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

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑީޝިއަރީ  ވަގުތުގައި    57އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  މި  ކޮމިޓީގައި  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

ލަޠީފް،   ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  އެބަ  ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

އިއްޒަތްތެ ޙުސައިން،  ޢަލީ  މެންބަރު  ރިޟާ، އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  މެންބަރު ޒަރީރު، އިއްޒަތްތެރި  ރި 

މެންބަރު ސަޢުދު އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަދަނީ އިޖުރާއަތާ ބެހޭ  

ވަ ބޭފުޅުން  އެ  އޮތީ.  މި  ބައްދަލުކުރުން  ހޯލްޑަރސްއިންނާ  މަސައްކަތުގައި ސްޓޭކް  ތިއްބެވި.  ބިލުގެ  އެބަ  ޑައިގެން 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކޮމިޓީއަށް.  އެދެން  ދަންނަވާލުން 

ފަރާތުން   ސަރުކާރުގެ  ބިލު  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  މިދަނީ  ދިރާސާކުރަމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ 

މިވަނީ.  ހުށަހަޅުއްވާފައި ގޮއްސަ  ތަން  ބޮޑު  ވަރަށް  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  ބިލެއް.  ވާ 

ކަހަލަ   ކަމަށް އެ  ބައްދަލުކޮށްލަންޖެހޭ  ހޯލްޑަރސްއިންނާ  ފެނުނީ މިހާހިސާބުން ސްޓޭކް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވަރަށް   މި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  ހުރުމާއެކުގައި.  މާއްދާތައް  ބިލުގެ  ބައެއް  މި  ބިލެއް.  ބޮޑު  ކޮމްޕްރިހެންސިވް 

ބައެއް   އެގޮތުން  އަދި  ހުށަހަޅައިލާފަ.  ވެސް  ޚިޔާލަށް  އާންމުންގެ  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފެށިއިރު  މަސައްކަތް 

ހުޅުވާލެވުނު.   ފުރުޞަތު  ކޮމެންޓުކުރެއްވުމަށް  ވެސް  ހޯލްޑަރސްއިންނަށް  ސްޓޭކް  އަދި  ލިބުނު.  ވެސް  ކޮމެންޓުތައް 

 މި އޮތް ހިސާބުން ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ ސަޖެސްޝަންސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރެވޭނެ. އަދި މި  އަދި މިހާރު

ވަނީނަމަ   ކަމަށް  އޮތް  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  ވެސް  ވާހަކަތަކަށް  ދަންނަވައިލާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު 

މި   ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މި  ދެން  ގޮތަށް.  ނަންގަވާލަން  ހިއްސާކުރެވޭ  ބްރޭކަށް  ދެން  ދާއިރުގައި  ކުރިއަށް  ވަގުތު 

އެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑު   ކޮށްލެއްވުމުން  އިޝާރާތެއް  ބޭފުޅުންނަށް  އިދާރާ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ 

ސުވާލުތައް   އިތުރު  ކޮމިޓީއަށް  ތެރެއިން  މާއްދާތަކުގެ  ބައެއް  ބިލުގެ  މި  ދައްކާލާނީ  ފުރަތަމަ  ދަންނަވާލަން  އެންމެ 

ހުރި   ކަނޑައަޅާފައި  މީގެ  ދަންނަވައިލާނަން  އަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  އޭގެ  ދެން  މާއްދާތައް.  ބައެއް  ކަހަލަ  ބޭނުންވާ 

މުއްދަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން. އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  

ގިނަ  ވަރަށް  ވެސް  ދިޔައިރުގައި  މަސައްކަތް  ގޮއްސި.  އޮވެ،  ތެރޭގައި  ކޮމިޓީގެ  މިހާރު  ބިލަށް  މި  މުއްދަތެއް   

ކުރަމުންދިޔަ. މަޑުޖެހުމަށް ދިމާވި ބައެއް ސަބަބުތައް ވެސް ހުރި އޭރުގައި ބިލު ހުށަހެޅުނުއިރުގައި އޭގެ ވަރޝަނާމެދު  

ވަ  އޮފީހުން  ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  ހުރެގެން.  ކަންތައްތަކާ  ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ދިމާވި  އެހީތެރިކަމެއް  ބޮޑު  ރަށް 

އަޅުގަނޑު   އޭ.ޖީއަށް  އެގޮތުން  ދެއްވަމުންދޭ.  ކޮމިޓީއަށް  އެހީތެރިކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ދަންނަވައިލާ 
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ބައްދަލުވުމުގައި   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަގުތުގައި  މި  ދަންނަވަން.  ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ޚާއްޞަ، 

ޤާޟީ  ވަޑައި ކޯޓުގެ  ސިވިލް  ޢަބްދުލްމަތީން،  އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ  ކޯޓުގެ  ސިވިލް  ތިއްބެވި  އެބަ  ގެން 

އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރު، އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް،  

އަ ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  ޑެޕިއުޓީ  އޮފީހުގެ  ޖެނަރަލް  ކޯޓުގެ  އެޓަރނީ  މުޙައްމަދު، ސުޕްރީމް  ޢާއިޝަތު  ލްއުސްތާޛާ 

އެސިސްޓެންޓް   ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އާދަމް،  ފައިޞަލް  އަލްއުސްތާޛު  ރެޖިސްޓްރަރ  އެސިސްޓެންޓް 

އަޙްމަދު   އަލްއުސްތާޛު  ރަޖިސްޓްރަރ  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ޙަނީފް،  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  ރަޖިސްޓްރަރ 

ޑިޕާޓް ވަރަށް  ނަޝީދު،  ސުހާތު.  އަލްއުސްތާޛު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  މަންޓް 

ބޭފުޅުންގެ   ތި  އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި  މި މާއްދާތައް.  ދައްކައިލާނަން  ސްކްރީނުން  އަޅުގަނޑުމެން  މަރުޙަބާ.  ބޮޑަށް 

ބައްލަވާލެއްވުމަ  ވެސް  ޕްރިންޓެއް  ޓަކައި. އެންމެ... އާނ، ފެއްޓެވުމުގެ  މޭޒުކޮޅުގައި އޮންނާނެ މީގެ  ށް ފަސޭހައަކަށް 

ފުރުޞަތުދިނުމާ   އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  އިތުރު  މެންބަރުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  ކުރިން 

ފައްޓައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ބިލުގެ  ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑު  ގެންދާނަން. ނެތް ކަމަށް  ވަނަ    69  އެކުގައި ކުރިއަށް 

ގޮތަކީ   އޮތް  ބިލުގައި  މިހާރު  )ނ(.    ފައިސާ   ދައްކަންޖެހޭ   ގޮތުގައި  ގެ އިންޓްރެސްޓު  ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ މާއްދާގެ 

  ފާއިތުވުމަށްފަހު   ދުވަސް  އަހަރު   10  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ދައްކަންޖެހުނު  އިންޓްރެސްޓް  އެ   ނަގައިދިނުމުގައި،

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން    .ނުވާނެއެވެ  ނަގައިދީގެން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް   ހިނގާފައިވާ   ގޮތުގައި  ގެ އިންޓްރެސްޓު

އުފެދުނު ސުވާލަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޓްރެސްޓް ނާރާ ގޮތަށް މާއްދާ ބަދަލުކުރުމާމެދު  

މައް އުފެދުނު. ކޯޓަށް  ސުވާލު  މި  ކޮމިޓީގައި  ގޮތެއް. އެއީ  އިންޓްރެސްޓް  ފެންނަ  އެހިސާބަށްތޯ  ލުމަށްފަހުގައި  ސަލަ 

މީގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އޮފީހުގައި  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ދެން  އުފެދުމާއެކުގައި.  ސުވާލެއް  ކަހަލަ  އެ  ހިނގަންވީ. 

ކޮމެންޓު   އެ  ލިބިފަ.  ކޮމިޓީއަށް  މި  އެބައޮތް  ވެސް  ކޮމެންޓެއް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދަންނަވާލީމަ  ސުވާލު  އެ  ކުރީގައި 

މި ދެންނެވި ވާހަކައަށް ކޮމެންޓެއް އޮތް   ވެސް  ރަނގަޅު. އެއަށްފަހުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  ކިޔާލެއްވިޔަސް އެންމެ 

މިއީ   ވިދާޅުވެފައި އޮތީ  އޮފީހުން  ނައިބުގެ  އެދެން. ބަންޑާރަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހިއްސާކޮށްލައިދެއްވުން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް 

ނޑައަޅައިދޭ މުއްދަތެއް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރަނީ ސާބިތު ދަރަނީގެ  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރެވޭ މުއްދަތުތައް، ކަ

އަރާފައިވާ   ނުދެއްކުމުން  ފައިސާ  ދަރަނިވެރިޔާ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އެ  ކަނޑައަޅައި  ކޯޓުން  ދެއްކުމަށް  ގޮތުގައި 

މުއް އެންމެފަހުގެ  އުފުލޭނެ  ދަޢުވާ  އަރަނިވެރިޔާއަށް  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ސާބިތު  އިންޓްރެސްޓުގެ  ވާހަކަ.  ދަތުގެ 

ޙުކުމްކުރާ   ކަނޑައަޅާނީ  ފައިސާ  އިންޓްރެސްޓުގެ  ދައްކަންޖެހޭ  ހާލަތުގައި  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ 

އިންޓްރެސްޓުގެ   ނުވަތަ  ވަގުތު  ލާޒިމުވާ  ދެއްކުން  އިންޓްރެސްޓް  ދައްކަންޖެހޭ  އެފަދައިން  މާއްދާއަކީ  މި  ވަގުތު. 
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ދައްކަންޖެހޭ   އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތުގައި  ނޫން.  މާއްދާއެއް  ބަޔާންކުރާ  ވަގުތު  އުފަންވާ  ޙައްޤު  ހޯދުމުގެ  ފައިސާ 

މާއްދާ   ޓަކައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މި  އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް  މާނަ އޮޅުންއަރާތީ  އިބާރާތް އޮތް ގޮތުން  މާއްދާގެ 

ކަމަށް. އެގޮތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކަމަށް  ދަރަންޏެއް  އިޞްލާޙުކުރުން ރަނގަޅު  ޑްރާފްޓަކީ. ސާބިތު  އޮތީ އެ   މި 

ގޮތުގައި   އިންޓްރެސްޓުގެ  ސަބަބުން  ނުވުމުގެ  އަދާކޮށްފައި  ދަރަނި  އެ  މުއްދަތުގައި  ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  ދެއްކުމަށް 

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ދައްކަންޖެހުނު  ފައިސާ  އެ  ނަގައިދެވޭނީ  ފައިސާ  ނުދައްކާވާ    ދުވަސް   އަހަރު  10ދައްކަންޖެހި، 

ގުޅިގެން.  އިތުވުފާ މާއްދާއާ  އެ  ކޮމެންޓު  ހިއްސާކުރެއްވި  މިހާހިސާބުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ކުރިންނެވެ.  މުގެ 

ހުޅުވާލަން.   އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ކަމެއް އޮތްނަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  ހިއްސާކޮށްލައްވަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 

 ވުން އެދެން.ނަން ވިދާޅުވުމަށްފަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

މުހިންމު.   އޮތުން  ލިމިޓޭޝަނެއް  މީގައި  ކޯޓުން.  ސިވިލް  ޢަބްދުލްމަތީން،  އަޙްމަދު  އަޅުގަނޑު،  ޝުކުރިއްޔާ. 

ނިޒާމުގެ   މައްސަލައެއް  އެ  މުއްދަތެއްގައި  ކިހާ  އަރަނިވެރިޔާ  ލިބެންޖެހޭ  ފައިސާ  އެ  ސަބަބަކީ  އެއް  މުހިންމުވާ 

ތުގައި މާލީ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި  ތެރޭގައި ގެންގުޅޭނެތޯ، ނޫންތޯ. މިސާލަކަށް ދަރަނީގެ ގޮ

މުއްދަތެއްގައިތޯ އޭނަ ބޭންކަކުން ނުވަތަ   ކިހާ  އޭތި ދިގުދަންމަމުން ދަންމަމުން ގޮސް  ސާބިތުވެ، ރަހުނު ވިއްކާނުލާ 

ރަ  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރާ  މިހާރު  އޭގައި  ހިފަހައްޓާނީ.  އެކަން  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ހަވާލުކުރެވޭ  ފައިނޭންސް  ހުނު 

ޓެން   އަދި  މީގައި  މިސާލަކަށް  ލިމިޓޭޝަނެއް  ކަހަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ހުއްޓެނީ.  އެރުން  އިންޓްރެސްޓް  ހިސާބުން 

ކުރެވިދާނެ.   ވެސް  ކުރު  މިއަށްވުރެ  ބެލެވިދާނެ.  ވެސް  ކަމަށް  މުއްދަތެއް  ދިގު  ތަންކޮޅެއް  ފަހަރުގައި  އިޔަރސްވީމަ 

ކަމަށް ހިނގާ  ބޭންކަކުން ފައިނޭންސް    ވަކި ނިޒާމަކުން  ލިބެންޖެހޭ  ފުރަތަމަ އެ ފައިސާ  އެންމެ  ވަންޏާ މިސާލަކަށް 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ ދަޢުވާއެއްކޮށްފައި އޭގެ ތެރޭގައި ރަހުނާ މެދުގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  

ން. ބާކީ ފައިސާ ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެ  އެއްގޮތަކީ ރަހުނު. އެ ފޯ ކްލޫޝަރ. އެއާ ހިސާބަށް ގޮއްސަ ފައިސާ ހޯދު

ދަރަންޏާމެދު   އެ  އޭނަގެ  އިފްލާޞްކޮށްފައި  މިސާލަކަށް  ބަލާފައި  ކަމަށް  ނޫން  މީހެއް  ސޯލްވަން  އެއީ  މީހަކު 

ކިހާ   އުޅޭނީ  އޭނަ  ހިފައިގެން  ދަރަނި  އެ  އޭނަ  އެހިސާބުން.  ނިންމުން  ކަނޑައަޅައި  އެއްގޮތެއް  ކޮންމެވެސް 

ޙަ ދިގުދެންމީމަ  މުއްދަތެއްގައިތޯ.  އޭގައި  ފައިދާތަކެއް  ހުރޭ  މީގައި  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް  ފައިނޭންސް  ޤީޤަތުގައި 

ހިސާބުން   ހަވާލުކުރެވޭ  ރަހުނު  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރެވޭ  އޭގެ އިންޓްރެސްޓް. މިހާރު  ކޮމްޕައުންޑްވަމުންދާނެ  ވެސް. ހަމަ 

އެހެންވީމާ،   ހުއްޓުވުން.  އެރުން  ފަހަ  10އިންޓްރެސްޓް  އެ  އަހަރު  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ސީދާ  ދެން  ރުގައި 
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މަންތްސް،   ސިކްސް  މިސާލަކަށް  އެއީ.  މުއްދަތެކޭ  ދިގު  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  މުއްދަތާމެދުގައި. 

ކަނޑައަޅަނީ   ވަންޏާ ކޯޓުން  ކަމަށް  ނިމޭ  ކޯޓުން  ކްލައިމެއް  ތެރޭގައި އިނީޝިއަލް  މަންތްސް  ސިކްސް  މެކްސިމަމް 

ގޮތެއްގައި އެދެނީ ވެސް  އާންމު ގޮ ޙުކުމްތަކުގައި އަދި ބޭންކުތަކުން އާންމު  ހުންނަ    8މަސް،    6ތެއްގައި ކޮށްފައި 

އިންސްޓޯލްމަންޓް، މާނައަކީ މަހުން   ބޭންކަށް އޮވޭ އެ އިނީޝިއަލް  މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާށޭ. އަދި 

ވަން ކަމަށް  ނުދައްކައިފި  އަދަދެއް  ދައްކަންޖެހޭ  ވެސް  މަހަށް  ފުރުޞަތު  ދިއުމުގެ  ހިސާބަށް  މޯގޭޖާ  އެ  ވަގުތުން  ޏާ 

އަދި   ދެން  ގޮތަށް.  ދެވޭ  ވަގުތުން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނުދައްކާ  ފައިސާ  ވެސް  ހުންނަނީ  އެގްރިމެންޓްސްތަކުގައި  އޮވޭ. 

ނޑަށް ފެންނަ  އެކަން ރެގިއުލޭޓްކުރާނެ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ގާނޫނެއް ނުއެއް ނެތް މިހާތަނަކަށް. އެއީ މިހިނދަށް އަޅުގަ

 ޚިޔާލު. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މިހާރު   ނަޢީމް. އަޅުގަނޑަށް  ޢާއިޝާ  އޮފީހުން  ޖެނަރަލް  އެޓަރނީ  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޫނީ   ދިގުމިން  މުއްދަތުގެ  މި  ވިސްނަނީ  މި  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ސާފުކުރަން  ކޮމިޓީން  އޭރު 

ދަ ގޮތުގައި  އިންޓްރެސްޓުގެ  ބަޓް  ނޫނޭ.  އިންޓްރެސްޓް  ކުރުމިނެއް  ހުރި  އަރާފައި  ހަމައަށް  ޕޮއިންޓާ  އުފުލާ  ޢުވާ 

އެ   ދެއްތޯ.  ފަހިކޮށްނުދޭންވީއޭ  ގާނޫނުން  ފުރުޞަތު  ނެގޭނެ  ފައިސާ  އިންޓްރެސްޓުގެ  އިތުރަށް  ދެން  އެކަންޏޭ. 

އުފު  ދަޢުވާ  ކަންތައްތަކަކީ  ހިމެނޭ  މި  ބާބުގައި  މި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ދެން  ލުމަށް  ސުވާލަށް. 

ދަޢުވާ   ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  މުއްދަތުތަކެކޭ.  މެކްސިމަމް  މިނިމަމް،  ނޫނީ  މުއްދަތުތަކެއް  މެކްސިމަމް  ކަނޑައަޅާ 

ދަޢުވާއެއް   ވަކި  ސްޓެޓިއުޓުން  ބާވީއޭ  އެހެންވީމާ،  ބަރީޢަވެގެންވާނެއޭ.  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ދެން  ނުއުފުލައިފިއްޔާ 

ގޮތުގައި މިހާރު ޙުކުމް ތަންފީޒު މަރުޙަލާގައި މި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ބައިގައި މި    އުފުލުމަށް. ދެން އިންޓްރެސްޓެއްގެ

ހައްދަވައިދެއްވިއިރު   ޑްރާފްޓް  އިނގިރޭސި  ކޮންސަލްޓެންޓް  މި  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަންނަނީ 

އަހަރު    10ނާކުރައްވައިގެން. އެހެންވީމާ،  މީތި ހިމަނުއްވާފައި މި އޮތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބި

ސުވާލު   ފައިސާއެއްގެ  ނަގާ  މި  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އިންޓްރަސްޓް  ދެން  އެގޮތުގެމަތީން.  އޮތީ  މި  ނަންގަވާފައި 

ކަންނޭނގެ މި އަސްލު އިތުރު މޭޖަރ ސުވާލަކަށް މީގައި އުފެދިގެން މި އުޅެނީ. އޭގައި މި ބިލުގައި ހިމެނޭ އެހެން  
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%ބައިތަކު ކަނޑައަޅާ  އިންޓްރަސްޓެއް  ސްޓެޓިއުޓްރީ  އެއްކަލަ  ކަންނޭނގެ  އާދޭ  އެބަ  ވެސް  ގޮތުގައި  8ގައި  ގެ 

ވެސް   ގުޅިގެން  ސުވާލާ  އެ  އޮތީ.  އެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ފިގަރ  އެ  ކެޕްކޮށްފައި  ނަގައިދެވޭނޭ.  މެކްސިމަމް 

ވެސް އަނެއްކާ  ހަމަ  އަދަދަކީ  އެ  އޮންނާނެ،  ދަންނަވާފައި  އިން    އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްވާފައި  މި  ކޮންސަލްޓެންޓް 

އަދަދެކޭ. އެކި ޤައުމުތަކުގައި އެ އަދަދު ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަނީ އެކި ގޮތަށް. ދެން ސްޓެޓިއުޓްރީ އިންޓްރަސްޓް  

އެއްބަސްވުމެއްގެ   އޮންނަ  ވެފައި  ދެމެދުގައި  ދަޢުވާ ދެފަރާތެއްގެ  ބޭނުމަކީ އަސްލު  މައިގަނޑު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ރޭޓެއް 

ހިނގާފައި ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ،  ދަ ބަދަލުވެގެން ކަންތައްތަކެއް  ހާލަތު  ލިބޭއިރު  ށުން ލިބެންވާ ފައިސާ އެ މީހަކަށް 

އޭނަ އެކްޗުއަލީ ފުރަތަމަ އަނެއް މީހާއަށް ލޯނު ދިންއިރުގައި އެ އޮތް ހާލަތުގައި ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެ މުދަލާ ނޫނީ  

އޮވެދާނޭ ދަށްވެފައި  އަގު  ހުންނާނޭ. ޚިދުމަތުގެ  ކަންތައްތަކެއް  އިންކުރަންޖެހޭ  ފެކްޓަރ  އެއަށް  އެހެންވެއްޖެއްޔާ   .

އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަށް ބަލާފައި އަސްލު ނަގައިދޭ ލާޒިމް ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި މި ސްޓެޓިއުޓްރީ އިންޓްރަސްޓް  

އިން ސްޓެޓިއުޓްރީ  އެގޮތަށް  މިހާތަނަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ކިޔަނީ.  ގާނޫނަކުން  މި  އެހެން  ޓްރަސްޓެއް 

% ދެން  ކަނޑައެޅެނީ.  މި  ވަންޏާ  ނަގާކަމަށް  ބުނެގެން  މިހެން  މީގައި  އެހެންވީމާ،  ނޯވޭ.  ތޯ،    8ކަނޑައެޅިފައެއް 

މިހާރު މި އޮތީ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހެން ކޮންސަލްޓެންޓް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ބިލުގައި ހިމަނާފަ. އެކަމަކު  

ސްތިސްނާއެއް މި ވަގުތުކޮށްފައެއް ނުއެއް ނެތް ވަކި ކަހަލަ މުޢާމަލާތްތަކަކަށް. ދެން ކޮމިޓީން ވެސް  މީގެން ހަމަ އި

ވެސް   އަނެއްކާ  ތަފާތު  ގުޅިގެން  ލޯނާ  މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ފައިސާގެ  މިސާލަކަށް  އިން  ކުރައްވާފައި  ސުވާލު  އެ 

ކޮންކަހަލަ ވަންޏާ  ކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ރޭޓުތަކެއް  ޖެހެނީ.    އިންޓްރަސްޓް  ރިޢާޔަތްކުރަން  އޭގައި  ކަންތައްތަކެއްތޯ 

އެހެންވީމާ، ލާޒިމް ޖޫރިމަނާއެއް ކަނޑައަޅާކަމަށް ވަންޏާ އެ ހާލަތުގައި މި އަސްލު އެ ލިބެންވާ މީހާއަށް އެކްޗުއަލީ  

އިންޑެ ޕްރައިޒް  ކޮންޒިއުމަރ  ކަންތައް،  ހުރި  ހިނގާފައި  ދޭތެރޭގައި  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށްފައޭ  ވެލިޔުއަށް  ކްސްއަށާއި  އެ 

އިންޓަރ ބޭންކިންގ ރޭޓުފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި އެ އަދަދު ކަނޑައެޅިގެން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކެޕެއްކުރަނީ  

އަސްލު   ދީފަ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތަށް  ގާނޫނު ރެކޮގްނިޝަނެއް  ކަމަށް  ނަގައިދެވޭނެ  މިވަރު  އެޓްލީސްޓް  ގާނޫނުން 

އެއްޗެ އަންނަ  ހިނގި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  މިދަންނަވާހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  އެއީ.  އް 

އިންސްޓިޓިއުޝަންސް،   ފައިނޭންޝަލް  މޭބީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ރީވިޒިޓްކުރާ  އަޅުގަނޑުމެން  ފިގަރ  އެ  ނޫނޭ.  ކަމެއް 

އް ނިންމަންވާނީ. ދެން އެއާ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއާ އެއްކޮށް މަޝްވަރާތަކެއް ހިންގާފައި ކަންނޭނގެ ފިގަރއެ

އެ   އެކަމަކު  އަންނަނީ.  މި  އަސްލުގައި  ކަމެއް  ހުރި  އިތުރަށް    10ގުޅުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައި  އަހަރުގެ 

  6އަހަރަށް އެރައިވްވެފައި އިން ތަންކޮޅު ބަލާލެވިދާނެ. ދެން    10ދިރާސާކޮށްލާފައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިދެންނެވި  

މު  ކުރު  ވަރަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  މަސްދުވަހަކީ  އެ  ފަނޑިޔާރު  ކޯޓުގެ އިއްޒަތްތެރި  ކަންނޭނގެ ސިވިލް  އްދަތަކަށްވެދާނެ 
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އެހާ ކުޑަ އަދަދަކަށް ދަންޏާ. އެހެންވީމާ، މީގެން އަންނާނެ، މުއްދަތު ކުޑަކޮށްފިއްޔާ އަންނާނެ އިމްޕެކްޓް ބަލައިލާފައި  

 ދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން އަދި ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ މި ނުކުތާގައި އާދެވި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އޮވޭ   އެބަ  ފާހަގަކުރައްވާފައި  މީގައި  ކޯޓުން.  ސިވިލް  ޢަބްދުލްމަޠީން،  އަޙްމަދު  އަޅުގަނޑު  އިތުރުކޮށްލަން  އެއްޗެއް 

މި އުފެދޭ   ޚިޔާލު  މީގައި  އެ ބެލެވެނީ  ކަމަށް  ނާރާގޮތަށް. އެހިސާބުން  ހިސާބުން އިންޓްރަސްޓް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ 

އޮންނަ ހިސާބެއް މި  ތަފާތުވާ  ޚިޔާލު  މި އޮންނަނީ. މައްސަލަ  ނުވަތަ  ޚިޔާލު އުފެދޭ ހިސާބެއްގައި  ނުވަތަ އައު  ނީ 

ހުށަހަޅާ ހިސާބުން މައްސަލަ ނިންމުމާމެދުގައި އެ ނަގާ މުއްދަތު އަދި އޭގެ ފަހުން އެ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް ޕާޓީސް އެ  

ފައިނޭންޝަ  ފަހަރުގައި  މުއްދަތު  ދެވޭ މުއްދަތު. އެ  އެ  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓެއް ކޮމްޕްލައިކުރަން  ލް 

ޑެޓްރިމަންޓަކަށްވެދާނެ އެ ކޮންޓްރެކްޓް އެންފޯސް އޭގައި އޮތްގޮތަށް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮވެ އިންޓްރަސްޓް ނާރާގޮތަށް  

ކަމަށް   އޮންނަ  މިސާލަކަށް  ނާރާ  ވެސް  އިންޓްރަސްޓް  ނުދެވި  ހިސާބަށް  މޯގޭޖާ  މާނައަކީ  ވަންޏާ.  ކަމަށް  އޮންނަ 

ފަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްސްތަކުގައި  ވަންޏާމުން.  ފެންނަ  މި  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ހުރި  އައިއްސަ  މިހާތަނަށް  އޭގެން  ގައި 

ދެން   ހަލާކުވާހިސާބުން.  މޯގޭޖު  ނޫނީ  ހިސާބުން  ހޭންޑްއޯވަރކުރާ  އޭތި  ދެންނެވިހެން  ކުރިން  މޯގޭޖު  އެ  ހުންނަނީ 

ދައްކަ މީހާގެ ސީދާ ޕަރސަންއެއް  ދަރަނި  ހުންނަ  މީހުންގެ  އިފްލާސްކުރުން، ދެން  މިސާލަކަށް  އޭނަ  ދަރަނި  ންޖެހޭ 

ސިސްޓަމެއް   އެންފޯސްޑް  ސްޓެޓިއުޓްރީ  އެކަހަލަ  ފޮނުވާ  ލިކުއިޑޭޝަނަށް  މިސާލަކަށް  ކޮމްޕެނީއެއް  އިތުރުން  އޭގެ 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ދާނެހެން.    10އޮންނަ  ނިމިގެން  އެ ކަންކަން  ކުރިން  މާ  އިޔަރސްއަށްވުރެ 

އެ ދަރަނި ނުދައްކާ ހުންނަނީ. ކޮމްޕެނީ ސެކްޓަރުގައި އެބަ އޮތް ވަކި  މިސާލަކަ ށް ކުންފުންޏެއްގެ ދަރަންޏެއް އޮވެ 

މުއްދަތެއް އޮތިއްޔާމުން އެ ދަރަނި ކުންފުނި އުވާލާފައި ވެސް ފައިސާ ހޯދިދާނޭ. އެކަމަކު އެ ޕްރޮސެސްއަށް ނުގޮސް  

ގޮތަކުން  އެހެން  މަޑުކުރާނީ  ވެސް  ތަނަކުން  ފައިސާ    ހުރިހާ  ބަލަން.އެ  އޮތްތޯ  ގޮތެއް  ސްޓެޓިއުޓްރީ    ލިބޭނެ 

މިސާލަކަށް   ހުންނާނެހެން.  ޙައްލުތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހީވަނީ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ބޭނުންކޮށްފި  މެކޭނިޒަމްސްތައް 

ނެ ކަންނޭނގެ.  އިމްޕޯޒް ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. ކުރެވިއްޖެއްޔާމު އޭގައި ފަސޭހަތަކެއް ހުންނާ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ   ކޮމިޓީގެ ބައެއް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ނައިބު މުޤައްރިރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ.
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ތި   ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  މާއްދާގެ  މި  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ  ފާހަގަކުރި  އެ  އޭ.ޖީން  އަޅުގަނޑު  ޗެއަރ.  ޝުކުރިއްޔާ 

މިހާރު   އެ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރާ  އެ  މުއްދަތު  ޖުމްލަ  ނެގޭނެ  އިންޓަރެސްޓު  މިއީ  އަހަރު    10ފާހަގަކުރެއްވީ 

އަހަރުވަންދެން އިންޓަރެސްޓު ނެގޭނެއޭ. އެގޮތަށްތޯ މީގައި ބޮޑަށް    10ވަސްވަންދެން، މިސާލަކަށް އެ ޑިފޯލްޓުވާތާ  ދު

 ދެން އެ ކަން ފުރަތަމަ ސާފުކުރަން.؟ އެ ފާހަގަކުރެއްވީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ފިގަރއެއް   އޮންނަ  ގާނޫނުގައި  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ދެންނެވިހެން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.    10ޝުކުރިއްޔާ 

އަހަރަކީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލިއިރުގައި އެއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިވިލް ޕްރޮސީޖަރއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި  

ނަމެއް ހަނދާ ސްޓެޓިއުޓްގެ  އަރުވާނަން. އެ  ވަގުތު  ބަލައިލާފައި ރެފަރެންސެއް  ނެއް ނެތް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން 

މި   ގޮތުން  އޮންނަ  އަސްލު    10ގާނޫނުގައި  މާނަ  މާއްދާގެ  އެ  އެބަހުރޭ  ކޯޓުތަކުން  އޮތްވާ  ބަޔާންކޮށްފައި  އަހަރު 

އެ   އެކަންޏޭ  ޓްރާންސެކްޝަނަކަށް  ވަކި  ކިޔައިދީފައި  އެހެން  އިޔަ  10އިންޓަރޕްރިޓްކޮށްފައި  އެޕްލައިވާނީ.  ރސް 

އަދަދެއް،   ބޮޑު  އެހާ  އެއީ  ޖެހޭނީ  ބޮޑަށް ސްޓަޑީކޮށްލަން  ތަންކޮޅެއް  އެބަހުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ބުނެފައި 

މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ. އެކަމަކު އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ވަކިން ކުލެއިމްކުރުމުގެ ޕޮޒިބިލިޓީ އޮތީމަތާ މި  

މައްސަލަ،  ގޮތަށް އަސްލު  ސުވާލަކީ  ބްރޯޑަރ  އެއަށްވުރެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ކޮމިޓީން  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  އެ   

ދަޢުވާ އުފުލީމަ   މައްސަލައިގެ  އިންޓަރެސްޓެއް ނެތް  އިތުރު  ޕީރިއަޑު  ފަހަށް އެ  އެހިސާބުން  އުފުލީމަ ދެން  ދަޢުވާ 

ންޓަރެސްޓު ނުހިނގާ ގޮތަށް ހަދާށޭ. އެކަމަކު އެއިރަށް ވެސް އެ  ފައިސާ ހޯދަން ދަޢުވާ އުފުލާ ޕޮއިންޓުން އި؟ ދެއްތޯ

ހުއްޓާލާކަށް.   ނޭނގޭނެތާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  މުއްދަތަކަށް  ހިނގާނެ  ނުލިބި  އަނބުރާ  ފައިސާ  އެ  މީހާއަށް 

އަސްލު  އަންނާތީވެ  ގޮތުގައި  އިންޓަރެސްޓެއްގެ  ކަލްކިއުލޭޓުވާންޖެހޭ  ޕޮއިންޓުގައި  ލިބޭ  އެ  އެބައި    އެހެންވީމާ، 

އަންނަނީ. ދެން މިތާނގައި މި އޮންނަނީ މުއްދަތޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މިއީ އެއްކަލަ ލިމިޓޭޝަން  

 ޕީރިއަޑުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާވީމަ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ހާރު މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން، މިސާލަކަށް މީތި ބަދަލުކުރީ އެއް  އާދެ! އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން އޭގައި ބޭނުންވީ މި

ދަޢުވާކުރުމުގެ   ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ އެއް އަހަރު ފަހުން އޭރުން  އެއް އަހަރަށް  މި އަދަދު.  އަހަރު ދުވަހަށް މިސާލަކަށް 
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ގެއްލެނީތޯ ގުޅޭގޮތުން އަން؟ ފުރުޞަތު  ދަޢުވާކުރުމާ  މި  ފާހަގަކުރި  އޭރު  މާއްދާއަކީ  މާއްދާއެކޭ. އެހެންވީމާ،  މި  ނަ 

ބެންކަށް   އޭރުން  އަހަރުފަހުން  އެއް  އޮންނަތާ  ޑިފޯލްޓުވެފައި  ލޯނު  ބޭންކު  މިސާލަކަށް  ފަހުން  ދުވަހުގެ  އަހަރު  އެއް 

 ؟އެހެންތޯ އޭރުން މި މާއްދާ ލީމަވަނީ؟ ދަޢުވާ ނުކުރެވެނީތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މިހާރު ބިލުގައި މާއްދާ އޮތް ގޮތުން މި ބުނަނީ މި ތާރީޚުން އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކާނެ  

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ދައްކަންޖެހުނު  ނަގައިދިނުމުގައި  ތެރޭގައި،    10ފައިސާއިން  އިޔަރސް    10އިޔަރސްގެ 

ހަމަވެއްޖެއްޔަކާ ދެނެއް އެ ފައިސާ އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި އަރާ ފައިސާއެއް ނުނަގައިދޭނެ. އޭގެ މާނައަކީ... އާދެ!  

 ހަމައެކަނި އިންޓަރެސްޓުގެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ހަމަ    އަޅުގަނޑުށް ހީވަނީ މި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ރެއިޒްކުރުމުގައި  އަޅުގަނޑައާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިއީ  

ޖެނެރަލް    އަޅުގަނޑު އިސްދައުރެއް،   އެޓަރނީ  ދެން  ކަމެއް.  ފާހަގަކުރާ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  މިއީ 

ދެއްވާފައި  މި  ސާބިތު    އޮފީހުން  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ވެސް  ވިދާޅުވާއިރު  ބަދަލުކުރަން  ގޮތަށް  މި  ކޮމެންޓް،  މި  އޮންނަ 

ދެން   އަންނަނީ.  މި  ވާހަކައެއް  ޙުކުމެއްގެ  އިނގޭތޯ.  މުއްދަތުގައި  ޙުކުމްކޮށްފައިވާ  މިއީ  ދެއްކުމަށް  ދަރަންޏެއް 

ބޮޑުއަޅުގަނޑަ އޮންނަ  ޖެނެރަލްކޮށް  ވަރަށް  އޮންނަނީ  މި  ޙަޤީޤަތުގައި  އޮންނަނީ  ށް  މި  ޙަޤީޤަތުގައި   ކަންބޮޑުވުމެއް 

މި ކިޔަނީ ޙުކުމޭ ދިވެހި ބަހުން އެހެންނޫނީ ޢަރަބި ބަހުން ވެސް މި ކިޔަނީ. އެކަމަކު ޙުކުމް    އަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ.  

އެއީ  އަޅުގަނޑު އެއްޗަކަށްވާންޖެހޭ.  ޑެފިނިޓް  ކިޔަނީކީ  މި  ޑެފިނިޓް،    އަޅުގަނޑުމެން  ޙުކުމަކީ  ގޮތް.  ގަބޫލުކުރާ 

ންތަކެއް، އިންތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އެއްޗަކަށްވާންޖެހޭނެ. އެއީ އޮއެވާއްޔެއްހެން ބޮޑުވާ ގޮތަށް ދިރޭ ގޮތަށް  މި

މެން އަސްލު ކޮންޝަންސް ވެސް ގަބޫލުނުކުރާކަން އެބަ  އަޅުގަނޑުއޮންނަ އެއްޗަކަށްވެގެން ނުވާނެ ޙުކުމަކީ އިނގޭތޯ.  

ގާނޫނުތަކަ އޮންނަ  ހަދާފައި  މި  ހަމައެކަނި  އެނގޭ  ހަދާފައި  ގާނޫނު  ބެހޭ  ބޭންކިންގއާ  އެއީ  ބެލީމަ.  ށް 

މެން ހުއްދަ މި ދެނީ އިންޓަރެސްޓު އަރާ ގޮތަށް ލޯނު ދޭން ވެސް.  އަޅުގަނޑުއިންސްޓިޓިއުޝަންތަކަށް، ބޭންކުތަކަށް  

ގޮތުން   އުސޫލެއްގެ  މާނައަކީ  އޭގެ  ނޫން.  ވެސް  ކަމެއް  ކުރެވޭ  މީހުންނަށް  ވެސް  މެން  އަޅުގަނޑުއާންމު  ގަބޫލެއް 
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އުފެދޭ  އާނުކުރޭ   ސުވާލު  އޭގައި  ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ވެސް  ކަމަކަށް  ވިޔަފާރިއެއް  ކުރެވޭނެ  މީހުންނަށް  ންމު 

ބޭންކިންގއޭ ކިޔާފައި   ގާނޫނުގައި އިސްލާމިކް  ބެހޭ  ބޭންކިންގއާ  ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުރީމަ. އަދި އޭގެ ތެރެއަށް 

ހިމަ އެބައޮތް  ވެސް  ޗެޕްޓަރއެއް  އިނގޭ  ވަކި  އެބަ  އެބައޮތްކަން  އަޅުގަނޑުނާފަ.  ހިސާބެއް  ކުޅޭ  ޒަމީރާ  މެންގެ 

މެންނަށް އެބަ އިނގޭ މި ތަނުގައި ހުންނަ ބޭންކު. މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުއިނގޭތޯ. ދެން އެހެން ހުއްޓަ މިވާ ގޮތަކީ  

ލީމަ އެބަ އިނގޭ ބޮޑު ތަނުން  މެންނަށް ހިސާބުކިތާބު ލިބޭ ހަމައެކަނި ބޭންކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް. ބެއަޅުގަނޑު

ފައިދާވާކަން   އެބަ  ތަނުން  ބޮޑު  އިނގޭތޯ.  އިންޓަރެސްޓު  އަޅުގަނޑުފައިދާކަން  އަދި  އިނގޭ.  އެބަ  މެންނަށް 

ނަގައިދިނުމުގައި ހައްދެއް ނިހާޔަތަށް ނެތް ކަން ވެސް އެބަ އިނގޭ. ޙުކުމް ކުރިއަސް އަރަނީ. ދަރަނި ނުދެއްކުނަސް  

ކައަކީ ރަހުނު މުދާ ހޯދިޔަސް އަރަނީ. އެ އެތި ނެތި ދިޔަސް އަރަނީ. މިއަކަށް ހަމަ ނިމުމެއް  އަރަނީ. މި މޯގޭޖު ވާހަ

މި    އަޅުގަނޑުމެން،  އަޅުގަނޑުމި ގަބޫލުކުރާ    އަޅުގަނޑުގެއަޅުގަނޑުނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،   ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

އެބަޖެހޭ.   އެއްޗަކަށްވާން  ޑެފިނިޓް  އެޓްލީސްޓު  ޙުކުމެއްކުރާއިރު  އެބަޖެހޭ  މީގައި  ޙައްލަކީ  ބޭނުން  ހޯދަން 

ގަބޫލުކުރާ   އަޅުގަނޑު ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި އެ އަރައަރާ އޮންނަ ގޮތަކަށް ނޫނޭ ޙުކުމް އޮންނަންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. އެއީ 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ވެސް އެބަހުރި މިހާރު އެއްޗެއް ކުއްޔަށް ގެންގޮއްސިއްޔާ އޭނަގެ  ގޮތުގައި މިހާތަނަށް  

ކަމަކުނުދޭ.   އަރާކަށް  ޖޫރިމަނާ  އެއްގޮތަކަށް    3އެ  އެބަޖެހޭ.  ހުއްޓެން  އެބަޖެހޭ.  ކެޕްވާން  އެތި  އެ  ހަމަ  މަސްވީމަ 

ޖޫރިމަނާ ނޫންތޯ.  އޮންނަންވީ  އަރައަރާ  ހަމަ  ވެސް  އޭނަ  ކަމަކުނުދޭ.    ވެސް  ވެސް  އެހެންނެއް  އަރައަރާ.  ހަމަ 

ދައުލަތުން ކޮށްފައި އޮންނަ މަސައްކަތެއް މި ހުއްޓުނީމަ މިސާލަކަށް އެ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެއްކީމަ  

ދެން އެއަކު    އެއަކަށް ވެސް އަރާކަށް ކަމަކުނުދޭ. އެގޮތަށް ވެސް ކަމަކުނުދޭ. އެކަމަކު ބޭންކަކުން ލޯނެއް ނަގައިފިއްޔާ 

މީހަކާ   ބޭންކަކާއި  އޮންނަނީ  މި  އެގްރިމަންޓަކަށް  އެންފޯސަބަލް  ހަމައެކަނި  އެގްރިމެންޓު.  އެއީ  އެއީ  ހަމަ،  ނެތް 

ދޭތެރޭގައި ކުރެވޭ ދަރަނީގެ އެގްރިމެންޓް. އެހެން ނޫނިއްޔަކާ ހިޔެއްނުވޭ އެންފޯސަބަލް އެގްރިމެންޓެއް އޮންނަ ހެނެއް. 

އެބަ  އެހެންވީމާ، އެ އެގްރިމެން ރަނުންރަނަށް، ސަތޭކައިން ސަތޭކައަށް އެންފޯސް  ކޮންމެ ވާހަކައަކީ  ޓުގައި އޮންނަ 

ޙަޤީޤަތުގައި މީގައި އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ މީގެ ތެރެއިން ޙުކުމެއް ކުރާއިރު   އަޅުގަނޑު ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، 

އޭ ދެން  ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު  ކުރެވެންޖެހޭ.  އެބަ  ޙުކުމެއް  ދިރޭ  ނިޙާއީ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ބޮޑުވެގެނެއްނުވާނެ  ތި 

ޙުކުމެކޭ ނުކިޔޭނެ އިނގޭތޯ. ދެން     އަޅުގަނޑު އެއްޗަކަށްވެގެނެއް ނުވާނޭ. ބޮޑުވާ އެއްޗަކަށްވެގެންނުވާނެ. އެހެންނޫނީ 

ޕީރި  ލިމިޓޭޝަން  އޮފްކޯޒް  އެއީ  އުސޫލެއް  ގެންގުޅޭ  ހަމަ  މިއީ  ޤައުމުތަކުގައި  ބައެއް  ބަލާލިއިރުގައި  އަޑު  ކުޑަކޮށް 

އަހަރަކީ ލިމިޓޭޝަން ޕީރިއަޑު އިނގޭތޯ. ލޯނު    3އޮންނާނެ. އެ ލިމިޓޭޝަން ޕީރިއަޑު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މިސާލަކަށް  

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ދަޢުވާކުރުމަށްފަހަކު ދެން އިންޓަރެސްޓެއް ނާރާނެ.    3ޑިފޯލްޓުވާތާ  
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ބާރެއް ނޯވޭ ދެއްތޯ މިސާލަކަށް މައްސަލަ ނިމުމާއި ނުނިމުމާ އެވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގައި    އެއީ ދަޢުވާކުރުމަށްފަހު މީހާގެ

ވެސް މިސާލަކަށް ހައެއްކަ ހަތެއްކަ އަހަރު ވެސް އެބަ ނަގައިގެން އެބަދޭ މައްސަލައިގައި. ދެން ފައިސާ އަނެއްހެން  

ތެރޭގަ ޙަޤީޤަތުގައި. އެކަމަކު އެ މުއްދަތުގެ  މި އުޅެނީ  ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު  ނުދެއްކިގެންތާ  އި އަދި އަރާފައި އަނެއްކާ 

ވަންޏާ   ކަމަށް  އެބައުޅޭހެން  އަޅުގަނޑައަރާ  މީގައި  ހީވަނީ  އެއީ  އަޅުގަނޑުށް  ގަބޫލުނުކުރެވޭ.  މެންނަށް 

ފެނޭ  އަޅުގަނޑު އެބަ  މީހުން  އަޅުގަނޑަމެންނަށް  ބައެއް  ދިމާވެއްޖެ  ނަގައިގެން،    2000ށް  ޑޮލަރު    2000ޑޮލަރު 

  3ގައިގެން އެ މީހަކު އެއްލައްކަ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކާފައި އޮންނައިރު އަދި ބާކީ އެބައޮވޭ ނުދައްކާ  މިސާލަކަށް ނަ 

ޑޮލަރު ނަގައިގެން އެއްލައްކަ ދެ    2000މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ މިމީ މިއީ ޖެހޭ މައްސަލައަކީ އިނގޭތޯ. ދެ ލައްކަ،  

ށް  އަޅުގަނޑަމިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ. އެހެންވީމާ، މިއަށް    3ން  ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކާ އަދި ބާކީ އެބައޮވޭ ދެ މިލިއަ

ހީވަނީ މި މިއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޙައްލެއް އެބަ އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެޓްލީސްޓު އެންމެ ކުޑަ މިނުން  

އެބަޖެހޭ.   ޙުކުމަކަށްވާން  ޑެފިނިޓް  އެހެންވީމާ، ޙުކުމްކުރާއިރުގައި  ޙުކުމްކުރާއިރުގައި ތަންފީޒުކުރެވެންދާންޖެހޭނީ އެއީ 

އިންޓަރެސްޓު   ދަޢުވާކުރުމަށްފަހުގައި  އެ  ދަޢުވާކުރާއިރުގައި  މި  ގޮތަކީ  އަނެއް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޑެފިނިޓުވާންޖެހޭ.  އެ 

އިޝޫ   މި  ޙަޤީޤަތުގައި  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  އެބަވާން  ގޮތެއް  ކޮންމެވެސް  ގޮތެއް  މެން  އަޅުގަނޑުނާރާ 

ދެން،  ޙަޤީޤަތުގައި   ގެނެސްލަދޭން  މީތި  ޕްރޮރސްޕެކްޓިވް  އިން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ރީޒަނަކީ  ރެއިޒްކުރާ  މި 

 މި ކޮމެންޓްކޮށްލީ.  އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެ ޚިޔާލުފުޅަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ކޮމެންޓެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީނަމަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ފާހަގަކުރެއްވި   އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ފާހަގަކޮށްލަން  ނުކުތާއެއް  އެންމެ  ހަމައެކަނި  ޝުކުރިއްޔާ.  މި 

ންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ އެއާ  ކަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން. މިހާރު މި ދައްކަނީ މި ސްޓޭޖުގައި ދަޢުވާ އުފުލާއިރުގައި މި ދައްކަ

ޖަޖްމަންޓް   އެހެންވީމާ،  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ޑެޓްގެ  ޖަޖްމަންޓް  ނޫން.  އިންޓަރެސްޓެއް  އަރާ  ގުޅޭގޮތުން 

އެހެންވީމާ،   ހުންނާނީ.  ނުލިބިތާ  ފައިސާ  އެ  ހަމަ  ޕާޓީއަށް  އަނެއް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ލިބޭ  އެ  އެންފޯސްކުރަން 

ވާހަކަ  އަރަނިވެރިޔާއަށް ރައިޓެއް   އޮންނާނެތާ ކްލެއިމްކުރަން ނުލިބޭހާ ހިނދަކު. އެހެންވީމާ، ހިނގާ އިންޓަރެސްޓުގެ 

ވާހަކައެއް ނޫން މި މާއްދާއަކީ. އެހެންވީމާ،   މިތާނގައި އަދި މި އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިނީޝިއަލީ ދަޢުވާ އުފުލާ 

 ގެންނަނީ.މެން މާއްދާގެ ކޮންޓެކްސްޓުގައި މި އެ ކްލެރިފިކޭޝަން މި އަޅުގަނޑު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާނ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

ދަރަނިވެރިޔާ.   އާއި  އަރަނިވެރިޔާ  ވެސް.  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މަރުޙަބާ  ޗެއަރ.  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކުރެވިގެންދާއިރު  އަޅުގަނޑަ މުޢާމަލާތެއް  ހީވަނީ  ޚާއްޞަކޮށް  އަޅުގަނޑުށް  ގާނޫނަށް  މި އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  މެން 

މެން ލޯނު ބޭންކުން މި  އަޅުގަނޑުޓުގެ މާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން.  ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ބޭންކުގެ ނަގާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސް

% ޕްލަސް  އެމައުންޓެއްގެ  ޕްރިންސިޕަލް  ދޫކުރާ  އެ  ބަލާފަ.  ވަރަކަށް  ބަލާނެ  ބޭފުޅުން  އެ    150ދޫކުރަނީ 

ގެން  އެސެޓެއް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބާއްވާފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ދައްކަނީ އިންޓަރެސްޓު ބޮޑުވެ   200ނުވަތަ %

މެން ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެންނަމުންދާއިރުގައި ކޮބައިތޯ  އަޅުގަނޑުއެ ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަންނާތީ  

ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު  މި އަރަނީ    އަޅުގަނޑު؟ މީގެ  ބޭންކުން    އަޅުގަނޑު ހިތަށް  ފަދައިން  މި ފާހަގަކުރި  ކުރިން 

ބަހައްޓާފައޭ އެސެޓު  ދެނީ  މި  އެ  ލޯނުތައް  ވެލިއުކުރެވޭ.  އެބަ  އަގު  ކުރެވޭ.  އެބަ  އިންޝުއަރެންސް  އެބަ  އޭތި   .

ކީއްވެގެންތޯއޭ   ބޭންކުން ހަމަ އެ  އަޅުގަނޑުބޭފުޅުން ގޮއްސަ އެސެޓު އެބަ އިންސްޕެކްޝަން އެބަ ހަދާ. ދެން  މެން 

ށް ހީވަނީ މިހެން މި  ގަނޑައަޅުމެން ޖާގަ ދޭންވީ.  އަޅުގަނޑުބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް އިންޓަރެސްޓަށް ލާރިނަގަން  

ވެލިއުކުރެވިފައި   ކަންނޭނގެ.  އުޅޭތީ  މައްސަލަތަކެއް  ވެސް  ތެރޭގައި  ނިޒާމުގެ  ބޭންކިންގ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ދިމާވަނީ 

އެ   ޑިއުވެގެންދާނަމަ  ލޯނުތައް  ދޫކުރާ  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ރަހުނުކުރެވިފައި  އެސެޓެއް  އަގުހުރި 

ނެ. އެގްރިމެންޓެއް ހެދިފައި ދެ ފަރާތަށް ވެސް މި އޮންނަނީ. ލޯނު ނަގާ ފަރާތާއި ލޯނު ދޫކުރާ  ބޭފުޅުންނަށް އޮންނާ

ލާރި އެބަ ހޯދޭ. ކޮންމެހެން   ވެސް އެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލޯނުގެ  ފަރާތަށް ވެސް. އެއީ އެސެޓު ވިއްކާލައިގެން 

ނުޖެހޭ.   ނަގާކަށް  އިންޓަރެސްޓު  އިސްލާމީ  އަޅުގަނޑުބޮޑު  ހާލަތެއްގައި  މެންނަކީ  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ޤައުމެއް. 

އެސެޓް ގިނަފަހަރަކަށް އެ ނޯވޭ   ބޭންކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ  އެއްކަލަ  ނުދެއްކިގެން ދާއިރުގައި  ޑިއުވެގެން  ލޯނު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   ބޭންކުގެ  ވަނީ  މި  އެހެން  ބަލާއިރު.  ވިއްކަން  އެއްޗަކަށް  އޮންނަ  އަގުކުރެވިފައި 

ލައަކަށްވީމަ. އެހެންވީމާ، ބޭންކުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާނަގަން. އެ ބޭފުޅުން ރަހުނުގޮތުގައި  މައްސަ

 % އަދަދަށްވުރެ  ލޯނުގެ  އެ  އެސެޓަކީ  %  150ބަހައްޓާ  ބޭފުޅުން    200ނުވަތަ  އެ  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  އަގުހުރި 

އަނެއްކާ   ލިޔޭ. ދެން  އެބަ  އެގްރީމަންޓުގައި  ބޮޑު  އަމިއްލަ  މިހާ  ކީއްވެގެންތޯ  އެބަ ކުރެވޭ. ދެން  އިންޝުއަރެންސް 
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އިންޓްރަސްޓަކަށް މި ދާން މި ޖެހެނީ. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލިމިޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެބަ  

 ގަބޫލުކުރަން. ހަމަ އަޅުގަނޑު އެހެންވީމަ ހަމަ އެ ޚިޔާލު މި ފާޅުކޮށްލީ އަސްލު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ގަސްދުކުރަނީ ތަންކޮޅެއް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި މި ގެންދެވޭތޯ  

އަދި   ވެސް  ޖަވާބުތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް  ކުރު  ތަންކޮޅެއް  އެކުގައި  އެހެންވުމާ  ނަންބަރުތައް.  ހުރި  މި 

 އްސާކުރަމުންގެންދާނީ. އެކަމަށް ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާ ހިއްސާކޮށްލަދެއްވުން އެދެން.  ސުވާލުތައް ވެސް ހި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީން. މިސާލަކަށް ދަޢުވާ މި ބިލުގެ ތެރެއިން ވެސް ނުވަތަ އެހެން  

ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ވެސް ފައިސާ ހޯދަން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި މޯގޭޖު، އެއަށް ބާރުދޭ މޯގޭޖު  

ވިއްކާލަން މިސާލަކަށް ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް ވަންޏާމުން    އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ މޯގޭޖާއި، މޯގޭޖު 

މާނައަކީ މިސާލަކަށް   ވެސް ނުދެވޭނެ.  ނިޒާމަކުން  މި އިންނަ  ހިސާބަކަށް މިހާރު  އިންޓްރަސްޓަކާ  އެ މީހާގެ  ދެން 

މޯގޭޖު ހުންނަނީ  މި  ގޯތިތައް  ވެސެލްސްތައް،  މީހުންގެ  ހުންނަނީ  މި  އެ  މޯގޭޖުކޮށްފައި  އެހެންވާއިރުގައި  ކޮށްފަ. 

ހުރެދާނެ   ފަހަރުގައި  ދިޔައީމަ  ހިސާބަށް  ޕްރޮޕަޓީއާ  އެ  ސީދާ  މިސާލަކަށް  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  ފުރުޞަތު  މީހުންނަށް 

އެ   ބެލެވެނީ  މި  ކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ހުރެދާނެ.  ކަންތައްތަކެއް  ފާހަގަކުރާ  ގޮތަށް  މައްސަލަތަކެއް  ނިޒާމުގައި 

މުއްދަތު ކުންފުންޏެއްގެ  އިންޓްރަސްޓުގެ  ވެސް  ކުންފުނިތަކުގައި  މިސާލަކަށް  އަންނަނީ.  މި  މިހާތަނަށް  ތަކެއް 

ނުދައްކާ   އެ    15ދަރަންޏެއް  އެކަމަކު  އެކްޝަންސްތަކެއް.  ނެގޭ  ހުރި  އެބަ  ދުވަސްވީމަ  ގިނަ  ދުވަހަށްވުރެ 

ކަމަށް ބެލެވެނީ. މާނައަކީ ދެން  އެކްޝަންސްތަކެއް ނުނަގަނީ ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރީމަ 

އެ ބިޒްނަސް އެންވަޔަރަންމަންޓުގައި ނޫނީ އެކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ.  

އެހެންވީމާ، ފަހަރުގައި މޯގޭޖު، ސީދާ ޑައިރެކްޓްލީ މޯގޭޖަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ މިހިސާބުން އެ މޯގޭޖު ނިމި އަދި ބާކީ  

މިސާލަކަށް މޯގޭޖު ވިއްކާފައި އެ ލިބޭ ފައިސާއިން އިތުރަށް ފައިސާ ހުރިކަމަށް ވަންޏާމުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް    ފައިސާ

ވެސް   މި ހުންނަނީ. ނިޒާމު  ކޮންޓްރެކްޓްސްތައް  މި  ނިންމާލެވޭނެ. އެކަމަކު އެގޮތަކަށް ނޫން  ވެސް  ދީފައި  ފައިސާ 

 ރިއްޔާ. އޮންނަނީ މުޅިން އެހެނެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި. ޝުކު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. މި އަކުރުގެ ދެވަނަ  2)ރ(ގެ  -92އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އިން އަކުރު ދައްކާ. ދެން އިން އަކުރު ދައްކާލަދެއްވާ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ތާރީޚު  ނިމޭ  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި  ދުވަހަކަށް  ނަންބަރުގައި  ކޮންމެ  ހިނގާ  ފަހުން 

ދެންމެ ވެސް ވާހަކަދެކެވުނު އިންޓްރަސްޓް. މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށް  . މި އެއްކަލަ  ރޭޓު  ނެ އިންޓްރެސްޓް ހިސާބުކުރެވޭ

  5އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އޭރުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ފެނިފައި އޮތީ. އެކަމަކު ޚިޔާލުފުޅެއް މި ބޭނުންވަނީ. ރޯމަން  

ބައި   ގައި އޮއުނި  އެވާ  ވާހަކަދެކެވިފައި  އޭރުގައި  ކަމަށް  ފެންނަ  ކޮމިޓީއަށް  އެކަމުގައި  ކުރުމަށް  އެހެންވީމާ،  ތީ. 

 ދިމާވެދާނެ މައްސަލައެއް ނޫނިއްޔާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދީފައި އިންއިރު އަޅުގަނޑަށް ލިޔުމުގެ އެރަރއެއް އުފެދިފަ.  އަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމެންޓް އެތާނގައި  

އި އޮތް ދެ  އާގަ   5އާއި    4  އެ އަސްލު އިނގިރޭސި ޑްރާފްޓުގައި މިތާ އޮތީ އެ ދެ އަކުރު އެއްކޮށް. މިހާރު ރޯމަން 

އޭތި   ދިވެހިން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ވާހަކައެއްގެ  އެއް  ފަސޭހަކުރުމުގެ  ވާހަކައަކީ  ގެނައިއިރުގައި  ތަރުޖަމާ 

މި   އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެއާ އެއްކޮށް އަންނަ އެއްޗެއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ  އެ  ބްރޭކްޑައުން ހަދާލާފައި  އެ  ބޭނުމުގައި 

އެ   ވަކި  ސުވާލަކީ  ކޮމިޓީގެ  ވެސް  މިތަނުގައި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާގެ.  އެ  ބަލާލަނީ  މި  ކޮޕީ  އިންގްލިޝް 

ތުގެ ފަހަތުން އެކްރޫ ނުވުން ދެއްތޯ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އަދި މި ކްލެރިފައި ކޮށްދީފައި  މުއްދަ

ނުވާނެ   އެކްރޫ  އިންޓްރަސްޓް  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވެއްޖެ  އެހެން  މީގައި  ވާހަކައެއް.  ތަފާތު  މުޅިން  އެއީ  އެތި  އޮތް 

ބަ އެހެން  ހިމެނޭ  ބިލުގައި  މި  ބުނުމަކީ  ހާލަތެއް  ކަމަށް  ޖެހޭނެ  ރީވިޒިޓްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާތަކަށް  އެއް 

 ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު މިތާނގައި މިހާރު މި އޮތީ،

The total amount of interest claimed to the date of calculation and the daily rate 

at which interest accrues after that rate.  

ފަހަތު   އަންނަނީ  އެހެންވީމާ،  އެ  ފަހުން  ބައި  އޭގެ  ދެން  އެއްޗަކާ  އައި  ހަމައަށް  ކަލްކިއުލޭޝަނާ  އޮފް  ޑޭޓް  އެ 

 އިތުރުވަމުންދާނީ ޑެއިލީ ރޭޓުގެ ވާހަކަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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.  127މައްސަލައެއްނެތް އިނގޭތޯ.  ޓެއް އޮތްކަމަށް ވަނީނަމަ  އާދެ! ދެން އިން އަކުރު. އެހެން ފަރާތަކުން ވެސް ކޮމެން

ކަންތަކާ ގުޅިގެ އޮތް  މި އަކުރުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ބަދަލުގައި އެފަދައިން،  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ، ޙުކުމްކުރާ ތާރީޚުގެ  ން 

ދެއްތޯ ބައި  ގުޅުންހުރި  ދޫކޮށްލާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އައިޑިއާއެއް ލިބިއްޖެ. ކުރިއަށް.  ؟ އިންޓްރެސްޓާ  މި ދެން 

ދެއްތޯއަނެ އަދަދާއި މިންވަރު  އިންޓްރެސްގެ  ގެންދަވާ. އެ  ކުރިއަށް  ދޫކޮށްލާ  ހަމަ  މިވެސް  )ނ( މި  145؟ އްކާ  ގެ 

ގުޅުންހުރި.   އެއާ  ހަމަ  ވެސް  ދުވަހާ... މި  ޙުކުމްކުރާ  ފެނުނީ  ގުޅިގެން  ކަންތަކާ  އޮތް  މި  މާއްދާގައި  މި  ކޮމިޓީގައި 

މާއް  -1)ށ(    46ދޫކޮށްލައްވާ.   މި  ރިވިއު.  ރިވިއުގެ  ޖުޑީޝަލް  ޖުޑީޝަލް  މާއްދާތަކާއި  މަދަނީ  އާންމު  ދާ. 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މާއްދާގެ ދަށުން    65މައްސަލަތަކަށް  ކޯޓަށް ނުވަތަ  މަދަނީ  ހުށަހެޅޭ  ވަނަ  މައްސަލަތައް، ސިވިލް 

ޓްރޭޓް  . ދެން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ސިވިލް ކޯޓާއި މެޖިސްކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް

ޖުޑީޝަލް   މި  ގޮތްތަކަކަށް  ތަފާތު  އޮތީ. އެއީ  މި  މައްސަލަތައް  ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ  މި  ގޮތަށްތޯ  ބެލޭނެ  ކޯޓުތަކުން 

ނުވާއިރުގައި   އެޕީލަކަށް  ރިވިއުއަކީ  ޖުޑީޝަލް  ބޭނުންވީ.  ޔަޤީންކޮށްލަން  އަންނާތީވެ  ކުރެވެމުން  މާނަތައް  ރިވިއުގެ 

ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު އޭގެ މާނަތައް އެހެން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކުރެވެމުންދާތަން  ދެން އަދި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީ

 ފެންނާތީވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ދައުލަތުގެ   އެއީ  މައްސަލަތަކެއް.  ފެށެންޖެހޭނެ  ބެލެން  މަރުޙަލާގައި  ފުރަތަމަ  މައްސަލަތަކީ  ރިވިއުގެ  ޖުޑީޝަލް 

އެ   ދެއްތޯ. ރަނގަޅަށްތޯ  ކުރެވެނީ  އެ  ރިވިއު  ފިޔަވަޅުތާ  އަޅާ  މީހަކާމެދު  އިދާރީގޮތުން  އިދާރާތަކުގެ ނިންމުންތައްތާ 

ދަ އެހެންވީމާ،  ދެން  އޮތީ.  ނިންމާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކަން  މިހާރު  ހިންގާ،  ޖުރިސްޑިކްޝަނެއް  އެ  ކޯޓު،  ށު 

ކަނޑައަޅައިދޭ   ލިބޭނީ  ޖުރިސްޑިކްޝަން  ކަން  ކޯޓަކަށް  ކޮން  ބިނާކޮށް  މައުޟޫޢަށް  މާއްދާގައި  ޖުރިސްޑިކްޝަން 

ހުރި ތަ އިދާރާ  އިންވޯލްވާ ކަމެއް، މިސާލަކަށް އެ  ބިލުގައި މި ހުރީތާ. އެހެންވީމާ، އެ  ނެއް އޭގެ  އުސޫލުތަކެއް މި 

ބްރޯޑަރ   ޑިޓަރމިންވެގެންދާނީ. އެކަމަކު  ލޯކާލިޓީއަކަށްވާނީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަނަކުން ޖުރިސްޑިކްޝަނެއް އެ ގޮތަށް 

މި   ފަށާނީކީ  އޭތި  އެކަމަކު  ވަންޏާ.  ކަމަށް  ހުށަހެޅޭނެ  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިތުރުން  ކޯޓުގެ  ސިވިލް  ސުވާލަކީ 

 ކު ނޫނޭ ފުރަތަމަ ލެވެލްގައި. ދެންނެވި އެޕީލް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާއަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ!   ވަނީނަމަ.  ކަމަށް  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  އިތުރު  ކުރިއަށްދާނަން  އެހެންވީމާ،    -2)ށ(ގެ    46އަޅުގަނޑުމެން 

ހައިކޯޓަށް.143ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  )ހ( ގެ  މާއްދާގެ  ކޮމިޓީއަށް    ވަނަ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެހެން އޮންނައިރުގައި ހައިކޯޓަށް   އުފެދުނު ސުވާލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ މާއްދާގައި ހައިކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

އެ   އޮތް  އެބަ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ދެން  އުފެދުނު.  ކީއްވެގެންތޯ  އިނީ  މި  މާއްދާގައި  މި  ކަމަށް  އެކަނި 

 ކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ އަދިވެސް އެހާ ސެޓިސްފައިނުވާތީވެ އެ ސުވާލު.  އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދެއްވާފަ. އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު މި އުސޫލު ގާނޫނުގައި ދެން   މިހާރު ބަޔާން މި ކުރީ.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ނަމަވެސް، މިހާރު ވެސް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު މިއީ. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެބަ ހުރި ހަމަ  

މާއްދާ،   މި  މައްސަލަތައް    103މާނަކުރުއްވާފައި  މިފަދަ  ކޯޓަށޭ  ސުޕްރީމް  ހައިކޯޓާއި  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ލިބިގެން އިޚްތިޞާޞް  އިންސްޓެންސް  ބެލުމުގެ  ފަސްޓް  ހައިކޯޓުންނޭ.  ފެށޭނީ  މަރުޙަލާގައި  ފުރަތަމަ  އޭތި  ވާނީ. 

ސުޕްރީމް   އަދި  މައްސަލަ  ނިންމާ  ހައިކޯޓުން  ދެން  ހައިކޯޓު.  އަންނަނީ  މި  ކަނޑައެޅިގެން  ހާލަތުގައި  އެ  ކޯޓަކަށް 

ޓެއް ބަޔާންނުކޮށް އޮވެއްޖެ ކަމަށް  ކޯޓަށް ދާނެތާ. އެހެންވީމާ، އެ ދެ ކޯޓުން ވެސް އެ ބެލެނީތާ. އެހެންވީމާ، ވަކި ކޯ

އޮޕްޓްކުރާނީ.   އޭނަ  ކަމެއް  ކޯޓަކަށް  ކޮން  އޮންނަނީ  ޑިސްކްރެޝަން  އެ  ދެއްތޯ  މީހާއަށް  އުފުލާ  ދަޢުވާ  އެ  ވަންޏާ 

އެހާ ސްމޫތުލީއެއް ނުދާނެ. ދެން   ބައި  ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  އެއްކަލަ  ހެދީމަ  އެހެން 

 ސް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ މިއީ ކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އެ ގޮތަށް ނިންމާފައި އިނީ. މިހާރު ވެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އެއްކަމަކީ   ބަޙުސްކުރެވުނު  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އޭރުގައި  ވަރަށް  އެ  މީގައި  ވަނަ    143އަޅުގަނޑުމެން 

ހައިކޯ އޮތީ  މާއްދާގައި  މި  ކުޑަކޮށް  މީގައި  މިހާރު  ހިތަށްއަރަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އޮތީމަ  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ޓާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ    143ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް.    143ޤާނޫނުއަސާސގެ  

އަޅުގަނޑުމެންނަ ކުޑަކޮށް  އޮތީމަ  ހައިކޯޓަށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  މި  ދަށުން  މީތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހާ،  ށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ    143މިސާލަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ؟ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލުން ކިހިނެއްވާނެތޯ

  މައްސަލަތައް. އެ ބަސް އިސްފަސްކޮށްލިއްޔާ އެ އަށް ޙައްލެއް. އެހެންނޫނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންއަރާ ގޮތަކަށް މާއްދާ 

ހީވަނީ   އެ  ކިޔައިފިއްޔާ.  އިންގޮތަށް  މި  މިހާރު  ހުށަހެޅެނީ    143ހަމައެކަނި  ހަމައެކަނި  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
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ބަދަލުގައި   ޑްރާފްޓް މި އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާއިރުގައި. އޭގެ  މިހާރު މި  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކޭ 

ށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް. ހައިކޯޓު ކުރިއަށްޖައްސާލިމަ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަ  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

 ؟ ކިހިނެއްތޯވާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ބައްލަވާލެއްވީމަ   ޝަޕޯ  އެއީ  ޢިބާރާތުގެ،  ފެށޭ  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  ބާވަތުގެ  އެ  އަންނަނިވި  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

މަދަނީ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި ކޯޓުތަކަށޭ އެ ބުނަނީ. ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އެ ވޯޑް  

ކު މި  ލިސްޓު  ނޫންތޯ. މިތާނގައި  އޮތީ  އެ  ފެނިވަޑައިނުގަންނަވަނީ. މަތީގައި  ތަނުން  އެތާނގައި. މި  ރަނީ  އެބައިން 

 ފަސްޓް އިންސްޓެންސް ކޯޓުތަކުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭނެއޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ.   ގެންދަނީ  ކުރިއަށް މި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ކޮމެންޓެއް ނެތް  )ހ(.  47އެހެން  އުސޫލުން، މަދަނީ  ގެ  ޢާންމު 

ޓަކީ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން  ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯ

އާނ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮމެންޓްކުރައްވާފައި އޮތް ގޮތް މިއީ. އެއީ ކޯޓުތަކުގެ    ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓެވެ.

ތުގެ ދާއިމީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ  69ގާނޫނުގެ  

މި   އިޚްތިޞާޞް  ސަރަޙައްދީ  ބިލުގެ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ކަމަށް  ވުން  ކޯޓަކަށް  ދާއިރާގެ  ހިމެނޭ  އެޑްރެސް 

ކަމަށް   ވުން  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ނިސްބަތްވާ  ތަން  ދިރިއުޅޭ  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ  ދަށުން  ސުރުޚީގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ތަފާތުކޮށް ގެނެސްފައިވާތީ، ފުށުއެރުމެއް ކަމަށް.   69ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މަދަނީ   ދެންނެވީ  މި  ގުޅިގެން،  އިޞްލާޙާ  ގެންނަ  މި  ގާނޫނަށް  މި  އަސްލު  ނުކުތާގައި  އެ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

މާއްދާތައް   ގުޅުންހުރި  އިޖުރާއަތާ  ބައެއް  އަސްލު  ހުރޭ  އެބަ  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  ފާސްވީމާ  އިޖުރާއަތުގެ ބިލު 

ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތެއް މި  ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެ ކަމާ ގުޅޭ ނިސްބަތަކަ ށް އިޞްލާޙުވެގެންދާނެ. މިހާރު މީގައި 

މުއްދަތުތަކާ ނޫނީ އިޚްތިޞާޞްއާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އައިމަ. ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ކޮންސެޕްޓް  

އާން މީހާ  އެ  އޮތަސް  އަދި  އެޑްރެސް  ދާއިމީ  އިންޓްރޮޑިއުސްކުރަނީ.  މި  މީގައި  ގޮތެއްގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މު 
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ދިރިއުޅުން ގާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކީ ތަފާތު ދެ ތަނެއް ކަމަށްވާތީވެ. އެ ވެދާނެ ހަމަ ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުރި ތަން  

 ކަމަށް ވެސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ސިވިލް ކޯޓުން ކޮމެންޓެއް އެބަ އޮތްތޯ މިއަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

ގާނޫނުގެ   ކޯޓުތަކުގެ  ވިސްނާލެވިދާނެހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފުޅާކޮށް  ތަންކޮޅެއް  މީގައި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ކަންކަން.  69 ހުރި  ބަޔާންކޮށްފައި  މި  ބައިގައި  ބަޔާންކުރާ  މި  ކަމަށް  އިޚްތިޞާޞް  ސަރަޙައްދީ  އޮންނަ  މި  ގައި 

ރެޖިސްޓަރޑް  ވެއްޖިއްޔާ،  ކޮމްޕެނީއެއް  ލީގަލް  މިސާލަކަށް  ޕަރސަނަކަށްނުވާ  ވެއްޖިއްޔާ  އެންޓިޓީއެއް  ލީގަލް   

ވެސް. މާނައަކީ   އަބަދު  ވެސް ބަލަމުން ދިއުން  އަބަދު  ކަމަށް  އެޑްރެސް  ވެއްޖިއްޔާމުން ރެޖިސްޓަރޑް  އެންޓިޓީއެއް 

ކޮމްޕެނީސްއަ ރެޖިސްޓަރޑް  ވެސް  ގަވާއިދުގައި  އޮތް  ހެދިފައި  ދަށުން  އޭގެ  ވެސް  އެކްޓުގައި  ށް  ކޮމްޕެނީސް 

މަދަނީ   މިސާލަކަށް  ބޮޑު،  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  ދެން  ބަދަލުވެއްޖިއްޔާ.  އެޑްރެސް  ރަޖިސްޓަރޑް  އަންގަންޖެހޭ 

މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މީހާ ދިރިއުޅޭ ތަން ނޭނގުން. މިސާލަކަށް، ކޯޓުގެ ވިސްނުމުން ވިސްނާ  

މަޢުލޫ މުއައްސަސާތަކުން  އެހެން  ވަންޏާމުން  މީހަކު  ކަމަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ލިބޭ  އަދި މިސާލަކަށް  މާތު 

އެނގެންޖެހޭ   އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ  މީހަކު  ރާއްޖޭގައި  ކަމެއް.  އުނދަގޫ  ވަރަށް  އެއީ  ހޯދުމަކީ  ތަނެއް  އުޅޭ 

އެނގެންޖެ އެޑްރެހުން އެ މީހާ އުޅޭ ތަން  ދާއިމީ  ފެންނާކަށެއް. އެ މީހާގެ  ހޭނެ  މުއައްސަސާއެއް ގާނޫނަކުން ނެތް 

އޮވޭ. އެއީ އައި.ޑީ ކާޑު ޔުނިޓާ ބެހޭ ގަވާއިދެއްގައި އޮވޭ ބަޔާންކޮށްފައި ދާއިމީ އެޑްރެހުން   ކަމަށް ބުނާ ގަވާއިދެއް 

ފުޅާކޮށްފައި   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ސްކޯޕް  މީގެ  ތަންކޮޅެއް  އެހެންވީމާ،  ލިބެންޖެހޭނެއޭ.  އެޑްރެސް  އޭނަގެ 

އެންޓި ރެޖިސްޓަރޑް  އެއީ  ސާފުކޮށްދެވިދާނެހެން  އެޑްރެހަކީ  ރެޖިސްޓަރޑް  އެއީ  ވެސް  އަބަދު  ވެއްޖިއްޔާމުން  ޓީއެއް 

އެ   އަންނަނީ.  މީގައި ސުވާލަކަށް  ހަދާނީ  ކިހިނެއްތޯ  ދެން  ވެއްޖިއްޔާމުން  ޕަރސަނެއް  ބަލާނީއޭ.  ކަމަށް  އެޑްރެސް 

އެޑްރެސް އެނގޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރާނީތޯ. ދެން، މިސާލަކަށް، އަލުން  ޕްރެޒެންޓް  އަށް ރީވިޒިޓްކުރާ    69  މީހާގެ 

ކަމަށް ވަންޏާމުން އޭގައި ވަރަށް ކޮމްޕްރެހެންސިވްކޮށް އެބަ އޮތް ބުނެފައި މުޢާމަލާތް ހިންގި ތަނަށް އެ މައްސަލައިގެ  

މިސާލަކަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު   ބިސްޒްނަސް  އޮފް  ދާއިމީ  69ދަޢުވާކުރެވިދާނެއޭ. ޕްލޭސް  ގޮތުން  )ހ( އޮންނަ  ގެ 

ކުރެވޭ، މިހާރުގެ އެޑްރެހުގައި އެބަ ކުރެވޭ އަދި ޕްލޭސް އޮފް ބިޒްނަސްގައި އެބަ ކުރެވޭ. އަދި އެއީ   އެޑްރެހުގައި އެބަ 
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ޕޮލިސް   މިސާލަކަށް،  ހުށަހެޅޭ.  މައްސަލަ  އެބަ  ތަނަށް  ހުރި  އިދާރާ  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އިދާރާއެއް  ދައުލަތުގެ 

ހުށަހެޅޭ އެބަ  ހުރީ ރަށެއްގައި. އެ ތަނަށް  ގެ )ހ( ގައި  69. މާލެއަށް އެބަ ހުށަހެޅޭ. އަދި  ސަރވިސްގެ ޔުނިޓެއް 

ނުވަނީ.  މައްސަލައަކަށް  ވިޔަފާރީގެ  އެއީ  މިސާލަކަށް،  ބަޔާންކުރަނީ  މި  ވެއްޖިއްޔާމުން  ގޮތުން  އޮންނަ 

އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން އެ ދަޢުވާއެއް ކުރަން މި އޮންނަނީ ކަނޑައަޅާފައި ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުންނަ ދާއިރާގެ ކޯޓު. ދެން  

އިސްތިސްނާތަކެއް  އެއަ ފެންނަ  ށް  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  އިންޓަރޕްރިޓްކުރަމުން  ކޯޓުން  ގެނެސްގެން 

ގެ )ހ( މިހާރު އޮތް ގޮތުން ދިމާވާ އިޝޫސްތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައި މި މާއްދާއަށް    69އެއް ޚިޔާލަކީ އޭގެ  

މިސާލަ ކަމަށް.  ގެނެވިދާނެ  ބަދަލެއް  ބުނޭ  ގެންނަންޖެހޭ  އެބަ  އޭގައި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބަލާ  އިތުރަށް  އޭގެ  އަދި  ކަށް 

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ދިރިއުޅޭ ދާއިރާގެ ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބޭނެއޭ. އެތަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއޭ މައްސަލަ.  

ވާންޖެހޭ ކަމަށް ބެލެވެނީ.    އެހެންވެއްޖެއްޔާމު އެ މައްސަލައަކީ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި އޮންނަ މައްސަލައަކަށް 

ހުށަހަޅަނީ.  ކޯޓަކަށް  އެ  ޖަހައިގެން  ނަން  ހެކިވެރިއެއްގެ  މައްސަލައެއް. ހަމައެކަނި  ޑިޕެންޑްނުވާ  މައްޗަށް  ހެކިބަހުގެ 

މާލޭގައި.   ވެސް  މީހާ  ދަޢުވާކުރާ  މާލޭގައި.  ހުންނަނީ  މި  މީހާ  ދަޢުވާލިބޭ  ޑިފެންޑެންޓް،  އެއްކަލަ  ހުށަހަޅާއިރުގައި 

ކޮންޕްލިކޭޝަންސްތަކެއް  އެކަމަކު ބޮޑު  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅިދާނެއޭ.  މެދުވެރިކޮށް  ވަކީލު  މިސާލަކަށް  އޭނަ   

މީހުންނަށް   އެއީ  އެބިއުސްކުރެވޭނެ.  ސިސްޓަމް  ގޮތުން  އޮންނަ  މާއްދާ  އެ  ބަލާއިރު  އަނެއްހެން  އަންނާނެ 

 ހިތަށްއެރީ ހިއްސާކޮށްލާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.    އުނދަގޫކުރެވޭ ގޮތަށް އެ މާއްދާ އޮންނާނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތެންކިއު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުން އިޝާރާތެއް ކޮށްލާފައި އޮތީމަ ފުރުޞަތަށްފަހުގައި އޭ.ޖީ އޮފީހަށް.  

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

އިނގޭތޯ.   ނަޝީދު  އަޙްމަދު  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ގައި އެބަ    47ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ހިމަނަން  އާއިލީ މައްސަލަތައް  ތެރެއަށް  އިސްތިސްނާ  އެ  އިސްތިސްނާތަކެއް.  ދެއްތޯ  ބަޔާންކުރޭ 

 ފުރަތަމަ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މިހާރު މި އިން  ފެންނަ ވާހަކަ. އެއީ ސަބަބަކީ މިހާރު އެންމެ

ގޮތަށް އިންނަނީ. އެހެންވީމާ، ވާގޮތަކީ އާއިލީ މައްސަލަތައް މާލެއަށް ހުށަހަޅަން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މާލޭގައި  

 ދެއްތޯ. ދެގޮތަށް ވެސް ކަންތައް  ހުރެގެން ވެސް އަސްލު ހުށަހެޅޭ. އެކަމަކު މި ގާނޫނުން ބުނާ އިދިކޮޅަށް މި ދަނީ 

ހުށަހެޅޭ.   ހުންނަ ތަނަށް ވެސް މައްސަލަ  ރައްދުވާ މީހާ  ހުންނަ ތަނަށް ވެސް ދަޢުވާ  ކުރެވޭ. ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ މީހާ 
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އެންމެ ފުރަތަމަ މި ގާނޫނު އައިސްގެން، މި ގާނޫނޭ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު އައުމުން އެ އިޝޫ  

 އެކަން ޙައްލުކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލަކުން. އެހެންނަމަވެސް، އެ އުސޫލުން ވެސް ޙައްލު ނުލިބޭތީވެ  ދިމާވެގެން

ހުށަހެޅޭ   މައްސަލަތައް  އާއިލީ  ތަނަކަށް  ހުރި  މީހަކު  އެ  އޮންނަނީ  ކޮށްފައި  މި  މާނަ  ޤަޟިއްޔާއަކުން  ހައިކޯޓުގެ 

ގާނޫނު މި  އަނބުރާ  އަނެއްކާ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަތަކުގެ  ގޮތަށް.  އެއީ  އިސްތިސްނާ  މި  އަންނައިރުގައި   

ހާލަތު، )ރ( ގައި މި ބުނާ އިސްތިސްނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް، މި ބުނީ ކަންތައްތައް ހާލަތުގެ ތެރެއަށް ފެމިލީ  

ލައިދޭށޭ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޙައްލު ލިބިގެންދާނެއޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި   އެ  މައްސަލަތައް  މި ހާލަތަކީ 

 މީހަކު ހުރި ތަނަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އާއިލީ މައްސަލަތައް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީހުން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އިޞްލާޙު   ބިލެއް،  ވަކި  ގާނޫނުގެ  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  އޭރުގައި  ދެން  ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

މިދެންނެވި   ހިމަނަން  ތެރެއަށް  އިޞްލާޙުތަކުގެ  ބިލެއް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ އެ  ވަކި  ގެނައުމުގެ 

އިޞް   69 ވެސް  މާއްދާ  އެ  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފަ.  ގޮތަށް  ނުވާނެ  އެޕްލައި  ބައި  މަދަނީ  ގުޅިގެން  މިއާ  ލާޙުވާންޖެހޭ 

އެބައި   އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އިންޓެންޝަނެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަމަހައްޓާކަށް  ގޮތުގައި  މާއްދާއެއް  ތަޢާރަޟުވާ 

އަންނައިރު. އަޅުގަނޑުމެން ވަކިން އަންނާނެ މި ގާނޫނު ވުޖޫދަށް   އެގޮތަށް ތަޢާރަޟުވާ ގާނޫނުތައް  އިޞްލާޙުވެގެން 

އަނެއް ގާނޫނުގައި މާއްދާތައް ފާހަގަކޮށްލާފައި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްލާނަން ލިޔުމުން. ދެން ދެންމެ ފެމިލީ ކޯޓުން އެ  

ބަޔާންކުރާ   މި ގާނޫނު ނުހިނގާނެ ކަމަށް  ބިލުގައި ފަށާ މާއްދާގައި  ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން 

މަދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  އިސްތިސްނާ،  ޚާއްޞަ  އޮތީ  އެ  ހިމަނާފައި  ކޯޓު  ފެމިލީ  ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ 

މައްސަލައެއް   ފެމިލީ  ގޮތަކު  ދަޢުވާއެއްގެ  ކުރާ  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  އަނެއް  މީހަކު  ކްލެއިމެއް  ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ 

އި އަންނާނީ ވަރި ކައިވެންޏާއި ޙަޟާނާތުގެ މައްސަލަ އާއި ކުޑަކުދިންގެ  ނާންނާނެ. ވަރަށް ސްޕިސިފިކް ހާލަތްތަކެއްގަ

އެއަށް   އަންނާނީ.  ގޮތުގައިތާ  ޕްރޮސީޑިންގސްގެ  ފެމިލީ  ސްޕެސިފިކް  ވަރަށް  އެކަހަލަ  ގޮސް  އެގޮތަށް  މައްސަލަތަކާ 

ންނަނީ ދަޢުވާ ބިނާވާ ކޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން ކްލެއިމެކޭ ނުކިޔާނެތާ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮންޓެކްސްޓުގައި މިތާނގައި މި އަ

ނޫނިއްޔާމު ޖުރިސްޑިކްޝަން ލިބޭ ކޯޓު ކަނޑައެޅުމުގެ ބައިތައް. އެކަމަކު އެ އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވި ކޮންސަރނަށް  
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މި   ޖުރިސްޑިކްޝަނާއި  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  އަދި  ދެން  ރީވިޒިޓްކޮށްލާނަން.  މީތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަށް  އެޑްރެސްވާ 

އިސްތިސް މިހާރު  ގާނޫނުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްޗަށް  އޮތް  އައްސަވާފައި  ވެސް  ކޮމިޓީން  މި  ނުކުތާގައި  ކުރުމުގެ  ނާ 

ފެމިލީ ކޯޓުގެ   ފެމިލީ ލޯ ރިވިއުއެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގެންދަން ހަމަ  ދީފަ. ދެން  އޮންނާނެ އެކްސްޕްލެނޭޝަނެއް 

ސިވިލް އަސްލު  އެއީ  އަންނާނެ.  ތަފްސީލުވެގެން  އެއްކޮށް  އުސޫލުތަކުން  ޕްރޮސެސް  ނޯމަލް  ކޯޓުތަކުގެ   

ކޮންމެ   އުސޫލަކުން  ޓްރެކް  ބަޔާންކުރާ  މި  މީގައި  ވެގެންދާނެތީވެ  ޕްރޮސީޑިންގސްތަކަކަށް  ކަހަލަ  އިސްތިސްނާވާނެ 

 ގޮތެއް ވިޔަސް އެ ނުގެންދެވޭނެތާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ތަފާތު ގެނެސްފައި އޮންނާނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް.  

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

 ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން  އަޅުގަނޑު ފައިޞަލް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވުނީ އިން ޖެނެރަލް އިޚްތިޞާޞް

ޑިސްޕިއުޓް    47 ފަރާތުން  ދެ  މައްސަލައެއްގައި  ސިވިލް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަދައްކަނީ  މި  ގައި  )ހ(  ގެ 

ހާ އުޅޭ  ކްލެއިމްކުއުފެދިގެން  ދަޢުވާ  ލަތުގައި  ބަލައިގެން  ކަމަށް  ތަން  ދިރިއުޅޭ  އާންމުކޮށް  މީހާ  ރައްދުވާ  މީހާ  ރާ 

އަނެއްކޮ ގޮތެއް  ވައްދާއިރަށް  ކަންނޭނގެ  އެއަށް  ފުރަތަމަ  ނަގައިގެން  ނުކުތާ  އިޚްތިޞާޞްގެ  އެއްކަލަ  ޅުން 

ރައްދުވާމީހާ   ވެސް  އަބަދު  އެބަޖެހޭ.  ޑިފައިންކުރަން  ތަން  އުޅޭ  އާންމުކޮށް  އުސޫލަކުން.  އާންމު  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ 

 ތަން ދެނެގަތުމުގެ ޕްރޮސެސްއެއް ފުރަތަމަ  ދަޢުވާއަށް އިންކާރުތާ މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކީ އޭނަ އުޅޭ

އޮތީ   އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެކްޓު  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ހުންނަތަން  އެޑްރެސް  ދާއިމީ  ހިނގަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު  ތެރޭގައި  ކޯޓު 

އެބަޖެހޭ  ވެއްޖެއްޔާ  ތަން  ދިރިއުޅޭ  އާންމުކޮށް  އެކަމަކު  ބުނާގޮތަށް.  ގާނޫނުގައި  ކޯޓުތަކުގެ    އެސްޓަބްލިޝްވެފައި 

ކިހިނެއްކަން އޭތި ޑިފައިންކުރާނީ. އެ ޑިބޭޓު ދާނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ވެސް. ފުރަތަމަ މައްސަލަ ފައިލުކުރެވޭ  

 ހިސާބުން. އެހެންވީމާ، އެ ކަން ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިތުރު ކަމެއް އެބައޮތްތޯ  އެއްވެސް ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ  ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އިން މާއްދާ. ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ 

 އާދެ! ސިރާޖު.  
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 މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އްނުވޭ ސީދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ  އަޅުގަނޑު ދެންމެ ސިވިލް ކޯޓުން އެ ވާހަކަދެއްކިއިރު އެހާބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ސާފެ

ޖަހާފައި އޮތިއްޔާ ކަމަށް އޮޅުންއެރުން ކުޑަވާނެ. އަޅުގަނޑަށް   އެޑްރެސް  ދާއިމީ  ގޮތަކީ  ފާހަގަކުރި މީގައި ރަނގަޅު 

؟ ސިވިލް ކޯޓުން އޭރުގައި ސާފުކޮށް ނޭނގުނު މިހާރު މި އޮތްގޮތްތޯ ރަނގަޅީ ނޫނީ ދާއިމީ އެޑްރެސް އެހެން އޮތުންތޯ

 ފަސޭހަކޮށް އެ ކަން ދާނީ.  ؟ ބޮޑަށް ސާފެއްނުވޭ. ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ އޭތި އޮންނަން ބޭނުންވަނީއެ އެހާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

މީގެ   އޮތުމަކުން  އޮތްގޮތުން  މި  މިހާރު  މާއްދާ  އެ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މައްސަލައެއް ނެތް. އެކަމަކު އެ މަދަނީ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިފައި ހުންނަ އިތުރު ކަންކަން އެބަހުރި މިހާރު މި ހުރިގޮތުން.  

ކަމަކަށް އެއް  އަދި  ބިޒްނަސް  އޮފް  ޕްލޭސް  އޮފީހުން  އެއީ  އޭ.ޖީ  ދެންމެ  މީހާ.  ދޭ  ހެކިބަސް  ކަމަކަށް  އަނެއް   .

މާއްދާތަކަށް   އެ  މި  69ފާހަގަކުރައްވައިފި  ގާނޫނުގައި  މި  ވަންޏާ  ކަމަށް  ގެންނަ  އިޞްލާޙު  އަލުން  އަށް  )ހ(  ގެ 

މީ ދަޢުވާލިބޭ  ހަމަ  އުސޫލަކީ  އާންމު  ބެލެވެނީ.  ކަމަށް  އެލައިންވާނެ  ކަންކަމާ  ބަޔާންކުރާ  މި  ދިރިއުޅޭ  ބިލުގައި  ހާ 

ކުރާ   ވަކިން  ކްލެއިމެއް  ކައުންޓަރ  މިސާލަކަށް  އެ  ދެން  އުސޫލަކީ.  އާންމު  ހުށަހެޅުން،  މައްސަލައެއް  އެ  ތަނަށް 

ވެސް.   ތަނަކަށް  އެހެން  ލިބިދާނެ  އިޚްތިޞާޞް  ގޮތަކުން  ބަޔާންކުރާ  މި  މީގައި  ފަހަރުގައި  އެ  ވަންޏާ  ކަމަށް 

 ގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ މާލޭގައި ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައި އޮއްވާ ހަމަ  މިސާލަކަށް ރެޖިސްޓަރޑް އެޑްރެސްއަށް ލިބޭ

އެ   ބަޔާންކުރަންޖެހޭ  ވެއްޖެއްޔާމުން  އެހެން  ވެސް.  ކޯޓަކަށް  އެހެން  އޮވެދާނެ  ގޮތެއް  ލިބޭ  ކޮށްފާނެ  ދަޢުވާއެއް 

ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްތަ  އޭގެ  ކޯޓަކުންނޭ.  އެ  ހަމަ  ބަލަންޖެހޭނީ  މައްސަލައެއް  ހާލަތްތަކެއް  ހާލަތުގައި  އައިސްދާނެ  ކެއް 

 ހުރޭ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  47ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ދެން އިން މާއްދާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން
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އެއީ    އަޅުގަނޑު ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ.  މިސާލެއް  ހަމަ  ކައުންޓަރ  ތި  ސާފުކޮށްލަންވެގެން.  އެއްޗެއް  ކުޑަ  ހަމަ 

ބަދަލުވަނީ   ކޯޓު  ބަލަންޖެހޭ  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓުގައި  ނޫނިއްޔާ  ޖުރިސްޑިކްޝަން  ކޯޓުގެ  ކުރީމަ  ކައުންޓަރ ކްލެއިމެއް 

 ؟މިސާލަކަށްއެއީ ކޮން ކަހަލަ ހާލަތެއްގައިތޯ ؟ ކޮން ހާލަތެއްގައިތޯ

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

ގުޅޭ   މުޢާމަލާތާ  އޮއްވާ އެ  ހުށަހެޅިފައި  ކޯޓަށް  ދަޢުވާއެއް ސިވިލް  މެންބަރު. މިސާލަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާ،   ހުށަހެޅިދާނެ.  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓު  ރަށެއްގެ  ދަޢުވާއެއް  ރީޖަނަލް  69އެހެން  ގައި  )ހ(  ގެ 

ފުރު  އެ  ގޮތުން  އޮންނަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ވަކި  ޖުރިސްޑިކްޝަން  ބުނޭ  ނުއެއް  އެއްޗެއްގައި  އެއްވެސް  އޮވޭ.  ޞަތު 

 ކޯޓެއްގައޭ ކުރަންޖެހޭނީ. ތެންކިއު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ކައުންޓަރ   އެ  ދެން  ހިޔެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޓަރމިނަލޮޖީގައި  އަޅުގަނޑު  ނެތް.  މައްސަލައެއް  ދެން  އަޅުގަނޑު 

އެބަހުރި ދެއްތޯ   ބޭނުން މީގައި އަޅުގަނޑުގެ  އެ ކްލެއިމެއް. އެކަމަކު ފާހަގަކޮށްލަން  ތަފާތުވާނެހެން  ކްލެއިމަކަށްވުރެ 

އެބައު ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  މިސާލަކަށް  ނަންބަރެއް  އަކުރުގެ  ހިސާބު  ހަމައެކަނި  މީހުން  ގިނަ  ވަރަށް  ޅޭ 

އެޑްރެސް ކަމަށް ބައެއް ދަފްތަރުގައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މިގޮތްހެން ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނީ.  

އެތަކެއް  ނޭނގޭ  ބައެއްކަން  ކޮން  އެޑްރެހަކީ  ދާއިމީ  ދިއުންހެން.  ތަނަކަށް  އެބަ    ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބައެއް 

 އުޅޭތާ. އެހެންވީމާ، އެ ކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޭ.ޖީ އޮފީހުން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނައީމް ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އޮން ގާނޫނުގައި  ދެން  މި  ބަޔާންކޮށްފަ.  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރަންވާ  ހާލަތުގައި  އުފުލޭ  ދަޢުވާއެއް  ރައްދު  ނާނެ 

އެ   އެހެންނަމަވެސް،  އަރުވާނަން.  ޖަވާބެއް  ސްޕެސިފިކް  ބަލައިލާފައި  ޕްރޮވިޝަންތައް  އެ  ވަގުތު  މި  އަޅުގަނޑު 

 އުފުލިއްޖެއްޔާ ޢަމަލުކުރާނެ. ހަމަ އެ ކޯޓުން  ހާލަތުގައި ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއެއްގެ ތެރެއިން ކުރާ ދަޢުވާ، ދަޢުވާއެއް 
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ހަމަ   މާއްދާތައް  ސްޕެސިފިކް  އެ  އެކަމަކު  އޮންނާނީ.  އެލައުކޮށްފައި  ގޮތަށް  ހިންގޭ  ތެރެއަށް  މައްސަލަ  ބަލަމުންދާ 

 ބަލައިލާފައި ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   މިހާރު  ދެން  ދޫކޮށްލައްވާފައި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް  މާއްދާ  އޮތް  )ރ(ގެ  47ފެންނަން  ވަޒީފާގެ  10ގެ   ،

ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ   ތަން  ދިރިއުޅޭ  ގޮތެއްގައި  އާންމު  ފަރާތް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދަޢުވާއެއްނަމަ  ގުޅޭ  އެއްބަސްވުމަކާ 

ވަ ބަދަލުގައި  ކޯޓުގެ  ކަމާ ބެހޭ  ދާއިރާގައި  ކޯޓު. ދެން ޝަރުޢީ  ބެހޭ  ކަމާ  އެއީ  ޓްރައިބިއުނަލް  ދާއިރާ  ބެހޭ  ޒީފާއާ 

 ހިމެނުމާމެދު ފެންނަ ގޮތް އޭރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ސުވާލަކަށް ވީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނައީމް ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އަސްލު މި ގާނޫނުގެ މައްޗަކަށް، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ މައްޗަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި މާއްދާގައި  

 މި ގާނޫނެއް ނުހިނގާނެ. އެހެންވީމާ، ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން މި އެދުނީ މީގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ. އަޅުގަނޑު  

މި   އެބަހުރި  އަޅުގަނޑު  ހަނދާން  ގެނައި  އިޞްލާޙެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނަށް  އައު  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ހަނދާންވަނީ 

ޓަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް. ދެން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށްގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ދާގޮތަކަށް އިންތިޒާމުތައް ބަދަލުވާ  މައްސަލަތައް ކޯ

ކޯޓުތަކަށް   މެޖިސްޓްރޭޓު  ހަނދާންވޭ.  ގެނެވުނު  އިޞްލާޙަކުން  ގެނެވުނު  ގާނޫނަށް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  އެއީ  ގޮތަކަށް. 

 ؟ ވާހަކައަކީ   ހުށަހެޅޭ ވާހަކަ. އެއީތޯ މި މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނައީމް ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ
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ވެސް.   ކޯޓަށް  ސިވިލް  ބައެއް  ހުށަހެޅޭނެ  މަރުޙަލާގައި  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  މިތާ  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޖުރިސްޑިކްޝަން ނުލިބޭ މައްސަލަތައް ދެއްތޯ ވަޒީފާގެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ހަމަ ސިވިލް ކޯޓަށް،  

އެއްބަސްވުމަ ވަޒީފާއެއްގެ  ހުށަހެޅޭ  ލިމިޓެޑް  ކޯޓަކަށް  އޮންނާނީ  އެއީ. މިހާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް  މައްސަލަތައް  ކާ ބެހޭ 

ޖުރިސްޑިކްޝަނެއްތާ ލިބިފަ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުބެލޭނެ މައްސަލަތައް ހަމަ ހުށަހެޅޭނެ އެހެން ކޯޓުތަކަށް. އެހެންވީމާ،  

މައްސަލަ ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ވެސް  ސިފައިންގެ  ފުލުހުންނާއި  މިސާލަކަށް  އުސޫލުން  ޓްރައިބިއުނަލަކަށް  އެ  ތަކެއް 

ބެހޭ   ވަޒީފާއާ  އެހެންވީމާ،  ހާލަތްތަކުގައި.  ބައެއް  އޮންނާނެތާ  ބަޔާންވެފައި  ޖުރިސްޑިކްޝަން  އެގޮތަށް  ނުބެލޭނެތާ. 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޮރިޖިނަލް ޖުރިސްޑިކްޝަން ލިބޭ ހާލަތުގައި، ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޯޓޭ  

 އެ ތަންކޮޅު.   އެ އަންނަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެ )ބ( ދެއްތޯ. މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ވަޒީފާ، ވިޔަފާރިވެރިންގެ  47

ޞައްޙަ   ދަށުން  ގާނޫނުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްބަސްވުމަކީ  ގާނޫނީ  ވެވޭ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތެއްގެ  ހައިސިއްޔަތުން 

އެއްބަސްވުމު އެ  ހާލަތުގައި  ބެލުމުގެ  އެއްބަސްވުމަކަށްވާ  ދަޢުވާއެއް  އުފުލޭ  ގުޅިގެން  އިޚުތިލާފަކާ  އުފެދޭ  ދަށުން  ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޢިބާރާތުން  ލިޔުމުން ޞަރީޙަ  ފަރާތުން  ކަމުގައި އެ ދެ  ކޯޓަކަށް  ލިބިގެންވަނީ ވަކި  އިޚްތިޞާޞް 

ލި ކޯޓަކަށް  އެ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  މައްސަލައެއް  ގުޅޭ  އެއްބަސްވުމަކާ  އެފަދަ  އެއީ  ހާލަތުގައި  ބިގެންވެއެވެ. 

އާބިޓްރޭޝަން   ބޭރުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  މައްސަލަތަކުގައި  ހިމެނޭ  ދައުލަތް  ކަމަކީ.  އުފެދުނީ  ސުވާލު  ކޮމިޓީގައި 

މަގުފަހިވާނެތޯ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ؟ ޕްރޮސެސް  ޚިޔާލުފުޅެއް  އޮފީހުގެ  އޭ.ޖީ  ދެން 

އެބަ ދެއްވާފައި  މާއްދާ  އެކްސްޕްލެނޭޝަނެއް  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެހެން  އަންޑަސްޓޭންޑުވޭ.  އެބަ  އެ  މިއަށް.  އޮތް 

އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ އަނެއްކާ ވެސް  ؟ އޮތްގޮތުން މައްސަލައެއް ދިމާވޭތޯ. އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެބަ ކަމެއް ދިމާވޭތޯ

 އޭ.ޖީ އޮފީހަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ންސެލް ކައު އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އެކްސްޕްލެނޭޝަނެއް   ތަފުސީލު  ތަންކޮޅެއް  ލިޔުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ދަންނަވާލަން  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ 

ދާކަށް   ކޯޓަކަށް  ހާލަތުގައި  އޮންނަ  އެއްބަސްވުމެއް  އާބިޓްރޭޝަން  އެހެންނަމަވެސް،  އެއްބަސްވުމެއް  އަރުވަފާނަން. 

ނެތިއްޔާ. އެއީ   އެއްބަސްވެފައި  ދާން  އެއްކަލަ އާބިޓްރޭޝަނަށް  ހިނގާނީ  މައްސަލަ  ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ކޯޓުގައި 
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އާބިޓްރޭޝަން އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ ކްލޯޒް އެކުލެވިދާނެ މިސާލަކަށް ފޯކް އިން ދަ ރޯޑް ކްލޯޒެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީޒް  

ކޯޓަށްތޯ އާ މޭކްކުރާ  އޮޕްޓުކުރަން  ފެށިގެން، އެ ކްލެއިމް  ޕޮއިންޓުން  ޗޫސްކުރާ  ދާނީ. އެކަމަކު އެ  ބިޓްރޭޝަނަށްތޯ 

އެ   ނިންމާފައި  ދާން  ރޫޓަކުން  އެއް  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ބާއްވާނީ.  އެތި  އަނެއް  ފެށިގެން  ޕޮއިންޓުން 

އޮން އެއްބަސްވުމެއް  މިހާރު  ނިންމާ  އެ  ދާން  ކޯޓަށް  ދެން  ނުދާ  އިނީޝިއޭޓުކޮށްފިއްޔާ  އާބިޓްރޭޝަނަށް  ނާނީ 

 ހާލަތުގައިތާ. އެހެންވީމާ، އެ އިޝޫއެއް ނާންނާނެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

އަޅުގަނޑު އެއްކަލަ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި މި ފާހަގަކުރެވެނީ ބައެއްފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ޙައްލުކުރާނީ  މައްސަލަ  ދިމާވެއްޖެއްޔާ  މައްސަލައެއް  މިސާލަކަށް  ކޯޓުތަކުންނޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެން 

ސް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު އެބަލިބޭ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހަމަ ބާރުއަޅާ ކަމަށް  ކޯޓުތަކުންނޭ ބުނެފައި އޮންނައިރު ވެ

ސިންގަޕޫރު   ހަމަ  ދަންނަވަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ދާން  އާބިޓްރޭޝަނަށް  ސިންގަޕޫރު 

ބޭ ހަމަ  ލިބެނީ  މަޢުލޫމާތު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ. ދެން  ދާން  ދާއިރުގައި  އާބިޓްރޭޝަނަށް  އެ  ރު ތެރެއިން 

އާބިޓްރޭޝަންގެ   ސިންގަޕޫރު  އިނގޭތޯ  ވެސް  ހަވާލުވަނީ  މައްސަލަތައް  ހުރިހާ  އެ  ފަރމަކާ  ލޯ  ވަކި  ހަމަ 

ކޮމިޓީން   މި  ދެން  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ފެންނަނީ،  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހަކުން  ދެން  މަސައްކަތްކުރުމަށް. 

އަޅުގަނޑު ޕަރސަނަލް  ހަމަ  ދައުލަތުން  އަޅުގަނޑުގެ  ދިވެހި  އިނގޭތޯ.  މިއީ  އޮންނަކަމެއް  އިޝޫ  ގެ 

ކޯޓުތަކުން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަ.  ލާ  އާބިޓްރޭޝަނަށް  ސިންގަޕޫރު  ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  އެގްރީމެންޓުތަކުގައި 

ވެހިރާއްޖޭގެ  އެހެންވީމާ، އިތުބާރެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނެތްކަން އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުން ވެސް ގަބޫލެއްނުކުރާ ކަހަލަ ދެން ދި

ގަބޫލުކޮށްގެން   އެގޮތަށް  ދައުލަތުން  ނުވާނޭ. ޙައްލު ނުލިބޭނޭ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި  ޙައްލެއް  މައްސަލައެއް  ކޯޓުތަކަށް 

ބައްޓަންކުރުން އޭތި   އަބަދު ސިންގަޕޫރު އާބިޓްރޭޝަނަށް އެހެން ދާން އެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު 

ބަޔަކާމެދު އެގްރީމެންޓެއް  އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ ގައިމު ވެ  އޮންނާތީ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތަކުން  ސް ސިކުނޑީގައި 

ޚާއްޞަކޮށް   ވަކިން  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  ވެސް  އަބަދު  ދައުލަތަކުން  އެ  ގަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  ވާއިރުގައި 

މަ އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި  އަނެއްކޮޅުން އޮންނަނީ ދައުލަތެއް ނޫން. އަމިއްލަ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ވަންޏާ ހަ

އެހެންވީމާ،   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަކަށްހެން  ޙައްލުކުރެވޭނެ  މައްސަލަތައް  ޤައުމެއްގައި  އެ 

ވެސް   ގޮތުގައި  އިޝޫއެއް  މިއީ  އަދި  އައިއްސަ  ކޮމެންޓު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ތެރެއިން  ބޭރު  އެކަން 

އައިމާ  ފާހަގަ ކަން  މި  ވެސް  ގޮތުގައި  ޝަކުވާއެއް  މިއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބަށް،  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކޮށްފައި 
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މި   އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވެގެން  އެއީ  އޮތީ.  މި  ފަށާފައި  ދެކެވެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ވާހަކަ  މި  ވަރަށް  މި  ޙަޤީޤަތުގައި 

އާބިޓްރޭޝަނަށް ސިންގަޕޫރު  ލިބޭނެތޯ  ފުރުޞަތު  އެ  ދިއުމުގެ    ބަލަނީ  އާބިޓްރޭޝަނަށް  ޤައުމެއްގެ  އެހެން  ނޫނީ 

 ؟ފުރުޞަތު އޮންނާނެތޯ މިގޮތަށް މި މާއްދާ އޮވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައިޝާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނައީމް ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ދެންނެވިހެން   ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން،  ސުވާލާ  ކުރެއްވި  ދެންމެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ. 

އާބިޓްރޭޝަން އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން އާބިޓްރޭޝަނަށް ދެވޭނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ އެއްބަސްވުން އޮންނަންޖެހޭނެ.  

 ނުވަތަ ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް މާއްދާ ކަމަށް ވިޔަސް  އެއީ މައި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ

ގޮތަކަށް   އެއްވެސް  ދާކަށް  އާބިޓްރޭޝަނަށް  ހާލަތެއްގައި  އެނޫން  އޮންނަންޖެހޭނެ.  އެއްބަސްވުމެއް  އާބިޓްރޭޝަން 

އެއްޗެއް ޑިސައިޑްކުރާ  މެދުގައި  ޕާޓީސްގެ  އެހެންވީމާ،  ނުވާނެ.  ހާލަތްތަކުގައި  ލާޒިމެއް  ގިނަ  ދައުލަތުގެ  އެއީ.   

މާލީ   އެއްކޮށް ނޫނީ  އާބިޓްރޭޝަނަށް ދާން އެއްބަސްވެފައި ހުންނާނީ ވެސް ގިނަފަހަރަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ 

ޓް  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ އެއްކޮށް ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެ އެކޮޅުގެ ރިކުއަރމަންޓެއްގެ ގޮތުން އަންނަ ޑިސްޕިއު

ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްގެން   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުށަހަޅަނީ.  ދާން  އާބިޓްރޭޝަނަށް  އާބިޓްރޭޝަނަށް  ރިޒޮލިއުޝަނެއް 

ނޫނީ އާބިޓްރޭޝަނަށް   އެއްބަސްވުންތައް ނިމޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއްބަސްވުމުގައި އޮތިއްޔާ  އެ  އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް 

ހާ ނެތް  އެއްބަސްވުމެއް  ނުވާނެ.  ލާޒިމެއް  ޖުރިސްޑިކްޝަން  ދާކަށް  މި  ލޯގައި  ގަވަރނިންގ  އޮންނާނީ  ލަތުގައި 

ބޮޑެތި   އެކަހަލަ  އިޖުރާއަތެއް  ގޮތެއްގެ  ޙައްލުކުރާނެ  މައްސަލަ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ޕްރޮވިޝަނަކަށް.  ހިނގާނީ 

، ކޯޓަށް ދާން  އެއްބަސްވުންތަކުގައި އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ރޫޓަކުން އެ ދާނީ. އެހެންވީމާ

ނުދާނެއޭ   އާބިޓްރޭޝަނަކަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮންނަ  އެއްބަސްވުމެއް  ދާން  ކޯޓަށް  އެކަމަކު  ދާނެ.  ކޯޓަށް  އޮތިއްޔާ 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މި ފާހަގަކުރަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ތަކުން ކޮމެންޓެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ކުރިއަށް އިނގޭތޯ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އައިޑިއާއެއް ލިބިއްޖެ. އެހެން ފަރާ

 އާދެ! ސުޕްރީމް ކޯޓު.  

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

ހިތަށްއެރީ ސުވާލު   މި އިބާރާތް އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑު  ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  މިހާރު  ނުއުފެދިދާނެތޯއޭ. މިސާލަކަށް 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ނުބެލޭނެ އަދަދުތަކެއް    5ޖަދުވަލު   ބަޔާންކުރިއިރު މިސާލަކަށް  ގައި އެބަހުރި އިޙްތިޞާޞް 

މެ ކުރަނީ  މިސާލަކަށް އެ އިޚްތިޔާރު މި  ހެދިއިރުގައި  ޕާޓީސްތަކުން އެގްރިމެންޓް  ޖިސްޓްރޭޓް  ބަޔާންކޮށްފަ. އެކަމަކު 

 ކޯޓަކުންނޭ ތިމަންނަމެންގެ މައްސަލަ ބަލާނީ. އެގޮތަށް ލިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެތޯއޭ މި މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަށް  ގެ )ށ(. ގާނޫނީ ބިނާއެއް ނެތި އެޅޭ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދު  48

އިޙްތިޞާޞް   ނިންމުމުގެ  ގޮތުން  މައުޟޫޢީ  މައްސަލައެއް  އެ  އިޙްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  އެދި 

ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ އެ ފިޔަވަޅެއް ތަންފީޒުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާއެއްގެ ކަމާ ބެހޭ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ އެ ދަޢުވާ  

ފަރާތް ޢާންމު ދަޢުވާލިބޭ  ބެހޭ ކޯޓަކަށް  އުފުލާއިރު އެ  ދާއިރާގެ ކަމާ  ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ  ތަން  ގޮތެއްގައި ދިރުއުޅޭ 

ބަދަލު   ލިބޭ ގެއްލުމުގެ  އުފެދުނީ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން  ކޮމިޓީގައި ސުވާލު  ލިބިގެންވެއެވެ. ދެން 

 ބުން. ނަގައިދެނީ ކީއްވެކަން ސާފުކޮށްލުމަށް. ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މުދަލެއް ޕްރިޒަރވްކުރަން އަމުރަކަށް   ޝުކުރިއްޔާ. މިސާލަކަށް ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެޅިދާނެ ވަކި 

ކޯޓުން   ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ދެން  އެއީ  ސަބަބުން،  ނުނެރެދިނުމުގެ  ކޯޓުން  އެގޮތަށް  އަމުރު  އެ  އެކަމަކު  އެދި. 

އެ  މައްސަލަ ހިންގާފައި އަނެއް ޕާޓީން ހުށަހަޅާ  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިތާ ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ، އެއާ ގުޅިގެން 

މުދާ ނެތި ގޮއްސިއްޔާ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ގެއްލުންވާނެތާ އެ ޕާޓީއަށް. އެ ހާލަތުގައި އެ މުދާ ނެތިގެންދިޔައީމަ  

ނީ. ދެން ގާނޫނަކުން އެލައުކުރީމަ އޭތި  އެވާ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ހޯދަން ކްލެއިމްކުރެވޭ ހާލަތްތައް އެލައުކޮށްފައި އޮންނާ

 އަންނާނީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަގަކުރައްވާނަންތޯ  56އާދެ! ކުރިއަށް.   ކަމެއް  )ހ(. ސުޕްރީމް ކޯޓުން  )ހ(ގެ   56؟ ގެ  ބެހޭ  11ގެ  . ވަޒީފާއާ 

އެއްބަސްވުމުގެ   އެ  ދަޢުވާއެއްނަމަ  ގުޅޭ  ޢާންމުގޮތެއްގައި  އެއްބަސްވުމަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތެރެއިން  ބައިވެރިންގެ 

ކޯޓެއްގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްޗަށް  ބައިވެރިޔާގެ  އަނެއް  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  އެ  މުވައްޒަފު  މަސައްކަތްކުރާ 

ލިބި އިޙްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  މައްސަލައެއް  އެ  ކޯޓުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުފުލައިފިނަމަ  ގެންވެއޭ.  ދަޢުވާއެއް 

ކަނޑައެޅިގެން   ގާނޫނަކުން  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  މާއްދާ  ވެސް،  ކޮމެންޓަކީ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބެހޭ   ވަޒީފާއާ  ލިބިގެންވަނީ  އިޙްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  އިސްތިސްނާކޮށްފައިނުވާނަމަ 

ގެ )ހ(. ޢާންމު މައްސަލަތައް އެކުލެވިގެންވާ    77ންނަށް ސާފު.  ޓްރައިބިއުނަލަށޭ. އާދެ! މީގެ ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެ

މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ބެލުމުގައި އެ މަޞްލަޙަތު ޞައްޙަކަމާއި އެ  

މައްސަލައެ  އޮތް  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު  އަދި  މައްސަލައެއްތޯ  މުހިންމު  ޙައްލުކޮށްދިނުން  މެނުވީ  ކޯޓުން  ގޮތުގައި  އްގެ 

ޚިޔާލުފުޅެއް   ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ވެސް  އަނެއްކާ  ބަލަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުން  މައްސަލައެއްތޯ  ނެތް  ހުށަހެޅެން  ކޯޓަށް 

މައްސަލަ   ބާވަތުގެ  މި  އަދި  ހިމެނުމަށް  ބާވަތްތައް  ބެލެވޭ  ހިމެނޭ  ކަމުގައި  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު  އެބައޮތް. 

 އިގަންނަވާ ކަމަށް.  ނުވަތަ ނޫންކަން ލިޔުމަށް ފެނިވަޑައެކްސްޕަރޓޭކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ކަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

 ކުރިއްޔާ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮންސަރނަކީ ކޮބައިކަން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ މީގައި. ޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު ފައިޞަލް އާދަމް ޕްރީމް ކޯޓުގެ ސު

ފުޅާ   ވަރަށް  ބުނީ  މަޞްލަޙަތޭ  އާންމު  މިސާލަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނީ  އޭރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓްސްކުރިއިރުގައި 

 ޑިފައިންނުކުރެވެންޏާ އެ މާނަ އެބަ ނެގޭ ވަރަށް  ދާއިރާއެއްގައި އެބަ ބެލެވޭ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އާންމު މަޞްލަޙަތު

ސާފުކޮށް   ކޮބައިކަން  މައްސަލަތަކަކީ  ބެލޭނެ  އެގޮތުން  ކޮބައިކަން،  މަޞްލަޙަތަކީ  އާންމު  އެހެންވީމާ،  ފުޅާކޮށް. 

ރައްދު މައްސަލަތައް  އެފަދަ  ކަމަކީ،  އަނެއް  ދެން  ކަންތައް.  އެއް  އެއީ  ކަމަށް.  މުހިންމު  އޮތުން  ވާ  ބަޔާންވެފައި 

އެބަ   ފަރަތެއް  ރައްދުވާ  ހުށަހެޅިފައި  މައްސަލައެއް  އުސޫލަކީ  ޢާންމު  ހުށަހެޅިދާނެތޯ.  ވެސް  ގޮތަށް  ނެތް  ފަރާތެއް 

 ހުންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ނެތި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެތޯ. އެ ކަން ސާފުކޮށްލުން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނަނީ.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. މި މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް މިޓިގޭޝަންގެ ވާހަކަ އަސްލު. ދެން ގާނޫނުގައި  

މައްސަ  ލަ ހުށަހެޅުމުގެ  އެގްޒޯސްޓިވް ލިސްޓެއް ނުދެވޭނެތާ. ޢާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައެއްގެ އެ ޕާޓީއަކަށް 

މައްސަލައެއްގައި   އިންޓަރެސްޓް  ޕަބްލިކް  ކޮންމެ  ކުއެސްޝަނެއްތާ  ބަލާނެ  ކޯޓުން  އެއީ  ލިބިގެންވޭތޯ  ހައިސިއްޔަތު 

އިންޓަރރެސްޓް   ޕަބްލިކް  ޗެޕްޓަރއަކަށްވެފައި  ބަޔާންކުރާ  ޚަޞްމުން  ޗެޕްޓަރއަކީ  މި  މިތާ  އެހެންވީމާ،  އަސްލުގައި. 

ވަން ކަމަށް  ކުރާ  މިސާލަކަށް  ދަޢުވާއެއް  ބަލާނެ. އެއީ އަސްލު  ޕާޓީއެއްގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޯޓުން  އެ  އަސްލުގައި  ޏާ 

ކިހިނެއްތޯ   ސޯ،  މައުޟޫޢެއްގައި.  ވަކި  ލެވިދާނެތޯ  ދަޢުވާއެއް  ތިބެފައި  މިހެން  އެންމެން  އަޅުގަނޑުމެން 

ސްޓޭންޑިންގ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާލަތުގައި  އެ  ގުޅޭނީ.  ކޭސްއާ  އެ  ބެލުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނާއި  ބަލާ  ލިބޭތޯ 

ކޭސްތަކެއްގައިތޯ   ކޮންކަހަލަ  އުނދަގޫވާނެ  ތަންކޮޅެއް  ލިސްޓެއްދޭން  އެގްޒޯސްޓިވް  ދެން  މާއްދާއަކީ.  މި  މާއްދާއެއް 

 އަންނާނީ އެ ހާލަތު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވެއްޖެ. ދެން ސިވިލް ކޯޓުންތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޟީ ޤާ ކޯޓުގެ ސިވިލް

ނޫނީ   އިތުރުކޮށްލާނިއްޔޭ އޭގެ އަސްލު ވަކި ލިމިޓެއް އޭގައި  ހިތަށްއެރީ އެއަށް  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު 

ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރެއް  އޭތި އެގްޒޯސްޓްކޮށްފައި ވަކިން ބުނަން އުނދަގޫވާނެއޭ. މިސާލަކަށް  

އެއިދަރ   އެއީ  އިނގޭތޯ.  ގޮތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު  ޓީ.ވީން  ޤައުމީ  ދަޢުވާކުރި  މީހަކު  ހުރި  ޖަލުގައި  ކުރީގައި 

ދައްކާ  ކޮންޓެންޓު  ޚިލާފު  އިސްލާމްދީނާ  ޓީ.ވީން  ޤައުމީ  ނެތް.  ކަމެއް ހަނދާނެއް  ފޯމެއް  ދަޢުވާ  ކަމެއް    ލެޓަރއެއް 

އެހެންނޫންތޯ.   ކޮބައިހޭ  އިންޓަރެސްޓަކީ  ޕަބްލިކް  ކޮބައިހޭ.  އިންޓްރަސްޓަކީ  އޭނަގެ  މިސާލަކަށް  އޭގެ  ވާހަކަ. 

އަޅުގަނޑަށް   މިސާލަކަށް  ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ.  އެއީ  ޑިޓަރމައިންކުރަންވީހެން  ހުށަހެޅީމަ  އޭތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އޮތީ ރަނގަޅަކަށް ނޫނޭ. ދެން ކޮބައިހޭ އަޅުގަނޑުގެ  ހުށަހެޅިދާނެތޯ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި މިހާރު  

ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު   ޑިފައިންވުން މުހިންމު  އޭތި  ހީވަނީ  ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް  ކޮންމެވެސް  އޭތި  އިންޓްރަސްޓަކީ. 

ބަ  އޭގެ ސްޓޭންޑިންގއަށް  ލިމިޓެއް ނުއެއް ކުރެއްވޭނެ ކަންނޭނގެ. އަދި މިސާލަކަށް  އެ  އޭތި  ކާކުތޯ  ލައިފިއްޔާމުން 

 ދަޢުވާކުރާނީ. ކިހިނެއްތޯ. މިސާލަކަށް ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރެވިދާނެތޯ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ނ(    85އާދެ! ކުރިއަށް.   އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ  ގެ  މަޤާމެއް  ދައުލަތުގެ  ޚަޞްމަކީ  ހިމެނޭ  މައްސަލައެއްގައި 

ވެ. މި މާއްދާގައި އިޝާރާތްކުރަނީ ދައުލަތް  ލުވާނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެޚަޞްމެއް އެ ދަޢުވާގައި ތަމްސީ

 ހިމެނޭ މައްސަލަތައްތޯ ސާފުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ބޭނުންވީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ނޫން.   އިންސިޓިޓިއުޝަނެއް  ހަމައެކަނި  ދައުލަތުގެ.  ދެއްތޯ  ހުންނާނެ  ވެސް  މަޤާމުތައް  ޝުކުރިއްޔާ. 

އަމިއްލަ   ރެޕްރެޒެންޓްކުރާނީ  އިންސްޓިޓިއުޝަން  އުސޫލަކީ  ޢަމަލުކުރާ  މިހާރު  ވެއްޖެއްޔާމުން  އިންސްޓިޓިއުޝަން 

ސްޓިޓިއުޝަނަކުންނޭ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ. އެހެންނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ  ނަމުގައި ދަޢުވާކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އިން

އެ   ވެސް.  މަޤާމުތައް  ވަކިވަކި  ހުންނާނެތާ  ހަމަ  ދެން  މައްސަލަތައް.  މަދަނީ  ދެއްތޯ  އަންނަނީ  މި  އޮފީހަށް  އޭ.ޖީ 

ހައިސިއްޔަތެއް އޮވެފައި ނޫނީ ލިބޭ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  އޮވެއްޖެއްޔާ  މަޤާމުގެ ފަރާތަކަށް އަމިއްލައަށް އެ   ހައިސިއްޔަތެއް 

އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާނީ ބޭސިކަލީ މި ބުނަނީ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ، މިވެނި މީހެއް މިވެނި އެޑްރެހެއްގެ މިވެނި އައި.ޑީ  

ކާޑު ނަންބަރެއް ނޫނޭ. އޭނަ ހޯލްޑްކުރާ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނޭ އޭނަ އެ ދަޢުވާގައި ރެޕްރެޒެންޓްކުރާނީ ކޯޓުގައި.  

ކްލެރިފައިކޮށްލަދެވިދާނެ  ޕަރ އިތުރަށް  އިބާރާތް  މާއްދާގެ  މި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހައިސިއްޔަތާއި...  ސަނަލް 

އިދާރާގެ   ކައުންސިލު  ވިދާޅުވާ  ތި  މިސާލަކަށް  ޕޮއިންޓަކީ  މީގެ  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތަކަށް.  ސާފުވާ  މިއަށްވުރެން 

އޭނަ   ދަޢުވާކުރަނީ  މައްޗަށް  މީހާގެ  އެ  ކުރި  މިސާލުގައި  ހައިސިއްޔަތުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލު  އެ 

ކަމަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ވަންޏާ ރެޕްރެޒެންޓްވާނީ އޭނަގެ އެ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަކުން އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު ޖަހާފައި އެ  

 ހައިސިއްޔަތަކުން ނޫނޭ. އެ ޑިސްޓިންކްޝަން އެކަނި މި އަންނަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކުރާ   މީހަކު  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  ދައުލަތުގެ  މިސާލަކަށް  ސާފުކޮށްލަން.  އެއްޗެއް  ކުޑަ  އޭގައި  އާދެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

އިނގޭތޯ. ވިޔަފާރިއަށް ކޮންމެވެސް ގެއްލުމެއްވަނީ   މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުލިބެނީ  ކަމެއްގެ ސަބަނުން 

ކީ އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގައި ހުންނަ ކޮންމެވެސް މަޤާމެއްގައި ހުންނަ  އިނގޭތޯ. ދެން އެކަމަކު އެ ކަން ކުރާ މީހަ

މަދަނީ ބަދަލެއް ހޯދަން ވެސް   ދަޢުވާއެއްނުކޮށް އޭނަ ހަމަ  ވެދާނެ. ދެން ނެސަސަރިލީ ކޮންމެހެން ޖިނާޢީ  މީހަކަށް 
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އިންސްޓިޓިއުޝަ އެ  އަދި  ދެން  އޮވެދާނެ.  ވެސް  ނަން  އޭނަގެ  ހާލަތުގައި  އެ  ދެން  ވެސް  ކޮށްފާނެ.  ނަން  ންގެ 

ޒިންމާ   އޭގައި  ދައުލަތުންހޭ  ޕްރޮޓެކްޓްކޮށްފައި  އޭނަ  ދައުލަތް  އެ  ދައުލަތުން  ވެސް  އަބަދު  އެހެންވީމާ،  އޮވެދާނެ. 

މިސާލަކަށް   ފެނޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  އުޅެނީ.  މި  ރިފްލެކްޓްކުރަން  މީތި  އަސްލު  އޭތިހޭ  ނަގާކަން. 

އަޅު ހަމަ  ބޮޑެތި  ގްރޮސް  ބައެއްފަހަރަށް  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ނެގްލިޖެންސް  ހަމަ  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  ގަނޑުމެން 

ނަގަންޖެހޭ   މީހަކު  ކުރާ  ކަން  އެ  ވެސް  ދުވަހަކު  އެކަމަކު  ކޮށްފަ.  ކަންތައް  އެބަހުރި  ހިސާބަށް  ނެގްލިޖެންސާ 

ކަމެއް ދަ ހުރިހާ  އިނގޭތޯ. އޭގައި  ދައްކަންޖެހެނީ  ފައިސާ  އެ  ނޯވޭ. ރައްޔިތުން  އެ  ޒިންމާއެއް  އުލަތުން. ދައުލަތުގެ 

ވެސް   ކަމަކުން  ކުރި  އޭނަ  ނޯވޭ.  ޒިންމާއެއް  އެއްވެސް  އަދާކުރަންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  އޭނަ  ހުރެފިއްޔާ  މަޤާމެއްގައި 

ރައްޔިތުން   ވެސް  އަނެއްކާ  ހަމަ  ޑޭ  ދަ  އޮފް  އެންޑް  ދަ  އެޓް  ބަރޑަން  އޭގެ  ވެސް  ކަމަކުން  ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް 

ސް ޕޭޔަރުންގެ މަނީން ޕޭކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށްތޯއޭ އަނެއްކާ ހަމަ. އަނެއްކާ  ޕޭކުރަމުން މި ޖެހެނީ. ޓެކް

މަޤާމެއްގެ   ނާންނާނެތޯއޭ  ހިސާބެއް  ވަކި  ނޫނީ  ލައިނެއް  އޭގައި  ނޫނިއްޔާ  އުޅެނީ.  މި  ކޮންޓިނިއުވާން  އެ 

ނެގްލިޖެންސް އޭނަގެ  ވިޔަސް  ކަމަށް  މީހަކު  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  ނޫނިއްޔާ    ހައިސިއްޔަތުން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮވެއްޖެ 

ނެގްލިޖެންސް އޮތް މިންވަރަކަށް ބަލާފައި ވެސް ޕަރސަނަލީ އެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން އޭނަ ކުރި ކަމަކަށް  

އޮތީމާ   މިހެން  ނާންނާނެއޭ.  ހާލަތެއް  އުފުލަންޖެހޭނެ  ބުރަ  އެކަމުގެ  މީހަކު  އެ  ގޮތުން  މަދަނީ  ޒިންމާވާންޖެހި  އޭނަ 

ފައިސާއިން  އަޅުގަނ ޓެކްސް  ހަމަ  ޕޭކުރަންޖެހެނީ.  އަނެއްކާ  އަޅުގަނޑުމެންހެން  ހަމަ  ވެސް  ހައްތަހާ  ހީވަނީ  ޑަށް 

 ރައްޔިތުންނޭ އޭގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ވެސް ދައްކަންޖެހެނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ފަރުދީ   ގުޅޭގޮތަކުން  ކަމަކާ  ކުރާ  ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ  އެ  ފަރާތަކުން  ހިމެނޭ  މުއައްސަސާއެއްގައި  ދައުލަތުގެ 

ކަންތައް   ކުރާ  ބޭރުން  ނިޒާމުން  ދެން  ހައިސިއްޔަތުން.  މަޤާމުގެ  ނުޖެހެނެނޫންތޯ.  ޖަވާބުދާރީވާކަށް  ހައިސިއްޔަތުން 

 ވެގެން. ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ އޮންނަ އުސޫލުންތާ ޢަމަލުކުރާނީ. ދެން  ދެއްތޯ އެ ދަނީ އަލްޓްރަރ ވަޔަލަސް ކަމަކަށް 

އޮންނާނެ އޭގައި  ދެން  ތަފާތު.  މުޅިން  އެއީ  ވަންޏާ  އަންނަކަމަށް  ކްލެއިމެއް  ލަ އިތުރު  ވައިކޭރިއަސް  އިބިލިޓީ  ތާ 

މި   ލޯއެއްގައި  ސަބްސްޓެންޓިވް  އެ  ދެން  އެއީ  ބައިތައް.  އެ  ހާލަތްތަކާއި  ޓްރެބިއުޓްވާ  އެ  އިންސްޓިޓިއުޝަނަށް 

އަނެއްހެން   ދެއްތޯ.  ކޮންސެޕްޓެއް  ޓޯޓްގެ  އިޝޫއަކީ  ނެގްލިޖެންސްގެ  ދެން  ކަންތައްތައް.  އަންނާނެ  ކަނޑައެޅިގެން 

ވާގެ ތެރޭގައި އެ އަންނަ އަސްލު ބައިތައް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި )ނ(  ނޯމަލް ރޫޓުން ޖުޑީޝަލްގެ ރިވިއުގެ ދަޢު
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ސާފުކޮށް   އެއަށްވުރެން  އިބާރާތް  މާއްދާގެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އުފެދޭ  ސުވާލު  ވިދާޅުވާ  ތި  އޮތްގޮތުން  މިހާރު  ގައި 

 ބަޔާންކުރަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މި   ވަކިން  އަޅުގަނޑު  ވެސް،  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ދެން  ނޫން.  ދިވެހިރާއްޖޭގައެއް  ހަމައެކަނި  މިއީ  ފާހަގަކުރަނީ  ކަން 

ޚާއްޞަކޮށް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގައި ބޮޑެތި މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނިތަކުންނާއި އަދި އެ ޤައުމުތަކުގައި  

ބޮޑު  ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން އެ މީހުންގެ އެންމެ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން. އެ  ހުންނަ   ޕްރޮފިޓެއް މި ހޯދާ އެއްޗަކީ 

ކޮންޓްރެކްޓް ގަވަރމަންޓުން ނަގާފައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް އޮބްލިގޭޝަން ފުރިހަމަނުކޮށް އެ ދެން ހިނގާ ކަންތައްތަކެއްގެ  

ހުންނަ އެތެރޭގައި  ނޫނިއްޔާ  ދަޢުވާކޮށްގެން  ކިޔާފައި ސަރުކާރަށް  ނުވިއްޔޭ  ވިއްޔޭ  ޑީލްތަކަށް    ސަބަބުން  އިންސައިޑް 

ރާއްޖެ   ވިޔަފާރިއަކީ.  ކޯޕަރޭޓް  ނުވަތަ  ސްޕޯޓަކީ  ކޯޕަރޭޓް  ބޮޑު  އެންމެ  މިއީ  ހޯދުން  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  ހަދައިގެން 

އޮންނާތީވެ   ކަންބޮޑުވުން  އެކަމުގެ  އެހެންވީމާ،  ގޮތް.  ހިނގާ  ކަން  އެ  ވެސް  ދުނިޔޭގައި  މުޅި  ނޫން،  އެކަންޏެއް 

އެވޮއިޑްކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮވެއްޖެއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނު ން މިހިރީ އޭތި އެވޮއިޑްކުރެވޭނެ ގޮތަކީ މީގެން ވެސް 

 އެގޮތެއް ހޯދުމަކީ އެއީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ އެހެންވެގެން އެ ކަން ފާހަގަކުރީ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ސިވިލް ކޯޓުން ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ. 

 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފައްޔާޟް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެ ކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވީމަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޚަ  86 ނުވަތަ  ޚަޞްމެއް  ދަޢުވާގެ  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  )ހ(.  ފަރާތެއް  ގެ  ތަމްސީލުކުރާނެ  ޞްމުން 

މި   ކަމެއް.  ފާހަގަކުރެއްވި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ސުވާލަކީ،  އުފެދުނު  އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށް 

 މާއްދާގައި ބުނާ އަމުރު ރައްދުވާނެ ފަރާތެއް ބަޔާންކުރުމަށް އަދި އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތެއް ހިމެނުމަށް.
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 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ ސުޕްރީމް ކޯ

މި އޮތީ   ސުވާލު އުފެދިފައި  އިނގޭތޯ.    86އަޅުގަނޑުމެން  ބަޔާންކޮށްފައި  އެބަހުރި ހާލަތްތަކެއް  ދަށުން  )ހ(ގެ  ގެ 

ޚަޞްމެއް   ހިމެނޭ  ދަޢުވާގައި  އޮންނަނީ  މި  ނަންބަރުގައި  ދެވަނަ  ބައެއްކަން  އޭގެ  ކޮން  ޚަޞްމުންނަކީ  ނުވަތަ 

ނޭނގުން. ނުވަތަ ކޮބައިކަން ނޭނގުން. މިކަހަލަ ހާލަތްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި މީގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،  

 އަމުރު ކޯޓުން ނެރޭއިރުގައި އެ ރައްދުވާނީ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯ އެ ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

 އޭ.ޖީ އޮފީހުން ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. މިތާނގައި މި ބުނަނީ، ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެއް ނުވަތަ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް  

ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގެ ވާހަކަ. ޕާޓީއެއް، އިތުރު ޕާޓީތައް ދަޢުވާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމާއި ތަމްސީލުކުރާނެ  

ދަޢުވާ ދެން  ކަނޑައެޅުމާ.  އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތެއް  ހާލަތްތައް  ހިމެނޭ  ނަންބަރުގައި  ދެވަނަ  މި  ސްޕެސިފިކްކޮށް  ގެ 

އެހެންނަމަވެސް،   ދަންނަވައިލާނަން.  ބަލައިލާފައި  ޑްރާފްޓުން  މިތާ  ކުރީގެ  ތަފްސީލު  ފަރާތްތަކުގެ  ރައްދުވާ  އަމުރު 

ގުޅިގެން އަންނަ   މިއާއި  ނޫން. ކޯޓުގެ  އަންނަނީ އިޖުރާއަތެއް  ވެސް މި  ގަވާއިދުތަކުގެ އިޖުރާއަތު  އަނެއްކާ  ކޯޓުގެ 

އެހެން   އަމުރުކުރަމޭ.  ތިމަންނަމެން  ހިމެނުމަށް  ދަޢުވާގައި  މި  ޕާޓީއެއް  މިވެނި  އަމުރުކުރާނީ  އެކަމަކު  އަންނަނީ. 

ކިޔާފައިތާ. އެ މައްސަލަ ހަމަ އަނެއް ފަރާތުން ހުށަހެޅީމަ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ބައްލަވާނީ. އަޅުގަނޑު މިސާލަކަށް  

މައް އެދިގެން  މި  އަމުރަކަށް  އަސްލު  ކޯޓަށް  ބުނަނީ،  މި  އަޅުގަނޑު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ  ސަލައިގައި 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކަށް އެނގޭނެ ދެން ތިރީގައި އިންނަ މާއްދާ ބައްލަވާލެއްވީމަ. )ށ( ގައި ވެސް އެ އަންނަނީ މި  

ހުށަ އެދި  ނެރެދިނުމަށް  އަމުރެއް  ދަށުން  )ހ(ގެ  އަމުރެއްގެ ދަށުން  މާއްދާގެ  އެފަދަ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް 

އެގޮތަށް   ފަރާތް  ރައްދުވާ  އަމުރު  އެހެންވީމާ،  ޚަޞްމެކޭ.  ދަޢުވާގެ  ނުވަތަ  ފަރާތް  އެދޭ  ޢައްޔަނުވުމަށް 

 ކްލިއަރވާނެނޫންތޯއޭ އިން ޑިޕެންޑިންގ އޮން އެޕްލިކޭޝަން.  

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ލްއުސްތާޛު  އަސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 
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ބައިތޯ މި އަންނަނީ ނޫނީ މިހާރު ޚަޞްމުން އެއީ ކޮން ބައެއްކަން   ތަދައްޚުލް ކުރުވުމުގެ  ބަޔާންކުރެވެނީ  މީގައި މި 

ފަރާތެ  2ނޭނގުން   ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ  އެއަށް  ތަދައްޚުލްކުރުވަނީތޯ  ދެން  އޮތީމަ  އެހެން  ސްޕެސިފިކްކޮށް  އް  ގައި 

އުފެދުނީމަ އެ ކޮމެންޓު ހިމަނާލާފައި އެ  ؟ އެހެންތޯވާނީ މި ސިޓުއޭޝަންގައިވާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލު 

 އޮތީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އަސްލު   އިންނަނީ  މި  ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާނެ  މިތާ  ކަށަވަރުނުވާ  ކާކުކަން  ބޮޑަށް  ހާލަތަކަށްވުރެ  ތަދައްޚުލްކުރުވާ 

ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ނީ  ފަރާތްތައް ޢައްޔަނުކުރާ ހާލަތުގައި. އެހެންވީމާ، ޕާޓީސް ޑިޓަރމިން ނުކުރެވިގެން ދެން އެ ޕާޓީ 

މަރު  ކާކުކަން ކަނޑައަޅާ  އަންނަނީއެއްލާޙަކޯޓުން  މި  ވާހަކަ  މި  ގެ  ޑްރާފްޓުން  އިނގިރޭސި  އަޅުގަނޑުމެން   .

 އޭގެ ތަފުސީލުތައް އަރުވާނަން އިނގޭތޯ.   އިޕްރޮވިޝަން ހޯދާލާފަ

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

 އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ސުވާލު އުފެދުނީމަ، މި ކޮމެންޓް މި ހިމަނާލީ. މަދަނީ ދަޢުވާއެއްގައި އެ ކަން ސާފުނުވާތީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

ފާހަގަކޮށްލަން.    87..ދާތީވެ   ހަމައެކަނި  އިނީމަ  ކޮމެންޓެއް  )ހ(87އަށް  ރައްކާތެރިކަން  ގެ  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖަކު   .

ލިބިގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގަންވާނީ، އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ  

ބޭނުމަށް ޓަކައި  މި ބުނަނީ، މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ  )ށ( ގައި    ފަރާތެއް ޢައްޔަނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެހެން ބުނެފައި 

ލިބިގެންވާ   ރައްކާތެރިކަން  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖާގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތެއް  ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ  މަޞްލަޙަތު 

ފަރާތުގެ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ. މީގައި މި ބުނާ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ މާނަކޮށްދޭންޖެހޭ. ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ބެލެނިވެރިކަ ގާނޫނީ  ދެން  ގާނޫނުތަކުގައި  ބެހޭ ގާނޫނުގަޔާއި  އާއިލާއާ  ބަޔާންކުރަނީ  މި  ބެލެނިވެރިކަން  ން، ކުއްޖާގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ދެއްތޯ. ދެން އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި މި ބުނަނީ، ކުއްޖާގެ  

ރިޔާ ނެތް ހާލަތުގައި ގާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔަކު  ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔައީ ކުއްޖާގެ ބައްޕައޭ. ދެން ޝަރުޢީ އިސް ބަލަދުވެ 

ޙައްޤުތައް   އަންނަނީ ކުޑަކުދިންގެ  ބެލެނިވެރިޔާ ވާހަކަ މި  ޢައްޔަނުކުރަންވާނެ ކަމަށް އެ ވާހަކަ މި އަންނަނީ. ދެން 

މި   އިޚުތިޞާޞް  އެ  އޮންނަނީ  މި  ކަނޑައެޅުން  ފަރާތްތައް  މި  އެހެންވީމާ،  ގާނޫނުގައި.  ބެހޭ  ރައްކާތެރިކުރުމާ 
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ންނަނީ ފެމެލީ ކޯޓަށް. މާލޭގައި މި ބުނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުގައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މީގައި މި ބުނާ ފަރާތް،  އޮ

ޢައްޔަނުކުރަންޖެހޭ ކަން ނުވަތަ މި ކަން މާނަކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ ނޫނީ ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހުތޯ އެ ކަން ކުރާނީ ނުވަތަ  

 ބުނާނީތޯ.   ކާކުތޯ ނޫނީ ހަމައެކަނި ބެލެނިވެރިޔާއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން.... ހައިކޯޓުން ވެސް ކޮމެންޓެއް. 

 

   ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:އަލްއުސްތާޛު ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ  

މާއްދާގައި   އެ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ހަނީފް.  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭނުންކުރާ   އާންމުކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތަރުޖަމާއެއްވީމާ  އަޅުގަނޑަށް  ފާހަގަކުރެވުނީ،  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުރިއިރު  ގެނެވިފައި  ދިވެއްސަށް  ނޫން  ޖާގަންސްއެއް  އަޅުގަނޑަށް  ލީގަލް  ބެލެނިވެރިޔާ  ގާނޫނީ  މިސާލަކަށް  ހުރީ.   

އަޅުގަނޑުމެން   އާންމުކޮށް  އޮތްއިރު  ދިވެހިކޮށްފައި  ގޮތަށް  އޮތް  ގާޑިއަން  ލީގަލް  ކޮޕީގައި  އިނގިރޭސި  ހީވަނީ 

ގާނޫނީ   ބަދަލުގައި  ގެނައުމުގެ  ޓަރމިނޮލޮޖީ  އެ  ދެއްތޯ.  ބަލަދުވެރިޔާ  ޝަރުޢީ  ޓަރމިނޮލޮޖީއަކީ  ބޭނުންކުރާ 

ނިވެރިޔާ ގެނެވިފައި އޮތީމަ އެހެރީ އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެފަ. އެހެންވީމާ، މިހާ ބޮޑު އެއްޗެއް އަންނައިރު  ބެލެ

އެއީ   ދެއްވުން  ސަމާލުކަން  ޖާގަންސްއަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  ފީލްޑުގައި  ލީގަލް  ނޫނީ  ތެރޭގައި  ކޯޓުތަކުގެ  އާންމުކޮށް 

 ނެ ކަމެއްހެން.  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ނޯޓުކޮށްލަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީސް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އެ   ކޯޓުން  ފެމެލީ  ފުރަތަމަ  މާއްދާއަށް  މި  އެވޮއިޑްކުރުމަށް  އެބަ  ކޮންފިއުޝަން  ވިދާޅުވާ  އެ  ޝުކުރިއްޔާ. 

ސަޖެސްޓްކުރެއްވިހެން އަކުރެއް އިތުރުކޮށްފައި ގާނޫނީ ބެލެނިވެރި... އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ  

ބަލަދުވެރިންނަކީ ޝަރުޢީ  އެއީ  ބާއްވަން.  ޓަރމް  ގާނޫނުގެ  އެ  އެ  އަންނަ  ތެރެއަށް  ކޮންސެޕްޓް  ލޯ  ފެމިލީ   ،

ގާނޫނީ   އާއި  ބަލަދުވެރިޔާ  ޝަރުޢީ  ގާނޫނީ،  އަދި  ޝަރުޢީ  ޑިސްޓިންގްޝަނެއް.  ގެންގުޅޭ  އަސްލު  ޕަރޕަސްއަށް 
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މާނައިގަ  އެ  ހަމަ  ގާޑިއަންއޭ.  ލީގަލް  ބުނަނީ  މި  މިތާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އެކަމަކު ބެލެނިވެރިޔާއާ.  މި.    އި 

 ކޮށްދޭއިރުގައި އެ އިތުރަށް ކްލައިރިފައިކޮށް ދެވުނީމާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ޑައުޓް ކްލިއަރވާނެ ކަންނޭނގެ.  މާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

އަދި އެއް ހާލަތްތަކަކީ މައްސަލަ   ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ބައެއް 

ވެސް ޙައްލުވާނެ   އެކަން  ވެއްޖެއްޔާ  ވޭ. އެހެން  ވެސް  ކަމަށް  ބެލެނިވެރިޔާ  އެ ވިދާޅުވާ  އޭނަގެ  ފަރާތަކީ  ރައްދުވާ 

ބަ ހުއްދަދޭ ދެއްތޯ ޚާއްޞައެހީއަށް  ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ބައްޓަންކުރެއްވުން މުހިންމުވާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުން އެ

އޭނަގެ   ނޫނީ  ފަރާތަކަށް. އޭނަގެ ތިމާގެ  އެހެން  މުޢާމަލާތްކުރަން  ކުޑަކުއްޖެއްގެ މުދަލުން  ކުއްޖެއް ނުވަތަ  ބޭނުންވާ 

އެބަ   މުޢާމަލާތްތަކެއް  އެބަ ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގެ ހެދުމާ ބައިވަރު  ހުއްދަނަގައިގެން  ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއެއްގެ އެ 

ނޫނީ   އެޑްވާންޓޭޖްނަގަނީ  މީނަ  ޝަކުވާކުރޭ  އެބަ  ވެސް  މީހަކު  އެހެން  އާއިލާގެ  އެ  ހާލަތުގައި  އެ  ދެން  ކުރައްވާ. 

މިހެން ކަމެއް ކުރަނީއޭ. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ މި ކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ މި  

ހުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނު ބުނާ އެ ބަޔާއި ދެން  މާއްދާ ބައްޓަންކުރަންވާނީ. ދެން އޭ.ޖީ އޮފީ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގާނޫނުގައި ބުނަނީ ހަމަ ސީދާ އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން.  

ހައި އެ  އޮޓޮމެޓިކުން  އެއްޗެކޭ.  ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ  ކޯޓުން  މާނައަކީ  ވެސް  މީހަކަށް.  އެ  އެއްވެސް  ލިބޭހޭ  ސިއްޔަތު 

ވެއްޖެއްޔާ   ގޮތުން  ބުނާ  މި  މީގައި  ފެށޭނީ.  ޝަރީޢަތް  ނޫންހޭ  ފަހުގައި  ޕްރޮސެސްއަކަށް  ވެއްޖެއްޔާ  އެހެން 

ފުރަތަމަ   ދެއްތޯ  ޕްރޮސެސްއެއް  ވަކި  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ޢައްޔަންވެގެން.  އިނުން  ފުރަތަމަ  ވެސް  ޝަރީޢަތްކުރެވޭނީ 

 ހޭ ދެ މީހަކު އެބަ ކޯޓަށް އައިސްގެން.  ޢައްޔަންކުރަންޖެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ! މި ތާނގައި މި އަންނަނީ މި ކޯޓުން އަސްލު ފޯމަލީ ޢައްޔަންކުރާ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން. 

ގުޅޭ   ފަރާތްތަކާ  އެހެން  މި ހާލަތުގައި ތިބޭ ޕްރޮޓެކްޝަން ބޭނުންވާ  ވަލްނަރަބަލް  ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކާއި 

ހަ ފަރާތެއްގެ  ދަޢުވާކުރާ  އެއީ  ކޯޓުގައި  މައްސަލަތައް.  ވެސް  ހައިސިއްޔަތުން  ފަރާތެއްގެ  ލިބޭ  ވެސް،  އިސިއްޔަތުން 

މައްސަލަ   ހުރެގެންނޭ  ޢައްޔަންވެފައި  ފަރާތެއް  ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ  މަޞްލަޙަތު  ފަރާތެއްގެ  އެއިން  ކުރިއަށްގެންދަންޏާ 

ރައްކާތެރިކަންދިނުމުގެ   ހަމައެކަނި  ބުނަނީ. އެއީ  މި  ތާނގައި  މި  ދަންނަ  ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ  ގާނޫނުން  މި  ގޮތުން 

އިތުރު   އެއަށް  ތާނގައި  މި  ބެލެނިވެރިޔާއޭ  ގާނޫނީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަނޑައަޅަނީ.  މި  ގޮތަށް  ޕްރިންސިޕަލެއްގެ 
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މިއީ   މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހިމެނީމާ  އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދީފައި  ކަމަށް    18ކެޓެގަރީތަކެއް  މީހެއް  އަހަރުނުވާ 

ކުއްޖެއް ކޯޓުގައި  ވަންޏާ، ދެން  އަމިއްލައަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހާލަތުގައި. ކުއްޖެއް  އެ  ވާނީ   ކަމަށްތާ 

ފަރާތުން   އަޅުގަނޑުގެ  ނުވާނެއޭ  ވެސް  ކުރިއަށްގެންގޮސްގެން  ކޯޓުން  ނުގެންދެވޭނެ.  ކުރިއަކަށް  މައްސަލައެއް 

ގާ މާނައަކީ  އޭގެ  ނޫނީ.  ހުރެގެން  މީހެއް  ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ  ޑެފްނީޝަނަށް  މަޞްލަޙަތު  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ނޫނީ 

އިތުރުވެގެން އޭތި ކްލައިރިފައިވެގެން އައީމާ އަޅުގަނޑަށް ޢައްޔަންކުރެވޭނޭ އަޅުގަނޑުގެ ލީގަލް ގާޑިއަނެއް މިސާލަކަށް  

.  ތަމްސީލުކުރާ. އެ ހާލަތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ކެޓަގަރީތަކެއްތާ ދެން ހިމެނޭނީ. އެއީ އެ ތާނގައި އެ ބުނާ ވާހަކައަކީ

ކޮންސަރންސްތަކަށް   ބޭފުޅުންގެ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިމަނާލީމާ  އިތުރަށް  ޑެފްނީޝަން  އެ  އެހެންވީމާ، 

 އެޑްރެސްވާނެހެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމި  )ޅ( މި މާއްދާގެ )ބ(ގެ ދަށުން އިތުރު ހެކި ހުށަނޭޅުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  105ޝުކުރިއްޔާ! ނެކްސްޓް. 

ތަފްޞީލު...  ހެކީގެ  ހެއްކަކީ ޝަފަހީ  ކިތާބީ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ދެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި 

ހެއްކާއި ޝަފަހީ ހެކީގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް އެކުލަވައިލާ ހެކީގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް  

ކޯޓުން  އަދި  މާއްދާއާމެދު    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މި  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ލިސްޓު  ހެކީގެ  އެ 

އޮފީހުން   އޭ.ޖީ  ސާފުވީ  އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ސާފުވި.  ފަހުން  އުފެދުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސުވާލެއް 

 އެކްސްޕްލެއިންކޮށް ދެއްވީމާ. ދެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް... 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް ރނީއެޓަ

ބައްލަވާލައްވައިފިއްޔާ    105ޝުކުރިއްޔާ!   މާއްދާއަށް  މުޅި  އެއްކޮށް  މާއްދާ  މި  ދެއްތޯ.  މާއްދާ  ވަނަ 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ތަނުން މި ފުރުޞަތު ލިބެނީ މިއީ އަސްލު އޯލްޓަރނޭޓިވް ޕްރޮސީޖަރ ފޮރ ކްލައިމްސް.  

ނޫ މަރުޙަލާއެއް  ކުރިއަށްދާނެ  ދަޢުވާއެއް  އުސޫލުން  އާންމު  ނުވާ  އެއީ  އިޚްތިލާފެއް  އެއްކަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ން. 

ބާވަތުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތްތައް ބަޔާންކުރާ ޗެޕްޓަރ މިއީ. މި ތާނގައި މި އަންނަނީ  

އެކަމަކު  މި ތާނގައި  މަރުޙަލާތަކެއް އަންނާނީ.  ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ޑިސްކަވަރީއާ ބައިވަރު  އުސޫލުން  މިފަދަ    އާންމު 
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ވަނަ މާއްދާގައި.    105މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާއިރު ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހެޅޭނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރަނީ މި  

ދަޢުވާލިބޭ   އުފުލުނީމާ  ދަޢުވާއެއް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  ފުރަތަމަ  އަންނައިރު  ތަރުތީބުން  އަންނަ  ތަނުން  މި  ދެން 

ދަޢުވާފޯމާ ހަވާލުވިކަން އަންގާ  ފަރާތުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެ ބަޔާންކުރަނީ އެ ފަރާތުން  ދޭނަމަ )ނ( ގައި މި 

ހެއްކެއް   ޝަފަހީ  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއޭ.  ވެސް  ހެކި  ކިތާބީ  ހުށަހަޅާއިރު  ލިޔުން 

ބަޔާންކުރަންވާނެ ވެސް  ކަން  އެ  ހުށަހަޅާއިރު  ލިޔުން  އެ  ބޭނުންވާނަމަ  މި  ހުށަހަޅަން  ހިސާބުން  އެ  ދެން  އެވެ. 

ކޮޕީ   ހެކީގެ  ހުށަހަޅާ  ވަންޏާ  ކަމަށް  އަމަލުކުރާ  އެއްގޮތަށް  )ނ(އާ  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  އަންނަނީ 

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ދެން އެ އޮތީ ހެކީގެ ކޮޕީ މިހާރު އެނގިފައިތާ ދެއްތޯ. މިއީ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް  

ހީވަނީ ޢާންމު އުސޫލުން ހިނގާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ވެސް ދަޢުވާކުރާ މީހަކާއި ދަޢުވާލިބޭ  އަޅުގަނޑަށް  

މީހަކާ ހުންނައިރުގައި އަންނާނެ ކޮންމެވެސް ޚުޞޫމަތެއް އުފެދިގެން ދެއްތޯ ޙައްލުކުރަންދާނީ. އެކަމަކު މި ހާލަތުގައި  

ކޯޓަކުން މިހާރު  ގޮތުން  މިސާލެއްގެ  ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނީ  އައިއްސިގެން  ޙުކުމެއް  ގޮތުން  ގުޅޭ  ކަމަކާ  ވަކި   

ނުނިންމޭނެ ކަހަލަ މައްސަލަތައް ހުންނާނެތާ. ހަމައެކަނި ޖަޖްމަންޓެއް ބޭނުންވާ އެކަމަކު އޭގައި ޚުޞޫމަތެއް ނޫޅޭ. ދެ  

ހަލަ މައްސަލަތައް ހުންނާނީ  ފަރާތުން މައްސަލައެއް އޮވެގެންނެއް ނޫނޭ އެކަމަކު ޖަޖްމަންޓެއް ބޭނުންވެގެން އަންނަ ކަ 

އުޅޭ   ޑިސްޕިއުޓެއް  ނުކުރާނެތާ.  ޑިސްޕިއުޓެއް  ހާލަތުގައެއް  އެ  ފަރާތް  އެ  އެހެންވީމާ،  އަންނަ.  އެއްބަސްވެގެން 

ދެބައިމީހުން   ހާލަތުގައި  މި  މިހާރު  ވެސް.  އަނެއްކާ  ޓްރެކަށް  ނޯމަލް  ދާނީ  ކޮމްޕްލިކޭޓްވީމާ  އެ  ހިސާބުން 

އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަސްލު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ  އެއްބަސްވެގެން އަވަހަށް މަ އްސަލަ ނިންމަން މި ރޫޓުން މި 

ހެކިތައް ވެސް އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި އަންނާނީ. އެ ދަޢުވާކުރާ މީހާ ލިސްޓު ހުށަހަޅަން މި ބުނަނީ މި ޕްރޮސީޖަރ  

ހު އޭގައި  ހުށަހެޅުނީމާ  ލިސްޓް  އެ  ކޯޓަށް  އޭރަށް  ގޮތުން.  ނިންމޭ  އަވަސްކުރުމުގެ  ބަލާފައި  ކަންތައްތަކަށް  ރި 

ދާ   އެ  ޖަވާބުދާރީވެ  ހުށަހަޅާ  ހެކި  ހަމަ  އުސޫލުން  ހިންގާ  މައްސަލަ  ނޯމަލް  އަންނަނީ.  މި  މީގެން  އިޖުރާއަތެއް 

 ޕްރޮސެސްއެއް ނޫނޭ މީގައި ހިނގާނީކީއެއް. އެ އުސޫލު މީގައި މިގޮތަށް ގެނެއްސަ މި އޮތީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އެއީ   ޕޮއިންޓުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ދެންމެ  ޢާއިޝާ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިނގޭތޯ  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ވެއްޖެއްޔާ   އެހެން  ނޫން.  މައްސަލައެއް  ހިނގާ  ގޮތުގައި  ދަޢުވާއެއްގެ  އެ  މައްސަލަ.  ވިއްކާ  ބިން  މިސާލަކަށް 

މެންނަށް މީގެން ޑިސްޓިންގުއިޝްކުރެވިދާނެ ކަންނޭނގެ ދަޢުވާ އާއި މައްސަލައާ މިސާލަކަށް. ޑިސްޕިއުޓެޑް  އަޅުގަނޑު

ގާނޫނުގައި   ނެތި ސެޓްލްމަންޓް،  ޑިސްޕިއުޓެއް  އެއްވެސް  އޭގެ  ހަމަ  މައްސަލައަކީ  އަނެއްހެން  ދަޢުވާއަކީ.  އެއްޗެއް 
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. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާ  ކޯޓުން އެ ކަން ކުރަންޖެހޭއޭ ބުނާތީ ހިންގާ އެއްޗެއް

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅާނީ.  ލިޔުންތައް  ގުޅޭ  އެއާ  ރަސީދުތަކާއި  ދެއްކި  ފައިސާ  އެ  އެހެންނޫންތޯ 

އުޓެޑް ހަމަ ކްލައިމެއް  އޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ތަފާތު އޭގެން ނުފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ މާނަކުރެވޭނީ ހަމަ ޑިސްޕި

 ތެންކިއު.؟ ގޮތަށް އެހެންނޫންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ސިވިލް ކޯޓުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ދެ ލަފުޒުގެ ގޮތުން މައްސަލައެއް އެބަ އޮތްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އެކަމަކު   ޔޫސްކުރަން.  ވޯޑު  އެ  ދަޢުވާކުރުން  އެވޮއިޑްނުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަސްލު  ހާލަތުގައި  ބައެއް 

ގުޅިގެން   ޗެޕްޓަރއާ  މި  ތަފާތު.  ޓަރމިނޮލޮޖީ  އެ  އެތީގައި  މުޅި  ކޮންޓެކްސްޓުގައި  ވިދާޅުވި  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މި  ޓަރމިނޮ މި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްލާނަން.  ފާހަގަކޮށްލާފައި  އެ ކަންކަން  ބަލައިލާފައި  ގެންގުޅެވޭތޯ  ތަފާތެއް  ލޮޖީގެ 

ސާފުކޮށްލަދެވިދާނެ.   އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ސާފުވެވަޑައިގެންނުގަންނަވާ  ޢިބާރާތް  މާއްދާގެ 

ނަނީ އިތުރު ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭ މި ހާލަތުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  އެކަމަކު މީގައި ޕޮއިންޓަކީ )ބ(ގެ ދަށުން އެ އަން

ފަރާތުން   ދެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  މުއްދަތެއް.  އޮންނަތާ  ދީފައި  ހުށަހަޅަން  ހެކި  ހުށަނޭޅިޔަސް  ހާލަތުގައި  އެ 

ށޭ މި ތާނގައި މި ބުނަނީ.  ހުށަހަޅަން އެއްކަލަ އެއްބަސްވާ ހެކީގެ ލިސްޓް އެކްސްޖޭޖްކޮށްފައި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ

އެ   އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އޮޅުންއަރާ  އޮތްގޮތުން  ޢިބާރާތްކޮށްފައި  ޢިބާރާތުގެ،  އެ  އެހެންވީމާ، 

 މާއްދާ ތަފްޞީލުކޮށްލެވިދާނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޯކޭ ދޭތެރެއަށް.  ؟ އަށްތޯއާދެ! ކުރިއަށް. ދެން އިން މާއްދާ. ދެން އިން މާއްދާ. އެ މާއްދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

އިނގޭތޯ.    107 މާއްދާ  އިޖުރާއަތު.    107ވަނަ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމުން  ދަޢުވާއެއް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އޭގެ ހަތަރުވަނަ ނަންބަރުގައި މި އިންނަނީ އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ. މިތަންކޮޅު  



 2021  އޮކްޓޫބަރު  27                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  57ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

40 

 

އިން އޮތް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  އިނީމަ  ކަން  އެ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  މިއީކީ.  ނޫން  ތިޒާމެއް 

އެ   ކޯޓެއްގައި  އެހެން  ރާއްޖޭގެ  ހުށަހެޅުނީމަ  މައްސަލައެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭތީ.  ގޮތުގައި  ކަމެއް  އިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭނެ 

ފާ މިގޮތަށް  ނުހުރޭ.  ބެލޭކަށް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އޮތްތޯ  ހުށަހެޅިފައި  ކަން  މައްސަލައެއް  އެ  ސްކޮށްފިއްޔާ 

 ބެލޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވާހަކަ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މީގެން ދެން ތި ވިދާޅުވިހެން މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން އެއީ މިހާރު އެހާ ތަފުސީލު އިޖުރާއަތެއް ބަޔާންކުރާ  

ކުރާ   މި  ތަޢާރުފު  އަޅުގަނޑުމެން  މީގެން  ހުންނަނީ. އެކަމަކު  އެ  ކަންނޭނގެ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ނެތީމަ  ގާނޫނެއް 

ކޮންސެ ޑިސްޕިއުޓްކުރުމުގެ  މީހެއްގެ  ޖުރިސްޑިކްޝަން  ދަޢުވާއެއް  މިހާރު  ކޯޓަކަށް،  އެއީ  ގެނޭ.  އެބަ  މީގެން  ޕްޓް 

މައްޗަށް އުފުލުނީމަ އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަޢުވާއަށް ރައްދުދެވޭ ހަތަރު ގޮތެއް މި އޮންނަނީ. އެއް  

އިންކާރުކުރު ދެން  ނޫނިއްޔާމު  އެއްބަސްވުން.  ދެން  އިޢުތިރާފުން.  ދަޢުވާއަށް  ކޯޓުގެ  ގޮތަކީ  ނޫނިއްޔާ  ން. 

އުފައްދާ   ޑިސްޕިއުޓް  އެހެންވީމާ،  އިންނަނީ.  މި  ހާލަތުގައި  އެ  އުފެއްދުން.  ޑިސްޕިއުޓް  ޖުރިސްޑިކްޝަނާމެދު 

ބަލަމުންދާ   ކޯޓުން  އެއް  ބެލިގެންތާ  އޮތްތޯ  ލިބިފައި  މައްސަލަ  ކޯޓަކަށް  އެހެން  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ހާލަތުގައި 

ބަލައިގެން ނުވާނެއޭ ބުނާ ރޫލްއާ ގުޅުވޭނީ. ދެން ކޯޓުގެ ލެވެލްގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ    މައްސަލައެއް އެހެން ކޯޓަކުން

ގޮތުން   އިދާރީ  ކޯޓުން  ހަމައެކަނި  ބަޔާންކުރަނީ  މި  މިތާ  ނައަންނާނެ.  މިއަކަށް  އަނެއްކާ  ތަފުސީލެއް  އިޖުރާއަތުގެ 

އިޑުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއޭ ކްލޭމެއް ލިބުނީމަ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ބަޔާންކުރާ އަސްލު މާއްދާ މިއީ. ކޯޓު ސަ

މިސާލަކަށް   ބަލާއިރު މިހާރު  މައްސަލައެއްތޯ  އިން  ހުށަހެޅިފައި  ކޯޓަކަށް  އެހެން  މިހިރަމިހިރަ ކަންތައްތައް. އެގޮތުން 

ހެން ކޯޓެއްގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިރު އެ ކޯޓުން އެއީ ބެލޭނެ މައްސަލައެއްތޯ ނިންމޭނީ އެ

ޖުރިސްޑިކްޝަން   ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  އެ  އިޝޫ  ޖުރިސްޑިކްޝަންގެ  އެއްކަލަ  ނެތިއްޔާތާ.  މައްސަލަ  އެ 

އެ   ނުޖެހޭނެތާ.  ވެސް  ގެންދާކަށް  ލިސްޓް  އެ  ކޯޓަކަށް  ހުރިހާ  ބަލަންޖެހޭނީ.  ކޯޓަކުންތާ  އޮތް  ޕޮސިބިލިޓީ  ލިބުމުގެ 

 އެ މީހުންނަށް ޖުރިސްޑިކްޝަން ލިބޭ ކޯޓަކަށް ވެސް އޮންނާނީ އެނގިފައިތާ.  ޕާޓީސްގެ ތަފުސީލުތައް އެނގެންޏާ ހަމަ

ބުނާ   އެހެން  ހުށަހެޅޭނީ.  ތަނަށޭ  ގާއިމުވެފައިވާ  ދިރިއުޅުން  ޢާންމުކޮށް  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިސާލަކަށް 

 ހާލަތްތަކެއް ނުހުންނަންޏާ އެގޮތަށްތާ އެ ކަންކަން ބަލާނީ ދެއްތޯ. 

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 
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މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނީމަ، މިސާލަކަށް ކޯޓުން އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ،އަޅުގަނޑުމެން މެޖިސްޓްރޭޓް  

އެބަހުރި   ޓައިމް  180ކޯޓުތައް  ރިއަލް  ދެއްތޯ.  ކޯޓެއް  އެހެންވީމާ،  އެތައް  ނެތް.  ގޮތެއް  ބެލޭނެ  ރެކޯޑްސް  އެ  ގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޖެހެނީ ޕްރެކްޓިކަލީ މި ކަން ކުރަންޏާ އެއް ގޮތަކީ، ކޯޓުން ކުރަންޏާ ހުރިހާ ކޯޓަކަށް ލިޔެގެން  

ފޮނުވައިގެން    އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ނުބެލެންޏާ ދެން އޮންނާނީ ޕްރެކްޓިކަލީ

މެދުވެރިކޮށް.   ޕާޓީސްތައް  ކުރެވިދާނެތޯ  އެންޝުއަރ  މިކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަކީ،  އަނެއް  ނޫނީ  ބެލުންތާ. 

ރައްދުވާ ފަރާތެއް އުޅޭ   ގޮތަކުން ގެރެންޓީ ދޭން ހުށަހެޅިފައި ނެތްކަން. ކުރާ ފަރާތަކާއި  ޚަޞްމުންނަށް ކޮންމެވެސް 

އެނގޭނެތާ ދެއްތޯ މިއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޑިސްޕިއުޓެއް އެހެން ތަނެއްގައި ހުށަހެޅިފައި  ކަމަށް ވަންޏާ ދެފަރާތަށް ވެސް  

އޮތިއްޔާ ނުވަތަ ނެތިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ކޯޓުން އެކަން އެންޝުއަރ ކުރަންޏާ މި ދެންނެވިހެން އެ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް  

ދި ތަންފީޒުވެގެން  ގާނޫނު  އިޖުރާއަތު  ޖިނާޢީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ބޮޑު  ނެތް.  އެންމެ  ނިކުތް  ވެސް  ޔައިރު 

އަދަބު   ބަލައިލާފައި  ރެކޯޑްސް  ކުރިން  ޙުކުމްކުރެއްވުމުގެ  ފަނޑިޔާރު  ތެރެއިން  ޕޯޓަލެއްގެ  ރެކޯޑު  ކުށުގެ  އިޝޫއަކީ 

ޕޯޓަލެއް   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ވެސް  ދާންދެން  އަދިއަދަށް  އެކަމަކު  ކަމަށް.  ޑިސައިޑްކުރެވޭނެ  ތިރިވުން  މަތިވުމާއި 

ސާފު  ވުޖޫދުވެ ސިފައެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ގޮތެއް  ގެންދާނެ  މީތި  ޕްރެކްޓިކަލީ  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ނުއެއް  ފައި 

ކަން   އެ  ދަތިތަކެއް.  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  އަންނާނެއޭ  އިންތިޒާމުތަކަށް  އިދާރީ  ގެންދަން  ކޯޓުން  ނުވެއްޖެއްޔާ 

 ފާހަގަކޮށްލެވުނީމަ ހިއްސާކޮށްލަންވެގެން. 

 

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮންނަނީ    1.3އަނެއްކާ   ކޯޑުގައި  ޕްރޮސީޖަރ  ސިވިލް  އިންޑިއާގެ  ދެއްތޯ.  އިންޑިއާއަކީ  އާބާދީއެއްތާ  ބިލިއަން 

އެއްވެސް ކޯޓެއް ކަމާ ގުޅޭ   ފަރާތުން. އެހެން  ހުށަހަޅާ  ދަޢުވާ  އެ  އަންޑަރޓޭކިންގއެއް އަސްލު ދެނީ  އެފިޑެވިޓެއް 

ދޭ ޕާޓީއަކާ  އެއްވެސް  އެކްޝަންގައި  އޮފް  ކޯޒް  އެފިޑެވިޓް  ސޭމް  އޭނަގެ  ނޫން.  ދަޢުވާއެއް  އެއްވެސް  ތެރޭ 

 އަންޑަރޓޭކިންގއެއް އޮންނަނީ. އެތަނުގައި އެ ކަން ކުރާ ގޮތަކީ އެއީ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ދަންނަވައިލާނަމޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް
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އެގޮތަށް.  ދެންމެ   އޮންނަނީ  ވެސް  ކޯޓުގައި  ސިވިލް  މިސާލަކަށް  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ނެތްތޯ. އަނެއް   އޮތްތޯ  މައްސަލައެއް ހިންގާފައި  އޭނަ ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް އެއީ ރިލޭޓެޑް  އިޤުރާރެއް ވާނެ. ދެން 

ތަ ރާއްޖޭގައި މިސާލަކަށް ތްރީ ހަންޑްރެޑް  އެންޓިޓީސްތައް މި ހުރީ. އެހެންވީމާ،  ކަމަކަށް  ޕްލަސް  އުޒަންޑް މީހުން 

މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ފަސޭހައިން ޑާޓާތަކެއް  އީޒިލީ ވަރަށް ލިމިޓެޑް  މިފަހުން    ނިޒާމު ބެލޭނެ  ވަރަށް  އެކުލަވާލެވޭނެ 

ދައްކާލީ ބޭފުޅުން  އެ  ޓްރެއިނިންގގައި  އެކަމީގެ  ޖުޑީޝަލް  އިންޑިއާގެ  ބައިވެރި  މުޅި އަޅުގަނޑުމެން  ބޭފުޅުން  އެ   

މިހާރު   ޑިސްޓްރިކްޓުތަކުގައި  ވަކިވަކި  ސިޓީތަކުގައި  ވަކިވަކި  އިނގޭ  އޭގެން  އިނގޭތޯ.  ގްރިޑް  ޑާޓާ  އިންޑިއާގެ 

ސަބަބު.   ހުރި  ނުހިނގިފައި  މައްސަލަ  ސަބަބު،  ނުނިމޭ  ނުނިމިހުރި،  ޕާޓީސް  އަދަދު،  ކޭސަސްތަކުގެ  އޮންގޮއިންގ 

ޤައު އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ،  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޤައުމެއްގައިވީމާ  ހުރި  ޑާޓާ  ލިމިޓެޑް  މުގައި 

އިންނަނީ   މި  ސިސްޓަމެއް  ސެންޓްރަލް  ވެއްޖިއްޔާމު  ގޮތުން  އިންނަ  ސިސްޓަމް  އިންނަ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މާ، އެއީ ވަރަށް ޕޮސިބަލް ކަމެއް  ޖުޑިޝަރީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ބަލާ ކަމުގައި ވަންޏާމު ޑާޓާ ކަލެކްޓުކުރުމުގައި. އެހެންވީ

 އެއީ އޭގެ ސިސްޓަމެއް އެކުލަވާލީމަ ހަމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެއް  ޞަގެ ލިސްޓު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިތުރު ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުކީ( ގެ ދަށުން ހެ ޅމި މާއްދާގެ )ގެ )ކ(.    105

މަރުޙަލާއެއްގައި  ނުދެވޭނެއެ އެއްވެސް  އެ ހެކި  ވެ. ދެން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރީ  އިތުރު ހެކި ފެނިއްޖެނަމަ 

ކުޑަ   އެބައޮތް  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ބޭފުޅުންނަށް.  އެހެން  އުފެދޭތޯ  ސުވާލެއް  އެ  ނުލިބޭނެތޯ.  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ 

 ވަރަކަށް އެކްސްޕްލޭންކޮށްދެއްވާފަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ތުގެ  އަތު ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްވީމަ އާންމު އިޖުރާއަހެން އެއްކަލަ ޚާއްޞަ އިޖުރާމި މާއްދާއަކީ ކުރިން ވެސް ދެންނެވި

މައްސަލައެއްގަ ހުށަހަޅާ  ނޫނޭ  ޞޫޚު  އި ދަށުން  އުފެދިގެނެއް  ފަރާތުން    ކުރިއަށްމާތެއް  ދެ  އެހެންވީމާ،  ދާނީ. 

ދަޢުވާކުރާއިރުގަ ފުރަތަމަ  އެވިޑެންސް  އި އެއްބަސްވެގެން  ސަޕޯޓިންގ  ހަމަ  ކިތާބީ  ވެސް  ހުށަހަޅާނެތާ.  ލިސްޓެއް   

ހެއްކާއި ޝަފަހީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާޒިކުރާ ހެކިންގެ ލިސްޓަކާ މި ބުނަނީ ހުށަހަޅާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާ ތަފުސީލީ  

ބަލާފައި  މަ ޕްރެކްޓިސްއަށް  ބެސްޓް  ފަސޭހަކޮށް  އިޖުރާއަތުތައް  އެ  ވެސް  ހުށަހަޅަނީ  މި  ބިލެއް  އިޖުރާއަތުގެ  ދަނީ 

މިހާ   އިޖުރާއަތު  މި  ގެނެވޭތޯ.  އުސޫލަކުން  އެއް  މިންގަނޑުތަކާއި  ހުށަހެޅުމުގެ  ހެކި  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން 
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އުޅޭފަދަ ކަމެއް ނުހިމެނޭތީ. މިސާލަކަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ އިއްޒަތްތެރި  ސިމްޕްލިފައިކޮށްފައި މިއޮންނަނީ މި ޚުޞޫމާތެއް  

ހަމަ   ފަރާތުން  ދެ  މި  ވެއްޖިއްޔާމު  މައްސަލައެއްގައި  ޢައްޔަންކުރުމުގެ  ބިން  މިސާލަކަށް  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ޤާޟީ 

މާ، އެއަށް ބިނާކޮށްފައި ކޯޓުން  އެއްބަސްވެގެން ހަމައެކަނި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނީ. އެހެންވީ

ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ. އެކަމަކު ޢާންމު އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ވެސް މި ޖެނެރަލް ސުވާލެއް ގޯތްރޫކުރައްވާ ކަހަލަ ކަމެއް  

އިޖުރާއަތުތަކެއް މީގައި އެބައާދޭ. ޑިސްކަވަރީ ޕްރޮސެސްއެއް އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ  ކަމަށް ވަންޏާ 

މިއޮތް ހުރިހާ  މީގެން ރާއްޖޭގައި  ހަމަ ހާމަކުރުމުގެ މިހާރު  އަންނަނީ  ވެސް މި  އެހެންވީމާ، އޭގައި  މި ގެންނަނީ.   

ވެސް   މަރުޙަލާގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން  ހަމަ ޝަރުޢީ  ދުވަހުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުން ގެންގޮއްސަ އޮތްއިރުގައި 

އޭގެކު  އެކަމަކު  އޮންނަނީ.  މި  ގޮތަށް  ހުށަހެޅޭނެ  ކަމަށް  ހެކި  ހެދޭ  ޑިސްކްލޯޝަރ  އެ  ޕާޓީސްއަށް  ދުރާލާ  ބައި  ރީ 

މައް އިޖުރާވަންޏާ  ހުރިހާ  ހިންގުމުގެ  މި    އިމީގަ  ،ވެސް  ތެއް އަސަލަ  އަންނާނެ  ކަންތައްތައް  ގިނަ  ވަރަށް  ދެން 

އެ  ދެފަރާތަށް  މައްސަލައިގެ    ލިސްޓުކޮށްގެން  މި  ފަނޑިޔާރު  ދެން  ހަދައިދީގެން  ގޮތް  އެކްސެސްވެވޭނެ  ކަން 

ތުތައް ދެން ތަރުތީބުވެގެން އަންނާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމުގައި މުޅި މި ބިލުގައި މި  އަރާއިޖު

 ތުތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނާނީ.އައިޖުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާ.   ފޯމާ    -131އަނެއް  ދަޢުވާ  ފަރާތުން  ޣައިރު  ހަ ދަޢުވާލިބޭ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ލިޔުން  އަންގާ  ވާލުވިކަން 

ރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިރު ހެކި ހުށަހެޅުން  ހާޒި

ބަ ލާޒިމެއްނޫނެވެ ސަބަބު  ނުވާ  ލާޒިމު  ހުށަހެޅުން  ހެކި  ފާހަގަކުރެއްވީ  .  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ދަޢުވާލިބޭ،  ބޭނުމީ.  ލާލަން 

ހާޒިރުގައި   ޣައިރު  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  ލިޔުން  އަންގާ  ހަވާލުވިކަން  ފޯމާ  ދަޢުވާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ 

ބިތުކުރުމަށް  ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު އޭނާ އެ ދަޢުވާ ސާ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް.   ޢިބާރާތް  އެގޮތަށް  ނޫނެވެ.  ލާޒިމެއް  ދިނުން  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ނޯޓިސް  ހެކީގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ތޯ )ހ(  132؟ ރަނގަޅު  ޙުކުމްކޮށްފައިވާހާޒި ޣައިރު    ލަތްތަކުގައި ހާ  ނިވިނައަންގެ  ޙުކުމް    ނަމަރުގައި  އެ  ކޯޓުން 

ޣައިރު  ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ ބާޠިލުކުރާނީ  ޙުކުމް  ޣައިރު  ހާޒި.  ސާފުކުރުމަށް.  ކޯޓުންތޯ  ޙުކުމްކުރި  ރުގައި  ހާޒިރުގައި 

 ކޯޓުން ކަމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހުން. ދެން އެހެންވީމާ، މައްސަލައެއް ނެތް ދެއްތޯ. އެހެންތޯ.ޙުކުމްކުރި 

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ތާޛު  އަލްއުސްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 
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ބާޠިލުކުރާ   ޙުކުމް  އަލުން  ކޯޓުން  ޙުކުމްކުރި  ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ  ކުރުން  މިގޮތަށް  ނުލާ  އެޕީލްކުރުމަކާ  މިސާލަކަށް 

 ކަމުގައި ވަންޏާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޣައިރު   އަންނަނީ  މި  ޙުކުމް  މިތާ  އެ  ވުޖޫދުގައި އޮތިއްޔާ  ހާލަތްތަކެއް  ވަކި  ޙުކުމެއްވީމަ  ޙުކުމްގެ  ހާޒިރުގައި ކުރާ 

ބަޔާންކޮށްފައި   މާއްދާގައި  އެ  އަސްލު  ހާލަތްތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ކޯޓުން.  އެ  ބުނަނީ  މި  އެސައިޑްކުރާށޭ  ސެޓް 

އޮންނަ ހާލަތުގައި އަނެއް ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ  އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑު މި ބަލާލަނީ. އެއީ ދެން ލެޖިޓިމޭޓް ގްރައުންޑެއް  

ނުވާ ހާލަތުތަކަށްތާ އެބައި އަންނާނީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ޙުކުމްކުރި ކޯޓަށްތާ، އެޕީލްގެ ގޮތުގައި ދާ ކަމަށް ވަންޏާ  

ސަ ޚިލާފުވާ  އުސޫލަކާ  ނޫނީ ޝަރުޢީ  ސަބަބާ  ޚިލާފުވާ  ގާނޫނަކާ  ސަބަބުތަކާއި  ނުކުތާތަކާއި ޝަރުޢީ  ބަބު  ގާނޫނީ 

ބަޔާންކޮށްފައި އެޕީލެއްގެ ގޮތުގައިތާ އަންނާނީ. މިހާރު މި ދަށު ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މި ކޯޓުން ކޮށްފައި އޮތް ޙުކުމެއް  

  އި އެއީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ތަންތާނގަ ،  ސެޓް އެސައިޑް ކުރެވޭނެ ހާލަތަކަށް މި ގާނޫނުގައި މި ލިޔެދެނީ. އެހެންވީމާ

  އުސޫލަކާ ޚިލާފުވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއް މިއީކީ .ޕްރެކްޓިސްއެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލަތްތަކުގައި  ހާ ލަތްތައް ފިޔަވައި އަންނަނިވި  ހާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ )ށ(    132ގެ )ށ(.    32

ހުށަހެޅުމަ ހުށަހަޅާ  ޣައިރު  ކަހެއްކާއެކު  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކޯރުގައި  ހާޒިށް  ޙުކުމެއް  ނުވަތަ    ޓަށްކޮށްފައިވާ  ބަދަލު 

ބާޠިލުކުރާނީ  ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެ ޙުކުމް  އެ  ވާހަކައެއް.  އެކަހަލަ  ހަމަ  ކޯޓުންތޯ  ޙުކުމް   ރުގައިހާޒިޣައިރު  ވެ.  ކުރި 

  ސާފުކުރުން. ހަމަ އެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަނެއް މާއްދާ. )ބ( ގައި ވެސް ހަމަ އެ 

ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އޮތް ޚުޞޫމާތު އެއްކޮށް ޙައްލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއިން ބައެއް  ގެ )ހ(    194ވާހަކަ ދެއްތޯ.  

ޙައްލުވެއްޖެނަމަ ލިޔުމުންވެވޭ ޞުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޚަޞްމުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ހިސާބުން އެ  

މައްސަލައިގެ   ނުވަތަ  އެއްކޮށް  ބެލޭނެއެ މައްސަލަ  ކަމުގައި  ނިމުނީ  ކަނޑައެޅި  ގޮތެއް  ބަޔާމެދު  ދެން  އެ  ވެ. 

ތަންކޮޅު.   މި  ކުރީ  މި  ފާހަގަ  މި  ޙައްލުވެއްޖެނަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް  ޚުޞޫމާތު  އޮތް  މެދުގައި  ޚަޞްމުންގެ 

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.    ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ޙައްލުވެއްޖެނަމަ ލިޔުމުންވެވޭ ޞުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޚަޞްމުން

ބަލާ  މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅި ނިމުނީ ކަމުގައި  އިއަދި އެ ހިސާބުން އެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ނުވަތަ މައްސަލައިގެ އެ ބަޔާ
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މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ގޮތެއް ހިއްސާކޮށްލީ. އޭގައި މައްސަލައެއް އެބަ  

 ؟ދިމާވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް ރނީއެޓަ

ތި ވިދާޅުވީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމާލާ ބައިގެ ޢިބާރާތް އެއީ ދެއްތޯ. އެތާނގައި އަސްލުގައި އަޅުގަނޑުމެން  

މިހާރު ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަމެއްގެ   ދެންނެވިހެން  އެންވިސަރޖުކޮށްފައި އޮތް ޕްރޮސެސްއަކީ ކުރިން ވެސް  މި 

މައްސަ  ތެރެއިން  އިޖުރާއަތުގެ  ނޯމަލް  ޙުކުމެއް  ގޮތުގައި  އަންނާނީ  އެތާނގައި  އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  ހިންގަނީއެއް  ލަ 

ނޫނޭ. ދެ ޕާޓީން އެއްބަސްވެގެން މައްސަލައެއް ސުލްޙައެއް ހޯދިގެން މި ދަނީ. ދެން އެހިސާބުން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ  

ވިދާ ތި  ކުރެވުނީއޭ  ޙުކުމެއް  ގެންނަވަން  ފޯމަލިޓީއެއް  އެއަށް  ދެން  އެވަނީ.  ބޭރުތާ  އެހެންވީމާ،  ކޯޓުން  ޅުވީ. 

 ސެކްޝަނުން މި މައްސަލަ ބައްލަވާފައި  މިވަގުތު ޑިސްޕިއުޓްއަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ދެން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ އެއީ  

ހެން މި މާއްދާތަކަށް އެއާ ގުޅިގެން ބަދަލެއް  އެ   އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ގެނެއްސަ ހުރި  .އެގޮތަށް ހައްދަވަނީ

 ސެޕްޓުގެ ގޮތުން އެ އަންނަ ބަދަލު ހަމަ ބަލައިލާފައި ދަންނަވައިލާނަން އެއްޗެއް.  އި ކޮންލާފައި އަންނާނެތޯ ބަލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

މަޢާފުކުރައްވާ މި   މިހާރު މައްސަލަ ހިނގަމުންދަނިކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ 

ބަޔަކަށް   އެ  އެއްބަސްވެއްޖިއްޔާމު  ބަޔަކަށް  އޭގެ  ތެރޭގައި  ސުލްޙައިގެ  ތެރޭގައި  ޕްރޮސެސްގެ  އެ  ޑިސްޕިއުޝަންގައި 

ންވީ. އަމުރަކުން މިސާލަކަށް ވަކި އަމުރެއް ފައިސާ ދައްކަން ނޫނީ ކަމެއް  ޙުކުމެއްބާއޭ ދޭނީ ނޫނީ އަމުރެއްބާއޭ ކުރަ

އެހެންވީމާ،   ދެމިއޮވޭ.  އެބަ  ޤަޟިއްޔާ  ވެސް  އޭރުން  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ކޮށްފި  އަމުރެއް  ކޮމްޕްލައިކުރަން  ކުރަން 

އިގެ އެއްބަސްވުން މީތިން  ޤަޟިއްޔާގެ ބާކީ ބައި އޭގެ ޑިސްޕިއުޓަޑް ބައި ދެމިގެންދާ ގޮތަށް އޮންނާނީ. ދެން ސުލްޙަ

ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައި އިނގޭތޯ. އެއްބަސްވުން ވެއްޖިއްޔާ މިސާލަކަށް މިކަހަލަ  

މިވާ   އާންމުކޮށް  އެއީ  ގާނޫނުގައި.  މި  ބިލުގައި  މި  ތަފާތުކުރެވިދާނެއޭ  ދަރަޖަ  ދެވޭ  އެއްބަސްވުމަށް 

ހުން އުފެއްދިދާނެ.  އެއްބަސްވުންތަކުގައި  ސުވާލު  ނޫންތޯ  ސޮއިކުރިތޯ  އެއްބަސްވުމުގައި  ސުވާލު  އެއްބަސްވުމުގެ  ނާނެ 

އަންނަ   ތެރެއިން  ޕްރޮސެސްގެ  ޖުޑިކޭޝަން  އެ  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  އުފައްދާނެ.  ސުވާލު  ކޮންޓެންޓާމެދު  އޭގެ 

ހެދިދާނެ  އެއްބަސްވުމަކަށް  އެންފޯސްކުރެވޭ  މި  ވެއްޖިއްޔާމު  މިސާލަކީ،  އެއްބަސްވުމެއް  އޭގެ  މިސާލަކަށް  ގޮތެއް.   

ޤައުމުތަކުން   މެންބަރު  ހެދީމަ  އެގްރިމެންޓް  މީޑިއޭޝަން  ސްޓެލްމެންޓް  އިންޓަރނޭޝަލް  މީޑިއޭޝަންގައި  މިހާރު 
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ކޮންސެޕްޓް   އެ  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު  އެންފޯސްކޮށްދޭ.  އެބަ  އެގްރީމަންޓް  މީޑިއޭޝަން  އެ  ރެކޮގްނައިޒްކޮށްފައި 

 މީގެ ތެރެއަށް ލާފައި އެއީ އެގްރީމަންޓް ކަމަށް ވަންޏާމު އެގޮތަށް އެގްރީމަންޓަށް. އެގްރީމަންޓެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އޮޕީނިއަނެއް   ހަމަ  ކުރެވިދާނެއޭ.  ހަދާފައި  އަމުރަކަށް  ވަކި  އެއީ  އެބައި  ޤަޟިއްޔާގެ  އެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ނޫން 

 އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ހިއްސާކޮށްލާނީއޭ.  

 

 ކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ.  

 

 ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯޓުން   އެ  ޙުކުމް  ކުރާ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  ވާހަކައެއްގައި  ދެއްކެވި  ކުރިން  އުޅުނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

އަ މި  ހިތަށް  އަޅުގަނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބާޠިލުކުރާތީ.  ޚިލާފެއް    143ރަނީ  އާ  )ނ(  އާއި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ޣައިރު   ވިދާޅުވީ  ތި  ވާހަކަ  ބާޠިލުކުރާ  ކޯޓުން  އެ  އަލުން  ޙުކުމެއް  ކުރާ  ކޯޓުން  އެ  ހެދީމަ.  އެހެން  ނުވާނެބާއޭ 

ތަށްއެރީ އެ މާއްދާއަކާ  ހާޒިރުގައި ކުރާ ޙުކުމެއް ވިޔަސް އެ ކޯޓުން ބާޠިލުކުރާ ވާހަކަ އެހެން ވިދާޅުވެފައި އޮތީމަ ހި

 ތަޢާރަޟެއް ނުވާނެއޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ތަޢާރަޟެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިތާނގައި މި އިޖުރާއަތެއް އިންޓްރޮޑިއުސް މި ކުރަނީ ޣައިރު  

ހާޒިރުގައި ކޯޓަށް ޙުކުމްކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފަ. އެއީ މިތާ މި ބުނަނީ ޑިފޯލްޓް ޖަޖްމަންޓް އިޝޫކުރާ ވާހަކަ. 

ހާލަތްތަކުގެ   އޮންނަ  މި  ދޭން  ރައްދު  މިއަށް  ދަޢުވާ  އުފުލުނީމަ  ދަޢުވާއެއް  ފަރާތަށް  ދަޢުވާލިބޭ  މިސާލަކަށް،  އެއީ 

ދަޢުވާއަށް ރެސްޕޮންޑް ނުކޮށްފިއްޔާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ގޮތަކަ ށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ދެވިއްޖެތާއޭ.   ފުރުޞަތު  އެ  ނިންމައިދޭށޭ.  މައްސަލަ  މި  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  އެދެން  ކޯޓުގައި  ރައިޓެއް  ލިބިދެނީ  މި 

މި ޖަޖްމަންޓަކަށް  ޑިފްލޯޓް  ނުކުރަންޏާ  ރެސްޕޮންޑް  ދަޢުވާއަށް  ޖަޖްމަންޓް    އެހެންވީމާ،  ޑިފޯލްޓް  ދެން  އެދެނީ. 

ލެޖިޓި އޮވެގެން  ވުޖޫދުގައި  ހާލަތްތަކެއް  ވަކި  ފަހުން  އިޝޫކޮށްދޭ  ހުރެ ނެރެދޭ،  ގްރައުންޑްސް  އަސްލު  މޭޓް  ގެންނޭ 

މި ކުރަނީ އެ   އިންޓްރޮޑިއުސް  އަޅުގަނޑުމެން  ހާލަތްތައްތާ  ނުކުރެވުނީ. އެ  ފަރާތަށް އެއަށް ރެސްޕޮންޑް  ދަޢުވާލިބޭ 

މާނައަކީ  މާއްދާގަ އޭގެ  ކުރަނީ.  އެސައިޑް  ސެޓް  މި  ނިންމުން  ނިންމި  ކުރި،  މި  ފުރަތަމަ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  އި. 
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ނިމުނީކީ   މައްސަލަ  މަރުޙަލާގައި  ދަށުކޯޓު  ދެން  ކުރިއަށްދާނެތާ.  މައްސަލަ  ހަމަ  ދެން  ހިނގާނެއޭތާ.  ޕްރޮސެސް 

ނިމުނީމަ ދެން އަންނަ ރައިޓެއްތާ އޭގެން އުފެދިގެން  ނޫނެއްނޫންތޯ. އެޕީލަށް ލިބޭ ރައިޓަކީ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުގައި  

މިހާރު   ކަނޑައަޅައިދެނީ.  މި  ގޮތުން  ފަސޭހަކުރުމުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  އިޖުރާއީ  އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ. 

އި  ދަޢުވާގެ އެކްނޮލެޖްމަންޓް އޮފް ސަރވިސް ދެން އެއީ އިނގިރޭސި ޓަރމަކީ. ދަޢުވާ ލިބުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާ

ނޫނީ ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާއާ ހަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން އެއީ އޭގައި މިހާރު ޔޫސްކޮށްފައި އޮންނާނެ ޓަރމަކީ.  

ފަރާތަށް   އަނެއް  އޮންނާނީ  ނޯޓިސް  ދަޢުވާގެ  އެއީ  މިހާރު  އަސްލުވާނީ.  ހާޒިރުނުވީމަ  ބަލައިގަނެފައި  ލިޔުން  އެ 

އޭތި ސަރވްކޮށްފައި ލިބިފައި އޮވެފައި ދެން ޖަވާބުދާރީނުވީމަ މި އިޖުރާއަތު މި  ލިބިފައިތާ އެ ހާލަތުގައި. އެހެންވީމާ،  

ރައިޓެއް.   ލިބޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ނިންމުމަށް  މައްސަލަ  ޕްރޮސީޖަރަލީ  ޕްރޮސެސްއަކީ  އެ  އެހެންވީމާ،  ޓްރިގަރވަނީ. 

 އް.  މިއީ ހަމަ އެހެން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރާ ވަރަށް ޢާންމު އުސޫލެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

ހިއްސާކޮށްލަ އެހެން  ތޯޓެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޙުކުމްކުރާ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  މިސާލަކަށް،  ކަމަށް.  ން 

ދަޢުވާ   އެ  ތަފާތުކޮށް  ގޮތާއި  ޢަމަލުކުރާ  ރާއްޖޭގައި  ދެން  މިހާރު  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރާ  މި  ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި 

ގޮތަކީ، އޭގެ ތެދު ޢަމަލުކުރާ  ކަނޑައަޅަނީ. ރާއްޖޭގައި  ކަމަށް  މަތީ    އެގޮތަށް ސާބިތުވާ  ކަމަށް  ބަލަންވާނެ  ޙަޤީޤަތް 

މި   ހުށަހަޅައިގެންނޭ  ހަމަ.  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއޭ  ލިޔުންތައް  މާނައަކީ  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  ކޯޓުތަކުން  މަރުޙަލާގެ 

ސާބިތުކުރަނީ. ދެން ޑިފޯލްޓް ޖަޖްމަންޓް އެއްފަރާތްކުރަން އޭނަ ފަހުން އަންނަ ހާލަތުގައި ހަމަ ޖަސްޓް އޭނަ ޣައިރު  

ފާހަގަކުރެއްވީ  ހާޒި އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  ބަލަން.  މިސާލަކަށް،  އަލުން  ޖެހެނީ  މި  ކުރީތީވެ  ރުގައި 

  77މިސާލަކަށް، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މި ބުނަނީ ބަދަލުނުކުރެވޭނެއޭ. މިހާރު ވެސް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގައި އެބައޮތް  

އް ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު އިނގޭތޯ އެގޮތަށް ޢިބާރާތް އައިއްސަ  ވަނަ މާއްދާގައި އެ ކޯޓަކުން އެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުމެ

މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ދެން މިހާތަނަށް މާނަކުރަމުން އޭތި އަންނަނީ ތަންކޮޅެއް ލުއިކޮށް އަންނަނީ. ސީދާ ކޯޓުން  

ތަށްއެރީ ޣައިރު ހާޒިރުގައި  އެ ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރާ ސީދާ ސްޓްރިކްޓް މާނައިގައެއް ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހި

މި   ބުނީތީވެ  މީހާ  ދަޢުވާކުރާ  ހަމައެކަނި  މިހާރު  ޙުކުމެއް  ސާބިތުކުރާ  ހުށަހަޅައިގެން  ލިޔުންތައް  ޙުކުމެއް  ކުރާ 

އޭނަ   ޖަޖްމަންޓަކަށްވީތީ  ޑިފޯލްޓް  ހަމައެކަނި  އެއްޗެއް  ސާބިތުކުރާ  ހުށަހަޅައިގެން  ހެކިތައް  ނޫން.  ސާބިތުކުރަނީއެއް 

އޭތި   އޭގައި  ފަހުން  އެހެންވީމާ،  އޭތި.  ބަލަނީ  މި  އަލުން  މިސާލަކަށް.  ކޮށްލަނީ  މި  އައިމަ  އެސައިޑްކުރަން  ސެޓް 

ވެސް   ބޭނުމެއް  ސަރވްކުރުމުގެ  ލިޔުންތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ހާޒިރުކުރާ  ޣައިރު  މަރުޙަލާގައި  ފުރަތަމަ 
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ހަމަ މަސައްކަތްތަކެކޭ އެ ކުރަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު  ނުއެއް އޮންނާނެއޭ. ހަމަ އަނެއްކާ ދަޢުވާކުރާ މީހާ އިތުރު  

 ހިތަށްއެރީ އެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްލާނީއޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އެހެންނަމަވެސް،   މިއުޅެނީ.  އުނދަގޫވެގެން  ލޮކޭޓްކޮށްލަން  މާއްދާ  އެ  ސީދާ  މިހާރު  ދެން  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

މްކުރެވޭނެ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް އަދި ހާލަތްތަކެއް ވެސް މި ގާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ. އެ ހާލަތްތައް  ހާޒިރުގައި ޙުކުޣައިރު  

އެ ޙުކުމްކުރެވޭނީ.   އޮވެގެން  އަންނާނެ. އެކަމަކު އިސްތިސްނާ  ވުޖޫދުގައި  ހާލަތްތަކެއް ވެސް  ބުނާ  ނުވާނޭ  ކޮށްގެން 

ކޮށްފައި ހުރޭ އެ ޙުކުމް ސެޓް އެސައިޑް ކުރެވޭނެ    ހާލަތެއް މި ހަމަ މީގެން ވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް ލިސްޓު ވެސް

ފުރު ހުޅުވިގެންދާނެ  އަލުން  ޙުކުމެއް  ހުރިހާ  އުސޫލުން  ޢާންމު  އެހެންވީމާ،  ނާންނާނެ.  ހާލަތްތައް.  މިއަކު  ޞަތެއް 

ދެން   މައްސަލަ  ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް  ޙުކުމެއް  ބާޠިލު  ޙުކުމަކީ  އެ  އަލުން  އެކަނި  ހާލަތުގައި  އެ  އެހެންވީމާ، 

 ހިންގަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ދާނީ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދޭން ނަމެއް  އެހެން  އެއަށް  ޖަޖްމަންޓެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ  ؟ ކިހިނެއްތޯވާނީ  ޙުކުމެއް. އިންޓަރިމް  ވަގުތީ  މިސާލަކަށް 

ފާހަގަކުރެވުނީ   މިސާލަކަށް  ދެން  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  އޮންނާތީހެން  ޙުކުމް  އެ  ސީދާ  އެ  ސަމްތިންގ. 

ށް ކޮންމެވެސް އެހެން ނަމެއްލާފަ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް  ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެން ޙުކުމެއް އޮންނަ ޙުކުމުގެ ކުރިއަ

އެހެން ކަހަލަ އޭރުން އެއާ ތަފާތުވާނެ ދެއްތޯ. އޭރުން އަނެއްހެން އިންނަ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެން އިންނަ ޖަޖްމަންޓާ  

އަޅުގަނޑަ ކަންނޭނގެ.  ކަމެއް  ކުރެވިދާނެ  ވެސް  ބަދަލުކޮށްލުން  ޓާމިނޮލޮޖީ  އޭތި  ގޮތަކަށް  ހިތަށްއެރީ  ތަފާތު  ށް 

ގޮތަކަށް   ނޫން  އެ  ކޯޓުތަކުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަންނަވަނީ.  މި  މިހެން  އަޅުގަނޑު  ނުވާތީ  އެހެން  ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. 

ޙުކުމްކުރާތީ އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ދިރިގެން ހަމަ  ރާއްޖޭގައި    ކޯޓުތަކުން  މި  އަނެއްހެން  އެހެންވީމާ،  ޙުކުމް.  ދަނީތާ  ބޮޑުވަމުން  ބޮޑުވަމުން  ދަމުން 

 އެގޮތަށް ކުރާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން އެއީކީއެއް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް
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 ދެވިދާނެ ނޫންތޯ ނިހާއީ ޙުކުމް. އެހެންވީމާ، ނިހާއީ ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ޙުކުމެއް  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއަށް

ޑިފޯލްޓު   އަދި  ނުވަނީ.  ނިހާއީ  އަދި  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އެގްޒޯޒްސްނުވާ  ޕްރޮސެސް  އެޕީލް  އެހެންނުންތޯ.  ގޮތުގައި 

ނު ޙުކުމަކަށް  ނިހާއީ  ނުވަންޏާ  މެދުވެރި  ހާލަތް  އެ  ދީފިއްޔާ  ޖަޖްމަންޓެއްގައި  ޑެފިނީޝަނެއް  ވަނީ. ފަހަރުގައި އޭގެ 

 ޙައްލަކަށް ވެދާނެހެން ހީވަނީ. ތެންކިއު.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްދަލުކޮށްލަން.   ވެސް  އަނެއްކާ  ފަހު  ބްރޭކަކަށް  ވަގުތުކޮޅެއްގެ  ކުޑަ  އިނގޭތޯ.  ނަގާލާނަން  ބްރޭކެއް 

ސު   194)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   )ނ(    ކަމުގައިވާނަމަ،   ބައެއް  މައްސަލައިގެ   ޙައްލުވަނީ  އެއްބަސްވުމުން  އިގެޙަލްގެ 

  ފަނޑިޔާރަށް   ސޮއިކުރުމަށް   ޚަޞްމުން   ލިޔުމެއްގައި   ބަޔާންކުރާ   ތަފްޞީލުތައް   ބައިގެ   ފޮނުވާ   ޝަރީޢަތަށް

ތަންކޮޅަކީ    .އެންގިދާނެއެވެ އުފެދުނު  ސުވާލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ފްޞީލުތައް ތަ  ބައިގެ   ފޮނުވާ  ޝަރީޢަތަށްދެން 

ލިޔުމެއްގައި  ސޮއި  ޚަޞްމުން   ލިޔުމެއްގައި  ބަޔާންކުރާ އެފަދަ  އަދި  ސާފުކުރުމަށް.  ފޮނުވިދާނެތޯ  ނަމަވެސް  ނުކުރި 

އޮފީހުން   އޭ.ޖީ  ދެން  ސާފުކުރުމަށް.  ބާއްވާނީތޯ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އިޚްތިޔާރީ  އެއީ  ނުކުރުމާ  ސޮއިކުރުމާއި 

މައްސަލައެއް އެބަ ކުރިމަތިވޭތޯއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަދެއްވި. އެ ބައްލަވާލެއްވީމަ  ؟ ހެން ބޭފުޅުންނަށް  މާއްދާ 

  199ދެއްތޯ. ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ، ސޮރީ ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުގެ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ދެން އިން މާއްދާ.  

)ނ(     އެ   ސަބަބަކީ  އެދޭ  ފަސްކުރަން  މެއްއަޑުއެހު  އެ  ފަސްކޮށްދެވޭނީ  އަޑުއެހުމެއް  ދަށުން  ގެ(ށ)  މާއްދާގެ  މިގެ 

.  އެކަންޏެވެ  ގައިތަކުލަތްހާ  ކަމުގައިވާ  ކަމެއް  މެދުވެރިވި  ސަބަބުން  ކަމެއްގެ  ނުފޯރުވޭފަދަ  ބާރު  ޚަޞްމުގެ

  ޖެހުމަކީ   ރުވާންހާޒި  އަޑުއެހުމަކަށް   އެހެން   ޝަރީޢަތުގެ   ވަކީލަކު   ނޫނީގާ  ތަމްސީލުކުރާ   ޚަޞްމަކު  މައްސަލައިގައި

އެހެން އޮންނާތީވެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެވުނީ    .ނޫނެވެ  ސަބަބެއް  ޞައްޙަ  އެދެވޭނެ  ފަސްކޮށްދިނުމަށް   މައްސަލަ

އެބަ   މައްސަލައެއް  އެހެންވީމާ،  ދިމާވޭ.  އެހެން  ބައިވަރު  ކްލޭޝްތައް  މި  ޝެޑިއުލްކުރެވެމުންދާއިރުގައި  ކޯޓުތަކުގެ 

 އުފެދޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

މައްސަލައިގައި   ހާޒިރުވާ  ވަކީލަކު  އެ  ދެން  އެއީ. އެހެން  ކަމެއް  ޢާންމު  މުޤައްރިރު. އެއީ  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ގައި އިންނަ އަނެއް ކަހަލަ  ޚަޞްމަށް ވެސް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ، ޙަޢްޤު ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފަރޓިންގއެއް

ކަމެއް މިއީ. ދެން އެ ކަން އެވޮއިޑުކުރަން އަޅުގަނޑަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައި އޮތް މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމަށް ނުވަންޏާ  
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ޑީ.ޖޭ.އޭއިން މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުން ބުކްކުރުމުގެ ކޮންމެވެސް އެޕެއް ކަހަލަ ސޮފްޓްވެއާއެއް ހެދުން. މިސާލަކަށް  

އެހެން  އަޅުގަ ރިޒާވްކޮށްފިއްޔާ  ގަޑިއެއް  ވަކި  ގޮތަށް  އަންނަ  މުޙައްމަދު  މައްސަލައެއްގައި  އަންނަ  މުޙައްމަދު  ނޑަށް 

ކޯޓަކަށް އެހެން އަދި އެ ކޯޓުގެ އެހެން ސެކްޝަނަކަށް ވެސް އެ ގޮތަށް ތާވަލެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ދެން އަދި އެ ކަން  

މިސާލަ އެއީ  ގޮތެއް  އެހެން  ކުރެވިދާނެ  ހާޒިރުވާ  އެވޮއިޑު  ވަކީލު  މައްސަލައެއް  އަދަދެއްގެ  ވަކި  ބަލާ  ވަކީލަކު  ކަށް 

އެންމެ   ނުވެދާނެ  ފަހަރުގައި  ދެން  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ޓައިމް  ގިވަން  އަ  އިން  އަދަދެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅިދާނެ  ގޮތަށް 

 އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ  ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް. އޭރުންވާނެ ގޮތަކީ ފުށުއެރުންތައް ކުޑަވާނެ. ލޯ ފާމަކަށް ހަމަޖައްސާފައި

މުހިންމުވާނެ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ޚިޔާލެއް  އޭގެ  ބާގައި  ދެން  ވެސް.  ވަކީލަކު  އެހެން  ފޮނުވިދާނެ  ފާމަކުން  ލޯ  އެ 

 ކަންނޭނގެ އެ ކަހަލަ ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ. ތެންކިއު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އޭ.ޖީ އޮފީސް ދެން މިހާރު.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ކަމެއް   ވެދާނެ ކަންނޭނގެ. އެއީ ވަރަށް ޢާންމު  ދެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އެހެން  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ. މީގެން 

މިގޮ ޖެހެނީ. އެކަމަކު  ދެއްތޯ  ކެންސަލްކޮށްލަން މި  މައްސަލަ  އޮތީމަ  ހިޔަރިންގއަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން  އެހެން  ތަށް 

އޭރަށް ކޯޓުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މި ދަނީ. މިހާރު މީގެން މި ގެންނަން ބޭނުންވާ  

އަކީ ދެ ފަރާތާ ވާހަކަދައްކައިގެން ވަކީލުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން  ކޮންސެޕްޓަކީ ތާވަލުކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓެއް. އޭގެ މާނަ

ހުރިހާ   ހުރި ގޮތަށް ބަލާފައި އެހެން އެ  ތާވަލުކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓްމަންޓްސްތައް  އަސްލު  އެގްރީވާ ޑޭޓެއްގައޭ 

ޕްރޮސީޖަރގެ  ސިވިލް  ހަމައެކަނި  ވޯކުކުރާނީ.  މީތި  ގެންގުޅެގެން  އުސޫލު  އެ  ވެސް  އެކަނި    ކޯޓަކުން  ތެރެއިން 

އައިސްގެން އަދި ޙައްލު ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަލްޓިމޭޓްލީ އެހެން ކޮމިޓްމަންޓްސްތަކަށް ބަލާފައި އެ އަންނަނީ.  

ދެން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އަންނާނެ އެންމެ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް. އެއީ އެހެން ހިޔަރިންގއަކަށް އެޓެންޑުވުމަކީ  

ކަ ނުފޯރުވާ  ބާރު  ކޮންމެހެން  އެ  މިސާލަކަށް  ވަގުތީ،  ސެންސް  ދަ  އިން  ކޮމިޓްމަންޓެއް  އަސްލުގައި  ނޫންތާ  މެއް 

ޖެނެރަލީ   އެކަމަކު  ހާލަތެއްތާ.  އިސްތިސްނާ  އެއީ  ހާޒިރުވާންޖެހުމަކީ  މިސާލަކަށް  އަމުރަކަށް  ނެތް  ދީފައި  ދުރާލައި 

 އޮތިއްޔާ ހާޒިރުވާންވާނެ.  އަސްލު ތާވަލުކޮށްގެން ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކޮމިޓްމަންޓު ދީފައި 
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 ކެވުން: ވާހަކަދެއްއިން ބޭފުޅަކު  ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެ

ބޮޑަށް މި ކަން ފާހަގަވީ ސީދާ މީގައި ޞައްޙަ   އޭރުގައި މީގެން އެހާ  އެހެންނަމަވެސް، މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސަބަބެއް ނޫނޭ ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ބަޔާންކުރީމަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަށްވުރެ ޞައްޙަ ސަބަބެއް ނޯންނާނެހެން  

އެ އެދެވޭނެ.  ލަސްކޮށްލަން  ބުނީ  މި  ޢަމަލުކުރަނީ  އަޑުއެހުން  ޢާންމުކޮށް  ހަމަ  އެއީ  ލިބުނީމަ  ޗިޓު  ވަކީލަކަށް  އީ 

ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ   މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  އޮންނަނީ.  މި  ދިއުން  ޗިޓަށްހެން  އަންނަ  ކުރިން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ޅޭ ވަކީލުން ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ރާއްޖޭގެ އަނެއްހެން މި އުޅޭ ވަކީލުން، ޕްރެކްޓިސިންގގައި އު

މައްސަލައެއް. އެގޮތަށް   އެއް  ވަކީލަކަށް ނެގޭނީ  ގެއްލޭ. އެހެންނޫނީ  އެއް ކްލަޔަންޓެއްގެ ޙައްޤު އެބަ  މަދޭ. އޭރުން 

މި   ސީދާ  ކީއްވެގެންބާވައޭ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑުމެން  މާނަކުރެވޭތީވެ  އެހެން  ލިޔެފިއްޔާ  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

ލިޔަން މި  ސަބަބު ޞައްޙަ ސަބަބެ  އް ނޫން ކަމުގައި ލިޔަން މި ޖެހުނީ. ނޫނީ ސްޕެސިފިކްކޮށް މި ސަބަބު މިހެން 

ޖެހުނީ. މި ނެތުމުން މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެތޯ. މީގައި މިސާލަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ(، މި މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  

  ސަބަބުން   ނުފޯރުވޭފަދަ   ބާރު   ގެ ންޚަޞްމު  އެ   ސަބަބަކީ  އެދޭ  ފަސްކުރަން   އަޑުއެހުން  އެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްދެވޭނީ  

އެ ހިސާބުން ނިންމާލައިފައި ބާކީ ބައި ކަނޑާލިއްޔާ އޭރުން އެބަ    .އެކަންޏެވެ  ލަތުގައި ހާ   ކަމުގައިވާ   ކަމެއް  މެދުވެރިވި

 އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޭރުގައި އައި ކޮންސަރނަކީ.  ؟ މި ބައި ލިޔަން ޖެހޭތޯއޭ؟ ގޯސްވޭތޯއޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އޭގައި   ވަރަކަށް  ލިޔާ  ގޮތަށް  އޮންނަ  ޑިސްކްރީޝަން  އޭގައި  މިހާރު  ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ނުފޯރުވޭ   ބާރު  ކަހަލަ  އެ  ނޫނީ  ސަބަބެއް  މަޤުބޫލު  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  މާނަތައް  އެކި  ބައެއްފަހަރު 

ށް އެބަ އޮވޭ. އެއީ ހާޒިރުވާންޖެހޭ އެހެން އަޑުއެހުމެއް ނެތް  ސަބަބުތައް ގޮތުގައި ބަލާނެ ސަބަބުތައް މިހާރު މިސާލަކަ

މީހުން   ކޯޓަށް  ބުނީ  މި  ވިއްސާރަވެގެންތޯ،  ބަލިވެގެންތޯ،  ހާޒިރުނުވެވުނީ  މީހާ  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ހާލަތެއްގައި 

އަޑުއެހުންތައް  މިސާލަކަށް  ދެން  ކަންތައްތަކެއް.  ބަޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ބެހޭ  ދުރާލައި  ހާޒިރުކުރުމާ  ކުރިން   

ގޮތް ބަލާއިރުގައި ވަރަށް   ހުރި  އޮޕްޝަންސް  އެ  ވަކީލުންގެ ވަގުތުގެ  ތާވަލުކުރެވޭއިރުގައި އެ  އެކުގައި  ޚަޞްމުންނާ 

އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެ ކަންނޭނގެ ޕްރެކްޓިކަލީ މިސާލަކަށް ދެ ވަކީލުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން މި ޖެހެނީ އެވެއިލަބަލް  

ހޯދަ މިސާލަކަށް  ޓައިމްސްތަކެއް  އަތުގައި  ފަނޑިޔާރެއްގެ  މިސާލަކަށް  އޭރުން  މައްސަލަ    200ނުވަތަ    150ން. 

ލޯޔަރުންގެ،   އެވެއިލަބިލިޓީއަށް  ޑިޕެންޑުވަނީ  އެ  ކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ހިންގުމުގައި  މައްސަލަ  އެ  ހުންނައިރެއްގައި 

. އަނެއް ކަމަކަށް މި ދެންނެވި ގޮތަކަށް އޭތި  ވަކީލުންގެ. އޭރުން އަވަހަށް އޭތި ހިންގުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ހުންނާނެ
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ދެ   އެހެންވީމާ،  އޮތޭ.  އެބަ  މައްސަލައެއް  މިސާލަކަށް  ކިހިނެއްތޯ.  ތާވަލުކުރާނީ  ޕްރެކްޓިކަލީ  ތާވަލުކުރާނެ، 

އެ   ހޯދުމާއި  ޓައިމްސް  އެވެއިލަބަލް  ވިޔަސް  ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  އަދި  ކޮންފަރެންސް  ވާހަކަދައްކައިގެން  ވަކީލުންނަށް 

މިސާލަކަށް  ކަން ދާން  ކޯޓަކަށް  އެހެން  ވަރަށް  ޕްރެކްޓިކަލީ.  ހުންނާނެ  ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްތަކެއް  ކުރުމުގައި  ކަން 

ހައިކޯޓަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާން އޮތް ކަމަށް ވަންޏާމު ހަމަ ފަހުން އަމުރު ފޮނުވިޔަސް ދަށު ކޯޓުން ގިނަފަހަރަށް  

ޢަމަލު ކުރާ ގޮތަކީ އެ ތަންތަނަށް ދާން ފުރުޞަތު ދޭނީ. ހެކިބަސް ނަގާ  ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން 

އެހުމެއް ސޭމް ލެވެލް ކޯޓެއްގައި އޮތިއްޔާ އެތަނަކަށް ފުރުޞަތު ދޭނެ. ދަށު ކޯޓުގައި ވެއްޖެއްޔާ ބަލާނީ ކުރިން  އަޑު

މައްސަލައިން    10ނޑަކަށް  ސީދާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޭގެ އަދަދެއް، ދުވާލަކު ގާތްގަ  އަމުރު ފޮނުވި ތަނަށް ބަލާނީ.

ޖަހާއިރު    10މައްސަލަ އެއިދަރ ކެންސަލް ނޫނީ ޑިލޭވާނެ އިނގޭތޯ. ޑިލޭވުން މާނައަކީ މިސާލަކަށް    3މައްސަލަ،    2

 އަށް ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ.   10:30އެކަމަކު އޭނަ އެހެން އަޑުއެހުމެއްގައި ހުރެގެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ރ(.  202އޯކޭ.   ސުވާލު    ގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުރެވޭނެތޯ  ސުވާލުތައް  އިތުރު  ކުރާއިރުގައި  އެގްޒާމިންގ  ކްރޮސް 

 އުފެދުނު މާއްދާއެއް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ސްޓޭޖަކީ   އެގްޒަމިނޭޝަން  ކްރޮސް  ހަމަ  އަސްލު  އޮންނާނީ  ސާފުކޮށްދީފައި  ތަފުސީލުގައި  މީގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ   ފަރާތުން  ދެން އަނެއް  ބިނާކޮށްފައި  ހެކިބަހަށް  ފަރާތްދޭ  އެންޑް ޗީފް މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސްދޭ  އެގްޒަމިނޭޝަން 

ހެ ޕާޓީގެ  އިންޓްރޮޑިއުސްކުރި  ހެކިވެރިޔާ  އެ  ހެކިބަހުގެ  ކުރިން  އެ  އެއީ  ސުވާލުތަކެއް.  ފޯސްކުރާ  ކިވެރިޔާއަށް 

ފަރާތުން   ދަޢުވާކުރާ  މިހާރު  ފުރަތަމަ  ސޯ  ޗެލެންޖުކުރަނީ.  މި  މަރުޙަލާގައި  އެ  ދެއްތޯ  ކްރެޑިބިލިޓީއެއް 

އެހެންވީމާ،   ލިބޭނެތާ.  ޕާޓީއަށް  އަނެއް  ރައިޓް  އެގްޒާމިންކުރުމުގެ  ކްރޮސް  ހެއްކަކަށް  އިންޓްރޮޑިއުސްކުރާ 

ކުރެވެމުން  އަ ހުރިހާ ސުވާލެއް  ހާޒިރުކުރީމަ  ހެކިވެރިއެއް  އަސްލު  ނެތީމަ  އިޖުރާއަތު  އޭގެ  ރާއްޖޭގައި  ޅުގަނޑުމެން 

ބައެއްފަހަރު މި ދަނީ. އެކަމަކު އޭގެ އަސްލު ކޮންސެޕްޓުގެ ލެވެލްގައި ވަރަށް ލިމިޓެޑް ހާލަތެއްގައި ނޫނިއްޔާ އިތުރު  

ނުކުރެވޭނެ. އެއީ ހެކި ބަސްދޭން އެ ހާޒިރުކުރާ މީހާ ހާޒިރުކުރަނީ ވަކި ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް  ސުވާލެއް އަސްލަކު 

ފަރާތުން   އަނެއް  ކަންތައްތަކަށްތާ  ހަމަނުޖެހޭ  ހުރި  ހެކިބަހުގައި  ދޭ  ގޮތުން  ގުޅޭ  އެކަމާ  އޭނަ  ކަމަށްވާތީ 

 ސުވާލުކުރެވޭނީ. އެއީ އެ އޮންނަ ރޫލަކީ.  
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 އްކެވުން: ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެރާކެންދޫ ދާއި

ފަހަރެއްގައި އަނެއްހެން ކިޔެވި ޤައުމު ތަފާތުވީމަ ވެސް އެކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ ވެދާނެ ކަމެއް.  

މިސާލަކަށް، ޓެކްސްޓް ބުކެއް މި ބުނީ ފޮތެއް ލިޔާއިރުގައި މިސާލަކަށް، އެއް ޖުރިސްޑިކްޝަނެއްގައި ފޮތް ލިޔާ މީހާ  

ނާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެފައި އޮންނަ ފޮތަކަށް އެހެން ޖުރިސްޑިކްޝަނެއްގައި އެތަނާ ގުޅޭ  ނޫނީ އެތަނެއްގެ ޖުރިސްޑިކްޝަ

ގޮތުން ލިޔެފައި އޮންނަ ފޮތަކާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެކި ޤައުމުތަކުން ކިޔަވައިގެން ތިބޭ  

އަޅު އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އުޅެނީ  މި  މިތަނުގައި  ކަންނޭނގެ  ވެސް  މީހުން  ލެވެލްގައި  ކޮންސެޕްޓް  ގަނޑަށް 

އަންޑަސްޓޭންޑްވެފައި އޮތީ އެގްޒަމިނޭޝަން އިން ޗީފުގައި އަހާނީ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި، ގުޅޭ ގޮތުން އަދި އެ  

މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މީހަކު އަހަންހުރި ސުވާލުތައް. އެއިން ބޭރުން، މައްސަލައިގެ ބޭރުން އަދި އެ މީހަކާ  

ކްޓަރއެއް އެޝްޓަބްލިޝްކުރަން ނޫނިއްޔާ އެ މީހަކާއި އެހެން މީހަކާ އޮތް ގުޅުމެއް އެސްޓަބްލިޝްކުރަން ވެސް  ކެރެ

އެ   އެހެންނަމަވެސް،  ކުރަނީ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ލީޑިންގ ސުވާލުނުކޮށް  އަހާއިރުގައި  ޗީފުގައި  އެގްޒަމިނޭޝަން  އެ 

ދޭ   ހެކިބަސް  އެ  އަސްލު  އެގްޒަމިނޭޝަންގައި  މީހާއާ  ކްރޮސް  ދެވޭ  ހެކިބަސް  ޓަކައި  މީހަކަށް  އެ  އޭނަ  މީހާ އާއި 

ކުޑަކުޑަ   ވަރަށް  ހަމަ  ނެތް  ގުޅުމެއް  އެއާ  ހަމަ  އިނގޭތޯ  އިޓްސެލްފާ  އޭނަގެ އެއިދަރ ކެރެކްޓަރ  ގުޅުމާއި  އޮންނަ 

ފަޔަރ ގޮތަށް    ކަމެއް ގޮތުގައިހެން ހީވާ ބޭސިކަލީ އަނެއްހެން ކްރޮސް އެގްޒަމިނޭޝަނަކީ ހަމަ އަނެއްހެން ހަމަ ރެޕިޑް

ކްރޮސް   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އެއްޗެއް  އޮންނަ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އެހޭ  ވެސް  ކުއެސްޝަން  ލީޑިންގ  ހަމަ 

އެހެން.   އޮންނަނީ  އަންޑަރސްޓޭންޑްވެފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮންނަ  ކިޔަވާފައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގްޒަމިނޭޝަނަކީ 

ގޮ ކޮން  މީގައި  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ފީލްވާ  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑަށް.  މީގައި  ކަމެއް  ތެއް 

އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސްކުރެވޭ ގޮތުގައި މިހާރު ކްރޮސްކުރަން މި ޖެހެނީ އިނގޭތޯ އެ ވެރޭސިޓީ ޗެކުކުރަން ދެއްތޯ. އެ  

އޭ ހަމައެކަނި  އަހާއިރުގައި  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  މި  ސުވާލު  ޗެކުކުރަން  ކްރެޑިބިލިޓީ  ވާހަކައަށް  މީހާގެ  ދެއްކި  ނަ 

ހުރި   ވަށައިގެން  ސަރކަމްސްޓެންޝަލީ  ހުރި  ވަށައިގެން  އޭގެ  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  ކޮންފައިންކުރާ  ކުއެސްޝަންތައް 

ކްރޮސް   ކޮންސެޕްޗުއަލީ  ދެ  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ނޯންނާނެ  ފުރުޞަތެއް  ސުވާލުކުރުމުގެ  ކަންތަކާމެދު 

އެއިދަރ ވެރީ ފަ ހީވަނީ.  އެގްޒަމިންކުރުން  ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑަށް  އެ  އޭރުން  ނޫން ކަންނޭނގެ  އެއެއް  ންޑަމެންޓަލީ 

އެހެންވެގެންހެން   ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  ކޮންމެވެސް.  އެކަހަލަ  ކަންނޭނގެ.  ބައެއް  ރީއެގްޒަމިންކުރުމުގެ  އެއީ 

 އަޅުގަނޑު މި ސުވާލު ޙަޤީޤަތުގައި އުފައްދާފައި މި އޮތީ ވެސް އިނގޭތޯ.  
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 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

ދެ   އައިޑިއަރއެއް ލިބިއްޖެ  ގާތްގަނޑަކަށް  ދަނީ. މިއީ ދެން  މި  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުގޮސް  ޑިބޭޓަކަށް  އޯކޭ. 

   ކޮންސަރންސްތައް.ފަރާތުން ވެސް އެ 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ދެން ވަރަށް ފަންޑަމެންޓަލް ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަސްލު މިހާރު ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ  

ހެކިވެރިއެއްތޯ   ޢަދުލުވެރި  އެއީ  ބިލުގައި.  ބެހޭ  ހެއްކާ  އުޅޭނެ  ކޮންސެޕްޓްތަކެއް  އުފައްދާ  ސުވާލު  ކްރެޑިބިލިޓީއަށް 

މުގެ، ޗެލެންޖު ކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކެއް ވެސް އަންނާނެ. އެއީ ހެކިބަސް ދޭ މީހާގެ ކްރެޑިބިލިޓީ. މިތާ މި އަންނަނީ  ބެލު

ފުރަތަމަ   އިންނަ  ހެކިބަހުގައި  އެހެންވީމާ،  އެޕްލައިވަނީ.  މި  އެގްޒަމިނޭޝަން  ކްރޮސް  އެ  ހެކިބަހަށް  ދޭ 

ވާހަކައަށްތާ ދެއްކި  އެ  ޗީފްގައި  އިން  ސުވާލު    އެގްޒަމިނޭޝަން  ހެކިބަހުގައި  ދިން  އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، އޭނައަށް 

އިތުރު   ގޮތުގައި  ހާލަތްތަކެއްގެ  އިސްތިސްނާ  ދެން  ކުރެވޭނެއޭ.  ފަރާތަށް  އަނެއް  ހުރެއްޖިއްޔާ  ކަންތައްތަކެއް  އުފެދޭ 

ހުރިހާ  ވޯލްޑް  ދަ  އެކްރޮސް  ހަމަ  އެހެންވީމާ،  އަންނާނެ.  މީގައި  ވެސް  ހާލަތްތައް    ސުވާލުކުރެވޭނެ 

 ޖުރިސްޑިކްޝަނަކުން ވެސް ހަމަ މި ކޮންސެޕްޓް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބައްލަވާލައްވައިފިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް ޝޯޓްކޮށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގަތީތީވެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު އޭގައި މިސާލަކަށް ދެއްކި ވާހަކަތޯ ނޫނީ ސާބިތުކުރަން ހުށަހެޅި ނުކުތާގެ ސްކޯޕްތޯ  

ތެރޭގަ ސްކޯޕްގެ  ވަކިކަމެއް. އެ  ހުށަހަޅަނީ  ކިބައިން ސާބިތުކުރަން މި  އޭނަގެ  އި މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް 

އެހުން އެއީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. މިހާރު މި ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އޭނަ އެ ދެއްކި ވާހާކަ، ސީދާ އޭނަ އަޓަރކުރި  

އަޅުގަނޑަށް   ސްކޯޕް  އެ  އެކަމަކު  އެހެންވީމާ،  ހަމައެކަނި.  ގޮތުންނޭ  ބެހޭ  އެއާ  އެއްޗެއް،  ޕްރެޒެންޓްކުރި  އޭނަގެ 

 ލެވިއްޖިއްޔާމުން ހީވަނީ. އެއީ ވެސް އޮޕްޝަނެއް އިނގޭތޯ. ތެންކިއު. ހީވަނީ އެ މިންވަރަށް ފުޅާކޮށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެ )އ(. ހެކި ދިން ހެކިބަހުގައި ހިމެނެނު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏޭ އޭގެ ބޭރުން. އާނ، އެބައި އެ    202އާދެ!  

ން. ހުވާ މަތީގައި ނެގުން މިއީ މުހިންމު ތަންކޮޅަކަށްވޭ  ހެކިންގެ ހެކިބަސް ހުވާ މަތީގައި ނެގު   -200ދިޔައީ ދެއްތޯ.  

  މި  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ  ހެކި   ބަލާއިރު، މައްސަލަ  ގެޓްރެކު މައްސަލަތަކުގެ  ކުދިގެ )ނ(   2010ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. 

  ޝަފަހީ   އަޑުއެހުމުގައި   ޝަރީޢަތުގެ   އެގޮތުން .  ނުހިނގާނެއެވެ  ތުތަކެއް އައިޖުރާ   ޚާއްޞަ   ކަނޑައަޅާފައިވާ   ނޫނުގައި ގާ

ނެވެ. ހުވާ މަތީގައި ހެކިބަސް ނެގުން ލާޒިމު  ނޫ  ލާޒިމެއް  ނެގުން   މަތީގައި   ހުވާ   ހެކިބަސް   ހެކީންގެ   ހުށަހަޅާނަމަ  ހެކި

 ނުވާ ސަބަބު މި ސާފުވެލަން ބޭނުންވީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. މިއީ ވެސް އަސްލު ތިން ޓްރެކުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޖުރާއަތްތައް މި އޮރިޖިނަލް ޑްރާފްޓުގައި އޮތް  

އިރުގައި ހަމަ އިޖުރާޢަތެއްގެ ގޮތަށް ފާހަގަކޮށް. މިހާރު ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން މައްސަލަ ބަލާއިރުގައި ޢާންމު  

ޚި މައްސަލަތަކާ  ބަލާ  ޓްރެކުން  އިޖުރާއަތްތައް  މަލްޓި  ބައެއް  ސިމްޕްލިފައިވެފައި  ވަރަށް  ޕްރޮސެސްތައް  މި  ލާފަށް 

ސްކިޕްކޮށް.   އިޖުރާއަތްތައް  ބައެއް  ބަލާފައި  ހެއްކަށް  ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  އޮން  ބޭސްޑް  އެއީ  ފުރިހަމަނުކޮށްދާނީ. 

ކު އެ  ނުހިނގާނެ.  ވެސް  އިޖުރާއަތްތަކެއް  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި  ޑިސްކަވަރީ  ޓްރެކަކީ  މިސާލަކަށް  މައްސަލަތަކުގެ  ދި 

ވަރަށް ސިމްޕަލް ލެވަލެއްގެ މައްސަލަތައް. ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް ފެކްޓްސް އުޅޭ މައްސަލައެއް ވެއްޖިއްޔާ އެ ޓްރެކަކަށްނުދާނެ  

ބަލާފައި   ނޭޗަރއަށް  މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅޭ  ޓްރެކަށް  އެހެންވީމާ،  ކުޑަވިޔަސް.  އެއަށްވުރެ  އަދި  ވެލިއު  ފައިސާގެ 

ނެގުން  މައްސަލަ މަތީގައި  ހުވާ  ހެކިބަސް  ހެކިންގެ  މި  މިތާ  ދެން  ކަނޑައެޅިގެންދާނީ.  އެ  އިޖުރާއަތްތައް   ،

ޑްރާފްޓަކީ   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  އުސޫލު.  ޢަމަލުކުރާ  ވެސް  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  ހަމަ  އެއީ  ލާޒިމެއްނުވާނެއޭ. 

ހައްދަވާފަ ކޮންސަލްޓެންޓް  ބޭސްކުރައްވާފައި  ސިސްޓަމަށް  މި  ޔޫ.ކޭގެ  އުސޫލުން  އެ  އެހެންވީމާ،  އެއްޗެއް.  އޮތް  އި 

ޓްރެކް ސިސްޓަމްގައި މި ހުރި ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ރިޓެއިންކޮށްފައި އެ އޮތީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  

 އިތުރަށް މަޝްވަރާއަށް ދެވިދާނެ ކަމެއް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް
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ވަރަށް   ނޫން.  ވެސް  އުނދަގޫކަމެއް  އެއީ  ގަބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ހުވާދީފައި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

އެހެން   ވެސް  ގާނޫނު  މި  ކަންނޭނގެ  ލާޒިމުކުރެވިދާނެ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ކަމެއް.  ފަސޭހަ 

ވިޔަ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަކުން  ކުރިން  އޭގެ  އޮތުން.  ލިބިފައި  ދުރާލާ  ކުރިން  ސްޓޭޓްމަންޓެއް  އޭނަގެ  ވެސް  ސް 

އޭނަ   މިސާލަކަށް  އެ  ސުވާލުތައް.  ކުރެވޭނެ  އޭނައަށް  އެގްޒަމިންކުރާއިރުގައި  ކްރޮސް  އެ  އެއީ  ވާހަކަ  ވާހަކަދެއްކި 

އަންނަންވާނީ. އެ ސްޓޭޓް ހުންނަ ސްޓޭޓްމަންޓެއް އޮވެގެންނޭ  މަންޓުގެ މައްޗަށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއޭ. އޭރުން  ދީފައި 

ވަރަށް ޑިފައިން ކުރެވޭނެ ކަންނޭނގެ. އެ ހުވާ، ހެކިބަސް ދޭއިރުގައި އެ ހުވާ ދިނުން އެއީ ދެން ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރަލީ  

ންނާނީ. ވެސް އައިއްސަ އޮތްގޮތް އެއީ. އެހެންވީމާ، އޭތި ހަމަ މެއިންޓެއިންކުރުން އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އޮ

 އަނެއްކާ އުނދަގޫ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެއީ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިނިޓުގެ ކަމެއް އެއީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ސެކިއުލަރ   އަނެއްހެން  ބުނީ  މި  އަނެއްހެން  ދެން  ޔޫ.ކޭގައި  ހީވަނީ  ގޮތަށް  އަޅުގަނޑަށް  އިންނަ  ޤައުމެއްވީމަ 

އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްހެން ޝަރީޢާވީމަ އިންނަ ތަންކޮޅާ ތަފާތު އަންނާނެ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅުވާނީ އެ  

 ހެކިބަހެއް ނަގަންޏާ ހަމަ ހުވާކޮށްގެން އެ ކަން ކުރުންހެން އިނގޭތޯ.

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

ޓްރެކުން   ފާސްޓް  އެއްކަލަ  ކަންނޭނގެ  ކަމެއް  މުހިންމު  އެއީ  އޮތުން  ހުވާކޮށްފައި  އަނެއްހެން  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ވިޔަސް. އެ ދަށް ޓްރެކުން ވެއްޖިއްޔާ މި ދަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ތްރީހަންޑްރެޑް ތައުޒަންވަރު ދަށްވީމަ ދެއްތޯ މި ދަނީ  

ން. ދެން މީގައި އަނެއްހެން ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ނަގަންޏާ ނިކުމެދާނެ ދަތިތަކަކީ މިސާލަކަށް ކޯޓަށް  ކުޑަ ޓްރެކު

ވެސް   ޓްރާންސްކްރިޕްޓް  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ރިޕޯޓަށް  ދެން  ނެގުން.  ހެކިބަސް  ހާޒިރުކޮށްގެން 

ކަ ބައިވަރު  ވަރަށް  ލޮޖިސްޓިކްސް  ގޮސް  އެހެން  އެހެންވީމާ،  ތައްޔާރުކުރުން.  އެބަވަދޭ.  ތެރެއަށް  އޭގެ  ންތައްތަކެއް 

ތްރޫކޮށް   މީހުން  މި  ލޯޔަރުންނާއި  ތަޢާރުފުކޮށްފައި  ނިޒާމެއް  އަފިޑަވިޓްގެ  މިސާލަކަށް  ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ 

އިގައި  ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައި އެ ހުވާކޮށްފައި އެ ހުށަހަޅަން ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކާ އެއްކޮށް. އޭރުން އޮންނާނީ ކުދި މައްސަލަ 

އަނެއްކާ   ތެރޭގައި  ކޯޓު  އޭރުން  ސަބްމިޓްކުރެވިފަ.  ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކާއެކު  ކުރެވިފައި  ހުވައެއް  ހަމަ  އޭނަ  ވެސް 

ހެކިބަސް ނަގާ، ހެކި ހާޒިރުކޮށް އެ ކަން ނުކޮށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ. ބަޓް ސްޓިލް އެ ޓްރެކުން ވެސް  

   ހުވާ އޮންނާނީ ސިފައެއްގައި ކުރެވިފަ.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު އެހާ ބޮޑަށް އިޝޫއަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ. އެކަމަކު ހެއްކާ  

މަތީގައި ހެކިބަސް ދޭން ލާޒިމުވާ ހާލަތްތައް. ދެން ޣައިރު މުސްލިމުންގެ  ބެހޭ ބިލުގައި މިހާރު ހިމެނޭނެ އަސްލު ހުވާ  

ހުވައެއް ނުކުރާނެ. ކުޑަކުދިންގެ ވެސް ހުވައެއް ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނުގައި އަންނާނެ ކަނޑައެޅިގެން ހުވާ  

ވާހަ ހުވާކުރާ  ހާލަތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން  ހާލަތްތައް. އެ ނޫން  ކަވަރކުރާނެ.  ނުކުރާނެ  ގާނޫނުގައި  ކަ އެ 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާނގައި ކޮންމެހެން އެ ފަހަތަށް އެ އައި ޖުމްލަ ނުހިމަނާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

 ނިންމާލެވިދާނެ ކަންނޭނގެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ޗެކްލިސްޓުތައް   މަރުޙަލާގެ  ކުރީގެ  ޝަރީޢަތުގެ   ފަރާތުން  ޚަޞްމުންގެ ދެއްތޯ )ނ(.    231އާދެ! ކުރިއަށް ނެކްސްޓް.  

  އަޑުއެހުން   މައްސަލައިގެ   ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ   މުރާޖަޢާއެއް   މަރުޙަލާގެ   ކުރީގެ   ޝަރީޢަތުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ   ކުރިން  ލިބުމުން

  ކުރިން   .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ  ޚަޞްމުންނަށް  ނޯޓިސް  އެކަމުގެ  ކުރިން  ދުވަސް  7  ތާރީޚުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް

 ކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްލުމަށް ކޮމިޓީން ބޭނުންވީ. ހައިކޯޓު. މުރާޖަޢާއަ މަރުޙަލާގެ ކުރީގެ ޝަރީޢަތުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ

 

   ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:އަލްއުސްތާޛު ހައިކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ  

މުޤައްރި މި  ޝުކުރިއްޔާ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޝީޓު  މި  މާއްދާ،  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ރު. 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން   ކިޔަމުންދިޔައިރު  މިއާއެކުގައި  ވެސް  ކިޔަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގާނޫނުގައި ދަންނަ ކަހަލަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން  ދަންނަ ކަމެއް ނޫން. ދެން އަނެއް ނުކުތާއަކީ މި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ  

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއެއް މީގެން އިންވިސަރޖް ކުރަނީހެއްޔޭ. ކުރާ ކަމަށްވާނަމަ މީގައި އަނެއްކާ  

އިނީމަ   އޭގައި  ލަފުޒު  އެ  ރިވިއު  އެއީ  މުރާޖަޢާ  އެއީ  ހީވަނީ.  އެބައުޅޭހެން  މައްސަލައެއް  ތަރުޖަމާގެ  އެ  ވެސް 

ގެނެވިފައި އިނީއޭ ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން ރިވިއުގެ މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ރިވިއުއެއް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއެއްގެ  

ގޮތުގައި. އެކަމު އަސްލު އެއްޗަކީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއެކޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން އަސްލު  

 ނަކަށް ވެސް އެ ވާގޮތެއް އެތާ.އެ ސާފެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީސް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. މި ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މާނައަކު ނޫން މިތާ  

އަންނަނީ. އެ ސްޕެސިފިކް   އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި އެ  ޖިނާޢީ  މި އިންނަނީކީއެއް. އެއީ ޕްރީ ޓްރަޔަލް މޯޝަންސް 

. މިތާ މި އަންނަނީ އަސްލު ކޭސް މެނޭޖުމަންޓުގެ އުސޫލުން މަލްޓި ޓްރެކަށް  މަރުޙަލާއެއްގައި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް

ޕާޓީސްއާ   ފަނޑިޔާރާއި  އަންނަނީ  މި  މީގެން  ވެސް  އަނެއްކާ  މީތި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދެން  މިއީ  އެއްޗެހި.  ދާ 

މައްސަލަ  ދެން  ޑައުންކޮށްފައި  ނެރޯ  އިޝޫސްތައް  ވީވަރަކަށް  މައްސަލަތަކުގެ  ޙައްލުކުރަން    ވާހަކަދައްކައިގެން 

ކަންތައްތަކެއް ތާވަލުކުރެވިގެން ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެންދާ މޮޑެލަކަށް މި ދަނީ. އެގޮތުން ޕްރީ ޓްރަޔަލް ރިވިއުއަށް ދާނެ  

ޓައިމްޓޭބަލެއް ނޫނީ ތާވަލެއް މި ކަނޑައަޅަނީ ކުރީ ބައިގައި. އެހެންވީމާ، މިތާ މިހާރު ތި ސުވާލުކުރައްވާފައި އިން  

ބަޔާ އެ  ވާހަކަ.  މާއްދާގައި  ރިވިއުއެއްގެ  ޓްރަޔަލް  ޕްރީ  އެއީ  ވާހަކަ.  މުރާޖަޢާގެ  އެއްބަސްވެފައިވާ  ކުރިން  ންކުރަނީ 

ރަދީފުގައި   މަފްޙޫމްތަކުގެ  މި  އޮތްއިރު  ގެނެއްސަ  ކޮންސެޕްޓުތައް  މި  ދެން  ވަގުތަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދީ ބައެއް މަފްޙޫމްތައް  ފަ. އަލަށް އަންނަ ކޮންސެޕްޓްތަކެއް. މިއީ ޖިނާޢީ  އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ 

ކޮންމެވެސް   ދެން  ކޮންސެޕްޓުތައް  މިދާ  އުސޫލުން  ޓްރެކް  ނޫން.  އެއްޗެއް  ކޮމްޕެރަބަލް  އެއްގޮތަށް  އިޖުރާއަތާއި 

އެވެއަރނަސް   ގާނޫނަށް  މި  އިތުރަށް  އެ  މުއްދަތުގައި  ހިނގާ  އެ  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  މިއަށް  ވަރަކަށް 

އިތުރަށް  ގެ އޭގައި  ހަމަ  ވެސް  ކޮންސެޕްޓަކީ  ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  އަންނާނެ.  ވެސް  ބައިތަކެއް  ނައުމުގެ 

ކޭސް   މި  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކަމެއް.  ކަހަލަ  ސާފުވާންވާންވާނެ  ދެވިގެން  އެކްސްޕްލެނޭޝަނެއް 

 ކޮންމެ ކޮންސެޕްޓެއް އިތުރަށް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން  މެނޭޖުމަންޓުގެ އުސޫލަކީ ކޮންމެ މާއްދާއަކާ ގުޅިގެން ނޫނިއްޔާމުން

ތަފުސީލުވެގެން އަންނާނެ އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަމަ ޕާޓީސްއާ މަޝްވަރާކޮށްފައި އެ ތާވަލުކުރެވިގެންދާނެ ބައިތަކެއް.  

 ނީ.  އެހެންވީމާ، ކޯޓުގެ އިޖުރާއަތް ކަނޑައެޅުމުގެ ބައިގައި ބޮޑަށް އޭގެ ތަފުސީލުތައް އަސްލުގައި އަންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



 2021  އޮކްޓޫބަރު  27                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  57ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

59 

 

  އެދެނީ   އަމުރަކަށް   ކޯޓު )ނ(، )ރ(. އާނ، ދެ މާއްދާ އެއްކޮށް އޮތީ. )ނ(    235އާދެ! ދެން އޮތް މާއްދާ ދެއްތޯ.  

  ކަމަށް   ހުށަހެޅޭނެ  ދަޢުވާ  އެ  ހުށަހަޅަންވާނީ   އެދި   އަމުރަށް  ކޯޓު  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ   ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ދަޢުވާއެއް

 ކޮންކަހަލަ.  ؟ އާނ، ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ )ރ( ވެސް. ކޮން ޕްރޮސެސްއެއްތޯ .ކޯޓަށެވެ ބެލެވޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އަޅުގަނޑު   އެކަމަކު  ނޫން.  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރެވޭ  މިހާރު  މުޤައްރިރު.  އެ  ޝުކުރިއްޔާ  ޢައިޝާ  ހިތަށްއަރަނީ 

ދައްކަންޖެހޭ   އޭގެން  ބޯޓެއް.  ފުރައިގެންދާ  ޖެހެނީ.  މި  އެރެސްޓްކުރަން  ބޯޓެއް  މިސާލަކަށް  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި 

ގިނަ   ވަރަށް  ތައްޔާރުކޮށްފައި އެ އެރެސްޓް އޯޑަރއަކަށް އެދޭއިރުގައި  ދަޢުވާއެއް  ފައިސާ ހުރި. އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން 

އޭ ވެސް  ވަގުތުދާނެއޭ.  ސަމަރީއެއް  ދަޢުވާގެ  އެ  އެކުގައި  އެޕްލިކޭޝަނާ  ރިކުއެސްޓް  އެ  މިސާލަކަށް  ބަދަލުގައި  ގެ 

ލިޔެފައި އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އިދާރީ ގޮތުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެއޭ އެއަށް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދޭކަށް.  

އޭގެ   އޮބްވިޔަސްލީ  އެދިއްޖިއްޔާ  އަމުރަކަށް  ކޯޓު  ޤަޟިއްޔާ  މާނައަކީ  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެއޭ.  ވެސް  ދަޢުވާއެއް 

ނަންބަރެއް އެއަށް ދެވިދާނެ މިސާލަކަށް. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ޕްރެކްޓިސްކުރާ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ މި  

ން ކަނޑާލީ  ކޮމްޕިލިކޭޝަންސް އަންނާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އެގޮތަށް ޕްރެކްޓިސްކުރަން ފެށީމަ. މިސާލަކަށް ގެއަކުން ފެ

ބަދަލުގައި   އެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް ނާދެވޭ. އޭގެ  އޭނައަކަށް  އެކުގައި ނޫނީ  ދަޢުވާއަކާ  އޭނަ  ލޯޑް. ކަނޑާލިމަ  ލޭންޑް 

އޭނައަށް ފުރަތަމަ ވަގުތީ އަމުރު ވެސް ލެވިދާނެ، ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެއޭ. އެ އަމުރުގައި އޭނައަށް ލެވިދާނެއޭ  

އަކީ މިއީއޭ. އެހިސާބުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރޭއިރުގައި ވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެ މައުޟޫޢުއާ  އޭނަ ހުށަހަޅާނެ ދަޢުވާ

އެ ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް   އެއްގޮތް އެއްޗެއްތޯ، ނޫންތޯ. އެހެން ވެއްޖިއްޔާމުން އެއަށް ކޮންސިޑަރ ކުރެވިދާނެއޭ. ދެން 

ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  އެކަމަކު  ނޭނގެނީ.  ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްތައް    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެކަމާގުޅޭ   އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  އަދި  ބަލާފަ.  ޑްރާފްޓް  މި  އިނީޝިއަލީ  މި  އަސްލު  މީގެ  ދެނެގަނެވޭނެހެން 

 އެއްޗެހިތައް ބަލާލީމަ އިނގޭތޯ. ތެންކިއު.

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ ދަޢުވާއެއް ނޫނީ މައްސަލައެއް ނޫނީ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ  

ނުކުރެވި އެ ކަން ކުރެވިއްޖިއްޔާމުން ވަރަށް ގިނަ ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްތައް އައިސްދާނެއޭ. ދެން މިހާރު ދެންމެ ޢާއިޝާ  

ޕްރޮޓެ  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ޤަޟިއްޔާއެއްގެ  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޔަސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޯޑަރ  ކްޝަން 
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އެހެންވީމާ،   އައިއްސިއްޔާ.  އެގޮތަކަށް  ނޫން  ކަމެއް  ނަގާ  ޓައިމް  ގިނަ  މާ  އެކަމަކީ  ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ.  ގޮތުގައި 

ނެރެއްޖި އަމުރު  ހަމައެކަނި  ނައިސް  މައްސަލައެއް ގޮތުގައި  ނޫނިއްޔާމުން  އްޔާމުން އިތުރު އިޝޫސްތަކެއް  ދަޢުވާއެއް 

ވެސް އައިސްދާނެ މިސާލަކަށް އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގައި ވެސް ނޫނިއްޔާމުން ބައިވަރު ކަންތަކެއް އަންނާނެ ކަންނޭނގެ  

 އެކަމާ ގުޅިގެން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ބައިވަރު   ވަރަށް  މީގެ  އެކަމަކު  އެއީ.  ކަމެއް  ވިސްނާލެވިދާނެ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އޭގައި 

ހުރި   މިހާރު  ވަންޏާ  ކަމަށް  ނޭދެވޭ  އަމުރަކަށް  ނޫނިއްޔާ  ގުޅުވާފައި  މައްސަލައަކާ  އެބަހުރި.  އެޑްވާންޓޭޖަސްތަކެއް 

ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން އޭތި ރިޓެއިން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އެކަމަކު  ލިމިޓޭޝަންސްތައް ހަމަ އެގޮތުގައި 

އެރޭންޖުމަންޓްސް   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އެ  ހާލަތުގައި  އެދޭ  އަމުރަކަށް  ނޫންވީމަ  އުސޫލު  މިހާރު ޢަމަލުކުރާ  މިގޮތަށް 

ކަ އަންނާނެ  ތަޢާރުފުވެގެން  އަލަށް  މިހާރު  ހަދަންޖެހޭނީ  އަސްލުގައި  އެގޮތަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  އަންނާނީ.  މަކަށް 

 ބަލާލެވިދާނެ ކޯޓަށް ދިމާވާނެ ޗެލެންޖަރސްއަކީ ކޮބައިތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދުވަސް ކުރިން މި މާއްދާގައި މި އޮތީ.   3ދެއްތޯ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   237އާދެ! ކުރިއަށް. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

ލިބޭ   އެބަ  ރައްދުކޮށްފައި  ފަރާތަށް  އެ  ފޯމު  މިސާލަކަށް  ޓަކައި  ނެރުމަށް  އަމުރު  ކޯޓަށް  ދެން    3މިހާރު  ދުވަސް. 

އެއްކަ ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮމެންޓުގައި  ފަރާތަށް    3ލަ  އަނެއްހެން  އަނެއް  ޕޮސިބަލްވާނެތޯ.  ދުވަސް 

އެބަ ލިބޭ   ގޮތަކަށް    3ރައްދުކޮށްފައި  ކަހަލަ  ނުނެރެވޭނެ  ދެން  އެ ރައްދުކުރުމަށްފަހުގައި  މުއްދަތެއް. ދެން  ދުވަހުގެ 

މަޑުކުރަންޖެހޭ   ދެން  ކުރެވިއްޖިއްޔާ  އިންޓަރޕްރިޓް  އަނެއްހެން   3މީތި  އަންނާނެ.  އިޝޫސް  އެ    ދުވަސްވަންދެން. 

ދުވަސް    3ދުވަސް އޯކޭ. ބަޓް އެކަމަކު އާޖެންޓް ކޭސްއެއްގައި ނެރެން ޖެހިއްޖެއްޔާ އެއްކަލަ    3ކޯޓަށް ޕްރެކްޓިކަލީ  

 ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާތީ މަޑުކުރަންޖެހޭ ޖެހުން އައިސްދާނެ.
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އެބައިން އެހެން އަލްޓަރނޭޓިވެއް. އެއީ އެ ކަހަލަ އަމުރެއް ކަމަށް ވަންޏާ އަމުރު ނެރެވިދާނެ  ޝުކުރިއްޔާ. އޭ ގައި 

އޭ ލިޔެފައި އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކުން  އިމީޑިއެޓްލީ އެކަމަށް  އޮތުން. މިސާލަކަށް    ދެވޭ ތި ރިވިއުކުރަން  ގޮތަށް 

ދުވަސް ދެވޭކަށް. މިހާރު އޭތި މިސާލަކަށް    3އެރެސްޓްކޮށް، ވެސެލެއް އެރެސްޓްކުރަން މި ޖެހެނީ. ދެން އޭގައި ނެތް  

އަ   އިން  ވިތު  އާދެވިދާނެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  އަމުރު  އެ  އަމުރުކޮށްފައި  އެހެންވެއްޖެއްޔާމުން  ނަގަނީ.  އެންކަރ 

ޑިއުރޭޝަ ނެތޭ  ސްޕެސިފިކް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  އެހެންވީމާ،  ރިވިއުކުރަން.  އޭރި  މަޑުކުރެވޭކަށް.    3ން  ދުވަސް 

އާދެވިދާނޭ   ރިވިއުކުރަން  އޭނައަށް  އެކަމަކު  ކުރީއޭ.  ކަމެއް  އެ  ވަގުތުން  ތެރޭގައި.    3އެހެންވީމާ،  ޑޭސް 

 އެހެންވެއްޖެއްޔާ ރިވިއުކުރަން މަޖުބޫރުވާނޭ އެ ހާލަތުގައި.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ލްޖެނަރަ  އެޓަރނީ

ބުނަނީ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭ ފޯމު   ވާހަކައެއް. މިތާ މި  ތަންކޮޅެއް ތަފާތު  މި ބަޔާންކުރަނީ  މާއްދާގައި އަސްލު  މި 

ފޯ އެ  ލިޔުންތަކާއެކު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކު  ކޯޓަށް  ލިބުމާއެކު  ފޮނުވާ  ކޯޓަށް  ކޯޓުން  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  އަމުރު  މު 

ވާހަކަ. އެ ތަނުގައި މި ބުނަނީ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެނޫން އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ސިޓުއޭޝަން  

ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ   އެ އަމުރާމެދު  ކޯޓުން  ބުނަނީ  މި  ދެން  ކެޕްޗަރކޮށްފައި  ހަމަ  ދުވަސް ކުރިން    3މިތާނގައި 

ޕީރިއެޑެކޭ އަސްލު  އަ ލިބޭ  ނޯޓިސް  ވިޗް މީންސް  ސަރވްކުރަންވާނޭ.  ޕާޓީއަށް  ފޯމު    3ނެއް  ދުވަސް. އެހެންވީމާ، 

 ހަވާލުކުރާ މުއްދަތު މިތާ މި އަންނަނީ. 

 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތަކަށް ޢާންމުގޮތެއްގައި އެބަ ޕްރެކްޓިސްކުރަން.    3މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޕްރެކްޓިސްއަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން  

އެއްގޮތަކީ ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެންގުމަކާނުލައި ޑިޕެންޑިންގ އޮން ދަ އަރޖެންސީއަކަށް އެބަ  

ވަގުތުން   ގޮތަކީ  އަނެއް  ހިޔަރިންގައި  ކުރަން.  ކިޔާފައި  ހިޔަރިންގއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާމުން  ކަމަށް  އޮތް 

ވަނަ ގޮތަކީ ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ދީފައި    3ދެފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައެއް އަޑުއަހާފަ.  

ފުރުޞަތު ދެން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ  ވެސް އޭގެ ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ވަގުތަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ  

 އޮޕްޝަންތައް ހިމެނޭގޮތަށް އޮތުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ފެންނަނީ.  



 2021  އޮކްޓޫބަރު  27                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  57ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

62 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނޫން ދެއްތޯ. އޯކޭ. ކުރިއަށް، ނެކްސްޓް. އާދެ! ސުޕްރީމް ކޯޓަށް.  ؟ އެދިވަޑައިގަތިންތޯ

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ރަޖިސްޓްރަރ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް 

އާދެ! މި ނޯޓިސް ސަރވްކުރުމުގެ ވާހަކަ މީގައި އަންނާތީ ހިތަށްއެރީ، މިސާލަކަށް ބައެއްފަހަރު މި އުޅެނީ ޚަޞްމުން  

ވަސީލަތެއް   އެހެން  ވެސް  ނޫން  އެ  ކޯޓުގެ  ނޫނީ  ވެބްސައިޓުގައި  ފެނޭ. ދެން  ނުވެސް  އަތުނުޖެހިގެން. ގިނަފަހަރަށް 

ބެލެވިދާނެތޯ ސަ  ޢާންމުކުރުން  އެ  އޮންނާނީ  މެދުވެރިކޮށް  ގިނަފަހަރަށް  ކޭސްތަކުގައި  އަރޖެންޓް  ރވްކުރުމަށް. ލައިކް 

އެ   ނަމަވެސް  ތުރޫކޮށް  މެކޭނިޒަމެއް  ޕަބްލިކޭޝަން  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  ސަރވްނުކުރެވިފައި  ހޯދައިގެން  މީހާ 

މައްސަލަތަކުގައި    ޢާންމުކުރެވިއްޖެއްޔާ އެޑްރެސްކުރެވޭނެތޯ ނޫނީ މިތަނުން އަވަސްކޮށް މި ފަރުވާ ހޯދަން މި ބޭނުންވާ 

ކަހަލަ   ކޮންމެވެސް  ކަންނޭނގެ  އައިސްދާނެ  ޕްރެކްޓިކަލީ  ނުކުންނާތީ  އިޝޫސްތައް  މި  ސަރވްކުރުމާއި  ފަހަރެއްގައި 

 ދަތިތަކެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ރައްދުކުރު އެއީ  ޝުކުރިއްޔާ. އަމުރު  ބާބު  ފަހު  ބާބު، އެންމެ  ފަހަތު  މި  ހިމެނޭނެ  ބިލުގައި  މި  އިޖުރާއަތެއް  މާގުޅޭ 

ޢަމަލުކުރާނެ   ހާލަތުގައި  ނުފެނިއްޖެ  ޕާޓީ،  އަނެއް  ސަރވް،  އަންނާނެ  އޭގައި  ބާބުގައި.  ކަންތައްތަކާގުޅޭ  އިދާރީ 

ކޯޓުގެ ސިވިލް  ދެން  އެޑްރެސްވާނެ.  އެއްބައި  އޭގެން  އެހެންވީމާ،  ފައްޔާޟް  އުސޫލުތައް.  ފަނޑިޔާރު  އިއްޒަތްތެރި   

ވިދާޅުވި ފަދައިން މިތާނގައި އިތުރު ހާލަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެވިދާނެ އެ އަރޖަންސީއަށް ބަލާފައި އެއަށްވުރެ  

 ކުރު މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ދޭ ހާލަތަކަށް މީގައި އެޑްރެސްކުރެވެނިކޮށް އެއީކީ އިޝޫއެއް ނޫން ކަންނޭނގެ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތްގެ )ނ( ދެއްތޯ.  240އާދެ! އަނެއް މާއްދާ.   ލަތުގައި،  ހާކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާ    އެދިފައިވާ 

ނިންމުން އެ  ސަބަބުތަކާއެކު  ނިންމި  ކޯޓުން  ފަރާތަށާއި  ،އެފަދައިން  އެދުނު  ފަރާތަށާއި    ،އަމުރަށް  ރައްދުވާ  އަމުރު 

ޚަ ދޭންވާނެއެވެ. ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން ޚަޞްމުންނަށް ހަވާލުކުރުމަށް މުއްދަތެއް  ޞްމުންނަށް  ދަޢުވާގެ އެންމެހައި 

 ކަނޑައަޅާނެތޯ ސާފުކުރުމަށް.   
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ނިންމުން   އެ  ހަމަ  ޢާންމުކޮށް  އެކަމަކު  ނުވެދާނެ.  ކަމަކަށް  ރަނގަޅު  އެހައި  ކަނޑައެޅުން  މުއްދަތެއް  ގާނޫނުގައި 

އެ   އޮންނަންވާނެތާ  ކޮމިއުނިކޭޓްވެފައި  އެ  އަސްލުގައި  ވަގުތުން  ރައްދުވާންވާނެ.  އެ  އަސްލު  ތާރީޚުގައި  ނިންމާ 

 ލިޔުމުން. އިތުރު ދުވަހެއް އެއަކުން ނާންނާނެ.  

 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަރާތާއި   އެދޭ  އަމުރަށް  ބައެއްފަހަރު  އިނގޭތޯ،  ގޮތެއް  ދިމާވާ  ގިނައިން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު 

ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ.   ކޮންޓެކްޓްވެފައި އަމުރު ނެރެން އުޅޭކަމުގެ އިޙްސާސެއް ކުރެވުނަސް އަނެއް ފަރާތާ ކޮންޓެކްޓެއް 

ވާނުވާ ވެސް ނޭނގޭފަހަރު އާދޭ. އެހެންވީމާ، ޚަޞްމުން ހޯދުމުގައި، މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ދަތިކަން ދިމާވާފަހަރު އާދޭ  

އެ   ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބަދަލުގައި  އޭގެ  އުނދަގޫވޭ.  އޮތީމަ  މިހެން  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމަށް  އެހެން  އިނގޭތޯ. 

ދެވުނީ    ފާހަގަކުރެއްވިހެން  ނޯޓިސްއެއް  އެ  ހަމަ  އެއީ  އާންމުކުރެވިއްޖެއްޔޭ  އެ  ތެރެއިން  މެކޭނިޒަމެއްގެ  ބޭނުންކުރާ 

ކަމަށް ނުވަތަ އޭތި އެ މީހާއަކަށް ކޮމިއުނިކޭޓް ކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. މިހާރު  

އަ  ވެބްސައިޓަށް  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ހަމަ  އިންނަ  މި  ވެސް.  ވެސް  އަމުރުތަކެއް  ހުރިހާ  ނެރެވޭ  ޕްލޯޑުކުރަމުންދާނެ 

އުނދަގޫ   ވަރަށް  މި  އެހެންނޫނީ  ދެން  ހެދިއްޖެއްޔާ.  ގޮތަކަށް  އޮންނަ  ކަން  އެ  އެގޮތުގެމަތީން  އެހެންވީމާ، 

 އިޖުރާއަތަކަށް ވެދާނެ ފުރިހަމަކުރަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުކުމްކުރި ކޯޓަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ  ގެ )ރ( އާއި )ށ(. )ށ( މިއީ،  263ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އޮތް މާއްދާ ދެއްތޯ.  

ކޯޓެއްނަމަ އަދި ޙުކުމަކީ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ  

ގޮތުގެމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ އަމުރު)ހ( ގައި  ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ  ތަންފީއެ   ބާރު ހިނގަން  ޒީގެ 

މި މާއްދާ މި ދެ އަކުރު ފުށުއަރާ...   ލަތުގައެވެ.ހާ ފަށާނީ އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ގެރެންޓީއެއް ބަހައްޓާ  

ބުނަނީ،   މި  ގައި  )ރ(  އަރަނިވެރިޔާ އާދެ!  ނުވަތަ  ފަރާ  ދަރަނިވެރިޔާ  ދެ  މި  އެކަށީގެންވާ    ތަށް އާއި  ވެސް 

ގައި ބަޔާންކުރާ    ގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ނިމުން މި މާއްދާގެ )ހ( ތަކުލަތްހާ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅެން ނެތް  
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ތަންފީ އެ  ކުރެވޭނެއެވެޒުގޮތުގެމަތިން  ނޯޓުކޮށްލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވޭތީވެ  އުޅޭކަމަށް  ފުށުއެރުމެއް  މި  ދެން   .

 މާއްދާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އިތުރަށް އަދިވެސް ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  

އެބަ ޖެހޭ އޭނަ ފައިސާ   އިތުރު ތަކުލީފެއް އޭނަ އުފުލަން  ލިބެންޖެހޭ ހާލަތުގައި ވެސް. އޭގެ ބަދަލުގައި  އޭނަ އޭގެ 

އެދިދާނެ   ރަނގަޅު.  އޮތިއްޔާމުން  ނިޒާމެއް  ދޫނުކުރާ  އޭނައަށް  ކޯޓުން  ފައިސާ  ދައްކާ  ދަރަނިވެރިޔާ  މިސާލަކަށް 

އިޔާދަނުކުރެވޭ   އިޔާދަނުވެދާނެ  އަނބުރާ  އޭތި  އެހެންނޫނިއްޔާމުން  ތެރޭގައި.  ޕްރޮސެސްގެ  އެޕީލް  އޭނަ  ކަންނޭނގެ 

 ލަ ކަންކަމުގައި. ކަހަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ބަހައްޓަން   ގެރެންޓީ  އެ  ހަމަ  ނޫނިއްޔާމުން  އިޝޫތޯ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކަމަށް  ފުށުއަރާ  އަކުރު  ދެ  މި  މިހާރު 

ޕްރޮސެސްއެއް  ؟ ލާޒިމްކުރާކުރުމަށްތޯ އެއްކަލަ  އަންނަނީ  އެ  ބަހައްޓަން  ގެރެންޓީ  މީގައި  ކަންތަކަށް.  ދެ 

އަންނަނީ ޙުކުމްކުރި ކޯޓަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްނަމަ  ކުރިއަށްގެންދަނީ. މިހާރު މީގައި އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް މި  

އަދި ވަގުތީ ފަރުވާގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ކަމުގައި ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޙުކުމުގެ ނުވަތަ  

ޒީ ބާރު ހިނގަން ފަށާނީ  ޙުކުމް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ އަމުރެއް ތަންފީ

ގެރެންޓީއެއް ބެހެއްޓީމައޭ. ދެން މިއީ އަދި މީގައި އަލަށް އިންޓްރޮޑިއުސްވާ ކޮންސެޕްޓެއް އަގެއިން މިއީ. އެހެންވީމާ،  

މި ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމުގެ ބައިތަކުގެ ތަފުސީލު އަދި އަންނާނެ މީގެ އެހެން މާއްދާތަކުގައި. އަޅުގަނޑު އެ ބަލައިލާފައި  

ސްޕެސިފިކްކޮށް ޖަވާބެއް އަރުވާނަން. ދެން ގެރެންޓީ ބަހައްޓާފައިނުވާ ހާލަތުގައި، އެ ތަންފީޒީ ބާރު ހިނގަން    އެއަށް

ވާނެގޮތުގެ   ނުބަހައްޓައިފިއްޔާ  އެހެންވީމާ،  ބެހެއްޓީމައޭ.  ގެރެންޓީ  އެ  ބުނަނީ  މި  ގައި  )ށ(  މުއްދަތު  ފަށާނެ 

ފަސްކުރެވިގެންދާނެއޭ   ބާރު  ތަންފީޒީ  ގެރެންޓީއެއް  ވާހަކަނޫންތޯ  ވެސް  ދެފަރާތަށް  ދެން  ބުނަނީ.  މި  ގައި  )ނ( 

ތަންފީޒުވާނޭ.  ގޮތުގެމަތީން  ބަޔާންކުރާ  )ހ( ގައި  ނިންމުން  ކޯޓުގެ  މަރުޙަލާގެ  ފުރަތަމަ  ހާލަތުގައި  ނެތް  ހުށަހެޅެން 

އަ މި  އޮޕްޝަނެއް  އަސްލު  ކުރިން  އެއަށްވުރެ  އެތާނގައި.  ބުނަނީ  އެ  އިފެކްޓޭ  ހޭވް  ވިލް  ންނަނީ  އެހެންވީމާ، 

ބާރެއް   ތަންފީޒީ  ނުބެހެއްޓިއްޖެއްޔާ  ނިންމުމަކަށް. ދެން  އެ  ލިބެނީ  އެ  ބާރު  ތަންފީޒީ  ބަހައްޓައިފިއްޔާ  ގެރެންޓީއެއް 

ސާފުވެއްޖެތޯ ތަޢާރުޟް،  އެއްޗަކީ.  އޮތް  މި  މީގައި  އެއީ  ދަނީ.  އެ  ފަސްކުރެވިގެންނޭ  ދެން  ؟ ނުހިނގާނޭ. 
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ބެހެއްޓުމާ  ގެރެންޓީ  އިތުރަށް  ބައިތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮންސެޕްޓުގެ  އޮތް  މީގައި  ގުޅޭގޮތުން   

 އެކްސްޕްލެއިންކޮށްލަދޭނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާތޯ މި  އޯކޭ.  ދެއްތޯ.  266؟ އާދެ!  )ހ(  ޙުކުމުގައި  ގެ  އެ  ނުވަތަ  ސާފުނުވާނަމަ  ޙުކުމް  ކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން 

ފުރިހަމަނުވާނަމަ ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ސަބަބުތައް ފުށުއަރާނަމަ ކޯޓުން  ވުމެއްވާނަމަ ނުވަތަ އެ ޙުކުމް  ޟުތަޢާރަ

ޙުކުމްކުރިތާ   ހުށަހެޅުމުން  އެދި  އެކަމަށް  ޚަޞްމަކު  ނުވަތަ  އިސްނަގައިގެން  ހަފު  1އަމިއްލައަށް  ތާގެ  )އެކެއް( 

ހުށަހެޅުމު ހުށަހަޅާ  ޚަޞްމަކު  އެގޮތުން  އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.  ޙުކުމް  އެ  އެކުލެވޭ  ތެރޭގައި،  މައްސަލަ  ގައި 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އިޞްލާޙުތައް  ފެންނަ  ކަމަށް  ގެންނަންޖެހޭ  ޙުކުމަށް  އެ  ކޮމިޓީ ސުވާލު    ބައިތަކާއި  މި  ދެން 

އިތުރުން   ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުގައި ކުށް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ  އިމްލާ ކުށް  ބަޔާންކުރާ    266އުފެދުނީ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ؟  ޕްރޮސެސް ނުލައި އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެތޯކަންކަން ވެސް އެޕީލް 

 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯޓުގެ   ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އޮތް  އެބަ  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  އިނގޭތޯ  ވަގުތު  މި  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ. 

ވަނަ    266ގެ ބޭރުން އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ފުޅާ ފުރުޞަތުތަކެއް މި  ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަނަކާ އެކީގައި އިނގޭތޯ. އޭ

ހީވޭ   ހިނގައިދާނެހެން  ހުޅުވިގެން  ދޮރެއް  ނުބައި  ސަބަބުން  އޭގެ  އިނގޭތޯ.  ލިބޭ  އެބަ  އޮތްގޮތުން  މިހާރު  މާއްދާ 

އިތު  ސަބަބުތައް  ރިޕޯޓަށް  ފައިނަލް  ރިޕޯޓަށް،  އެ  ކޯޓުތަކުން  ބައެއް  ވެސް  މިހާރު  އެއީ  ރުކުރުމާއި  އިނގޭތޯ. 

ގިނައިން   އަޅުގަނޑުމެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ދެން  އިތުރުކުރަމުން.  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  ރީފްރޭސްކުރުމާއި 

ވަރަށް   ވެސް  ހުންނައިރު  އެއްޗެހި.  ހުރިހާ  ގޮތަށް  ޕެރެގްރާފު  އެއް  ބޮޑެތި  ޖުމުލައިން  އެއް  ހުންނަނީ  މި  ލިޔެފައި 

ންއަރާގޮތަށް ހުންނައިރު އަދި މިދެންނެވިހެން ފުށުއަރާނަމަ، ނިންމި ސަބަބުތައް  ޢާންމު މީހަކަށް ކިޔާއިރު ވެސް އޮޅު

ބޮޑު   ވަރަށް  ދެން  އެއީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ލިބޭ  ފުރުޞަތު  ބަދަލުކުރަން  އެއްޗެއް  ޕްރިޓެކްސްޓުގައި  އެ  ފުށުއަރާނަމަ 

ނިންމުމެ ނިންމި  އެ  ބޭރުން  އިސްތިޢުނާފުން  ލިބެނީ  އެ  ފުރުޞަތެއް  އެހާ  ދާއިރާއެއްގެ  އެއީ  ބަދަލުކުރަން.  އް 

 ޕްރެކްޓިކަލް ގޮތެއްހެނެއް ހިއެއްނުވޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

ވެސް   ފަހުން  ހުށަހަޅާ  ޚަޞްމަކު.  ހުށަހެޅި  އިސްތިޢުނާފެއް  މިސާލަކަށް  ކަމަކީ  ދިމާވެދާނެ  އިތުރަށް  އޭގައި 

މިހާރު މި   ބަދަލުކޮށްފާނެ އެހެންވެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމާ، އޭގެ އިސްތިޢުނާފަށް ސަބްމިޓްކޮށްފިއްޔާ، ޢާންމު ގޮތެއްގައި 

ހުށަހެ އިސްތިޢުނާފު  އެ  ކޯޓަކަށް  އެ  ވެސް  އޮންނަނީ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ބަދަލުވެގެންދާ  މީގައި  ދެން  ޅުން. 

އިސްތިޢުނާފުކުރީމަ އެނގޭނެ އިސްތިޢުނާފީ ޕޮއިންޓްސްތައް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން.  

އެކަހަލަ   އޮންނާނެ  ޕޮޒިބިލިޓީ  ޕޮސިބަލް،  ހަމަ  ފަހަރުގައި  ވެސް  ފެނިގެން  އެކަން  ދިމާވުން.  ފަހަރުގައި  ކަމެއް 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ ނަމެއް، އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު، އެޑްރެހެއް ދެން މިސާލަކަށް އެ ޒާތުގެ ކަންކަން ފިޔަވައި އިތުރަށް  

ކަމަށް   ހުއްޓެންވާނެ  ހަމަ  ކަންކަން  އެ  ދެއްކުމާއި  ސަބަބު  ގާނޫނީ  ސަބަބުދެއްކުމާއި،  އިތުރުކުރުމާއި،  ނުކުތާ 

 ންކަން ރައްޔިތުންނަކަށް، ޚަޞްމުންނަކަށް ނުލިބޭނެހެން ހީވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ފެންނަނީ. އެހެންނޫނީ ޔަޤީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީސް އެހެންވީމަ ކިހިނެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އިބާރާތް   އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  މާނަކުރެވޭ  އަދި  މާއްދާ  މި  އޯޕަންކޮށް  އެހާ  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  އެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   އާދެ!  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގެނެއްސަ...  ކްލެރިޓީ  އެތަނަށް  ގޮތަކަށް  އެނޫން  އިޞްލާޙުކޮށްފައި 

އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. މިއީ ރީ ޖެނުއިން  އެއްވެސް  ޕޮއިންޓަކީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ  މީގައި  ނޫން އަސްލު  އޯޕަންކުރުމެއް 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގްރައުންޑެއް އޮވެގެން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތު.  

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ވެސް އަނެއްހެން ގަބޫލުކުރެވެނީ ސަބްސްޓެންޓިވް ޗޭންޖެއް ޙުކުމަށް ގެނެވޭވަރުގެ ބަދަލެއް، އެއީ  

ކަން. ދެން އެހެން   މިހެން  ޙުކުމްކުރެވުނީ  އެބަ އެނގޭ އޯކޭ! މިހާރު  ޕާޓީސްތަކަށް  ކޮށްފިއްޔާ، މިސާލަކަށް  އެލައު 

އެ  އޭގައި  ހަމަ  ބޭނުންވަންޏާމުން  އެކަމަކު  ގޮތަކަށް  ދެން  ހުޅުވިގެންދާނެ.  ވެސް  ފުރުޞަތު  ގެނައުމުގެ  ޗޭންޖު   
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ހާލަތްތަކުގައި. މިސާލަކަށް   ކަހަލަ  އޮންނަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ ބައެއް  އެބަ  ހީވަނީ މި ފުރުޞަތު ވެސް  އަޅުގަނޑަށް 

ހާ  ދެކެވުނުތާ. އެފަދަ  ކުރިން  ވާހަކަ  ބައިތަކުގެ  އެ  ޙުކުމްތަކާއި  ކުރެވޭ  ހާޒިރުގައި  އޮޕޮޗުނިޓީ  ޣައިރު  މި  ލަތެއްގައި 

 އޮތުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ އެ ރިވިއުއަށް އައިސް ހުށަހެޅުމުގެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލަތުގައި މެނުވީ  ހާ ނޫނުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ  ގާމި    -267ތޭންކިއު. އަނެއް މާއްދާއަށް އިނގޭތޯ.  

މުރާޖަޢާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ޙުކުމް  އެ  ކޯޓުން  ޙުކުމްކުރި  ކޮބައިކަން    މައްސަލައެއްގައި  ހާލަކީ  އިސްތިސްނާ 

 ސާފުކޮށްލަންވެގެން ބޭނުންވީ ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ކްރޮސް   މާއްދާއަށް  އެ  ހާލަތެއް.  މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ  ޙުކުމް  ހާލަތުގައި  އިސްތިސްނާ  އޮންނާނެ  ގާނޫނުގައި  މި 

 ރިފަރެންސެއް ދެއްވިޔަސް ތަންކޮޅެއް ސާފުވާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެހެން ހަދާލެވިދާނެ.  

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފައިޞަލް އާދައަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

ހަމަ މީގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާނެތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަމުރު ނެރެފައި އަމުރު މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް  

 އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޕްރެކްޓިސްގެ ތެރެއިން. ؟ އާދޭ. އެ ހާލަތު ވަކިން ވަގުތީ އަމުރާ ބެހޭ ބައިގެ ތެރެއަށް އާދޭތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މިތާނގައި މި ބުނާ ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ހާލަތަކީ އެ ޙުކުމް މުރާ، މިއީ ހަމަ ޖެނެރަލް ރޫލް މިތާ މި ސެޓްކުރަނީ.  

ކޯޓުން  ޙުކުމްކުރި  މައްސަލައެއް  މެނުވީ  ހާލަތުގައި  އިސްތިސްނާ  ދެން    ޚާއްޞަ  މުރާޖަޢާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.  ޙުކުމް 

ހާލަތް މީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަކި މާއްދާއެއް، އަޅުގަނޑު މި މާއްދާ ނަންބަރު މި ބަލާލަނީ. އެއީ   އިސްތިސްނާ 

ރިވިއުކުރެވެން  ޙުކުމެއް  އެ  ޕްރޮސެސްއަކުންތާ  އެ އެޕީލް  އިސްތިޢުނާފުކުރެވިގެން  އަމިއްލަ، ދެން  އެ  ހަމަ    ޙުކުމެއް 

ހާލަތް   އެ ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ރިވިއުކުރަންޖެހޭނެ  މަރުޙަލާއަކީ. އެކަމަކު ސޭމް ކޯޓަށް  ޢާންމު  މި ދަންނަ  ގާނޫނު 

އެ   ހާލަތްތަކެއްގައި.  އިސްތިސްނާ  ވަރަށް  ކޭސަސްގައި،  ޖަސްޓިސް  އޮފް  މިސްކަރޭޖް  ބޮޑަށް  އަންނަނީ  މި  ކަމަށް 

 ރާނީ. އެތަނަށް މި އަސްލު ރެފަރަންސެއް މި ދެނީ. އެހެންވީމާ.ހާލަތްތައް މީގައި ވަކި މާއްދާއެއްގައި ބަޔާންކު 
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 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ.   ކުރިއަށްދާންވީ  އިސްތި)ށ(    286ކުރިއަށް.  އިތުރު  ދަށުން  )ހ(ގެ  މާއްދާގެ  މައްސަލައެއް  ޢުމި  ނާފުގެ 

އިސްތިޢުއިސްތިހުށަހަޅަންވާނީ އެ މައްސަލައެއް   ފަރާތަކަށް ކޯޓުން އަންގާތާ  ޢުނާފުކޮށްފައިވާކަން    10ނާފު ރައްދުވާ 

ގެ  [ އާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު  ވަގުތީ ފަރުވާ ]ނޫނުގެ ބާވީސްވަނަ ބާބު  ހާ)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި  

އިސްތި ކުރެވޭ  ގުޅިގެން  އަމުރަކާ  ފަރުވާގެ  ވަގުތީ  ނެރޭ  ތެރޭގައި    3އްނަމަ،  ނާފެޢުދަށުން  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

އިސްތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޢުއެފަދައިން  އެދި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ނާފުކުރުމަށް  ޚަޞްމުންނަށް،  އެހެން  މައްސަލައެއް 

ފުރަތަމަ   އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނީ  މައްސަލަ  ޚަޞްމުންނަށް  އެހެން  މައްސަލައިގައި  ސުވާލަކީ،  އުފެދުނު 

ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދެވޭ  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަ އިސްތިޢުނާފު  އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައިވާކަން  ފަރާތުން މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ށް 

އެހެން   އޮތް  މަސްލަޙަތު  މައްސަލައިގެ  ހުށަހެޅިކަން  އިސްތިޢުނާފު  ފުރަތަމަ  އާއި  ފަހުންތޯ  މުއްދަތު  ނޯޓިސްގެ 

 ސާފުކުރަން.   ތޯ ތްތަކަށް އަންގާނެފަރާ

 

 ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިވިލް ކޯޓުގެ 

އެއްޗެއް   ގުޅިގެން  ވާހަކައާ  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ވެސް  އަނެއްކާ  މިހާރު  މުޤައްރިރު  ތެންކިއު.  އާދެ! 

 ހަމަ  ދަންނަވާލަންވެގެން ހަމަ. މިހާރު މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ. އެއީ

މައްސަލައެއް    10ޕްރިސްކްރައިބް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. އެއީ މިވަގުތު އެ އޮތީ   އެ  ކޯޓުން  ދަށު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. ދެން މިހާރު މިހެން ހެދީމަ މިވާގޮތަކީ އެއް ފަރާތަށް އެބަ    10ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާތާ  

ދަތެއް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އިނގޭތޯ. އެއީ އަނެއް ފަރާތުން އެ ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު މުއް  1ލިބޭ  

ހުށަހެޅި   ފަރާތުން އެޕީލަށް  ކަންތައް ވެސް ބަލާފައި އަނެއް  ބަލާފައި އަދި ކުރިން ނިންމި މައްސަލައިގައި ހިމެނުނު 

ފު  އިތުރު  ރެޑީކުރަން  އިސްތިޢުނާފަށް  އޭނަގެ  ބަލާފައި  ވެސް  އެއީ  ނުކުތާތައް  އިނގޭތޯ.  ލިބޭ  އެބަ  ރުޞަތުތަކެއް 

 އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮސެސްއަށް ނުވެދާނެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ
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މުއްދަތަކީ   ޢަމަލުކުރާ  މިހާރު  ވިދާޅުވަނީ  އެ  ބިލުން    10ޝުކުރިއްޔާ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު    30ދުވަސް. 

އެކަކު   މިހާރު  ބުނަނީ  މި  މިތާ  ދެން  ކަނޑައަޅަން.  އެބަ  މުއްދަތު  އިސްތިޢުނާފު  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ 

ސަ މީހާއަށް  އަނެއް  ނޯޓިސް  އޭގެ  އޮއްވާ  މަސްލަޙަތު  އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައި  އެ  ތެރޭގައި  ޑޭސްގެ  ޓެން  ރވްކުރާތާ 

ހިމެނޭ ބައިވަރު ޕާޓީސްތައް އިންވޯލްވާ ހާލަތުގައިތާ އިތުރު ބަޔަކަށް އެ ރައިޓް އެ ލިބިގެން އަންނަނީ. ހަމަ ކޮންމެ  

އްދަތު ހަމަ  މީހަކަށް އަނެއްހެން މައްސަލައެއްގެ އިސްތިޢުނާފެއް ނުއުފުލޭނެތާ. އެހެންވީމާ، މެއިން އިސްތިޢުނާފުގެ މު

ބަލައިލާނަން.   އަޅުގަނޑުމެން  އޮތްތޯ  ފުށުއެރުމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ދެން  ވިޔަސް.  ގޮތެއް  ކޮންމެ  ހިނގާނެ 

 އެހެންނަމަވެސް، މީގެ އިންޓެންޝަނަކީ މި ދެންނެވީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލުން މުރާޖަޢާކުރަން އަދި ހުށަހެޅޭނީ ދެއްތޯ. )ނ( ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަ  2ގެ    1ގެ )ނ(ގެ    292އެންމެ ރަނގަޅު.  

ޝަރީޢަތް   މައްސަލައިގެ  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލައިގެ  ޚަޞްމަކަށޭ.  މައްސަލައިގައި  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި 

ހިނގަމުންދިޔައިރު ލިބިފައި ނެތް އެ މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުވެދާފަދަ މައްސަލައިގެ މުހިންމު ހެއްކެއް  

ތާރީޚުގެ    ނުވަތަ ޙުކުމްކުރި  ތެރޭގައި  އެނގުން. އޭގެ  ލިބުން ނުވަތަ  ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުގައި  ވާގިއާއެއް މައްސަލައިގެ 

ނުވަތަ   ނުހިމެނެއޭ.  ހެއްކެއް  ނުވަތަ  ވާގިއާއެއް  ވުޖޫދުވެފައިވާ  މައްސަލަ    2ފަހުން  ނިމިފައިވާ  ދެކޮޅަށް  ޚަޞްމަކާ 

ސަ ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ  ހިނގާފައިވާ  ސާބިތުވެފައިވުން  ނިމިފައިވަނީ  ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލައެއްގެ  ޖިނާޢީ  ކަމަށް  ބަބުން 

މާއްދާ   މުޅި  ހިނގާނެއޭ.  މާއްދާ  މި  ނަމަވެސް  ނެތް  ސާބިތުވެފައި  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  މައްޗަށް  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް 

 ސާފުނުވާތީވެ ނޯޓުކޮށްލާފައި އިން ކަމެއް މިއީ.

  

 ޝާތިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް 

އެ   ހިތަށްއެރީ  ފާހަގަކުރެވުނީމަ  ގިނައިން  ވަރަށް  ތަންތަން  ހުރި  ބުރެކެޓުގައި  އެއްކަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ! 

ބައެއްފަހަރު   ވެސް  ކަމަށް  އެއްޗެއް  އިރްރިލަވަންޓް  ތަފާތު. އެއީ  ވަރަށް  އެއީ  ދެކޭގޮތް  އަޅުގަނޑުމެން  ބުރެކެޓާމެދު 

އިނގޭތޯ ބުރެކެޓުގައި އެއްޗެއް އޮތިއްޔާ އިތުރު އެކްސްޕްލެނޭޝަނެއް ދިން ނަމަވެސް. އެހެންވީމާ،  ދެކެވޭފަހަރު އާދޭ  

ފުރިހަމަވާނެއޭ   ތަންކޮޅެއް  ހައްދަވައިފިއްޔާ  ގޮތް  ފްރޭޒްކޮށްލެވޭ  ތެރޭގައި  މާއްދާގެ  ގޮތަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހަމަ  އެއީ 

 ހިތަށްއެރީ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާނޫ ބަޔާން  އެހެން  ހާމަކުރިކަމުގެ  ހެކި  ފަރާތަކަށް  ނުވާ  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލައިގެ  ހާލަތުގައި  ހުއްދަކުރާ  ނަކުން 

 ވާ އެއްޗެއް ސާފެއްނުވޭ.  ދެވިދާނެއޭ. އެއީ ކާކުތޯ ދޯ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި

 

 ( ކަށްފަހުތުކޮޅަ)ވަގު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. މި މާއްދާގައި މި އިންނަނީ ކޯޓުން އެއްކަލަ ޑިސްކްލޯޝަރ އޯޑަރއެއް ބާސިކަލީ މި ނެރޭ ވާހަކަ. ހެކި  

ލާޒިމުވާނީ.   އެ  ކޯޓަށް  ހެކިކުރަން  އުސޫލުން  ޢާންމު  ޢާންމުކޮށް  ޚަޞްމުންތާ  މިހާރު  އަމުރު،  ކުރާ  ހާމަކުރުމަށް 

ޚަޞްމަކަށް  އެ އެއަށް  ވެފައި  ކަމަށް  ހިޔާޒަތުގައި  ނޫނީ  ކިބައިގައި  ފަރާތެއްގެ  ވަކި  އޮތީ  ލިޔުމެއް  ވަކި  ކަމަކު 

އެހެންވީމާ،   ބުނާ،  މި  މިތާ  ދެން  ޕްރޮޑިއުސްކުރަން.  އޭތި  އަމުރުކުރަނީ  މި  ކޯޓުން  ހާލަތުގައި  ނުވެވޭ  އެކްސެސް 

ލިސްޓުގައި އަންނަ  އެ  ގައި  )ނ(  އެ  ރައްދުވާ،  ހާމަކުރަންޖެހޭ  އަމުރު  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  އަމުރު  އަންނަނީ  އެ   

އެއްވެސް ލިޔުމަކީ   އެ ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ  ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެ ހެކި ހާމަކުރުމުގައި  ބާވަތުގެ  ގިންތީގެ 

ރަ އަމުރު  ނިސްބަތްކުރަނީ  އެ  ފަރާތުންނޭ  އެ  މިތާ  ކަމަށް.  ލިޔުމެއް  ނެތް  ދަށުގައި  ބާރުގެ  ފަރާތް. އޭނާގެ  އްދުވާ 

 އެހެންވީމާ، ޚަޞްމަކަށް ނުވާ އަމުރު އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް.  

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްތުން ރިޔާސަ

ނޫންތޯ  312 ކިއީއެއް  މި  ދެންމެ  ހަމަ  ފަރާތް،  ހާމަކުރުމުގެ  ހެކި  )ނ(.  ޚަޞްމަކު   320؟ ގެ  )ރ(  ގެ 

ތަމްސީލުކުރުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ލާޒިމު މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކަށް  

އާނ އާނ،  ހަދައިފިނަމަ...  ދެކޮޅު  މުވައްކިލު  އައްޔަންކުރުން  ތަބާވުން  ވަކީލު  ގެންދިޔައީމަ.  ހިސާބަށް  އެ  އޯކޭ   ،

 ލާޒިމު މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކުރުން. 

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

ވަ މި  ލާޒިމު  ޢައްޔަންކުރުން  ވަކީލެއް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  އާންމު  ދެއްތޯ. މަދަނީ  ދެން  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ނީ 

މައްސަލައެއް، މިސާލަކަށް ނިމިގެންދާއިރުގައި ކުޑަކުދިންގެ މަސްލަޙަތު އެއަށް ވަންނަ ހާލަތެއް ވެސް އައިސް ދާނެ  
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ޙައްޤުތަކެއް ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް ކުޑަކުދިންގެ  މުދަލުގެ ތެރޭގައި  ޕްރޮޕަޓީގައި ނިމިގެންދާ  އައިސް    ދެއްތޯ. އެ 

އިންޑިވިޖުއަލެއް.   އާންމު  އަންނަނީ  މި  އަނެއްކޮޅުން  ވަކީލެއް،  އެއްކޮޅުން  ނެތި  ވަކީލެއް  ހާލަތުގައި  އެފަދަ  ދާނެ. 

ރައްކާ   ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  އިންޓަރެސްޓް  ކުދިންގެ  ވެއްޖެއްޔާ  ހާލަތް  ނުވާ  ޓެލީ  ދޭތި  އެ  އެހެންވެއްޖެޔާ 

ފެނިއްޖެއްޔާ އަންގަން ޖެހިދާނެ ކަންނޭނގެ ވަކީލެއް ޢައްޔަންކުރަން. އެއީ    ނުކުރެވިދާނެ. އެހެން ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް

އޮފް   ޕޮއިންޓު  ވާހަކަދެކެވެނީ  މި  ބޮޑަށް  ވެއްޖެއްޔާ  މަރުޙަލާއެއް  އެޕީލް  ދެން  ދާއިރު.  ކޯޓުގައި  ދަށު  ހާލަތް  އެއް 

ކޯޓުތަކު މަތީ މަރުޙަލާ  މި އަންނަނީ  އޮންނަ  ލޯގައި. ދެން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްކޮޅުން  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ  ގައި 

ގޮތުގައި   ރަނގަޅު  އެންމެ  ހާލުގައި  އަންނަ  ފަރާތެއް  ނެތް  އެކްސްޕީރިއަންސް  އެ  އަނެއްކޮޅުން  އެކަމަކު  ވަކީލެއް. 

އަޅުގަނޑުމެން ރިފަރކުރަނީ އެއްކަލަ ކުޑަކުދިން    މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތް ނުކުރެވިދާ ހާލަތެއް އައިސް ދާނެ. ދެން ބޮޑަށް

އެންގިދާނެ  ނުވަ ހާލަތެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ފަނޑިޔާރަށް  ސޯ  ހާލަތުގައި.  އަންނަ  ހިމާޔަތް  ގްރޫޕެއްގެ  ވަލްނަރަބަލް  ތަ 

 ކަންނޭނގެ އެ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މީގެން   ކުރޭ.  އެބަ  ބަޔާން  މީގައި  ކަމަށް  ވަކީލުންނަށް  ގާނޫނީ  ތަމްސީލުކުރެވޭނީ  ޚަޞްމުން  ކޯޓުތަކުގައި 

މީހަކު   އެ  ގޮތުގައި  ހާލަތްތަކެއްގެ  އިސްތިސްނާ  އެސްޓަބްލިޝްކުރަނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ރޫލް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ލުން ފިޔަވައި ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރެވޭނީ ވަކީލުންނަށޭ މި  އަމިއްލައަށް މި ސެލްފް ރިޕްރެޒެންޓުކުރަން ނިންމާ މުވައްކި 

ބަޔާންކުރާ،   މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މި  ވަކީލުންގެ  ހާލަތުގައި  ލާޒިމުވާ  ހާޒިރުވާން  ކޯޓަށް  ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، ވަކީލެއް 

 އަކީ އަސްލު.   320ޒިންމާ ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއީ ކޮން  ؟ ގައި ކޮންމެ މައްސަލަ ކޯޓަށް މިހާރު ފުޅާ އިޚްތިޔާރެއް ލިބިދޭ ކަން ސަބަބު ސާފުކުރަން ދެއްތޯއާދެ! މީ

ކޯޓަށް  ހެއް؟ ކަމެއް ބާރު  ނިންމުމުގެ  ބަލައިނުގަތުމަށް  ހެއްކެއް  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ  ކޯޓަށް  ބަލައިނުގަތުމަށް  ކެއް 

 ޑު މި ދަންނަވާލީ.  ލިބިގެންވެއެވެ. މި މާއްދާގެ ވެސް އެއްބައި އަޅުގަނ

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 
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މިސާލަކަށް ކްލެއިމެއް ވައްދާއިރުގައި ބައެއްފަހަރު އެބަ ހުށަހަޅާ ޝަފަހީ ހެއްކާއި ކިތާބީ ހެއްކާ. އެކަމަކު ހުށަހެޅިފައި  

ކިތާބީ ހެކި. އަދި ބައެއްފަހަރު ގާނޫނުން އެބަބުނޭ ކިތާބީ ހެކި އޮންނަ ހާލަތުގައި     އޮތް މައްސަލަ އެބަ ސާބިތުކުރެވޭ 

ފަނޑިޔާރަށް   ނެގުން  ހެކިބަސް  ހެއްކެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ޚަޞްމުން  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ހެއްކަށޭ.  ކިތާބީ  ބަލާނީ 

ނި ނިންމާ  އެ  ވެސް  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ  ބަޓް  ނުވެދާނެ.  ލާޒިމް  ރިޕޯޓުގައި.  ފަހަރެއްގައި  ބަޔާންކުރަންވާނޭ  ންމުން 

ފަހަރެއްގައި އައިސްދާނެ ކަންނޭނގެ ސިޓުއޭޝަނެއް ނަގަން ނުޖެހޭ. ހަމަ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގަންނުޖެހޭ  

 ހާލަތެއް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

ކަންނޭނގެ. މިސާލަކަށް ބަލައިގަތުން. ފުދޭ ހެކި ހުރި   އެންފިސިބިލިޓީ އިޝޫއެއް  ދިމާވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ. މީގައި މި 

އެބަހުރި.   ހެކި  ޝަފަހީ  މިސާލަކަށް  އެހެންނޫންތޯ.  ނުކުރާނީ.  ނޫންތޯ  ރިޢާޔަތް  ހެއްކައް  ބާކީ  ދެން  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އެބަހުރި. ޑޮކިއުމެންޓްސްއިން   ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދޭތި  ޑޮކިއުމެންޓްސް  ފުދޭ. އެކަމަކު އެޑްވިސަބަލް އެވިޑެންސްއެއް 

 ޑިސްޓިންގުއިޝް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގެނެއްސިއްޔާ ފަސޭހަވާނެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ތި ވިދާޅުވި ކޮންސަރނަށް އެޑްރެސްކުރެވޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާގެ އިބާރާތް، ސަބަބު މިތާ އަސްލު މިއީ  

އެ   މަތީން  ޤާޟީ  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ކޯޓުން  ސިވިލް  އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ.  މި  އިޝޫއެއް  އެޑްމިސިބިލިޓީގެ 

މި ލިބެނީ ކޯޓަށް އެ ޑިސްކްރީޝަން   ވަކި އެއްޗެއް ބަލައިނުގަންނަން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ މާ  ފާހަގަކުރެއްވިހެން 

ވައިޑް ޑިސްކަޝަނަކަށް ކަމަށް މާނަކުރެވިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާގެ އަދި އިތުރަށް ބަލައިލާފައި ޢިބާރާތް އެ  

 ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން މައްސަލައެއް ނެތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ހަމަ ސާފު  )ހ( އަޅު  329 ބަޔާން  މާއްދާގައި  މި  ބަލައިލާނަން.  ގަނޑުމެންގެ ކޮމެންޓް އެއަށް 

އެ ބަޔާން  ، ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަންޖެހިފައިވާ ޚަޞްމަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެނުވާތީ ދޯ. )ހ( 

ނެތް ޚަޞްމަކަށް    ހޯދެން  އެ  ހުށަހެޅިދާނެކަމުގައިވާނަމަ،  ބަޔާނެއް  ޚުލާޞާ  ޚުލާޞާ  )ށ(    އެވެ.ހެކީގެ  ހެކީގެ 

ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުން ދޭނެ ހެކިބަހުގައި  ނުވަތަ    ހެކީގެ ޚުލާޞާއެއްބަޔާނަކީ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ  
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އެނގިފައިނުވާނަމަ،   ކަންކަން  ފަރާހިމެނޭ  ހެކިބަސްދޭ  ފަރާތުން  ބޭ  ތާޚަޞްމުގެ  ކަންކަމުގެ  ސުވާލުކުރަން  ނުންވާ 

ހިނދަކު، ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތުގެ    ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ   ކޯޓުން އެ)ނ(    އް ހިމެނޭ ބަޔާނެކެވެ.ޚުލާޞާއެ

އެޑްރެސް    ހެކީގެ  ނަމާއި  ފަރާތުގެ  ހެކިބަސްދޭ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  ބަޔާން  ބަޔާނުގައި  ޚުލާޞާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި    ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފަރާތުގެ  ހެކިބަސް ދޭ  )ރ(    ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ބަޔާން   ޚުލާޞާ  ޚުލާޞާ  )ބ(    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކީގެ  ބަޔާނުގެ މައްޗަށް  ހެކީގެ 

އި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން  ވަނަ މާއްދާގަ  328ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި    326ވަނަ މާއްދާ އާއި    325ނޫނުގެ  ގާމި  

   ހިނގާނެއެވެ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އެ ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅަން ޖެހިފައިވާ ޚަޞްމަކަށް އެ ބަޔާން ހޯދެން  

ނެތްނަމަ ޚުލާޞާ ބަޔާނެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ އޮޕްޝަން އޮންނަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް.  

ފަސޭހަވާނެ ހިންގުމުގައި  މައްސަލަ  އޭނަގެ  އޭރުން  އަންނައިރުގައި  ޑޮކިއުމެންޓްސްތައް  މިސާލަކަށް   .

ސްޓޭޓްމެންޓާއިއެކު އެ އަންނަނީ. އޭނަ ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަނެވޭނެ. އެއަށް ކޮންޓެސްޓް  

ވެސް އިނގޭނެ އެ ލިޔުންތައް ފެނުނީމަ. ލާޒިމެއް ނޫން. މިހާރު ހޯދޭ ހާލަތުގައި   ވެސް ހޯދެން  ކުރާކަން ނޫންކަން 

 ނެތް ހާލަތުގައި ވެސް އޮޕްޝަނަކީ އެއީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިޔައީ.   މި  ކުރިއަށް  އެހެންވީމާ،  ބައެއް    -364އޯކޭ.  ޙުކުމެއްގެ  ނުވަތަ  ޙުކުމެއް  ކޮށްފައިވާ  ކޯޓަކުން  ދަށު 

ފަސްކުރެވޭނީ،  ޒުތަންފީ ބައެއް  ކުރުން  ޙުކުމުގެ  ނުވަތަ  ޙުކުމް  ފަސްކުރުމަށް  ޒުތަންފީއެ  ނާފީ  ޢުއިސްތިކުރުން 

މި ސުވާލު އުފެދުނީ    އި އެކަންޏެވެ.އަމުރުކޮށްފި ހިނދެއްގަ   މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން  ޚާއްޞަ، ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކޯ މަތީ  ކުރަން  އިސްތިޢުނާފު  މައްސަލަތަކުގައި  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ  މައްސަލަ  ޚާއްޞަކޮށް  ޓަކުން 

 ބަލައިގެންފައިވާނަމަ އެ ޙުކުމް އޮޓަމެޓިކުން ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުން ހިމެނުމާއިމެދު ވިސްނުމަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް
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ހަނދާންވަނީ ކަނޑައަޅާފައޭ އިނީ. އެ އަމުރު ނުކުރާ  ކުން އަޅުގަނޑު  ޙުކުމަގެ މިހާރުގެ ޑައިރެކްޝަން،  ސިވިލް ކޯޓު 

ހިނދަކު   ނާންނަހާ  އަމުރެއް  ކޯޓަށް  ދަށު  ހައިކޯޓުން  އެހެންވީމާ،  ތަންފީޒުކުރަމުންދާނީ.  ވަންޏާ  ކަމަށް 

 ތަންފީޒުކުރަމުންދާނީ މިހާރު ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން މި ދަނީ އަސްލު އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނެއް ނެތީމަ. އެހެންވީމާ،  

އެ  އެދެންވާނެއޭ.  އޯޑަރއަކަށް  ސްޓޭ  ވެސް  އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައި  ބޭނުންވަނީ  މި  ބުނަން  މީގައި    އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫނިއްޔާމުން ހަމަ އެ ތަންފީޒީ ބާރު ހިނގާނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އެކި ކޯޓުން އެކި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  

މި   އެހެންވީމާ،  ނޫނީ...  އެދިގެން  އަމުރަކަށް  އެ  އަމިއްލައަށް  ޕާޓީން  ކަމެއް  އޮންނަ  ޑިސްކަޝަންގައި  އެ  މިހާރު 

 ލުން ޢަމަލުކުރެވޭނީ. އުސޫލު ކަނޑައެޅިގެން އައީމަ ދެން މި އުސޫ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ށ(  367   ފޯމު   ފައިވާ އަޅާކަނޑަ  އެކަމަށް  ނަމައްޖެބޭނުންވެ  އަރަނިވެރިޔާ  ކޮށްދިނުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމް  ކޯޓުން ގެ 

  ކޮޕީއަކާއި   ޙުކުމުގެ  އެދޭ  ކުރަންޒުތަންފީ  ހުށަހެޅުމާއެކު   ހުށަހަޅާ   ފަދައިން   އެ.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކޯޓަށް  މެދުވެރިކޮށް

  މަޢުލޫމާތު   އެހީއަކަށްވާނެ  ކުރުމަށްޒުތަންފީ  ޙުކުމް  ވެސް  ނޫން  އެ  މަޢުލޫމާތާއި  ތަނުގެ  ހުރި  މުދާ  ދަރަނިވެރިޔާގެ

އަމިއްލަ    .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޯޓުގައި  ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ  މިހާރު  އުފެދުނީ  ސުވާލު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތަންފީ ޙުކުމް  ބޭނުން  އިސްނެގުމަކުން  ބަދަލުކުރުމުގެ  ކަންކަން  އެ  ގޮތަށް  މާއްދާގައިވާ  މި  ކަމަށްވާއިރު  ޒުކުރުން 

 ސާފުކުރުމަށް. 

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

މިދިޔަ   ފުރަތަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކީ    364އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  އުފެދުނީ  ސުވާލު  އަނެއްހެން  ގައި 

އެއް   ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  ދުވަސްތަކެއްގެ  ހުށަހެޅޭ  މުރާޖަޢާކުރަން  ކޯޓަށް  ޙުކުމް  ކޯޓުގެ  އެއްކަލަ  ހިނގައްޖެ  މާއްދާގައި 

ބައެ ދެން  ލިބޭ.  އެބަ  ވެސް  މުއްދަތެއް  ބައެއް  ހަފުތާގެ  ތަންފީޒީ  ރައްދުވޭ  އެބަ  ޙުކުމް  އެ  ޙުކުމްކޮށްފައި  އްފަހަރު 

ހަފުތާވަންދެން   އެއް  ކޮންއިރަކުތޯ.  ފަށާނީ  ތަންފީޒުކުރަން  އެހެންވެއްޖިއްޔާ،  ކުރާށޭ.  މިކަން  ވެސް  އިދާރާތަކުން 

ކޯޓުން މުރާޖަޢާއަށް ލީމަ    މަޑުކުރަންޖެހޭނެތޯ. އެއްކަލަ މުރާޖަޢާ މުއްދަތެއް ވެސް އެބަލާތާ މީގެ ތެރޭގައި. ދެން އެ
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ކޯޓުން   އިސްތިޢުނާފީ  އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައި  ނޫނީ  ނެރެވޭނެތޯ  އަމުރެއް  ކޯޓުން  އެ  ފަސްކުރަން  ތަންފީޒު  އަނެއްކާ 

ޑިސްކަސް،   ކުރިން  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  ފަސްކުރެވޭނީ.  ތަންފީޒު  އެ  އައިސްގެންތޯ  ހިފައިގެން  އަމުރެއް 

ސްކުރި ބައިގެ ތެރޭގައި އެބަ ފާހަގަކުރެވުނީ މުރާޖަޢާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު.  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ޑިސްކަ

ޙުކުމްކުރި ކޯޓަށް އަލުން ޙުކުމް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެބަ ހުށަހެޅޭ ވަން ވީކްގެ ތެރޭގައި ދެއްތޯ. އެބަ ދޭތާ އެއް  

ނަމަ ނުވަތަ އެ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖިއްޔާ ހުށަހެޅިދާނެއޭ  ހަފުތާގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޙުކުމް ސާފުނުވާ ކަމުގައި ވާ

މުރާޖަޢާއަށް އެދި. ސޯ، އެ ވަން ވީކަކީ ޙުކުމް ތަންފީޒު ނުކޮށް މަޑުކުރަންޖެހޭ ހަފުތާއެއްތޯ. ބަލަންޖެހޭނެތޯ ކޯޓުން  

ކޯޓަ އެ  ނޫނީ  ދެން  ބަލަންޖެހޭނެތޯ.  ޕީރިއަޑަށް  އެ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ޙުކުމް  އޮންނަ  އެދި  ކޮށްފައި  އެކަމަށް  ށް 

ވެއްޖިއްޔާ   ގޮތުން  ބުނާ  މާއްދާގައި  މި  ފަސްކުރަން  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  އޮތް  ކޮށްފައި  އޯލްރެޑީ  މިހާރު  އެ  ހުށަހެޅީމަ 

އިސްތިޢުނާފީ ކޯޓަކުން ނުނެރެނިސް އެއްކަލަ ފުރަތަމަ ކުރި ޙުކުމް ތަންފީޒު ފަސްނުކުރެވޭނެ ނޫންތޯ މިހާރު މި އޮތް  

މު ވެއްޖިއްޔާ.  ޓަކައި  ގޮތުން  ރިވިއުކުރުމަށް  އޭތި  ފަސްކޮށްލެވޭނީ  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  ހުށަހެޅިޔަސް  އެދި  ރާޖަޢާއަށް 

 ނަމަވެސް. އެ ޕްރޮސެސްގައި ޓެކްނިކަލީ އިޝޫއެއް ނާންނާނެތޯއޭ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ތަންފީޒު   ޙުކުމަކަށްވެގެން  ހިނގާ  ބާރު  ތަންފީޒީ  ޙުކުމަކީ  މިހާރު  ފަސްކުރަން  ތަންފީޒުކުރުން  ޙުކުމް  ޝުކުރިއްޔާ. 

މަރުޙަލާއެއް ފެށެނީ އަސްލު. އެހެންވީމާ، ތަންފީޒީ ބާރު ހިނގާ އެއްޗަކަށް ނުވާނެތާ މުރާޖަޢާ ކުރާ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭ  

ހުށަހެ ރިވިއުއަށް  އެހެންވީމާ،  ރިވިއުއެއް،  އުޅެންޏާ.  އަންނާނީ  ބަދަލު  ނަތީޖާއަށް  ދެން  އޭގައި  އޮތިއްޔާ  ޅިފައި 

އިޞްލާޙެއް ނާންނާނެ އަސްލަކު އެ ހާލަތަކު. އިތުރަށް ކްލެރިޓީ ގެންނަން ޙުކުމުގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން  

މި އޮތީމަ  އިބާރާތް  މާއްދާގެ  އެ  ފުޅާކޮށް  މާ  ދެން  އަންނަނީ.  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުކުރަންތާ  ހާރު 

އެއްބަސްވެއްޖެއިންތާ އެ ޗޭންޖު ގެންނަން އެ މާއްދާއަށް. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް އޯޕަންކުރެވޭނެ ހާލަތެއްގައި ނޫނޭ މި  

ލިމިޓެޑް   ވަރަށް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ހަމައެކަނި  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކެއް.  ހިމެނޭ  ޙުކުމްގައި  އަންނަނީ 

މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، ތަންފީޒީ ބާރު ހިންގާ ޙުކުމަކަށް ޙުކުމެއްވީމަތާ  ހާލަތްތަކެއްގައި އިޞްލާ ޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންފޯސްމަންޓް އެކްޝަން އިނީޝިއޭޓްކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއާއި މިއާ އަސްލު އެ ފުށުއެރުމެއް  

 ނާންނާނެ. 

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ތާޛު  އަލްއުސްސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 
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އޭގެ ޒާތުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުވާންޖެހޭނެ   ދެއްތޯ. ޙުކުމްކުރީމަ  މިއަދު  ސިވލް ކޯޓުން މައްސަލައިގެ ޙުކުމް މި ކުރީ 

އެއް  މި ދެނީ  މިއަދު އިއްވާފަ. ދެން  ޙުކުމް  އޮތީ  ނާންނަހާ ހިނދެއްގައި. އޭގައި  ޙުކުމް  ޙުކުމްކުރުމާއެކު    ނޫންތޯ. 

ހަފުތާގެ ޕީރިއަޑެކޭ އެ ޙުކުމާމެދުގައި އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނުވަތަ ބުނާ އެއްޗެއް ސާފުނުވުން. އަދި އެ ނޫން  

މިހާރު   ތެރޭގައި  ހަފުތާގެ  އެއް  އާދެވިދާނެއޭ  ރިވިއުއަށް  އެއާއެކު  ބޭނުންވަންޏާ  އިތުރުކުރަން  ސަބަބެއް  ވެސް 

އެ އެހެންވީމާ،  ވެއްޖިއްޔާމުން.  މީހަކު  އޮތްގޮތުން  ރިވިއުއަށް  މަޑުކޮށްލަންޖެހޭނެތޯއޭ  ތަންފީޒުކުރުން  ޙުކުމް  އްކަލަ 

ޙުކުމް   އޮތް  ކޮށްފައި  މިހާރު  ސުވާލަކީ  އަނެއް  ދެން  އުފެދުނު.  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލު  އެއް  އެއީ  ނާދޭތޯ.  އާދޭތޯ، 

އްނުކުރެވޭ އިސްތިޢުނާފީ ކޯޓުން  ރިވިއުއަށް ހުށަހެޅީމަ މި މާއްދާ ބުނާގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ އަދި ކޯޓަކުން ތަންފީޒު ފަހެ

ބުނާގޮތުން   މާއްދާގައި  ކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  މިހާރު  ނުނެރެނީސް،  އަމުރެއް  ފަސްކުރަން  ތަންފީޒުކުރުން 

ވެއްޖެއްޔާ. ކޯޓުން ކޮށްފައި އޮތް ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ފަސްކުރެވޭނީ އިސްތިޢުނާފީ ކޯޓަކުން ތަންފީޒު ފަސްކުރަން  

ޒާތުގައި  އަމުރެއްނެ އޭގެ  ޙުކުމް  ކުރި  ނުވަތަ  ޙުކުމް  ނެރުނު  ފުރަތަމަ  ކޯޓުން  ސިވިލް  އެހެންވީމާ،  ރުނީމައޭ. 

 ؟ އެ ޓެކްނިކަލީ އިޝޫއެއް ނުނިކުންނާނެތޯއޭ؟ ތަންފީޒުނުވެ އޮންނާނީތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

އޯން   ކޯޓުގެ  ދެނީ.  މި  ޕާޓީއަށްތާ  މިހާރު  ފަށަން  އިޖުރާއަތު  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ނޯންނާނެ.  ތަންފީޒުނުވެއެއް 

އިނީޝިއޭޓިވްގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެކްޝަނެއް ދެން ނުހިންގާނެ. މިތާ މި ބުނަނީ ހަމަ އެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ރައިޓް  

ޓް އެކްޝަން އިނީޝިއޭޓް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ތަންފީޒީބާރު ލިބިގެންވާ ޙުކުމެކޭ މި  ލިބޭ ޕާޓީއެއް އެ އެންފޯސްމަން

ބުނަނީ އޭތި މާނަކޮށްދީފައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން އޮންނަނީ. އޭގެ ރެލަވަންޓް މާއްދާ ބަލައިލާނަން. އެކަމަކު  

ކޮށްދީފައި   އެކްސްޕްލެއިން  ގޮތް  ލިބޭ  މި  ޙުކުމަކަށް  ބާރު  ބާރު  ތަންފީޒީ  އޭގެ  އެހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެ. 

ހިނގަން ފަށަނީ. ވިޗް މީންސް އަނެއް ޕާޓީއަށް ލިބޭނޭ އެ ރައިޓް. ދެން އޭގައި ދެން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް  

ސްޓޭ   ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކޮށް  އެޕީލްކުރުމާ  ހާލަތުގައި  ލިބޭ  ގްރައުންޑް  އެޕީލްކުރުމުގެ  ޚަޞްމަށް 

އޭން  އޯޑަ އޭޒް  ބަލާނީ  ހާލަތެއްގައި  ނޫން  އެ  އެދި.  ފަސްކުރުމަށް  ތަންފީޒުކުރުން  ޙުކުމް  އެ  އެދެންވާނޭ  ރއަކަށް 

 އެންފޯސަބަލް ޖަޖްމަންޓުގެ ގޮތުގައޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 
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ސޫލަކީ ޙުކުމްކުރީމަ އޯޓަމެޓިކުން ދެއްތޯ، މިދެންނެވީ ކޯޓުގެ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ މިހާރު ޢަމަލުކުރާ އު

އައީމަ   ގާނޫނު  ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި  މި  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާރު  ގޮތަށް  އިސްނެގުމަކުން ތަންފީޒުކުރާ  އަމިއްލަ 

ރީގައި އޮތް ގޮތަށް އެ  ގައި މިއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކު   2015އެބަ ޖެހޭ އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް، ހަމަ ކުރީގައި  

މިސާލަކަށް   ކުރިމަތިވަނީ. މިހާރު  އުނދަގޫތަކެކޭ އެ  އިތުރު  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އާންމުންނަށް  ވެސް  އަނެއްކާ  ދަނީ 

ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ތަންފީޒުތައް ދިޔައީމަ އާންމުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު ހަމަ އަނެއްކާ  

ތަ އޭގައި  ދިޔައީމަ  ވެސް  ގޮތަށް  އޮތް  ޒަމާނުގައި  ކުރީ  ކުރަންވީމަ  ކަންތައް  ލައިގެން  ފޯމެއް  އަމިއްލައަށް  ންފީޒު 

ރަނގަޅުނޫންތޯއޭ. ހަމަ މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް، މިދެންނެވީ   އިތުރު އުނދަގޫތަކެކޭ. އެހެންވީމާ، މިއާމެދު ވިސްނާލުން 

 ނެއްތޯއޭވާނީ ދެން އާންމުންނަށް ފަސޭހަކޮށްލުމަށް ޓަކައި.  ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ތަންފީޒު ދޫކޮށްލުން ކިހި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

ދަންނަވައިލާނަން އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ދަންނަވާލަންވެގެން ހަމަ. އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް  

ހުށަހަޅައިގެން.   ތަންފީޒުކުރާނީ  ފަހުގައި  އޭގެ  ދެން  ތަންފީޒުކުރަނީ.  އިސްނަގައިގެން  އެއްފަހަރު،  ތަންފީޒުކުރަނީ 

ހުށަހަޅައިގެ ފަރާތުން  ލިބެންވާ  މިސާލަކަށް  ފައިސާ  އެއީ  ކުރިއަށްގެންދާނީ.  މައްސަލަ  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ދެން  ން 

ކޮންމެ   ހަމަ  ފައިސާއަކީ  އެ  ދެއްތޯ.  ޚަރަދުތައް  ޒާތްޒާތުގެ  މި  ޚަރަދާއި  ދަރިންގެ  ބަލަހައްޓަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެކަން ކޮށްކޮށް ތިބޭވަރުވާނީ.  މަހަކު ވެސް ނުދައްކާއިރަށް އަނެއްކާ އިނީޝިއޭޓް ނަގަންވެއްޖެއްޔާމުން އަބަދު ވެސް  

ތަންފީޒުކުރާނީ   ތަންފީޒުކުރާނީ، އިނީޝިއޭޓިވް  އިންނާނީ  ހަދާފައި  ގަވާއިދެއް، އުސޫލެއް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

 އެއްފަހަރު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އިންނާނެ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އުސޫލު އަނެއްހެން އަޅުގަނޑުމެން މީގައި އިސްތިސްނާކޮށްފައި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަސްލު ފެމިލީ  

ޙުކުމް   ދަޢުވާއެއްގެ  މަދަނީ  އިންނަނީ.  މި  މިތާނގައި  ރޫލް  ޖެނެރަލް  ނާންނާނެ.  މިއެއް  ބަޔަކަށް  އެ  ކޯޓުގެ 

ރު ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި މޮޑެލަށް ދާން  ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ބައި. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ބޭނުންވަނީ އެއީ ދަޢުވާއެއް ކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން ނިމުނީމަ އެ ޙައްޤު ހޯދަން ހަމަ ދާންވާ ޕްރޮސެސް. މިހާރު އެހާ  

 ޕާޓީ އަމިއްލައަށް ކުރެވެމުން  އެއްހަމައެއްގައި ހިނގާ އުސޫލެއް ނޫން. ބައެއްފަހަރު މައްސަލަ ހިންގާފައި ބައެއްފަހަރު 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން އައި ޕްރޮސެސްއެއް ވެސް ނޫން އަސްލުގައި އެ ބަދަލުކުރި ކުރުމަކީ.  
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އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އިޖުރާއަތެއް ކަނޑައަޅާއިރު މިހާރު ހިނގަމުންދާ އުސޫލު ރިޓެއިންކުރުމަކަށް ނޫން  

ޙުކުމް  ކޮންމެހެން ބަޔާންކުރުން އެ  މަޤުޞަދަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ސާފުކޮށް ގާނޫނެއްގައި   މި އިންޓެންޝަން، މީގެ 

 ތަންފީޒުގެ އިޖުރާއަތު.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެންކިއު.   އާދެ!  )ށ(  367ނެކްސްޓް.  ތަންފީގެ  ޙުކުމް  ބޭނުންޒުކޯޓުން  އަރަނިވެރިޔާ  ... ކޮށްދިނުމަށް 

އޯކޭ.   ކީއްވެގެންތޯ  ރަޖާ،،  ކާބޯތަކެތި  -371)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ލިސްޓު  އެއްކަލަ  އަދި  ،  ކާބޯތަކެތި؟ މި  ރަޖާ 

ދަރަނިވެރިޔާ  ތަކެތީގެ    އަންނައުނުފަދަ  ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ  ދިރިއުޅުމަށް  ފަރާތްތަކުން  އާއި އޭނާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

އަގު   އަޅުގަނޑުމެން  )ވިހިހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ    -/20,000ތެރެއިން، އެތަކެތީގެ ބާޒާރު  ތަކެތި. ދެން  ބޮޑު ނޫން 

ހެދި ޑްރާފްޓެއް ދެއްތޯ އޮންނާނީ، ނޫން ސުވާލެއް ކުރީ. ކާބޯތަކެތި، ރަޖާ އަދި އަންނައުނުފަދަ ޢިބާރާތް އުނިކޮށް،  

ނުންވާނެ ޟަރޫރީ ތަކެތި މިފަދައިން  ދަރަނިވެރިޔާ އާއި އޭނާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅުމަށް ކޮންމެހެން ބޭ

 ؟ޢިބާރާތްކުރިއްޔާ ކިހިނެއްތޯވާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

 އާދެ! ތި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް ރަނގަޅު. އެގޮތަށް ބަދަލުކުރެއްވުން އޯކޭ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 އެ ބުނިގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

މީހުން   ބަލަންޖެހޭ  ގޮތުން  ޝަރުޢީ  އޭނާ  އާއި  ދަރަނިވެރިޔާ  އޭނަ  އެއީ  ފެނޭ.  އިތުރުކޮށްލަން  ތަންކޮޅެއް  އެ 

އޭނަގެ   މާނައަކީ  ދަރިން،    18އަނބިމީހާ،  ހަމައެކަނި.  ނީނދެތިބޭ    18އަހަރުނުފުރޭ  މީހުންނާ  ފުރުނަސް  އަހަރު 

އަންހެންދަރީން. ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތައް. އެކަމަކު އޭގެ އެ ސްކޯޕް ވަރަށް ބޮޑުވާނެ އެހިސާބުން  

ދެ ބަލަހައްޓަންޖެހެނިއްޔޯ.  ރައްޓެއްސަކު އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ވަރަށް ސަބްޖެކްޓިވް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ން 

 އެއްޗެއްތާ އެއީ ދެއްތޯ. ޝަރުޢީ ގޮތުންނޭ ބުނީމަ، ޝަރުޢީ އަދި ގާނޫނީގޮތުން އެހެންނޫންތޯ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އޯކޭ ކުރިއަށް. އޯކޭ ނެކްސްޓް ޕްލީޒް. ކޯއްޗެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

މިއަށް އިތުރުކޮށްލަންތޯ  އެކަތި  އަދި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު  އަޅުގަނޑަށް  ؟ މި  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މީތި  މިހާރު 

މިހާރު   ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރެވޭ  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  ކަންނޭނގެ  ރަނގަޅު  ބައްލަވާލެއްވުން  އިތުރަށް  މެންބަރުން  ހީވަނީ 

އްކާ ކަމަށް ވަންޏާ ޝަރުޢީ ގޮތުން އޭނަ ބަލަންޖެހޭ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހުންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ގެއެއް ވި 

އެ ގެ ވެސް ވިއްކައެއްނުލެވޭނެ. އެކަމަކު އިފްލާސްކުރާ ހާލަތުގައި ގެއެއް ވިއްކާލާއިރުގައި ބަލާ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ  

 އި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިތުރަށް ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވުން.  ސީދާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ބައިގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާނ. )ދ( ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ މުދަލަކީ ސެކިއުރިޓީއެއްނަމަ އެފަދަ ސެކިއުރިޓީ ވިއްކުމާ  ؟ ދެއްތޯ މިހާރު  385

ބަޔާންކޮށް ގަވާއިދުގައި  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ  ބެހޭގޮތުން  ކޯޓުން  އިޖުރާއަތްތައް  ހަމަތަކާއި  ފައިވާ 

ޢަމަލުކުރަންވާނޭ. ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ރަހުނުތޯ ސާފުކޮށްލަން. އޭރުގައި އުފެދުނު ސެކިއުރިޓީ މާނައިގެ   ފަރާތްތަކުން 

 ރަހުނާ.؟ ތެރޭގައި މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭނެތޯ ދެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

މުދާ   އޭނަގެ  ނޫނިއްޔާމު  އަންގަނީ  ވިއްކާލަން  ތަނެއް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއް  ދިމާވާ  އޭގައި 

އެބައޮތްތޯ   މައްޗަށް  ޕްރޮޕަޓީގެ  މި  ހާލަތުގައި  އެ  އަންގަނީ.  ޚަލާސްކުރަން  ދަރަނި  ޗާޖެއް  ވިއްކާލާފައި  އެއްވެސް 

ޕްރިވެއިލްވާނެ   އެއީ  އެހެންވެއްޖެއްޔާމު  އޮތްތޯ.  އެއްޗެއް  ކަހަލަ  ރަހުނެއް  މިސާލަކަށް  އިންކްލޫޑިންގ  އެހެންނޫންތޯ. 

 ކަންނޭނގެ ރަހުނާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ހުރި ކަންކަން. އެހެންނޫންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ    2އާއި    1ގެ )ހ(ގެ    391ގެ )ހ(.    391 ޙުކުމް ގަބޫލުކޮށް  ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް  ދެއްތޯ. އެ 

މީހާއަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށްވީއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޤައުމުގައި ޢާންމު  
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ރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޙުކުމް ބަލައިގަނެ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދޭ މީހާއަކީ ރައްދު  އެ ފަ  -2ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށްވުން.  

ދަޢުވާ ނުހިމެނޭ ގޮތުން ޙުކުމް އެ މައްޗަށް ބިނާވި ދަޢުވާ ހުށަހެޅި މީހާ ކަމަށްވުން. ދެން ކޮމިޓީން މި ބުނަނީ މި ދެ  

ކޮ މި  އިޞްލާޙުކޮށްފަ.  ކޮމިޓީންވަނީ  ގޮތަށް  ތިރީގައިވާ  ޢިބާރާތް  ފަރާތަކީ،  ނަންބަރުގެ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން...  މިޓީން 

އެކެއް އަޅުގަނޑުމެން ޑްރާފްޓްކުރި ގޮތަކީ، އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގަތުމަށާއި  

އުމުގައި  ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ މީހާއަށާއި އެ ޤައުމެއްގެ ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގިއިރު އެ ޤަ

އެ ފަރާތަކާ    -2އެ ޤައުމެއްގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށްވެފައި އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށްވުން. ދެން،  

ރައްދުވާ މީހާއަކީ   ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ބަލައިގަތުމަށާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޙުކުމް  ކޮށްފައިވާ  ދެކޮޅަށް 

ނޭ ގޮތުން ޙުކުމް އެ މައްޗަށް ބިނާވި ދަޢުވާ ހުށަހެޅި މީހާ ކަމަށްވުން. މިހިރަ އަންޑަރލައިންޑް  ރައްދު ދަޢުވާ ނުހިމެ

ކޮމިޓީއަށް   އޮޅުންއަރާވަރުން  އޮތްގޮތުން  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން،  ގޮތުން  ސާފުކޮށްލުމުގެ  ތަންކޮޅެއް  ބަސްތަކަކީ 

 ހެން. ފެނުނީ މި ގޮތަށް ޢިބާރާތްކޮށްލައިފިއްޔާ ތަންކޮޅެއް ސާފުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

މާނަ ކުޑަކޮށް ތަފާތުވޭ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލައިލާފައި ލިޔުމުން އިތުރަށް. އެ ކްލެރިޓީގެ މައްސަލައެއް  

 ؟އޮތްގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ލިޔުމުން ފޮނުވާލަންތޯއެބައުޅޭ ކަންނޭނގެ މި އޯލްރެޑީ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުވާލަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ޗިޓު ރައްދުކުރުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާން،    406

ވާ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    -3ހަކަ ނެތް ސަބަބު ބަޔާންކުރަން. މީގައި މި ބުނަނީ،  ރައްދުކުރުމުގެ 

އިޢުލާނުކުރުމުން ޢާންމުކޮށް  ކޯޓަށް    ގޮތަށް  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ  ޣައިރު  ހާޒިވެސް  ފަރާތުގެ  ދަޢުވާލިބޭ  ރުނުވިނަމަ 

 .  ށް ލިބިގެންވެއެވެދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަގެން ރުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްހާޒި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އެއީ ފުރާޅެއް ނެތް   ޝުކުރިއްޔާ. މީގެ ތެރެއިން ދޭހަވާ އެހެން ކަމެއް. މިހާރު ދާއިމީ އެޑްރެހުގައި ހަރުކުރާއިރުގައި 

ހަމައެކަނި ގައު ހުންނަ ގެއަކަށް ވެސް، މި ބުނީ ފުރިހަމަ ނޫން ގެއަކަށް ވެސް ވެދާނެއޭ. ގޯއްޗަކަށް ވެސް ވެދާނެ  
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ދެން   އިނީ.  ފާރެއް  އެންމެ  ނެތް.  ފުރާޅެއް  އެގޭގައި  ގެއެއް  ހުރި  ރަށެއްގައި  މިސާލަކަށް،  އާދެ!  އެހެންނޫންތޯ. 

 ؟ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުހަރުކުރާނީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ރައްދުނުވެގެން   ޢާންމުކޮށް  ދެން  ނެތް.  އިޢުތިރާޟެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަދަލުކުރުމަކަށް  އެގޮތަށް  މާއްދާ  އެ 

ދެއްތޯ   އެނގޭނެތާ  ތަފްޞީލުތައް  މީހާގެ  ދަޢުވާކުރާ  ޕާޓީގެތާ.  އަނެއް  ހިސާބަށްދާނީ  ހިއްޕަންޖެހޭ  މި  އެޑްރެސްގައި 

ހިމަނާފައި މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޯޓަށް. އެހެންވީމާ، އެ ދޭތެރެއިން އެ މަދުވާ އިޖު ރާއަތު 

 ވެސް ފެނޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު  މި މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ކޯޓުން އަމުރު... ފަހު ފޮޅުވަތް ކިޔާލާނީ ދެއްތޯ.    -419އޯކޭ.  

ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަމުރަށް  ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ ރައްދު ދަޢުވާ ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާގައި  ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ  

އެދެވިދާނެއެވެ. ހުއްދައަށް  ދިނުމަށްފަހު،  ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  މި    އެދުނު  ބުނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީމާ  މިހެން 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ސާފު ނުވެއޭ.  

 

 ގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާތިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިވިލް ކޯޓު

އެ ޕޮއިންޓުގައި އެ ބުނަނީ މައްސަލައިގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދުނީމާ އެ މީހާއަށް އެ ލިޔުންތައް ދޭންޖެހޭނީ އެ  

ދެ ދިނުމަށްފަހުގައޭ  ނޯޓިސްއެއް  މީހާ  އެ  ހުއްދައެއް ނުވަތަ  ފަރާތުގެ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅި  އްތޯ. މިސާލަކަށް،  ލިޔުންތައް 

 ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން އެދިގެން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ޢިބާރާތް   އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އުޅޭ.  އެބަ  ޢިބާރާތެއް  އޮޅުންއަރާ  އެބަ  މާއްދާގައި  އެ  އާދެ! 

 އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކޮށްލާނަން.

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 
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އެއަށް ފުރުޞަތު ނުލިބި. މީގައި މިހާރު މި އޮންނަނީ ދަޢުވާލިބޭ    406 ގައި ކުރިން ދިޔަ މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑަށް 

ދަޢުވާލިބޭ   އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ވެސް  ފަރާތުގެ )ރ(ގައި އިނގޭތޯ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް 

ރަތް  އަމުރުގެ  އެޑްރެހުގައި  ދާއިމީ  ކޯޓުތަކުގެ  ފަރާތުގެ  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ނޯޓިހެއް   

ބުނެފިންތާ   ސަރަޙައްދަކަށޭ  ދިރިއުޅޭ  ޢާންމުކޮށް  ފަރާތެއް  އެ  ދަޢުވާ ހުށަހަޅާނީ  ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި  އިޚްތިޞާޞްގެ 

އައްޑޫސި އުޅުއްވަނީ  ބޭފުޅާ  އެ  މިސާލަކަށް  ދެން  އިރުގައި.  ދިން  އިޚްތިޞާޞް  އެޑްރެހަކީ  ކުރީގެ  ދާއިމީ  ޓީގައި. 

ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށެއް. އެއީ އެއް ހާލަތް ނޫނިއްޔާ ދަފްތަރެއް. އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން ރަތް ނޯޓިސް މީހާއަށް ރައްދުނުވެ  

 ؟ އެހެން ދިމާލަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުޅުވިގެންދާނެނޫންތޯއޭ އެ ޕަރޕަސް ހާސިލުވާނެތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ދުވަހެއް   ބަންދު  ރަސްމީ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ދުވަހުގެ  ހަތް  އެ  ގުނުމުގައި،  މުއްދަތެއް  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  ހަތް 

ނުހިމެނޭނެއެވެ. ގުނުމުގައެއް  މުއްދަތު  އެ  ދުވަހެއް  ބަންދު  ހަތް    ހިމެނޭނަމަ، އެ  ކުރި ސުވާލަކީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

 ތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެތޯ ސާފުކުރުމަށް.   ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނުވަ

 

 ފައިޞަލް އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސިސްޓަންޓް ރަޖިސްޓްރަރ 

ވެއްޖިއްޔާ   ގޮތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު  ގޮތުން  އޮންނަ  ގާނޫނުގައި  ހަމަތަކުގެ  ދުވަހަށްވުރެ  މާނަކުރުމުގެ  ހަތް 

 ؟ކުރުވެއްޖިއްޔާ ނުހިމެނޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަކަށް ނޫންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

ކުރާ   ވެސް  މިހާރު  ގިނަފަހަރަށް  ވަރަށް  ވަދެގެންދާއިރު  ބަންދުތައް  ބޮޑެތި  ތިމަންނަމެން  ބައެއްފަހަރު  ޝަކުވާއެއް 

 ޗުއްޓީގައޭ ތިބީ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ހަތަރު ފަސްދުވަހުގެ ބަންދެއް ވެސް އަތުވެދާނެ ހާލަތެއް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ބަންދު   ތެރެއަށް  މުއްދަތެއްގެ  ކުރުވެގެންދާނެތާ  ކުރު  މުއްދަތު  ލިބޭ  ޕާޓީސްއަށް  އެއްކަލަ  ވަނީމަ  ދުވަސްތަކެއް 

ހާލަތަށް   އެ  އެއީ  ދިގުވެގެންދާނެތާ.  މުއްދަތު  ލިބޭ  އެ  ނުގުނީމަ  މުއްދަތު  އެ  އަސްލު  އެހެންވީމާ،  އަދަރވައިސް. 

 އެކަނި އެއީ. 
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 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝީދުކޯޓުގެ ރަ  އާއިލާއާ ބެހޭ

ވޯކްކުރަނީ.  ވެސް  ތިމަންނަމެން  ވޯކިންގ ޑޭސްގައޭ  ތިމަންނަމެން  އިޝޫއެއް އެއީ  ވަރަށް ގިނައިން ނަގާ  ވަކީލުން 

ކަމަށް   އުޅޭ  ކުރަން  ކަމެއް  ކުރުކޮށް  މުއްދަތު  އަޅުގަނޑުމެން  ޝަކުވާއެއް  ހުށަހަޅާ  ޢާންމުކޮށް  އެއީ  އެހެންވީމާ، 

 ވަންޏާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މުޅި ބިލުގައި ހުރި އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދީފައި ހުރި މުއްދަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނާ މި ހިއްސާކޮށްލަނީ އެ  

ހިއްސާކޮށްލަން   އަޅުގަނޑުމެންނާ  ކަމަށްވަނީނަމަ  އޯކޭ  ރިވިއުއެއްކޮށްލައްވާފައި  ގޮތަށް  އަނެއް  މެދުގައި  މުއްދަތުތަކާ 

ދު މާ ދިގުވީމަ ދެން އެކަމަކު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މުއްދަތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެން އޮތީ މި ބިލު މި  ދެއްތޯ. މިއަ

 ދެންނެވި ޓާގެޓަކަށް، ޑެޑްލައިނަކަށް ވޯކްކުރާއިރު.

 

 ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސް ހިތަށްއެރީ  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވާތީ  އާދެ!  ކޯޓު  ސިވިލް  ތަނަކީ  އަންނާނެ  އިމްޕެކްޓެއް  ބޮޑު  އެންމެ  މީގެ  ލު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އިތުރު ފުރުޞަތެއް އެންމެ ބޮޑަށް އިމްޕެކްޓް އަންނާނެ އޭރިއާތައް ހާމަނައިޒްކޮށްލެވޭތޯ އޭ.ޖީ 

 އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކޮމޮޑޭޓްކުރެވޭނެ.އޮފީހާ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކިން ކަހަލަ ގޮތެއް، ވީކެއްގެ ތެރޭގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޢަބްދުލްމަތީން އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛު ޤާޟީ  ކޯޓުގެ ސިވިލް

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިއީ އެންމެފަހު ފުރުޞަތު ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެން މި ގޮތަށް ވާހަކަދައްކާލަން  

ޢަމަލުކުރާ މުއްދަތު   މި ގާނޫނަށް  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ރިކުއެސްޓްކުރަން މި    6ލިބޭ  އަދި  މަސްވީމާ... އަޅުގަނޑު 

އޮންނާނެތޯ މީތި ދިގުކުރެވޭނެ ގޮތެއް  . އެއީ މިސާލަކަށް، އެއްކަލަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެހެން މަސައްކަތް  އުޅުނީ 

އޮވެ   ފެންނަން  ގޮތަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ޕްރެކްޓިކަލީ  މީތި  މިސާލަކަށް،  ފެންނާނެތާ  ދެން  މީގެ  ކުރަމުން  ވެސް 

ތަށޭ ހަދަމުން ހަދަމުން  އެޕްލައިކުރަމުންތާ ދާނީ. މިސާލަކަށް، މިހާރު މި ގޮތަށް ހެދިޔަސް ދެން ހަމަސްފަހުން މި ގޮ

މަސްވަރު އެއީ މީގެން އަންނަ އިމްޕެކްޓަކީ އަސްލު    10ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  

ޖުޑީޝަރީ   ދެއްތޯ.  ބައެއް  ތިން  ހޯލްޑަރސްއިންނަކީ  ސްޓޭކް  އޭގެ  އިޖުރާއަތުގައި  ޖިނާޢީ  މިސާލަކަށް،  ޙަޤީޤަތުގައި 
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ޕީ.ޖީތާ މީގައި އަނެއްހެން ތިބީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތީގައި އޮންނާނެތާ ވަރަށް ބައިވަރު  އާއި ޕޮލިސް އެންޑް  

ގޮތެއް ނުވޭ   މީތި އަނެކަތިކުރާ  ބައިވަރު ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް. މިސާލަކަށް، އަދި ބާއިން  ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް. ވަރަށް 

ޕްރެކްޓިކަ ކިހިނެއްތޯ  މީތި  ވިސްނުމަށް  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ފެންނަނީ  އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހިންގާނީ.  ލީ 

   ފުލް ފްލެޖަސްއެއް ގޮތަށް އެޓްލީސްޓް އެވަރު، ދެން މީތި އަންނަނީ ސްޓޭޖު ބައި ސްޓޭޖަކަށް ވެސް ނޫން، ހަމަ ފުލީ

 މީތި މި އަންނަނީ.  

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  މްޢީނަ ޢާއިޝާ އަލްއުސްތާޛާ ،ޖެނަރަލް ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ   ޖެނަރަލް އެޓަރނީ

ވެސް   ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ތައްޔާރުވާން  ގާނޫނަށް  ދެއްތޯ  ގިނަވިވަރެއް  މުއްދަތު  ޓަކައި  ސަބަބަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  ދެން 

ބޭނުންފުޅުވާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު މި ގެންނައިރު ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް  

ގަވާއިދު ޢާންމު  ވަގުތު  މި  އެހެންވީމާ،  އެއީ  ގަވާއިދެއް.  އޮންނަ  ލިބިގެން  ބާރު  ހިމެނިގެން  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ  ތަކާ 

ސެޕްޓެންބަރަށް   އަންނަ  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތީ  އެކްސްޓެންޑްކުރައްވާފައި  މުއްދަތު  ގާނޫނުގެ  އެ  މިހާރު 

، އެ މުއްދަތަށް ދެން ވާނެގޮތެއް  ކަންނޭނގެ ދެއްތޯ. މަޖިލީހުން އެންމެފަހުން އެކްސްޓެންޑް އެ ކުރެއްވީ. އެހެންވީމާ

ސެޕްޓެންބަރަށް   އަންނަ  މި  ހިއެއްނުވޭ  އޮވެއްޖިއްޔާ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކަށް  މުއްދަތެއް  ދެވޭ  އިތުރަށް  ބަލައިލާފައި 

މަންތްސް އެގޮތަށް އޮވެދާނެހެންނެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް    10ދެން މި ފާސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 ގެންވާ މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމަކަށް. އެކަމަކު ކުރުވެއްޖިއްޔާ ދެން ރެޑީވާން ދެއްތޯ.  އެކަށީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ   ބޭފުޅުންނަށް،  ހުރިހާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް  ބައްދަލުވުމުގައި  މިއަދުގެ  ނަމުގައި  ކޮމިޓީގެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ތަމްސީލުކުރެއްވި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް، ކޯޓުތަކަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ސިވިލް  

ވެވަޑައިގެން އަދި އޭ.ޖީ އޮފީހާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ފެމެލީ ކޯޓާއި،  ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުން ދެމްސެލްވްސް ބައިވެރި

ބޮޑަށް ޝުކުރު   ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ވަރަށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން  ފަރާތްތަކުން  މި  ޑީ.ޖޭ.އޭއާ 

މަސައްކަ ބިލުގެ  މި  އިރާދަކުރެއްވީތީވެ  ހޭދަކުރެވި.  ގިނަވަގުތު  ވަރަށް  ޓާގެޓަށް  ދަންނަވަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތް 

 ވާސިލުވާނެ ގޮތަކަށް ނިމިގެންދާނެ. މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ނިންމާލަން.  

_____________________________ 




