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އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
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ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ  ތަޙްޤީޤު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މައްސަލައިގައި  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެތެރެކުރިކަމަށް  މަސްތުވާތަކެތި  ކިލޯގެ 

ހިނގާފައިވާގޮތާއި، އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅިގެން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް   2021ޖަނަވަރީ    14ށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ގައި ޭބއްވި، އެ ކޮމިޓީގެ މި    2021ޖަނަވަރީ    17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން،  

މައްސަލައަކީ މި  ަބއްދަލުވުމުގައި،  ފުރަތަމަ  ގުޅުންހުރި   އަހަރުގެ  ކޮމިޓީއާވެސް  ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ސަލާމަތީ 

ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން  -މައްސަލައެއްކަމަށްވުމާއެކު އެ ކޮމިޓީއާއެކު ޖޮއިންޓް

 . ކުލަވާލާފައިވެއެވެއެ ދެ ކޮމިޓީ އެކުގައި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއެއް އެ
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 ހިމެނޭ މެންބަރުން   އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގައި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 އަސްލަމް   މުޙައްމަދު 
 ދާއިރާ އުތުރު ހިތަދޫ

 )މުޤައްރިރު( 

  
 އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
 )ނައިބު މުޤައްރިރު( 

 هللاޢަބްދު   އީވާ 
 ދާއިރާ  އުތުރު ގަލޮޅު

 

 ޢާޡިމް   ޢަލީ 
 ދާއިރާ މެދުހެންވޭރު

 ނިޔާޒް  ޢަލީ 
 ދާއިރާ ހުޅުމާލެ

 

 ލަޠީފް   ޙަސަން 
 ދާއިރާ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު

 
 އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު   

 ދާއިރާ ންވޭރު އުތުރުހެ
 

               
 ޝަހީމް    ޙުސައިން               

 ދާއިރާ ދެކުނު ހެންވޭރު
 

 މޫސާ   ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
 ދާއިރާ ހަނިމާދޫ

 

 ލަބީބު   އިލްޔާސް 

 ދާއިރާ ހުޅުދޫ

 ޝަރީފް   އާދަމް 
 ދާއިރާ  މަޑުއްވަރި

 ޙިސާން ޙުސައިން 
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 ދާއިރާ ގުރައިދޫ. ތ

 ޢަލީ ޙުސައިން 
 ދާއިރާ ކެންދޫ
 

  މުޙައްމަދު   ސިޔާމް   އަޙްމަދު 
 ދާއިރާ މީދޫ
 

 އަޙްމަދު އުޝާމް 
 ވިލިމާލެ ދާއިރާ

 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  
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 ޙުސައިން   ސަޢުދު 
 ވިލިނގިލި ދާއިރާ

 މޫސާ ސިރާޖު 
 ދާއިރާ ފޮނަދޫ

 

 ޝަފީޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ދާއިރާ ވެލިދޫ

 

 ޙަސަން ޒަރީރު 
 ދާއިރާ މަތިވެރި

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދު 
 ދާއިރާ ކަނޑިތީމު

 

 އިބްރާހީމް ރިޟާ 
 ދާއިރާ  ގުރައިދޫ

 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
 ދާއިރާ ފޭދޫ
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 ތަޢާރުފް  .1

އެތެރެކޮށް، ގދ.ހުޅުވާރުލު ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގައި  ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި    149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  މި ރިޕޯޓަކީ،  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   މައްސަލައިގައި  އެ  މައްޗަށް  އެމީހުންގެ  ހައްޔަރުކޮށް،  ަބޔަކު  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  ެބހެއްޓުމުގެ  ފޮރުވާފައި 

ސަލައިގެ އިޚްތިޞާޞް ނެތް އްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަވެފައިނުވާތީއާއި، އެ މައްއެ މަ، ރިއިރުޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކު

މައްސަލަތަކުގައި  އެފަދަ  ދަޢުވާކުރިއިރު  މައްސަލައިގެ  އެ  ކޯޓަކަށް  އެހެން  ހުށަހަޅާފައިވުމުންނާއި،  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓަކަށް 

ސަަބުބ އެކަމުގެ  އަދި  ލިޭބތީއާއި،  މަޢުލޫމާތު  ފާއިތުވެފައިވާކަމަށް  މުއްދަތު  ލާޒިމުކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުން  ން ދަޢުވާކުރުމަށް 

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ   މައްސަލައިގައި  އެ  ޭބރުކޮށްލާފައިވުމާއި،  ކޯޓުތަކުން  މައްސަލަ  ޮބޑު  މި  ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  މަސްތުވާތަކެތި 

އެންމެން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމުގައި ވަރަށް ޮބޑު އިހުމާލެއްވާކަމަށް ދެކެވަޑައިގެން، އެ މައްސަލައިގައި ކަން  

ކުރެއްވުމަށް    ހިނގާފައިވާ ޖަވާުބދާރީ  ފަރާތްތައް  ޖަވާުބދާރީކުރުވަންޖެހޭ  މައްސަލައިގައި  އެ  ސާފުކުރެއްވުމަށާއި،  ގޮތް 

އެދިވަޑައިގެން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރުން އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް  

 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް   2021ޖަނަވަރީ    14ލަ  މި މައްސަ

ގައި ޭބއްވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ   2021ޖަނަވަރީ    17ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، އަދި،  

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީއާވެސް ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއްކަމަށްވުމާއެކު އެ  ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުމުގައި، މި މައްސަލައަކީ

ޖޮއިންޓް މައްސަލަ  އެކުލަވާލައިގެން  ކޮމިޓީއެއް  -ކޮމިޓީއާއެކު  އަދި  ނިންމާފައިވެއެވެ.  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މައްސަލަ  މި 

 ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީންނެވެ.ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ 

ާބއްވާފައިވަނީ  މި ަބއްދަލުވުން  ފުރަތަމަ  އެ    2021ފެުބރުވަރީ    10  ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ    މިަބއްދަލުވުމުގައި،  ގައެވެ. 

ަބރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް  ެބހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެން މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ

މެންަބރުންއިންތިޚާުބކުރެއްވުމަށް   ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ަބއްދަލުވުމުގައި  ފާސްވެފައިވެއެވެ.އެ  އިއްތިފާޤުން    23އަދި    ގެ 

އަރީ ގައި އޮތް މި ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި، މި ކޮމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައްރިރެއްގެ ގޮތުގައި ޖުޑީޝި  2021ނޮވެންަބރު  

އިންތިޚާުބކުރެއްވުމަށް   ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީއަށް  ކޮމިޓީގެ  އެވަގުތު 

  ރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެފައިވެއެވެ.ހާޒި



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  7    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ކޮމިޓީއެއް -ސަްބކޮމިޓީގެ    މި ޓަކައި  މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް  ަބއްދަލުވުމުގައި،އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ  

 ސަްބ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  އެ ވެ.އެކުލަވާލާފައިވެއެ

 ؛މުޤައްރިރު(ކޮމިޓީގެ -މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ )ސަްބ .1

 ކޮމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައްރިރު(-ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ލަޠީފް )ސަްބ .2

 ؛ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ނިޔާޒް .3

 އަދި؛ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު މޫސާ ސިރާޖު .4

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެންަބރު އާދަމް ޝަރީފް. .5

 ގައި މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  2021ނޮވެންަބރު    23ރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދި-އަދި އެ ސަްބ

މި ރިޕޯޓުގައި "ކޮމިޓީ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލި ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ 

ކޮމިޓީއަށެވެ. ޖޮއިންޓް  ކޮމިޓީގެ  "ސަްބ  ޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ރިޕޯޓުގައި  މި  އިސްވެ -އަދި،  އެވަނީ  ުބނެފައި  ކަމަށް  ކޮމިޓީ" 

 ކޮމިޓީއަށެވެ. -ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަްބ

 ށް ގެންދިޔަގޮތް އަ ކުރި   މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .2

ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   ދިރާސާކުރުމަށް މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވުމުގެ ކުރިން، މި މައްސަލައާ   މި މައްސަލަ  އެގޮތުން،

ފައިވާތީ،  ށްގައި ަބއްދަލުކޮ  2021ފެުބރުވަރީ    8ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ    ރުމަށްޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކު

ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުމުގައި، މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ -ްބމި ކޮމިޓީގެ ސަގައި ޭބއްވި    2021ފެުބރުވަރީ    10

ގޮތާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެއްވުނު ކަންކަން ލިޔުމުން ސާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  

   ނިންމާފައިވެއެވެ.ކޮމިޓީން -އެ ސަްބޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށް 

އަދި، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  

ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ަބއްދަލަވުމުގައި  -އެ ސަްބގައި ޭބއްވި    2021ފެުބރުވަރީ    24ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް،  

 ންމިއެވެ. ކޮމިޓީން ނިއެ 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  8    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ  ފޮރުވާފައި    149ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފަޅުރަށެއްގައި  ކިޔާ  އެތެރެކޮށް، ގދ.ހުޅުވާރުލު  މަސްތުވާތަކެތި  ކިލޯގެ 

 2ެބހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ަބޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކުރުމަށް  

ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -އެ ސަްބގައި ޭބއްވި  2021މާރިޗު 

 ފަރާތްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

 ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު،  .1

 އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް، އަދި  .2

 ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޝާކިރު.   .3

 ކަންކަން   ކުރާ ފާހަގަ   ން ކޮމިޓީ  .3

ފުލުހުންގެ   ދިވެހި  މަޢުލޫމާތާއި،  ހިއްސާކުރެއްވި  ލިޔުމުން  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  މި 

  އަލީގައި   ހޯދުންތަކުގެކޮމިޓީގެ  -ސަްބމަޢުލޫމާތުންނާއި    ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން ހިއްސާކުރެއްވި

 ންނަނިވި ކަންކަން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރަމެވެ.  އަ

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މި ޮބޑު މައްސަލައަކީ ޭބރުގެ ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ދިން އިންޓެލިޖެންސްގެ މަޢުލޫމާތުގެ ގް  ޑްރަ .3.1

ގިނަ   ވަރަށް  ކަނޑުމަތީގައި  ފުލުހުން  މިފަދަ އަލީގައި  އޮޕަރޭޝަނެއްކަމާއި،  ހިންގި  ހޭދަކޮށްގެން  ވަގުތު 

އޮޕަރޭޝަނެއް ކަނޑުމަތީގައި ހިންގުމަށް ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން ފުލުހުން ފާހަގަކުރާކަމާއި، އަދި މިފަދަ 

ލިޔުމުން   ސަަބުބ  ހައްޔަރުކުރި  އެމީހަކު  ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،  މީހަކު  ތެ  12ޙާލަތެއްގައި  ރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ 

އުޅެމުން  ގޮވައިގެން  ފަރާތްތައް  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަނޑުމަތީގައި  ލިޔުންތައް  އިޖުރާއީ  މިފަދަ  އަންގަންޖެހޭއިރު 

 ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނެތްކަން ފުލުހުން ފާހަގަކުރާކަން.

އެތެރެކުރުމުގައި ޭބނުންކުރި ކަމަށް ެބލެވޭ ލޯންޗު ަބނދަރުކުރުމުން ކަނޑުމަތީގައި ފާރަލުމަށްފަހު، މަސްތުވާތަކެތި   .3.2

އެ މަސްތުވާތަކެތި ކޮަބއިތޯ އެ ލޯންޗުގައި ތިިބ ފަރާތްތަކާ ފުލުހުން ސުވާލުކުރުމުން، ގދ.ހުޅުވާރުލު ކިޔާ ފަޅުރަށް  

ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް، ލޯންޗުގައި ތިިބ މީހުން ޖަވާބުދިން އް  ޏެގޯން  7ކައިރީގައި އޮތް ޑިންގީއެއްގައި ތިިބ ަބޔަކާ  

ޤާނޫނީ   ފުލުހުންނަށް  ހައްޔަރުކުރުމަށް  ނުލާވެސް  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  އެ  ވެސް،  ވަގުތަކީ 

 ކަން.ާބރުލިިބގެންވާ ޙާލަތަކަށްވާއިރު، އެމީހުން ހައްޔަރުނުކޮށް ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ގެންގުޅެފައިވާ



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  9    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ގެއަކަށް ފުލުހުން ވަދެފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އެ    2ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި    އޮޕަރޭޝަން  މި .3.3

އެހެންނަމަވެސް ؛ ގެއަށް ފުލުހުން ވަދެފައިވަނީ އެގޭގައި ތިިބ ފަރާތްތަކުގެ ރުހުންލިިބގެންކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަން   2

  2އަދި  ؛ ންގެ އަތުގައި ނެތްކަން ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދިކަން އެނގެން ނެތްކަންއެކަން އެނގޭފަދަ ވީޑިއޯއެއް ފުލުހު

 މީހަކު ހުއްޓުވައި ހައްޔަރަކަށްނުވާގޮތަށް ގެންގުޅެފައިވާކަން. 

 ހުޅުވާރުލަށް.ގދ  ބުނެފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ފޮރުވާފައިވާކަމަށް  އެއްޗެތި  ެބލެވޭ  މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް .3.4

އެއްޗެހި ހުރި  އެ  ގޮސް  ހުންނާއެކުއެމީ  ފުލުހުން ެބލެވޭ  ކަމަށް  އަދި މަސްތުވާތަކެތި  ގޯނި   7ރަށް ފާސްކޮށް، 

ފެނުމުންވެސް، އެވަގުތު ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ާބރު ފުލުހުންނަށް  

 އެމީހުން ގޮވައިގެން ފުލުހުން އުޅެފައިވުން.ލިިބދީފައިވާއިރު، ހައްޔަރުކުރުމަކާ ނުލައި 

އުޅެފައިވާކަން .3.5 ވަންދެން  ގަޑިތަކެއް  ގިނަ  ގޮވައިގެން  އެމީހުން  ފުލުހުން  ގޮތަށް  ހައްޔަރަކަށްނުވާ  ؛ މިގޮތުން، 

 . ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް ފުލުހުން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވަނީ އެމީހުން އެއްާބރުލުންދޭތީކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަން

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގދ.ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް، އެތަނުގައި   .3.6

ދަށުގައި   ޭބތިއްުބމަށްފަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަމާއި، އޭގެކުރިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާގޮތަށް ފުލުހުންގެ ެބލުމުގެ

 މީހުން ގާތްގަނޑަކަށް   2ގަޑިއިރު ގެންގުޅެފައިވާކަމަށާއި، އަދި އަނެއް    25ޑަކަށް  މީހަކު ގާތްގަނ  3އޭގެ ތެރެއިން  

 ގަޑިއިރު ގެންގުޅެފައިވާކަން.  19

ޖޫން   27( ހުކުރު ދުވަހެއްކަމުން،  2019ޖޫން    28މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހަކީ ) .3.7

 ނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން. މި މައްސަލަ ކްރިމިގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 2019

ތު .3.8 ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއިރު،  ަބޔާނުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާކަމާއި  2މަތުކުރެވޭ  ހުދަޢުވާކުރުމަށް  ، މީހެއްގެ 

ސޮއި ވަކީލުންގެ    ަބޔާނުގައި  ަބޔާނުގައި ހާޒިކުރާނީ  ނަމަވެސް،  ުބނެފައިވީ  ދެމީހުން  އެ  ރުގައިކަމަށް 

ހާޒިރުނުވެވިގެން  ވަކީލަށް  ސަަބބުތަކާހުރެ  އެކިއެކި  ގުޅުމުން  ވަކީލުންނަށް  އެމީހުންގެ  ސޮއިކުރުވުމަށްޓަކައި 

ސޮއިކުރެވިފައނުވާކަމަށް   އޮފީހަދިވެހި  ަބޔާނުގައި  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޚިދުމަތުން  ށް  ފުލުހުންގެ 

އޮފީހަށް ؛ ންކަމަޢުލޫމާތުދީފައިވާ ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ބަޔާންތައް  އެ  ސޮއިކުރުމުން  ަބޔާނުގައި  އަދި 

ހުށަހަޅާނެކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  10    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ރިކޯރޑިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނޭކަމަށް   އިންޓަވިޔު  ތަޙްޤީޤުގެން  ނަމަވެސް އެ ދެމީހު؛ އޮފީހުން ަބޔާންކުރާކަން

 . ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނާކަން

ދަޢުވާކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ދަޢުވާލިޭބ ަބއެއް   .3.9

މައްސަލައަކީ ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް އަދި މި  ޔާން ހިމަނާފައިނުވާތީއާއި،  ފަރާތްތަކުން ތަޙްޤީޤަށް ދީފައިވާ ަބ

އިޚް ަބޔާންކޮށް،ކޯޓުގެ  މައްސަލައެއްކަމަށް  ހިނގާ  ކޯޓުން    2019ޖޫން    30  ތިޞާޞް  ކްރިމިނަލް  މި  ގައި 

 ނެފައިނުވާކަން. މައްސަލަ ަބލައިގަ

 2ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމެވި ނިންމެވުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި  މައްސަލަ ަބލައިނުގަތުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ   .3.10

 .ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން 2019ޖުލައި 

ގެންނާނެގައި،    2019ޖުލައި    31އަދި   .3.11 ަބދަލެއް  ނިންމުމަށް  ރެޖިސްޓްރާރގެ  ކޯޓުގެ  ތަނެއް  ކްރިމިނަލް   

އެ  ނެތްކަމަށާއި މައްސަލައަކީ  އިސްޤާޟީ    މި  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  މައްސަލައެއްނޫންކަމަށް  ހުށަހެޅޭނެ  ކޯޓަށް 

 . ކަނޑައަޅުއްވައި މައްސަލަ އަނބުރާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަން

ޖެނެރަލްގެ  .3.12 ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިދާރާއަކުން  ތަންފީޛުކުރާ  ޤާނޫނު  ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަތަކުގައި،   ޖިނާއީ 

 2016/12އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ފޮނުވަންވާނީ، ޖިނާއީ ކުށުގެ ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުކަން ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ވަނަ މާއްދާއިން އެނގޭކަމާއި، ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް   77)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯޓެއްގައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެ އުފުލަން ނިންމައި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ެބ

ކަންކަން  އެންމެހައި  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް  ގުޅޭގޮތުން  ކުށަކާ  އެ  އުފުލަންވާނީ  ދަޢުވާ 

ށްފައިވާކަމާއި، އަދި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮ  80ފުރިހަމަކުރެވިގެންކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  

ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަން  ކަންކަން  އެންމެހައި  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  ދަޢުވާކުރުމަށް  ޖިނާއީ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެއްކަން އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން. 

އެއްގޮތަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މި މައްސަލައަކީ، އިޖުރާއަތާ   .3.13

ނުވާތީކަމަށް ަބޔާންކޮށް، މައްސަލަ އެ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް  ކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަ

 ސަލަ ޭބރުކޮށްފައިވާކަން.ގައި ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މި މައް 2021ޖަނަވަރީ  10ކަނޑައަޅައި، 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  11    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 މި މައްސަލައިގައި އަލުން ދަޢުވާކުރުން  .4

ތިއުނާފު ނުކުރެއްވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމެވިކަން އިޢުލާނުކުރައްވާފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި މި މައްސަލަ އިސް

ަބޔާންކުރައްވާފައިނުވެއެވެ. އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި  ދަޢުވާކުރަންވާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  އަލުން    ޓްރަޔަލް ކޯޓުގައި

ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ަބލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި  ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް  ކޮމިޓީއަށް  ޚިދުމަތުން މި  ދިވެހި ފުލުހުންގެ 

އެހާތަނަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ދިވެހި  ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ވިޔަސް އަލުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް  

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންވެސް ގެންގުޅެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެއީ ޤާނޫނީގޮތުން އެގޮތަށް ތަން ނުދޭތީކަމަށް 

 ދެކޭކަމަށް އެ ދެފަރާތުން ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތުން ދޭހަވެއެވެ.

ދަޢުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން    ޓްރަޔަލް ކޯޓުގައި  އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މި މައްސަލައިގައިނަމަވެސް  

 އޮތްކަމާއި، އަދި އެކަމުގައި ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީން ދެކެމެވެ.

ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީން    ޓްރަޔަލް ކޯޓުގައި އަލުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމާއި އަދި އެކަމުގައި .4.1

 ދެކޭ ސަބަބުތައް 

ދަޢުވާ   .4.1.1 ކޯޓުގައި  ޓްރަޔަލް  އަލުން  މައްސަލަތަކުގައި  ބޭރުކޮށްލާ  ކޯޓުން  ހިސާބުން  މަރުހަލާގެ  އިބްތިދާއީ 

 އުފުލިދާނެތޯއާމެދު އުފައްދާ ސުވާލު 

ޭބރުކޮށްލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަލުން ދަޢުވާކުރެވެން ހުންނަ  އިްބތިދާއީ ނުވަތަ ޕްރިލިމިނަރީ މަރުހަލާގެ ހިސާުބން ކޯޓުން  

ނުވަތަ   ދަޢުވާ  އެ  ހަމަ  ކޯޓެއްގައި  އެހެން  ލިިބގެންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ނުވަތަ  ކޯޓެއްގައި  އެ  ހަމަ  އަލުން  މައްސަލަތަކުގައި 

ހަރުދަނާ ޢަދުލުއިންސާފުގެ  ދަޢުވާކުރުމަކީ  ދައުލަތުން  ގެނެސްގެން  ަބދަލު  ދުނިޔޭގެ   ދަޢުވާއަށް  ޤާއިމުވެފައިވާ  ނިޒާމުތައް 

އިޚްތިޔާރު   ާބރާއި  ލިިބދެވޭ  ދަޢުވާކުރުމަށް  އުސޫލެކެވެ.  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ޢާންމުކޮށް  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް 

ރުޞަތު  ( ކޯޓުން ޭބރުކޮށްލާ މައްސަލަތަކުގައި އަލުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ފDismissal without prejudiceުނުގެއްލޭގޮތަށް )

ހުޅުވިގެންވެއެވެ. އެގޮތަށް މައްސަލަ ކޯޓުން ޭބރުކޮށްލާއިރު، އެ ޭބރުކުރެވެނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ 

ތީއެވެ. ނުވަތަ ޝަރީޢަތަކުން ހެކި ވަޒަންކޮށް، ކުށް ސާިބތުކުރެވޭ މައްޗަށް ކުށް ސާިބތު ނުވިކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެން ނޫންކަމަށްވާ

 ގެ ހެކި ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެން ނޫންކަމަށްވާތީއެވެ. ވަރު



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  12    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ    12/ 2016ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަބލާއިރުވެސް، އެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ން ދަޢުވާއެއް ބާޠިލުކަމަށް ކޯޓުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކުރަނީ، އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއި 115ޤާނޫނު( ގެ 

ހަމަ އެ ދަޢުވާ އަލުން އުފުލުމަށް ހުރަހަކަށްވާނޭ    އިތުރު ހެއްކާއެކު، ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ލިޔުމަށް ަބދަލުގެނެސް،ކަނޑައެޅުމަކީ،  

 ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. 

މި މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތް ހިންގައި، ހެކި ވަޒަންކޮށް، ކުށް ސާިބތުކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކި ނެތްކަމަށް ނިންމައި، ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ  

މައްސަލަ ގދ.ގައްދޫ   މި  ޚިލާފަށް  އެއާ  ނޫނެވެ.  މައްސަލައެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކުށް ސާިބތުނުވާކަމަށް  މައްޗަށް  މީހުންގެ 

ޭބރުކޮށްލާފައިވަނީ، މިހިނދަށް އެ ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ަބޔާންކޮށް،    މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން

 ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމާއެކުއެވެ. އިްބތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ މަރުޙަލާގައި

 ބަލައިގަނެވޭނެކަމާމެދު އުފައްދާ ސުވާލު ހޯދާ ހެކި ކޯޓަށް    ށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަ  .4.2

ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހެއްކެއް، ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ަބލައިނުގަންނަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ވީނަމަވެސް، ގިނަ  

ވޭ، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އަދި އެ މައްސަލައަކަށް މުހިންމުވާ އަދި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އިތުާބރުހިފޭ، ކޮންމެ  ކޯޓަށް ަބލައިގަނެ

ކެއްކަމަށް ަބލައިގަންނަމުން ދިއުމަކީ ޢާންމު އުސޫލެކެވެ. އަދި އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެއްކެއްކަމުގައި ހެއް  ހެއްކަކީ

 ވީނަމަވެސްމެއެވެ.

 އިނގިރޭސިވިލާތް  .4.2.1

، އެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމުގެ ސަަބުބން އެ ހެއްކެއް، ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ަބލައިނުގަންނަ ޢާންމު ޙާލަތްތަކަކީ

ހެކި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތުން އެ ހެކީގެ ރިލަޔަިބލިޓީ ނުވަތަ އިތުާބރަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެއްވެސް 

ނުވަތަ އިޢުތިރާފެއްކަމަށް ެބލެވިދާނޭފަދަ ހެއްކެއް މަކަރުވެރިކޮށް އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން ވޭ ޙާލަތެވެ. ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ެބލެ

ހޯދައިގެން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް އެ އެއްޗެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ޙާލަތެވެ. ނުވަތަ އޮޕްރެސްކޮށްގެންނާއި، ފޯލްސް  

ންނާއި، ިބރުދައްކައިގެންނާއި ނުވަތަ ރިޝްވަތުދީގެން ހެކި ހޯދާ ޙާލަތެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންސްގެ ތެރެއި

 : ަބއެއް މިސާލު ކޭސްތައް

 
1Kuruma v. R (1955) 

 
1  Kuruma Son of Kaniu v. The Queen (Eastern Africa) (1955) 119 JP 157 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  13    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

2Callis v. Gunn (1963) 

3Jeffrey v. Black (1977) 

({Jeffrey v. Black (1977:-    ްސޭންޑްވިޗެއް ވަގަށް ނެގުމުން ްބލެކް ހައްޔަރުކޮށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންދިއުމަށ

ފަހު، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަން ޗެކްކުރަން ޭބނުންވާކަމަށް ވެސް އަންގައި، ްބލެކްގެ ރުހުން އޮވެގެން ފުލުހުން އެތަނަށް ވަދެ ހޯދި  

ގެ ސައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، އެގޮތުން ްބލެކްގެ ހުއްދައާއި  ކެނެިބސްގެ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހުގައި، ޝަރީޢަތުގައި ހެކީ

އަދި ަބލާ ފާސްކުރުމުގެ އަމުރަކާ ނުލައި އެކަންކުރިކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދި ހެއްކެއްކަމަށް ަބލައި 

އެދު ޝަރީޢަތުގައި  ފަރާތުން  ްބލެކްގެ  ަބލައިނުގަތުމަށް  ހެކި  އެ  ޚިލާފަށް  ނެވެ.  ޝަރީޢަތުން  ޤާނޫނާ  އެގޮތަށް  ނަމަވެސް 

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ަބލައިނުގަނެވޭނޭކަން ޖަސްޓިފައިކޮށްދެވުނު ކަމަކަށްނުވާތީ، ޤާނޫނާ   ،ބަލައިފާސްކުރިކުރުމަކީ އެ ކެނެިބސް

 { ވެއެވެ.ޚިލާފަށް ހޯދި އެ ކެނެިބސް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ަބލައިގަންނަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާފައި

 ޑިޔާ އިން  .4.2.2

ގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ަބލާއިރު، މައްސަލައާ ގުޅުންވާނަމަ ނުވަތަ ހެކީގެ ސައްޙަކަން އޮތްނަމަ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޔާއިންޑި

ގެންދެއެވެ. އިންޑިއާގެ ަބއެއް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން ހެކި ހޯދިނަމަވެސް އެ ހެއްކެއް، ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ަބލައިގަންނަމުން  

 މިސާލު ކޭސްތައް: 

4Radha Kishan v. State of U.P. 

 5Magraj Patodia v. R.K. Birla and Ors. 

 

އެމެރިކާގެ ކޯޓުތަކުން އެފަދަ  ގެންގުޅޭ  އުސޫލެއް  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކި ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުމުގެ އެންމެ ހަރުކަށި  .4.2.3

އިސްތިސްނާ ހެކި   ބައެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ   (Exception to the Exclusionary Rule)   ބަލައިގަތުމަށް 

 ޙާލަތްތައް 

 
2  Callis v. Gunn (1964) 1 Q.B. 495 
3  Jeffrey v. Black (1977) 3 WLR 895 
4  v. State of U.P (1962) 1963 AIR 822, 1963 SCR Supl. (1) 408 Radhakishan 
5  Magraj Patodia v. R.K. Birla and Ors (1970) 1971 AIR 1295, 191 SCR (2) 118 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  14    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ފުލުހުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރި އަމަލަކުން ހޯދި ހެކި ކޯޓުން ަބލައިގަނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ބާޠިލުކޮށްފައިވާ  .4.2.3.1

ހީވެގެން )ދެމި އޮތް އަމުރަކަށް އަސްލުގައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ ޢަމުރެއް އެއީ ދެމިއޮތް ޢަމުރެއްކަމަށް  

 (Arizona v. Evans)6ނުވާއިރު( މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރެއިން ހޯދި ހެކި ކޯޓަށް ަބލައިގަނެއެވެ. 

)ސަރުކާރުގެ ފަރާތެއް ނޫން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތެއްގެ އަތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޢާންމު ފަރުދަކު   .4.2.3.2

 ފަރާތަކުން( ހޯދާފައިވާ ހެކި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެއެވެ. 

ކުރުމުން، ދަޢުވާލިޭބ މީހާ ނޫން އެހެން މީހެއްގެ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް   ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލާފާސްކުރި .4.2.3.3

ނުގަންނަ ސަަބެބއް ނޫނެވެ.   އި ވީނަމަވެސް އެކަމަކީ، އެގޮތުން ހޯދި ހެއްކެއް ކޯޓުން ަބލައިއަރައިގަނެފަ

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލާފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން ހޯދި ހެއްކެއް ކޯޓަށް ަބލައިނުގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް 

  އަރައިގަނެފައިވާނަމައެވެ.ކޯޓުން އިޖާަބދޭނީ ހަމައެކަނި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް

ޚިލާފަށް  .4.2.3.4 ޤާނޫނާ  ހެއްކަކީ،  ހޯދި  ތެރެއިން  ބަލާފާސްކުރުމުގެ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ހަމައެފަދައިން، 

ނަމަ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދި އެ    ަބލާފާސްނުކުރި ނަމަވެސް އާޚިރުގައި ފެންނާނެ ހެއްކަކަށްވެގެންދާނެ

 (Nix v. Williams)7ހެކި ކޯޓަށް ަބލައިގަނެއެވެ.  

ކުރިން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަލާފާސްކުރި ކުރުމަކުން ހޯދިފައިވާ ހެކި، ފަހުން ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ަބލާ   .4.2.3.5

 ( v. U.S.Murray)8ފާސްކޮށްގެން ހަމަ އެ ހެކި ހޯދިފައިވާނަމަ، އެ ހެކި ކޯޓުން ަބލައިގަނެއެވެ. 

އެނައުންސް ރޫލްގެ ދަށުން ޓަކިޖެހުމާއެކު ފުލުހުންކަން އިއްވުމަށްފަހު، ބަލާފާސްކުރުމަށް -އެންޑް-ނޮކް .4.2.3.6

ކޯޓުން  ހެކި  ހޯދޭ  ތެރެއިން  ބަލާފާސްކުރުމުގެ  ޢަމަލުކޮށް  ޚިލާފަށް  އިޖުރާއަތާ  އުސޫލުގެ  އޮންނަ 

  (Hudson v. Michigan)9ަބލައިގަނެއެވެ.  

 ދިވެހިރާއްޖެ  .4.2.4

 SC-A/108, 2020/SC-A/109/2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު   .4.2.4.1

  A/110-2020/SC10އަދި  

 
6   Arizona v. Evans (1995) 514 U.S. 1 
7  467 U.S. 431Nix v. Williams (1984)  
8  487 U.S. 533Murray v. United States (1987)  
9  udson v. Michigan (2006) 547 U.S. 586H 

ެގ ޝަރީޢަތް  A/110-2020/SCއަދި  A/108-2020/SC ،A/109-2020/SCދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު   10
-https://supremecourt.mv/storage/mv/sc-ninmunthah/amuruthah/2020-sc-a-108-109-110-final ނިމުނު ޮގތުެގ ރިޕޯޓު:

report.pdf 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  15    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށް  މި    ތިން މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ކޮށްފައިވާ  މި  ން ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް)ހ(  

ޤާނޫނެއްގައި   އިޖުރާއަތާެބހޭ  އެއްވެސް  ަބލާއިރު،  އިޖުރާއަތު  އެ  ނުވަތަ  ޚިލާފުވުމުން  އުސޫލީކަމަކާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ވެގެން    މިންވަރަކަށް ނުހިންގައި މުޅި އެ އިޖުރާއަތު ބޮލާލާޖެހުމުން މެނުވީ، މުޅި އެ ޢަމަލު ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލަކަށް

 ނުދާނޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ކޮންމެ އިޖުރާއީ ގޯހެއްގެ ނަތީޖާއަކީ މައްސަލަ ބާޠިލުވުންކަމުގައި ނުވަތަ ަބންދުގައި ހުންނަ މީހާ ދޫވުންކަމަށް ެބލުމަކީ  )ށ(  

ދިވެހިރާއް ވެސް  ކަމެއްކަމަށް  ކުރާނޭ  އަސަރުތަކެއް  ނުަބއި  ޙައްޤަށް  މި މުޖުތަމައުގެ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ޖޭގެ 

 ނިންމުމުގައިވެއެވެ.

އިހުމާލުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ ގަސްތުގައި، އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް ކުރަންޖެހޭކަމެއް އެނޫންގޮތަކަށް ކުރުމުގެ )ނ(  

އީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ސަަބބުން، މީހަކު ކުށްކުރިކަން ޔަޤީންވާ ޙާލަތުގައި ވެސް އެފަދަ އިޖުރާއީ އުނިކަމަކާހުރެ، ޖިނާ

ނިންމުމުގައި   މި  ނުކުރެވޭކަމަށް  ޤަޫބލެއް  ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް  އެންމެ  ދިއުމަކީ  ވީއްލިގެން  ކުށްވެރިން  ތެރެއިން 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

  ޚިލާފުވުންތަކާއި އަސަރެއް މައްސަލައެއްގެ މައުޟޫޢަށް އަދި މައްސަލައިގެ ނިޔާއަށް އަސަރެއްކުރާނެ ާބވަތުގެ އިޖުރާއީ  )ރ(  

 ނުކުރާނެ ާބވަތުގެ އިޖުރާއީ ޚިލާފުވުންތައް ހުންނަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ަބލައިގެންފައިވެއެވެ.

ނުވަތަ  ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޯޓުން    ތުގެ ޤާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ތަޙްޤީޤުކުރާއަރާއިޖު  އީޖިނާ)ބ(  

އޮތް ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެންމެ   ޖަލުތަކާ ެބހޭ އިދާރާއިން ކަންކުރަންޖެހޭނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށް އެކަންކުރަން

ކުރަން    ތެއް ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެކަމެއްއަރާފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ގޮތަކަށް އިޖުށްފުރިހަމަ ނޫންގޮތަކަށް އެކަން ކޮ

ޚިލާފެއްކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަަބުބން   އީ ރާއެފަދަ ކަންކަން ެބލެވޭނީ އެއީ އިޖު، ހުން އެކަން ކޮށްފިނަމައޮތް މުއްދަތުގެ ފަ

ތަކަށް ވެގެން ނުދާނެކަމަށް  ރާއަޤާނޫނީ އިޖު  ތަކީ ޣައިރުރާއައިޖު  އީއުފެދިފައިވާ މުޅި ޖިނާ  އެ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު

 މި ނިންމުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 11A/416-2018/HCހައި ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ  .4.2.4.2

 
  ެގ ޝަރީޢަތް ނިމުުނޮގތުެގ ރިޕޯޓު: A/416-2018/HCދިެވހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު   11

https://highcourt.gov.mv/dhi/mediamanager/2018-416_pg_vs._ali_thakurufaan_and_three_others.pdf 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  16    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

މަތުކުރެވުނު ަބއެއްގެ މައްޗަށް ހުއަނިޔާކުރިކަމާއި އަދި އެކަމާގުޅޭ އެހެން ކުށްތަކެއްގައި ތުމިއީ ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ  )ހ(  

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އުފުލި ދަޢުވާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް އެކޯޓުން ކަނޑައަޅައި، ދަޢުވާ 

ދައުލަތުން   ނިންމާފައިވާތީ  ކޯޓުން  އެ  މައްސަލަ  އެ  ބާތިލުކޮށް  އިސްތިދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޯމު  ނާފުކުރި އުހައިކޯޓުގައި 

 ލައެކެވެ.މައްސަ

ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމީ، ދަޢުވާލިޭބ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ގދ.  )ށ(  

ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުގައެވެ. އެންމެ ޮބޑު ަބހުސެއްގެ ގޮތުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް  ތިނަދޫ  ގދ.  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކާމެދު  

އޭނާގެ   ހުށަހަޅައިގެން  ބެލެވުނު  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގދ.ވާދޫ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މައްސަލަ  އޭނާގެ  ހުށަހެޅުމަކީ، 

، ކަން ކޯޓަށް އަންގާފައިނެތުމުންނާއި އިރު އަލުން ހުށަހަޅާނެޔަހިނގަމުންދަނިކޮށް، ދައުލަތުން އެ މައްސަލަ އަނުބރާ ގެންދި

އެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ތިނަދޫ  ގދ.  ފަހުން   ޖިނާކޯޓަށް  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ުބނާ  ރާއައިޖު  އީމައްސަލަ  ޤާނޫނުގައި  ތުގެ 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުންކަމަށް ުބނި ުބނުމެވެ. 

ލުކުރުމާއެކު  ޠިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ާބ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ތިނަދޫގދ.  ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ނ(  

ހައިކޯޓުގެ އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .  ކޯޓުން ބެލުމަށްޓަކައި ތަޙްވީލުކުރުމަށެވެމެޖިސްޓްރޭޓް  ތިނަދޫ  ގދ.  އަލުން  

ތެރޭގައި   ސަަބުބތަކުގެ  މައިގަނޑު  ިބނާކުރި  އަނުބރާ މެޖިސްޓްރޭޓް  ވާދޫ  ގދ.އެގޮތަށް  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުނު  ކޯޓަށް 

މުރާޖަޔަގެންދި އިތުރަށް  ދަޢާއީ  އަލުން  ނޫންކަޢުކުރުމަށްކަމަށާއި،  ނިންމައިގެން  ދައުލަތުން    ، މަށާއި ވާނުކުރާނޭކަމަށް 

 ހިމެނެއެވެ.  ން އޮންނަ އޮތުންއެނގެ ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މުއްދަތު ގުނާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްނޫންކަމަށް

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމެވުމުން ވެސް އެނގޭގޮތުގައި އަލުން ތަޙްވީލުކޮށްގެން ވެސް ދެވަނަ ފަހަރު މައްސަލަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ރ( 

ޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުވާ އަނުބރާ ގެންދިއުމަށްފަހު ވެސް އަލުން އުމަރުޙަލާގައި ޕްރޮސިކި  އީދާކޯޓުން ެބލޭކަމަށާއި، އިްބތި

އިބްތިދާ އެގޮތުން  ބެލޭކަމަށާއި،  ހުށަހަޅައިގެން  ވެސް   އީކޯޓަށް  ޭބރުކޮށްލުމަށްފަހުގައި  މައްސަލަ  ކޯޓުން  މަރުޙަލާގައި 

 ޙާލަތްތައް ހުންނަކަމެވެ.  އަލުން ހުށަހަޅައިގެން ެބލޭނެ

 އެއް ކުށެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރު ދަޢުވާކުރުމާމެދު އުފެދޭ ސުވާލު  .4.3

ަބލް ޖަޕަރޑީ ޕްރޮޓެކްޝަން(  ދަޢުވާކުރުން މަނާކުރުން )ޑައް ކުށެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރު އަދަުބދިނުން ނުވަތަ  އެ .4.3.1

ޖުރިސްޑިކްޝަން ލޯ  ކޮމަން  އެހެން  އެއްފަދައިން  ޤާނޫނެކޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޖުރާއީ  އަކީ  އޮން  ވެސް  ތަކުގައި 

ޢަދުލާގުޅޭ ޒަމާންވީ ޤާނޫނީ މަފްހޫމެކެވެ. ފުޅާ މިނެއްގައި މި މަފްހޫމް ނަގަހައްޓައި، ނުވަތަ ފަރުދީ ޙައްޤުތައް 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  17    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ދިފާޢުކުރުމުގެ އެންމެ ކުރީގައިވާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް، އެއް ކުށެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރު ދަޢުވާކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް  

 ގެންފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ަބލައި

ސެޕަ .4.3.2 ަބލާއިރު،  މިންވަރަށް  ަބލައިގެންފައިވާ  އެމެރިކާގައި  އޮންނަ  ގޮތެއްގައި  ހަރުކަށި  އެންމެ  ޓް  ރޭމިކަން 

ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ   އީފެޑެރަލް ކޯޓެއްގައި ޖިނާ ސޮވެރިންސް ނުވަތަ ޑުއެލް ސޮވެރިންސް ޑޮކްޓްރިންގެ ދަށުން،

މީހެއްގެ މައްޗަށް ސްޓޭޓް ކޯޓެއްގައި ވެސް ހަމަ އެ ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެއެވެ. މިއީ ވެސް އެއް ކުށެއްގައި ދެވަނަ 

 ލު ކޭސްތައް: ފަހަރު އަދަުބދިނުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މިސާ

129)1Gamble v. United States (20 

13nited States (1959)v. U Bartkus 
14v. Marigold (1850) States United 

ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ނުވަތަ އިންސާފުވެރި ޙުކުމަކަށް ވާސިލުވުމަށް ނާދިރު، ޮބޑު، އަދި ދުރާލާ އަންދާޒާކުރަން  .4.3.3

ނުވަތަ އަންދާޒާކުރަން އެނގުނަސް އެއްކިާބ ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް އެ މައްސަލައަކަށް ދިމާވެއްޖެކަން ، ޙާލަތެއް ގޭނނޭ

މުހިންމުވާކަން   ކަނޑައެޅުމަށް  ކަމަށް  މިސްޓްރައިލެއް  ފާހަގަކުރެވި،  ( (manifest necessityސާފުކޮށް 

އޮތްނަމަ  ކޯޓަޔަމިސްޓްރަ  ،ފެންނަން  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  ކަމަށް  އެގޮތަށް ލެއް  ލިިބގެންވެއެވެ.  ށް 

ދަޢުވާކޮށް ޝަރީޢަތް    ޓްރަޔަލް ކޯޓުގައިކުން  ކަނޑައަޅައިގެން، ކުރީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފޮހެލައި، އަލުން އާފެށުމަ 

ނު އަދަުބދިނުން  ފަހަރު  ދެވަނަ  ކުށެއްގައި  އެއް  ވެސް  މިއީ  ނޫންކަމަށް  ހިންގިދާނެއެވެ.  ދަޢުވާކުރުން  ވަތަ 

 މިސާލު ކޭސްތައް:. ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ

15United States v. Perez (1824) 

16Illinois v. Somerville (1973)   

ގިނަ .4.3.4 އެންމެ  ކުށެއްގައި  އެއް  ގޮތުގައި   އެމެރިކާގައި  މައްސަލައެއްގެ  އެއް  ހިންގުނު  ޝަރީޢަތް   ފަހަރު 

Curtis Giovanni Flowers    ަ17ގެ މައްސަލFlowers v Mississippi (2019)  )  .ެފާހަގަކުރެވެއެވ

ފަހަރު އާފެށުމަކުން ދަޢުވާކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިވާކަން  6މީހުން މެރުމުގެ އެއް ކުށެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް  

 
12  646, 587 U.S. __-Gamble v. United States (2019) 17 
13  Bartkus v. Illinois (1959) 359 U.S. 121 
14  s v. Marigold (1850) 50 U.S. 560teUnited Sta 
15United States v. Josef Perez (1824) 22 U.S. 579   
16Illinois v. Somerville (1973) 410 U.S. 458     
17  9572, 588 U.S. __-Flowers v. Mississippi (2019) 17 



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  18    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

ސާބިތުވާކަމަށް   ކުށް  މައްޗަށް  އޭނާގެ  އެ   2010ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޙުކުމްކޮށްފައިވަނިކޮށް،  އަހަރުގައި  ވަނަ 

އި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެ، ޕްރޮސިކިޔުޓޯރިއަލް މިސްކޮންޑަކްޓް ހުރިކަން  ޙުކުމުގައި ޖޫރީ ކަނޑައެޅުމުގަ

އަނެއްކާ އަލުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް   ،ވަނަ އަހަރު  2019ޕްރީމް ކޯޓުން  ފާހަގަކޮށް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ސު

މައްސަލަ އެ  ޕްރޮސިކިޔުޓަރުން  އެއަށްފަހު  ފޮނުވާލިއެވެ.  ކޯޓަށް  ކޯޓަށް    7   ސްޓޭޓް ސްޕްރީމް  ފަހަރު  ވަނަ 

ހުށަނޭޅުމަށް ނިންމައި ދަޢުވާ ދޫކޮށްލިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ތަކުރާރުކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ހިންގި ހިންގުމަކީ ވެސް  

 އެއް ކުށެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރު އަދަުބދިނުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން ނޫންކަމަށް ަބލައިގަނެފައިވެއެވެ. 

މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީހަކު  ގެ    James Arthur Williams ގޮތުގައި  އަނެއް މަޝްހޫރު މައްސަލައެއްގެ  .4.3.5

ފަހަރު އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތް ހިންގާފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހު ފަހަރު އޭނާގެ   4މެރުމުގެ އެއް ކުށެއްގައި  

 ކުށެއްގައި ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ. މިއީ ވެސް އެއް   1989މައްޗަށް ކުށް ސާިބތުނުވާކަމަށް  

 ދިނުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ފަހަރު އަދަުބ

، ޙާލަތަކީ  ގެއެއް ކުށެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރު އަދަުބދިނުން ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުން ނޫންކަމަށް ެބލެވޭ އަނެއް ވައްތަރު .4.3.6

މަރު ޕްރިލިމިނަރީ  ނުވަތަ  ޙާލަތެވެ. ގެ  ހަލާއިބްތިދާޢީ  ޭބރުކޮށްލާ  ކޯޓުން  މައްސަލަ   ހިސާުބން 

Dismissal without prejudice   ީގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ޭބރުކޮށްލާ މައްސަލަތަކުގައި އަލުން ދަޢުވާކުރުމަކ

ޭބރުކުރެވެނީ  ޢާ އެ  ޭބރުކޮށްލާއިރު،  ކޯޓުން  މައްސަލަ  އެގޮތަށް  އުސޫލެކެވެ.  ދަޢުވާ ންމު  މައްސަލައެއްގައި  އެ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވިކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެން ނޫންކަމަށްވާތީކަންއުފުލިފައި

ކުށްތަކުގައިއިނިގިރޭ .4.3.7 ޮބޑެތި  ވެސް  ބަލައިލާއިރު  ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ، ސިވިލާތަށް  ކޯޓުން  ސާިބތުނުވާކަމަށް  ކުށް 

ކުރީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފޮހެލައި،    އަލުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިެބއެވެ.ޙާލަތެއްގައި    2މައްސަލަތަކުގައި ވެސް  

ޝަންސް އުދަޢުވާކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގިދާނެއެވެ. ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕަްބލިކް ޕްރޮސިކި  ޓްރަޔަލް ކޯޓުގައި  އާފެށުމަކުން

ހުއްދަކޮށް، އަދި އަލަށް ލިުބނު ހެކީގެ އަލީގައި ކޯޓް އޮފް އެޕީލުން ކުރީގެ ޙުކުމް ކުއޯޝްކުރުމުންނެވެ. އެކަމަށް  

ޝަރީޢަތް ގެ މި މައްސަލައަކީ އަދި އަމުދުން  ގެ މަސްތުވާތަކެތީކިލޯ  149 ރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން،  ކު

. އެހެންކަމުން ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫނެވެހިންގައި، ހެކި ވަޒަންކޮށް، ކުށް ސާބިތުނު

 އަލުން ދަޢުވާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މައްސަލައެކެވެ.



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  19    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން  .5

ފުލުހުންނާއެކު ގޮސް އުޅެފައިވަނީ  ފަޅުރަށުގައި ވަޅުލާފައިހުރި )މަސްތުވާ( ތަކެތި ދެއްކުމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން   .5.1

ނުބުނާކަން   ނޫންގޮތަކަށް  އެ  ވެސް  އެމީހުން  އަދި  ުބނާކަން،  ފުލުހުން  އިޚްތިޔާރުގައިކަން  އަމިއްލަ  އެމީހުންގެ 

 އެނގެން އޮންނަކަން. 

ދި ޤާނޫނީ މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން މެނުވީ ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާކަން އަ .5.2

ރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ހާޒިއިންޒާރުދީ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް، އަދި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކޯޓަށް  

 އޮތްކަން.

ކޯޓަށް   .5.3 ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތެއް  އަނިޔާއެއް  ހާޒިބަންދާމެދު  އެއްވެސް  އެމީހުންނަށް  ފުލުހުން  ރުކުރުމުންވެސް، 

ތަ ިބރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރިކަމަށްވެސް ނުވަތަ ގަދަާބރުން ނުވަތަ މަޖުޫބރުކޮށްގެން އެއްވެސް ކުރިކަމަށް ވެސް ނުވަ

 ކަމެއް ކުރުވިކަމަކަށް ވެސް، އެއިން އެކަކުވެސް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެންނެތުން. 

 ޔަރުކުރުމަށްފަހުގައިކަން.ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ަބޔާންތައް ނަގާފައިވަނީ ވެސް ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ހައް .5.4

ތަކުގައިވާ )މަސްތުވާ( ތަކެތި ފުލުހުންނަށް ދައްކާފައިވަނީ ވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ވަޅުލާފައިވާ ގޯނި  އަދި .5.5

އޮތުން އެނގެން  ގޮސްގެންކަން  ރަށަށް  ފަޅު  ދައްކާފައިވާ ؛ ފުލުހުންނާއެކު  އަމިއްލައަށް  އެމީހުން  އެތަކެތި  އަދި 

 އަދިވެސް އިންކާރުނުކުރުން.ކަމާމެދު 

؛ ތުހުމަތުކުރެވޭ ަބއެއް މީހުން ތިިބ ގެއަށް ފުލުހުން ގޮސް ވަދެފައިވަނީ އިޛުނައާއެކުގައިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަން  .5.6

ގޮތެއް  ބަންދާމެދު  އެގޮތުން  ނުދާކަން،  ުބނަމުން  ކުރިން  މީހުން  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނޫންކަމަށް  އިޛުނައާއެކު  އަދި 

އޮތުންހަޒިކޯޓަށް    ކަނޑައެޅުމަށް އެނގެން  ބުނެފައިވާކަން  އެގޮތަށް  ވެސް  ވަކީލަކު ؛ ރުކުރުމުން  އަދި 

ނުކުތައަކީ  ފާހަގަކުރި  ޮބޑަށް  އެމީހުން  ވެސް  ފަހުން  ނަމަވެސް،  ުބނަންފެށި  އެގޮތަށް  ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު 

 އިޛުނަދިންކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ނޯންނާނެކަން. 

، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ މިންވަރާމެދު އެއްވެސް ސުވާލެއް  އިއިވާ ހެއްކާތަޙްޤީޤުގައި ފުލުހުން ހޯދާފަ .5.7

 އުފެދިފައިނުވާކަން. 

ޑިމޮކްރެޓިކް  .5.8 މިނިވަން  ޤާއިމުވެފައިވާ  ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނާ  ނިޒާމު  އިންސާފުގެ  ޢަދުލު  ަބޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ 

ޖޭގެ މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ަބލާއިރު، މި މައްސަލައިގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ މިސާލުތަކުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއް



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  20    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

މުޅި ތަޙްޤީޤު އޭގެ ޒާތުގައި ބާޠިލުކަމަށް ަބލައި، އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން އަމިއްލައަށް ގޮސް ދައްކާފައިވާ، އެ 

ވަޅުލާފައިވާ   ފަޅުރަށުގައި  ަބލައިގަނެވޭ  149މީހުން  ކޯޓަށް  މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ  ނޫންކަމަށް ކިލޯގެ  ހެކި  ނެ 

 ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތްކަން. 

 ޖިނާއީ މިފަދަ ޮބޑު މައްސަލައެއްގައި، ޢާންމު މަޞްލަޙަތުގައި އަލުން ދަޢުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިގެންނުވާނޭކަން.  .5.9

 ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް  .6

- ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތަށާއި، ސަްބމި މައްސަލައި

ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،   އަންނަނިވި ހުށަހެޅުންތައް  މައްސަލައާ ގުޅިގެން  މި 

 ގައި ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއްގެ ގޮތު

ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ    149ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި  މަތީގައި    :1ށަހެޅުން  ހު

ޖެނެރަލް އަލުން މުރާޖަޢާކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، ތަޙްޤީޤުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގައި އިތުރަށް 

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަ އެކަމެއް  ކަމެއްވާނަމަ  ފެންނަކަމަށާއި،  ފުރިހަމަކުރަން  ކޯޓުގައިށް  ދަޢުވާ   ޓްރަޔަލް  އަލުން 

 .ހުށަހެޅުއްވުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށް

މި މައްސަލައިގައި ކްރައިމް ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންނާއި، ތަޙްޤީޤު ހިންގި ފުލުހުން ޢަމަލުކުރި ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް    :2ހުށަހެޅުން  

މިނިވަންކޮށް އިންޓަރނަލް ބެލުންތަކެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ެބލުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި ޖިނާއީ 

ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި   ފުލުހުންގެ  ނުވަތަ  އިޖުރާއަތާއި،  އިހުމާލުން  ޕްރޮސީޖަރތަކާ  އޮޕަރޭޓިންގ  ސްޓޭންޑަރޑް 

ޔަވަޅު  ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ ޤަސްދުގައި ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ދެނެގަނެ، އެފަދައިން ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތަކާމެދު ފި

 . ދެންނެވުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައިފެންނަކަމަށް  އެޅުމަށް

މައްސަލައިގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ޢަމަލުކުރި ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް މިނިވަންކޮށް އިންޓަރނަލް ެބލުންތަކެއް  މި    :3ހުށަހެޅުން  

ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި  އިޖުރާއަތާއި،  ޖިނާއީ  އަދި  ފެންނަކަމަށާއި،  ެބއްލެވުމަށް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ލުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ ޤަސްދުގައި ޕްރޮސިކިއުޓޯރިއަލް ގައިޑްލައިންތަކާ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ އިހުމާ

ފަރާތަކާމެދު  ޚިލާފުވި  އެގޮތަށް  ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ  އެފަދައިން  ފެންނަކަމަށާއި،  ދެނެގަތުމަށް  ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށް.



އިގައި ކަން  މައްސަލަ އި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ  ރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ގޮތް  ހިނގާދިޔަ  

 

  21    އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 

 މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަޙްޤީޤުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަން ހުންނަ  މުސްތަޤުަބލުގައި  :4ހުށަހެޅުން  

ޢަމަލުކުރޭތޯ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  އިޖުރާއަތުތަކާއި  ފަރުވާތެރިވުމުގައާއި،  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންކަން 

އޮ ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އުސޫލުތަކެއް  ހަރުދަނާ  މުއައްސަސާގައި  ޔަޤީންކުރުމަށް  ފުލުހުންގެ  ފީހުގައާއި 

 ޤާއިމުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް. 

މަރުހަލާގެ   :5ހުށަހެޅުން   އަޑުއެހުމުގެ  އިްބތިދާއީ  ހުރެ  ނުކުތާއަކާ  އިޖުރާއީ  މައްސަލަތަކުގައި،  ކުށުގެ  ޮބޑެތި  ޖިނާއީ 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަލުން ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ ނިންމުންތަކުން ކޯޓުން ޭބރުކޮށްލާފައިވާ މިނޫން ވެސް  

މައްސަލަތައް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުރާޖަޢާކުރެއްވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، އަލުން ދަޢުވާކުރެއްވުމާމެދު ގޮތް 

 ނިންމެވުމަށް ފެންނަކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ދެންނެވުމަށް.

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުން  .7

ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރެކެމެންޑޭޝަންތަކުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މައް  މި

ވަނަ    2ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ    2021ނޮވެންަބރު    23،  ހުށަހެޅުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ހުށަހެޅުންތަކާއެކު މި ރިޕޯޓު  

 މިއެވެ.ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ    މަޖިލީހަށްވީމާ، މި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވައި  

ހުށަހަޅަމެވެ  މަޖިލީހަށްމި ރިޕޯޓު ، ގޮތެއްގެމަތިން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި



އިގައި ކަން  މައްސަލަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ    149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު   ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މައްސަލަ 

 

 

 

 

ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ހާޒިރުވި ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުގެ   މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް

 ވަނީއެވެ." ގެ ގޮތުގައި އ1ެ-"ޖަދުވަލު

 2021ނޮވެންަބރު  23

 
 
 

 
                                          ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
 
 
 
 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު   އިގައި ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ މައްސަލަ މައްސަލަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ    149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  
 

 

 

 1ޖަދުވަލު  
ގެ ތުހުމަތުގައި  ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، ގދ.ހުޅުވާރުލު ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގައި ފޮރުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށުގައާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމު   149ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  

ން  އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ   ލަ މައްސަ   ތުގެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮ 
 އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޙާޒިރުވިގޮތުގެ ތަފްޞީލް   މަށް ދިރާސާކުރު 
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