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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޒަރީންގ ކޮންފަރެންސި  ވެބް  ،މެދުވެރިކޮށް ބަިއވެރިވަ ޢާެގ  އެބަ  ަވުގތު ކޮމިޓީަގއި  މި  ިއްއޒަތްތެރި ޑައިން.  ިއަގންނަވާ 

ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު   މެންބަރު ޙަސަން ޝަހީމް  ިއްއޒަތްތެރި  ޢަލީ ޙުސައިން،  މެންބަރު  ، އިްއޒަތްތެރި 

އިބްރާހީމް ރިޟާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

މުޙައްމަދު ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. އެހެންނަމަވެސް، 

ލާމް ސަ  ކަމުގެ ން ބާކީ އޮތް ބައިތަކުަގިއ ބަިއެވވަޑައިނުަގނެވޭނެލުވުމުަގއި ދެއެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިރޭެގ ބައްދަ

. ދެން އަދި އަޅުަގނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، ފާހަަގކޮށްލީކަން  އެ  އެބަ އޮތް ވިދާޅުވެދެްއވާފަ. ެއހެންވީމާ، ރެކޯޑަށް ޓަކައި

ބަިއެވރި ބައްދަލުވުމުަގއި  ދަންނަވަމުން  މިރޭެގ  މަރުޙަބާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ވަނީ. 

މަސަްއކަތަކީ ކުރީ ރޭަގިއ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް.    ިއާވ މައިަގނޑުއަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާަގ

ެގ  ތުެގ ބިލަށް، ާގނޫނަށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙު ެގނައުމަށް ހުށަހެޅުނު ބިލު ދައުލަތުެގ ބަންޑާރަ ނައިބު ޢާއެއީ ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ދިރާސާެގ މަސައްކަތް.    ެގ މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި ބިލުއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފަރާތްޕުޅުން

އަޅުަގނޑުމެން ކުރީަގއި ވިސްނާފައި އޮތީ މި ފަހަރަކު މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާ، 

ށް ކުރިއަށް ެގންދާއިރު  މަށް. ެއޮގތައުކުރިއަށް ެގންދިއިން ކަތުެގ ތެރެ އެއަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު މިރޭެގ މި މަސައް

ެގންދާ ން ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ދިުގ ަވުގތުއުދި ެގންދާދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ެގން ތަކެްއ މިކަމަށް މިހެން 

ންނާއި ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ބިލު  ޅުއެރި ެއއްކަމެއް ތި ބޭފުށްކަމުަގިއވާނަމަ ނަާގނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަ

ކު ފުރަމިޮގތަށް  ކިހިނެއްތޯވާނީ  ެގންދާއިރުަގއި  މާއްދާތަރިއަށް  ކޮންމެ  ޮގތުން  ކަމެއްެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އަކަށްމަ 

އިޞްލާޙަށް ވަކި ކަމަކަށް އެއްބަސްވެވުން. ދެން އެއަށްފަހުަގއި ރަނަގޅު ޑްރާފްޓް  އެ  ެގންނަން ބޭނުންވާ ފަންޑަމެންޓަލް  

ށް ެއއަށް އެންޑޯސްމަންޓް ކޮމިޓީން ދިނުން އެހެން ރެއަކަށް ނަމަވެސް  އެއްކޮ  ންއަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށް، އެންމެ

ައވަ  ވަރަށް  އެކަމަކު  ބިހަދަން.  މި  އަވަހަށް  ވަރަށް  ބިލެއް.  ކުރަންޖެހޭ  ނިންމާލަންޖެހޭނެ.  ލުސް  އަޅުަގނޑުމެން   

ަގނޑުމެން އެބަ  ޭވނެ. އަޅުން މިރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ މައިަގނޑު ކަންތައްތަކަށް ެއއްބަސްވެޤީއަޅުަގނޑަށް ޔަ

ވާފަ. އެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވާފަިއވާ، ކަމާ ބެހޭ  ށްދެއްބުރަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮ އެބަ ޮއތް  އިދާރީ ބޭފުޅުން    ،ހުރި

ވާނެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ފޮނުއްެވވި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަ ހުރި ކޮމްޕައިލްކުރެިވ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ

ތައް ހައްދަވާދެްއވާފަ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވަނީ ެއ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ކިޔާފަ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތް

ތްތެރި މެންބަރުން ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރި ފަދައިން ނޯޓުތައް މިހާރު ވެސް ވާނީ ިގނަ އިްއޒަކަންކަން ވެސް  ފެންނަ  

 މެންބަރުންެގ މެދުަގއި ައޅުަގނޑު ކޮންމެ ިއޞްލާޙެއްެގ މަިއަގނޑު ކަމަށް ނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށްކުރެވިފަިއވާ



 2020 މޭ 28                                ވަނަ ބައްދަލުވުން 21ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

2 

 

ކަތް ޮގސް ހަމަ މުޅި ބިލު އެއްކޮށް، މަިއަގނޑު ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވެލާ  އެއްބަސްެވވޭނެ ޮގތަކަށް މިރޭެގ މަސައް

އެ  ައޅުަގނޑުމެން ސީދާ ލިޔެ ނިންމާފައި، އަޅުަގނޑުމެން    ންނިންމާފައި ދެން ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ކަންތައްތައް މާދަ

މުޅި ބިލަށް ވޯޓަށް އަހާ ކޮމިޓީން ފަސްކުރުން. އެހެން ރެއަކު ފާސްކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، މިރޭ ހުރިހާ މައިަގނޑު  

ންެގ ޚިޔާލުފުޅަކަށް  ޭއެގ ކުރީަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވުން. އަޅުަގނޑު ފައްޓާއިރުަގއި އާނ،

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި. އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ދެމުންެގންދާނަން. އާދެ!  މިކަމުެގ  ބޭނުންވާނެ

ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑު ދެންމެ  ؟ ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަން އަޅުަގނޑަށް ކިޔުނުތޯ

ްއެގ ޮގތުގައި. އެހެންނަނަމަވެސް،  ނެވި މެންބަރެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނަންފުޅު ހާޒިރުވެ ަވޑަިއެގންދެންނެވިން

ޔަ  އަނެއްކާ އެބަ  ޤީވެސް  ކޮމިޓީަގއި  ވެސް  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަނީ  މި  ންކަމާއެކު 

ސިރާޖު އެބަ ސަޖެސްޓް އެބަ ކުރައްވާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގިއ ތެރި މެންބަރު މޫސާ  ތްވަޑަިއަގންނަވާ. ިއއްޒަ ވެ ބައިވެރި 

 ވަރަށް  އީ ރިައށް ެގންދަންވީނޫންތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެބާއްަވއިެގން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ދެން ބާްއަވއިެގން ކު

ވެސް ައޅުަގނޑު ބަލާލަން    ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅު

ފެށިފަ. ދެން ވެސް ކުރިއަށް ެގންދެވޭ މިންވަރަކަށް    ން. ދެން މިރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ މި މަސައްކަތްބޭނު

އެހެކުރިއަށް   ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  މެެގންދެވޭނެ.  ބޭްއވުމާއި  މަޖިލީހުަގއި  ބައްދަލުވުމެއްަގއި  ދުަގއި  ން 

ދުަގިއ  ފުރަތަމަ އެ ިވދާޅުވާ ބަސްފުޅާއި މެ  ބޭފުޅުންެގށް ޮގތެއް ނިންމިދާނެ. އެކަމާމެދުަގއި އެހެން  ނައަޅުަގނޑުމެން

ތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެ ފާހަަގކުރަްއާވ  އިއްޒަތް ، އެހެން ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު ހުރި ޮގތެއް ެވސް ބަލާލަން ބޭނުން

އަޅުަގނޑުމެން  ތްކުރާނަމަ  މަސައްކަ   ތެރޭގައި  ެގމްއި، ކޮމިޓީ ރޫގަ ތެރޭކަންތައް. ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ މަޖިލިސްެގ އިދާރާެގ  

  ނެމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ޮގތަށް، ތިބެވޭކިޔާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރު  ނަށް ބިލު އަޅުވާމި ސްކްރީ

ނީ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ޮގތަށް ެއކަން ކުރެއްވީމަ ވަރަށް އަވަހަށް ފާސްޓްކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެންނަ

 ؟ންނެވީއެދިވަޑަިއެގ ކަށްތޯފުރުޞަތަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ކުރިއަށް  އެ ޮގތަށް މަސައްކަތް  އްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފަސޭހަވާނެތީވެ  އެ ހުށަހެޅު،  ސިރާޖުމެންބަރު  

 ވެ.ެގންދަން ފެންނާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ެއއީ އެހެންނަމަވެސް، ިމރެއަކު ނޫން ދެއްތޯ. ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭްއވޭ. އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 . އާދެ! ދެން އެންމެ އަވަހަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެންމެ އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ކަންތައްތަކާ  ކުރިއަށް ެގންދާނީ ދެއްތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން    މިރޭ  އެހެންވީާމ،އާދެ!  އާދެ!  

  ން ޮގސް މީަގއި ަމއިަގނޑު މުޑުމެން އަޅުވާ ކިޔައަޅުަގނ   ،ފަހަރަކު މާއްދާއެއް މިހާރު ކިޔަމުން؟ ކިހިނެއްތޯ  ެގންުގޅި 

ކޮންމެ ކަމަކަށް އެއްބަސްެވވިފައި އެކަން ނޯޓުކުރެވިފައި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވަުގތު ނަަގއިެގން ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފަިއ  

ލާނަން އޭރުން އިދާރީ އިައޅުަގނޑު ދަންނަވަ ؟މި ބިލަށް ވޯޓަށް އަހާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ެގންދިޔަިއއްޔާ ކިހިނެއްތޯވާނީ

 ެއކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުނު   ކުރައްވާފައިާވ އިޞްލާޙުތައް ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅުނު، އްންނަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ޅުބޭފު

މި ބޭފުޅުން    ،ސްފާ އެ ބޭފުޅުންެގ އިދާރީ ބޭފުޅުންެގ ހުދާ ނޫނިއްޔާ އަ  .އިޞްލާޙުތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވެދެއްވުން

ތުެގ ޢާޖިނާޢީ އިޖުރަ  ،2016/12ެގ ނަމަކަށް މި އޮންނަނީ ާގނޫނު ނަންބަރު  ވިދާޅުވަމުން ެގންދެވުން. ފުރަތަމަ ބިލު

ނަންބަރު  ..ާގނޫނަށް   ާގނޫނު  ބިލު.  ެގނައުމުެގ  އިޖުރަ   ،12/ 2016ވަނަ އިޞްލާޙު  ެގންނަ  ޢާޖިނާޢީ  ާގނޫނަށް  ތުެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ޮގތަށް ާމއްދާެއްއ    163ބުނެވެދިޔަ ާގނޫނުެގ    -1އުން.  އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނަ 

ސަބް ހެޑިންަގއި ިމ އޮންނަނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް   -1،  163އިތުރުކުރުން. އެ މާއްދާައކީ  

އަށް ެގންދަންވާނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާިއ ދަޢުވާ  މަޖިލިސްތައް ކުރި ެގ  ހިންުގން. )ހ( ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުެގ ޝަރީޢަތު 

ލިބޭ ފަރާތާއި އެ ފަރާތްތަކުެގ ވަކީލުންނާއި އަދި އެ ނޫނަސް ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުން ކަމަށް ޝަރީޢަތުން  

 އަޅުަގނޑު  މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއާ އެއް ހާޒިރެއްަގއި އަދި އެއް މަޖިލީހެއްަގއި ތިބެެގންނެވެ. ދެންއިކަނޑައަޅާ މީހުންނާ

އެއެދެ މާއްދާއަށް  މި  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ބޭފުޅުން،  ތިއްބެވި  އިދާރާަގއި  ފަރާތްނީ  އިޞްލާޙުތައް ތަކި  ހުށަހެޅުނު  ކުން 

ބަލައިެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަ އޮންލައިންކޮށް  ފަސޭހަވާނެ.  ވަރަށް  ކިޔާލަދެއްަވިއފިއްޔާ  އަޑުފުޅުން  ކިޔާލަދެއްުވން.  ށް 

 އުނދަޫގވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންއިދާރީމޭޒު
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސިލުެގ  ާގނޫނަށް ފުރަތަމަ، މި ބިލަށް ފުރަތަމަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ  

ކޮމެ އެއީ  އިޞްލާޙު.  ކޮމެންޓުން އެއް  އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  ޓެއް.  މާްއދާެގ    163ަގއި  ަގއި    1ވަނަ  )ހ(  ެގ 

ކި ޚާއްޞަ  ސްތިސްނާ ކޮށްފައިާވއިރު އެ އިސްތިސްނާ އައުމަކަށް ވައިބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލު، އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި  

އަށް ެގންދިއުމުެގ  ނދެްއަގއި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިހި  ހާލަތެއް ނެތް. ކޯޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ

ކަމެއް  ރަނަގޅު  މިއީ  ލިބޭ.  އެބަ  ޝަރީޢަ  ެގފުރުޞަތު  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އެ  ނުދެކެން.  ކުރިއަށް ތްޮގތަކަށް   

ހު އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ކޯޓަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ފަެގންދަންޖެހޭނީ އެއް ހާޒިރެްއަގއި، އެްއ މަޖިލީހެއްަގއި ކަމަށްވުމަށް

އަކުރު ތަޢާރުޟުވެެއވެ.    2ފުރުޞަތު ދެވިފައިވުމުން އެ    ށް ެގންދިއުމަށް ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް

އަ  އިސްތިސްނާ  ަގއި  އެން)ށ(  ހާލަކަމަ  ނަންޖެހޭނީ  ެއ  ހާލަތުަގއި.  ބޭނުންޖެހިއްޖެ  އަކުރުަގިއ    ތްތައްށް  އެ 

. ޚަރަދު އެ ކޯޓަށް ދިނުމަކީ އެދެވޭ ޮގތެްއ ނޫން  ުމޠުލަޤަށް. ހާލަތްތައް ބަޔާންކުރުެމއް ނެތި،  ވެރަންޖެހޭނެއެބަޔާންކު

ކަ ޮގތް  ރަނަގޅު  ތަނުަގއި  މި  ނޫން.  ސަބަބެއް  ކުޑަކުރުަމކީ  ޚަރަދު  ސަބަބެްއ،  ބިލުަގިއ  ކުޑަކުރުމަކީ  ދެކެނީ  މަށް 

ދެވިދާނެ ށް ހަވާލާދީ އެފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ެގންތަހާލަ ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ

ެގ )ހ( އަށް ހަވާލާދިނުން. އަދި ހަމަ އެ ާމއްދާއަށް،    4ވަނަ މާއްދާެގ    203ކަމަށް ކަނޑައެޅުން. މި ޮގތަށް ބިލުެގ  

 ެގ )ހ( އަށް.   1، 163ކޮމެންޓަކީ.  އިންއެއީ އެ މާއްދާއަށް  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްރިރުެގ ައޑެއްނީވޭ. މުޤަ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފާހަަގކުރި ފަދައިން... 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 . އިނޭގތޯ މުޤައްރިރުެގ ައޑު ކެނޑިކެނޑިެގން އަންނަނީ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 ؟ނޑުެގ އަޑު ލިބޭތޯއަޅުަގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ނުލިބޭ. މިޮގތަށް   ކަށްނިހާދުެގ އަޑު އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އެބަ ލިބޭހެން. އެހެންނަމަވެސް، މުޤައްރިރުެގ ައޑެއް އަޅުަގނޑަ

 ކުރިައށް ެގންދަން. ބިލުމި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ުއނދަގޫވާނެހެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ފަންޑަމެންޓަލީ އެއްބަސްވަމާތޯ  އްމު ހާލަތުެގ މަްއސަލައިޢާ ޅުަގނޑުެމން އެބައި  އަފުރަތަމަ ކަމަކަށް  

މާވޭ ިއްއޒަތްތެރި ދިމި ހިމަނާނަންތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބިލުަގއި. ދެން ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއީވ އެބަ  

 މި ައޑުއެހުންތަްއ  އްމު ހާލަތްތަކުަގއި ވެސްޢާރެއްވި ެއބަ ދިމާވެއޭ  ކުބޮޑަށް ފާހަަގ  ވަރަށްސް  ވެމެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  

ުމަގއި ވަރަށް ދަތިވާ ދައުލަތަށް ވުއް ބޭއްމި ޒާތުެގ ޝަރީޢަތްތަކާއި ބަންދުެގ މައްސަލަތަބަެއއް  ތްތަްއ،  ޢަބޭއްވުމާއި ޝަރީ

ދުވަސްތައް ނަަގިއދާނެ ކަހަލަ މައްސަލަތައް ވަުގތު،  ވެސް ވަރަށް ދަތިވާނެ. އަދި ޚަރަދު ބޮޑުވެެގންދާނެ. އަދި ިގނަ  

 އޮތް ކަމަށް ވޭ. ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގއި ޖިއޮްގރަފިކަލީ ރާއްޖެ އޮތް ޮގތުެގ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެބަ  އެބަ ދިމާ

ދުވަހު  މި  ފާހަަގކުރެްއވި.   އެ  އެކުަގއި  ވެފަިއވާކަުމެގ ސަބަބުތަކާ  ޮގތް  ލަސްވާ  ނުފެށި  މައްސަލަތައް  ިގނަ  ވަރަށް 

  .  ެއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެްއވިށްކުރެްއވި ދުަވހު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަ ބައްދަލުލާކިއުޓަރ ޖެނަރަވިދާޅުިވ. އަދި ޕްރޮސެ

ދުވަހުެގ   އެ  ދުވަހު،  ބައްދަލުކުރި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަދި 

ވީމާ، މިކަމާިއ މެދުަގއި ފާހަަގކުރެއްިވކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ. އެހެންވެސް  ވާކަފުޅުަގިއ ެވސް ެއ ބޭފުޅުން  

ސްވުމަށް.  މިކަމަށް އެއްބަ  ، ބޭނުންވޭ މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅެއް ހުރޮިގތަކާއި އަދި މިކަން ހިމަނާނެތޯ ޑުއަދިވެސް ައޅުަގނ

މޫސާ ސިރާޖު   މެންބަރު  އެދެން އިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހުށަހަވެސް  އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި  ޅުބިލު  އްވާދެއްވި 

ކަމަށްވާތީވެ މި ނުކުތާއަށް އަދި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާލަދެއްވުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ މުޢިއްޒުެގ ކަނެކްޝަން   މެންބަރު
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މުޢިއްޒަ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މަޑުކޮށްލަމާ  ކުޑަކޮށް  ދައްކައިފި.  ދެންމެ  ކަމަށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ   ށްފެއިލްވެއްޖެ 

 ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު. ތްއާދެ! މިހާރު ުގޅިވަޑަިއެގންފި އިްއޒަދެ! ދެން. އާވަޑައިެގންނެވެންބައިވެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް  ،ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް މެންން އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ދެ

ވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެދޭކަމުަގިއ  ޢުއެހެންނަމަވެސް، މި ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްެގން މިސާލަކަށް ދަ  އޮންނަން.  ފުރުޞަތުއެ  

ތެރޭަގިއ     ޭއެގކު ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެހެން. ެއއީ ީވޑިޯއކޮށްެގން ެގންދަން. އެކަމަ

އެ އިޢުތިރާފު ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ފަނޑިޔާރެއްެގ    .ހިމެނޭ ޮގތަށްނުފުވާ މައްސަލަތައް  ވެސް އިޢުތިރާ

ކުރެިވެގންނުވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ނޫން ޝަރީޢަތްތައް، ދަޢުާވ    ކުރިމަތީަގއި ނޫން ޮގތަށް ެއކަން  ހާޒިރުަގއި 

ަމކީ  އުޝަރީޢަތްތައް ެގންދި  ،މަކީއުަގނޑަށް ފެންނަނީ ލައިވްކޮށް ެގންދި ކަުމަގއި ވަނީނަމަ އަޅު   ބޭނުންވާ  މުއްތަޙަމްލިބޭ  

ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ޮގތަށް މި ާގނޫނުަގއި އޮތުމަކީ މުހިންުމ އެީއ ދެން ހަމަ  .  ހެންމައްސަލަެއއް ކަމަކަށް ނުވާނެ

އަޅުަގނޑު ވެސް ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ. . ދެން އިތުރު މެންބަރުންެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތަކަށް ބަލާފައި  ހެންކަމެއް

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓް. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ނިހާދު.   އަޅުަގނޑު އިންތިޒާރުަގިއ މިހުރީ އިނޭގތޯ އެހެންއާދެ! 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް އެކަން ކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން  އެ  ތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  އިްއޒަތް

ހޯދަ ހަމަ   ފެންނައެ  ދިނުމަށް  އިހައްލު  މައްސަލަތަކުަގއި  ިގނަ  ވަރަށް  އެއީ  ދެކެން.  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ 

ރާފު ތިޢުންޖެހޭ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ، އެކަުމަގއި އިކަންދިމާވޭ މާލެއާ ހަމައަށް އައިއްސަ ގޮއްސަ މިުއޅެ

ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޝަރީޢަތްތައް   އްކިންެގ ހެކިބަސް ނަާގފަދަ ހާލަތްތަމި ވިޓްނަސް، މި ހެނަާގ ހާލަތްތަކުަގއި    ބަޔާން

ކުރެވޭނެ    އެކަން  ކޮށްފި ކަމުަގިއ ވެއްޖެއްޔާ  ކަންތައްެއއްބަސްވެ މާނައަކީ  ވާހަކައަކީ  ވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެޮގތަށް  ޢުދައެއީ  

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.    ވެސް ދެކެން. އެހެންވެ އެ  ައޅުަގނޑު ަގއިކަމެއް ޮގތު ކަހަލަ އިންތިޒާމެއް އޮތުމަކީ ެއއީ މުހިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ   ވާހަކަފުޅުަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  ެމންބަރުެގ  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލެްއވި    ނިހާދު.  ބަޔާން  ދެންމެ 

އަޑުއެހުނުކަންކަން  ނެުގމުެގ   ވިހިމެނޭޮގތަށް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ވާހަކަފުޅެއްހެން  އެކަހަލަ  ދާޅުވެދެްއވީ.  ންތައް 

ތުެގ ާގނޫނުަގއި އޮޭވ މާއްދާެއއް.  ޢާޢީ އިޖުރަނާޖި  .ްއ ނޫންޙެ ލާޞްއިމި  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ާގނޫނުަގއި މިދެންނެީވ  

ހުންނަ   މީހަކު އެ  ، މީހަކު، މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭބައެއް ެމންބަރު  ބަޔާން ނެުގމަށް ދަތިވެފައި ހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި

އެމްބަސީއެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެތަން ެގ އްއުމެ ޤައެ    އުމެްއގައި ހުރެއްޖެ ނަމަވެސްޤަތަނެއްަގއި ރަށުަގއި ނެތިއްޔާ އެހެން  

ާގނޫނުން ދީފައި ޮއވޭ.  ެވސް    ނެުގމުެގ އިޚްތިޔާރު މިހާރުބަޔާން  ކޮށް ބަޔާން ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް  މެދުވެރި

މީހުންެގ ބަޔާންތައް ވެސް ނެުގމުެގ ފުރުޞަތުދީފައި އޮވޭ ބަޔާން    ތިބޭ  ،ހުންނައެ  ރާއްޖޭެގ އެކި ރަށްރަށުަގއި  އަދި  

 ވެސް އޮންނަ މާއްދާެއއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު.   ާގނޫނުަގއި މިހާރު  މާއްދާއެްއ، އެ ނެުގމުަގއި. ެއއީ އާންމު

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން އެ ބަޔާން ނެޭގޮގތަށްމި  ވެސް ހަމަ    އަޅުަގނޑު   އޮތުަމކީ މުހިންމު   ބަޔާނުެގ ކަންތައްތަކާ 

ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ،    ތްތަކުަގިއ ހަމަ ހެކިބަސް ނަަގން އަންނައިރުަގއި އެ ަމއްސަލަ އެބަޢަރީ ޝަ. ެއއީ ބައެްއ  ހެންކަމެއް

މު އޮތުމަކީ  ނެޭގޮގތަށް  ބަޔާން  ހީވަނީ  އެހެންނަމަވެސް  ންމުހިއަޅުަގނޑަށް  ހަމަ   ،ކަމެއް.  ކުރިއަށްދާންވާނީ  އެކަން 

ހުންނަ ހާލަތްތަކުަގއި ކުރިއަށްދެވޭނެ.    މުކޮށް އެޢާއްވެސް    ަގއި. ދެން މިހާރު ތަކުއެއްބަސްާވ ހާލަތްމަށް  މުއްޠަހަމް އެކަ

ލިބޭ މީހާެގ ޙައްޤުތައް    ވާޢު ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަަމ މީަގިއ އިސްކަންދޭންވީ ދައެީއކީ ނޫންކަންނޭނެގ ޕޮއިންޓަކީ.  

ެއމީހާެގ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ނާންނާނެޮގތަށް މި    ެއްއވުރެރައްކާތެރިވާނެ ޮގތަށް ދައުލަތަށް ފައިސާ ެގންނަ ބޮޑަށް 

ޝަރީޢަތްތައް ދިުގލަިއެގން ނުދާނެޮގތަށް މި  އެކީަގއި. ދެން އަދި އެއާެއކީަގއި އެފިޝެންޓްކޮށް އަވަސްކޮށް    ބަދަލުތަކާ

 ން އެއީ.ވާނެހެން މިކަހަލަ ފުރުޞަތުތައް ދިނުކަމަކަށް    ންމުހިކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މު

ދާނެ ޮގތެއް. ދެން އެޭގ އިތުރުން އންނައިރުަގިއ  ނިމިވެސް އަަވހަށް    މައްސަލަތަކާ އެްއޗެހި  އި ހުރިރުން ވާނުާވަގއޭ

ެގންދާ  ކޮންފަރެންސްކޮށް  ީވޑިއޯ  ލިޔަން  ފެނޭ  ެގންދަންވާނީ އި  ރުގަ އިއަޅުަގނޑަށް  ކޮންފަރެންސްކޮށް  ވޯޑިއޯ    ވެސް 

ވެސް ފުލުހުންެގ ބަންދުަގިއ ބެހެއްޓުމުެގ ބަދަލުަގއި ހަަމ  ިއ  ކަމަށް. މާނައަކީ މުއްދަތު ޖަހާއިރުަގ  ކޮންމެވެސް ކޯޓެްއަގއި 

  ނޫނީ ހައްޔަރުަގއި   ސްެގން މިސާލަކަށް ކޮންމެވެސް ރަށެއްެގ ބަންދަށް ކޯޓަކަށް ެގންޮގސްެގންކޮންމެވެސް ކޯޓަކަށް ެގންޮގ

ކޯޓުަގއި އެކަން  ޖަލުެގ ބަދަލުަގއި  ވެސް މާފުށީ    މީހުންމާފުށީަގިއ ހުންނަ    ،ދުކޮށްފައި ހުންނަޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަން

ެގ މުއްދަތުތަކުަގިއ  ބަންދުމީެގ ތެރޭަގއި މިހެން ދެންނެވިޔަސް  ކަމެއްހެން.    ދެވޭނެ ޮގތަކަށް ހިމެނުމަކީ މުހިންމުެގން

 ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.   ކަމަށް  ކަމެއް ވެސް ކުރެވިދާނެ  ކުޑަ ތަފާތެއް ެގނައުމަކީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއް ހުވާކުރުޝުކުރިއްޔާ  މެންބަރު.  ކަހަލަ   ން،ޒަތްތެރި  ކޮން  ެގންދަން  ކުރިއަށް  މިކަންތައްތައް  ލައިދިނުމާއި  ހުވާ 

ވީޑި  ހުވާލައުސޫލެއްތޯ.  ހުންނައިރުަގއި  މީހާ  ނޫންޮގތަކަށް  ކޯޓުަގއި  މެދުވެރިެވެގން  ކޮންފަރެންސް  މި އިއޯ    ދިނުމާއި 

 . ދެކިވަޑަިއަގންނަަވނީ ކަންކަން ކުރާނީ ކޮންކަހަލަ ުއސޫލަކުންތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ފުރުޞަތެއް ލިބިދާނެތޯއަޅުަގނޑަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ 

ެވސް  އި  މިސާލަކަށް ސިއްރު ހެކި ނަާގ ހާލަތްތަކުގަ   އް ނޫންވެސް އެކަން ކުރާޮގތަކީ ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމަތީަގއެ  މިހާރު

ލައިދޭ.   ހުވާ  ކޮންފަރެންސްހަމަ  ލަކޮށް  ވީޑިއޯ  ކޯޓުއިހުވާ  ދެން  ނޫންތޯ  ދެނީ.  ހުންނާނެ  ސީދާ    އަދި  އޮފިސަރު 

. ދެން ނުންތޯވެސް ކޯޓު އޮފިސަރެއް ހުންނާނެިއ  ނަާގއިރުަގީވޑިޯއކޮށް  ތީަގއި ނެތްކަމަށް ވީނަމަވެސް  ފަނޑިޔާރުެގ ކުރިމަ

އަޅުަގނޑަށް  ދިނީމަ ކުރިއަށް ދާޮގތަށް މިހާރު އިންނާނީ.  އިވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ެގންދާއިރުަގއި ހަމަ ފަނޑިޔާރު ހުވާލަ 

 ކަމަށް ފެނޭ.   ތެރެއިން ލިބިދާނެ ހަމަ މީެގޕްރޮސީޑެންޓެްއވީމަ އެކަމަށް ހައްލެއް ހީވަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .  ހުވާ ލުމާއި މިކަންކަން ކުރުމެއް ަގއި އަދި ނޯވޭ ދެއްތޯއި ޒާތުެގ މައްސަލަ  ކަހަލަބަންދާ މެދުަގއި ޮގތެއް ނިންމާ 

 

   ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ބަންދާ މެދުަގއި ޮގތެްއ ނިންމާއިރުަގިއ މިހާރު ހުވާކުރުެމްއ ނޯވޭ. މިހާރު ހަމަ ެގންޮގއްސަ ހުށަހަޅާފައި ކުރިއަށްދަނީ.  

 ތަންކޮޅެއް ކުރިން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޮވޭހެން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މީސްމީހުންެގ... މި އާއި  ހެކިދޭ މީހާ ހުވައެއް ނީންނާނެތާ ދެއްތޯ. ހުވާ، ލިބޭ މީހާވީމާ އޭނަެގ ދެން 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޯ . ކަމަށް. ދެން ައއި  ނުދޭނެ  އާދެ! އާދެ! ެއއެްއ ނާދޭ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސިމްޕަލްކޮށް މި ދޮުގ މަޢުލޫމާތު

ހިެއއްނުޭވ    ތްލާ ހުވާކުރާޮގތަށް ހުާވއެްއ އަޅުަގނޑަކަށްއަސީދާ ހަތިމުަގިއ    ،ެއހެންނަމަވެސްޒާތުެގ ވާހަކައެްއ ދަްއކާ.    އެ

ތްތަކުަގއި ކުރިައށް ހެކިބަސް ނަާގއިރުަގއި  ޢަމިހާރު ބަންދުެގ މުއްދަތުޖަހާއިރު ކުރިއަށް ދާހެނެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ ޝަރީ

 ެގންދަނީ.  އެކަން ކުރިއަށް މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ވަނަ މައްދާެގ )ހ(.    1ެގ    163ފުރަތަމައިން    ،ވަނަ   1އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ހަދާލި ޑްރާފްޓެއް އިނޭގތޯ.  

ާމއްދާަގއި އޮތްޮގތަކީ ޖިނާޢީ މަްއސަލަތަކުަގއި ޝަރީޢަތުެގ    މިހާރު އެ ؟ތޯއިމަ ާމއްދާ. މިހާރު ޮއތްޮގތަކީ ކޮބައެއީ ފުރަތަ

ކުރި ދަމަޖިލިސްތައް  ެގންދަންވާނީ  ދަޢުއަށް  ފަރާތާއި  އަދި  ޢުވާކުރާ  ވަކީލުންނާިއ  އެފަރާތްތަކުެގ  ފަރާތާއި  ލިބޭ  ވާ 

އާ އެއް  ޟީޤާންނާއި މައްސަލަ ބަލާ  ޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ މީހުހާއެނޫނަސް ޝަރީޢަތަށް  

ވާހަކައިން ޖުޑީޝަލް    ހަމައެކަނި ޝަރީޢަތުެގ ވާހަކަ. މި  . ީމަގިއ މިދައްކަނީވެޒިރެއްަގއި އަދި ެއއް މަޖިލީހެއްަގއެހާ

ކަމަށްވަނީނަމަ އެއް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ކޮމެންޓްސްތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމަނާފަިއ ދެއްތޯ. މި މާއްދާ ިމޮގތަށް އަންނަ

ވެސް ިމ  އި  ކައިެގ ތެރޭގަ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެއްިވ ޚާއްޞަ ހާލަތްތުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތަކަށް އަންނަ ާވހަބޭ  ޮގތުަގއި އެ

އަންނަ ރިޕީޓް  މާއްދާ  އެްއޗެހި  މި  ހުއްދަކަމާިއ  ކޮންފަރެންސްއިން    އިން  އެދީފިއްޔާ  ވީޑިޯއ  ހުރިހާ    ދެން  ދެވުނީ 

ވެ  ވެސް،  ހާލެއްގައި ލިބޭޮގތަށް  އަމުދުން  އަދި  ހާލަތަކަށް  ޚާއްޞަ  ހުއްދަދެިވއްޖިްއޔާ  ވަރަކަށް  ެގންދާނީ. އެްއވެސް 

ހަމައެކަނި    ހަަގކުރެްއވީބޭފުޅުން ފާ  ކަމަށް އެ  ތްޢަައދި ޝަރީ  ޓިޝަން އަންނަ ވާހަކަ ވެސް ފާހަަގކުރޭއެހެންވީމާ، ރެޕެ

އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހެންތަކުެގ   ،ންތައް ޮއތީ ޝަރީޢަތުެގ ވާހަކައެއް. ެއކަމަކު އެނޫން ައޑުއެހު  މީަގއި އިޝާރާތްކޮށްފައި މި

ާވހަކަ  ،ވާހަކަ މުއްދަތުެގ  އަދި ޝަރީ  އިނޭގތޯ  ބަންދު  އެހެނވީމާޢައެއީ  ނުވެދާނެ.  އެތަކަށް  މި ވާހަކަތަކަކަށް    ، 

ރާ ފަރާތާއި ައދި މިހާރު މީަގއި ލިޔެފަިއ  ވާކުޢުދަ  ހަށް ެގންނަންވާނީމަޖިލީ  . ފާހަަގކުރެވޭއެބަ  އިޝާރާތެްއ ނުކުރާކަން  

ަގއި ބަންދުވާ މީހާއަކީ އަދި  ތުކުށުެގ ތުހުމަމި  ވާ ލިބޭ ފަރާތް.  ޢު އި ދަވާކުރާ ފަރާތާޢުމިއޮންނަޮގތުން މި އޮންނަނީ ދަ
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ެއޑްރެސްކުރެވެނީ  ޢުދަ ީމަގިއ މި  ާވކުރާ  ޢުފަރާތާއި ދަ  ާވ ލިބޭޢުދަހަމަެއކަނި  ވާ ލިބޭ ފަރާތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، 

މި ވާހަކަ  މި  ފަރާތުެގ  މީަގއި  ފަ  އިންނަނީ  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  ިމ  ލިޔެފައި  ޝާމިލްވާޮގތަށް  ރާތެއް 

ވާ އުފުލުމުެގ ކުރީަގއި ބަންދުަގއި ހުންނަ ޢުދަ  ،ތް ފެށުމުެގ ކުރީަގއި ޢަެގ. އެއީ ޝަރީނކަންނޭ   އިބާރާތްކުރުން މުހިންމު

ވާ ލިބޭ ފަރާތަކަށެއް  ޢުދަެއއީކީެއއް އަދި  ބަންދު މުއްދަތުެގ މައްސަލަތައް ނިންމާއިރުަގއި  އެމީހާެގ  މީހެއްެގ ވާހަކަ  

  ވާނެ.ޔަތްކުރަން ޢާކަމަށްވާނީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ރި ަގއި ހުރި މީހެއްހުމަތުގައި ބަންދުތު   ކުށުެގވާނެ. އެމީހަކީ ނުއެއް 

ވެސް އިނޭގތޯ. ފުލުހުން   މީހާ ކޯޓަށް ެގންދާ ފަރާތަކީ ނުވެދާނެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް  ރު އެއޭ  އަނެއްކާ

ފަރާތެކޭ    ވާކުރާޢުބަންދުެގ ކަންތަކާ ުގޅިެގން ކޯޓަށް ެގންދާއިރުަގއި. އެހެންވީމާ، އެ ދަެވސް ެގންޮގސްދާނެ    އެކަނި

ނީ. އެހެންވީމާ،  ވައެ   ރުމަތުަގިއވާ ފަރާތް އޭފަރާތާއި ކުށުެގ ތުހު  ކުރިބަންދުނުވެސް ބުނެވޭނެ ފުލުހުންނާ ދިމާލަކަށް. އެ  

 .ން ތަންކޮޅެއް ދަްއކާލަންތޯ މި މާއްދާއަށް. ކިޔާލަދޭނަންނޑު މިހާރު ލިޔެލާފައި އިއެކަމަށް ެއޑްރެސްކޮށްފައި އަޅުަގ

އަޑުއެހުންތަކާއި  ބަންދާ މެދުަގއި ޮގތެއް ނިންމުމުެގ ަމްއސަލަތަކުެގ  ފަރާތުެގ  ކުށެއްެގ ތުހުމަތުގައިވާ    -ެގ )ހ(  1ެގ    163

  ވާ ލިބޭ ޢުވަތަ ދަިއވާ ފަރާތް ނުކުށުެގ ތުހުމަތުަގ  ތްތައް ކުރިއަށް ެގންދަންާވނީ އެޢަ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢީއިބްތިދާ

ފަރާތްތަކުެގ ވަކީލުންނާއި ައދި އެނޫނަސް ޝަރީޢަތަށް   ވާކުރާ ފަރާތާއި އެ ޢުފަރާތާއި ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަ

އާ އެއް ހާޒިރެްއަގއި އަދި އެްއ  ޟީޤާތުން ކަނޑައަޅާ މީހުންނާއި މައްސަލަ ބަލާ ކަމަށް ޝަރީޢަ ޒިރުވާންޖެހޭ މީހުން ހާ

ތިބެެގންނެމަޖިލީ އަވެހެއްަގއި  މިހެން  އަޑުިއްއވާލު ދި.  ބަލާލަން    ދެއްތޯ.  ސާފެއްނުވެދާނެ  އެހާ  އަތަށް  މަކުން 

 .  .މެންޓެއް.ޑޮކިއު

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްރިރު ތި އިތުރުކުރީ ޤަމުއެއ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. ިމޮގތަށް ވަރަށް ދަތި އަނެއްހެން. ދެން ތީަގއި  

 އިތުރުކޮށްލީ.  އެތަންކޮޅުތޯ  "ޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްހާވެސް ޝަރީޢަތްތަކަށް  އެނޫން"

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރީ މިބައެއް ނީންދޭތޯ. ިމސާލަކަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ ފަރާތުެގ ބަންދާމެދު ޮގތެްއ  ިއތުރުކު  އަޅުަގނޑު މިނޫން، ނޫން.  

ގައި. ކުރީަގއި ނީންދޭ މަތުކުށުެގ ތުހު އިނޭގތޯ ޮގތުަގއިެގ  އްވާހަކައެ   އުވާހަކަ. އަ  ނިންމުމުެގ މައްސަލަތައް. އެީއ އެއް

 ބޭ ފަރާތް. މިހާރު އަޅުަގނޑު ބަދަލު ލި  ވާޢު. އޮންނަނީ ދަަގިއވާ މީހާެގ ވާހަކައެއް ނާދޭމަތުވާހަކައެއް. ކުށުެގ ތުހު  އެ

ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިވާ    އިންނާނީ  އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާކޮށްލީ އެއް ކެޓަަގރީައކަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއިވާ ފަރާތް. ައސްލު    މި
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ތުހުމަތު ކުށުެގ  އަޅުަގނޑު  ދެން  މި  ަގިއވާމީހާ.  ލަފްޒާ    ފަރާތް  ެއ  ހުރި  އިބާރާތްތަކުަގއި  ހުރިހާ  އެހެން  ޖެހީ 

ތުހުމަތުއެްއޮގތް ކުށުެގ  ޮގތުން  ބަދަލުކުރީ  ފަރާތް  ގައިވާކުރުުމެގ  ނުެގއްލޭނެއެއްނުންތޯ.  .މި  މާނައެއް  ކުށުެގ    އެ 

ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު    އް ެއއްކަމެއްެގެގ ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމުެގ މައްސަލަތަކުެގ އަޑުއެހުންތަތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތު

ެއއީ އަލަށް އިތުރުކުރި ބަެއއް އިނޭގތޯ. ދެން ޝަރީޢަތް   "އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުންތައް"ކުރީ. ދެން    މި  އަލަށް އިތުރު

އެ ޝަރީޢަތްތަްއ ކުރިއަށް ެގންދަންވާނީ  ވެސް އޮތީ.  އި ރީަގތް އޮތްޮގތް ވާހަކައަކީ ކުޢަޝަރީ  ދެން  ،ކުރިއަށް ެގންދަން

ފަރާތް އަޅުަގނޑު    ވާ ކުރާޢުބޭ ފަރާތާއި ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަވާ ލިޢުމަތުަގިއވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަކުށުެގ ތުހު

 . ތް އެއް ފަރާތެއްެގ ޮގތުަގއި ވާކުރާ ފަރާޢުދަ  ،ފަރާތް  މަތުގައިވާރާތްކޮށްފަ. އެއީ ތުހުހުރިހާ ދިމާލަކަށް މިހިރީ އިޝާމި  

ޖުމްލަޮގތެއްަގިއ    ތަފާތުކޮށްފަ. އޭރުން ދެންެގންނަނީ    ވެސް މި  ޔަރުކުރާ ފަރާތް. ދެފަރާތުެގ ނަންއަނެއް ފަރާތަކީ މި ހައް

ދެއްތޯ.  ތައް ވާހަކަފަރާތްތަކާއި މި ާވކުރާ ޢުދަ ަގއި ހުރިހާ ހަްއޔަރުތަކާއިމި މާއްދާ ކަމެއް ކަވަރު އެބަ ކުރެއްވޭ ހުރިހާ 

މެނުން އެހެންވީމާ، މިޮގތަށް ހި  މިހެން ކިޔާތީވެ ނުފެނި.  މިވަނީ ދެއްތޯ.   ހާދަހާ ބޮލަށް އުނދަޫގވާ ޮގތަކަށޭ  މިހެން ކީމަ

ވާހަކަ ނުދައްކާ ކުށުަގއި    ތަކާ މި ޢަޝަރީ  އިވާައކާޢުހުރިހާ ެއްއޗެއް ކަވަރުާވޮގތަށް ހަމައެކަނި ދަ  ހިނެއްތޯވާނީ. އެކި

 ން ކިހިނެއްތޯ. ލިޔުޮގތަށް  ވެސް މީަގއި ހިމެނޭ ިއވާ މީހާ ބަންދުެގ މުއްދަތު ބައިބަންދުަގ އިތުހުމަތުަގ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޮގތަށް    ބައިތައް ކަވަރުވާންޖެހޭނެ. ކުރެވޭ  ތްތަކެއް ނޫން. އެޢަކަމެއް އެއީ. ހަމައެކަނި ޝަރީ  ހޭއެބައި ކަވަރުވާންޖެ

 މަ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ރަނަގޅުވާނެހެން.  އިެގންދިޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުކުތާތައް ހިމެނުން   އެރީތިކޮށް ދަްއކަން އެއްބަސްވާނީ ދެއްތޯ. އެހެންީވމާ،  އެންމެން  އަޅުަގނޑުމެން އިބާރާތްކޮށްފަިއ  

 ރަނަގޅު ދެއްތޯ ޭއަގއި. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެންމެ ރަނަގޅުތޯ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހިންމު. އެ ނުކުތާތައް ހިމެނުން ވަރަށް މު !އާދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2020 މޭ 28                                ވަނަ ބައްދަލުވުން 21ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

12 

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ  ލްވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް. ދެން ޖުޑިޝައި  ރި ލިބިފައެ ކޮމެންޓް އެބަހު  ޝުކުރިްއޔާ.އާދެ!  

މާއްދާެގ )ށ( އިނޭގތޯ. )ށ( ެގ ޮގތުަގއި މިހާރު މި ބިލުަގއި   ދެން މިއޯކޭ.  ެގ ތެރޭަގއި އެ ކޮމެންޓް އެބައޮތް.  ކޮމެންޓު

ވާ ލިބޭ  ޢުލޭނެ ޮގތުެގމަތިން ދަެގއްތަްއ ނުއޮތީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ޢަދުލުއިންސާފުެގ ހަމަ  މި

 ރަދު ކުޑަކޮށް އަވަސްކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާޚަވާކުރާ ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ފަދައިން  ޢުފަރާތާއި ދަ

ފަރެންސްކޮށް  އެްއކޮށް އިންސާފު ގާއިުމކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސްތައް ީވޑިޯއ ކޮން

ދެންމެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ ކޮމެންޓުން އެ ފާހަަގކުރެއްިވ    އުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއޭ. ެއއީކުރިއަށް ެގންދި

މި ތަފާތު އަންނަނީ   ،މީަގއި ނެތޭ މި ބަދަލުފާހަަގކުރަްއާވފައި ަވކި.  ީމަގއި ނެތޭ ބާ ކަުއންސިލުން ވެސް    .ކަންތައް

އުސޫލެްއަގއި ބުނެފައި ކުއްލިައކަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް އެއް  އާންމު  ހަމަ  ކަމެއް. ކުރީަގއި    ހުރެެގން  ކޮން ސަބަބަކާ

ހުރެެގން ކަމެއް ެގންނަން މިޖެހެނީކީއެއް. ެއީއ    ބަދަލު ކޮން ސަބަބަކާ   ެއހެން ބުނީމަކާ އެއޭކައުންސެލިންގ ދެވިދާނެ

ކަމެއް ެއހެން ބުނެދީފައެއް ނެތްކަން އެބައޮތް ފާހަަގކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ކެއްަގއިކޮން ހާލަތްތަ

ކަެމްއ   ދާެގ )ށ( އާ މެދުަގއި ބޭނުންފުޅުވާފާހަަގކުރެްއވޭ ނުކުތާތަކެއް ޮއތިއްޔާ ެއއްބަސްވާން ބޭނުންފުޅުވާ މި މާއް

 ؟އެބައޮތްތޯލާނަން. އިމެން ޭއެގ ޑްރާފްޓް ެއކުލަވަައޅުަގނޑުފާހަަގކޮށްލެްއވީމާ އޮތިްއޔާ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިރާފުެގ މައްސަލަތަްއ  ޢުއިމި  ންނަންވީ  އަާމއްދާ ތެރެއިން    އޭެގ އެ  އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިދެންނެވި ޮގތަށް

ެއޮގތަށް  ހާލަތެއްަގއި، އެކަން    އެއްބަސްވާއެކަމަށް    ޠަހަމްވާ ލިބޭ ފަރާތް މުއް ޢުނުހިމެނޭޮގތަށް އަދި އެޮގތަށް ބޭއްވޭނީ ދަ

 .  ކަމަށް ހާލަތްތަކުަގއި ެގންދިއުމަށް އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވިދާޅުވި ނުކުތާތައް ދެއްތޯ ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ.  އެ ކުރިން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ނީ. އެބައި ހިމެނޭމީެގ ތެރެައކަށް ނޫންތޯ މިއަކަށްނުންތޯ އެބައި އަންނާނީ. އާދެ! ެއއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ށް ލިޔެލާފައި އިން ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ޑްރާފްޓެއް ކިޔާލަދެންތޯ. މި މާއްދާެގ )ށ( އައާދޭ! އަޅުަގނޑު މިވަުގތު )ށ(  

 ކަނޑައަޅާ  ޟީޤާމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލަކީ އާންމު އުސޫލުކަމުަގއި ީވނަމަވެސް    ،ލިޔަނީ  ަގއި މި

ޝަރީ ައޑުއެހުންތަކާއި  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވޯޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  ހާލަތްތަކުަގިއ  ޚާއްޞަ    ތްތައްޢަބައެއް 

ެއވެ. މިޮގތުން ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކަކީ ޚާްއޞަ ކުރިއަށް ެގންދިއުމުެގ އިޚުތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިެގންވެ

ހާލަތްތަކެއް ކަމަށް ޤާޟީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ދެން ެއއްކަލަ ކަހަލަ ހާލަތްތަކުެގ ލިސްޓެއް ދެއްތޯ. ޭއެގ ތެރޭަގިއ  

އެއާިއއެކުަގިއ  ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތް ވިޔަސް އަނެއް ހާލަތެއް ިވޔަސް ކާރިޘާެގ ހާލަތެއް ވިޔަސް  ، ދެން ހަމަ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން ޖިއޮްގރަފިކަލީ އޮތްޮގތުެގ ސަބަބުން ރަށްރަށުަގއި މުއްދަތު 

ރ  ކަންތައްތަކަށް ދިާމވާ ދަތިތަކާިއ އަދި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ެއ ކުރަންޖެހޭ އެ ރަށަކަށް ޓްރެެވލްކޮށްފައި ޕްރޮސެކިއުޓަ

ޖެނެރަލް ވެސް ަވޑަިއަގންނަވަން ޖެހިވަޑަިއަގތުމުން އެ ދިާމވާ ދަތިތަކާއި ޚަރަދުތަކާއި އެ ެގްއލޭ ވަުގތުތަކާއި ިމކަންކަމަށް 

ވީޑިއޯ   ހުރެ  ސަބަބުތަކާ  ޚާއްޞަ  ަވކި  ހާލަތްތަކެއްަގއި  ޚާއްޞަ  ވަކި  ވެސް  މައްސަލަތަކަށް  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

ެގންދެވި ކުރިއަށް  ދެއްތޯކޮންފަރެންސްކޮށް  ނޫން  މައްސަލަތަކެއް  ހުރިހާ  ޢިބާރާތްކުރީމަ ؟ ދާނެ.  ޮގތަކަށް  ެއކަހަލަ 

ފަރާތް  ؟ ރަނަގޅުވާނެތޯ ހައްޔަރުަގިއވާ  ފަރާތް،  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އެ  ވިދާޅުިވޮގތަށް  ތި  އެާއއިެއކުަގއި  ހަމަ  އަދި  ދެން 

އިޢުތިރާފުވެފައިާވ މައްސަލަތަކުަގިއ    އިޢުތިރާޟެއް ނެތިއްޔާ އެކަން ވެސް ކުރިއަށް ެއޮގތަށް ެވސް ެގންދެވޭނީ. ދެން

 ؟ އަދި އަމުދުން އެޮގތަކަށް ކުރިައށް ނުެގންދެވޭނެ ކަމަށް ދެއްތޯ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، ެއއަށް ވެސް ާގތްަގނޑަކަށް. ދެން ލިސްޓެއް ައޅުަގނޑުމެން އެކުލަވާލާނީ މި ހާލަތު މިއަށް އިސްތިސްނާ 

ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔާނީ ހ، ށ، ނ އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ލިޔާނީ.  ؟ ެގނެވޭނެ ހާލަތްތައް އަދި ސަބަބުތައް ދެއްތޯ

ކޮންމެކޮންމެ ހާލަތެއް ކޮންމެކޮންމެ ވަުގތެްއަގިއ ކޮންމެކޮންމެ ޝަރީޢަތެއް  ލިޔުނީމަ ދެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނޭގނެތާ

؟ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ެގންދެވޭ ޮގތަކަށް ނޫންކަން މިއޮތީކީެއއް ޖުމްލަ ޮގތެްއަގއި ހުއްދަ ދެވުނަސް ދެއްތޯ

ބަސްވާކަމަށް ވަންޏާ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ޮގތަކަށް އެބަިއ ެއޮގތަށް ލިޔުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެ އެއް

 ؟ ޑްރާފްޓެއް ލިޔެވިދާނެ. މި ުއސޫލީ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ ދެއްތޯ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ!  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޯކޭ، ތެންކިއު. ދެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި ވެސް ެއބަ ހިމެނޭ، އެއީ ޚާއްޞަ 

ހާލަތްތަކާ ބެހޭ ބައިަގއި. އާދެ! ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ޖެހިލަމާ އެއްބަސްެވެވވޭނެކަހަލަ ކަންތަކަށް. ދެން މި އިންނަނީ  

ކިޔަިއދެނީ )ނ(  އިނޭގތޯ.  ެގންދާއިރު  )ނ(  ކުރިއަށް  މަޖިލިސް  ޝަރީޢަތުެގ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވޯޑިއޯ   .

ޝަރީޢަތް ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާ ުގޅިފަިއވާ އެހެން މާލަމްތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންެގ ައޑާއި މަންޒަރު ކޮންފަރެންސުަގިއ  

ހިންާގ ކޯޓުެގ  މަލަމާއި ުގޅިފައިވާ މާލަމްތަކުަގއި ތިބި  ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާނަމަ ޝާރީޢަތް 

އެންމެން އެތިބީ އެއްހާޒިރުަގިއ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި ުގޅިފައިވާ މާލަމްތަކުަގއި ތިބި އެންމެން އެތިބީ މައްސަލަ 

ވަނީ ބާ  ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުަގއި ޝަރީޢަތް ހިންާގ ފަނޑިޔާރުެގ ކުރިމަތީަގއި ކަމުަގއި ބެލެވޭނެއެވެ. އަޅުަގނޑަށް ހީ

ކައުންސިލުންހެން ހަނދާންވާ ޮގތުަގއި ހުށަހެޅުއްެމއްަގއި ެވސް އެބަޮއވޭ އެްއ ހާޒިރެްއަގިއކަމަށް ބެލުމުެގ ބަދަލުަގއި މި 

ހާލަތުަގއި ަވކިަވކިކޮށް އެހެން ތިއްބަސް ެއއީ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ހާލަތެކޭ. ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެއޭ އެހެން  

އެ ރަނަގޅީ.  ކޮންފަރެންސް  ލިޔުމޭ  ވީޑިއޯ  ހާލަތަުގއި  މި  މިޮގތަށް  ބަދަލުަގއި.  ބެލުމުެގ  އެހެން  އެތިބީ  އްތަނެއްަގއޭ 

ޭގޭގަގއި  އިމާރާތްތަކުަގއި  ތަންތަނުަގިއ  ތަފާތު  ކަމަކު  ތިއްބެިވއެްއ  މާލަމްތަކުަގއި  ތަފާތު  ެގންދާއިރުަގއި  ކުރިއަށް 

ޮގތެ  ެގންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  އެއީ ޝަރީޢަތް  އެ  ތިބިއެއްކަަމކު  ކަމުަގއި  މާރަނަގޅުވާނެ  ކުރިއްޔާ  ޢިބާރާތް  އެހެން  ކޭ. 

ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަިއަގއި ވިދާޅުވޭ. ދެން އަޅުަގނޑު އެދެން ިއދާރީ ބޭފުޅުން އެއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ވެސް  

 ވިދާޅުވެދެްއވުން )ނ( އަށް، )ނ( އަށް. 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށް ދެ ކޮމެންޓެއް ލިބިފަިއވޭ. ފުރަތަމަ ކޮމެންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސިލްެގ ކޮމެންޓް.  ެގ )ނ( އަ  1ެގ    163

ެގ )ށ( ަގިއ އިސްތިސްނާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން އެ މާއްދާެގ )ނ(   1ެގ  163އެ ކޮމެންޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ 

ރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ެގންދާއިރު )ނ(ަގއި ވީޑިއޯ ކޮންފަ 1- 163ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން. 

ކަުމަގިއ   ކުރިމަތީަގއި  ފަނޑިޔާރުެގ  އަދި  ކަމަށާއި  ބެލެވޭނެ  ކަމުަގއި  ހާޒިރުަގއި  އެއް  އެތިބީ  ފަރާތްތައް  އެންމެހައި 
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ހާލަތުަގ މި  ހާލަތަކަށްވުމުން  އިސްތިސްނާ  ިމއީ  ބަދަލުަގއި  ބަޔާންކުރުމުެގ  މިފަދައިން  ވަކިވަކި  ބެލެވޭނެެއވެ.  އި 

މާލަމްތަކުަގއި ެއއް ހާޒިރަކަށް ނުވާޮގތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ ކަމަށް ބުނުން ރަނަގޅުކަމަށް ދެކެން. މި 

ެގ )ނ( އަށް ވެސް ހުށަހަޅަން. ދެން މި މާއްދާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުން   4ެގ    203ޚިޔާލު ބިލުެގ  

އޮތުމުން    ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ  މިހެން  މިމާއްދާ  ޢިބާރާތްކުރުން. ސަބަބަކީ  މިމާއްދާ އިތުރަށް ސާފުވާޮގތަށް 

ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްދާ އިމާރާތުެގ އެހެން މާލަމްތަކުަގިއ ތިބޭ މީހުން ވެސް އެ ޝަރީޢަތުަގއި ބަިއވެރިވާކަމަށް ދޭހަޭވ.  

ރީޢަތާ ުގޅުންހުރި މީހުން ތިބީ އެއްހާޒިރުަގއި ތިބި ހަމަ އެއާއިެއކު މިމާއްދާއިން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުަގއި ތިބި އެ ޝަ

ވެސް ބެލެވިދާނެކަމަށް ދޭހަވޭ. ވީމާ، މިމާއްދާެގ މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިކަން ރަނަގޅަށް ދޭހަާވޮގތަށް މި މާއްދާ   ކަމަށް

 ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ފެނޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭަގއި ހޯްމ ؟ ހުށަހެޅިފަިއވާ ދެ ިއޞްލާޙެއް. މެންބަރުން ވިދާޅުވެބައްލަވާ، ޚިޔާލުފުޅެއް ދެއްވަބައްލަވާ. އެބައޮތްތޯއެއީ 

މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައި އިން ކޮމެންޓުަގއި އެ ފާހަަގކުރެްއވީ ޢިބާރާތް އޮތްޮގތުން އެބަހީވެއޭ އެއީ ެއއްތަނެްއަގިއ، އެްއ  

ސްކޮށް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް ކުރިއަށްދާއިރު ޝަރީޢަތް ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާ  މާލަމުަގއި ިވޑިޯއ ކޮންފެރެން

ުގޅިފަިއވާ، ހީާވކަހަލަ އެއީ ޝަރީޢަތް ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާއި ދެން އަދި ފިޒިކަލީ ުގޅިފައި ހުރި މާލަމެއްެގ ވާހަކަ 

 ންޓުގައި. ދައްކާހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ކަންނޭނޭގ އެ އޮތީ ކޮމެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭަގއި ެއްއ ހާޒިރެްއަގއޭ އެޮގތަށް އެ ބަޔާންކުރަނީ ޝަރީޢަތްތައް ހިންަގންޖެހޭނީ އެއް ހާޒިރުަގއެްއ  

 ؟އެހެން ނޫންތޯ އަސްލު؟ ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އް ވާހަކަައކީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ެގންދާއިރު ޝަރީޢަތް ހިންާގ ކޯޓުެގ  އެ ވިދާޅުވާ އެ 

ާމލަމްތަކުަގިއ ތިބޭ، ހީވަނީ ެއއްކަލަ ކޯޓުަގއި ހުންނަ މާލަމަކާއި އަދި އެޖެންސެންޓިްވ   މާލަމާއި ުގޅިފައިާވ އެހެން 

އި ތިބި ބަޔަކާއި ުގޅޭ ވާހަކަެއއް އެހެން އަންނަ މާނައެއް އަންނާތީ ނޫނިއްޔާ އެޓޭޗްޑް އެހެން މާލަމެއް ހުރީމަ އެތަނުަގ
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ކަންނޭނޭގ ވާހަކައަކީ އެ ބޭފުޅުންެގ. ދެން އަދި ެއއް ހާޒިރެއްަގއި ތިބޭ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުިވޮގތަށް. އެ ކޮމެންޓު އެބަ  

 ފާހަަގކުރެވޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ުގޅިފަިއާވ   ލިންކަކުން  ވީޑިއޯ  މިހާރު  ކިހިނެއްތޯ،  ުގޅިފަިއވަނީ  މާލަމް  ުގޅިފައިވާ  އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ  އެއަށް  މިހާރު 

 މާލަމްތައް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އެކަހަލަ ޮގތަކަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އޭރުން އިތުރަށް ެއއޮޅުން ނާރާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިބާރާތް ރަނަގޅުކުރެވިދާނެތާ ދެއްތޯ އެ ޚިޔާލުފުޅަށް ބެއްލެވުމާއި އެކުަގއި. އެހެންވީމާ،  

އެ ޢިބާރާތް އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅުކޮށްފައި ލިޔެފައި އެންމެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ހިއްސާކޮށްލާނަން. ދެން 

ދެންމެ މި ދެންނެވި މާއްދާަގއި މި ކިޔާލެވުނު، އަޅުަގނޑުމެން މިކީ މާއްދާަގއި ބާ  މި އޮތީ )ރ( ަގއި ބަޔާންކުރާ،  

ިމ   ރިޢާޔަތްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ވާހަކަތަކަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  އިޞްލާޙުަގިއ  އެ  ހުށަހެޅުއްިވ  އެ  ކައުންސިލުން 

ދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ޮގތުެގމަތީން  ޢިބާރާތް ކުރެވޭކަހަލަ ޮގތަކަށް މި މަސައްކަތްކުރާނަން. )ރ( ަގިއ، މި މާއް

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ހާލަތްތަކާިއ އުސޫލުތައް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  

ގަވާއިދު އެ  ހަދާނެ.  ދަށުން  މީެގ  ަގާވއިދެއް  އާންމު  ދެން  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ  ގަވާއިދުަގއި    ހަދާ 

؟ ހަދާއިރުަގއި ޭއަގއި ވަކިކަމެއް ަގާވއިދުަގއި ހިމެނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވާނެތޯ

އެކަމުަގއި ތި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅެއް ބޭނުންވާނެ. ހަމަ މިމިންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަނީތޯ ަގާވއިދު ހެދުމުެގ  

ަގވާިއދުަގއި ވެސް މިވެނި އެވެނި ކަމެއް ހިމެނެންވާނެއޭ ަގވާއިދު ހެދޭއިރު، އެކުލަވާލެވޭއިރު.    އިޙުތިޔާރު އެބައޮތޭ. އެ

 ؟ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކުރާނަންތޯ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ަގިއ )ނ( ަގއި ިމ    1ެގ    203ަގއި މިއަންނަ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރު، ތި މާއްދާ ތިހެން އޮތްއިރުަގއި ފަހަތު

އަންނަނީ ހަމަ ާގތްަގނޑަކަށް އޭެގ ތަފްޞީލްކޮށް އަންނަބައި. މިހާރު މިސާލަކަށް މި މާއްދާ މި އޮންނަނީ މި މާއްދާެގ 

ތަކުެގ  )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުަގއި އެއީ ހަމަ މި ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތުަގއި ޝަރީޢަތް ހިންާގ ޮގތް

ފެންނަނަމަ  އެޅޭނެކަމަށް  ހުރަސް  ހިންުގމުަގއި  އިޖުރަޢާތްތައް  ބަޔާންކުރާއިރު  ާގނޫނުަގއި  އިޖުރަޢާތްތައް،  ވާހަކައޭ. 

ޢަމަލުކުރުމާއި  ުއސޫލުތަކަށް  ލިޔެފަިއވާ  މިބާބުަގއި  ދަޢުވާކުރުުމަގއި  ހިންުގމުަގާއއި  ތަޙުޤީޤުތައް  ޖިނާޢީ  އިޖުރަޢާތް، 

އުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެއްޖެ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ހިންުގމުެގ ބާރު ޕްރޮސެކި 

ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. އެީއ   ޝަރީޢަތް ހިންުގމުަގއި މިބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ 

ަގނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާ، މަޑުކުރައްޗޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ޑިޕާޓްމަންޓުން ދެން މީެގ ތެރޭަގިއ، ަގާވއިދު ހެދުން އަޅު

މި މާއްދާއެްއ ނޫންހެން އިނޭގތޯ. މަޑުކޮށްލާ ބަލައިލާފައި ިއރުކޮޅަކުން އެއަށް ރެފަރެންސެއް މި ދެނީ އިނޭގތޯ. ދެން  

ަގނޑުމެންނަކަށް ސާފެއްނުވޭ.  އެްއކަމަކަށް މީަގއި ަގާވއިދު ހަދާނީ ކޮންފަރާތަކުން ކަމެއް ދެންމެ މިކީ މާއްދާއަކުން އަޅު 

ާގނޫނުަގއި   އިޖުރަޢާތު  ބަޔާންކުރަންވާނެެއެވ.  ގަވައިދުަގއި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  އޮތީ  މި  މީަގއި 

ަގާވއިދުތައް ހަދާނެ ފަރާތްތައް އޮތީ މީެގ ކުރިން އިޞްލާޙުކުރީމަ އެ ާގނޫނު އަިއއިރުަގިއ އައިްއސަ. އޭެގ ތެރޭަގިއ  

ންުގމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން މި އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދޫކޮށްފަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ވެސް ޝަރީޢަތް ހި

ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޭަގިއ  ހަދާފަ.  ަގަވއިދެއް  ބޮޑު  ަގވާއިދެއް،  އިޖުރަޢާތުެގ  ކުރުމުެގ  ޝަރީޢަތް  އެބައޮތް 

އްޔާ މިހާރު ވެސް ާގނޫނުަގއި ެއޮގތަށް ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ަގާވއިދަށްހެން މީތި ވެސް އިތުރުވެެގންދާނީ. އެހެންެވއްޖި

ކަންތަކުެގ ަގވާއިދުތައް ހެދުމުެގ ބާރު އިޖުރަޢާތު ާގނޫނުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދީފައި އޮތީމަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ީމަގިއ  

 ދަށަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ވެސް މިީއ ހަމަ ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ ކަމަކަށްވާތީ މިބައި ވެސް އަންނަންވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ ކުރީެގ ާގނޫނުަގއި އެބައި ެއޮގތަށް އޮތީމަ، ޮއވެފައި އޭެގ ދަށުން ބޮޑު ަގވާއިދެއް ެވސް ހަދާފަިއ  

 އޮތީމަހެން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެމިއޮތް ޕްރޮސީޖަރ ާގނޫނުަގއި ެވސް އިންނާނެތާ ތި ވިދާޅުވިޮގތަށް ގަވާއިދު ެއކުލަވާލުުމަގއި  

ތި ވިދާޅުިވޮގތަށް ދީފަ. އަދި އޭެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ވެސް ހަމަ ަގވައިދު، މި އިޞްލާޙާ ބެހޭޮގތުން 
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ންޖެހޭނެ ކަމަށް މިަގއި ިމ ބަޔާންކުރަން މި އުޅެނީ. ެއހެންވީމާ، މިތަންކޮޅު އެބަ  ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލަ

ހިމަނާއިރުަގއި ތި ވިދާޅުވަނީ ވަކި ކެޓަަގރަިއޒްކޮށްފައި ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ  ؟ ހިމަނަންޖެހޭ ހަމަގައިމު ވެސް  ދެއްތޯ

. އެހެން ެއޮގތަށް ލިޔަންތޯ ތި ބޭނުންފުޅުވަނީ މިބައި، މި ކަންތައް ޝަރީޢަތާއި ބެހޭ ބައިެގ ަގާވއިދުތައް ެއކުލަވާލާނީ

ދެން އޭރުން ެއ ަގާވއިދެްއ ހަދަންޖެހޭ ފަރާތަކުން އެ ަގާވއިދެއް ހަދާނީ.  ؟ ނޫނިއްޔާ އާންމުކޮށް މިހެން ދޫކޮށްލަންތޯ

. ފުލުހުންެގ  މިސާލަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރް ޖެނެރަލް އެ އުސޫލުތައް ކަނޑަައޅާ ަގވާއިދު އެ ބޭފުޅުން ހައްދަވާނެތާ ދެއްތޯ

ފަރާތުން މި ހާލަތްތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ ަގާވއިދު އެކުލަވާނެ. ދެން ހަމަ އެއާއިއެްއކޮށް ކޯޓުތަކުެގ ޝަރީޢަތްތަކާ  

އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އެ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ؟ ބެހޭ ގަވާއިދު ެއއީ ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވިދާޅުވީ ކަނޑަައޅަނީ ދެއްތޯ

ފުދޭތޯ ނަން މެންޝަންކޮށް ބުނީމަ  ަގާވއިދުތައް އެކުލަވާލަންވާނެއޭ އެހެން  ؟ ެގން އަޅުަގނޑުމެން ލިޔާނީތޯ ނޫނިއްޔާ 

ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެޭއ މިހާރު ވެސް މި އިނީ. މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންވެެގންވާ ޮގތުެގމަތީން ީވޑިޯއ  

ެގންދެވޭ ކުރިއަށް  މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް  ހަދާ ކޮންފަރެންސް  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތަްއ  ހާލަތްތަކާިއ  ނެ 

ެއއީ ހަދަންޖެހެނީ އެފަރާތްކަން ދޭހަެއއްނުޭވތޯ ޝަރީޢަތް ކުރުމުެގ  ؟ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އެހެންވީމާ، 

 ަގާވއިދުތައް އެކުލަވާލަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށްވަނީނަމަ... 

 

 ރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސި

ާގނޫނުެގ   އިޖުރަޢާތު  މިހާރު  އެއީ  ވާނެހެން.  އޭރުން  ހީވަނީ  ެގ    211އަޅުަގނޑަށް  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ    3ވަނަ 

ަގއި ިމ    211ނަންބަރުަގއި މި އޮންނަނީ ެއ ވާހަކަ. ޭއަގއި މި އޮންނަނީ ަގާވއިދުތަކާ ުގޅޭޮގތުން އަިއއްސަ. ެއއީ  

ހެދު ަގވާއިދުތައް  ޭއެގ  އޮންނަނީ  ާމއްދާ.  އޮންނަ  ުގޅޭޮގތުން  ހެދުމާިއ  ަގަވއިދުތައް  ެއއީ  މިއޮންނަނީ   3ން.  ަގިއ 

އެހެންވީމާ،  ކޯޓުންނޭ.  ސުޕްރީމް  ހަދާނީ  ގަވައިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  ޝަރީޢަތްކުރުމާ  ދަށުން  މިާގނޫނުެގ 

މަ ހަމަ ސާފުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓޭ މިއަންނަނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއޮގތަށް ޮއތީމަ މިހާރު ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ކަމެއްވީ

 ؟ ސީދާ އެޮގތަށް ނުލިޔުނަސް ައއިސްފައި އޮންނާނީ އެހެންނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ޢަލީ ޙުސައިންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކެން
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ނަން އެ އޮންނަ އޮތުން ރެސްޓްރިކްޓްވާނެ ޓަށް ަގވާިއދު ހެދުން އޮންއަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން އެްއކަލަ ސުޕްރީމް ކޯ

ކޮންމެވެސް ޮގތެްއ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެބަ ހަދަން އެބަޖެހޭހެން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ިމ ހާލަތުަގިއ އިނޭގތޯ. މި  

އޮންލައިންކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ބާއްާވ ހާލަތުަގިއ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް އެ ަގވާއިދު ހެދުމުެގ ބާރުދިނުމަށްވުރެން އަޅުަގނޑަށް  

އެބިުއޒްކުރުމުެގ   މިސްޔޫސްކުރުމާއި  އެީއ  މާރަނަގޅުވާނެހެން.  ބާރުދިނުން  ަގާވިއދުހެދުމުެގ  އެ  ޑީ.ޖޭއަށް  ހީވަނީ 

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކުރީަގއި އޮތް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ެވސް އެކަން ކޮށްފައި އޮތީަމ  ސަޤާފަތެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި  

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ ދަންނަވާލާނަމޭ އެ ވާހަކަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ވެސް ޢަލީ ޙުސައިންެގ ވާހަކައަށް އަނެއްހެން ތާއީދުކުރަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން  

ވެސް، ައޅުަގނޑަކީ ވެސް ައނެއްހެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން މި ޒާތްޒާތުެގ ކަންތަްއކުރުމަށް އަނެއްހެން ތާއީދުކުރާ މީހެްއ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ވާހަކަ އެޮގތަށް އޮތީމަ. އެހެން    211ރަޢާތު ާގނޫނުަގިއ  ނޫން. މި ވާހަކަ މިޮގތަށް މި ދެކެވެނީ އިޖު

ބަދަލުވާކަމުަގއި ވަނީނަމަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ މާއްދާ ެވސް ބަދަލުވެެގން ދިޔައިމަހެން އެކަން ކުރިއަށްދާނީ. މިހާރު 

މި ހެދުން  ގަވާއިދުތައް  ހަދަންޖެހޭ  ުގޅޭޮގތުން  ޝަރީޢަތްކުރުމާ  ދެން  އޮތްޮގތުން  ދޫކޮށްލުން.  ކޯޓަށް  ސްޕްރީމް  ހާރު 

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ޢަލީ ޙުސައިންެގ އެ ވާހަކަށް ތާއީދުކުރަން. އިދާރީ ކަންކަން ހިންަގންވާނީ ހަމަ  

ގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން. ނޫނިއްޔާ އެ ނޫން އެކަން ކަނޑައަޅާފައި ޮއންނަން. އެއީ ކޯޓުތަކަށް އިދާރީ ކަންތަކުެގ ބާރުދިނުމު

ބަދަލުަގއި ެއޮގތަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރު ާގނޫނު މިއޮތްޮގތުން އަޅުަގނޑަށް  

ހީވަނީ މިކަން ކުރާއިރުަގއި ދެން މި ަވުގތައް މި ާގނޫނުަގިއ މި އިންޮގތުން ކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

ހަމަ ފުށުނާރާނީ ހަމައެކަނި ވީ  ދޫކޮށްފައި ބާކީ ޖެހޭނީ  ހެދުން  ަގާވިއދު  ފަރާތަކަށް  ކޮންފަރެންސްކުރުމަށް ވަކި  ޑީއޯ 

ަގާވއިދު، ބޮޑު ަގވާއިދު ހެދުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން އޮތީމަ އޭރުން ހަމަޖެހޭކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ އަޅުަގނޑު  

ޢަލީ ޙުސައި ތާީއދުކުރަން  ހަމަ  ފާހަަގކުރީ. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް  މި  އެކަމަކު  އެޮގތަށް  ން އެ ދެއްކި ވާހަކައަށް. 

މިޮގތަށް އޮތިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ހެދުމުަގއި ބަިއ ވެސް އަންނަންޖެހޭނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުެގ 

 ދަށަށްހެން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް ހީވަނީ އެްއކަލަ ޝަރީޢަތްތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ ވާހަކަފުޅެއް އެބައޮތްތޯ. ައޅުަގނޑަ

ކޯޓުން ޝަރީޢަތް، ސީދާ  މަތީ  އެންމެ  ޢާއްުމކޮށް  ކޯޓުތަކުަގއި  ހަމަ  އެއީ  އުސޫލު  ޮގތުެގ  ހިންާގނެ  ޝަރީޢަތްތައް 

ތައް ޝަރީޢަތް ހިންާގނެޮގތުެގ އުސޫލު. ދެން ޑީ.ޖޭ.އޭެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަދި ކުޑަ ފަރަެގއް އެބައާދޭ. ސީދާ ޝަރީޢަތް

އެކުލަވާލަިއ   ބޮޑަށް  ޮގތްތައް  އިންތިޒާމުކުރެވޭނެ  ކަންކަން  އެ  ކަންކަުމަގއި  އިދާރީ  ޑީ.ޖޭ.އޭައކީ  ޮގތާއި.  ހިންަގންވީ 

ަގާވއިދުތަްއ ހެދުމާއި މިކަހަލަ ފުރުޞަތު ދެވޭޮގތަކަށް އެ ބޭފުޅުންެގ މަސްއޫލިްއޔަތުެގ ތެރޭަގއި ބޮޑަށް ެއކަން ކަންނޭނެގ  

ސީ ޝަރީޢަތް،  ހިންަގންވީ  ހިމެނެނީ.  ޝަރީޢަތް  ކަންކަން  އެ  ޗެމްބަރތެރޭެގ  ކޯޓުެގ  އެތެރޭެގ  ޝަރީޢަތްތަކާއި  ދާ 

ޮގތްތަކާއި މީެގ އުސޫލުތަކަކީ ކޯޓުން ޢާއްމުކޮށް ކަނޑަައޅަިއއުޅޭ ެއއްޗެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އިނީ  

ޓިކްޝަންސްތަކުަގއި ެވސް. ޚާއްޞަޮގތެްއަގއި މަތީ  ކުރީަގއި. މި ދެންނެވީ އަދި ރާއްޖެއިން ނޫނަސް އެހެން ޖުރިސް

ކޯޓުން ެއއަށް ވަރަށް އެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ެއކަހަލަ ުއސޫލުތައް. އޭެގ މާނައަކީ ހުސް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ  

ސް ެއ  އުސޫލެއް ނޫން. ޢާއްމު އުސޫލެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ކޯޓަކުން ވެ

ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެްއެގ ކޮންވީނިައންސް އެ ކޯޓަކާ އެންމެ ުގޅޭޮގތާއި އެންމެ ފެމިލިއަރ ޮގތްތަކަށް ފަސޭހަ ލުއި ޮގތަކަށްވާނެ  

ޮގތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުންެގ އަމިްއލަ އެތެރޭެގ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެވޭ ޮގތް ހުރޭ. އެކަމަކު ިއދާރީ އެނޫން ކަންކަާމ ބެހޭ 

ޖޭ.ޭއއިން ކަނޑައެޅޭނެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ކަންނޭނެގ ޭއެގ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ޮގތަކަށް ވާނެޮގތަކީ.  ަގާވއިދުތައް ޑީ.

އުސޫލުތަްއ   ޮގތުެގ  ހިންާގ  ޝަރީޢަތްތައް  ކޯޓެްއެގ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެހެންނޫނީ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު. މުޢިއްޒު.   ރަގެއް.ކަނޑައެޅުަމކީ އަދި ތަންކޮޅެއް އެބަ އުޅެއެއްނޫންތޯ މީެގ ފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޢިއްޒު  އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހެންވޭރު

ކޮންފަރެންސަކުން ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ   ީވޑިއޯ  ދެކެވެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  މުޤައްރިރު.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ހާލަތެއްަގިއ ހަދާނެ ަގވާއިދެްއެގ ވާހަކަ. ދެން އަޅުަގނޑު ިވސްނާލާއިރު ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސަކުން ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ 

ން، ެއ ޓެކްނޮލޮޖީެގ އެކްސްޕީރިއެންސް ބައެްއެގ ތަފާސްހިސާބު އޭެގ ތެރެއަށް  ަގާވއިދެްއ ހަދާއިރު އެކަމުެގ ފަންނުެގ މީހު

ވަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ަގާވއިދު ދެން އަދި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހެދިޔަސް ޑީ.ޖޭ.ޭއއިން ހެދިޔަސް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ 

ަގވާއިދު ހެދުމުަގއި އެ މީހުންެގ ބޭނުން   އޭަގއި އެ ފަންނުެގ މީހުން ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއިމެދު ކޮންމެވެސްވަރެއްެގ
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ހިފާނެ ޮގތަކަށް މީތި އިބާރާތްވެެގން ދިއުން އެއީ މުހިންމު ކަމަކަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ  

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެ މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  ވަރަށް  ވަރަށް  އެީއ  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  މެންބަރު  ރި 

މުހިންމު ކަމެއް އެއީ. ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްެގ ކޮލިޓީައކީ ހަމަގައިމު ެވސް ޝަރީޢަތެއް ހިންާގއިރުަގއި އޯޑިއޯ ީވޑިޯއެގ  

ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު އެްއޗަކަށް ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެހެން ތަންތާނަގއި ެވސް އެ އެ  ކުލަވާލާއިރުަގިއ  ކޮލިޓީ 

އެބަހުރޭ އޭެގ މިންަގނޑުތަކެްއ، ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފަިއ މިވެނި ވަރެްއެގ ބޭންޑް ޭއަގއި އިންނަންވާނެ ކަމަށް.  

މިވެނިވަރެްއެގ ސްޕީޑެއް އިންނަންޖެހޭނެ ކަމާއި މިކަހަލަ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މީތި ާގނޫނު ހަދާއިރުަގިއ 

ާގނޫނުަގއި ސީދާ އެހެން ނުލިޔުނެއްކަމަކު ެވސް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލު ަގާވިއދު އެކުލަވާލާއިރުަގއި އިދާރީ    އަޅުަގނޑުމެން

ަގާވއިދުތަްއ، މިވެނި ތަކެތީެގ ކޮލިޓީެގ ަގާވއިދުތައް އެ އުސޫލު ކަނޑައަޅާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ަގާވއިދުަގއި  

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ލިސްޓެއް ޮގތުަގއި ލިޔެވިދާނެ، މިވެނި ކަންކަން  މި ކަންކަން ފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގ

ަގާވއިދުަގއި ހިމެނެންވާނެއޭ ަގވާއިދު އެކުލަާވއިރުަގއި. ދެން އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ިއދާރީޮގތުން އެ ހަދާ ަގވާއިދު  

ނޑުމެން އަދި އެހެން ނުލިޔުނެއްކަމަކު  އުސޫލު ކަނޑައަޅާއިރުަގއި ފަންނީ މީހުންެގ ލަފާ ހޯދާނެ. ދެން އެއީ އަޅުަގ

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ މީހުން ބޭނުން ހިފާނެހެން ފަންނީ ބޭބޭފުޅުންެގ. މޫސާ ސިރާޖު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ޖުޑީޝިއަރީަގއި ތި މައްސަލަ ދިމާނުވާނެ. ވީޑިއޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ބައްދަލުވުންތަްއ  

ެގންދާއިރު ކެނޑިކެނޑިެގން ިމދާޮގތާއި އެ ދިމާނުވާނެ. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭޮގތުަގއި ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ނެޓް މި އިންނަނީ  ކޯޓުތަކެއް  މި ވީޑިޯއ  ހުރިހާ  ުގޅާލީމަ  ުގޅާލާފަ. ނެޓްވޯކެްއެގ ޒަރިއްޔާއިން  ވޯކެްއެގ ޒަރިއްޔާއިން 

ކަންތައް ހިންާގޮގތާއި ައޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންކުރާ ޮގތާއި އިންޓަރނެޓްެގ ކުޑަ ތަފާތެއް އުޅޭ ކަމަށް ެއކަމުެގ ދަންނަ 

ުގ ނެޓްވޯކުން  ެއ  ޖުޑީޝިއަރީަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބުނަނީ.  މައްސަލަެއްއ  މީހުން  އެކަމުެގ  އިނީމަ  ޅާލާފައި 

ދިމާނުވާނެހެން. އެދެން އެ ސާފުވާނީ ބޮޑަށް ޖުޑީޝިއަރީަގިއ ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަށް. އަޅުަގނޑަށް އެޮގތަށް މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިފައި އިނީމަ ހަމަ ހިއްސާކޮށްލީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މައްސަލައިަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮށް އަދި ސެކަންޑް ތޯޓަކަށް ދާޮގތަކަށް ބާއްވާލާނީ  އާދެ! އެހެންވީމާ، މި ަގާވއިދުެގ  

ދެއްތޯ. އެ މާއްދާެގ )ބ( އިނޭގތޯ. މި ގަވާއިދުެގ ބަޔާއި ޖެހިެގން މި އިންނަނީ )ބ(. ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް 

ތާ ހިންާގ  އެ ޝަރީޢަތް  ރެކޯޑިންގ  ފެށިެގން  ކުރިއަށްެގންދާ ޝަރީޢަތްތަކުެގ  ުމއްދަތަށް   10ރީޚުން  އަހަރުދުވަހުެގ 

ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާއަށް ކޮމެންޓެްއ އޮތް ކޮންމެވެސް އިދާރާައކުން ފޮނުއްވާފަ. ައޅުަގނޑަށް 

ނުަގިއ ޢާއްމުކޮށް  ފައި އިން ކޮމެންޓުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ ޤައުމީ އަރުޝީފުެގ ާގނޫ ފުލުހުންހެން. ފޮނުވާހީވަނީ

އަހަރު އިނޭގތޯ. އެކަމަކު އެއީ ޭއަގއި ނުހިމެނޭ ކޯޓުތަކުެގ ޑޮކިއުމަންޓު، ކޯޓުތަކުެގ    25އިންނަ މުއްދަތުކަމަށް މި ދެނީ  

ރެކޯޑްސްތަްއ ބެލެހެއްޓުން ެއއީ އެ ބޭފުޅުންެގ މަްއޗަށް އޮތްކަެމއް ނޫން. އެކަަމކު ޭއަގއި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް މިންަގނޑަކީ  

ހަރު ޖުމްލަކޮށް. ދެން ބައެއް ޚާއްޞަ ދައުލަތުެގ މުހިންމު ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ހިމެނޭ އެއީ މުޅި އުމުރަށް، މުޅި އަ 25

އަހަރަށް ބެލެހެއްޓެންޖެހޭނެ ޑޮކިއުމަންޓްސް   25ތާއަބަދަށް ބެލެހެއްޓެންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ކަމަށް. ދެން ހުންނަ ބާވަތަކީ  

އިންނަ ފާހަަގކޮށްފަިއ  ޭއަގއި  ހުރިހާ ކަމަށް  ދެން  އެހެން  އޮފީސްތަކާއި  މިނިސްޓްރީތަކާއި  ދައުލަތުެގ  އެކަަމކު  ނީ. 

ދިމާތަކެއްެގ ވާހަކަ، ޭއެގ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޔައުމިްއޔާތަކާއި މި ހުރިހާ ކަމެއްެގ ވާހަކަ ެއއީ.  

ށް އެ ކޮންމެ އިދާރާައކުން އެކަން ފަހިކޮށްދޭ ެއ  ޤައުމީ އަރުޝީފު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުެގ ޒިންމާެގ ތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުންނަ

ެއީއ   ރިކޯޑުސްތައް  ކޯޓުތަކުެގ  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް،  ކޯޓުތަކުެގ  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ފޯވާޑްކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ބޭފުޅުންނަށް 

ހިމެނޭ ކަމެއް ކޯޓުތަކުން އަމިއްލައަށް ބަލަހައްޓާ އެްއޗެއްެގ ޮގތުަގއި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި  

މިއޮތީ   މީަގއި  އެހެންީވމާ،  ނުވޭ.  ފާހަަގކުރެވިފަެއއް  ައޅުަގނޑަކަށް  މުއްދަތަށް   10ޮގތުަގއި  ދުވަހަށް،  ައހަރު 

ރައްކާތެރިކޮށް ބަހައްޓަންވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންެގ ކޮމެންޓުަގއި އޮތީ އަޅުަގނޑު ހަންދާންވަނީ އިނޭގތޯ، އަޅުަގނޑު  

އިދާ ފަހުން  އޮތީ  ދަންނަވާނީ  މި  މީަގއި  ވެސް.  ކިޔާލަދެއްވުމަށް  ކޮމެންޓުތައް  އެ  ބޭފުޅުންނަށް  ެއ    10ރީ  އަހަރު. 

ލޮޖިކެއް    25ބޭފުޅުން ސަޖެސްޓުކުރައްވާފަިއ އޮތީ   އެބައޮތްހެން  މީަގއި  ހީވަނީ  ހިފަހައްޓަން. އަޅުަގނޑަށް  އަހަރަށް 

އަހަރަށް މީތި އެއްޮގތްވެެގން ދިއުން.    25ޮގތްވުން  އިނޭގތޯ. ެއއީ ެއއްޮގތްވުން މިދެންވީ އަރުޝީފުެގ ާގނޫނާ ެވސް އެއް 

އަނެއްކަަމކީ ޝަރީޢަތެއް ކޮށް މީހަކަށް އެންމެ ދިުގ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމުެގ، އުމުރުދުަވހުެގ ޖަލަށްލާ ޖަލަށްލުމަށް  

ްއކަހަލަ އަންލޯފުލް  އަހަރުކަމަށް މިހާރު މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މީހެއްެގ މަްއޗަށް ޓްރަޔަލެއް ކުރެވީ އަނެ  25އޮތް  

ވަރަށް ޒަމާންވަންދެން   ބެހެއްޓި  ދަށުން  ފާއިތުެވ ޮގސް     10ކޮންވިކްޝަނެްއެގ  އަހަރާ    15އަހަރާއި    20އަހަރު 

ާގތްވެފައި ވަނިކޮށް ެއކަމެއް އެނިގެގން އޭނަެގ ޝަރީޢަތް އަނެއްކާ ބަލަންޖެހޭ ަވުގތެއްަގއި އެ ލިޔުން އެ ރިކޯޑު  

ސް ވެދާނެ. ޭއެގ ެއ ރޯންްގފުލްކޮށް ކޮންވިކްޝަނެްއެގ މައްސަލަެއއްެގ އިޝޫއެއް ދިާމވެެގން  ފެންނަން ނުހުންނަ ޮގތް ވެ
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ހާލަތަކަށް   އަލުން    10ބަލަންޖެހޭ  ފެންމަތިެވެގން  ެއވިޑެންސްތަކެއް  ެއކަހަލަ  ވަނިކޮށް  ޮގސްފައި  ފަހަނަޅާ  ައހަރު 

އަހަރަށް    10ކޯޑުަގއި ނުހުންނަ ޮގތްވެދާނެ ހަމައެކަނި  ރީޓްރައިލެއް ނޫނީ އެ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވީމާ ބަލާއިރުަގިއ ރެ

އެންެމ ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ޮގތުން  ؟ މި ރެކޯޑުތައް ބަހައްޓާށޭ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން. ކިހިނެއްތޯ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ

މި އަސްފާ،  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  އެދެން  ވިދާޅުވެދެްއވުމަށް  އަޅެ  އިޞްލާޙުތައް  މި  އަށް    އަޅުަގނޑަށް  )ބ( 

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަްއ.

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ީވޑިއޯ  އިޞްލާޙަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ސަރވިސްއިން  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  މާއްދާެގ  މި 

އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަށް     25ކުރިއަށްެގންދާ ޝަރީޢަތްތަކުެގ ރިކޯޑިންގ އެ ޝަރީޢަތް ހިންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

ެގ 2011/16ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ އަރުޝީފުެގ ާގނޫނު، ާގނޫނު ނަންބަރު  

ލިޔުންތަްއ    25 މިފަދަ  ޮގތުން  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި  ކަމަށް    25ވަނަ  ބާއްވަންޖެހޭނެ  ުމއްދަތަށް  އަހަރުދުވަހުެގ 

 ފަިއވާތީ އެ ާގނޫނުަގއި ތަޢާރުޟުވާނެ ޮގތަށް ހިަމނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ.  ބަޔާންކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވިދާޅުިވ   ވާހަކަފުޅެއް ދެންމެ އެ  މެންބަރަކު އެބައޮތްތޯ  މެންބަރުން. އެްއވެސް  ިއނޭގތޯ  އެދެން  އާދެ! ކޮމެންޓަކަށް 

  ވާހަކަދެއްކި )ބ(އާ ބެހޭޮގތުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ކޮމެންޓާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުެމން ދެންމެ މި 

ލިޔުްއވާފައި އެބައޮތް ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި ފާހަަގކޮށްލި ކަން އެއީ އެ ބޭފުޅުން އެ ހިްއސާކުރި ކޮމެންޓާ ުގޅިެގން 

ހަކަފުޅެއް އޮތިއްޔާ ހިއްސާކޮށްލާދެްއވުން  އަޅުަގނޑުމެން މި ދެްއކި ވާހަކަ އެ ތާއީދުކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ެއބައޮތް. އިތުރު ވާ

 އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ

އަހަރަށް އެ ބަދަލުކުރުން އެއީ ހަމަ ރަނަގޅު ބަދަލެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން.   25އަހަރު   10އާދެ! މި މާއްދާެގ  

އަހަރަކީ ރާއްޖޭެގ ޝަރީޢަތްތަކުެގ މި ކުރެވޭ ޙުކުމްތަކުަގިއ    25އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ އެ ބަދަލު ެގންނަން. އެީއ  

މަށްވާތީ އެ ޙުކުމް ނިމެންދެން އެ އާކައިްވވެފައި ހުރުން އެއީ މުހިންމު އަހަރުކަ  25ވެސް އެންމެ ދިުގ ުމއްދަތަކީ  

 ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ އިނޭގތޯ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އެހެން ިއްއޒަތްތެރި މެންރަކު މިއަށް ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅެއް ނެތިއްޔާ އަދި ިއޢުތިރާޟެއް ނުކުރަްއވަންޏާ 

ލިޔާނަން އަ ެއޮގތަށް  ިއޞްލާޙުކުރާއިރުަގއި  ރަނަގޅުކުރާއިރުަގއި  މާއްދާ  މި  ލިޔާއިރުަގއި  ޑްރާފްޓް  މި  ޅުަގނޑުމެން 

އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު. ދެން މި އޮތީ ކުރީަގއި މި ދަންނަވަމުންދިޔަ  

ވަނަ ބާބުކަމުަގއި ހަމަޖައްސައި ެއ   31ވަނަ ބާބުެގ އެއީ އެ ާގނޫނުެގ  30. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ 2ެގ  163މާއްދާެގ، 

  30ބާބުެގ ކުރިއަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ބާބެއް އިތުރުކުރުން. ިމއީ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުަގއި ޢަަމލުކުރާނެ އިޖުރަޢާތްތައް  

އިންނަނީ ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތުަގިއ    ވަނަ ބާބެއް މި އިތުކުރަނީ. މީަގއި މިއޮތީ ސުރުޚީަގއި، އަރިމަތީ ސުރުޚީަގއި މި

)ހ(. މި ާގނޫނުަގިއ ެއހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި    -1ެގ  203ނުވަތަ ކާރިޡާއެްއަގއި ޚާްއޞަ އުސޫލުތަްއ ހިންުގން.  

 ޚާއްޞަ  ވީނަމަވެސް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފަިއވާ ދަނޑިވަޅެްއަގއި މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ

މި  ތެރޭަގއި  ޭއެގ  ިއނޭގތޯ.  ލިބިެގންވެެއވެ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އިޚްތިޔާރު  ޢަމަލުކުރުމުެގ  އިޖުރަޢާތްތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން   253، ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ާގނޫނުެގ  2012/7ާގނޫނު ނަންބަރު    -1އިންނަނީ  

، 28/ 2015، ާގނޫނު ނަންބަރު 2ލުެގ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި ނުވަތަ  ޢާއްމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަ

ާގނޫނުެގ   ބެލެހެއްޓުމުެގ  ބެހޭ ކަންކަން  ޙާލަތުަގއި    7ކާރިޘާއާ  ދަށުން ކާރިޘާެއއް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާެގ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ  3ނުވަތަ   ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހާލަތު މާއްދާެގ    253،  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ދަށުން 

މި މާއްދާަގއި... އާނ! ތިނެކާ ހަމައަށް ބާްއވާފައި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ވާހަކަ.    -އިޢުލާންކޮށްފައިާވ ހާލަތުގައި. )ށ(

މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުެގ    -އާ! )ނ( ެއއްކޮށް ކިޔާލިްއޔާ ކަންނޭނެގ ދެން ރަނަގޅުާވނީ. )ށ(

ތުރުން އެބަެއއްެގ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ހިންޭގ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް މި ބާބުަގއި އި

ބަޔާންކުރާ ުއސޫލަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. )ނ( މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުަގިއ މި 

 އިޖުރަޢާތްތައް ހިންުގމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށް ފެންނަނަމަ ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންުގމާއި   ާގނޫނުެގ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ބާރު  ނިންމުމުެގ  ޢަަމލުކުރުމަށް  އުސޫލުތަކަށް  ބުނެފައިވާ  ބާބުަގއި  މި  ދަޢުވާކުރުމުަގއި 

ފެނިެގން ޝަރީޢަތް ހިންުގމުަގއި ިމ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    ލިބިެގންެވއެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް

އުސޫލުތަކަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނޭ. )ރ( ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި  

މަލުކުރަން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދަޢުވާ އުފުލުމުަގއި އަދި ޝަރީޢަތް ހިންުގމުަގއި މި ބާބުަގއި ބުނެފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަ

ނިންމުން   ނިންމާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  އޮފް  ޑިޕާޓުމަންޓު  އަދި  ނިންމުން  ނިންމާ  ސަރުކާރުެގ   ވެހިދިޖެނެރަލް 
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ޝާއިޢުކުރަ އަސްފާ.  ެގޒެޓުަގއި  ދެްއވަފާނަންތޯ  ވިދާޅުެވ  ކޮންމެންޓުތަްއ  އިނޭގތޯ.  ވަނަ    1ެގ    203ންވާނެެއވެ 

 އް. މާއްދާއަށް ހުރި އިޞްލާޙުތަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެގ ެއކެްއެގ )ހ( އަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިން ކޮމެންޓެއް ލިބިފައިވޭ. ފުރަތަމަ ކޮމެންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    203އާދެ!  

ިމ   އެއީ  ިއޞްލާޙުކޮށްލުން.  އޮތްޮގތް  މިހާރު  މާއްދާ  ެއ  އިޞްލާޙެއް  ާމއްދާ  އެ  ެއއީ  ކޮމެންޓު.  ކައުންސިލުެގ  ބާ 

ބަޔާންކޮށްފައި ޮގތަކަށް  އެހެން  ޚާއްޞަ  ާގނޫނުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ބާބުަގއި  މި  ހާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި  ވީނަަމވެސް   

މާއްދާ   މި  ސަބަބަކީ  ބަދަލުކުރަން.  އެފަދައިން  ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ޮގތުެގމަތީން  ާގނޫނުަގިއވާ  މި  އިޖުރަޢާތުތަކަށް 

 އިޚްތިޔާރުތައް ލިބިދެނީ ކޮން ފަރާތަކަށްކަން ކުރިން ޢިބާރާތްކޮށްފައިވާ ޮގތުން މި މާއްދާއިން ލިބިދޭ ތަފާތު ދާއިރާތަކޭ ުގޅޭ

ވަކިކުރަން އުނދަގޫވުން. ދެން ދެވަނަ ކޮމެންޓަކީ ވެސް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ކައުންސިލުެގ ކޮމެންޓެއް. ެއއީ މުޅި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ   ކޮމެންޓުަގއި  އެ  ކޮމެންޓެއް.  އިން  ހުށަހަޅާފައި  އެްއކޮށް  ަގއި   231މާއްދާއަށް  )ހ(    ެގ 

އޮންނަ   3ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ސަބަބެއް  ާގނޫނީ  މަނާކުރާ  ހާޒިރުވުން  މަޖިލީހަކަށް  "ޝަރީޢަތުެގ  ބަދަލުަގއި  ހާލަތުެގ 

ވަނަ ނަންބަރަށް މި   1ެގ )ހ( ެގ    231ހާލަތުަގއި" މި ފަދައިން ބަޔާންކުރުން މުހިންމު ކަމެއް ކަުމަގއި ދެކެން.  

ވަނަ މާއްދާެގ    253ކަށް ނުދެކެން. ސަބަބަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ާގނޫނުެގ ޒަރީޢާއިން އުސޫލުތަކެއް ހެދޭނެ ކަމަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ   ކަންކަމަކީ  އެންމެހައި  ހާލަތުެގ  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  އިޢުލާންކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަށުން 

ޤަރާރަ ހުށަހަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޮގތުެގމަތީން  އެްއޮގތްވާ  ހަމަތަކާއި  ޮގތުެގމަތީން ބަޔާންެވެގންވާ  އެްއޮގތްވާ  ކާ 

ވަނަ އަހަރު ފެބްރުވަރީަގއި ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަތު    2018ކުރިއަށް ެގންދެވޭ ކަންކަން ކަމުަގިއވާތީ. މިސާލަކަށް  

އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް ެގނުވާފަ. މިފަދަ ހާލަތުަގއި ޖިނާޢީ  

ޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނުަގއި މި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ެވސް ނުހިނާގނެ. ވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރާ އި

ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތަކީ މުޅިން ތަފާތު އުސޫލުތަކެއް ހިންިގދާނެ ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަތަކަށްވާތީ މި ހާލަތުަގިއ  

ޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ެއއީ ެއއިން ެއއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ. ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ޖިނާ

ހާލަތު ފިޔަވައި އިތުރު ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުެގ ފުރުޞަތެއް ވެސް އެބައޮތް   3ސަބަބަކީ ބިލުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

މުން ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ާގނޫނީ  ކަމަށްވާތީވެ. އެާއއެކު އަދި ިއސްވެ ދެންނެވުނު ޮގތަށް ބަޔާކުރު

ވަނަ ކޮމެންޓަކީ   3ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ހާލަތަކަށް އެކަން ތަތުބީުގކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެތީ. ދެން  

ެއފެއަރޒްެގ އިޞްލާ  1ެގ    203 ެއއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް  ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.  ޙެއް. އެ  )ހ( 
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ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ   އިޞްލާޙުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ، މި މާއްދާެގ )ހ( 

އިޖުރަޢާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ އެްއވަނަ ނަންބަރާއި ދެވަނަ ނަންބަރާއި ތިންވަނަ 

ތައް އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ސަރަޙައްދުތަކުަގާއއި އެ ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ަވުގތުަގެއވެ.  ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތު

ސަބަބަކީ މިފަދަ ހާލަތުތައް ޤައުމީ ފެންވަރުަގޔާިއ، ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުަގޔާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުަގޔާއި ރަށު ފެންވަރުަގިއ  

 އިޢުލާންކުރެވޭތީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެ! ނިމުނީތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަސްފާ. މި ބަިއަގިއ މެންބަރުންެގ ކޮމެންޓަކަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. އެްއ  އާ

 ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެ ވިދާޅުވަނީ މި ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ... 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ހ( ެގ ފަހަތަށް ދެ ނަންބަރު    1ެގ    203ކޮމެންޓު ބާ ކައުންސިލުން. އެީއ    އަދި ެއއް ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް. އަދި ެއއް

ަގިއވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެން   3އަދި    2،1އިތުރުކުރުން. އެއީ ހަތަރުވަނަ ނަންބަރުެގ ޮގތުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  

ސަރަޙައްދެްއަގިއ މި ާގނޫނުަގިއ    ހާލަތެއް ވުޖޫދުަގއި އޮވެެމ ބުނެވިދިޔަ ހާލަތެްއެގ ސަބަބުން އެ ހާލަތު ވުޖޫދުަގއިވާ

އަދި    2،1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ    -5ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޢާއްމު އިޖުރަޢާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަނާވެފަިއވުން ނުވަތަ،  

ވުޖޫދުަގއިވާ    3 ބުނެވިދިޔަ ހާލަތެއްެގ ސަބަބުން އެ ހާލަތު  ަގިއވާ ހާލަތްތަކުން ކުރެން ހާލަތެއް ވުޖޫދުަގއި އޮވެމެ 

ެގންދިއުމަށް ސަރަޙަ ޝަރީޢަތްކުރިއަށް  ހާޒިރުކޮށްެގން  ހަސްމުން  މައްސަލައިެގ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުެގ  އްދެްއަގިއ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތައް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން    51މަނާވެފައިވުން. ސަބަބަކީ ާގނޫނުއަސާސީެގ  

  ނިމުނީ.އައުުމެގ ފުރުޞަތު ވީހާ ވެސް ހަނިކުރުން. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢާއްމު  ނުރަްއކަލެއް  ކުއްލި  ކޮންމެ  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި  އޮތްޮގތުން  ބިލު  މިހާރު  މެންބަރުން،  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ  ޞިއްޙަތުެގ ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު ވިޔަސް، ޙާދިސާެއއް ވިޔަސް އެކަހަލަ ހާލަތްތަކުަގއި މި އޮންނަނީ  

ވަކި ނެތް ކަނޑައެޅިފަިއ ޭއަގިއ އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ މިސާލަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު ދެން އަދި މުޅި ރާއްޖެއަކަށް  

ހުރި  ދެން  އެހެންވީމާ،  އިޢުލާންކޮށްފާނެ.  ވެސް  ސަރަޙައްދަކަށް  ވަކި  ނުޖެހިދާނެ.  ވެސް  އިޢުލާންކުރަން 
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މަ މި ކުއްލި ނުރައްކާ ކަމަށް ބަލާފައި މިޮގތަށްތޯ އިޚްތިޔާރު ދޭންވީ، މިޮގތަށްތޯ ޢަމަލުކޮށް ސަރަޙައްދުތަކުަގއި ެވސް ހަ

މި ޚާއްޞަ ހަލާތެއް ޮގތަށް ބަލާފައި ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރުތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށަށް ދެނީތޯ މި ސުވާލުތަްއ  

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  އެހެންީވމާ،  އުފައްދާފަ.  ފާހަަގކުރެއްިވ  އެބަހުރި  ދެންމެ  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ން 

ކޮމެންޓްސްތަކާެއކުަގއި އަޅެ ައޅުަގނޑުމެން ކުޑަ ޑިސްކަޝަނަކަށް ދަމާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު ފުރުޞަތަކަށްތޯ  

 ވަރަށް ދަތިފުޅުވާނެ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީ. ެއއީ ކުރީަގއި ދެއްތޯ. އާދެ! އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ ިގނަ މެންބަރުންނަށް

ބިލެއް ދިރާސާކުރުމުެގ މަސަްއކަތް މިހެން އޮންލައިންކޮށް މި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް އުނދަޫގ ކަމަކަށް  

މިވަނީ އިނޭގތޯ. މި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތްޕުޅަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން މި ހާލުަގއި 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ތި އެއްބާރުލުން ދެްއވާ މިންވަރަށް ޓަކައި. މި  ވެސް ައޅުަގ

ދަތި ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީާމ، ެއްއޮގތަކުން އަޅުަގނޑު މިކަހަލަ ޮގތެއް ހަދާފާނަން އިނޭގތޯ  

 ފަސޭހަފުޅުވެދާނެ ކަންނޭނެގ. ދެންމެ އެ ިވދާޅުވި އެ ހުރިހާ... އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ތަންކޮޅެއް 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މުޤައްރިރު ތި ފާހަަގކުރިހެން ބިލެއް ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނީ ހަަމ  

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުަގއި އިށީނދެެގން ތިބެެގން. ދެން ހަމަ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސް ހުންނަ ޮގތަށް ބައްދަލުކޮށް 

 ދަތިހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަދި އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ދެވުނީ ކުޑަކުޑަ  ކުރިއަށް ޮގސްެގން ނޫން ޮގތަކަށް ތަންކޮޅެއް

ތަންކޮޅަކަށް. މިހާރު ަގޑިއެްއެގއިރުވީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެްއތޯވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހުަގއި ހަމަ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސާ އެކީަގިއ  ނޫނީ މާދަމާ ހުކުރު. ހޮނިރަށް ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުކޮށް މަޖިލީ

 މިހާރު ކޮމިޓީތައް ވެސް ހުސްކޮށް ނޫންތޯ ހުންނާނީ ރޫމްތައް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ވެސް ސާފުކޮށްލަންތޯ އިދާރީ ބޭފުޅުން އަރިހުން ސާފުކޮށްލާނަން މިހާރު އިންތިޒާމުތައް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަްއ  

އެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ޮގތަށްތޯ އަދި އޮތީ. އަދި ޗެމްބަރަގިއ ބަޙުސްތަކަށް ފުރުޞަތު ؟ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ  ހަމަޖެހިފައި

އޮތް ނަމަވެސް ކޮމިޓީަގއި ފުރުޞަތު އޮތްޮގތް އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ އެންމެ ރަނަގޅަށް 

ޮގތެއްަގއި ރަނަގޅަށް   ފަސޭހަކަމާއެކުަގއި އެންމެންނަށް ވެސް މިވާޮގތް ރަނަގޅަށް  މި މަސައްކަތް އެންމެ ހަރުދަނާ 

އެނިގެގން ކުރިއަށް ެގންދެވެން އޮތީ މިދެންނެވިހެން ފިޒިކަލްކޮށް ބައްދަލުކޮށްެގން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ހޮނިހިރު ދުވަސް،  
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ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ    ދެން މާދަން ނޫން އަނެއް ދުވަސް ެއއީ ހޮނިހިރު ދުވަސް. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބައްދަލުވެވޭނެ

ބައްދަލުވުމުެގ މިރޭެގ މީޓިންގެގ މިަވުގތު ވެސް ނެތް. ހަމަ އެ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް 

އެޮގތަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހޮނިހިރު ދުވަހުަގިއ މިދެންނެވި ޮގތަށް ބައްދަލުވުން ބާްއވަން،  

އްދަލުވުމަށް ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމެންޓުތަކާ ެއކުަގއި އަޅުަގނޑު ވެސް ދާނީ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލަިއެގން.  އެ ބަ

ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ައޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މެންބަރުންެގ ޑްރާފްޓުތައް ވެސް ހުންނާނެކަން އެކުލަވާލާފަ.  

ޑުމެންނަށް މާފަސޭހަކަމާއެކު ނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެދުވަހަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ  އޭރުން ެއއްޮގތްކޮށްލާފައި ައޅުަގނ

މި ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުެގ ޑެޑްލައިން ވެސް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މެންބަރުންެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް 

. މާދަން ނޫން އަނެއް ދުވަސް. އެީއ ިމ ކަމުަގިއ ވަނީނަމަ ހޮނިހިރު ދުވަސް، މި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަސް އިނޭގތޯ

މަސައްކަތުެގ މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ނިންމައި އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް ޓަކައި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް 

 ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ދުަވސް ޮގތުަގއި ނިންމަވަން. އެހެން މެންބަރުންެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ދެއްތޯ. އެހެން

 ވަނީނަމަ...

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އިޢުތިރާޟެއް ނެތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެހެން ކަމަށްވަނީނަމަ ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ަމސައްކަތްކުރެވެން އޮތީ. ދެން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެދުވަހު 

އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސައްކަތްކޮށް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ަވުގތުން އަޅުަގނޑުމެން އިށީނުމާ އެކުަގއި ިމ 

އެކުަގއި ކޮށްލެވޭނެ ޮގތަށް މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި ބިލު މިހާރު  ކަންތައްތައް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާ

އެނިގފަިއ މި އޮތީ ބަޙުސްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެިވްއޖެ މި ބިލާއި މެދުަގިއ. އެހެންވީމާ، ހޮނިހިރު ދުވަހުެގ 

ން މަސަްއކަތްކުރާ ޮގތަށް މިއަދު އަދި އެއީ ސުންަގޑި  އަޅުަގނޑުމެންެގ މި މަސަްއކަތް މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ރޫމެއް ލިބިެގ

ކަމަށް ކަނޑަައޅާފައި ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާނީ މިރޭެގ ބައްދަލުވުން. ދެން އިތުރު ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެރި  

ޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއި  މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްާވ ކަެމއް އޮތިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހިްއސާކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. އަޅުަގނ

އަދި އެހެން މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް އެބައޮތް. ކުރީދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ނިންމި، ިއތުރު ވާހަކަތަކުެގ ތެރޭަގިއ  

އަޅުަގނޑު މިހާރު މިކަން މި ހިއްސާކޮށްލަނީ. ކުރީ ދުވަހުެގ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ނިންމުނު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  
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ސިޓީެގ މައްސަލަ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ޮގތާއިމެދުަގއި އަޅުަގނޑު ނިންމާފައިވާނީ، އަޅުަގނޑުވާނީ ކޮމިޓީަގއި،    ދެ

ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާ މި ވާހަކަތައް ހިްއސާކޮށްފައި އެ ބޭފުޅުންެގ އެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްދާ ޮގތްތަކުެގ ކަންތައް    241

މި ކޮމިޓީެގ އިއް  ފަރާތުން ރައީސް  ސާފުކޮށްފަ. އަދި  ކޮމިޓީެގ  ބޭފުޅުން އެ  މެންބަރުންެގ ކޮމެންޓަކަށް އެ  ޒަތްތެރި 

ބޭނުންފުޅުާވ   ފާހަަގކުރައްވަން  މެންބަރުން  ކޮމިޓީެގ  މި  ސިޓީއެްއަގއި  އެއްކުރުުމެގ  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުއްވެވި  އޮފީހަށް 

ކޮމިޓީ މި  ައޅުަގނޑުމެން  ދެއްވީތީވެ  ފުރުޞަތު  ފާހަަގކުރުމުެގ  ސިޓީއެއް  ވާހަކަތަކެއް  ރަސްމީކޮށް  މިހާރު  ވާނީ  ން 

ފޮނުވާފައި ެއޮގތުން އެ ސުާވލުތައް ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އެ ސުވާލުތަކާ އެކުަގއި. އެހެންވީމާ، ެއ  

ންމެ  މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވިފައި ޮއތީ. ދެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެގންދަން ހަމަ އެ

އަންނަ   ދެން  އެހެންވީމާ،  ބާއްވަިއެގން.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީ  ފިޒިކަލްކޮށް  ޮގތަށް  ވިދާޅުވި  ތި  ހަމަ  ފަސޭހައީ 

ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ނިމުމާއެކުަގއި އިތުރު ަވުގތު އޮތް ކަމަށް ވަނީނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ  

ކުރަ ދެން  ަމއްސަލަިއަގއި  ަވކި  ސިޓީތަކުެގ  ައޅުަގނޑު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ކުރެވިދާނެ.  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ން 

ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ދެން ހުރި މަސައްކަތާއެކުަގއި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ެގންދާޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާނީ.  

ކުރަން ނެތް ކަމުަގއި ވަނީނަމަ ނިންމާލަން އެހެންވީމާ، މިރޭެގ ބައްދަލުުވން އިތުރު ވާހަކަފުޅެްއ ތި ބޭފުޅުން ހިއްސާ

 ؟ ަގސްދުކުރަނީ. އެންމެ ރަނަގޅުތޯ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ދުވަހަކީ ޑެޑްލައިނަށް ވަންޏާ އެދުވަހުެގ ރޭަގނޑުެގ ބަދަލުަގއި   އެންމެ ރަނަގޅު. ދެން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ހޮނިހިރު 

؟ ދުރުފަހަށް ނަމަވެސް، އޭރުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެހެން. އޭރުން ކިހިނެއްތޯވާނީހަވީރަށް ނޫނީ މެން 

 މެންބަރުންނަށް އެޮގތް ކަމުދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެޮގތަށް ެއކަން ކުރިއަށް ެގންދަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބާއްވާނީ ދުވާލުެގ ަގޑިއެްއަގއި އިނޭގތޯ. ެއޮގތަށް  

ވަނީނަމަ،   ކަމަށް  ނުބާއްވާ  ޖަލްސާއެއް  މަޖިލީހުެގ  ދުވަހުަގއި  ހޮނިހިރު  އަނެއްކާ  މަސައްކަތްކުރާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން 

ހާރު މިތިބީ މި މަޖިލީހެުގ ޖަލްސާއެއް ނިންމަިއެގނެއް ނޫން މިތިބީ މެދުކަނޑާލާފަ.  މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެވސް މި

އެ  ދެން  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  މިތިބެނީ  އޮންކޯލްަގ  ކަމުެގ  ފެށިދާނެ  ޖަލްސާއެއް  މަޖިލީހުެގ  ަގޑިެއއްަގއި  ކޮންމެ 

ވަހުެގ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ޮގތަށް. އެންމެ މަޖިލިސް ބާއްވާ ަގޑިއާ ތަޢާރަޟު ނުވާ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުެމން ހޮނިހިރު ދު
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ރަނަގޅު ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެދުވަހަށް އިންތިޒާރުކުރާ ޮގތަށް މިހާރު ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ވަރަށް  

ޝު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ  މެންބަރުންނަށާއި  ހުރިހާ  ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.  ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރު ބޮޑަށް 

 ދަންނަވަން. އަދި އިދާރީ ބޭފުޅުން މި ކޮށްދެއްވާފައި ހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

_____________________ 

  




