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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝި ކޮމިޓީގެ  އައައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ދައުރުގެ    17ރީ  މި  ބައްދަލުވުން،  ބައްދަލުވުން    17ވަނަ  ވަނަ 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި   ،އަޅުގަނޑުމެން މި ފެށީ. ކޮމިޓީގައި މިއަދު މި ވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ

ސިރާޖު މޫސާ  ދާއިރާގެ  ،މެންބަރު  އުތުރު  މުޢިއްޒު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު  އިބްރާހީމް  ދާއިރާގެ   ، މެންބަރު   މަތިވެރި 

ޒަރީރު  އިއްޒަތްތެރި ޙަސަން  ދާއިރާގެ  ، މެންބަރު  ނިހާދު  ފޭދޫ  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ   ، އިއްޒަތްތެރި    ކެންދޫ 

ޙުސައިން   ޢަލީ  މެންބަރު  އޮންލައިންކޮށް  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެއަދި  ސަޢުދު    ވިލިނގިލި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު  ވަވެރިވެ އެބަ ބައި ޙުސައިން   މެންބަރު އިމްތިޔާޒު  ޑައިގަންނަވާ.  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު 

ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތީ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޢަލީ    އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި ފަހުމީ.  

ބާ  ވަޙީދުގެ ކޯޓުން  އެ  އަމުރު  މަނާކުރުމުގެ  ފުރުން  ނެރެފައިވާ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ޕާސްޕޯޓް  ޠިމައްޗަށް  އެ  ލުކޮށް، 

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ފުރާވަޑައިގެން  ވަޙީދު  ޢަލީ  ސަބަބުން  މެންބަރުން    4ދޫކުރުމުގެ 

ބަލަ ކޮމިޓީން  މި  މަޖިލީހަށް  މައްސަލައެއް  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުއްވި  މައްސަލައާ  މި  ދަނީ.  މި  ދިރާސާކުރަމުން  މުން، 

ޖެނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ވާނީ  ގެންނަވައަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އި  ރަލް 

ޖެނެޖެނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ސާފުކޮށް  މަޢުލޫމާތެއް  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްޕުޅުން  ށް  އަރަލްރަލްގެ 

ލިޔުމުން ވެސް މީގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވެސް ސާފުކޮށް އަދި ހަމައެއާއެކުގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިޔެގެން  

ން މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ އަލީގައި  އިއިމިގްރޭޝަނުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ވެސް ސާފުކޮށްފަ. އެ

މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ  ޖެނެ   އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލުތަކެއް  އަރަލްޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހުރިހާ  ބޭނުންވި  ދަންނަވަން  ށް 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން    ޖަވާބުތައް ހޯދާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް   އިދަންނަވަ

ރިޕޯޓްމި  މިއަދު   މި  ކުރަނީ.  މި  އިއްޒަތްތެރި  ފައިނަލައިޒް  ހުރިހާ  ސްކްރީނުން    އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރުންނަށް 

ރިޕޯޓް މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،    ޔައިކި  ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.  އޮތީ.  ވިދާޅުވެފައި 

ރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުންނާ އަދި އެ ނޫން މުއައްސަސާތަކުން ސާފުކުރި  މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ

ނެ މީގެ ޕޮއިންޓްސްތަކަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު ހުރިހާ ނުކުތާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފަ. އެ  މަޢުލޫމާތު ހުންނާ

ވިދާޅުވެފައި    ކިޔަވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޅުގަނޑު މި ވަގުތު ނުދެންނެވިއެއްކަމަކު ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވިދާޅުވެ ކަމަށް  ނެތް  މައްސަލައެއް  މިއެއަށް  މި    ފައި  ނުކުތާތަކެއް  ހުރިހާ  އެ  ކޮމިޓީން  އެހެންވުމާއެކުގައި  ވަނީ. 

ހުށަހެޅުންތަކެއްވާތީ ކޮމިޓީގެ  ފާހަގަނުކުރިއެއްކަމަކު  އަދި  ވެ  ވަގުތުގައި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހުށަހެޅުންތައް  ކޮމިޓީގެ 
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އެއްބަސްވެވޭނެ މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް  އޮތް  ނިންމުން  ދެން  ދަންނަވާފައި  މި    އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކަށް 

ވޯޓަކަށް ކުރަނީ.  މި  ކޮމިޓީގެ    މަސައްކަތް  ވަނީ  މި  ނަންބަރުގައި  ފަސްވަނަ  ދަންނަވާލުމަށްފަހުގައި.  މި  ދާނީ 

ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް    ލާނަން. މި މައްސަލައާއިހުށަހެޅުންތައް. އަޅުގަނޑު ރެކޯޑަށް ޓަކައި ވެސް ދަންނަވަ

ދަ ނަމަވެސް  ނުވާ  ބަންދެއްގައި  މައްސަލަފަދަ  މި  ބަލާފައިވާނީ  ޕާސްޕޯޓް  ޢުހުށަހެޅުމުގައި  އަދި  އުފުލިފައިވާ  ވާ 

ހާލަތަށޭ ފަރާތްތަކުގެ  ތަޙުޤީޤެއް    .ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ޖިނާޢީ  ނަމަވެސް  ނުވާ  ބަންދެއްގައި  ހަމައެފަދައިން  އަދި 

ހިފެހެއްޓިފައި ޕާސްޕޯޓް  ސަބަބުން  ހާލަތަށޭފެށިފައިވުމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ތުޙުމަތުގައި  ވާ  ކުށުގެ  ޚިލާފަށް  އެއާ   .

ހުށަހެޅުންތައް   ރިޕޯޓުގެ  މި  ހާލަތަށް  ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  ފުރުމަށް  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ފަރާތްތައް  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 

ބަލާފައި ދަ  .ނުވާނެއޭ  ހުށަހެޅުމުގައި  މީހެޢުކޯޓުގައި  އެ  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް  އުފުލާފައި  ތަޙުޤީޤު  ވާ  މައްސަލަ  އްގެ 

ވާނަމަ ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމައަކީ އެ   މަރުޙަލާގައި ވީނަމަވެސް އެ މީހަކު ހުރީ ބަންދުގައި ނޫން ކަމަށް 

ކަމަށް   މީހެއް  އޮތް  ޙައްޤު  ދަތުރުކުރުމުގެ  ރަށަށް  އަނެއް  ރަށުން  އެއް  ރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  މީހަކީ 

މީބެލުމޭ އެ  އަދި  ތަޙުޤީޤަށް  .  ނުވަތަ  މީހެއްނަމަ  ހުރި  ހާޒިރުވާން  ޝަރީޢަތަށް  ނުވަތަ  ނުފިލާނެ  ޝަރީޢަތަށް  ހަކީ 

ހުރަސްއަޅައިގެނެ އެއްކޮށް  ޙައްޤަށް  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  މީހެއްގެ  އެ  މީހެއްނަމަ  ޙައްޤު  ނުވާނެއޭއް  ނުފިލާނެ  މި   .

މައް ކުށްތަކުގެ  ބޮޑެތި  ޖިނާޢީ  ޚާއްޞަކޮށް  ބޭއްވުމަށް  ހަނިކުރެވެންވާނީ  ޝަރީޢަތް  ނުވަތަ  އަދި  ސަލަތަކުގައި 

ހާލަތްތަކުގައާއި ފިލާފާނެ  ޝަރީޢަތަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ފިލާފާނެ    ،ހުރަސްއެޅިގެންދާނެ  ހާޒިރުނުވެ  ތަޙުޤީޤަށް 

އެކަންޏޭ ބެލުންތަކަށްފަހުހާލަތްތަކުގައި  ބަލާ  ކޯޓުން  ކަނޑައަޅާނީ  އެގޮތަށް  ބިނާކޮ  . އަދި  މައްޗަށް  . ށޭސަބަބުތަކުގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް  ތަޙުޤީޤަށް ފިލާ ނުވަތަ ހާޒިރުނުވެދާނެ ކަމަށް    އިސްވެ  ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ 

ޔަ ހާޒިރުވުން  އަންނަނިވި  ގީޓަކައި  ކޮމިޓީން  ގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ  އެޅިދާނެ  އިތުރަށް  ބޭނުމުގައި  ންކުރުމުގެ 

ހުށަހަޅަމޭ ދުރާލާ ކަނޑައަޅުއްވަ ޝަރީޢަ  -1.  ހުށަހެޅުންތައް  ކޯޓުތަކުން  ވާ ލިބޭ  ޢުދައި  ތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ތާވަލު 

ފަރާތް އެ ދުވަސްތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުކުރުވުން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ރަށުން  

ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް  ވާ ލިބޭ ފަރާތް ދަތުރުކުރަންޢުއަނެއް ރަށަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަ

އަޑުއެހުންތަކަށް ހުރަސްނޭޅޭނެ   ދަތުރު އިންތިޒާމުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ބޮޑުކޮށްދީ، ޝަރީޢަތުގެ  އެފަދަ  ނޯންނައިރަކަށް 

ފުރިހަމަކުރުން.   ނިޒާމު  ކޯޓުގެ  ދަ  -2ގޮތަށް  ނުވަތަ  ތުޙުމަތުކުރެވޭ  ކުށުގެ  ހިފެހެއްޓުންފަދަ  ލި ޢުޕާސްޕޯޓް  ބޭ  ވާ 

އަވަސްކުރުމާއި ތަޙުޤީޤު  މައްސަލަތަކުގެ  ހިފެހެއްޓިގެންވާ  ޙައްޤުތައް  އިދާރާތަކުން    ،ފަރާތުގެ  ތަޙުޤީޤު 

ސާބިތުނުވާ   ކުށް  އަވަސްކޮށްގެން  ނިންމުން  މައްސަލަތައް  ކޯޓުން  ނުވަތަ  އެޅުއްވުމަށާއި  ބާރު  އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް 

ވީއްލަ އަވަހަށް  ޕާސްޕޯޓް  ފަ  އިފަރާތްތަކުގެ  ދަތުރުފަތުރުކުއެ  މިންވަރަކަށް  ރުރާތްތަކުގެ  އެއްވެސް  ޙައްޤަށް  މުގެ 
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ދަޖި  -3ހުރަސްނޭޅުން.   ކުށެއްގެ  ބޮޑު  ތަޙުޤީޤެއް  ޢުނާޢީ  ކުށެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފަރާތެއްނަމަ  އުފުލިފައިވާ  ވާއެއް 

ބޭރަ ރާއްޖެއިން  ހިފެހެއްޓިފައިވުމަށްފަހު  ޕާސްޕޯޓް  މީހެއްގެ  އެ  މީހެއްނަމަ  ދޭން  ހިނގަމުންދާ  ހުއްދަ  ފުރުމަށް  ށް 

ޓްރެވަލް   ޓެމްޕަރަރީ  ލިޔުމެއް،  ވަގުތީ  ދަތުރުކުރުމުގެ  ބަދަލުގައި  ޕާސްޕޯޓްގެ  އެ  ހާލަތެއްގައި  ޖެހިއްޖެ 

ހުއްދަ ދަތުރުކުރުމަށް  މެނުވީ  ބަދަލުކުރުން.    ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި  އުސޫލު  ގޮތަށް  ކުށެއްގެ    -4ނުދެވޭ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ 

ރާތެއްނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤެއް ހިނގަމުންދާ މީހެއްނަމަ އެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް  ވާއެއް އުފުލިފައިވާ ފަޢުދަ

ހުއްދަ  ފުރުމަށް  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ހުއްދަ  ހިފެހެއްޓިފައިވުމަށްފަހު  އިތުރަށް   ދެވޭހިނދު،  ސަބަބުގެ    ދޭންޖެހޭ 

ބާވަތަ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާށާމައްސަލައިގެ  ފުޅާމިނެއްގައި ރި  އި އަދި މައްސަލައިގެ  ޔަތްކުރުން.  ޢާކަންކަމަށް އެންމެ 

ރި އެގޮތުން.  ޢާމިގޮތުން  ނުކުތާ  ފުރަތަމަ  އެ  ހިމެނުން.  ކަންކަން  ތިރީގައިވާ  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  ޔަތްކުރެވޭ 

 މީހަކަށް  ލަތްތަކާއި ފެންވަރު އެ ސީ ވަ، ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން ޤައުމެއްގައި ފިލައިގެން ދިރިއުޅެވިދާނެ މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި

ލަތްތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ  ސީޔަތްކޮށް، އެ މީހަކު ފިލުމަށް އެ ވަޢާލިބިފައި ހުރި މިންވަރަށް ރި

ކިބައިން ކޯޓުން ހޯދުން. ދެން އަނެއް ނު ފުރުމަށް ކޯޓުން ހުއްދަ މީހެއްގެ  ވާ  ޢުދެވޭއިރު ދަ  ކުތާ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ،  އެނބުރި އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކާއި،  ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކާއިލިބޭ ފަރާތް  

އެ އޭނާގެ    ޤައުމެއް  އިޤުރާރެއް  ޔަގީންކޮށްދޭ  ހާޒިރުވާނެކަން  ޝަރީޢަތަށް  އަދި  ސާފުކޮށްދިނުމާއި  ކޯޓަށް  ފަރާތުން 

ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު މިއުޗުއަލް ލީގަލް އެސިސްޓެންސް އެއްބަސްވުމެއް    އަތުން ކޯޓުން ހޯދުން. ޖެހިގެން އަންނަ ނުކުތާ. 

އެކްސްޓްރެޑި ނުކްނުވަތަ  އެއްބަސްވުމެއް  ސަބަބުން  ވަޝަން  އޮތުމުގެ  އަންޑަރސްޓޭންޑިންގއެއް  ވެސް  އެނޫން  ތަ 

ދަ ހުރި  ޤައުމެއްގައި  އެ  އެދުމުން  އަނބުޢުރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއަށް  ޤައުމަކުން  އެ  މީހަކު  ލިބޭ  ފޮނުވާލުމުގެ  ވާ  ރާ 

ދަ ކުށެއްގެ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  މެނުވީ  ޤައުމަކަށް  ބޮޑު  ކުށެއްގެ  ޢު ފުރުޞަތު  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  އުފުލިފައިވާ  ވާއެއް 

މުގެ ހުއްދަ ނުދިނުން. އެ ނުކުތާގައި އަޅުގަނޑު ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއް  އުތަޙުޤީޤެއް ހިނގަމުންދާ މީހަކަށް ފުރައިގެން ދި

ދަ އިއެ   .ފާހަގަކޮށްލަންތޯ އިންނަނީ  މި  ތަންކޮޅު  ފެއްޓޭ  ލިބޭޢުން  ވެސް    ،ވާ  ތަޙުޤީޤެއް  އެއްކަލަ  އިތުރުން  އޭގެ 

އެބައާދެއެއް  ދެބައި  ހިނގަމުންދާ.  ޢުނޫންތޯ. ދަ  ހިނގަމުންދާ، އެ  ތަޙުޤީޤެއް  މައްޗަށް  އެ މީހެއްގެ  ނުވަތަ  ވާ ލިބޭ 

ދަންނަވަ ގޮތަށް  ރަނގަޅުކޮށްލި  އެ  ދިވެހިއި އަޅުގަނޑު  އެސިސްޓެންސް  ލާނަން.  ލީގަލް  މިއުޗުއަލް  ރާއްޖެއާއެކު 

އެނޫން ވެސް އަންޑަރސްޓޭޑިންގއެއް އޮތުމުގެ  ކްއެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އެކްސްޓްރެޑި އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ  ޝަން 

ދަ  ހުރި  ޤައުމެއްގައި  އެ  އެދުމުން  ރާއްޖެއިން  ތަޙުޤީޤެއް  ޢުސަބަބުން  މައްޗަށް  މީހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ލިބޭ  ވާ 

ންދާ މީހަކު އެ ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ޤައުމަކަށް މެނުވީ ޖިނާޢީ ބޮޑު  ހިނގަމު

ދަ ފުރައިގެން  ޢުކުށެއްގެ  ފަރާތަކަށް  ހިނގަމުންދާ  ތަޙުޤީޤު  ކުށެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  އުފުލިފައިވާ  ވާއެއް 
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ދިވެހި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ހުރި ޤައުމެއްނަމަ އެ މީހަކު ވީތަނެއް    ން އޮތް ނުކުތާ. މުގެ ހުއްދަ ނުދިނުން. ދެއުދި

ކަނޑައެޅޭ ގޮތުން  ބޭއްވުމުގެ  ގުޅުން  ގޮތަށް  މީހަކު    އިނގޭނެ  އެ  މިޝަނަށް  ޑިޕްލޮމެޓިކް  މުއްދަތުތަކެއްގައި  ވަކި 

މީހަކާ އެ  ގެންދި  ނުވަތަ  ރިޕޯޓުކުރަމުން  ގަވާއިދުން  މީހަކު  ހުރި  ގޮސް  ޝަ އުހަވާލުވެ  ޖެހިގެން  މަށް  ރުތުކުރުވުން. 

އަންނަ ނުކުތާ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމަށް ކޯޓުން ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހޭ  

ދުރާލަ އެދި  އެކަމަށް  ބޭނުންވާނަމަ  އިތުރުކުރުމަށް  މުއްދަތު  އެ  މެދުވެރިވެގެން  އަދި    އިހާލަތެއް  ހުށަހެޅުން.  ކޯޓަށް 

ބަލި    ކޯޓުން ދިމާވާ އެމަރޖެންސީ  ކުއްލިއަކަށް  ނުކުތާ.  އަނެއް  އެންގުން.  ފަރާތަށް  އެ  އެކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ 

ހާލަތަކާ ވަޒަންކޮށް،    ހާލަތެއްފަދަ  ހާލަތް  އެ  މީހަކަށް  ފުރަންޖެހިއްޖެ  ބޭރަށް  ރާއްޖެއިން  ކުއްލިއަކަށް  ގުޅިގެން 

ކަންކަމަށް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރެވެން ނެތް    ށަހެޅުންތަކުގައިވާ އެންމެހާ ދެވޭއިރު މި ހު  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމަށް ހުއްދަ

ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުން. ހުށަހެޅުން    ހާލަތްތަކުގައި އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޢަމަލުކުރެވެން ހުރި އެންމެހާ

ކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްވާނަމަ އެ  ހުށަހެޅުންތަކަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ގާނޫނުތަ  އިވާ އެންމެހާފައިސްވެ ބަޔާންކޮށް  .5

ފާހަގަކުރައްވަ އެކުލަވާލައްވަ އި  އިޞްލާޙުތައް  އިޞްލާޙުތައް  އެ  އަވަހަކަށް  މަޖިލީހަށް    އިވީއެންމެ  ރައްޔިތުންގެ 

ޖެނެ އެޓަރނީ  ކަމަށް.  އަރަލް ހުށަހެޅުމަށް  ފެންނަ  ދެންނެވުމަށް  މައްސަލައިގައި    -6ށް  މި  ނިންމުން.  ކޮމިޓީގެ 

އޭނާގެ  މިހާތަނަ ހުއްދަދީ،  ފުރުމަށް  ވަޙީދު  ޢަލީ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ކަންބޮޑުވުމަކީ  މައިގަނޑު  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  ށް 

ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރި ދޫކުރުން ކަމަށްވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް  

ޖެނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކަމަށް  ދެކެވަޑައި އޮތް  ޖެނެ ރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލަ  އެ  ފަރާތްޕުޅުން  ގަންނަވާތީ  ރަލްގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީއާއި ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އަމުރު  ،  މިހާރު  ކޯޓު  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  އަދި 

ކޮމީޓީން މި  ކޮށްފައިވާތީ، މި  ރަލްގެ އޮފީހުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ 

އޮންނާނެ ކުރެވެން  އިތުރަށް  ގުޅިގެން  މައްޗަށް    މައްސަލައާ  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރައްވާ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ކަމަކީ 

އިޚު ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީން  ފާރަވެރިވެ،  ކަމަށް  ޖަވާބުދާރީކުރުވުން  މުއައްސަސާތައް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ތިސާސްގެ 

ރިއާޔަތްކޮށްދެއްވާ    .ނިންމަވާފައިވެއޭ މައްޗަށް  ގޮތުގެ  ނިންމަވާފައިވާ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މި  މައްސަލަ  މި  ވީމާ، 

ގޮތެއްގެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ނިންމަވައިމަތި  މަޖިލީހަށް  މައްސަލަ  މި  ރިޕޯޓްން  މި  އެދި  މަޖިލީހަށް    ދެއްވުން 

މިހާރު   ރިޕޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއީ  ކޮމިޓީގެ  އެކުލަވާ މި  ހުށަހަޅަން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތް.  ލެވިފައިވާ 

ލަން. އެއަށްފަހު، އާދެ!  އި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަކާމެދު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ހުޅުވަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 



 2021  މާރިޗު  23                         ވަނަ ބައްދަލުވުން     17ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  

 

 

5 

 

 އްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެ

ފެނުނު ކަންތައްތަކުގެ  މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

ން ބަލަމުންދާތީ  އިމައްޗަށް ބަލާއިރުގައި މިހާރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފުކޮށްފައި އޮތީމާއާ އެކީގައި އަދި ޖޭ.އެސް.ސީ

އަޅުގަނ ވަގުތު  މި  ދިމަދިމާލުން  ދެން  އެކި  މިހާރު  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ފާރަވެރިވާނީއޭ.  ޑުމެން 

މަޢުލޫމާތާ ލިބޭ  އި  ތައްތަކަށްކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިމިގްރޭޝަންގެ  އެބަ  ޙުބަލާއިރުގައި  ވާހަކަ  ކަމަށް  އޮތް  މާލު 

މިސާލަކަށް  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ދެން  ނިންމު  ،ދެކެވޭ.  ބަލާ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެކަމެއް  ނުވަތަ  ން 

ޖޭ.އެސް.ސީ މިހާރު  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް.  ނުވަތަ  އިއިނިންމުމަށްފަހުގައި  ކޯޓުގެ  ބަލަނީ  އެ  ނުވަތަ  ޙުން  އޮތްތޯ  މާލެއް 

އެހެންވެއްޖެ ބައްލަވަ ނޫންތޯ.  އަވަހަށް  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެން    އި އްޔާ  އެޅުއްވުމަށް  ފިޔަވަޅު  ހަރުދަނާ 

އެކަމަންޑްކުރަން. އަރެކޮ މައްސަލައެއް ބައްލަވަދި  ވެސް އެ  އިމިގްރޭޝަންގެ މައްސަލައެއްވާނަމަ  އަވަހަށް    އިމުގައި 

 މަންޑްކުރަން.  ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ރެކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެން  ތްތެރި މެންބަރު. އިމިގްރޭޝަނުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރިން އިނގޭތޯ. ލިޔެ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަ

ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ   އިމިގްރޭޝަނުން  ދިރާސާކުރިއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  މުޅި  ސާފުކޮށްފައިވާނީ.  ވެސް 

ގޮތެއް، ގާނޫނާ ނެތް. އިމިގްރޭޝަނަށް ލާޒިމުވެގެންވަނީ ކޯޓުން    ނުރަނގަޅު  ޚިލާފު ގޮތެއް މިހާތަނަކަށް ފެންނާކަށް 

ތަންފީޛު އަމުރެއް  އެ  އަމުރެއް،  ވިޔަސް  އަންނަ  އިންސާފުން  އަދި  އެއީ  ކޯޓަކުން  ދޫކުރުމަށް  ޕާސްޕޯޓް  ކުރުން. 

ރިލީޒްކުރުން   ޕާސްޕޯޓެއް  އެ  އިމިގްރޭޝަނުން  އައިއްސިއްޔާ  އަމުރެއް  އައިސް،  ނިންމުމެއް  ވިޔަސް  ނާއިންސާފުން 

މިހާތަނަކަށް އެހެންވީމާ،  ޒިންމާއަކީ.  މީހުންގެ  އެ  ގާނޫނީ  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  އޮންނަ،  އިމިގްރޭޝަންގެ  އެއީ   

ހުރިހާ   މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތީމައާއެކުގައި  ކޮމިޓީއަށް  ފާހަގަކުރެވިފައި  ފެނިފައި،  ދައުރެއް  ނުރަނގަޅު 

ބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ. ދެން ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ  ގަބޭފުޅުންނަށް މީގެ ކުރީގައި  

ވަނީ އެ މައްސަލަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އުޅޭ    ން އިރަލްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެމައްސަލަ  

ޖެނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދެކަވަޑައިގެން،  ކަމަށް  ކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މައްސަލަ  އެ  ދެކަވަޑައިގެން  އެގޮތަށް  ރަލް 

ޕްރޮސިކިއު ދެއްވާފައިވަނީ  މަޢުލޫމާތު  ޖެނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޖޭ.އެސް.ސީޓަރ  އެހެންވުމާއެކުގައި  އެ  އިރަލް.  ން 

ރެކޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެން  ބަލަނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ބައްލަވަމުންދާނެ  މިހާރު  މި  މައްސަލަ  މަންޑޭޝަންގައި 

މި ފާރަވެރިވުމަށް  އެކަމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުތާ.  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ  އޮތީ  ހިމެނެނީ   
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ދެތަނަށް. އެއް ކުރެވޭނެ، ކަމާ ބެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އިތުރަށް  ކަމަކީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު    މިހާރު. ދެން 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައޭ. ދެން އެ ކޯޓުން ގޮތެއް    އެއީ ރަނގަޅަށް ނެރުނު އަމުރެއްތޯ، ނޫންތޯ ބެލުމަށް މިހާރު އެ އޮތީ ހައި

ހަމައެއާއެކުގަ ދެން  ގެންގުޅެފައި  ނިންމާނެތާ.  ނެރުއްވުމުގައި  އަމުރު  އެ  މައްސަލައެއް  ސުލޫކީ  ފަނޑިޔާރުގެ  އި 

އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަ  ،އެތަނުގެ  ކޯޓުގެ  ޚިލާފަށް  ވަނީނަމަ    ކާގަވާއިދުތަކާ  ކަމަށް  ޢަމަލުކުރައްވާފައިވާ  ޚިލާފަށް 

ހުށަހެޅުއިޖޭ.އެސް.ސީ ގޮތުގައި  މައްސަލައެއްގެ  ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ  އެ  ދެކެނީ.  ން  މި  ކަމަށް  ބައްލަވާނެ  އްވި ބައި 

ނިންމުމާ ނިންމާ  ތަންތަން  އެ  ކުރެވޭނީ  އިތުރަށް  ދެން  ކޮމިޓީން  އެ    އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށްދާއިރު 

ރެކި އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ  ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީފާރަވެރިވުމޭ.  ކިހިނެއްތޯ  މެންބަރު   ؟މަންޑޭޝަނަކީ.  އިއްޒަތްތެރި 

 ސަން ޒަރީރަށް ފުރުޞަތެއް.  ޙަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި   ވަރަށް ރަނގަޅަށް  މައްސަލަ  މި  ފާހަގަކުރިހެން އަޅުގަނޑުމެން  މުޤައްރިރު ތި  ޝުކުރިއްޔާ. 

ރެކޮ ފާހަގަކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  މަންޑޭޝަންތައް  ފާހަގަކޮށްފަ.  ހުރީ  މި  މެން 

ރެކޮ ހުރީ  މި  އެއްއަޅުގަނޑުމެން  މުހިންމު  އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  މި    މަންޑޭޝަންގެ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ 

  ންދާ ތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަންތައް ކުރަމުހިމެނީ ދެން މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚު

ވެސް   ދުވަހު  ވަޑައިގެންނެވި  މިކޮޅަށް  ޕީ.ޖީ  ބޭނުން  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ފާރަވެރިވުން.  ދޭތެރޭ  ގޮތާ 

ފުރާވަޑައިގަތީ.  ވަޙީދު  ޢަލީ  ދޫކުރީމާ  ދަށުން  އަމުރެއްގެ  ކޯޓު  ޙަޤީޤަތުގައި  ޕާސްޕޯޓް  ފާހަގަވި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލިޔުމުން އަދި  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ  ބޭފުޅުންނަށް    އެކަން  ޑޭޓެއްގައި  އޭގެ  އެ  ކަމުގައި  ތްލިބިވަޑައިގަ  ވާހަކައަކީފަހު 

ޖުމު  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  އެނގިވަޑައިގެންފައި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ނުވަތަ    ލަކޮށް ވީނަމަވެސް  ބަންދެއްގައި  މީހަކު 

މަރުޙަލާގައި ބޭސްފަރުވާކުރަން  ވަޙީދު  ދެން  ބޫލުކުރަނީ  ގަޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑު    އޭނަގެ ޝަރީޢަތުގެ  ޢަލީ 

އިގަންނަވަންޖެހޭނެ  ވަޑަފުރާހަމަ  ވެސް    ވިޔަސް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ޓަކައި ކޯޓުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރީމަ އަދި އެ ބޭފުޅާ

ން މި ދަނީ  އިއިން ޖޭ.އެސް.ސީން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މުޤައްރިރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަގެކަމަށް. ދެން މިކަމާ ގުޅި

ކަމަށް ވަނީނަމަ ޖޭ.އެސް.ސީ  އެއް މައްސަލަ ސުލޫކީ  ޤާޟީގެ  ދެން އެ  ބަލަމުން.   ބަ ކުރޭ. ދެން  ކަން އެން އެއިއުޅޭ 

ޖުމު އެހެންވީމާ،  އެބަދޭ.  ބަލަމުން  ކަންތައްތައް  ބަލަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ވެސް  ރިޕޯޓްޕީ.ޖީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން   ލަކޮށް 

ގޮތާތައްޔާރުކޮށްފައި  އަޅުގަނޑު    ވާ  އިތުރަކަށް  ހަމަ  ދޭތެރޭގައި  މިއަށްވުރެ  އެހެންވީމާ،  ތާއީދުކުރަން.  ފުރިހަމައަށް 
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ބޫލެއް  ގަފުޅާކޮށް އެ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ވަދެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު  

 ހަގަކޮށްލަން.ކުތާތައް ފާ މި ނުހަމަ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތާއީދުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑު މި  ހަމަ  ރި ކަންކަން  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް މި ރިޕޯޓުގައި މި ހު

ފާހަގަކުރެވޭ.    ރިޕޯޓް ކަމަށް  ރަނގަޅު  ކަންކަން  ހުރި  މީގައި  އަޅުގަނޑަށް  ހުށަހަޅަން.  ހަމަ  ފާސްކުރަން  މިގޮތަށް 

ބަލައިގަނެވޭ ޖުމު ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ނުކުތާ  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ޒަރީރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  .  ލަގޮތެއްގައި 

ކޮމިޓީން ބަލާނީ މުއައްސަސާތަކުން ނިންމީމަ އޭގައި ހުރި ކަންކަން. ދެން ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގެ އެ ކަންކަން  

ބެލިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް   މައްސަލައިގައި  ގަސީދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މިހާރު އަމުރުގެ 

އޮންނަ   އޭގައި  އިސްތިޢުނާފްހިތްހަމަޖެހުނީމަ  ދަށުން  އިސްތިޢުނާފްއުސޫލުގެ  ހިންގަންޖެހޭ  ކުރާނީ.  އޭގައި  ކޮށްގެން 

ހިންއައިޖުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ ތްތައް  ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރުން  އޭގައި  ހިނގާއިރުގައި  މަރުޙަލާ  އެ  ގެ  ރަލްގާނީ. ދެން 

ޖެނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ވަނީނަމަ  ހަދާކަމުގައި  ގޯހެއް  ޖަވާބުދާރީކު އޮފީހުން  ކޮމިޓީން  ރަލް  މި  އޮންނަނީ  މި  ރަން 

ޖޭ.އެސް.ސީ ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ގޯސް ހަދައިފި  މަޖިލީހުގައި. ފަނޑިޔާރުން  މައްސަލައެއް  އިރައްޔިތުންގެ  އެ  އޭގައި  ން 

ރައިޓްސްތައް  ލަބަލާނެ. އެހެންވީމާ، ޖުމު ފަންޑަމެންޓަލް  ކަމެއް  ތާއީދުކުރާ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއްގައި 

ވީނަމަވެސް  މީހުންނަށް ކަމެއް  އެހެން  އަދި  ވީނަމަވެސް  ކުރެވުނުކަމުގައި  ތުހުމަތެއް  އެއީ  ކަށަވަރުވާންޖެހޭނެ.   

ވެސް     މަޙުރޫމްކުރުމަކީ އެއްއިރެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ގައިމުއިބް ބޭސްފަރުވާ، ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްގެން ބޭއްވުމާއި

ކުރެގަ ހައިސިއްޔަތުން މީހުން ބޭސްފަރުވާއަށް  ބޫލު ކުރާ ސިޔާސަތެއް ނޫން. ދައުލަތަކަށް  ދައުލަތެއްގެ  ވޭނެ ކަމެއް 

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ދައުލަތެއް އޮތުމުގެ  ގަފޮނުވާފައި އަނބުރާ ގެނައުން. އެކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑަކަށް 

ބޭސްފަރުވާއަށް މީހުން  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނެހެނެއް.  ބޭނުމެއް  މައް،  މާބޮޑު  މީގެ  ތުދެން  މަތުކުރެވެނީ  ހުސަލައިގައި 

ތު ކަންބޮޑުވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކަންކަމަށް.  ބޮޑެތި  ހިންގަހުވަރަށް  ޝަރީޢަތެއް  އެހެންނަމަވެސް،    އި މަތުތަކަށް. 

ހުރަސްއެޅިދާނެ  ޢަޝަރީޢަތަކުން   ޙައްޤުތަކަށް  އަސާސީ  ކުރިން  އޭގެ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ކުރިން  ކަނޑައެޅުމުގެ  ދަބު 

އަޅުގަނޑަކަ މައްސަލައިގައި މި ރިޕޯޓުގައި  ގަށް  ކަމަކަށް  ފާހަގަކުރާ ކަންކަން ވަރަށް  މި  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން މި 
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މީ ހުށަހެޅުންތަކެއް  ރަނގަޅު  ފުރިހަމަ،  އަޅުގަނޑު  ވެސް  އެފަދަ  ނދީބޮޑަށް  ބެލި،  އިތުރަށް  ކަންކަން  އެ   .

ކަ އުސޫލުތަކެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ގޮތްތަކެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ހަމަ  މައްސަލައެއްގައި  ދެން  އެބައޮތް.  ނޑައެޅިފައި 

އެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް. މީގައި ގޯހެއް   މެންބަރު ނިހާދު  އިއްޒަތްތެރި 

އިމިގްރޭޝަނު ކަމެއް. އެކަން ހިނގާދިޔައީ  ކުރަންޖެހޭނެ  އެއީ  ބެލުމަކީ  އޮތްތޯ  ނަމަވެސް،  ންހިނގާފައި  ކަމުގައިވަނީ 

ވަނީނަމަ. އެކަން   އޮތްކަމުގައި  ހެދިފައި  ގޯހެއް  ހިސާބަކުން  އެއްވެސް  ކަމެއް  ބެލިގެންދާންޖެހޭނެ  ވެސް 

މީހުން  ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް،   ޖަލުތަކުގައި  ލިބެންޖެހޭނެއޭ.  ޙައްޤު  ބޭސްފަރުވާ  ނުކުތާއަކީ  މައިގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ 

އެއްގޮތަށޭ. މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ވީވަރަކުން    ކާފައި ހުރި އުސޫލުތަ ގެންގުޅެންޖެހޭނީ ދުނިޔޭގައި އެ ކަނޑައެޅި

އަޅުގަނޑުގެ   ބައްޓަންވާންޖެހޭނީ.  ކަންކަން  ގޮތަކަށޭ  ނުހިފެއްޓޭނެ  ބޮޑަށް  މިންވަރަށްވުރެ  ލާޒިމުކުރާ  ގާނޫނުން 

އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލައިގައި  މި  ބޭސްފަރުވާއަށް  ކަންބޮޑުވި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބޭފުޅުން  ބައެއް  މި   އަނެއްހެން، 

ރާއްޖެއަށް   މުއްދަތުގައި  އިން  ދީފައި  އެ  ކަންބޮޑުވާނީ  އަޅުގަނޑު  ގޮސްގެން.  ބޭސްފަރުވާއަށް  ފަރާތް  ތުހުމަތުކުރެވޭ 

ފުރުން އެއީކީއެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ނުގެނެވިއްޖެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން ބޭސްފަރުވާއަށް  އަނެއްހެން  އްޔާ. އަޅުގަނޑުގެ 

އެ   ކަންބޮޑުވާނެ  ވެސް  ނައިއަޅުގަނޑު  ރާއްޖެއަށް  މުއްދަތުގައި  އިން  އޭރުން    އްސިކަމުގައި ދީފައި  ވަނީނަމަ. 

ނުގެނެވިއްޖެ  ކޮށްގެން  އަޅުގަނޑު  ދައުލަތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ބޮޑަށް  އްޔާ އަދި އެއަށްވުރެ 

ކީ އެ އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅެއްކަމުގައި  ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ. ކަންބޮޑުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވުމަ

މި އޮތް    ބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ރިޕޯޓް ގަވީނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް  

 ގޮތަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުވަން.   އަ ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަނެއްކާ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަންޑޭޝަނެއް ކަމަށް މައްސަލަ އަވަހަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް، ރެކޮ

މަންޑްކުރަން ހުށަހަޅަން އުޅުނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރީމަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީމާ  ބަލަން ރެކޮ

ދެމަސް ބަލައިނުގަނެ  މޭޒުމަތީގައި  ރެޖިސްޓްރަރގެ  މައްސަލަ  މިހާރު ،އެ  އަޅުގަނޑަށް  އޮވޭ.  އެބަ  ވެސް    ތިންމަސް 

މައްސަލަ  އި އަނެއްކާ  ފަހުން  ދެމަސްވީ  އެއީ  ބޭއްވުމަށްފަހުގައި  ވަންދެން  ހަފްތާ  ދެ  މައްސަލައެއްގައި  ނގޭ 
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އެއްޗަކާ  ހުރިހާ  ލިޔެކިޔުންތަކާ  އޭގެ  ފޮނުވާލީމާ  ރެޖިސްޓްރަރ  ކޯޓުން  ހައި  ކިޔައިގެން  ފޮނުވައިދޭށޭ    ބަދަލުކޮށްފައި 

ހުށަހަޅަ ހައި  އެއްކޮށް  ދެ  ދެއްކުމަށްފަހު  ރެޖިސްޓަރނުވޭ  ފައިސާ  މައްސަލައެއް  އަދިވެސް  ވެސް  ފްތާވެގެންދާއިރަކު 

އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ދަންނަވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އެހެން ހުރި މައްސަލައެއް. ހައި  

ކުމް  ޙުނިމި، އޭނައަށް  ދުގެ ކޭސް  ކޯޓުގައި މި ހުންނަނީ ތާށިވެފަ. އިސްތިޢުނާފު މައްސަލަ ވެސް އޮވެދާނެ ޢަލީ ވަޙީ

ކޯޓު ހައި  މުއްދަތަށް  މުއްދަތުގައި،  މައްސަލަތަކާ   ގައި ޖަހާ  އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ރެޖިސްޓަރނުކޮށް.  މައްސަލަ  .  މި 

ބޫލުކުރެވެނީ  ގަހަމަ މި ދެންނެވިފަދަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް  އޭ.  ން މައްސަލައެއް ބައްލަވަނީއިޖޭ.އެސް.ސީ  ،މިސާލަކަށް

އަ ކަމަށް  މުއައްސަސާއެއް  އެޅުގަނޑު  އޮވެދާނެ  މިހެންހުރިހާ  ޖޭ.އެސް.ސީ ނގަހި  ގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ންޏާ. 

މިނިވަން   ހުށަހެޅީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅުވެދާނެ.  ފަހަރުގައި  މަސައްކަތުގައި  ކުރާ  ރަނގަޅުކޮށްގެން 

ބައްލަވާ އިންސާފު.   ވެސް އިންސާފު އެބަ  މުއައްސަސާތަކުން މި މައްސަލަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  ޢަލީ ވަޙީދަށް  އެއީ 

އެ ރައްޔިތުން  އޮންނަ    ކިލިބެންޖެހޭ.  ޖަލުގައި  ލިބެންޖެހޭނެ.  ބޭސްފަރުވާ  ވަޙީދަށް  ޢަލީ  ދެކެނީ.  މި  ގޮތްގޮތަށް 

ފަރުވާކުރަންޖެހި  އޭނާ  ވިޔަސް  އިންސާނަކަށް  ކޮންމެ  ވިޔަސް،  ދިވެއްސެއް  ކޮންމެ  ހާލަތެއްގައި    އްޖެމީހަކަށް، 

ނައިއްސިއްޔާ.  ބޭސްފަރުވާ   ފޮނުވީމަ  ބޭސްފަރުވާއަށް  މައްސަލައަކަށްވާނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިބެންޖެހޭނެ. 

ނުވަތަ   ރަނގަޅަށްތޯ  ހުރީ  ހިންގާފައި  ކަންތައްތައް  ހުރި،  ހިންގާފައި  އެ  ޓަކައި  ކުރުމަށް  އެކަން  އެހެންނަމަވެސް، 

ރެކޮ އަވަސްކޮށްލައިދިނުމަށް  މަރުޙަލާ  ބެލުމުގެ  ދަންނަވަމަންޑޭޝަނޫންތޯ  އަޅުގަނޑު  ހުށަހެޅުމަށް  މި  އި ނެއް  ލީ. އެއީ 

މިހާރު ކަންތައްތައް  ވެސް  ކޯޓުގައި  ހައި  މަގުން  އަތްމަތީގައި    ދެންނެވި  ރެޖިސްޓްރަރ  ހިނގަމުންދާތީ.  ވެސް 

 މައްސަލައެއް ބާއްވާލައިގެން ތިންމަސް ދުވަހު ރެޖިސްޓްރަރނުކޮށް ހުންނާތީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރާއްޖޭގެ   ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަރަކަށް  ކޯ ކޮންމެވެސް  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ހިނގާލެއް.  އިނގޭތޯ  ލަސް  ވަރަށް  މައްސަލަތައް  ޓުތަކުގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ކުރިއެރުން އެބަ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ  

ޙަޤީޤަތުގައި   ވެސް  ގާތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަދި  ފެންވަރާ  މައްސަލައަށް  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ނުދޭ.  ތައް 
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ފުރައިގެން.   ބޭރަށް  ވަޙީދު  ޢަލީ  އޮތީ  މި  މައްސަލަ  މި  އަސްލު  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހިންގާއިރު  ނަޒަރު 

.  މާ ކަންބޮޑުވުންއެކަދިޔައިމަ    ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި އޮއްވާ ނުވަތަ ޢަލީ ވަޙީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފުރައިގެން 

އެ މައްސަލަ ބަލަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ހުރި  

މި  ހަމަ  ގޮތްތައް   އޮތީކީ  މި  އައިއްސަ  ހިސާބަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  މައްސަލަ  މި  އެއީ  ކަންނޭނގެ.  ކަމުދޭ  އެންމެ 

ލަސްވާތީއެ ހިނގާލެއް  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  ކަމަކަށް  އޮތް  ހުށަނޭޅި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  އް 

އެކަން   ވަދެގަނެގެން  ވެއްޖެއެހެން  އޭގެތެރެއަށް  ނުފޫޒު  ކުރަން  ޝަރީޢަތަށް  ހަމަ  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އްޔާ 

ހި ނަޒަރު  މައްސަލައަށް  ޑައިރެކްޓް  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންނޭނގެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފޯރުވުން  ންގާލާއިރުގައި 

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް  ޔަތްކޮށް އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްތަކެއް ނިންމަން އަޅުގަޢާހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ރި

.  ންއިލަލަކޮށް މި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވައިންސާފުވެރިވާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ޖުމު

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުރިހާ   ގިނަ  ހަމަ  ފާހަގަކުރައްވަނީ  އެ  ވެސް  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އެއީ   މައްސަލަ  ލަސްވާ  މައްސަލަތައް  ކޯޓުތަކުން  މުއައްސަސާތަކުން،  އެކިއެކި  ކަންބޮޑުވުމެއް.  ވެސް  މެންބަރުންގެ 

ޖެނެ  އިން  އެކަމަށް  ދެން  އެކަން.  ކަމެއް  ފާހަގަކުރެވޭ  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް.  އޮތް  ރަލް 

ލަ  ކަމެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން އޮތް އިންތިޒާމުތައް، ނިޒާމީ ބަދަލުތައް، އެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޖުމު ވިހަލު

އެކަމުގައި އޮތް.  ކުރަންޖެހިފައި  މައްސަލައާ މަސައްކަތެއް  މި  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އަޅަމުންދޭ.  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅޭ    

އެއް ފާހަގަކުރެވުނު  މި  މިހާތަނަށް  އެއް   ގުޅިގެން  މުހިންމު  ވެސް    ކަމަކީ،  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ކަމަކީ 

މި  އަދި  ފުރަންޖެހިއްޖެ ގޮތްތަކަށް ދެކިގެން  މީހަކު  ފަދައިން ބޭސްފަރުވާއަށް   މައްސަލައިގައި ކަންވީ  ފާހަގަކުރެއްވި 

ކަމަށް   ޙައްޤެއް  އޮންނަންޖެހޭ  އެއީ  ޙައްޤު  އެ  ފުރަންޖެހިއްޖެނަމަ  ނޭނގުނަސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމެއް  ކިހިނެއް 

އެބަ   ލިބެންޖެހޭ.  ބޫލުކުރެވޭ.ގައަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޝޫއަކަށް  އެއީ  މީގެ  ފެންމަތިވާނެ    ،ދެން  މައްސަލައަކަށް 

ކޯޓުން ދާނީ  ހާޒިރުނުވެގެން  ހިސާބަކަށް  މީހަކު  އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ދިން  އެ  ބާއްވައިގެން  ޝަރީޢަތެއް   

ޕްރޮސެސްއެއް ހިނގާނެ   އެހެން  އަނެއްކާ  މައްސަލަ. ދެން  އެ  އެހިސާބުން  ގެންދެވޭ ގޮތްނުވީމާ  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތް 

އަޅުގަނޑު ދިޔަހެނެއް  އެހިސާބަށް  ޕްރޮސެސް. އެހެންވީމާ، އަދި  ހޯދުމުގެ  ދުވަހަކު  މީހާ  ހީނުވަނީ. އިހަކަށް  މެންނަށް 

ތާވަލުކޮށް  ހުއްދަ މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަކެއް  އަދި ކޯޓުން  ، ހޯދާކަމެއް އެނގިފައެއް  އިބާއްވަ ،  ދެވުނީ. ދެން 
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ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލާ އެއް ނުކުތާއެއް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ މި  

ޓީއަށް ފޮނުއްވެވިއިރުގައި އެބައޮތް ފޮނުއްވި ފަރާތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިކަހަލަ  ކޮމި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަކާމެދު  އެޅިދާނެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ދެން  ޓަކައި  ނުދިނުމަށް  ތަކުރާރުވިޔަ  ކަންކަން 

ކަނޑައެޅުމަށް،   ގޮތްތަކެއް  ރެކޮފެންނަ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  މަންޑޭޝަންސްތަކެއް،  ހޯދުމަށް. 

ރެކޮ ފެނުނު  ޚިޔާލުފުޅާއެކުގައި.  ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެކުލަވާލާފައި  އޮތީ  މި  މަންޑޭޝަންސްތަކެއް 

ވި ފަދައިން، ޒަރީރު ފާހަގަކުރެއްވި  ދެން ވަކި މައްސަލައެއް އަވަސްކުރުމަށް އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއް 

މި ވަނީ އެ މައްސަލަ ހިނގާލެއް ލަސްވެގެން ނޫން ކަމަށް ފެންނަނީ. ދެން    އްސަ ފަދައިން އަދި މި މައްސަލަ އައި

މައްސަލަތައް   ވެސް  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  މައްސަލަތައް،  ކޯޓުތަކުގެ  ފާހަގަކުރައްވަނީ  މި  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ކަމަށް ލަސްވެއްޖެ  އޭ   ހިނގާލެއް  ދިމާވާވަނީނަމަ  މައްސަލަނެ  ގައި  މި  އަދި  ލަސްވުމެއް  މައްސަލަތައް.  އިގައި 

ނޫން   އެއެއް  އައިސްފައިމި  އައިސްގެން  ކޮމިޓީއަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ،  ގޮތުގައި  ވަކި  މި    ނުކުތާއެއްގެ  ވަނީ. 

އިން   ކު މި ވަގުތުގައި ޖެހިއްޖެތޯ ވަކި މައްސަލައެއް. އެކަމަމެން މައްސަލައެއް އަވަސްކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑު

ކޯޓުތަކުގެޖެނެ އަޅުގަނޑުމެން  ރަލް  އަވަސްކުރުމަކީ  ވެސް  މައްސަލައެއް  ހުރިހާ  މައްސަލަތައް  ހުރި  މައްސަލަތައް،   

މި   ބައްޓަންކުރާއިރުގައި  ގާނޫނުތައް  އަދި  ކޮމިޓީންނާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  އެދޭކަމެއް.  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ވެސް ފާހަގަކޮށްލީ. އިއްޒަތްތެރި ބަރު އަދި އިތުރަށް އެއްވެސް ކަމެއް  ން މެމަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. މި ނުކުތާ 

ދެމުން ފުރުޞަތު  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ނުކުރައްވާ.    .ފާހަގަކުރައްވަން  ފާހަގައެއް  ކަމެއް  އެހެން  ދެން 

ރިޕޯޓް މި  އަޅުގަނޑު  އުޅުނީ.    އެހެންވުމާއެކުގައި  ދަންނަވަން  ވޯޓަށް  ފާސްކުރަން  ގޮތަށް  އޮތް  މި  ވަގުތު  މި 

 ، މޫސާ ސިރާޖު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ.އެހެންނަމަވެސް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ   ފާހަގަކުރެއްވި  މެންބަރު ނިހާދު އެ  ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު 

ސް އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެން  ނިޔަވަކި ކަމަކަށް އޮތް ރިޕޯޓެއްވީމަ، މި ރިޕޯޓުގައި އެބައި ނުހިމެކަމެއް. މި ރިޕޯޓުގައި  

ބައްދަލުވުމެއްގައި   އެހެން  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުތާގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

  އްކުން މުހިންމު ކަމަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ނަމަވެސް އެކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެ

 ވެސް މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް    އެއީ ކޮމިޓީން މި އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް   އާދެ! މި ރިޕޯޓް

ހު  ކޯޓުން  ކޮމިޓީއަށް    އްދަފުރުމަށް  މި  މައްސަލަ  ފުރާފައިވާ  ވަޙީދު  ޢަލީ  އަދި  މައްސަލަ  ދޫކުރި  ޕާސްޕޯޓް  ދީ، 

ބަލަ އަޅުގަނޑުމެން    އިހުށަހެޅުމުން  ދެންމެ  އެކުލަވާލި  ކޮމިޓީން  އެކުލެވޭ  މި  މި  މައްޗަށް  ނުކުތާތަކުގެ  ފާހަގަކުރި 

މި    ރިޕޯޓް ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ  މެންބަރުންގެއިދަންނަވަފާސްކުރުމަށް  ކޮމިޓީގެ  އަދި  ،  ލީ. 

ވެސް   ގޮތެއް  ވޯޓުދެއްވާ  އިންނެވީމާ  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އޮންލައިންކޮށް  ބަލާލާނަން  އަޅުގަނޑު 

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.

 

 ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. ރިޕޯޓް ހަމަ   އާދެ! މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑު ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަގުތު   މި  ވޯޓުގައި  ކޮމިޓީގައި  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ވޯޓުގެ  ވަބައިވެރިވެ  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ރިޕޯޓްޑައިގެންނެވެން  މި  ފާސްވީ.    އިއްތިފާޤުން 

މި ރިޕޯޓް  ދެން  ކަމެއްގެ    އަޅުގަނޑުމެން  ދެވަނަ  ފޮނުވާނީ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އޮތީ  މި  ނިންމާފައިވާ  ޢުގޮތުގައި  ކޮމިޓީން  ބިލު އަޅުގަނޑުމެން  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤޫބާތު 

އަދި  ބިލެއް ނައިބާ  ބަންޑާރަ  ހިއްސާކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ފާސްކުރެވިފަ.  އޮތީ  ބިލު  މުޅި  އޭގެ   .

ޖެނެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިތުރުން  ވެސް  އޭގެ  ވެސް  ކޮރަލްގެ  ވެސް  މެންޓްތަކެއް  ކައުންސެލް  ފަހުން  މިހާރު  ހޯދިން. 

ވަނީ ޖެނެ ވެސް  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ބިލާމެދު  ބިލަށް    ރަލް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތުގައި  މި  ހޯދާފަ. 

މެންބަރުންގެ  އެޓެންޑް އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދަށް  ނެތުމާއެކު  ވަގުތު  ވާނެހާ 

ބޮޑަށް  މަށް. ވަރަށް  އުއިގެން ކުރިއަށް ދިލާނީ މާދަމާ މި ބިލުގެ ކަންކަމައިއިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ ނިންމަ

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. މިހިސާބުން ނިމުނީ. 

_______________ 

 




