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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީަގިއ މި ބަިއވެރިެވަވޑަިއަގންނަވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިއއްޒަތްތެރި   މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޒަރީރު،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ލަޠީފް،  ޙަސަން 

ޝަފީޤް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  هللا ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، އިްއޒަ

ކުރިންދުވަހުން   އަޅުަގނޑުމެން  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  ައޅުަގނޑު  އަދި  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ނިހާދު، 

ލާޙުެގ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް އެީއ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞް

ދިޔައީ. އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރިން އިނޭގތޯ މަޖިލީހުެގ އިދާރާަގއި ބައްދަލުވުން ބޭްއޭވތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި 

ންތިޒާމުތަްއ  މަޖިލިސްެގ ޖަލްސާތައް ކުރިައށް ެގންދިޔަ ނަމަވެސް މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީތައް މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ބޭްއވުމުެގ އި

އެހާ ރަނަގޅަށް އަދި ނެތްކަަމށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްދަ 

އެބައޮތް މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ބޭއްވުމަށް، މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން ދެއްވާފައި ވާކަމަށް ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ  

ތްޕުޅުން. އެހެންނަމަވެސް، އިދާރި މުަވއްޒަފުން މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ނުކުތުމުަގއި އަދި އެހާ  އިދާރީ ބޭފުޅުންެގ ފަރާ

މަސައްކަތު  އިދާރާއަށް  ބޭފުޅުން  އެ  އަދި  ލިބުނީ.  މަޢުލޫމާތު  ނުވާކަމަށް  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމުތައް  ރަނަގޅަށް 

ހެންވުމާއެކުަގއި އަޅުަގނޑުމނެން ަގސްދުކުރީ އަނެްއކާ  ނުކުތުންވަނީ ނުފެށިފައި އެޮގތަކަށް އަދި ހަމަ ނުޖެހޭތީވެ. އެ

ވެސް އޮންލައިންކޮށް މިޮގތަށް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ެގންދަން. އިނޭގތޯ ވަރަށް  

ކާލެވުނު މިހާތަނަށް ދަތިޮގތެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، ފައްޓަމާ. ކުރީ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަތައް ދައް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކުެގ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހަދާލެވިފައި ހުރި ބައިތައް މިހާހިސާބުން  

ހިއްސާކޮށްލަްއވަންތޯ. އަޅުަގނޑު އިދާރީ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ބައެއް ކަންކަން ހިއްސާކޮށްލެްއިވން. އަދި އެ ކަންތައްތައް  

ޅުން އެކުލަވާލި ޑްރާފްޓުަގއި ހިމަނުއްވާފައިވާނެ. ައދި އޭެގފަހުން އެ ޑްރާފްޓަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހުންނާނީ އެ ބޭފު

އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ެގނެއްސަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެ ދަްއކަވާލައްވާ ޑްރާފްޓާ ތަފާތުކަެމއް ހުރެދާނެ އަޅުަގނޑުމެން  

އިންޮގތް   ިމހާރު  އިނޭގތޯ.  ބައިތަކާ  މިހެން މިކިޔާ  ދެން  ބައިތައް.  ޑްރާފްޓުެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ކިޔާލަންތޯ  އަޅުަގނޑު 

ދެންނެވިޔަސް މިއީކީ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައި އޮތީކީ ނޫން އަޅަުގނޑުެގ މިދެންނެވި އެހެން މާއްދާތަކަކަށް ވަކި ހިސާބަކަށް  

ށުނީއްސުރެ. ދެން އެ ކުރެވޭ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ެވސް މަސައްކަތްކުރެވިފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން އިނޭގތޯ ފެ

ވަނީނަމަ ކޮމެންޓް ކުރައްވުމުން ހަމަ ކުރިއަށް ެގންދަންވީ ފާސްވީކަމަށް ބަލާފަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރެވުނު 

ނުެގއްލޭޮގތަށް  މަޤްޞަދު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މީަގއި  މަސައްކަތްކުރާއިރުަގއި  ޮގތުން  އިދާރީ  ކަމަކު  ބެލިއެްއ   ކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  ލިބޭޮގތަކަށް  އިޚްތިޔާރު  ކޮށްލުމުެގ  ކަންކަން  ހަމަޖެއްސުމުެގ  ކަންކަމާއި  ފަށުވިކުރުމުެގ  އިބާރާތުެގ 
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ފާސްވީކަމަށް ބަލާނީ. އެހެންީވމާ، ފައްޓާމާ. ފެްއޓެމުެގ ކުރީަގިއ ެއއްެވސް ބޭފުޅެްއެގ ޚިޔާލެއްވަނީނަމަ ެއ ފުރުޞަތާ  

 އެކުަގއި އަޅުަގނޑު ފައްޓާނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ޟާމް ރިރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީުގ

 މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުެގ ނަން ވިދާޅުވިހެން ހީވާތީވެ. ައޅުަގނޑުެގ ނަން ވިދާޅުވިހެން ހީނުާވތީވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުހުނ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާެގ ނަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ދަންނަވާލިން އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:ޟާމް ރިުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީ

 އާދެ! އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅިަވޑަިއެގންފައެއް ނުވޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން  އާދެ! އިތުރު އެހެން ވަކި ބޭފުޅަކު އަދި އިތު ރަކަށް 

ބިލުެގ   ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ  ބިލުެގ  ބޭފުޅުން   1ެގ    163ެގންދަންތޯ  ތި  ެއކުލަވާލިޮގށް. ދެން  ައޅުަގނޑު  ެގ )ހ( 

ލާފަިއ މައްސަލަ ހުރެއްޖެ ކަމަށް  އޮރިޖިނަލީ އޮތްޮގތާ ނިކަން އަޅުވާކިޔާލާފައި ެއއީ ކޮންޮގތެއްތޯ ރަނަގޅީ ނިކަން ބައްލަވާ

ކަންނޭނެގ.   ދެވިދާނެ  ސްޕީޑެްއަގއި  ބާރު  އޭރުން  ެގންދަވާ.  )ހ(  1ެގ    163ފާހަަގކުރަްއވަމުން  ކުށެްއެގ    -ެގ 

އަޑުއެހުންތަކާިއ   އިބްތިދާޢީ  އަޑުއެހުންތަކާއި  މަްއސަލަތަކުެގ  ނިންމުމުެގ  ޮގތެއް  ބަންދާމެދު  ފަރާތުެގ  ތުހުމަތުގައިވާ 

ކުށުެގ    ޝަރީޢަތުެގ އެ  ކުރިައށްެގންދަންވާނީ  ޝަރީޢަތްތައް  އަޑުއެހުންތަކާއި  ުގޅޭ  ހުށަހެޅުންތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ކުރިން 

ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި އެ ފަރާތްތަކުެގ  

ހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންކަމަށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ  ވަކީލުންނާިއ އަދި އެނޫނަސް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީ

އަޅުަގނޑަކަށް   ދެން  ތިބެެގންނެވެ.  މަޖިލީހެއްަގއި  އެއް  އަދި  ހާޒިރެްއަގއި  އެއް  ޤާޟީއާ  ބަލާ  މައްސަލަ  މީހުންނާއި 

ށް ހީވަނީ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ  ނޭނޭގ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ފޮނުއްެވވި ބިލުަގިއ ޤާޟީ އިންނަނީ ޖަހާފަ. އަޅުަގނޑަ

ބިލުަގއި ބޮޑަށް ހުންނަނީ ިގނައިން ނޫނިއްޔާ ހަމަ ބޭނުންކުރާ ލަފްޒަކީ ފަނޑިޔާރުންހެން ހީވަނީ. އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ 

ޚިޔާލުފުޅަކީ ކިހިނެއްތޯ  ދެން  ކޮށްލަްއވަންވާނެ.  ެއއްޮގތް  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  އެްއޮގތްކޮށްލުމުެގ  ބޭފުޅުން  ؟ އިދާރީ 
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ޅުަގނޑު ތަފާތު މި ކޮށްލީ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި އިޞްލާޙުެގ މިބައިަގއި ޮއންނަނީ ޝަރީޢަތުެގ ވާހަކަ އަ

އޮންނަނީ އިނޭގތޯ. ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުެގ ވާހަކަ. ދެން ބައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް ފޮނުވި ފަރާތްތަކުން އެބަ  

ވަން ެވސް ޖެހޭނޭ ބައެއް ކަންކަން. އެއީ މިސާލަކަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާެގ އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ތަފާތުކޮށްލައް

މައްޗަށް އަދި އެ ހިންަގނީކީ ޝރީޢަތެއް ނޫން. އެ ބަންދާިއމެދު ޮގތެއް ނިންމުން. ދެން ައދި އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުންތަކާއި  

ތައްތަކުެގ ައޑުއެހުންތައް. ެއހެންނަމަވެސް، ޝަރީޢަތުެގ  ޝަރީޢަތުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި މިކަހަލަ ކަން

މަޖިލީސް، ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހޭ ބުނީމާ މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޝާމިލުވޭ. އެކަަމކު ތަފާތު ެގންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް  

ައޅުަގނޑު އަދި  އޮތީ.  އިބާރާތްކޮށްފައި  ެއޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  ދެއްވާފައިވާތީ  އިރުޝާދު  މި   ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލައަށް 

އިބާރާތްކުރިއިރުަގއި ތަންކޮޅެްއ ކުރިން ކޮށްފައިާވއިރުަގއި ެވސް މި ބޭފުޅުން ފާހަަގ ނުކުރައްވަނީ ވެސް އަޅުަގނޑު  

ދެކިވަޑަިއަގންނަވަނީ  ކިހިނެއްތޯ  އޮތީ.  ކޮށްފައި  ެއކަން  ތުހުމަތުަގިއވާ  ؟ ވެސް  ކުށުެގ  ކިޔާލަންީވތޯ.  އެއްފަހަރު  އަދި 

ބަން އަޑުއެހުންފަރާތްތަކުެގ  މައްސަލަތަކުެގ  ނިންމުމުެގ  ޮގތެއް  ައޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީތަދާމެދު  އިބްތިދާޢީ  ތުެގ  ޢަކާއި 

ުގޅޭ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީ  ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއާވ    ތްތައް ކުރިއަށް ެގންދަންވާނީ އެޢަކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ 

ވާ ލިބޭ ފަރާތް ތަފާތު މިކޮށްލީ  ޢުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ ފަރާތާއި ދައަޅުަގނޑުެގ ކު  ،ވާ ލިބޭ ފަރާތްޢުފަރާތް ނުވަތަ ދަ

ވާ އުފުލިފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވާނެ ނޫންތޯ. ކުށުެގ ތުހުމަތެއްަގއި އޭނާ ވާނީ.  ޢުދާ މީހާައކީ އަދި ދަ  އެްއކަލަ ބަންދެއްަގއި

ވާކުރާ ފަރާތާއި ޢުހައްޔަރުކުރާ ފަރާތާއި ނުވަތަ ދަލިބޭ ފަރާތާއި  ދަޢުވާ  ހުމަތުގައިވާ ފަރާތާއި  އެހެންވީމާ، ކުށުެގ ތު

ވާ ލިބޭ މީހާެގ  ޢުއެކުަގއި ިގނައިން ދާނީ ފުލުހަކު ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ދަކާމީހަ  ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރެިވެގން ެގންދާ

ދަ ވަޑަ  ވާކުރާޢުފަރާތުން  މީހަކު  ފަރާތުން  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދާއިރުަގއި  ޮގތުަގއި  ިއަގންނަވާނެ.  ފަރާތެއްެގ 

ފަރާތާއި   ވާކުރާޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތާއި ނުވަތަ ދަޢުއެހެންވީމާ، އެ ފަރަުގ ވެސް މިހިރީ ެގނެއްސަ. ދަ

  ން ތުެގ މަޖިލީހުޢަރީޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންކަމަށް ޝަހާތުެގ މަޖިލީހަށް  ޢައެފަރާތްތަކުެގ ވަކީލުންނާއި ައދި އެނޫނަސް ޝަރީ

މީހު ބަލާ  ކަނޑައަޅާ  މަްއސަލަ  އެއް  ޟީޤާންނާއި  ތިބެެގންނެވެ.  ހާއާ  މަޖިލީހެއްަގއި  އެއް  އަދި  ޒިރެއްަގއި 

 ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަށް އިނޭގތޯ. އިދާރީ ބޭފުޅުން އެ  އޮތީ މިހާރު ތި   އާދެ! އެ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ނީނަމަ ކަމަށްވަ  ްއވާފައި ކޮމެންޓްކުރަްއވާފައި ެއންމެ ރަނަގޅުވިދާޅުވެދެ އަޅެ  އޮތީ އެ ޑްރާފްޓް އޮތްޮގތް ދަްއކަވާލައްވަނީ.  

ނީ  ހުންނަ   ެވސް މި  ެގ އިންތިޒާރުަގއި އަޅުަގނޑުކޮމެންޓު)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފާސްވީކަމަށް ބައްލަވާފައި ކުރިއަށްދަމާ.  

 އެްއވެސް ބޭފުޅެްއެގ އަޑެއް ނީވޭ އިނޭގތޯ.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   އިނޭގތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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 ؟ޯގސްތޯ.  އެ ރަނަގޅެއްނޫންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ދު ހާސިލުވޭނޫންތޯޞަމަޤު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ރަނަގޅު ކަމަށް. ދެން އެހެން ބޭފުޅުނެްގ ޚިޔާލުފުޅެްއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރީަގ މީތި  އިއެއީ  އިނޭގތޯ.    އޮތްޮގތުން،  އޮރިޖިނަލީ  ނުވޭ  އޭެގ ޝާމިލެއް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އޮތްޮގތުން  މާއްދާ  މި 

ހަމައެކަނި ޝަރީޢަތް ބޮޑު ޓްރަޔަލްެގ ވާހަކަ އަންނަހެން މާނަކުރެވޭތީވެ އެ ސުވާލު އުފެދުނީ. މިހާރު އެހެރީ މިޮގތަށް 

ެގ ވާހަކަތަކާ އެކުަގއި  ގ ރިންކަހަލަ ހިޔަ  ގ ޝަރީޢަތެއްަގއި ިވޔަސް، ރިާމންޑް ހިޔަރިން  ެގންދާކޮށް  ގ ކޮންފަރެންސިން

މި ވާހަކަތަްއ    ންތަކާއިއޮންނަ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހު  މިހިރީ ެގނެސްފަ. ޝަރީޢަތްތަކާއި އަދި ޝަރީޢަތް ފެށުމުެގ ކުރިން އެ

ބަޔާންކޮށްެގން މި ެގނައީ. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނަނީ ދެއްތޯ. އެހެން ބަޔެްއ  މި  ވެސް ތަފުސީލުވާނެ ޮގތަށް  

ވާހަކަތައް އެބަހުރި ފާހަަގކޮށްފަ.    ފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުްއވި ކޮމެންޓްސްތަކުެގ ތެރޭަގއި ެވސް އެބޭ

ައޅުަގނޑު އެްއޮގތްކޮށްލީ. ދެން ކިޔާލަންތޯ )ށ( އަޅުަގނޑު ޑްރާފްޓްކޮށްފައި ިއން ޮގތް. މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެންވީމާ،  

ލު ކަމުަގއި ވީނަަމެވސް، އަސްފާ ލިޔުްއވަމުން ސޫމު އުޢާއްލަކީ ސޫޔާންކޮށްފަިއވާ އު އިނޭގތޯ. މި މާއްދާެގ )ހ(ަގިއ ބަ

ލަކީ  ސޫމިޮގތަށް މިހާރު އަޅުަގނޑު އޮތީ. )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އު؟ ެގންދެިވއްޔާ ރަނަގޅު ދެއްތޯ

  ލުސޫޟީ ކަނޑައަޅާ އުޤާަގއި ވީނަމަެވސް، ްއޞަ ހާލަތްތަކުޚާޟީ ކަނޑަައޅާ ޤާލު ކަުމަގއި ވީނަަމވެސް ސޫމު އުޢާއް

ލިޔުއްވަ އަލުން  ވީނަމަވެސް،  ޚާއްޞަ  ސޫއު  .ބައްލަވާކަމުަގއި  ކަނޑައަޅާ  ފަނޑިޔާރު  ވީނަމަވެސް،  ކަމުަގއި  ލު 

ދުލުއިންސާފުެގ ހަމަތައް ނުެގއްލޭނެ ޮގތެްއެގ މަތިން، ައޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ހިންާގ ކޯޓުެގ  ޢަ  ،ހާލަތްތަކުަގއި 

ކޮންފަރެންސިމާ ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  މާލަމްތައް،  ތިބޭ  ފަރާތްތައް  އެހެނިހެން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި    ންގ ލަމާއި 

ޟިއަށް ލިބިެގންެވއެވެ.  ޤާތިޔާރު  ޙްމެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލަިއެގން ައޑުއެހުންތަކާިއ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމުެގ އި

  1ޟީއަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. ދެން  ޤާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއް ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ  މިޮގތުން ތިރީގައި

އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ކުއްލި    ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ާގނޫނަކުން ބާރު ލިބިެގން  -1ަގިއ ެއޮގތަށް ކަނޑައެޅޭ ހާލަތްތައް.  
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އްކާތެރިކަެމއް ނެތްކަމަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުެގ ނުރައްކަލުެގ ހާލަތެްއެގ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުަގއި ރަ

ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތެއްެގ ސަބަބުން ޝަރީޢަތުެގ  ؟ ...މި ލިޔުްއވަނީ ދެއްތޯ  ,މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުން މަނާކުރާ ޮގތަށް

ޮގތަށް  މަނާކުރާ  ހާޒިރުވުން  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުެގ  ނުވަތަ  ނެތްކަމަށް  ރަްއކާތެރިކަމެއް  ހާޒިރުވުމުަގއި  މަޖިލީހަށް 

ހާލަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާލަދެނީ. ދެން   . އެފަދ1ައިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތެއް އޮތުން އެީއ  

ޮގތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފަިއާވ ޮގތުެގ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް މޫސުމީޮގތުންނާއި   I. ޖިއޮްގރަފ 2

ސަރަޙައްދެްއަގިއ    ޚަރަދުެގ ޮގތުންނާއި ނުވަތަ ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ހިންުގމުެގ އިންތިޒާމުތައް އެ ރަށެއްަގއި ނުވަތަ

މައްސަލަެއއް   ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި  ރިޢާޔަތްކުރުމާއިެއކު  ޮގންޖެހުމަށް  އޮތް  އެަވުގތަކު  ޮގތްތަކަށް  ގާއިމުކުރެވިފަިއވާ 

ނިންމުމަށް ލަސްވުން މެދުވެރިވެ، އެްއކަލަ މާބޮޑަށް ލަސްުވން އެވެސް ކަނޑާލާފައި ނިންމުމަށް ލަސްވުން މެދުވެރިވެ،  

. ދެން އިންނާނީ އޭެގ )ނ( އިނޭގތޯ. ހަމަ އެ  2ގާއިުމކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ހާލަތެއް އޮތުން. އެީއ  ޢަދުލުއިންސާފު  

މާއްދާެގ )ނ(. މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްަގއި ވެސް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  

ެގންދެޭވނީ އެޮގތަށް އެކަން ކުރުމަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް 

ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އިޢުތިރާޟް ނުކުރާނަމައެވެ. އާދެ! ދެން )ރ(. މި މާއްދާެގ )ރ( މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ 

ރިކޮށް ކޯޓުެގ އަޑުއެހުންތަކާިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުަގއި ެވސް ޯއޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެ

ދެން   އިނޭގތޯ،  ހެލްތު  މެންޓަލް  ވީނަމަވެސް  ލިބިެގން  ޤާޟީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ެގންދިއުމުެގ  ކުރިއަށް  ޝަރީޢަތްތައް 

ސަިއކޮލޮޖިކަލް   މައްސަލަތަކާ  ހެލްތުެގ  މެންޓަލް  ެގންނަންޖެހޭނެ.  ރަނަގޅަށް  ދިވެހިބަސްތައް  ނޭނޭގ  އަޅުަގނޑަކަށް 

ީވޑިޯއ  މައްސަލަތައް   އަދި  ޯއޑިއޯ  މައްސަލަތައް  ފަރާތްތަކުެގ  އިޢުތިރާފުވެފައިވާ  ކުށަށް  ފަރާތްތަކާއި  ހުންނަ 

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ެގންޮގސްެގން ނުާވނެއެވެ. އާދެ! ެއއީ ައސްފާއަށް މިއަދު ައޅުަގނޑު ލިޔެފަިއ  

ެއ ؟  އަޅުަގނޑު އޭެގފަހުން ެގނައި ބަދަލު. ދެން )ބ( ދެއްތޯފޮނުވި ޑްރާފްޓްތައް ެގނެސްފަިއ އަދި އިތުރު ބަދަލުތަކެއް

މާއްދާެގ )ބ(. މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ޮގތުެގަމތިން، އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  

ލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  ކޯޓުެގ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު މި ާގނޫނަށް ޢަމަ

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ    1ފެށިެގން  

ލިޔެވިއްޖެތޯ ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކަންކަން  ؟ަގާވއިދުަގއި  އަންނަނިވި  ަގވާއިދުަގއި  އެ  އަދި 

ަގއި މިޖަހަނީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ހެދުމަށް ގާއިމުކުރަންޖެހޭ    1. ދެން އެޮގތުން  ހިމަނަންވާނެއެވެ

ވަސީލަތް. ދެން އެ ބޭފުޅުން އެ ަގާވއިދުަގއި އެކުލަވާލަންޖެހޭނެ އެއީ ކޮންކަހަލަ ވަސީލަތެްއތޯ މި ކޮންފަރެންސިންގއަށް 
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ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްެގ ވާހަކަތަކެއް މި ބަޔާން މި ކުރަނީ. ދެން  މި ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިދެނީ  

 އޭެގ އިތުރަށް އެ ބޭފުޅުން ފާހަަގ...  

 

 އަކާ ުގޅިެގން މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ( )ރެކޯޑިންގަގއި ދިމާވި މައްސަލަ

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 

 އަޑު ކެނޑިކެނޑިެގން އަންނަނީ މުޤައްރިރު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޑެއް ނުލިބޭ އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ސިރާޖު  އިރާެގ މެންބަރުދާފޮނަދޫ 

އެްއޗެއް އެްއޮގތަކަށް ވެސް ސާފެއްނުވޭ މުޤއްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ އެްއޮގތަކަށް  ކެނޑިކެނޑިެގން އަންނަނީ ކިޔާ  

 ވެސް ސާފެއް ނުވޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މިހާރު ކިހިނެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ސިރާޖު  އިރާެގ މެންބަރުދާފޮނަދޫ 

 މިހާރު މިވަުގތަށް އެބަ ލިބޭ ިއނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ހާދަ ދަތި ހާލުގައޭ ކުރަން މިޖެހެނީ ދެއްތޯ؟ އެހެންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ސިރާޖު  އިރާެގ މެންބަރުދާފޮނަދޫ 
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 އާދެ! ވަރަށް ދަތި ހާލުަގއި ކުރަން މިޖެހެނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަސްފާ   ލިބެންޏާ  ގާއިމުކުރަންޖެހޭ އާދެ!  ހެދުމަށް  ކޮންފެރެންސިންގ  ީވޑިއޯ  އަދި  ޯއޑިއޯ  ލިޔުއްވާލަދެއްވަފާނަންތޯ. 

ތަންތަން.    -2ވަސީލަތް.   ާގިއމުކުރަންޖެހޭ  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  އަދި  ޓްރާންސްމިޝަން ސްޕީޑާއި   -3ޯއޑިއޯ 

އެއީ   މިންަގނޑުތައް.  އަސްފާ  3ބޭންޑްވިތްެގ  ސާފުވޭތ3ޯާއނ،  ؟ ގައިތޯ  ސްޕީޑާއި   -3 ؟.  ޓްރާންސްމިޝަން 

ރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއ    -5ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މަްއސަލަތަކާ ުގޅިެގން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް.    -4ބޭންޑްވިތްެގ މިންަގނޑުތައް.  

ހިމެނޭ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ ަވުގތުެގ ތަފާތުކަން އޮންނަންޖެހޭ މިންވަރު، ޓައިމް ޑިފަރެންސް. ފަހަރެއްަގއި  

އެހެން ޤައުމެއްަގއި މީހަކު ޝާމިލުވާޮގތަށް ކަންތަްއކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ. ރާއްޖެއިން ބޭރުަގިއވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަުގތުެގ  

. ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް. ިމއީ އެހާ  6ތަފާތުކަން އޮންނަންޖެހޭ މިންވަރު. ދެން  

، ކޯޓުން ހަމަޖައްސާނެތާ އެކަން. ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތް. ދެން ޔޫޒްފުލް ނުކުތާއަކަށް ނުވެދާނެ 

ރަނަގޅު ކަންނޭނޭގ ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މިކަހަލަ   އަޅުަގނޑު ނުއެއްލިޔަން. އެކަމަކު ލިޔެލަން މިހާރު 

ޮގތްތައް.   ވާންޖެހޭނެ  ތަްއޔާރީތަްއ  އެ  އޮންނައިރުަގއި  މީހުން ޝަރީޢަތެއް  ކުރީަގއިތޯޭއ  މިނިޓު  ކިތަްއ  މިހާރު 

ތައްޔާރުވާންޖެހޭނީ އެތާ މާހަުއލު ހުންނަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ، އެ ކޯޓަށް އިޙްތިރާމް ލިބޭނެ ޮގތަށްތޯ، މި ތަފްޞީލުތަްއ  

ސް އިރުޝާދެްއ  ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް އެމީހުން ލިޔަންޖެހޭނެ. އެކަހަލަ ވާހަކަތައް ލިޔުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ކޮންމެވެ

ޮގތުެގ،   ވާންޖެހޭނެ  ތައްޔާރީތައް  މި  ބޭއްވުމަށް  މެދުެވރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ  އަދި  އޯޑިއޯ  ދޭންޖެހޭނެ. 

ތައްޔާރީތައް ވާންޖެހޭނެ ޮގތްތައް. ދެން ކޮންމެވެސް ޮގތަކަށް އިބާރާތް ހަމަޖައްސަވާލައްވާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން 

ކަހަލަ ޮގތަކަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ލިޔެފައި މިހާރު މި ދައްކާލެވުނު ވާހަކަތައް. އެއަށް ނިކަން   އެޑްއަޕް ކުރަންޏާ ކުރާ

ތި ބޭފުޅުން ކޮމެންޓެއް ކުރަްއވާފައި ރަނަގޅިްއޔާ ނުރަނަގޅިއްޔާ ފާހަަގކުރަްއވަމުން ެގންދެވީމަ އަޅުަގނޑު ދެން ހުރި  

 ؟ބައިތަކާިއެގން ކުރިއަށްދާނަން. ކިހިނެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 

އެއިނީނުން   އޮންނަންޖެހޭނެ    5މުޤައްރިރު  ތަފާތު  ަވުގތުެގ  ފަރާތެއްނަމަ  ބޭރުަގިއވާ  ރާއްޖެއިން  ޕޮއިންޓުަގިއ،  ަވނަ 

. އެ ޑިފަރެންސްތޯ 9:35. ރާއްޖޭަގއި  12:35ކަމަށް. އެއީ އަސްލު އެ ބުނަނީ މިސާލަކަށް އެމެރިކާ ވެއްޖިްއޔާމުން މިއީ  

 ؟ ތިބުނުއްވަނީ
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  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އާދެ! އާދެ! އެއީ މިސާލަކަށް އެ ާގނޫނު އެބަ ހުއްދަކުރޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ ފަރާތެއްެގ ބަޔާނެއް ނަަގންޖެހޭ 

ހާލަތެއްަގއި ބަޔާން ނެުގން ެވސް. އެ ވެދާނެ ދެން ޝަރީޢަތް ހިނަގމުންދާ ވަުގތުަގއި ބަޔާން ނަަގނީ ކަމަށް ވެސް  

ނަަގނީ ކަމަށް ވެސް. އެހެންީވމާ، ޝަރީޢަތެއް އާންމުކޮށް ބާއްވާނީ ރާއްޖޭެގ ަގޑިތަކަށް  ނޫނިއްޔާ އެނޫން ަވުގތެްއަގއި  

ބަލާފަތާ. ދެން އެކަމަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ ފަރާތްތަކުެގ ވާހަކަތައް، ބަޔާންތައް ނެުގމުެގ ފުރުޞަތު  ާގނޫނުން  

ފަރަ ބޮޑު  ވަރަށް  ަގޑީެގ  ޤައުމެއްަގއި،  އެކަހަލަ  ކިހިނެއްތޯ  ހުއްދަދޭތީވެ  ެވއްޖިްއޔާ  ޤައުމެއްަގއި  ހުންނަ  ޤެއް 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ަގޑިތަކަށް އެކަންކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމާިއ މެދުަގއި ެވސް ވިސްނަން އަޅުަގނޑުމެން މި ދޫކޮށްލަނީ 

 އިދު ހަދާއިރުަގއި. އެ ބޭފުޅުން ަގވާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

  ؟ ބޮޑަށް ރިފަރކުރާނީ ދެއްތޯއެޤައުމެްއަގއި ިއންނަ ޓައިމިންގ ޒޯނަށްޖިއޮްގރަފިކަލީ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް   ދެންނެވީ  މި  އެކުލަވާލަން.  ަގވާއިދު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ދޫކޮށްލަނީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ދެން  އެ 

ެއޑްރެސްކުރަްއވައް  ކަންކަމަށް ވެސް  މި  ބަޔާނެްއ  އެކުލަވާލާއިރުަގއި  ހާޒިރުކޮށްެގން  މީހަކު  އެމްބަސީައކަށް  އެއީ  ޗޭ. 

އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިވެެގން ނަާގއިރުަގިއ މިކޮޅުެގ ކޯޓު ޝަރީޢަތް އޮންނަ ަގނޑި ާއއި އެ ަގނޑިއާ ދިމާާވ މައްސަލައަށް  

އެއީ ައޅުަގނޑަށް މި   އެޑްރެސްކުރަްއޗޭ މިހެން ބުނުން އަސްލު މި ބޭނުންވީ. އެންމެ ރަނަގޅުތޯ. އާދެ! އެހެންީވމާ،

ވަުގތުަގއި ތަްއޔާރުކޮށްލެވިފައި ހުރި މާއްދާތަކެއް. ދެން ތި ބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓަކީ ކޮބައިތޯ ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު ެއއްޗެކޭ 

 ވިދާޅުނުވާތީވެ. މިޮގތަށް ހަމަ ކުރިއަށްނުެގންދެވޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްަވިއެގން ދެއްތޯ ތިއްބަާވނީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދުމުޙައްމަދު ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ނޫން، ނޫން، ނޫން. މިޮގތަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނޫންތޯ އެބަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



 2020 މޭ 30                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 22ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

9 

 

ުއޅޭކަމަށް ފާހަަގ އަދި ނުކުރެއްވެނީތޯ.  އެހެންވީމާ، ދެންމެ މި އަޅުަގނޑު މި ކިޔައިދިން އެްއޗެހީަގއި މާބޮޑު މައްސަލައެއް  

 ރަނަގޅަށް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތު ނެތީތޯ ަގޑި މި ދެންނެވީ ހިނދުކޮޅެއް ލިބިވަޑައިނުަގންނަވަނީތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

މާއްދާތައް އެ  ޕޮއިންޓުެގ  ވިދާޅުވި  ތި  ދެންމެ  ޮގތުަގިއ  ނޫން،  އެްއޗެއްެގ  ެގންނެވި  ތި އިޞްލާޙު  ދެން  ރަނަގޅު.   

އަރިމަތީ ސުރުޚީން ފެންނަން މި އޮތީ ކުރިއަށްެގންދާ ޝަރީޢަތްތަކުަގއި ރެކޯޑިންގ ޝަރީޢަތް ހިންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

 ތައް މި އަންނަނީ.ދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އޭެގ ދަށަށްތޯ މި ބައި  އަހަރު  10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގ )ހ( ، )ށ( އެހެން ޮގސް   1ެގ  163، ކޯއްޗެއް 16ނޫނޭ، މިއީ އެންމެ ކުރިން ފެށިެގން. އެންމެ ކުރީަގއި އެއީ 

މި ދަނީ. އެހެންދާ )ހ(، )ށ( އެހެން ޮގސް ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ މި އުޅުނީ. )ރ( އާއި ހަމައިން ދެއްތޯ. )ރ( )ބ( 

ދެން ދާންވީ މި އިނޭގތޯ. )ރ( އާއި ހަމައިން މި ނިމުނީ. ދެން  އާ ހަމަަގއި މި އުޅުނީ. ދެން އެއަށްވުރެން ކުރިއަށް  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އޮތީ ދެން )ޅ( އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުތާ މި ކުރަނީ. އެކަތި އިތުރުވެފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

ބ(ެގ ޮގތުަގއި އިންނާނީ. )ޅ(ަގއި މި އޮތީ މިހާރު އޮރިޖިނަލް ބިލުަގއި ެއއީ )ބ( އިނޭގތޯ. އޮރިޖިނަލް ބިލުަގއި ަގިއ ) 

އެހެންވީމާ،   އޮތީ  އިތުރުކުރެވިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއީއ  އަށް.  )ޅ(  މިވަނީ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު 

ކުރިއަށްެގންދާ   މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ީވޑީއޯ  ބައްލަާވފައި  ކަމަށް  )ޅ(  އެހެންވީމާ،  ައކުރެްއ.  ކޮންމެވެސް 

ފެށިެގން  ޝަރީޢަތްތަކުެގ ރެކޯ އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަށް ރައްކާތެރިކޮށް   10ޑިންގ ެއ ޝަރީޢަތް ހިންާގ ތާރީޚުން 

ބަލަހައްޓަންވާނެއޭ. އެހެން މިހާރު އޮރިޖިނަލް ބިލުަގއި މިއިންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީ ރޭަގއި ވެސް ސަޖެސްޓްކުރި  

ންވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ އެޮގތަށް ހައްދަވާލަދެްއވާ.  އަހަރު ބަލަހައްޓަ  25އެންމެންނަށް އެއްބަސްވެވިފަިއ އޮތީ  

ޢަމަލުކުރާނެ   ހާލަތްތަކުަގއި  ިއޖުރަޢާތު އިނޭގތޯ. ޚާއްޞަ  ޚާްއޞާ  ޢަމަލުކުރާނެ  ހާލަތުަގއި  މި އޮތީ ޚާއްޞަ  ދެން 

އަހަރު.   25ކޮށްލަނީ ޚާއްޞަ އިޖުރަޢާތު. އަސްފާ )ޅ( ަގއި އެއީ އެްއކަލަ މިހާރު އެއޮތް މާއްދާަގއި ހަމަެއކަނި އިތުރު

ެގ )ހ(. އަރިމަތީަގިއ މި އޮންނަނީ ކުއްލި    1ެގ    203އިނޭގތޯ.    1ެގ    203އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހިލަނީ  

ނުރައްކަލުަގއި ހާލަތެްއަގއި ނުވަތަ ކާރީޘާއެްއަގއި ޚާއްޞަ ުއސޫލުތައް ހިނުގން. ެއއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ. ދެން )ހ( 

ތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަެވސް ައންނަނިވި ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިާވ  މި ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގ

ދަނޑިވަޅެއްަގއި މި ބާބުަގިއ ބަޔާންކުރާ ޚާްއޞަ އިޖުރަޢާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  
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ނުރަްއކަލުެގ ލިސްޓެއް އިނޭގތޯ. ދެން ކޮމެންޓްސްތައް، މިއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ދެން އިންނަނީ އެއްކަލަ ެއކި ޒާތުެގ  

ކޮމެންޓްސްތަްއ   ހުރި  ހުށަހެޅިފައި  މާއްދާއަށް  މި  އިްއވާލަދެްއވަފާނަންތޯ.  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ކޮމެންޓަސްތައް  ހުށަހެޅި 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލުެގ އެހެންޮގތަކަށް    1ެގ    203  މި  ާގނޫނުަގއި  މި  އިޞްލާޙަކީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކައުންސިލުން  ބާ  އަށް  )ހ( 

ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުަގއި މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ޚާްއޞަ އިޖުރަޢާތުތަކަށް މި ާގނޫނުަގިއާވ  

އްދާ ކުރިން އިބާރާތްކޮށްފަިއވާ ޮގތުން މި މާއްދާއިން ލިބިދޭ ތަފާތު  ޮގތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ. ސަބަބަކީ މި މާ

މުޅި މާއްދާއަށް   ހަމަ  ފަރާތަކަށްކަން ވަކިކުރަން އުނދަޫގވުން. ދެން  ލިބިދެނީ ކޮން  އިޚްތިޔާރުތަްއ  ުގޅޭ  ދާއިރާތަކާ 

)ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    1ެގ    203އެްއކޮށް ބާ ކައުންސިލުން އެބައިން އަދި ކޮމެންޓެއް ފޮނުވާފަ. އެއީ މި ާގނޫނުެގ  

ހާލަތުެގ ބަދަލުަގއި ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުން މަނާކުރާ ާގނޫނީ ސަބަބެއް އޮންނަ ހާލަތުަގއި މިފަދައިން   3

ވަނަ ނަންބަރަށް މި ާގނޫނުެގ ޒަރިއްޔާއިން އުސޫލުތަކެއް    3)ހ( ެގ    1ެގ    203ބަޔާންކުރުން މުހިންމު ކަމުަގއި ދެކެން.  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރާ    253ނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން. ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ހެދޭ

ކުއްލިނުރަްއކަލުެގ ހާލަތުަގއި ެއންމެހައި ކަންކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ބަޔާންެވެގންވާ ހަމަތަކާއި ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން  

ޤަ ހުށަހަޅާ  މިސާލަކަށް  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ  ކަންކަންކަމުަގިއވާތީ.  ކުރިއަށްެގންދެވޭ  ޮގތުެގަމތިން  އެއްޮގތްވާ  ރާރަކާ 

ފެބްރުއަރީަގިއ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން އޮތީ    2018

ާގނޫނުަގއި މި ބަޔާންކުރާ ހާލަތާއި އުސޫލުތަކެއް ވެސް    ހުއްޓުމަކަށް ެގނުވާފަ. މިފަދަ ހާލަތުަގއި ޖިނާޢީ އިޖުރާޢާތުެގ

ނުހިނާގނެ. ވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރާ ކުއްލިނުރައްކަލުެގ ހާލަތަކީ މުޅިން ތަފާތު އުސޫލުތަކެއް ހިންިގދާނެ  

ޢާތުެގ ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކުރި  ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަތަކަށްވާތީ މި ހާލަތުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ހާލަތު ފިޔަަވއި އިތުރު ހާލަތެއް    3ނަމަވެސް ެއއިން އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭނެ. ސަބަބަކީ ބިލުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ބަޔާންކުރުމުން ޝަރީޢަތުެގ  ޮގތަށް  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އަދި  ކަމަށްވާތީ.  އެބައޮތް  ެވސް  ފުރުޞަތު  މެދުވެރިވުމުެގ 

ފުރުޞަތު މަޖިލީހަ ތަދުބީރުކުރުމުެގ  އެކަން  ހާލަތަކަށް  ކޮންމެ  ކުރިމަތިވާ  ހުރަހެއް  ާގނޫނީ  ހާޒިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ށް 

ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ދެން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ފަހަތަށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން  

 އަކުރެްއ )ށ(ެގ ޮގތުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތް  އެބައިން އިންސަރޓްކޮށްފަ. ެއއީ )ހ( ެގ ފަހަތަށް

ވަނަ   1ނަމަވެސް މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރަޢާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  
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އިވާ ސަރަޙައްދުަގާއއި އެ  ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުން އިޢުލާނުކޮށްފަ  3ވަނަ ނަންބަރާިއ  2ނަންބަރާއި 

ހާލަތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުަގޔާއި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުަގޔާއި   އިވާ ވަުގތުަގެއވެ. ސަބަބަކީ މިފަދަހާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފަ

ފަހަތަށް   ނަންބަރުެގ  ތިންވަނަ  މާއްދާެގ  މި  ދެން  އަދި  އިޢުލާންކުރެވޭތީ.  ފެންވަރުަގއި  ރަށު  ފެންވަރުަގޔާއި  އަތޮޅު 

 އަދި ފަހެއްެގ ޮގތުަގިއ ދެ ނަންބަރު އިތުރުކުރުމަށް ވެސް ބާ ކައުންސިލުން އެބަިއން ކޮމެންޓެއް ކުރައްވާފަ.  ހަތަރެއް

ަގިއވާ ހާލަތަކުންކުރެ ހާލަތެއް ވުޖޫދުަގިއ    3، އަދި  2،  1އެއީ ހަތަރުވަނަ ނަންބަރުެގ ޮގތުަގއި މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ  

ލަތު ވުޖޫދުގައިވާ ސަރަޙައްދެްއަގއި މި ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާއްުމ  އޮވެމެ ބުނެވިދިޔަ ހާލަތެްއެގ ސަބަބުން އެ ހާ

ަގިއވާ ހާލަތްތަކުންކުރެ    3، އަދި  2،  1، މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ  5އިޖުރަޢާތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަނާވެފައިވުން. ނުވަތަ  

ަގިއވާ ސަރަޙައްދެްއަގއި ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް  ހާލަތެއް ވުޖޫދުަގިއވުމެ ބުނެވިދިޔަ ހާލަތެއްެގ ސަބަބުން އެ ހާލަތު ވުޖޫދު

މައްސަލަިއެގ ހަސްމުން ހާޒިރުކޮށްެގން ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް މަނާވެފައިވުން. ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ހަނިކުރުން.    ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަން ައއުމުެގ ފުރުޞަތު ވީހާ ވެސް  51

 އެއީ މި މާއްދާއަށް ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓްސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ! ތެންކިއު އަސްފާ. ކިހިނެއްތޯ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ބާ ކައުންސިލުން އެ ހުށަހެޅުްއވި  

ފޮނުވާފަ ލެޖިޓިމޭޓިވް ކޮމެންޓް  ފާހަަގކުރެވޭ. މިސާލަކަށް  އެ ކޮމެންޓް ވަރަށް  އި އޮތްކަމަށް ދެންމެ ވިދާޅުވިއިރުަގއި 

ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތުެގ ތެރޭަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރައްވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތުެގ ތެރޭަގިއ  

 ނޫނީ ާގނޫނުެގ ބައެްއ ނޫނިއްޔާުމ  ބައެއް ލޯ ެއ ާގނޫނުތަްއ ސަސްޕެންޑުކުރާއިރުަގިއ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނުެގ ބާބު

ޮގތްތަކެްއ   އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ސަސްޕެންޑުކުރީމަކާ  ހާލަތެއްަގއި  ސަސްޕެންޑުކުރާ  އެހެން  ާގނޫނު  މުޅި 

ނުެއއް  އެހެންނެއް  ހަދާނީކީ  ދަނޑިވަޅުަގއި  އެ  އެހެންނޭ  މިހެންނޭ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ޞަ ހާލަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ކޯޓުތަކަށް ލިބިެގންވޭ. ދެން ކޯޓުތަކަށް ލިބިެގންވާ  ލިޔެވޭނެ. ޚާއް

އެހެރީ  ތެރޭަގއި  ވާހަކަތަކުެގ  ދެއްކި  އެ  މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ފުރަތަމަ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހާލަތްތައް  ޚާއްޞަ 

ލުެގ ހާލަތާއި އެކަހަލަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވީމާ މިހެން މިހެން  ޝަރީޢަތްތައް ކުރުމުެގ ވަކި ޚާއްޞަ ކުއްލި ނުރައްކަ

ހެދޭނެއޭ އެ ފުރުޞަތު އެ އޮތީ ދެވިފަ. އެއީ ޖުމްލަކޮށް ދެވިފަހުރި ފުރުޞަތަކަށް ވެސް ވޭ މިކަހަލަ ހާލަތްތައް ނޫނަސް  

ވަ  އިޚްތިޔާރުތަކެއް  ބާރު  ޝަރީޢަތްކުރުމުެގ  މެދުވެރިެވެގން  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  ދެވިފަިއވޭ.  އޯޑިއޯ،  ޮގތްތަކަށް  ކި 

ވަނަ   31އެހެންވީމާ، ކޯޓުތަކަށް ލިބޭ ބައިތަކުެގ ތެރޭަގިއ އެބަ ީމެގ ތެރޭަގިއ މި ދެވަނަ ބާބުަގއި މިޮއތް، މިދެންނެވީ  
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ޚާއްޞަ  1ެގ    203ބާބު،   މިކަހަލަ  ބާރުތަކެއް  ޚާއްޞަ  ލިބިެގންދާ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކޯޓުތަކަކާއި   .

ދެ ލިބިދޭ ހާލަތްތަކުގައި.  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އިންނަނީ  މި  ން 

ެއ  ޒާތްޒާތުެގ  އެކި  ނުރައްކާތައް  ކުއްލި  ެއއީ  ހާލަތްތަތަކުަގއި.  ޚާއްޞަ  މިދެންނެވި  ވެސް  ލިބިދެނީ  މި  ބާރުތައް 

ށް އިޚްތިޔާރުތަކެއް ކޮށްދެްއވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެފައި މި އޮތީ. އިޢުލާންކުރެވިފަިއވާ ވަުގތުަގއި ލިބިދޭ ބާރުތަކެއް ވަކިޮގތަކަ

 އެހެންވީމާ...  

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

 މުޤައްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ 

މިހާރު އޭަގއި އިނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ދެ ކަމެއް. ެއއީ ެއއްކަމަކީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ ޮގތް ނިންމާނީ. އެއީ ކޯޓުންތޯ،  

ަގނޑުމެން  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްތޯ. އެ އުފައްދާފައި އޮތް ސުވާލަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅު ސުވާލެއްހެން. އަޅު 

އޭތި ދޫކޮށްލާނީ ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ލިޔަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކެނީ. 

އެއަށް ދެން މިސާލަކަށް ެއއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެްއޖެއްޔާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލޭ. ބޮޑަށް ައޅުަގނޑަށް ިމ 

ލައިލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ ބާރުދީފައި ބަހައްޓަން. ދެ  ޑްރާފްޓަށް، ކަރުދާހަށް ބަ

 ފަރާތެއްެގ މަސްހުނިވުން އުފެދިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާމު އުނދަޫގތަކެއް ހުންނާނެނޫންތޯ ޑިސިޝަން މޭކިންގަގއި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   އިނޭގތޯ.  ކިޔާލަނީ  މި  އަދި  އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑުމެން ސަމާލުވާންޖެހޭނެ. 

މީަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބަޔާ ބެހޭޮގތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިވަޑައިެގންފައި އޮތް 

އި ވެސް ފާހަަގކުރެްއވީ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓުކުރުމަށް ކަމަކީ ޖުޑިޝިއަރީ ކޮމިޓީއަށް ކުރީަގއި ފޮނުއްެވވި ސިޓީފުޅުގަ 



 2020 މޭ 30                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 22ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

13 

 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މިހާރު އޮންނަ ާގނޫނުަގއި އޮންނަ މުްއދަތުެގ ތެރޭަގއި ފަހަރުަގިއ    30ޓަކައި ފޮނުވޭ މަްއސަލަތަކުަގިއ  

ހެން މިހެން ދިމާވާ ކަންތައް. ދަޢުވާ ނުއުފުލިދާނެކަމަށް. އެއީ ތަޙުޤީޤުތައް ފުރިހަމަ ނުވުމެުގ ސަބަބުންނާއި ދެން އެ

މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި ވަރަށް ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވަނީ މި ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއް ޝާމިލުވެެގން ހިންާގ ޒާތުެގ ތަޙްޤީޤުތައް  

ރޭަގިއ  ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ވެސް ދަތިވާނެތީވެ އެ ފުރިހަމަ ތަޙްޤީޤުތަކަކާ އެކުަގިއ ދަޢުާވ އުފުލޭނެ މުއްދަތު ތެ

އެ ފުރުޞަތު ނުލިބިއްޖެއްޔާ ފަހަރުަގއި ދެން އަނެއްކާ ދަޢުވާކުރެވޭނެ ޮގތް ނުވެދާނެއޭ އެ މުްއދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔައީމަ. 

އީ މި މާއްދާެގ )ނ( އުޓަރ ޖެނެރަލް އެދިވަޑަިއަގތީ. އެއެހެންވީމާ، އިތުރު މުއްދަތުތަކެއް ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ޕްރޮސެކި 

ކޮބައިތޯ މި ޝަރީޢަތް ހިންުގމުެގ މި ބާބުަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކަށް  ؟ ހަކަދެއްތޯަގިއ މި އޮންނަނީ އެ ވާ

މި   )ނ(.  ނޫންތޯ  އިންނަނީ  މި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނޭ.  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ނިންމާނީ  ޢަމަލުކުރުމަށް 

ންކޮށްފައިާވ އިޖުރަޢާތްތައް ހިންުގމަށް ހުރަސްެއޅޭ  މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހާލަތްތަކުަގއި މި ާގނޫނުަގއި ބަޔާ

ކަމަށް ފެންނަނަމަ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންުގމާއި ދަޢުވާކުރުމުަގއި މި ބާބުަގއި ބުނެފަިއވާ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ކުރީަގއި ފާހަަގކުރިން ނިންމުމުެގ ބާރު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވެެއވެ ިއނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން

ކޮމިޓީަގއި އެކުލަވާލި މި ހާލަތާ ދިމާކޮށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުަގިއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ެއ ދަތިތައް ކުރިމަތިވާނެކަން  

ކޮމިޓީ މެންބަރުން ފާހަަގކުރެއްވި. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ މި ހާލަތާއި ުގޅިެގން ދެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢުާވ 

އްލެވުމަށް އެ ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް އެ ފުރުޞަތު އެހެން ލިބިދޭ ޮގތަށް އެހާ ފުޅާކޮށެއް ނޫނޭ އޮންނަންވީ.  އުފު

މިއީ މި ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ނުުވމުެގ ސަބަބުން ނޫނީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި ބޮޑެތިބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  

ހަަގކުރެވޭ މައްސަލަތަކުަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަން ެއޮގތަށް ކުރުމުެގ  ޖެނެރަލް ފާހަަގކުރެއްވޭ ކަންކަން ފާ

ފަސޭހަކަމާއެކު   އަދި  ކަންކަމާއި  ހުންނަ  ފުރިހަމަވެފައި  ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ތަޙުޤީޤު  ެއކަމަކު  ދެވެނީ.  މި  އިޚްތިޔާރު 

ބްލޭންކެޓްކޮ އެހާ  މުއްދަތުތައް  މި  އެއީ  ކަންކަމަށް  ހުރި  ެއ  ދަޢުވާކުރެވެން  އޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ނުދިނުމަށް  ށް 

ކޮމިޓީެގ ވިސްނުން ހުރީ އެ ރިޕޯޓު ވެސް ލިޔުނުއިރުަގއި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނަށް ބަދަލު 

  ެގންނައިރު މިހާރު އޮތް ޮގތުން އަދި މި އޮތީކީެއއް އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ވިސްނާފަިއ އޮތް ޮގތަކަށެއް ނޫން މި 

މާއްދާ މި އޮންނަނީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަށް ިއޞްލާޙެއް ެގންނަން. ކިހިނެއްތޯވާނީ މި ޮގތަށް  

އިބާރާތްކުރިްއޔާ ހަމަ ދެންމެ އަޅުަގނޑު މި ދެއްކި ޮގތަށް ިމއީ، ދަޢުވާ އުފުލޭ މި ދަނޑިަވޅުަގިއ ވެސް މިފަދަ ކުއްލި  

ހާލަތެ ނުރައްކަލުެގ  ހަމަ  ހާލަތެއްަގިއ  ދަޢުވާ  މައްސަލަތަކުަގއި  ހުންނަ  މިންވަރަށް  އުފުލޭނެ  ދަޢުވާ  ވެސް  އްަގއި 

މުއްދަތަކަށް ަވުގތަށް އުފުއްލަވަންޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދަޢުވާ އުފުލުމުަގއި ބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް ހުރި ތަޙުޤީޤު  

ސަބަބުން ދިާމވުމުެގ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ސަބަބުން  ނުވުމުެގ  މައްސަލަތަކަށް  ފުރިހަމަ  ޒާތުެގ  ކަހަލަ  ނުއުފުލޭ   
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ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުވާ ޮގތަކަށް ުމއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން އެއީ މި ހާލަތު ނިޔާ، މި ހާލަތު ދާންދެން.  

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު މިހާރު މި އޮތްޮގތް. އެއީ ތި ވިދާޅުވިހެން މިއީ 

ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަ ހާލަތެއްަގއި ެވއްޖެްއޔާ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ ބާރު ލިބިފައި އޮތުން ހަމަ  

 ަގޅު ކަމަށް ފެންނަނީ.ރަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ވިދާޅުިވ އެއްކަލަ އަޅުަގނޑުމެންެގ  

މިހާރު މި ބިލުަގއި މި ކުރީަގއި ެއކުލަވާލި ރިޕޯޓުަގިއ އޮތް ވާހަކަ. އޭރުަގއި އެ ޮއތީ ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް. އެކަަމކު  

އޮތީކީ އަދި ެއޮގތަކަށެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ބިލުަގއި މި އޮތީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވޭ މި ތަޙުޤީޤު ޖިނާޢީ... 

މައްސަލަތައް   ނޫން  އެ  މައްސަލަތަކާއި  ހުރި  ފުރިހަމަވެފައި  ތަޙްޤީޤު  އެހެން  ިއނޭގތޯ.  ނެތް  ތަފާތުކުރުމެއް  ވަކި 

ެއއް ނެތް. އެއީ މިހާރު އޮތީ ބްލޭންކެޓްކޮށް ހުރިހާ މައްސަލައެއް ެވސް އެހެން ފަސްކުރެވިދާނެ ނޫނިއްޔާ  ތަފާތުކުރެވިފަ

އެހެންވީމާ،   އޮތީ.  މިހާރު  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުެގ  އެކަން  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެ 

ެގނައު ބަދަލު  ެއއަށް  ެގނައީ  ސަމާލުކަމަށް  މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު  ދެއްކީ.  މި  ވާހަކަ  ުމެގ 

ސިރާޖު،   މޫސާ  އެރުވުމަށްފަހުަގއި  ދީފައި  ފުރުޞަތު  ދެއްކުމުެގ  ވާހަކަފުޅު  ެއކަމަށް  ކަމަށްވަނީނަމަ  ބޭނުންފުޅު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖަށް ދޭނަން ފުރުޞަތު. ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  

 

  މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ

މި  އިންހެން  ފާހަަގކޮށްފައި  އެ  ރިޕޯޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވީ  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  މިއީ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ޔާ  ދެންނެވި އެ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އޮތްހެން އެ ޮގތަށް އޮތުން ރަނަގޅީ. ހުރިހާ ކަެމއް ފުރިހަމަވެފައި އޮތިއް

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ ބާރު ލިބޭ ޮގތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ރަނަގޅު އެހެންވީމާ، ެއ މޭރުމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިމ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލުމަށް މެންބަރުން އެދިވަޑައިަގންނަވާ  

ައޅުަގނޑު މި ކަމަށްވަނީނަމަ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު، އަޅުަގނޑު އެ މަސަްއކަތް ކޮށްލަ އިދޭނަން ދެން މި ބާކީ އޮތް. 

ބަލާލަނީ ހުރިހާ މި ފަންޑަމެންޓަލީ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ދެކިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތް އޭރު އަޅުަގނޑަށް އެނޭގނެތާ އިތުރު  

 ދެން ހުރި ބައިތައް ކުޑަކޮށް ޑްރާފްޓްކޮށްލާ ހަދަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. 

 

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާއަށް ތާއީދުކުރަން. ހުރިހާ 

މައްސަލަތަކުެގ ބަދަލުަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑަައޅާ އެ ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެްއަގއި ެއޮގތަށް ެގންދަން  

 ފެންނަނީ. ދެން އެއާެއކީަގއި އަޅުަގނޑު އިތުރު ކަމެއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް

ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި އިޖުރަޢާތު ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮށްލުން ރަނަގޅު 

ނުބައިކޮށް ކުރެވިފައި އޮތް ބަހެއް ކަމަށް   ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަޮއވޭ، ބޭނުންކުރެިވފައި އޮތް ބަހެއް  118ކަމެއްހެން އެއީ  

ފާހަަގކުރެވޭ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އޭތި އިޞްލާޙުކޮށްލުން. މިއާއެކީަގއި ެއއީ ރަނަގޅު ކަމަކަށްވެދާނެހެން. އެކަުމެގ  

ައއިއްސަ ވާހަކަެއއް  އެފެޑެވިޓްެގ  އޮންނަނީ  މި  ޭއަގއި  އެއީ  ބޭނުންވޭ.  ކިބައިން  މުޤައްރިރުެގ  ހަމަ  .  ލަފައެއް 

އެކަން ސަމާލުކަމަށް  ނުބައިކޮށް.  އޮތީ  މާނަކުރެވިފަިއ  މީަގިއ  އެްއޗެއް.  އެހެން  އަދި  އެފިޑެވިޓަކީ  އެހެންނަމަވެސް، 

އިން   ލިޔެވިފައި  ާގނޫނުަގއި  އެއީ  ެގންނަން.  ސަާމލުކަމަށް  ކޮމިޓީެގ  ބޭނުންވޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އޮތީމަ  އަިއއްސަ 

ން މާނަ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ިއޞްލާޙު މާނައިަގެއއް ނޫން އަސްލު ެއފިޑެވިޓް ބޭނު

ފާހަަގކޮށްލަން  އެކަން  ފެންނާތީ  އެހެން  ކަމަށް.  މުހިންމު  ވެސް  ދިއުން  އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  ވަުގތެއްވީމަ  ެގންނަ 

އް ައދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު މި އެދުނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ތި ފާހަަގކުރި ކަންތަ

 ޙަސަން ލަޠީފް ފާހަަގކުރި ނުކުތާއަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބިލުަގިއ   ޕްރޮސީޖަރ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ،  މި  ާގނޫނު  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ަގިއ ވެސް އެބަހުރި ކަންނޭނެގ ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން އަދި ފަހުން ބައިވަރު ާގނޫނުަގއި މިހާރު އޮތް، އޭ

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އެކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް އަދި އަންނަން ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް. 

އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޑުކުރާނީތޯ ނޫނީ މިހާރު ވެސް   އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބުނު އަޅުަގނޑަށް ކުރީަގިއ.
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ެގންނާނީތޯ ހަމަ  ިއޞްލާޙުތައް  މި  ފާހަަގކޮށްފައި  ެއކަމަކު  ؟ ކަންކަން  ކަންނޭނެގ.  ދަތިވެދާނެ  ތަންކޮޅެއް  އޭރުން 

ކަަމކަށް ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅަިއަގންނަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތި  މިހާރު  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  މެންބަރު  ވާތީެވ  އިްއޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހާ ކުޑަކުޑަ ކަމެއް މި ބިލު ހަދާލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުކޮށްލެވިދާނެ ކަންނޭނެގ.  

އެހެންވީމާ، އެކަން ހަނދާން ބަހައްޓަިއެގން އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނީ އިނޭގތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، )ނ( އަށް ފަހުަގިއ  

ރުމާއި ދަޢުވާ އުފުލުމުަގއި އަދި ޝަރީޢަތް ހިންުގމުަގިއ މި ބާބުަގިއ ބުނެފައިާވ އުސޫލުތަކަށް  މިހާރު )ރ( އަށް. ތަޙުޤީޤުކު

ޢަމަލުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމާ ނިންމުން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

ޝާއިޢުކުރަންވާނެ  ގެޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހި  ނިންމުން  ޖުޑީޝަލް ނިންމާ  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އެހެން  އޭ. 

އެ ބޭފުޅުންނަށް މި އޮތީ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދަޢުވާ ؟ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ދައުރަކީ ޝަރީޢަތުެގ ވާހަކަދެއްތޯ

ާމއްދާ. މި ާގނޫނުެގ    203އުފުލުމުެގ ވާހަކަ. ދެން މި އޮތީ   ެގ ެއްއވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ    203ެގ ދެވަނަ 

ލަތެއްަގއި މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާ ޮގތަށް ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް  ހާ

 ންއޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުެގނެޭވ މީހަކު ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަށް ހާޒިރުކުރެވޭފަދަ ހާލަތެއް ނެތްނަމަ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ  

އެފެއަރޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް އެ މީހަކު   ރެއްެގ ހުއްދައާެއކު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް ފެށިެގން މަތީ ރޭންކެއްެގ އޮފިސަ

ެގންދެވިދާނެެއވެ. ދެން މި މާްއދާއާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ިގނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން  

ައދި  ޕްރޮސެ ޖެނެރަލާިއ  ބައްދަޑީ.ކިއުޓަރ  ބޭފުޅުންނާއި  އަމާޒުކުރެވުނުހެން.  ޖޭ.ޭއެގ  ސުާވލުތައް  އެ  ރޭަގއި  ލުކުރި 

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ހަމަ މިޮގތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރަކު ކަނޑައަޅުްއާވ ކޮންމެ ތަނަކަށް މީހުން 

ނަތީޖާއެ ނެދޭވެ  ހަމަ  ދޫކޮށްލެވުމަކީ  މިހެން  ހަްއޔަރުކުރުމަށް  ެގންޮގސް  ވިޔަސް  ހާލަތެއްަގއި  ނިކުމެދާނެ ކޮންމެ  އް 

ކަމެއްހެން. މިއަށް ކޮމެންޓް ެވސްސް އެބަހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ބާ ކަުއންސިލުެގ ބޭބޭފުޅުން ވެސް  

އެބަހުރި ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެންޓި ޓޯޗަރެގ ބިލުަގއި އެ ފާހަަގކުރާ އެންޓި ޓޯޗަރެގ ޢަމަލުތަކަށް މަުގފަހިވެދާނެ ކަމެއްެގ  

އިނޭގ އެ  ޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އޮތްނަމަ  އެދިވަޑަިއެގންފަިއ  ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ތޯ. 

މި މާއްދާއަށް މުައއްސަސާތަކުން   ،ފުރުޞަތު ދޭނަން މިއަށް ކޮމެންޓު ކުރެްއވުމަށް. ނޫނިއްޔާ އޭެގ ކުރީަގއި މިއަށް 

 ފާ އެ ކޮމެންޓްސްތައް އަޅެ ިއްއވާލަދެްއވާ.  ސްފޮނުއްވާފައި އިން ކޮމެންޓު ިއއްވާލަދެއްވުން އެދެން. އަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމެންޓަކީ   2  203 ކައުންސިލު  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތީ  ކޮމެންޓްކުރަްއވާފައި  ފަރާތަކުން  ެއްއ  އަށް  )ހ(  މި   ،ެގ 

ނޫނުަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ާގ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއްަގއި ހަްއޔަރުކުރެވޭ މީހަކު މި  1ެގ    203ނޫނުެގ  ާގ
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މަނާވެފަިއވާ ހާޒިރުކުރުމަށް  މަރުކަޒަކަށް  ރޭންފުލުހުންެގ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  މަތީ  ނަމަ ސުޕްރިޓެންޑެންޓް  ފެށިެގން  ކުން 

ީމހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނަކާ އެންމެ ާގތުަގއި ހުރި ކަސްޓޯޑިއަލް  ރޭންކެއްެގ އޮފިސަރެއްެގ ހުްއދަ ލިޔުމުން ލިބުމާއެކު އެ  

ވެސް އެްއޮގތަށް    ޖަލަކަށް ެގންދަންވާނެެއވެ. ސަބަބަކީ، މީހުން ބަންދުކުރުމުަގިއ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންަގނޑުތަކާ ވީހާ

ާގފާނެ ޓޯޗަރެގ ޢަމަލުތަކަށް  ހިނ  .ނޫނުެގ ބާރުވެރިކަން ެގއްލުވާލުމުެގ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުންާގ  .ކަންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ނޫނުެގ  ާގނޫނާއި  ާގދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ    ،14/ 2013ނޫނު ނަންބަރު  ާގއެކަށީެގންވާ ހުރަސްކުރިމަތި ކުރުން.  

ނޫނުަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ހަމަތަކުެގ ދަށުން މީހުން ބަންދުކުރުމާއި ބަންދުކުރާ ާގއެންޓި ޓޯޗަރ    ،13/ 2013ނަންބަރު /

 ތަން ކަނޑައެޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ެއކަށީެގންވާ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވުން. ތަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަސްފާ. ކިހިނެއްތޯ ދެކެވަޑައިަގންނަވަނީ މެންބަރުން. އެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ ޮގތަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން 

ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަނެއްހެން ؟ )އިޞްލާޙެއް ެގންނަން ފެނިވަޑައިަގންނަވާތޯމިއޮތް ޮގތަށް ބާއްވާނީތޯ    ، ހަމަބާއްވާނީ

ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިނުަގތަސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓެވީމަ ރަނަގޅަށް ހުންނާނީ  އެހެން  އަޅުަގނޑު ާގތުަގއި  

 އިނޭގތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު 

 ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަން އުޅުނީ މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ިއޞްލާޙު ެގނެސް ބާރު މިޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ދިމާވެފައިވާފަދަ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްަގިއ    .ދެނީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި ެއއީ މިސާލަކަށް މިއަދު މި 

ވެސް ކަންތައް ިމވާ ޮގތަކީ، މިއަދުެގ ހާލަތުަގއި މީހުން އެ ައޅުަގނޑުމެން މި   ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތެްއެގ ވާހަކަ. މިއަދު

ެގންދިޔު ބަންދުކުރަން  ތަނެްއަގއި  ފަސޭހަކަ  ންކަނޑައަޅާފަދަ  ކަންތައްތަކަށް އެއީ  އެފަދަ  އެހެންވީމާ،  ނުވޭ.  މަކަށް 

މިހަ ހުށަހެޅިފައި  އިޞްލާޙުތައް  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޓަކައިހެން  ހޯދުމަށް  ހޯްމ   އްލެއް  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  އޮތީ. 

ޓަރު ެއއީ ައއި.އޯ ކަނޑައަޅާ ތަނެއްަގއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހޯމް މިނިސް  ،މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ތަނެްއަގއި 

ނޫނުން މި ހުއްދަކުރާފަދަ ތަނެއްަގއި ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއ  ާގކަނޑައަޅާ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި  

 ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭފަދަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ ތި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލަށް ވެސް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 



 2020 މޭ 30                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 22ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

18 

 

 . ޙަސަން ލަޠީފްޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް

ކުރިން ވެސް ވާނެ މި މާއްދާެގ ޢިބާރާތަްއ ކުޑަ ބަދަލެއް ެގންނަން ހުށަހަޅާފަ. މިހާރު އޮތްޮގތުން ީމެގ    އަޅުަގނޑު ީމެގ

ސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރޭންކުން ފެށިެގން މަތީ ރޭންކު އޮފިސަރެއްެގ ހުއްދަާއއެކު  މިހާރު ސަބް އިން  .އެބައޮޅޭމާނަ  

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެައރޒް ކަނޑައަޅާ ތަނެއްެގ ވާހަކަ ޮގތަށް މާނަ އެބަކުރެވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުަގއި  

ސްޕެކްޓަރ  ރެވެނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ތަނެްއަގއި އެީއ ސަބް އިންބޫލުކުޤައޮތީ އަޅުަގނޑަށް    ބުނަން އުޅެފަިއ އެ

ޭއރުން ފުރިހަމަވާނެ. ދެން އެ   .އޮފް ޕޮލިސްެގ ހުއްދަާއއެކުއެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ އިސްފަސްކޮށްލަން އެ ޢިބާރާތް

މިވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ހަމަ    އުސޫލަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ނިހާދު އެ އޮތް ޮގތް.    ރަނަގޅު މިހާރު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ިއްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރެއްެގ ވާހަކަފުޅު އެބައޮތްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޢިއްޒުހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އެ ޮގތަށް އެ މިހާރު އޮތްޮގތަށް އެ ބާއްވަން ފެންނަނީ   އަޅުަގނޑަށް ވެސް  ވިދާޅުވި 

 އިނޭގތޯ. އެ ޚާއްޞަ ހާލަތެްއވީމަ އެ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި ިމޮގތަށް  އުފެދުނު ސުވާލެއް  އޭރު  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ހާލަތެއްަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ  ޚާއްޞަ  ކަހަލަ 

ސްޓޭޝަންސްތައް    ،އިމުކުރެވިާގވިޔަސް ފުލުހުން ސްޓޭޝަންެވެގން ނުތިބޭނެތޯ އެ ބޭފުޅުން އެ ސަރަޙައްދީ ތަންތަން  

އިމުކުރެވި ހައްޔަރުކުރެވެންާވ ޮގތަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ސްޓޭޝަންވެެގން ާގ

އެއް ހިނގައިފި ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެ ރަށެްއަގއި އެކަން  ސާ ދިޙާއި ވެއްޖިއްޔާ އެ ރަށެއްަގއި މިސާލަކަށް  ތިބޭ ރަށެއްގަ 

ކުރި މީހަކު އެ ރަށެްއަގއި ފުލުހުން ތިބި ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެ މީހުން ހަްއޔަރުކުރެވޭނެ ފެސިލިޓީ ވެސް ހުންނާނެ 

ތަކަށްތާ ފުލުހުން ސްޓޭޝަންވެފައި ތިބޭނީ ރަށުަގއި ތިބޭ ކަމަށް  ކަންނޭނެގ ދެއްތޯ. އެހެންެވެގން، ހައްޔަރުކުރެވޭނެ ޮގ



 2020 މޭ 30                               ވަނަ ބައްދަލުވުން 22ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

19 

 

ޖެހިެގން އޮންނަ އެހެން ރަށަކުން ކައިރި ހިސާބަކުން އެއާ  ދެން އެހެން ރަށަކުން އެ މީހުންެގ ސްޓޭޝަނެއް    .ވަނީނަމަ

ވަޑަިއަގންނަވާނީ ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމެއް އޮެވެގން  ވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެ ކުށް ކުރި ދިމާލަކަށް އެ ބޭފުޅުން މި  

ވެސް ސްޓޭޝަންވެފައި ތިބި ތަނަކުންތާ    އެޮގތަށް ވަޑައިެގންނެވޭއިރުަގިއ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެ ބޭފުޅުން އަނެއްކާ

ން ހައްޔަރާިއ  ކަނޑުމަުގން ވިޔަސް އެ ނޫން ޮގތަކުން ިވޔަސް އެ ކުށް ކުރި މީހާ ހުރި ދިމާލަކަށް ވަޑަިއަގންނަވާނީ. ދެ

ހަމައަށް ެގންދާ ކަމަށް ވަނީނަމަ، ހައްޔަރަށް ެގންދާކަމަށް ަވނީނަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ އެކުަގިއ އެތިބި ތަނަކަށް ެގންދެވޭނެ  

ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅުްއވާ ކޮންމެ ތަނެްއަގއި   ،މިހާރު މި ލިބޭ ހުއްދައަކީ ކޮންމެ ތަނެއް ކަނޑައެޅޭ؟ ޮގތް ނުވާނެތޯ

ބުނަނީ އިނޭގތޯ. ނޭނެގނީ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ހުންނާނެ ތަނެއް ކަމަށް ވެސް. ހަަމ   ޔަރުކުރެވިދާނެއޭ މިމީހަކު ހައް

ފެސިަގ ޖަލު  ތަނެއްަގއި  އިމު  ނެތް  ފެސިލިޓީއެއް  ޖަލު  ކަންނޭނެގ  ނުހުންނާނެ  ރެޑީވެފައި  ނެތް   ކަމެްއ،ލިޓީއަކަށް 

ށް ވެދާނެތީވެ ށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ޓޯޗަރެގ ޢަމަލަކަކޮމެންޓު ހު މި  ރަށެއްަގއެއް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވިހެން އެއްކަލަ

ތު ލިބިދާނެތީވެ އެްއވެސް ހާލަތެްއަގއި ެއއްެވސް ކުއްލި ނުރައްކަލެްއެގ ޓޯޗަރ ހުއްދައެއް ނުކުރެވޭނެ.  ފުރުޞަޓޯޗަރއަށް  

ެއކަމަކު މިހެން އޮތީމަ ވަުގތީ ޮގތުން   އިންސާނީ ކަރާމާތް ެގއްލޭނެ ޮގތަކަށެއް މީހަކު ހައްޔަރެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ.

ކުއްލިައކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ތަނެއް ކަނޑަެއޅީމަ އެއީ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ހުރި ތަނެއްކަން އިނޭގނެ އެްއެވސް  

 . ފަރާތެއް ނެތް. ބެލޭނެ ޮގތެއް އެަވުގތަކު ނޯންނާނެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެ ފުރުޞަތު. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

ޝުކުރިއްޔާ. ކުރީރޭ ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެދެއްިވ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަކަ ހާލަތެއްަގއި ވިޔަސް ވެސް ހޯްމ  

މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ހުންނާނީ ހަމަ ކަނޑައެޅިފައޭ އަދި އިޢުލާން ވެސް ކުރެިވފައޭ ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ،  

ތެއް ވިޔަސް ވެސް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލުން ތަނެއް ކަނޑަެއއް ނާޅާނޭ. ދެން )ށ( ަގއި  އެްއކަލަ ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހާލަ

އެބަބުނޭ މިމާއްދާެގ އެހެން އިޖުރަޢާތުތައް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް،.އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތުން އެބައި އެބަ  

އޮތީމަ. ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތުަގއި ހޯމް މިނިސްޓަރ ކަވަރވޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު އޮތްޮގތަށް  

ވަކި ތަނެްއ، ައއު ތަނެއް ކަނޑައަޅަނީއެއް ނޫން. ެއޮގތަކަށް ނޫން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު  

ނަމަވެސް، ޭއަގއި މިދަންނަވާ ފަހުން ވިދާޅުވީ. ތި ސުވާލު ެއހެން ބޭފުޅަކު ކުރެއްވި ހަނދާން އަޅުަގނޑު ެވސް ވަނީ. އެހެން

 ޮގތަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ސާފުކޮށްލަދެއްވި ހަނދާންވާތީ އެހެންވެ ހިތަށްއެރީ ދަންނަާވލާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަނދާން އެބަހުރި އެހެން ވިދާޅުވި. އާދެ! ޕްރޮސެކިއުޓަރ  

ޖެނެރަލް ފާހަަގކުރެއްވި އިނޭގތޯ ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅުއްވާ ެއތަންތަން އިޢުލާން ކުރައްވާނޭ 

ނަކަށް ނުވާނޭ. އިޢުލާންކޮށް ެގޒެޓްކުރަްއވާނެ އެތަންތަން އެވަުގތުަގއި ވެސް. އެ  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެީއކީ ސިއްރު ތަ

ދަނޑިވަޅުަގއި ވެސް. ެއކަމަކު އެއީ ޖަލެއްެގ ޮގތުަގއި މިހާރު ހުރި ތަންތަން ކަމަކަށެއް ެއ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އް ނެތީމަ ތަނެއް ކަނޑަައޅަނީ މިސާލަކަށް ރަށެްއަގިއ  ނުދެވޭނެ. ހަމަ އަލުން ތަނެއް، މީހަކު ހައްޔަރުކުރާއިރުަގއި ތަނެ

މިހާރު  ެއކަމަކު  ތޯއްޗެއް.  ކަނޑައަޅަނީ  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  ޮގޅިެއއް.  ކޮންމެވެސް  ކައުންސިލުން  ނޫނިއްޔާ  ތަންކޮޅެއް 

ނޑު ެވސް އެދުވަހުަގއި  ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ޖަލުތަކުެގ ތެރެއިން ޖަލެއްެގ ވާހަކަެއއް ނޫން ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެން. އަޅުަގ

އެޮގތަށެއް މާނައެއް ނުނެުގނު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވިކަމަށް. ދެން ތި ވިދާޅުވި ޮގތަށް އެބައޮތް ބަޔާންކޮށްފައި  

ވަކީލާ   އޭނަެގ  ލިބެންޖެހޭނޭ  ރައިޓްސްތަކެއް  ހުރިހާ  ދެން  އެއީ  ކަމަށް.  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ  އިޖުރަޢާތުތައް  ާގނޫނުެގ 

ނުކުރައްާވ  ބައްދަ އިޢުތިރާޟް  އިނޭގތޯ.  ެގންދާނީ  ޮގތަކަށް  ބޭނުންވާ  މެންބަރުން  ދެއްތޯ.  ކަންކަން  މިހިރަ  ލުކުރުމާއި 

ކަމަށްވަންނާ އެޮގތަށް، ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް އެ ޖުމްލައިެގ އޮތް އިސްފަސްތަން  

ނަގޅަށް އިބާރާތްކޮށްލައިެގން އެކަން ކުރެވިދާނެ. އެހެންީވމާ، މީެގ އަސްލު މަޤުޞަދަކީ  ެގނެސްެގން މާނަ ނުެގއްލޭ ޮގތަށް ރަ

އެހެންވީމާ، މި ބައި އެހެން ބާއްާވ ޮގތަށް ދެއްތޯ. ހޯމް ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެްއަގިއ ކުރެވޭނެ ޮގތަށް ބާްއވާ  

 އެޮގތަށް ކުރިއަށް ދާނަން. ޮގތަށް ދެއްތޯ. އިޢުތިރާޟް ނުކުރަްއވާ ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުަގނޑު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅު ުމޤައްރިރު މިހާރު އޮތްޮގތް. އެކަމަކު އިބާރާތް އިސްފަސްކޮށްލަން ތި ވިދާޅުވާހެން ފުރަތަމަ  

 މާއްދާެގ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ާގނޫނުެގ    3ެގ    203މިހާރު އިނޭގތޯ.    3ެގ    203ރަނަގޅު.    އެންމެ މި  ވަނަ މާއްދާަގއި    1ެގ    203ެގ )ހ(. 

ވަނަ ބާބުެގ ދަށުން ބަންދާއިމެދު   6ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާނަމަ މި ާގނޫނުެގ  

ންސްކޮށް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމުެގ އިޙުތިޔާރު ކޯޓަށް  ޮގތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ީވޑިޔޯ ކޮންފަރެ

ޝަނެއް ައޅުަގނޑުމެން ޕެޓިލިބިެގންެވއެވެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި މާއްދާ މިޮގތަށް ލިޔުމުެގ ބޭނުމެްއ ނެތްހެން. ރެ

 ކުރީަގއި ފެށިއިރުަގއި މި އޮތީ މިކަމަށް ހައްލު ހޯދާ ދީފައި އެހެންނޫންތޯ.  
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ވެސް އެޮގތަށް ފެންނަނީ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއީ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ވިޔަސް އެނޫން ހާލަތެއް ވިޔަސް މިބޭއްވޭނެ ީވޑިޔޯ ކޮންފަރެންސިންގ ބޭއްވޭ ޮގތްތައް އެ އޮތީ  

ދެއްތޯ.   އުނިކުރުމަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅުން   3ެގ    203ކިޔާދީފަ.  އިދާރީ  އިނޭގތޯ.  އުނިކުރުމަށް  އުނިކުރަން. 

)ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގއި ޝަރީޢަތުެގ ަމޖިލިސްތައް ބާއްވަންވާނީ މި ނޯޓުކޮށްލައްަވްއޗޭ. ދެން )ށ(. މި މާއްދާެގ 

ެވސް    3ާގނޫނުެގ   އެވާހަކަ  ނެތް.  ބޭނުމެއް  ވެސް  އެ  ެއއީ  މަތިންނެވެ.  ޮގތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ަގިއ، މި މާއް ދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން އިންނާނީ މިހާރު ލިޔެފަ. ދެން މި އޮތީ ެއ މާއްދާެގ )ނ( 

ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުަގއި ބަންދާއިމެދު ޮގތެްއ ނިންމުމަށް ބާއްާވ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސްތަކުަގިއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި ބަންދާއިމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުެގ ކަންކަމުގައި، އަސްލު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތެއް ނޫން އެއީ. ކުށުެގ  

ކަމެްއ. ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި އެފަރާތްތަކުެގ ަވކީލުންެގ އިތުރުން   2ލަފްޒެއް ައސްލު.    2މަތުގައިވާ ފަރާތް. އެ ތަފާތު  ތުހު

ކަމާއިުގޅޭ އިދާރާތަކުެގ، ދެން ފުލުހުން މިއަށް ކޮމެންޓްކޮށްފައި އެބައޮތް އިނޭގތޯ. ފުލުހުން ކުރައްވާފައި އޮތް ކޮމެންޓެްއަގިއ  

ފުރަތަމަ އެދާ  ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ ޮގތެއް ނިންމާ ކަންކަމުަގއި މިސާލަކަށް  ބަންދާއިމެދު  ތެރޭަގިއ   24 އެ  ަގޑިއިރުެގ 

ހާޒިރުކުރާ ހާޒިރުކުރުމުަގއި ެއއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެްއ ނޫނޭ ޢާއްމުކޮށް އާންމުންނަށް، ހުރިހާ ފަރާތެއްަގއި ވެސް  

ަގއި ހައްޔަރުަގިއވާ މީހާ ެގންދާ ެގންދިއުން. އެހެންވީމާ، ީމަގިއ މި ަގޑިއިރުެގ ތެރޭ  24ފުލުހުންތާ ހާޒިރުކުރާނީ ކޯޓަކަށް  

އިތުރުން   ވަކީލުންެގ  ފަރާތުެގ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޮގތުން  އޮންނަ  ލިޔެފައި 

ށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ދެންވާނޭ ދެއްތޯ.  ކަމާއިުގޅޭ އިދާރާތަކުން އެފަދަ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސްތަކުަގއި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހު

އެހެންވީމާ، ފުލުހުންެގ ފަރާތުން ކޮމެންޓަކީ މިދެންނެވި ފުލުހުންނޭ އެހެން ދަނީ. އެކަމަކު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް 

މިމާއްދާ    ވަޑައިަގންނެވޭނޭ ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށް ެވސް. އެ ވެސް ޝާމިލުވެވޭނޭ. އެހެންވީާމ،

ފެންނަނީ.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ހިމަނަންޖެހޭނެ  އިޞްލާޙު  އެ  ކަމަށްވަނީނަމަ  ބާއްވާ  އަޅުަގނޑުމެން  މިޮގތުން 

 ؟  ކިހިނެއްތޯ ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ 
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ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާިއ ޕީ.ޖީެގ ފަރާތުން ަވކީލަކަށް ދެވޭ ޮގތަށް އޮތުން ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ެއއީ  

އެ   ޖަހަމުން  މުއްދަތު  ޮގތަކަށް  ބޭނުންހާ  ޮގތަކަށް  ބޭނުންވާ  ފުލުހުން  ޖަހާއިރުަގއި  މުއްދަތު  ބަންދުެގ  ފަހަރަށް  ިގނަ 

 ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ބާރަކަށްާވނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޕީ.ޖީެގ ފަރާތުން ވަކީލަކު ެގންދާތީވެ ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް 

 އެތަނަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި އޮތުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުލުހުންެގ ވާހަކަ ނައިސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އާދެ! ތިީއ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް އިނޭގތޯ. ފުލުހުންެގ ނުކުތާއަކީ  

ައއިއްސަ އިންނާތީ. އަސްލު ފުލުހުން ފުރަތަމަ ެގންދާނީ ހައްޔަރުކުރުމާއިެއކުަގއި މީހާ ފުރަތަމަ  ޖެނެރަލްެގ ވާހަކަ 

އްޔާ.  ދުވަހު ދާއިރު. ެއކަމަކު ވަރަށް އަޢުލާކަންބޮޑުވެެގންވާ ކަމެްއ ޕީ.ޖީެގ ފަރާތުން ބޭފުޅަކު ެވސް ދިޔަ، ވަޑައިަގތި 

އޭރުން ފުރިހަމަވާނެ އެ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރެވެމުންދާ ޮގތާއި އަދި އެކަންކަން އެނުގނިއްޔާ. ހަމަެއކަނި ފުލުހުން ދާ ދިއުމުެގ 

ލުހުން ނުހިމެނި އިންނާތީވެ އެބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުމަކަށް އޮތީ  ތް ހިމެނިއްޖިއްޔާ ރަނަގޅު. އެކަމަކު ފުބަދަލުަގއި ދެފަރާ

 ؟މީގައި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

 ބަންދާއިމެދު ޮގތެއް ނިންމަން މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނީ ފުލުހުންނެއް ނޫންތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އެކަމަކު އެކަން ނީންނާތީވެ މައްސަލަައކީ މީަގއި ލިޔެވިފަ. ބަންދާއިމެދު ޮގތެއް ނިންމަން ބާއްވާ ޝަރީޢަތުެގ  

ުގޅޭ   ަވކީލުންެގ އިތުރުން ކަމާ  މަޖިލީސްތަކުަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި އެ ފަރާތްތަކުެގ 

ސްތަކުަގއި ބައިވެރިުވމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނޭ. އަޅުަގނޑަށް  އިދާރާތަކުން އެފަދަ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީ

ހީވަނީ މީަގއި ވެސް ބުނަން މި އުޅެނީ އިތުރު ފަރާތްތަކުެގ ވާހަކަ ކަމަށް މި އޮތީ ެގނެްއސަ. ޢާއްމުކޮށް ދާންޖެހޭނީ 

ވެ ފަރާތްތައް  މިފަދަ  ބޭބޭފުޅުން  މިފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  އެދެފިއްޔާ  ފުލުހުންނޭ.  އެޮގތަށް  ހިމެނެންވާނޭ  ސް 

ވެސް  ފުލުހުން  އިބާރާތްކޮށްލަންވީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ސާފުވާ  ެއކަން  އެހެންވީމާ،  އޮންނަންވާނޭ.  ފުރުޞަތު 

ހިމެނޭޮގތަށް ދެއްތޯ. ފަހުންނޭ ެގންދާނީ އެ ބަންދާ މެދުަގއި މީހާ ފުލުހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާއިރުަގއި. ެއކަމަކު ދެން 

ދިއުމުގެ އެދި ފަރާތްތައް  އެހެން  ުގޅޭ  ކަމާ  އަދިވެސް  އާއި  ޕީ.ޖީ  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ފަރާތްތައް  އެހެން  ަވޑަިއަގންނަވާ 
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  203. މި ާގނޫނުެގ  4ެގ  203،  4ެގ  203އިޚްތިޔާރު އެބައޮތޭ ދެއްތޯ ހުްއދަ ދޭ ޮގތެްއެގ މަތީން. ޯއކޭ. އެހެންވީމާ،  

ނާޢީ މައްސަލަތަކުެގ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީސްއަށް ީވޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް  ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުަގއި ޖި  1

މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްެގންދިއުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވޭ. އަނެއްކާ ެވސް ހަމަ ރެޕެޓިޝަން. އެބަިއ އުނިތާވާނީ.  

އި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގަ   204މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މި ާގނޫނުެގ  

ހާޒިރުވުމަކީ   ޢަމަލީޮގތުން  ޝަރީޢަތަށް  ފަރާތަކުން  އެްއެވސް  ދަނޑިވަޅެއްަގއި  މެދުވެރިެވފައިވާ  ހާލަތެއް  ތެރެއިން 

މިހާރު  މިީއ  ހާލަތު...  އެ  ވާނަމަ  ކަނޑަައޅާފައި  ފަރާތުން  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުެގ  ކަމަށް  ނޫން  ރައްކާތެރިކަެމއް 

 ޔެފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް އިނޭގތޯ ކުރީކޮޅުަގއި. )ނ(..  އަޅުަގނޑުމެން ލި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ުގޅޭހެން.    4ެގ  203މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   ެގ ފަހަކުން ދެން 203ެއއީ ހަމަ އެްއކޮށް ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސާ 

 އަޅުަގނޑުމެން ފަށަންޖެހޭނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިނޭގތޯ. )ނ(  އާދެ! މި ކިޔާލަނީ އެްއވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަވަރނުވާ އެްއވެސް ކަމެއް އޮތްތޯ ބަލާލަންވެެގން  

ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީސް ކުރިއަށްދާއިރު ޝަރީޢަތް ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާއި ުގޅިފަިއާވ  

ީވޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް ބައިވެރިާވ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް   ީމހުންެގ އަޑާއި މަންޒަރު އެ  އެހެން މާލަންތަކުަގއި ތިބޭ 

އެ ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާ ުގޅިފަިއާވ މާލަންތަކުަގއި ތިބި އެންމެން އެތިބީ އެއް ހާޒިރެްއަގިއ،  ލިބުން ނަމަވެސް، އަދި  

ކޮންމެހެން އެއް ހާޒިރެއްަގއި ނުބުންޏަސް އެ ހުއްދަ އޮތިއްޔާ އެކަން ކުރީމަ އެ ނިމުނީތާ އެއް ހާޒިރެްއަގއި. މައްސަލަ  

މަތީަގއި ކަމުަގއި ބެލެވޭނެއޭ. )ރ( ިމ މާއްދާަގއި ބަޔާންވެެގންާވ  ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުެގ ޝަރީޢަތް ހިންާގ ފަނޑިޔާރުެގ ކުރި

ޮގތުެގމަތީން ީވޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތަްއ ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި އުސޫލުތައް މި ާގނޫނުެގ  

ރަންވާނޭ. އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ދަށުން ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކު

ަގިއ  ވަނަ މާއްދާ  1ެގ  203މި ާގނޫނުެގ    5ެގ  203ވެސް މިހާރު އެ އޮތީ ނިންމާފައި އެ ވާހަކަ. ދެން މި ާގނޫނުެގ  

ޢާ ވަކީލާ  ާގނޫނީ  އޭނާެގ  މީހަކަށް  ބަންދުގައިވާ  ނުަވތަ  ދަށުަގއި  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  ހާލަތެއްަގއި  އްމު ބަޔާންކުރާ 

ދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދެވެން ޮއތްނަމަ އޭނާެގ ވަކީލާ މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އޭނަ އުސޫލުން ބައް

. އަސްފާ މީަގއި ެއ  5ެގ  203ބަންދުަގއި ބަހައްޓާފަިއވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. އާދެ! ކޮމެންޓު އިނޭގތޯ. 
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ޓުތައް ވިދާޅުވެދެއްަވފާނަންތޯ. އެބައޮތްތޯ އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް މިއަށް ލިބިފަިއ  ބޭބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުރިހާ ކޮމެން

 ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވުއިދާރީމޭޒުން 

ކޮމެންޓު އެބައޮތް ލިބިފައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން. އެ ކޮމެންޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި ާގނޫނުެގ    1

ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއްަގއި ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ނުވަތަ ބަންދުަގިއވާ މީހަކަށް އޭނާެގ  ވަނަ މާއްދާ   1  203

ީވޑިޔޯ   އޭނާއާ  ނެތްނަމަ  ހަމަޖައްސައިދެވެން  ިއންތިޒާމެއް  ބައްދަލުކުރެވޭނެ  ުއސޫލުން  ޢާއްމު  ަވކީލާއި  ާގނޫނީ 

އޭނާެގ ަވކީލު ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނޭ.  ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންވެެގން  

މިޮގތުން ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބަންދުަގއި ހުރި މީހާއާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ޓަކައި ބަންދުަގއި ހުރި މީހާއަށް 

ބަހައްޓާފައި ބަންދުަގިއ  އޭނާ  ިއންތިޒާމު  ވަޞީލަތްތަކާއި  ކޮންފަރެންސްެގ  ވީޑިޔޯ  ފަރާތުން ބޭނުންވާނެ  ވާ 

ވީޑިޔޯ  ބޭނުންވާނެ  ަވކީލަށް  ާގނޫނީ  އޮތްޮގތުން  ހިމަނާފައި  ބިލުަގިއ  މާއްދާ  މި  ސަބަބަކީ  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނޭ. 

ކޮންފަރެންސްެގ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަކީ ވެސް ބަންދުަގިއ ހުރި މީހާ ބަންދުކުރި ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް  

އޮތުމުން ޮގތަކަށް  ބޭނުންވާނެ ދޭހަވާފަދަ  މީހާއަށް  ހުރި  ބަންދުަގިއ  ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނީ  ފަރާތުން  ބަންދުކުރި   

 ވަޞީލަތްތައް ކަން އެނޭގޮގތަށް ސާފުކޮށް ހިމެނުން ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނާތީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

 ތި ކޮމެންޓުަގއި އޮތްޮގތަށް ރަނަގޅު ކަމަށް ފެނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ވެސް ހީަވނީ އެހެންހެން. އެހެންނޫނީ ހީވާ ކަހަލަ މިކަން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އަނެއްފަރާތުންނޭ 

ސެޓަޕް، ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސިންގ ކަންތައްތަްއ    ދެއްތޯ. މި ދަންނަވަނީ ވަކީލަށް އެކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނީ، އެ

އެ ޚަރަދުތައް ކުރަން މިޖެހެނީ ފުލުހުންނޭ އެހެން ބުނާކަހަލަ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމެންޓުަގިއ ޮއތްޮގތް ކަންނޭނެގ ރަނަގޅީ.  

ަގިއވާ ޮގތަށް އެބަިއ  އެހެން މެންބަރެއްެގ ވާހަކަފުޅެއް އެބައޮތްތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ެއ ފުލުހުންެގ ެއ ކޮމެންޓު

. މި ާގނޫނުެގ މި ާގނޫނުަގއި ނުވަތަ އެހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  6ެގ  203ެގންދާނީ. އޯކޭ. ދެން  

ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ހާލަތެްއ    1ެގ  203ވަނަ މާއްދާެގ،    213ވީނަމަވެސް މި ާގނޫނުެގ  
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  94ޖެނަމަ އެ ހާލަތެއް ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު އަންނަނިިވ މުއްދަތުތައް ނުހިނާގނެއެވެ އިނޭގތޯ. މި ާގނޫނުެގ  މެދުވެރިވެއް

އާއި   މާއްދާ  ެއކިެއކި    118ވަނަ  އެއްކަލަ  އޮތީ  މި  ދެން  ނަންބަރު  ާގނޫނު  މުއްދަތު  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މި މީަގއި  އެހެންވީމާ،  ދީފަ.  ޕްރިފަރެންސް  ހުންނަ  ާގނޫނުތަކަށް  މި  ކަންކަމުަގއި  ބެހޭ  އިޖުރަޢާތުތަކާ  ޖިނާޢީ  ހިރީ 

ެއޮގތަކަށް ނުހިނާގނޭ. ދެން ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް  މުއްދަތުތައް ނުހިނާގނެޭއ މި އިންނަނީ އިނޭގތޯ. މި މުއްދަތުތައް 

ދަތުެގ އިތުރުން  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓެއްަގއި އެބަވޭ މީަގއި އަދި މިހިރަ މުއް

އަދިވެސް އެބަހުއްޓޭ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނުަގއި މިހާރު ެއްގޒިސްޓިންގ ާގނޫނުަގއި ބައެްއ ޝަރީޢަތްތަކުެގ ތެރޭަގިއ 

އޮންނަ ދެވޭ މުއްދަތުތަކެއް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މުއްދަތުތަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ. 

  ދެއްތޯ. އަސްފާ ިވދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ އެ ކޮމެންޓު. އެ އެބައޮތް

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ އިދާރީމޭޒުން 

ވަނަ   4ެގ  6ެގ    203ޑިޕާރޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރަްއވާފަިއވާ ކޮމެންޓު.    6ެގ  203

ވަނަ މާއްދާ    84އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނުެގ  ޖިނާޢީ  -5ކުރުން. ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް ފަހެއްެގ ޮގތުަގއި ނަންބަރެއް އިތުރުން

ވަނަ    160ވަނަ މާއްދާ އާއި،    151ވަނަ މާއްދާ އާއި،    140ވަނަ މާއްދާ އާިއ،    139ވަނަ މާއްދާ ާއއި،    118އާިއ،  

 ދަޢުވާކުރުމަށް  މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް. ސަބަބަކީ މިހާރު އޮތްޮގތުން ހަމައެކަނި މުއްދަތު ުގނުން ހުއްޓެނީ

ުގޅުންހުރި މުއްދަތުތަކެްއ   ާގނޫނުަގިއ ޝަރީޢަތުެގ އަޑުއެހުންތަކާިއ  އޮންނަ މުއްދަތު ނަމަވެސް ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ 

ޝަރީޢަތާިއ   މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ  ކަެމއް  ނުބޭްއވޭފަދަ  ޝަރީޢަތެއް  ސަބަބުން  ހާލަތެއްެގ  ދިާމވާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާއިރު 

 ުމއްދަތުތައް ވެސް ހުްއޓެންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކެމެވެ.  ުގޅުންހުރި ކަންކަމުެގ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ ކިހިނެއްތޯ؟ ކިހިނެއް ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ

  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެ ިއޞްލާޙު ލާން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އާދެ! އޯކޭ. އެހެން މެންބަރުން އެންމެ ރަނަގޅުކަމަށް ދެކެަވޑަިއަގންނަވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވެނީ ެއ  

ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށް. މީެގ ތެރޭަގއި އެބަހިމެނޭތޯ ާގނޫނުލްއުޤޫބާތުެގ ދަށުން ކުށްކުރިތާ، ކުށެއް ކުރިތާ މިވެނި 

އަހަރު އަނެއް ބާވަތުެގ ކުށެްއަގއި ތިން އަހަރުެގ   8ރު، މިވެނި ބާވަތެއްެގ ކުށެްއަގއި ައހަ 8އެވެނި އަހަރުތަކަކަށްފަހު  

 ތެރޭަގއި ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެޭއ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އުޤޫބާތުެގ ާގނޫނުަގއި އޮންނަނީ އިނޭގތޯ.   

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުަގއި ދެއްތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އާދެ! 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބާވަތުެގ ކަންކަުމެގ ބައެއް އެބަ ހިމެނޭ ދެއްތޯ މި ލިސްޓުެގ ތެރޭަގއި. މި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް. އެއީ    104ވަނަ މާއްދާ ާއއި    94އިންނަނީ އެްއކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ ާގނޫނުެގ  

ދެއްކުމާ ބިރު  ާގނޫނުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަންނޭނެގ...  ނޫން.  ޓެރަރިޒަެމއް  ާގނޫނު،  ބޭނުންކުރާ  ހަތިޔާރު  އި 

ލަފާކުރަނީ.    61ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުެގ   އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އެއީ  މުއްދަތުތައް.  ބަޔާންކުރާ  ބަޔާންކުރާ،  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ؟ ކޯޑުެގ އެޕުން ބަލާލަން ވަނަ، ކާކުތޯ އެންމެ ފަސޭހައީ މީގައި ޕީނަލް 61ބަލާލަމާ ދެއްތޯ. ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުެގ 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ކުށުެގ ރުކުނުެގ ތެރެއިން ހުރިހާ ރުކުނެއް ފުރިހަމަެވެގން    -1...ފަހު ބަލާނީ އަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްަގެއވެ.  

ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ޢަމަލު  ކުށުެގ  ދިޔަ  ކުރަމުން  ފަރާތުން  ރަްއދުވާ  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ދިއުން 
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މަކަށް ެގނެވޭ ވަުގތުން ފެށިެގން. )ނ( ސަބް ހެޑިންގައކަށް މި އޮންނަނީ  އެހީތެރިވެދިނުމަށްދިޔަ ކުށުެގ ޢަމަލު ހުއްޓު

ދައުލަތުން   ދަޢުވާ  ކުށެއްެގ  އޮންނަނީ  މި  ަގއި  )ނ(  އައުން.  ހުއްޓުމަކަށް  ހިނުގން  މުއްދަތު  އޮތް  ދަޢުވާކުރުމަށް 

ނާނެއެެވ. ދެން މި އޮންނަނީ )ރ(.  އުފުލުމާއެކު އެ ކުށަކާއި ުގޅިެގން ދަޢުވާކުރުމާއި މުއްދަތު ުގނުން ހުއްޓުމަކަށް އަން

)ރ( ަގއި މި އޮންނަނީ ކުށެއްެގ ދަޢުވާ ފެށިއްޖެ ކަުމަގިއ ބަލާނީ އެ ކުށެއްެގ ދަޢުވާެގ ސީދާ ލިޔުން ޝަރީޢަތަށް 

 .  61ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން ކަމުަގއި. އެއީ އިނޭގތޯ  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ނުކުތާަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް އެބައޮތް އިނޭގތޯ. މި އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  

އޭަގއި މި އިންނަނީ މި ކުށްތައް މިވެނި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭނެއޭ ބުނާ ބުނުން ހަމަ މިއަށް ވެސް 

އެއްކަަމކީ މިއަށް ވެސް އިސްތިސްނާއެްއ. މުއްދަތެއް މި ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި އިޞްލާޙުން މި ެގންނަށް ބޭނުންވާ  

އެހެންވީމާ، ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ މި ހާލަތުަގއި އޮންނައިރުަގއި އެ ދަޢުވާތައް އެ މުއްދަތަށް އެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު  

ސް މި  ފަހަރެއްަގިއ ނުކުރެވިދާނެއޭ ދަޢުވާތައް، ނުއުފުލިދާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދެން މިހެން ޮގ

މުއްދަތު ހަމަވީމާ އިނޭގތޯ ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު ުއވުނީމާ އެއަށްފަހު ކިހާ ުމއްދަތެއް ދެވޭނެތޯ އަލުން އެ ދަޢުާވ  

 އުފުލުމަށް. އެ ނިންމުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ހިތަށްައރަނީ މިއަށް ިއސްތިސްނާ ހަމަ އަންނަންވީތޯއޭ. މި ދައްކަނީ ވަރަށް ދިުގ މުއްދަތުތަކެއް.  

ެއހެން   ހަމަ  ހިތަށް  ދޭތެރޭަގއި. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ އަޅުަގނޑު  މިާއއި  ޚިޔާލު އެ ކިހިނެއްތޯ  މި  އަރާތީވެ 

 ފާޅުކޮށްލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިޮގތަށް މި ހުންނަ މައްސަލަތަކަށް ޖެހޭނެހެން މުއްދަތު ދޭން ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް އިނޭގތޯ.  

ދެން މުއްދަތު ހަމަވީމާ، އަދި ބައެއް މަްއސަލަތައް ހުންނާނެ މިހާރު ވެސް އޯލްރެޑީ މި މުްއދަތުެގ ތެރޭަގއި ހަމަވެފަިއ  

ކޮށް ރެސްޕްރޮކްޕެކްޓިވްކޮށް ވެސް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. މި އެކަމަކު މި އެްއކަލަ އަސްލު  ވެސް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަ

ރެސްޕްރޮކްޕެކްޓިވްކޮށް މީހަކަށް ެގއްލުންވާނެ ަވއްތަރުެގ ކަެމއް ނޫން. މިއީ މި ހާލަތާއި ގުޅިެގން ދަޢުވާ ނުއުފުލޭތީވެ،  
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މި ދަނޑިވަޅާ ދިމާކޮށް ެއެވސް   ހިނާގނެއޭ އަނެއް މުއްދަތު ނިމެންދެން، މި ހާލަތު  ނުއުފުލިވާތީވެ ނުއުފުލިާވވުން 

ދަންދެން އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއހެން. ނޫނިއްޔާ ހުރެދާނެ ވަރަށް ސިރިއަސް މަްއސަލަތަްއ  

ރަކަށް ދެނެްއ  ދަޢުވާ ނުއުފުލި. އެ މުއްދަތުަގއި ނުއުފުލުމުެގ ސަބަބުން އުފުލޭނެ ޮގތް ނުވެފައި އިނޭގތޯ އެްއވެސް ވަ

ނުއުފުލޭނެ. އެހެންވީމާ، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މިދޭ އިޚުތިޔާރުެގ ތެރޭަގއި، ބާރުެގ ތެރޭަގއި މި ދަޢުވާތައް ވެސް  

ފަހުން މި ހާލަތު ދިޔައިމަ އެބަ އުފުލޭ ޮގތްވާންޖެހެއޭ. ެއއީ ނޫންތޯ މި ބޭނުންވެފައި އޮތްޮގތަކީ މީަގއި ދެއްތޯ. ެއކަމަކު  

ދު ކިހާ  ކުރަންޖެހެނީ.  އެއީ  އެކަން  ތެރޭަގިއތޯ  ދުވަހެއްެގ  ކިހާ  ފަހުން  އޭެގ  ނިމި  ހާލަތު  މި  ތެރޭަގިއތޯ  ވަހެްއެގ 

ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު ނިމޭތާ ކިހާ ދުވަހެއްެގ ތެރޭަގއިތޯ އެ ދަޢުވާތައް ވެސް އުފުލަންޖެހޭނީ. ކިހާ ދުވަހެއްތޯ... ދެން 

ލާއިރުަގިއ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި އިނޭގތޯ ހަމަ އެންމެ ޤައުމެއް ވެސް އަނެއް އެހެން ތަންތަނުަގއި ކަންކަން ހިނާގޮގތް ބަ

ނުދެކެން،އަ އަދި  ކަމެއްަގއި   ޅުަގނޑު  ހުރިހާ  ދަންދެން  ހާލަތު  މި  މިހާރު  ހަމަ  އޮތީ  ވެސް  ޤައުމެްއަގއި  ހުރިހާ 

 ޑެޑްލައިންތައް އެ އޮތީ ދޫކޮށްލާދެއްވާފަިއ، ދޫކޮށްފައި އެބަ ޮއތް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 ؟ނެތްތޯތެރޭަގއި ދަޢުވާ ުއފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލިޔެފައި   ސްދުވަ 30އެހެންވީމާ، މި ހާލަތު ޮގސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދުވަސް    30މުްއދަތެއް ދެމާ.  ހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން. ކޮންެމވެސް  ޖެކޮންމެވެސް މުއްދަތެއް އާދެ! ދެއްވަންޖެހޭނެ. ދޭން

ދުވަސް މިހެން މި ދަންނަވަނީ ކުށްކުރިތާ، ކުށްކުރިކަން އެނިގެގން އިނޭގތޯ.    30ދުވަސް މަދުވެދާނެތޯ މި.    30ދެއްތޯ.  

އަހަރުެގ ވާހަކަައކާއި ެއ    3. ކުށްކުރުމަށްފަހުަގިއ، ކުށްކުރި ތާރީޚުން ފެށިެގން  އެއީ  ކުށްކުރިކަން، ކުށްކުރިތާ ދެން 

ެގ  ެގ ތެރޭަގިއ، ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ ުމއްދަތުއަހަރު ދުވަހުެގ ާވހަކައެްއ، މުއްދަތުެގ ވާހަކަ. ެއއީ މި މުއްދަތު  8  އަންނަނީ

މި ހެންވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނެތާ،  އެތެރޭަގއި މި ކަހަލަ ބަެއއް މަްއސަލަތަކުެގ މި ޑެޑްލައިން ހަމަވުން ވެސް އެކަށީެގންޭވ.  

ކަންކަ އެހެން  ތެރޭަގއި  އެމުއްދަތުެގ  ވެސް  މިކަމުަގއި  ޮގތަށް  ދޭ  މުއްދަތު  އެ  އެހެންވީމާ،    މަށް  ދެވޭނެ.  މުްއދަތު 

 ؟ވާ އުފުލުމަށްޢުެގން ދަށްއް ކޮޤެ މުއްދަތެއްތޯ ތަޙުޤީޤެއް ކޮށްެގން، ތަޙުޤީ މަސް ެއީއ ކުރު 1ހިންަގވާ ދެއްތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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ވަސްވެފަިއ  ށް. ދެން އެހާ ދު އަހަރަ  3އަހަރާއި    8އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެީއ މި މާއްދާތަކުަގިއ މި ބުނަނީ ެއއީ  

 ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަހެއްވީމަ ރަނަގޅުހެން.  އިތުރަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިމޭ ނުރައްކަލު  ތާރީޚު.  މި  ކުއްލި  ދެއްތޯ،  ވެސް  މުއްދަތަކީ  މި  ކޮންމެވެސް  އަދި  ބުންޏަސް  މުއްދަތޭ  ކަމެްއ  ެގ 

ށްފައި މި އޮތް ހާލަތު އެހެންވީމާ، މުއްދަތު ހަމަވާތާ، ނުރައްކަލުެގ ހާލަތު އިޢުލާނުކޮކުރެވޭނެތާ ތަޙުޤީޤުަގއި ވެސް.  

އެހެންވީމާ،  ވާ އުފުލުމަށް އެ ޮގތަށް ހުރި މައްސަލަތަކުަގއި ދެއްތޯ.  ޢު ޮގތަށް ދަބޭއުވާލާ ފަހުން އިތުރު މަސް ދުވަސް ލި

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރެއިން...  ފައިވާ ހާލަތްތަކުގަ ށްއަޅުަގނޑު އެ ޮގތަށް ނިންމީ. )ށ( މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ

މި ބިލުަގއި އޮތީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ؟ މިހާރު މީަގއި އޮތް ޮގތް ދަންނަވާލަންތޯ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

އެ ހުރިހާ ހާލަތެއްަގއި އޯކޭ. )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގއި އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  ؟ އަކީ ކޮބައިތޯހާލަތުގައި، )ހ(  

އައިކަމަށް   ލަތު ނިމުމަކަށްަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ހާ  1ެގ  203މުއްދަތުތައް ދެން ުގނަން ފަށާނީ މި ާގނޫނުެގ  

މިއީ ހަމަ ައލުންބަލުން ފަށަނީ ވެސް އެއްކަލަ  އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚާ ވިދިެގން ައންނަ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ. ހީވާ ކަހަލަ  

ތު އިޢުލާނުކުރުމުެގ  ލަެގ ހާމި ތާރީޚުން ފެށިެގންނޭ ދެއްތޯ. އެކަމަކު ކުރީަގއި ެވސް މި މުއްދަތު، ކުއްލި ނުރައްކަލު 

ހިނިގކަން   ޙާދިސާއިން  ެއ  އޮވެދާނެ.  ވެސް  ފަށާފައި  ތަޙުޤީޤު  މައްސަލައެްއަގއި  އޮންނާނީ  މުއްދަތު  ވެސް  ކުރިން 

ފަށާފައި   ކުރަން  ެއކަން  ފެށިެގން  އެނިގެގން  އޭރުން  އެހެންވީމާ،  ޮއވެދާނެ.  މުވެސް  ުގެއ  ފަށާފައި  އްދަތު  ނަން 

މިހާރު ޖެހެނީ.    މި  އޮންނަންވާނީ.  މި  ފަށަން  ހަމަ އެއްކޮށް  ލިފްޓް  ާވޮގތުން އަލުން  ހާލަތު   ކުރުމަށް ނުރައްކަލުެގ 

މި ތާރީޚުން ފެށިެގން ކަމަށް ހީވާ ކަހަލަ ޮގތެްއ    ފަށަނީއަލުން ވެސް ިމ  ތާރިޚު މި ުގނަން  ފަށާ    މި  ފަހުަގއި ދެން

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ކިހިނެްއ  އަޅުަގނޑަށް.  ިމ މި ؟ކުރެވެނީމާނައެބަވޭ  ހާލަތުަގިއ،  ބަޔާންކުރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ   

ހާލަތު މާްއދާަގއި ބަޔާންކުރާ  ވަނަ    1ެގ  203މި ާގނޫނުެގ    ފަށާނީ ުގނަން  މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް ދެން

. މި  ރޭެގ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، މިހާރު ނިމެނީ އިނޭގތޯ މި  ...ނިމުމަކަށް އައި ކަމަށް އިޢުލާނުކުރާ ތާރީޚު

އެއްބަސްވެވިފަ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ޑްރާފްޓް ހަދާލަންޖެހޭނީ. އަނެއްކާ ޑެޑްލައިން    ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި އޮތީ

 އިތުރުކޮށްލަންޖެހޭނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 .މުޤައްރިރު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ޢަތް ންދާއިރު ޝަރީ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ެގޔޯެގ )ނ(. ީވޑި   4ަގއި    203

ަގނޑުމެންނަށް މީެގ ކުރީަގިއ  އަޅު   އްއި އޮތް މާއްދާއެވިފަމަލަމާ ބެހޭ ޮގތުން ލިޔެ މި  ހިންާގ ކޯޓުެގ މާލަމާއި ުގޅިފަިއވާ،  

 ؟އްލެއް ެގނެވުނުތޯހައޮތް މާއްދާައކުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޫންތޯ   އެއްމި އޮތީ ؟އެބައި ކިޔާލަންތޯ؟ އިދެންތޯމެން ލިޔެފަ. އާދެ! ކިޔައަޅުަގނޑު  ގައިއިންނާނެ ފުރަތަމަކޮޅުއެ  އާދެ!  

)ށ(.  1ެގ  163 ކިޔާލާނަނ1ްެގ  163ެގ  )ށ(  ައޅުަގނޑުމެއިނޭގތޯ  ެގ  އަޅުަގނޑުމެން،  އެއީ  ޮގތް.  .  ލިޔުނު  ން 

  އްމު ުއސޫލުކަމުަގއި ވީނަމަވެސް،ޢާ )ށ( މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ  އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުނު ޮގތް.  

ަގއި ޢަދުލުއިންސާފުެގ ހަމަތައް އްުމކޮށް ޝަރީޢަތްކުރާ ވާހަކަ. ވީނަމަވެސް ޤާޟީ ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުޢާއެއީ  

މައްސަލަ  މާލަމާިއ  ކޯޓުެގ  ހިންާގ  އަޑުެއހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް  ޮގތުެގމަތީން  އެހެނުެގއްލޭނެ  ހިމެނޭ  ނިހެން އިަގއި 

މެދުވެރިކޮށް ހުޅުާވލައިެގން އަޑުއެހުންތަކާިއ    ންގ  ކޮންފަރެންސިޔޯ. ޯއޑިޯއ އަދި ވީޑި މާލަންތައް އިނޭގތޯ  ފަރާތްތައް ތިބޭ

އިޚްތިޔާރު ެގންދިއުމުެގ  ކުރިއަށް  އާދެ!އެއީ  އިނޭގތޯ   .ލިބިެގންވެެއވެ  ޤާޟީައށް  ޝަރީޢަތްތައް    އެހެންވީމާ،   . 

އަނެްއކާ އެހެންނޫނަސް އެއްކަލަ އިޚުތިޔާރު ދީފިއްޔާ ފުރަތަމަ    ނޑުމެންނަށް އެ ވާހަކަ.ެގނެސްދެވިފައި އެ އޮތީ އަޅުގަ 

އަޅުަގނޑުމެން ދިނީމެއްނޫންތޯ ޢާއްމު ހާލަތުަގއި ޝަރީޢަތްކުރާ ޮގތަށް އިތުރު އެކްސެޕްޝަނެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ދިނީ  

ކިޔާ ކުރެވިދާނެޭއ  ކޮންފަރެންސިންގ  ީވޑީޔޯ  ުގޅިެގން  ހާލަތްތަކާ  މިކަހަލަ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ އެ  ބުނީމަ  އެހެން  ފަ. 

މިންވަރުން ވެސް އެފުދުނީ ައސްލު މި މާލަމްތަކެއްެގ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އެހެން ބޭބޭފުޅުން ކޮމެންޓް 

ވެސް ކުރައްވާފައި އެބައޮތް ެއ މޭރުމުން. އެހެން އަސްލު ލިޔާކަށް ެވސް ދެން ނުއެއްޖެހޭނެއޭ. ުގޅިފައޭ، މާލަމްތަްއ  

ތިބީ އެއް ހާޒިރެއްަގއި ކަމަށް ބަލަންޖެހޭނީ. އެ އެްއޗެހި ނުކިޔަސް، އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ނުދެއްކިޔަސް  ުގޅުނީމައޭ އެ  

އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޚުތިޔާރެއްދީފައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެއޭ. އެހެން ބުނީމަ ދެން އެއޮތީ 

 ކުރުމުެގ ހުއްދަ ލިބިފައިތާ. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 އާދެ! އޯކޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑުމެން ެވސް މި ޢިބާރާތް ވެސް މި އޮތީ އެއަށް ވެސް ލާފަިއ، ެއއް މާލަމުެގ ތެރޭަގއި ޝަރީޢަތާއި    ދެން އެކަމަކު

މާލަމާއި ުގޅޭ ާވހަކަ މި އޮތީ ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް. އެންމެ  އެހެން ބޭފުޅުން އެ ތިބަ މާލަމާއި ކޯޓުެގ  

އެހެންވީމާ، މި އޮތީ ބިލުެގ އެބައިތައް ނިމިފަ. ދެން އަޅުަގނޑު މިބިލުެގ ތެރެއިން އަދި އެހެން ؟ ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ

ން ތި ބޭފުޅުންެގ އަދި ެއ ވާހަކަ.  ބައެއް ބޭބޭފުޅުންެގ ކޮމެންޓްތަކުން ވެސް ފާހަަގކުރެވުނު ކަންކަން ފާހަަގކޮށްލާނަ

ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތެްއ އިނޭގތޯ ހައްޔަރުކުރެވިފަިއ ހުންނަ ފަރާތެއް ކޯޓަށް ެގންދެވުނީމާ، ބައެްއ ބޭފުޅުން ކޮމެންޓުަގިއ  

ވަރަށް  އެބަހުރި އެއީ އޭނަެގ ަވކީލާ އެކުަގއި ކޯޓުަގއި ފަނޑިޔާރުން ކުރިމަތީަގއި ވަކީލާ ެއކުަގިއ ނެތް ހާލަތެއްަގއި  

ދައްކާލުމުެގ   ވާހަކަތައް  ބަެއއް ސިްއރު  ދައްކަންޖެހޭ  މީހާއާ  އެ  ތެރޭަގއި  އެަވުގތުެގ  ވެސް  ގައިމު  ހަމަ  ދަތިވާނެއޭ 

ެގއްލިދާނެއޭ. އެީއ ތެދެއް. ބަންދު މުއްދަތުެގ މައްސަލަތައް މިސާލަކަށް. ބަންދު މުއްދަތުަގއި އެ ޒާތުެގ   ފުރުޞަތު 

 ކޯޓަށް އެމީހާ ދާއިރުަގއި އެ ދެމީހުން ޝަރީޢަތުަގއި ތިބޭއިރުަގިއ، ކޯޓުަގއި ތިބޭއިރުަގިއ  މައްސަލަތަކުަގއި ަވކީލާ އެކުަގއި

ވާހަކަދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ދޭތެރެއަކުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. ެއކަމަކު ވީޑީޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިވެެގން  

ޒާތުެގ   އެ  ނުލިބޭނެއެއްނޫންތޯ  ދެން  މެދުަގއި  އެކަންކުރާއިރުަގއި  ދެމީހުންެގ  އެ  ހާމަކުރުން  ވާހަކަތައް  ސިއްރު 

ިއއްޒަތްތެރި   ކިހިނެއްތޯ  ކްލަޔަންޓުެގ.  ލޯޔަރ  އަސްލު  ކަމެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް  ެގއްލިދޭ  ފުރުޞަތެއް.  ޝެއަރކުރުމުެގ 

 މެންބަރު ސިރާޖު، އެއީ މިކަުމަގއި އުޅުއްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވީމަ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ

ރަނަގޅު އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ. ދެން މުއްދަތުތަކާ ބެހޭޮގތުންތާ މިހާރު ދެކެވެނީ. އަޅުަގނޑަށް ވެސް މައްސަލައެއް  

 ނެތް އެޮގތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އުހުނ، މިދެންނެވީ ބައެއް ބޭފުޅުން ކޮމެންޓް އެބަ ހުއްޓޭ ކުރަްއވާފައި ެއއީ މައްސަލައެކޭ އެ ބޭފުޅުންެގ ނަޒަރުގައި.  

އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، މުއްދަތުެގ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުަގއި އެ ފުރުޞަތު އެބަ ެގއްލެއޭ ލޯޔަރާިއ 

 . އޭނައާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ުގޅުން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ދެން ތި ވިދާޅުވާ ކަންތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ    އޭަގއި ިގނަފަހަރު ވާޮގތަކީ އިނޭގތޯ ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރީމަ

ވަރަށް ިގނަފަހަރުަގއި ވާޮގތަކީ ދަތިކަމެއް އަންނާނެ އެއީ ސިްއރު ހިފެހެއްޓުމުެގ. އެހެންނަމަވެސް، ވަކީލަށް ފުރުޞަތު  

މިފަދަ ހާލަތުގައި، މި ކޮިވޑާ ުގޅިެގން ެވސް ދޫނިދޫއަށް ެއރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާެވެގންދިޔަ. ޢާއްމުކޮށް ފުލުހުން  

މާލެ ސަރަޙައްދުަގއި އަތޮޅުެވްއސާއި ދޫނިދޫަގއި ބަންދުަގއި ިމބަހައްޓަނީ. ދެން ވީޑިޔޯކޮށް ެވސް އެ މިންވަރު ލިބުނަސް، 

ދެން މީަގއި ރަނަގޅުޮގތަކީ ހަަމ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެޮގތަށް ބައްދަލުވުންތަްއ ހަމަޖެއްސޭނެ ިއންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.  

ދެން ބަންދުަގއި ހުންނަ ފަރާތް ވީޑިޔޯކޮށް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންކަމަށްވަނީނަމަ ވީޑީޔޯކޮށް ެގންދެވޭނެ ޮގތަކަށް އޮތުން.  

ޝަން އޮންނާނެ ޮގތަކަށްހެން މީތި ބައްޓަން ކުރަންީވ. ދެން މިސާލަކަށް ހަމަ އަތޮޅުވެހީަގިއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ އޮޕް

ދެން  ބަންދުަގއި.  ރަނަގޅީ  މީަގއި  ހަމަޖެއްސާލުންހެން  އިންތިޒާމެްއ  ކޮންމެވެސް  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދޫނިދޫަގއި 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް ރަނަގޅުވާނީ. ބަެއްއ  ބަންދުަގއި ހުންނަ ފަރާތުން ބޮޑަށް އެދޭޮގތަކަށް ެގންދިޔައިްއޔާހެން

ފަހަރުަގއި ބަންދުަގއި ހުންނަ ފަރާތަށް ވެސް މިފަދަ ހާލަތެއް އޮތްކަމުަގިއވަނީނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނީ  

 ފުރުޞަތު ަވކީލު ެވސް  ވަކީލު ވެސް އެތަނަށް ހާޒިރުކުރުމުެގ ބަދަލުަގިއ ަވކީލުއާ ވާހަކަދައްކާލެވޭނެ ޮގތެއް ހަދަން. އެ

ބޭނުންވާނީ އެޮގތަށްހެން ބޮޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޮޕްޝަން ޮއންނަންވީ ހަމަ ބަންދުަގއި 

 އޮންނަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް ލިބޭނެ ޮގތަކަށްހެން މި މާއްދާ އޮންނަންވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަށް މިހާރު ދިމާވާ އެއް މަްއސަލައަކީ ބަންދުަގއި ހުރި މީހާ އާއި އޭނާެގ ަވކީލާއި ދުރުކޮށްލެވިފަިއ  ތި ވިދާޅުވީ މިސާލަ

ހުންނާތީއޭ. އެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ. ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީތޯ މުއްދަތު ކަންތަކުަގއި މިސާލަކަށް ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް  

ޖަލުަގއި ހުރެެގން ކޯޓާިއ  މުއްދަތު ޖަހާ ފަހަރުތަކުަގއި އޭނާ ހައްޔަރުވާ މީ ހާ ހުރެދާނެއޭ ޖަލުަގއި ެވސް އިނޭގތޯ. 

ުގޅިފައި ދެން ވަކީލު އަނެްއކާ އަނެއް މާލަމެްއަގއި އިނޭގތޯ ޭގަގއި. އެހެން އެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެތޯ ނޫނިއްޔާ 

ޮގސް ފުލުހުން ކަނޑަައޅާ އެ  އެ ވަކީލު ސީދާ ޖަލުަގއި ވަކީލާއި ެއކުގައި، ެއ ފުލުހުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްަގއި ޖަލަށް 
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ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ެގނެވޭނެ ކޮންމެވެސް ދިމާލެއްަގިއ ވަކީލާއި ެއކުަގއިތޯ ހުންނަންތޯވީ ނޫނިއްޔާ ހަމަ ވަކީލު  

 ވަކީލުެގ އޮފީސްަގއި ހުރެެގން މުވައްކިލު ޖަލުަގއި ހުރެެގން ފަނޑިޔާރުން އެހެން ތަނެއްަގއި...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ފުރުޞަތު ހަމަ ދޫކޮށްލާފައި ބާއްަވންވީ ބަންދުަގިއ ހުންނަ މީހާ ކަނޑައަޅާނެ ޮގތަކަށް. ެއއީ  

ދޫނިދޫ  މިސާލަކަށް  ހާޒިރެއްަގއި،  އެއް  ހަމަ  ބޭނުންވެދާނެ  ަވކީލު  ެގންުގޅޭ  ހުންނަމީހާ  ބަންދުަގއި  ހަމަ  ފަހަރުަގއި 

މަށް ވަނީނަމަ ދޫނިދޫަގއި ެއ ފުރުޞަތު އޮންނަ ޮގތަށް ވެސް ހަމަޖައްސަން. ހަމަ ޓްރާންސްޕޯޓު ވެސް އޭރަށް  ހިނާގކަ

އެރޭންޖުކުރާނެއެއްނޫންތޯ ބަންދުަގއި ހުންނަ ފަރާތާއި ވަކީލާ ުގޅިެގން. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެފުރުޞަތު 

އެޮގތަށް ބޭނުންކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ޮގތަކަށް. އެީއ  ހަމަ އޮންނަންވީ މިހާރު ބަންދުަގއި ހުންނަމީހާ  

ކަންނޭނޭގ ިގނަ ފަހަރު މިކަހަލަ ހާލަތެއް އޮތިއްޔާ ހަމަ ބޮޑަށް އެދޭނީ ވީޑިޔޯ ކޯލާއިެގން ކުރިއަށްދާން ކަމަށް ބޮޑަށް  

ނޑިޔާރު ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުން  އަޅުަގނޑު، ބަންދުަގއި ހުންނައިރުަގއި ވެސް އެ ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ހަމައެކަނި ފަ

ވީ.  އެކަންޏެއް ނޫން. ބަންދުަގއި ހުންނައިރުަގިއ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއޮގތަށްހެން ބޮޑަށް އެ ފުރުޞަތު ބާްއވަން

 ޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް. ދެން މުޤައްރިރަށް ފެނިވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެން   ކުރީަގއި  ވާހަކަ،  ލިޔުނު  ކުރީަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ރަނަގޅު  ހަމަ  ނޫނޭ، 

މާއްދާއެްއަގއި ތި ވާހަކަ އެބަޮއތް ސީދާ ެގނެވިފަ. ެއއީ އިޚުތިޔާރު ހައްޔަރުަގއި ހުރި މީހާއަށް ދޫކޮށްލާފައި އިނޭގތޯ. 

 އްތޯ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން... )ނ( މި އޮތީ، ެއއީ ކޮން މާްއދާއެްއެގ )ނ( އެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ޮގތެއް   ވާހަކަދެއްކޭނެ  ވަކީލާއި  އޭނަެގ  ސިއްރިޔާތުަގިއ  އޭނައަށް  ެވއްޖިްއޔާ  ކަމުަގިއ  އެދެފި  ހުރިމީހާ  ހައްޔަރުަގއި 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 
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ޒަރީޢާއިން  ފޯނުެގ  ހަމަ  އެއީ  މުޢާމަލާތް.  ދެކެވޭ  މެދުަގއި  އެދެމީހުންެގ  އެްއކަލަ  އެއީ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ.  އެކަން 

ފުލުހުން   ދެއްތޯ  އަޑުނާހާތޯ  ބަޔަކު  އެހެން  މެކްސިމަމަށް  އޭެގ  ކުރަންޖެހޭނެ  އެންޝުއަރ  އެކަމަކު  އަދި،  ވިޔަސް 

ދޭއި ކޯލު  ެއ  ޔަޤީންވާނީ.  އަޑުނާހާތޯ.  ކިހާވަރަކަށްކަން  ނޭނޭގ  ދެން  އެކަމަކު  ޔަޤީންވާންޖެހޭނެ.  ެއ  ހަމަ  ރުަގއި 

އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަނީ ިމއީ ވަރަށް އުނދަޫގ ވަރަށްިގނަ ރަިއޓްސްތަކަކަށް ވަރަށް ކޮމްޕްރޮަމއިޒްވާކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް  

އިތުރު   ނެތެއްނޫންތޯ  ވެސް  އެކަމަކު  މިހެންވީމަ.  ޤައުމަށް  ދިމާވެއޭ  ޮގތުން  ޤުދުރަތީ  ހާލަތްތަްއ  މިކަހަލަ  ޮގތެްއ 

.  ދެވޭނެށް އެ ފުރުޞަތު  އެޮގތަ،  މާއެހެންވީ؟ ންތޯންނޫދިމާވެއްޖެްއޔާ ޖެހޭނީ ހަމަ ކުރެވުނު މިންވަރަކުން ކުރަން ެއހެ

ވި ކޮންމެ ކޮންފަރެ  ސްޔަޮގތެއް  އެބަ.  ވެސް    ދަންހަންސް  ީވޑިއޯ  އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭ  އިއްޒަތްތެރި    އެކަމަކު  މިއޮތީ 

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި )ނ(  ތޯ.  ވެސް އިނޭގ  ސިރާޖު ފާހަަގކުރެްއވި ނުކުތާަގއި އަޅުަގނޑު އިންނާނެ ލާފަ  މެންބަރު

  މި މާއްދަެގ )ށ( ަގއި )ނ(  ހީވަނީ.    މާއްދާހެން އަޅުަގނޑަށްއެންމެ ފުރަތަމަ  ކުރާ، ތަންކޮޅެއް ކުރީަގއި އިން  ންބަޔާ

ހާލަ ޚާއްޞަ  ކޮންފަރެންސިއި  ތެއްގަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ވީޑިއޯ  އަދި  ޯއޑިއޯ  މެދުވެވެސް  ކާިއ  އެހުންތައަޑު   ރިކޮށްންގ 

ކުރިއަޢަޝަރީ އެތްތައް  ެގންދެވޭނީ  ތުހުށް  ކުށުެގ  ކުރުމަށް  ެއކަން  ބަންދުގެ   ، މީހާ  ވާމަތުގައިޮގތަށް  އެްއކަލަ  އެއީ 

ާވެއްއ  ޢު. ެއއީ މިސާލަކަށް ދަ ނުކުރާ ނަމައޭޟުތިރާޢު އިވާ ލިބޭ ފަރާތްޢު ނުވަތަ ދަތާއި ފަރާ  އެ  އުޅޭ،  މުއްދަތުގައި

 ވެސް އެ   ށްދެމީހުންނަ  ،މީހާއަށްދެމާ،  އެހެންވީންނާނެ.   އަ ކުރި މީހާެގ ވާހަކަ އެވާޢުޔާ ދަެވއްޖިއް   އްއުފުލިފައިވާ މީހެ

. ނީހޭޖެކަންތައް ކުރަން ެއޮގތަށް    ކުރަންޏާއޭ އެ ނުޟުރާތިޢު އިެގ  ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ. ެއ ދެމީހުން  .ކުރެވިފައެޕްރޯޗްއޮތީ  

މީހާ ދެން    ނުހުޅުވެންޏާ އެ  ކޯޓުތް ހާލަތުެގ ސަބަބުން  ޢަ ކުރަންޏާ ޝަރީޟުދެން އެ ދެމީހުންެގ ތެރެއިން އިޢުތިރާ

 . ދެއްތޯ ޏާ ނުކުރަންޟުއިޢުތިރާށް ެއޮގތައޭނަ  .ޖަލުގައި މީހާ ހުންނަންޖެހޭނީ ޗުނޭޓް އެއަންފޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ެގ  ނެ ފުރުޞަތެއްވޭދެކެ ކީލާ ވާހަކަލިބޭ މީހާއަށް އޭނަެގ ވަވާ  ޢުދަވާހަކަ ނޫންތޯ.    ތުެގޢައޮތީ ޝަރީ  އްރިރު ތީަގއި ތިޤަމު

 ނޫންތޯ.  ތެއްވާހަކަެއއް ނެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

  އީ އަދި އެއްކަލަ ކުރީަގއި މި. އެނާނެއަން  ބައި  ކެވޭވަކީލާ ވާހަކަދެ  ، ފަރާތްަގިއވާމަތުހުށުެގ ތުތޯ ކުއޮތީ ނޫން  އެ

އެްއކަލަ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުަގިއ    . ެއއީއެއީ  ބައެއް  ނުލިޔާ  i އަދ. މިދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެންކުެގ ތެރެއިންޔުނު ވާހަކަތަލި

 ދަކު ޑްރާފްޓެއް ނުކުރަން ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަދި މިއަ  . ޕީ.ޖީެގ  ެއބައާދެއެއްނުން ބަޔެއް   މަލުކުރާނެ ޮގތުެގ ވާހަކަ ޢަ
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  ށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮދެން މިހާރު    އިންނާނެ. އަންނައިރު އެބައި  . އެ ޑްރާފްޓްތަކެއްވާހަކަ  ންމެ މި ކިޔާލީ ހުރިހާ ދެ

  އޮތީ ޖުމްލަ  އެހެންވީމާ، މި.  ވާ އުފުލޭ މީހާޢުމުެގ އިޚްތިޔާރު އެބަ ލިބެއޭ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ނޫނީ ދަމާއި ނުކުރުކުރު

މަންޖެހޭ ބިލެކޭ. ންައވަހަކަށް ނި  ހާދަ  . ންވީޮގތްޮގތެްއަގިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިފައި ީމަގިއ ދޭން ހަމަ ލިޔަ

 ކަންތައްތައް. ދެއްތޯ.   ރަން މިޖެހެނީ މިއްަގއޭ ކުހާދަ ދަތި ހާލެ ކުއެކަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ނޫންތޯ.  ނެމެންޓަށް ދެވޭކޮށްލެއްވީމަ ކޮރާފްޓްކޮށްލާއްވާފައި ހިއްސާދެން މި ނިމުނީ ނޫންތޯ. ޑް

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖަލުަގިއ    ށް ލިބިދޭ ބާރެއްހޯމް މިނިސްޓަރައިނީ ނޫންތޯ    އެ.  ދެއްތޯ  ބާ ކައުންސިލުެގ ކޮމެންޓެއް  .މެންޓެއްތް ކޮއެބައޮ

ބަންދުކޮކަހަލަ  މި ބޭނުންވެއްޖިްއޔާބަންދު  ،ލާއިރުަގއިށްހާލަތްތަކުަގއި  ކަނޑައަ  ކުރަން  ވާހަޅާމިނިސްޓަރު  ކަ  ތަނެްއެގ 

ދެދެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން  އެއްބަސްވެ.  އެކަމަށް  އޮތީ.  އިފަންެމ  ކައުންސިތާ  ފާހަަގކޮށްލުން  ބާ    އެ  އެބަޮއވޭފައި  އެބަ 

 ޑިއަލް ޖަލަކަށް ެގންދަންވާނޭ.  ހުރި ކަސްޓޯ ނާއި އެންމެ ާގތުަގއިތަ ހުރި ހާ އެމީ ކުރެވޭހައްޔަރު  ، އެމީހަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ނޑުމެން  ަގޑިއަލް ޖަލެކޭ ސީދާ އަޅު، ކަސްޓޯއެހެންވީމާ  ވަރަށް މަދުން.   އްރިރު ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތައް ހުންނަނީޤަމު

ކަުމަގއި    ައކުރު އެހެން ލިޔެފި  އެހެން ސީދާ އެ  މާވާނެދި ހާލަތުަގއި    އުނދަޫގ އެ  އްޖިްއޔާ ހަަމ އެކަމުަގއި ވެ  ފިލިޔެ

 . ވާނަމަ

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ރަނަގޅީ ދެއްތޯ. ދެން އެބައޮތް ދައުލަތުެގ ކަމާ އެންމެ  އެހެންވީމާ، ހަމަ ކުރީަގއި އޮތްޮގތް  ޯއކޭ.  ތޯ.  އެހެންވަނީ ދެއް

އް ކަމެ  ބެހޭ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއް  ދައުލަތުެގ ކަމާ  އެއީ  .  މާއްދާއެްއަގއިެގނެ އިންނަ އިބާރާތެއް މިތަނުބު    ފަރާތޭހޭބެ

އެބައޮތް    ކަމަށް  އޮތް  ިގފައިނޭނ ޑި)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުަގއި.  ންޓްސްތަކޮމެބައެއް  ސުާވލު  އޮފް  ދެން  ޕާޓްމަންޓް 
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ލަތެއްަގއި މީަގއި  ލުެގ ހާނުރައްކާ މިކަހަލަ ނުރައްކަ  ބަޮއވޭ ކުއްލިމެންޓެއްަގއި އެކޮ  ެގޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޖުޑީ

ކަމާއި ެއކަހަލަ   ން ހާޒިރު ނުކުރެވޭނެމިހެހެންވެބް ކޮންފަރެންސާއި މިޮގތަށް  ތައް ވެސް މިދެން ކޯޓު  އި ލިޔެފަތާހުރީ  މި

ވުން  ޒިރު ހާނޫނިއްޔާ    ވުމަށް ނުރަްއކަލެއްޒިރުހާަގކުރޭ ެއއީ އެހެން  ފާހަބަ  އެަގއި  ބޭފުޅުންެގ ކޮެމންޓެއް  . އެހަކަތައްވާ

ކޯޓުތަކަށޭ    ނޭގތޯއި  ތިޔާރު ެއކަމާ ޮގތެއް ނިންމުމުެގފުޅުންނަށޭ އޮންނާނީ އިޚްބޭ  އިރެއްަގއި ެވއްޖިްއޔާ އެނުކުރާމަނާ  

 ނީ. އެއީ ތެދެއް.  ހޭއޮންނަންޖެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 .  ލިޔެވިފަވެސް  މިހާރު ޮގތަށް އޮތީށް ެގންދެވޭ ކޯޓުން ނިންމީމަ ނޫންތޯ ކުރިއަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

އަަގއަޅު ކުރީ.  ޮގތަނޑުމެން  އިބާރާތެއް  ކުއްލި  ތަންކޮ  އެ  "ރިކަން ރައްކާތެ"ށް  އިންނަނީ  ކުރީަގއި  ެގނައީ.  ޅު 

ކުއްލި   އެ ވަރިހަމަމީހުން ެގންދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް ނެތް.  ވެސް  ތަކަށް  ކޯޓު  ޔާ ދެން އެހިސާބުންޖިއް އްނުރައްކާވެ 

އެ ހިސާބެްއ  ނުރައްކަލެްއ  ވެސް  އޮތަދެްއަގިއ  އްޙަސަރައެހެން  އުމުެގ  ޤަން  ޅިމުހެން  ކޯޓުތަކަށް  މީހަކު މާލޭެގ  ސް 

އިބާރާތް   ޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން    ދެއްތޯ.  އޮތީނުދެވޭކަހަލަ    ޞަ ޚާއް  އިންނާނީ  ިއރުގައިކޮށްލިއިބާރާތްއެހެންވީމާ، 

އެއް އެކަެމއްެގ  ޘާކާރި  ، އެދިސާއެއް އެ ޙާއްކަލެއްެގ ސަބަބުން  ކުއްލި ނުރައެ  ން  އެކަެމއް މަނާވެެގއެއީ  ފައި.  ސަބަބެއް ލާ

. ކޯޓުންނޭ   ކޯޓަށްއޭ ދެެވންޖެހޭނެއިރެްއގައިމަށް މަނާވެެގން ނުވާހާއު ނޫނިއްޔާ ދިށްޒިރުވުމަހާސަބަބުން ކޯޓަކަށް މީހަކު  

ައއިއްސަ    އަމުރުތަކެއްެއކަހަލަ  އެނައުންސްމެންޓެއް    އެކަހަލަކިޔާފައި     މަނަލޭނާކޮށްފިއްޔާއިޚްތިޔާރު އޮންނާނީ. މަ  އެ

އެހެންވާއޮ ދެއްތިްއޔާތާ  ނުކުނީ  އެ  އެހެންވީމާ،  މިތާއަތޯ.  އަލިއަޅުވާލާފައި  އެ  .އޮތީ  ށް  ކޯޓުެގ  ބައޮދެން  އަމުރު ތް 

ށްެގން  ކޮކުރާ، ފެކްސްސްތުަގއި ފެކްދާންވާ ޮގނށް ހަރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަދުކުރުމުެގ ވާހަކަ އިނޭގތޯ. އަމުރު ރައްދުކުއްރަ

ކޮށް  ނިކްޓްރޯ އިލެކްޮއންނަނީ  މި  މީަގއިކަމަށް. އެކަމަކު    ންށްެގކޮދެނީ ފެކްސްއެ އަމުރެއް    ށްމީހާއަ  ދުނުއަމުރަކަށް އެ

 ތޯ.  ވެސް ދެއް ެއޮގތްހެން ރަނަގޅީޑަށް ހީވަނީ އެބައޮތް. އަޅުަގނ  އިވާހަކައިގަ ެގ ޕީ.ޖީކަމަށް.   ރަނަގޅު ޮގތްދެވޭ  އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ވެސް.    ޅެނީުގެގންމެޝިން  ފެކްސްމި ޒަމާނުެގ ކޮންބައެއްތޯ  .ޅީތް ރަނަގއެޮގ
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

  ރާބަރަށް ބަ   އަމުރު ލިބޭނެ ނޫންތޯވެސް މީެގ މި  ފޯނުން  ކޮންމެ މީހަކަށް   .ޝިންޅޭނީ ފެކްސް މެކޮން ބައެއްތޯ ެގންުގ

 ކޮށް.  ނިކް އިލެކްޓްރޯދެއްތޯ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 ންޏާ އެ ނިމުނީ.  ކުރެވެއެކަން ކަށަވަރު

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ކަ  ފައިވިހަަގކުރެ ފާ  މި  އެހެންވީމާ،.  ބަރާބަރުއާދެ!  އާދެ!   ބައެްއ  ައޅުަގނޑުހުރި  ދަންނަވާލަނީ    މި  ެވސް  ންކަން 

އާދެ! އެހެންވީމާ، މި ނިމުނީ އިނޭގތޯ. .  ބިލު ހުށަހަޅަން  އިކޮށްލާއިރުގަ ފްޓްރާޑްރާފްޓް ރީޑް  އްކަލައެ ެގ  ންއަޅުަގނޑުމެ

ދެން އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ބަްއދަލުވުން ބާއްވާނީ ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ މާދަމާ އިނޭގތޯ. މާދަމާެގ، މާދަމާ މަޖިލިސް 

 މަންޑޭަގއި.  ؟ މާދަމާއަކު ނޫން ދެއްތޯ އޮންނަނީ؟ އޮވޭތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މާދަމާއަކު ނޫން. މަންޑޭަގއި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެކަމަކު އަޅުަގނޑަކަށް  ؟ މަންޑޭަގއި އެހެންެވއްޖެއްޔާ ާމދަމާެގ ރެއަށް ހަމަ އެްއކޮށް ނިންމާލަން ހިފިއްޔާ ކިހިނެއްވާނީ 

ާވޮގތަކީ ދުވާލު  ހިޔެއް ނުވޭ އަޅުަގނޑަށް ތި ހުރިހާ އެއްޗެއް ލި ޮގތަކުން  ަވުގތު ލިބޭ  ޔެވޭނެހެން ވެސް. މާދަމާެގ 

ަގޑީަގއި ވަރަށް ދަތި ހާލެއްަގިއ މި ލިޔަންޖެހެނީ. ރޭަގނޑުަގިއ ކިރިޔާ ވެސް ދެން ބާކީ އޮތް ވަުގތުަގއި ލިޔެވޭ ެއއްޗެއް  

 ލިޔެވޭނީ. ެއކަމަކު ވެސް ީވަވރަކުން ކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދުފޭދޫ 

 ؟މާދަމާ ކުރަން ނޯންނާނެ ނޫންތޯ ކަމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ީވވަރެއް ކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑު މާދަމާ ރެއަށް ކިޔާނަން އިނޭގތޯ ހަމަ މި ޮގތަށް. އޭރުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  

ދެން ހަމަ އެއާެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ އެއްކަލަ މައްސަލައިން ކުރިައށް ދިއުން. މިހާރު އެ ދެ  ނިންމާލެވުނީ ބިލު.  

ކަންތައް ެއއްކޮށްލާފައި ބޭްއވޭތޯ ބަލާނަން އިނޭގތޯ މާދަމާ ރޭެގ ބައްދަލުވުމަށް ޮގވާލާނީ މި ދެންނެވި ޮގތަށް. އޭރުން  

ތަްއ ކުރިއަށްެގންދާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް ދެ ކަންތައް ެއއްކޮށްލެވިފައި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް

ވަުގތުތައް މި ހޭދަކޮށްލަނީ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުުމަގއި. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މީތި  

މާދަމާ ރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި މި ބިލުެގ އެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަސްެވވިފަ. އެހެންވީމާ،  

އަނެއްކާ ވެސް ބައްދަލުކުރާ ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ މާދަމާ ރެއަށް 

 އަނެއްކާ މި ބިލުެގ ސުންަގޑި އިތުރު މި ކުރަނީ އިނޭގތޯ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

_________________ 

 

 

 

   

 

  




