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 { ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީދާިއރާގެ މެންބަރު މާފަންނު އުތުރު ؛ މުޤަްއރިރު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑީޝިއަރީ  މި    7އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ކޮމިޓީގައި  ވަގުތުގައި  މި  ފެށުނީ.  ދައުރުގެ  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ، ޙަސަން ލަޠީފް  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ    ހެންވޭރު ހުޅަނގުތިއްބެވީ  

އިއްޒަތްތެރި  މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ، އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުމެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ، މޫސާ ސިރާޖު

އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ، މުޙައްމަދު ނިހާދުމެންބަރު    އިއްޒަތްތެރި  ފޭދޫ ދާއިރާގެ ، ޙަސަން ޒަރީރުމެންބަރު  

ދެން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ވަގުތު އެހެން  . އާދެ!  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލަން.   މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވާހަކަ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ  ކޮމިޓީއެއްގައި 

އަދި   ޙުސައިން  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި    މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުރު އު މާފަންނުދެން 

. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތް މަސައްކަތަކީ  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު އަޅުގަނޑު  

ގުޅިގެން   ނިންމެވުމަކާ  ނިންމެވި  ކޮމިޓީން  ދުވަހެއްގައި  ކުރީ  ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް  އާއި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

އޮފް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   މިނިސްޓަރ  ކުރީގެ  ކަމަކީ  އެއް  ގުޅިގެން.  ކަމަކާ  ދެ  އެއީ  ބައްދަލުކުރުން.  އާއި  ޖެނެރަލް 

ބާޠިލުކޮށް   އަމުރެއް  މަނާކުރުމުގެ  ފުރުން  ނެރެފައިވާ  ކުރިން  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  މައްޗަށް  ވަޙީދުގެ  ޢަލީ  ޓުއަރިޒަމް 

ކްރިމި  ގޮތަކަށް  ފުރައިވަޑައިގެންނެވޭ  ބޭފުޅާއަށް  އެ  އެކަން  އަލުން  ގުޅިގެން  ނިންމެވުމަކާ  ނިންމެވި  ކޯޓުން  ނަލް 

އަނެއް   ދެން  ދަންނަވައިލީ.  މި  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކުރުމަށް  ގޮތް  ހިނގާދިޔަ 

އޮތްގޮތް   ސްޓޭޓަސް  މަރުޙަލާ،  މިހާރު  އޭގެ  ގުޅިގެން  އާއި  މައްސަލަ  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  މަޝްހޫރު  މައްސަލައަކީ، 

އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  ދެ  މި  އާއި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެހެންކަމުން،  ސާފުކުރުން.   

ކޮމިޓީން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސާފުކުރާނީ. މި ވަގުތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން  

އަލްއުސްތާޛު  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އިންނެވި.  ޕަބްލިކް  އެބަ  އިތުރަށް  އޭގެ  އަދި  ޝަމީމް  ޙުސައިން   

ކޮމިޓީއަށް   ބޭފުޅުންނަށް  ދެ  އެ  ދަންނަވައިލާނަން  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑު  މުޙައްމަދުދީދީ.  ފަރަހަނާޒް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޝަމީމްއަށް   ޙުސައިން  އަލްއުސްތާޛު  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދެއްވުމަށް.  ވަޑައިގެން 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޖުޑީ ޕަބްލިކް  އަރިހުގައި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަދި  ދަންނަވަން  މަރުޙަބާ  ކޮމިޓީއަށް  ޝިއަރީ 

ދެ   ދަންނަވާލި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިންނެވި.  އެބަ  ވަޑައިގެން  ވެސް  މުޙައްމަދުދީދީ  ފަރަހަނާޒް  އަލްއުސްތާޛާ 

ފް ޓުއަރިޒަމް ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްޗަށް ފުރުން މަނާކުރުމަށް  މައްސަލައަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮ

ކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް އޭގެފަހުން އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރައްވާ އަދި އަމުރު އެ ބޭފުޅާއަށް  
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ގުޅި މައްސަލައާއި  ނެރުއްވި  އަމުރެއް  އެހެން  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ގޮތަށް  ހިނގާދިޔަ  ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ  އެކަން  ގެން 

ސުވާލު   ފަރާތްޕުޅުން  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޓަކައި  ސާފުކޮށްލައިދެއްވުމަށް  ގޮތް 

ޓަކައި.   ދެއްވުމަށް  ފާހަގަކޮށްލަ  ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކުރައްވަން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ފަރާތްޕުޅުން  އަދި  ދަންނަވައިލާ 

ކަމެއްގެ ގޮ މައްސަލައިގެ  ދެވަނަ  ވެންޓިލޭޓަރުގެ  މައްސަލަ، އެއީ  ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ އަނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ތުގައި 

ބޭނުންވަނީ. ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމިޓީއަށް   އަޕްޑޭޓެއް ކޮމިޓީން ސާފުކޮށްލަން 

އެ ހަމަ  ބައްދަލުކުރައްވާ  ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެންމެ  ގިނައިން ބައްދަލުކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ  ންމެ 

ޖެނެރަލް. އަދި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ކޮމިޓީއާ އެކުގައި ހޭދަކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް. އަދި ލިޔުމުން  

ގޮތަކަށް ޓައިމްލީ  ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  ސިޓީތަކަށް  ހުށަހެޅޭ  ހޯދުމަށް  ޖަވާބު  ޕްރޮސިކިއުޓަރ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެން   ފޮނުއްވެވި  ލިޔުން  އެ  ފަހުން  އެންމެ  އަދި  ގެންދަވާ.  ފޮނުވަމުން  ލިޔުން  އެ  ވެސް  އަބަދު  ޖެނެރަލް 

ލިޔުމެއް ފޮނުއްވި  ގުޅިގެން  ގޮސްފައިވޭ. ޙާފްޞަ  20ވެސް    މައްސަލައަކާ  ދެމިގެން  ލިޔުން  އެ  މައްޗަށް  ގެ 

މިއެހެންކަމުން ފާހަގަކުރަ  ކަން،  މިޝުކު  މުން ވެސް  އަޅުގަނޑު  ނަމުގައި.  ކޮމިޓީގެ  ދަންނަވާލަން  ވަގުތުގައި    ރު 

އި  ފުރުޞަތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް އަރުވާނަން ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދުގެ އެ މައްސަލައިގަ 

 ދިޔަ ގޮތް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް.   ހިނގާ ކަން

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު 

ޓުއަރިޒަމްގެ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރީގެ  މެންބަރުން.  ޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ދަޢުވާއެއް   އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައެއްގައި  ގޯނާކުރި  ޖިންސީ  މުވައްޒަފުންތަކަކަށް  ބޭފުޅަކު  ހުންނެވި  މަޤާމުގައި 

ހުށަހަ ހުށަހެޅީކޯޓަށް  ކޯޓަށް  ޖުލައި  ،  ޅާފައިވާނެ.  ފެށުނީ  ތަޙުޤީޤު  ވާނެ    2020އެ  އަޅުގަނޑުމެން    18ގައި. 

މައްސަލައިގަ ންނޮވެ އެ  ދެން    7  އިބަރުގައި  ހުށަހަޅާފަ.  ކޯޓަށް  ކްރިމިނަލް  ކުރުމަށް  ދަޢުވާތައް    އެދަޢުވާއެއް 

ވެސް ނެރެފައިވޭ. އެ އަމުރު ދެފަހަރެއްގެ     އަމުރެއްހިފެހެއްޓުމުގެ  ހުށަހެޅުމާ އެއްކޮށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓް

އަ  އިކުރައްވަޢާމުރާޖަމަތިން   ވާނެ.  ކުރައްވާފައިވެސްވޭއުއަދި  މަ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ނޫސް   އާޟޫޢުއުމި    ގުޅިގެން 

ފައި އޮތް  ދުވަހުގެ ތާރީޚުގައި ނެރެ  2021ރީ  ވަ ފެބުރު  11ބަޔާނެއް ނެރެފައި އަޅުގަނޑުމެން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި  

ބަޔާނެއް ވާނެ މި ހާދި ކަންތައް ހިނގާސާ ނޫސް  ފަރާތުން  ދިޔަ ގޮތާއި އަދި ކޯޓުން ކަންތައް  ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތަފު ގޮތުގެ  އޭގަސީ ކުރެއްވި  އެހެންވީމާ،  ހިނގާއި  ލުތައް.  މިކަން  ގޮތްހުރީ  ދަންނަވަންޏާ  .  ދިޔަ  ޚުލާޞާކޮށް  ދެން 

ދޫކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުންދިޔައީ ޢަލީ    ކުރަމުން ޕާސްޕޯޓްޟްއިޢުތިރާވެސް އައީ    އަޅުގަނޑުމެން އަބަދު
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މީހެއްގެ   އެއްވެސް  ނާޅަމޭ.  ހުރަހެއް  އޮފީހަކުންނެއް  ޕީ.ޖީ  ބޭސްފަރުވާކުރާކަށް  މީހަކަސް  އެހެން  އަދި  ވަޙީދަކަސް 

ރާކަށް ހުރަހެއް ނާޅަމޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވިޔަސް ރާއްޖެއިން ވިޔަސް ބޭސްފަރުވާ ކު

ނޫނޭ ޕާސްޕޯޓެއް  ބޭނުންވަނީ  ކުރަން  ބޭސްފަރުވާ  އެގޮތަކީ  .  ދަންނަވަމުންދިޔައީ  ގޮތެކޭ.  މުކޮށް  އާންދަތުރުކުރެވޭނެ 

މީހުން   ބޭސްފަރުވާކުރަން  ވަކި  މީގެ  ވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ޑޮކިޔުމެންޓެއް  ޓްރެވަލް  އުޅޭގޮތަށް  ފޮނުވާ  ވެސް  ކުރިން 

ޑޮކިޔުމަންޓެއްގައި ގޮއްސަ ބޭސްފަރުވާދުވަ އޮންނަ ޓްރެވަލް  ށްގެން އެނބުރި އާދެވޭ ގޮތަށް.  ކޮހަކަށް ވަކި މުއްދަތެއް 

އިޢުތިރާ ދަތުރުކުރާކަށް  އެހެންނަމަވެސްޟެ އެގޮތަށް  ނުކުރަމޭ.  އަބަދު   ޕާސްޕޯޓް،  އް  ވެސް    ދޫކުރަން 

ނެރުއްވާފައި  ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުމަށް  ކޯޓުން  އި  ގަ އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިދެން  ކުރަމުންދިޔައީ.  ޟްއިޢުތިރާ އަމުރު 

ކަމަށް އޮތީ  އޮތް  އިޢުތިރާ،  އެކަމަށް  ޕާސްޕޯޓް   ޟް އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އޮއްވާ.  އަމުރު    ކޮށްކޮށް  ހިފެހެއްޓުމުގެ 

އެދިގެން ފުލުހުން  ފުލުހުން .  ނެރުއްވީ  އެދިގެން  އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  އިޝާރާތްކުރީ  އެކަމުގައި    ފުލުހުންނަށް 

ނޫން.  ރިކު އެދިގެނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ބާޠިލުކުރެއްވީކީއެއް  އަމުރު  މި  އޮތީ.  ނެރުއްވާފައި  އަމުރު  އެސްޓްކޮށްގެން 

އަމުރު   އަޅުގަނޑުމެން  ނޯންނާނެ.  އެދިފައެއް  ބާޠިލުކުރާކަށް  އަމުރު  އެއްވެސްއިރަކު  އަޅުގަނޑުމެންނެއް 

ލިބުނު ޢަލީ  ގައި ދަޢުވާ  ކުރަން އެދިވަޑައިގަތީ މައްސަލަޢާ ރާޖަކުރާކަށް ވެސް އެދިފައެއް ނޯންނާނެ. އަމުރު މުޢާމުރާޖަ

އެދިގެން އެ އަޑުއެހުން ބޭއްވީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވިން. އަޅުގަނޑުމެން  .  ވަޙީދުގެ ފަރާތުން އެދުނީ

ޕާސްޕޯޓްޟްއިޢުތިރާ ދަތުރުކުރާކަށް    ކުރީ  އެއްކޮށް  ޑޮކިޔުމަންޓަކާ  ޓްރެވަލް  އިޢުތިރާދޫކުރަން.  ނުކުރަން.  ޟެއެ  އް 

މި   ލިބުނުއިރުގައި  މަޢުލޫމާތު  ފަހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެން  އޮތީ.  ގޮއްސަ  ހިނގާ  މިކަން  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ، 

ޕާސްޕޯޓް  އަޑުއެހުމުގައި  މި  ބޭއްވި  އަމުރާ  އަޑުއެހުން  ގޮތުން  ދޫކޮށްލުމުގެ  އިޢުލާންކުރެއްވި   ބެހޭ    . އެކަން 

މައްސަލައިގަ .  ރީގައިވަރު ފެބް  9އިޢުލާންކުރެއްވީ   މި  ލިބުނީ  އި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރީގައި.  ވަފެބްރު  11ލިޔުންތައް 

   9ރީގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ  ވަ ފެބްރު  10ލިބުނުއިރުގައި އަމުރު ނެރުނު ކަމަށް އޮންނަނީ  

އޭގެ  ވަފެބްރު ކަމަށް.  ފުރާވަޑައިގެންފި  ބޭފުޅާ  އެ  އަމުރުގަ ރީގައި  މި  އި  މާނައަކީ  ކުރިއަށް  ތާރީޚުގެ  އޮތް  ލިޔެފައި 

އަދި   ތާރީޚެއް  ސާފު  ދަތުރުކުރި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ގޮއްސަވާ  ހިނގައިގެން  ކަންތައް  ދަތުރުކުރުމުގެ 

އެހެންނަމަވެސް،   ނެރުއްވާފައިވަ ފެބްރު  10ނޭނގޭ.  އަމުރު  ތާރީޚު ،  ރީގައި    9ރީ.  ވަ ފެބްރު  10އޮތީ    ގައި އަމުރުގެ 

ރީގައި ފުރާވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުންތައް  ވަފެބްރު

އެއަށްވުރެ.  ފެބްރުއަރީގައި  11ލިބުނީ   ލިޔުންތައް  ބައެއް  އޭގެ  މިހާރު    އަދިވެސް  ދެން  ލިބުނު.  ވެސް  މާފަހުން 

ކޯ ކްރިމިނަލް  ވާނީ  ދޭތެރެއަޅުގަނޑުމެން  ނިންމެވިގޮތާ  ނިންމުން  އެ  ނިންމެވުން    ޓުގެ  އެ  ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ 

ހައި އިސްތިޢުނާފް ހުށަހަޅާފަ  ކުރުމަށް  ބަލައިގަ  ހައި   .ކޯޓަށް  މައްސަލަ  އަދި ކޯޓުން  އަންގާ.    ތްކަމެއް  ނުއެއް 
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މައްސަލައިގަ އެ  އޮވެގެން    އިއެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް  އެބަ  އިޞްލާޙު   އެކަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  އެކަން  ކޮށް 

ހައި  އެހެންވީމާ،  މި  ކުރިއަށްދޭ.  މައްސަލަ  މިހާރު  ޖިންސީ    ކޯޓުގައި  އޮތް  ކޯޓުގައި  ކްރިމިނަލް  ދެން  އޮތީ. 

ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ހަމަ އަދިވެސް އެގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބައޮތް. އެ މައްސަލަތައް ހަމަ ކޯޓުގައި  

 ހިނގަމުންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުޅުވަ ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ވަގުތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  ޕީ.ޖީ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ލަން.  އިވަރަށް 

މި   މައްސަލަ  އިނގޭތޯ. މި  ގެންދާނަން  ދެމުން  ފުރުޞަތު ތަރުތީބުން  އަޅުގަނޑު  ކޮށްލީމަ  އިޝާރާތެއް  މެންބަރުން 

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ބަލަނީ  މި  މަޖިލީހަށް    4ކޮމިޓީން  ރައްޔިތުންގެ  މައްސަލަ  މި  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި 

ލަ ލިބުނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުއަށް އަޅުގަނޑު  މި މައްސަމި ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން  

 .ނީރުވަފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:    ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ކޯޓުން  ޕްރީމްއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޕީ.ޖީ އަރިހުން ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ސު.  ޝުކުރިއްޔާ

ޕާސްޕޯޓް އަމުރު  މި  ތަންފީ  ކަނޑައަޅައިފި  މި  ޛު ހިފެހެއްޓުމަކީ  ދެން  ކަމަށް.  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ކުރާ 

އިޖުރާ  ޕާސްޕޯޓް   އިމައްސަލައިގަ  އޮތް  ޢަމަލުކޮށްފައި  ކޮބައިތޯއަހިފެހެއްޓުމުގައި  ޕާސްޕޯޓް ؟ ތަކީ    ކޮންއިރަކުތޯ 

 ؟ބޭނުން ހިފެހެއްޓިފައި އޮތީ އެކަން ސާފުކޮށްލަން

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަށަންވީތޯ  އަށް   2021ރީ  ވަ ނަޖަ  5 އަލުން  މައްސަލައިގަ  ؟މުއްދަތު،  މި  ވައި  އާދެ!  ޕާސްޕޯޓް ޙީޢަލީ    ދުގެ 

އެދިވަޑައިގެންފަ  ފުލުހުން  ފުރަތަމަ  ހިފެހެއްޓުމަށް  އޮތީ  އެ  2020ޖުލައި    10އި  ފެށިގެން    ގައި.    9ދުވަހުން 

ރިކުއެސްޓްކުރީމާ    9ހަމަޔަށް.  ބަރާ  އޮކްޓޫ އިތުރުކުރަން  މުއްދަތު  އެ  އަލުން  ހަމަވީމާ  މުއްދަތު    5އޮކްޓޫބަރުގައި 

ހަމަޔަށް    2021ޖަނަވަރީ   އޭގެފަހުން  އާ  ދެން  އިތުރުކޮށްދެއްވި.  ށް  ޔަހަމަނަވަރީއާ  ޖަ  19ރީން  ނަވަ ޖަ  5މުއްދަތު 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި އޮތީ. އެހެން    ށްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަ  1ފެށިގެން  ޖަނަވަރީން    19އިތުރުކުރައްވާފައި  

މެންބަރު ތި ފާހަގަކުރެއްވި ސު ދިމާވީ. ދެން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި  ކޯޓުގެ މައްސަލައާއި މި  އޮއްވާ މިކަން މި  ޕްރީމް 
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ނޫނުގެ  ގާތުގެ  އަޕްރީމް ކޯޓުން ޖިނާޢީ އިޖުރާޕްރީމް ކޯޓުން މި ވިދާޅުވަނީ ސުމައްސަލައާއި ކުޑަކޮށް ތަފާތު. އެއީ ސު

މާނައިގަ  75 ލަފްޒީ  އޭގެ  އޮތީ  މީހާ  އި.ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރައްވާފައި  ވަނީ ދަޢުވާ ލިބޭ  އޮންނަނީ  އި  އޭގަ،  އޭގައި 

މުކޮށް ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން އައިގޮތަކީ މިހާތަނަށް ވެސް އަދި  އާންކުރާ އިދާރާއިންނޭ ހުށަހަޅާނީ. ދެން  ޛުޤާނޫނު ތަންފީ

ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން  މިއަދު މައްސަލައިގަ  ވެސް  އެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ކޯޓަށް  މައްސަލައެއް  ގޮތަކީ  ހިމެނޭ  އި  އަންނަ 

ޕީ.ޖީ އޮފީހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް.  ،  އަމުރުތައް ނެރުމާއި ކަންތައްތަކަކީ  އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ 

ހުށަހެޅުމަށްފަހު   ތެ ދެނެއް  މައްސަލައެއް  މައްސަލައިގެ  އެ  ނެރުމާއި  ފުލުހުންނެއް  އަމުރުތައް  ނެރެންޖެހޭ  ރޭގައި 

ޕީ.ޖީ   އަނެއްހެން  ބެހެއްޓުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމާ އެ ކަންކަމަކީ  ބަންދުގައި  ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހާ  ކަންކަމުގެ 

.  އޮތީ ނޫނުގައި  ގާބެހޭ ކަންކަމުގައި އެކަން ސައިލެންޓުކޮށް    ނެރުމާ  އޮފީހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. ދެން ޕާސްޕޯޓް

ވެސް ޕްރެކްޓިސްކުރާ އުސޫލުން.    އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެކަން ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން އައީ. އެ އެހެން ކަންކަން

މައްސަލައިގަ  މި  މާނައަށް  އިއެހެންނަމަވެސް،  ލަފްޒީ  އޭގެ  މާނަކުރައްވާފައި  ރަނގަޅު  ،  ލިޓްރަލްކޮށް  އެ  ދެން 

ނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއޭ އެ މާއްދާގައި އޮތީ.  ގާވިދާޅުވަނީ  މި  އްވާފައި  ލަފްޒީ މާނައެއް މާނަކުރަ .  މާނަކުރެއްވުމެއް

ކުރާ އިދާރާ މާނާކޮށްދީފައި އޮތީމަ އެއީ ފުލުހުންނާ ދެން އަދި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށޭ  ޛުނޫނު ތަންފީގާއެހެންވީމާ، އެއީ 

ދިމާވާ ޢަމަލީ މައްސަލައެއް އޮވޭ. އެއީ  އި  ދަނީ މީގަ  އާއި ވާހަކަދައްކަމުން މި   ދެން އަޅުގަނޑުމެން އޭ.ޖީ.  ބެލެވޭނީ

ފުލުހުންނަކަށް  މައްސަލަ   ގޮތެއް  ކުރިއަށްދާ  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  އެނގިވަޑައެއް  އާންމުކޯޓަށް  ކޮށް 

މައްސަލައިގަ  އެ  ފިޔަވަޅުތަކެއްއި  ނުގަންނަވާނެ.  އޭގައާންވެސް    އަޅަންޖެހޭ  ޕްރޮސިކިއުޓަރުން  ގޮތް  އި  މުކޮށް 

އުނދަގޫތަކެއް   ޢަމަލީގޮތުން  އުޅެންވީމަ  ނެރެން  އަމުރެއް  އޭގެ  ފުލުހުން  އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ،  ނިންމަވަމުންދާނީ. 

އަޅުގަނޑުމެން   އެކަން  އެހެންވީމާ،  އޭ.ޖީޙަދިމާވާނެ.  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މި  .  ވާހަކަދައްކައިގެންއި  އާ  އްލުކުރާނަން 

ތަފާތު  މައްސަލަ މައްސަލައާ  އެ  މައްސަލައިގައާއި  މި  އޮތީ  އި  ވަނީ  ޢަމަލުކޮށްފައި  ނޫނުގައި  ގާއަޅުގަނޑުމެން 

ލަފްޒަށް   ސީދާ  ހަމަ  އެގާބުނާގޮތަށް  ލަފްޒީގޮތުން  ބުނާގޮތަށް  އޮތީ  ނޫނުގައި  ކޮށްފައި  ކަންތައް  ގޮތަށް  .  ބުނާ 

ނެރެން އަމުރެއް  ކަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރިކުޖެހޭ  ފުލުހުންނަށް  ގަބޫލުކުރެވިގެން  ފުލުހުން  އެސް ށް  ޓްކޮށްގެން 

ފޯމު  އެ  އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ސު  މެދުވެރިކޮށް  ނެރެފައި  އެއްގޮތަށް އަމުރު  މި  ފުރާ އެ ގަވާއިދާ  ޕްރީމް ކޯޓުގެ 

އަމުރަކަށް   ނުވަތަ  ނޫން  މައްސަލައެއް  އަންނާނެ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ގުޅިގެން  މައްސަލައާ  ނިންމެވި  މި  ފަހުން 

  އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން މި މައްސަލައަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ގޮތަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:    ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ
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.  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ  ހަމަ  އާދެ! ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތަކާ ގުޅިގެން އަދި އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ކަމެއް 

ޕާސްޕޯޓް މި  ކަމަށް  އެކީގައި  އަމުރާ  ފުލުހުންގެ  ގެންގޮ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ކަންތައް  އޮތީ.    މި އްސަ  ހިފެހެއްޓުމުގެ 

ފުރަތަމަ   ދެއްވި. އެއީ  އަޅުގަނޑަށް  ތާރީޚެއް  ކަމަށް. ދެން  އޮކްޓޫ  9ޖުލައިން    10ދެތިން  ބަރަށް އަމުރެއް ނެރުނު 

އެދިގެން   އަނެއްކާ  އަދި    އަށް ރީވަ ނަޖަ  5އިތުރަށް  ކަމަށް.  އަމުރު    ޖަނަވަރީގައި   5އިތުރުކޮށްދިން  މި  ނެރުނު 

ވެސް ހަމަ ފުލުހުންތޯ    ދެން މި އިތުރުކުރަން މި އެދުނުއިރުގައި  ޖަނަވަރީ.އާއި ހަމައަށް ކަމަށް    19އިތުރުކޮށްދިނީ  

ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެދިފައިވަނީ ހަމަ މި  އެބަ ދެއްވާ. މި   3 ؟މިއަށް  ސީދާ    އިތާރީޚުގަ   3ތާރީޚެއް  ހަމަ  ވެސް 

 ؟ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ޕާސްޕޯސްޓް، މި ފުލުހުންތޯއޭ މި އެދުނީ ބަންދު އަމުރު

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ވެސް.  ފުލުހުން އެދިފައިވަނީ. ފުލުހުންގެ ހަމަ އެ އޮންނަ ފޯމުން އެދިފައިވަނީ. ރަނގަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. އަދި ޕީ.ޖީ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހުޅަނގު ހެންވޭރު 

ދެންމެ   މަރުޙަބާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޕީ.ޖީ  މުޤައްރިރު.  ކޮމިޓީއަށް  ޝުކުރިއްޔާ  މި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  މުޤައްރިރު 

ގޮތުން މަޖިލީހުގެ    އޮތް މައްސަލަ ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ފުރާވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭ  ހުށަހެޅިފައި މި 

ޢަބްދުއެއީ  ،  މެންބަރަކު  4 އީވާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މެންބަރު  ،  އާއި  هللاގަލޮޅު  ދާއިރާގެ  ސާން  ޙިތުޅާދޫ 

އާދަމް،  އާއި  ޙުސައިން ރޮޒައިނާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  މީދޫ  އަދި    އައްޑޫ  މެންބަރު  އާއި  ދާއިރާގެ  ޖީހާން  ހިންނަވަރު 

ދިޔަ  ވިދާޅުވި ފަދައިން އެކަން ހިނގާ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މި ކޮމިޓީއަށް އައިމަ މުޤައްރިރު އެ   މަޙްމޫދު

ތެރޭ  ސާފުކުރުމުގެ  ކޮމިޓީން  މިއި  ގަގޮތް  ވެސް  އެދުނީ.    އަޅުގަނޑުގެ  ފުރުޞަތަކަށް  އޮތީމަ  ސުވާލެއް  ދެ  ވަގުތު 

ނުވަތަ   ހައްޔަރުގައި  މިގޮތަށް  ބޭނުން  ކަމަކަށް  އެއް  ސާފުކޮށްލަން  އަރިހުން  ޕީ.ޖީ  މައްސަލަ  މި  އަޅުގަނޑު 

ވާއެއް ކަމަށްވިޔަސް ވެސް  ދާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެ ފަރާތެއް ފުރައިގެން ދާކަމަށް ވަންޏާ އަދި ބޭސްފަރު ހިނގަމުން

ވެސް   މިފަހަރު  ދެން  އޮންނަނީ.  މި  ދާގޮތަށް  ޖާމިނުކުރުވުމަށްފަހު  ފަރާތެއް  ތިންވަނަ  ފަރާތެއް  އެހެން 

ޢަލީ   ވެފައި  ފަރާތެއް ޖާމިނުކުރުވާފައި ނުވަތަ  ހަމަ އެގޮތަށް ތިންވަނަ  އޮތީ  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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ވި ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ތިންވަނަ ފަރާތެއް ޖާމިނުވާއިރު  ވަޙީދު ފުރާވަޑައިގެންނެ

ހުންނަނީ ޒިންމާތަކެއް  ފަރާތެއްގެ  އެ  ޒިންމާތަކަކީ  ؟ ކިހިނެއްތޯ  އުފުލަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ތިންވަނަ  ދެންނެވީ  މި 

 ގަބޫލުކުރަނީ އެ ފަރާތަކަށް ވެސް. އެހެން މި  އަދި ރެސްޓްރިކްޝަންސްތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު؟ ކޮބައިތޯ

ރާއްޖެއިން   މިހާރު  ފަރާތަށް  ތިންވަނަ  އެއީ  ދަތި.  ގަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  މިހާރު  ދެންނެވީ 

ހުންނަނީ   ކަންކަން  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ސުވާލެއް.  ދެން  އެއީ  ދެވިދާނެކަމާމެދު  ފުރައިގެން  އަނެއްކާ  ބޭރަށް 

ރެސްޓްރިކްޝަންސްއަކީ  ކިހި ނެއްތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެ ޖާމިނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ 

ކޮބައިތޯ ޒިންމާތަކަކީ  ފަރާތުގެ  އެ  އަދި  އާއި  ޕީ.ޖީ  ؟ ކޮބައިތޯ  ކަމަކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ކަމަކަށް.  ފުރަތަމަ  އެ 

ކޯޓު  ފާހަގަކުރައްވައިފި   އިސްތިޢު ހައި  މައްސަލަ  ކުރިން  ގައި  އޭގެ  މިހާރު.  ކަމަށް  އޮތް  ނާފްކުރައްވާފައި 

އެއީ   ތާރީޚު  ނެރުނު  އަމުރު  ކޯޓު  އޭގެ    10ފާހަގަކުރައްވައިފި  ތާރީޚެއްގައި  ކުރީގެ  އޭގެ  ދެން  ކަމަށް.  ފެބްރުވަރީ 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް   ފުރާވަޑައިގެންނެވިކަމުގެ  . އެހެންވީމާ،  ފެބްރުވަރީގައި  9ޖެހިގެން އައި ކުރީ ދުވަހު 

ވިދާޅުވަނީ. ހައި ތި  ޕީ.ޖީ  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  ކަމަށް އެހެން  އަމުރު ނެރުމުގެ ކުރިން ފުރާވަޑައިގެންނެވި  ކޯޓުގައި    ކޯޓު 

ފުރާވަޑައިގެންނެވި   އިމިގްރޭޝަނުން  ނެތްތޯ  ސާފުކުރައްވާފައި  ޕީ.ޖީ  އޮތްއިރު  އިސްތިޢުނާފްކުރެވިފައި  މައްސަލަ 

ން އިމިގްރޭޝަނަށް ހަމަގައިމު ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މީހަކު  އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތު؟ ތާރީޚު

އެބައޮތްތޯ ޔަޤީންވެފައި  މިހާރު  ތާރީޚު  އެ  އެހެންވީމާ،  ތާރީޚު.  އެ  ވަންޏާ  ވަންޏާ  ؟ ފުރާކަމަށް  ކަމަށް  އެހެން 

ލިބިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއީ ވަރަށް ބައިވަރު ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބޭ އެ  

 ދެ ސުވާލު މި ވަގުތު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖާމިނުވުމާ   މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ގޮތުންއާދެ!  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބެހޭ  މައްސަލައިގައި  މި  އާދެ!   .

ޖާމިނުވުމާ   މި  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ގޮތުންފަހުން  މި    ބެހޭ  މީހާ، ދެން  ޖާމިނުވާ  ހޯދިއިރުގައި  ޑޮކިއުމަންޓުތައް  ހުރި 

ފައި ތިބޭ މީހުން ބޭރަށް ދިއުމާ ކަންކަމުގައި ޖާމިނުވުން މިއީ އަނެއްހެން   ބޭސްފަރުވާއަށް ދޫކޮށްލާ، ބަންދުން ދޫކޮށްލާ

ނޫން   ވެސް  އުސޫލެއް  އޮތް  ލިޔެފައި  ގާނޫނުގައި  ފޮނުވުމަކީ  މީހުން  ޖާމިނުވެގެން  ނޫން.  އުސޫލެއް  ދަންނަ  ގާނޫނު 

ހޯދިއި އެ ލިޔުންތައް ކޯޓުން  އުސޫލެއް ވެސް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައިގައި  ގާނޫނު ދަންނަ  ރުގައި މި 

ވަނަ    64ތުގެ ގާނޫނުގެ  އަޖާމިނުވެފައި ހުރި ކަމަށް ބުނާ މީހާ ޖާމިނުވާން އެދި ހުށަހަޅާފައި އޮންނަނީ ޖިނާޢީ އިޖުރާ

ބުނާ ޝަރުތުތައް   ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ މާއްދާގައި  ހަވާލާދެއްވާ ޖާމިނުވާން ހުށަހަޅާފައި އޮންނަނީ. ދެން  މާއްދާއާ 
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ޞަދުރުގައި  ފުރިހަމަވާތީ މާއްދާގެ  އެ  އޮންނަނީ  މާއްދާގައި  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވަނީ.  ވެސް  ޖާމިނުކުރުވާފައި   

ވާހަކަ. ބަންދުގައި  ހުއޮންނަނީ ކުށެއްގެ ތު ޖާމިނުވާ  ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ޓަކައި  މީހަކު  ހުރި  ބަންދުކޮށްފައި  މަތުގައި 

ނުހު ބަންދުގައި  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  މީހެއްގެ  ޖިނާޢީ  ހުންނަ  އަނެއްހެން  އުސޫލެއް  ޖާމިނުކުރުވާ  މީހަކު  ންނަ 

މާއްދާ  އައިޖުރާ އެ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ކިހިނެއްކަމެއް  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  ނުދަނޭ.  ގާނޫނެއް  ތުގެ 

ނާޢީ  ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މީހަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވަން ޖާމިނު މި ކުރެއްވީ. ދެން ތެދެންމެ ޖި

މާއްދާ  އައިޖުރާ އެ  އެހެންވީމާ،  މާއްދާގައި.  ހަމައެކަނި މި  ވެސް  އޮންނަނީ  ޢިބާރާތް  ތުގެ ގާނޫނުގައި "ޖާމިނު" އެ 

ވެސް   ހާލަތާ  އަދި  ގުޅޭ  މައުޟޫޢާ  މައްސަލައިގެ  މި  އެއީކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ވެދާނެ.  ކަމަށް  ބޭނުންކުރެއްވީ 

ބަންދު އެއީ  ނޫން.  މާއްދާއެއް  އޮތް  މި  ގުޅޭގޮތަށް  ވާހަކަ  ކަމެއްގެ  ކުރާ  ފޮނުވަންޏާ  ބޭރަށް  މީހަކު  ހުންނަ  ގައި 

ޖާމިނުކުރުމަކީ. އެއީ ބަންދުން ވީއްލިފައި ތިބޭ މީހުން ބޭރަށް ފޮނުވުމާ އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ޖާމިނުވުމެއް ނުއެއް  

ގެ ކިހިނެއްކަމެއް ތި ވިދާޅުވި  އޮވޭ. ގާނޫނު ދަންނަ މަފްޙޫމެއް ނޫން އެ މަފްޙޫމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނ

ކޮބައިތޯ. ޒިންމާއެއް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރުވިދާނެކަމާމެދު   އަރުވާނީ. އޭނަގެ ޒިންމާއަކީ  ޖަވާބެއް  ސުވާލަށް އަޅުގަނޑު 

ފެންނަން   އަދި  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ހިނގާފައި  ތެރެއިން  މަފްޙޫމެއްގެ  ދަންނަ  ގާނޫނު  އެއީ  އުފެދޭ.  ސުވާލު  ވެސް 

ފެންނަން  ބެހޭ ގޮތުންންވީމާ، އެއީ އެ ނުކުތާއާ  ނެތީމަ. އެހެ . ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެކިއުންތަކުން 

އޮތީ މި އަމުރުތައް ނެރެފައި ހުރި ތާރީޚުތައް ފެންނަން ހުރި ގޮތް މި ދަންނަވައިލީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ މިހާރު  

ދަންނަވަ ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތު  އެ  ސިޓީ  އިމިގްރޭޝަނަށް  އެ  ނޫން  ޔަޤީނެއް  މުޅިން  އަޅުގަނޑަކަށް  ން. 

ހައި    ޑިސްޕެޗްކުރެވުނު ކަމެއް ނުކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރަން. އެއީ  

ގައި  ކޯޓު ހައި    ން އައްސަވާނެ މި މަޢުލޫމާތު. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ސާފުކުރަން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން. ދެން  ކޯޓު

ހާޒިރުނުވިޔަސް   މީހާ  އަދި  ނޯންނާނެ  ހުރަހެއް  ގާނޫނީގޮތަކުންނެއް  އަނެއްހެން  ގެންދާކަށް  ކުރިއަށް  މައްސަލައެއް 

ކޯޓު  ވެސް.   މަހަށް  ހައި  ހާޒިރުނުވެ  މީހަކު  މައްސަލައެއްގައި  އަމުރު  ބަންދު  ވެސް  ފަހުން  ވަރަށް  އެބައޮތް  ން 

މި ނިންމަވާފަ.  މައްސަލަ  އޭނަގެ  ކޯޓަށް  ދިޔައިމަ  އޭނަ  ނިންމެވިއިރުގައި  ކަމަށް  ބަންދުކުރަންޖެހޭ  އޭނަ  ދެންނެވީ   

ކޯޓުގައި   އެހެންވީމާ،  އެބައިން.  ނިންމަވާފައި  އެގޮތަށް  ބަލާފައި  ކަމެއްކަމަށް  ކުރި  ގަސްދުގައި  އޭނަ  ހާޒިރުނުވުމަކީ 

ނު ގަބޫލެއް  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  އޮތް  ހުރަހެއް  ގެންދާކަށް  ކުރިއަށް  އެބަ  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވޭ. 

 ސާފުކުރަން ފުރައިގެންދިޔަ ދުވަސް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް
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ފުރަތަމަ   ދަންނަވާލަންވެގެން  ސުވާލު  އެއް  އަދި  ސުވާލެއްވީމަ  ގުޅުންހުރި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ޖެނެރަލް  ސުވާލަށް   ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ސާފުކޮށްދެއްވީ  ތި  ދެންމެ  ކަންތަކުގައި.  ޖާމިނުކުރުމުގެ  އިނގޭތޯ 

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ޖާމިނުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އަދި ގާނޫނުގައި އެ މާނަކުރެއްވުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ.  

ހުންނަ  ބަންދުގައި  އެއީ  އޮތީ  އެ  މިހާރު  ކޯޓުން  މީހަކު  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް  ވިޔަސް  ނޫންކަމުގައި  މީހެއް   

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު   ޖާމިނުކުރުވާފައި މި  ޙަޤީޤަތަކީ މީހަކު  ޖާމިނުކުރުވާފަ. މީގެ 

ވީމާ،  ފުރާވަޑައިގެން ވަޑައިގަތީ. އެހެންވީމާ، ފެކްޓްސްއަކީ، ޙަޤީޤަތަކީ، ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތަކީ މި ދެންނެވީ. އެހެން

ދެން އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން އެ ހިނގީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގެންނެވިކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް  

މި ދަންނަވަނީ  ؟ ދެން އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ޖާމިނުކުރެވޭ މީހާގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން

ހިނގާފައި އެ އޮތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މި ގާނޫނުގައި    އެއީ އެސިއުމިންގ މިހާރު އެކަން 

ތުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެހެން ދެކެވަޑައިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ އޮތީ އެކަން ކުރައްވާފަ.  އަޖިނާޢީ އިޖުރާ

އަ ކަމަށް  ކަމެއް  ރަނގަޅު  ދެން  އެއީ  ތި.  އިސްތިޢުނާފްކުރައްވަނީ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ދެން  ދެކެނީ.  ޅުގަނޑު 

 ؟ އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ޖާމިނުކުރެވޭ މީހާގެ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިތޯ އެއެއް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފަ ބަލާނަން  އެރުވޭތޯ  ޖަވާބެއް  ފަންނީ  މި  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑަށް  ދެންނެވީ  މި  އަޅުގަނޑު  ސުވާލަކަށްވީމަ.  ންނީ 

ގާނޫނު މާނަކުރެވޭ ގޮތް. އަދި މިހާތަނަށް ވެސް މި ގާނޫނުގައި ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗަކާއި، ފެންނަން އޮތް އެއްޗަކާއި،  

ރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރާ  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަރަށް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތުގައި ކް

އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމަވަނީ   ތަފާތު. ދެން  ގޮތެއް ނިންމެވީމަ ދެ ނަތީޖާއެއް  ހައި ކޯޓު  ން.  ހައި ކޯޓު  ޚިޔާލު  ން 

ކަމަށް   ކަމެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  އެއީ  ޖާމިނުކުރުން  ނަތީޖާއަކީ  ކޯޓު  ނުކުންނާނީ. ފުރަތަމަ  ކަނޑައެޅުއްވުން.  ހައި  ން 

ކަނޑައެ ކޯޓު  ޅުއްވެންޏާ  އެހެން  ކަނޑައަޅުއްވާނެ ޖިނާޢީ އިޖުރާ ހައި  އެއްޗެއް އޮތަސް  އަން  ކޮންމެ  ތުގެ ގާނޫނުގައި 

ވެސް ޖާމިނުކުރެވިދާނެއޭ. އެއީ އޭގެ މާނަޔަކަށްވާނީ. ދެން އެހެން ނިންމައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.  

 އެއީ ފުރަތަމަ ކަންތައް. ދެން ދެވަނަ ނަތީޖާއަކީ އެހިސާބުން  ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން. ދެން

އެއަށް އެއީ ޖިނާޢީ ޢަމަލަކަށް އެބަވޭ. ޖިނާޢީ ޢަމަލެކޭ މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ޖިނާޢީ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި  

ގާނޫނުގަ ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  ނަތީޖާއެއް  އެހެން  މުޅިން  ކަމެއް  ނެތް  ގާނޫނުގައި  އުސޫލެއް  އެއީ  ނެތް  އި 

ކުށަކަށްވުމުގެ   ޖިނާޢީ  ކުށަކަށްވުމުގެ،  ގާނޫނީ  އެއީ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ނެރެފި.  ނަތީޖާއެއް  ނެތް  ބޭނުންކޮށްގެން 
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އެއީ   ތެރެއިން  ޕްރޮސެސް  އޮންނަ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮއްސިއްޔާ  އެހިސާބަށް  ދެން  ބޮޑު.  ވަރަށް  ފުރުޞަތު 

ޖާމިނުވި ކުރެއްވީ،  އެކަން  ޖިނާޢީ    ފަނޑިޔާރުތޯ  އެ  ދެން  މީހާތޯ  ލިޔެދިން  ސިޓީ  ނުވަތަ  ކުރުވީ  އެކަން  މީހާތޯ 

ތަޙުޤީޤެއްގެ ތެރެއިން ބެލިގެން އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނެ. އޭގައި އޮންނާނެ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް. އެއީ އެއް  

ޕޮ ކަމަކީ  ދެވަނަ  ދެން  ދިނުން.  މަޢުލޫމާތެއް  ދޮގު  ޝަރީޢަތަށް  އަނެއްހެން  މިހެން  ކަމަކީ  އިނގޭތޯ،  ޓެންޝަލީ 

ފައިދާއެއް   ނާޖާއިޒު  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒު  މަޤާމުގެ  ކަންކަން.  އޮތް  ފުރުޞަތު  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.  ވާނެއެކޭ 

ނުބައި   ދިނީތޯ،  ކޯޓަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ނުބައި  ނޫނިއްޔާ  ދެން  ބަލައިލަންޖެހޭނެ.  ވެސް  ނެންގެވީތޯ  ފަނޑިޔާރު 

ދިނީ ކޯޓަށް  ކޮންމެވެސް  ތަޞައްވުރެއް  އެއަށް  ބަލާފައި  އޭގެތެރެއިން  ކަންކަން  ބައިވަރު  މި  އޮޅުވާލީތޯ  ކޯޓަށް  ތޯ، 

ން މި ޖާމިނުކުރުވުމަކީ ގާނޫނު ދަންނަ މަފްޙޫމެއް ނޫން ކަމަށް  ހައި ކޯޓު ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެ  

ކޯޓު  ކަނޑައަޅުއްވައިފިއްޔާ.   ރަނގަޅުހައި  ޖާމިނުކުރުމަކީ  މި  އެ    ން  ކަނޑައަޅުއްވައިފިއްޔާ  ކަމަށް  މަފްޙޫމެއް 

ބުނެވެނީ ގާނޫނުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް އޮތަސް މި ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ރަނގަޅޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު  

އްނުވެ  ދުވަސް ތެރޭގައި ގޮތެއް ވެސް ނިންމަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، މާގިނަ ދުވަހެ  7ގާނޫނު އޮތްގޮތުން  

 އެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ލިބިގެންދާނެހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

މިހާރު   އިނގޭ ޝަރީޢަތުގައި  ވެސް  ދަންނަވާލާފަ. އަޅުގަނޑަށް  ކޮމެންޓެއް  ބޮޑަށް  އާދެ! އަޅުގަނޑު ސުވާލަކަށްވުރެ 

ވަރަށް   އެހެންވީމާ،  މައްސަލައަކީ.  ބަހުސްކުރާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބެލެވިދާނެ  ކަމަށް  މައްސަލައެއް  އޮތް 

 ނެވީ ހަމަ އެ ބޭނުމުގައި. ދެން ޝުކުރިއްޔާ ތި ދެއްވި ޖަވާބަށް.  ފަންނީގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެ ސުވާލު މި ދެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޔާސަތުން

އެއަށްފަހުގައި   އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  ޝަހީމްއަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖުގެ ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ މުޤައްރިރު.  ފަރާތެއް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ޖާމިނު  ސުވާލަކީ،  އަޅުގަނޑުގެ  ޖެނެރަލް.  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ރުޙަބާ 

 ؟ ކުރުވާފައި ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްފައި މި ވަނީ. ދެން މި ޖާމިނުކުރުވި ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އެދިފައިވާނެތޯ
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 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ކަމަށް ނުވަތަ    ޑުމެން އަދި އެދިފައެއް ނުވާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަދި އޭނާ ކޮށްގެން އުޅެނީ ކުށެއްއަޅުގަނ

ކަމެއް ގަބޫލުކުރެވޭ  ކަމަށް  ކަނޑައެޅޭނީ    ކުށެއް  ކަނޑައެއް ނޭޅޭ. އެކަން  އަދިއެއް  ކޯޓު  ކަމަށް  މައްސަލަ  ހައި  ން 

 ޔައިމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ. އަދި އެދިފައެއް ނޯންނާނެ.  ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް. ދެން އެހިސާބަށް ދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ކުރިއަށްދާ   ކޯޓުގައި  އިނގޭތޯ.  ބައެއް  ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އިނގޭ.  ވެސް  މައްސަލައެއްކަން 

އިޖުރާ ކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑު  އެކީގައި  ހުރީމައާ  ކޮށްލަން  ގުޅޭގޮތުން  މިއާ  ހަމަ  ގާނޫނުގައި  އަސުވާލުތައް  ތުގެ 

ގޮތު ދަޢުވާ އޮންނަންޖެހޭ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދަޢުވާއެއް އޮންނަންޖެ  ގެބަޔާންކުރޭ  ދަޢުވާގެ  ވާހަކަ  ހޭ ގޮތުގައި މި 

ގޮތާއި ހިނގި  އެކަމެއް  ހިނގައިފިއްޔާ  ތަފްސީލު  ،  ކަމެއް  މީހެއްގެ  ވަނީނަމަ  ހިމެނޭކަމުގައި  މީހެއް  ދަޢުވާގައި  އެ 

ތުގެ ގާނޫނުގައި ލިޔެފައި ހުރި ކަންކަން އިނގޭތޯ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް.  އައޮތުމާ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އިޖުރާ 

ކޯ ސުޕްރީމް  އިޖުރާ ދެން  އެބަވޭ  ސާފު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ޙުކުމާއެކީގައި  ނިންމި  އެ  ދުވަހު  އިހަށް  ތުގެ  އަޓުން 

ގޮތަށް   އޮންނަ  އެ  ޓެކްސްޓަށް  ހަމަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކަންކަމަކީ  ހުންނަ  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  ގާނޫނުގައި 

މަލުކުރާ އެއްޗެހިކަން. އެއީ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން  ޕްރެކްޓިކަލީ ހިނގާގޮތަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ އޮންނަގޮތަށް ބަލައިގެން ޢަ

ދެން   އެއީ  ދަޢުވާކުރީމަ  ގޮތަކީ  ޢަމަލުކުރެވޭ  ވެސް  އަބަދު  ދަޢުވާކުރުމަށްފަހު  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ތި  ޕީ.ޖީ 

ރިއާ އޭގެ  ކު  ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ ބައި އަންނާނީ އޭގެ،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ހަވާލުވީއޭ. ތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކާއި

  ފަހަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމީ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓޭނީ ހަމަ ފޮތުގައި އެ ލިޔެފައި އިން 

ކަމަށް.   އެދިގެން  އިދާރާއަށް  އެދެންޖެހޭ  އެ  ނޫނީ  އިދާރާއިން  ތަންފީޛީ  ގޮތަށް  ބަޔާންކުރާ  އެ  ގާނޫނުގައި  ގޮތަށް 

ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް މީހުންގެ     ނޫންޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދިގެން 

ބަލާއިރުގައި އިޖުރާ އިވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް  މީހުންގެ ޒަރީޢާއިންނާއި ކުޑަކޮށް ތުންތުންމަތިން  ތުގެ  އައަޅުގަނޑަށް 

ބަޔާންކުރާ   ކަމަށް  އޮންނަންޖެހޭ  ދަޢުވާއެއް  މި  މާ   83ގާނޫނުގައި  ގޮތަކަށް    އްދާގެވަނަ  ބަޔާންކުރާ  މި  ގައި  )ބ( 

މި  ދަޢުވާކުރެވިގެން  ސާފުކުރަން    ނޫންކަމަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ކަމެއްތޯ  އޮތް  ހިނގާފައި  ކީއްވެގެން  އެއީ  އުޅެނީ. 
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ގަބޫލުކުރެވޭތީވެ ؟ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ފަންޑަމެންޓަލް  ވަރަށް  ދިފާޢަށް  .  އެއީ  އެއީ 

ހަމަ  ވާހަކަދެކެވޭ  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ގޮތް  އޮންނަންވީ  ދަޢުވާ  އެ  އަދި  ބޭސިކް  ދަޢުވާ ސާފުވުމަކީ އެންމެ  އިރުގައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ސާފުކޮށް މި ބަޔާންކުރަނީ ހަމަ އަކުރުން އަކުރަށް. އަޅުގަނޑު    82ވަނަ ބާބުގައި އެއީ    10

ބަޔާންކުރުއިހަމަ ދަންނަވަ ތުލާނަން. ދަޢުވާއެއްގައި ކުށް  ބުނާ    މަތުގައިވާ މީހާ ހިންގިހުމުގެ އިތުރުން ކުށުގެ  ކަމަށް 

ކަމަށް ބުނާ ވަގުތާއި، ތަން ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ. އަދި އެ ކުށަކީ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގުނު    ޢަމަލާއި، އޭނާ ކުށްކުރި 

އެއްޗެއްގެ ތަފްސީލު    މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ ކަމުގައިވާނަމަ އެ    އް ހިމެނޭ ކުށެއްކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ ވަކި އެއްޗެ  ކުށެއް

އެ   ޖަހާފައި  ކްލިއަރކޮށް  ވަރަށް  ހަމަ  ސާފުކޮށް  ނޫން. ހަމަ  ވެސް  ބަޔާންކުރެވިދާނެއެކޭ  ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ.  ވެސް 

ހިތަށްއަރަނީ މިއީ ހަމަ   ބަޔާންކުރަންވާނެއޭ. އަޅުގަނޑަށް މި ޝަކުވާ މިގޮތަށް އަޑުއިވިފައި އޮތީމަ އަޅުގަނޑު  އޮތީ 

 ؟ ންމެ ރަނގަޅު މަޖިލިސް ކަމަށް ސާފުކޮށްލަން. އެއީ ކީއްވެގެންތޯ އެގޮތަށް އެކަން ހިނގާފައި އެ އޮތީއެ

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ އަޅުގަނޑު  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަކަށް  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ވަކިވަކި  ޝުކުރިއްޔާ  ނެހެންނެއް 

މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތަކުންނެއް. އެއީކީ އަނެއްހެން ހަމައެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  

ގޮތުގައި ތި ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދިނުން.    އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތް އިޚުތިޔާރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ޖިނާޢީ  އެހެންނަމަވެ ބޭނުންވޭ  ދަންނަވާލަން  އަޅުގަނޑު  ކުރިމަތިކުރެއްވީމަ  ސުވާލު  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސް، 

ވަނަ މާއްދާގައި ތި ވިދާޅުވާ ވާހަކަ އެބައޮތް.    82ވަނަ މާއްދާގައި ތި ވިދާޅުވާ ވާހަކަ،    83ތުގެ ގާނޫނުގެ  އައިޖުރާ

ތުގެ ގާނޫނަކީ ވަރަށް  އަދެން އެހެންނަމަވެސް، ޖިނާޢީ އިޖުރާ ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ޢިބާރާތުން ވެސް އެ ވާހަކަ އެބައޮތް.  

އެ   ގާނޫނެއް.  ހުރި  ބަޔާންކޮށްފައި  ތަފްސީލުތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  އުސޫލުތައް،  ބައިވަރު  ވަރަށް  ގާނޫނެއް.  ބޮޑު 

ގަވާއިދުތައް ވެސް   ގާނޫނުގެ މައްޗަށް އަދި ބައިވަރު ގަވާއިދު ވެސް ހެދިފައި އެބަހުރި ތަފްސީލުކޮށްދޭން ހެދިފައި ހުރި 

އިޖުރާ ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުމުގެ  އިޖުރާއައެބަހުރި. އޭގެތެރޭގައި  އަދި  އަތުގެ ގަވާއިދާއި، ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ގަވާއިދާ  ތުގެ 

މެންބަރުގެ  އަޖިނާޢީ އިޖުރާ ތަފްސީލުތައް ދޭ. އިއްޒަތްތެރި  ބައެއް މާއްދާތައް އެބަހުރި އިތުރު  ތުގެ ގާނޫނުގައި ވެސް 

ދަންނަވާލަން  ސަމާލުކަމަށް   އިޖުރާ  149އަޅުގަނޑު  ޖިނާޢީ  މާއްދާ  ގާނޫނުގެ.  އަވަނަ  މާއްދާއަކީ    149ތުގެ  ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެ ބުނާ ކަންތައް    82ރައްކާތެރިކަން ލިބޭގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުން.    ،ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ޙިމާޔަތާއި

އަމްދުން މިކަހަލަ ޚައްސާސް މައްސަލަތަކުގައި   އަދި  ބުނާގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފިއްޔާ މި މައްސަލައިގައި  ވަނަ    82އެ 

އެ ބުނާ ކަންތަކެއް އެގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނެ.  ވަނަ މާއްދާގައި    149މާއްދާގައި އެ ބުނާ ކަންތައް އެގޮތަށް ކޮށްފިއްޔާ  
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ރައްކާތެރިކަން އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރުން އެބަ ގާނޫނުން    ،އެއީ ހެކިބަސްދޭ މީހުންނަށް ޙިމާޔަތާއި

އެ  އެބަހުރި.  ކިޔައިދީފައި  ގާނޫނުގައި  ވެސް  އުސޫލުތަކެއް  ކުރާނެ  އެކަން  ދެން  ހާމަނުކުރަން.  ހުއްދަކުރޭ  ކަން  އެބަ 

ކުރާ އުސޫލެއް ކަމަށް މި އޮންނަނީ ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެން މި ޖެހެނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ 

އެހެންވީމާ،   އެދިފަ.  ވެސް  އަމުރަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ހެކި  މައްސަލައިގައި  މާއްދާ،    83މި  ވަނަ    82ވަނަ 

ދަޢުވާކުރެވި މިންވަރަށް  ބުނާ  އެ  ދަޢުވާގައިމާއްދާގައި  އަޅުގަނޑުމެން ޝަރީޢަތުގެ  ތަފުސީލުތައް    ފައި  ސަބަބު  ނެތް 

އެކަން   ވެސް  ވަކީލަށް  މީހާގެ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އަދި  ކިޔައިދޭނަން.  ސާފުކޮށް  މީހާއަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  މަޖިލީހުގައި 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމްޕްލިމެންޓްކުރާ އެހެން އަމުރުތައް  އެކަމާ   ވާނީ މައްސަލައިގައި  ސާފުވާވަރަށް ކިޔައިދޭނަން 

އަދި   އަމުރުތަކާއި  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ހެކި  އެއީ  މާއްދާގަ  149ހުށަހަޅާފަ.  ޝަރީޢަތް    މި  އިވަނަ  އުސޫލުން  ބުނާ 

ގެންދި ރިކުއެސްޓުއުކުރިޔަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ މަށް  ހުށަހަޅާފަ.  ވާނީ  ބުނާގޮތަށް  ގާނޫނުގައި  ހަމަ  ،  ތައް 

މައް ހިތުން  ހަމައަޅުގަނޑު  ޝަރީޢަތާ  ސުވާލުތަކާޔަސަލައިގެ  ތި  ދެވުނުނަމަހީ  އެއީ    ށް  ނުދާނެ.  ވެސް  ހަމައަކަށް 

ދަޢުވާކުރެވިފައި މި  ކީއްވެގެންކަން  ،  އޮތީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔައިދެވޭނެ ކީއްވެގެންކަން މިގޮތަށް 

މި ގެނެއްސަ  އެހެންވީމާ  މިހެން  ވެސް  އޮތީ.  އަލަށް  އަދި  މިއީކީ  ނޫން.  ،  ކަމެއް  މިކަހަލަ  ންއާހަމަ  ކުރާ  މުކޮށް 

އަމްސާއްޚަ އަދި  މައްސަލަތަކުގައި  ރައްކާތެރި  ސް  އޭގެ  ހެކިން  ރައްކާތެރި،  ހެކިން  އެދޭ  ދުން  ހާލަތުގައި  ކަމަށް 

ކަމަށް   މައްސަލައެއް  އޮތް  ގެންގޮއްސަ  ކުރިޔަށް  އެގޮތަށް  ބުނާތީ  ގާނޫނުގައި  ކަމަށް  ދޭންޖެހޭ  ރައްކާތެރިކަން 

މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި ދަޢުވާ ލިބޭ  މި  ހެން އަޅުގަނޑުމެން  އްގަބޫލުކުރަނީ. ދެން އެއީ އަނެމި    ނޑުއަޅުގަ

މަ. އިހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިއްސާކުރާނަން އެ މަރުޙަލާއަށް ދިޔަ ،  މީހާއަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް

 ދޭ.  އެއް ހަމައަކަށް ނުކާ މަރުޙަލާއަ  އަދި އެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންނެވި    . މިންވާހަކަދައްކާލަ  ބެހޭ ގޮތުންވެދާނެ ގޮތަކާ  ދެން  މިހާރު  ދެން ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު  

މާއްދާއެއް   2ދަނީ ހަމަ ގާނޫނުގައި އަކުރުން އަކުރަށް. ދެން  ބޮޑަށް މާނަކުރަމުން މި  ކޯޓުން ވަރަށް  މްޕްރީގޮތަށް ސު

ދަޢުވާ   އެކައްޗަކީ  ފެންނަ  އެއިން  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތް.ފާހަގަކޮށްފި.  ދެން    އޮންނަންވީ  އެއީ  ހެކި.  އަނެކައްޗަކީ 

ގަބޫލުކުރެވެނީ އަޅުގަނޑަށް  ހީވަނީ  ކަމަށް  ދޭ   އަޅުގަނޑަށް  މިސާލަކައެއްޗެއް  މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ.  މަތީ    ،ށްއީ 

ވާހަކަ ދެކެވިގެން ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ ގޮތަށް    ކުރަމުން ގޮސް މި މަރުޙަލާ ކޯޓުން މި އިސްތިޢުނާފް

ގޮތަށް    އެއީ މީގެ ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވި ތި ؟އޮތްގޮތަށް އޮވެގެން  މިހާރު މި  ކަނޑައަޅާ ހާލަތެއް އައިސްދާނެތޯ ނޫނީ
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އަ   ވާހަކަ ދެކެވިފައި   ޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މީގެ ކުރިން އެކަމާ ޗެލެންޖްކޮށް ކޯޓެއްގައި އެ ދަޢުވާކޮށްފީމޭ. އެކަމަކު 

 ؟ކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއްޔާ ދެން އޭގައި ނުމީގައި މިހެންވެއްޖެ، ހިއެއްނުވޭ. ދެން މިސާލަކަށްއް  އޮތްހެނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޝަމީމް އަލްއުސްތާޛު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި

ހިނގައިދާނެހެނެއް. ހީނުވާ ސަބަބަކީޔަނަތީޖާއާ ހަމައެ  އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ   ލަޤަށް  ޠުވަނަ މާއްދާ މު  82،  ށް 

ބޭކާރުވޭ. މި   149މާނަކޮށްފިއްޔާ   ބަލައިގެން    149ދެންނެވީ    ވަނަ މާއްދާ  ކަމަށް  ވަނަ މާއްދާއަކީ ނެތް އެއްޗެއް 

މާއްދާ    ދެ މާއްދާ އެއްކޮށް ކިޔޭތޯ ބެލުން.    2އޮންނަ އުސޫލަކީ މި    ނޫނު މާނަކުރުމުގައި މިގާ  އެކަމަކު ނީ.  ކިޔަންޖެހޭ

އެ ބަލާއިރުގައި  ކިޔަން  ބަލާއިރުގައި  އެއްކޮށް  ކޮބައިތޯ  ސޭފްގާޑްސްއަކީ  ލިބޭ  އެބަހުރި    149އިން  މާއްދާގައި  ވަނަ 

،  އެބަހުރި ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާއިއި  ދެންނެވީ ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުސޫލުގަ  ދީފަ. މިއިސޭފްގާޑްސް ލަ

ވާހަކައަކާ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރޭ ވާހަކައަކާއި، ދާއިމީ އަމުރެއް ނެރޭ  ދެން ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އެބަހުރި    .އޭގެ 

ނެރެ އަމުރެއް  ދިޔަދެއްވަގުތީ  ހަމައަށް  އަމުރަކާ  ދާއިމީ  އަމުރު  އިވާފައި  ރަނގަޅު  މަ  ހަމަ  ވެސް.  ނެރެނުދެއްވާފައި 

  ވިދާޅުވާ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެހެނެއް. އެއީ އެ   ، އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ތިމާހުރީމަ. އެހެންވީ  އް އެހެންސަބަބުތަ

މާނައަކީ   އޭގެ  ގޮއްސިއްޔާ  އެއާ  149ހާލަތަށް  ނުވަތަ  އެއްޗެކޭ  ނެތް  ގާނޫނުގައި  މި  މާއްދާއަކީ  ނުލައޭ    ވަނަ 

އަނެ ޖެހޭކިޔަން ގޮތަކަށް  ބެލެންސްވާ  ދެކޮޅަށް  އަޅުގަނޑައްނީ. އެ  މާނަކުރެވޭނެ ކަމަށް  ގާނޫނު  ގަބޫލުކުރަނީ.   ށްހެން 

ވަނަ މާއްދާގައި އޮތް ވާހަކަ މި ގާނޫނުގައި ލިޔުނުއިރުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް    82އެއީ  

އެއާ    149އެނގިވަޑައިގަންނަވާ   ވާހަކަތަކެއް  ވަނަ މާއްދާގެ  ނުވަތަ ފުށުއަރާހެން ހީވާ ކަހަލަ  ވާހަކަތަކެއް  ފުށުއަރާ 

އެހެންވީމާއެބަ އަދި  ހުރިކަން.  އެނގިގެން  ސާފުކޮށް  ހަމަ  ނޫނޭ.  ވާހަކައެއް  އޮތް  ލިޔެވިފައި  ނޭނގި  މިއީ   ،

ހާލަތުގައި    ނގޭ. އެމައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނަކީ ހެކިންނަށްވާ ހާލަތެއް ވެސް އެބައޮތްކަން ވެސް އެބައި

މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު   ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. އަދި ހަމައެކަނި އެ މާއްދާއެއް ނޫން. މި

އެބަ  ނުން އްޔާ އެހެން ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ގާނޫވެއްޖެ  ވެސް އޭނައަކީ އެނޮނިމަސްކޮށް ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުންވާ މީހެއް

މިމާލިބިދޭ. އެހެންވީ ސު  ،  އަމުދުން  އަދި  ލިބިދީފައި އޮތީމަ  ފުރުޞަތެއް  ސު  މްޕްރީހުރިހާ  އެބައޮތް    މް ޕްރީކޯޓުން 

ހެ  ގައި އްޔާޟިޤަނަންބަރު    77ކޯޓުގެ   މީހާ  ލިބުނު  އަނިޔާ  ވެސް  އްކަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ހާލަތްތަކެއް  ވާނެ 

،  ދީފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާއިސޫލުތަކެއް ވެސް ކިޔަހާލަތުގައި އޭނަގެ ހެކިބަސް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ އު  ދީފަ. އެއިކިޔަ

އެ   ނުވަންޏާ  ހެއްކަކަށް  މީހާ  ލިބުނު  ރައްކާތެރިކަމާ ޟި ޤައަނިޔާ  މީހާއަކީ  ލިބުނު  އަނިޔާ  ގޯސްވާނެ.  ވެސް    އްޔާ 

ނިޒާމުއްކޮށް  އެ ގާނޫނީ  މި  މީހެއްކަން  ދެވޭނެ  އެ  ހެކިބަސް  އަގަބޫލުކުރޭ.  ތި ޅުގަނޑަކަށް  ހެންވީމާ،    ހިއެއްނުވޭ 
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ކަންކަން މުޅި ގާނޫނު އެއްކޮށް ކިޔާލީމަ    ވިދާޅުވާ ހިސާބަކަށް ހިނގައިދާނެހެންނެއް. ގާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ 

އެ އެ   މުޅި  ވިދާޅުވާހެން  ސާފުވާ ގޮތަށް އެބަހުރި. ދެން ތި  އޭނަގެ    ކަންކަން  މީހާ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  މައްސަލައެއްގައި 

ވާހަކަ  ހުރިހާ  ތި  ޖަވާބު  ދިފާޢުގައި  ސުވާލުތަކަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހޭނެ.  ވެސް  ދައްކަން  ދައްކާނެ.  ވެސް  އެއް 

 މަޙައްލުގައި. ދޭނަމޭ އެކަމުގެ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިމާވާ  އާއި  ޕީ.ޖީ  މިހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްލަން. ދެން  އަޅުގަނޑު  އެއް ސުވާލެއް  ހަމަ    އަބަދު   އިރުގައިއަދި 

ވާހަކަދެކެވޭއިރުގައި މި  ތަޙުޤީޤު  ،  ވެސް  މިއީ.  ފާހަގަވާ ކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެކެވޭއިރު ވެސް  ކޮމިޓީގައި  މި 

ބޮޑަށް    ފުލުހުންގެ މައްސަލަތައް ވަރަށްއަބަދު ވެސް  އްޔާ  ބޮޑަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ވެއްޖެ  މަރުޙަލާގައި ދެން ވަރަށް

އަޅުގަނޑު ވަރަށްއޮންނަކަން  ހިތަ  މެންނަށް  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް.  ފާހަގަކުރެވޭ  ބޮޑު  ށްބޮޑަށް  އެކަހަލަ  މީގައި  އަރަނީ 

ނޯންނާނެބާ ހަދާފައި  އަނެއްކާ  ހިތައެ  .  އޭގޯހެއް  އަޅުގަނޑު  އަހަ ށްހަމަ  ބައްދަލުވީމަ  މިހެން  އެއީ  އިއަރާ  ލަން. 

ބަލަމުންދާ ކޮމިޓީއިން  މި  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައެއް  އެންމެފަހުން  މަސްތުވާތަކެތީގެ    149  ކިލޯގެ 

އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޮޑެތި، ބޮޑު މައްސަލައެއް ވެއްޖެ  ތަޙުޤީޤުގައި ބޮޑެތި ވަރަށްހަމަ  މައްސަލައަކީ ވެސް. ދެން  

މަރުޙަލާގައި    އަބަދު މައްސަލަ އަތަށް ގޮވާވަރުގެ  ބޮޑެތި  ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް މިއީ ތަޙުޤީޤު  ގޯސް ހަދައިގެން 

ހިތަ ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ހުރުން.  މިށް ގޯސްތައް  ބައްދަލުވެލީމަ  މިހެން  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ   އަރާ  އަހާލާނަމޭ    ވެސް 

 ؟ މީގައި  އެބައޮތްތޯއޭ  އެކަހަލަ ފާހަގަކުރެވޭވަރުގެ ބޮޑު ގޯހެއް ހަދާފައި

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި

ތި  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑައަޅުއްވާފައި    މެންބަރު  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ބޭފުޅުން 

ވާހަކަ    . ދެން އެއޭވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ  ފުލުހުންނާ،  ންނާއިކޮމިޓީގެ ނިންމުމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެ  ޓޫ ފޯ ވަންއެބައޮތް  

ގާއިމު އޮތީ  މިހާރު  ނިޒާމެއް  މިދައްކާނެ  ވެސް    ކުރެވިފަ.  ނިޒާމުމި  މައްސަލަ  އެ  މި ގެންދިޔައީ  ތެރެއިން.    ގެ 

  ލިބެން ދެން  މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ފުލުހުން ހޯއްދަވާފައިވޭ. ހަމަ ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤަށް  

ޒާތުގައި   އޭގެ  މަޢުލޫމާތު  އެހަމަ  ހުރި  ހޯއްދަވާފައި  ގެންދަވާފައިވޭ.    ރަނގަޅަށް  ބާރަށް  ރަނގަޅަށް  މަސައްކަތް 

ބޮޑު   ފާހަގަވާ  އެހެން  މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް    ގޯހެއް  ތަޙުޤީޤުކުރުމަކީ  ދެން  ނެތް.  އެހެނެއް  މައްސަލައިގައި 

މި  ކަމެކޭ  ބޮޑު  ގޮންޖެހުން  ކަމެއް.  ބޮޑު  އެ   ގޮންޖެހުން  ފަސޭހަ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ    ދަންނަވަނީ 
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އެބައުޅޭ  އި  ޖްކުރަމުން. އޭގަ ކުރަނީ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައް މެނޭ  ތަޙުޤީޤުކުރާ މީހުން މި  ،ދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް

މެނޭޖްކުރަންޖެހޭ، ވި މެނޭޖްކުރަންޖެހޭ. މިހެންގޮސް    ނަސް މެނޭޖްކުރަންޖެހޭ ޓްމީހުން  ދެން އަދި  ލިބޭ އެވިޑެންސް 

އެ  އެބަހުރޭ.  ކަންތައްތައް  ހުންނާނެ.    ބައިވަރު  ވެސް  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ތެރޭގައި  އަމްކަންތައްތަކުގެ  މި ދެން    ދުން 

އޮތީ ވެސް. މި މައްސަލައިގަ  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑަށް  އުނދަގޫތައް ހުރިކަން  ތަފާތު  ނުފޫޒު    އި  ހެކިންނަށް  ދެންނެވީ 

، އޭގެތެރެއިން ބައެއް މަޢުލޫމާތު  މިހެންގޮސް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއްގެ ތުހުމަތުތަކެއް ހުރި. އެހެންވީމާދެން    ފޯރުވުމާ

ކަމަށް    މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ހޯއްދަވާފައި ހުރި   ހުރި  ލިބެން   ،ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ނުލިބި

ހި  މެންނަށްއަޅުގަނޑު ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަޙުޤީޤެއް  ރަނގަޅު  މި ތްގަބޫލުކުރެވެނީ.  ތަޙުޤީޤެއް    ހަމަޖެހޭވަރުގެ 

މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ވާ  އޭޝަނެއްގައި ބޭނުންޓުމައްސަލައިގައި ކުރެވިފައިވޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އައިޑިއަލް ސި

އެހެންނަމަވެސް ނުލިބޭނެ.  މައްސަލައެއްގައި  ބަލާއިރުގައި    ލިބިފައި  ، އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތަށް  ރަނގަޅު  ހަމަ  ހުރި 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. މަސައްކަތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީވެ.  

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އެއްފަހަރު ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. މިހާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދި  ރު އަޅުގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

މި  ދެއްވައިފި   ހީވަނީ  އެއްފަހަރު  އެހެންނަމަވެސް  މަޢުލޫމާތު  އަދިވެސް    ،ކަންނޭނގެ.  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަދިވެސް 

އެ މަޢުލޫމާތު ތަންކޮޅެއް   ؟ވަނީ ދެއްތޯ  ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ފުރާފައި މި  ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. މިހާރު ޕާސްޕޯޓް

 .ންއްވަރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލަދެ

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި

މަސައްކަތް   ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ރަސްމީކޮށް  ކަށަވަރު  އެކަން  ކަމަށް.  ފުރާފައިވާ  ލިބުނީ  މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މި  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ކުރަން.  އެބަ  މިހާރު  ޕާސްޕޯޓާ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ދެންނެވީ  އަޑުއެހުން،    ބެހޭ  ބޭއްވި 

ބޭއްވީ   އަޑުއެހުން  ލިބުނުއިރުގައި  ވަފެބްރު   9ޝަރީޢަތުގެ  އަމުރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުން  އަމުރުގައި  ރީގައޭ. 

ތާރީ އޮތީ    އް ޚެއަމުރުގައި  އާވަފެބްރު  10ކަމަށް  އަނެންރީއޭ.  ގޮތަކީ  ޕްރެކްޓިސްކުރާ  މި  އަމުރެއް  އްމުކޮށް  ހެން 
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ވާހަކަ އިއްވީމަ އެ ޙުކުމަކަށް ވެސް    ވާހަކަ އިއްވީމަ. ފަނޑިޔާރަށް އަނގަބަހުން އެ  އަމުރަކަށް ވަނީ ފަނޑިޔާރު އެ

ލިޔެފައި  ،  ވަނީ އެ  އެކަމަކު  ޖަހާލުމަކީ.  ތައްގަނޑު  ލިޔެފައި  އެ  ފޯމަލިޓީސް  ދެން  ވަނީ.  ވެސް  އަމުރަކަށް 

ގަޑި އެ އިޢުލާންކުރި  ވާންޖެހޭނޭ  ގަޑި  އާތައްގަނޑުޖަހާ  އެއީ  ގޮތަކީ.  ންއަށް.  އަންނަ  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން  މި  މުކޮށް 

މި ދުވަހާއި،    ދެން  އޮތް  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ނެރުނު  އަމުރު  ތަފާތީ  މައްސަލައިގައި 

ރީގައި  ވަފެބްރު   10ވެސް    ދުވަހާ ތަފާތުވާ ކަމަށް އަދި ފެންނަން އޮތީ. ހަމަގައިމުހުރި    މެންޓްތަކުގައި ފެންނަންއުޑޮކި

ކޯޓަ ވަކީލުންނެއް  އޮފީހުގެ  ބޭއްވީ  ށްޕީ.ޖީ  އަޑުއެހުން  އެ  ނުބާއްވާ.  އަޑުއެހުމެއް  ގޮސްގެން  ރީގައި.  ވަފެބްރު   9 

ތާރީ  ،އެހެންވީމާ އޮންނަންވީ  އޮތީވަ ފެބްރު  10ރީ.  ވަފެބްރު   9ކީ  ޚައަމުރުގައި  އަމުރުގައި  އޮތީ.    ،ރީ  ލިޔުއްވާފައި 

މިއެހެންވީމާ އެއީ  ދުވަސް އިމިގްރޭޝަނުން  ދަންނަވާ. ދެން   ،  ފުރާވަޑައިގެންނެވި  ވަޙީދު  ޢަލީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ސާފުވީމަ އިނގޭނެ ކިހިނެއްތޯ މިކަން ހިނގާފައި އޮތީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްސަލައިގައި ދެން އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި މަރުޙަބާ ޕްރޮސި  ވަރަށް

ކުރުކޮށް އެހެންނަމަވެސް ސްޕެސިފިކްކޮށް ވަކި ކަމެއްގެ    ވެސް ސުވާލު މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ތަންކޮޅެއް 

މުންގެ ތެރެއިން ވެސް ހުރި  ންއަޅުގަނޑުގެ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް އަދި އާ  މަޢުލޫމާތަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖެނެރަލްކޮށް

ގުޅޭ  އަމާޒުކޮށްލާނަން.    ކަންބޮޑުވުންތަކާ  ސުވާލު  އަޅުގަނޑުގެ  ރާއްޖެއިން  ފުރަތަމަ  ގޮތުން  ވަޙީދު  ޢަލީ  ކަމަކީ 

ނުވަތަ   ރަނގަޅަށް  ފުރައިގެންދިޔައީ  ކަމަށްވާނަމަ  ގޮސްފައިވާ  ކޮން ފުރައިގެން  ޚިލާފަށް  އްގެ  އެބަ  ގާނޫނާ 

މުންގެ  ންއާ،  މުން އެބަ ގަބޫލުކުރޭ ޢަލީ ވަޙީދުންއެއީ އާ ؟އިހުމާލުންކަމަށްތޯ އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ

ފުރުވާލީއޭ.   ވަޙީދު  ޢަލީ  ރާވައިގެން  ތިބެގެން  ޢަލީ ވަޙީދު ފުރުވާލީއޭ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މީގެ އަޑީގައި  ތުހުމަތަކީ 

ބަ  ،އެހެންވީމާ ގޮތުން  ގާނޫނީ  އެއްވެސް  ގާނޫނާ އެމީގެ  ނޫނިއްޔާ  އިހުމާލު  ހިންގައިގެން،    އްގެ  ކަމެއް  ޚިލާފު 

  ؟އޮތީ މި  އްސަފުރައިގެން ގޮ އޭޖަރީމާއެއް ނުވަތަ ޚިލާފު ކަންތަކެއް ހިނގައިގެންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޝަމީމް އަލްއުސްތާޛު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި
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އަޅުގަނޑު މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އަދިއާދެ!  އަތުގައި  ކަނޑައެޅިގެން     ސީދާ  ނެތް    އެވިޑެންސްއެއް 

މިތި ތުހުމަތުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާކަށް.  ފަނޑިޔާރު  މި  މައްސަލައިގައި    ހެން  ބެއްލެވި  މައްސަލަ 

ކު އުސޫލުތަކުން  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުގައި  ކަމަށް  ކުރައްވާފައިވާ  ކަންތައްތައް  ބޭރުން  ޑަކޮށް 

ރވިސް ކޮމިޝަންގައި  ސަ   ވާނެ ޖުޑީޝަލް  ދެއްވުން އެދި މިހާރުއިމައްސަލަ ބައްލަވަ  ތުހުމަތުކުރެވެނީ. ކުރެވޭތީވެ އެ

ރވިސް ކޮމިޝަނުން ދެން އެކަން ބައްލަވާފައި އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނެ.  ސަ  ، ޖުޑީޝަލްދަންނަވާފަ. އެހެންވީމާ

ފަނޑިޔާރު   ގާނޫނާ މި  އެ  ކަމެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  ކަންތައް  ކުރެއްވި  ޚިލާފަށް  ގާނޫނާ  ކުޑަކޮށް    މައްސަލައިގައި 

އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނުވަތަ  އޮތް ކަމަކަށް  އަޅުގަނޑު ސެ ބާރުދޭ އެވިޑެންޚިލާފަށް ހިނގާފައި    އް 

އަދި  ކަހަލަ ވާހަކައެއް ދަންނަވާކަށް އަޅުގަނޑަށް ނުކެރޭނެ    ، ވަކި މީހަކަށް ތުހުމަތުކޮށް ތި އަތަކު ނެތް. އެހެންވީމާ

 ވަގުތަކު.   މި

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީހުން   ވަރަށް  ބުދެން    ގިނަ  މީހުން  ޕްރޮސިބައެއް  އެއްޗެއް  ޖެނެރަލް  ނާ  ހަމަ  ވާހަކަދައްކައިގެންނޭ  ހަމަ  ކިއުޓަރ 

ބުނާގޮތަށް   އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެގްޒެކްޓް  ހަމަ  އެހެން  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ހަމަ  ހިފަހައްޓަނީ  ބުނީ.  އަނގައިން  މި 

ވާހަކައެއްހަމަ  ވާހަކަދައްކައިގެން   ހުރިހާ  އަޅުގަނޑު    ހަމަ  ވާހަކަދައްކައިގެން ވެސް    ހިފަހައްޓަނީ.  ހިފަހައްޓަނީ. 

އެގޮތްތޯއޭ  ށްހިތަ ހަމަ  ކުރީގަ ހަމަ  އަރަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ  ހިފަހައްޓަވަނީ.  ޖަވާބުތަކުން  އި  ތި  ދެއްވި 

އެއަޅުގަނޑަ އެހެންވީމާނށް  ބޭއްވިކަން.  ވެސް  އަޑުއެހުންތަކެއް  ހިނގައްޖެ  ދެގިގެން  ވެސް    ،  ފަރާތް 

ގޮތުން ކޯޓުގައި   އެކަމާ ގުޅޭކެއް ބޭއްވުން ނުވަތަ އަޑުއެހުންތަތި  ގޮތުން   ކުރެވިގެންތޯ ޕާސްޕޯޓުގެ ކަންތަކާ ގުޅޭޒިރުހާ

 ؟މަޝްވަރާކުރެވުނީ ދައްކާ ވާހަކަޅުން ދެކޮ

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަލްއުސްތާޛު  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސި

ދެ  ޝަރީޢަތެއްގަ  އި ރީގަވަ ފެބްރު  9ޒިރުވެ  ހާފަރާތުން    އާދެ!  އެ  ބޭއްވުނު  އިއްޒަތްތެރި  ނުދެކެވު  ވާހަކަ އި  ދެން   .

ގާދިޔަ ގޮތް  ނ ކަންތައް ހިއި ޝަރީޢަތުގަގެ ދުވަހު މެންބަރު ކުރިން ވަޑައިގެން ނެތީމަ ޚުލާސާކޮށް ދަންނަވާލައިފިން އެ 

ބަޔާނުގެ    ނޫސް  . އެބަޔާނެއް ވެސް  ނޫސް  ރީގައި އޮންނާނެވަފެބްރު  11ވެސް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުގައި  

އަދި ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް  އި،  ގޮތާ   މައްސަލައިގައި ދެކޭ  ވެސް ތަފްސީލުކޮށް އޮންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި

ރިހާ  ހު ހަމަ  އަޅުގަނޑު ހިތުން އެކަމުގެ ލިޔެކިޔުން ބައްލަވައިފިއްޔާ  .  ފައިވާނެ. ދެން ވާހަކައިންތޯ ހިފަހައްޓަނީވިކިޔާދެ
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ނޯންނާނެ ލިޔެފައި    އް ކަމެއް ސާފުކޮށް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނާނެ. އެއްވެސް ނިންމުމެއް އަޅުގަނޑު ނިންމާފައެ

ގޮތަކަށް. ނޫން  ސޮއިކޮށްފައި  ސޮއިކޮށްފައި    އެހެންވީމާ،  އަތުން  ލިޔެފައި  ހަމަ  ނޫން.  އަނގައަކުން  ހަމައެކަނި 

 ވަޑައިގަންނަވާނެ.  އެ ބައްލަވައިފިއްޔާ ފެނި ދެން ހުންނާނެ.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަން މައްސަލައިގައި  ސޯސްތަކުން  އެކިއެކި  ވެސް  ވެސް    އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު  ގޮތް  ބަލާފައި  ހަމަ  ހިނގާފައިވާ 

ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ޕްރޮސި  ،އަޅުގަނޑު އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ވެސް ލިޔުމުން  ބައެއް 

އޮންނާނީ   އެނގިފައޭ  އެހެންވީމާ   9ގައި،    9ނޭނގުނަސް  އިނގޭތޯ.  ނެރުއްވިކަން  އަމުރު  ޤާޟީ  ދުވަހު  ،  ވަނަ 

އޮންނާނީ އަޅުގަނޑު  ހަމަ  އެނގިފައޭ  ކިޔާ  އެއްކަލަ  މި  ނޯޓިސްމެން  އެހެންއިމްޕްލައިޑް  ރަސްމީކޮށް    ވީމާ، .  ސީދާ 

ވަނަ ދުވަހު އެ އަމުރު    9ވެސް އެނގިފައޭ އޮންނާނީ އެ އަމުރު ނެރުނުކަން. އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެނގިފައިތޯ އޮތީ  

  ؟ކަންއްވިނެރު

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި

ހަމަ    ނޫން އް  ކޮށެ ޑްއިމްޕްލައިނޫން   ސާފުކޮށް ފަނޑިޔާރު    ހަމަ   ސްލަށް ވެސް އެނގުނު. އެއީ ކޯޓުގައި އައިނގޭތޯ 

ނިންމެ މި  ކޯޓުން  އެގޮތަށޭ  އެހެންވީމާވީވިދާޅުވި  އިމްޕްލައި  ،.  ވެސް  އަސްލަށް  .  ނޫން  އް ކޮށެޑްއެއްގޮތަކަށް  ހަމަ 

  ހަވީރު އެ ގެ  ދުވަހު  ގޮތުން އެއަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ  ގެ  ދުވަހު   ރީ ވަނަ ދުވަހު. އެވަފެބްރު  9ފައި އޮތީ  އެނގިއެކަން  

 ވެސް ވި ފަހުން.   4:30ނިމުނީ  އި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ؟ނުކުރެއްވީ ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ނޭޅުއްވީ ނޫންނަމަ އިސްތިޢުނާފް  ދެން ކީއްވެގެންތޯ އެ

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސި

ޓަކައި  އިސްތިޢުނާފްއާދެ!   ކޯޓު  ކުރުމަށް  ކޯޓުން  ހައި  ކްރިމިނަލް  މައްސަލައިގެ  ބަލައިގަންނަނީ  މައްސަލަ  ން 

  ގެ ދޮރަކުންނެއް އެ ހައި ކޯޓު   ކޯޓުގެ ދޮރަކުންނެއް،    ކާ. އެހެންނޫނިއްޔަ އެއްކޮށް  ނެރުއްވާފައި އޮތް އަމުރުގެ އަސްލާ

ލިބުނީ  އެއްކޮށް    ތަކާމެންޓުއުނުއެއް ވަދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އަމުރު ލިބުނީ އަމުރުގެ އަސްލު ޑޮކި   އެއް މައްސަލަ

ބު ވަފެބްރު   11ރީގައި.  ވަފެބްރު   11 ޖެހިގެން އައި ސަންޑޭގައިރީއަކީ  ދުވަހެއް. އަޅުގަނޑުމެން  އާދީއްތަ  ރާސްފަތި   ،
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އެ  ކޯޓު  މައްސަލަ    ދުވަހު  އިސްތިޢުނާފްހައި  އެހެންވީމާކޮށްފައިވާނެގައި  މިހެން  .  ކޯޓުން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް   ،

ގޮ ކިޔާފައި  ކޯޓު  އްސަ  ނިންމައިފިއޭ  ޓަކިޖެހީމަކާ  ހައި  ދޮރުގައި  ކޯޓު   ގެ  އެހައި  ދޮރަކުންނެއް  މައްސަލައެއް    ގެ 

ދެއް  ވައްދައެ އެގޮތަށް.  ސުނުދެއްވާ.  އަމުރެއް    މް ޕްރީން  ކުރައްވަންޏާ،  ޙުކުމެއް  އޮވޭ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ކޯޓުން 

ވެސް ދެ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް  މައްސަލައިގައި    މި ،  އެހެންނަމަވެސް  އޭ. ފަރާތަށް ދޭންވާނެ  ނެރުއްވަންޏާ ހަމަ ވަގުތުން 

ވެސް   މަޢުލޫމާތެއް  ވެސް އަމުރުގެ އެއްވެސް  ކޮޕީއެއް  އެ  ވަނަ    11  އަނެއްހެން   ނުއެއް ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

އަދި   ދެން  ކުރިއަކުންނެއް.  މި  އެއް ހަމަ  ދުވަހުގެ  އަމުރެއް  ކަމަކަށް  ނެރުއްވި  ކަމަށް    މައްސަލައިގައި 

މީޑިޔާގައި ދައުރުވި އަޅުގަނޑުމެން އެދިގެން   ވަރަކަށް ސޯޝަލް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރު ނުލިބެނީސް ކޮންމެވެސް 

އޮތް ކަމަށް. ދެން އެއީ ފަހުން ކޯޓުން ވިދާޅުވި ރަނގަޅު އަމުރެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް. އެއީ  އަމުރެއް ނެރުއްވާފައި  

ވެސް  . އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އް ނުވޭކޯޓުގެ އިދާރީ އޮޅުމަކުން، އެ އަމުރެއް އެއްވެސްއިރަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައެ

ހަމަ ސޯޝަލް މީޑި ފެނުނީ  އެއީ.    ކާއަޅުގަނޑުމެންނަގެ ތެރެއިން.  އާއެ  ކޮމިއުނިކޭޓްކުރެވިފައި އޮތް އަމުރެއް ނޫން 

 ރީގައި.  ވަ ފެބްރު 11މެންޓެއް ލިޔެކިޔުމުން ފެނުނީ  އުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ޑޮކި

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެބަ މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮސި ލިބޭ    އަޅުގަނޑަށް  މަޖިލީހުގައި  ފަރާތުން  ޝަރީޢަތުގެ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

ކަމަށް. އެކަމަށްއިޢުތިރާފް ލިބުމަކަށް ދެކޮޅުނަހަދާ  ބޭސްފަރުވާގެ ފުރުޞަތު  ވަޙީދަށް  އިންކާރު    ވެފައިވާ ކަމަށް ޢަލީ 

އެހެންނަމަވެސް، އެކަން  .  ޅުވެފަފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ކުރިން ވިދާ،  ނުކުރާ ކަމަށް. އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑު

 ސް އޯ ނޯ ވިޔަސް.ކަށަވަރުކޮށްދެވޭ އެއީ ކިހިނެއް ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޔެ

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން   ވާހަކަ.  އެ  ދެންނެވިން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  މީހަކަށް،އާދެ!  އެއްވެސް  ޢަލީ    އެއީ  އެއްވެސްއިރަކު 

ޕާސްޕޯޓަކުންނެއް   ހުރަހެއްނާޅަމޭ. ބޭސްފަރުވާ ކުރެވެނީކީ  ފުރުޞަތަކަށް  މީހަކަސް ބޭސްފަރުވާގެ  އެހެން  ވަޙީދަކަސް 

އެބައޮތޭ   ހަމަޖެހެން  އިންތިޒާމު  އެ  ހަމަޖެހިންނޭ.  އިންތިޒާމު  ގޮތް  ދަތުރުކުރެވޭނެ  ބޭސްފަރުވާކުރެވެނީ  މި  ނޫނޭ. 

ޕާސްޕޯޓޭ   ނިންމެވީ  ކޯޓުން  ހުށަހެޅުމަކީ.  ހުށަހެޅި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ވެސް.  މެދުވެރިކޮށް  ޑޮކިއުމަންޓް  ޓްރެވަލް 

އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއީ  ދެން  ޕާސްޕޯޓް   ކޯޓާ  ،ދޫކުރާނީ.  އެއްވެސްއިރަކު  އެއީ.  ކަމަކީ  ދޫކުރާކަށް    ޚިޔާލުތަފާތުވި 
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ނޯން އެއްބަސްވެފައެއް  އަބަދުއަޅުގަނޑުމެންނެއް  ބޭސްފަރުވާކުރަން  ރަނގަޅު    ނާނެ.  ހަމަ  ބޭސްފަރުވާކުރުމަކީ  ވެސް 

 ކަމެއް. ބޭސްފަރުވާކުރާކަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރަން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވަ  ގޮތުން  ސުވާލެއްގެ  އެހެންވީމާއިފަހު  އެނގިއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް  އަމުރެއްގެ  އެ    ކޯޓުން  ލާނަން.  ނިންމަވާ 

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ނުދެއްވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ    ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމަވާފައި އެކަމަކު އެއާ   ވަކި  ،ގޮތުގައި މިސާލަކަށް

ގޮތެއްއިސްތިޢުނާފް ގޮތުން    ނޯވޭ.  ކުރެވޭނެ  ހަނދާންވާ  އެ    48އަޅުގަނޑު  ދެއްތޯ  ކަންނޭނގެ  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ 

ކުރަން މި ޖެހެނީ. ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަދި ފަހުން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އެހެން  އް އިސްތިޢުނާފްބާވަތުގެ އަމުރުތަ

ގަޑިއިރު ނޫން ކަމަށް ވެސް އެބައޮތް    48ގަޑިއިރަކީ އަދި،    48މައްސަލައެއްގައި ތަންކޮޅެއް އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  މާނަކުރައްވާފަ.  ފެނޭ.  އެބަ  ކުރައްވަންތޯ  ގަ  ބޫލުފުޅު 

މިބާވަތުގެ   ކުރެވޭ  ކޯޓުން  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އިސްތިޢުނާފުކުރުން،  މައްސަލަތައް  ތި  މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން 

އިސްތިޢުނާފުކުރުމާ ކަމަށް    އަމުރުތައް  ގެންނަންޖެހޭނެ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ގާނޫނަށް  ގޮތުން  ބޫލުފުޅު  ގަގުޅޭ 

 ރައްވާނަމަ އެކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަދެއްވުން، ވިދާޅުވެދެއްވާ.ކު

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ޖިނާޢީ   މެންބަރު. ކުރީގައި  އިއްޒަތްތެރި  ތުގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  އިޖުރާއައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ތެއް އެގޮތަކަށް ނުއެއް އޮވޭ. އޭރު ކުރަމުންދިޔަ ޕްރެކްޓިސްއެއް  އިޖުރާއަކުރަމުންދިޔަ ޕްރެކްޓިސްއެއް އެއީ. އޭރު ދެން 

މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ   ބަންދުން  ގޮ  48އެއީ  ހިފެހެއްޓުން. އެއީ ފުރައިގެން  ސްދާނެތީ  ގަޑިއިރަށް އޭނަގެ ޕާސްޕޯޓް 

އެކަން   ކަމެއް.  އައި  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން  ކުރިން  އެއީ  ޓަކައި.  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  އެޕީލްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން 

މިހާރު އޮންނަންޖެހޭ  އިޖުރާއަ  ގެ ހުއްޓުނީ  އެބަ  ނިޒާމެއް  ކޮންމެވެސް  އެކަހަލަ  ގުޅިގެން.  ފެށުމާ  ޢަމަލުކުރަން  ތަށް 

ކަ މެދުވެރިވެދާނެ  ހާލަތެއް  އައިކަމެއް.  މިކަހަލަ  ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން  ކުރީގައި  ބަލާފަ. އެއީ  އެއްކޮށް    ތާއިޖުރާއަމަށް 

ރަނގަޅުކަމަކަށް އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އުވިގެންދިޔައީ.  އިޞްލާޙު  އިޖުރާއަވެދާނެހެން    މިކަން  ތަށް 

އްގެ ވާހަކަ އެބަ އޭ.ޖީއާ މަޝްވަރާ އެބަ  ލަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދެތިން އިޞްލާޙެއި ގެންނައިރުގައި އެބައި ހިމަނަ

މި ތެރޭގައި  އިޞްލާޙުތަކުގެ  އެ  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގެނެވިއްޖެ  ކުރަން.  ހިމަނައިގެން  ވެސް    އްޔާ ބައި 

 މިކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިދާނެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުގެ ތިންވަނަ ފުރުޞަތު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ޕީ.ޖީ. އި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމާލު ސުވާލެއް  ފަހު  ހަމަ  ދެން  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ޝަރީޢަތަކީ  މުގެ  މި  ކޮށްލަންވެގެން.  ވެސް  އަޅުގަނޑު 

ޝަރީޢަތެއް. ދެން އަޅުގަނޑު މި ސުވާލުކޮށްލަން މި ބޭނުންވީ  ރަލް އެދިގެން ސިއްރުން ހިންގާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ 

ރީގައި ނެރެފައި އިން ނޫސްބަޔާން އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކިޔާލިން. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަ ފެބްރު  11

ތަފު ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް  ހިނގާދިޔަ  އެބައޮތް. ދެން ސިސީ ޝަރީޢަތުގައި  ނޫސްބަޔާނުގައި  ހިންގާ  ލުކޮށް  އްރުން 

ތަފު އެހާ  ކަންކަން  ހިނގާ  ޝަރީޢަތުގައި  ޖެނެސީޝަރީޢަތެއްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ    ، ކުރެވިދާނެތޯއާންމުށް  އަރަލް ލުކޮށް 

އެހެން އަޅުގަނޑަށް  ؟ ކެނޑިކަމަކަށް ނުވާނެތޯއޭ ރުމަތްޙު  ، ށް ނުވާނެތޯއޭޓަޓް އޮފް ކޯޕްސިއްރުން ހިންގާ، އެ ކޮންޓެމް

 ން ބޭނުންވީ. ސުވާލުކޮށްލަހީވާތީވެ އެ 

 

 އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ޔަ ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮންޓެމްޤީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  އެ  ނޫން.  ޕް ން  އެދިގެނެއް  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ނުވާނެކަން.  ޓަކަށް 

ހިންގަންޖެހޭ ސިއްރުން  ގޮތުން  ބުނާ  ގާނޫނު  ކުށުގެ  އަނެއްހެން ޝަރީޢަތުގައި    ޖިންސީ  އެހެންވީމާ،  ޝަރީޢަތެއް. 

  ހެކިންނާ ބެހޭ ކަންކަމާއި އަދި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާދިޔަ ޖިންސީ ކުށުގެ އުންޞުރާ ،  ޖިންސީ ކުށާ ބެހޭ ކަންކަމާއި

ތަކަކީ  ގުޅޭ ކަންކަން ސިއްރުވާންޖެހޭނީ. މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ނެރެފައި އޮތް، ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަ

އެ ކަމެއް.  ހިމެނޭ  އޭގައި  އިންޓްރެސްޓް  ޕަބްލިކް  ބޮޑަށް  މައްސަލައިގެ    ވަރަށް  ނުވަތަ  ގުޅޭ  ކުށާ  ޖިންސީ  ކަމަކީ 

އޭގަ  ބޮޑަށް  ވާހަކަތަކަށްވުރެ  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  އިމައުޟޫޢާ  އެހެން  އަޅުގަނޑަކަށް    އިދާރީ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ގުޅޭ 

ސިއް ތެރެއަށް،  ދާއިރާގެ  އެ  އަޅުގަނޑު  ހިއެއްނުވޭ  ވަދެގެންދާނެއެކޭ  ބައި  މި  ތެރެއަކަށް  ދާއިރާގެ  ރުކުރުމުގެ 

ވެސް  އޮންނާނީ  ލިޔެފައި  ނޫސްބަޔާން  ބަލައިގެން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގާ    ހިތަކަށްނާރާ.  އޭގެ ޝަރީޢަތުގައި 

ވާހަކަ ކުށުގެ    މައުޟޫޢާއޭގެ    ކަންތައްތަކުގެ  ޖިންސީ  އޭގައެ  ގުޅޭ.  ވާހަކަތައް  ނުގެނެވައްތަރުގެ  އޭގައި  އި  ސް، 

ވާހަކަ ބެހޭ  އަސްލު    ހެކިންނާ  ހަމަ  ފާހަގަކުރެއްވީ  ތި  މެންބަރު  ގެންދެވޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި  ކުރިއަށް  ނުގެނެސް  ވެސް 

މެންބަރު ކުރިން ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ތި ވިދާޅުވެދެއްވީ. އެއީ ކީއްވެތޯ   އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި، އިއްޒަތްތެރި 
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އެއީ    82ކަންކަން  ބައެއް   އުޅެނީ.  މި  ސިއްރުކޮށްގެން  ވެސް  އޮތަސް  ކަމަށް  ލިޔަންޖެހޭ  އަދި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ލޫމާތުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.ޢުގާނޫނުން އެކަން ލާޒިމުކުރާތީ. އެހެންވީމާ، އެ މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު އަދި ޕީ.ޖީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ސުވާލެއް ދަންނަވާލާނަން އެހެން ބޭފުޅަކު ސުވާލެއް  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  

ންވުން. ޢަލީ ވަޙީދުއާ  ޤީޔަ  ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ކޯޓް އެޕިއަރެންސް

އަކަށް ކޯޓު  ގހިޔަރިންގ، ދެން އޮތް ހިޔަރިންޓް  ސްނެކް؟ މިހާރު އެއްވެސް ކޮމިއުނިކޭޝަނެއް ހިނގާފައި އެބައޮތްތޯ

 ؟ންކަން ދެއްވާފައިވޭތޯޤީއެޕިއަރެންސްގެ ޔަ

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ލިބޭ މީހުންނަކާ   ވާޢުއެއްވެސްއިރަކު އަނެއްހެން ދަ  މަލާތެއް ނުކުރެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކާޢާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ މު

 ނީ.ވާމަލާތެއް ނުކުރެވޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމާ ބެހޭގޮތަކުންނެއް. ކޯޓުން އެކަން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަ ޢާމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސަ އެކަށީގެންވާ  ސަބަބުތަކެއް،  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ކޮންފިސްކޭޓްކުރަން  ޕާސްޕޯޓް  ގޮތުގައި  ސުވާލެއް  ބަބުތަކެއް  އަނެއް 

 ؟ވަނީ  ހުރެގެންތޯ ހިފެހެއްޓިފައި މިހާތަނަށް

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖިނާޢީ   ގާނޫނުގެ  އިޖުރާއައާދެ!  ފުރިހަމަވޭ  75ތުގެ  ބުނާ ޝަރުތުތައް  މާއްދާގައި  ދަ  ވަނަ  މައްސަލައިގައި  ވާ  ޢު މި 

އޭގެ   ކަންތަކަކީ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  އަނެއްކާ  އެބައޮތްވެސްމެ.  ވެސް  ރެކޯޑެއް  އެކަހަލަ  އޭނަގެ  ވަޙީދުގެ،  ޢަލީ  ލިބޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ   75ޒާތުގައި ހަމަ ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ކަންތައް. އެހެންވީމާ،  

އާންމުކޮށް   ފުރިހަމަވޭ  މައްސަލައެއް  ޝަރުތުތައް  ބާވަތުގެ  ނެރޭ  އަމުރު  މައްސަލައެއްގައި  މިކަހަލަ  ވެސް 

 މައްސަލައަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ޖިނާ ސުވާލަކީ  ގޮތަށް  ޢީއަނެއް  ނޫން  އުސޫލުން  ޢަމަލުކުރާ  އާންމުކޮށް  އަޑުއެހެންތަކުގައި  ހިންގުނު  އެ  ކޯޓުގައި   

ޢަމަލުކުރައްވާފައި  މި؟ ވަނީތޯ  ފަނޑިޔާރު  ބައެއް    ، ސާލަކަށްއެ  އަދި  ނޫސްބަޔާންތަކުންނާއި  އަޅުގަނޑުމެން 

ށް ލިޔުންތަކެއް ވެސް، އެ މެޑިކަލް ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ވެސް  ކަމީޑިއާތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޕީ.ޖީއަ

ނުވާކަމާއި މި  އެދިވަޑައިގަތީމަ ،  ލިބިވަޑައިގެންފައި  ނުދެއްވާކަމާއި  އެ  އަދި  ކަންކަން    ހިރަވެސް  ހިނގިކަން. 

ނުހިނގާ   އާންމުކޮށް  ކުރީގައި  ކަންތައް  ހާޒިރުކުރުމުގެ  ޑޮކްޓަރެއް  ނެރުއްވިއިރުގައި  އަމުރު  އެ  ހަމައެއާއެކުގައި 

 ؟ގޮތަކަށް ހިނގިކަން. އެހެންވީމާ، މިކަން ތަންކޮޅެއް ތަފްސީލުކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރ ފަރަހަނާޒް މުޙައްމަދުދީދީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަ 

އިއްޒަ ވަޙީދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ  ޢަލީ  މައްސަލައިގައި  މެންބަރުން. މި  އިއްޒަތްތެރި  މުޤައްރިރު. އަދި ޝުކުރިއްޔާ  ތްތެރި 

ދުވަ  ޕާސްޕޯޓް ބޭއްވުނު  އަޑުއެހެން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޓަކައި  މުރާޖަޢާކުރުމަށް  އަމުރު  އޮތް  ޢަލީ  ހިފަހައްޓާފައި  ހު 

ފަރާތުން  ބޭއްވިފައިވަނީ    ވަޙީދުގެ  އަޑުއެހެން  އެ  ހުށަހަޅާފައި،  ޑޮކިއުމަންޓް  އެ  ޑޮކިއުމަންޓެއް.  ހުށަހެޅި ޓްރީޓޮޕްގެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަނަޖަ އިދާރާއިން  ތަޙުޤީޤުކުރާ  ހަމަ  އޮފިސަރު  ކޯޓު  ލިޔުންތައް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  މަހު.  ރީ 

މަޢުމަ ޑިސެޢުލޫމާތު ލިބެނީ ކޯޓުން  ބަރުމަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓަށް  ންލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް އެ ލިޔުންތައް 

އެގޮތަށް  ޢުދަ ކަމަށް.  ހުރި  ހުށަހަޅާފައި  ކޯޓަށް  ލިޔުންތައް  އެ  ފަރާތުން  ވަޙީދުގެ  ޢަލީ  އެކީގައި  ހުށަހެޅުމާ  ވާ 

ހުމެއްގައި މުރާޖަޢާކުރާނެތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އެ  ލޫމާތު ލިބުމުން މައްސަލައިގައި ދެން ބޭއްވި އަޑުއެޢުހުށަހެޅިކަމުގެ މަ

މައަށް ވެސް އެ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކެއް ނުލިބޭ.  ހަ  މާމަސައްކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، އަޑުއެހު  މަށްލިޔުންތައް ހޯދު

ޑޮކިއުމަންޓެއް،    އަޑުއެހުމުގައި އެގޮތަށް ދެންނެވީމަ ކޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ  ނުދެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވު

ބަލާފައި   ލިޔުމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ލިޔުމަށް  އޮތް  ލިޔުއްވާފައި  ޑޮކްޓަރ މުޒްނީ  ޓްރީޓޮޕްއިން  ދެއްވި  ސިޓީއެއް 

ޓަ  މެޑިކަލް  ނޭނގެއޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ދެންނެވީ  އެހާ  ރއަޅުގަނޑުމެން  ސީދާ  ހުރީމަ  ބޭނުންކޮށްފައި  މްސް 

މެޑިކަލް ޗެކަޕް ސީރިއަސް އިލްނެސްއެއް ކަމެއް.   އަމުރުކުރެއްވީ  ޤާޟީ  އް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއިން ހައްދަވަން.  އެދެން 

ޗެކަޕާ މެޑިކަލް  އެ  އަދި  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ތާވަލުކުރައްވާނެ    ދެން  އަޑުއެހުމެއް  އިތުރު  ލިބުމުން  ލިޔުންތައް  ގުޅޭ 

ގައި މި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުން. އެ އަޑުއެހުމުގައި  ރީ ވަފެބްރު 9ކަމަށް ވިދާޅުވި. ދެން އެ ތާވަލުކުރެއްވި އަޑުއެހުން އެއީ 

އޮފިސަރަށް   ކޯޓި  ދިޔައިން.  ކަށަވަރުކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ލިބުނުތޯ  ލިބޭތޯ،  ލިޔުންތައް  އެ  ދެމެދުގައި 

އިދާރީ ކަންތައްތަކާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މި ކުރަނީ ކޯ  އާންމުކޮށް  ކޮންޓެކްޓް  ގޮތުން  ޓުގެ  ގުޅޭ 

އޮފިސަރާ ކޯޓު  އެހެންވީމާ،  މައެބަ  ގުޅައިގެން    އޮފިސަރާ.  ލިބުނުކަމުގެ  ލިބުނުތޯ.  ލިބުނު  ޢު ސާފުކުރަން  ލޫމާތު 
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ހިސާބުން އެ ލިޔުންތައް ލިބޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވެސް  

 އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓެއް ލިބިފައެއްނުވޭ.  ގެ .އެޗްއިން އެ ހެދި ޗެކަޕްހަމައަށް ވެސް އައި.ޖީ.އެމް އަދި މިއަދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަތުކުރެއްވުމަށް ނޫނިއްޔާ އެ ދޫކުރެއްވުމުގައި  ،  ޝުކުރިއްޔާ. އަނެއް ސުވާލަކީ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި  ކީއްވެތޯ ޓްރެވަލް 

 ؟ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯގެ ކޯޓުން ނުދެއްވެވި ސަބަބުއެގޮތަށް ދަތުރުކުރެއްވުމުގެ އިޒުނަ 

 

 އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

މަ ދަ ޢުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  އެކަމަށް  އޮތީ  ލިބިފައި  ޓްރެވަލް  ޢުލޫމާތު  އިންކާރުކުރައްވަނީއޭ  ވަޙީދު  ޢަލީ  ލިބޭ  ވާ 

މަކިއުޑޮ މާގިނަ  ތުޢުމަންޓެއްގައި  އޭނަގެ  މަހުލޫމާތު  ބެހޭ  ކުށާ  އެކަމަށް  ޢުމަތުކުރެވޭ  ހުންނާނެތީ،  ލޫމާތު 

.  ޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އޭގެ ޒާތުގައި ޢާކޯޓުން އެކަމަށް ރިއަނެއްހެން  ކުރައްވާތީ ކަމަށް. ދެން އެއީކީ  އިޢުތިރާޟް

ކުރިންގައަޅުގަނޑަކަށް   ދެން  ނުކުރެވޭ.  ދަންނަވަބޫލެއް  އެއްޗެއް  ހަމަ  ސުވާލުގައި  ކުރެއްވި  މައްސަލަ  އި  މި  ލަން. 

ހަދަން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއަށް   ހުރެގެން އެ ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓެއް  އާންމުގޮތެއްގައި އަނެއްހެން ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް 

މިހާތަނަކަ ކަމެއްގައެއް  ބާވަތެއްގެ  ނޫން  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކޯޓުން.  އޮތް  އަމުރުކުރައްވާ  އަމުރުކުރައްވާފައި  ށް 

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއް ނެތް މި މައްސަލައިގައި ފިޔަވާ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިގައި އާދަޔާޚިލާފަށް  

ޑޮކިއުމަންޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޯޓިސްވީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ހަމަ  ކުރައްވާފައި  ނުދެއްވުން.  ތައް 

އެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ނުދެއްވުން. ދެން މިކަހަލަ އަމުރުތައް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްއަށް އަމުރުކުރައްވައިގެން    ބުނެބުނެ ވެސް 

މައްސަލަތަކުގައި   މިކަހަލަ  އާންމުކޮށް  ކަންކަމަކީ  މި  ހާޒިރުކުރައްވާ.  ޑޮކްޓަރު  ހައްދަވާ،  ވެސް  ޓެސްޓެއް  އޭގެ 

އެނގިފައި   އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ނޫން  މިގޮތަށް  ކުރައްވާ ކަމެއް  ކަންކަން  މައްސަލައިގައި  މި  އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ 

 ކުރައްވާފައިވޭ.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން ޕީ.ޖީ ކުރީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި އަޑުއެހެން އަމުރުގެ މައްސަލައިގައި، އަޑުއެހުން ބޭއްވި ދުވަސް  

ނެރުއްވާ އަމުރު  ދުވަހެއްގައޭ  އެހެން  ބާއްވަނޫން  އަޑުއެހެން  އޮތީ.  ނިންމާ   އި،ފައި  ދުވަހަކުން    ގޮތްތަކެއް  އެހެން 

 ؟އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭތޯ 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަމުރު އަމުރަކަށް ވަނީ ފަނޑިޔާރު އަޑުން  އެ  އޮންނާނެ ކަމަކަށް. އެއީ    ކަށް ބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެގޮތަކަށް ގައަޅުގަނޑަ

ޑޮކިއުމަންޓަކީ   ވިދާޅުވީމަ. ފަނޑިޔާރު ބަސްފުޅު އިއްވެވީމަ އަމުރަކަށްވަނީ. ދެން އެ    އެއް. ލިޓީޒްފޯމައެއީ  އެ ވާހަކަ 

ޑޮކިއުމަންޓު ދުވަހާއިއެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވި  އަމުރު  އޮންނަންވާނީ  ޑޮކިއުމަންޓް    ވިދާޅުވި،  ގައި  ކޮންމެހެން  ގަޑިއާ. 

އަމުރަކަށްވަނީ އަނގަބަހުން   އޮންނަންވާނީކީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްހެން އަމުރު  ޕްރޮޑިއުސްކުރި ގަޑިއެއް ނޫން އޭގައި 

ދުވަހާއި ވިދާޅުވި  އަނގަބަހުން  އެހެންވީމާ،  އެއީ  ޑޮކިއުމަންޓު،  ވިދާޅުވީމަ.  ދިމާނުވުން  އެއްޗަކާ  އޮތް  ގައި 

އަޅުގަނޑަށް    މައްސަލައެއް  ޖޭ.އެސް.ސީގައި  ގަކަމަށް  ވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްލަވައިދެއްވަން  އެކަން  ބޫލުކުރެވެނީ. 

 ދަންނަވާފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ ޕީ.ޖީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެހެން ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.

 

 ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަމެއް ފާހަގަވީމަ. މިހާރު ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުލިބުނީމަ ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ކަމަކަށް  

އަޅުގަނޑު  ހަމަ   ފާހަގަކުރެއްވީމަ  މުޅި  ހަމަ  ވެއްޖެ. އެކަން  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އުޅޭނެތޯ  ވަރަށް އުފާކުރަން. ތީގައި 

ދަމައްސަލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްޢުއިގައި  އެއްވެސް  ނުލިބޭ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  މަ؟ ވާ  ލިބޭގޮތުގައި  ޢު އަޅުގަނޑަށް  ލޫމާތު 

ވާ ލިބޭ ފަރާތުން ނުލިބޭ ބައިވަރު ޑޮކިއުމަންޓް ހުރޭ  ޢުޕްރޮސިކިއުޝަން ހިނގަމުން މި އަންނައިރުގައި ދަ   އި ރާއްޖޭގަ

ދައުލަތަށް އެންމެ ފަހަރަކު  ކު  ހާއަށް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަވާ ލިބޭ މީޢުއެއްގޮތަކަށް ވެސް ދަ  އިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަ

އެރީ ހަމަ އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ހިނގީމަ  ށްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަ  ނުލިބުނީމަ ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ކަމަކަށް 

 ނަމޭ.ހަމަ އެ ސުވާލުކޮށްލާ

 ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން  

ހިސާބުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮށް ނައްތާލާފައި އޮތް    2009،  2008ވާ ލިބޭ މީހާއަށް ޑޮކިއުމަންޓް ނުދިނުމަކީ  ޢުދަ

ކުރީގައި   ކުރިން،    2009ސަޤާފަތެއް.  ޑޮކިއުމަންޓު  2008ގެ  ބައެއް  ކުރިން  ދަގެ  ނުދޭ. ޢުތައް  މީހާއަށް  ލިބޭ  ވާ 

އަޅުގަނޑުމެން   ޑިސްކްލޯ  2009،  2008އެހެންނަމަވެސް،  ފުލް  ހަމަ  ގޮތުން  ހަނދާންވާ  އަޅުގަނޑު  ރ  ޜަ ގައި 

އެ   އަނެއްހެން  މާނައަކީ  ދިނުމުގެ  ޑޮކިއުމަންޓެއް  ހުރިހާ  ދެން.  ޑޮކިއުމަންޓެއް  ހުރިހާ  އަރުވަން.  އަޅުގަނޑުމެން 
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ނަ މީހާއަށް ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިންކަން އެނގޭ ލިޔުން  ހަތަރު މީހަކު ހިމެނެންޏާ އޭގެ ތިންވަ،މައްސަލައިގައި ތިން

މަ ލިބެންޖެހޭ  އޭނައަށް  ކޮންމެހެން  އެ  ދެންނެވީ  މި  ނޫން.  ނޫން.  ޢުނުދިނުމެއް  މީހަކާ   އެކަމަކުލޫމާތެއް    އެއްވެސް 

ވެއްޖެ  ދެކޮޅަށް ޑޮކިއުމަންޓެއް  ބޭނުންކުރާ  ނުހިއޭނަ  ޝަރީޢަތެއް  ނުދީއެއް  ޑޮކިއުމަންޓެއް  އެ  ނގާނެ.  އްޔާ 

ވާހަކަ   ވިދާޅުވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  ހިންގަނީ.  ޝަރީޢަތްތައް  މިހާރު  ނޫން  އެގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން 

އޮވޭ ކަމެއް  ކޮށްދޭންޖެހޭ  އެކްސްޕްލެއިން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ތީގައި  ހީވަނީ  އޮވޭ.    ،އަޅުގަނޑަށް  ކަމެއް  އިދާރީ 

މަސައްކަތް   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޑޮކިއުމަންޓަކަށް  އެކަމަކީ  ކޮންމެ  ފޮނުވާ  ފުލުހުން  ގޮތުން  ހުންނަ  ބައްޓަންކުރެވިފައި 

ދޭނެ ފޯލިއޯ ނަންބަރު ކިޔާ އެއްޗެއް. އެ ފޯލިއޯ ނަންބަރަކީ އިންޑެކްސް ނަންބަރެއް ގޮތަށް ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން  

މެންބަރު ޙަސަންއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  މި ފޯލިއޯ ނަންބަރޭ ދެންނެވީމަ ތި  ދޭ ނަންބަރެއް. ދެން އިއްޒަތްތެރި 

ހުރީމަ. އެ ފޯލިއޯ ނަންބަރު އެއީ   ބޭފުޅުން ޕްރޮސިކިއުޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި  ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް 

 ވަކި ތަރުތީބަކުންދޭ ނަންބަރެއް. ދެން ކުރީގައި ވާގޮތަކީ ގިނަ ވަކީލުން ޕްރެކްޓިސްއަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ ޕީ.ޖީ 

ނުވޭ ބައެއް ފޯލިއޯ ނަންބަރު    އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ކުއްލި ހައިރާންކަމަކަށް

.  ކަށްލޫމާތަޢުވެދާނެ މުޅިން އެހެން މީހަކާ ބެހޭ މަ  4ފޯލިއޯ ނަންބަރު    ،ވާގޮތަކީ މިސާލަކަށް  މަދުވީމައެއް. އެހެން އެ

އިން ފެށިގެން. އެހެންވީމާ، ބައެއް    5ދޫކޮށްފައި    4،  އަށް  3އިން    1ނުލިބޭނެ.    4ބަރު  އްޔާ ފޯލިއޯ ނަންއެހެންވެއްޖެ

މި އެބަ ޝަކުވާކުރައްވާ  އެ  ވަކީލުން  ނުވަތަ  ނުބެހޭ  މައްސަލައާ  އެ  ދައްކަނީ  ނުލިބެއޭ. އެ  ނަންބަރެއް  ފޯލިއޯ  ވެނި 

މަ ނުކުރާ  ބޭނުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ.ޢުމައްސަލައިގައި  ބޮޑެތި    ލޫމާތުތަކުގެ  ވަރަށް  ހަމަ  ވާހަކައަކީ  މި  ދެން 

ވަކީލުން ވެސް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅެއް. މި ދެންނެވީ ބައެއް ކަހަލަ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ބައެއް  

ބޭނުންކުރާ   ދެކޮޅަށް  މީހަކާ  އެއްވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުދެއޭ.  ވެސް  ޑޮކިއުމަންޓެއް  މިވެނި  ވިދާޅުވާނެ  ބޭފުޅުން 

ގޮތުގެ ޑޮ ގާނޫނުގައިވާ  އެ  ކުރިއަށްމަތޮ  ކިއުމަންޓެއް  ދީގެން  ބަރާބަރަށް  ވާނީ    ން  އެ  އެހެންނޫނިއްޔާ  ގެންދާނީ. 

ގާކަން  ގޯސްކަމަކަށް. ހަމަ އާދަޔާޚިލާފު ކަމަކަށް. ދެން އެ  ވެސް  އެބަހުރި.  ނުކުރާނެ ގޮތްތައް  ނޫނުގައި ކިޔައިދީފައި 

އެއީ ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު ކިޔާ އެއްޗެއް އެބައޮވޭ. އެ އަމުރު، އެ އަމުރަކާ އެއްކޮށް ކުރެވޭ ކަމެއް ކޯޓުން  

  ކަމަކީ. މިހާރަކުއެއް ޕްރެކްޓިސްކުރާ ކަމެއް ނޫން. އޭނަގެ   ނެރުއްވާ އަމުރެއް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ހިނގާ ކަމެއް މި

އެ ނުހުންނާނެ.  ނުދީއެއް  އޭނައަށް  ޑޮކިއުމަންޓް  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކުރަން  ކުށް  އޮވޭ.    މައްޗަށް  މަރުޙަލާއެއް  ދޭ 

ށް  ކައެ މަރުޙަލާތަކަ  އެކަމަކުއެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރަކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުލިބިދާނެ.  

 ބެހިގެން ކުރިއަށްދަނީ.
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 ގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާ

ނު ދުވަހު  ޅުރަލް އޮފީހަށް ގުގެ މެދުތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ   2009  އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ 

ގެ    2009ގައި އަދި ނުނިމޭ.  2008ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގަ ވެސް ހަމަ މި އިޝޫ ނަގަންޖެހުނު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

ވެސް އެ ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުނިމޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް އެ ސުވާލު ކުރަންޖެހުނު އަޅުގަނޑު    މެދުތެރެއަށް ދިޔައިރު 

ވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ނުލިބޭ ޑޮކިއުމަންޓެއް އުޅޭތީ އަޅުގަނޑު  ޢުދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ ސުވާލު ކުރަންޖެހުނު. އެއީ ދަ

އިޒް ނޯވޭ އެ ޤާޟީއަށް    ރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޭނައަށް ދޭންޖެހޭނެއޭ. ދެއާ އެ ސުވާލުކުރިން އޭނައާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކު

އަޅުގަނޑު   އެހެންވީމާ،  ޕްރެކްޓިސް  ހަމަ  ދޭކަށް.  އެ  މިހާރު  ބޭނުންވީ  ބަދަލުވެއްޖެތޯ  ހަމަ  ސާފުކުރަން  އެއްކޮށް 

ސުވާލަކީ އަނެއް  އިނގޭތޯ.  ގުޅިގެން  ،  ބަލަންވެގެން  ވަޙީދާ  ޢަލީ  އޭގެ  ވިދާޅުވެއްޖެ  ވެސް  ކުރިން  އޭނައަށް 

ފިލުމާ އެއް  ހިސްޓްރީ ކަމަށް  ކަމެއްގެ.  އެބައޮތް  ހުރިހާ  ވާނަމަ    މި  ކަމަށް  އޮވެއްޖެ  ހިސްޓްރީއެއް  އެގޮތަށް  އޭނަ 

ކީއްވެގެންތޯ ފަހުން ދަޢުވާކޮށްފައި ނެތީ އެގޮތަށް މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކޮށްފައި އޮއްވާ ފިލައިގެން ގޮއްސަ ނޫނިއްޔާ  

އައިސްދަޢުވާއަކަ ގޮއްސަ  ފިޔަވަޅު ނާޅާ، ޙުކުމް    ގެން ށް ފިލައިގެން  ދަޢުވާނުކޮށް އޭނައަށް  އުޅޭ ކަމަށް ކީއްވެގެންތޯ 

ކީއްވެގެންތޯ ހުރީ  އަޅުގަނޑު  ؟ )ވީ  ތޯހިނެއްކި ؟ ނުކޮށް  ކިހިނެމި  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ތި  އް ދެންނެވީ  ވެގެންތޯ 

ގޮއްސަ  ފިލައިގެން  އެގޮތަށް  ވެސް  ކުރީގައި  އޮތީވިދާޅުވަނީ  އެހެންވީމާ،   ވެސް    .  ދަޢުވާ  ގޮއްސިއްޔާ  ފިލައިގެން 

 ؟ ކުރަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ

 

  ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

މައްސަލަ އެ  އަދި  ކުރިން.  އައުމުގެ  މިކަމަށް  އަޅުގަނޑު  އޮތީ  ހިނގާފައި  ހާދިސާ  އެ  އެ  އިއެކަން  ހިމެނޭ،  ގައި 

އޮތީމަ  އިމައްސަލަ މަސައްކަތްކުރެވިފައި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވަކީލަކަށް  މީހުންގެ  ބައެއް  ހިމެނޭ  ގައި 

ތަނާ ކަންކަމުން  އެ  ވާނީ  އެހެންވީމާޒިއަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވަނީ  ލުވެފަ.  ތި  ނޭނގެ،  އަޅުގަނޑަކަށް  މެއިގެ    1، 

މައްސަލަ  1މައްސަލައިގެ ވާހަކަ.   އަޅުގަނޑުގެ  މަޢުލޫ  ގެ އި މެއިގެ  ނުއެއް އެނގޭ ދަންނަވާކަށް.  އަޅުގަނޑަކަށް  މާތު 

 ދައުރަށްވުރެ ކުރީގައި ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޒެއް އިނގޭތޯ.  އުކިނުކުރަން ތި އެކްސް  ބޫލެއްގަގޮތަކަށް ވިދާޅުވެފައި އަޅުގަނޑެއް    ގޮތުގައި ތި  ބޫލުކުރާ ގައަޅުގަނޑު  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. އެހެންވީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތިއީ  ދޭތެރޭމިހާރު  ވަޙީދާ  ވަޙީދު  ގައި، ޢަލީ  މެއިގެ    1، ޢަލީ 
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ގުޅިގެން އެ ހިނގި ކަމެއް ހިނގައިގެން ކުރި ކަމެއް ކުރީ، ނުކުރި ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މައްސަލައާ

ޖެނެ މިއަދު  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މަޤާމާ  އެ  އެހެންވީމާ ހަރަލް.  ޝަމީމް.  ޙުސައިން  ހަމަ  އިންނެވީ  ،  ވާލުވެވަޑައިގެން 

ވެސް ކުރީގައި ހިނގާފައި    ، އެއްގޮތަކަށްތޯ އެކަން އެވީ ބަލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއްއަޅުގަނޑު ބޭނުން އެ ކިހިނެ

ބޭނުންވާތީ،   މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުގަނޑު  ކަމެކޭ.  ދަޢުވާނުކުރެވުނީއޮތް  އޭނައަށް  އެ  އްކިހިނެ؟ ކީއްވެގެންތޯ  ތޯ 

 ސުވާލު. މި އެކަން އަޅުގަނޑު ސާފުވާން ބޭނުން. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު މި ކުރީ ؟ ވީ  މައްސަލައަށް

   

  ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އަޅުގަނޑަށް އަނެއްހެން ޕްރޮފެޝަނަލީ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަރުވަން ދަތި    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ލުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއްވީމަ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަހަލަ ޙާލަތެއްގައި ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތެއް ވެސް  ޒިއަޅުގަނޑު ތަނާ

ސުވާލަށް   ތި  ޑެޕިއުޓީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އޮވޭ.  ގާނޫނުގައި  އޮވޭ.  އެހެންވީމާގަވާއިދުގައި  އަރުވާނެ.  ،  ޖަވާބު 

މަޖިލީހަށް   މި  ޖަވާބު  ސުވާލުގެ  ތި  މެދުވެރިކޮށް  ޑެޕިއުޓީ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

 ފޮނުވާނަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ.  ފު  ޢުޟޫއުއާދެ!  މިހިރީ.  ހިފާފައި  ސިރާޖަށް،  ނިންމާލަން  ރުޞަތެއް 

އެރުވުމަށްފަހުގައި   މެންބަރަށް  މައަދި  އިއްޒަތްތެރި  މި  ދެން  ދަންނަވާލާފައި  ސުވާލު  އެއް    ޢު ޟޫއުއަޅުގަނޑު 

 ލަން.   އިނިންމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ވެސް ހަމަ މި ވާހަކަ  އިތުރު ކަންކަން އައި  އަޅުގަނޑު  މަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. ދެންމެ  ދެކެވިގެންދާއިރުގައި 

ށް ލިބޭކަމުގެ ވާހަކަދެއްކީމަ އަޅުގަނޑު ވެސް  ޔަމި ލިޔުންތައް ހަމަ،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތި ލިޔުމުގެ ވާހަކައާއި

މަ ޝައުޤުވެރިވާ  އެއާ  އުވަރަށް  ގޮތުންޟޫޢުއަކަށްވާތީވެ  ގައިމު   ސުވާލެއް  ބެހޭ  ދެން  ބޭނުންވީ.  ވެސް    ކޮށްލަން 

އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެކްސްޕީރިއަންސްގައި ދިމާވެފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އެބަހުރި  

  ދަޢުވާ ފޯމާއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނާ ދެން އެނޫން އަނެއްހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭ ޙާލަތްތައް ލިބިފައި 

އެބަހުރި ހުސް ސިއްރު، ސިއްރު، ސިއްރު އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މީގައި ދަޢުވާގައި ވެސް ސިއްރު  
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މި މައްސަލަ މަންޓުތައް ލިބޭގޮތަށް ގޮއްސަ އޮތް މައްސަލައެއްތޯ އެހެން ހިތަށްއަރާތީ  އުގައި އަނެއްހެން ޑޮކިއިއޮތީމަ 

ގައިމު  އެއީ  ދެކެވުނީމަ.  ވާހަކަތައް  ބައެއް  ވެ  މި  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑަށް  އެކްސްޕީރިއަންސްގައި  އަޅުގަނޑުގެ  ސް 

ފޯމާއި ދަޢުވާ  ހަމަ  ،  ފަހަރުގައި  އެބަހުރި  ޙާލަތްތައް  ނުލިބޭ  އެއްޗެއް  އިތުރު  ދެން  ބަޔާނާއި  ފަރާތުގެ  ލިބޭ  ދަޢުވާ 

ޕީ.ޖީ   ހިތަށްއަރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ،  އެބަހުރި.  ނޫނީ    2008ދިމާވެފައި  ހުރިހާ  އި  2009އިން  ފެށިގެން  ން 

 ލިޔުންތައް ދޭ ވާހަކަދެއްކީމަ ހަމަ އެކަން ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ. 

 

  ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ގޮތުން ވެސް    ކުރިމަތިކުރެއްވީ މި މައްސަލައާ ގުޅޭކުރަނީ ތި ސުވާލު    ބޫލު މި ގަޅުގަނޑު  އަ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޅުގަނޑު ކުރިންއި ހިމެނޭގޮތުން ކަމަށް. މި މައްސަލަ ބަޔާނެއް އަދި    ގައި  ހެއްކެއްގެ  އެއްވެސް  ވެސް ދެންނެވިހެން 

އަޅުގަ ބަޔާންތައް  އެހެން  ނެތް.  ހުރަހެއް  ދިނުމަކަށް  ބަޔާންތައް  އެހެން  ނުވާނެ.  ދީފައެއް  މަރުޙަލާގައި  ނޑުމެން  މި 

މިހާރު ބަންޑާރަ ނައިބު ނެރުއްވާފައި އޮތް    ،ބެހޭ ގޮތުންހަމަ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާއަށް އަރުވާނެ. ދެން ސިއްރު ހެއްކާ  

. އަޅުގަނޑުމެން ބެހޭ ގޮތުންމައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު ހެކި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތާ  ،  ސިޔާސަތެއް އެބައޮވޭ ސިއްރު ހެކި

މިހާ އެ.  ފޮލޯކުރަނީ  މި  ކަހަލަ  މިހާރު  ވަކި  އެއީ  ސިޔާސަތު.  އޮތް  ނެރުއްވާފައި  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ރުގެ 

އެހެންވީމާ ބޭނުންނުކުރެވުން.  ހެކި  ސިއްރު  މައްސަލައެއްގައި  ނޫން  މިހާރަކުމައްސަލަތަކެއްގައި  ވިދާޅުވާ  އެއް  ،  ތި 

ޢުލޫމާތެއް ސިއްރުވެގެންދިޔަސް  ނުވާނެ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ސިއްރުވެގެންދާ. އަދި ހުރިހާ މަ  ލަތެއް ދިމައެއް ހާކަހަލަ  

ވަނަ މާއްދާގައި    149  ގެ ތުގެ ގާނޫނުއިޖުރާއަބޭފުޅުން ފާސްކުރައްވާފައި އޮތް ޖިނާޢީ    ވެސް އެކަން އެ ކުރެވެނީ ތި

އުސޫލުތަކާ ބުނާ  ވެސް    އެ  އެކަން  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ބަދަލުކޮށްދެއްވައިފިއްޔާ  ގާނޫނު  އެ  ދެން  އެއްގޮތަށް. 

އެ އެއީ  ފަސޭހަވެގެންދާނެ.  ގޮތް  އޮތް  ކުރެވެން  އެކަން  ގޮތުން  އޮތް  ނިޒާމު  ގާނޫނީ  ވަގުތު  މި  ހެންނަމަވެސް، 

 އިނގޭތޯ. އެކަމަށް ސޭފްގާޑްސް ހަމަ ގާނޫނު ތެރޭގައި އެބަހުރި. 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ މި  އަޅުގަނޑު  ވެސް.  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  ޕީ.ޖީ  ކަމެއް    ޢުޟޫއުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ނިންމާލަމުން 

ޑިވަ  އެހެން  އައު  މުޅިން  ދުވަހުގައި  އިހަކަށް  ދާދި  އިނގޭތޯ.  ޕާސްޕޯޓަށް  ފާހަގަކޮށްލަންވެގެން  ލޮޕްމަންޓެއް 

ސުވާލެއްގަ އުފެދުނު  ފަރާތެއްތޯ  ކޮން  ފަރާތަކީ  އެދުމުގެ  މައްސަލަ އި  ރިކުއެސްޓްކުރުމުގެ،  ދިމާވި  ވަރަށް  އިއެ  ގައި 

ކަންބޮ ވެސް  ސުއަޅުގަނޑު  އެބައޮވޭ   ޕްރީމް ޑުވޭ.  ނިންމަވާފައި  ނިންމުމެއް  ކަމެއް    ކޯޓުގެ  ހުރިހާ  ހަމަ 

ޕާސްޕޯޓް ތެރެއިން  ތާރީޚުގެ  ގޮތަކަށް. މިހާތަނަށް  ކަހަލަ  ދާ  މިހެން  އެ    އަޕްސައިޑްޑައުން  އެދެމުންދާ  ހިފެހެއްޓުމަށް 
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ސް ކޯޓެއްގައި ނެތިފައި ވަނިކޮށް އައި  ޝަނެއް، ސުވާލެއް އުފެދިފައި މިހާތަނަށް އެއްވެއުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް ކުއެ

، ސުވާލަކީ  ޕްރީމް ކޯޓުން. އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ނަތީޖާތަކެއް ނުކުމެދާނެ. އެހެންވީމާނިންމުމެއް ސު

ކުރައްވަނީ ކަމެއްތޯ  ކޮން  މިހާރު  ޕީ.ޖީ  ނެގުން، ނެންގެވުމަށް  އެކްޝަނެއް  ސްވިފްޓް  ކޮމެންޓެއްގެ  ؟ މިކަމަށް  ދެން 

ދެން  ގޮ އަޅުގަނޑުގެ  ފާހަގަކޮށްލަނީ  ގޮތުގައި  ކަންބޮޑުވުމެއްގެ  އޮތް  މެދުގައި  ނިންމުމާ  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ތުގައި 

ޟަމީރު   ޖެނެރަލް  ބޫލުކުރާގައަމިއްލަ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ނޫނިއްޔާ  އަގޮތުގައި  ޓްރަޔަލްއެއް  އުފުއްވަލާފައި  ދަޢުވާ  ށް 

ޕްރޮސިއުކި ހިންގެމުންދާއިރެއްގައި  ޖެނެރަލްޝަރީޢަތެއް  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  އައުޓަރ  ވެސް  ގޮތެއްގައި  އިންހެރިޓް  ށް 

މައްސަލަޚައެއް   އެ  ހިމެނިވަޑައިގަތުމަށް.  ވެސް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ގޮތުގައި  ދެ  އިސްމެއްގެ  ހިމެނޭ  ގައި 

ކަޚަ ވެސް  އަމުރާންކަސްމުންނަށް  އެދުމާއި،  އެކް،  މަށް  އެކިއެކި  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ޝަންސްތައް  ވަށައިގެންވާ 

އަޅުގަނޑަށް    ނެންގެވުމުގެ އެއީ  އެހެންވެގެން  ގައިޚްތިޔާރަކީ  އިޚްތިޔާރެއް.  ލިބިވަޑައިގެންވާ  ގޮތުގައި  ބޫލުކުރެވޭ 

ތު  އިޖުރާއައަމުރަކަށް އެދިވަޑައި، މިހާރު ވެސް ޖިނާޢީ    ހިފެހެއްޓުމުގެ   ށް އެފަދަ ޕާސްޕޯޓް އަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އަޅުގަ ގޮތުން  އޮތް  ލިބިވަޑައިގެންވާވެބޫލުކުރެ ގަނޑަށް  ގާނޫނު  އެ    ނުވާ   ލިބިވަޑައިގެންއެ  ކަމަށް.    ނީ  ކަމަށް 

އެ   އަންނަނީ. ދެން  މިހާރު މި  ނަތީޖާއެއް  ވަރަށް އެހެން  ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލައިލާއިރުގައި    75މާނަކުރެވިއްޖެނަމަ 

އެއީ   ބޮޑަށް ހީވަނީ  އޭގައި  ކަމަކީ  އުފުލިފައި ނުވާއިރުގައި ފުލުހުން އެކި    އެއްދަޢުވާއަޅުގަނޑަށް ދެން ފާހަގަކުރެވޭ 

އެއީ   ޒާތުގެ.  އުޅޭ  ހުށަހަޅައިގެން  އެހެން  ނޭނގި  ވެސް  މީހަކަށް  އެ  ހިފަހައްޓާ  ޕާސްޕޯޓް  މައްޗަށް  މީސްމީހުންގެ 

ޕާސްޕޯޓު ވެސް ހިފަހައްޓައިގެން ގެންގުޅުނު. އެއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިންވޯލްވްމަންޓެއް  ނެތި  އަޅުގަނޑުގެ 

ބުނަނީ.   މީހެކޭ  ތަޙުޤީޤީ  އެ  ހީވަނީ  އަންނަހެން  ވާހަކަ  ފުލުހުންގެ  އެދޭއިރުގައި  މަރުޙަލާގައި  ތަޙުޤީޤު  މިސާލަކަށް. 

އިދާރާ ތަންފީޛީ  ލަފުޒަކީ  އެ  ބޭނުންކުރާ  އޭގައި  އަޅުގަނޑަށް    .އަދި  ތެރޭގައި  އިދާރާތަކުގެ  ބޫލުކުރެވެނީ  ގަތަންފީޛީ 

ނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ތިއްބަވާ ހުރިހާ އެބައެއްގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ތިއްބަވާ ހުރިހާ  ސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގާޕްރޮހަމަ  

ކަމަށް   ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ތަޙުޤީޤެއް.    އެކަމަކު ބޫލުކުރެވޭ.  ގަބޭފުޅުން  އެ  އަންނަނީ  ފޮޅުވަތެއްގައި  އެހެން  ދެން 

ން ފުލުހުންނަށް ކަމަށް އެ ބެލެވެނީ. ދެން ނުކުތާއަކީ  ، ދެން މުޅި އެތި އެ ބަދަލުކޮށްލެވުނީ ތަޙުޤީޤީ މީހުއެހެންވީމާ

ބަޔާންކުރޭ އެ އަމުރެއް ނެރުނީމާ  75މި   ކޯޓަށް އެދުނީމަ ކޯޓުން ފަނޑިޔާރު އެ އަމުރެއް،  ،  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ 

ހިފެހެއްޓުމު  އިމިގް ގެ  ޕާސްޕޯޓް  ދޭންޖެހޭ  އެބަ  ގޮސް  ހިފައިގެން  އަމުރު  އެ  ނެރުނީމަ  ފުލުހަކު  ރޭޝަނަށް  އަމުރެއް 

އެ  ދާން ވެސް  މީހާއަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  އެ  ދޭންޖެހެނީ  މި  ގޮސް  ފުލުހުން  ހަމައެއާއެކުގައި  ދޭންޖެހޭ.  އެބަ  ގޮސް   .

ޕީ.ޖީ ދަޢުވާ އުފުއްލަވައިގެން ޝަރީޢަތެއް ނޫނިއްޔާ އަޑުއެހުންތަކެއް ބާއްވާއިރު ފުލުހަކު ނުހުންނާނެ   އެކަމަކު އަމުރު. 

ދާކަށް.   އަމުރު ހިފައިގެން  އިންވޯލްވްމަންޓެއް  އެ  ހިމެނިގެންދޭ. ފުލުހެއްގެ  އޭގައި  ދައުރު  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
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ވަނަ މާއްދާ އެގޮތަށް މާނަކުރެވިގެން ޒަމާނުއްސުރެ ޢަމަލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް    75، އެ  ނެތް. އެހެންވީމާ

އެފުށް  ކުރައްވަމުން ކަމެއް  ބަލައިގެންފައިވާ  ކޯޓުތަކުން  އަދި  އަޅުގަނޑުގެ  ގެންދަވާ  ކަންބޮޑުވުން  ޖެހުމުގެ  މިފުށަށް   

ސު،  އެބައޮތްކަމާއި ވިޔަސް  ކޮންމެގޮތެއް  ދެން  ގޮތްތަކަކަށް    ޕްރީމްއެއަށް  އޮތް  ދެން  ނިންމުމަކަށްވާތީ  ކޯޓުގެ 

މަސައްކަތްތަކެއްތޯ  ކޮން  މިހާރު  ޕީ.ޖީ  ކަމަށްވާތީ  މުހިންމުކަމެއް  އެއީ  ނެންގެވުން  އެކްޝަނެއް    ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް 

 ؟ އްލު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވަނީޙައެކަމަށް 

 

  ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ރަނގަޅަށް.  ތި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ވަނަ މާއްދާއަކީ އެ    75ވިދާޅުވީ 

ފުރަތަމަ ބާބަކީ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރާ ބާބު.    އި.ފުރަތަމަ ބާބުގަމާއްދާ އައިއްސަ އޮންނަނީ ވެސް  

އެއީ، ސޮރީ.   ފެށެނީ  ބާބު  ދެވަނަ  މަރުޙަލާއަކު ނޫން ތި    3ދެން  މަރުޙަލާ. އެ  ދަޢުވާކުރުމުގެ  ފެށެނީ  ވަނަ ބައި 

ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާގައި މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް  އޮތީ. އެހެންވީމަ، އެބަ އެނގޭ މިއީ    ސްވަނަ މާއްދާއެއް އައި  75ވިދާޅުވާ  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެ މާއްދާގެ    75ހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްކަން  

ރުމަށް  އްލުކުޙައޮތީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެކަން    ބާރާތް އޮތް ގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރެވޭ ގޮތަށް ގޮއްސަ މިޢި

އި ވާހަކަދައްކައިގެން އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ  ބަންޑާރަ ނައިބާ  މިހާރު  އެބަ ކުރިއަށްދޭ.  ޞްޓަކައި  މަސައްކަތް  ލާޙެއްގެ 

ބަދަލު އެ  އެގޮތަށް  އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އެ    ގެންނަން  ދެން  ކަމަށް.  ކަމެއް  ރަނގަޅު  އެއީ 

ދެން   ކުރިއަށްދޭ.  އެބަ  ކުޑަކޮށް    ހަމަ މަސައްކަތް  ގޮތް  ޕްރެކްޓިސްކުރާ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން  އެއާ 

އަމުރަކަށް   ވެސް  މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ޝަރީޢަތް  ތަޙުޤީޤު،  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު  ބަދަލުކޮށްލައިފިން. 

ލުހުން މެދުވެރިކޮށް މި އަމުރު  ކޯޓުގެ އެ އޮތް ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ފުލުހުންނަށް ދަންނަވައިގެން ފު  ޕްރީމް އެދެންޏާ ސު

ލާޙު ގެނެވެންދެން. އެކަމަކު މި ދެ  ޞްނެރެނީ. އެގޮތަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ ގަވާއިދަށް މި ގާނޫނަށް އި

ގެންދެވޭ. ދެން އެ ޢަމަލީގޮތުން ދަތި ކަމެއް. ޢަމަލީގޮތުން    ފިޔަވަޅު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަޅައިގެން އެބަ ކުރިއަށް 

ކަންތައްތަކެއް  ދައް ފުލުހުންނަކަށް އެ މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ  ޗޭ މި ދަންނަވަނީ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން 

ފެށުމަށްފަހަ   އެނގިވަޑައެއް ،  ނުއެއް ހިނގާ  އެއް. އެހެންވީމާކުނުގަންނަވާނެ ޝަރީޢަތް  މި  ފެށުމަށްފަހު  ، ޝަރީޢަތް 

ނިންމާ އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  ނިންމުންތަކަކީ  މައްސަލަހުރިހާ  މި  ދެން  ނިންމުންތަކެއް.  ގޮއްސަ  އި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގައި 

އެހެންވީމާ ކަމެއް  އޮތީމަ.  މަރުޙަލާ  ތަޙުޤީޤު  އެ  ކުރިން  ހަމަ  ޖެހޭނީ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައް  ޕާސްޕޯޓް   ،

ކުރިއަށް ދޭ.  ގޮތަށް  ކުރިއަށް އެބަ  އެ  ހަމަ  ހުރި ބައިބައި  އެހެންނަމަވެސް، ދެން  ދެން އަޅުގަނޑުމެން    ގެންދަން. 

 ވާހަކަދައްކައިގެން.    އިގެންދަން އޭ.ޖީ އާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރިއަށް  ލާޙު ޞްގާނޫނަށް އި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސްލަޙަތަށް  ދައުލަތުގެ  ،  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި މިހާރު ދެން ފުލުހުންގެ ދައުރު ނޯންނައިރުގައި ޕީ.ޖީ މިސާލަކަށް

ފޮ ބޭނުންފުޅުވީމަ    ރޓަކައި  އެދިވަޑައިގެން  އަމުރަކަށް  މިސާލަކަށް  ޕީ.ޖީ  ޖަސްޓިސް  އޮފް  އިންޓްރަސްޓް  ދަ 

ކިހިނެއެދިވަޑައިގަތީ ދެން  ޑިކްލައިންކޮށްފިއްޔާ  އެކަން  ފުލުހުން  އިންސާފު  އް.  މީގެ ؟ ވެގެންދަނީއިމުގާތޯ    ފުލުހުން 

ބޭނުންފުޅު  ތެރޭގައި ނުއެދެފިނަމަނު  އިންވޯލްވާން  އަމުރަށް  އެ  ނޫނިއްޔާ  ޖެނެރަލްގެ  ހީވެއްޖެނަމަ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ   

 ؟ ފުށުއެރުން އެބަ އަރާތޯ، ދައުރު އެބަ ހަނިވެގެންދޭތޯ

 

  ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

އަ ދެން  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  އެ  އިނގޭތޯ.  އޮންނާނެ  ފުރުޞަތު  ގާތް  ،  ޅުގަނޑުމެންނާއިއެ  ވަރަށް  ފުލުހުންނާ 

އެހެން ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް    އެކަމަކުނުވޭ.    އަދި އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމައެއް   ،ގުޅުމެއް އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ

 އޮތް ގޮތުން.    މިހާރު މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ.   ބޮޑަށް  ވެންޓިލޭޓަރު  ވަރަށް  އިނގޭތޯ.  ޖެހިލާނަން  މައްސަލައަށް  ދެވަނަ  މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި  ވެ،  މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޓީން ހަމަ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަކަށްވާތީ 

ޖިލީހުން ވެސް ދެކެފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ގާތުން ބަލަންޖެހޭނެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މަ

ފޮނުއްވެވި ސިޓީއެއް އެއީ. ފޮނުއްވެވި ސިޓީ ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  މައްސަލައިގެ އަޕްޑޭޓެއް  ގެ  އެއް އެ 

ރީ  ވަ ރުފެބު  1ލަނީ. އޭގެ ޖަވާބު،  އި ޖަވާބު، ޖަވާބެއް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ވެސް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ދަންނަވަ

ލިބިފައި   2021 އިނގޭތޯ.  ލިބިފައި  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  އޮތީ  ކޮމިޓީއަށް  މި  މެދުވެރިވެގެން  ޖެމްސް  އެއީ    ގައި، 

ތަޙުޤީޤާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް    ވަނިކޮށް ދެން ޕީ.ޖީ އޭރުގައި އެ ޖަވާބުގައި ލިޔުއްވާފައި އޮތީ އަދި މިހާތަނަށް އެ

ކަމަށް. އެއީ ދެން ކޮމިޓީއަށް އޭރުގައި އެ ސިޓީ ލިބިފައި    ނުވާ  ބިވަޑައިގެންފައިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ލި-އެންޓި

އެންޓި ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  ވަގުތު  ސޮއިކުރެއްވި  އޭގައި  ހަމަ  ޕީ.ޖީ  އެހެންނަމަވެސް،  ކޮމިޝަނުން  -އޮތީ.  ކޮރަޕްޝަން 

، އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްލަން. އެ ދެ  މާވެސް ހިއްސާކުރެއްވި ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީ  ޖަވާބެއް ދެއްވައިފިކަން އަނެއްކާ 

ސިޓީ އޮތްކަމަކު އެއީ ހަމަ ޕީ.ޖީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޖެމްސް މެދުވެރިވެގެން މި  
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އެ  އައީ  އަވަހަށް  ތަންކޮޅެއް  ޕޯސްޓްކުރު  ސިޓީ  ކުރިންބޭފުޅުން  ޖެނެރަލްމުގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޅުގަނޑު  ށް  އަ . 

މައްސަލަ ފު މި  ހުޅުވާލަން  ގޮތްތަކަކާ    އިގެރުޞަތު  ހުރި  ދަޢުވާކުރެވެން  އަދި  ތަޙުޤީޤާއި  ގޮތުން އަޕްޑޭޓެއް    ބެހޭ 

ފުރުޞަތު   މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  އެއަށްފަހު  ހިއްސާކޮށްލައިދެއްވުމަށް.  ކަމެއް  ހުރި  ހިއްސާކުރެވެން 

 އަރުވަން.  

  

  ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

ގޮތް ދަންނަވާލާނަން ހަމަ    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އެ ސިޓީ ކަންތައް ދިޔަ 

މައްސަލައިގެ އަޕްޑޭޓެއް ހޯދަން.  ވަރަށް ކުރުކޮށް. އަޅުގަނޑުމެން އޭ.ސީ.ސީއަށާއި އަދި ޕޮލިހަށް ވެސް ލިޔުނިން މި  

ލިޔެގެން އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ނުލިބި އޮއްވާ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ މަޢުލޫމާތު އެރުވުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް  

އޭ.ސީ.ސީ ފޮނުވި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފޮނުވީ. ސިޓީއެއް  އެ އިސިޓީއެއް  ޖަވާބު    ން  ބޭފުޅުންގެ 

އެހެންވީމާލިބު ސިޓީއެއް  ނީ.  ދުވަހު  އަނެއް  އަނެއްކާ  ގެންނަން  ސަމާލުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  ވާނެ  އަޅުގަނޑު  އެކަން   ،

ލިބިއްޖެ ޖަވާބު  މިހާރު  ބަލަނީ  އޭފޮނުވާފައި  މި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ދަނީ.  މި  ދިރާސާކުރަމުންނޭ  އަޅުގަނޑުމެން   .

ހަފުތާ  މި  މައްސަލަ   އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އެ  އޭގެ  ގައިތެރޭގައި  ނިންމާފައި  ގޮތެއް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އި 

ކޮމިޓީއާ ސީތަފު ދަނީ އެ މައްސަލަ  ލުތައް  ދިރާސާކުރަމުން މި  ގައި ފަހުން  އި ހިއްސާކުރެވޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން 

ފާހަގަކުރެވުނު އަޅުގަނޑަށް  ދެން  މަޢުލޫމާތުތައް.  އިތުރު  ލިބުނު  ބައިވަރު  އެބަހުރި  ފަހުން  މަޢުލޫމާތުތަކެއް    ކަމަކީ 

އަޅުގަނޑުމެން   މަޢުލޫމާތު  އެ  އެބަހުރި  ގޮންޖެހުންތަކެއް  އޭގައި  ދެން  ހިއްސާކުރައްވާފަ.  ބޭނުންވާ    މިއެބަހުރި 

ތޯ އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި ދަނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު  އްމިންވަރަށް ގުޅުވާލެވޭނީ ކިހިނެ

ތަފު އޭގެ  ދަތި  ސީއަޅުގަނޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ހިއްސާކުރަން  އަޑުއެހުމެއްގައާލުތައް  ބާއްވާ  ހުޅުވާލައިގެން  .  އި ންމުކޮށް 

އޭގައި ބައިވަރު މީހުން ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. އެ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އެނގިއްޖެއްޔާ  

ޒުރުވެރިވަން  ޢުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެތީ އަޅުގަނޑު  އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ވެސް ބައްޓަން، މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮށްލު

މި   އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދަނީ.  މި  ދިރާސާކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ހާމަކުރަން.  ތަފްސީލުތައް  އޭގެ 

ނގޭތޯ. ދެން  ކަމަށް މި ބަލަނީ އި  ބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބެއް އެރުވޭވަރުވާނެ  ކުރީކޮޅު ތިގެ  ހަފްތާ ނުވަތަ މިއަންނަ ހަފްތާ

މިއާއަދި   މައްސަލައާ  ހަމަ  މި  ތި  ގުޅޭ  ގުޅިގެން  އޭރުގެ    ގޮތުން  އެބައޮވޭ  މަސައްކަތެއްގައި  ކުރެއްވި  ބޭފުޅުން 

ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވެސް ތި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން  އި  ބޭފުޅުން ބައްލަވާފަ  މިނިސްޓަރ އަމީންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާ 

ޖިނާޢީ   އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އޮވޭ.  އެބަ  ފޮނުވާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިންމާފައި  އޮންނަ އިޖުރާއަގޮތެއް    ތު 
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ޕޮލިހަށް ފޮނުވަން. ދެން ޕޮލިހަށް އެ މައްސަލަ   ފުރިހަމަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ  ތަޙުޤީޤު  ގޮތުން އެ މައްސަލައިގެ ޖިނާޢީ 

ފޮނުވާފަ ތި އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ދުވަސް   އި  ދެތިން  ފޮނުވިތާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސިޓީގެ  އިތެރޭގަ   ބޭފުޅުން  އެ   .

އަލުން   ޕޮލިހަށް  ވާނެ  މިހާރު  ނެތީމަ  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ގޮތެއް  ތަޙުޤީޤުކުރާ  އެ  ވެސް  ޖަވާބެއް 

ލަދެއްވަން. އޭގައި އޮންނާނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ދަންނަވާލާފައި އެ މައްސަލަ އަވަހަށް ފޮނުއްވާފައި ނިންމަވާފައި ފޮނުއްވާ

ނަގާލުމާ ބަޔާނެއް  އަޅުގަނޑު  މީހާގެ  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ.  ކަމެއް  ދެތިން  އިދާރީ  އެވެސް    އެކަހަލަ  ބަލަނީ  މި 

މި ލިބި،  ތެރޭގައި  ހަފުތާ  މި  ގޮތެއް    އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ކޮންމެވެސް  ވެސް  އެއަށް  ތެރޭގައި  ހަފުތާ  އަންނަ 

މިނިމިގެން ބޭނުންވޭ  ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން  ކްލޯޒްކޮށްލަން. މި  ދާނެ  އެއްކޮށް  މީގެ    ދެންނެވީ   ބައި  ދުވަހު  މާގިނަ 

ބޭނުމެއް  ވެސް  އުޅޭކަށް  އެހެންވީމާ  ތެރޭގައި  ކަންތައް  ނުވޭ.  ދެ  މި  ކުރިއަށްދޭ.  އެބަ  ވެސް  މަސައްކަތް  އެ   ،

 އެއްފަހަރާ ކުރިއަށްދަނީ މިހާރު. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ޝުކުރިއްޔާ ޕީ.ޖީ. ޕީ.ޖީ ހިއްސާކުރައްވާ މަޢުލޫމާތަކުން ދެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް  

ހިއްސާކުރައްވަން   ހިއްސާނުކުރެއް ޢުޓަކައި  ކަންކަން  މި    ޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  އަދި  ރަނގަޅު.  އެންމެ  ވިޔަސް 

ހުޅުވަ ވަގުތު   ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އިއްޒަތްތެރި  އިއަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ފުރުޞަތެއްގެ  ފުރަތަމަ  ލަން. 

   .މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެންމެ ތި    ޝުކުރިއްޔާ. ސިއްރު މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާނެ 

އިމްތިޔާޒާ މަޖިލީހުގެ  ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަމީން  ޚިލާފަށް ދެއްކެވި    ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ 

 ވެއްޖެތޯ ފުލުހުންނަށް އެ  ވާހަކަފުޅުތަކެއްގެ މައްސަލައިގައި. ދެން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކިހާ ދުވަހެއް

ތި ވިދާޅުވީ ވަރަށް އިދާރީ  ، އެނގިލަން ބޭނުންވެގެން މި އުޅެނީ ފުލުސް އޮފީހުގައި އެ މައްސަލަ؟ މައްސަލަ ފޮނުވިތާ

. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ނުވަތަ  ޢީމަސައްކަތެކޭ އޭގައި ކުރަންޖެހެނީ. ދެން ތަޙުޤީޤެއް ޖިނާ

ކުރައްވަން  ތުހުމަތުކު އެކަން  އެހެންވީމާ،  ނެގުން.  ބަޔާނެއް  ފަރާތުގެ  މުއްދަތެއް  އެ  ރެވޭ  ކިހާ  މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް 

ބޭނުން ސާފުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އުޅެނީ  މި  ނުކުރެވިގެންތޯ  އެކަން  ހިނގިތާ   ؟ލިބިވަޑައިގެން  ކަމެއް  މި  އެއީ 

ހިތުން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖެ.  ޖެނެރަލްދުވަސްގަނޑެއް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދުވަހެއްނުވެ  މާގިނަ  މި  އަ  ށް 
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އެ މައްސަލަ ފުލުސް  ޕޮލިހުންނަށް  ޖެނެރަލް  ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މައްސަލަ  އެ  ވާނެ    މަޖިލީހުން 

 ނޑު ބޭނުން.އެއެއް ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަ؟ އޮފީހުގައި ކިހާދުވަހެއް ވެއްޖެތޯ  އޮފީހަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވާފައި ފުލުސް

  

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް   ދެއްތޯ  މި ވަގުތު ނެތީމަ  ފޮނުވި ސިޓީ  އަޅުގަނޑު  އަތުގައި  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

އެކަމާ  ފާމާ އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  ދަންނަވަން  ގޮތުން އެއްކޮށް  އޮންނާނެ    ބެހޭ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  މަޖިލީހަށް 

ތާރީޚާ ސާފުކޮށް  ވެސް  ދުވަސް  ފޮނުވި  އަދި  ދުވަހާއި  ފޮނުވި  ޕޮލިހަށް  ނަންބަރާ   އަޅުގަނޑުމެން  ސިޓީ    އެއްކޮށް 

ރު މަހެއްހާ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެދާނެ އިނގޭތޯ  އެއްކޮށް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑު ހިތުން މިހާ

ޢީ  ގޮތުން ޖިނާ  ތުގެ ގާނޫނު އޮންނައިޖުރާއަ  ޢީހެން ޖިނާއްމިކަން. ދެން އޭގައި ވާގޮތަކީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނެ

ކް މައްސަލައެއް  ކޮށްގެން  އެކަންތަޙުޤީޤެއް  ވެއްދެނީ.  މި  ކޯޓަށް  އެއްކަލަ  ރިމިނަލް  ޓަކައި  ވަކީލެއްގެ    ކުރުމަށް 

ދީފަ އޭގައި    ބަޔާނެއް އި  ފުރުޞަތު  ދެން  ކަންތައްތަކެއް  އިދާރީ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އެބަޖެހޭ.  ނަގާލަން  ވެސް 

ދެން   ފެންނަން.  ސާފުކޮށް  ރެކޯޑުގައި  ކޮމިޓީ  އެހެރީ  ވާހަކަތައް  ދެކެވުނު  ހުންނާނީ.  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި 

 ލެވޭނީ.  އި އަޅުގަނޑުމެން އެހިސާބުން ދެން ގޮތެއް ނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރީ  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ މައްސަލައެއް    އާދެ!  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ވިދާޅުވި  މައްސަލައިގައި  ވެންޓިލޭޓަރ  ދުވަހު 

ޖިނާއް ދަޢުވާނުކުރެވޭނޭ އިނގޭތޯ. އަނެހުރީމާ   ހުރީ  ޢީހެން  ބޮޑަށް  ނެތޭ.  މައްސަލަތަކެއް  ބޮޑެތި  ދަޢުވާކުރެވޭވަރުގެ   

ލޮޖިސްޓިކް   މިކަހަލަ  ފާހަގަކޮށްލިން  ވެސް  ދުވަހު  އެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލަތަކޭ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އެންމެ އެޑްމިނިސްޓްރޭ  މައްސަލައެއްގައި  ހުންނާނީ  އެހެން    ލީ ޓިވްފުރަތަމަ  އިނގޭތޯ  ހުރެގެން  މައްސަލަތައް. 

ކުރިއޭޓް ޔަމައްސަލަތައް  ކިހާވަރެއްގެ  ބޭނުންވަނީ  ސުވާލުކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ންކަމެއް  ޤީވާނީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  މިފަހަރު  ދެވިދާނެތޯ  ގޮތަ  ލީއަޅުގަނޑަށް  ކަހަލަ  ދަޢުވާކުރެވޭނެ  އޮއްބާލާފައި  ކަށް  މައްސަލަތައް 

 ؟ދާއިރުގައި ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމުގެ އަލުން ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެން 
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 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރު  އެރުވުމަށް    އިއްޒަތްތެރި  ޖަވާބެއް  ސުވާލަށް  ތި  ދާން  ތަފްސީލުތަކަށް  އޭގައި  ޖެހޭނީ  ޓަކައި  އަޅުގަނޑު 

ތަފު އެ  ތަފުއިނގޭތޯ.  އެ  އުޅެނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ނުދެވޭތޯ  ވަރަށް  ސީލުތަކަށް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ދީފިއްޔާ  ސީލުތައް 

އެހެން މުޅިން  މި  މައްސަލައެއްވީމާ،  ހިމެނޭ  މީހުންތަކެއް  ހިނގައިދާނެތީ    ތަފާތު  އެނބުރިގެން  މައްސަލަ  ގޮތަކަށް 

 ޒުރުވެރިވަން ތި ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބެއް އަރުވަން.  ޢުކަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ކަލައްއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަމުގެ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  ގޮތް  ކުރެއްވި  އެ  އިޚްތިޔާރު  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އާދެ! 

މެންބަރުއިޙުތިރާމް ދެން އިތުރު  ؟ ންކުރަން. އިތުރު ސުވާލެއް އިއްޒަތްތެރި  މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑުމެން 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިމިނިމި އޮއްވާ... .ސުވާލެއް މި ވަގުތަކު ނެތް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޭސްތަކާ ގިނައިން  ތަންކޮޅެއް  މިހާރު  ކަންތައް  ކޮވިޑު  މި  ހަމަ  އެކީގައި  އެއްޗެހި    އަޅުގަނޑު  މި  އުޅޭތީއާ 

މީހުންތައް އެނދުމަތި،  ؟ އެކަން ބަލަމުން އެބަ ދަންތޯ؟ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ލިބޭތޯ އެބަ އެއީ ވަރަށް ބައިވަރު މިހާރު 

އުހުނ ޕީ.ޖީ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ފަހަރެއްގައި ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިދާނެ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ  

ކޮށްލާ ސުވާލު  ކޮންމެވެސްއެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަލާއިރުގައި  މައްސަލަ  މި  ޕީ.ޖީ  އެއީ  އޭގެ    ނަމޭ.  ވަރަކަށް 

 ކަންކަން އެނގިފައިހެން އޮންނާނީ.  

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަނެ މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑާ  އްޝުކުރިއްޔާ  ގާނޫނުން  އޮތްހެން  ފުލުހުން    މަތިކޮށްފައި  ކަމަކީ 

އެކަންއި  ތަޙުޤީޤުކޮށްފަ ދަޢުވާކުރުން.  ފޮނުވީމަ  އިދާރާތަކުން  ތަޙުޤީޤީ  ބަލަންޖެހެނީ    ފޮނުވީމާ،  އަޅުގަނޑު  ކުރާއިރު 

އެހެންވީ ހުރީ.  ހެއްކެއްތޯ  ކިހާވަރެއްގެ  އަޅުގަނޑު    މާ،އެއީ  އަޅުގަނޑަކަށް  އުޅެނީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ކުރެވޭތޯ  އެކަން 

 ބަލަނީ އަޅުގަނޑާ ނުބެހޭ ކަންތަކާ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ނުބެހި އުޅެވޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޖެނެރަލް.    ޝުކުރިއްޔާ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އެ  އަދި  ސުވާލު  އެ  ދެން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ވަރަށް ބޮޑަށް   ބޮޑުކަމުން އިނގޭތޯ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި  ދަންނަވާލީ ހަމަ ކަންބޮޑުވުން އޮތްލެއް 

ޖެނެރަލް  މިއަޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޓަކައި.  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކޮށްދެއްވި  ދަންނަވަން  ޝުކުރު  އަޅުގަނޑުމެން   ށް   ވަގުތު 

އިތުރު ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި  މެންބަރަކު ނެތްކަމަށް   ވަކިވެލާނަން. ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކުރައްވަން    ކަމެއް 

 ލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އިވަނީނަމަ މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން ވެސް ނިންމަ

_______________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




