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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  އަޝިޖުޑީ މިހާ  30ރީ  ކޮމިޓީަގއި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ތިއްބެވީ  ަވނަ  ހުޅަނުގރު  ދާއިރާެގ   ހެންވޭރު 

ލަޠީފް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   މެންބަރު  ޙަސަން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ  ޢަބްދު،  ،  ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ   ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، ކެންދޫ ދާއިރާެގ  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ 

މެންބަރު  ޙުސައި ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލިނިގލި  ޙުސައިންން،  ފަހުމީ  ސަޢުދު  ިއމްތިޔާޒު  މާފަންނު   ،އަޅުަގނޑު 

ދާއިރާ އިޖު  އިއްޔެ  .އުތުރު  ޖިނާޢީ  އެއީ  މަސައްކަތް  ކުރަމުންދިޔަ  ެގނައުމުެގ  ރަޢާވެސް  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ތުެގ 

  ވަނަ،   30،  ވަނަ  30ވަނަ، އާދެ!    30އި އޮތް ހިސާބަކީ  ބިލުެގ މަސައްކަތް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެވިފަ 

އަދަދު  30 ދެއްތޯ  ާގނޫނުެގ  ؟ ެއއީ  )ހ(ެގ    34ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާެގ  ޮގތަށް    4ވަނަ  އަންނަނިވި  ނަންބަރު  ވަނަ 

.  އެތަނާއި އެތަނުަގއި ހުރި ކަމާ ބެހޭ އެއްޗެހީެގ ފޮޓޯ ައދި ނުވަތަ ވީޑިޔޯ ނެުގން   -4ެގ )ހ(ެގ  34އިޞްލާޙުކުރުން.  

)ހ(ެގ  34 އިޞްލާޙު   4ެގ  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  ދެންމެ  މިޮގތަށް  އަކުރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވު ވަނަ  މަށް 

ާގނޫނުެގ    31އެއްބަސްެވވިއްޖެ.   އިޞްލާޙުކުރުން.    35ބުނެިވދިޔަ  ޮގތަށް  އަންނިނިވި  )ރ(  ާމއްދާެގ  ެގ  35ވަނަ 

   އަމުރަކާ ނުލާ އުޅަނދެއް ބަލައި ކޯޓު   ،ހިނދަކު  އެހެން ާގނޫނެއްަގއި ެއހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަައޅާފައި ނުވާހާ  -)ރ(

މައްޗަށް   ސަބަބެްއެގ  އެކަށީެގންވާ  ާވކަމަށް  ވުޖޫދުަގއި  ހާލަތެއް  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ފާސްކުރެވޭނީ 

މާއްދާ މިޮގތަށް   ރަނަގޅު ބިނާކޮށް ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުަގއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

  ެއއީވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    36ފާސްވީ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    .ފެނުނީމި  ކަމަށް  

ދަންނަވައި އަޅުަގނޑު  ޢަމަލުކުރާޮގތް  މިހާރު  )ހ(36ލާނަން.  )ހ(  އަމުރެ  -ެގ  ތަނެއް  ކޯޓު  އަމިއްލަ  ދަށުން  ްއެގ 

ބޭ  ބަލައި ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ނުވަތަ ފާސްކުރުމުަގއި  އެްއޗެއް  ހުއްދަކުރާ  ހިފެއްހެޓުމަށް  އަމުރުން  ެއ  ނުންކުރުމަށް 

ކުށްކޮށްެގން ހޯދިފައިާވ މުދަލެއް ކަމަށް ބެލުމުަގއި އެކަށީެގންާވ ހެކި ލިބިފައިާވ ެއއްޗެްއގެ   ،ކުށްކޮށްެގން ހޯދިފައިވާ 

ނުވަތަ ެއ އެއްޗަކުން ބައެއް ނުވަތަ    އިމްޕަލް ނެުގމުަގނުވަތަ އެ ެއއްޗަކުން ސާ  އިމުަގފޮޓޯ އަދި ނުވަތަ ވީޑިޔޯ ނެގު 

މި ިމޮގތް  ލިބިެގންވޭ.  އޮފިސަރުންނަށް  އިދާރާެގ  ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު  ބާރު  ހިފެހެްއޓުމުެގ  އެކުަގއި  ެއއްޗެއް    އީ އެ 

ޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަ  .ހުށަހެޅިފައިވާ  އެހެންވީމާމިޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް  ވަނަ މާއްދާެގ    30،  ށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ. 

ޮގތް އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް ފާސްވީ. ދެން އިން މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ ަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް)ހ( ދެންމެ އަޅު

މާއް  36ާގނޫނުެގ   މިހާވަނަ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  )ނ(  ޢަދާެގ  ާގނޫނުަގިއ  ރު  މަލުކުރަމުންދާ 

)ށ(  މި  -)ނ(  ،އޮތްޮގތަކީ އާއި  )ހ(  އެމާއްދާެގ  ދަށުަގއިވާ  ަގއި  އިމްތިޔާޒުެގ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ނަމަވެސް  އޮތް  ހެން 

އޮފިސަރުންނަ ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު  ބާރު  ހިފެހެއްޓުމުެގ  ނުވޭ.ތަކެތި  ލިބިެގނެއް  އެހެންވީމާ  ށް  މިހާރު އޯކޭ.   ،

)ށ(  36ޮގތަކީ  ވާ   ހުށަހެޅިފައި އާިއ  )ހ(  މާއްދާަގއި  މި  ބަލައި)ނ(  ނަަމވެސް  އޮތް  އެހެން  ުމެގ  ފާސްކުރު  ަގއި 

ޑިޕްލޮމެޓިކް ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ  އެްއޗެއަމުރެއް  ދަށުަގިއވާ  އިމްތިޔާޒުެގ  ާގނޫނީ  ދަށުަގިއވާ  ްއސާއި  އިމްތިޔާޒުެގ   



  

އެ އެްއޗެ ލިބިެގންވާ  އިމްތިޔާޒު  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ާގނޫނު    ނޫން  އްސާއި  ބާރު  ހިފެހެއްޓުމުެގ  އެްއޗެހި  ވެސް 

ލިބިެގންނުވޭ.   އޮފިސަރުންނަށް  ފާސްވީ  ތަންފީޛުކުރާ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  މާއްދާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ، 

މިހާރު   ތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ކޮމިޓީއާވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ޮގ  36ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -34އިނޭގތޯ.  

 ދާއިރާގެ  ތިވެރިމައަދި    ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފޮނަދޫމެންބަރުން. އެއީ    2ުގޅިވަޑައިެގން  

މެންބަރު    3އަދި    .ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި    މުޙައްމަދު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ފޭދޫވަނަ 

އި  ުގޅޭ ކަމަކަށްވާތީެވ ެއއީ ތަނާ   ފެދުނު ސުވާލާއުއެ  ދެންމެ    އިެގ )ބ( ވެސް ޕާކުކޮށްލާފަ 36،  . އެހެންވީމާނިހާދު

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން    36  ާގނޫނުެގ  ލައިަގއި. ބުނެވިދިޔަލަފްޒުެގ މައްސަމި ދެ    މުދަލާ

އޯކޭ.    ރުއަކުދެ   )ތ(36އިތުރުކުރަން.  ބަލައި  -ެގ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ބ(ަގއި  ާއއި  )ރ(  މާއްދާެގ    މި 

ވެރި މުދަލުެގ  ނުވަތަ  ތަނުެގ  ތަންފީޛުކުރަމުންދާއިރު  އަމުރަށް  ކޯޓު  އެފާސްކުރުމުެގ  ނުވަތަ  ފަރާތެއްެގ  އިފަރާތް  ން 

މުދަލުެގ އިންވެންޓްރީ   ަގއި ބަޔާންކުރާ)ރ(  މި މާއްދާެގ  މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު

ދޫކޮށްފައެކުލަވައި އެތަން  ބޭނުންނުވެ  ހުންނަން  ހާޒިރުވެ  ހާޒިރުަގިއ    އިލާއިރު  ފަރާތެއްެގ  ެއއިން  ހިނގައްޖެނަމަ 

ޙަމުދަލު ލިބިދޭ  އިން  )ރ(  މާއްދާެގ  މި  ނެުގމަށް  އިންވެންޓްރީ  ބެލެވޭނެެގ  ކަމުަގއި  ދޫކޮށްލީ  ެއވެ.  އްޤު 

ހާޒިރުަގއި މުދަލުެގ އިންވެންޓްރީ    ނާއެހެންނަމަވެސް، ެއއިން މީހަކަށް ކޮންމެ ވަުގތެްއަގއި ެވސް އަނބުރާ އައިސް އޭ

ެގންދިއުނެ ކުރިއަށް  ކަންކަން  ލިބިެގުގމުެގ  ޙައްޤު  އަޅުަގނޑުމެން މުެގ  މާއްދާއެއް  ކޮން  އެއީ  ދެންމެ  ންވެެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު    36ެގ )ތ( ފަހަތަށް އަކުރެއް.  36؟ ޕާކުކޮށްލަން

ާގނޫނުެގ    ެވސް މި  އަކުރު މި ދެ  އިތުރުކުރުން. މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ޕާކު   ެގ  ވަނަ މާއްދާ   36ކޮށްލީ. ބުނެވިދިޔަ 

އިތުރުކުރަން މާއްދާއެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފާސްކުރުމަކާ  .ފަހަތަށް  ބަލައި  އިތުރު  ނެގޭ   ައރިމަތީ ސުރުޚީ.  ނުލާ 

ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތް    36އާއި    ވަނަ މާއްދާ  31ާއއި    ވަނަ މާއްދާ  29މި ާގނޫނުެގ    1ެގ    36އެްއޗެހި. އެއީ  

ސުވާލުކުރުމުަގއި ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަނުމުަގއި ނުވަތަ    ފުލުހަކު މީހަކާތީން  ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ާގނޫނުަގއިވާ ޮގތުެގމަ

ެއއްޗެްއ  ޚިލާފު    ވެށީެގ ތެރެިއން ާގނޫނާމުަގިއ ނުވަތަ ކުށުެގ  ުމަގއި ނުވަތަ ފަހަތުން ފަހާ ދިއުއުޅަނދެއް ހިފެހެއްޓު

ޗެްއ  ްއެގ ޮގތުަގިއ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ެއއްކުރާ މަްއސަލައިަގއި ހެްއކެެއަވުގތަކު އެ ފުލުހަކު އޭނާއާ މުޢާމަލާތް  ނުވަތަ

ބަލައި  މިންވަރެއްެގ  އެ  އެްއވެސް  އެ  އޮެވއްޖެނަމަ  ފެންނަން  ލޯމައްޗަށް  ދިމާލަށް  ބޭނުންނުވެ  ްއޗެއް ފާސްކުރުމަކަށް 

ހިފަހައްޓައި ނުލާ  އަމުރަކާ  ކޯޓަށް   ކޯޓު  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ނުވަތަ  އަދި  ެގނައުމަކަށް  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ފުލުހުން 

ނާޅަެއވެ.  ހު ހުރަހެއް  ާގނޫނު  މި  ާގނޫނުެގ    38ށަހެޅުމަކަށް  ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާ.  މާ   38ވަނަ  )އ(  ވަނަ  އްދާ 

އެހެންވީމާ ކަމަށްއުނިކުރަން.  ފެންނަ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އުނިކުރުމަށް  )އ(  އެކަން    ،،  މާއްދާއިން  އަނެއް 

ދެން   ާގނޫނުެގ    39ހާސިލުވާތީވެ.  ބުނެވިދިޔަ  ނަންބަރު.  ޮގތަށް   38ވަނަ  އަންނަނިވި  )ވ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ަގިއާވ  މި މާއްދާެގ )ކ(  -ެގ )ވ(38އިޞްލާޙު. އަޅުަގނޑު ކިޔާލާނަން ރެކޯޑުަގއި.    ، ެގ )ވ(38.  އިޞްލާޙުކުރަން



  

މަލުކުރުމުަގއި ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާއާ އެއް ޖިންސުެގ އޮފިސަރަކު ެއތަނުަގއި ނެތްނަމަ އޭނާާއ  މަތީން ޢަޮގތުެގ

ޖި ހާޒިރުކުރުވާ  އެއް  އެތަނަށް  މީހަކު  މެދުވެރިކޮށް  އެންސުެގ  ބަލައި   މީހަކު  މީހާ  ތުހުމަތުގައިވާ    ކުށުެގ 

  ވެސް އެތާނަގިއ ތިބެންވާނީ ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ   ފާސްކުރެޭވއިރު  އެހާލަތުަގއި މީހަކު ބަލައި  .ފާސްކުރެވިދާނޭ

އްދާ ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ.  އެއް ޖިންސެއްެގ މީހުން ެއކަންޏެވެ. ދެންމެ މިދެންނެވި މާ

އެންމެ އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާއާދެންމެ  އެޓެންޑުވި  މި  މަސަ  ފަހުން  މިއަދުެގ  ނިންމައިހަމައިން  ލާނަން. އްކަތް 

ނި އެދިަވޑަިއަގންނަވާތީވެ،  އެބަ  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކުރިއަށް  ހާދަށް  ނިންމާލުމުެގ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިހާދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

ވެސް  ނުހެން އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީެގ އެހެނިހެން  ދީ އަނެއްއްރިރު، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ހޯއިްއޒަތްތެރި މުޤަ

ިއމީޑިއޭޓު ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން  ކަށް  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދިމާވެެގން އުޅޭ ބޮޑު މަްއސަލައަ

ެގ  ހެއް ކުރާ މީނަށް ފުރައްސާރަވާހަކަ ހަމަ ހާމަކޮށްލަންވެެގން. ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުަގއި ކުޑަކުދިން  ކަމަށް ފެންނާތީވެ އެ

މީހު ފަޅާ  ކުޑަކުދިން  ކިޔަިއެގން  ނުވާތީއޭ  ހިމެނިފައި  ލިސްޓުަގއި  އެ  ނަން  އެ  ހަމައެކަނި  ދޫކުރަމުން  ވާހަކަ  ން 

ހައި ނިންމާފަ  ކޯޓުތަކުން.  ރިފަރކޮށްފަ  އިކޯޓުން  ނިންމުމަކަށް  ދޫ  އިއިންނަ  ކޯޓުން  މިެގންދަނީ.  ދަށު  ކުރަމުން 

މި  އެހެންވީމާ އެކަމަކު  ނެތީމަ.  ލިސްޓުަގއި  ކުށްތަކުެގ  ހިމެނޭ  ޮގތުަގިއ  ކުށެްއެގ  ބޮޑު  ެއއްކަލަ  އަޅުަގނޑުމެން   ،

ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުެގ  ނިުގޅައިެގންފަވެ  ާގނޫނަކީ  ާގނޫނެއް  އި ސް  ާގނޫނެއް    .އޮންނަ  ބޮޑު  ހަރަށް  އަ  25ިމއަށްވުރެ 

މިނިވަން    ނެތިެގންނޭ ކިޔައިެގން އެންމެންމި އަކުރު  އެކަަމކު މިދެންނެވި ތަނުަގއި    ޖަލަށްލެވޭ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން.

އެހެންވީމާ ހައްލެއް  ވަމުންދަނީ.  އަވަސް  ތަންކޮޅެްއ  އެއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ފެނޭ ،  އަޅުަގނޑަށް  ފެންނާތީވެ  ހޯދަން 

.  ވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެެގން  ، އެއެހެންވީމާ  ކުރަން.އަޅުަގނޑުެމން    ހަމަ ޖަލްސާއެއް ބާއްަވިއެގން ނަމަވެސް މިކަން

ޖަލްސާއެއް ބާްއަވއިެގން ނަަމވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުދިންެގ ވާހަކައަކީ މި ބޮޑު ާގނޫނުެގ ތެރެއަށް މި އެްއޗެްއ  

 ެގން މިކަންކުރެވޭނެ ޮގތެްއ ހޯދަން.  ލައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! އާދެ! އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ަވރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެްއ  

ވަރަށް ތެރޭަގއި  ޕަބްލިކުެގ  އަދި  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ފާހަަގކުރެްއވީ  ދަްއކާ  ތި  އޮޅުވާލައިެގން  ބޮޑަށް   

އެހެން ާގނޫނަށް ެއ ބްލޭމުކުރާ    އިވާހަކަތަކެއް ޒިންމާތަކަކުން ެއއްކިބާވެ ކުރެވެން ހުރި ކަންތައް ނުކޮށް ދޫކޮށްލަްއވާފަ



  

ވަރަށް   ފެނޭ.  އެބަ  ދައްކާތަން  ވާހަކަ  ޙަޤީޤަތާޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ބޮޑު  ކަމަށް  ވާހަކަެއއް  ދައްކާ  ޚިލާފަށް 

 އެދޭ.  ފާހަަގކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް ތިކަމުަގއި ެއއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ފުރުޞަތަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ކަންބޮޑުުވމެ ހަމަ  ކަންތަްއ  ފާހަަގކުރި  އެ  ނިހާދު  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ފާހަަގޝުކުރިއްޔާ  ޮގތަށް  ކުރަން.  އް 

ބުއިޖުރަޢާ ާގނޫނުަގއި  ާގނޫނުތަކަކީ އިޖުރަޢާތު  ބައެއް  ެއ  ނޭ  ާގނޫނުތަކެކޭ.  ޚާއްޞަ  ާގނޫނަށްވުރެ އިސްކަންދޭނެ  ތު 

ޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކު  ،ހުންނަ  އިުގޅޭ ޮގތުން މި ހެދިފަ  ނޭކަމެއް ކުޑަކުދިންނާޙާއްޞަ ާގނޫނުެގ ތެރޭަގއި ހިމެ

ޝަރީޢަތް ާމއްދާތައް ކިޔާއިރުަގއި ހަމަ    ނަ ާގނޫނަކީ. ދެން އެ ާގނޫނުެގދިފައި ހުންުގޅޭޮގތުން ހެ  ޖިންސީ ޯގނާކުރުމާ

ފުރުޞަތެއް.    ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަކީ ހީވަނީ ހަމަ އޮންނަ  ހިފެހެއްޓިފަ. އަޅުަގނޑަށް  ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ވެސް 

އެ ެއޮގތަށް  ަމއްސަލަެއއްހެން  ޖޭ.އެސް.ސީ  .ކުރަންޏާ  ފަނޑިޔާރުެގ  ކަމަށް  ެއއީ  ބަލަންޖެހޭނެ  މިކަމުަގިއ  މި  ން 

އަޅުަގ ެގންދިއުކޮމިޓީން  އެ  އެޮގތަށް  ހީވަނީ  މުހިންމުނޑަށް  މުޠު  މަކީ  ހަމަ  ވަރަށް  އޮތް ކަމެއް.  ފެންނަން  ލަޤަށް 

ހައްޔަރުކުރި  މުޒާހަރާކޮށް  ހަމަ  އެހެންވީމާ އޮވޭދުވަހު    30  އަސްކަމެއްަގއި  ިގނަދުވަހު.  ެއއަށްވުރެ  އޮވޭ.    ،  ވެސް 

ފެން މުޠު  ވީމާ،އެހެން ޢަލަޤަށް  އެޮގތަށް  ކަމެްއަގއި  އޮތް  އަޅުަގނޑަށް ނަން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މަލުކުރީމާ  ހީވަނީ   

ެއޮގތަށް  ސަމާލު މަޢުލޫމާތު  އެ  ެއކަން  ޖޭ.އެސް.ސީއަށް  ހަމަ  އޮތީމަ  އަިއއްސަ  ބޮޑުކަމެއް  އެވަރުެގ  ކަމަށް 

 ، ެއކަން ހަމަ ހުށަހަޅާލަންވެެގން.  އެހެންވީމާ  ށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ.ކަމެއް ކަމަ ހިއްސާކޮށްލުމަކީ މުހިންމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކުށެއެްގ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭތީވެ   ފަދައިން އިނޭގތޯ ޖިނާޢީ ބޮޑު  ފާހަަގކުރެއްވި  އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް އެ

 ން ކުރާކަން އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. އެކަމަކު މިހާރު ބޭފުޅުން މި ކަންތަްއތައް މިހެބޭވާޮގތެއް ކަމަށް މިޮގތަށް މާނަކޮށްެގން  

ޢަ އިނޭގތޯ. ޖިންސީވެސް  ކުށަކީ  ކުށެްއ އެ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ޮގތެްއަގއި ޖިންސީ   ،މަލުކުރެޭވ    ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ 

ޖިނާޢީ ކުށެއް.  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ކުށަކީ  ޖަފުރައްސާރަކުރުމުެގ  ދުވަހުެގ  އުމުރު  މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ  ކުށަކަށް  ބޮޑު  ލު   

ކުރެވިދާނެ  ހުކުމެއް މީހާ  ވެސް  އަދި  ކުށަކީ.  އެ  ހައްޔަރުކޮށްފަ  ކުރެވޭތުހުމަތު  ،ކުށެއް  ޝަރީޢަތް    އިމީހާ  އެ 

ސެންޓެންސިން ހައްޔަރުކޮށްފަ ގ ނިމެންދެން  އެމީހަކު  ވެސް  ހަމައަށް  ބޮޑު    އިއާ  ކުށުެގ  އެ  ކުށެއް.  ބެހެްއޓޭ  ވެސް 

ކުރީަގިއ    ތްތަކަކީ މީެގތް ކުށެްއ އިނޭގތޯ. އޭެގ އިޖުރަޢާއޮ  އިފަކަމަށް ޓަކަިއ ަވކި ޚާއްޞަ ލެޖިސްލޭޝަނެއް ހަދާ

މި ެގްއލި  ދިމާވި މައްސަލަތަކަކީ  ހެކި  މުއްދަތު ނަަގިއެގން  ިގނަ    ، ދަޢުވާކުރުން ލަސްވެ  ،ޒާތުެގ މައްސަލަތަކުަގއި 

ކުމްކުރަންވީ މުއްދަތު  ކަނޑަެއޅިެގން ހުވެސް  ަވކި މުްއދަތުތަކެއް    ޝަރީޢަތް ލަސްވެ މިހެންވާތީވެ  ،ތަޙުޤީޤު ލަސްވެ

އޮތް   ނިުގޅަިއަގނެފައި  ވެސް  ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުެގ  އަދި  މައްސަލަައކީ.  މި  މަްއސަލައެއް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ވެސް 



  

ހި ނުވެސް  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ާގނޫނަކީ  އެ  ާގނޫނު  ހިފަހައްހަމައެކަނި  ޙައްޤު  ޒާތުެގ  ެއ  ޓަިއެގންފެހެއްޓޭނެ   

އެހެންވީ ެއކަމަކު  މިހާރުމާއުޅެނީ.  ކުށެކޭ  ބޮޑު  މިދެންނެވިހެން  މި  .ވެސް  ،  އިޖުރަޢާ  ހަމައެކަނި  ޖިނާޢީ  ތުެގ  އޮތީ 

ބޭފުޅުން   މި  ނަޒަރުަގއި  ބޭފުޅުންެގ  މި  ކަމަށް  ނެތީމަ  ނަން  ެއ  ލިސްޓުަގިއ  ކުށުެގ  ބޮޑު  އޮންނަ  އެ  ާގނޫނުަގއި 

ަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ ބޮޑު  ވިދާޅުވަނީ ެއީއއޭ މައްސަލަައކީ. އެކަމަކު އޯލްރެޑީ ެއއީ ބޮޑު ކުށެކޭ އަޅު

ވާ ލީމަ  ލިސްޓަށް  ކުށަކީ.  އިޖުރަޢާކުށެއް  ޚާްއޞަ  ެއއްކަލަ  މިޮގތަކީ  އިޖުރަޢާހުންނަ  ތުަގއި  ޚާއްޞަ  ،  ތްތައް 

 ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ލިސްޓަށް ނުލާޓަކައި  ނުހިނާގފާނެ ކަމަށް  ތްތައް  ޖުރަޢާއޮންނަ އި  ާގނޫނުަގއި މި

މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެތީ.  އޮ މި  މިހާރު  މިހާރު  މިން  ވެސް  ލިސްޓަށް  އެ  ބިލުަގއި  ލާފަ  ކުރަމުންދާ  ދެން    އިލީ. 

އެންޝުއަރ  އެކަމަކު އިޖުއަޅުަގނޑުމެން  އޮތް  ާގނޫނުަގއި  ޚާއްޞަ  ހަމަ ރަޢާކުރާނަން  އިނޭގތޯ. ތްތަްއ  ހިންުގމަށް   

ކުށެއްއެހެންވީމާ ބޮޑު  އިްއޒަތްތެ  .،  މައްސަލައަކީ  ހިންާގ މިހާރު  އެ  ކޯޓުެގ  ވިދާޅުވިފަދައިން  ސިރާޖު  މެންބަރު  ރި 

ޕޭމަންޓަށް އަޅުަގނޑުމެން  ނޭރީމަވްޕޭ  ،މައްސަލަ  ބުނީމަ  ފުލުހަކު  އަރާށޭ  މައްޗަށް  އަޅުަގނޑުމެން    މަންޓު  ވެސް 

މިއީކީ  ،  ރީޢަތްކުރުމެއް ނެތި. އެހެންވީމާނުލާ ޖަލުަގއި ޝަ  ވަންދެން އެބަ ބާއްވާ ހުކުމަކާދުަވސް  40  އްސަެގންގޮ 

އެ ނޫން.  ނާޖާއިޒު   އެބޭފުޅުން    އިންޞާފެއް  އެ  ކޯޓުން  އަދި  ވާހަކައެއް.  ދޮުގ  ބުހުތާނު  ބޮޑު  ވަރަށް  ދައްކަނީ 

އެހެންކަމެއް   ކޮންެމވެސް  ނަާގ  ލިޔަން   އެފައިދާއެއް  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލަިއަގިއ  މި  ޖޭ.ެއސް.ސީއަށް    ކުރަނީ. 

ރަލް ވެސް ެގންނަން ފެންނަ ކަމަށް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކިއުޓަރ ޖެނެޕްރޮސެނޫނީ    ކަމަށްވެސް ފެންނަ  

 އަރުވާނަން ޙަސަނަށް. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު  އި ސަޢުދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލިނިގލި

ހުށަހެޅު އެ  ނިހާދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  މައްސަލަ  އަޅުަގނޑު  ިމއީ މި  އްިވ  ބަލައިަގނެ  މިއަދު  ކޮމިޓީން 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭވަރު އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ނޫން.  މެންބަރު ސިރާޖުކަމެއް  މި   އެ    ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އަދި  ފާސްކޮށްފައި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ކޮށްފަިއ  ދީޤުތަޞްމައްސަލަިއަގއި 

ފޮތެްއ   އެންމެ  ާގނޫނުެގ  ެއ  ޮގތަކަށް  ަވކި  ޮއއްާވ  ނިޒާމުތައް  ބެލޭނެ  ކަންކަން  މި  ތެރޭަގިއ  އިމުެގ  ާގނޫނީ  ހުރި 

ކުމްކުރި ފަނޑިޔާރުންނާއި ދޭތެރޭަގއި ނަޒަރިއްޔާތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޝައްކުކުރެވޭ ބޮޑެތި  ހުބަލައިެގން މި  

މަ ތަރުހީބުދޭ  އެހެންވީމާއްސަލައެކުށްތަކަށް  ދިރާސީއް.  މައްސަލަ  މި  ބަލައި،  އެޅުމަށް  ،  ޓަކަިއ    ފިޔަވަޅު 

ކިއުޓަރާއި ެއޓަރނީ ން މި ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެއަދި އަޅުަގނޑުމެ ނުވަން. ދެންން ފޮއެސް.ސީއަށް މި ަމއްސަލަ ކޮމިޓީޖޭ.

 . ޖެނެރަލް ވެސް ހާޒިރުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

އެކަން.   ހިނީގ  ކިހިނެއްކަން  ކަންނޭނެގ  ސާފުކުރަންވީ  އަރިހުން  ޕީ.ޖީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ފުރަތަމަ  ތެންކިއޫ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަަގކޮ އަޅުަގނޑު  މައްސަލައެއް  އާދެ!  ކޯޓުެގ  ހަމަެއކަނި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މައްސަލަ  މި  ބޭނުންވަނީ  ށްލަން 

އުޅެނީ އިނޭގތޯ. އަދި ާގނޫނުެގ މައްސަލަެއއް ވެސް ނޫންހެން މި އުޅެނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި   ނޫންހެން މި 

ުގޅޭޮގތުން ހެދިފަިއވާ ޚާއްސަ    ންސީ ޯގނާކުރުމާމެންބަރަކު މިތާނަގއި ފާހަަގކުރީމަ ކިޔާލާނަން މިީއ ކުޑަކުދިންނަށް ޖި

ކިޔާލާނަން  30ާގނޫނުެގ   އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  )ހ(  މާއްދާެގ  ދަށުން    .ވަނަ  ާގނޫނުެގ  ތުހުމަތުމި  ކުރެވޭ ކުށުެގ 

ިއ  މަލުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގތަކާ އެްއޮގތަށް ޢަ އުސޫލުއިމެދު މި ާގނޫނުަގއި ލިބިދޭ ޚާއްޞަމީހަކާ

ހައް  ތުހުމަތުަގިއ  ކަުމެގ  ކުރި  ކުށެްއ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ަމރުޙަމި  ތަޙުޤީޤުެގ  މީހާ  ޝަރީ  ލާޔަރުކުރެޭވ  ޢަތުެގ  އާިއ 

ބަންދުަގއި ދެމެހެއްޓުމުެގ އަމުރެއް ހޯދުމަށް ޕްރޮސެމަރުޙަ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިދިނުން ލާ ނިމެންދެން 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާގތުަގއި އެދެވިދާނެއޭ. އަޅުަގނޑު މި ބުނީ ާގނޫނުަގިއ  އޮފް ޕޮލިހަށް ޕްރޮސެ  އެދި ކޮމިޝަނަރ

ހޯދައިދީފަ  ޙައްލު  އޮތީ  މި  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ެއހެ  އިއެބައޮތޭ  މައްސަލަެއއް.  އަޅުަގނޑަ ންވީމާއޮތް  ކަށް  ، 

މެއް ނުކޮށްެގންނެއް ނޫން  މި ާގނޫނުަގިއ ލިޔެފައި ނެތިެގންނެއް ކޮންމެހެން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަކުރެޭވ  ބޫލެއްނުޤަ

 ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ އެކަން ހަމަ ރެކޯޑުަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން.ހެންވީމާމިކަން މިޮގތަށް މި ހިނަގނީ. އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކަންބޮޑުވު އިނޭގތޯ  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މައްސަލައާއާދެ!  މި  އެހެންވީާމ،    ުގޅިެގން  ން. 

ަވުގތެއް ނަންގަވާފައި   މި   ، މި މައްސަލައިަގއި ވާހަކަދައްކާލަން ކިހިނެއްތޯ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއަޅުަގނޑުމެން 

ވެެގން މި އުޅެނީ ކިހިނެއްވެތޯ މި ކޯޓުތަކުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ ނޫސްތަކުަގއި ލިޔެފަިއ  

ުގ އެާއއި  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަތައް.  ޙަޤީޤަތާޅިހުރި  ައސްލު  ޭއެގ  ވާސިލުުވމަށް  ެގން  ދެނެަގތުމަށް   ހަމައަށް    ޓަކައި 

މި ވެެގން  ދެނެަގތުމަށް  ޓަކައި  ޮގތް  ޕްރޮސެޓަކަ  ުއޅޭ  ޖެނެރަލާއި  ކިހިނެއްތޯ   ކިއުޓަރ  ބަްއދަލުކޮށްލުމަށް 

ކިއުޓަރ ހެނެއް ޕްރޮސެންމެމެންބަރުން އެބަ ފާހަަގކުރައްވާ މި މައްސަލަައކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮ؟ ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ

އަޅުަގނޑުެމންެގ   ހޭދަކުރެްއވި  ަވުގތު  ިގނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީއެްއަގއި  ެވސް  އިއްޔެަގިއ  ާއއި   ކޮމިޓީ  241ޖެނެރަލް 

ސަބް   ކޮމިޓީެގ  ޕްރޮސެ ޖުޑިޝަރީ  ދެން  އަޅުަގނޑުކޮމިޓީަގއި.  ވަުގތު  މި  ހާޒިރު  އަދި  ޖެނެރަލް  މެން ކިއުޓަރ 

ޕްރޮސެކިއު  ކަމަކު  ޖެނެރަލަނުކުރިއެއް  ުގޅާލައިެގންޓަރ  ޮގތް   ، ށް  ވީ  ކަންތައް  އެ  ުގޅާލަިއެގން  ފަރާތުން  ކޮމިޓީެގ 

ެއ   އެޮގތަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ވިދާޅުވޭ.  ެއބަ  ޮގތުަގއި  ކަެމއްެގ  ރަނަގޅު  ކުރަން  ެއއީ  ސާފުކޮށްލާ 



  

ވަނީ ކަމަށް  ޯއކޭ  ެއޮގތަށް  ޕްރޮސެމެންބަރުން ވެސް  އަރިހުނަމަ  ޖެނެރަލް  މި ކިއުޓަރ  އިތުރަށް  ން ސާފުކޮށްލާނަން 

އޮތީތޯ ަމއްސަލަެއްއ  އެްއވެސް  ާގނޫނީ  ޮގތް.  ވެެގންދިޔަ  ޕްރޮސެ؟ ކަންތައް  ކޯޓުން  ޖެނެރަލްެގ ކިހިނެއްތޯ  ކިއުޓަރ 

ޢަމަލުކުރެއްވީނަޒަ އެ  ޢަ؟ ރުަގއި  ފުލުހުންނަށް  ނޫނިއްޔާ  ޖެނެރަލަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އޮތީ ނޫނިއްޔާ  މަލުކުރެވިފައި 

 ؟ކިހިނަކުންތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރެކޯޑަށް  އަސްލު  އެކަން  ހަމަ  ވެސް  ބަލަން    އަޅުަގނޑު  ޮގތެއް  އޮތް  ހިނާގފައި  މިކަން  ފާހަަގކޮށްލަން.  ޓަކައި 

އިހުމާލެއްތޯއެބަޖެހޭ ކޯޓުެގ  އެީއ ސީދާ  ކިހިނެްއތޯ  .  އަޅުަގނޑަކަށް ؟ ނޫނިއްޔާ  މިބޫލެއްނުކުޤަ  އެކަމަކު  ބޮޑު    ރެވޭ 

ެއީއ   ކަމަކަށް.  އަންނާނެ  ހާލަތެއް  އެއްވެސް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ  ބުނެ  ނެތަތީއޭ  ހިމެނިފައި  ޮގތުަގއި  ކުށެްއެގ 

ތުެގ ާގނޫނު ހެދިއިރު ބޮޑު ކުށެއްެގ  ޖުރަޢާޭއރުަގއި މި އި  ދެންކުރޭ.    ާގނޫނުތަކުން ހަމަ ރަނަގޅަށް އެ ކަވަރ އެބަ

ކީްއވެ އޮތީ  ނުހިމެނި  އެ  ސަބަބަކީޮގތުަގއި  ކޮބައިތޯ  ސާފުކުރަން  ޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  ބަލާއިރުަގއި  ؟ ެގންތޯ 

ޤައަޅުަގނޑަ ޮއެވެގންހެން.ށް  ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް  ނުހިމަނާނީ  ެއޮގތަށް  ކަމަށްވެދާނެ    ޭއގެ   ބޫލުކުރެވެނީ  މިސާލެއް 

ބޮޑެތި ކުށްތަކަކަށް    ޖިނާޢީ  ހަމަޖަހުރިހާ  ދައުލަތުން  ވަކީލުން  ެއޮގތަށް ންއްސައިދޭޖެހޭ  ދައުލަތުން  ފަހަރުަގއި   .

ތަނުަގއި ހަމަ ހުރިހާ    ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ  ންނޭނެގ. ެއ ނޫން ހުރިހާ ކަމެއްވަކީލުން ހަމަޖައްސަން ބޭނުންނުވަނީ ކަ

ވަކީލެއް  ދައުލަތުން  ހަމައެކަނި  ކަވަރކުރޭ.  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހަމަ  ޖުމްލަކޮށް  އެބަކުރޭ  ކަވަރު  ާގނޫނެްއަގއި 

މިހާފޯރުކޮށްދިނުން ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ނޫން  ދެން  ކަވަރުކުރޭ.  ޮގތުން  އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން   ރު 

 ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުަގއި  ޙެއް ެއއީ ޖިނާޢީމިފަހަރު ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުރާއިރު މިހާރު ވެސް މި ކޮމިޓީަގއި އޮތް އިޞްލާ

ހުށަ ހިމެނުމަށް  އެހެންވީމާއެކަން  އަޅުަގނހަޅާފަ.  އެކަން  ސީރިއަސް ،  ޮގތަށް  ހުށަހެޅި  އެ  ނިހާދު  ހަމަ  ފެނޭ  ޑަށް 

ދިރާސާކުރަން އަޅުަގނޑަށް    ހިނާގފައި އޮތް ކަމެއްތޯ ބަލައި  މައްސަލަެއއްެގ ޮގތުަގއި ކީއްެވެގންތޯ އެކަން، ކިހިނެއް

އެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފެނޭ. އަދި ކޮށްފަިއ އެކަުމަގިއ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތެްއ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ކަުމަގިއ ވަނީނަމަ  

ެގންދިުއމަ ކުރިއަށް  އެކަން  ހުށަހަޅަިއެގން  މުހިންމުއައްސަސާއަކަށް  ހަމަ  ެވސް ކީ  އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  މު 

 ދެކެނީ. ޝުކުރިްއޔާ. މުޤައްރިރަށް އެކަން ެގންދަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް.ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

_____________________ 

 



  

 




