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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަރކަްށ  15ެޖ. އެހެންވީމާ، ކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ވެސް ބެލިއްތުސްގަލުވުން ފަށަން ކަމަށް މިހާރު މި މި ބައްދަ

ޭރގެ ކޮމިީޓ މި ފަށަނީ. މި ބައްދަލުވުމަީކ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަުކެގ  އިތުރަށް ބެުލމަށް ފަހުގައި މި ޓަށް ވުރެންމިނި

ވަނަ ބައްދަލުވުމަކީ. ދެން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ  18ބެހޭ ކޮމިޓީގެ  ކަންތައްތަކާ

 އިމްތިޔާޒު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިއްބެވި، މާފަންނު ވަގުތު ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެން އެބަ ތެރެއިން މި

ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގުަރއިދޫއަދި  ،ޝާހިދު މުޙައްމަދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ އަދި ހުޅުދޫ ،ފަހުމީ ވެސް

ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫދި އަ ،މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ ،ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު

ރީއާ ޒިމި ބޭފުޅުންގެ ހާޙުސައިން.  ޢަލީ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އަދި ކެންދޫ ،ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

ނޑު މި ފުޅުން ކޮމިޓީގަިއ ބޭ ކޮމިޓީ މި ފަށަނީ. ކޮމިޓީގައި ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުަމށް ތިރޭ  އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ ގެ ެޗއަރގެ ކޮމިޓީ  އެކު ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިަކމާ ކަމަށް އިދެްއވަ ަވޑަިއގެންބައިރިވެިރވެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

މުގައި ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ އުށް ެގންދިއަދި ކޮމިޓީގެ ކަންތައްަތއް ކުރިއެކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ެވސް ދަންނަވަން. އަ

ޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ިއދާރީ މުވައްޒަފުން ވެސް މި ފަށްފަށުން ނިހާ ވެސް ދެއްވާ އެއްާބރުލުމަށް މެންބަރުން

ނއުށް ގެންދިއަ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރި  ޑު މި ފުުރޞަތުގަިއ ފާހަގަކުރަން ހަމަ. މަށް ކޮށްެދއްާވ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ަވަނ ...ނަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޯކޓުތަކުެގ ޤާނޫ 2010/22އޮތީ  އެޖެންޑާަގއި މިޭރގެ މި ކޮމިޓީގެ  އާދެ! މި

ބެހޭ ގޮތުްނ  ުކޑަ ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތާ ވާވާލުކުެރވިފައި ހަކުރުމަށް ދިރާސާ ގެ މަސައްކަތް ގެަނއުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙު

ބޮޑު ކޮމިޓީން އެ މަސަްއކަތާ  ،ކޮމިޓީ އަށް ގެނެސް ވަންޏާ އެ ކަެމއް މި  ން ކަމެްއ އޮތް ކަމަށްކޮމިޓީ ،މަޝްވަރާކޮށް

ވެސް އަނގަތަޅާލުމަްށ  ގައިނިންމާލުން. ދެން އެހެނިހެން ކަމެއް އޮތިްއޔާ ެއކަމެއް  ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ބެހޭ

އޮތީ. ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފައިްލކޮުޅގެ ތެރެއިްނ  ވިފަިއ މިުތގައި ލެ އައިޓަެމއްގެ ގޮ

ކުރުމަށް ދިރާސާ ުލެގ މަސައްކަތްދެންނެވި ބިއަޅުަގނޑު ކުޑަ ޮކމިޓީ އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ކުިރން  ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ 

މާުކިރ . ކަންދިވާލުކުރެވިފަހަމަސައްކަތެއް  އިން ނިންމަފަހު ލުމަށް ބޮޑު ކޮމިޓީން އެންމެއިލަވަ ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ެއކު

ނޑަށް ވެސް ޖެހިފައިގޮތުން އެ ކޮމިީޓގައި  ޖެހުނީ އެ ކޮމިޓީގަިއ އަދި ރިާޔސަތު ވެސް ބަަލހައްޓަން ،ބަިއވެިރވާން އަުޅގަ

 ަގއި ރިޕޯެޓއް އިރުމި ކޮމިޓީއާ ހަމަައށް އާދެވުނު  ރޭ މި އޮތީ އްކަތް ނިންމާފައި މިހާރު މިެއ ކޮމިީޓގެ މަސަ  .އަޅުަގނޑު

 ަވގުތުޮކޅެއް ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް  ،. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ުކޑަުކޑަ ފުރުޞަތެއްލާފައިވެސް ެއކުލަވަ 

ހިމެނޭ މަސައްކަތް ވެސް ތެޭރަގއި ގެ ޅިގެން ކުަރއްވާަފއި އޮތް ރިޕޯޓުގު އަދި ރިޕޯޓާ އަރުވާނަން ކުޑަ ކޮމިޓީގެ ރިޯޕޓު

ނޑު ކުރިގޮތެްއގެ މަތީ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާެހއްދެވުމަށް. އެއަށްފަހުަގއި އިވަލައް އިބައްލަވަ  ށް ގެންދާނަން. އަން އަުޅގަ

ނުޑ ރެކޯޑު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނޑުމެންނާއާ .ަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއަުޅގަ މިހާރު ކޮމިޓީ އަށް  ދެ! އަޅުގަ

އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ އަެޚއް ކަމުަގިއވާ  ން ރަޝީދާމިޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާކުރަްއވައިފި ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޖޮއިން



  

 . އާދެ! ައލަށް ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި ސިނާންهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިާރެގ  މައްޗަންޮގޅީ

 ލާފައި މިއަދު އިތް ނިންމާފައި ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވަ މަސަްއކަ ގެމިހާރު ކުޑަ ކޮމިޓީ  ،ން ބޭނުންވަނީބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް ހުރިހާ މިހާރު ގޮތުން ގުޅޭ  ތީ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތާއޮ ގެނެވިފައި މިބޮޑު ކޮމިޓީ އަށް 

 ،ހެއްދެވުމަށް. ދެން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަންއިަލއްވަ ވައިލަރިޕޯޓް ބައްމި  ޮއތީ މިބޭފުޅުންނަށް އަރުވާފައި 

އަްށ ަވޑަިއގެން މި  ބޭފުޅުން ވެްސ ކޮމިޓީ އަްށ ގަޑި  ުނގަންނަާވ ތިއްެބވި ަބިއެވރިވެަވޑައި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތުން

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާކުރަން އިނގޭތޯ. ަގއި ކޯޑުރެ އާދެ!  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބަިއވެިރވެަވޑަިއަގންނަވާތީ އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ކުޑަ ކޮމިީޓގެ ރިޯޕޓަށް އެކަީށގެންވާ ވަ ގަިއ ކޯޑުެދވިްއޖެހެން އޮފް ދަ ރެގުތުއެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު  ތްކުރެވިފައި އޮމާގޮތް ރަނގަޅަށް ބަލައިލުން ފަރުއޮތް  އިޑިސްކަްސކޮށްލަ ކުރަީނ ތުސްގަގޮތް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނުޑ ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކަށް ނިްނމާފައި ދެން މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމަން. އެހެންވީމާ، މެ ންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު އްރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައަރުވަން. ތުލުސްދޫ ދާއިފުރުޞަތު  އަރުވަން.ތުފުރުޞަމަދު ވަޙީދަށް އަުޅގަ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ބެހޭ  ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާ މުއަްއސަާސތަކުގެ ކޮމިޓީން މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. މިނިވަން

ށް ޓަަކއި ނެންެގވި ުކޑަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުްނ ކުރުމަިދރާސާ އި ޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު އިތުރަށް ބަލަހުށަހެ ށްޤާނޫނަ

 ،ންނެވި ގޮތަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކޮމިޓީ އަށް ގެ ،ެވސް އަނބުރާ މި ކޮމިޓީ އަށްދިރާސާކުރަްއވާފައި އަެނއްކާ 

ނޑު ހުށަހަޅަން.އެ އޮތް ގޮތަށް އެ  ކަން ފާސްުކރުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ،މަދު ވަޙީދު އެ ހުށަހަުޅއްވަނީއްމުޙަ ،ވަޙީދު އެ ހުށަހަޅުްއވަނީ ރާހީމްއެހެންވީމާ، އިބް

ގެނައުުމގެ ވަނަ އިޞްލާޙު...ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް  2010/22މެންބަރު އެ ހުށަހަޅުއްވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތަުކގެ ކޮމިޓީ އަށް އައި ހިނދުަގއި ެއ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ުކަޑ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްަސސާ ބިލު

ރޭ މި ކޮމިޓީ އަްށ މި ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް އިތުުރ  މި ،މައި ކޮމިޓީ ައށް އި އެ މަަސއްކަތް ދިާރސާކުރަްއވަ ކޮމިޓީން

ލިބިއްޖެ ކަމަްށ ާތއީދު .ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެ އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަްއވަން. އަދި ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ާތއީދެއް ނުުކރައްވާ

 މުޙައްމަދު . އިޝާރާތެއް އެބަ ކުަރއްވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ައހާނީ

 .ތުއަުރވަންފުރުޞަ، އިސްމާޢީލް

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ



  

 މަދު ވަޙީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.އްޙަރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުތުލުސްދޫ ދާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ަވޙީދު ކުރިން އަޅުަގނޑު ދެްނނެވި ގޮތަށް އެ ހު  ލިބިއްޖެ.ށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުމިހާރު އަޅުގަ

ަމއި ކޮމިޓީން ުކޑަ ކޮމިޓީން ގެނައި ރިޕޯޓް އެ  ވި ގޮތަށްއީދު އެ ކުެރއް މަދު ތާއްމުޙަ އިއެހެންވީމާ، ވަޙީދު ހުށަހަޅުްއވަ 

ެދއްވުްނ ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުއޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރަްއވަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފެ

ެއއީ ބޮޑު ކޮމިޓީގެ ނިންމުން  ނެ،އިގައެދެން. ކޮމިޓީެގ ިއއްތިފާޤުން ކުޑަ ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް ަމިއ ކޮމިޓީ އަށް ބަލަ 

ނަޑއަޅަ  .ކަމުގަިއ ެވގެން ެއ ދިޔައީ ނޑު އިދާީރ އެ ނިންމީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ ކަމުގަިއ އަ އިކަ ުޅގަ

އެޖެންޑާަގއި އިތުރު  ގެރޭ މި ންމުމަށް. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އިދާރީ ގޮުތން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނި  ،މޭޒަށް އަންގަން

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އްކަމެ ރޭ މައި  މި ،ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށކަން ބޭނުންެވސް ނެތް. އަުޅގަ

 ހަމަ؛ ަމއި ކޮިމޓީން ތަޅުމަށް ފޮނުވާ ގެނައި ރިޕޯްޓ ެއއީ އިދިަޔީއ ކުަޑ ކޮމިޓީން އެކުަލވާލަ ކޮމިޓީން ނިމިގެން މި

ވާލުކުރެވުުނ ހަދިރާސާކުރެްއވުމަށް  ،ލުކުެރވުނުވާހަމާ، ކުޑަ ކޮމިޓީއާ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެހެންވީ ްއޗޭ.ވަ މަޑުކޮށްލަދެއް

ކުަޑ  ގެނައުމުގެ ބިލުވަނަ ިއޞްލާޙު...ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް  2010/22އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބިލު

ން ތި ބޭފުޅު ދެންމެ ތި ައއިސް މަިއ ކޮމިީޓން އަށް ނިންމެވި ގޮތަށް މައި ކޮމިޓީ  އި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

އަދި އޭގެ ަމއްޗަްށ ިމ  ،އިކަުމގައި ަހއްދަވަ ސަްއކަތްދިރާސާކުރެްއވުމަށް މައި ކޮމިޓީގެ މަ އެއީ އެ ބިލު .ފާސްކުރެްއވީ

ނޑައަޅަން  ތަޅުމަށް ފޮނުވާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ނިމިގެން މި މި ކޮމިޓީން  ،ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ކަ

ނަޑއަޅަމޭުޒން މިކަން ގެންގޮސް ތަށް އިދާރީމި ފާސްވި ގޮ ރޭގެ ބައްދަލުވުން  މިހާހިސާބުން މި އިދެްއވުމަށް. މިގޮތަށް ކަ

ވަޑައިގެންެނިވ ކަމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  .ލާނަންއިނިންމަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

________________ 

 

 

 


