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 {ޙަސަން ޢަފީފްދާއިރާެގ މެްނބަރު  ިވލުފުށި ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީ ސަބް  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  އެންޓި އާދެ!    ،`.  ކޮމިޓީައކީ  ސަބް  ކޮމިޝަނުން -މި  ކޮރަޕްޝަން 

ސަބް    ފަިއވާހޮވާއަށް  މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ  ކަރުދާހަށް މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމަން  ހުދުތައްޔާރުކޮށް ނެރުްއވާފަިއވާ  

ރިއޭޓުން ވެސް  ރެޓޭސެކްަވނަ ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެން މި ފަށަނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު    4ކޮމިޓީެގ    މި  . ކޮމިޓީއެއް

ދެން ތައްޔާރުކޮށްލާފަ.  ރިޕޯޓެއް  ކިޔާލާފަ  އެބައިން  ޭއެގއެ  ތެރެއަށް  އި  ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙެްއ    ދެން  މެންބަރުން 

އެހެންވީމާ،  ހުށަހެ ކޮމިޓީ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޅުއްވަން.  މުޤައްރިރުމާލިއްޔަތު  ކޮމިޓީެގ  މާލިްއޔަތު  ކޮމިޓީ.  ސަބް    ެގ 

ތަކުަގިއ  ޝްރޫޢު. ދައުލަތުެގ މަވެކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ

ނަޒާ ނިޒާމު  ބަދަލުދިނުމުެގ  ޚާއްޙަެގއްލުުމެގ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އެންޓިޞަތްތެރިކަން  ކޮރަޕްޝަން -ކުރެިވެގން 

ދިރާސާކު  ދުހުކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ނެރުއްވާފައިވާ   ެއކުލަވަ   2022  މޭ  17  ރެްއވުމަށްކަރުދާސް  ލެވުނު  އިަގއި 

އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ލަފާ ދެްއވާފަިއާވ    ،ހުދު ކަރުދާހުަގއި ފާސްކުރަްއވާފަިއާވ ކަންތައްތަކާއި ސަބް ކޮމިޓީން ވަނީ އެ

.  ވެކޮށްފައެ މަޝްވަރާ  އިރައްވަ ރ އޮފް ފިނޭންސާ ބައްދަލުކުކަންތައްތަކާ ުގޅޭޮގތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓަ

ދު ކަރުދާހުަގިއ އިޞްލާޙުކުރެްއވުމަށް ލަފާ ދެއްވާފައިާވ ކަންކަމާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެވުނު ެއ ހު، ޮގތުންއެ

ސެޓްލްމެންޓް ކޮމިޓީ    އެ ހުދު ކަރުދާހުަގއި ފާހަަގކުރަްއާވފައި  -1  .ވެކަންތައްތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެ 

ުއވާލާފައިވާތީ   2020 އަހަރު  ކަންކަމަކީ  ،  ވަނަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިޞްލާޙުކުރަން  ުގޅޭޮގތުން  ކޮމިޓީއާ  ސެޓްލްމަންޓް 

ނޫން ކަންތައްތަކެއް  ތަންފީޛުކުރެވޭ  ތަން  މިހާރު  އެ  ބަދަލުަގއި  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް. 

މިހާރު   ކަކަން  މިބަދަލުކޮށްލަންވީހެން.  ނޫންުގޅުންހުރި  އެ  -2 ؟އެހެންނޫންތޯ  މަށް.ކަ  މެއް  ކަރުދާހުެގ  ހުދު  އެ 

ުގޅޭޮގތުން   ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ކަންކަން އެއްބަސްވުންތަކާ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ކަންކަމަކީ މިހާރު ވެސް 

މަޝްރޫ،  ކަމަށާއި ދައުލަތުން  ހަދާއިރުޢުެއޮގތުން  ެއއްބަސްުވން  އަންދާޒާކުރާ ،  ތަކުަގއި  ކަމަށް  ލިބިދާނެ  ެގއްލުމެއް 

ން ލިބޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ނަގައިދެވޭނީ އެ އަދަދާ  މާއްދާއެއް އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުމާ އަދި އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެެގ

ތަފު  ކަންއެްއވަރަކަށް  ކަމަށް. ެއއްބަސްވުމުަގިއ  ލަފާދޭ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  ބަޔާންކުރުމަށް  ސީލުކޮށް 

އިޞްލާޙުކުރަން   ުގޅޭޮގތުން  ޕްރޮކިއުމަންޓާ  ކަރުދާހުަގއި  ހުދު  ެއ  އިނޭގތޯ.  ވިދާޅުަވއްޗޭ  އޮތިއްޔާ  ކޮމެންޓެއް 

މިހާރުހު ކަންކަމަކީ  ކަމަށާއި  ށަހަޅާފައިވާ  ކަންކަން  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  މަޝްރޫއެ ،  ވެސް  ދައުލަތުން  ތައް ޢުޮގތުން 

ކުންފުނިތައް މަރު  ހަވާލުކުރާ  ބީލަމުެގ  ހުޅުވާލާ  ދެޙަހޮުވމަށް  ެގންދަނީ  ކުރިއަށް  ވެސް  މިހާރު  ފެންނަ  ލާ  ފުށް 

ކުންފުނީގެ ،  ވާލުކުރާއިރު މަސައްކަތުެގ ބާވަތާއި ައަގށް ބެލުމަށްފަހުތައް ހަޢުދައުލަތުން މަޝްރޫ،  އުސޫލުން ކަމަށާއި 
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ަގވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރާ  ،  ތަޖުރިބާެގ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނެ މިންަގނޑެއް ބީލަން ކަރުދާހުަގއި ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި 

ތަފު އިތުރަށް  ާގނޫނުަގއި  ކަމަށާއި ކަންތައްތައް  ނިންމާފައިވާ  ކުންފުނިތަކުެގ    ދައުލަތް ،  ސީލުކުރުމަށް  ހިއްސާވާ 

އެ    -4ޕްރޮކިއުމަންޓު ަގިއޑްލައިނެްއ އެކުލަވާލާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން އެ ަގިއޑްލައިން އެންޑޯސްކޮށްފައިާވ ކަމަށް.  

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް   ންހުދު ކަރުދާހުަގއި އެްގރިމެންޓް ތަންފީޛުކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ިއޞްލާޙުކުރަ

ައޅާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  ޚިލާފުވާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓު  ކޮންޓްރެކްޓާ،  މިނިސްޓްރީތަކަށް އަންާގ ކަމަށާއި   ލައިން

ފިޔަަވޅުތައް އެޅުުމަގއި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިދާރީ އަދި ޖިނާޢީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުެގ  ،  ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ާގނޫނުެގ  ދައު  2006/3ބާރު  މާލިްއޔަތު  މިނިސްޓްރީތަކަށް   48ލަތުެގ  ލައިން  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ރެކޮމެންޑޭޝަން ކޮމިޓީެގ  އިތުރުން  މީެގ  ކަމަށް.  ޮގތުަގއި  ލިބިެގންވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަމާ  ެގ  ކަންކަން  ތިރީަގިއވާ 

ދިނުމުެގ ކަންކަން ކަނޑައެޅިފަިއާވ  ދައުލަތުން ބަދަލު    -1ުގޅޭ އިދާރާތަކަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފަ.  

ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ހަވާލުކުރާ ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ   ޢުމަޝްރޫ  -2ވަކި އުސޫލެއްެގ ދަށުން ކުރިައށް ެގންދިއުމަށް.  

އިހުމާލުވާ   ކަމުަގއި  އޮތް  ެގއްލުމެްއ  ލިބޭ  ދައުލަތަށް  ުއވާލުުމން  ެއއްބަސްވުން  އެއްބަސްވާ  މިނިސްޓްރީން  ލައިން 

ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ާގއިމުކުރުން. މިފަދަ އިހުމާލުެގ ސަބަބުން ނުޙައްޤުން ދައުލަތަށް ެގއްލިދާ 

ދެން ގާއިމުކުރުމަށް.  މެކޭނިޒަެމްއ  އިންސާފުވެރި  ައދި  ހަރުދަނާ  އަުގކުރާނެ  އަޅުަގނޑު  މުދާ  ކުރިން މެން  މީަގިއ 

ބަދަލެއްެގ ޮގތުަގއި ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު    މި އެއްބަސްވުން އެއްބަސްާވއިރުަގއި ދައުލަތުން  ވާހަކަދަްއކާފައި އޮންނާނެ

އެހެންވީާމ، ފަހު(  )ވަުގތުކޮޅަކަށްހިމެނުމަށް.    އަދަދެއް އާދެ!  ިއނޭގތޯ.  މަޑުކޮށްލަްއވާ  އިހަށް  މަޑުކޮށްލަްއވާ.  އާދެ! 

 ހުށަހަޅުއްވައިދީ.  ން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުތި ޖާބިރު  . ދެންއޮތް ކަމެއް   ކުރެވިފައިއަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ  އެއީ ދެން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު ދައުލަތުން ބަދަލު ދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތެއް  ިމ  ،  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  އޮނިަގނޑެއް 

ިމހާރު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި    ސަބް  ދިރާސާ ކޮމިޓީން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާއިރުަގއި 

އެ ައއިޓަމްތަކު ތެރެއަށް ސީދާ ޑީޓެއިލްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާލާނީ އޮންނަންވާ   ދާޅުވި އެ ވިދެންމެ    ރުމުޤައްރި

ސަބަބުތަކާ ސިޔާސީ  އިންސާފުވެރި  ޮގތް.  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފަިއވާ  ެގއްލުން  ސަބަބުން  ނެތުމުެގ  ހަމަހަމަކަން  ހުރެ 

ސުލް ާގހަވެރި  ޙައެކަށީެގންވާ  ސިޔާސަތެއް  ހޯދައިދިނުމުެގ  ކަމެކެްއލެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  . ވެއިމުކުރުަމކީ 

ތު ހިމާޔަތްކުރެވޭ ޮގތުެގ މަތީން އެ  ޙަފާޅުކަން ބޮޑު ބޭިއންސާފެއް އޮންނަ ހާލަތެްއަގިއ ދައުލަތުެގ މަސްލަ،  އެޮގތުން

ހާމަކަން ބޮޑު ުއސޫލެްއ  ފުށް ފެންނަ  އްލު ހޯދައިދިނުާމ ުގޅޭ ހަރުދަނާ ދެހަތު ކޯޓުން ބޭރުަގިއ  ޙަފަރާތްތަކުެގ މަސްލަ

އެކުލަވަ  ެގސަރުކާރު ކަމެކެ އިއިދާރާތަކުން  މުހިންމު  އެޮގތުން ވެ ލުމަކީ  އެކިއެކި  ،  .  ސަރުކާރާއެކު  ތަނުަގއި  ފާއިތުވި 
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ެއކުލަވަ  ެއއްބަސްވުންތައް  ުގޅޭޮގތުން  އެހެންނަމަވެސްއިކަންކަމާ  ެއ  ،  ލާ  މެދުވެރިވެ  ސަބަބުތައް  ެއކިެއކި  ސިޔާސީ 

ފަރާތް ތިބި  ތެރެއިންހާލަތެއްަގއި  ޓާެގޓު  ތަކުެގ  ބަޔަކަށް  ެއއްބަސްވުންތައް  ،  ކުރެވިވަކި  ފަރާތްތަކުެގ  އެ 

ނަމަވެސް ބާޠިލުކުރި  އެްއޮގތަށް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނު ،  އެއްބަސްވުންތަކާ  އެއް  އަސާސީަގއި  ޙައްޤު  ތަފާތުނުކުރުމުެގ 

ކަމަށް މަޙްރޫމްކުރެވިެގންދާނެ  ހަމަހަމަފަރާތުން  ނުފެންނާތީ  ފަރާތްތަކާ    ެއ  ޮގތްޮގތަށް  ތަފާތު  ނެތި  މެދު   ކަމެއް 

ުގޅޭޮގތުން ެގްއލުމުެގ ބަދަލު ނުވަތަ ެއ    ޢަމަލުކުރުމުެގ ސަބަބުން ެގއްލުން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ެއއްބަސްވުންތަކާ

ޮގތަކަށް ވެސް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  އިޔާދަކޮށްދިނުމަށް  މަްއސަލަތައް    އެއްބަސްވުމެއް  ފަރާތުެގ  އްލުކޮށްދެވޭނެ ހައެ 

ެއކުލަވާލަންޖެހެ އެ .  ެއވެއުސޫލެއް  ނުވަތަ  ބަދަލުދިނުމުެގ  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިފައިވާ  ެގއްލުން  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި 

ގެ  އެ  ޮގތަކުން  ވެސް  ނޫން  އެ  ނުވަތަ  އިއާދަކޮށްދިނުމުެގ  ެއއްބަސްވުންތަްއ  އިންސާފު  ފަރާތްތަކުެގ  އްލުމަށް 

ެގއްލުމުެގ ބަދަލު ނަަގިއދިނުމުެގ ބޭނުމަކީ އާންމު    -1ޔަތްކުރަންވާނެެއެވ.  ޢާހޯދައިދިނުމުަގއި ތިރީަގއިވާ ކަންކަމަށް ރި

ނުވަތަ   އަދަބެއް  އަދި  ފޫބެއްދުންކަން.  ެގއްލުން  ލިބުނު  ޮގތުން  ޮގތުން  ޢުޤޫއުސޫލެްއެގ  އިނާމެްއެގ  ނުވަތަ  ބާތެއް 

ކަމަށް.  ނަގައިދެ  ނޫން  އެްއޗެއް  ވެފަިއވާ    -2ވޭ  ެގއްލުން  އެ  ހުށަހަޅާނަމަ  އެދި  ނަގައިދިނުމަށް  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ 

ެގއްލުންތަކެްއކަން   ކަމަށް ލިބިފައިވާ  ފަދައިން  ބުނާ  އެ  ފަރާތުން  އެ  ވެސް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަންކަމަކީ  ހުށަހަޅާ  ބުނެ 

ެގންުގ މިންަގނޑެއް  ެއކަށީެގންާވ  ޮގތުން   -3ޅުން.  އެސެސްކުރުމަށް  މި  ކަނޑައަޅަންވާނީ  ބަދަލު  ެގއްލުުމެގ 

އެ މިންވަރު އާންުމ  ،  އެސެސްކުރެވޭ މިންަގނޑާ އެްއޮގތަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭ ެގއްލުމުެގ މިންވަރުެގ ަމއްޗަށް ކަމަށާއި

ވާންޖެހޭނެެއވެ.   މިންަވރަކަށް  ަގބޫލުކުރެވޭ  މަތީން  ހަމަތަކުެގ  ބުއްދީެގ  ހިސާ  -4ފަރުދަކަށް  ބުކުރުުމަގިއ  ެގއްލުން 

ލިބިދާނެ  އަދި  ެގއްލުމާއި  ސީދާ  ތެރެއިން  އަދަދުެގ  އެ  ޮގތުެގ  ވާސިލުވި  އަދަދަށް  ކަނޑައަޅާ  ޮގތުަގއި  ެގއްލުުމެގ 

ެގއްލުން ހިސާބުކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ދުވަހުންދުވަހަށް ލިބޭ ސީދާ ެގއްލުން ހިސާބުކޮށްފަިއވާ ،  ެގއްލުުމެގ އިތުރުން 

މުއްދަތުެގއްލު،  ޮގތާއި  ހިސާބުކުރާ  ހިސާބުކޮށްފަިއވާ   ން  ދުވަހުންދުވަހަށް  ެގއްލުން  އިނޭގ  ކަަމށް  ލިބޭނެ  ތެރޭަގިއ 

އެނެގ އޮތުން.  ޮގތް  ލިބިދެވޭ  -5ން  މުއްސަނދިކަމެއް  ބޭިއންސާފު  ބަދަލަކީ  މާލީ  ބަދަލަކަށްވެެގން  ނަގައިދެވޭ  ފަދަ 

ައސާސެއް ނެތް ެގއްލުމާިއ    ންނުކުރެވޭ ނުވަތަީގއްލުމާއި ޔަނުވާނެކަން. ެއއީ ކަމާ ނުބެހޭ ސަބަބުތަކާހުރެ ލިބުނު ެގ

ެވެގންނުވާނެކަން.   ެގއްލުމަށް  ކުޑަކުރުމަށް   -6ނާދިރު  ެގއްލުން  ނަގައިދިނުމުަގިއ  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ 

ރި މިންވަރަށް  އޮތުންޢާމަސައްކަތްކޮށްފައިާވ  އެނެގން  މަސައްކަތްނުކުރު.  ޔަތްކުރާކަން  ކުޑަކުރުމަށް  މުެގ  ެގއްލުން 

ުއނިކުރުން.   ޚަރަދު  ހިނިގ  ޚަރަދު    -7ސަބަބުން  ހިނިގ  ިއހުމާލުން  ފަރާތުެގ  ނަގައިދެޭވ  ބަދަލު  ެގއްލުުމެގ 

ުގޅޭޮގތުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ުއސޫލުތައް ކަމާ ބެހޭ ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން   އުނިކުރުން. ވީމާ، މިފަދަ މަްއސަލަތަކާ

ކުރެވި އާންމުކުރެިވ  ޢުދަ އުސޫލަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގިއ ޝާއިއެޮގތުން އެފަ،  އާންމުކުރުމަށާއި  އިއެކުލަވާލަ
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އުސޫލަކަށްވާންވާނެއެވެ. ބޭރުަގއި    ޢަމަލުކުރާންފެށޭނެ  ކޯޓުން  މައްސަލަތައް  ފަރާތުެގ  ބަދަލުދެވޭ  ެގއްލުުމެގ  އަދި 

ެއކުލަހަ ެއްއބަސްވުންތައް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުެގ މަޝްވަރާއާެއކު  ހާމަކަން ބޮޑު  ާވލާ ވީހާވެސް  އްލުކޮށް ސެޓްލްމަންޓް 

ދަންނަވަ ކުރެްއވުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ހުށަހެޅުވެމެޮގތެްއަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  މިއީ  މީަގިއ  .  އެހެންވީމާ،  މަކީ. 

ނެތް މީތި    ،އަޅުަގނޑަކަށް  ވެސް  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ދެން،  ނުފެނޭ.  ކަަމކަށް  އޮތް  މި  މައްސަލައެއް  ހަމަ 

 އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްލީމަ ނިމުނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުން. ދެން، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންތާ ކުރިއަށް ެގންދާނީ. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ؟އޮތްތޯ މި ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ޮގތުން އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް އެބަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާެގ މެ

ހާމަކަން މި ހުށަހެޅުން މީެގ މަިއަގނޑު ޮގތެްއަގއި ީމެގ މި ބުނަނީ ެގއްލުުމެގ ބަދަލު ނަަގިއދެވޭ ުއސޫލުތަކެްއ  އާދެ!  

ކުރީެގ  ވާހަކަ.  ޖެހޭނެ  ހުށަހަޅާން  ގެޒެޓްކޮށް  އާންމުކޮށް  އިދާރާތަކުން  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރުކާރުެގ  ޮގތެްއަގއި  ބޮޑު 

އެއްކަލަ އެްއވެސް ުއސޫލެއް، ަވކި އުސޫލެއް ނެތި އެކި މީހުންނަށް އެކި ޮގތްޮގތަށް  ސެޓްލްމަންޓް ކޮމިޓީ ހަދައިެގން  

ތަފާތުކުރުންތައް ައއިސްެގން އެ އެ ަމއްސަލަ އޭރު ވެސް ދިމާވި އެްއ މައްސަލަައކީ އެީއ. އެހެންވީމާ، އޭރު ެވސް  

ންަގނޑެއް ައދި ހާމަކަން ބޮޑު ޮގތެްއަގިއ  ެއއް ުއސޫލެއް، އެއް މި  ހަމަހަމައަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގއި ވަކާލާތުކުރި  

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ގާއިމުކުރުން އެީއ    އެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މިންަގނޑެއް

މި ވެނި ކަމެްއ  ،  ނޭގނެ މި ކަމަކުންކަެމއް ދިމާވާއިރަށް ކުރީބަިއަގއި އެއަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އޭރުން  

ދެން ެއްއވެސް    ދިމާވެއްޖެްއޔާ  ަގބޫލުކުރަން  އަބަދުެވސް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެކަަމކު  ކަން.  ކަންކަން  މި  ދިމާވާނީ 

ސަރުކާރުން އެ މީހަކަށް ެގއްލުންދީެގން އެ މީހަކަށް ލިބޭ ެގއްލުން  ،  ރައްޔިތަކަށް އެ މީހަކު ކުރާ ކަމަކުން ެގއްލުން

މި ޮގތަށް ލިބޭ ެގއްލުމޭ ކިޔަިއެގން   ،މަ އެ މީހާއަށް ހަމަ ލިބެންޖެހޭ ބަދަލެއްެގ ޮގތުަގއި. އެހެންނަމަވެސްއެއީ ހަ

ފައިދާ ލިބޭނެ  ކުރީމަ  ވިޔަފާރިއެއް  ނުކުރާ  ތިމާ  ތާނަގއި  އޮތް  ކިޔާ    ،ކުރިއަށް  ފައިދާއޭ  ލިބޭނެ  މުސްތަޤުބަލުަގއި 

ިއންކޯޕަރޭޓްކޮށްެގން  އެޮގތަށް ެއއްޗިހިތައް  ވެސް    އެ  ެއއްޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑު  ނަގައިދިނުމަކީ  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ 

 ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލާއިން ބޭރުަގއި ކަންތައް ކުރާނެ ޮގތެއް ީމަގިއ  ޙަމިހާރު ކޯޓުެގ މަރު،  އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން  ށްއަޅުަގނޑު މިއަ  ދެން

މިސާލަކަށް ކޯޓުން ކަެމއް ނިންމައިެގން ެއއަށް ބަދަލެއް ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ މަތީ ،  މި އޮތީ. އެކަަމކު ކޯޓުން

 . ދޭންޖެހޭނީ ރުހަލާއެއް ނިމިެގންނޭ އެ ބަދަލުއިސްތިސްނާެގ ހުރިހާ މަލާަގއި ވާހަކަައކީ ޙަމަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 ؟ލާަގއިތޯޙަކޯޓުަގއި އޮތް މަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލާަގިއ ޙަދިޔައިމަ މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ މަރުދަނީ ކޯޓަށް. ކޯޓަށް    އްލުނުވީ. ދެންހަމިހާރު ކޯޓުން ބޭރުަގއި މަްއސަލަ  

ފަހު   އެންމެ  ބަލަންޖެހޭނީ  ކަމަށް  ނިންމި  ކޯޓުން  މައްސަލަ.  އެ  ބަލާނީ  ނޫނޭ  އެައކަށް  ނިމިއްޖެއްޔާ  ކޯޓުން 

 ލާަގއި އެ ކަންތައް ނިންމާ ޮގތަށް.ޙަމަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ުމޤައްރިރު.  ެއއަށް  އަޅުަގނޑު   ިއއްޒަތްތެރި  ެއޑްކޮށްލާނަން  ައޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ެއްއޗެއް  ޓެކްނިކަލީ  ޮގތަކީ  ވާ 

ެއްއ  ކޮށްފައޮޕަރޭޓްވާންވާނެ. ދައުލަތުން ކޯޓުތަކުެގ ބޭރުން އެްއވެސް ކަމެއް ސޯލްވްކުރާކަށް އަދާ ހަމައަށް މަސައްކަތެއް

ދީފައިންސްޓްރަކްޝަނެއެކަހަލަ    ނެތް. ވެސް  ދެ  އް  ބޭރުެގ  ކޯޓުން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ނެތް.    ސްމުން ޚައެއް 

އިޚްތިޔާރުކުރުމަށޭ ައޅުަގނޑު މި   ޮގތް   ކޯޓުން ބޭރުންކުރުން ކަމަށް ވަންޏާ އެ   ޑަވަނީތެރޭަގއި ދައުލަތަށް ޚަރަދުކު ދޭ

ނުޮގސް ކަމެއް  ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  ޮގތުން  މިސާލެއްެގ  ެއއީ  ކޯޓާއި  ،ކިޔަނީ.  ވެސް  މަދަނީ  ދޭތެރޭަގއި  ކޯޓާ  ހަިއ   

އޭތި. އެއީ   ލިމިޓްނުކުރަމާ ހިނާގށޭޅީ.  ދައުލަތާއި އެ ދެ ފަރާތުން އެ ކަންކުރާނެ އުސޫލޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަނޑައެ

 އަޅުަގނޑުެގ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  އެ އެތި މި އޮތީ އަދި. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު
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ޙުކުމްކުރުުމެގ  ،  ލާަގއި ޙައޮތޭ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި މިހާރު ކޯޓު ަމރު  އެބަ  އެތި  އުނހު. އެ 

 އެއްބަސް ެވވިދާނެތާޭއ ކޯޓުން ބޭރުގައި.  ށްއެއް ދުވަސްކުރިން ވެސް ދެ ފަރާތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނީތާ.އްލު ހަމައްސަލަ ެވެގން އެއީ ކޯޓުން ބޭރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހުްއޓުވާލަިއެގންހައްލުވީ.  ހައާނ.   ކިޔަިއެގން  އޮތޭ  ކޯޓުަގއި  ފުރުޞަތު  އޮންނަ  ޓަކައި  މިސާލަކަށް ؛ އްލުކުރުމަށް 

ނޑު މި ދައްކަނީ އިޤްތިޞާދުެގ ވާހަކަ. ބޭންކުތަކުަގިއ  އަސްލު އަޅުަގ،  ބޭންކު. ރާއްޖޭަގއި މި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ 

ކޯޓުތަކުގެ  ލެންޑިންގ އެނީ  ހުރި މައްސަލަތައް  ެއ  ރމޯ  ޑިލޭއެްއވުމުެގ ސަބަބުން ދޭއަރ ނޮޓް  ބޭންކާއި  . އެކަމަކު 

ޓައިމް   އެނީ  ބޭރުަގއި  ކޯޓުން  ވާހަކަދެކެިވެގން  ދޭތެރޭަގއި  ދޭތެހަކްލަޔަންޓާ  ފަރާތް  ދެ  އެ  ރޭގެ އްލުވެއްޖެއްޔާ 

ހަމަ   ށްކަން ނުަވންޏާމު އަޅުަގނޑަކަން އަޅުަގނޑުމެން މަނާކޮށްެގން ނުވާނޭ. އެއެ  ،މުޢާމަލާތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށް

އެހެން އެބަ.  މަރު ،  ނަމަވެސްއަންޑަސްޓޭންޑުވޭ  ބޭރުަގއިޙަެއްއވެސް  ކޯޓުން  ފަރާތުން  ދެ  އެީއ  ،  ލާއެްއަގއި 

ދަ ދިުއމަކީ  ކުރިއަރާ  ފަރާތުންވިޔަފާރިތަކުަގއި  ދެ  ޮގތަކީ  އިންސާފުވެރި  އެ  ލިބުން.  އެްއޗެއް   އަޅުަގނޑާ،  އުލަތުެގ 

ޓަސް މަނިކުފާނާ ކޯޓަށް މި ދިޔައީ. އެންމެ ލާސްޓް މިނެޓް ދެ މީހުން އެއްބަސް މި ވަނީ ކޯޓުން ބޭރުަގއި ނިންމަން.  

 . ައންޑަސްޓޭންޑްވޭ   ށްނިމުނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކައަކީ. މިހާރު ައޅުަގނޑަ

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަުގތު   ކަންތައްތަމި  މި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ދެން  ކާކޮމިޓީއަށް  ނިމުނީ.  މި  އަޅުަގނޑުމެން    ޑިސްކަސްކޮށް    10މާދަމާ 

ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ   ެގއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ   އެހެންވީާމ، ދެން  .ޖަހާއިރު ބައްދަލުކޮށްފައި ރިޕޯޓު ފައިނަލައިޒްކުރަން

 ޖަހާއިރު. ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަޑަިއަގތުމަށް ދަންނަވަން. 10މާދަމާ 
 

_______________ 


