස්නමුත් පමම ස්ථාවරය ඉස්ලාමීය මූලාශ්ර වන ුරර්ආනය හා හදීස් වලට ෙටහැනිය 

 
ශාෆි ගුරුුරලයට අනුව විවාහය සඳහා වලීවරපයුර අනිවාර්ය වන නිසාත්  ාන්තාවන්ට වලී 
පනාමැතිව තමා  ැමති ස්වාමියා සමඟ විවාහ විය පනාහැකි නිසාත්  ාන්තාවට  ැමති පලස 
ස්වාධීනව විවාහ ගිවිසුම සි ව  ළ හැකි පලසින් ෙනත සංපශෝධනය විය තුතු බව ක්රියා ාරී  ණ්ඩායම 
ඉල්ලීම්ප්  රික. ගුරුුරලය ුරමක් වුවද ඉස්ලාමීය මූලාශ්ර නිවැරදි පලස ගපේෂ්ණය කිරීපම්ප්දී විවාහය 
සඳහා වලීවරපයුර අවශය නිසා පමම ඉල්ලීම ඉස්ලාමපේ ඉගැන්වීම්ප් වලට ෙටහැනිය. එබැවින් පමම 
ඉල්ලීම පිළිගත පනාහැකිය.  
 
සලීම්ප් මර්ූෆ්පේ වාර්තාව  ාන්තාවට වලීවරපයුර පනාමැතිව විවාහ  රදීමට ඉඩ ලබා දීපම්ප් 
වැරැේදක් පනාමැත යන අදහස ඉදිරිෙත්  රික. ෆාිකස් මුස්තෆාපේ වාර්තාව පමම මතය රතික්පෂ්ේ 
 රන අතර වත්මන් ෙනපත් හනෆි ගුරුුරලයට අයත්  ාන්තාව ට වලීවරපයුර පනාමැතිව විවාහ 
ගිවිස ගැනීමට ඉඩ ලබා දී ඇති නිසා පමම ප ාටස සංපශෝධනය විය පනාතුතු බව සඳහන්  රික.  

 
ඉස්ලාමයට අනුව විවාහය සඳහා  ාන්තාවපේ  ැමැත්ත අතයාවශය වන අතර ඉස්ලාමීය පහ්තුවක් 
පනාමැතිව වලීවරයාට  ාන්තාවපේ  ැමැත්තට බාධා  ළ පනාහැ . පම්ප්  ාරනා පද ම වත්මන් 
ෙනපත්ද  ාන්තාවපේ  ැමැත්ත පිලිබඳ සංපශෝධිත වගන්තිවලට අනුවද තහවුරු පේ.   

 
එබැවින් පමම විෂ්පේදී ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්ප් වලට වඩාත් සමීෙ වන්පන් ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාවික. 
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බහු භාර්යා විවාහය 
 
ඉස්ලාමීය නීතිය අනුව මුස්ලිම්ප් පිරිමිපයුරට භාර්යාවන් සතර පදපනුර අවශය නම්ප් සරණ ොවා ගත 
හැකිය. නමුත් ඔහුට තම භාර්යාවන්ට සමව සැලකිය පනාහැකිික නම්ප්, ඔහු එක් භාර්යාවක් ෙමණක් 
සරණොවා ගත තුතු බව ඉස්ලාමය ෙවසික. බහු භාර්යා විවාහය යනු අනුමැතියක් ෙමණක් මිසක් 
අනිවාර්යපයන් සි ව  ල තුතු  ාර්යයක් බව ඉස්ලාමය ෙවසන්පන් නැත. තවද විවාහ ගිවිසුම ඇති 
 රගන්නා පමාපහාපත්දී විවාහ ගිවිසගන්නා පිරිමියා තවත්  ාන්තාවක් සරණොවා පනාගත තුතු 
බවත් එපස්  රන්පන් නම්ප් තමාව දික් සාද  ළ තුතු බවටත් ප ාන්පේසියක් විවාහ ගිවිසුමට 
ඇතුළත් කිරීමට විවාහ වන  ාන්තාවට ඉස්ලාමය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.  

 
මුස්ලිම්ප් පිරිමිපයුරට භාර්යාවන් සතර පදපනුර සරණොවගැනීපම්ප් අනුමැතියට කිසිඳු බාධාවක් දැනට 
ෙවතින මු.වි.දි ෙනපත් පනාමැති අතර 24 පවනි වගන්තිපේ සඳහන් ෙරිදි තවත් විවාහයක් සි ව  ර 
ගැනීමට  ැමැත්ත දක්වන පිරිමියා ඒ බව තම භාර්යාවන් ෙදිංචිව සිටින රපේශපේ ක්වාසිවරුන්ටද, 
විවාහ  රගැනීමට බලාපොපරාත්තුවන  ාන්තාව ෙදිංචිව සිටින රපේශපේ ක්වසිවරයාටද දින 30 ට 
පෙර දැනුම්ප් දිය තුතුය. අදාළ ක්වාසිවරුන් පමම දැනුම්ප්දීම පිළිබඳව තමා අයත් රපේශපේ ජුම්ප්මා ෙල්ලි 
සියල්ලට දැනුම්ප් දී, එි  ජනතාව දැනුවත්  ළ තුතුය. ප පස්නමුත් පමම ෙනතට අනුව විවාහ ගිවිසුම 
ඇති  රගන්නා පමාපත්දී පදවන විවාහය පිලිබඳ ප ාන්පේසි ඇතුළත් කිරීමට  ාන්තාවට ඇති 
අිකතිය පිළිබඳ සඳහනක් පනාමැත.  

 
අධීක්ෂ්ණයකින් පතාරවද ොලනයකින් පතාරවද සි ව වන බහුභාර්යා විවාහ තුළින්  ාන්තාවන්ට 
අසාධාරණයක් ඇති වන බව ෙවසමින් ෙනපත් බහුභාර්යා විවාහය පිළිබඳව සංපශෝධනයක් සි ව විය 
තුතු බව ක්රියා ාරී  ණ්ඩායම ෙවසික. මූලි වපශයන් බහුභාර්යා විවාහය සඳහා විවාහ ූ  හා විවාහ 
වන  ාන්තාවන්පේ අනුමැතිය ලබා ගත තුතු බවත ෙවසති. පමම ඉල්ලීමට විසඳුමක් ඉස්ලාමයට 
ෙටහැනි පනාවන අතුරින් ලබා දිය හැකිය.  

 
සලීම්ප් මර්ූෆ්පේ වාර්තාවට අනුව බහුභාර්යා විවාහ සි ව  ර ගැනීමට බලාපොපරාත්තු වන පිරිමියා 
බහුභාර්යා විවාහයට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ ක්වාසිවරුන්පගන් අනුමතිය ලබා ගත තුතුය. 
පිරිමියාපේ ආර්ි  තත්ත්වය ක්වසිවරුන් විසින් අධීක්ෂ්ණය  ර තවත් විවාහයක්  රගැනීමට 
අනුමැතියක් ලබා දීමට පහෝ පනාදීමට පුළුවන. පමපස් අනුමැතිය ලබා පනාදී එම තීන් වවට පිටතින් 
විවාහය සි ව ූ පේ නම්ප් එම විවාහය වලංගු විවාහයක් පනාවන බව වාර්තාව ෙවසික. පමම සංපශෝධනය 
ඉස්ලාමයට ෙටහැනිය. බහුභාර්යා විවාහය සි ව  රනවාද නැේද යන්න තීරණය ගැනීපම්ප් ෙරම 
අිකතියක්  ක්වසිවරයාට පනාමැත. එබැවින් ක්වසිවරයාපේ අනුමැතියට පිටතින් බහුභාර්යා විවාහය 
සි ව ූ පේ නම්ප් එය ඉස්ලාමයට අනුව වලංගු විවාහයකි. එබැවින් ෆාිකස් මුස්තාෆා වාර්තාව, 
ක්වසිවරයාපේ අනුමැතිපයන් පතාරව සි ව වන බහුභාර්යා විවාහ සඳහා දඩයක් නියම  රන පලස 
පයෝජනා  රන නමුත් එම විවාහය වලංගු පනාවන විවාහයක් බව ෙවසන්පන් නැත. එබැවින් පමම 
විෂ්පේදී ඉස්ලාමයට සමීෙ වන්පන් ෆාිකස් මුස්තාෆා වාර්තාවික.  
 
ප පස්නමුත් පමම වාර්තා පදපක්ම බහුභාර්යා විවාහයට අනුමැතිය ලබා දීම පිළිබඳව  ාන්තාවට 
ඇති අිකතිය ගැන ඍජු සඳහනක් පනාමැත. එබැවින් පමම  රුණ සැලකිල්ලට ගනිමින් පමම ෙනත 
සංපශෝධනය විය තුතු බව අෙපේ මතයික. ඒ අනුව,  
 

1. විවාහ ගිවිසුමක් සි ව  රන පමාපහාපත්දී පිරිමියා තවත් විවාහයක්  රගැනීම පිළිබඳ 
 ැමැත්ත ගැන විවාහ වන  ාන්තාවපගන් විමසා ඒ බව විවාහ ගිවිසුපම්ප් ඇතුළත්  ළ තුතුය.  

2. පිරිමියා දැනටත් විවාහ  නම්ප් ඒ පිළිබඳව විවාහ වන  ාන්තාවට දන්වා සිටිය තුතුය. තවද 
විවාහ ගිවිසුම්ප් පෙෝරමපේ විවාහ වන පිරිමියාපේ දැනට වලංගු අපනුරත් විවාහ පිළිබඳ 
විස්තරද ඇතුළත් විය තුතුය.   

3. යම්ප් පහයකින් ඉහත ප ාන්පේසිවලට පිටතින් විවාහයක් සි ව ූ පේ නම්ප් එවිට පම්ප් පිළිබඳව 
ක්වාසි අධි රණයට ෙැමිණිලි  ළ හැකිය.  
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දික් සාදය 

 
යම්ප් අ ාරපයන් විවාහ ූ  පදෙලට ෙවුල් ජීවිතය රැපගන යා පනාහැකි නම්ප් ඔවුන් පදපදනාට දික් සාද   
වීමට සි ව වන අතර පමම දික් සාදය සි ව විය තුත්පත් ප පස්දැික ඉස්ලාමය ෙවසික. පම්ප් සඳහා ූ  
ඉගැන්වීම්ප් ඉතා සංකීර්ණ වන අතර සැලකිය තුතු මතපේද කිි ෙයක් පමම විෂ්පේ දක්නට ලැපේ.  
 
දික් සාදය සි ව විය හැකි ක්රම කිි ෙයක් ඉස්ලාමය තුළ ඇත.  
 

1. සැමියා විසින් දික් සාදය ආරම්ප්භ කිරීම(තලාක්) 

a. බිරිඳපේ යම්ප් වරදක් මත පහෝ බිරිඳ සමඟ ජීවත් වීමට අ මැත්තක් ඇත්නම්ප් තම 
බිරිඳව දික් සාද කිරීපම්ප් ෙැහැදිලි පච්තනාපවන් ෙැහැදිලි වචන වලින් සැමියා ෙැවසීම 
තුළින් පමම දික් සාදය සි ව පේ. 

b. පමම දික් සාදය අවස්ථා හතර දී සි ව විය හැකිය 

i. මහ්ර් රමාණය තීන් ව පනා ර විවාහ ගිවිසුම සි ව  ළද ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ 
පනා ර විවාහය සම්ප්ූර්ණ පනාූ  විට දික් සාදය ර ාශ කිරීම 

1. පමි දී සැමියා විසින් තමාපේ වත් මට අනුව දීමනාවක් ලබා දිය 
තුතුය. පමම දීමනාව “මතා” පලස හැඳින්පේ. 

ii. මහ්ර් රමාණය තීන් ව  ර විවාහ ගිවිසුම සි ව  ළද ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ 
පනා ර විවාහය සම්ප්ූර්ණ පනාූ  විට දික් සාදය ර ාශ කිරීම 

1. පමි දී සැමියා විසින් නිර්ණය  ළ මහ්ර් රමාණපයන් අඩක් ලබා දිය 
තුතුය. 

iii. මහ්ර් රමාණය තීන් ව  ර විවාහ ගිවිසුම සි ව  ර ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ  ර 
විවාහය සම්ප්ූර්ණ ූ  විට දික් සාදය ර ාශ කිරීම 

1. පමි දී සැමියා විසින් නිර්ණය  ළ මහ්ර් රමාණපේ ි ඟ ඇත්නම්ප් ි ඟ  
සියල්ලම බිරිඳට ලබාදිය තුතුය 

iv. මහ්ර් රමාණය තීන් ව පනා ර විවාහ ගිවිසුම සි ව  ර ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ 
 ර විවාහය සම්ප්ූර්ණ ූ  විට දික් සාදය ර ාශ කිරීම 

1. පමි දී බිරිඳපේ තරාතිරපම්ප් සිටින සමාජපේ අපනුරත්  ාන්තාවන් 
සාමානයපයන් ඉල්ලා සිටින මහ්ර් රමාණය සැමියා විසින් දික් සාද 
 රන බිරිඳට ලබාදිය තුතුය 

c. ප පස්නමුත් පමපලස සැමියා දික් සාදය ලාබා  වන් විට 3 හා 4 යන අවස්ථාවලදී 
බිරිඳ මාස් ශුේධි 3   ාලයක් සැමියාපේ නිවපස්ම ජීවත් විය තුතුය. පමය “ඉේදත්” 
 ාළය පලස හැඳින්පේ. 

d. පමම  ාලපේදී බිරිඳ ගැේ පගන සිටින බව දැන ගත්පත් නම්ප් දරු රූතිය දක්වා පමම 
ඉේදත්  ාලය දීර්ග පේ.  

e. පමම ඉේදත්  ාලපේදී සාමනය ෙරිදි සියලු වියදම්ප් සැමියා විසින් දැරිය තුතුය. පමම 
වියදම “නෆ ා” පලස හැඳින්පේ. 

f. පමම ඉේදා  ාලය තුළදී ඇය සමඟ නැවත නව විවාහ ගිවිසුමකින් පතාරවම එක් විය 
හැකිය. එපලස එක් පනාූ පේ නම්ප් ඉේදත්  ාලපයන් ෙසු දික් සාදය ස්ීර වනු ඇත. 
දික් සාදය ස්ීර ූ  ෙසු නැවත එම  ාන්තාව සමඟ විවාහ විය තුතු නම්ප් නැවත මහ්ර් 
රමාණය තීරණය  ර  ාන්තාවපේ අනුමැතිය අනුවද  ාන්තාවපේ භාර රුපේ 
අනුමැතිය අනුවද විවාහය සි ව  ර ගත හැකිය.  

g. ඉහත ෙරිදිම නැවත වරක් දික් සාද  ර නැවත ලබා ගැනීපම්ප් අනුමැතිය පුරුෂ්යාට 
ඇත.  

h. ප පස්නමුත් තුන්වන වරට දික් සාද  පළ් නම්ප් එම දික් සාදය ෙැවසු පමාහපත්ම 
දික් සාදය ස්ීර වන අතර නැවත පදපදනාට විවාහ ගිවිසුමකින් ෙවා එක් විය 
පනාහැකිය. එපස් එක් වන්පන් නම්ප් පමම  ාන්තාව තවත් පුරුෂ්පයක් සමඟ විවාහ වී 
ෙවුල් ජීවිතය ගත  ල ෙසුව ඔහුපගන්ද දික් සාද වී සිටිය තුතුය. පමි දී දික් සාද 
වන බිරිඳ සඳහා නෆ ා ලබා දීම සැමියාට අනිවාර්ය පනාපේ.  

i. පමම දික් සාදයන් සඳහා “මතා” ලබා දීම සැමියාට අනිවාර්ය පනාපේ.  



16 
 

2. බිරිඳ විසින් ඉල්ලා සිටින ෆසහ් දික් සාදය 

a. සැමියාපේ බරෙතල වරදක් නිසා  ාන්තාව විසින් දික් සාදය ආරම්ප්භ කිරීම 

b. පමි දී සැමියාපේ වරද අදාළ විනිසුරු ඉදිරිපේ සනාත  ල තුතු පේ.  

c. විවාහ ගිවිසුම සි ව  ළද ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ පනා ර විවාහය සම්ප්ූර්ණ පනාූ  
අවස්ථාව  ෆසහ් දික් සාදය සි වවන්පන් නම්ප් මහ්ර් රමාණය බිරිඳට අිකති වන්පන් 
නැත. නමුත් ෆසහ් දික් සාදය සි වවන්පන් ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ  ර විවාහය 
සම්ප්ූර්ණ ූ  ෙසු නම්ප් එම මහර් රමාණය බිරිඳට පගවිය තුතු පේ.  

d. පමි දී දික් සාදය ෙැවසු විගසම දික් සාදය ස්ීර වනු ඇත.  

e. දික් සාදපයන් ෙසු බිරිඳ ඉේදත්  ාලයක් ගත  ළ තුතු පේ.  

f. ගැේ පගන සිටින්පන් නම්ප් ඉේදා  ාලය දරුවා රූත කිරීම දක්වා දීර්ඝ වන අතර එවිට 
ඉේදා  ාලය සඳහා වියදම දික් සාද ූ  පුරුෂ්යා සි ව  ළ තුතු ය.  

g. තලාක් දික් සාදය පමන් පමම ඉේදත්  ාලය තුලදී සැමියාට බිරිඳ සමඟ එක් විය 
පනාහැකිය. ඔහු එපස්  රනවා නම්ප් නැවත මහ්ර් රමාණය තීරණය  ර  ාන්තාවපේ 
අනුමැතිය අනුවද  ාන්තාවපේ භාර රුපේ අනුමැතිය අනුවද විවාහ විය හැකිය.  

h. ෆසහ් දික් සාදය තලාක් දික් සාදයක් පලස පනාසල න නිසා සැමියාට තලාක් 
කීපම්ප් වාර ගණන එපලසම ෙවතිික.  

 
3. බිරිඳ විසින් ඉල්ලා සිටින ුරලා දික් සාදය 

a. කිසිඳු විපශ්ෂ් පහ්තුවක් පනාමැතිව තම සැමියා සමඟ ජීවත් වීමට ප්රිය පනාවන විට 
 ාන්තාව විනිසුරු පවත පගාස් දික් සාදය ඉල්ලා සිටින අතර සැමියා ලබා  වන් මහ්ර් 
රමාණය නැවත ලබා දිය තුතු පේ.  

b. පමය ුරලා පලස හැඳින්පේ. ුරලා සි ව ූ  පමාපහාපත්ම දික් සාදය ස්ීර පේ.  

c. බිරිඳ එක් මාස්ල ශුේදියක  ාලයක් ඉේදා සිටිය තුතු පේ.  

d. ගැේ පගන සිටින්පන් නම්ප් ඉේදා  ාලය දරුවා රූත කිරීම දක්වා දීර්ඝ වන අතර එවිට 
ඉේදා  ාලය සඳහා වියදම දික් සාද ූ  පුරුෂ්යා දැරිය තුතු ය.  

e. තලාක් දික් සාදය පමන් පමම ඉේදත්  ාලය තුලදී සැමියාට බිරිඳ සමඟ එක් විය 
පනාහැකිය. ඔහු එපස්  රනවා නම්ප් නැවත මහ්ර් රමාණය තීරණය  ර  ාන්තාවපේ 
අනුමැතිය අනුවද  ාන්තාවපේ භාර රුපේ අනුමැතිය අනුවද විවාහ විය හැකිය.  

 
වැදගත් : “මතා” යන වචනය ඇතැම්ප් විට “නෆ ා” අර්ථ දැක්වීමටද ඉස්ලාමීය මූලාශ්ර වල භාවිතා වන නිසා “මතා” හා 
“නෆ ා” ි  පවනස නිසි පලස දන ගත තුතුය. “නෆ ා” යනු ඉේදා  ාලපේදී පුරුෂ්යා විසින් සි ව  රන වියදමික. 

 
ඉහත සඳහන් දික් සාද වර්ග තුන පිළිබඳව මු.වි.දි ෙනපත් 27, 28(1) හා 28(2) යන වගන්ති වල 
සඳහන් වන අතර එි දී බලොන නීති ඒ ඒ ගුරු ුරලයට අනුව සි ව විය හැකි බව ෙනපත් සඳහන් පේ. 
ෙසුව පමම දික් සාදය ලියාෙදිංචි  රන ක්රියාෙටිොටියද ෙනපත් සඳහන් වී ඇත. 

 
මතා දීමනාව 
 
දැනට ෙවතින මු.වි.දි ෙනත ක්රියාත්ම  වන විට දික් සාද වන  ාන්තාවට අසාධාරණයක් ඉෂ්්ට වන 
බවත් ඔවුන් සඳහා නඩත්තු වියදමක් අතයාවශය බවත් ෙවසමින් තලාක්, ෆසහ්, ුරලා යන සියලුම 
දික් සාද වර්ග සඳහා “මතා” දීමනාව අනිවාර්ය  ළ තුතු බව ඇතැමුන් ඉල්ලා සිටිික.  

 
සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව පමම ඉල්ලීම තරමක් අනුමත  රමින් තලාක් හා ෆසහ් දික් සාද යන වර්ග 
පද  සඳහා “මතා” දීමනාව අනිවාර්ය  රන පමන් පයෝජනා  ර ඇත.   
 
පමම පයෝජනාව ඉස්ලාමීය ප ෝණපයන් බලන  ළ පිළිගත පනාහැකිය. අෙපේ ගපේෂ්ණ වලට 
අනුව පුරුෂ්යා විසින්  ාන්තාවට පදන “මතා” දීමනාව අනිවාර්ය වන්පන් මහ්ර් රමාණය තීන් ව 
පනා ර විවාහ ගිවිසුම සි ව  ළද ෙවුල් ජීවිතය ආරම්ප්භ පනා ර විවාහය සම්ප්ූර්ණ පනාූ  විට 
දික් සාදය ෙැවසු අවස්ථාවට ෙමණි. අපනුරත් තලාක් සඳහා “මතා” ලබා දීම දිරිගැන්විය හැකි වුවද 
එය පුරුෂ්යාට අනිවාර්ය  ළ පනාහැකිය.  
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ප පස්නමුත් ඇතැම්ප් විේවතුන්පේ මතය අනුව “මතා” යන දීමනාව පුරුෂ්යා විසින් පදන ලද සියලුම 
තලාක් සඳහා අනිවාර්යය. ෙළමු හා පදවන තලාක් ෙැවසු ෙසු දික් සාදය තීරණ වන්පන් ඉේදා  ාලය 
ූර්ණ ූ  ෙසුවය. එබැවින් ඉහත විේවතුන්පේ මතය අනුව ඉේදා  ාලය අවසන් ූ  ෙසු දික් සාද ූ  
පුරුෂ්යා විසින් දික් සාද ූ   ාන්තාවට “මතා” දීමනාව පගවිය තුතුය. තුන්වන තලාක් ෙවසන 
පමාපහාපත්ම දික් සාදය ස්ීර වන බැවින් දික් සාද ූ   ාන්තාව ඉේදා ගත  රන  ාලපේදීම 
“මතා” දීමනාව ලබා ගති හැකි බව පමම විේවතුන්පේ මතයික. ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව පමම මතය 
ෙදනම්ප්  ර පගන “මතා” දීමනාව තලාක් සඳහා අනිවාර්ය  ර ඇත.  

 
ප පස්නමුත් ෆසහ් දික් සාදය සඳහා “මතා” දීමනාව ලබා දීම වලංගු වන්පන් සැමියා තම වරද 
ක්වසිවරයාට ඉදිරිෙත්  ර අවස්ථාපේදී ෙමණක් බව ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව පයෝජනා  රික. 
ප පස්නමුත් සෑම දික් සාදය දීම “මතා” දීමනාව ලබා දිය තුතුය යන මතය අනුමත  රන්පන් නම්ප් 
ෆසහ් දික් සාදය සඳහාද පමම “මතා” දීමනාව නිර්ණය  ළ තුතු පේ. තවද ෆසහ් දික් සාදය සි ව 
වන්පන් සැමියාපේ වරදක් නිසා පමපලස “මතා” දීමනාව ලබා දීම පිළිගත හැකි මතයකි.  

 
ුරලා දික් සාදපේදී ෙවා “මතා” දීමනාව පගවිය තුතු බව ෆාිකස් මුස්තාෆා වාර්තාව පයෝජනා  රික.  
ප පස්නමුත් ුරලා දික් සාදපේදී සි ව වන්පන්  ාන්තාවට පුරුෂ්යා  වන් මහ්ර් රමාණය නැවත ලබා 
දීම නිසා ුරලා දික් සාදපේදී “මතා” දීමනාව දීම පුරුෂ්යාට අනිවාර්ය වන්පන් නැත. එබැවින් පමම 
විෂ්පේදී ෆාිකස් මුසතෆා වාර්තාව ඉස්ලාමයට ෙටහැනි මතයක් ඉදිරිෙත්  රික.  
 
සියලුම දික් සාද සඳහා “මතා” දීමනාව අනිවාර්යික යන විේවත් මතය අනුව බැලීපම්ප්දී ෆාිකස් මුස්තෆා 
වාර්තාව එම මතයට ඉතා සමීෙ බව වහටා ගත හැකිය.  
 
දික්කස්ාදය ියාපදිංචි කිරීම 

 
තවද සලීම්ප් මර්ූෆ්පේ වාර්තාවට අනුව ක්වාසිවරයා ඉදිරිපේ පනාෙවසන තලාක් දික් සාද ර ාශය  
වලංගු දික් සාද ර ාශයක් පනාවන බව සඳහන් පේ. පමය ඉස්ලාමපේ ඉගැන්වීම්ප් වලට ෙටහැනිය. 
තලාක් දික් සාද කිරීම යනු ඉතා බරෙතල පදයක් වන අතර සාක්ි රුවන් පනාමැති විට ෙවා 
දික් සාදය වලංගු දික් සාදයක් විය හැකිය. එබැවින් ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තාව ක්වාසිවරයා ඉදිරිපේ 
පනාවන දික් සාදයක් වලංගු දික් සාදයක් පනාපේ යන පයෝජනාව රතික්පෂ්ේ  රික. එනම්ප් පමම 
විෂ්පේදී ෆාිකස් මුස්තාෆා වාර්තාව ඉස්ලාමයට අනුකූල බව ෙැහැදිලිය.  
 
සාක්ි රුවන් පනාමැතිව “තලාක්” දික් සාද ර ාශයක් සැමියා විසින්  ර ඇත්නම්ප් අදාළ පුරුෂ්යා 
හා  ාන්තාව යන පදපදනාපගන්ම රශ්න  ර “තලාක්” දික් සාදය වලංගුද නැේද යන්න තීරණය 
කිරීම තුළින් පමම ගැටලුවට විසඳුම ලැපේ යන්න අෙපේ විශ්වාසයික.  
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සාරාංශය 
 

බහු වාර්ගි  බහු ආගමි  රටක් තුළ බහු විධ නීති ෙේධති ක්රියාත්ම  වීම වැළැක්විය පනාහැකිය. ප පස්නමුත් 

එවන් රටක් තුළ රාපයෝගි ව එක් පත්තරීතර නීතියක් ක්රියාත්ම  වන අතර පත්තරීතර නීතියට ෙටහැනි 

පනාවන අතුරින් විවිධ පුේගල නීති ක්රියාත්ම  පේ. ශ්රී ලං ා මුස්ලිම්ප්වරු සඳහාද පමවන් විපශ්ෂ් නීතියක් 

ක්රියාත්ම  පේ. 1931 අං  10 දරණ මුස්ලිම්ප්  අන්තිම  ැමති ෙත්ර රි ත පේෙල පරුමවීපම්ප් ෙනත, 1951 

අං  13 දරණ මුස්ලිම්ප් විවාහ හා දික් සාද ෙනත හා 1956 අං  51 දරණ මුස්ලිම්ප් පේවස්ථාන 

පුණයභාර හා වුරෆ් ආඥාෙනත යන ෙනත් ලාංකීය මුස්ලිම්ප්වරුන් සඳහා ූ  මුස්ලිම්ප් නීතිය විග්රහ 

 රන්නාූ  ෙනත්ය.  

පමම ෙනත් අතුරින් මුස්ලිම්ප් විවාහ සහ දික් සාද ෙනත පදස වත්මන් සමාජපේ වැඩි අවධානයක් 

පයාමු වී ඇත. පමම ෙනපත් විවිධ පදෝෂ් තිබීම පහ්තුපවන් පමම ෙනත සංපශෝධනය විය තුතු බව 

පබාපහෝ පදනා අවධාරණය  රන අතර අෙපේ ඉල්ලීමද එයික.   

පම්ප් අනුව වර්ෂ් 2009 දී එව ට අධි රණ අමාතය මිලින්ද පමාරපගාඩ මහතා විසින් මු.වි.දි ෙනත 

සංපශෝධනය සඳහා විශ්රාමි  පශ්්රෂ්්ධාධි රණ විනිසුරු සලීම්ප් මර්ූෆ් රමුඛ 19 පදපනුරපගන් සමන්විත 

 මිටුවක් ෙත්  ළ අතර මු.වී.දි ෙනත සංපශෝදනය පිලිබඳ  ඔවුන්පේ සවිස්තරාත්ම  වාර්තාව 2018 

ජනවාරි 22 වන දින අධි රණ අමාතයංශයට ඉදිරිෙත්  රන ලදී. මු.වි.දි ෙනත සංපශෝදනය කිරීම 

සඳහා ඉතා අගනා පයෝජනා රාශියක් පමම වාර්තාපේ ඇතුළත් වී ඇත. ප පස්නමුත් පමම වාර්තාපේ 

ඇතැම්ප් පයෝජනා ඉස්ලාමයට ෙටහැනිය. එබැවින්  මිටුපේ සාමාජි යන් එම  මිටුපේම 

සාමාජි පයුර වන ජනාධිෙති නීතිඥ ෆාිකස් මුස්තෆා යටපත්, සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාපේ ඇති 

ඉස්ලාමයට ෙටහැනි  රුණු ඉස්ලාමයට ෙටහැනි පනාවන පලස සංපශෝධනය  ළ තුත්පත් ප පස්ද 

යන පයෝජනා ඇතුළත් පදවන වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්  ර ඇත. පමම වාර්තා පද ම අධි රණ 

අමාතයංශයට ඉදිරිෙත්  ර ඇත.  

මු.වි.දි ෙනත සංපශෝධනය මූලි  වශපයන් සලීම්ප් මර්ූෆ් වාර්තාව අනුව සි ව විය තුතු අතර සලීම්ප් 

මර්ූෆ් වාර්තාව හා ෆාිකස් මුස්තෆා වාර්තා අතර එ ඟතාවයක් පනාමැති අවස්ථාවලදී ෆාිකස් මුස්තෆා 

වාර්තාවට අනුව මු.වි.දි ෙනත සංපශෝධනය විය තුතුික යන්න අෙපේ ස්ථාවරයික.  

 

 

 

  


