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

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ މިވަނީ ހަމަ ކުރީ ރޭތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ގެންދިޔަ ބިލުގެ  

ނަންބަރު   އެޖެންޑާ  އަދި  ވެސް    2މަސައްކަތް.  ބައި  އެހެނިހެން  އެބަހުރި.  ވެސް  މަސައްކަތްތައް  އެހެނިހެން  ގައި 

ޝަހީމް  هللا ޢަބްދުނާ ބައިވެރިވަޑައި މިގަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެބަހުރި. ކޮމިޓީގައި މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން

އިއްޒަތްތެރި  ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ،

ނިހާދު، އިއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ރިޟާ، އިއްޒަތްތެރި  އިބްރާހީމް  އަދި  މެންބަރު  ސިރާޖު  މެންބަރު މޫސާ   

އޮތް   ދެވިފައި  މަސައްކަތްކުރިއަށް  ބިލުގެ  އެދުވަހު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު،  އެއާއެކު  ހަމަ 

 ؟ ގެ )ށ( އާއި ހަމައަށް ދިޔަތޯ އަސްފާ 1ގެ   203ހިސާބަކީ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގެ)ށ(.  2ގެ   203

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެ )ށ( އާއި ހަމައަށް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅަކުށް އެރުވުމުގެ )ށ( ގައި އޮތް    2ގެ    203

މި )ށ(  ޢިބާރާތެއް.  ކުޑަކުޑަ  ދަންނަވައިލާނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެން މާއްދާގެ  ވާހަކައެއް  އެ   އޮތް )ހ(  ނަމަވެސް 

ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުގައި  މި  ވެސް  ހާލަތުގައި  ބަޔާންކުރާ  އިޖުރާއަތުތައް   އެހެން މާއްދާގައި  ގާނޫނީ 

ތުހުމަތުކުރެވޭ  އެއީ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ކުށުގައި  މީހުންނާއި  ވިޔަސް  ހާލަތުގައި  ޚާއްޞަ  އަދި   މި  ފަރާތްތަކާއި 

ގާނޫނީ ދޭންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ވެސް  އިޚުތި އެނޫން  ބާރުތަކެއްހުރިހާ  އެއްކޮށް   ޔާރުތަކެއް  ލިބިދޭންޖެހޭނެއޭ 

ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި   )ހ( ގައި  އެ މާއްދާގެ އޮތް ނަމަވެސް އެހެން  )ހ( ގައި  ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް. މި މާއްދާގެ 

މި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅުތޯ ގާނޫނީ އެހެން  ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުގައި ވެސް  ނޑުމެން  އަޅުގަ ؟އިޖުރާއަތުތައް 

އެ   އެހެންނަމަވެސް، ޝަފީޤް. هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  މި ވަގުތުގައި ގުޅިވަޑައިގެންފި  ކޮމިޓީއާ

ހިނގަމުންދާތީވެ  ކޮމިޓީއެއް  އެހެން ބޭފުޅާގެ މި ކޮމިޓީ މި އޮތް ވަގުތުގައި  އަނެއްކާ ހަމަ  އިޢުތިރާޟު   މިވަގުތުގައި 

އެހެންވީމާ، މެންބަރު ޢަލީ   ވިދާޅުވޭ.  އެބަ  ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބަ އެބަ ކުރައްވާ މި ކޮމިޓީގައި 
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މާއްދާ  ދެންމެ ކިހިނެއްތޯ  ޤަބޫލުކޮށްފިން. އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލި  ކަމަށްތޯ އަޅުގަނޑު   ރަނގަޅު 

  ؟ގަންނަވަނީފެނިވަޑައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ރަނގަޅު ކަމަށް މިހާރު އެ އޮތްގޮތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިޔައީހެން. އެހެންވީމާ،   އެކަން ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް އެއީ ކޮމެންޓެއް ނުކުރައްވަންޏާ  އެއަށް  ބޭފުޅަކު އާދެ! އެހެން 

ކުރިއަށްދާނަން އިނގޭތޯ. ކަމަށް ޖެބަލައިގަނެވިއް އެ އަޅުގަނޑު  ފާސްވެއްޖެ ބަލާފައި  ބަލާފައި   ކަމަށް ކޮމިޓީގައި 

ބަޔާންކުރާ   1ގެ   203 އިނގޭތޯ. )ނ( މި ގާނޫނުގެ  އެ  އޮތުމާއެކު  ހާލަތެއް  މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ހާލަތުގައި   އަދި 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށް  ބުނާ  އެ އިތުރަށް  ހައްޔަރުކުރެވޭ   ހިނދު، މި   ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންކަމަށް މާއްދާގައި  ގާނޫނުގެ ދަށުން 

ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވެން ނެތްނަމަ، މިނިސްޓަރ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ  52މީހަކު މި ގާނޫނުގެ  

ޢާއްމުކުރާ އެފެއަރޒް ފޯމް އޮފް ތަނެއްގައި ކަނޑައަޅައި  އިނގޭތޯ. އެމީހަކު ޚާއްޞަ  ދެން   ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ 

ފާހަ އެބަހުރޭ ބައެއް ގަކޮށްލެވޭމީގައި  ކިޔާފައި   ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތް ހައްޔަރުކުރެވޭ  މާއްދާތަކުގައި  މިހެން  ފަރާތް 

ހައްޔަރުކުރެވޭ  މިހުންނަނީ  ފަހަރު  އެހެން އަނެއްބައި  ކޮންމެވެސް  މީހާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަކަށް ލިޔެފަ. 

ވެސް ބަލަންވާނެ އެއްގޮތްކުރެވޭތޯ ފާހަގަކޮށްލައްވާފައި   .އިނގޭތޯ ބޮޑަކަށް ވީހާ  އިދާރީގޮތުން  އަސްފާ  އާދެ! އެކަން 

އޭރުން  ބަހައްޓަވާ ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން އިނގޭތޯ  މި   އެކަން  އެކުލަވާލާއިރުގައި  ރިޕޯޓު މި  ފާހަގަކުރެވޭނެ. 

 ދެންމެ އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވަޑައިގެންފި. އާދެ!  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  އިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު

އެއްފަހަރު   އަޅުގަނޑު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ރަނގަޅު ކަމަށް  މާއްދާ ދަންނަވާލި ކުރިއަށްދާނަން. އަދި 

ރަށް  އިތު ހާލަތުގައި  އަދި އެ  އޮތުމާއެކު  ހާލަތެއް މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  1ގެ   203)ނ(   ރިޕީޓްކޮށްލާނާން 

ހިނދު، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު މި   ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންކަމަށް މާއްދާގައި ބުނާ އެ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް

 ފޯމް ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވެން ނެތްނަމަ، މިނިސްޓަރ އޮފް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ 52ގާނޫނުގެ 

ޢާއްމުކުރާ އެފެއަރޒް ތަނެއްގައި  ކަނޑައަޅައި  މީހަކު  ޚާއްޞަ  އިއްޒަތްތެރި އެ  އިނގޭތޯ.   ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ 

ވެސް  މެންބަރު ޙުސައިން  ތަންކޮޅެއް   ކޮމިޓީއާ ސަޢުދު  ހިމަނާލި  އަޅުގަނޑު  ޑްރާފްޓުގައި  މި  ގުޅިވަޑައިގެންފި. 

އެ އަދި  މާއްދާގައި ރިޢާޔަތްކުރުމަށް  އިތުރަށް ހާލަތުގައި ދަންނަވާނަން.  ހިނދު،  ކަ ބުނާ އެ  ރިޢާޔަތްކުރާ  ންކަމަށް 
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ކަންކަމަކީ ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭ  އެ  މިއީ  203ޖެހިލާނަން.   އަޅުގަނޑު އެއަށް އިނގޭތޯ.  ކުއްލި   މިސާލަކަށް ގެ 

ނުވަތަ ނުރައްކަލުގެ ސަބަބުން   ހާލަތެއް ކާރިޘާއެއްގެ ޙާލަތެއް  އޮތުމުގެ  ހާލަތުގައި   އެ އަދި އިޢުލާންކޮށްފައި 

ރައްކާތެރިކަން  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ސަރަޙައްދުގައި  މިންވަރަށާއި ރަށާއި  ހާލަތުގައި ނުވަތަ އޮތް  ކަންކަން   އެ 

 މާއްދާގައި  އެ އިނގޭތޯ. ބައި މިދެންނެވި  މިއަށް އިތުރުކޮށްލީ މަނާކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަޅުގަނޑު

 ހާލަތޭ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ  ހާލަތްތައް، އިތުރަށް  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނީ މި އަޅުގަނޑު މި އިޝާރާތްކޮށްފައި މި އިންނަ

 ސަރަޙައްދުގައި  ރަށާއި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ހާލަތު އެ މާނައަކީ އެއީ. ޖުމުލައިގެ  ބަޔާންކުރާ  އެ ލަފުޒުގެ  ބަޔާންކުރާ  އެ

މަނާކު ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން އޮތް މިންވަރަށާއި ހާލަތުގައި ކަންކަން  މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެއީ  އެ  ރެވިފައިވާ 

ވާހަކަ. ދެން  ކުއްލި  އަސްފާ އެނގޭތޯ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެ  ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޤާނޫނުއަސާސީގެ   މި ކިހިނެއްތޯ 

ބަޔާންކުރާ ނޫނިއްޔާ މި  ތެރޭގައި ގާނޫނުގައި  ސަރަޙައްދު   އިޢުނާންކޮށްފައިވާ ނުރައްކާ ކުއްލި އާދޭތޯ ވާހަކަތަކުގެ 

އެ ރަށް  ބައްލަވާލަދެއްވުމަށް   އެކަން ؟ އެހެންތޯ ތަން ނޫނިއްޔާ އޮންނަނީ  އައިއްސަ ލަފުޒުތައް  ކިހިނެއްތޯ ނޫނިއްޔާ 

އާދެ! އެހެންވީމާ، މި  ؟ އަންނައިރުގައި އަންނަނީ ކިހިނެއްތޯ ލަފުޒަތައް  އެ  ސަރަޙައްދު  ރަށާއި  ވެސް އެދެން އިނގޭތޯ.

 އޮތުމާއެކު  ހާލަތެއް މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ   1ގެ    203އުޅުނު ހިސާބަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ ޖެހިލަނީ

ހާލަތުގައި  އެ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އަދި  ބުނާ އެ އިތުރަށް  ގާނޫނުގެ   ކަންކަމަށް މާއްދާގައި  މި  ހިނދު،  ރިޢާޔަތްކުރާ 

ޖަލެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވެން   ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާފަދަވަނަ މާއް  52ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު މި ގާނޫނުގެ  

އޮފް މިނިސްޓަރ  ޢާއްމުކުރާ އެފެއަރޒް ފޯމް ނެތްނަމަ،  ތަނެއްގައި ކަނޑައަޅައި  މީހަކު  ޚާއްޞަ   އެ 

ރަނގަޅުތޯ އިނގޭތޯ.  ހުރިހާ އެންމެ ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް ؟ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ  ކަމަށް  އިއްޒަތްތެރި   ރަނގަޅު 

ދިއުމަށް.   ކުރިއަށް  ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީ ރޭ ވެސް ނުދެއްވުމަކީ ކޮމެންޓެއް  މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރައްވަނީ. އިތުރު

ބަލައިގަނެވުނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  އޮތީ  ނިންމީ  މާއްދާއެއް  މި  ދެން  އަޅުގަނޑު   އިނގޭތޯ. 

)ރ(، ) އަކުރެއް  އަކުރުއިތުރުކުރާ  މި  ބަސް  )ރ( މި  ފަހަތަށް  ގާނޫނުގެ   އިތުރުކުރަނީ. ނ( ގެ    1ގެ    203މި 

ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ   ގޮތެއް  ހާލަތެއްގައި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުގެ ބަންދާމެދު މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ

ފަރާތުގެ  ފަރާތާއި ތުހުމަތުގައިވާ ކުށުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ  ވަކީލުންނާއި އެ  ފަރާތާއި  ހައްޔަރުކުރާ   އޭނާ 

 އިދާރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ  އެހެނިއެ ކަމާގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އެފަދަ ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އެދި މަޖިލީހުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު   މަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ހުށަހެޅުމުން ފަނޑިޔާރު ބައިވެރިވުމަށް 

ވެސް މި  ވާހަކައެއް. ހިސާބެއްގައިމި   އެހެން  ކޮންމެވެސް ދޭންވާނެއެވެ.  އޮތް   މި  އެކަމަކު ބިލުގައި 

އަދި ތަރުތީބުކުރާއިރުގައި  ބަޔަށްލީ  މި  އަޅުގަނޑު  ފެންނާތީ  ކަމަށް  މިހިސާބުގައި  އިންނަންޖެހޭނީ  އަކުރު   މި 
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އަދި އެތަނަކަށް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ އިންނަނީއޮތްގޮތުން   ކުރީގައި  ފުރިހަމަކޮށްފަ. އުނިއިތުރުކޮށްފައި  ދެން  ޖެނެރަލާއި 

ހިޔަރިންގއަކަށް ބޭނުންވާ ރިމާންޑް  ދެވޭނެ.  ދައުލަތުގެ  އެހެން ދާން  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އެދޭ  ފަރާތުން  އިދާރާއެއްގެ 

 ވާހަކަ ލުހުންގެ ފު  އެކަމަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކޯޓަކަށް. ގެންދަން މި ޖެހެނި  އޭރުގަ ފުލުހުން މި ޢާއްމުކޮށް 

ނުވާތީ  އެކަން  އައިސްފައި  ކޮމެންޓުގައި  އެހެންވީމާ،  ފުލުހުންގެ  އޮތީ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ.   މި 

އެހެންނަމަވެސް، އަދި އެއާއެކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް   ދާނެ. ކޯޓަކަށް  ކޮންމެހެނެއް  ސާފުކޮށްދީފައި ފުލުހުން

އިޚްތިޔާރު އެކަހަލަ ލިބިގެންވާނެ ވެސް  އިތުރު ބަންދު ހަމަ  ދެން  ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ.  ކުރަނީ   ހިޔަރިންގއަކަށް  މި 

އެދެވިދާނެއެވެ.   ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ދާން ކޯޓަށް  އެދިގެން  ފަރާތަކުން ދައުލަތުގެ  އެހެން އެދިގެން  ކޯޓަށް  ކޯޓުން

އަނެއް   އުފެދޭ ގޮތަކީ. ދެން  ހެދި  އަޅުގަނޑު އިއީ ދެވޭނެއޭ އެ ފުރުޞަތު  މަތިން  ގޮތެއްގެ އަދި ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ

އަޅުގަނޑު ސުވާލަކީ  ފާހަގަކޮށްލީ  ސުވާލެއް އިނގޭތޯ  އެކަން  މާއްދާ ގޮތުގައި  ޖެހުނީ   މިހެން  މި  މި  ހިމަނަން 

ވެސް އެބަވޭ. ބިލުގައި  މި  އިނގޭތޯ  ޢާއްމު ކީއްވެގެންތޯ  ހަމަ މީއީ  ޖި ހިނގާނެ މިކަން އުސޫލަކުން  އެ  ނާޢީ   ގޮތް 

ހަމަ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން  ދާނެ، ފުލުސް   މީހަކު ގާނޫނުގެ  ވެސް  މީހާ  އެ  ގެންދާއިރުގައި  ހައްޔަރުކޮށްފިއްޔާ ކޯޓަށް 

އިތުރު   ބިލަށް މިހެން  މި  ކީއްވެބާ އެދޭ ކަމަށްވަންޏާ ވެސް ދާނެ. އެހެންވީމާ، ފަރާތަކުން  މީހާ ވެސް ދާނެ އަދި 

އޮތީ  މި  ޢާއްމުކޮށް ގެނެއްސަ  ވާހަކަ  މީގައި ނުބުންޏަސް  މި  ވާހަކައެއް  ނެތަސް ހިނގަންޖެހޭނެ   ލިޔެފައި 

އަދި ހިނގަމުންދާނެ ވެސް އޮންނާނެ ވާހަކައެއް އެއީ މިހާރު އެގްޒިސްޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ   މި ވާހަކައެއް  ގާނޫނުގައި 

އެހެންވީމާ، ވާހަކައެއް.  އޮންނާނެ  ވެސް  ހަމަ   ؟ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ ދޭތެރޭގައި މިކަމާ ކިހިނެއްތޯ އެކްޓުގައި  މި 

ގޮތް. ހިނގާ ގޮތް  އުސޫލެއް ހިނގަންޖެހޭނެ  މީގައި ލިޔަން މި  ދެން ޢާއްމު  އިޖުރާއަތުގެ   ޖިނާޢީ ޖެހުނީ  ކީއްވެބާ 

 ؟ ގާނޫނުގައި ވެސް އޮންނާނެވެސްމެ މި. ކޮމެންޓެއް އެބައޮތްތޯ

 

 އްކެވުން: މުޢިއްޒު ވާހަކަދެ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

ގާނޫނެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުގަނޑަށް މުޤައްރިރު އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާޢީ  މާއްދާ ގޮތުގައި   ކަމަށް އޮތް  މިގޮތަށް މި 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު   އެކަމަކު އިއްޒަތްތެރި އެހެން  އަނެއްހެން ނެތް. މުހިންމު ކަމެއް  އޮތުމުގެ  ވަންޏާމު މި ގާނޫނުގައި 

 ވެސް މީގައި ބޭނުންވާނެ. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ވެސް  ބޭނުން އަޅުގަނޑު  މުޢިއްޒު. މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުން  ގޮތެއް   އެހެން  ދެކިވަޑައިގަންނަވާ 

ހުށަހެޅު އަދި  ބަލާލަން. މެންބަރު   މެންބަރުގެ އިއްޒަތްތެރި އްވި ބިލު  އެކަމަކު  ބޭނުންވާނެ.  އަޅުގަނޑު  ކޮމެންޓެއް 

 މިހާރު... 

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ؟ދަންނަވާލަފާނަންތޯ ސާފެއްނުވި ތި ދެންނެވި އެއްޗެއް. ބޮޑެއް އެހާ އަދި އަޅުގަނޑަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މި   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިވާގޮތަކީ  މީގައި  ވެސް.  ބަސްފުޅު  ބޭބޭފުޅުންގެ  ހުރިހާ  ބޭނުން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

ފުލުހުންގެ   ނޫންތޯ ބިލުގައި އެބައިނދޭ އެއްފަހަރަކު މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ކޮމެންޓެއް ވެސް ފުލުހުން ވެސް ކުރިއެއް 

ނީނދޭ   އިން  ވާހަކަ  ޑްރާފްޓުގައި  ބިލުގެ  މި  ގެންދާއިރުގައި  އެ  ހައްޔަރުކޮށްގެން  މީހަކު  ހިޔަރިންގއަކަށް  ރިމާންޑް 

ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިންނަނީ  އިނގޭތޯ.  އާއި ގޮތުން  ފުރުޞަތު   ދެން ވާހަކަ  ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  އިތުރަށް 

ތުން ކޮމެންޓްކޮށްފައި އެބައޮތް މީގައި ފުލުހުންގެ ނަން  ބުނެފައިވޭ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންގެ ފަރާ  ދޭންޖެހޭނެއޭ އެހެން

ދެން  އިނގޭތޯ  ވެސް  ކޮންމެހެނެއް  އެހެންވީމާ،   ފަހުން ވާހަކަ  ފަރާތްތަކުގެ އެހެން  ގެންނައްޗޭ  ގެނެޔަސް. 

ލިޔެފައި  ޑްރާފްޓުގައި  މިހާރު  ހުރިހާ  ކޮށްފައި ރަނގަޅު އެ  މަތިން އެގޮތުގެ އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން   ކަމެއް އެ 

ކީއްވެތޯ   މި ޖެހެނީ މިގޮތަށް މިހެން ބާއްވަން މި އަކުރު  މާއްދާ ރަނގަޅުކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމްލަކޮށް މުޅި މި 

ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއްޔާ ފުލުހުންނޭ   އުސޫލެއް މި އޮންނަ ސުވާލު މި އުފެދެނީ ހަމަ  ނޫންހޭ 

ހާގެ ފަރާތުން ވަކީލު ވެސް ހުންނަންޖެހެނޭއެ މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް. ކީއްވެބާ  ކޯޓަށް ގެންދާނީ އެ މީހާ. އަދި އެ މީ

އަޅުގަނޑު   މީތި މި މާއްދާ މީގައި މި ހިމަނަން މި ޖެހެނީ ޚާއްޞަ ބިލުގައި ޚާއްޞަ ގޮތަށް އުސޫލުން ޢަމަލުކުރާ. 

އަޑުއިއްވާލަން ކިޔާލަންތޯ ގާނޫނު އެއީ އެއްފަހަރު. އޭތި  މި  މީގެ.  އިނގޭތޯ  މާއްދާގައި    1ގެ    203ގެ  )ރ( 

ބަންދާމެދު ފަރާތުގެ  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށެއްގެ  ހާލަތެއްގައި  ޝަރީޢަތުގެ   ގޮތެއް ބަޔާންކުރާ  ބާއްވާ  ނިންމުމަށް 

ތުހުމަތުގައިވާ މަޖިލީހުގައި ފަރާތުގެ  ފަރާތާއި ކުށުގެ  ނުވަތަ  ވަކީލުންނާއި އެ  ފަރާތާއި  ހައްޔަރުކުރާ   އޭނާ 

 އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ ކަމާގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އެފަދަ  ޖެނެރަލް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

އެދި މަޖިލީހުން ފަނޑިޔާރު ބައިވެރިވުމަށް  އެ ފުރުޞަތު   މަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ހުށަހެޅުމުން  ފަރާތްތަކަށް  އެ 
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މިވެސް ކޮމެންޓް ހިސާބެއްގައި ންއެހެ ކޮންމެވެސް ދޭންވާނެއެވެ.  ވާހަކައެއް.  އޮތް   އިއްޒަތްތެރި ޕްލީޒް. ބިލުގައި 

 މެންބަރު...  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ވާހަކަ މި އަންނަނީ  ޖެނެރަލްގެ  މީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ކީއްވެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝަހީމް   އެބައޮތް އަރުވަންތޯ ފުރުޞަތެއް ޝަޙީމަށް މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ފުރަތަމައަޅުގަނޑު   އެދިވަޑައިގެންފަ. 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު

ގިނަ   ރު މި ލައިވްކުރަމުންދާއިރުގައި ވަރަށް މިހާ ބޭފުޅަށް ގިނަ  މި ވަރަށް  އެދުނީ ފުރުޞަތަކަށް އަޅުގަނޑު އާދެ!  

ހަމައަށް އައިމަ ވަރަށް ބޮޑު ރިކުއެސްޓެއް އެއީ   އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑާ މީތި އެބަ އަޑުއައްސަވާ  ބޭފުޅުން

އުސްތާޛު   އަދި  ވެސް ބަހެއް އައުން  ލަޠީފްގެ  އުސްތާޛު ޙަސަން  ޕޮއިންޓަށް  ބުނުން.  މި  ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ 

 ވަރަށް އަޅުގަނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން އިނގޭތޯ އުސްތާޛުގެ ބަހެއް މި ކޮމެންޓަށް ލިބުން އެހެންވެ، އަސްލު

 މުހިންމު ކަމަށް ފެންނާތީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ތި ތެރިއިއްޒަތް ހީވަނީ އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން   މެންބަރު  ވާހަކަކޮޅަކީ  ފާހަގަކުރައްވާ 

ޙަސަން   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ، ވަކީލުން. ގާނޫނީ ގިނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީގައި ވެސް އެބަ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

އެހެން އަދި  މުހިންމު  ވަރަށް  ކޮމެންޓް  ބޭފުޅާގެ  އެ  ވަކީލަކަށްވާތީވެ  ގާނޫނީ  ވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ލަޠީފަކީ  ކޮންމެ   

ކޮމެންޓު  ވެސް  އެބަ   ސިރާޖަށް މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި .ދެން މުހިންމު ވަރަށް  މެންބަރެއްގެ  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ 

 އަރުވަން އިނގޭތޯ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވީމަ. މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އިނގޭތޯ.  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ
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 ނޫން، ޙަސަން ކޮމެންޓަކަށްފަހު އަޅުގަނޑު، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަންގެ ކޮމެންޓަކަށްފަހު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިއަށް ގެންދެވުން  ވާހަކަ  ނާރުވާ މިހިރީ. އެދިވަޑައިނުގަތަސް ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެދިވަޑައިނުގަންނަވާތީ    އާދެ! އަދި 

ހަމަ ވަރަށް އެދެވިގެންވޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު ކުރިއަށްގެންދަވަން އަދި މި  

ކުރިއަށްގެންދަން   ދެން  އަޅުގަނޑު  އެދިވަޑައިގަތީމާ  ފުރުޞަތަށް  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވަގުތު. 

 ފުރުޞަތު އަރުވާނީ.  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  ބަރުމެން ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މަޖިލީހަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ  އެބަވޭ  ފާހަގަ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް މީގައި  ޝުކުރިއްޔާ 

މި މާއްދާއިން. ޢާއްމުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ޖެނެރަލް ބައިވެރިވާންވާނެ ކަމަށް މީގައި އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ 

ނެރަލް ބަންދުގެ، ބަންދުގެ މަޖިލީސްތަކަށް ހާޒިރުވަނީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުގައި އެކަނި  ޖެ

 ؟ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އެއީ ތަފާތެއްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވެ މި މާއްދާގައި އިން. އެހެންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯޓަށް  އާދެ!   ގެންދާނޭ  ފުލުހުން  ހައްޔަރުކޮށްފިއްޔާ  މީހަކު  އުސޫލެކޭ  ޢާއްމު  ހަމަ  މިއީ  ނުކުތާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

ވެސް   މައްސަލައެއްގައި  ކޮންމެ  އެކަހަލަ  ހުރަހެއް ނެތް  އެއްވެސް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  އަދި  އިނގޭތޯ. ދެން 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކަށް މިވީ ކީއްވެބާވައޭ މި ބިލުގައި މި އޮތް  ފުލުހުންނާ އެކުގައި ވަޑައިގަތުމުގައި އިނގޭތޯ. ދެން  

 އުސޫލެއް މިހާރު ވެސް...

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މީގައި އޮތް އުސޫލަކަށްވުރެ އިތުރުވާ ތަންކޮޅަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ވަކީލުންނާއި ހައްޔަރުކުރި ފަރާތާއި ނުވަތަ  

ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވާންވާނޭ. ޢާއްމުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތުތަކުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން  ޕްރޮ

ނިމެންދެން   ޝަރީޢަތް  އެހެންނަމަވެސް،  ނުއެއްފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ބައިވެރިވާތަނެއް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ޢާއްމު 

ވެ އޮންނަގޮތުން  މިހާރު  ހާލަތުގައި  އެ  ބަންދުކުރާ  ޢާއްމުކޮށް  ބޭނުންވޭ.  ބަހެއް  ޖެނެރަލުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އްޖެއްޔާ 
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މި   ސިޓީއެއް  ފަރާތުން  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޢަމަލުކުރާގޮތަކީ  ގިނަފަހަރު  ވެސް  ބައްދަލުވުމުގައި 

 އޮންނަނީ ފޮނުވާފަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ތަފާތެއްހެން މި މާއްދާގައި އޮތް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  ؟ އާދެ! އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ތި ނުކުތާ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް މި އުފެދޭ ސުވާލަކީ މީގެ ޕޮއިންޓަކީ ކޮބައިތޯ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިކަހަލަ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރީމާ ވަޑައިގަތުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް ޓަކައި  

ން ޢާއްމު ގޮތަށް ކުރީގައި އެހެން ގާނޫނުގެ އެހެން ބައިތަކުގައި އެ އޮންނަ ގޮތަށް  ހިމަނާފަ އޮތީތޯ ނޫނިއްޔާ ހަމަ ދެ

އަރުވާނަން   ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އުފެދެނީ.  މި  ސުވާލު  މި  ލިޔެލީތޯ  ގޮތެއް  އިތުރު  ހަމަ  ވެސް  ކަމަކު  އޮތް 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އިނގޭތޯ.  

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ފަނޑިޔާރުން   އަދި  ވާހަކައާއި  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މާއްދާގައި  މި  ބޭނުންވީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

އޮތްއިރު   ހާޒިރުވެވެން  ފަރާތްތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ބެހޭ  ކަމާ  ގޮތެއްގެމަތީން ސަރުކާރުގެ  ކަނޑައަޅާ 

ފެނޭ އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން  އަޅުގަނޑަކަށް ނު

އެ އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ހާޒިރުވެވޭނެ ވާހަކަ އެއް ނުވަތަ ފެންނާނެ ވާހަކައެއް މިކަހަލަ އެއްވެސް  

ކުރިން   އަޅުގަނޑުމެން  ނެތް.  ލިޔެފައެއް  ހުރިހާ  ވާހަކައެއް  ވާހަކައެއް  އައި  ދައްކަމުން  ތަކުރާރުކޮށް  ހަމަ  ވެސް 

ގޮތެއްގައޭ.   ބޮޑު  ހާމަކަން  އެކީގައި  މިނިވަންކަމާއި  ހުޅުވާލެވިގެން  ބޭއްވެންޖެހޭނީ  ވެސް  ގެ  2008ޝަރީޢަތްތަކެއް 

ހަ  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  މަޖިލީސްތައް  މުއްދަތުގައި  ހުރިހާ  ބޭއްވޭ  މި  ވެސް  މަ  ފަހުން 

ސިއްރުކުރެވިގެން ހަމަ ކްލޯޒް ޑޯ ހިޔަރިންގްސްގެ ގޮތުގައި މި ބޭއްވެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  

ގޮތުގައި ރިމާންޑު ހިޔަރިންތަކަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްތަކެއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ނިންމުންތައް ނިންމާ  

ނުވަ ޑެޝިޝަންސް  ޖުޑީޝިއަލް  މި  އަދި  އެހެންވީމާ،  މަޖިލީސްތަކެއް.  ޝަރީޢަތުގެ  ނިންމާ  ނިންމުން  ޤަޟާއީ  ތަ 

ވެސް   މީހުންނަށް  އެ  ހުޅުވާލެވިގެން  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އަޑުއަހަން  އޮންނަންޖެހޭނީ  ވެސް  މަޖިލީސްތައް 

ބޭނު އައިއިރު ވެސް އެ އަޑުއަހަން  ފަރާތްތަކެއްގެ ވާހަކަ  މީހުން ނުވަތަ  ވަދެވޭގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެ ހުރިހާ  ންވާ 

ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ނުވަތަ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އެކްސެސް ނުވަތަ އެ އޮތްކަން ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް  

ރަނގަޅު   ވަރަށް  ފެނޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކޮށްލަން.  ހަމަ  އެކަން  އަޅުގަނޑު  ނެތީމަ  ބިލުގައި 
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ސުޕްރީމް   ގޮތެއްގައި  އިނީޝިއޭޓިވްއެއް  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ހަމަ  އޮތީ  އެ  ނަންގަވާފައި  ހަމަ  ވެސް  ކޯޓުން 

ލައިވްކުރައްވައިގެން ވެސް ހަމަ ޝަރީޢަތްތައް ހަމަ ހިންގަވަން ފަށްޓަވާފައިވާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑަކަށް  

ގެ ފަހުން ވެސް ރިމާންޑު  2008ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނޭ އަޅުގަނޑުމެން އެ މަގަށް ނުދާންވީ ސަބަބެއް.  

ރިމާންޑު   ފަށަން.  މިއީ  ހިސާބެއްހެން  ރަނގަޅު  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  ކަމަށް  ނުބޭއްވުނު  ހިޔަރިންތައް 

ހިޔަރިންތައް ވެސް ހަމަ ހުޅުވާލައިގެން، ޢާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ވީހާ ވެސް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި  

ން. ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އެކަންކުރަން ފެށީމަ މިވާގޮތަކީ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި އަދި އެކައުންޓަބިލިޓީ  އެކަން ކުރެވު

އަދި   ރައްކާތެރިވާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންމުމުގައި  ކަންތައްތައް  ގޮތްގޮތަށް  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން  އަދި  އަންނަނީ  މި 

ޙަޤީޤަ ރިޢާޔަތްކުރާނެ  ކަންތައްތަކަށް  ގިނަ  ރައްޔިތުންގެ  ވަރަށް  ވެސް  ނިންމާގޮތް  މައްސަލަތައް  އަދި  ތުގައި. 

ޑިމޮކްރެޓިކް   މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ހިނގާދިއުން  އެކަން  ކުރިމަތީގައި 

ނޑަށް ފެނޭ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެކަން ހިނގަންޖެހޭ ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަ

އެ އަޑުއަހަން   ވެސް އާންމުންގެ ތެރެއިން  މިފަދަ އަޑުއެހުންތައް  ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން  ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުގަނޑު 

ބިލު   މި  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ވަދެވޭ  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކެއް  އެ  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ 

 ން ދިއުން.  ނުވަތަ މި މާއްދާ ޑްރާފްޓުވެގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިސްނުންފުޅެއް އެބައޮތްތޯ  މެންބަރެއްގެ  އިއްޒަތްތެރި  އެހެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ؟ އާދެ! 

އިންތިޒާރުގައި މިހިރީ އިނގޭތޯ. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން  

ފިޔަވައި  އަ ފަރާތުން  ހަސްމުންގެ  އަޑުއެހުންތަކަށް  ވެސް  ޝަރީޢަތެއްގެ  ކޮންމެ  ހަމަ  ބޭނުންވެފައިވާ  ވެސް  ބަދު 

ކަމުގައި   ހިޔަރިންއެއް  ރިމާންޑު  އަދި  ފިޔަވައި  އެ ސިއްރުކުރަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް  ހާލަތްތަކުގައި  ޚާއްޞަ  އިނގޭތޯ 

އަޅުގަނޑުމެ އެކަމަކު  ވަދެވޭނެ.  އަޑުއަހަން  ގޮއްސަ  ވިޔަސް  ޢަމަލުކުރަމުން  މިހާތަނަށް  ތެރެއިން  ސިސްޓަމުގެ  ންގެ 

އޮތީ ރިމާންޑު ހިޔަރިންގއަކީ އިތުރަށް ބަޔަކަށް އެއްވެސް އޯޑިއަންސެއް ނެތް ގޮތަށް ހިންގާ އަޑުއެހުންތަކެއް ގޮތުގައި  

ބަދަލު އަންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއާ އެއްކޮށް މި ބިލުގައި މިހާރު  ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް 

ލާފައި   މި މާއްދާގައި މި  އޮތީ  ހާލަތުގައި މި  ޚާއްޞަ  އެއްވެސް ބިލެއްގައި ނެތްކަމެއް މި  އެހެން  ފާހަގަކުރަނީ  މި 

ޢާއްމު ފަރާތްތަކުގެ   ބޭނުންވާ  އަޑުއަހަން  އާންމުން  ނެތް  ވެސް  މީގައި  ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު އުފެދެނީ. އަދި  މިއޮތީ 

އަދި  ވާހަކައެއް.   ދެން  އިތުރުން.  ފުލުހުންގެ  ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނޭ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޮންނަނީ  މި  މީގައި 
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ކަނޑައަޅާ   ފަނޑިޔާރު  ފަރާތްތަކަކަށް  ރިކުއެސްޓުކުރާ  އެކަމަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުގެ 

ވެސް އަސްލު ހުއްދައެއް ނޫން މިކަހަލަ ހިޔަރިންއަކަށް    ގޮތެއްގެމަތީން އެ ހުއްދަ ދެވިދާނޭ އިނގޭތޯ. އެ ފަރާތްތަކަށް 

މީހަކަށް ވެސް   ލިބިގެންވާނެ ކޮންމެ  އިޚްތިޔާރު  އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ  ދެއްވަންވާނީކީ ފަނޑިޔާރުން  ދާއިރުގައި ވެސް 

ފަރާތްތައް  ބެހޭ  ކަމާ  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ވެސް  ފަރާތްތަކުން  ޢާއްމު  އެއީ  ވަދުމުގެ  އަޑުއަހަން  ވެސް.  ޝަރީޢަތް   

މި   ކީއްވެގެންތޯ  އުޅެނީ.  މި  ނުވިސްނިގެން  އުޅެނީ.  މި  ނޭނގިގެން  އަޅުގަނޑަށް  މަޤްޞަދު  މި  މީގެ  އެހެންވީމާ، 

މި   ބާބެއްގައި  ޢަމަލުކުރާ  ޚާއްޞަކޮށް  ހާލަތުގައި  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ކީއްވެގެންތޯ  ބިލުގައި  ޚާއްޞަ  މި  ބިލުގައި، 

ތީ އެހެން މި ގާނޫނުގައި، އަސްލު މިހާރު އެގްޒިސްޓިންގ ގާނޫނުގައި ނެތް  ކީއްވެތޯ މި ވާހަކަތައް މި އޮ؟ އޮންނަނީ

 ވާހަކައެއް. މީގެ ތެރެއަށް މި ލީ ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑަށް ސުވާލު އުފެދޭތީ ހައްތަހާ ވެސް އިނގޭތޯ.  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ؟ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްވީމަ ޚާއްޞަކޮށްހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ދެން އުސްތާޛު އެބަ އިންނެވިތޯ ކޮމިޓީގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙަސަން ލަޠީފް އެބަ އިންނެވި ކޮމިޓީގައި. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިރޭގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން  

ހިއްސާ މުހިންމު  އަޅުގަނޑަށް  ވަރަށް  އެހެން  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި  ޖަލްސާގައި  ވާހަކައެއް.  އެހެން  ކުރި 

ގޮތަކަށް   މިކަހަލަ  ވަޑައިގެން  ޖޮއިންވެ  ދޭތެރެދޭތެރެއަކުން  ދެމެދުގެ  އެ  އެކުގައި  އޮތުމާއި  ވެސް  މީޓިންގއެއް 

ވެދާނެ   މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  ވިދާޅުވެފައި  ކަމަށް  މިވަގުތު  އުޅުއްވޭނެ  މީޓިންގގައި  އަނެއް  އަދި  ފަހަރުގައި 

ކުރިއަށް ދަމާ ދެއްތޯ ކަމަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ އިހަށް ޕާކުކޮށްލާފައި  ހަދަންވީ ގޮތަކާއިމެދު  ؟ އިންނެވީ 

ނޫނިއް  ހުޅުވާލާނީތޯ  އެގޮތަށް.  އެދެނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ފަރާތްތަކަށް  ޢާއްމު  އިތުރަށް  ހުޅުވާލާނީތޯ  ޔާ  އިތުރަށް 

އެހެން   ގާނޫނުގެ  އެހެން  ކީއްވެތޯ  މިއޮތީ  ލާފައި  މި  ހާލަތުގައި  ޚާއްޞަ  މި  މާއްދާ  މި  ބިލުގައި  މި  ކީއްވެގެންތޯ 

އޮތް ގާނޫނުގައި ޕްރޮސީޖަރ އެކްޓުގައި.   އިނގޭތޯ. މިދެންނެވީ މިހާރު  ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ނެތިސް  ތަންތަނުގައި އެ 

ދެ؟ ކިހިނެއް ކުރިއަށްދަމާ  އެއީ  ؟ އްތޯޕާކުކޮށްލާފައި  އާދެ!  މާއްދާ  203ޖެހިލާފަ.  އިން  ދެން  އާދެ!  )ރ(  ގެ 

)ރ(،   އިނގޭތޯ.  ކިޔާލަދޭނަން  ގާނޫނުގެ    -3ގެ  203އަޅުގަނޑު  ބަޔާންކުރާ    1ގެ    203މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ރުތަކާއި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޯޓު އަމު   204ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި ގާނޫނުގެ  

ފޮނުވުމުގެ   ފަރާތަށް  އެދުނު  އަމުރަށް  އަސްލު  އަމުރުތަކުގެ  ނެރޭ  ކޯޓުން  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ވެސް  މިނޫން  އަދި 
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ބަދަލުގައި އެ އަމުރުތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއެއް މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

ކިހިނެއްތޯ ލިބިގެންވޭ.  ދެއްތޯ ؟ކޯޓަށް  ބަދަލުގައި  ؟ ރަނގަޅު  ފެކްސްގެ  އޮތީ  އެދިފައި  ފަރާތުން  ޑީ.ޖޭ.އޭގެ  އެއީ 

ލިބެންވާނޭ.   ހުއްދަ  ވެސް  ގޮތަށް  ފޮނުވޭނެ  ޒަރިއްޔާއިން  ވަޞީލަތެއްގެ  ފޮނުވޭނެ  ޒަރިއްޔާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ބޮޑަށް އެހެން ވަޞީލަތް އެއްޗަކަށްވުރެ  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުންކުރާނެތީ  ފެކްސްއަކީ ބައެއްފަހަރު ދެން  ބޮޑަށް  ތައް ވަރަށް 

އެހެންވީމަ ދެއްތޯ  ރަނގަޅު  ދެއްތޯ.  އެއީ  އިޢުތިރާޟު  ؟ ކަންނޭނގެ  މެންބަރުން  ބެލީ  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އާދެ! 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް    203ނުކުރައްވަންޏާ. ދެން މި އޮތީ )ށ(. މި ގާނޫނުގެ  

ގާނޫނުގެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަ މި  ޢަމަލުކުރުން    204މަ  އުސޫލުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  )ރ( ގައި  )ނ( އަދި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކޯޓު   ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތީން  ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އިސް  ގޮތުން ހުއްޓާލާ  ވަގުތީ 

 ؟ ކޮބާ ކޮމެންޓަކީ ތި ބޭފުޅުންގެ އަމުރުތައް ދޫކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭ.

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނިޔާޒް ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާލެހުޅު

ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން ކުރިން މިދިޔަ މާއްދާގައި )ހ( ގައި ދެން   ފެންނަނީ ހަމަ މި މާއްދާ  އަޅުގަނޑަށް 

މިސާލަކަށް   ކިހިނެއްތޯ.  ވެރިފިކޭޝަނަށް  އޭތި  ފޮނުވުމަށްފަހު  އަމުރު  ކޯޓު  އެ  މިހާރު  ޑިވައިސަކުން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؟ ރިސީވްވިތޯ ޗެކްކުރުން އެ މައްސަލައަކަށް ނުވާނެތޯ މުޤައްރިރު  ވެއްޖެއްޔާމުން މެއިލެއް ކޮށްލާފައި އެ މެއިލް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަން މިގޮތަށް މި ސިސްޓަމު މެދުވެރިވެގެން ޝަރީޢަތްތަކާއި މި އަޑުއެހުންތައް ހިންގާއިރުގައި  

އި އެބޭފުޅުން ޝެއަރކުރަންޖެހޭނެ އީމެއިލް ވިޔަސް އީމެއިލް  ކޯޓާ އޭގެ ޕާޓިސިޕަންޓުންނާއި އޮންނާނީ ކޮމިޔުނިކޭޓުވެފަ

މައްސަލައަކާ ގުޅޭ   އެ  ހުންނާނީ  އެކަން  ވިޔަސް  ވަޞީލަތެއް  އެހެން  ބޭނުންކުރާ  އެ  ވިޔަސް ދެން  ނަންބަރު  ފޯނު 

އެވާހަ  އެހެންވީމާ،  ހީވަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކުރެވިފައިހެން  އެކްސްޗޭންޖު  މެދުގައި  ފަރާތްތަކެއްގެ  އަދި  ހުރިހާ  ކަތައް 

ލިޔުނީމަ  އެހެން  މިކަންކުރެވޭނޭ  ޒަރިއްޔާއިން  ވަޞީލަތްތަކުގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  މި  ނެތެއްކަމަކު  ލިޔެފައި    ބަޔާންކޮށްފަ 

މިވެނި  ދެން   ތިމަންނަމެން  ގުޅިގެން  މައްސަލައިގައި  މި  މީއޭ  އެގޮތަށް.  ހަމަޖައްސާނީ  ބޭފުޅުން  އެ  އިންތިޒާމު 

އެ   ކަންނޭނގެ  އެގޮތަށް  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ވަޞީލަތަކީ.  ކޮމިޔުނިކޭޓުކުރާނެ  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް 

 ވިސްނިފައި އެ އޮތީ.  

 



 2020ޖޫން    2                               ވަނަ ބައްދަލުވުން  24ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

12 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޒްނިޔާ ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާލެޅުހު

 އާދެ!  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށ( އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް މި ދަނީ. )ށ(.. ؟ )އާދެ! ކޮމެންޓެއް ނެތްތޯ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

  204ވަނަ މާއްދާ. އެއީ އިޖުރާއަތު ގާނޫނުގެ    204މި އޮތީ މި ގާނޫނުގެ    204އަޅުގަނޑު ކުޑަ ކުޑަކަމެއް. މިހާރު  

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ ތޯ 204އާދެ! އާދެ! މިހާރު އިޖުރާއަތުގައި އޮތް މާއްދާހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ނޫންތޯ އެދެނީ  ރިފަރެންސެއް  އޮތްގޮތް    204މިހާރު  ؟ އާދެ!  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އާދެ!  މާއްދާގެ...  ވަނަ 

 ގޯހެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. )ހ( އަދި )ށ( ގައި ވެސް އެއޮތްގޮތް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް    203މި ގާނޫނުގެ  ؟ )ހ( އަދި )ށ(ގައި ރަނގަޅު ދެއްތޯ

ގާނޫނުގެ   މި  ޢަމަލުކުރުން    204މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  އުސޫލުތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  )ރ( ގައި  )ނ( އަދި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގޮތުން   ކޯވަގުތީ  ކޯޓު  ހުއްޓާލައި  މަތިން  އުސޫލުތަކެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  އިސްފަނޑިޔާރު  ނުވަތަ  އިސް ފަނޑިޔާރު  ޓުގެ 

އުމުރުތައް ދޫކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަސްފާ، އިދާރީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ  

 . މި ދެ މާއްދާއަށް މި ދެ އަކުރަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކޮމެންޓުތައް

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މާއްދާ   މި  މިގޮތަށް  ކޮމެންޓެއް.  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝިއަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މިއީ 

 ހިމެނުމަށް. ހަމަ މި އިބާރާތް އިންގޮތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްތޯ. ކުރީގައި އިނީ ފެކްސް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށްހެން އަޅުގަނޑު... އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތުގެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ދެ

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރިން ބިލު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއިރުގައި މި މާއްދާއެއް ހިމެނިފައެއް ނެތް. ދެން ތަކުރާރުވެފައި އިން އެއްކަލަ ޚާއްޞަ  

 ހިމެނިފައި އިނީމަ އެ ތަކުރާރުވެފައި އިން މާއްދާ އުނިކުރުމަށްފަހު،  ހާލަތުގެ ބައި ވެސް އެއީ ޢާއްމު ހާލަތުގެ މާއްދާ 

 މި މާއްދާ މި ހިމެނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އިނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގަނޑު މީތި ހަދަމުން ދިޔައިރުގައި އިވުނީ އުނިކުރާ  އަޅު  -4ގެ  203އޯކޭ. ދެން އޮތް މާއްދާ އިނގޭތޯ ދައްކާލަދެއްވާ.  

ބަލާލަމާ.   އިނގޭތޯ.  ލިޔުނީ  މި  ގޮތުގައި  މި   -4ގެ  203އެއްޗެއްގެ  ކިޔާލަދޭނަން.  ގޮތް  މިއޮތް  ގާނޫނު  މި  )ހ( 

އިތުރަށް  203ގާނޫނުގެ   ހާލަތުގައި  އެ  އަދި  އޮތުމާއެކު،  ހާލަތެއް  ބަޔާންކުރާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  އެއްވަނަ  ގެ 

ބެލުމުގެ  ރިޢާ ފުލުހުންގެ  ތުހުމަތެއްގައި  ކުށުގެ  ހިނދު،  ރިޢާޔަތްކުރާ  ކަންކަމަށް  ބުނާ  މާއްދާގައި  އެ  ޔަތްކުރުމަށް 

އިންތިޒާމު   ބައްދަލުކުރުމުގެ  އުސޫލުން  ޢާއްމު  ވަކީލާ  ގާނޫނީ  އޭނަގެ  ފަރާތުން  ހައްޔަރުގައިވާ  ނުވަތަ  ދަށުގައި 

ކޮންފަ  ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  ދިންނަމަ  މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ  ހަމަޖައްސަން  ވަކީލާ  އޭނާގެ  މެދުވެރިކޮށް  ރެންސިންގ 

ހުންނަ   ވަކީލު  މުޢާމަލާތްތަކުގައި  އެ  ވާނެއެވެ. އަދި  ހަމަޖައްސައިދޭން  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  އޭނާ  އިންތިޒާމު 

ގެ މައްސަލައިގައި އޭރުގައި  ތަނުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަކީލުގެ ޒިންމާއެކޭ. މަޑުކޮށްލައްވާ. މި ނަންބަރިން

 އަޅުގަނޑު އިނީ އުނިކުރެވިފަ. ތި މާއްދާ އަޅުގަނޑު އިންނާނީ ލިޔެފަ.   4ގެ   203އިނީ 

 

  އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . 2035މުޤައްރިރުގެ ޑްރާފްޓުގެ 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީތި  5ގެ  203 އަޅުގަނޑު    4ގެ  203.  ދެއްތޯ.  އެއީ  ހިސާބު  އަންނަންޖެހޭ  ހެދުމުގައި  ނަންބަރިންގ  މި  އަށް 

އިނގޭތޯ.   ގާނޫނުގެ    -5ގެ  203ކިޔާލާނަން  މި  ޑްރާފްޓުގެ.  އަޅުގަނޑުގެ  ދެންނެވީ  މި  މިހެން  ވަނަ    203)ހ( 

ގައި އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެ މާއްދާގައި ބުނާ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް އޮތުމާއެކު އަދި އެ ހާލަތު

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ހިނދު، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުގައިވާ ފަރާތަކަށް  

އޯޑި ނެތްނަމަ  ހަމަޖެއްސެން  އިންތިޒާމު  ބައްދަލުކުރުމުގެ  އުސޫލުން  ޢާއްމު  ވަކީލާ  ގާނޫނީ  ވީޑިއޯ  އޭނާގެ  އަދި  އޯ 

ފަރާތުން   ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  އޭނާ  އިންތިޒާމު  މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ  ވަކީލާ  އޭނާގެ  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ 

ހަމަޖެއްސުމަކީ   އިންތިޒާމުތައް  ތަނުގެ  ހުންނަ  ވަކީލު  މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި  އެ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހަމަޖައްސައިދޭން 

ފަ މީގެ  ޒިންމާއެކޭ.  ތަނުގެ  ވަކީލުގެ  ހުންނަ  ވަކީލު  މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި  އެ  އަދި  އިނގޭތޯ.  ފޮޅުވަތް  މިކީ  ހު 

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަކީލުގެ ޒިންމާއެކޭ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ކޮމެންޓުގައި  

ކޮ ވެބް  މި  ވަކީލާ  ފަރާތާއި  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  އޮންނަނީ  ވާހަކަދެއްކޭނެ  ފާހަގަކޮށްފައި  މެދުވެރިވެގެން  ންފަރެންސް 

އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާއިރުގައި އެ އިބާރާތް ކުރީގައި އޮތްގޮތުން ހީވާ ކަހަލަ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ އެ ވަކީލު ގޭތެރޭގައި  

އިންނާތީ    އެ ވަކީލުގެ އޮފީހުގައި އެ އިންތިޒާމުތައް ވެސް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނީ ހަމަ ދައުލަތުންނޭ އިނގޭތޯ. އެހެން

ފެންނަގޮތުގައި އެހެން އެ އިބާރާތް އެހެން   ލީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް  މި  އަޅުގަނޑު  އިބާރާތް މިގޮތަށް  މި 

މާނައަކީ   އޭގެ  މީހާއާ.  ބަންދުގައިވާ  ވަކީލާއި  ހަމަޖެހެންވާނެއޭ  އިންތިޒާމުތައް  އެ  ބުނުމަކީ  ބުނާ  އެ  ނުލިއެއްކަމަކު 

ދައުލަތުން ހީވަނީ  ދެން  އަޅުގަނޑަށް  ލޯޔަރާ.  އޭނަގެ  އެކްސެސްވާންޖެހޭނެއޭ  މީހާއާ  ހުންނަ  ޖަލުގައި  އެ  ޖެހޭނެއޭ   

މި  ؟ އޭނަގެ ލޯޔަރުގެ ކަމެއް އެއީ އޭނަ އެ ވަސީލަތެއް ހޯދައިގެން އެކަން ކުރުމަކީ. ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ

 ހުތުރުކަމަކަށް ވެސް ވާނެ ބައެއްފަހަރު.  ހުރިހާ ޑީޓެއިލްސްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއްގައި ލިޔުމަކީ ވަރަށް 

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިޔަސް   ގޮތެއް  ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  ތާއީދުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑަށް  ތިގޮތަށް  ވެސް  އާދެ! އާދެ! އަޅުގަނޑަށް 

ދައްކާ ކޮމިޓީގައި  މި  ވެއްޖިއްޔާ  މާނަކުރާއިރުގައި  ހާލަތެއް  ދެން  އެކަހަލަ  ބަލާނީ.  ނޫންތޯ  ވާހަކައަކަށް  ހުރި  ފައި 

ދިމާވެއްޖިއްޔާ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހީވަނީ އެ ނުލިޔުނެއް ކަމަކު އެކަން ހިނގާނީ އެގޮތަށްހެން. ކޮންމެހެން އެ ވާހަކަ  

 އެހެން ނުލިޔުނެއް ކަމަކު. އެއީކަން މަޤްޞަދަކީ ވެސް ސާފުވާނެ. 
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  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އައިއިރު   ވާހަކަ  ވާހަކައެއް ވަކި ޝަރީޢަތްތަކުގެ  މި  ނެތެއް ނޫންތޯ  ވެސް  ބާބުގައި  އައި  ފުރަތަމަ  ބިލުގެ  އަނެއްކާ 

ވެސް ނެތެއް ނޫންތޯ ވަކީލުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަންވާނީ ވަކީލޭ އެހެން ވެސް ނެތެއް ނޫންތޯ. ވެބް ކޮންފަރެންސް  

ޖެހޭނެ ވާހަކަ މި އިންނަނީ. އެ އިންތިޒާމުގެ ތެރެއިންނޭ އެކަން ކުރާނީ. އޭގެ  މެދުވެރިވެގެން އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން

އަދާކުރާނެ   މަސްއޫލިއްޔަތު  މަސައްކަތެއް،  އެ  ނަގައިގެން  އެބަޔަކު  ޒިންމާއެއް  ނަގަންޖެހޭ  އެބަޔަކު  ދެން  މާނައަކީ 

ކުރުމު މުޢާމަލާތް  އެ  އަދި  ދެއްތޯ.  ނުލާންވީ  ފޮޅުވަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  ތަނުގެ  ދެއްތޯ.  ހުންނަ  ވަކީލު  ގައި 

ކަމެއް   މައުނަވީ  އެހާ  އެއީ  ދެއްތޯ.  ނުކުރަންވީ  ޑީޓެއިލް  އެހާ  ޒިންމާއެކޭ.  ވަކީލުގެ  ހަމަޖެއްސުމަކީ  އިންތިޒާމުތައް 

އެ ނަގަން އިނގޭތޯ.   ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމުގައި  މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟެއް  ކަންނޭނގެ.  ނޫން 

 އެ ހުތުރު އެހެން އިނީމަ.   އަޅުގަނޑަށް ވެސް

 

  : ވާހަކަދެއްކެވުން މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު  ހެންވޭރު 

މުޤައްރިރު އަޅުގަނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުރެވެނީ މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވިގޮތަށް އެބައި އުނިކޮށްލުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް  

 ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޯ  ތެންކިއު. ދެން އޭގެ )ށ( އިނގޭތޯ މި ދަންނަވަނީ. އޭގެ )ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނާގޮތަށް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑި

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރާ މުޢާމަލާތަކީ   ފަރާތުން  ވަކީލާ ދެ  ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހައްޔަރުގައިވާ ފަރާތާއި 

ކަށަވަރުކުރުމަށް   ކަން  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ލިބިގެންވާ  ހުރުމަތް  ނުވާނޭހެން  އަޑުއިވިގެން  ފަރާތަކަށް  އިތުރު  އެހެން 

ފިޔަވަޅުތައް   އެންމެހައި  އެއީ  އަޅަންޖެހޭ  ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  އަޅަންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން  ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ  އޭނާ 

ކޮންސާނަކަށް   މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްކަލަ  އިބާރާތެއް.  އޮތް  ކޮށްފައި  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު 

ވާހަކަ ލޯޔަރާ  ކްލައިންޓާއި  މެދުވެރިވެގެން  ކޮންފަރެންސް  އޯޑިއޯ  ވީޑިއޯ،  އަޑުއެހުމެއް  ވިއެއްނުން  އެ  ދެކެވޭއިރުގައި 

އަހާފާނޭ ބިރު އޮންނާތީވެ އެކަން ޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ އަޑު ނާހާނެކަމުގެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ފޮޅުވައި އެ އިބާރާތް  

 ލިޔެފައި އެ އޮތީ.  

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ރު އަޑުއަހައިފިނަމަ ވާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށް. މުޤައްރިރު މީގައި ގެންނާނަންތޯ މިހާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޢޫޤޫބާތް ދިނުން ދެއްތޯ.  

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މީގައި ޢުޤޫބާތެއް ނުލިޔާނެތާ ދެއްތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްކަލަ އޮންނާނެއެއްނޫން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅު ދެއްތޯ.  މިއަކު ނުލިޔާނެ.  

ކޮޅުގެ ލަފްޒުތަކާއި މެދުގައި އަސްފާ ފާހަގަކޮށްލައްވައްޗޭ އިނގޭތޯ. އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި   މިތަންތަން  އެކަމަކު މީގެ 

މި  ފިޔަވަޅުތައް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަ ކިޔާފައި ދެން އޭނާ  އެ ފަރާތްފަރާތް  ޅަންޖެހޭނެ. ބައެއް ފަހަރު 

މި   ޓަކައި  ކޮށްލައްވައިދެއްވުމަށް  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  އޮތް  ކުރެވެން  ރީތިކުރުމުގައި  އިބާރާތް  އެހެންވީމާ،  ކިޔަނީ. 

ތަންކޮޅު ވެސް ފާހަގަކޮށްލައްވާ އިނގޭތޯ. ދެން މި އިންނަނީ ދެން އިން  އެ   މާއްދާ ދައްކާލަބައްލަވާ.  ނުކުތާ ވެސް 

ގެ އެއްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  203މި ގާނޫނުގެ  ؟ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ކޯއްޗަކަށް މިވަނީ   5ގެ  203.  5ގެ    203

މުއްދަތުތަކެއް   އަންނަނިވި  ހިނދަކު،  ދެމިއޮތްހާ  ހާލަތެއް  އެ  އަދި  މެދުވެރިވެ  ހާލަތެއް  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުގެ 

ފު ބޭނުންވާ  ނުހިނގާނެއެވެ. މިއީ  ބޮޑަށް  އެންމެ  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެކޭ  މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި  ދޭވަރަކަށް 

ހާލަތްތަކުގައި   އަންނަ  މި  އެހެންވީމާ،  ދިމާވެދާނެ.  މައްސަލަތަކެއް  އެކުލަވައިނުލައިފިއްޔާ  ޑްރާފްޓުތައް  މި  ގޮތަށް 

ގާނޫނުގެ   މި  ދެނީ.  މި  ނަންބަރުތަކެއް  މާއްދާ  99ގާނޫނުގެ  ބަޔާންކުރާ    118އާއި    ވަނަ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ނަންބަރު    -2މުއްދަތުތައް.   ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން  2010/17ގާނޫނު  ، ބިރުދެއްކުމާއި 

ގާނޫނުގެ   ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު.    212ވަނަ މާއްދާ އާއި    17މަނާކުރުމުގެ  މާއްދާގައި  ނަންބަރު    -3ވަނަ  ގާނޫނު 

މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ  ، ޓ2015/32ެ މުއްދަތު.    281ރަރިޒަމް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރު    -4ވަނަ މާއްދާގައި  ގާނޫނު 

ގާނޫނުލްޢުޤޫބާލުގެ    2014/9 ދެން    61ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދެން...  މުއްދަތު.  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ޖިނާޢީ    -5ވަނަ 

ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  ކުރުމަށް  ވަކިކަމެއް  ގުޅިގެން  އިނދޭތޯ    މައްސަލަތަކާ  މުއްދަތު.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އުސޫލަކުން 

ގަވާއިދަކީ އުސޫލު ދެއްތޯ. އުސޫލެކޭ ކިޔާފައި   ހިމެނޭތޯ  އެހެން ކަނޑައެޅެން. އުސޫލު މިހާރު  އުސޫލަކުން މުއްދަތު 
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ތަންކޮޅެއް އިނގޭތޯ. ޖިނާޢީ މައްސަ ލިޔެގެން އުޅޭތޯ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރި  ލަތަކާ  މިހާރު އެއްޗެހިއެއްޗެހި 

ގުޅިގެން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު. މީގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް  

ލިޔެފައިވާ   ގަވާއިދެއްގައި  ގުޅިގެން  ޝަރީޢަތްތަކާއި  އަޑުއެހުންތަކާއި،  މުއްދަތުތަކާއި،  ކުރުމުގެ  އިސްތިއުނާފް 

ހިމެނިގެންވެއޭ.   ގާނޫނުތަކުގެ  މުއްދަތުތައް  ހިމެނޭ  އެ  ލިސްޓުގައި  އެކީ  ދެންމެ  އުޅެނީ  މި  ބުނެދޭން  މި  މީގައި 

މިވެނި   އިސްތިޢުނާފު،  އެކުލަވާލާފައި  އެތެރޭގައި  ކޯޓުތަކުގެ  މިސާލަކަށް  ވެސް  ގަވާއިދުތައް  ހުންނާނެތާ  އިތުރުން 

އަ ނޫނީ  ތެރޭގައޭ  މުއްދަތެއްގެ  މިވެނި  ހުށަހެޅޭނީ  އިސްތިޢުނާފު  ކޮންމެވެސް  މައްސަލައެއްގެ  އެކަހަލަ  މުރަކުން 

ޝަރީޢަތެއްގެ   ވެސް  މެދުތެރެއިން  ޝަރީޢަތެއްގެ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ވެސް  ޑީ.ޖޭ.އޭ  ނޫނިއްޔާ  ގޮތަކުން. 

މިވެނި   ދީފައި  މުއްދަތުތަކެއް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ނޫންތޯ  އެބަހުރި  ވެސް  ތެރެއިން  މަރުޙަލާތަކުގެ  އެކިއެކި 

މި   ޖަވާބުދާރީވުމަށާއި   ނޫންހޭ  ލިބެންޖެހޭނެ  ފުރުޞަތު  ވެސް  މުއްދަތުތަކަށް  އެކަހަލަ  ކުރުމަށް.  ކަމެއް  މިވެނި 

މި   މިއީ  ވާހަކައެއް  އޮތް  އިތުރުކޮށްފައި  އައިސްގެން  ޚިޔާލަށް  އެހެންވެ  ވަނީނަމަ.  ކަމުގައި  ނުހިނގާ  މުއްދަތުތައް 

 ؟ ވާހަކައަކީ ފަސްވަނަ ނުކުތާގައި މިއިނީ. ކޮމެންޓެއް އެބައޮތްތޯ

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން މިހާރު މި އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮތް ގޮތަކަށް މުއްދަތު ދެވިފަ. މީގައި މިހުރި  

އެހެން   ބަޔާންކޮށްފަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެތަން އަންނަންޖެހޭނީ  މުއްދަތުތައް ނުހިނގާނެއޭ ކަނޑައެޅިގެން އެގޮތަށް 

ރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ބަލާއިރުގައި މުއްދަތުތަކެއް ދީފައި އެބަހުރޭ. ދެން މުއްދަތުތައް  ގޮތަކަށްހެން. އެއީ މިހާރު ވެސް އިޖު 

މި އޮންނަނީ މި ގާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ކިޔާލާނަން.  އިތުރަށް އިތުރުކުރުމަށް  ދީފައި ހުންނައިރު އެ މުއްދަތުތައް 

ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައިގެ  އެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ބަޔާންކުރާ  ނުވާނަމަ  ކަމުގައި  މައްސަލައެއް  ކުރެވިދާނެ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   އެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މުއްދަތު  މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު 

ދާގެ )ރ(  ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއޭ. ދެން އެއާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން މި އަންނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ މި މާއް

ނުވަތަ )ބ(ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންޖެހުނު ސަބަބު  

ވެސް   މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  ދަޢުވާއާއެކު  މައްސަލައިގެ  އެ  ލިޔުމެއް  ބަޔާންކުރާ 

ކޮ މޭރުމުންހެން  އެ  ނުހިނގާނެއޭ  އަންނަންވީ  ސީދާ  ހަމަ  އިނުންހެން.  ބަދަލުވެފައި  އެގޮތަށް  ގޮތަކަށް.  ންމެވެސް 

އޭރުން   ނުހިނގާނެ. ދެން މުއްދަތެއް ވެސް  އޭރުން  ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި ވެސް  ޖަހައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ހިނގާނެ މުއްދަތެއް ވެސް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ  
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އެބަހުރި އިޖުރާއަތު   ބާރުތައް އެގޮތަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލާނަމަ. އޭރުން މީގެ ކުރިން ވެސް  ކަމެއްހެން އެ 

ވެސް   އަހަރެއްވާއިރު  ވެސް  ހުންނައިރު  ބަންދުގައި  ދުވަސް.  އަހަރު  ދެ  ނަގާ  ތަޙުޤީޤަށް  ކުރިން  އައުމުގެ  ގާނޫނު 

ވި އެބަދޭ. ދެން މިހާރު ނަސީބަކުން ދަޢުވާކޮށް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި އެ ބާއްވާ ބޭއްވުން  ދަޢުވާނުކުރެ

ދެން އެގޮތް ވެސް ގޯސް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދަޢުވާކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި އޯޕަންކޮށް އެ  

ގޮތަކަށް ނުވެދާނެހެ ވެސް އެއީ އެންމެ  ދިނުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު  ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި ލިބިދިނުން  ން. އަދި 

ރަނގަޅު ގޮތްކަމަކަށް ނުވާނެހެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ކޮމިޓީގައި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން.  

ގާނޫނު މި  މިސާލަކަށް  ތަންކޮޅު  މި  އޮތް  މި  މީގައި  މޭރުމަކުން  މިފަދަ  ހީވަނީ  އެހެން  އަޅުގަނޑަށް  ނުވަތަ  ގައި 

ގާނޫނުގެ   މި  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ހާލަތްތަކުގެ    3ގެ    1-203ގާނޫނެއްގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި 

ބަޔާންކޮށް   ސަބަބު  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހިނދަކު  ދެމިއޮތްހާ  ހާލަތް  އެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ހާލަތެއް  ތެރެއިން 

ން އެ ސަބަބަށް ބަލާފައި މި އަންނަ، އެ ދެން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށް އެ މާއްދާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމު

ވިސްނުމަކީ   ކޮބައިތޯ  ހަމަޖެހިލާނެހެން.  ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޭރުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގެނައިމަ 

 ؟ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވިސްނުންފުޅެއް އިނގޭތޯ ތި ވިދާޅުވީ. އެއީ މީގެ ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގައި ހުރިހާ  ވަރަށް ރަނގަޅު  

މެންބަރުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި ވެސް އިންނާނެ. އެކަމަކު އެއީ  

އިނގޭތޯ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ  ގުޅިގެން  އުފުލުމުގެ  އެއްކަމަކާއި  އެއީ. ދަޢުވާ  ބެހޭގޮތުން  މުއްދަތާ  ލިބިގެންވާ  ރަލަށް 

ތަޙުޤީޤު   ނިންމައިގެން  މައްސަލަތައް  ދަތިވެދާނެއޭ  ވަރަށް  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ދުވަސްވަރުގައި  މި  ކަންތަކުގައި 

ނުހިނގާގޮތަށް   އިނގޭތޯ. މުއްދަތު  އެދިވަޑައިގަތީ  ދެން ބިލު އައިސްފައި  ފުރިހަމަކޮށްގެން، އެހެންވީމާ، މުއްދަތަކަށް 

ހާ  iމި އޮތީ. އޭރުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެހާ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ހުރ

އެހެންވެ   ނުވެދާނެއޭ.  ކަމަކަށް  ރަނގަޅު  އެހާ  ދެއްވުމަކީ  ގޮތަކަށް  ނެތް  މުއްދަތެއް  އެގޮތަށް  މައްސަލަތަކަކަށް 

ރެކޮމަ ދަޢުވާ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެގޮތަށް.  ވެސް  ލިޔުނީ  އޭގައި  ތެރޭގައި  ންޑޭޝަން 

މައްސަލަކަމަށް   ދިމާވާ  މިދަނޑިވަޅުގައި  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ހުރަސްތަކެއް،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އުފުއްލެވުމުގައި 

ލިބޭގޮތަށް   މުއްދަތު  އެ  މައްސަލަތަކަކަށް  ކަނޑައަޅުއްވާ  ޖެނެރަލް  އެކަމަކު  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދެން  އިނގޭތޯ. 

އެ   މުއްދަތުގައި،  އެ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހަމަ  މައްސަލަތަކަށް  ހުންނަ  ގޮތަށް  ފުރިހަމަކުރެވޭ  ތަޙުޤީޤުކުރެވި 
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ދަޢުވާ އުފުލަން އޮތް މުއްދަތުގައި ދަޢުވާ އުފުލޭ ގޮތަށް އެހެންވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ އޭރުގެ ވިސްނުމަކަށް ވެފައި  

ގޮތަށް އެބައި ލިޔެވިދާނެ. ދެން ހުރި ބައިތަކުގައި އަދި އެބަހުރޭ މީގެ ތެރޭގައި އެބަހިމެނޭ މިސާލަކަށް  އެ؟ އޮތީ ދެއްތޯ

ބައެއް ގާނޫނުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބަހުރޭހެން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެއޭ ވެސް  

ވަކިކަ އެބަހުރޭ.  ގާނޫނުތައް  އެކަހަލަ  ވަކި  އިނގޭތޯ  ނިންމަންޖެހޭނެއޭ  ޝަރީޢަތްކޮށް  މައްސަލަތަކެއްގައި  ހަލަ 

 ؟ މުއްދަތެއްގައި. އެކަމުގައި ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުތަކާއި މެދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބުނާނެތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

މި އުޅެނީ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ. އެއްކަމަކީ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެ މުއްދަތެއްހެން މީގައި  

ތަޙުޤީޤު   އެއީ  ބެލިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އެއްމުއްދަތެއް  ހަމަ  ދެން  އެއީ  ދަޢުވާކުރުން.  ނިންމާ  ތަޙުޤީޤު 

މުއްދަތެއް. ދެން އެކަމަކު ގާނޫނަށް   ނިންމާ ދަޢުވާކުރުން. ތަޙުޤީޤުކުރަން މި އިންނަނީ ވަކި މުއްދަތެއް. ދަޢުވާކުރުމަށް 

އިތުރުކޮށް   ތަޙުޤީޤު  ހީވަނީ    45ބެލުމުން  އަޅުގަނޑަށް  ގާތްގަނޑަކަށް  ހަމަ  އެއީ  ގޮތަށް  ކުރެވޭ  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

ދިނީމަ   މުއްދަތެއް  ދަޢުވާކުރަން  އެތާ.  ބެލިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  މުއްދަތެއް  އަދަދެއްގެ  ގާތްކުރާ  ވަރަށް 

އިސްތިޢުނާފުކުރުން.   އޭރުން އޮންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ދަޢުވާކުރެވޭނީ.  ނިންމާފައިތާ  ވެސް  ތަޙުޤީޤު 

ކަމަށް.   ލިބެންވާނެ  ފުރުޞަތު  ޤަބޫލުކުރަން  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާފައި  ހާލަތަށް  މުއްދަތުގެ  އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ 

ބަޔާންކުރާ، މި ގާނޫނުގެ މި މާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރާ  އެހެންވީމާ، އެ ދޭއްޗަށް ލިބޭނެ. އެކަމަކު މިހާރު މީ ގައި މި 

އޮތީ އިޖުރާއަތު ގާނޫނުގެ     118ވަނަ މާއްދާ އާއި ދެން މި އޮތީ އިޖުރާއަތު    94މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރު މީގައި މި 

މުއްދަތާ މި އޮތީ، އެއީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުން ހުށަހަޅަން އޮތް  މާއްދާގައި  އޮތީ  ވަނަ  އި، ދެން މި 

ގާނޫނު. އަޅުގަނޑަށް   މަނާކުރާ  އެއްޗެހި ގެންގުޅުން  ތޫނު  ހަތިޔާރައި  ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި  ނަންބަރު  ގާނޫނު 

އެ ގާނޫނުގައި   އޮންނަނީ. ދެން  އޭގައި  ވާހަކަހެން  އެއީ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ  މުއްދަތު  އޮންނަ  އޭގައި  ހީވަނީ 

އިންނަ  ގާނޫނުގެ    ހަވާލާދީފައި  މަނާކުރާ  ހަމަ    1-28ޓެރަރިޒަމް  އެއީ  ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  އޭގައި 

މާއްދާއަކަށް ޙަވާލާ މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް   ދަޢުވާކުރުމާއި ތަޙުޤީޤާ ގުޅޭ މާއްދާހެން. ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 ހެން މިއާއި ޙަވާލާދީފައި އެއިނީ.  ހީވަނީ މީގައި ބޮޑަށް މި އަންނަނީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ މާއްދާތަކެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޖުނަހުގެ   މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  އެއްކަލަ  ހިމެނެނީ  ވާހަކައިގައި  އޮތް  އެ  މާއްދާތަކަކަށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  ދެން 

ޙާ މުއްދަތުތަކެއް  ވަކި  އަހަރުތަކެއް  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ޖިނާއަތުގެ  ތާރީޚުން  މައްސަލަތަކާއި  ހިނގި  ދިސާ 

އެ   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  މާއްދާ  ބުނާ  ނުއުފުލޭނެއޭ  ދަޢުވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ހުންނަ  ކަޑައްތުކޮށްފައި  ފެށިގެން 

މާއްދާގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އިންނާނެ ލިޔެފައި ވެސް މީގައި އަދި އެ މާއްދާއަށް ފަހުންވާނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކައެއް  

އިތު ވިދާޅުވި  އަޅުގަނޑުމެން  ތި  ދެން  އިތުރުކޮށްލައިދީފަ.  އިންނާނެ  ޑްރާފްޓުގައި  އިންނާނެ.  ވެސް  ރުކޮށްލާފައި 

ބޮޑަށް  އެންމެ  ވާހަކަތަކަށް  މުއްދަތުތަކުގެ  ހުންނަ  އުފުލުމުގައި  ދަޢުވާ  މުއްދަތު  އެ  ތެރެއިން  ވާހަކަތަކުގެ 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި  އެކަން؟ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައި މިވަނީ ދެއްތޯ

އެހެންނަމަވެސް،   ނެތް.  އިޙުތިޔާރު  ފުޅާކޮށް  އެހާ  އެއީ  ހީވަނީ  ލިޔެވިދާނެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަކިކޮށްލާފައި 

އެ   ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލަތަކުގައި  ބާވަތުގެ  ކަންކަމުގައި،  ދަތިފުޅުވާ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

އިޙުތިޔާރު ލިބޭގޮތަށް. އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އެހިސާބުން ހުއްޓިފައި ދެން އެކަން ނުކުރައްވާ  

ދަޢުވާ   މައްސަލަތަކުގައި  ހުރި  ދަޢުވާ އުފުލެން  ގޮތަކަށް ނޫން. ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި  ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ 

އެކަން  ގޮތަށް  ގެންދެވޭނެ  ދެއްތޯ.  އުފުލަމުން  ގެންދިއުމަށް  ކުރަމުން  އެކަން  ތެރޭގައި  މުއްދަތުތަކުގެ  ކުރެއްވުމަށް،   

 އެއީނުން އޭރުގައި ވެސް ވިސްނުމަކީ.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

މުއްދަތުތައް  ތަޙުޤީޤު  ދަޢުވާކުރުމަށް  މި  އަންނަންވީ  މީގައި  ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު    އާދެ!  އިނދޭ. 

ގުޅިގެން   ވެސް އެބައޮތެއްނޫންތޯ ކޮވިޑާ  އެގޮތަށް ޝަރީޢަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިން އެތީގައި ވެސް ވީޑިއޯކޮށް 

އަންނަންވީ   ވާހަކަ  އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޭގައި  ހާލަތްތައް.  ޢާއްމު  އެއްޗެއްގައި  ހުށަހަޅާ 

. އެހެންވީމާ، އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ ވަކިން އެހެން ކަމެއްތާ އެއީ. އަޅުގަނޑަށް  އެއަށްހެން މީގެ ބަދަލުގައި

ދަޢުވާކުރުމުގެ   ނިންމާ  ތަޙުޤީޤު  ހަމަ  ގެންދަންވީ  އެތީގައި  މިގެންދާ  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  މީގައި  ހީވަނީ 

ދެން އެއްޗެހިހެން.  ހުރި  އައިސްފައި  މި  ގުޅޭގޮތުން  މި  މުއްދަތާއި  ދެން  އޮތީ  އެ  ކޮށްލެވިފައި  ޑްރާފްޓް  މިހާރު   

ނިމެންދެން   ހާލަތު  މެދުވެރިވެފައިވާ  ހުށަހެޅުމުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ބަޔާންކޮށް  އޮތީ ސަބަބު  ބަޔާންކޮށްފައި 

ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ނިންމިދާނެއޭ.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކަމަށް  ނުހިނގާނެ  މުއްދަތުތައް  އޭގައި    އަންނަނިވި 

ބަލާލަން. އެއީ   އިދާރީމޭޒުން  ހަމަ  ފެނޭ  އިޖުރާއަތު ގާނޫނުން އަޅުގަނޑަށް  އަދިވެސް ބަދަލުވާންވީ ހަމަ    94ވެސް 
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އޭގައި އެ ބުނާ މޭރުމުން   ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އާއި )ޅ( އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިދާރީމޭޒުން ކުޑަކޮށް ބަލާލަން. ދެން 

 ދަލުވެފައި ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ކުރީމަ ހަމަޖެހޭނެހެން.  އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިމަނާފައި   ރިޕޯޓުގައި  އެކުލަވާލީމެއްނޫންތޯ.  ރިޕޯޓު  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްކަލަ  އުޅުނީ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

ޕްރޮސިކިއުޓަ  ހުރިގޮތް.  ވިސްނުން  އޭރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ތަޙުޤީޤުކުރެއްވުމުގައި  އިންނާނެ  ޖެނެރަލް  ރ 

ހުރި   ޗެލެންޖު  އެ  ނުކުރެވިދާނެއޭ  އެކަން  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  އުފުއްލެވުމަށް  ދަޢުވާ  އެ  ތަޙުޤީޤުކުރައްވައިގެން 

މައްސަލަތަކަށް އެ މުއްދަތުތަކަށް   ފާހަގަކުރެވިފައި ހުންނަ  މައްސަލަތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަން އެގޮތަށް 

އެއީ  ދި ނުދެވޭގޮތަށް.  އެގޮތަށް  މައްސަލަތަކަކަށް  ހުރިހާ  ނަމަވެސް  ދެވޭގޮތަށް.  އިޙުތިޔާރު  މުއްދަތެއް  ގު 

އިބާރާތްކޮށްލީމަ   ގޮތަށް  އަންނަ  މާނަ  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ލިޔުނު.  އަޅުގަނޑުމެން  ރެކޮމަންޑޭޝަންގައި 

 ؟ ތޯޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ރަނގަޅުވާނެ ނޫން

 

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރިގޮތަކީ އެގޮތަށް އައިސްފިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަނދާންވޭ އެބަ   ހުންނަކަން ފަނޑިޔާރު ވަކި  އާދެ! ދެން އޮތް އަނެއް ސުވާލަކީ ބައެއް ގާނޫނުތަކުގައި އަޅުގަނޑު 

ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތް ވެސް ނިންމަންޖެހޭނެ ގޮތަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައި އެހެންނޫންތޯ. މިސާލަކަށް  

ޒާތުގެ   ގޯނާކުރާ  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް  ނޫނިއްޔާ  ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  ޓެރަރިޒަމްގެ  ހަނދާންވޭ  އަޅުގަނޑު 

ވެސް   ފަނޑިޔާރު  މައްސަލަތައް  އިނގޭތޯ.  ހުރޭ  މައްސަލަތަކެއް  ހުންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  މުއްދަތުތަކެއް  ކޮންމެވެސް 

ކިހިނެއްތޯ   މައްސަލަތައް  ހުންނަ  އެގޮތަށް  ހުރޭ.  ލާޒިމްކޮށްފައި  ގާނޫނު  ކަމަށް  ނިންމަންޖެހޭނެ  ވެސް 

 ؟ކަމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއަށްހަމަ މީގެ ތެރެއަށް އަންނާނެ ނޫންތޯ މުއްދަތު ނުހިނގާނެ؟ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

 ؟ އަޅުގަނޑަކަށް އަދި އެހާ ސާފެއްނުވޭ އިނގޭތޯ، ކީކޭތޯ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަނޑިޔާރު   ގާނޫނުތަކުގައި  ބައެއް  ނޫންތޯއޭ  އެބަހުއްޓެއް  ދެންނެވީ  ނިންމަންޖެހޭނެއޭ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ޝަރީޢަތް 

މިވެނި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ. އެހެން ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ހުރޭ ނޫންތޯ ކޮންމެވެސް ޒާތެއްގެ މައްސަލަތައް ކޮންމެވެސް  

އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އާދޭ ބައެއް ގާނޫނުތަކުގައި ހުރޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ މައްސަލަތައް. އެ  ؟ ބާވަތެއްގެ މައްސަލަތައް

ތަކުގެ ނާޒުކުކަމުން ސީރިއަސްކަމުން ވަކި މުއްދަތެއް ވެސް ދީފައި ފަނޑިޔާރުންނަށް. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  މައްސަލަ

ނޫންތޯ އެބަހުއްޓެއް  ގާނޫނު  ހުންނަ  ލާޒިމްކޮށްފައި  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ނިންމްނަޖެހޭނެއޭ  މިސާލަކަށް  ؟ ޝަރީޢަތް 

މައްސަލަތަށް   ބެހޭ  ކުޑަކުދިންނާ  ހީވަނީ  ބައެއްކަހަލަ މައްސަލަތައް  އަޅުގަނޑަށް  ޓެރަރިޒަމްގެ  ބައެއްކަހަލަ  ނޫނިއްޔާ 

 ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ހުރޭ އެ ވާހަކަތައް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އާދޭ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އެހެންނަމަވެ ސް، އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން މިހާތަނަށް ދުވަހަކު ވެސް އެހެން އެ  ތި ފާހަގަކުރީ 

 މުއްދަތަކަށް ކޯޓަކުން ޢަމަލެއް ނުކުރޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. އެއާއި ދޭތެރޭގައި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލާނަން އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއްކަމަކީ ޝަރީޢަތެއް ހިނގަމުން  މި ގާނޫނުތައް އެބައި އަޅުގަނޑު ބަލާލަން އިހަށް ބާއްވައި

ޑީ.ޖޭ.އޭއިން   ކަމަށް  އޮންނަ  މުއްދަތުތަކެއް  ވަކި  ދެވޭ  ތެރޭގައި  މަޖިލީހުގެ  ޝަރީޢަތުގެ  ތެރޭގައި  ދިއުމުގެ 

މި މުއްދަތުގެ އިޝޫގައި   ޖެހޭނެނޫންތޯ  އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި  ފާހަގަކުރެއްވި އިނގޭތޯ. 

 ؟ކިހިނެއް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ؟ އެޑްރެސްކުރެވެން މުއްދަތު ހިނގާނެ ގޮތާއި ނުހިނގާނެ ގޮތާއި މެދުގައި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ދަޢުވާކުރީމަ   މުއްދަތުތަކާއި  އޮންނަ  ޙަވާލުކުރަން  ލިޔުންތައް  މިހާރު  އަންނަންޖެހޭނެ  ވެސް  ވާހަކަ  މުއްދަތުގެ  އެ 

ހީވަނީ   އަޅުގަނޑަށް  އިޖުރާއަތުތަކެއް. ދެން  އެބައިހެން.    118އެބައޮވޭ  އަންނަނީ  މާއްދާގައި އެ  ވަނަ    118ވަނަ 

ކުރި ޝަރީޢަތުގެ  ސުރުޚީއަކީ  އަރިމަތީ  އަޑުއެހުންތައް  މާއްދާގައި  ގުޅޭ  ހުށަހެޅުންތަކާ  އެ  ހުށަހެޅުމާއި  ހުށަހަޅާ  ން 

ފެށުމުގެ   ޝަރީޢަތް  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  އޭގައި  ދެން  ޝަރީޢަތް    30ބޭއްވުން.  ކަމަށް  ހުށަހަޅަންވާނެ  ދުވަސްކުރިން 
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ހުށަހެޅުންތައް.   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކުރިން  ގުޅި  118ފެށުމުގެ  ކަމާއި  މިދެންނެވި  މާއްދާއަކީ  އަންނަ  ވަނަ  ގެން 

 މާއްދާއެއްހެން އެއީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކަހަލަ ވާހަކަ މިއައީ މީގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް  

ކަން އެޕީލްކުރުމުގެ  އިނީ  ދެކެނީ. ދެން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ތައްތައް. އެޕީލްގެ ކަންކަން  އުނިކޮށްނުލެވި އޮންނަންވާނެ 

މުއްދަތުތަކަށް   އިންނާނެ  އަމުރަކުންވެސް  ކޯޓުގެ  ނޫނިއްޔާ ސުޕްރީމް  ކަނޑައަޅާފައި  މިހާރު  ގާނޫނެއްގައިތޯ  ހުންނަނީ 

 ؟ ބަދަލު ގެނެސްފައި އަމުރަކުން ދެއްތޯ އެއީ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ސުޕްރީ އާދެ!  ލިބޭނީ  އާދެ!  އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް  އޮންނާނެ  ކޯޓުން  ޖިނާޢީ    10މް  ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް  ދުވަސް 

ދުވަސް ތެރޭގައި    10ދުވަސް ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ    10މައްސަލަތަކަށް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަތަކަށް  

ހަމައެކަނި އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއަށް  ގޮތަށް.  ސިވިލް    އިސްތިޢުނާފުކުރާ  ނޫން.  މައްސަލަތަކެއް  ޖިނާޢީ 

މިހާރު   ހަމަޖެހޭނީ  ބޮޑަށް  މުއްދަތު  ގުޅޭ  އިސްތިޢުނާފާ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެއްޗެއް.  އޮތް  އެކީގައި  މައްސަލަތަކާ 

ނީ  އެބައޮތެއްނޫންތޯ ހުށަހަޅާފައި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެކަހަލަ ހާލަތަކާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

އެއަށްހެން އިސްތިޢުނާފު މުއްދަތު އަންނަންވީ އޭގައި ވެސް ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރުމާ އެކީގައި.  

 ؟އޭގައި ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަނީ ބައިތައް އެބަ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ، އަޅުގަނޑު ކައިރީ ބަންޑާރަ ނއިބު ވިދާޅުވި މަދަނީ ކަންތަކާ ގުޅޭ މަ

ހުށަހަޅަމޭ. މިހާރު މި ޖިނާޢީ ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ބިލަށް ކިހާ ހިސާބަކަށް ގޮއްސަ އޮތްތޯ ސުވާލުކުރެއްވި. މަދަނީ  

ބިލު ހުށަހަޅުއްވާކަށް ވިދާޅެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ހިއެއްނުވޭ އޭގައި މި ޖިނާޢީ ބައި ކަވަރުކޮށްފައި އޮންނާނެހެންނެއް.  

 ވަންޏާ މީގައި މި އިސްތިޢުނާފު މުއްދަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވަގުތު އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ.  އެހެން ކަމަށް

 ދުވަސް ތެރޭގައި މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް.   10އަޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ވެސް ހަމަ މި ޙައްޤު ލިބޭ ގޮތަށްތާ އިންނަންވާނީ. ދެން އަނެއް ނުކުތާއަކީ  އަދި މިވާންޖެހޭނެ

އެހެން   މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަވާއިދަކުން  އިތުރުން  ގާނޫނުގެ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  ޖިނާޢީ  އިނގޭތޯ  މިއީ 

ފުދޭތޯ ބަދަލުކޮށްލެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންއެއީ އަމުރެއްގެ ދަށުންތޯ އޭރުގައި އިސްތި؟ ޖެހީމަ  ؟ ޢުނާފުގެ ކަންތައްތައް 

ވެސް ގާނޫނެއްގައި ވެސް ލިޔެފައި  ދެއްތޯ  އިނދޭ  ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ވެސް  ؟ އިސްތިޢުނާފުގެ މުއްދަތު 

 ހުންނާނެ ނޫންތޯ.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތަކީ، ފުރަތަމަ ހައި ކޯޓުގައި އޮވޭ ހައި ކޯޓު ގަވާއިދުގައި އިސްތިޢުނާފު  މުޤައްރިރު މިހާރު ތި

އަޅުގަނޑު  އޮންނަނީ  ކުރަން  އިސްތިޢުނާފު  މި  ނަމަ  ނިންމައިގެން  ކޯޓަކުން  މާލޭގެ  އެއީ  މުއްދަތުތައް.  ކުރަންޖެހޭ 

ހެން އަޅުގަނޑު ހަނދާން ބަލި ނޫނިއްޔާ. އެހެން  ދުވަސް  120ދުވަސްހެން. ރަށެއްގައި ވެއްޖިއްޔާ    90ހަނދާންވަނީ  

އެބަހުރި   ހަނދާން  އަދިވެސް  އަޅުގަނޑު  ސިޔާސީކޮށް.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިހިނގީ  ކޯޓުތައް  އޭރުގައި  ދެން  އޮތްވާ 

ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެންކަން އިސްތިޢުނާފު މުއްދަތު ކުރުކުރެވިގެން ދިޔައީ. އެއީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ  

ވަގުތުން  މަ ކުޑަކޮށްފައި  ވަގުތުން  ޙުކުމެއްކުރީމަ އިސްތިޢުނާފު ކުރަން އޮތް މުއްދަތު    10އްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 

އަދިވެސް   ހެދިގޮތަށް  އެ  ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ހެދި.  ކޮށްފައި    10ދުވަހަށް  އެކަން  މިހާރު  ދެން  އޮތީ.  އެ  ދުވަސް 

ލެއްގެ ތެރެއިން. ދެން ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަކަށް އަސްލު ނުފެނޭ  އޮންނަނީ އޭރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އުސޫ 

އެކަން    10އެ   ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  އޮތްވާ  ވަކިގޮތަކަށް  ގާނޫނެއްގައި  އަދި  ދިނުން.  މުއްދަތު  އިސްތިޢުނާފު  ދުވަސް 

މަޖިލީހުން ނެރު ނެރުނު،  މި އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އެއީ. އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ކަމަކަށް  އެ  ކުރެވޭނެ  ނު ރިޕޯޓުގައި 

މިދެންނެވި   ހަމަ  ދަނީ  އެ  ގުނަމުން  މުއްދަތު  ކުރުމުގެ  އިސްތިޢުނާފު  ދެން  މިހާރު  އޮންނާނެހެން.  ވެސް  ވާހަކަ 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަލައިގެން. ގާނޫނެއްގައި އޮތުން މުހިންމުހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މާއްދާއެއް ލާފައި އިނގޭތޯ އިސްތިޢުނާފުގެ ބައި އެއީ  

އިންނަނީ، ދެންމެ ކިޔަމުންދިޔަ މާއްދާގެ    5 ގުޅިގެން    5ވަނަ ނުކުތާގައި މި  މައްސަލައަކާ  ޖިނާޢީ  ވަނަ ނުކުތާ. 

ގަވާ ކުރުމަށް  ގާނޫނުގެ  ވަކިކަމެއް  ހުރިހާ  ޖުމްލަކޮށް  އެއީ  މުއްދަތު.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އުސޫލަކުން  ނުވަތަ  އިދަކުން 
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ކަންކަން   ހުރޭހެން  ދީފައި  މުއްދަތުތަކެއް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ގަވާއިދުތަކުން  އިތުރުން 

ގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް އިސްތިޢުނާފުކުރަން  ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ދެން ބްރެކެޓެއްގައި އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަނީ މީ

އޮތް މުއްދަތުތަކާއި އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދެއްގައި ލިޔެފައިވާ މުއްދަތުތައް ހިމެނިގެންވޭ. އެ  

 ކަވަރުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު އެހެރީ ފާހަގަކޮށްލާފައި އިނގޭތޯ.  

 

 ބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ ތި ވާހަކަ ދެކެވުނީމަ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ހިތަށް އަރައިފި. އަޅުގަނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ ދެން  

މި   ދުވަހަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ނޫން އިނގޭތޯ އިސްތިޢުނާފެއް ކުރާކަށް. ކިހިނެއްތޯވާނީ އަޅުގަނޑުމެން 10

ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީޢަތް ހާލަތުގައި  ޢާއްމު  މު  ޢާއްކުރާ ވާހަކަ ވެސް.  އިޖުރާއަތު ހަދާއިރު މީގައި އައިސްފިއެއް ނޫންތޯ 

ވާނީ ކިހިނެއްތޯ  ލިޔުނީމަ  މީގައި  މުއްދަތެއް  ކުރަންޖެހޭ  އިސްތިޢުނާފު  އެކަށޭނަ   10؟ ހާލަތުގައި  ހަމަ  ދުވަހަކީ 

އެއްގޮތަކަށް އިނގޭތޯ  ނޫން  މިހާރު    މުއްދަތެއް  ހިޔެއްނުވޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަކަށް  ނަމަވެސް    30ވެސް.  ދުވަސް 

ނަމަވެސް   އަޅުގަނޑަށް    10ރަނގަޅު.  ކަމަށް  މުއްދަތެއް  ކުރު  ވަރަށްވުރެ  އެކަށީގެންވާ  ބޫލުކުރެވެނީ  ޤަދުވަހަކީ 

 ތޯ އެ ވިސްނުމާއި ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުރީ.  އްއިސްތިޢުނާފަކަށް. ކިހިނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެކަން    އަޅުގަނޑަށް ދެން  މުއްދަތެއް.  ކުރު  ވަރަށްވަރަށް  ބަލާފައި  މުއްދަތާއި  އޮންނަ  އެ  ކުރީގައި  އެއްކަލަ  ވެސް 

ގޭނެ އިނގޭތޯ އެބައި  ނކަމެއް. އަޅުގަނޑު ކޯޓަށް ނުދާތީވެ ނޭ  މިއީ އަޅުގަނޑު ސުވާލު އުފެދޭ ؟ ހިނގަނީ މިހެންތޯ

އިސްތި އެއީ  އިނގޭތޯ.  މުއްދަތުތޯ  އޮންނަ  ހޯދުމުގައި  ލީވް  ހުށަހެޅުމަށް  އެ  ؟ ދުވަހަކީ  10ޢުނާފަށް  ދެން 

ދެން   ކުރީމަ.  ރިކުއެސްޓު  ދެއްތޯ  ފޮނުވާނީ  ކޯޓަށް  މަތީ  ކޯޓުން  ޓްރަޔަލް  ފޮނުވާނީ  ކޯޓަށް  ޑޮކިއުމެންޓަސްތައް 

 ... ގެއޭގެފަހުން ނޫންތޯ އިސްތިޢުނާފު

  

 ޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާ

މައްސަލައެއް.  ނއަޅުގަ ނިންމި  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  މައްސަލައެއްގައި  އަޅުގަނޑުގެ  އެބަހުރި  ހަނދާން  ހަމަ    10ޑު 

ދުވަސް ފަހުން. އަޅުގަނޑު    3 ކުރިތާ  މްދުވަސްތެރޭގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް އެ ކޭސް ލިބުނީ ޙުކު

 ކޯޓަށް ސިޓީއެއް ލިން މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ. ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި އޮތީ  ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް 
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ބައްދަލުވުމުގެ    އިސްތިޢުނާފު މިހާރު  ކަރެކްޝަނުން  އަނެއްކާ  ބަންދުގައޭ.  ހުރީ  އޭނަ  އެހެންވީމާ،  ލައްޗޭ.  ކުރަން 

އޮތީމާސޫއު ބަދަލުކޮށްފައި  ދައްޗޭ.   ލު  ވަރަށް  އިސްތިޢުނާފު    10އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުވާން  ދުވަސްތެރޭގައި 

  ދުވަހުން ނުކުރެވިއްޖިއްޔާ   10ނުކުރެވިދާނެއޭ. އެކަމަކު އިތުރު ވަގުތަށް އިސްތިޢުނާފު ކުރަން ބޭނުންވާ މައްސަލައެކޭ  

ރިޕޯޓު    އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  ،ވެސް ވަގުތު ބޭނުމޭ. އެހެންނަމަވެސް

  3ދުވަސް ހަމަވެގެން އިތުރަށް   10ގަނޑު ހަނދާން ވަނީ. ޅުވަނަ ދުވަހު އަ  13ލިބިގެން އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހެޅުނީ 

ނޫން.    ދުވަސް އެހެންނެއް  ބޭރުކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، އެއީކީ  ހަމަ  ނުގަތް އިނގޭތޯ.  ބަލައެއް  ތެރޭގައި. އިސްތިޢުނާފު 

އް ލިބޭގޮތަކަށް ނޫން، މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ ވަރަށް ދަތިކޮށް އެކަން  ހަމަ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް ފުރުޞަތެ 

އެއްއިރެއްގައި  ދުވަހަކީ.    10ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން    އެ އޮންނަނީ. އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް 

އެހެންނަމަވެ  30އެއީ   މުއްދަތެއް.  ރަނގަޅު  އެއީ  ނަމަވެސް  ދުވަސް  އެކަށީގެންވާ    10  ،ސްވަރަކަށް  ދުވަހަކީ 

 މުއްދަތެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ނޫޅެމާ. ފަހުން ހަމަ މިއަށް    ގައި މި ބިލުގައި މިވަގުތު   އެހެރަ ކަންތައްތަކާ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން ހިނގާ އެކަމަކު ދެން

ރު ބަދަލުތަކެއް ހުންނާނެކަން ޔަޤީން. އެކަން ކޮށްލެވިދާނެ  އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ދިރާސާއެއްކޮށްފައި ގެންނަންޖެހޭ ބައިވަ 

ވެސް ފާހަގަކޮށްލާފައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަކުގައި    ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން

އަޅުގަނޑުމެން   ދެއްތޯ  ގެމެންޑޭޓު  ކޮމިޓީގެ ގާނޫނަށް  ހިމެނޭ  އެގޮތަށްއްކިހިނެ ؟ ތެރޭގައި  އެހެންނޫންނަމަ  ؟ ވާނެ 

 ..އި.ޖެހިދާނެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މީގަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   ލަސްތަކެއް  ތި  އަނެއްކާ  އޭރުން  މަސައްކަތަށް  އުޅޭ  މިކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައެއް.  ހަމަ  ރަނގަޅު 

 ދިމާވެދާނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖިނާޢީ    މި   ، ދެން  މިސާލަކަށް  ޙުކުމެއްގައި،  ޖިނާޢީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  ވާހަކަދައްކާއިރުގައި 

ފަރާތްތައްޙުކުމެއް ނޫންތޯ  ހުންނާނެ  ކަނޑައަޅާފައި  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ދަށުން  ކިހިނެއްބާ    .ގެ  ގުނުން  މުއްދަތު  އެ 
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ވެސް   ބުނެ ބާއްވައިފިއްޔާ މިހިރަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް އެހެން މިހާރު އެއްވެސް މުއްދަތެއް ނުހިނގާނެއޭ  ؟ ވެގެން ދަނީ

ނާޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޙުކުމުގައި ލިޔެފައި ހުންނަ  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް. ޖި އޭގެ   ނުންދާނެވިބެލެ

ސުވާލަކީ ދޫކޮށްލެވިދާނެތޯ  އެހެން  ނުކޮށް  ކަމަކަށް  ؟ ކަންކަން  އޮތް  ލިޔެފައި  ޙުކުމެއްގައި  އަނެއްކަމަކީ  އަނެއްކާ 

ޙުކު އެ  ގާނޫނަކުން  ބުނެމްއަޅުގަނޑުމެން  ނުޖެހޭނެއޭ  ދައްކާކަށް  ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ  ނުހެދޭނެއެންނު.    އެހެން   .

 ؟ ދެން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީއްކިހިނެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ތި ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މައްސަލަތޯ ތި ފާހަގަކުރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުހިނގާ މުއްދަތެއް  އެއްވެސް  މިސާލަކަށް  ފުރުޞަތެއް    އާދެ!  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތްތަކަށް  ބައިވަރު  މިހާ  ގޮތަށް 

ދޭއިރުގައި މުއްދަތު ނުހިނގާނެއޭ ބުނެ އެހެން ދޫކޮށްލާއިރުގައި އެއްވެސް ގަވާއިދަކުން ލިޔެފައި ހުންނަ ކަންކަމަކުން  

ކަމެއް   މިއިން  ހަމަ  ފަހަރުގައި  ބުނެފިއްޔާ  އެހެން  ނުހިނގާނެއޭ  މުއްދަތު  ފޯލްވެގެން    އޭގެކަނޑައަޅާފައިވާ  ތެރޭގައި 

ޙުކުމެއް އައިސްގެން ފައިސާއެއް    ،އެހެންވީމާ؟ ވެސް ނުކުރާގޮތަށް ވެސް ކޮށްފާނެއެއް ނޫންތޯ  ގޮސް މިކަހަލަ ކަމެއް 

ދައްކަން ހުރި މީހަކު ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަދި މިސާލަކަށް ބައްލަވާ، ހުންނާނެއެއްނު ރީހެބަށް މީހުން ކޮށްފައި ހުންނަ  

ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ރީހެބަށް  ދެއްތޯ  މުއްދަތު .ސެންޓެންސް  ނުދެވިފައި އަދި    އެ  އޭނަ ރީހެބަށް  ނުހިނގާނެތޯ  ވެސް 

 ކުރެވިފަ.  މް އްޓެއްނު މުޖުތަމަޢުގައި ތިބޭ މީހުން އެބަ ތިއްބެއްނު ބައިވަރު ފުރުޞަތު ނުލިބިގެން އެކަމަކު ޙުކުހު އެބަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ ވާހަކަހެން އެ    ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މުޤައްރިރު މީގައި އެ ފާހަގަކުރަނީ ތަޙުޤީޤުކޮށް

ނީ ނޫންތޯ ތިން ހަތަރު ގާނޫނެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމައެކަނި މީގެ އެ އަންނަނީ އެ ވާހަކަހެން.  ޙަވާލާދީފައި އެއި

އަޅުގަނޑުމެން ހީވަނީ  ހިމަނަން  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  މީގައި  މުއްދަތުގެ   ވެސް  ހަމައަށްހެން. އިތުރު  އެއާއި  ވީ    ވެސް 

އިތުރަށް ހަމައެކަނި އެ މުއްދަތުތަކާ ގުޅިގެން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކަމަކަށް ގެންނަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި  

މިކަހަލަ   މިހާގެންނަންވީ  އިސްތިޢުނާފުކުރަން  ކަމެއް    ލަތެއްގައި  މުހިންމު  އައުމަކީ  ގުޅޭގޮތުން  މުއްދަތާއި  އޮންނަ 

 ؟ ފައިދާތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެނެއް ނޫންތޯ އި ވެސް އޭގަ ކޮޅަށްދެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  .ކަމަށް ފެނޭ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ މޭރުމުން  އެކަމަކު އެއްކަލަ ގާނޫނަށް ޙަވާލާދެވިފައި މީގައިވާ މުއްދަތުތަކެއް  ؟ ހިންގަވާ އެހެންވީމާ، އެ  ދެން 

ގެންގުޅުން   އެއްޗެހި  ހަތިޔާރު  ތޫނު  ބިރުދެއްކުމާއި  ދެއްތޯ.  އިނދޭ  އެބަ  މާއްދާތަކެއް  އެކަމަކު  ނުހިނގާނެއޭ. 

؟ ބުނަނީ  އެއެ މާއްދާގައިތޯ  ކީކޭބާ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ.    217  ވަނަ މާއްދާ އާއި   17މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ  

ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް  މާއްދާ   17އޭގައި    ،2010  17  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ؟ )ބަލާލަންތޯ  ވަނަ    212އާއި    ވަނަ 

 މާއްދާ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު ހިމެނިފައި    21ވަނަ މާއްދާ،    17ގެ ގާނޫނުގެ  މުޤައްރިރު، އެ ގާނޫނަށް  ވަނަ މާއްދާ 

އަސްލު   ނޫން    212ވަނީ.  ނަންބަރު    21އެއް  ގާނޫނު  އެއީ  މާއްދާ.  އާއި.    21އާއި    17  ...2012/41ވަނަ 

 ގާނޫނުގައި ނީންނާނެ.   2021

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ންގޮތްއި އިމާއްދާގަ  2އާދެ! އޭގައި ވިދާޅުވެދެއްވަފާނަންތޯ އެ 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  17ދަޢުވާކުރުމާއި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ މުއްދަތު.    ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ  17އެ ގާނޫނުގެ  

ގާނޫނުގެ   މި  )ހ(.  މާއްދާގެ  ފެށިގެން    5ވަނަ  މާއްދާއިން  މާއްދާތަކުގައި    9ވަނަ  ހުރި  ނިޔަލަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވޭ  ތުހުމަތުގައި  ކުށެއްގެ  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ގިނަވެގެން    ،ހިމެނޭ    ހުގެ ދުވަ  15ހައްޔަރުކުރާތާ 

ތެރޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް  

ފެށިގެން ގިނަވެގެން   ތާރީޚުން  އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކުރަންވާނެއެވެ.    30ހުށަހަޅާ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ބަޔާ ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  އެފަދަ  )ށ(  ލިބިފައިވާނަމަ،  ހެކި  އެކަށީގެންވާ  މައްސަލަތަކުގައި  ންކޮށްފައިވާފަދަ 

ގިނަވެގެން   ހައްޔަރުކުރާތާ  މީހަކު  ކޯޓަށް    ދުވަހުގެ   15މައްސަލަތަކުގައި  ކުރުމަށް  ދަޢުވާ  މައްސަލައިގެ  ތެރޭގައި 

މައްޗަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ. )ނ( މި މާއްދާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަކީ  ހުށަހެޅުން 
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ގެ  ޢު މުޖުތަމަ  ،އިމުކުރުމަށާއިގާފު  ޞާދުލުއިންޢަލުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ މުއްދަތުތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،  ސޫމު އުޢާއް

ހާލަތެއް  ޖެހިއްޖެ  އިތުރުކުރަން  ކޮންމެހެން  މުއްދަތުތައް  އެ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ގައި  އަމަންއަމާން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    21އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތުގައި އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ދެން  

އިސްތިޢުނާފުކުރުން.   މާއްދާ.    21އެއީ  ވީނަމަވެސް، މި  ވަނަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން 

ވަނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން،    9ގެން  ވަނަ މާއްދާއިން ފެށި  5ގާނޫނުގެ  

މުއްދަތަކީ  އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ  ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނިންމުން  މައްސަލަތަކުގެ  ދަޢުވާކުރެވޭ  ކޯޓުގައި    ، ދަށު 

ހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ނިންމުން  މައްސަލަތަކުގެ  ނިންމާ  ބަލާ  އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ  ކޯޓުން  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް   

ދުވަސް ގުނާނީ    30ދުވަހެވެ. އެގޮތުން އެ    30މުއްދަތަކީ އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމުގެ ލިޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

އަންނަނީ ނޫންތޯ    ތެރޭ މި  ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކައިގެ   ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖުއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް  

  އެހެންވީމާ، އެއަށް ؟ ވެސް ކޮށް ނިންމާ އަމުރުކުރެވިފައި ހުންނަ ގާނޫނުގައި ދެއްތޯ މް ތެރޭގައި ޙުކު ވަކި މުއްދަތެއްގެ 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ   ދޭންއްލެއް ހޯދައިޙަ އި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެއެއްނު މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގަ

ތީ ގާނޫނުގައި. އެހެންވީމާ،  އްލު ހޯދައިދޭން މިޖެހެނީ. އެ މާއްދާ ދެއްވާފައި މިއޮޙަޖެނެރަލަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެއްނު  

ބައްއަ މި  މިރޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް.  ވާންވީ  ދެއްތޯ  ތަފްޞީލުކޮށްލަދޭން  ޖެހޭނެ  ހަމައަށް  ޅުގަނޑުމެން  ދަލުވުމާ 

ދިމާވާއިރަ  ކަންތަކުގެ  މިއަޅުގަނޑު  އައިއިރު   އިޝޫ  އެއް  އުޅެނިކޮށް  ނުކުތާގައި  ބާބުގެ، މި  މި  އޭގައި    ށްތެރޭގައި 

ހަތަރު އިޝޫ އެއާއި ވިދިގެން އެބަ ނިކުމޭ. އެހެންވެ އަސްލު ފުރިހަމަ ޙައްލެއް ނުލިބި   އަނެއް  ޙައްލު ހޯދަންވާއިރަށް  

އަޅުގަނޑުމެން އަދި މިކަމަށް ވަގުތުކޮޅެއް  އެހެންވީމާ،  ދިމާވީ އިނގޭތޯ.  މިރޭ މި  ޓީގެ ބައްދަލުވުން  އުޅެނިކޮށް މި ކޮމި

އަދި    ،އޮތީ  ގޮތެއްގައި. ދެން މިޞަމާއްދާއަށް ޚާއް؟ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށްލަން ޖެހޭނެ ބާބެއް އިނގޭތޯ  .އެބަ ނަގަންޖެހޭ

ޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތަސް  ފާހަގަކޮށްފައި  ފުރިހަމަކޮށްދޭން. މީގައި  ކަންކަން  ބައެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް   

ޕެ  ޕެމިސާލަކަށް  ކަމެއްގައި،  އިނގޭތޯރޯލްގެ  މީހާ  ހުންނަ  ދޫކޮށްފައި  މީހަކު  ދަށުން  އޭނަގެ    ވާނީ އްކިހިނެ؟ ރޯލްގެ 

 ؟ މުއްދަތުގެ ކަންތައް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މީގެ  ހަމަ  އަންނާނީ  އެ  އަންނަންވާނީ  ؟ ތެރެއަށްތޯ  މުޤައްރިރު،  މިއަށް  މިހާރު  ހިތަށްއަރާތީވެ.  އެހެން  އަޅުގަނޑު 

އިޖުރާ ޖިނާޢީ  އަޖިނާޢީ  ގާނޫނު.  ޖިނާޢީ  އަޖުރާއިތުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އިންނަންވާނީ  ގާނޫނުގައި  ތުގެ 

ބެހޭ ވަކި ކަމެއްތާ އެއީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި އަންނާނީ    ރޯލާރޯލްގެ އެއްޗަކީ އެއީ ޕެޕެ  . ދެންމައްސަލަތަކުގައި

ތި ރަނގަޅު.    ކޯޓުން  ނުކުތާ  މުއްދަތުތަކާއި  މްކުޙުފާހަގަކުރި  ކަނޑައަޅާ  މައްސަލަތަކުގައި  ޖިނާޢީ  ކަމަށް  ކުރާނެ 

ދެން    ،ހޭ މުއްދަތުތަކާއިކުރަންޖެ ޢަމަލުޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް    ،ތަޙުޤީޤުކުރާ މީހުން މައްސަލަ ފުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި

ހުރި ކަންތަކަކީ އަޅުގަނޑަށް    . ދެންކޯޓުތަކުގައި މި އޮންނަ މުއްދަތުތައް. އެއީހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ދެން

މީގެ ތި   ހީވަނީ  އެކަމަކު  ނުވާނެ.  ކަމަކަށް  ގެންދެވޭނެ  އެބަޖެހޭ    ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުތާއަށް  ފާހަގަކުރި 

ވެސް ބަލަން. އެއީ ކޯޓުތަކަށް ދީފައި    ކޮށް ގާނޫނުތައް ސާފުކޮށްލާފައި ހުރި މުއްދަތުތަކާ ބެހޭގޮތުންތަންކޮޅެއް ސާފު

މުއްދަތުގައި ކިހިނެ  ހުރި  ހާލަތްތަކުގައި  މިކަހަލަ  އެބަޖެހޭ  އެއީއްވެސް  ވާނީ.  އެއީ    މުހިންމު  ވަރަށް  ތޯ  ކަމެއް 

ވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން    ގަނޑަށްއެކަން ކުރާއިރުގައި އަޅު  ،ފާހަގަކުރަން. މީގެން ހައްލެއް

 ކޮމިޓީން ނިމޭއިރު އޮންނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  

ބަ އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ  ތެންކިއު ވަރަށްބޮޑަށް  މި ޙުއާދެ!  މާއްދާ    ސް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވުނު 

މިރޭ   އިނގޭތޯ.  ނަގާނަން  ވަގުތުކޮޅެއް  ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް  އެ  ބަލާފައި  ސިނާރިއޯއަކަށް  ހުރިހާ  އޭގެ  ރީޑްރާފްޓްކޮށް 

ނިންމުމަށްފަހުގައި   ދެމެދުގައިއަޅުގަނޑުމެން  މީޓިންގއާ  އަނެއް  އިތުރުކޮށްލި  ދެން  ކިޔާލަންތޯ  އަޅުގަނޑު  ދެން   .

ވަނަ ނަންބަރުގައި    4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ    .( އެ މާއްދާގެ އިނގޭތޯމާއްދާ. އެ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އަކުރެއް. )ށ

ހަމަވެފައިވަނީ، އެއީ އެއްކަލަ މުއްދަތު އިނގޭތޯ.   ތެރޭގައި    މަލު ހިންގިތާ މިވެނި އަހަރެއްގެޢަބަޔާންކުރާ މުއްދަތު 

އަހަރުގެ    3ގެ މުއްދަތަކާއި  އަހަރު  8ވެއްޖިއްޔާ.    އެއްޖިނާޢީ މައްސަލަ ޖުނުހުގެ މައްސަލައެއް،    ނެއޭދަޢުވާކުރަންޖެހޭ

އެއަށް   ދެއްތޯ.  ނޫންތޯ  އިނދޭ  ވާހަކަ  ހުންނަ  ލިޔެފައި  ގާނޫނުގައި  ހުންނަ  ދީފައި  އެޑްރެސްކުރަނީ  މި  މުއްދަތު 

ގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  މި  މުއްދަތު    4އިނގޭތޯ.  އެ  އަދި  ހަމަވެފައިވަނީ  މުއްދަތު  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

މައްސަލައެއް އެ  ގާނޫނުގެ  ހަމަވިއިރު  މި  ނުވަނީ  އުފުލިފައި  ދަޢުވާ  ގައި    1ގެ    203ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ، އެއީ މި ނުރައްކާ ހާލަތު މެދުވެރިވެ، އެ ހާލަތު ދެމިއޮތް ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ،  

  1އި ކަމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ލިބޭނީ އެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް އަ

ހަމަ   ވަނިކޮށް  އިޢުލާނުކޮށްފައި  ހާލަތު  ނުރައްކާ  ކުއްލި  އިނގޭތޯ.  މިއީ  ލޮޖިކަކީ  މީގެ  މުއްދަތެވެ.  ދުވަހުގެ  މަސް 
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ދަ މަސައްކަތް  މި  ވަރަކަށް  ކަހަލަ  އު އެއްވެސް  ދެންނެވި  މި  ވަގުތެއްގައި  ނެތް  ފުރުޞަތު  ކުރެވޭނެ  ލަތަށް 

އިނގޭތޯމައްސަ ހަމަވީޔޯ  މުއްދަތު  މުއްދަތު ؟ ލައެއްގެ  ހަމަވީމަ...  މުއްދަތު  ކައިރިވެފައި  ވަރަށް  ހަމަވާން  މުއްދަތު 

 ހަމަވެއްޖިއްޔާ އެއްކަލަ މައްސަލައަކާއިގެން ދަޢުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ގެއްލިގެންދެއެއްނު. އެއީ އެކަމަކު..

 

 ދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަ

 މުޤައްރިރު، އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދެން އިނގޭތޯ ތިކަމުގައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން   ނުއުފުލިދާނެތީވެ  ދަޢުވާއެއް  އެއްކޮށް  ދެން  ސަބަބުންނޭ.  ހާލަތުގެ  އެ  އެދަނީ  ގެއްލިގެން  ފުރުޞަތު  އާދެ! 

ޕް  ޤައުމުތަކުގައިބައެއް   އެ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެކްސެޕްޓަބަލް  ރޮވެސް  ރސްޕެކްޓިވަކީ 

ވަރަށް ގޮތުގައި ބަލާފައި އެބަހުރޭ  ހަދާފައި   އެއްޗެއް  މި    އި. ލިޔެފައެގޮތަށް އިނގޭތޯ  ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި  އެބަހުރި 

   ޒަތްތެރި މެންބަރު.ވާހަކަ. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިއް

 

  ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ފަށާނީ ޙާލަތު    އްތޯ. މުއްދަތު ގުނަންމިހާރު މި މާއްދާގައި މިއޮތީއެއްނޫންތޯ އެއީ ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރީ މީގެ )ށ( ދެ

ކުއްލި   ނިމިގެން ޢަމަލުކުރީމަ މިސާލަކަށް  ހާލަތު ބަލަމާ ހިނގާ    ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށް  ނުރައްކާ މި 

ވަރަށް   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ތިބިތާ  މި  ހާލަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ދުވަސްވެއްޖެހެން. 

އަޅުގަނޑަށް   ހަދައިފިއްޔާ  ގުނަން  ނިމުނީމަ  ހާލަތު  މި  އަދި  މުއްދަތެއްވެއްޖެ.  ދިގު  މުއްދަތަކަށްވުރެން  އެކަށީގެންވާ 

ކަމަކަށްނުވާނެހެން ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ފަށައިގެން.    .ހީވަނީ  ދުވަހުން  ބަންދުކުރާ  ވީހާ  ހަމަ  ގުނަންވާނީ  ދުވަސް 

 ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.  އެއީ ރަނގަޅު ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް  ދެން އެހެންނޫނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އިރުގައި އޮތްގޮތް އިއޮތް ނުކުތާއެއް އިނގޭތޯ. އެއީ މިހާރު މި ބިލު ޑްރާފްޓް އައި  ތިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުވިފަ

މިހާ  މުއްދަތެއް  ހުރިހާ  އެ  ހީވަނީ  އޮތީމަ  އެހެން  ހުންނަ  އިނގޭތޯ.  ހިނގާފައި  އަހަރުތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ތަނުން 

ކަމަށް އިނގޭތޯ. ޑޭ ވަންއަކީ ކޮވިޑް ނިމޭ ޑޭ ކަމަށް    މައްސަލަތަކެއް ވެސް އަލުން ފަށާ ހިސަބަކީ ކޮވިޑް ނިމުނީމަ
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މާއްދާއަކީ    ބަލައިގެން ފަށާނީ. އެގޮތަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތަކަށް މިހާރު އެ ޑްރާފްޓް އޮތީ. ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ކިޔާލި

މައްސަލަތައް ބާވަތުގެ  އެއްކަލަ  މައްސަލަ  އެއްކަލަ  އެއީ  މާއްދާއެއްނޫން.  ހިމެނޭ  މީގައި  އެއީ  ވަކި    ،އަދި  އެއީ 

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެއޭ ބުނާ ދަޢުވާނުކޮށްފިނަމަ ދެން އިތުރަކަށް ދަޢުވާއެއްނުކުރެވެނެއޭ ބުނާ  

އެބަހުއް ދެއްތޯ.  މައްސަލަތަކެއް  ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ ނޫނިއްޔާ    8ޓެއްނޫންތޯ  ތެރޭގައި  ތެރޭގައި    3އަހަރެއްގެ  އަހަރުގެ 

ދަޢުވާކުރެވެންޖެހޭނެއޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ދަޢުވާއެއް ދެން ނުކުރެވޭނެއޭ. އެހެން ބުނާ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުއްޓެންނު. މި  

ދުވަ ކޯޓަށްގެންދާތާ މިވެނި  ހައްޔަރުގައިވާ މީހާ  ހެއްގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއް މިއީ. އިއްޒަތްތެރި  އެއްކަލަ 

ކުރީގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ވެސް  ޒާތުގެ  ވެ  މެންބަރު  ދެންނެވި  މި  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އެކަމަކު  އިނގޭތޯ.  ސް 

ކޮވިޑް   އުފުލިގެން ނުވަނީސް މ19ުމައްސަލައެއްގައި ފަހަރުގައި މި  ދަޢުވާ  ތެރެއަށް  ހާލަތުގެ  އްދަތު ހަމަވާ  ގެ މި 

ކަހަލަ މައްސަލައެއް އޮވެދާނެނޫންތޯ. އެހެން ތަންކޮޅެއް ކުރީއްސުރެން ފެށިގެން މުއްދަތު އެހެން ގުނަމުން ގުނަމުން  

އޮތީ.   ދަޢުވާއެއްނުކުރެވިފައި  ދެން  އިނގޭތޯ.  މެދުތެރެއަށް  ކޮވިޑްގެ  މި  ހަމަވަނީ  މި  އެންމެފަހުން  އައިސް  އެހެން 

އަޅުގަނޑުމެން ބުނަނީ  އެހެންވީމާ،  މި  ފުރުޞަތުނުދޭންވެގެން  ދަޢުވާނުކުރެވޭ  ގެއްލުވާނުލަންވެގެން  ފުރުޞަތު  އެ   

ހަމަވެއްޖިއްޔާ އެހިސާބުން    ދަތުތެރައަށް މުއްދަތު ހުސްވެއްޖިއްޔާ މުއް  ކޮވިޑް ނިމޭތާ އެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ކޮވިޑު

ގެ ދަޢުވާ އަދި އުފުލެންޖެހޭނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް،  އަދި އެ މައްސަލައެއް ދުލެއްނުކޮށްލާނަމޭ އިނގޭތޯ. އެ މައްސަލައި

ބާވަތުގެ އެއްޗެ އެ  އެކުގައި އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭނެއޭ  ނިމުމާ  މަސް  ކޮވިޑް  އިނގޭތޯ. އެއް  ހި 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ފެންނަނީ އޭގައި ވެސް މުއްދަތު ގުނަންވީ މިހާރު މިސާލަކަށް ކޮވިޑު ތެރެއަށް މުއްދަތު ހަމަވީ    އަޅުގަނޑަށް އޭގައި 

ދުވަސް ދޭންވީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދަޢުވާކުރަން ހަމަ    30އިނގޭތޯ. މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފަށައިގެން އިތުރަށް  

މުއްދަތެ މިހާރު  އެކަށީގެންވާ  އެ  އެއީ.  މައްސަލަތަކާއި    3އްހެން  އޮންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  އަހަރު    8އަހަރު 

ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ މައްސަލަތައް ވެއްޖިއްޔާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުތަކެއް އެ ލިބެނީ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ކޮވިޑެއް  

ދޭ މުއްދަތެއް  ވަކި  ހަމަވީމަ  މިފަދަ ހާލަތެއް އައިސިއްޔާ މުއްދަތު  ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، މި މުއްދަތު  ނޫނީ  ން 

މަސް ދުވަހަށް    6އްރިރު އަޅުގަނޑުމެނަކަށް މި މުއްދަތު ދިގުލައިގެން ގޮސްދާނެ  ޤަނިމުނީމަ ގުނާގޮތަށް ވެއްޖިއްޔާ މު

 ވެސް. އެހެންނުވާނެތޯ. އެކަހަލަ ހާތަކަށް ވެސް އައިސްދާނެނޫންތޯ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރަނގަޅަށް    އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އެއްޗެއް  ދެންނެވި  މި  އަޅުގަނޑު  ކުޑަކޮށް  އަދި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މެންބަރު 

 ސާފުވެވަޑައިނުގެންނެވީހެން. އަޅުގަނޑު.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މު ދެންނެވި  ޤައިއްޒަތްތެރި  މި  ފާހަގަކުރަނީ  ތި  ދަޢުވާކުރުމަށް  އްރިރު  ބުނާ  މި  ގާނޫނުގައި  މިހާރު  ގޮތަކަށްނޫންތޯ. 

އެއީ   މައްސަލަތައް.  ޖިނާޢަތުގެ  މައްސަލަތަކާއި  އެއްޗެ  އަހަރު  8ޖުނުހުގެ  ކުރަންޖެހޭ    3  އިއްސާ ތެރޭގައި 

ހަމަ އަހަރުތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެ މުއްދަތު މި  އެއްޗެއްގެ  ފާހަގަކުރެއްވީ. އޭގެ  ކޮވިޑް  ހީގެ ވާހަކައެއްނުންތޯ  ވަނީ 

ހާލަތެއްގެ  ކުއްލި  އިއްޒަތްތެ  މިކަހަލަ  ހަމަވީމަ  ދެން  އެހެންނޫންތޯ.  ގޮތަށް  ހަމަވާ  މުތެރެއަށް  ތި  ޤަރި  އްރިރު 

އިތުރަށް   އަދި  ނިމިގެން  ހާލަތެއް  މިފަދަ  އެއެއްނޫންތޯ.    30ފާހަގަކުރަނީ  ދޭނިއްޔެއްނޫންތޯ.  އެކަމަށް  ދުވަސް 

ދޭންވީ އޭގައި  ނުކުތާއަކީ  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ނިމުނީމަ  ހާލަތެއް  މިފަދަ  ނޫނީ  ނިމުނީމަ  ކޮވިޑް  މުޅި    30ކީ 

ދުވަހެއްނޫނޭ. މި ހާލަތު ދެމިގެން ގޮސްދަނެއޭ ހަމަ މިފަދަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދެމިގެން ގޮސްދާނެއޭ ހަމަ  

ގޮސްދާނެ.   ވެސް  މަސް  ތިން  މަސް،  ތިން  މަސް  އަޅުގަނޑުމެން  4ދެ  ގޮސްދާނެ.  ވެސް  މި  މަސް  މިހާރު  ނަށް 

ހާލަތެއް އައިސްދާނެ  ހާލަތަކީ  މިފަދަ  ހަމަ  ކަމަކީ  މި  ދިގު    އަންދާޒާކުރެވެނީ  ވަރަށް  ހަމަ  ހާލަތް  މި  ކަމާއި 

ކަމަށް. އަޅުގަނޑަށް އެހާ ހަމައެއްނުޖެހޭ އޭރުން މިފަދަ ހާލަތެއް ލިބިގެ އަދި    މުއްދަތަކަށް ވެސް ދެމިގެން ގޮސްދާނެ

ތަޙުޤީޤު  6އިތުރު   ގޮތަށް އޮންނާކަށެއް.  މަސްދުވަސް  އެއް މަސް ލިބޭ  އަދި އޭގެ އިތުރަށް  ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދީފައި 

މުއްދަތު ހަމަވިއްޔާ މުއްދަތު    އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގައި ކަނޑައަޅަންވީ މިސާލަކަށް މިފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެފައި އޮއްވާ

ސް ދެ މަސް ވެއްޖިއްޔާ ދެ މަސް ދޭން. އޭރުން  ހަމަވާ ތާރީޚުން ފަށައިގެން ހިނގާށޭ އެއް މަސް ވެއްޖިއްޔާ އެއް މަ

ސާފުކޮށް އެބައެނގޭ. އެހެންނޫނީ މިފަދަ ހާލަތެއް ދެމިގެންދާނެ މުއްދަތެއް އަޅުގަނޑުމެނަށް ސާފުއްނުވޭ. އެ މުއްދަތު  

 މުވާނީ.ންއެކަހަލަ ގޮތަކަށް އައުންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މީގައި މުހި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެމިގެން  އަ ކޮވިޑް  މި  އެހެންނަމަހީ  ޕޮއިންޓެއްހެން.  ރަނގަޅު  މޭކްކުރާ  ސެންސް  ވަރަށް  ހީވަނީ  ވެސް  ޅުގަނޑަށް 

ވެސް ހަމަ އެ މީހާގެ މައްޗަށް    މަ ހިނގައިދާނެ ކިތަންމެ މަސްދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި. މިސާލަކަށް މިކަހަލަ ހާލަތު ދިމާވީ

ވެސް ހަމަ އޭނާ އަންސާޓެންޓީގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓެނިއްޔޭ. އެހެންވީމާ،  ކުރެވޭނެ ގޮތް ނުވެފައި ނުކޮށް އަދި  ދަޢުވާއެއް
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އޭނައާއި މެދުވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ނިންމުންތާ އޭނައަށް ވެސް އެޑްވާންޓޭޖް އޭނައަށް ވެސް  

ވެ ހަމަވަންޏާ  ތެރެއަށް  ކޮވިޑެއްގެ  މުއްދަތު  އެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ބޮޑުވާނީ  ދުވަހުން  ފައިދާ  އެ  ޖެހޭނެއޭ  ސް 

މުއްދަތުގެ އެ  ނަމަވެސް  މަސްދުވަސް  އިތުރު  ނުކުރާން    ފެށިގެން  ނުކުރަންޏާ  ނިންމަން.  ކޮށް  އެކަމެއް  ތެރޭގައި 

މަސްދުވަސް   ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހަމަވާ  ހަމަވަންޏާ  ކޮވިޑަށް  މުއްދަތު  އެ  ދޭންވީ.  މުއްދެތެކޭ  އެހިސާބަށް  ދެއްތޯ. 

ޒަމާނެއްވަންދެން  ވެއްޖިއްޔާ މަސް ދުވަސް   އެ ހުރިހާ  އަހަރުވަންދެން ނުކުރެވުނު    3އަހަރު    8އެހެންނޫންތޯ. އެއީ 

ދަޢުވާކުރުމާ އަދި  ދެން  ހަމަވީމަ  މުއްދަތު  އެ  ކޮންމެހެނެއް  ދެން  ހުރެފައި  އެ  ނުކޮށް  ދަޢުވާއެއް  އެހާ  އިއެއް  ގެން 

 ންދެން މަޑުކޮށްފައި ދެއްތޯ.އަހަރުވަ 3އަހަރު    8ބޮޑަށް އުޅުން ވެސް އެހާ ރަނގަޅެއްނޫނެއްނުންތޯ. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މު އިއްޒަތްތެރި  އިނގޭތޯ  ތިއީ  ނުކުތާއަކީ  އޭރުން  ޤަސީދާ  ވާހަކައަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އޭގައި  އަޅުގަނޑުގެ. ދެން  އްރިރު 

ވެސް ވަގުތު މި  ޤަވެސް ސާފުވާންޖެހޭ. ދެން   ދަތިތަކެއް އަންނާނެކަން. އޭރުން  ހާލަތެއް އައިމަ  ބޫލުކުރެވޭ މިފަދަ 

މިހާ ދުވަސްތެރޭ ކުރިއްޔާ   މަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އެނގޭނެ އާ އަޅުގަނޑު މައްޗައް ހުތު ، ދެންނެވި ގޮތަށް ދީފިއްޔާ ދަޢުވާ

ފަހު ގުނާ  ށްކަމަށް. އެކަމަކު އޯޕަންކޮށް ކުއްލި ނުރައްކަލު ހާލަތަ  ނޫނީ މީހެއްގެ މައްޗަށް މިހާ ދުވަސްތެރޭ ކުރެވިދާނެ

މުއްދަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ   ވެއްޖިއްޔާ އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެ މި ހާލަތު ދެމިގެންދާނެ  ގޮތް 

  ގާނޫނެއްގައި އޮންނަންޖެހޭނެހެން.  ސަރޓެނިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާނެ ޑްރާފްޓް  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އެހެން މެންބަރުން އެ ކޮމެންޓެއް ބަލާ

މުއްދަތު ހަމަވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުން  ގެ ހަދާލުމުގެ ކުރިއަށް. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ކޮވިޑު

އަންނަ   އެ  ހުރެގެން  ކޮވިޑާއ  އެ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހަމަވާ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއޭ  އެކަން  ހިންގުން  ތަޙުޤީޤު 

ދުވަހެއްހާ ދުވަސް  މަސް  މި ދެނީ. އެއް  ވެސް  މުއްދަތުކޮޅު  ރިޢާޔަތްކޮށް މި  އެ    ދަތިތަކަށް  ދެނީ. ދެން  ވެސް މި 

ހަމަ   ހުރެދާނެ.  ކޭސްތައް  ބޮޑެތި  ސީރިއެސް  ވަރަށް  ހަމަ  ވަރަށް  އެއީ  ވެއްޖިއްޔާ  ނުދެވޭގޮތް  ވެސް  މުއްދަތު 

  ދުރަތީގޮތުން ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުއްދަތު ހަމަވީ. އެކަމަކު ކޮވިޑެއްގެ ޤުވެސް ދަޢުވާ އެއްކަލަ    އެއްގޮތަކަށް

ތެރޭގައި    ގެއްލި ވެސް އެބަދޭ ދުވަސްކޮޅެއް. އެހެންވީމާ، އެ ދުވަސްކޮޅުގެތެރެއަށް ދެއްތޯ މި ހަމަވީ. އެހެންވީމާ، އެ  

ދަ ވެދާނެ  ވެސް  ގެއްލުން  ނުކުރެވުނުކަމުގެ  ދެން  ވަރެއްގެ  އުދަޢުވާނުކުރެނޭ.  ކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ލަތަކަށް. 
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ދިނުން ރަނގަޅު  މެންބަރު ތި ފާހަގަކު  މުއްދަތެއް  އިއްޒަތްތެރި  މުއްދަތު  ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ،  އެ  ގޮތަށް  ރެއްވި 

ވެއްޖިއްޔާ މަސް ދުވަސް    ތެރެއިން އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސް ދުވަހެއް ލާން މިވީ މިކަހަލަ ހާލަތުގެ 

މަޑުކޮށްފައި އަދި އޭގެފަހުން   ދެ މަސް ދުވަސް ވެއްޖިއްޔާ ދެ މަސް ދުވަސް. އެކަމަކު އެ މުޅި ހާލަތު ނިމެންދެން 

ގުނަ ފަށާގޮތަކަށެއް މުއްދަތު  އެއަށް    ން  މެންބަރަކު  އެހެން  ވާހަކަފުޅެއް.  ރަނގަޅު  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ. 

ނުކުރައްވާ ކޮމެންޓެއް  އެގޮތަށް    އިޢުތިރާޟެއްނުކުރައްވާ  ނޯޓްކޮށްލާނަން  އެ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވަނީނަމަ 

މި ދެން  މާއްދާއެއްތޯ  އިނގޭތޯ.  ކޮން  )ހ) ؟އޮތީ  މާއްދާގެ  މި  އޮތްނ(  އެގޮތަށް  ގައި  ދަޢުވާ    (  ނަމަވެސް 

މުއްދަތުގައި   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގާނޫނުގައި  މައްސަލަތަކުގައި  ނެތް  ގޮންޖެހުންތައް  ހުރަސްތަކާއި  ބޮޑެތި  އުފުލުމުގައި 

ޕްރޮސި އުފުލުމަށް  އެ  ދަޢުވާ  އަޅުގަނޑަށް  ރީތިކޮށް  ތަންކޮޅެއް  އެ  މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

ޕްރޮސިލިޔެ އޮތީ  ފާހަގަކުރެވިފައި  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  މިއިނީ  ކިއުޓަރ  ވިފައި 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުރަސްތައް  ޖެނެރަލްއަށް ވެސް އެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް މުއްދަތު އެގޮތަކަށް ދޫކޮށްނުލައި ޕްރޮސި

ޕްރޮސި  މައްސަލަތަކަށް  ދަތިތައްހުރި  ޑްރާފްޓް  ކިއުޓަހުރި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ލިބޭގޮތް.  މުއްދަތު  ޖެނެރަލް  ރ 

ހަދަން. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިހާރު އެވަނީ ބޭކާރު މާއްދާއަކަށްވެފަ. ދެން )ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  

ރާ ހާލަތު ނިމުމަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކު   1ގެ    203ފަށާނީ މި ގާނޫނުގެ    މުއްދަތުތައް ދެން ގުނަން

ދަ މި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ފެށިގެންނެވެ  ތާރީޚުން  އަންނަ  ވިދިގެން  ތާރީޚާ  އިޢުލާނުކުރާ    ، ލަތުންއު އައިކަމަށް 

އޮތީ މިހާރު އިނގޭތޯ. މި މާއްދާ    މި ބިލު އައިރުގައި އޮރިޖިނަލް ބިލުގައި އޮތްގޮތް މި )ރ( ގައި މި  .މަޢާފުކުރައްވާ

ވަނީ މީގެ ކުރީގައި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މުއްދަތު އެހެން ގުނަމުންގުނަމުން ގޮއްސަ ވެސް އަނެއްކާ  މިހެން އޮތްގޮތުން ހީ 

ކޮވިޑް    19ކޮވިޑް   ދިމާވީމަ އަނެއްކާ  ފަށަނީ. އެކަހަލަ މާނައެއް އެބައާދޭ.     ގުނަންތުނިމޭފަހުންނޭ މުއްދަ  19އާއި 

ތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނިމުނީ. ދެން އެއްކަލަ  ކޮމެންޓެއް ކޮށްލަބައްލަވާ، އޭރުން މިހިސާބުން މި ބިލުގެ ކަން 

ޑް އަޅުގަނޑުމެން  ބައިބައި  ކޮށްލާ  މި  ޕާކް  އެތި  އަޅުގަނޑުމެން  ފައިނަލް  ހަމަ  ދެން  ރާފްޓްކޮށްލާފައި 

 ފާސްކޮށްލަންޖެހޭނީ. ނެކްސްޓް ޑޭގައި.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ނުފެނޭ އިނގޭތޯ މުއްދަތެއްގައި އަންސާޓެއިންކޮށް އޮންނާކަށެއް. ސާޓެއިންވާންޖެހޭނެ. އޭގައި ހަމަ  

އެނގެންވީ މިހާރު މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ފަހުން ގުނާގޮތަށް އޮތުން އެއީކީ ހަމަ އެއީ މިދިޔަ ފަހަރުގައި ހެދި ގޮތް އެއީ.  

 ޔަމީން އިޢުލާނުކުރުން. އިޢުލާނުކޮށްފައި ހުރިހާ މުއްދަތުތަކެއް ހަމަ ދޫކޮށްލާފައި އޭރު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް  އެސް.އޯ.އީއަށް
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ވެސް. އެ މުއްދަތުތައް ގުނަން ފެށީ އެކަން ނިންމާފަ. އޭރުން ހަމައެއްނުޖެހޭ. އެއީ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް    އެކަންކުރީ 

ދުވަހަކަށް ކިތަންމެ  ބޭނުމިއްޔާ  ހަމަ  އިޢުލާނުދެވިދާނެ  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ  މިއީ  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ވެސް.  ރާ  ކު 

މި    ކުއްލި އޮންނަނީ  މި  ހާލަތްތައް  ނޫން  ކުއްލިޢާނުރައްކާ  އަންނަ  މި  ގާނޫނަށް  ޞިއްޙަތުގެ  ނުރައްކަލުގައި    އްމު 

ހާލަތެއްނަމަ އެ    ގެއްކަލުނުރަ  ވެއްޖިއްޔާ މި އޮންނަނީ ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރާ ކުއްލި

ފުރުޞަތު އެބައޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް ހުއްޓުވާލުމުގެ  ކަމުނުދާކަމަށްވަނީނަމަ  މަޖިލީހަށް އެ  މިދާ    ،ރައްޔިތުން  މިހާރު 

ކަމެއް    ނެއްނޫން ހަމަ މި މުއްދަތުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ. ކިހާ މުއްދަތަކަށްޤީހާލަތްތައް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ޔަ

އޮންނާނެކަން.    މިފަދަ މުއްދަތުތައް  އެނގެންވާނެ  ސާފުކޮށް  ހަމަ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  އަންނާނީ.  ހާލަތެއްގައި 

އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ހަމަ މިކަން ނިންމުމަށްފަހު މުއްދަތު ގުނާގޮތުން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި އޮންނާކަށް. މުއްދަތު  

ފަށައިގެން ދުވަހުން  ފުރަތަމަ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުގެ  މުއް  .ގުނަންވާނީ  އެއީ  ގެއްލިގެންނުވާނެ.  އެދޭތެރެއިން  ދަތު 

 ނުކުތާއަކީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއަށް   ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުތާ  ތި  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުން.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އެކުލަވަ  ޑްރާފްޓް  އަޅުގަނޑުމެން  މިއޮތީ    ލާނީ.އިރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގާތްގަނޑަކަށް  އެހެންވީމާ، 

އެބައި   ފައިންޓިއުންކޮށްލާފައި  ކަންކަން  ބައެއް  އެއްބަސްވެވުނު  މި  ދެންމެ  މިހާރު  ދެން  ނިމިފަ.  އެއްކޮށް  ހަމަ 

އެ  ދެން    ޑްރާފްޓްކޮށްލެވުނީމަ  ނިމިފަ.  އެއްކޮށް  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  އެހެންވީމާ، 

މީޓްކުރާނީ އެންމެ އަވަހަކަށް މީޓްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްޓްކުރާނަން. ކުރާ ދުވަހުގެ ހަމަ އެއްކޮށް، މުޅި ބިލު  

މި ކޮމިޓީން އެޕްރޫވްކުރާ ދުވަސް އިނގޭތޯ. މިއަދު އެޖެންޑާގައި އަޅުގަނޑުމެން   ބައެއް އެބައޮތް.    2އެއްކޮށް  ވަނަ 

މުހި އެއާއެކު  ންވަރަށް  ހަމަ  އަދި  މައްސަލައެއް.  ހުށަހެޅުއްވި  ކޮމިޓީއަށް  މި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް.  މު 

ދެން   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައިގައި  އެ  ވެސް ސިޓީއަކުން.  މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އިނ ނިންމާލަން  ގޮތެއް  މެދުގައި  ގޮތްތަކާ  ކުރުކޮށް  ޢަމަލުކުރަންވީ  ވަރަށް  ގޮތުގައި.  ކަމެއްގެ  އެއް  ގޭތޯ. 

ޖޮއިން   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައަކަށްވާތީވެ. މިއީ  ހުރި  ވާހަކަދެކެވިފައި  އެ  އަޅުގަނޑުމެނަށް  އަވަސްކޮށްދާނީ. އެއީ 

އަޅުގަނޑު   ނިންމާފައިވަނީ.  ކޮމިޓީން  މި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  މު  241ކޮމިޓީއެއްގެ  ރާއި  އްރިޤަކޮމިޓީގެ 

މު ކޮމިޓީގެ  އެ  އަދި  މަޝްވަރާކުރިން.  ކޮމިޓީން  ޤަމިކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މަތިން  އެދިވަޑައިގަތުމުގެ  ވެސް  އްރިރު 

ހިއްސާކޮށްފަ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ސުވާލު  ބައެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކޮމިޓީއާ    އި،ފުލުހަށް  އެ 
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ން އެ ދަންނަވާފައި އޮތް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް  ހިއްސާކޮށްފައި އެ ސުވާލުތައް ފުލުހުންގެ ކިބައި

މެންޑޭޓު ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިތުރުން  އޭގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  ހައްދަވައިދެއްވުން.  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ގެ 

މަޢުލޫމަތު ހޯދުމަށް   ވަރާކުރެވިފަ. މިވަގުތު  އެބަވޭ ކޮމިޓީން ކުރީ ދުވަހުގައި ވެސް މަޝް  ލިޔުމަށްއަޅުގަނޑުމެން އެ 

ތަންތަނުގެ އެ  ސިޓީތަކުގައި  ފޮނުވަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަންތަނަށް  އެ  ޕްރޮސި   އަޅުގަނޑުމެން  ކިއުޓަރ  ތެރޭގައި 

ބެހޭ މަދަނީ ބައިތަކާ ބެހޭ    ނައިބު އޮފީހަށް ވެސް އެ ކަންކަމާ   ޖެނެރަލް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވިދާނެ ބަންޑާރަ 

ވެސް އެންޓި  ސުވާލުތަކެއް  އަދި  ލިޔެވިދާނެ  -ދެންނެވުމަށް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަން 

ބައިން  ތެރޭގައި ނެތަސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ކި  ގެއަޅުގަނޑުމެން މެންޑޭޓު

ކަމެއް ތަންތަނަށް    ސާފުކުރަންޖެހޭ  މި  އެހެންވީމާ،  ފުރަތަމަ    މިސާފުކުރުމަށް.  ފޮނުވާއިރުގައި  ސިޓީތައް 

އެކަން އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހުގައި  ދަންނަވާނީ.  ސިޓީތަކަކުން  މި  ގޮތަކީ  ކުރާނެ 

ބައްދަލުކުރަންޖެހުނީމަ ބައްދަލު ވެސް ކުރާނަން. އަދި އަނެއް ކޮމިޓީގެ މިހާރު އެންމެފަހުން އެ ބޭފުޅުން ނިންމަވާފައި  

އަ ގޮތްތައް  މައްސަލައަކާ  އޮތް  ދިމާވި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުގަނޑު ސާފުކުރިއިރުގައި  ޅުގަނޑު ސާފުކުރާނަން. އިއްޔެ 

އަދި   ގޮތެއް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން  އެ  މެދުގައި  ނިންމުމާއި  މި  ރިކުއެސްޓް  މި  ކޮމިޓީގެ  މި  ގުޅިގެން 

ދަތިތަކެއް ދިމާވެގެން ގޮސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،    ބޭއްވުމަށް  ގ ނިންމިފައެއްނުވޭ. އެއީ އިއްޔެ އެ ބޭފުޅުންނާ މީޓިން

ބައްވާނެ ވަގުތެއްގައި  މިއަދުގެ  ރޭގައި  ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންގެ    އެ  އެ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވެފައިވޭ.  ކަމަށް 

ފަރާތުން ކަމާ  ތަކަށް  ބެހޭ މުއައްސަސާ  އަޕްޑޭޓެއް ހޯދާލާނަން. އެހެންވީމާ، މީން ޓައިމް އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ 

ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީގައި ހިމަންޖެހޭ މައިގަނޑު ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަކޮށްލައިދެއްވުން އެދެން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން މީގެ  

ކަމެއްގެ އެއް  އިނގޭތޯ.  ގެންދާނަން  ފޮނުވަމުން  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ޕްރޮސި  ޑްރާފްޓެއް  ޖެނެރަލަށް  ގޮތުގައި  ކިއުޓަރ 

އަޅުގަނޑުމެ ސިޓީގައި  މުހިފޮނުއްވާ  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން  ބޭފުޅުން ންން  ތި  އަޅުގަނޑު  ކޮބައިތޯ  ކަންކަމަކީ  މު 

ގޮތުން   ކަންތައްތަކުގެ  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން  ބޭނުންވޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑަށް  ބޭނުން.  ސާފުކޮށްލަން  އަރިހުން 

ދަންނަވަނީ. މި  އިނގޭތޯ  ކަންކަން  ހިމެނޭ  ސިޓީތަކުގައި  މައްސަލަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ    އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ 

ވާހަކަމައް އަ  ސަލައިގެ  ގޮތަށް  އާއި  ނޭނގޭ  ގޮތް  ފަރާތްތަކުގެ  އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ  ނޫނީ  މަރާލާފައިވާ  ދި 

ނަގާފައިވާ   ވަގަށް  އަދި  ގޮތްތަކާއި  ހުރި  ވެފައި  މައްސަލަތަކަށް  އެ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ 

މައްސަލަތަ އެހެންވީމާފަރާތްތަކުގެ  ޖެހެނީ.  މި  ބަލަން  ކަންކަން  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުގައި  މި  ކާއި   ،

ދެންނެވިދާނެ،   ސުވާލު  ފޮނުވާއިރުގައި  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ 

އެމް. ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އެއް  މިސާލަކަށް،  ސާފުކުރެވިދާނެ.  މައްސަލަ  މަޢުލޫމާތު  ކިތައް  އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ 
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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ހަމައިގައި މިހާރު ވެއްޖެތޯ އިނގޭތޯ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ ހަމައިގައި ކިތައް މައްސަލަ  

މިންވަރުން   ކުރެވިފައިވާ  ތަޙުޤީޤުތަކުގެ  އަދި  އުފުއްލިފައިވޭތޯ  ދަޢުވާ  މައްސަލައިގައި  ކިތައް  އަދި  ވެއްޖެތޯ 

ހަމަސަކްސެސްފު ޕްރޮސިކިއުޝަނަކާ  އެކަމާއި  އަލް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނޫނިއްޔާ  ހުރިތޯ  ގޮތަކަށް  ދެވޭނެ  ށް 

ދެން ކިތައް މައްސަލަތޯ ނޫނީ އެއްވެސް  ؟ ތައް ފެންމަތިވެފަސްދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ، އެބަހުރިތޯ އެ އިޝޫ

ފުލު ހަމަޔަށް  ޖެނެރަލްއާއި  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޖާގަ  މައްސަލައެއް  ދަޢުވާކުރާނެ  ފޮނުއްވުމަށްފަހުގައި  ފަރާތުން  ހުންގެ 

އަދި    .ނެތިގެން ނޫނިއްޔާ ހެކި ނެތިގެން އަނބުރާ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފޮނުއްވާފައިވޭތޯ ސާފު ވެސް ކުރެވިދާނެ

މަ މި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހިންގާވައިރުގައި  ތަޙުޤީޤުތައް  ފުލުހުންގެ  ޖެނެރަލް  އްސަލަތައް،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

އޮތީ ކިހިނެއްތޯ،   އަދާކުރައްވާފައި  ދައުރު  މައްސަލަތަކެއްގައި  ދެންނެވި ހުރިހާ  މައްސަލަތަކުގައި މި  މި  ޚާއްޞަކޮށް 

ކުރެވެން   އެ  އެއްބާރުލުންދެއްވައި  ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ތަޙުޤީޤު  އެހީތެރިކަން  އެކަމުގައި  ފުލުހުންނަށް  ކިހާވަރަކަށް 

ޖެނެރަލް މައްސަލަ    ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ކޯޓުތަކަށް  ދެން  ސާފުކުރެވިދާނެ.  ވެސް  އެކަން  އަދާކުރައްވާފައިވޭތޯ  ދައުރު 

ން ކުރިއަށްދާނަމަ އެ މައްސަލަތައް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބު އޭގެ  ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެ

ފާހަގަކުރެއްވެވޭ ކަންބޮޑު ބޭނުންވޭ.  ސްޕީޑް ދާގޮތް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ވުންތައް އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަން 

ވިޔަސް ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ    ވިޔަސް އަދި އެނޫން ގޮތަކަށް  ދެން މި މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤުތައް 

ހަމަ  ދެން  ފާހަގަކޮށްލެވިދާނެ.  ވެސް  ކަންކަން  މިހިރަ  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭތޯ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް    ޖެނެރަލަށް 

މަރާލާފައިވާ   ގޮތަށް  ނޭނގޭ  ގޮތް  މި  ރިޕޯޓުގައި  ނެރުނު  ފަރާތުން  ކޮމިޝަނުގެ  ޕްރެޒިޑެންޝަލް  އެއާއިއެކުގައި 

ގޮތަކަށް   އަނދިރި  ވަރަށް  ފާހަގަކުރޭ  އެބަ  އެކުލަވައިލާފައިވާއިރުގައި  ރިޕޯޓް  މީހުންގެ  ނަގާފައިވާ  ވަގަށް  މީހުންނާއި 

ޢަމަ ބޮޑަށް ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ  ފަޅާފައިވާކަމުގައި  ވަރަށް  ބޮޑަށް މޫ  ޖަމާޢަތްތައް ވަރަށް  ހިންގާ ޖަމާޢަތް  ލުތައް 

މީހުންގެ   އެ  އެބަ  ރާއްޖޭގައި  އެބަހުރޭ.  ހަމަ ހަފާހަގަކޮށްފައި  އަދި  އެބަވޭ.  ހިންގާކަމަށް  އެބަ    ރަކާތްތަކެއް 

ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ޕަބްލިކްލީ ހަމަ ވަރަށް  އެއާއިއެކުގައި ފުލުސް ކޮމިޝަނަރު ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ އަޅުގަނޑު  

އިނގޭތޯ   ނެތް  ހަނދާނެއް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހަނދާންވަނީ.  ވަރެއްހެން  ކޮންމެވެސް  އެއްހާސް  އަދަދެއްގެ  ގިނަ 

ލެވެލަކަށް   ނުރައްކާތެރި  ވަރަށް  ތިބޭ  އެބަ  މީހުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ސާފުކޮށްލާނަން.  އެކަމަކު  މާބޮޑަކަށް. 

ލުމަށް ޖެހިލުން ނުވާވަރަށް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕްތަކުގެ  ހަމަ ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާ މަރާ  ގޮސްފައި

މި  މަސައްކަތްކުރާ  އެއްގޮތަށް  އެހެންވީމާ،    ވިސްނުމާ  އަދަދަކަށް.  ގިނަ  މިހާ  އެބަތިބި  މީހުން  ޒާތުގެ 

ލި ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ލިޔެވިދާނެ  ސިޓީ  މައްސަލަތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ވެސް  ސިޓީގައި  ޔާ 

އެބަ   އެހީތެރިކަމެއް  އެކަމުގައި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ހިނގާތޯ،  އެބަ  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ތަޙުޤީޤުތަކެއް 
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، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު. މިއީ އަޅުގަނޑަށް މިވަގުތު ދެން  ފޯރުކޮށްދޭތޯ މިކަން ވެސް ބެލުމަށް. އެހެންވީމާ

ދަންނަވާ  ވިސް މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި  ޚިޔާލުފުޅާއި  އިތުރު  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަތައް  ހުރި  ނިފައި 

މޭރުމުން އެ    ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް ހަމަ މި -މުއައްސަސާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެވިދާނެ. ދެން އެންޓި 

ތަ ނޫނީ  ތަޙުޤީޤުތަކާއި  ހުރި  ހިންގަވާފައި  މިހާރު  ބޭފުޅުން  ތަޙުޤީޤުގައި  ނޫނިއްޔާ  ގޮތާއި  ހުރަސްއެޅިފައިވާ  ޙުޤީޤަށް 

ކިހާހިސާބަކަށް ގޮސްފިތޯ، ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވިފައިތޯ މި ކަންކަން ސާފުކޮށް ކިހިނެއްތޯ މި މައްސަލަތަކަށް ވެފައިވަނީ  

އެ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  ކަންކަން  އެ  މައްސަލަތަކުގައި  އެންޓިކޮރަޕްޝަން  -ތަންތަނަށް 

ވެސް ލިޔެވޭނެ. އެހެންވީމާ ޚާއްޞަ ނުކުތާތަކެއް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް  މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ  ، އިއްޒަތްތެރި 

ބޭފުޅުންނާ   އިދާރީ  ކުރިއަށްދާނަން  ވެސް  މަސައްކަތައިގެން  މި  އަޅުގަނޑު  ހިއްސާކޮށްލީމާ  އަޅުގަނޑަށް  އޮތިއްޔާ 

މަ އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  ގުޅިގެން.  މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ދެންނެވިހެން  މި  މަރުޙަލާއަކީ  ފުރަތަމަ  ސައްކަތުގެ 

ސާފުކުރުން. ދެން އެއާއި ވިދިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ދެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން  

ހަމަ  އަދި  ކު   ގެންދާނަން.  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  ޖޮއިންޓް  ބޭފުޅުންނާ  އެއާއިއެކުގައި  އެ  ބަލާފައި  ގޮތަށް  ރިއަށްދާ 

އެކުގަ ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ދެ  އިމަޝްވަރާކުރެވިގެން  ހުށަހެޅުއްވި  މައްސަލަ  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   .

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅެއް އޮތިއްޔާ.  

 

 އްކެވުން: ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެހެ

ހޯދާ ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ތަފްސީލު  ހުރިހާ  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  ހަމަ  މުޤައްރިރު  އިތުރު  މުޤައްރިރު،  ދެން  ލަން. 

މަޢުލޫމާތެއް   އެ  ފޯވަރޑްކޮށްލަދޭނަން  މުޤައްރިރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިނިއްޔާމު  މަޢުލޫމާތެއް  ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެން 

 ؟ ކޮރަޕްޝަނަށްތޯ ދެން އިތުރަށް މި ފޮނުވަންޖެހެނީ-މި ޕީ.ޖީއަށާއި އެންޓި ލަން. ދެން އަނެއްހެން މިފަހަރުހޯދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕީ.ޖީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެންޓި  މިވަގުތު  އޭ.ޖީއަށް  -އާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ކޮމިޝަނަށް.  ކޮރަޕްޝަން 

 ރެއް. އެ ބޭފުޅުންނަކީ މަދަނީ ކަންކަމުގައި ބޮޑަށް އިނގޭތޯ.  ފޮނުވިދާނެ. އެކަމަކު އޭ.ޖީގެ ދައުރަކީ އަދި އެހެން ދައު 

 

 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އިދާރާއަކުންތޯ ކޮން  ލިބެނީ  އަނެއްހެން  މަޢުލޫމާތު  ކޮމިޝަންތަކުގެ  ރިޔާސީ  ހުރި  އުފެދިފައި  މި  އެ    ، މިހާރު 

 ؟ ތް ގޮސްފައި ހުރި ހިސާބުތައްކޮމިޝަންތަކުގެ މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޝަނެއް  ޤައަޅުގަނޑަށް   ތެރޭގައިވާ  މެންޑޭޓެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޝަނަކީ  ރިޔާސީ  އޮތީ  ބޫލުކުރެވިފައި 

ރިޕޯޓްކުރަންޖެހެނީ  ނޫންހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނެއް ވެސް ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  

ބާރެއްގެ   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ  އެކުލަވައިލާފައި  ގާނޫނަކުން  ވަކި  ދަށުން  ގާނޫނެއްގެ  ކޮމިޝަން. ދެން  އެ 

އެހެންވީމާ ކޮމިޝަނެއް.  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަށުން  ކޮމިޝަނަކަށް  އެ   ،

ބޭފު ޑިރެކްޓްލީ އެ  ދައުރު  ސީދާސީދާ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ޅުންނަކާއި 

މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، އަހަރީ ރިޕޯޓް   ފޮނުއްވެވޭނެ  މަޖިލީހަށް  ބޭފުޅުންނަށް  މިންވަރު އެބައިނގޭ. އެ  އޮތް 

އެތަން އަޅުގަނޑުމެން އެ ސްޓަޑީކުރެވޭނެ.    ،އިނގޭތޯ. އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފައިވަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ

އެއާއިއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އަދި ހަމަ 

ކަންކަން   ހުރިހާ  މި  އޮތްވަރާއި  ގޮސްފައި  ހުރިވަރާއި،  މަސައްކަތް  އެ  އަތުގައި  ބޭފުޅުން  އެ  ސާފުކުރެވޭނެ 

އިގެން ކުރިއަށް ބޮޑަށް ދެވެން އޮތީ އެ  ކޮށްލެވޭނެ. ދެން އެއަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތާ ސާފު

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސީދާ  ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ ކޮމިޝަންތަކަކާއި  ގޮތަށް ރިޔާސީ  ދެންނެވި  ، މި 

 .  އިބޫލުކުރާ ގޮތުގަޤައޮންނަނީކީ އަޅުގަނޑު   ސުވާލު ދެންނެވުމެއް، ދެންނެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އަރަނީ   މި  ހިތަށް  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން.  ކަމެއް  އަޅުގަނޑު  އެބަ    241މުޤައްރިރު  މައްސަލަ  އެ  ވެސް  އިން 

ހަމަ ދެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން   ހަމަ އެއް މަސައްކަތެއް  ބަލައޭ. އަޅުގަނޑުމެން  މި ކަން ކުރަންވާނީ. އެހެންނޫނީ  ނޫންތޯ 

ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފަދައިން.  ފާހަގަކުރި  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދުވަހު  ގެ  241  ކުރިން 

ކަނޑައަޅަން.   ގޮތެއް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ވާހަކަދައްކާ  މުޤައްރިރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޭގެފަހަށްހެން  މުޤައްރިރާއި، 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ވަކިން ސިޓީ ފޮނުވައިފިއްޔާ ހަމަ ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެން  

ނޫންތޯ، ކިހިނެއްތޯ  241 ފޮނުވިދާނެ  ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑަށް  ؟ އިން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ  އޭގައި 

ރެކޯޑުގައި ދަ  އޮފް  ހަމަ  ނިންމާ  ފެނޭ  ގޮތެއް  ގެންދާނެ  ވާހަކަދައްކައިލާފައި  މުޤައްރިރުން  ދެ  ލަން.  ނަމަވެސް 
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އަޅުގަނޑަށް ދެން ހަމަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ގެންދިޔަސް މީގައި މައްސަލައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މަސައްކަތް  

 ރިޕީޓްނުވާނެ ގޮތަކަށްހެން ދާންވާނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އި ވެސް  އާދެ!  އެންމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މޭރުމަކުން  އެ  ހަމަ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ތި  މެންބަރު  އްޒަތްތެރި 

ކޮމިޓީއާ    241ވެސް އިނގޭތޯ    ވިސްނިގެން އެ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިގޮތަށް ނިންމީ

ރު މިދަނީ ވެސް އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ދެންނެވި ދެ ކޮމިޓީގެ  އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް. އަދި އެގޮތަށް މިހާ 

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން. އެކަމަކު  ވާހަކަތައް ޝެއަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފުލުހަށް ލިޔެފައި އެ  ރކުރެވިގެން މިހާރުވަނީ 

 ދިމާވި އެއް މައްސަލައަކީ  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ވެސް ހިމެނޭނެ. ދެން މި

މަޖިލިސްގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާއިރުގައި  މިދޭތެރެއަކުން  ކަންތައްތަކަށް  ޝެޑިއުލްކުރި  ވާ  ވެސް  ބޭފުޅުން  އެ 

ޑޭޓްސްތަކަކަށް ކޮމިޓީ ނުބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން  ނިންމި ނިންމުމާއި މެދުގައި  

ބޭފުޅުން   އެ  މުޤައްރިރާ  އަދި  ކޮމިޓީގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  ނޭނގިފައިވަނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް  ނިންމާ 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ވިދާޅުވެދެއްވާނެ އެ  ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ. ރޭގައި ވެސް ދެއްކިން  ބޭފުޅުން  އެ  ، އަޅުގަނޑަށް 

ވާހަ ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ގޮތް.  ނިންމަވާ  އެ  ބޭފުޅުން  ދުވަހުގައި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކަ 

ކޯޑިނޭޝަންގެ މައްސަލައަކުންހެން ހީވަނީ. ވާހަކަ ނުދެކެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ ފުލުހުންގެ  

ކިބައިން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއާ ވާހަކަނުދެކެވި އެ ބޭފުޅުންނަށް ނިންމުމެއް  

ނިންމިފައި އޭރުގައި އެ އޮތީ. އެކަމަކު ދެން އެ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ގާތުގައި އަދި އެ  

ވިދާޅުވާނެ. އެކަމަކު މީން  ވެސް މިކަން އަވަސްކުރުމުގެ މުހި  ބޭފުޅުން  ކަމަށް    މު ންޓައިމް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން 

ނިންމުންތައް މި  ދެންނެވިހެން  މި  ސުވާލުތައް    ޓަކައި  މި  ބޭނުންއިރަކު  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭއްވީމަ  ނިންމާފައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ދެންނެވި  މި  ވަނީނަމަވެސް  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެކުގައި  ކޮމިޓީއާއި  އެ  އަދި  ދެންނެވިދާނެ. 

، މި  ތުން. އެހެންވީމާސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ފަރާ

ވިޔަސް    މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއާއި އެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަންތަނަށް ލިޔެގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި

ކަމަށް މަޢުލޫމާތެއް  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ލިޔެގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަކިން  ނޫނިއްޔާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އަދި  ވިޔަސް 

ވެފައި ބާއްވަންވެގެން އަޅުގަނޑު މިރޭ މި އެދުނީ ތި ބޭފުޅުންގެ. ދެން އަދި ފާހަގަކޮށްލަން މި  ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަހި

ދަންނަވާ މުއައްސަސާތަކަކީ އެ ކޮމިޓީއަށްވުރެ، އެ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކެއް ނޫން.  
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، އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް އިސްނަގަންޖެހޭނީ މި ދެންނެވި  އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ. އެހެންވީމާ

ކިބައިން   ބޭފުޅުންގެ  އެ  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މެދުގައި  މުއައްސަސާތަކާ  ދެންނެވި  މި  ކޮމިޝަންސްތަކާއި 

ސާފުކުރުމުގަ  ކަންކަން  އެހެންވީމާއިސާފުކުރަންޖެހޭ  އެކުގައި  .  ކޮމިޓީއާ  އެ  ގޮތެއް  ،  ސިޓުކުރެވޭ  މަސައްކަތްކުރަން 

ގޮތްތަކެއް   ކުރިއަށްދާނެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ޖެހޭނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހޯދެންދެން 

ނިންމިފައި އޮންނަން ކަމަށް ފެންނަނީ. އޭރުން ދެން އެ ދެ ކޮމިޓީ އެކުގައި އެކަން ހަމަ މި މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގެ  

އެހެންވީމާމަސައްކަ ގެންދެވޭނެ.  ކުރިއަށް  ކަމަށް  ތް  ފާހަގަކުރެއްވޭ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކަންތައްތައް  އިތުރު  ދެން   ،

 ވަނީނަމަ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ޝެއާރކުރެއްވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު. އަޅުގަނޑު އޭރުން...

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހަމަމު އަޅުގަނޑުމެންނާ  މައްސަލަ  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑަކަށް  ނުފެނޭ  އަޤައްރިރު  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  އައިސްފި.  ށް 

ދަތިތަކެއް   ކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް  އެ  ބައްދަލުވެ  އެކީގައި  ކޮމިޓީގައި  ދެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  ލަސްކުރާކަށެއް. 

ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން  ކިޔައިގެން  މި    ހުރީތީއޭ  ނޫން  މައްސަލަތަކެއް  ލަސްކުރަންޖެހޭފަދަ  ނުކޮށް  ކަމެއް 

، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން މުޤައްރިރު ތި ވިދާޅުވި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު  މައްސަލަތަކަކީ. އެހެންވީމާ

މި ކޮމިޓީގަ ކުރީދުވަހުގައި  ފެންނަނީ. ދެން  ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ބެހޭގޮތުން  ސާފުކުރަން  މިކަމާ  އި 

މި  ޙުބަ ހޯދުންތަކާއި  ހުރި  ހޯދިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެދިފައި  އިންނާނެ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ސްކުރެވުނުއިރުގައި 

ލިޔެކިއުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް އިންތިޒާމުވުން ވަރަށް ރަނގަޅޭ.  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުރި ހުރިހާ 

މީގެއަޅުގަނޑުމެންނަ  އޭރަށް ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ  ށް  ފަސޭހަވެގެންދާނެ.  މަސައްކަތްކުރަން  އަދިވެސް  ތެރޭގައި   ،

 ލަން.  އެއްފަހަރު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި   ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް 

އަވަހަށް    ކޮމިޓީގެ ވަރަށް  މިއީ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ކުރީ  އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ  އެ  ވެސް  މެންބަރުން  ހުރިހާ 

ހުރިހާ   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައެއް  ސީރިޔަސް  ވަރަށް  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  އެޓެންޑްވާންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން 

މައްސަލަތަ ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  ޒާތުގެ  މެންބަރުން  ނުތިބެވޭނެ  ނުބަލާ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތައް  މި  ކެއް 

ށް އަޅުގަނޑުމެން  އަމައްސަލަތަކަކަށްވާތީވެ މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފުރިހަމަ
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މުއައްސަސާތަކަށް ޖަވާ ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތްތައް ހަމަ ސަރުކާރުގެ  ގޮތަށް  ކޮމިޓީގެ  ވެވޭނެ  ބުދާރީ ވެސް 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ   މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ވެވޭނެ  ވެސް  އެހީތެރި  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަދި 

އިތުރު   އެއްވެސް  ބޭފުޅުން  ތި  ދަންނަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރު  ވަރަށް  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކުރާނަން. 

ހިއްސާކުރަ  ހޭދަކުރެވިއްޖެ.  ވާހަކަފުޅެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިރޭ  ވަގުތު  ގިނަ  ވަރަށް  ވަނީނަމަ  ނެތްކަމަށް  އްވަން 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިލާނަން. ދެން   ؟ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެބައޮތްތޯ އިތުރު ވާހަކަފުޅެއް

ބޭނު ސާފުކުރައްވަން  ބޭފުޅުން  ތި  ފަދައިން  ދެންނެވި  މި  ހިއްސާކޮށްލަދެއްވާ.  ދެންމެ  އަޅުގަނޑާ  ކަންކަން  ންފުޅުވާ 

އެކަމާ  އަޅުގަނޑު  ރެޔަކަށް  އޭރުން  ބާއްޖަވެރި  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ކުރިއަށްދާނަން  އިގެން 

 ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެދެން. އިދާރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  

______________________ 

 

 

 




