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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ކޮމިޓީގައި  ވަގުތުގައި  މި  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ޝަފީޤު އަދި  هللا ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

ޙަސަން މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މަދަނީ  އޮންލައިންކޮށް  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  އޭގެ  ލަޠީފް،   

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އިއްޔެ  ކުރަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  މަރުޙަލާގެ  އެންމެފަހު  ބިލުގެ  އިޖުރާއަތުގެ 

ކޮމިޓީއަށް  މި  ބޭފުޅުން  އޮފީހުގެ  ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ވަޑައިގެން. އޭގެ    އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވި 

ވެސް އަލީގައާ އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެއްކޮށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުމީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް  

ބިލުގެ   ދައްކަވާލަދެއްވަބައްލަވާ.  އާދެ!  ގެންދަނީ.  އޮތީ،    49މި  ސުރުޚީގައި  އަރިމަތީ  އެއީ  )ހ(.  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކޯޓަ އެއް  ކުރީގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީގެ  މާއްދާގައި  އޮތް  މިގޮތަށް  މައްސަލަތައް.  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ގިނަ  ށްވުރެއް 

އެއް   ގެނައި.  ބަދަލެއް  ކޮމިޓީން  އެކުގައި  ރިޢާޔަތްކުރުމާ  ވެސް  ކޮމެންޓަކަށް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް 

ގެނައީ.   ބަދަލު  ގޮތަށް  އަންނަ  މާނަ  އެ  ކޯޓުތަކަށް  ގިނަ  އިތުރަށް  ކޯޓަކަށްވުރެއް  އެހެންނަމަވެސް، 

ބިލުގައި އޮތް   އެ  އޮރިޖިނަލީ  ވެސް ސަޖެސްޓުކުރައްވަނީ  އަނެއްކާ  ނައިބު އޮފީހުން  ބަންޑާރަ  މަޝްވަރާކުރިކުރުމުން 

ގޮތަށް ތަފާތު ދެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ ޢިބާރާތް ހަމަ އެގޮތަށް ބޭއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެ ބޭފުޅުން އެބަ  

ންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ގޮއްސަ އަލުން ބެލިބެލުމުން އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް  ވޭ. އެހެ

މަޤްޞަދު   ތަފާތެއް ނާދޭ. އެ  ބޮޑު  ވަކި  ގޮތަކާ  ވިދާޅުވާ  އެ  ވެސް  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ހަމަ  ބަދަލުކުރިޔަސް  އެކަން 

އެ އޮރިޖިނަލީ  ކުރީގައި  ފެންނާތީވެ،  ކަމަށް  މި  ހާސިލުވާ  ބޭއްވުމަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްގޮތަށް  ބިލުގައި   

ގެ )ހ( ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ އެއް  49ނިންމީ. މިހާރު ދަންނަވައިލާނަން. 

މާ ދެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، މި  ތަފާތު  ގިނަ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އްދާގެ )ނ( ގައި  މައްސަލައަކަށްވުރެއް 

ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް އެ  

އަމިއްލަ   ކޯޓުގެ  ހުށަހެޅުނު  ފަހުން  މައްސަލަ  އެ  ކަނޑައަޅަންދެން  ގޮތެއް  ކަމާމެދު  އެ  ބަލައި  ލިބިގެންވޭތޯ  ކޯޓަށް 

އި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ބެލުން މެދުކަނޑާލަންވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ފާސް  އިސްނެގުމަށް އެ ކޯޓުގަ

ބިލުގެ ދެވަނަ ބައި. ދަޢުވާއާ    406މިވީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހިލަނީ   ވަނަ މާއްދާ. އެއީ ދެވަނަ ބައި. އެ 

ބަންޑާ މިއީ  ރައްދުކުރުން.  ލިޔެކިއުން  އެހެނިހެން  ލިޔެކިއުމާއި  ފަހުން  ގުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮފީހުން  ނައިބު  ރަ 

އިތުރުކުރައްވާފައިވޭ. އަދި   މާއްދާ އިތުރު، ބައެއް އަކުރުތައް  ބައެއް  ޑްރާފްޓުތަކެއް. މީގައި  ހިއްސާކުރި ގޮތްތަކެއް، 



 2021  ނޮވެންބަރު  18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  61ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

2 

 

އަދި  އޮތްގޮތް.  މި  މިހާރު  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  މިވަނީ.  ގެނެއްސަ    ރިއެރޭންޖުމަންޓެއް 

އަރިމަތީ   ފާސްކުރަމުންގެންދާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ބަލައިގަނެވޭނެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

)ހ(. ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް    406ސުރުޚީގައި އޮތީ، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަމުރު ރައްދުކުރުން.  

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ރައް ބަލައިގަނެވޭ.  ކޯޓަށް  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް  ދުކުރާނީ އަތުން އަތަށެވެ. އެގޮތް ރަނގަޅު 

)ށ( ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީ ކޯޓު އަމުރާއި ލިޔެކިއުން ރައްދުކުރުމަށް އެ  

 ކޮމިޓީގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  ފަރާތުން ކޯޓަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. އެގޮތާމެދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް   ރައްދުކުރާނީ  ކޯޓުން  އަމުރު  ހާޒިރުވުމުގެ  ކޯޓަށް  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ފާސްވީ. )ނ( 

ދަޢުވާލި ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  ރަނގަޅު. )ރ(  އެޑްރެހަށެވެ.  ދީފައިވާ  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  ބުނެ،  ބޭ  ކަމަށް 

އެފަދައިން   އަދި  މަސައްކަތްކުރަންވާނެވެ.  ތިންފަހަރު  މަދުވެގެން  ކޯޓުން  ރައްދުކުރުމަށް  އަމުރު  އެޑްރެހަށް  ފަރާތުގެ 

ކޮބައިކަން   އެޑްރެހަކީ  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ  އަމުރު  އެޑްރެހަށް  އެ  ވެސް  މަސައްކަތްކޮށްގެން 

ތެރޭގައި އެ ކަން ކޯޓަށް އެންގުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ސާފުކުރުމަށްފަހު، ހަތް ދުވަހުގެ  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ   ގޮތަށް  ކަމަށް. )ބ( މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރަނގަޅު  )ރ( ވެސް 

އެ ފަރާތުގެ އެޑް ރެސް ސާފުކުރެވިފައިނުވާނަމަ އެ ކަން  ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ވެސް 

ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެންގުމުން ކޯޓުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް  

ކޮމިޓީން   ކަމަށް  ރަނގަޅު  ވެސް  އަކުރު  އެ  ވެސް،  ގޮތް  އެ  މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ރައްދުކުރުމަށް  އަމުރު 

އިގަނެވުނީ. )ޅ( ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ވެސް އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ  ބަލަ

މި   )ކ(  ބަލައިގަނެވުނީ.  ކޮމިޓީއަށް  ވެސް  )ޅ(  ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ނޯޓިހެއް  ރަތް  އަމުރުގެ  އެޑްރެހުގައި  ދާއިމީ 

ގޮތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ޅ(ގައި  ފަރާތުން  މާއްދާގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ވެސް  ހަރުކުރުމަށްފަހުގައި  ނޯޓިސް  ރަތް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ވަކި ވަގުތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އަންގައި  

)އ ކޮމިޓީއަށް.  ބަލައިގަނެވިފައިވަނީ  ވެސް  އެގޮތް  އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.  ގައި  ޢާންމުކޮށް  )ކ(  މާއްދާގެ  މި   )

ދަޢުވާލިބޭ   ހާޒިރުނުވިނަމަ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  ވެސް  އިޢުލާނުކުރުމުން  ޢާންމުކޮށް  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މައްސަލަ ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. )އ( ވެސް ކޮމިޓީއަށް   ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި 

. އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ، ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރުން. މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް ދަޢުވާ  407އްޖެ.  ބަލައިގަނެވި 

ފޯމު ރައްދުކުރާނީ   ފޯމު ރައްދުކުރާނީ ކޯޓުންނެވެ. ރަނގަޅު. ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވިފައި މިވަނީ. އާދެ! )ށ( ދަޢުވާ 

ކޯޓު ރައްދުކުރުމުގައި  އަމުރު  ހާޒިރުވުމުގެ  ގާނޫނުގައި  ކޯޓަށް  މި  އިޖުރާއަތުކަމުގައި  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަނަ    406ން 
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.  408މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިގޮތް ވެސް ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވިއްޖެ.  

ގޮތަކަ ކޮންމެ  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  އަންނަނިވި  ގޮތްތައް.  ރައްދުކުރެވޭ  ސުރުޚީ،  ލިޔުމެއް  އަރިމަތީ  ވެސް  ށް 

މިހާރު   އާދެ!  ޚިދުމަތް.  ކޮރިއަރގެ  ނުވަތަ  ޕޯސްޓު  )ށ(  ދިނުން.  އަތަށް  އަތުން  )ހ(  ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ. 

މިއީ   މާއްދާ  ބަލަމުންދާ  ލިޔުންތައް  408އަޅުގަނޑުމެން  މި  އެއީ ރައްދުކުރެވޭ ގޮތް،  މި އޮތް މާއްދާ.  ގެ ގޮތުގައި 

ބަޔާ ކަމަށް  ގޮތްތައް  ނިމޭ  ރައްދުކުރެވޭ  ބާބު  ނޫނިއްޔާ  ހިސާބަށް  ފެށޭ  ބާބުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ  ންކުރާ 

ނިމޭ   އެ  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއިރުގައި  މަޝްވަރާކުރީ.  މި  މެދުގައި  ހިސާބަށްލުމާ 

ނިމޭ ތަނުގައި  އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،    408ހިސާބަށްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު   ބާބު  މި 

.  408އަކުރެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ ހިމަނާނީ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ މި ދަންނަވަމުން މި ގެންދިޔައީ  

ވެސް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ. )ހ( އަތުން އަތަށް ދިނުން.  ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް  އަންނަނިވި 

ޚިދުމަތުން އެހެން.... "ޕޯސްޓު ނުވަތަ ؟ ކޮރިއަރގެ ޚިދުމަތް. ޚިދުމަތް އެހެންޖެހީމާ ކަމުދާނެތޯ  )ށ( ޕޯސްޓު ނުވަތަ

އީމެއިލް.   ނުވަތަ  ފެކްސް  )ނ(  ދެން  ބަދަލުކުރީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  މެދުވެރިކޮށް"  ޚިދުމަތް  ކޮރިއަރގެ 

ދޭ މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަ  ވެސް  ބޭނުންނުކުރުމަށް  ފެކްސް  ކަނޑާލައްވާ.  މިހާރު  ފެކްސް  އެހެންވީމާ،  ތެރެއަކުން. 

ވެސް   ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވެސް...  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  އީމެއިލް 

ކޮރިއަރގެ   ނުވަތަ  ޕޯސްޓު  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  )ށ(  އާދެ!  އޮންލައިންކޮށް.  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި 

ވެސް މުއާސަލާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް  ޚިދުމަ މެދުވެރިކޮށް. )ނ( އީމެއިލް ނުވަތަ އެ ނޫން  ތް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ ގޮތެއް.    415ނުވަތަ )ރ( މި ގާނޫނުގެ  ؛ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް

ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ ގޮތެއް މެދުވެރިކޮށް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް    ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން   415)ރ( މި ގާނޫނުގެ  

ދެންނެވި   ކުރިން  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  އަދި  ފާސްކުރެވުނީ.  މި  މައްދާ  މި  ބަލައިގަނެވި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަޅުގަނޑުމެ މިހާރު  ހިމެނުމަށް.  މާއްދާ  އެ  ގޮތުގައި  މާއްދާއެއް  އެންމެފަހު  ބާބުގެ  މި  ވަނަ    409ން  ފަދައިން 

ސުރުޚީ.   ރައްދުކުރުން، އަރިމަތީ  ލިޔުންތައް  އެހެން  ފިޔަވައި  ފޯމު  ދަޢުވާ  އެއީ  މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މާއްދާ 

ނުވާހާ   ބަޔާންކޮށްފައި  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި  މި  ކަމަށް  ކޯޓުން  ރައްދުކުރާނީ  ލިޔުން  އެ  )ހ( 

ތަކަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު މައްސަލައަށް ޚަޞްމުންގެ ތެރެއިން އެ ޚަޞްމަކު  ހިނދަކު ނުވަތަ ކޯޓުން އެހެން ގޮ

ދެންމެ   އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  މާއްދާއާ  މި  ޚަޞްމަކަށެވެ.  އެ  ރައްދުކުރާނީ  ލިޔުމެއް  ތައްޔާރުކުރާ 

މި އަކުރު އުނިކުރުމަ މާއްދާ  މި  ބަނޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ވެސް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަދި  ށް 

ފާސްކުރެވުނީ   މި  އެގޮތަށް  އަދި  ބަލައިގަނެވި  އެގޮތް  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވިދާޅުވެފައިވާތީވެ،  ކަމަށް 
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ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ދެން އޮންނަންވީ ގޮތް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ    409އުނިކުރުމަށް. ދެން މި ދަންނަވާލަނީ  

)ހ( އަ ރައްދުކުރާނީ  ގޮތް. އެއީ  ލިޔެކިއުން  ޚަޞްމުންނަށް  އެނޫން ހާލަތްތަކުގައި  ފިޔަވައި  ހާލަތްތަކުގައި  ންނަނިވި 

ބަޔާންކޮށްފައިވުން.    -1ކޯޓުންނެވެ.   ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ކަމަށް  ޚަޞްމަކު  ރައްދުކުރާނީ  ލިޔުން  އެ  2އެ   .

ފަރާތުން ކޯޓުން އެ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރާ ޚަޞްމަކު އޭނާ   އަމިއްލައަށް އެ ލިޔުން ރައްދުކުރަން ބޭނުން  ޚަޞްމެއްގެ 

ނުވަތަ   އެންގުން،  ކޯޓަށް  ބުނެ  އަޅުގަނޑުމެން    -3ކަމަށް  ހިސާބަށް  އެ  އަމުރުކުރުން.  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކޯޓުން 

ކޮމިޓީއަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލައިގަނެވި ފާސްވީ. )ށ( މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް  

ންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރާނެ ގޮތް ނިންމާނީ ކޯޓުންނެވެ. )ށ( ވެސް ރަނގަޅު  ބަޔާ

މައްސަލައިގައި   ކޯޓަށާއި  ރައްދުކުރާނަމަ،  މެދުވެރިކޮށް  ކޯޓު  ލިޔުމެއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ޚަޞްމަކު  )ނ(  ކަމަށް. 

އެ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅު. )ރ( އެހެން ގާނޫނަކުން    ހިމެނޭ ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށް އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް

ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢުވާ ފޯމު ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ރައްދުކުރަންވާނީ އަތުން އަތަށެވެ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ  

. އެއީ ދަޢުވާ  410އްޖެ، ފާސްވީ. )ރ(ގެ ގޮތުގައި މި ދަންނަވާލި މާއްދާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވި 

ފޯމު ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް އަތުންއަތަށް ރައްދުކުރުން މި )ހ( އާއި )ށ(، )ނ(އާ ހަމައަށް އުވާލުމަށް ނޫނިއްޔާ  

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލައިނުގަނެވުނު ކޮމިޓީއަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެ މާއްދާ އުވާލުމަށް މި ނިންމީ. އާދެ!  

މި  ދެން އެއަށްފަހުގައި،  ބަލައިގަނެވުނީ.  411  މި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގެނައުމަށް  ކުރިއަށް  ޗެޕްޓަރގެ   .

އަޅުގަނޑު   އެކުގައި  އެހެންވުމާ  އޮތީ.  ސަޖެސްޓުކުރައްވާފައި  ވެސް  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އެގޮތަށް 

ފިޔަވައި ފޯމު  ދަޢުވާ  ސުރުޚީގައި،  ލިޔުންތައް ރައްދުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު. )ހ(  ދަންނަވައިލާނަން. އަރިމަތީ   އެހެން 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ރައްދުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތަށް ލިޔުންތައް ރައްދުކުރެވޭނެ އެޑްރެހެއް މައްސަލައެއްގެ  

ބަޔާންކޮ ގޮތަކަށް  އެހެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  )ށ(  ރަނގަޅު.  ދޭންވާނެއެވެ.  ވެސް  ޚަޞްމަކު  ށްފައިނުވާހާ  ކޮންމެ 

ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ އޮފީސް   ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރާ އެޑްރެސް ވާންވާނީ ރައްދުކުރެވޭ ޚަޞްމުގެ  ހިނދަކު ޚަޞްމަކަށް 

ގޮތެއްގައި   ޚަޞްމަކު ޢާންމު  އެ  ޢައްޔަނުކޮށްފައިނުވާނަމަ  ގާނޫނީ ވަކީލަކު  ޚަޞްމަކު  އެޑްރެހަށް ނުވަތަ އެ  ހުންނަ 

ހިން ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  އެއީ  ދިރިއުޅޭ  އަށް.  )ށ(  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެއްސީމު  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  އެޑްރެހަށެވެ.  ގާ 

ބަދަލުގައި   ގޮތުގެ  އިން  ޖަހާފައި  ކޯލަން  ޖަހާފައި ސެމީ  އެހެން  އެޑްރެހަށް  ހުންނަ  ވަކީލު އޮފީސް  ގާނޫނީ  ޚަޞްމު 

އޮންނަ ވިދިގެން  އެއާ  ޖެހީ އެޑްރެހަށެވެ. ދެން  މި  އެޑްރެހަށެވެ. އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  ހަމަ  އެއްގޮތްކުރުމުގެ   ޢިބާރާތާ 

ގޮތަކަށް   އެހެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  )ށ(  ދަންނަވައިލާނަން.  ގޮތް  އޮންނާނެ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ހެދީ.  އެހެން 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ޚަޞްމަކަށް ލިޔެކިއުން ރައްދުކުރާ އެޑްރެސް ވާންވާނީ ރައްދުކުރެވޭ ޚަޞްމުގެ ގާނޫނީ  
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އެ  ވަކީލުން ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ  ވަކީލަކަށް  ގާނޫނީ  ޚަޞްމަކު  އެ  ނުވަތަ  އެޑްރެހަށެވެ.  ހުންނަ  އޮފީސް  ގެ 

ޚަޞްމަކު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގާ އެޑްރެހަށެވެ. އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. )ނ( މި މާއްދާގައި  

ލަތެއްގައި ނަމަ ލިޔެކިއުން ރައްދުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ޚަޞްމަކު  )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްކުރާ ހާލަތް ފިޔަވައި އެނޫން ހާ 

ކޯޓުން އެހެން   އެހެން އެޑްރެހެއް ދޭންވާނެއެވެ. )ނ( ރަނގަޅު. )ރ( އަތުން އަތަށް ރައްދުކުރަންނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ 

އް ރައްދުކުރާނީ މި މާއްދާގެ  ގޮތަކަށް އަމުރުކޮށްފައިނުވާނަމަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރައްދުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެ 

)ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަޞްމުގެ ލިޔެކިއުން ރައްދުކުރާ އެޑްރެހަށް އެ ލިޔުމެއް ފޮނުވައިގެންނެވެ. އެ  

ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ކޮމިޓީން ބަލައިގަނެވިއްޖެ. ދެން މި ދަންނަވަމުން މި ގެންދިޔަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި މި އޮތީ  

ޔެކިއުން ބަލައިގަންނަން ބޭނުންވަނީ ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށް ބުނެފައިވާނަމަ އެ ފެކްސް ނަންބަރަކީ  ޚަޞްމަކު ލި 

އަކުރު   މި  ނަންބަރަކަށްވާންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އެޑްރެހުގައި  ރައްދުކުރާ  ލިޔެކިއުން  ފަރާތަށް  އެ 

އަދި ނިމުނީ.  މި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އުނިކުރުމަށް  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އެގޮތަށް   

)ބ(.   މިއޮތީ  ދެން  އާދެ!  އޮތީ.  ލިޔެކިސަޖެސްޓުކުރައްވާފައި  ބޭނުންވަނީ  އުޚަޞްމަކު  ބަލައިގަންނަން  ން 

ދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ   ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ޚަޞްމަކު  ކަމަށް  ވަސީލަތެއްގެ ޒަރީއާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

އައިޑެންޓިފިކޭޝަނަކީއިލެކްޓްރޯނި  ލިޔެކި  އެ  ކް  ބެލެވޭނެއެއުފަރާތަށް  އެޑްރެސްކަމަށް  ރައްދުކުރާ  ވެސް  ން  )ބ(  ވެ. 

)ޅ(   ފާސްކުރެވިއްޖެ.  ކޮމިޓީން  ދައުލަތަ ދަޢުވާކުރާ  ދައުލަތުން  އަޅުގަނޑުމެން  ރައްދުވާ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ  އް 

ފަދައިން،   ފޯމެއް  ދަޢުވާ  އެއީ  ރައްދުކުރާނީ  ލިޔެކިޔުން  ދައުލަތަށް  މާއްދާގައި    407މައްސަލަތަކުގައި،  ވަނަ 

އުސޫލުން )ކ(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަލައިގަނެވިއްޖެ.  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  )ޅ(  އާދެ!  ނޫނުގެ  ގާމި  ނެވެ. 

އަމުރެއްގައި   412 ކުރާ  ކޯޓުން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ރައްދުކުރަންވީ  ވަނަ  މި    ލިޔުމެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،  ތަން 

އުސޫލުތަކެއްމާއްދާ ބަޔާންކުރާ  ކޮމިޓީއަށް  ނުހިނގާނެއެ   ގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  )ކ(  އެހެންވީމާ،  ވެ. 

މިދެންނެވީ   ބާބުގެ އެން   411ބަލައިގަނެވިއްޖެ. ދެންމެ  މެ  ވަނަ މާއްދާ. އެ މާއްދާ އެއްކޮށް ހުރިހާ އަކުރުތަކެއް މި 

ނިންމީ.   މި  ހިމެނުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔަށް  ބަދަލުވުން  412ފުރަތަމަ  އެއީއެޑްރެސް  ސުރުޚީ  އަރިމަތީ   . .  

ބަދައުޚަޞްމަކަށް ލިޔެކި  އެހެން  ލެއް،  ން ރައްދުކުރާ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ  ކޯޓަށާއި  އެންމެ އަވަހަކަށް  ވީ 

އަން ލިޔުމުން  ރަނންވާނެއެގަޚަޞްމުންނަށް  ފާސްވެއްޖެ.  ވެ.  ސުރުޚީ  . 413ގަޅު  އޮތީ، އަރިމަތީ  މި    ގައި 

ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން  )ހ(    413.  ކުޑަކުދިންނާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ރައްދުކުރުން

މީހަކަށް ރައްދުކު ރައްކާތެރި ރަންލިބިދީފައިވާ  އެ  ނުވަތަ  ކުއްޖެއްގެ  ރައްދުކުރާނީ އެ  ލިޔުމެއް  ލިބިދީފައިވާ  ޖެހޭ  ކަން 

ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން  ވެ. ރަނގަޅު. )ށ(  ކަށެ ފަރާތަމީހެއްގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގައި ތަމްސީލުކުރާ  



 2021  ނޮވެންބަރު  18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  61ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

6 

 

އެހެން  ނޫން  ތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް  ޙަމަސްލަފަރާތްތަކުގެ    ލިބިދީފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ 

ނެރެވިދާނެއެ އުލިޔެކި  ފަރާތަކަށް އަމުރެއް  ކޯޓަށް  ހުއްދަދީ  ރައްދުކުރުމަށް  )ނ(  ން  ރަނގަޅު.  ފަރާތަށް  ވެ.  އަނެއް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    ޅިދާނެއެވެ.އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެ  ގައި ބަޔާންކުރާމި މާއްދާގެ )ށ(  ކާ ނުލައި،  ނޯޓިސް ދިނުމަ

ފާސްވީ.   ކަމަށް  ރަނގަޅު  ވެސް  )ނ(  މިދެންނެވި  ދެންމެ  އޮންލައިންކޮށް.  ގުޅިވަޑައިގެންފި  ކޮމިޓީއާ  ވެސް  ޒަރީރު 

މި    -414 ފިޔަވައި،  ފޯމެއް  އެހެން    ނާ ނޫގާދަޢުވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގާނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ނޫނަކާ 

ރައްދު ލިޔުމެއް  ބަލާނީވީރައްދުކުރާ  ކަނޑައަޅާ    ، ކަމަށް  ރައްދުކުރުމުންނެ  ތާރީޚެއްގައި ކޯޓުން  ލިޔުމެއް  މި  އެ  ވެ. 

ފާހަގަކުރެވެނީ މި  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އުނިކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   .މާއްދާ  އޮފީހުން  ވެސް  އޭ.ޖީ  މިގޮތަށް  އަދި 

އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އެބަވޭ.  ނިންމީ    މުޢާމަލާތްކުރައްވާފައި  ވަނަ    415  މިއީ  412.  414މި 

މާއްދާ  އޮތް  ގޮތުގައި  އެކަމަކު މާއްދާގެ  ބަދަލުވީ.    412މިހާރު    އެއް.  މި  ގޮތުގައި    412އަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޖަހަނީ.   މި  ނަންބަރު  މި  ސުރުޚީ  412އަޅުގަނޑުމެން  ތަނަކަށް    ، އަރިމަތީ  އެހެން  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  އެހެން 

ނޫނުގައި ވަކި  ގާން ރައްދުކުރުމަށް މި  އުދަޢުވާ ފޯމު ނޫން އެހެން ލިޔެކި)ހ(    .ރުޚީ އެއީން. އަރިމަތީ ސު ރައްދުކުރު

ކަނޑައަޅާފައި ފޮނުވަންޖެހޭ    ގޮތްތަކެއް  ތަނަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  އެކަށީގެންވާ    ލަތެއްގައި ހާ ވީނަމަވެސް،  ނަމަވެސް، 

ކޯޓަށް   ހުރިކަމަށް  ތަނަކަށް  ގަސަބަބުތަކެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

އެދެވިދާނެއެ އުލިޔެކި އަމުރަކަށް  ފޮނުވުމުގެ  )ށ(  ން  ބަލައިގަނެވިއްޖެ.  ކޮމިޓީއަށް  އަމުރެއް  ވެ.  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ  ގާން މި  އުފޯމު ނޫން އެހެން ލިޔެކި  ނެރުމުގައި، ދަޢުވާ 

ލިޔެކި އެ  ފޮނުވައިގެން  ތަނަކަށް  ފަރާއުއެހެން  ރައްދުވާންޖެހޭ  ރައްދުކުރުމަށްން  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ    ތަކަށް  އެހާތަނަށް 

. )ށ( ވެސް ރަނގަޅު. ތަށް ރައްދުކުރުން ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެން ރައްދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮއުގޮތަކީ އެ ލިޔެކި

ނެރެދިނުމަށް އެދި)ނ(   ހުށަހެޅުމުގައި    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ އަމުރެއް  އެ ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ 

ކާ  ނޯޓިހެއް ދިނުމަ  ރާތަކަށްއެދޭ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަ 

ން ފޮނުވަންނީ  އުމި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރުގައި ލިޔެކިނުލައި ވެސް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ ރަނގަޅު. )ނ(  

ލިޔެކި އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ތަނެއް  ބަޔާންކޮށްފައި  އުގޮތާއި،  ތާރީޚު  ބަލާނެ  ރައްދުވިކަމަށް  ން 

)ހ(    425ވެ. އާދެ! އެ ނަންބަރު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފާސްކުރެވިއްޖެ.  އޮންނަންވާނެއެ

އެހެންގާއެހެން   ބަޔާންކޮށްފައި  ނޫނެއްގައި  މަދަނީ  ވީނަމަވެސް  ގޮތަކަށް  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  މި   ،

ކަނޑަޢާތުގެ  އައިޖުރާ ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ހަމަތަކެއް  ނަމަވެސް  ންމު  އިޖުރާޢާއަޅާފައިވީ  މަދަނީ  ގުޅޭ  އަންމު  ތާ 

މަތިންނެވެ.   ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނޫނުގައި  މި  ޢަމަލުކުރާނީ  ކަމަށް    425ކަންކަމުގައި  ރަނގަޅު  ގެ)ހ( ވެސް 
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އުނިކޮށްފައި   އަޅުގަނޑުމެން  އަކުރު  މިއޮތް  ގޮތުގައި  )ށ(ގެ  މިހާރު  ދެން  ފާސްވީ.  )ށ(   427އަޅުގަނޑުމެން    ގެ 

މި އަކުރު  އެ  ނިންމަނީ.  ކުރުމަށް  މި  ރިޕްލޭސް  މިތަނަށް  )ށ(    އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނަށް  ގާމި  ދަންނަވާލަނީ. 

ކުރިން ފެށުމުގެ  ތަންފީގާއެހެން    ޢަމަލުކުރަން  ބާރުލިބިދީގެން  ގަވާއިދުތަކުގެ    ކުރަމުން ޒުނޫނަކުން  އައިސްފައިވާ 

ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް އުސޫލަކާ ތަޢާރުގާތެރެއިން، މި   ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ގާވާ ގަވާއިދެއްވާނަމަ، މި  ޟުނޫނުގައި 

ގަވާއިދެއް އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.    30ފަށާތާ   އެފަދަ  އެ މުއްދަތުގައި އެ ގަވާއިދެއް  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ތަޢާރުޟުވާ ބައިއިޞްލާޙުކޮށް ގާނޫނާ  ގަވާއިދެއްގައި ހިމެނޭ މި  އެ  ކަމުގައެވެ.    ވާނީ ފައިނުވާނަމަ،  ބާޠިލު އެއްޗެއް 

މިކުރީ ބާޠިބާ މި ބަދަލު  ލު ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. )ށ( ދެންމެ  ޠިލު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އިން ޖުމްލަ އަޅުގަނޑުމެން 

ގެނައުމާއެކީގަ ބަދަލުތަކެއް  ކުދިކުދި  އަނެއްކާ   އި އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް    އެހެންނަމަވެސް،  އެހެން  އެ  ވެސް 

)ށ(    އާބަދަލުގެނެވުނީތީވެ ދަންނަވާލަން.  ކުރިންގާމި  އެއްކޮށް  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަކުން  ގާއެހެން    ނޫނަށް 

އްވެސް އުސޫލަކާ  ނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެގާއައިސްފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން، މި    ކުރަމުންޒުބާރުލިބިދީގެން ތަންފީ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ގަވާއިދެއް    30ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ގާވާ ގަވާއިދެއްވާނަމަ، މި  ޟުތަޢާރަ

މި  އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.   ހިމެނޭ  ގަވާއިދެއްގައި  އެ  އިޞްލާޙުކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ގަވާއިދެއް  އެ  މުއްދަތުގައި  އެ 

ގާނޫނާއި  އުވާލެވޭ    ،427ބާޠިލުވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާސްކުރެވުނީ.  ވާ ބައި  ޟުގާނޫނާ ތަޢާރަ

ފެށުމާއެކު،  ގާމި  ގަވާއިދު.   ޢަމަލުކުރަން  )ހ( ނޫނަށް  އުވުނީއެވެ.  ގަވާއިދުތައް  ގާނޫނުތަކާއި  ގާނޫނު    އަންނަނިވި 

ދައުލަތް ފިޔަވައި އެހެން  )  ،78/81)ށ( ގާނޫނު ނަންބަރު    (.ބެހޭ ދަޢުވާގެ ގާނޫނު  ތަރިކައާ)  ،2005/25  ނަންބަރު

ފައިސާ  )  ،78/82)ނ( ގާނޫނު ނަންބަރު    (.އާއި މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ގާނޫނު  ފަރާތްތަކުން ދަޢުވާ

ޝަރީޢަތަ ގާނޫނުށް ބަހައްޓައިގެން  ހޯދުމުގެ  ހެކިބަސް  ޒަރީޢާއިން  މެސެޖުގެ  ހާޒިރުކުރުމާއި  މީހުން   )( ރ(  . 

. މި 6.1  ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު  ޝަރީޢަތްކުރުމާ)ބ(    .6.0ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު  

މި ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ބޮޑަށް    އުވާލެވޭ  ވަރަށް  ވެސް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  މިގޮތަށް  އަދި  ހިމަނާފައި  އޮތީ 

މި ހިއްސާ  އަޅުގަ  ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި  ފަހުން  މިގޮތް    .ކުރައްވާފަ  ނާނޑުމެންއޮތީ  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އެހެންވީމާ، 

މި މާއްދާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އަކުރުތަކެއް ފާސްވެއްޖެ. މި    ،ބަލައިގަނެވި މި އަކުރުގައި މި ހިމެނޭ ހުރިހާ އަކުރުތަކެއް

އަނެއްކާ ފަހުގައި  ބްރޭކަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްވެއްޖެ.  މަދަނީ  މާއްދާ  ކޮމިޓީގައި  ބިލުގެ  އައިޖުރާ  ވެސް  ތުގެ 

މި ކުރިއަށް  ނަ   ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ބަންޑާރަ  ރީފްރޭދަނީ.  އޮފީހުން  ރީޑްރާފްޓުސްއިބު  ތަކެއް އިތުރަށް  ކޮށް 

މި   .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3އެއީ ގާނޫނު މި ބިލުގެ  .ށް އަޅުގަނޑު މި ވިސްނާލަނީ މިހާރުކަފޮނުވާފައި ހުރި މާއްދާތަކަ

ނޫނު ހިނގާނީ، މި  ގާމި  ހިނގާނެ މައްސަލަތައް. )ހ(  . މި ގާނޫނު އެ މައްޗަށް  ރިމަތީ ސުރުޚީއަ   އީއެ  ...ގާނޫނު
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. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށެވެ  ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު  ގާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އޮންލައިންކޮށް. އެހެންނަމަވެސް. އެހެންވީމާ، ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި    އާނިހާދު ވެސް ކޮމިޓީ 

މި ޑްރާފްޓުގައި  ކޯޓު"އޮތް    ބެލި  އަޅުގަނޑުމެން    " ޝަރުޢީ  ތަންކޮޅު  އޮންނަ  އަށް  ކޯޓު"އެހެން  މި  "  އެކަނި 

ޤާނޫނުއަސާ އެއީ  އުނިކުރީ.  އެބައި  ޝަރުޢީ  ކޯޓަށް.  ޝަރުޢީ  އެހެން  ބަދަލުކުރީ  ކޯޓު  ހަމަ  ކޯޓުތަކަށް  ވެސް  ސީ 

އެހެން   ލަފުޒުތައް  އެ  އެގޮތަށް  ޖުމްލަ  އެ  ކޯޓު  ޝަރުޢީ  ކޮންމެހެނެއް  ގާނޫނުގައި  ގޮސްފައިވާތީއާ  ކިޔަމުން 

ނޫނު  ގާމި    .ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  3  ،އޮންނާނެ ގޮތަކީ  ނުހިމެނިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި 

މި   ފެށުމަށްފަހު  ގާހިނގާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ކޯޓަށްނޫނަށް  މައްޗަށެވެ   ޝަރުޢީ  މައްސަލަތަކުގެ  މަދަނީ  .  ހުށަހެޅޭ 

މި ގައި  )ށ(  ދެން  ބަލައިގެނެވިއްޖެ.  ކޮމިޓީއަށް  އޮތްއޮތީ    މިގޮތަށް  އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި    މި  ނަމަވެސް، 

ކުރިން މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ގާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ  ނޫނަށް   އިޚްތިޞާޞް 

އިސްތި އިސްތިޢުޙުކުމަކީ،  ޙުކުމް  އެ  ކޯޓެއްގައި  ހަމަވެފައިނުވާ، ޢުނާފީ  މުއްދަތު  އޮތް  ނުވަތަ    ނާފުކުރުމަށް 

ދި  އަނާފުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ޢުނާފުކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ޙުކުމެއް އިސްތިޢުއިސްތި

  ނާފުކުރުމަށް ޢުނާފުކޮށްފައިނުވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޙުކުމް އިސްތިޢުނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އިސްތިގާމި 

ބާބު   26ނޫނުގެ  ގާޓަކައި، މި   މި    ]ނާފުކުރުންޢުއިސްތި[  ވަނަ  ނޫނު  ގާގައި ބަޔާންކުރާ މަރުޙަލާތައް ހިންގުމަކަށް 

މި   ނުވަތަ  އިޚްތިޞާޞް  ގާހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  ނޫނަށް 

ޙުކުމަކީ، މި   ކޮށްފައިވާ  ކޯޓަކުން  ދަށުން ތަންފީގާލިބިގެންވާ  ކަމުގައިވާނަޒުނޫނުގެ  ޙުކުމެއް  ޙުކުމް  ކުރެވޭނެ  މަ، އެ 

ގައި ބަޔާންކުރާ މަރުޙަލާތައް ހިންގުމަކަށް  މުކުރުޒުޙުކުމް ތަންފީ[ ބައި  ފަސްވަނަ ނޫނުގެ ގާޓަކައި، މި  ކުރުމަށްޒުތަންފީ

  . ވަނަ މާއްދާ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މި ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނީ ކޮމިޓީއަށް.    3އެވެ. އާދެ  ހުރަހެއްނާޅަ  ން ނޫނުގާމި  

މައްސަލަތަކުގެ  އެވަނީ   ،ޓްރެކް  ބޮޑެތި  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޓްރެކް  މައްސަލަތަކުގެ  ބޮޑެތި  ސުރުޚީ.  ޢާންމު    އަރިމަތީ 

މައްސަލަތަކުގެ    1,000,000އުސޫލުން   ކުދި  ހިމެނޭ،  ފައިސާ  އަދަދެއްގެ  މަތީ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  )އެއްމިލިއަން( 

ނިޔާ  ޓްރެކާއި   ނުބެލޭނެ  އަވަސް  ޓްރެކުން  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަތަކުގެ  ޓްރެކަށެވެ.  ބަލާ  މައްސަލަތައް  އެންމެހައި 

ނާފުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި  ޢު"އިސްތި  . ވަނަ މާއްދާ  31މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރެވުނީ ކޮމިޓީއަށް.  

ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ   މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ  ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ  ކޯޓަކުން ކުރާ  އެވަނީ، ކޯޓުތަކުން ނުވަތަ 

އެ  ނުވަތަ  އިސްތި  ނޫން  އަމުރެއް  ކޯޓެއްގައި  މަރުޙަލާގެ  ނިންމުމެއް، މަތީ  ނާފުކުރުމަށެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވީ  ޢުވެސް 

މާއްދާ.    31 މާއްދާ   96ވަނަ  )ހ(.ވަނަ  އަޅާ    ގެ  ނިންމުންތަކާއި  އިދާރީ  ނިންމާ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުގެ 

ކަންކަން ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް  ސަބަބުން،  ފިޔަވަޅުތަކާއި  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިދާރީ  އަޅާ  އިދާރާއަކުން  އެފަދަ  ހިމެނޭގޮތުން،   
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ނޫނީ  ގާމީހަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދަ އިދާރީ ފިޔަވަޅަކީ    އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް އެ 

އެދި   ބަލައިދިނުމަށް  ފިޔަވަޅެއްތޯ  އަޅާފައިވާ  ތެރެއިން  ދަށުން    43ގެ  ޤާނޫނުއަސާސީއިމުގެ  )ނ(ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

  116ވެ.  ހުށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެ   އެއް ކޯޓަށްހުށަހަޅާ ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ

މާއްދާގެ   ގެންނަނީވަނަ  މި  ބަދަލު  އެ  ގޮތް  އޮތް  ސުރުޚީ ކުރިން  ފޮނުވަންވީ    .އަރިމަތީ  "ލިޔުން  އޮތީ  މިހާރު މި 

ކުރިންއެޑްރެ މާއްދާ  އެއާއެކުގައި ހަމަ  ކުރެވުނީ. ދެން  ބަދަލު މި  އެއީ    ސް" މިގޮތަށް  އޮތްގޮތް  )ހ(    116ވެސް 

ލިޔެކި ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ލިޔުމުގައި  އަންގާ  ހަވާލުވިކަން  ފޯމާ  އެޑްރެހެއް  އުދަޢުވާ  ފޮނުވަންވީ  ންތައް 

ފާސްކުރީ މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  )ށ(315  ،)ށ(  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ގޮތަކަށް    .ގެ  އެހެން  ކޯޓުން 

ރައްދުކޮށް   އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  އަމުރެއް އެހެން  ކޯޓުން ކުރާ  މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  ހިނދަކު  އަމުރުނުކުރާހާ 

ފާސްކުރީ.  މި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑު  ދީގެންނުވާނޭ. މިގޮތަށް  ފުރުޞަތު  ބެލުމަށް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ނުވަތަ 

ލިޔެކި  ،ވަނަ މާއްދާ. އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ  405 މުޢާމަލާތްތައް ކުރުންއުކޯޓަށް  ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ    . ން ހުށަހެޅުމާއި 

ންތައް ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ  އުވެސް ލިޔެކި  މާއި އެނޫން އު)ހ( ކޯޓަށް ދަޢުވާ އާއި ދަޢުވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކި

ގޮތަކަށެވެ.   ހުށަހެޅުން.  ސީދާ    -1ތެރެއިން  ހުށަހެޅުން.    -2ކޯޓަށް  މެދުވެރިކޮށް  އިލެކްޓްރޯނިކް    -3އީމެއިލް 

ދެން   ފާސްވެއްޖެ.  ބަލައިގަނެވި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑު  އެހާހިސާބަށް  ހުށަހެޅުން.  މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުމަތް  ފައިލިންގ 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  ން އުދަޢުވާ ފޯމާއި ކޯޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ލިޔެކި  . އެ މާއްދާ )ށ(  .)ށ(

ގާއިމުކޮށްފައި   ކޯޓުތަކުގައި  އިންތިޒާމުތައް  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  ޓަކައި  ފޮނުވުމަށް  ގޮތަކަށް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ 

ކޯޓުން   ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ނުވަތަ  ދަޢުވާއެއް  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  )ނ(  ކަމަށް.  ރަނގަޅު  )ށ(  އޮންނަންވާނޭ. 

ވަނަ ނަންބަރުގެ    3ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން    1މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  ޞްމުންނާ  ޚަމައްސަލައިގެ  

މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިދާނޭ. ރަނގަޅު. އެ   އެ  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުތަކުގައި  ހުރި  ނިޔަލަށް 

ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނުގައި  ރަނގަޅު. )ރ( މި  ވެސް  ނުވާނަމަ    މާއްދާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  ގެ  ޚަޞްމުން އެހެން 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތެރެއިން  އުފަރާތުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ންތަކާއި ނޯޓިސް 

މުގައި ބަލަންވާނޭ.  ތެއް ފުރިހަމަކުރެވުނީ ކައަގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ފޮނުވުމުން މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އެ އިޖުރާ

މާއްދާއެއް ނެތް  ބިލުގައި  މިހާރު  ފާސްވެއްޖެ.  ކަމަށް  ޓަކައި    .ރަނގަޅު  ކުރުމަށް  އިތުރުކުރެވޭ  އެހެންނަމަވެސް، 

އަރިމަތީ ސުރުޚީ،    406ހުށަހެޅިފައިވާ މާއްދާއެއް މިފަހުން ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ސަޖެސްޓުކުރެއްވި މާއްދާއެއް.  

 ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި  ޞް ޞާތިންގ ޚިދުމަތް. )ހ( މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްއިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލި

އަކުރު   އެ  ފާސްވެއްޖެ.  އަކުރު  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ  އޭގެ  ގާއިމުކުރަންވާނޭ.  ޚިދުމަތެއް  ފައިލިންގ  އިލެކްޓްރޯނިކް 
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ބަޔާންކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް )ހ( ގައި  މާއްދާގެ  އާއި    ފާސްވެއްޖެ. )ށ( މި  ދަޢުވާ  ކޯޓުތަކަށް  ޚިދުމަތަކީ  ފައިލިންގ 

އެނޫ ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުމުގައާއި  ހިނގަމުންދާ    ންމައްސަލަ  ކޯޓުގައި  ހުށަހެޅުމުގައާއި  ހުށަހެޅުންތައް  ވެސް 

ލިޔެކިޚަޞްމުންމައްސަލައެއްގައި   އެންމެހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ކޯޓު އުގެ  ހުށަހެޅުމުގައާއި  ގެ  ންތައް 

ންތަކާއި އަމުރާއި ނޯޓިސް ފޮނުވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިލެކްޓްރޯނިކް  އުށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޚަޞްމުންނަފަރާތުން  

އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ޚިދުމަތަކީ  406ނިޒާމެއް ކަމުގައި ވާންވާނޭ.   ބަޔާންކުރާ  ގެ )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ހުށަ  މައްސަލަ  އާއި  ދަޢުވާ  އެނޫން ކޯޓުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުމުގައާއި    ހެޅުމުގައާއި  ހުށަހެޅުންތައް  ވެސް 

މައްސަލަތަކުގައި   ހިނގަމުންދާ  އެންމެހަޚަޞްމުންކޯޓުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ފަރާތުން  ންތައް  އުލިޔެކި  އިގެ 

ފަރާތުން   ކޯޓުގެ  ލިޔެކިޚަޞްމުންނަހުށަހެޅުމުގައާއި  ފޮނުވަންޖެހޭ  ފޮނުވުމުގައި  އުށް  ނޯޓިސް  އަމުރާއި  ންތަކާއި 

ބޭނުންކުރެވޭނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެ ފާސްކުރީ. )ނ(  

ޚިދުމަ އެ  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުމަތް  އެ  ޚިދުމަތަކީ  ފައިލިންގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ތް  މި 

ވެސް   )ނ(  ވާންވާނެއެވެ.  ކަމުގައި  ޚިދުމަތެއް  ކަނޑައެޅޭ  ގޮތަށް  ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ  ޓަކައި  ބޭނުންކުރުމަށް 

ރަނގަޅު. )ރ( ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމަކީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ލިޔުން  

ސޮއިކޮށް   ލިޔުމުގައި  އެ  ފަރާތުން  ޖެހުމަށްފަހުގައި  ހުށަހަޅާ  ލިޔުމުގައި  އެ  ނިޝާން  އިނގިލީގެ  ނުވަތަ  އަދި 

ކަމުގައި ލިޔުމެއް  ކޯޓަށް    ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ލިޔުން  އެ  ފަރާތުން  ސޮއިކުރަންޖެހޭ  ލިޔުމެއްގައި  އެފަދަ  ވީނަމަވެސް، 

ބަޔާން ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި  އަދި  މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމު  ފައިލިންގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ފަދައިން  ހުށަހަޅަނީ  ކުރާ 

ފަރާތުން ސޮއިކޮށް   އޭނާގެ  ލިޔުމަކީ  އެ  ވާނަމަ  ކަމުގައި  މެދުވެރިކޮށް  ނިޒާމެއް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މި   ފާސް  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  )ރ(  ބަލަންވާނޭ.  ކަމުގައި  ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަށް ލިޔެކި ކުރެވުނީ. )ބ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ   ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އުދަށުން  ން 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   ގަވާއިދުގައި  ކޯޓުގެ  ކަންކަން  އުސޫލުތައް  އަންނަނިވި  ގަވާއިދުގައި  އެ  އެގޮތުން 

ލިޔެ  -1ހިމަނަންވާނެއެވެ.   ކޯޓަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުމަތް  ފައިލިންގ  ޓަކައި  އިލެކްޓްރޯނިކް  ފޮނުވުމަށް  ކިއުން 

ކޯޓަށް ލިޔެކިއުން ބަލައިގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުތައް.    -2ފުރިހަމަކުރަންޖެގޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ ކަންކަން.  

ވަގުތުތައް.    -3 ހަމަޖެހިފައިވާ  ފޮނުވުމަށް  ލިޔެކިއުން  ނުވަތަ    -4ކޯޓުން  ކަމުގައި  ހުށަހެޅުނީ  ލިޔެކިއުން  ކޯޓަށް 

  421ފީއާއި ގުޅޭ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ވެސް ފާސްވީ.   -5އި ބަލާނެ ހާލަތްތަކާއި ވަގުތުތައް. ފޮނުވީކަމުގަ

މައްސަލަ   ކޯޓަށް  ޒަރިއްޔާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ރުޖޫޢަވެލާނަން.  އެބަޖެހޭ.  ޖެހިލަން  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

 ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން  ހުށަހެޅުން. އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން މައްސަލަ
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އޭރުގައި ފާސްކޮށްފައި   އަޅުގަނޑުމެން  އަދި  މި ބިލުގައި އޮތްގޮތް  އެއީ ކުރީގައި  ކޯޓުތަކުގައި ގާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

އޭގެ ހުށަހެޅޭނެ  މައްސަލަ  ޒަރިއްޔާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކްގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެންމެ  އޮތްގޮތް.  ތަފުސީލުތަކެއް   

ގެނައީ. އެހެންވުމާ  ބިލަށް މި  މި  އޮތުމުގެ ބޭނުމަކަށް    421އެކުގައި    އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިގޮތަށް 

ފެނުނީ.   މި  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އުނިކުރުމަށް  މާއްދާ  އެ  ހުރިހާ    ،ގެ  292  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ނުވާތީ 

ބައިވެރި ވަރަށް  އޮންލައިންކޮށް  މިއީ  އެކުގައި  ސަމާލުކަމަށާއި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ވެވަޑައިގަންނަވާ 

އެކުގައި ބިލަށް މުޅި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. އެހެންވީމާ،    ކުޑަކުޑަ މާއްދާއެއް ވެސް ދަންނަވާލުމާ

ވެސް ވޯޓު ލެއްވުމަށް ޓަކައި ރެޑީވެވަޑައިގެ  ބޭފުޅުން  ތިއްބަވާހުރިހާ  އެ    292  . ން  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެއީ ދެންމެ 

ބަ ގިނައިރުވަންދެން  ވަރަށް  އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ސްކުރެވުނު، މަޝްވަރާކުރެވުނު  ޙުހިއްސާކުރެވުނީ 

. އަޅުގަނޑު  އޮތީ ހިއްސާކުރައްވާފަ  މާއްދާއަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވާފައި މި 

ބަޔަންކުރާ    ،. އަރިމަތީ ސުރުޚ292ީމި ދަންނަވާލަނީ   ނިހާއި ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުން. )ހ( މި މާއްދާގައި 

ލަތްތަކުގައި ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދި އެ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލާގެ  ހާޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ  

ކޯޓަށް  ޞްޚަ ޙުކުމްކުރި  އެ  ޙުކުމެއް އަލުން  މަށް  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ދެން އެއަށްފަހުގައި އެ މާއްދާގެ )ނ(. ނިހާއީ 

ޚަޞްމަކަށެވެ.   މައްސަލައިގެ  ނިސްބަތްވާ  ޙުކުމް  ހާލަތްތަކުގައި އެ  އަންނަނިވި  ހުށަހެޅޭނީ  އެދި    -1މުރާޖަޢާކުރަން 

ވުޖޫދު ދިޔައިރު  ހިނގަމުން  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިގެ  ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  މައްސަލައިގެ  ނިހާއީ  ނަމަވެސް  ވެފައިވާ 

ހެއްކެއް  ޞްޚަ ބަދަލުވެދާނޭފަދަ  މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް  އަދި  މައްސަލައަށް މުހިންމު  ނެތް  ލިބިފައި  މަކަށް 

ތާރީޚު  ޙުކުމްކުރި  ތެރޭގައި  )މީގެ  އެނގުން.  ނުވަތަ  ލިބުން  ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު  މައްސަލައިގެ  ވާޤިޢާއެއް  ގެ  ނުވަތަ 

ހެއްކެއް ނުހިމެނެވެ.( ނުވަތަ  ފަހުން ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ    -2 ވުޖޫދުވެފައިވާ ވާޤިޢާއެއް ނުވަތަ  ނިހާއީ 

ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން. )މި ނަންބަރުގެ  

ކު ޖިނާޢީ  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  ޓަކައި  ނޫނެވެ.ބޭނުމަށް  ލާޒިމުކަމެއް  އޮތުމަކީ  ސާބިތުވެފައި  ޝަރީޢަތުން    ( ށެއް 

ހުރިހާ   މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ފާސްކުރެވުނީ.  ބަލައިގަނެ  ކޮމިޓީއަށް  މިގޮތަށް  މާއްދާތައް  ދެންނެވި  މި  އެހެންވީމާ، 

އޮން  އަދި  މެންބަރުންނާއި  ތިބި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  މެންބަރުން  ލައިންގައި  އިއްޒަތްތެރި 

ތިއްބެވި   އޮންލައިންގައި  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ވޯޓަށް  ތިއްބަވައިފިއްޔާ  ތައްޔާރަށް  މެންބަރުން  ތިބި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

ރެޑީތޯ ބޭފުޅުން  އަނެއްކާ ؟ ހުރިހާ  ވަކިން  ސިރާޖަށް  އެހެންވީމާ،  އިންނެވި.  ދެންމެ  ސިރާޖު  މި    އާދެ!  ވެސް 

 ދަންނަވާލަނީ.
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 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ކަމަށް އިނގޭތޯ. ވޯޓަށް އެއްސެވީތޯ.  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަދަނީ   ހުށަހަޅުއްވާފައި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  އާދެ!  ވޯޓަށް.  ދަންނަވާލަނީ  މި  އިނގޭތޯ.  ނާހަން  ވޯޓަކަށް  އަދި 

ރީ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް މިހާރު މި ނިންމާފައިވާ  އަޝިބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީތުގެ  އައިޖުރާ

ބަ ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  އެއްކޮށް  ބިލު  މުޅި  އެ  މާއްދާތަކަކާއެކުގައި  ގޮތަށް ހުރިހާ    ލައިގަނެވުނު 

އެ ދަންނަވާއިރު  އަދި  ދަންނަވަނީ.  މި  ވޯޓަށް  މި  ފާސްކުރުމަށް  ޓަކައި  ސަމާލުކަމަށް  އެކުގައި  ނުކުތާއަކާ  އް 

މަފްޙޫމް   މުޅި  ހުރެދާނެ  ޢިބާރާތްތަކުގައި  ބައެއް  އިދާރީ  ބިލުގެ  ގޮތަށް.  އެއްކޮށް  ދަންނަވާލަނީ.  ނުގެއްލޭނެ 

ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު   ބަދަލު  ކުދިކުދި  ގެންނަންޖެހޭ  ބަހުގެ ގޮތުން  އިދާރީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ،  އެހެންނަމަވެސް، 

ދެއް  ޞައިދާރީ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް، އެހެންނަމަވެސް، އެއްވެސް ކަހަލަ ކޮންސެޕްޓަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މަޤު

އިޚުތިޔާރު ލިބިދެވޭ    އެ މައްސަލައެއް ރަނގަޅު ކޮށްލުމުގެ    ނުވަތަ އެއް ރނުގެއްލޭނެ ގޮތަށް އިދާރީ ގޮތުން، ހުރި އެރަ 

 ޑު މި ދަންނަވާލަނީ ބިލު ފާސްކުރުމާ މެދުގައި ވޯޓަކަށް މި ދަންނަވާލަނީ.ގޮތަށް މުޅި ބިލަށް ވޯޓަކަށް އަޅުގަނ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ. ފެންނަ ކަމަށް.  

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ

 ފެންނަ ކަމަށް.   ،އަޅުގަނޑު ނިހާދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިހާރު ޗެޓްގައި ވެސް ޖައްސަވާފައި އަދި ވިދާޅުވެސްވި. މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  

ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި  މެންބަރުން،  ހުރިހާ  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ތިބިހުރިހާ  މެންބަރުން  ވެން    އެއީ   ،ހުރިހާ 

އިޖުރާ  މަދަނީ  ފާސްވީ  ބިލު  މި  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ހަތް  ނުލެވޭތީ،  ވޯޓެއް  ބިލު.  އަމުޤައްރިރަށް  ތުގެ 

  ، މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ބިލު   8މެންބަރުން ތިއްބެވުމާއެކު    8މެންބަރުންގެ. އާދެ! މިހާރު    8ފުކުރައްވާ!  ޢާމަ
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މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މި  ތުގެ ބިލު ފާސްވީ. އަޅުގައަމަދަނީ އިޖުރާ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ބޮޑަށް  ނޑު ވަރަށް 

ދެއްވައިގެން   ކޮމިޓީއަށް  ވަގުތުތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ކުރެއްވުމުގައި  މެންބަރުން  ހުރިހާ  މަސައްކަތް  ބިލުގެ 

އިދާރީ  އަދި  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވައިފި.  މި  ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައި  ވަރަށް  މި  މަސައްކަތްކުރެއްވީ  ބޭފުޅުން   

މި ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބިލު    އިމަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމުގައި ވަރަށްވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވަ

ފާސްވުމާ ހަމައަށް ގެންދަވާފައި މި ވަނީ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ހުރިހާ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް  

ޝުކުރުދަން ބެހޭ  ބޮޑަށް  ކަމާ  ދައުލަތުގެ  ހުރިހާ  އެހީތެރިވެދެއްވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބިލަށް  މި  އަދި  ނަވަން. 

ބޮޑަށް ވަރަށް  ވެސް  ޝުކުރުދަންނަވަން.މުއައްސަސާތަކަށް  ދެން      ނިމުނީ.  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  މިހާހިސާބުން 

ނިންމުމެއް އެހެން  އަޅުގަނޑު  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  އެހެނިހެން  އެއީ  މިއަދުގެ  ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ނިންމާލަން   

ހާޒިރުގައި   ޣައިރު  މައްސަލައެއް.  ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ  ބަލަމުންދިޔަ،  ކުރީއްސުރެ  ވަރަށް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން 

ދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން އެއީ ކޮމިޓީއަށް ކުރީގައި  އަޙުކުމްކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ  

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެއް    2020މާލުކަމަށް އައިސްގެން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި  ސަ

އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ގެންނަވާފައި އެކަމުގައި އޭގެ ތެރޭގައި ހޯމް  

ގޮ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް،  އަޅުގަނޑު  މިނިސްޓަރު  ބޭފުޅުން.  މުއައްސަސާތަކުގެ  ވެސް  ނޫން  އެ  އަދި  ތުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ގެންދިޔައިމު.  ހަދަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ފޮލޯއަޕްތަކެއް  ފަހުން  އޭގެ  މައްސަލައެއް.  ބަލަމުންދިޔަ 

ފަހުން އެންމެ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަށްފަހުގައި  ހޯމް  އަދި  ކަރެކްޝަންސްއަށާއި  އެ  ލިބުނު    ލިޔުމުން  ދުވަހު  އިހަށް 

ހާޒިރުގައި   ޣައިރު  ހިފެހެއްޓިފައިވޭ  ޕާސްޕޯޓް  ފަރާތެއްގެ  ބާވީސް  ހަތަރުސަތޭކަ  ބަލާއިރު،  މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

މި   އެބަހުރި  ފާހަގަކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  މީގެ  ދެން  ތެރެއިން.  ފަރާތްތަކުގެ  ޙުކުމްކޮށްފައިވާ 

ކުރީގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ޙުކުމްކޮށްފައި ތިބި މީހުން ވެސް އެ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީ އުފަންވުމުގެ  

މިސާލަކަށް،   ޙުކުމް  މުއްދަތުގެ  ކުދިކުދި ކުރު  ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް  ހިފެހެއްޓިފައި އެބަހުރި. މައްސަލައިގެ 

ދުވަ އަހަރެއްހާ  ނޫނިއްޔާ  ދުވަހު  މަސް  ދެ  ޙުކުމް،  ދުވަހުގެ  ކޮށްފައިވާމަސް  ޙުކުމްތައް  ޙުކުމްތައް    ،ހުގެ 

އެހެންވީމާ،   އެބަހުރިމެ.  ވެސް  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  އަދި  އެބަހުރޭ.  ހިފެހެއްޓިފައި  ޕާސްޕޯޓް  އިއްވިފައިވާފައި 

މިސާލަކަށް   ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މިހިރަ  ނިންމާއިރު،  ގޮތެއް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ޕާސްޕޯޓްތަކާމެދު 

ޕާސްޕޯޓް  މައްސަ މައްސަލަތަކުގައި  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  މައްސަލަތައް  ފަހުގެ  ވަރަށް  އެބަހުރޭ  ތެރޭގައި  ލަތަކުގެ 

ސަޖެސްޓްކޮށް،   ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދޫކުރުމަކަށް  ޕާސްޕޯޓް  ފަރާތެއްގެ  ންޑޭޝަނެއް  ރެކޮމަހިފެހެއްޓިފައިވާ 

ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއް    ލިޔަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޣައިރު ހާޒިރުގައި
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 ، ޒުއަހަރު ފާއިތުވެފައި ހުންނަ މައްސަލަތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ޙުކުމް ތަންފީ  13އަހަރު،    12މިސާލަކަށް  

ތަންފީ ކުރުމަށްފަހު  ހާޒިރުގައި  ނެތުމުޒުޣައިރު  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްތަކެއް  ބޮޑަށް  ކުރުމުގެ  ކަމަށް  ސަބަބުން  ގެ 

ތަންފީ ޙުކުމް  މައްސަލަތަކުގައި  މިކަހަލަ  ބައެއް  ބެލެވޭ  އެބަ  މިހާ  ޒުކޮމިޓީއަށް  ޕާސްޕޯޓް  ބައެއްގެ  އެ  ނުވެފައިވަނީ. 

އެމީހަކު  ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަކީ އަދި އިންސާފާކަށް ނުވެދާނެ. ޙުކުމް މި ކުރަނީ ވަކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  

ޕާސްޕޯޓް   އެހެންނަމަވެސް،  އެއީ.  މައްސަލައަކީ  މައި  އަސްލު  ކުރަނީ.  މި  ޙުކުމް  ޖަލަށް  ނޫނިއްޔާ  ބަންދަށް  ގޭ 

މަޤު އެހެން  ބޮޑަށް  ޙުކުމަށްވުރެ  އެއީ  އަމުރުކުރެވިފައިވަނީ.  ޞަހިފެހެއްޓުމަކީ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ޕާސްޕޯޓް  އެ  ދެއްގައި 

ތަންފީ މައްސަލަ  އަސްލު  ތަންފީޒުއެހެންވީމާ،  މައްސަލަތައް  ޕާސްޕޯޓުގެ  ހަމައަކަށް  ޒުނުވެ،  އަދި  ދިއުމަކީ  ވަމުން 

އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައިގައި  މި  އެހެންވީމާ،  މިވަނީ.  ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނުވެދާނެތީވެ 

ބައެއް މެންބަރުން މިހާރު ވެސް ސަޖެސްޓު ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ކުރައްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ދަކޮމިޓީގެ  ކަމާ  އުލަތުގެ 

މިއަށް ޙައްލެއް އެބަ ގެންނަން ޖެހެއޭ. މިގޮތަށް ޙައްލު ގެނައުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް ގޮތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް  

ސަޖެސްޓު އެބަ  ބޭފުޅުން  ރިޕޯޓު  ބައެއް  ކޮމިޓީގެ  ޓަކައި  ދެންނެވުމަށް  އޮފީހުގައި  ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  ކުރައްވާ 

ވީއްލެން ންކޮމަރެ ޕާސްޕޯޓް  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ދެންނެވި  މި  އެއީ  އެކުލަވާލައި،    ، ޑޭޝަނަކުން 

ތަންފީ ވަންދެން  މުއްދަތެއް  ދިގު  އެހާ  ފަރާތްތައް  އެ  ދެނެގަނެ  ކޮބައިތޯ  ފަރާތްތަކަކީ  ތިބޭ  ނުކުރެވި  ޒުދޫކޮށްލެވެން 

އެ  އެއީ  ދިޔައީތީވެ   ބަލާފައި  ކަމަށް  ގޮތުން  ސަބަބެއް  ގާނޫނީ  ކަންކަން  ރައްދުކުރުމުގެ  ޕާސްޕޯޓް  އެ  ފަރާތްތަކަށް 

ގޮތުން،   އިދާރީ  ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ  ޕާސްޕޯޓް  އެއީ  އެޅުއްވުމަށް.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކޮށް  ކަންކަމެއް  ހުރި  ކުރެވެން 

ކަހަލަ   ކޮންމެވެސް  އެއަށް  އޮފީހުން  ބަންޑާރަނައިބުގެ  ކަމަކަށްވާތީ  ކަމަށް  އްލެޙަހިފެހެއްޓިފައިވާ  ލިބިދާނެ  އް 

ރެ  ވެ،ފެންނާތީ އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް  މަގަށް  އެކުލަވާލުން.  ކޮމައެ  ރިޕޯޓު  ލިޔެ  ންޑޭޝަން 

މެންބަރުންނަށްއެހެންވީމާ،   މެންބަރުންނަށްކޮމިޓީގެ  ހުރިހާ  ވަނީނަ  ،  ކަމަށް  ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ  މަ  މިގޮތަށް 

ރިޕޯ އެގޮތަށް  އެކުލަވައަޅުގަނޑުމެން  އިޢުތިރާ އި ޓު  އަދި  ޟެލާނަން.  ބޭފުޅަކު  ކުރައްވާ  ސަޖެސްޝަން  އިތުރު  އް 

ބަ ކޮމިޓީގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެދެން.  ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ތިއްބެވި  ބޭފުޅުން  މި  ޙުދެއްވަން  ސް 

އިޖުރާ މަދަނީ  ބައަދޭތެރެއަކުން  ބިލުގެ  އަޅުގަނޑުޙުތުގެ  މިކަމުގެ  ސްކުރަމުންދިޔައިރު  ވަގުތުގައި  ބްރޭކް  މެން 

އިޢުތިރާ މެންބަރުންގެ  ބޭފުޅުން.  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގައި  ކޮށްފިން  އެހެންވީމާ،  ޟެމަޝްވަރާތަކެއް  ނެތް.  އް 

އެކުލަވަ ރިޕޯޓެއް  މިކަމުގެ  ނިންމާލަނީ.  އިއަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  މިހާހިސާބުން  ލާނަން. 

 ވީތީ.  އްދެޑައިގެންވަޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވަރަށް ބޮ

________________________ 
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