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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި    ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީގައި ވަޑައިގެން މި ތިއްބެވި  13ކޮމިޓީގެ  ރީ  އަޝިޖުޑީ.  عليكم  السالم

ވިލި ޙުސައިންނމެންބަރުންނަކީ،  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ޙުސައިން    .ގިލި  ސަޢުދު 

ދާއިރާގެ   ކަނޑިތީމު  ޙުސައިން،  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  އޮންލައިންކޮށް.  ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނީ 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ  هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ލާފައި    ފަހުމީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާއަށް  ނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުއަދި އަޅުގަނޑު މާފަން

މަސައްކަތްތަކަ މި  ކީމިވާ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފުރަތަމަ  މަޖިލީހުގެ    އެންމެ  މެމޯއެއް  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  އޮތީ 

ވަނަ    2020އި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގަ  2020ނޮވެންބަރު    30ލާނަން.  އިއިދާރާއިން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި  ، ޢަވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރައްވާފައިވާ މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި  24ވަނަ ދައުރުގެ    3އަހަރުގެ  

ހުށަހަޅަ މަޖިލީހުގެ އި  އިލްތިމާސް  ފާހަގަކޮށް  ލަސްވަމުންދާކަން  ނުލިބި  ޖަވާބެއް  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ޖުޑީފޯމު  ރީ  އަ ޝި 

ކަމާ ރިޕޯޓް  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  އިސްނެގުމަށް  އަމިއްލަ  ކޮމިޓީގެ  ސިޓީތައް  ފޮނުވާފައިވާ  ގުޅޭ    ކޮމިޓީއަށް 

ހިއްސާކޮށްފައި  ޢަމަލީ ސިފައެއް އައިސްފައި   އިދާރާތަކާ  އެއްވެސް  މިހާތަނަށް  އަދި  މައްސަލައިގައި    ވީނަމަވެސް އެ 

އެ މަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް    ވި ގައި އަންނަނިއިއްސަލަނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި  އެދިވަޑައިގެން  ކޮށްދެއްވުމަށް  ކަންކަން 

،  ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަކާއިޛު . މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައޭއަވަނީ އެ މައްސަލަ ޖުޑީޝި

ވަނަވަރާއި ފަރާތްތަކުގެ  ފެންވަރާއި،  އެ  ގޮތާއިގެ  ދިރިއުޅެމުން،  ތަޢުލީމީ  ބޮޑުމިނާއިއިޢާ  ، ންދިޔަ  ،  ލާގެ 

ކުރެވުނު ޙުކުމުގެ    ،ގޮތާއި  ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްދިޔަ  ،ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތާއި

ތަންފީ  ،މިންވަރާއި ޢަމަޢާފުކޮށްދިނުމަށާއި  ، ގޮތާއި  ކުރަމުންގެންދާ ޛުޙުކުމް  އެދިފައިވާނަ ،  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  މަ  ދަބު 

ލުން.  އި ލިބޭނެ ތާވަލެއް އެކުލަވަ  ތައްދަބު ލުއިކޮށްދެވިފައިވާނަމަ އެ މިންވަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު، ޢައެދިފައިވާ މިންވަރާއި

ގޮތުގައި މި  ނުކުތާއެއްގެ  ތަންފީ  އަނެއް  ޙުކުމް  މަޢާފުކޮށްދިނުމާއިޛުއޮތީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢަކުރަމުންދާ  ދަބު  ، 

ފަރާތްތަކާއި ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  ތަންފީ،  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  ޙުކުމް  ތަނެއްގައި  ނޫން  ކޮމިޓީއަށް  ޛުޖަލުގައި  ކުރުމަށް 

ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް   ޙުކުމާމެދު ސަރުކާރުން  ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ  ޙުކުމް  ފެންނަ ފަރާތްތައްފަދަ 

ލަފައެއް ގޮތުގެ  މި  ދެއްވުމަށް  ފެންނަ  ކަމަކީ.  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޮމިޓީއާ  މި  ޑައިގެންފި  ވަބައިވެރިވެ   ވަގުތުގައި 

އިބްރާހީމް   ޒަރީރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެންބަރު، މަތިވެރި  އިއްޒަތްތެރި 

އިއްޒަތްތެ މުޢިއްޒު ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު  އެއީ  ގުޅިވަޑައިގެންފި.  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މެންބަރު.  ރި 
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ތަންފީމި  މަޝްވަރާކޮށްލިއިރުގައި   ޙުކުމް  ޖަލުގައި  ފޮނުއްވެވި  އިދާރާއިން  މެދުގައި  ފަރާތްތަކާ  ޛުމެމޯއާ  ކުރަމުންދާ 

ލި އެދިވަޑައިގަތް  އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  ބެލުމަށް  ބެލުންތަކެއް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅޭޔުމެދުގައި  މި    މާ  ގޮތުން 

ހޯދެންކޮމިޓީއަ ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވެވެނީ  މި  އެއްބަސް  ހޯދެން  ށް  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ގިނަ    ހުރި  ހުރިހާ  ހުރި 

އެއްކުރުމަށް މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ގިނަ  ވީހާވެސް  ކަމާ ،  މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ލިޔެގެން  ހޯދުމަށް  ފަރާތްތަކަށް  .  ބެހޭ 

ނަށް ންމަމުން ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންއެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ގޮތްތައް ނި

ވެވުނީ  އެއްބަސް އެ މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެޖެންޑާގެ    .  ނިމުނީ  މަސައްކަތް.    1ބައި  އޮތް  މި  2ގައި  ވަނީ    ގައި 

ދިޔަ މަސައްކަތް.  ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން  ކުރީ  ، އިފުލާސްކުރުމުގެ ބިލުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތް،  އިފްލާސްވުމާއި

މި  އެދެން.  ދައްކަވާލަދެއްވުން  އަޅުގަނޑުމެން  ސްކްރީނުން  އިއްޒަތްތެރި    ނާވަގުތުގައި  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  އެކުގައި 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  އަދި ސަމާލުކަމަށް  ވަޝަފީޤު ވެސް ބައިވެރިވެ هللا މެންބަރު  ޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަނޑު އެއް ކަމެއް 

މަ ބިލުގެ  އިނގޭތޯ  ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ  ގެންނާނަން  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އެހެނިހެން  ކުރީގައި.  ފެއްޓެވުމުގެ  ސައްކަތް 

މި ބައި ނިންމާލާފައި ކުރިއަށްދިއުން ރަނގަޅުވާނެ  ، ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ފެންނާތީ.    އޭގެ ކުރީގައި ވެސް  ކަމަށް 

ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް  އިވަޒީފާއާދުވަހުގައި ނިންމުމެއް ނިންމެވި    އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން

ބައްދަލުކުރުމަށް    އާމެދުގައި ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ލަސްވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްގެން މިކަމާ

ބުދަ  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އެ ބޭ  އަޅުގަނޑުމެން އެދުނީ. އެއީ  ފުޅުންނަށް ދެންނެވިފަ.  ދުވަހުގައި 

އެތަނުގެ   އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ  ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެނަށް ލިބުނު ޖަވާބެއްގައި  އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ވެސް،   ކޮމިޝަނަރުންނަށް  އެތަނުގެ  ކޮންޓްކެޓްވެގެން  ޑައިރެކްޓް  އަދި  ޕޮޒިޓިވްވެގެން  ކޮވިޑަށް  މުވައްޒަފުންތަކެއް 

ބޮޑަށް    ވަޒީފާއާއިބެހޭ ވަރަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ދިމާވެފައިވާތީވެ  މިކަން  ވެސް  މެންބަރުންނަށް  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ކޮމިޓީގެ    އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ރީޝެޑިއުލްކޮށްދެއްވުމަށް.  ދުވަހަކަށް  އެހެން  ކަމަށް 

ނެތް އިޢުތިރާޟެއް  އެހެ  ކަމަށް  މެންބަރުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ވަނީނަމަ  ޓަކައި  ރީޝެޑިއުލްކުރުމަށް  ދުވަހަކަށް  ން 

ނެތްކަމާ އިޢުތިރާޟެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަޢުލޫމާތު  މި  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުންނަށް  ދުވަހެއް  އެހެން  މެން  އަދި 

ދަންނަވާ ދެއްތޯ.  ކަނޑައަޅާފައި  ދަންނަވަން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެ    ގޮތަށް  ރިޟާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެ ފާހަގަކު މިކަމުގައި  ފަދައިން  ބަދަލުވީމާ  ރެއްވި  ހާލަތު  ކޮމިޓީގެ    ،ބޭފުޅުންނަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ރަނގަޅުވީމަ 

  ، އިފްލާސްވުމާއި   ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެދޭގޮތަށް ރިކުއެސްޓް އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަށް ދެއްތޯ. ބިލުގެ މަސައްކަތް 

ސް  ސާތިޚުތު. އިއައިޖުރާ  ،ސްއާއިސާތިޚުޓަން މި ޖެހެނީ ދެވަނަ ބައި އިއިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު މިހާރު އަޅުގަނޑު ފައް 

އިފްލާސްވުމާއި،  4 ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އެންމެހާ ،  މި  ނިންމަންޖެހޭ  ކޯޓުން  ޝަރުޢީ  ކަންކަން    އިފްލާސްކުރުމުގައި 
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އިޚްތިޔާރާއި ހައި،  ނިންމުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބިގެންވަނީ  އެ  .ކޯޓަށޭ  ބާރު  މާއްދާއަށް  ޕްރޮސިމި    ރ ކިއުޓަ ބައޮތް 

އިފްލާސްވުމާއި ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ލިބިފަ.  ކޮމެންޓެއް  އޮފީހުގެ  ކޯޓުން    ، ޖެނެރަލް  ޝަރުޢީ  އިފްލާސްކުރުމުގައި 

އެންމެހާ  ހައި ،  ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި  ނިންމަންޖެހޭ  ލިބިގެންވަނީ  މާއްދާއާ ގުޅޭ   މި   ކޯޓަށޭ   ބާރު    ބުނާ 

އި  އިފްލާސްކުރުމުގަ  ،ފާހަގަކުރައްވަނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިފްލާސްވުމާއިން މި  އިގޮތުން ޕީ.ޖީ

އެންމެހާ ނިންމަންޖެހޭ  ކޯޓުން  އިޚްތިޔާރާއި  ޝަރުޢީ  ނިންމުމުގެ  ހައި ،  ކަންކަން  ލިބިގެންވަނީ  .  ކޯޓަށްކަމަށޭ  ބާރު 

ބިލުގެ   ޖިނާޢީ  10އެހެންނަމަވެސް،  ބިލުގައި  މާއްދާގައި  ކުވަނަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުށްކަމަށް  ގުޅިގެން  ށް  ތަކާއި 

ކަންކަން އާ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  އިޖުރާންކުރަންވާނީ  ދަށުން  އަމު  މި ގާނޫނުގެ  އޮތުމުން  ބަޔާންކޮށްފައި  ތުގެ ތެރެއިންކަން 

  ހައި ކޯޓަށްތޯ ކަމާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށްތޯ ނުވަތަ    ،އުފުލޭ ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި 

އެހެންކަމުން،   ފާހަގަކުރެއްވީ.  އެ  ޕީ.ޖީ  ކަމަށް  އެބައޮތް  ފުރުޞަތު  އޮޅުންއެރުމުގެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މެދުގައި 

 ކޯޓަކީ ވެސް ހައި ކޯޓުކަމަށްވުން  ލޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިޔަތަކީ ބޭންކްކްރަޕްސީއާ ގުޅިގެން ޖިނާޢީ ދަޢުވާ އުފު

ގާނޫނުގެ  ގެ )ށ( އަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަމޭ  4ނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާގެ  ކަމަށްވާނަމަ އަން ވަނަ    10. އެއީ މި 

އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގައި  )ހ(  މި    މާއްދާގެ  ދަޢުވާ    ގާނޫނުގައިނަމަވެސް  ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ހަ  މަށްއުފުލު ދިވެހިރާއްޖެ  ކޯޓަކީ  މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ  ނިޔަތަކީ    ކޯޓޭ   އިޓަކައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ 

ދަޢުވާ  ޖިނާޢީ  ގުޅިގެން  އި  ބޭންކްކްރަޕްސީއާ  ކަމުގެ  ކޯޓަކީ  ކޯޓެއް ސާތިޚުއުފުލޭ  ދަށު  ލިބިގެންވާ  ކަމަށްވާނަމަ    ސް 

)ހ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ    10. މި ގާނޫނުގެ  ގެ )ށ( އަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަމޭ  4އަންނަނިވި ގޮތަށް މާއްދާއެއް  

އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  ދަޢުވާ އުފުލަންވާނީ ކަމުގެ    އެހެން  ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބޭނުމުގައި  މި  ނަމަވެސް 

ކޯޓުގައޭސާތިޚުއި ދަށު  ލިބިގެންވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ސް  ޕާކު  4.  މި  މާއްދާ  މުހި  ކޮށްލީ ވަނަ  ވަރަށް  މު  ން އޭގެ 

އަދި ކަމާ މާއްދާއަކަށްވާތީވެ ފަހުން އަދި   ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިތުރަށް މީގެ މަޤުޞަދު    މަޝްވަރާ އިތުރަށް ކުރުމަށާ 

ރިސްޓިކްޝަން ދޭގޮތަށް އޮންނާތީވެ އޭގެ ބޭނުން  ކޯޓުން އިފުލާސްކުރުމާ ހަމައެކަނި ޖު  ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި. އެއީ ހައި

ހަމައެއާއެކުގަ އަދި  މަޤުޞަދުތަކަށްތޯ.  ކޮން  އެއީ  ބަލަން  ޕްރޮސި އަޅުގަނޑުމެން  ޖިނާޢީ  އި  އެ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

އިފްލާސްކުރާކުރުމާ ގުޅިގެން  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް    ކަންކަމާ  ފަހުން  ވެސް  ކޮމެންޓަށް  އޮތް  ކުރައްވާފައި  މެދުގައި 

ގެ ދައުރު.  ރ ވަނަ މާއްދާއަށް ޖެހިލާނަން. ރަޖިސްޓްރަ  5މި ކުރީ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް. ދެން    އަޅުގަނޑު މި ޕާކު

މުކޮށް ނިންމާނީ  ންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން އާ 4ނުގެ މި ގާނޫ

ކޯޓުގެ ވާހަކަ މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާއަށް    . ދެން މި މާއްދާ ވެސް މި ހައި އޭރއެ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަ 

އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން ނިން ބަދަލު އަންނާނެ  މާއްދާއަށް އެބައޮތް  ވެސް  ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބަލާއިރުގައި. މި  މަންޖެހޭ 
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މިޕްރޮސި ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  މި  ކޮމެންޓެއް.  ޖެނެރަލްގެ  ނިންމަންޖެހޭ    ކިއުޓަރ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ވަނީ 

ބާރު އާ  އެންމެހާ އެންމެހާންނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ  ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ  ންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު  ނިންމު  މުކޮށް، 

ރަޖިސްޓްރަ ންއާ ލިބިގެންވަނީ  ނަންބަރުށޭކަމަ  އަށްރމުކޮށް  ގާނޫނު  ކޯޓުތަކާ  2010/22  :.  ބެހޭ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދަށުން ރަޖިސްޓްރަ އެކިއެކި ލިޔުންތައް    އި، ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާރ ގާނޫނުގެ 

ގޮތެއް  ކަނޑައެޅުމޭބަލައިގަތުމާމެދު  އަމުރު   ހައްޔަރު  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބިލުގައި  މި  އަދި   .  

އަށް އޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކަށް  ރ ނެރުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭއިރު އެފަދަ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރަ

ރަޖިސްޓްރަ   .ނުދެކެމޭ ތަފުރއެހެންކަމުން،  ކަންކަމުގެ  ކުރެވޭނެ  ލާޒިމުވާނެހެން  އަށް  އޮތުން  ގަވާއިދުގައި  ސީލުތައް 

ބަދަލުކުރުމަށް ފެނެއޭ ބިލުގެ  މާއްދާ  ގޮތަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅަމޭ  5. އެގޮތުން އަންނަނިވި  . މި  ވަނަ މާއްދާ 

ހައި  4ގާނޫނުގެ   ކަންކަން  ނިންމަންޖެހޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  އާ  ވަނަ  ފަރާތުން  ކޯޓު އްކޯޓުގެ  އެ  ނިންމާނީ  ގެ  މުކޮށް 

ރަޖިސްޓްރައޭރ ރަޖިސްޓްރަ އެގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިރ.  ހަދާ  ،  ގެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  ދާއިރާ  ބާރުތަކުގެ 

ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ އެބަ  5.  ގަވާއިދުގައި  ބަދަލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއަށް  އަދިވެސް    ވަނަ  އެކަމަކު  ގެންނަން. 

މިއަށް ވިޒިޓްކުރާ ގޮތަށް މި  މި ގާނޫނުގެ    އެވެސް ފަހުން  ބަދަލަކީ  ގެންނަ  ބަދަލު. އެއީ މި  ވަނަ    4ގެންނަނީ މި 

ހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންކަން  ނިންމަންޖެހޭ  ދަށުން  ކޯޓުގެ    މާއްދާގެ  އެ  އާންމުކުރާނީ  ނިންމައި  ފަރާތުން  ކޯޓުގެ 

ކުރަން މި ޖެހޭ   ޕާކުމިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަދަލުކުރީ. ދެން މި މާއްދާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި  އޭރ ރަޖިސްޓްރަ

  ކޯޓުތޯ މިކަން  ސަބަބަކީ އެއްކަލަ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅުމެއްވާތީވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި 

ކަންކަން   ކުރަނީ އިފްލާސްކުރުމުގެ  ދެންނެވީ  ޖު  މި  ގޮތެއް   ރިސްޓިކްޝަންކުރުމުގެ  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،    ދެނީ. 

އަޅުގަނ ވެސް ޕާކުނިމެންދެން  މާއްދާ  މި  އެބަޖެހޭ. ރަޖިސްޓްރަ ޑު  ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުންރކޮށްލަން  އަރިމަތީ    : ގެ 

މި ގާނޫނުގެ    6  ސުރުޚީ މާއްދާގެ )ހ(.  ދަށުން އާ  5ވަނަ  މާއްދާގެ  ރަޖިސްޓްރަންވަނަ  ގެ ނިންމުމާމެދު ރ މުކުރާ 

މު  ނިންމުން  އެ  ހަހިތްހަމަނުޖެހި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެދި  ހުށަހެޅިދާނެއޭ  އި ރާޖަޢާކުރުމަށް  ފަނޑިޔާރަށް  އިސް  .  ކޯޓުގެ 

އެނޫން  ކޯޓުން  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ހުށަހަޅާ  ކަނޑަނާޅާހާ  އެގޮތުން  ރަޖިސްޓްރަ  ގޮތެއް  ނިންމުން  ރ ހިނދަކު  ގެ 

  ވަނަ މާއްދާގައި އެއާ   5ނަމަވެސް    ވަނަ މާއްދާގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ބަލަމުންދިޔަ  6.  ދެމިއޮންނާނެއޭ

ކޮށްލަން. އެއީ ޕީ.ޖީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ކޮމެންޓަކަށް    އެބަ   ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ތަންކޮޅެއް ފާހަގަ  ޅޭގު

އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް. އެއީ އެހެންނަމަވެސް    ވަނަ މާއްދާ މި 6ވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުން ރީވިޒިޓްކުރާއިރުގައި. 

ހައި ވެސް  އަނެއްކާ  ޖަވާބެއް  އެއީ  ސުވާލުގައި  އުފެދުނު  އެ  ބާއްވަންޖެހޭ.    ކޯޓުތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ލިބެންދެން 

ރިސްޓިކްޝަންގެ އިޝޫ ނޫނިއްޔާ މި  )ށ( ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޖު  އޯކޭ.  އެހެންނަމަވެސް، ޑްރާފްޓް އޮތީ ރަނގަޅަށް.
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އެދި    ގެ ދަށުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް  އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ މެންބަރުންނަށް. އެއީ މި މާއްދާގެ )ހ(

ހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބަލާނީ  މައްސަލަ  ބެންޗަކުންނޭއެއް  ކޯޓުގެ    ހުށަހަޅާ  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  އަދި  ފަނޑިޔާރެއްގެ   .

ނުވަތަ   ޚަސްމުންގެ  ބެންޗުގައި  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  މާލާމުގައި  ކޯޓުގެ  މުރާޖަޢާކުރާއިރު  މައްސަލަ  އެގޮތުން 

އޮތް ފަހު ޖުމުލަ ޑިލީޓްކުރުމަށް މި ކޮމިޓީ    . )ށ( ގައި މިގެންދެވިދާނެއޭ  ންގެ ވަކީލުން ހާޒިރުގައި ކުރިއަށް ޚަސްމު

އަދި އެގޮތުން މައްސަލަ  "މެންބަރުންނަށް މި ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ. އެއީ މި ޑިލީޓްކުރުމަށް މި އެދޭ ޖުމުލައަކީ މިއީ.  

ނުވަތަ މާލަމެއް  ކޯޓުގެ  ވަކީލުންގެ    މުރާޖަޢާކުރާއިރު  ޚަސްމުންގެ  ނުވަތަ  ޚަސްމުންގެ  ބެންޗުގައި  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ 

،  މިހެން އޮތް ބައި މި ޑިލީޓްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ. ސަބަބަކީ"  ގެންދެވިދާނެއޭ  ހާޒިރުގައި ކުރިއަށް

ނުލަ ވަކީލުން  ޚަސްމުންގެ  އަދި  ކުރިއަށް  އި ޚަސްމުން  ވެސް  ޝަރީޢަތް  އަސްލު  ނުގެންދެވޭ  މި  ހެދުން  ގޮތް  ނެ 

ތިބެންޖެހޭނެ ޚަސްމުން  ތިބެންޖެހޭނެ  ބޭނުމަކީ.  ވަކީލުން  ނޫނިއްޔާ  މެންބަރުން.    ކަމަށް  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  ކަމަށް 

،  ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އިފްލާސްވުމާއި 7މު ބާރު  ންވަނަ މާއްދާ. ކޯޓުގެ އާ  7ނޫން ދެއްތޯ،  އެއް    )ނ(

އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައި އަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް    އިފްލާސްކުރުމުގެ އަދި

ގޮތުންނާ އިތުރުވިޔަ އި  އަދާކުރުމުގެ  ދަރަނި  ދަރަނިވެރިޔާގެ  އެންމެހާ   އަދި  ނިންމަންޖެހޭ  ގޮތުން    ނުދިނުމުގެ 

ނިންމުމާއި ފުރިހަމަ  ،ނިންމުންތައް  ބާރާއިނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ  ލިބިގެންވެއޭ،      މީގެ   . އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް 

މުރާޖަޢާކުރުމާއި ކޮށްފައިވާ އަމުރު  އަމުރެއް ތަންފީ،  ތެރޭގައި ކުރިން  ،  ކުރުން ފަސްކުރުމާއިޛުބާޠިލުކުރުމާއި އެފަދަ 

އެންމެހާ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ  ގާނޫނުގެ  މި  ފަރާތްތަކާމެދު  ޚިލާފުވާ  އަމުރާ  ވެސް    ކޯޓުގެ    7.  ހިމެނެއޭފިޔަވަޅުއެޅުން 

އޮތް އަކުރެއް  އަރަނިވެރިން  ވަނަ މާއްދާގައި  މި ގެންނަނީ. އެއީ  ބަދަލެއް ކޮމިޓީއަށް  ކުޑަކޮށް  ކުރީގައި އޮތީ  ،  ގޮތް 

ބަދަލު   ގޮތުންނޭ ބުނެ އޮތް ބައެއް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  އަދާކުރުމުގެ  އަރަނިވެރިންގެ ދަރަނި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް 

ކުރީ   ދަރަނިއަރަނިވެރިންނަށް"މި  ރަނގަޅު   7މިގޮތަށް. ދެން އެހެންނޫނިއްޔާ މުޅި    " އޮތް    ވަނަ މާއްދާ އެއްކޮށް 

އޯކޭ   ފެނުނީ.  މި  ހައްޔަރުކުރުމާއި  8ކަމަށް  އާދެ!  ޖެހިލަމާ.  މާއްދާއަށް  އަރިމަތީ    ،ވަނަ  އެއީ  ހިފެހެއްޓުން  މުދާ 

ދަރަނިވެރިޔާ    8ސުރުޚީ.   އިފްލާސްވި  މެދުވެރިވެ  ހާލަތެއް  ހާލަތްތަކުންކުރެ  އަންނަނިވި  )ހ(.  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ފަރާތުގެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ މުދަލާ ހަވާލުވުމަށް އޮފިޝަލް އެސައިނީ އެދުމުން   ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ

ވަނަ މާއްދާއަށް ޕީ.ޖީގެ ފަރާތްޕުޅުން    8.  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއޭހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މުރު ނެރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެފަދަ އަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮމެންޓަކީ،  އިން  މަދަނީ    55ހުށަހަޅުއްވާފައި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމުގެ  ހައްޔަރުކޮށް  މީހަކު  އެއްވެސް  ސަބަބުން  އަދާކުރުމުގެ   

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ބަންދުކޮށްގެން ހިމެނޭ    ،ނުވާނެކަމަށް  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  ހަމައެކަނި  ޢަމަލުކުރެވޭނީ  މާއްދާއަށް  މި 
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ދެކެމޭ  ހާލަތުގައި  އޮފިޝަލްކަމަށް  ކަންކަމަކީ  ހައްޔަރުކުރުމުގެ  މީހެއް  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  އެސައިނީއަށް .  ޢަމަލީ     

ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ، ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ނުވާތީ އަންނަނިވި ގޮތުން ބިލުގެ  

ހުށަހަޅަމޭ  8 އިތުރުކުރުމަށް  )ނ(  މާއްދާގެ  ތަންފީޛުކުރަންވާނީ  ވަނަ  އަމުރެއް  ކޯޓު  ނެރޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި   .

ޕޮލިސް ކަމަށް.  ސަރވިސްއިންނޭ  މޯލްޑިވްސް  ރަނގަޅު  ގޮތް  އޮތް  )ށ( އެ  މާއްދާގެ  ދެންނެވި  މި  . އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން   އަކުރެއް  ކޮމެންޓުގައިވާ  ހުށަހެޅުއްވި  ފަރާތުން  ޖެނަރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެހެންނަމަވެސް، 

މާއްއިއިތުރުކޮށްލަ  މި  އިތުރުކުރެވުނީ.  މި  ގޮތުގައި  އެއްގެ  )ނ(  އަދި  އަމުރު  ދިނީ.  ކޯޓު  ނެރޭ  ދަށުން  ދާގެ 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނޭ މޯލްޑިވްސް  ދަންނަވާލެވުނީ    ތަންފީޛުކުރަންވާނީ  މި  ލިޔުނީ. ދެންމެ  މި  ވަނަ    8މިގޮތަށް 

ދަށުން )ށ( ގެ ގޮތުގައި އިތުރުކޮށްލި ތަންކޮޅެއްގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ކުރީގައި    އަދި  މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

އެހެން ހުރި  ގޮތުގައި    1،2،3އަކުރުތަކެއް    އެބަ  ގެ  )ނ(  މާފުކުރައްވާ.  އެހެންވީމާ،  އައިއްސަ.  އެގޮތަށް 

އޭގެ   އެހެންނަމަވެސް،  އިޞްލާޙު.  ކޮމެންޓުގައިވާ  ހުށަހެޅުއްވި  ފަރާތުން  ޕީ.ޖީގެ  އިތުރުކޮށްލީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ގެ ގޮތުގައި ހުރި އަކުރުތަކެއް މި    1،2،3  އަކުރުތައް އެއީ  މިހިރަކުރިން އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ދިރާސާކުރަން  

ނުވަތަ    1ލީ.  އިދަންނަވަ ގޮތުން  ލަސްކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  މައްސަލަ  އިފްލާސްކުރުމުގެ  އޮތީ  މި  ގައި 

ނުވަތަ   ގޮތުން  އަދާނުކުރުމުގެ  ދަރަނި  އަރަނިވެރިއެއްގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން  މެދުކެނޑުމުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން  ހުއްޓުވުމުގެ 

މުދަލާއިދަރަނި   ފަރާތުގެ  އިފްލާސްވި  ނުވަތަ  ގޮތުން  ފަސްކުރުމުގެ  ހާމަނުކުރުމުގެ    ،ދެއްކުން  ޙަޤީޤަތް  ފައިސާގެ 

ބޫލުކުރެވުން. މި ދެންނެވި އަކުރުގައި ވެސް  ގައުޅޭކަމަށް    ގޮތުން ނުވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ފިލުން ނުވަތަ ފިލަން

ބަދަ މި  ގޮތަށް  ބަދަލުކުރި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަރަނިކުރީގައި  އޮތް  އަރަނިވެރިޔާއަށް  އެއީ  މި    ލުކޮށްލީ.  އެގޮތަށް 

ފަރާތުގެ   އިފްލާސްވާ  އެއްބަސްވެވުނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އަކުރު  މި  ދެން  ބަދަލުކޮށްލެވުނީ. 

އެސައިނީ ހަވާލުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހަވާލުވުން ލަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ  މުދަލާ އެހެން    އޮފިޝަލް  މުދާ 

އުޅޭކަ ނުވަތަ  އުޅުން  ކަމެއް ކުރަން  އެފަދަ  ފޮރުވުން ނުވަތަ  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުން  (  2ބޫލުކުރެވުން. )ގަ  ންތަނަކަށް 

ލަސްކުރުމުގެ   ހަވާލުވުން  ނުވަތަ  ގޮތުން  ނުދިނުމުގެ  ހަވާލުވިޔަ  އެސައިނީ  އޮފިޝަލް  މުދަލާ  ފަރާތުގެ  އިފްލާސްވާ 

ގޮތުން އެ މުދާ އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ފޮރުވުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް  

ދަރަންޏ3ާދެއްތޯ. ރަނގަޅު. )  ގަޅު ބޫލުކުރެވުން. ރަނގަ ވެސް އަރަނިވެރިއެއްގެ    ގުޅޭ، އަނެއްކާ   ( އަރަނިވެރިއެއްގެ 

ބަދަލު   ދަރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  ތަންކޮޅު  އޮތް  އެހެން  ގުޅޭ  މި    ގުޅޭ  ދަރަންޏާ  އޮތް  އަރަނިވެރިޔާއަށް  ކޮށްލަނީ 

ނުވަތަ ބަދަރެ،  ންތަކާއިޔުލިޔެކި ނައްތާލުން  ނުވަތަ  ފޮރުވުން  އުޅޭކަމަށް  ކޯޑު  ކުރަން  ކަމެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ލުކުރުން 

ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް  އޮތް ބޫލުކުރެވުން މި ގޮތަށް މި ބަދަލާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި މާއްދާ، މި އަކުރު މި  ގަ
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ހުއްދައަކާ ،  4.  3އެއީ  .  ބޫލުކުރީގަކޮމިޓީން   އެސައިނީގެ  މިލްކިއް   އޮފިޝަލް  ފަރާތުގެ  އިފްލާސްވި  ޔާތުން  ނުލައި 

އެއްހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑު މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނެގުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ނައްތާލުން ނުވަތަ  

ޢުޒުރަކާ 5މި އޮތް ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް. )  4އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން. އެހެންވީމާ،     ( މަޤުބޫލު 

ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް. )ށ(     5ކަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަމުރުކުރި ކަމެއް ނުކުރުން.  ނުލައި އިފްލާސްކުރުމުގެ މަސައް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓާނެ ދުވަހަކާއި، ގޮތާއި އަދި ކަފާލާތުގެ ދަށުން ނުވަތަ ވަކި  

ވަ މުއްދަތެއް  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  އަދި  ދޫކުރުމާއި  ދަށުން  ބަހައްޓަން  ޝަރުތެއްގެ  ބަންދުގައި  ދޫނުކޮށް  ންދެން 

ލިބިގެންވެއޭ ކޯޓަށް  އިޚުތިޔާރު  ފުރިހަމަ  އެ    .އަމުރުކުރުމުގެ  ގެނެއްސަ  އިޞްލާޙުތަކެއް  އަޅުގަނޑުމެން  އަށް  )ށ( 

ދަންނަވަ މި  މިހާރު  އެކުގައި  ބަހައްޓާނެ  އި އިޞްލާޙުތަކާ  ބަންދުގައި  މީހާ  ހައްޔަރުކުރާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  ލަނީ. 

އެކަށީގެންވާ    ،ކާއިދުވަހަ އަދި  ދޫކުރުމާއި  ދަށުން  ޝަރުތުތަކެއްގެ  ވަކި  ނުވަތަ  ދަށުން  ކަފާލާތުގެ  އަދި  ގޮތަކާއި 

ރި މައްޗަށް  ބަހައްޓަން  ޢާސަބަބުތަކެއްގެ  ބަންދުގައި  ވަންދެން  މުއްދަތެއް  ވަކި  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ޔަތްކޮށް 

ލިބިގެންވެ ކޯޓަށް  އިޚުތިޔާރު  ފުރިހަމަ  ފާސްކުރެވުނީ،  އޭއަމުރުކުރުމުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް   .

ތަންކޮޅެއް   ނެތް  ކުރީގައި  ބަދަލަކީ  ގެނައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަށީގެންވާ  "އިތުކުރީ.  މި  އެއްބަސްވެވުނީ. 

ރި ހަމައެއާއެކުގައި ކަނޑައަ"  ޔަތްކޮށްޢާސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް  އިތުރުކުރި ތަންކޮޅެއް. ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ޅާ  މިއީ 

މުއްދަތެއް އަމުރު    " ވަކި"   ،ވަކި  ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު  މާއްދާގެ  ތަންކޮޅެއް. )ނ( މި  އިތުރުކުރި  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން 

ޕޮލިސް ސަރވިސްއިންނޭ މޯލްޑިވްސް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ ތަންފީޛުކުރަންވާނީ  ގޮތަށް    ގެ ރަލް. އެއީ  ކޮމެންޓެއްގައިވާ 

އިތު އެއް  )ނ(  އިޞްލާޙުކުރީ  މިއަށް  މި    ރު އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރީ. 

މި ދެންނެވީ މީހަކު    ކަން،ބަހުސްކުރެވުނުއިރުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ މި މާއްދާ، މި އަކުރު މިގޮތަށް ލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

މޯލް ގޮތުގައި  އިދާރާއެއް  ތަންފީޛީ  ހަމަ  ކުރެވޭނީ  އެކަން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ޕޮލިސް  ހައްޔަރުކުރާ  ޑިވްސް 

ސަރވިސްއިންކަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ގާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު އެނގެން އޮތް ކަމަކަށްވާތީ ކޮންމެހެނެއް  

އެހެން ނުލިޔުން. އަދި މީގެ ހައި ކޯޓުގެ އެހެން އަމުރުތަކެއް އެބަ ހުރޭ ކޮންމެހެނެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  

ތަން ވެސް  އިދާރާތަކުން  އައިނޫން  ކޮންފިއުޝަނެއް  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ޓަކައި  ސްދާފީޛުކުރަންޖެހޭ.  ކަމަށް  ނެ 

މި މާއްދާ އަނެއްކާ  ބޮޑަށް ބުރަވެވުނީ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން  މި މާއްދާ އިތުރު ނުކުރުމަށް  ވެސް    ކޮންމެހެނެއް 

ދަށުން އި  9އިސްތިޢުނާފު.    9ގޮތަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ.    ނުލާ ފްލާސްކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ( މި ގާނޫނުގެ 

އެ ހައި ނިންމުން  އެހެން   ކޯޓުގެ  ކޯޓަށް    ކުމެކޭޙު ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްފަދައިން  ވެސް 

ޙައްޤު ނާފްޢުއިސްތި ލިބިގެންވެއޭސްޚަ  ކުރުމުގެ  ދަށުން  މުންނަށް  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  ރަނގަޅު.   .
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ގާނޫނު  ޢުއިސްތި އެފަދަ  ،  މާނަކުރުމާއިނާފުކުރެވޭ  ހިމެނޭނަމަ  ނުކުތާއެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ޝަރަޙަކުރުމުގެ 

އެކަންޏޭ ނުކުތާއެއްގައި  ނުވަތަ  އިސްތިމައްސަލައެއް  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ގާނޫނު  ނާފްޢު.  ކުރެވޭނީ 

މަ،  މާނަކުރުމާއި އެފަދަ  ހިމެނޭނަމަ  ނުކުތާއެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ނުވަތަ  ޝަރަޙަކުރުމުގެ  އްސަލައެއް 

ބޫލުކުރެވުނީ. އާދެ! މި މާއްދާއަށް  ގަ)ށ( އުނިކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  . ނުކުތާއެއްގައި އެކަންޏޭ

،  ކުރުމުގެ ޙައްޤު ޚަސްމުންނަށާއިއަޅުގަނޑުމެން މި ގެނައި އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޢުނާފް

ހަމައެކަނި ޚަސްމުންގެ އިތުރުން އަދި އެ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއޭމައްސަލައާ ސީދާ  ން  އި. އެއީ 

ގުޅުންހުރި   މައްސަލައާ  ސީދާ  ވެސް  ފަރާތެއް  އެހެން  ގެއްލިދާ  އެހެން  އިފެކްޓްކުރާ  ޙައްޤު  ވެސް  ފަރާތެއްގެ 

ގޮތަށް މި ލިޔުނީ. އެހެންވީމާ،     އަޅުގަނޑުމެން މިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުންހާލަތެއްގައި އިސްތިޢުނާފް

އިޞްލާ  އެ މި  ފާސްވީ.    ޙާމާއްދާ  އިސްތި  9އެކުގައި  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މައްސަލައެއްގައި  ނާފްޢުމި  ކުރާ 

ހިމެނޭ ނުކުތާއެއް  އިސްތި  ގާނޫނީ  މައްސަލަ  ޢުކަމަށް  އެ  ސާބިތުނުވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ހުށަހަޅާ  ނާފަށް 

ނުވާނެއޭދިވެހި ބަލައިގެން  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  އިސްތިރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ކުރާ  ނާފްޢު. 

ހިމެނޭ ނުކުތާއެއް  ގާނޫނީ  އިސްތި   މައްސަލައެއްގައި  އެ  ޢުކަމަށް  ސާބިތުނުވާނަމަ  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ހުށަހަޅާ  ނާފަށް 

. )ނ( އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަދަލުކުރި ގޮތަކީ މި  މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެން ނުވާނެއޭ 

އިސްތި ދަށުން  ގެ  )ހ(  ހިމެނޭ ނާފްޢުމާއްދާގެ  ނުކުތާއެއް  ގާނޫނީ  މައްސަލައެއްގައި  އިސްތި  ކުރާ  ނާފަށް  ޢުކަމަށް 

ލަފުޒަކީ   އޮތް  ކުރިން  ނެތްނަމަ.  ފެންނަން  ލިޔެކިޔުންތަކުން  ނެތްނަމަ"ހުށަހަޅާ  މި  "ސާބިތުވާން  އަޅުގަނޑުމެން   .

ނަމަ"ބަދަލުކުރީ   ނެތް  ކޯޓުން    "ފެންނަން  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ  އެ  ނެތް  ފެންނަން  ލަފުޒަށް.  މި 

ނުވާނެއޭ މާއްދާގެބަލައިގަނެގެން  މި  )ރ(  އެސައިނީއަކީ    .  އޮފިޝަލް  ޓަކައި  މަޤުޞަދަށް  ގެ  )ހ( 

ޚަނާފްޢުއިސްތި ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  އާދެ!  ސްކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  މާއްދާ  މި  ޖިނ10ާމެކެވެ.    ޢީ . 

ދަށުން ޖިނާ  )ހ(  10.  އަރިމަތީ ސުރުޚީ   މައްސަލަޢީމައްސަލަ. ޖިނާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ     ކުށްޢީމި ގާނޫނުގެ 

ޖިނާ އާންމު  ޢަމަލުކުރާނީ  ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި  އަދި  ދަޢުވާކުރުމާއި  ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި،  މައްސަލަތަކުގައި  ޢީކުށުގެ   

ހަމަތަކާއި ކަމާ،  ޢަމަލުކުރާ  ދައުލަތުގެ  އިދާރާތަކުންނޭ  އުސޫލުތަކުން  އެބައިން  ބެހޭ  މާއްދާއަށް  މި  އަކުރު،  އެ   .

ކުރައްވާ ކޮމެންޓެއް  ޖެނަރަލް  ޖެނެ  10ފަ.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަށް  )ހ(  ކޮމެންޓަށް  ގެ  ރަލްގެ 

މި  ޢާރި ގޮތް  އެއްބަސްވެވުނު  މިހާރު  އެއްބަސްވެވުނީ.  މި  އެކުގައި  އިޞްލާޙަކާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި  ޔަތްކުރުމާ 

ކުށުގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި   ކުށް ޢީލަނީ. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއިދަންނަވަ ،  ، ދަޢުވާކުރުމާއި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އަދި އިސްތި ޖިނާނާފްޢުޝަރީޢަތްކުރުމާއި  އާންމު  ޢަމަލުކުރާނީ  ޢަމަލުކުރާ ހަމަތަކާއިޢީކުރުމުގައި  ،   މައްސަލަތަކުގައި 
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. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ. )ށ( މި ގާނޫނުގެ  އުސޫލުތަކުން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުންނޭ

އި އެދުމުގެ އިޚުތިޔާރު  ގަތަޙުޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކޮށް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކު   އިއް ބަލަ ދަށުން ކުރާ ކުށްތަ

ލިބިގެންވެއޭ  ،އަރަނިވެރިޔާއަށާއި  ،ދަރަނިވެރިޔާއަށާއި ކޯޓަށް  އަދި  އެސައިނީއަށާއި  އަށް  އޮފިޝަލް  )ށ(   .

ޢީ  ލަނީ. މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއިދަންނަވަބޫލުކުރެވުނު ގޮތް މި  ގައަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙަކާ އެކުގައި  

ވާކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި  ޢުތަޙުޤީޤުކޮށް، ދަ  އި،ތައް ބަލަލަކޮށްފިނަމަ އެފަދަ މައްސަ  ކުށެއް

ދަރަނިވެރިޔާއަށާއި އިޚުތިޔާރު  ލިބިގެންވެއޭ   ،އަރަނިވެރިޔާއަށާއި  ،އެދުމުގެ  ކޯޓަށް  އަދި  އެސައިނީއަށާއި  .  އޮފިޝަލް 

މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ. ދެން މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް މި ވަގުތަށް  

ނޑުމެން މި  އޭގެ ދެންމެ އަޅުގައާދެ!  ވަނަ މާއްދާއިން.    11ލީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފައްޓާނީ  އިމި ދުވަހަށް ނިންމަ

މިއަދު   ކޮމިޓީއަށް  އިތުރަށް  ދަންނަވާއިރުގައި  މިހެން  ކަމަށް  ނިންމާލި  މަސައްކަތް  ދެ  ދެންމެ  ބިލުގެ  ލިބުނު 

ކަންތަ އެހެނިހެން  މަޖިލީހުގެ  އްތަމައްސަލައެއް  އިދާރާއިން.  ހިއްސާކޮށްލާނަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ތެރެއިން  ކުގެ 

ޕްރޯލް އަދި ނޮން ކަސްޓޯޑިއަލް    ،  މި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްލެމެންސީއާއިއިދާރާއިން މެމޯއެއްގެ ގޮތުގައި އައިއްސަ 

އެ ނިޒާމުތަކާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ދެނެގަނެ، އެ ނިޒާމަށް ގެންނަން ފެންނަ    ދިނުމުގެ ނިޒާމާ  ޕެނަލްޓީ

އެދިވަ ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަކޮށްދެއްވުމަށް  ކޮމިޓީން  މި  ޑައިގަންނަވައޭއިޞްލާޙުތައް  އެހެންވީމާ،   .

ކުރުމަށާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިގެން    މަސައްކަތް  މިއަދުން  އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް  މި    1އަދި 

މި ނިންމުމަށް  މަސައްކަތްކޮށް  މި  އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    މަސްދުވަސް،  ނިޔަލަށް  ސުންގަޑި  މި  މަހުގެ 

މިވާ   މީގައި  ދެން  ހޯދަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅުނީ.  އިތުރަށް  ފަރާތްތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުގެ  ބެހޭ،  ކަމާ  ކަންކަން 

ހަމަ   މެމޯއަކީ  ލިބިފައިވާ  ދެން  ގެންދާނަން.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީން  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

އި،  ތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން. އެއީ ހަމަ ދެންމެ މިއަދު ލިބުނު މެމޯއެއް. ބާރުގަދަ މަސް

ފަރާތްތަކާއި އެކަމުން ސަލާމަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން  ،  އެކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ  އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް 

ކޮމިޓީން   އިޞްލާޙުތައް  ފެންނަ  ގެންނަން  ސިޔާސަތުތަކަށް  އެ  ދެނެގަނެ  ސިޔާސަތުތައް  ގެންގުޅޭ  ސަރުކާރުން 

އެދިވަޑައިގަންނަވައޭފާހަގަކޮށް ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މީގެދެއްވުމަށް  އިނގޭތޯ.  މެމޯ  މި  އެ  ވެސް    . 

ފަރާތްތަކުން   ބެހޭ  ކަމާ  ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު  މިކަމުގެ  އަދި  ކަމަށް.  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  މި  ހަމަ  ސުންގަޑިއަކީ 

މެން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީން  ލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ޢުހޯދަންޖެހޭ މަ

ރިޕޯޓް ނިންމާ  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  މި  އެހެންވީމާ،  އެއްބަސްވެވުނީ.  މިހާހިސާބުން  އިއެކުލަވަ   މި  ލުމަށް. 

 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.
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