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އމްތިޔާޒް ފަހުމީ}
އރާގެ މެންބަރު ި
އތުރު ދާ ި
އރިރު؛ މާފަންނު ު
އންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ް
އ ި
{ރިޔާސަތުގަ ި

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  34ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ .ކޮމިޓީގައި މިވަގުތުގައި ވަޑައިގެން
ތިއްބެވީ އޮންލައިންކޮށް އެބަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު،
ދެން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު ކޮމިޓީގައި އެބަ ވަޑައިގެން އިންނެވި .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެފަހުން
ދުވަހުގައި ނިންމައިލީ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ނިންމައި ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ .އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއް ދުވަހެއް މިއަދަކީ .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ފައިނަލްކުރަން ހުރި ކަމެއް ހުރި
ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ކަން ފައިނަލްކޮށްލުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތީ މި ބައްދަލުވުން ބާއްވައިލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
ދަންނަވައިލީ .އަދި މި ބިލާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ އެންމެފަހުން ގެވުނު ބަދަލުތައް އޭ.ޖީ އޮފީހާ.
ދެން އޭ.ޖީ އޮފީހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް ކޮމެންޓުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާފައިވޭ އަދި ފޮނުއްވުމުގެ
މަރުޙަލާގައި އެބަވޭ .ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދާއިރުގައި އެ ކަން އެގޮތަށް ވެގެންދާނެ .އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް
ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެ ކޮމެންޓެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީ އެ ހިއްސާކުރައްވާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި
އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ .ކުޑަކޮށް އިންތިޒާރުކޮށްލާނަން އަދި
އަޅުގަނޑުމެން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެކަމުގެ އިންތިޒާރު ،މި ދެންނެވީ އިތުރު ކޮމެންޓްކޮޅަކަށް
އިންތިޒާރުގައި މިތިބީ .އެ ލިބެންދެން ކުޑަކޮށް މަޑުޖައްސައިލާނަން .އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވެން
އޮތީ .މިހާރު ކޮމިޓީގައި އެ ބިލު އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ފައިނަލްކުރެވިފައިވަނީ .ދެން އޮތީ މީޑިއާގެ އިޝޫ .އޭގައި
އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ .އެހެންނަމަވެސް ،އަދިވެސް ވިސްނުން ހުރި ބައެއް ގޮތްތައް ކޮމިޓީގެ
ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި މިއަދު މި ބައްދަލުވުން މި ބާއްވައިލަނީ .އެހެންވީމާ ،ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް
އަޅުގަނޑުމެން ހުސްކޮށް ނަގާލާނަން މި އިންތިޒާރުގައި އިނގޭތޯ .އެއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަކި
ގަޑިއެއްގެ ކުރިން މި ބިލު މި ކޮމިޓީން އެއްކޮށް ފައިނަލްކުރަން .އެހެންނޫންނަމަހީ މި ދައުރުގެ އެޖެންޑާއަކަށް ދެން
ނާންނާނެ .އެހެންވީމާ ،އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރެއްވުން .މިވަގުތު އެހެންވީމަ މެދުކަނޑައިލާނަން.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އައްސަލާމްޢަލައިކުމް .ވަރަށް ގިނައިރު ވަގުތަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގާތްގަނޑަކަށް  12ގަޑި
 15އެހާއިރު ފެށި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގޮސް އަދި މެދުކަނޑާލަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަކި
ފަރާތްތަކަކުން ފޮނުއްވުމަށް ވިދާ ޅުވެފައިވާ ކޮމެންޓުތަކެއްގެ އިންތިޒާރުގައި .އެހެން ބަލަބަލާ ކޮމިޓީ ތެރޭގައި މި
ތިބެނީ ވެސް .ދެން މިވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަށަން މި ޖެހެނީ ވަކި ގަޑިއެއްގެ ސުންގަޑިއެއްގެ ކުރީގައި ކޮމިޓީން
1

 26ޖޫން 2022

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  34ވަނަ ބައްދަލުވުން

މި ބިލުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނާތީވެ އެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި.
އެހެންވީމާ ،މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނިކޮށް މިދެންނެވި ކޮމެންޓުތައް ލިބިއްޖެއްޔާ އެއަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރާ ގޮތަށް.
އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބިލުގައި ދެން ހުރި އިޝޫސްތަކަށް އެޓެންޑުވުމާ އެކުގައި ގޮތްތައް ނިމުނީމަ
ބައްދަލުވުން

ނިންމައިލާ

ގޮތަށް

މި

ފަށަނީ.

މި

ވަގުތުގައި

ބައްދަލުވުން

ފަށާއިރުގައި

އެބަ

ތިއްބެވި،

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން އެބަ ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު،
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ސަޢުދު ޙުސައިން ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަދި އޭގެ
އިތުރުން އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ .ބިލުގައި ހިމެނޭ އެއް މާއްދާއަކީ އެންމެފަހުން ދުވަހުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން
ކޮމިޓީން އެ މާއްދާ ބަލައިގަނެފައި ފާސްކޮށްފައި އޮތް މާއްދާއެއް އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮންނަ
ކަމަށް ފެންނާތީވެ މި ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަން ކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިހާރު މި
މަޝްވަރާކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ .އަދި އޭގެ އިތުރުން ވަރަށް މުހިންމު އެއް މާއްދާ ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ އޮތް .އެއީ މި
ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސާ ބެހޭ ،އޭގެ ޑްރާފްޓް މިހާރު އައު ޑްރާފްޓެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް އިދާރީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އެބަ
ވިދާޅުވެދެއްވާ .އެހެންވީމާ ،ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލާނީ އެކަމަކު މި ނޫސްވެރިކަމުގެ މާއްދާއަށް .މި މާއްދާގެ
އެންމެފަހުން ފާސްކުރި ގޮތަށް އިތުރު ކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަން ފެންނާތީވެ ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް ޑްރާފްޓެއް.
އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފެށިގެން ދަންނަވައިލާނަން 136 .ގެ (ށ) ގެ  .8އާދެ! (ށ) ގެ  8އަށް ކުޑަ ބަދަލެއް އެއީ.
ކުރީގައި އިންނަނީ ނިޔަތް .މި ދަންނަވާލަނީ .ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އަމުރުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ
ނޫސްވެރިޔާގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި ދަތިރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނޫންކަން .ކުރީގައި އޮންނާނީ
ދަތިކުރުމުގެ

ނިޔަތުގައި

ނޫންކަން.

އެހެން

އޮތް

އިބާރާތެއް

މަޤްޞަދުގައި

ނޫން

ކަމަށް

މިހާރު

މި

ސަޖަސްޓުކުރެވިފައި މި އޮތީ .ކިހިނެއްތޯ މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ؟ ކިހިނެއް އެހެން
ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ؟ ކިހިނެއްތޯ ނިޔަތުގެ ބަދަލުގައި މަޤްޞަދު އެ ލަފްޒުތޯ ރަނގަޅީ؟ "ނޫސްވެރިޔާ ގެ
މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އަމުރުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ނޫސްވެރިޔާގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި
ދަތިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނޫންކަން ".މިގޮތަށް މިހާރު ސަޖަސްޓުކުރެވިފައި މިވަނީ .ކުރީގައި އޮތް ގޮތަކީ
"ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި ދަތިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫންކަން ".އަޑުލިބޭތޯ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް؟

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އާދެ! ކޮބައިތޯ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަސް ބޭނުމަކީ ،މަޤްޞަދުގައިތޯ ނޫނީ ނިޔަތުގައިތޯ؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއީ މި ކޮމިޓީގެ އަމިއްލަ ޑްރާފްޓެއް މީގެ ކުރީގައި ފަހުން ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ޑްރާފްޓެއް .ދެން
އެއީ އެހާ ސިގްނިފިކެންޓް ބަދަލެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް ،ނިޔަތާއި މަޤްޞަދު ގިނަފަހަރު ލިޔެފައި އޮންނަނީ
މަޤްޞަދުގައި ގާނޫނުތަކުގައި އެހެން ލިޔެފައި ހުންނާތީވެ ނިޔަތް ސާބިތުކުރުމަށްވުރެ "މަޤްޞަދު" އެ ލަފްޒު
ތަންކޮޅެއް އެޕްރޮޕްރިއޭޓް ކަމަށް ފެންނާތީވެ .ވަކި ޚާއްޞަ ބޮޑު ތަފާތެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ .އެކަމަކު މިގޮތަށް
މިއަދު ސަޖަސްޓްކުރެވިފައި އޮތީމަ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ބަލައިލީ ހަމަ .ވަކި ސިގްނިފިކެންޓް ކަމެއް
ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ .ކިހިނެއްތޯ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލައަށް ޑްރާފްޓެއް މި ޑްރާފްޓަކީ
އިނގޭތޯ .ބިލު އައިއިރުގައި އޮތް ގޮތެއް ވެސް ނޫން.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު މި ގޮތް ކުރިން ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށްވުރެ މި ގޮތް މާ ރަނގަޅު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ .ނޫސްވެރިކަމުގެ ވެސް ތަޖުރިބާ ހުރި އަދި މި ޑިމޮކްރަސީގެ މޫވްމެންޓްގައި ވެސް ވަރަށް
މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްދެއްވި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި ހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު މެންބަރެއް .މުޙައްމަދު
ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤްގެ ޚިޔާލުފުޅާ ވެސް އެކުގައި އެހެން ބޭބޭފުޅުން ވެސް މިއަށް އިންކާރުނުކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ
އަޅުގަނޑު އެގޮތް ބަލައިގަތީ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ކުރިއަށްދާނަން .ދެން އޮތީ (ށ)ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް
އިތުރުކުރަން މި މާއްދާގެ އިނގޭތޯ .ހަމަ މުޅި މި މާއްދާއަކީ ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓެއް .ކުރީ ދުވަހުގައި ކޮމިޓީން އެއްކޮށް
ބަލައިގަނެފައިވަނީ .ދެން އެ ދުވަހުގެ އެ ޑްރާފްޓުގެ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ޑްރާފްޓަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް
ގެންނަން އަދި ފުރިހަމަ ކަމެއްގެ އިތުރުން އެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންފިއުޝަންތަކެއް ފިލުވާލަންޖެހޭ ކަމަށް
ދެކޭތީވެ އިތުރުކުރާ މާއްދާއެއް މި (ނ) އިނގޭތޯ .މި މާއްދާގެ (ނ) އެބަ އޮތް ދެފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި
ޑްރާފްޓްކޮށްފަ .ފުރަތަމަ ޑްރާފް ޓްކުރެވިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން .މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަން މަދަނީ
މިންގަނޑުން ސާބިތުވާކަން ބެލެމުގައި ޝަރީޢަތަށް ރިޢާޔަ ތްކުރަންވާނީ އެ އަކުރުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ
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ތެރެއިން ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމާއި
ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށެވެ .ދެވަނައަށް ހަމަ އެ މާއްދާ ،ހަމަ އެ ޑްރާފްޓް ދެވަނައަށް ކޮށްފައިވާ ސްޓައިލަކީ ނޫނިއްޔާ
ގޮތަކީ މިއީ .މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަން ކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވޭތޯ ބެލުމުގައި ޝަރީޢަތުން
ރިޢާޔަ ތްކުރަންވާނީ ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި އެ
އަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން އަށްވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތަކާ
ގުޅޭ ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
މިއާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެއްކަލަ ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަދެއްކިއެއްނޫންތޯ މީޑިއާ
ކައުންސިލުން .އެ ބޭފުޅުންނާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވޭތޯ؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ،ދިމާކުރި ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
ވެސް މި ދެވެނީ އިނގޭތޯ .އެންމެ ފުރަތަމަ ދެން ބިލަށް ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާލިއިރުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުންނާއި ހުރި ހާ
ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް މި މާއްދާ ،މި މާއްދާއޭ މި ދެންނެވީ އޮރިޖިނަލްކޮށް މި ޑްރާފްޓް މި ބިލުގައި އޮތް
ގޮތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ ކަމަށް އަދި އެއްކޮށް ޑިލީޓްކުރުމަށް .ދެން އެ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެން
ބައްދަލުކުރީމެއްނޫންތޯ ކޮމިޓީން  .ބައްދަލުކުރީމާ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވެފައި އެ ދުވަހު އޮތީ،
ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ހަމަ ޑިލީޓްކުރުމަށް ،އުނިކުރުމަށް އިނގޭތޯ .މަސްދަރު ހާމަނުކުރެވޭ ގޮތް ހެއްދެވުން.
ދެން އަޅުގަނޑުމެން ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސްއިންނާއި އެ ނޫން ދައުލަތުގެ އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ކޮމިޝަނުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ބައްދަ ލުކުރި ދުވަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކިވަކިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ އެ
މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ .ދެންނެވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަކިވަކިން ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރެއްވި
ގޮތަކީ

އެ

އުނިކުރުމަކަށް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ނުގަންނަވާ

ކަމަށް.

އިޞްލާޙެއް

ކުރައްވާ

ކަމަށް

ވާނަމަ

އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހިމެނުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް މާއްދާ .އެހެންވީމާ ،އެ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު
ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ މާއްދާ ހިމެނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން
ހުރީ އަދި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެ ގޮތަށް ފާހަގަކުރީ .އެކަމަކު ބޮޑު އިޞްލާޙުތަކެއް ،ސޭފްގާޑްސްތަކެއް
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ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލި ޑްރާފްޓް މި ޑްރާފްޓަކީ .މި ޑްރާފްޓް އެންމެ ފަހުންދުވަހު ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުމުގައި އޮތީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހަމަ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެފަ .ދެން އިތުރުކޮށްލަން މި ބޭނުންވި
ތަންކޮޅަކީ ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ޓަކައި މީގައި ،ބިލުގައި ކޮންފިއުޝަނެއް މި ދެންނެވި މާއްދާގައި އޮންނާތީވެ އިތުރަށް
އެ ސާފުކޮށްލައި ދިނުމަށް ޓަކައި (ނ) އެއް އިތުރު މި ކޮށްލަނީ .އެހެންވެ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ސުވާލު
މި ދަންނަވާލީ .ދެން މީޑިއާ ކައުންސިލާ އަދި ނޫސްވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާ އަޅުގަނޑުމެން މި ޑްރާފްޓް ކުރީގައި
އޮތްގޮތަށް ހިއްސާކޮށްލެވުނު .އެކަމަކު ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ކުރު މުއްދަތެއް ދެވުނީ .އެ ބޭފުޅުން މިއަދު
އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑްރާފްޓަށް ޚިޔާ ލު
ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް .މި ބިލު ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް އައިއިރުގައި އޮތްގޮތަކަށެއް ނޫން .ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން
ބަދަލުކުރި ޑްރާފްޓު ،އެ ޑްރާފްޓް އެ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރީމާ ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ބައްދަލުވުންތައް
ބާއްވާފައި އެ ބޭފުޅުން ފޮނުއްވައިދޭނެ ކަމަށް .ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  12އިން ފެށިގެން މި އިންތިޒާރުކޮށް
މަޑުކޮށްގެން މި ތިބީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަން .އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫ ލު
އެބަ ކުރަމުތާ ކުރު މުއްދަތެއްކަން މި ދެވެނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް .އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަތިފުޅުވާނެ.
އެހެންނަމަވެސް ،އަދިވެސް އިންތިޒާރުކޮށްލައިގެން މި ހުރީ އެގޮތަށް .ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ބިލު
ވަކި ސުންގަޑިއެއް އެބައޮތް ނިންމަންޖެހޭ .އެހެންނޫންމަހީ މި ދައުރުގެ އެޖެންޑާއަކަށް ދެން ނާންނާނެ .އެހެންވީމާ،
 5ޖެހުމުގެ ކުރިއަށް މި ކަން ،މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން އެއްކޮށް ނިންމައި އެބަޖެހޭ ފޮނުވަން
ސަރކިއުލޭ ޓްކުރަން ރިޕޯޓް އިނގޭތޯ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައި މި ވަނީ .ދެން އަނެއްކާ
ބަންޑާރަނައިބު އޮފީހުން ވިދާޅުވި ބާބު ވެސް މިހާރު ދެންމެ ހަމަ ،ދެންމެ ހަމަ ސުން ސުކުންތުގެ ތެރޭގައި މިހާރު
ލިބިއްޖެ އިނގޭތޯ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅު އަސްލު މިހާރު ތި ވިދާޅުވާ ގޮތުން އެބަ އެނގޭ ގިނަ މުއައްސަސާތަކަކުން ވެސް އެބަ
ބޭނުންވޭ އެ މާއްދާ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި އޮންނަން .ދެން ނޫސްވެރިން ވެސް ބޭނުންވަނީ އެ މީހުންނަށް
ހުރަސްނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ އޮންނަން .ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ތި އޮތް ޑްރާފްޓުގައި ތި އޮތް ގޮތް
ރަނގަޅުހެން .އެ ބިލު އައިއިރު ނެތް ގޮތެއް ތިއީ .އެ ދެ ފަރާތާ ވެސް މަޝްވަރާކުރެވިފައި މެދުމިނުގެ ޙައްލެއް
ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ .އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން ތިއަށް.
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަދި ޑްރާފްޓް ހެދުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ގާނޫނުތައް ބެލީމު އިނގޭތޯ .ވަރަށް ގިނަ
ޤައުމުތަކުގެ ގާނޫނުތައް ބަލާއިރުގައި ވަރަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަ އެންމެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކުރާ
ޤައުމުތަކުގައި ،ގާނޫނުތަކުގައި އޮތް މިންވަރަށް އަދި އެއަށްވުރެން ވެސް ބޮޑެތި ސޭފްގާޑުތައް އަޅުގަނޑުމެން ލާފައި
މި ވަނީ .އެކި ޤައުމުތަކުގެ ،އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ އެކިއެކި ސްޓޭޓްސްތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސޭފްގާޑްސްތައް
އަޅުގަނޑުމެން އެއް ބިލެއްގެ ތެރެއަށް މި ލަނީ .އެހެންވީމާ ،ވަރަށް ވަރުގަދަ ސޭފްގާޑްސްތަކެއް އެބައޮތް
ނޫސްވެރިން ނަށް .އެހެންނަމަވެސް ،ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި އެ
މިންގަނޑުތަކެއް ބެލުމަށްފަހުގައި އެ ހާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ޓެރަރިޒަމް ކަހަލަ ޚާއްޞަ ވަރަށް
މަދު މައްސަލަތަކަކަށް މި އޮތީ މި ޚާއްޞަކުރެވިފަ .އަދި ވަރަށް ވަރުގަދަ ސޭފްގާޑްސްތަކެއް ،ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމެއް
މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވުމަށްފަހުގައި މެނުވީ މަސްދަރު ހާމަނުކުރެވޭނޭ ގޮތަށް މި އޮތީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ .ބިލު
ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތާއި ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތުކޮށް މިހާރު މި އޮތީ .ވަރަށް ވަރުގަދަ ސޭފްގާޑްސްތަކެއް
ލެވިގެން .އެހެންވީމާ ،ކޮމިޓީއަށް މި ގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ މި ދެންނެވި އަކުރު ،އިއްޔެ އެންމެ
ފަހުންދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި ގޮތުގެ އިތުރަށް މި އަކުރު އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރުމާ މެދުގައި އިތުރު
އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ ކަމަށް
ނިންމާނަން .މި ދެ ޑްރާފްޓެއް އޮތީ .ދެން ދެންމެ މި ދެންނެވީ އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް
ތަންކޮޅެއް

ދަތިފުޅުވާނެ

ކަންނޭނގެ

މި

ދެ

ޑްރާފްޓް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ

ފަސޭހައިން.

މިގޮތަށް

އަކުރު

އިތުރުކުރަންޖެހުނު ސަބަބު ދަންނަވައިލާނަން .އަޅުގަނޑުމެން އެ ޑްރާފްޓުގައި ،އެންމެ ފަހުންދުވަހު ފާސްކުރި
ޑްރާފްޓުގައި މި އޮތީ ބައިވަރު އަކުރުތަކެއް .އެކަކުން ފެށިގެން އަށަކާ ހަމައަށް އަކުރުތަކެއް އޮންނާނެ ލިޔެފަ.
ނަންބަރުތަކެއް ،މިވެނި ކަންތައްތަކެއް މި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވީމައޭ މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވީމައޭ
މި މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނީ .ދެން މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު އޮތް ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަޔާންކުރަން ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލުންނާ .އަދި އޭގެ އިތުރުން ދަޢުވާލިބޭ
ނޫނިއްޔާ ތުހު މަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ވެސް އެ ޙައްޤު ދީފައިވޭ .އެއީ އޭނާގެ މައްޗަށް ވެސް ނުޙައްޤު އަދަބެއް އައިސް
އެ މީހާއަށް ބޮޑު އަދަބެއް ލިބިދާނެތީވެ ނުޙައްޤު ނާއިންސާފު ޙުކުމެއް އައިސްދާނެ ސަބަބަށް ޓަކައި އޭނައަށް ވެސް
އެބަ އެދެވޭ އެ މަސްދަރު ހާމަ މިވެނި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ހާމަކޮށްފިއްޔާ ތިމަންނައަށް އެ އަދަބަކުން އެބަ މިންޖުވެއޭ،
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ސަލާމަތްވެއޭ .އެވަރުގެ ހެކި އޭނައަށް ދެއްކިއްޖެއްޔާ ކޯޓުން އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި މަސްދަރު ހާމަކުރަން
އެންގިދާނެ ކަމަށް  .އެއީ ކޯޓެއްގެ ޝަރީޢަތެއްގެ މަރުޙަލާގައި ކަމަށް ފެންނަނީ އެ ކަން އެ ކުރެވޭނީ އިނގޭތޯ.
އެކަމަކު ލިސްޓުކޮށްފައި އޮތްއިރުގައި ތިރީގައި މިވާ އަކުރުތަކުގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ސާބިތުވާންޖެހޭނެއޭ މަދަނީ
މިންގަނޑުން .އެހެން ބުނީމާ އޭގައި އެޕްލިކޭޝަން މި ކަމަށް ޓަކައި އެދި ލާނީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުން ނޫނިއްޔާ
ފުލުހުންގެ ފަރާތަކުން ނޫންތާ .ލުމުގެ ޙައްޤު އާންމު މީހާއަށް ވެސް އޮންނާތީ ދަޢުވާލިބޭ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ވެސް
އޮންނާތީވެ އާންމު މީހާއާ ނުގުޅޭ މާއްދާތަކެއް އޭގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ .އެހެންވީމާ ،އޭނައަކަށް ސާބިތުކޮށްދޭކަށް
ނުޖެހޭ ދެން އޭނައަށް އެޕްލައި ނުވާ ހުރިހާ އަކުރުތަކުގައިވާ ކަންކަން .އެހެންވީމާ ،އެ ފަރަޤު ގެންނަންވެގެން މީނައާ
ގުޅޭ ކަންކަން މީނަ ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ .ދެން ދައުލަތުން ވެއްޖެއްޔާ ދައުލަތާއި ނޫނީ ފުލުހުންނާ ގުޅޭ މާއްދާތައް،
އަކުރުތަކުގައިވާ

ކަންކަން

ފުލުހުން

ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ.

ހެކި

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ.

އެހެންވީމާ،

އެ

ފަރަޤު

ގެންނަންވެގެން މި އޮތީ ބަޔާންކޮށްދީފައި އިނގޭތޯ އެ ބޭނުމުގައި .ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭތޯ؟ ދެ ޑްރާފްޓެއް އޮތީ .އޭގެ
ތެރެއިން ދެ ޑްރާފްޓުގެ ތެރެއިން ކޮން ޑްރާފްޓެއްތޯ އެ ރަނގަޅަށް އެކްސްޕްލެއިން ކޮށްދެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން
ވިސްނާލަންވީ .ވަގުތުކޮޅެއް ދޭނަން އެކަމަށް ވިސްނާލަން އިނގޭތޯ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! ނަމާދު ބަންގި
ނިމުމާއެކު

އަޅުގަނޑު

(ނ)

ދަންނަވައިލާފައި

ތި

ބޭފުޅުން

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ

ގޮތެއް

ބަލައިލާފައި

ދެން

ފާސްކޮށްލާނަން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! ބަންގި ނިމުމާއެކު އަޅުގަނޑު މި މާއްދާ ދަންނަވައިލާނަން ރިޕީޓްކޮށް.
އެއީ (ނ) ،އިތުރުކުރާ މާއްދާ( .ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވޭތޯ ބެލުމުގައި
ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ އެ އަކުރުގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް
އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށެވެ .އެހެންވީމާ ،ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ހުށައެއްނާޅުއްވާ .އަދި އިޢުތިރާޟެއް ވެސް ނުކުރައްވާ.
ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ބަލައިގަނެވުނު ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ބަލައިގަތީ .އެހެންވީމާ ،މި މާއްދާ މިގޮތުގައި މި އަކުރު
މިގޮތަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިމުނީ .ދެން މި އޮތީ އިލެކްޓްރޯނިކް އެވިޑެންސާ ބެހޭ މާއްދާއަށް އިތުރު ބޮޑު
ބަދަލަކާ އެކުގައި ރީޑްރާފްޓެއް ކުރައްވާފައި އޭ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި ޑްރާފްޓް ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިބުނީ.
މި ބައި އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާއެއް ކޮށްލާފައި މިހާރު ބަލާލުމަށްފަހުގައި ގޮތެއް ނިމުނީމަ ދެން ބިލު އެއްކޮށް
ފާސްކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން .އެހެންވީމާ ،މި ދަންނަވާލަނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ހެއްކާ ބެހޭ
އިޞްލާޙު ،ޑްރާފްޓް .ދެވަނަ ބައި .އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި .64 ،އަރިމަތި ސުރުޚީ؛ އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ،ވަސީލަތް އަދި
ޑޭޓާ .މި ބާބުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި އިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ ،އެ އިބާރާތަށް ދީފައިވާ ،އެ އިބާރާތްތަކަށް
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ތިރީގައި ދީފައި އެވާ މާނަކުރުމެވެ( .ހ) އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައެއްގެ

ޝަރީޢަތުގައި

ޚުޞޫމަތް

އުފެދިފައިވާ

ވާޤިއާއެއް

ސާބިތުކުރުމަށް

ނުވަތަ

ނަފީކުރުމަށް

ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑިވިޝަނެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ސިސްޓަމެއްގައި،
ޑިވައިސްއެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ޑިވައިސްއެއް މެދުވެރުކޮށް އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ރައްކާކޮށްފައިވާ
ނުވަތަ ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ އަދި މީހަކަށް ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑިވައިސްއަކަށް
ދެނެގަނެވޭނެ

ނުވަތަ

ދޭހަކުރެވޭނެ

ގޮތަށް

ހުންނަ

ޑޭޓާއަށެވެ.

އޭގެ

ތެރޭގައި

ޑިސްޕްލޭކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ސިސްޓަމަކުން ނުވަތަ ޑިވިޝަނަކުން
ބޭރުކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ،ޑިވައިސްއަކުން ބޭރުކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ހިމެނެއެވެ .ކޮމިޓީން އެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނުނީ( .ށ)
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ
ރައްކާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ޑިވައިސް އާއި އިލެކްޓްރޯނިކް
ހެއްކެއް ރެކޯޑުކުރުމާއި ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ އިޖުރާއަތުތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ .ރަނގަޅު
ކަމަށް ކޮމިޓީން ބަލައިގަނެވުނީ( .ނ) ޑޭޓާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ މަފްޙޫމެއް ކޮންމެ
ސިފައެއްގައި ވިޔަސް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ .އެ ވެސް( ،ނ) ވެސް ރަނގަޅު - 65 .އަރިމަތީ ސުރުޚީ؛
އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންކުރުން( .ހ) .މަޢާފުކުރައްވާ .އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރުން.
(ހ) ވަކި ހެއްކަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ހެއްކަކަށްވާތީ ހަމ އެކަނި އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އެ އެއްޗެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި
ބަލައިނުގަތުމަކީ މަގުބޫލު ސަބަބެއް ނޫނެވެ .ރަނގަޅު( .ށ) މި ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް އާންމުކޮށް ބެނުންކުރާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާ ޑޭޓާއެއް ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ ޑޭޓާއެއްގައި ހިމެނޭ ވާޤިއާއެއް ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޑޭޓާއެއް
ނުވަތަ އެ ޑޭޓާގައި ހިމެނޭ ބަޔާނެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މައިނަރ އަކުރެއްގެ ބަދަލަކާ އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން (ށ) ބަލައިގަނެވުނީ .އެންމެފަހު
ފޮޅުވަތުގައި މިވާ ތަންކޮޅެއް އެއީ .މި ދަންނަވާލަނީ އެ ތަންކޮޅު" .ހެކީގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ ".މިގޮތަށް
ބަދަލުކުރީ .އެހެންވީމާ( ،ށ) ވެސް ބަލައިގަނެވުނީ( .ނ) އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ޖެނެރޭޓްކޮށްފައި ވަނީ ސީދާ އެ ޑޭޓާ
ޖެނެރޭޓްކުރި އިލެކްރޯނިކް ވަސީލަތް މެދިވެރިކޮށްގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ނުވަތަ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އެހެން
ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އަދި އެ ޑޭޓާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ
ގޮތުން މީހެއްގެ ބައިވެރިވުން ލިބިފައި ވީނަމަވެސް ،އެ ޑޭޓާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެ ޑޭޓާ ޖެނެރޭޓްކުރި
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ( .ނ) ވެސް ރަނގަޅު( .ރ) އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ
ޖެނެރޭޓްކޮށްފައި ވަނީ މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ފަހުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ
އެ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤު ފެށުނު ފަހުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ ޑޭޓާއަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހެއްކެކެވެ( .ރ)
ވެސް ރަނގަޅު( .ރ) ވެސް ދެން ރަނގަޅު .މިހާރު 65ގެ (ހ) .އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން،
އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ( .ހ) އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެ ޑޭޓާ
ނުވަތަ ހެކީގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ .އެގޮތުން އެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަކީ ނުވަތަ ހެއްކަކީ
އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބުނާ ޑޭޓާ ކަމަށް ނުވަތަ ހެކި ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ކޯޓަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ރަނގަޅު( .ށ) އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއް ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި އެ
ޑޭޓާއެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އެފިޑެވިޓެއް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެފަދަ އެފިޑެވިޓަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ
ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ކަމުގައި ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ( .ށ) އެހެންވީމާ ،ރަނގަޅު ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ( .ށ)ގެ  -1އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކި ޞައްޙަކަން އެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާނޭ ކަމާއި އެ
ހެކީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓިފައިވާނެކަން ޔަޤީންކޮށްދޭނެކަން ،އަދި - 2
އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓޮޑީގެ ޞައްޙަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކާއި
ފުރިހަމަކުރެވުނު

އިޖުރާއަތުތަކުގެ

އެކަށީގެންވާ

ތަފުސީލު.

ދެ

އަކުރު

ރަނގަޅު

ކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ބަލައިގަނެވުނީ( .ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއްގެ
ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އެ ޑޭޓާއެއްގެ ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއާ މެދު ސުވާލު
އުފައްދާ ފަރާތަކުން އަ ންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްގެ ސަބަބުން އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ނުވަތަ
އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ޞައްޙަ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް
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ގަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އެފިޑެވިޓަކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކީގެ ޞައްޙަކަން
ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ކަމުގައި ކޯޓުން ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ބަލައިލުމަށް ޓަކައި.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ތިރީގައި މި އޮތް އަކުރުތައް ބެލީމާ އެ މާއްދާ ރަނގަޅެއްނު.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އެހެންވީމާ ،އެކެއް ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ބައިގެ ތިރިއަށް އަންނަ - 1 ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާގައި ނުވަތަ
ހެކީގައި ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއް އޮތުން - 2 .އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި އޮޅުވައިލާފައިވުން - 3 .އިލެކްޓްރޯނިކް
ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޖުރާއަތްތަކުގައި އައިބުކަމެއް ހުރުން .އެހެންވީމާ ،އައިބު
ކަމެއް ހުރުން - 4 .އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަށް ނުވަތަ ހެއްކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ އެ ނޫން ވެސް ސަބަބެއް އޮތުން.
އެހެންވީމާ ،ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ ދެންމެ މި ދެންނެވި ހުރިހާ އަކުރުތަކެއް( .ރ) މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއްގެ ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން އޮފް
ކަސްޓަޑީއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަންނަނިވި
ލިޔުންތައް އެ ހެކި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ( .ރ) ރަނގަޅު( .ރ)ގެ ތިރިއަށް އަންނަ އަކުރުތައް- 1 .
އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއްގެ ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީއާ މެދު ސުވާލު
އުފައްދާ ފަރާތުން ޢައް ޔަނުކުރާ ޚަބީރުންނަށް އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލެއްކުރެވޭނެ ގޮތުން އެ ޑޭޓާ
ނުވަތަ ހެކީގެ ނަކަލެއް ،އަދި  -2އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހޯދާ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ގެންގުޅުމުގައި
އަޅާފައިވާ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކާއި ފުރިހަމަކުރެވުނު އިޖުރާއަތްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ތަފުސީލު .ރަނގަޅު( .ބ) ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ
ޞައްޙަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތަކަށް އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ނެގުމާއި އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ
ޞައްޙަކަ މާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެކިބަސްދޭނެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތް ކްރޮސް އެގްޒާމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ކްރޮސް އެގްޒާމިންކުރުމަށް ޓަކައި އެ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމަންވާނީ
އެ ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސްނަގަންޖެހޭ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމުގައި ކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ .ރަނގަޅު ދެއްތޯ؟ ދެން
އެކަމަކު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްޗެއް .ބިލުގައި އެހެން ތަންތަނުގައި ހާޒިރުކުރުމުގައި އެއްކަލަ ބަސްލިޔުމުގައި ހުރި ހަމަ
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"ޒ" ލިޔެފައި ،މީގައި މިހިރީ "ސ"ގެ މަތީގައި ތިކިޖަހާފަ .އެހެންވީމާ ،އެއްގޮތްކުރަން ޖެހޭނެ .އެއްގޮތްކޮށް ...އާދެ!
ދެންމެ މި ދަންނަވައިލި އަކުރު ރަނގަޅު .ދެން (ޅ) .މި މާއްދާގެ (ރ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ
ނުވަތަ ހެކި ހޯދާ ނަގާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ހުރި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރެއް މެދުވެރިކޮށް
ކަމުގައި ވާނަ މަ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު
ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތަކަށް އެ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރގެ ހެއްކެއް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތް ކްރޮސް އެގްޒާމިންކުރުމުގެ
ޙައްޤު ލިބޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ .އާދެ! (ޅ)ގެ އެ ބައި ރަނގަޅު .ދެން އޭގެ ތިރިން އަންނަ
އަކުރު - 1 .އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި އޮޅުވައިލުމުގައި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރގެ މަސްލަޙަތެއް އޮތްކަމުގެ
އެކަށީގެންވާ ތުހުމަތެއް އޮތުން - 2 .ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ފޮނުވުމުގައި
ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ކުށެއް ހަދާފައިވާ ކަމުގައި  ...ކުށެއް ނޫން .އެ ފޯލްޓް ކިޔަންވެގެން ދެއްތޯ އެ އުޅެނީ؟
ކުށެއް ހަދާފައި އެހެން ވަރަށް ނުކިޔާނެ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ގޯހެއް ހަދާފައި އެގޮތަށް ބުނެވޭނެއެއްނު؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،ކުށެއްގެ ބަދަލުގައި ގޯހަކަށް އެ ލަފްޒު ބަދަލުކޮށްލުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކޮމިޓީން ފެންނަނީ .ޑޭޓާ ނުވަތަ
ހެކި ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ފޮނުވުމުގައި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ގޯހެއް ހަދާފައިވާ ކަމުގައި ނުވަތަ
ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިޖުރާއަތުތަކުގައި
އައިބެއް ހުރި ކަމުގައި ބެލެވޭނޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރުން .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އައިބު އެ ބަސް
ބޭނުންކޮށްފައި އިންނާތީވެ ،އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެއް މި ކުރެވެނީ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އުނިކަމެއް އެގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެއްނުންތޯ؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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މިހާރު އައިބު އެ ބަސް ބޭނުންކޮށްފައި އިންނާތީވެ ،ޑެފިސިއެންސީގެ މާނާގައި އެ އަންނަނީ އޭގައި .އެއީ
އުނިކަމެއްތޯ ،އައިބެއްތޯ ،ކޮން ލަފްޒެއްތޯ ރަނގަޅީ؟ އެންމެ އެޕްރޮޕްރިއޭޓީ އެ މަޝްވަރާގައި މި އުޅެވެނީ .ދެން
މިހާރު ލިޔެފައި މި އޮތީ އައިބެއް .އުނިކަމެއް އެ ލަފްޒު ބޭނުންކުރުން ކިހިނެއްތޯވާނީ؟ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ
ސަޖެސްޓް...

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އަޅުގަނޑަށް އައިބަކަށްވުރެއް އުނިކަމެއް ރަނގަޅީ އޭގައި.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އުނިކަމެއް ދެއްތޯ .މާނަ ދޭހަވަނީ އުނިކަމެއް އައީމަހެން ހީވަނީ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ކޮމިޓީއަށް މި ފެނުނީ މި އައިބު
ބޭނުންކޮށްފައި އިން ،މި މާއްދާގައި މި އައިބު ބޭނުންކޮށްފައި މިހިރަ ހުރިހާ ތަނަކަށް އުނިކަމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް.
ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮތް މާއްދާ ވެސް .އެއީ (ނ)ގެ  .3އެ ވެސް އައިބުގެ ބަދަލުގައި އުނިކަމެއް.
ދެން އޭގެފަހުން މިހާރު ކިޔަމުންދިޔަ މާއްދާ (ޅ)ގެ ( .2ޅ)ގެ  2ވެސް އައިބެއްގެ ބަދަލުގައި އުނިކަމެއް.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
އުނިކަމެއް އެކަނިތޯ؟ ނޫނީ އުނިއިތުރެއް އެގޮތަށް ޖެހިދާނެތޯ؟ އެއީ އެއްކަލަ އެއާ ކުޅެފައި ހުރުންތާ އެ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެ ރަނގަޅު ސުވާލެއް .މީގެ އެ ޑޭޓާ ހޭންޑްލްކޮށްފައި އޮތް އިޖުރާއަތުގެ ވާހަކަ ،އެ ޕްރޮސެސްގެ ވާހަކަ .އެހެންވީމާ،
އުނިއިތުރެއް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި ހޭންޑްލްކޮށްފައި އިނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަން މި އުޅެނީ ދެއްތޯ .އެހެންވީމާ،
އިތުރެއް ނުލިޔަސް އެކަމުގައި އުނިކަމެއް އޮތުން .އޭނާ ހޭންޑްލްކޮށްފައި އުނިކަމެއް އައިއްސިއްޔާ އިންނާނީ އިތުރެއް
ކުރީމާ ވެސް އެއީ އޭގެ ތެރެއަށް ފޯލްވާނެހެން ހީވަނީ .އުނިކަމެއް އެ ހިސާބުން ސަފިޝަންޓްވޭހެން ހީވޭ ދެއްތޯ ؟
ކިހިނެއްތޯ ފެންނަނީ؟

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އަޅުގަނޑަށް އޯކޭ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ.
އެހެންވީމާ ،އެ ތަންތަނަށް އުނިކަމެއް އެ ލަފުޒަށް ބަދަލުކޮށްފައި ކުރިއަށް ދާނީ -3 .ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ މެދު
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރެއްގެ ސަބަބުން އެ ސަރވިސް
ޕްރޮވައިޑަރގެ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރެވޭ ހެއްކެއް ކްރޮސް އެގްޒާމިންކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވުން .ރަނގަޅު ދެއްތޯ.
 -4އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަށް ނުވަތަ ހެއްކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭނެ އެ ނޫން ވެސް ސަބަބެއް އޮތުން .މި ވެސް ރަނގަޅު.
(ޅ) މި މާއްދާގެ (ރ) ،މި މާއްދާގެ (ބ) ދެއްތޯ އެއީ  .މި މާއްދާގެ (ބ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް
ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހޯދައި ނަގާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ހުރި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއެއް
މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީސްގެ
ޞައްޙަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ފަރާތަކަށް އެ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއެއްގެ ހެއްކެއް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތް
ކްރޮސް އެ ގްޒާމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ .އެހެންވީމާ( ،ޅ) ގެ އެ ބައި
ރަނގަޅު -1 .އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި އޮޅުވައިލުމުގައި ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއެއްގެ މަސްލަޙަތެއް
އޮތްކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ތުހުމަތެއް އޮތުން .މަޢާފުކުރައްވާ .އެއީ (ޅ)ގެ ދަށުގައި ހުރި އަކުރުތައް ނަންބަރުތައް
ކިއިއްޖެ .ކުރީގައި ވެސް ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެފައިވީ( .ކ) މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙައްޤު އިލެކްޓްރޯނިކް
ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ނުވަތަ އޭގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީސްގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާ
ފަރާތަށް ލިބޭނީ ކްރޮސް އެގްޒާމިންކުރުމަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވުމަށް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއަށް ނިސްބަތްވާ
ހެކިވެރިޔާ އެއްބަސްވުމާއެކު އެ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޑޭޓާ ނުވަތަ ހެކި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ފަދަ އެކަށީ ގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .ރަނގަޅު ދެއްތޯ .ދެން އެއްކަލަ "ހާޒިރު"
އެ ބަހުގެ ލިޔާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްލައިދެއްވާ އެއްގޮތްކޮށްލުމަށް .އޯކޭ .67 .އަރިމަތީ ސުރުޚީ ،އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތުގެ
ޞައްޙަކަމާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ހެކީގެ ބުރަދަން ކަނޑައެޅުން( .ހ) އެ ނޫން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު،
އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއް ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރައްކާކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކީ ޞައްޙަ ވަސީލަތެއް
ކަމުގައި އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ .ރަނގަޅު -1 .ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެ ވަސީލަތް
ރަނގަ ޅަށް މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުން ނުވަތަ އެ ވަސީލަތް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރި ނަމަވެސް
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އެފަދައިން އެ ވަސީލަތް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ވަސީލަތުގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
ރައްކާކޮށްފައިވާ ޑޭޓާގެ ޞައްޙަ ކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާ ކަމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުމާއެކު ،އެ
ހެކީގެ ޞައްޙަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ އެހެން އެއްވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތުން .ރަނގަޅު - 2 .އެ
އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަކީ އެ ޑޭޓާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ތަޢާރަޟުވާ މަސްލަޙަތެއް އޮތް ޚަޞްމަކު ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
ރައްކާކޮށްފައިވާ ޑޭޓާއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވުން .ރަނގަޅު އެ ވެސް ދެއްތޯ - 3 .އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަކީ އެ
މައްސަލައިގެ ޚަޞް މަކަށްނުވާ ފަރާތަކުން އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ އާންމު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ރެކޯޑުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
ރައްކާކޮށްފައިވާ ޑޭޓާއެއް ކަމަށް ވެފައި ،އޭނާ އެކަން ކޮށްފައިވަނީ އެ ޑޭޓާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް
ނުވަތަ ބާރެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވުން 3 .ވެސް ރަނގަޅު( .ށ) އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއެއް
މައްސަލައެއްގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އެއަށް ބުރަދަނެއް ދިނުމަށް އެ ޑޭޓާއެއްގެ ބާވަތަށާއި ،ބޭނުމަށާއި،
ޑޭޓާގެ ނުވަތަ ޑޭޓާގައިވާ ބަޔާނުގެ ތެދުކަމަށާއި ،އެ ޑޭޓާއެއް ރެކޯޑުކޮށް ނުވަތަ ރައްކާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
އުސޫލުތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކާއި ،އެ ޑޭޓާގައި ނުވަތަ އެ ޑޭޓާގައިވާ ބަޔާނާ ގުޅުންހުރި އެ ނޫން އެންމެހައި ހާލަތްތަކާ
ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެއްކަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ .އާދެ! ރަނގަޅު( .ނ) މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން
ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާއަށް ނުވަތަ އެ ޑޭޓާގައިވާ ބަޔާނަކަށް ދެވޭ ބުރަދަން
ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ -1 .އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާގައި
ނުވަތަ އެ ޑޭޓާގައިވާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ވާޤިޢާއެއް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވާ ވަގުތާއި ،އެ ވާޤިޢާއަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ޖެނެރޭޓްކުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަށް އެޅުމާ ދެމެދު ހޭދަވި މުއްދަތު .އެވެސް ރަނގަޅު -2 .މި އަކުރުގެ ()1
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަށް އެޅި މީހާ ނުވަތަ އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވެ
ހުރި މީހާ ނުވަތަ ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މީހާ އެ ޑޭޓާގައިވާ
ވާޤިޢާ އޮޅުވައި ލުމަށް ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލުމަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަން ނުވަތަ
ނެތްކަން .މި އަކުރު ވެސް ރަނގަޅު ދެއްތޯ .އެހެންވީމާ ،ދެންމެ މި ދަންނަވާލި މާއްދާތައް ،އަކުރުތައް ރަނގަޅު
ކަމަށް ކޮމިޓީން ބަލައި މި ގަނެވުނީ .މިހާރު މިހާތަނަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތަކާ އެކުގައި އެ ކޮމެންޓުތަކަށް
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްތައް ނިންމާފައި މިހާރު މި ވޯޓަށް ތައްޔާރުވަނީ .ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން .މިހާރު ދެން ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންގެ ވެސް ވޯޓު އޮންލައިންކޮށް ތިއްބެ ވި
ބޭބޭފުޅުން ވޯޓު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިޔުއްވާލެއްވިޔަސް ނުވަތަ ހަމަ އަޑުފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު.
ދެންމެ އޮންލައިންކޮށް އެއް ބޭފުޅަކު ޙަސަން ލަޠީފް ވޯޓު ދެއްވައިފި .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ﷲ
14

 26ޖޫން 2022

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  34ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޝަފީޤު ވެސް ވޯޓު ދެއްވައިފި ފާސްކުރުމަށް .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓު
ދެއްވައިފި .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު ވެސް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވައިފި .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ސަޢުދު ޙުސައިން އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ވެސް ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވައިފި.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވޯޓަށް އެއްސެވީތޯ؟

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އާދެ! ވޯޓަށް އަހާފައި މިހާރު މި އޮތީ .ދެންމެ ތި ވޯޓު ދެއްވީ.

މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން:
އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީން ތި ދިރާސާކޮށް އަދި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ތި ނިންމި ގޮތަށް ހަމަ
ފާސްކުރަން ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ.

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ވަރަ ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު .އަޅުގަނޑު އަދި ކުޑަކުޑަކޮށް މި އިންތިޒާރުކޮށްލައިގެން މި އިނީ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ކޮމިޓީގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި އިންނެވުމަށްފަހު
ވޯޓު ވަގުތުގައި މި ވަގުތު އަދި ކޮމިއުނިކޭޓްވެފައި ނުވާތީވެ އެ ބޭފުޅާގެ ވޯޓުގެ ވެސް އިންތިޒާރުގައި .ދެން ތިއްބެވި
ގިނަ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވައިފި .އަދި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ފިޒިކަލީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓު ދެއްވައިފި.
އެހެންވީމާ ،ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް މި ނަގަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުއާ ގުޅޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
އާދެ! ސަޢުދުގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކޮށްލުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވޯޓަށް ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް ހުރިހާ
ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ސަޢުދު ފިޔަވައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވޯޓާ އެކުގައި ވޯޓުގައި
ބައިވެރިވެވެން ތިއްބެވި މުޤައްރިރަށް ބައިވެރިނުވެވޭތީވެ ،ބައިވެރިވެވެން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން
މި ފާސްވީ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަދު އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ހޭދަކޮށްދެއްވި ވަގުތަށް .އާދެ!
މަޢާ ފުކުރައްވާ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުއާ ވެސް ގުޅިއްޖެ .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދުގެ ވެސް ވޯޓާ އެކުގައި
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ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ފާސްވީ .ވަރަށް ބޮޑަށް
ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް .ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއްގެ މަސައްކަތް މި
ކުރެވުނީ .އިރާދަކުރެއްވީތީވެ މި ބިލު ސަރކިއުލޭޓްކޮށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވޯޓަށް ފޮނުވޭނެ ވަރަށް އަވަހަށް.
ޝުކުރިއްޔާ .އަދި މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ނިމުނީ.
_______________________
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