
 

 

 

 

 ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ   32  ކޮމިޓީގެ   ޖުޑީޝިއަރީ   

 

2022  ޖޫން 20  

 

 

 

( 10 ރިޮކޓަ ރ ކުކޮމިޓީ) އައު އިމ ރ ތްހުގެ ލީރައްޔިތުންގެ މަޖި ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ  

 

07:14 :ޑިގަނު ށުފެ  

   

 ސް ލިޖި މަ  ގެތުންޔިރައް ވަނަ 19



 2022ޖޫން    20                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

1 

 

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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީގައި މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް    32އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  `.  

ސިރާޖު  ވަޑައިގެން މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވީ  ލަޠީފް،  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި   ،

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  هللا މެންބަރު  މެންބަރު    އިބްރާހީމް ޝަފީޤް، އިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  ޒަރީރު  މުޢިއްޒު، 

އެދިވަޑަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  އޮންލައިންކޮށް  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒް  އަޅުގަނޑު  އިތުރުން  އޭގެ  އެބަ އަދި    އިގެންފައި 

ހެއްކާ   އޮތް އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ޙުސައިން.  ސަޢުދު  ތެރެއިން  މެންބަރުންގެ  ގުޅޭގޮތުން    ކޮމިޓީގެ  ބިލާ  ބެހޭ 

މު  ،ސަރުކާރުގެ ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އެއަދައުލަތުގެ  ބައްދަލުކުރުމަށް  ދަޢުވަތުދެއް  އްސަސާތަކާ    އެ   ވައިބޭފުޅުންނަށް 

ވަޑައިގެން ދު  ބޭފުޅުން  މުތިއްބެވި  ކޮމިޓީގައި  މި  ބޭބޭފުޅުން  ބައެއް  ތެރެއިން  އަވަހެއް.  އްސަސާތަކުގެ 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް   ވަޑައިގެން  ފިޒިކަލީ  ކޮމިޓީއަށް  އަދި  ވެސް  އޮންލައިންކޮށް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ 

  ގެ ން ކޮމިޓީއިލާނަދަންނަވަބޭފުޅުންނަށް    ތިއްބެވި. އަޅުގަނޑު އެ   ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން މިހާރު ވެސް އެބަ 

އާދެ! މިވަގުތު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި.  މެންބަރުން ތައްޔާރުވެވަޑައިގަތީމަ.  

މަރުޙަބާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ކޮމިޓީއަށް  ޖުޑީޝިއަރީ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  އަދި  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ދަންނަވަން. 

ހެއްކާ  ޝުކުރުދަންނަވަން.  ބޮޑަށް  މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު  ވަރަށް  ދިރާސީ  ބިލުގެ  ބެހޭ    ކަމާ   ގައި ބެހޭ 

ހުންނަ    އްސަސާތަކާއި އަމު ދިމާވެފައި  ތެރެއިން  ދިރާސާގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަންނަވާލީ  ބޭބޭފުޅުންނަށް  އިދާރާތަކުގެ 

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ހޯއްދެވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.    މަށާއި ތިބައެއް ކަންކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްލު

އްސަސާތަކުން ކޮމެންޓް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭ.  އައަދި މި ބިލަށް ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ގިނަ މު

ވަޑައިގެން ބޭބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ދަންނަ  މިވަގުތު ކޮމިޓީއަށް  ރެއިވަތިއްބެވި  ކޯޑަށް ޓަކައި. ވަކި ތަރުތީބަކުން  ލާނަން 

އެޓަރނީ  ޝާޠިރު،  ފައްޔާޟް  އަލްއުސްތާޛު  ޤާޟީ  ކޯޓުގެ  ސިވިލް  ދަންނަވާލަނީ.  މި  އެހެންނަމަވެސް،    ނޫން. 

ސްޓޭޓް   އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ނަޢީމް،  ޢައިޝާ  އަލްއުސްތާޛާ  ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް 

އަލް ޖެ  އުސްތާޛުކައުންސެލް  އެޓަރނީ  މުޙައްމަދު،  ނެރަލް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ އަލްއުސްތާޛާ  ޢަލީ ސުޙައިލް 

އަލްއުސްތާޛު ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ޕަބްލިކް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އަޙްމަދު،  ނައުފަލް،    އަލްމާ  އަޙްމަދު 

އަލްއުސްތާ-އެންޓި އޮފިސަރ  ލީގަލް  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަން  އެންޓިކޮރަޕްޝަން  ޒިދުނާ،  އާމިނަތު  ކޮރަޕްޝަން  -ޛާ 

އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އޮފިސަރ  -މުޙައްމަދު ޝިމާޙް، އެންޓި  ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް 

ސިޔާޖު ސާބިޔާ  އަލްއުސްތާޛު އަލްއުސްތާޛާ  ޑިރެކްޓަރ  މޯލްޑިވްސްގެ  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން   ،  
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ޖާބިރު މޯލްޑިވްސްގެ  މުޙައްމަދު  ދަ  އޮފް  ކޮމިޝަން  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  އޮފިސަރ  ،  ލީގަލް  އެސިސްޓެންޓް 

މުޙައްމަދު ސާމިޙް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ.އިބްތިޝާމް    އަލްއުސްތާޛު 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  ޢަ ޢަބް  އިންސްޕެކްޓަރލީ، ދިވެހި  އާދިލް  ޕޮލިސް  ރަޖިސްޓަރ  هللا، ދުއޮފް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް 

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝާ ސަމާ އަޙްމަދު. ދެން   އަލްއުސްތާޛު

އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި އޮންލައިންކޮށް އެބަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ށ.ފޭދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް  

މެޖިސްޓްރޭޓު  އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓު   އަޙްމަދު ޒިޔާދު، ނ.މަނަދޫ  އާދަމް ސަލީމް،    އަލްއުސްތާޛު   ކޯޓުގެ އިސް 

ކޯޓު. ރ.މަޑުއްވަރި    މުޙައްމަދު ޞާދިޤު، އެއީ ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓު  އަލްއުސްތާޛު   ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު

މެޖިސްޓްރޭޓު   މެޖިސްޓްރޭޓު އިސް  މެޖިސްޓްރޭޓު   އަލްއުސްތާޛު   ކޯޓުގެ  ފ.ބިލެތްދޫ  ރަފީޢު،  އިސް    އަކްރަމް  ކޯޓުގެ 

މެޖިސްޓްރޭޓު   އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓު އިސް  ދާއިރާ  ސުލައިމާން،  އިބްރާހީމް    އަލްއުސްތާޛު   ޢަބްދުއްސަތާރު 

މެޖިސްޓްރޭޓު ގއ.ވިލިނގިލި  މެޖިސްޓްރޭޓުކޯޓު.    އިހްސާން  މެޖިސްޓްރޭޓު  ގދ.ގައްދޫ  އިސް    އަލްއުސްތާޛު   ކޯޓުގެ 

ލިމްޢާން މުޙައްމަދު.  އަލްއުސްތާޛު  ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު  ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު هللا، މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދު

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.   އެބަ  ބޭފުޅުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ބިލަކީ  ވަރަށް  ބެހޭ  ހެއްކާ 

މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުން  ން މަޖިލީހު .ރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއްސަ

ފާސްކޮށް ނިންމޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ، އެ ޓާގެޓަށް   މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ  މި ދައުރު ނިމޭއިރު 

ވަރަށް ބިލެއް.  ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރުގައި  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ބިލެއް.  މުހިންމު   

ފާހަގަކުރެވިފަ ދައްކަމުން ގެންދާނަން.    އިކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުންނަށް   ތި ދެން  ހުރި ބައެއް ކަންކަން ދެން ސްކްރީނުން 

ބައެއް ފާހަގަކުރެވުނު   ކޮޕީ ވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައި މިހާރުވާނެ  ވެސް ތި ކޮމެންޓުމޭޒުކޮޅުގައި    ތައް. އޭގެ އިތުރުން 

މިއަށް   ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ޚިޔާލުފުޅުތައް މި ވަގުތު  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ވެސް    ކޮމެންޓު  ،އެކިއެކި 

އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވާލަން.   ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަން  އަދި ނަންތައް މި ދަންނަވާލުމުގެ  އުނިކޮށް  ދެންމެ 

ވެއްޓިފަ ރަނގަޅުއިނޫނީ  އެންމެ  ކޮށްލެއްވިޔަސް  އިޝާރާތެއް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ވަނީ  ކަމަށް  އޮންލައިންކޮށް    ވާނެވާ 

ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން ވެސް. ބައްދަލުވުން ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަވަން  

ވަނީ އޮތް ކަމަށް  ފުރު    އެ  ވެސް  ނަމަ  ދާންވީތޯއެބަ  ޞަތު  ކުރިއަށް  ސްކްރީން  ؟ އަރުވަން.  އާދެ! 

ފެންނަނީ.  ؟ ފެނިވަޑައިގަންނަވާވަރުވޭތޯ ކުޑަކޮށް  ވެސް  ތަންކޮޅެއް  ދިގުލައިގެން  ކުޑަކޮށް  ބައްދަލުވުން  އާދެ! 

އިނގޭތޯ.   ހޭދަކޮށްލަ މި  ހިނގައިދާނެ  ވަގުތުކޮޅު  އެ  ބޭފުޅުން  ތިއްބެވޭ  ދެން  ނިމެން  ކަމެއް  ދެއްވައިފިއްޔާ  އިހުރިހާ 

އެ  އޮތް މާއްދާ. އޭގެން ފާހަގަކުރެވުނު ބަޔާއި އެކުގައި    އިވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. ބިލުގަ  2ވަރަށް ރަނގަޅު. ގާނޫނުގެ  
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ފާހަގަކޮށްލާފަ ގޮތް  ސުވާލުއުފެދުނު  މާއްދާގެ )ށ(  2އެވަނީ.    އިއިންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އި ގައި ބިލުގަ   ވަނަ 

ގެ ބާވަތްތަކާއި ހެކި ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ގޮތާއި ގުޅުމަށް ބުރަވެ ހެކި ބައި ކުރެވޭ ގޮތްތައް  ހެކީ"މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ،  

މިހެން އޮތްއޮތުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފެދުނު ސުވާލަކީ، ގުޅުމަށް ބުރަވެ މި ޢިބާރާތުގެ ބަދަލުގައި    "ބަޔާންކުރުން.

ބާރާތް ބަދަލުކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވީ އެހެން  ޢި މި  މިފަދައިން    " ގުޅުންހުރި މިންވަރަށް ބުރަވެ  މައްސަލައާ "

 ... . އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެ ވިދާޅުވަނީއިކަމަށް ބިލުގަ ބަޔާންކުރުމަށް އުޅެފައިވާ 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވީމަ މިތާ އަސްލު މި  އަށް އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި މާއްދާއަކީ، ގާނޫނުގެ ބޭނުން ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާޝުކުރިއްޔާ  

ބަޔާންކުރާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކާއި ދަރަޖަކުރެވިގެންވާ ގޮތާއި ގުޅުމަށް ބުރަވެ ހެކި ބައިކުރެވޭ  މި  ބުނަނީ މި ގާނޫނުގައި  

ބަޔާންނުކުރިޔަސް މި މާއްދާގެ  ކޮންމެހެން  ނޑުމެން ގުޅުމަށް ބުރަވެއޭ  އަޅުގަ  އިތަނުގަ  މި  ން. ސޯ،ގޮތްތައް ބަޔާންކުރު

ސެންޓެންސް   މި  ކޮމްޕްލީޓްކުރެވިދާނެ  މި  ދަރަޖަކުރެވިގެންހަމަ  ބޭނުމަށް  ގޮތާވާ ހެކި  ގޮތްތައް    އި   ބައިކުރެވޭ  ހެކި 

 .  ނިންމާލެވިދާނެ ކޮށްފައި ކުރުން ބަޔާންބަޔާން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނަމަ   ވަނީ  ކަމަށް  އޮތް  ކޮމެންޓެއް  ފަރާތަކުން  އެހެން  ބޭފުޅަކު،  އެހެން  ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ 

ބަލާނީ   އަޅުގަނޑުމެން  ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް  ނެތް  އެދެން.  ކޮށްލެއްވުން  ބޭފުޅުންގެ  އެއަށް  އިޝާރާތެއް  އެހެން 

   ވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް އެގޮތަށް އިނގޭތޯ. މިޓީގެއާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ކޮކަމަށް.  މައްސަލައެއް އެއަށް ނެތް

 

 : ރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުންފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސި

 . އެހެންވީމާ.. މުޤައްރިރު. މިކޮޅަށް ވަރަށް އަޑު މަޑުކޮށް ލިބެނީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިކުގެ އަޑުތޯ

 

 : ރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުންފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސި
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 ދެންމެ އޭ.ޖީ އޮފީހުން ދެންނެވި އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފެއް ނުވޭ. ވަރަށް އަޑު މަޑު. 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީން   މިހާރު  ދަންނަވާލީ  އޭރު  އަޅުގަނޑު  އެޝުކުރިއްޔާ.  )ށ(ގެ    2އޮތީ    ފާހަގަކުރައްވާފައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހިމަނާފަ  އި ގޮތުގަ ބޭނުމުމި  އޮތް    އި މިހާރު  ގެންނަ  މި  ގޮތުގަގާނޫނު  ހެކި    އި ގެ  ބާވަތްތަކާއި  ހެކީގެ  އެއީ 

މަޤު ގާނޫނުގެ  މި  އެއީ  ބަޔާންކުރުމޭ  ގޮތްތައް  ބައިކުރެވޭ  ހެކި  ބުރަވެ  ގުޅުމަށް  ގޮތާއި  .  ދަކީޞަދަރަޖަކުރެވިގެންވާ 

ކޮމިޓީ ހެކި އްވަފާހަގަކުރަ  ން އެހެންވީމާ،  ބުރަވެ  ގުޅުމަށް  މިހާރު    ނީ  ބަދަލުގައި  ބުނުމުގެ  ގޮތްތަކޭ  އެ  ބައިކުރެވޭ 

ގުޅުމަށް ބުރަވެއޭ  އޮތް ގޮތަށް ބަދަލުކުރަ  އިކުރައްވާފަލިޔުމުގައި ސަޖެސްޓު ބޭނުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން  ން. މިތަނުގެ 

ބުނަ މި  މިތާ  ވެސް  ގުޅުންހުރި  ބަޔާންނުކުރިޔަސް  އެކަމާ  ސީދާ  މި  އަސްލު  އެކަމަކު  ގޮތްތަކޭ.  ބައިކުރެވޭ  ނީ 

ފަހަތުކޮޅުގަ ބިލުގެ  ހަވާލާދެނީ.   41.  މާއްދާއެއް  އަންނާނެ  އި މާއްދާއެއް  އެއްޗަށް މިތާ މި  ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނާ 

މީގަ އަޅުގަނޑުމެން    އިޔޫސްކޮށްފަ  އިއެހެންވީމާ،  ޓާމެއްވީމަ  މާއްދާގަ  2އޮތް  ބަޔާންކުރަނީ.  އެ  އެހެން    އިވަނަ 

ގޮތުން ގުޅުން   މާއްދީ  ގުޅުން ހުރުމާހުރުމާގުޅުމަށް ބުރަވެ ހެކި ބައިކުރެވޭ ގޮތަކީ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  . އެހެންވީމާ،  އި 

ޑްރާފްޓިންގގައި  އަސްލު   މީގަ   މި  އިބޭނުންކޮށްފަމި  ދީފަ  އިއޮތީ  މާނައެއް  އެގޮތަށް  އަސްލު  ވީމަ  އިސްޕެސިފިކް 

 އަޅުގަނޑުމެން ޔޫސްކުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވުން.  

 

 : ރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުންފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސި

 ސާފު އިނގޭތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   އޮފީހުގެ  އޭ.ޖީ  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން.  އެގޮތަށް  ބިލަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތަށް  ކޮމެންޓާ 

އޮތް ގޮތަކީ މާއްދީ ހެކީގެ    އިގެ )ނ(. މިހާރު ބިލުގަ 86އޮތީ    ދެން މި؟ އެގޮތަށް ބަދަލު ގެންނާނީ. ރަނގަޅު ދެއްތޯ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެ    37  އް މި ގާނޫނުގެހުށަހެޅިދާނެ ވަކި އެއްޗެހިތަކެ  އިގޮތުގަ

އިތުރަށް  ކިތާބީ    އެއްޗެހީގެ  ނުވަތަ  ހެއްކަށް  ޝަފަހީ  ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް  ޢަދުލުއިންޞާފު  މައްސަލައިގެ  ވެސް 

ކަ ދެވިދާނެ  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމަށް  ތެރޭގައި  ގިންތީގެ  ހެކީގެ  މާއްދީ  އެއްޗެހި  އެހެން  ނުވާ  ކޯޓަށް  ހެއްކަށް  މަށް 

ގޮތުގައި   ހެކީގެ  އެއްޗެހި  އެފަދަ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ނަމަ  ފެނިއްޖެ 
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ނާޅައެވެ.   ހުރެހެއް  މާއްދާ  މި  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ނުކުތާއަކީ    ދެން ހުށަހެޅުމުގެ  ފާހަގަކުރި  ވަނަ    37ކޮމިޓީން 

އެއީ އެ  ؟ މާއްދީ ހެކީގެ ގިންތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ކޮންކޮން ކަންކަމެއްތޯ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން 

 ؟ ޑްރާފްޓުގައި އިންނާތީވެ އެއީ ކޯއްޗެއްތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

)ނ(  37ގާނޫނުގެ  މި  ޝުކުރިއްޔާ.   މާއްދާގެ  ބަލައިގަނެވޭނެ    ގައި  ވަނަ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  މި ލިސްޓުކުރަނީ މާއްދީ 

 ލިސްޓެއް މި މާއްދާ އެކަނި ކިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެކަކުން ފެށިގެން ހަތަކަށް މި  ވް ބާވަތުގެ އެއްޗެހި. މިއީ އެގްޒޯސްޓި

އެޑްމިޓްކުރެވޭނެ.   ކޯޓަށް  އެވިޑެންސް  މެޓީރިއަލް  އޮފް  ޓައިޕްސް  މި    86ބަޔާންކުރަނީ  އޭގެ  ގައި  އަންނަނީ 

އިސްތިސްނާ. އަސްލު އެ އެގްޒޯސްޓިވް ލިސްޓް، ނަންއެގްޒޯސްޓިވް ލިސްޓަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ހާލަތް. މިސާލަކަށް ދެން  

ގެ ކޮން ޓައިޕް އޮފް ހެއްކެއްކަން މިސާލު ދަންނަވަން  ނއަޅުގަނޑަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޕްރޮސިކިއުޝަން ސައިޑުން ކަންނޭ 

ކަމުގެ    ގައި އެ ބުނަނީ މިސާލަކަށް މީހަކު މަރާލި   1ގެ )ނ(ގެ  37ގައި،    މިތާ )ނ(   އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ. އެކަމަކު 

ފިޒިކަލް އޮބްޖެކްޓް އެއްވަނަ ނަންބަރުގައި މިސާލަކަށް  އެއީ  ދަޢުވާއެއް އުފުލިގެން އުޅޭ ހާލަތުގައި އެ މާޑަރ ވެޕަން  

ލިސްޓަށް   އެގްޒޯސްޓިވް  ގޮސް  ހެކި. މިހެން  އަންނަނީ. ސޯ، ފޮރިންސިކް  ވެސް  އެ  ދެނީ. އޭގެ އިތުރުން  މި  މިތާ 

ދީފައި    ވަރަށް ނާދިރު ހާލަތެއްގައި އެ ނޫން އެއްޗެއް ކޯޓަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެދާނެ ހާލަތަކަށް ޖާގަ 

  ކަމަށް  މިތާ މި ބުނަނީ އެނޫން ވެސް މެޓީރިއަލް އޮބްޖެކްޓެއް އެޑްމިޓްކުރެވިދާނެއޭ. ދެނ މިވަގުތު މިސާލެއް ދަންނަވާ 

މީތި ބޮޑަށް ޔަ ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އަނެއްކާ ވެސް  ންކޮށްލަދެއްވަންވީ. މިސާލަކަށް  ޤީވަންޏާ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ދެން 

އެހެންވީމާ، ކޯޓުގެ    .ކްރައިމް ސީނެއް. ބޯޓެއްގައި މީހަކު މަރާލީ. ބޭސިކަލީ ބޯޓެއް ނުއެއް ނެގެވޭނެތާ ކޯޓަކަށް ދެއްތޯ

ދާން ވިޒިޓްތަކަށް  ސައިޓް  އެއަށް  ފަރާތުން  އެވިޑެންސެކޭ  މެޓީރިއަލް  ބީ  ކުޑް  އިޓްސެލްފް  ދެޓް  ހާލަތުގައި  ޖެހޭ 

އެ ނޫން  އަސްލު  ބަލައިގަންނާނެ. އެހެންވީމާ،   ޖާގަ ދީފައި އެ އޮންނަނީ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ބޭރުން 

ބަލައިގަ އޭތި  ޖަސްޓިސް  އޮފް  އިންޓްރެސްޓް  ދަ  އިން  އެކަމަކު  އަތުވެދާނެތީ  ކީ  އެ  ތުމަކީ  ހާލަތެއް  މައްސަލައަށް 

ބަލައިގަނެވޭނެއޭ. މީތި ނުލާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ލިސްޓުގެ ބުނާ ނަންބަރުތަކަށް އެކަނި ފެއްތޭނީ.  އެ  ކަމަކަށް ވަންޏާ  

 އެހެންވީމާ. ނޫން އެއްޗެއް ހުށަނޭޅޭނީ.  އެ

 

 ނައުފަލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު 
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މިވަގުތު   ހީވަނީ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އޮފީހުން.  ޕީ.ޖީ  ނައުފަލް  ވެސް  ވަކި  ޢާއަޅުގަނޑު  އެއްޗަށް  ދެންނެވި  އިޝާ 

އެހެން މިސާލެއް ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ. އެކަމަކު އެގްޒޯސްޓިވް ލިސްޓެއް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއްގައި  

މިހާރު ފޯސީ  އިތުރު މާއްދީ ހެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފެނޭ. އެއީ  ގޮތަށް އޮތުމަކީ  ކި ހުށަހެޅޭ 

މާއްދީ ހެކި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް އެ ބައެއް ކަހަލަ  އެކީ ވެސް އައުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ.    މަންޓްސްއާންސްޑްވާނުކުރެވޭ 

ތިއްޔާ އެ މައްސަލައެއްގައި ބޭނުންނުކުރެވިދާނެ ހާލަތެއް  އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތެއްގައި އެގްޒޯސްޓިވް ލިސްޓެއް އޮ ނޫނީ  

 ދިމާވެދާނެތީ އެގޮތަށް އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރައިފި މިސާލަކަށް މިކަހަލަ އެއްޗެއް  ދެންމެ  ނެތިން.  ނުއެއް  މީތި މި މާއްދާ ފެށިއިރު އަޅުގަނޑު  

މިހާރު އެބަ   އިނގޭތޯ.  ވެދާނެތޯ ދެންހުރިތާ  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެދާނެ ފިކްޝަސް އެއްޗަކަށް    ، ދެން 

ހަލަ އެއްޗެހި ބައެއްފަހަރު. ފިލްމުތަކުން ވެސް އެބަ  ކުން އެބަ ފެނޭ މިކަވެސް ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ. އެކަމަކު ވާހަކަތަ

ނިކުމެގެން   ދެން  ތިއްބާ  އަޅުގަނޑުމެން  މިތާ  މިސާލަކަށް  އެގްޒިސްޓްވޭހެން.  ޓެކްނޮލޮޖީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ފެނޭ. 

ގަ ހަމަ  ތަނުން  ދާ  އައިހަމަ  ބަޔަކު  މިތަނަށް  ވެސް  ތެރޭގައި  ބައިގަޑިއިރެއް  ކޮން  ޑިއެއް  ތިބީ  މިތާ  ސިއްޔާމު 

މިސާލަކަށް   ގޮތަށް  ޑިޓެކްޓްކުރެވޭ  ވެދާނެތޯދޭ  ބައެއްކަން  އެއްޗެއް  އެކަހަލަ  ކޯ؟ ރިޕޯޓެއް.  ތެރެއަށްތޯ އްއެއީ    ޗެއް 

 ވެދާނެ ޕޮލިހުން ވެސް.  އޮރ، ؟ ކީކޭތޯ؟ ޗެއް ތެރެއަށްތޯ އޭތި ފެތޭނީއްގެ ކޯ 37 މިސާލަކަށް،

 

 ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ނުފެތޭ އެއްޗެއް ވެއްޖެއްޔާ ރިޕޯޓެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް  އޮރ ފައިވަށް  ބޭސިކަލީ މިހާރު މިސާލަކަށް ދޭ ފޮރިންސިކް ހެކި  

ޓްސް ވިލްބީ ޑައިރެކްޓްލީ. ދެން  . ރިޕޯތާވާނީ ޑޮކިއުމަންޓްރޭޓަށް. މިތާ މި ދައްކަނީ މެޓީރިއަލް އެވިޑެންސްގެ ވާހަކަ

ކަމަކަށް   ފުރަތަމަ  ޝަރުއެޑިއުއެވިޑެންސަކަށް  އެ  ވާންޖެހޭނެ.  އޭތި  އެއްޗަކަށް  ފުރިހަމަވެގެން  ޠުސްކުރެވޭނެ   

އިޒް   އިޓް  ބިކޯޒް  ފޯލް.  ވިލް  ދެޓް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުށަހެޅޭ  ގޮތުގައި  ރިޕޯޓު،  އެވިޑެންސްގެ  ޑޮކިއުމެންޓްރީ  އަ 

ށް. ބަޓް މިތާނގައި މި ބުނާ ހާލަތުގައި ފޮރިންސިކް އެވިޑެންސް އާއި ސައިންޓިފިކް ދަލީލުތަކާއި  އެވިޑެންސްގެ ތެރެއަ

އަސްލު   ބޭރުން  އޭގެ  ޑޮކިއުމަންޓް.  އަ  ނޮޓް  ޓެކްނިކަލީ  އެއްޗެއްސަކީ  މިކަހަލަ  ރިޒަލްޓްތަކާއި  ތަހުލީލުތަކުގެ 

އެ  ތިންކް އިޓް އިޒް ބޮޑަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސް    ކޮގްނައިޒްކުރާނެ ހާލަތްތަކެއް. ތި ވިދާޅުވި ހާލަތުގައި އައި ރެ

 މާނައިގައި.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

އަނެއްހެން  ބްރޯޑް ކެޓަގަރީއަށް ދަންޏާ ހަމަ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް  އެ  ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސްގެ ކޮންމެހެން  

ދެއްތޯ. އަޅާލަން ވެއްޖެއްޔާ   ކެޓަގަރީއަށް  އަޅާލަންޏާ ހަމަ    އާއި ހަމަ އޯރަލްއަށް  ޑޮކިއުމެންޓްރީހަމަ  ލެވޭނެ  ބްރޯޑް 

އަޅުގަނޑު ކެޓަގަރީއެއް  ވަކި  އެކަމަކު  އަނެއްހެން.  ލެވޭނެތާ  ވެސް  އެއްޗެއް  ޚާއްޞަ  ހުރިހާ  ވަކި  ހަދަނީ  މި  މެން 

މާއްދީ ތަފާތުކުރުންތަގެ  ކެޓަގަރީއެއް  ކޮންމެވެސް  އެއަށް  ހަދަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އަންނާތީތާ  ކެ ގޮތުން  އް 

ކެޓަގަރީއެއް   ޚާއްޞަ  ވަކި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  އެހެންވީމާ،  ކުރަނީ.  މި  ކްރިއޭޓު 

ޑޮކި ކޮންމެހެން  މިމައުމިސާލަކަށް  ވެފައި  ޑޮކިއުމަންޓްރީ    ންޓްރީއެއް  މިސާލަކަށް  ފިލްމެއް  އޮންނަ  ތަނުގައި 

އެގޮތަށް  އެވިޑަންސަކަށް   ހަމަ  މިސާލަކަށް  އިނގޭތޯ.  ނެތް  ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ވެސް  ހަމަ  ނުވާންވީ  އޭރު 

ތިބީ ކޮންމިސާލަކަށް  ކުރާނީ  ޓުޓެކްމެޝިނަކުންތާ ޑި ހުރިހާ  އެ  ހުންގެ ވާމްތާ  ކަން. އެ މީ  ބައެއް  މިތާ ތިބި މީހުން 

އެހެންވީމާ، ދެން ހަމަ    .ހުރިހާ އެއްޗެއްއެ    ،މިތާ އިނީ ކާކު  ، ކުރާނީ މިތާ އިނީ ކާކުޑިޓެކްޓުއެއްޗަކަށް ބަލާފައި އެ  

ޑޮކިއުމެންޓޭޑަ ވަކި  ފިލްމެއް  ކީއްވެ  ވަންޏާމު  ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް  އެއީ  އެހެންވީމާ،  ހަދާނީ.  ވެސް ރިޕޯޓެއްތާ    ށް 

 ؟ނުވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނުފެންނާތީ   ބޯޑު  ނަން  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަކު  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ނަން  އެކޮޅުން  ގެންދަވާ  ކުރިއަށް  ނޫން  ނަމަކުންނެއް 

 ވިދާޅުވެފަ.

 

 ޒިދުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު -އެންޓި

ޒިދު އޭ.ސީ.ސީއަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ  ބޭނުންވަނީ  ންނާ  އަސްލު  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  ވެސް  .  އަޅުގަނޑުމެން 

މާއްދީ  އެބައުޅޭ  ހެކި   އެބައޮތް  ކޮންސަރނެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްޗެއް    .މާނަކުރުމުގައި  އިތުރު  ލިސްޓަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ބަލައިލާއިރު މާއްދީ ހެކީގެ ގޮތުގައި    37މިސާލަކަށް    ،އެޑްކުރާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ނުވާ    ށްބުނޭ ކިތާބީ ހެއްކަ  ތެރެއިން ފުރަތަމަ ނަންބަރުގައި އެބަ  އޭގެ  .ކޮށްފަޑައުންލިސްޓް  ހުރި  ބާވަތްތަކެއް އެބަމި  

ހުރިހާ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން    ށް.މާއްދީ ހެކި ތެރެއަމި އަންނަނީ  ވެސް ނުވާ މެޓީރިއަލް އެވިޑެންސޭ  ށް   ހެއްކަހީޝަފަ

ވެގެން  ބިނާ  98%  ގާތްގަނޑަކަށް   ރާ ތަޙުޤީޤުތަކުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިލައްވާނެ އޭ.ސީ.ސީން ކު
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  ޢީ މިއަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ހިނގާ ބަލަމާ ޖިނާ  .ދަނީ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެވިޑެންސްގެ މައްޗަށް  މި

ގާނޫނުގެ   )ށ(. ޖިނާ  48އިޖުރާތުގެ  މާއްދާގެ  ގާނޫނުގެ  ޢީވަނަ  ނަ  48 އިޖުރާތުގެ  އަމިއްލަ  މި  މާއްދާ  ސާ  ފް ވަނަ 

  އެ މާއްދާއަށް ބަލާއިރުގައި އެ މާއްދާގައި މި ލިބިދޭ މާއްދާ.    ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް   ޙައްޤު   ނުދިނުމުގެދެކޮޅަށް ބަޔާން

ބަޔާން  ބުނަނީ އެ މީހަކަށް އަމިއްލަ ނަފް  ހުށަހެޅޭ މާއްދީ  ށް ޙައްޤު އެބަ ލިބެއޭ ޝަރީޢަތަނުދިނުމުގެ  ސާ ދެކޮޅަށް 

ބުނާ ގޮތަށް މިހާރު    އިތުރު ހެކި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާގައި ނެތިއްޔާ. މި ހާލަތުގައި އަސްލު މި  ދޭ ގުޅުވައި  އާހެއްކެއް އޭނަ 

އިހެކި    މާއްދީބިލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން   މާނަކޮށްފައި  ގޮތަށް  މިސާލަކަށް  މާނަކުރާ  ވެއްޖެއްޔާމު  ކަމުގައި  ންނަ 

މި އަތުގައި  ސާމްޕައިން  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ސިގްނޭޗަރނަނީ  ބޭފުޅާގެ  އެ  ބޭނުންވަނީ  މި  ހޯދަން    . ލް 

މަ ބަލަމާހިނގާ  އެ   ޤާމުގެމިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދައިދިނީމަ  ފައިދާ  ނާޖައިޒު  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒު 

އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް  މި    ހޯދައިދިންކަން  އެގްރިމެންޓުއަތުގައި  އޮރިޖިނަލް  އެ    .އޮތީ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ އެއީ އޭނަ ކުރި ސޮއިކަން ޔަޤީންކުރަން. އެ ހާލަތުގައި  ގައި އިންނަ ސޮއި  ޓުއެގްރިމަން

އިޖުރާޢީޖިނާމި   މިއަ  ގާނޫނު  އެ    ތު  އެއީއޭ  ހެއްކަކީ  ބުނާ ބުނަނީ  މިފަދަ  .މާއްދީ  ބިލުގައި    އިން އެހެންނަމަވެސް، 

ނާ ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްކަލަ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި   ހެއްކާ ނުވާ މާއްދީ ހެއްކޭ ބުހީކިތާބީ ހެއްކާއި ޝަފަ 

ޑޮކިއުމަންޓު  މި ހެއްކަކަށް  ހުންނަ  މާއްދީ  ނުވެއޭ  ގޮތުން    .އެ  އޮތް  މިހާރު  ބިލުގައި  މި  ހެއްކަށޭ  ކިތާބީ  މިވަނީ 

ހާލަތު  އެ  އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ބަޔާން  ގައިވެއްޖެއްޔާ.  ދެކޮޅަށް  ނަފުސާ  ލިބެންޖެހޭ  ޙައް  ނުދިނުމުގެއަމިއްލަ  އެ  ޤު 

އަސްލުގަ  ފުށުއެރުމެއް  ހުންނާނެ  އޭގައި  ހާލަތާއި  ނުލިބޭ  ހާލަތާއި  ލިބޭ  ޙައްޤު  އެ  އެއީ  އިފަރާތްތަކަށް   .

 ގެ އަސްލު ކޮންސަރނަކީ.  މެންއަޅުގަނޑު

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް    .ވިދާޅުވި އެގްޒާމްޕަލްގައި އަސްލު ދެ ޓައިޕް އޮފް އެވިޑެންސް ހުށަހެޅޭނެ  ޝުކުރިއްޔާ ދެންމެ ތި

އެއްބަސްވުން  ތި ވޯންޓް    .ވިދާޅުވާ  ޔޫ  އިފް  އެކަމަކު  އެވިޑެންސް.  ޑޮކިއުމަންޓްރީ  ޝަން  ސްކުއެޓު  ދެޓްސް 

ންޖުކުރާ އިޝޫއެއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފޮރިންސިކް އެވިޑެންސް  ނޫނީއްޔާމު ޕްރޫވް އެއީ އޭނަގެ ސޮއި ކަމަށް އެ ޗެލަ

  ތި   ދެ ޓައިޕް އޮފް އެވިޑެންސް ރިކުއަރވާނެ  . އެއީ ވެރިފައި ކޮށްފައޭ ޕްރޮސެސްއަކުން  ރ އެ ސޮއި ންނާނީ އާފްޓަ އަ

  3ކުރާ މައިގަނޑު  މި ގާނޫނުގައި މި ރިކޮގްނައިޒްއަސްލު  ވިދާޅުވާ ފެކްޓް ޕްރޫވްކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގައި  

އެވިޑެންސެ އޮފް  ޓައިޕް  ހުރިހާ  ރެލަވަންޓް  ތެރެއިން  އެވިޑެންސްގެ  ބޭނުންވާ  އް ބާވަތުގެ  މައްސަލައަކަށް  އެ  އެއީ   
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 ޓޫ ޓައިޕްސް  އޭ ވާނެއިންވޯލްވް   އިވިދާޅުވި އެފްޒާމްޕަލްގަ   އެއްޗެއް ކަމަށް ވަންޏާ ތި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވަންވާނެ. ތި 

 އޮފް އެވިޑެންސް.

 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ސާބިޔާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: -އެންޓި

އިނގޭތޯ.  އަޅުގަނޑު   އޭ.ސީ.ސީން  އިތުރުކޮށްލަންސާބިޔާ،  އެއްޗެއް  ކުޑަ  އެއަށް  އެހެން    .ހަމަ  ހުރިހާ  ޙަޤީޤަތަކީ 

އޮން    ޑްސްބޭ  ރބިކޯޒް އަވަރ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އަ  .ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި އޭ.ސީ.ސީން ކުރާ ތަޙުޤީޤުތަކާ ތަފާތު

އެވިޑެންސް މިވަނީ ޑޮކިއުމަންޓަކަށް ގިނަފަހަރު. ދެން    މެއިން މޭޓްކުރާ  ންކްރިއެހެންވެއްޖެއްޔާ މިހާ އި  .ޑޮކިއުމެންޓްސް

ހެއްކާކުރީގައި   ގޮތަކީ  ޖިނާ  މިވާ  އޮތްއިރު  ގާނޫނު  އިޖުރާޢީ ބެހޭ  ގާނޫނު އަ  ހެކީގެ  އިއަ  ތުގެ  މި  މިވާގޮތަކީ  އިރު 

އެއީ ޝަފަ  މި  ންގާނޫނު ބަލައިގަނެފަ.  ހެކި  ވައްތަރެއްގެ  ދެ  ހެއްކާ ހީއޮންނަނީ  ހެއްކެއް    އި  ހެއްކާ. މާއްދީ  ކިތާބީ 

މާނައަކީ  ނެތް   ކޮންޑިފައިންކޮށްދީފައެއް. އޭގެ  ބެލެވެއޭމާއްދީ  ގޮތަށް  ހެއްކެއް  މާއްދީ  އަސްލު  އެއްޗަކީ  ކިތާބީ    .މެ 

 އިޖުރާތުގެ  ޢީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ވިސްނުމުގައި ކަންނޭނގެ ޖިނާ .ހެކި ވެސް މި ވަންނަނީ މާއްދީ ހެކީގެ ތެރެއަށޭ

ހަނުހުރުމުގެ   އެއްކަލަ  މި  ނަފްޙަގާނޫނުގައި  އަމިއްލަ  މި  ގުޅިގެން  ދެކޮޅަށް  އްޤާ  ޙައްޤު  ދިނުމުގެ  ބަޔާންނުސާ 

ބާރާތް ފަރުމާކުރިއިރު މިސާލަކަށް  ޢިއެހެންނަމަވެސް، އެ    .ބާރާތް މިގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި މިވަނީޢިއުފަންކުރިއިރު އެ  

ބުނަނީ ހުށަހަޅާ މާއްދީ އިތުރު    އޭގައި މި   .މަތުކުރެވޭ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީތާ ހެކިހުތު

  ބަޔާންނުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ.   ޤީޤީ އިދާރާގައި ހުރެޖެއްޔާއޭ އޭނައަށް އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެކޮޅަށްހެކި އެ ތަޙު

ޚާއްޞަކޮށް އޭ.ސީ.ސީން ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޭސްތަކަށް މިސާލަކަށް ވާނެގޮތަކީ އަޅުގަނޑުމެން    މެންދެން މިހާރު އަޅުގަނޑު

ދެކޮޅަމީހަކު  އާންމުކޮށް   ނަފުސާ  އަމިއްލަ  ހޯދީ    އައި  ،ށްބުނަމާ  ފައިދާއެއް  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒު  މަޤާމުގެ  މީން 

ހޯދައިދިނީ ޕްރޫވްކޮށްދޭން    .ނުވަތަ  އެއްޗެހި  އެގްރިމެންޓެމި  މި  ގިނަފަހަރަށް  އެގްރިމަންޓު   .އްހުށަހަޅަނީ  ގައި  މި 

އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެއިން ޕީސް އޮފް  ސައިންކުރީމައޭ ނޫނީ ބިޑެއް މިވެނި ގޮތަކަށް އެވޯޑްކޮށްގެންނޭ.  

ކަށްވީތީ އެއްކަލަ އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެކޮޅަށް މި  އެވިޑެންސް މިވަނީ ޑޮކިއުމަންޓޭޝަނަކޭ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ޑޮކިއުމަންޓަ

ކަން ވާނަމަ، މި    ދެން އެގޮތަށް އެ ؟ ކިހިނެއްހެއްޔޭ މީގައި ވާނީ؟ ދިނުމުގެ ޙައްޤު އޭނައަށް ނުލިބެނީހެއްޔޭނުބަޔާން

އްލު ލިބޭނެ  ޙަތުގެ ގާނޫނަށް މިއަށް  އަ އިޖުރާޢީބިލު މިގޮތަށް އޮވެގެން ފާސްވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ ޖިނާ

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙުވެގެން އަންނަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ؟ސްޕްލެނޭޝަނެއް އެބައޮތްތޯއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެކް

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތުގައި މި ދެ ގާނޫނުގައި    އެ   ވި އަޅުގަނޑަކަށް އެހާ ސާފެއްނު ވިސްނޭ  ވިދާޅުވާ އިޝޫއެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް 

އެއީ އެވިޑެންސް އިން ޖެނެރަލް ދެއްތޯ    ،ބުނާ ވާހަކައާ  ތުގެ ގާނޫނުގައި އެއަޖުރާ އިޢީއް ނޫޅޭ. ޖިނާޟެވެސް ތަޢާރު

ހާލަތެއްގައި ހުށަހެޅޭނެބުނައެ   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޮރިންސިކް އެވިޑެންސެއް  ހާލަތުގައި އަސްލު    އޭ. ނީ. އެހެންވީމާ، މި 

  އޭ އެހެންވީމާ، ޕްރިވެންޓެއް ނުކުރާނެ   . އެވިޑެންސްގެ ވާހަކަވިސިބަލް ޓައިޕްސް އޮފް  ޑްމިތާ މި ދައްކަނީ އަސްލު އެ

މިހާރު ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެވިޑެންސެއް ވެސް އޭގެ ޒާތުގައި   ؛ވިދާޅުވާ  ކަން ކުރާކަށް. މި ޗެލަންޖު ކޮށްފިއްޔާތާ ތި   އެ

އެވިޑެންސް ކޮޕީއެ  ގެ ޕްރައިމަރީ  ބުނާނީ.  ގާނޫނުގައި  މި  ހާލަތްތަކެއް  ބަލައިގަނެވޭނެ  ދެން  ގޮތުގައި  ހުށަހަޅަންޏާ  އް 

އެހެންވީ  އިއޭގަ އަންނާނެ.  ވެސް  ރިކުއަރމަންޓްސް  ރިކުއަރމަންޓްސްއެއް    ،މާފުލްފިލްވާންޖެހޭ  ހުރިހާ  މީޓްވާ  އެ 

ހަމަ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެންސްގެ ގޮތުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްޗެހި    ކަމަށް ވަންޏާ 

ތަފާތުވެގެންދަނީ  ހުށަހެޅުއްވޭނެތާ. ދަރަޖަ  އޭގެ  ނޫނީ  އެ    ،އެ  ތަފާތު  އެ  މިންވަރު  ކުރެވޭނެ  ރިލައި  އެއަށް  އަސްލު 

 އަންނަނީ. 

 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ސާބިޔާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: -އެންޓި

ޖިނާ އިޝޫއަކަށްވަނީ  މެއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޖުރާ ޢީ އަސްލު  މި ތުއަ  ނޫނޭ  ހެއްކެއް  ގާނޫނުގެ  އޮންނަނީ    ގެ 

މީހާ ހުތު މާއްދީ  އާމަތުކުރެވޭ  އެ  ހުށަހަޅަން.  ހެކި    ދެކޮޅަށް  މާއްދީ  ގާނޫނަކުން  ހެކީގެ  އޮވެފައި  ބުނެފައި  ހެއްކޭ 

މާއްދީ  އްސޭ  އެއްޗެ އެހެން   ހެއްކަށް ނުވާ  ހީ ކިތާބީ ހެއްކާއި ޝަފައޭމާނަކޮށްދޭއިރު އެބަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނެ

ބުނަންޏާ އިޖުރާ  މިއަހެއްކަކީ. އެހެން  ލިމިޓުވެ  ތުގެ ގާނޫނުގައި  މާއްދީ ހެކި އެބަ  ކިތާބީ ހެކި    އެއްބުނާ  ނޫންހެއްޔޭ 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ   ގޮތަށް.  އިނުވަންނަ  ޑޮކިއުމަންޓްރީ  ޓްކުރަން  ންކްރިމިނޭއެ  އެވިޑެންސަކީ  ބޭނުންކުރާ 

މިތާނގަ ކިހިނެއްތޯއޭ  ކުށްކުރާ  އެވިޑެންސަކަށްވާއިރު  އަނެއްކާ  ދެން  ލިބޭނެތޯއޭ.  ޙައްޤު  މީހަކަށް  އެ  ވާނީ  އި 

ކުށްކުރަން ބޭނުންކުރި ޓޫލަކުން ނޫނީ ޓޫލަކާ ހެދި  އެ  ނަށް ވެސް އޮންނަ ޙައްޤެކޭ. އެހެންވީމާ،  ންމީހުންނަށް އެންމެ

ކިބައިން ނިގުޅައިގަތުމަކީ   ޙައްޤު އެ މީހާ  ހީވައަސްލު  އެ  ނިޒާމަށް އަޅުގަނޑަށް  ނީ އުނިކަމެއް އަންނާނެ  އަދުލުގެ 

 ފަދަ ކަމެއްހެން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޙުސައިން   މެންބަރު ސަޢުދު  ކޮމިޓީގެ  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަދި  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް  އިއްޒަތްތެރި  މިވަގުތު 

 .ދަންނަވާލަން  ރެކޯޑަށް ޓަކައި   .ވަޑައިގެންފިވެވެސް އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރި 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

  48ތު ގާނޫނުގެ އަ އިޖުރާޢީ ޖިނާމި ދެންމެ އޭ.ސީ.ސީން އެ ފާހަގަކުރި ކޮންސަރނާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ 

ނުވާ ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ގައި  )ށ(  މާއްދާ  އޮންނައިރުގައި  ހާވަނަ  މިހެން  ހިނދު، 

ގޮތަކަށް   އެހެން  ވަކި  ގުޅޭގޮތުން  ހެއްކާ  މާއްދީ  މި  ގާނޫނެއްގައި  އެއްވެސް  ގުޅުންހުރި  އެ  އޭ.ސީ.ސީއާ 

ދެއްތޯ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް މިހާރު މި މަޝްވަރާކުރެވޭ  ؟ ބަޔާންކުރެވިފައި އެބައޮތްތޯ ކަމެއް ނެތް  އެއްވެސް އޭގެ 

އަޅު ގުޅިގެން  ފަރާތުން  މާއްދާއާ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ހިތަށްއަރަނީ  މާއްދާގައި    86ގަނޑު  ވަނަ 

ކަމަކީ   ފާހަގަކުރެވުނު  އޭރުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  37އަޅުގަނޑުމެންގެ  މާއްދާގައި  ބަޔާންކޮށްފައި    ،ވަނަ  ގައި  )ނ( 

ވެސް އެ އެއްޗެހީގެ އިތުރަށް  ކަން  ،އިނަސް  ވެސް އިތުރު  އަޅުގަނޑުއެ އެއްޗެހީގެ އިތުރަށް  ހިމަނާތީވެ   މެން ކަން 

ވަނަ    1ވަނަ މާއްދާ )ނ(ގެ    37ދެން އަޅުގަނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ    ރަން.އޭރުގައި އެއީ ކޮންކޮން ކަމެއްތޯ ސާފުކު

އޭގައި މި ބަޔާންކުރަނީ   ؟އޭގައި ނުވަންނަ ކަމެއް އިތުރަށް އަންނަނީތޯ ؟މާއްދާގެ ދަށަށް އެ އެއްޗެހި ނުވަންނާނެތޯ

ހެއްކަ ނުވާކިތާބީ  ވެސް  ވާގިއާހީޝަފަ   ،ކަށް  އަދި  ނުވާ  ވެސް  ހެއްކަކަށް  ގޮތުގައި    ކުރަންސާބިތު  އެއް   ހެކީގެ 

އެތެރެ  އެއްޗެހީގެ  މާއްދީ  މި  އެއްޗެހި.  މާއްދީ  ކޯ  އޭގެ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ  އިތުރު  ވަކި  ނުހިމެނޭ  ޗެއްތޯއޭ  އްތެރޭގައި 

 އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން.އެކޮޅުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް އަދިވެސް އެހާ ބޮޑަށް ސާފުނުވާތީ 

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

  . ނުވާވެސް    ށް ވެސް ކިތާބީ ހެއްކަކަ  ކަށް ހެއްކަހީށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ ޝަފައަޅުގަނޑަ

ބަލާ   ކޯޓުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެބަހުރި  އެ  ލޮކޭޝަން  ސީދާ  ތަން  އޮތް  އުޅަނދެއް  މައްސަލަތަކުގައި  މިސާލަކަށް 

ހިސާބަކުންތޯ ންނަނީ. ހާބައޮ  ކުއްޔަށްދީފައި އިންނައިރުގައި ހާބަރ ޔޫސްކުރަން މި  ކޮން  އެ އެގްރިމަންޓުގައި    ރގައި 

އޮންނަނީ ވަކި ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރަން ވަކި އޭރިއާއެއް ދީފަ. އެތާ އޮތް އުޅަނދެއް ފެތެނީ.    ތިލަފުށިން މިމިސާލަކަށް  

އުޅަނދު   އެ  އެފެތުނީމަ  ކުއްޔަށް   ފެތިފައި  އެ  މިހާރު  ބޭރުންތޯ  އޮތީ  އެ  ނުވަތަ  މީހުންގެ ސަރަޙައްދަށްތޯ    . ނެގި 

އެ   ޕްރިސައިޒުކޮށް  ލޮކޭޝަން  އޮތް  އޭތި  ހާލަތުގައި  އެ  ނެތީމަ.  ޑިޓާމިންވެފައި  އޭތި  ނުލިބޭނެ  ލިޔުމެއް  ރަސްމީ 
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 ހެކި  ހީ ކިތާބީ ނުވަތަ ޝަފަ  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ދަންނަވާ ކެޓަގަރީއަށް ފިޒިކަލީ އެ އެއްޗެއް އޮތް ތަން.    ވެދާނެއޭ މި 

 ބުނާ ކެޓަގަރީތައް.   އެ ދެ ކެޓަގަރީއަށް ނޫން ދެން އެ އަންނަނީ މާއްދީ މީގައި މި 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

އިތުރު އެއް ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން މި   އެ   .އޭ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުންއަޅުގަނޑު  ވެސް އޭ.ސީ.ސީން  ބުނާ    އަޅުގަނޑަށް 

 ؟އްލަކީ އެ ކަމުގައިޙަކޮންސަރން އެބަ ސާފުވޭ. ކޮބައިތޯ ދެން ހުށަހަޅާ 

 

 ޒިދުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު -އެންޓި

އެއަށް  މެންނައަޅުގަނޑު ހީވަނީ  އިޖުރާ އްލު  ޙަށް  ޖިނާއީ  ގާނޫނުގައި  އަލިބިގެންދާނެހެން  އެ    " މާއްދީ"  އަސްލު ތު 

  ހާ އެއީ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ   .އެ ވޯޑު އެކަނި ރިމޫވްކޮށްލާ ހިސާބުން  ،ތަންކޮޅު

އެއްޗެ  ،ހިނދަކު ހުށަހެޅޭނެ  ޝަރީޢަތައް  ގޮތުގައި  ހެކި    ކޭ ހެއްކެއްގެ  ސާފު  ވަރަށް  ހިސާބުން  ބަޔާންކުރާ 

އިނޭ    3ބަޔާންކޮށްދީފައި   އެބަ  ހެކި  ހެ މި  ވައްތަރެއްގެ  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެ  ވެސް    އްކެއްބިލުގައި. އެހެންވެއްޖެއްޔާމު 

އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޖެއްތުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުކުރެވިއަޖުރާ އިޢީ ޖިނާ  ،ލެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އޭތި މި ގާނޫނު

ތަޙުޤީޤުތަކު   މިހާރު  ؛ކޮންސަރނަށްއެ   ހަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ފޮރިންސިކް  ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން    ގައި  އެބަޖެހޭ 

ފޮނުވަން   ނަގަންފުރަތަމަ  އެނަލިސިސްއަށް  ވެސް  ސާމްޕަލް  ސޮއި   ،ސިގްނޭޗަރ  ނަގަން،  ވެސް  ލިޔުން    އަތު 

 އެކަހަލަ ހާލަތްތައް ވަރަށް ގިނައިން މެދުވެރިވޭ.   .ސާމްޕަލް ވެސް ނަގަން

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލް ރޫލްގެ  ރަޖެނެ ބުނާ    ބުނަނީ )ހ( ގައި އެ  )ށ( ގައި މި  ،ބުނާ  ވަނަ މާއްދާގައި މި  48  ،މިތާނގައި  .ޝުކުރިއްޔާ

އަމިއްލަ ނަފުސާ ދެކޮޅަށް    އްގެ އެ މީހެ  މެމުގައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްހުބުނަނީ ކުށެއްގެ ތު  )ހ( ގައި މި  .އެކްސެޕްޝަން

ބުނާ ހާލަތުގައި މާއްދީ ހެކީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ    ބުނަނީ މި  ނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއޭ. )ށ( ގައި މިދިބަޔާނެއް ނު

 މި  އޭސިބަލްވާނެ އެޑްމިމި އެއްޗެހި ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް    . އިޒް އަ ޓައިޕް އޮފް މާއްދީ ހެކިތާވިޗް   ،އިނގިލީގެ ނިޝާނާ

އެޑްމިޓްކުރެވޭނެ  އަނެއްއެއީ    .ހާލަތުގައި އެއްޗެހި  މި  އެހެންވީމާ،  އެކްސެޕްޝަނެއް.  އަންނަ  އޭ  އޭރޫލަށް    ޒް ބަޓް 
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ޒް  އި  ދެއަރ  . ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައިއޮތީ އެ ކުށެއްގައި ކުށެއް ޕްރޫވް  ޔޭ އޭތި އެކަނި އެއޭޒް  ލޯންގް  

ނޫނުއަސާސީން މި  އެއްކަލަ ޤާބުނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުގައި އެކަންޏޭ    އެހެން މިތާ މި  .ދަރ އެވިޑެންސްރނޯ ފަ

މިވަނީދޭލިބި ގެނެސްދީފައި  މިތާ  ގޮތުގައި  އިސްތިސްނާއެއްގެ  ޙައްޤު  މީހެ  .  އަސްލު  ހާލަތެއްގައި  ނޫން  އް  އެ 

.  ކަށްއެ މީހާއާ ދެކޮޅަ  އޭނުކުރެވޭނެ  މެއްއިނގިލީގެ ނިޝާނާއި މިތާ މި ބަޔާންކުރާ ޓައިޕްސް އޮފް މާއްދީ ހެކި ބޭނު

 ލްކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި )ށ( އެޕްލައިވާ ހާލަތުގައޭ.  ޕެމްއެހެންވީމާ، ކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދުޝަނީޒް ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 

 ؟ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތު ލިބިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ ނަން ވިދާޅުވުމަށްފަހު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދުޝަނީޒް ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު 

.   ދިޔަ . އަޅުގަނޑަށް ދެން ބައެއް ވާހަކަތައް ސާފުނުވެރޭޓް ޓްއާދެ! އަޅުގަނޑު ޝަނީޒް އިނގޭތޯ. ގައްދޫ ކޯޓު މެޖިސް

ނަ މާއްދާގެ )ނ( އެކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ވަ  87އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ވާހަކަދެކެވޭ  

އެއީ   އެބައޮތް.  ކަމެއް  މި    37އެއް  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  އިބާރާތްކޮށްފައި    86ވަނަ  މާއްދާގެ    މި އޮތްއިރު  ވަނަ 

މާއްދީ އިތުރު  އިތުރުން  ތަކެތީގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  އެ  ހެކި އޮންނަނީ  ބުނާ  ހުށަހެޅިދާ    ކަމަށް  ނެ 

)ނ(    86މާއްދާއެއް   މި  .ވެސްއަކީ  ގެ  އެބައޮވޭ    ހަމަ  ދީފައި  )ނ(  37އިސްތިސްނާ  މާއްދާގެ  ވަނަ    1  ގެވަނަ 

ވެސް ހިމަނަ  ހެންވީމާ،އެ  .ނަންބަރުގައި  ބައެއް  އިތުރު  އެއްކަލަ  ފަހުން  މިއީ  ހަމަ  ހީވަނީ  ލާފައި  އިއަޅުގަނޑަށް 

ކޮޞާދުލުއިންޢަ ޓަކައި  ވާސިލުވުމަށް  އެފަށް  ކިޔާފައި  ނަމެއޭ  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  އައުމަކުން    ންމެހެން  ބައި 

ވަނަ ނަންބަރު    1ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ    37އަންނަނީ. އެހެންވެއްޖިއްޔާމު    ހަމަ ރިޕީޓެކޭ މި   .އިތުރުވަނީއެއް ނޫނޭ

ވަންޏާ    އޮވެއްޖެ ނުފެނެ  86ކަމަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  މާބޮޑަކަށް  ބޭނުމެއް  އޮތުމުގެ  )ނ(  އެ އޭއެއްގެ  ކަން    . 

 ތެންކިއު. .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ދެންމެ އުޅުއްވިހެން ހީވޭ.  

 

 ޒިދުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: މިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ކޮރަޕްޝަން ކޮ-އެންޓި

ޖީން ކުޑަކޮށް އަސްލު އެބައޮޅޭ ކަންނޭނގެ މާނަކުރުން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ނައުފަލް  .އަސްލު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީތި މި    އިދެއްވުން. އަސްލުގަވެސް ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ މިއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިންޕުޓެއް  

މިސާލަކަށް ހިނގާ   ؛އޮންނަ މާއްދީ ހެއްކެއް އޭނަ  މި  އި މާއްދާ ކިޔާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދޭހަވަނީ ކޮމިޝަންގަ

ސޮއިކުރީ    ގައިއެގްރިމަންޓުއެ  އޮތީ. އޭނަ    އެގްރިމެންޓެކޭ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި މި  . މިސާލެއް ކިޔަންޏާމުންބަލަމާ

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންވީމާ،  ހޯދައިދޭންވެގެންނޭ.  ފައިދާ  ނާޖާއިޒު  ފަރާތަކަށް  އެ  ޝަރީޢަތަށް  މިވެނި  ހުށަހަޅާނަމޭ 

މި   އޭ އެ އެގްރިމަންޓަކީ  .އެގްރިމަންޓު މާއްދާ ހެއްކަކީ  މިތާ  އެ   ބުނާ  އޮތް. އެހެންވީމާ،  އަތުގައި    އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކޮށްފައި   ހެކީގައި އޭނަ  ސޮއިމާއްދީ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ސޮއި  އެ ވާހަކަ   ތިރިން މި  ،އިން  ކުށުގައި    އޭ.އަންނަނީ 

މީހާއާހުތު އަތުގުޅު  މަތުކުރެވޭ  އޭނަގެ  ޓަކައި  ސާމްޕަލެއް  ވުމަށް  ނިޝާން  ލިޔުމުގެ  އިނގިލީގެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ 

ސާމްޕަލެ ނެގޭ  ކަމު އްހަށިގަނޑުން  ހޯދުން  ސާމްޕަލެއް  ނެގޭ  ތެރެއިން  ހަށިގަނޑު  ނުވަތަ  އެއްޗެއް    އެ  ވެފައި  ގައި 

ހޯދުން އަތުން  ނަފް  ،އޭނަގެ  އަމިއްލަ  ނުދިނުމަކީ  ސާމްޕަލް  އޭނަ  ހާލަތުގައި  އެދޭ  ދެކޮޅަށް  ސާ  ހޯދަން 

އެހެންވީނުބަޔާން އެއީ.  ދާއިރާއެކޭ  ލިބިގެންވާ  ޙައްޤު  އަތުގައިދިނުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،   ...މާ، 

ގަބޫ މާއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެއްކޭ ލުކުރެވެނީ  އިންނަ  އަސްލު    އްދީ  އަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ބުނަނީ  އެ  އެތަނުގައި 

ވާހަކައޭ  އޮރިޖިނަލް ޕޮލިހުންގެ  . މިސާޑޮކިއުމަންޓުގެ  އިންއިރުގައި މިސާލަކަށް  މިގޮތަށް  މި ގާނޫނު އަސްލު  ލަކަށް، 

ބޭފުޅުންގެ އަތުގައި ހުންނާނެ މިސާލަކަށް،  މައްސަލަތަކުގައި އަސްލު ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ މާއްދީ ހެކި. އެ  

ނެގިފައި   އެވިޑެންސް  މެޓީރިއަލް  މި  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް  މައްސަލައެއް  ކަހަލަ  އެހެން  ނޫނީ  މައްސަލައެއް  ޑްރަގް 

އޯލްމޮ މުޅިން ވެސް ނެގޭނީ ހަމަ  ތަޙުޤީޤަށް  ތަޙުޤީޤަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުރިހާ  ހުރެދާނެ  ސްޓް 

ވެދާނެ  ކޭސަ އެ  ވެސް،  ޕީ.ވީއަކަށް  ވެދާނެ  އެ  ޑޮކިއުމަންޓުތައް.  ނެގޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ސްއެއްގައި 

އެގްރީމަންޓަކަށް ވެސް، އެ ވެދާނެ ނޫނިއްޔާ އެހެން ކަހަލަ އެއްޗަކަށް ވެސް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ އެއްޗެހި އަސްލު  

 އީ އަސްލު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ.  ބިލުގެ ބޭނުމަށް އިންނަނީ ކިތާބީ ހެކީގެ ތެރެއަށޭ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ސީ.ސީން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމުގައި އިންސިސްޓްކުރައްވާތީވެ އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވުމަށް އެދެން އިނގޭތޯ.  އޭ
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 ޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަ

ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލެއް ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަކީ. މި މާއްދާގައި މީގައި ހިމެނި  

ގެ )ހ(    48ސަބަބާއި މި މާއްދާގައި އަސްލު ބުނާ ވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަނޑު އަނެއްކާ ވެސް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން.  

ލިބިދޭ ރައިޓެއްގެ ގޮތުގައި މި ބުނަނީ އެ މީހެއްގެ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް  އަށް  އެކިއުސްޑްގައި މި ބުނާ ޖެނެރަލް ރޫލަކީ  

ބަޔާންކުރޭ   އެބަ  ގައި  )ށ(  ތާނގައި  މި  އަތު،  މީހެއްގެ  އެ  ލިބިގެންވެއޭ.  ޙައްޤު  ނުދިނުމުގެ    5ބަޔާނެއް 

ނިޝާ  4ވައްތަރެއްގެ،   އިނގިލީގެ  ސާމްޕަލެއް،  ލިޔުމުގެ  އަތު  ވާހަކަ.  ހެކީގެ  މާއްދީ  ނުވަތަ  ބާވަތެއްގެ  ން 

ދައްކާ   މި  ނެގޭ ސާމްޕަލެއް ނުވަތަ އިންޓިމޭޓް ސާމްޕަލެއް. މިތާ  ބޭރުން  ޓައިޕް އޮފް އެވިޑެންސް    4ހަށިގަނޑުގެ 

ސޮއެއްތޯ   އޭނަގެ  ސޮޔަކީ  އޮތް  ޑޮކިއުމަންޓުގައި  ވިދާޅުވާ  ތި  ބުނަނީ.  މި  މިތާ  ހާލަތެކޭ  ބަލައިގަނެވޭނެ  ކޯޓަށް 

އެ   އަލުން  ލައްވާ  އޭނަ  ބުނާ  ވެރިފައިކުރަން  މި  )ށ( ގައި  މި  އަންލެސް  ނުކުރެވޭނެއޭ  ކޮމްޕައިލެއް  ސޮއިކުރާކަށް 

ބޭނުންވާ   ނިޝާނެއް  އިނގިލީގެ  މިތާނގައި  ނުހޯދޭނެއޭ  އެއްޗެއް  ކިބައިން  އޭނަގެ  ބުނަނީ.  މި  މިތާ  ހާލަތުގައި 

ދެއަ ގިވް  ޓު  ސަމްވަން  ކޮމްޕައިލް  ކާންޓް  ޔޫ  އި  ރހާލަތުގައި  ދެޓް  ބިކޯޒް  ޕްރިންޓޭ.  ސެލްފް  ފިންގަރ  ޒް 

މި   ހާލަތުގައި  ބުނާ  މި  އަންނަނީ  މި  އެކްސެޕްޝަނެކޭ  ރޫލްގައި  ޖެނެރަލް  އެ  އަދަރވައިސް.  އިންކްރިމިނޭޓިންގއޭ 

އެ   މިތާނގައި  އެހެންވީމާ،  ބޭނުމަކީ.  މާއްދާގެ  އެ  އަސްލު  އެއީ  އެވިޑެންސް.  އޭޒް  އެޑްމިޓްކުރެވޭނެއޭ  އެއްޗެހި 

މާއްދީ ވައްތަރެއްގެ  ހަތަރު  އޮންނަންޖެހޭނީ    ބަޔާންކުރަނީ  ޢިބާރާތް  އެ  ހެކި"  "މާއްދީ  އެހެންވީމާ،  ވާހަކަ.  ހެކީގެ 

 އެގޮތަށް މިތާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދާއިރާގެ   ކޯޓު  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގއ.ވިލިނގިލީ  އެއީ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ،  އޮންލައިންކޮށް  އަޅުގަނޑު  ވަގުތު  މި 

އިބް އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިނގޭތޯ.  އިސް  އަރުވަން  އެބަ  ފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު  އިޙުސާނަށް  ރާހީމް 

ތިކޮޅުން   އެހެންވީމާ،  އިޙްސާން.  އިބްރާހީމް  އިޙުސާން. އިވިވަޑައިގަންނަވާތޯ އަލްއުސްތާޛު  އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް 

އެހެ އަރުވާނީ  ފުރުޞަތެއް  އަދި  މިކޮޅުން  އަޅުގަނޑު  ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވަންދެން  ބޭފުޅުންނަށް  ރަނގަޅަށް  ން 

 ވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީމަ.  އިނގޭތޯ. އަނެއްކާ 

 

 ޛު އަޙްމަދު ނައުފަލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޕް
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ވަނަ މާއްދާގައި އެ މާނަކުރާ އަޅުގަނޑަށް ވެސް    48ޕީ.ޖީ އޮފީހުން. އޭ.ސީ.ސީން އެ ވިދާޅުވާ    ، އަޅުގަނޑު ނައުފަލް

  48މާނަކުރެވެނީ ހަމަ އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް. ދެން އޭގައި އެހެން ކޮންސަރނެއް އެބައޮތް ކަންނޭނގެ.  

ބަލާއިރު އިޞްލާޙުގައި މި ބަޔާންކުރަނީ )ށ(    ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އެންމެ ފަހުން ގެނެއްސަ އޮތް އިޞްލާޙަށް

ނިޝާނެއް   އިނގިލީގެ  ނުވަތަ  ސާމްޕަލެއް  އަތުލިޔުމުގެ  މީހެއްގެ  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  ގައި 

އޭނާ   ނެގުމަށް  ސާމްޕަލެއް  ނެގޭ  ތެރެއިން  ހަށިގަނޑު  ނުވަތަ  ސާމްޕަލް  ނެގޭ  ބޭރުން  ހަށިގަނޑުން  ނުވަތަ 

އޭނައާ  އިންކާރުކޮށް ހޯދައި  އެއްޗެހި  އެ  ދަށުން  އަމުރެއްގެ  ކޯޓު  މަތިން  ގޮތުގެ  ހުއްދަކޮށްފައިވާ  ގާނޫނު  މި  ފިނަމަ 

މި ގާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ޖެނެރަލީ މިހާރު   ބޭނުންކުރުމަށް  ވަނަ    48ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި 

ތަޙުޤީޤުކުރައް  ފުލުހުން  އޮތަސް  އެހެން  )ށ(  މާއްދީ  މާއްދާގެ  އެ  ހައްޔަރުކޮށްފިއްޔާމު  މީހަކު  މައްސަލަތަކުގައި  ވާ 

ލަން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެ މީހާގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނޫނިއްޔާ އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް  ހެއްކެއް އެ މީހާއާ ގުޅުވާ

ށް މި މަޖިލީހުން މިހާރު އެ  ކަން ކުރެވޭ ގޮތަ  ކަމުގައި ވަންޏާމު ހައްޔަރުކޮށްފައި ކޯޓު އަމުރެއް ނަގައިގެން އެ  ހޯދުން

ކަމަށް   ލިބިދާނެ  ޙައްލެއް  ކޮންސަރނަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  އޭ.ސީ.ސީން  ދެން  އިޞްލާޙުކުރައްވާފަ.  ގާނޫނު  އޮތީ 

ފެންނަނީ   ކިހާ    48އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ރިކުއަރމަންޓެއް  އޮތް  އެ  ހައްޔަރުކުރުމުގައި  އެ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަ ރިކުއަރމަންޓެއްތޯ  ގާނޫނު  މުހިންމު  އިޖުރާއަތު  އެގޮތަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ފެންނަ  އެމެންޑްކުރަން  އެ  ލާފައި 

ހެއްކާ ހެއްކަކީ  ގޮތަށް މާއްދީ  ވިދާޅުވާ  އެ  އެތީގެ    އެމެންޑްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  މި ބުނާ  ގާނޫނުގައި  ބެހޭ 

ރެ ކަހަލަ  އެ  ވަކި  ކަމަކަތެރެއިން  އަންނަ  ގާނޫނަށް  އިޖުރާއަތު  ނުފެނޭ.  ސްޓްރިކްޝަނެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑަކަށް  ށް 

އިނގިލީގެ ނިޝާނަކާ އެ  ޢާއޭގައި އެ ދައްކަނީ ހަމަ   އަތުލިޔުމުގެ ސާމްޕަލެއް ނޫނީ  އެ  ގޮތަށް  އިޝާ އެ ވިދާޅުވި 

ސާމްޕަލެއް    ،މީހާއާ އަތުން އެ  މީހާ  އެ  ހެއްކަކީ  ހަމައެކަނި  އޮތް  ގުޅުވައިލެވެން   މީހަކާ  އެ  މައްސަލައިގައި  އެ 

ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް  ނަގައިގެން  ޒާތުގައި  އޭގެ  ވާހަކަ.  ނުކުރެވޭނެ  ކޮމްޕައިލް  މީހާއަށް  އެ  ހާލަތުގައި  އެ  ވާނަމަ   

 ހިއެއްނުވޭ އޭގައި އިޝޫއެއް އުޅޭހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިޝާނަށް ޑިމާންޑްކުރުން  އިޝާ ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން އިނގިލީގެ  ޢާއަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލަންތޯ. ދެންމެ  

އިނގިލީގެ    އެއީ ނޫންތޯ  ކަމެއް  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  އެއީ  ނޫނީ  ވެދާނެތޯ  ކަމަކަށް  އިންކްރިމިނޭޓިންގ  ސެލްފް 

 ؟ ނިޝާން
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 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   ބަޔާނެއް  ވަނަ    48އާދެ!  ދެކޮޅަށް  ނަފްސާ  އަމިއްލަ  އޭނަގެ  ޖެނެރަލީ  ގޮތުން  އޮތް  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ 

ރޫލް   ޖެނެރަލް  އަންނަ  އެ  ގޮތުން  ހިމެނޭ  ދިނުން  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ތެރެއަށް  މާނައިގެ  ޙައްޤުގެ  ނުދިނުމުގެ 

ވެސް ނިޝާން  ހާލަތުގައި އިނގިލީގެ  ބުނާ  މި  )ށ( ގައި  ބުނާ  މި  ކޮމްޕައިލްކުރެވިދާނެ.  ދޭއަންނަނީ. އެކަމަކު  ން 

ވެސް، ބޮޑީ ސާމްޕަލެއް، ލޭގެ   އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިނުން ވެސް، ސޮއިގެ ސާމްޕަލް ދިނުން  އެހެންވީމާ، އަސްލު 

ޕަރސަންއިން   މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ފިޒިކަލީ  އަސްލުގައި  ދިނުމަކީ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  އެގޮތަށް  ސާމްޕަލެއް 

ވީމާ، އެ އެވިޑެންސާ އެ ކްރައިމް ސީނެއްގައި ހުރި އެއްޗަކާ ގުޅުވޭނީ އަޅުގަނޑުގެ ގައިން  އެއްޗެއް ދިނުންތާ. އެހެން

  ވަކި އެއްޗެއް ނަގައިގެން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ގުޅުވެނީތާ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ދީގެން. ފިޒިކަލީ އަޅުގަނޑުގެ ރުހުމާ 

ލެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ބަޓް މި ބުނާ ހާލަތުގައި އެ ހެއްކާ  އެއްކޮށްތާ އަޅުގަނޑުގެ އެއްޗެއް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ކޮމްޕައި 

ބުނަނީ.   މި  ކުރެވިދާނެއޭ  ކޮމްޕައިލް  ވަންޏާ  ކަމަށް  ހުށަހަޅައިގެން  މީތި  ގޮތަކީ  ހަމައެކަނި  އޮތް  ގުޅުވައިދެވެން 

ގާނޫނު  މިހާރު  ހިމެނޭނީ  ވެސް  ނިޝާން  އިނގިލީގެ  ވިދާޅުވާހެން  ތި  ދަށުން  ރޫލްގެ  ޖެނެރަލް    އެހެންވީމާ، 

 ރެކޮގްނައިޒްކޮށްފައި މި އޮންނަނީ ހަމަ އެއީ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދިނުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާނަ ޕަރޕަސްއަކަށް  އައޭގެ  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  މީހަކުގެ  އެ  ވެސް  ހާލަތުގައި  ސަމަންކުރާ  ފުލުހަށް  ކީ 

ވަގު އެ  ނުނެގޭނެއޭތޯފިންގަރޕްރިންޓެއް  އެއީ  ؟ ތަކު  ވެސް  ހިސާބަކީ  ފަށާނެ  ޕްރޮސެސް  އެ  މިސާލަކަށް،  މިހާރު 

ނެގުމާ ފިންގަރޕްރިންޓް  ގެންގޮސް  ވާހަކަ  އިކަންނޭނގެ  ބަޔާނެއްގެ  ކަންނޭނގެ  ކުރުމަށްފަހު  ކަމެއް    އާއި   ހުރިހާ 

 ؟ ސުވާލުކުރަން ފަށާނީ ވެސް. އޭރު އޮންނާނީ ތި ލިބިފައެއް ނޫންތޯ ފިންގަރޕްރިންޓް

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަނެއްކާ ބުނަނީ  މި  އައިޑެންޓިފިކޭޝަން    މިތާނގައި  ނުކުރެވޭނެއޭ.  ރިލައިއެއް  އެވިޑެންސަކަށް  އެ  މިހާރު  ވެސް 

 ގުޅުވައިގެން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށައެއް  އާމަކު އެ އޭނަ ޕަރޕަސަސްއަށް ހަމަ ނަގާނެތާ ފިންގަރޕްރިންޓާ އެއްޗެހި. އެކަ

 ނޭޅޭނެއޭ އެތާނގައި އެ ބުނަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ބައި ދޫކޮށްލާފަ.  ތެންކިއު. އަޅުގަނޑުމެން ދެން ކުރިއަށް ޖެހިލާނީ އެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދިލް ޢަބްދުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާ

އޭ.ޖީ   ބޭނުންވަނީ  ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން  އާދިލް. އަޅުގަނޑު  ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން  މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ 

މި   ފާހަގަކުރެއްވިހެން  މި    37އޮފީހުން  އިތުރަށް  ލިސްޓުގެ  ބަޔާންކުރާ  މި  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ    86ވަނަ 

މި އިން  )ނ(  އެ  މާއްދާގެ  އޮވެދާނެއޭ.  ބޭނުންތެރިކަމެއް  ބޭއްވުމުގެ  އެގޮތަށް  އެކްސެޕްޝަން  އޮތް  ގެނެސްދީފައި   

 އެގޮތަށް ބާއްވަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނެއޭ. އެ ބޭނުންތެރިކަން އޮވެދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގެ   89 ؟ފަހުމްވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ދެން ކޮން މާއްދާއެއްތޯ  އާދެ! އޯކޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ގައި )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ހެކީގެ    ،)ރ(.  ނަމަވެސް  އޮތް  އެހެން  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  އޮތްގޮތް.  ބިލުގައި  މިހާރު  މިއީ 

އެނަލައިސްކުރުމަށްފަހުގަ އެއްޗެއް  އެއްވެސް  މެޝިނަކުން  ނުވަތަ  ކޮމްޕިއުޓަރުން  ލިޔުމަކީ  ހުށަހެޅޭ  އި  ގޮތުގައި 

ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ލިޔުމުގައި މީހެއްގެ   ލިޔުމެއް  އަމިއްލަ ޒާތުގައި ޖެނެރޭޓްކުރާ  އޭގެ  އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށް 

މީހެއްގެ   ލިޔުމެއްގައި  "އެ  ގަބޫލުކުރެވޭނެއޭ.  ޝަރީޢަތަށް  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ލިޔުން  އެ  ނަމަވެސް  ނެތް  ސޮއި 

ން އަޅައިގަތް ޢިބާރާތަކީ. އެއީ ކޮމްޕިއުޓަރުން ނުވަތަ މެޝިނަކުން އެއްވެސް  ސޮއެއް ނެތް ނަމަވެސް" އެ އަޅުގަނޑުމެ

އެއްޗެއް އެނައިލައިޒްކުރުމަށްފަހުގައި އެކަމެއްގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށް އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ޖެނެރޭޓްކުރާ ލިޔުމެއްގައި  

 ؟އެކަން ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހެއް މަޢުލޫމާތު ނަމާއި ސޮއި ބޭނުންވާނެތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ. މިތާނގައި އަސްލު މި ބަޔާންކުރަނީ މިހާރު ބައެއް ކަހަލަ ދެން ބޮޑަށް ފޮރެންސިކް ޕޮލިސް ސައިޑުން  

ކްލެރިފައިކޮށް އެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ބީ  މޭ  އިންނެވީމަ  ބަޔާންކުރާ  ބޭފުޅަކު  މި  މިތާ  އެކަމަކު  ކަންނޭނގެ.  ދެވިދާނެ 

ޖެނެރޭޓްކުރާ   އެއިން  ފީޑްކޮށްގެން  އެ  ޑޭޓާ  ކޮމްޕިއުޓަރަކުން  ހާލަތްތަކުގައި  ބައެއް  ހުރެދާނެ  މިސާލަކަށް  އުސޫލަކީ 

އެއްޗަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ރިޕޯޓެއް  އޭނަގެ  ހަދާފައި  އެނަލިސިސް  އޭގައި  ސްޕެޝަލިސްޓެއް  ކަހަލަ  ވަކި  ކަށް  އެއްޗަކީ 

އެއްޗެހި ބޭނުންވާނެ. އެ އޮތެންޓިކޭޝަން އަންނަންޖެހޭނެ އެ މީހާ އޭތި    އިވެދާނެ. އެ ހާލަތުގައި އެ މީހެއްގެ ސޮޔާ 

. އެކަމަކު ބައެއް ހާލަތުގައި ކޮމްޕިއުޓަރުން ޖެނެރޭޓްކުރާ ޑޮކިއުމަންޓް  އިންއެނަލައިސްކޮށްފައި އެއިން ނުކުންނަ ނަތީޖާ
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ން ނުކުންނަ އެއްޗެއްވީމަ  ގެއުޓަރުން ޖެނެރޭޓްވާ އެއްޗެއްވީމަ ވަކި ޑޭޓާއެއް އަޅައިގެން އޭ އިޓްސެލްފް ބިކޯޒް އެ ކޮމްޕި

  ލު ސް އައިތުރަށް މީހެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތް އިތުރު އެނަލިސިސްއެއް ފަރދަރ އެނަލިސިސްއެއް ރިކުއަރނުވާ ހާލަތުގައި  

އެ ކަހަލަ   މިސާލެއް  އެ ބޭފުޅުން  ރަނގަޅުވާނީ  ގޮތުން އެންމެ  ބުނަނީ. މިސާލެއްގެ  މި  މިތާ  ބަލައިގަނެވޭނެއޭ  އޭތި 

 އެއްޗެއްގައި ވިދާޅުވެދެއްވިއްޔާ ކަންނޭނގެ ފޮރެންސިކް ބޭފުޅުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުޞަތު. ފަހުގައި އަޅުގަނޑު އެ ފު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖަށް 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިސާލަކަށް ގުޅިގެން  މާއްދާއާ  މި  ހިތަށްއަރަނީ  ސުވާލެއް    ، އަޅުގަނޑު  ގުޅިގެން  ލިޔުމާ  ހުށަހަޅައިގެން  ލިޔުން  އެ 

ގޮތުން   ގުޅޭ  އެކަމާ  ކިހިނެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތިއްޔާ  ސޮއިނުކޮށް  ޖެހިއްޖެއްޔާ  ކުރަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 

އަޅުގަ ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އުފެދޭތީ  އެ ސުވާލު  ޢަމަލުކުރާނީ  ކިހިނެއްތޯ  ހާލަތެއްގައި  ކުރަންޖެހޭ  ނޑުމެން  ސުވާލެއް 

އެއީ   އޮތަސް  ޖަހާފައި  ތައްގަނޑު  ހޮސްޕިޓަލެއްގެ  ރިޕޯޓެއް  މިސާލަކަށް،  އޮތީ.  މި  ނޯޓުކޮށްލާފައި  މީގައި  އޭރުގައި 

ރިޕޯޓު  ؟ މިސާލަކަށް، އެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް އުފައްދަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ޢަމަލުކުރާނީ އެ ކަހަލަ

މިސާލަކަށް ފަރާތް.  ފަރާތް  ތައްޔާރުކުރި  ތައްޔާރުކުރި  އެ  މިހާރު  ފަރާތެއްތާ.  ކޮންމެވެސް  ދޭނީ  ވެސް  ޕްރިންޓަށް   ،

 ؟ މީގައި ސޮއިކުރާ ގޮތަށް އޮތުން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

 

 މް ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ.އިއްތިޝާ

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ތެންކިއު ފޮރ ހެވިންގ މީ. އަޅުގަނޑަކީ އިއްތިޝާމް ޢަލީ. މި ވަގުތު މަސައްކަތްކުރަނީ ހެޑް  

ސޮއި މިހެން އަތުލިޔުން ލިޔަން ބަލައިލާއިރު ޕްރެކްޓިކަލް އިޝޫއެއް    އޮފް ޑީ.އެން.އޭ ލެބޯޓްރީއެއްގެ ގޮތުން. ނަން، 

ޕޭޖަރސްގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް    24ޓުންނަށް. ބައެއްފަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް  ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެބަ ދިމާވޭ އެނަލިސް

ޕޭޖަރސްގެ ޑޭޓާ. މިއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި    500،  400އިޝޫކުރާއިރު އެއާ އެޓޭޗްވެފައި އެބަހުރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  

ކަމަކަ ށް ނުވޭ ވަގުތު ކޭސް ލޯޑު  ނަމާއި ނުވަތަ ސަރވިސް ނަންބަރު ނުވަތަ ސިގްނޭޗަރ ލިޔަން އެހާ ޕްރެކްޓިކަލް 

ހަދާފައި ހުރި އެނަލިސްޓެއް  400ވެސް ހުންނަ ގޮތުން. ދެން   މި ޖެނެރޭޓްކުރަނީ ކޮމްޕިޓަންސީ    . ޕޭޖަރސްގެ ޑޭޓާ 

ކަމަށް   އެނަލިސްޓަށް  މި  އެކްސެސްވޭނީ  އިންސްޓްރުމަންޓަށް  މި  ދަށުން  އޮތޮރައިޒޭޝަނެއްގެ  މަސައްކަތްކުރަނީ 
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އޮތޮރައިޒޭ އެ  ލިބިގެންކަނޑައެޅިފައި  ކޮންޓްރޯލްޑް    .ޝަން  އެކްސެސް  އެންވަޔަރަންމަންޓަކީ  މަސައްކަތްކުރާ 

ގުޅުންހުރި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އޭގެ ސޮފްޓްވެއަރއަށް    . އެންވަޔަރަންމަންޓެއް އެކްސް ޑޭޓާއަށް ނުވަތަ މެޝިނާ 

ސިސްޓަމެއް ކޮންޓްރޯލްޑް  ޕާސްވޯޑް  ނުވަތަ  ކްލިއަރެންސް  ސެކިއުރިޓީ  ހުރިހާ  އެކްސެސްވެވޭނީ  މި  ތެރެއިން.  ގެ 

ޒަމާނުގެ ގޮތަށް ބަލާނަމަ ސިގްނޭޗަރސްއަކީ    ޗެކްސް ހުރިއިރު އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެހާ ޕްރެކްޓިކަލް ނޫން ދެން މި 

ނުވެދާނެ   ކޮންސިސްޓަންޓް  އެހާ  ވެސް  ސިގްނޭޗަރއަކީ  އަމިއްލަ  ކުރޭ.  ވެސް  ފޯރޖް  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ހަމަ 

ޕޭޖަރސްގެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ނުވަތަ ނޯޓްސްގައި   500ލަކަށް،  އެއްޗެއް އެހާ ގިނަފަހަރު މިސާ 

ކަމެއް ނޫން   ސޮއިކޮށް ހަދާއިރު. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމުން ޕްރެކްޓިޝަނަރ ލެވެލްގައި ކުރަން އެހާ ޕްރެކްޓިކަލް 

ޓުތަކުގައި ސޮއިކުރުން. އެ އަޅުގަނޑުގެ  ސިގްނޭޗަރ ކޮންމެ ޕޭޖެއްގައި މެޝިން ޖެނެރޭޓެޑް ޑޭޓާ މި ކަހަލަ ޑޮކިއުމަން

 ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތެންކިއު އިނގޭތޯ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދިލް ޢަބްދުދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާ

ދެން   އެޑްކޮށްލަން.  ކަމެއް  އިތުރު  އަދި  ބަޔާންކުރަނީ  އަޅުގަނޑު  މި  އަކުރުގައި  މި  މާއްދާގެ  މި  އަސްލުގައި 

އަދި   ލިޔުންތައް  އޮންނަންވާނެއޭ  ސޮއި  އެބައޮތް  ބިލުގައި  ބަޔާންކޮށްފައި  އެބައޮތް  މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އެ  ލިޔުންތަކާ  އޮންނަންވާނެއޭ  އެއްޗެހި  މި  އެނަލިސްޓެއްގެ ސޮޔާއި  ވެސް  ޖެނެރޭޓްކުރިޔަސް  އްޗެހި.  ކޮމްޕިއުޓަރުން 

ވަކި   ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ނުވަތަ ވަކި މެޝިނެއް  ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ  ބަޔާންކުރަނީ އަސްލު  ބޮޑަށް މި  ދެން މި ތަނުގައި 

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއިން    ކަމުގައި ވާނަމަ، އެއަށް ކޮންމެ ޑޭޓާއެއް ފީޑްކުރި   ގޮތަކަށް ކެލިބަރޭޓްކޮށްފައި ހުރެއްޖެ

. އެއަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއޭ އެ ކެލިބަރޭޝަނާ މެދުގައި ސުވާލެއް  ހަމަ ނުކުންނާނީ އެ ނަތީޖާއޭ

އެ ކެލިބަރޭޝަން ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ގުޅޭ    ނެތިއްޔާމު. ދެން  ކޮށްފައި ހުރިތޯ އެކަމާ 

ޑަރޑައިޒް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. ދެން އެހެންވީމާ،  ލިޔުންތަކެއް ކަންނޭނގެ ދެން ހުށަހަޅަންޏާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ސްޓޭން

ވާހަކައަކީ ވަކި އެނަލިސްޓަކު ހަދާ ރިޕޯޓަކަށްވުރެ ވަކި އެންޑް ޑޭޓާއެއް ފީޑްކުރީމަ  މި  މީގައި ބޮޑަށް މި ބަޔާންކުރަނީ  

ބިލުގައި ދެން   އޮޓޮމެޓިކުން އެއިން ނުކުންނަ ރިޒަލްޓް. އެހެންވީމާ، އެކަމުގައި ސުވާލެއް އޮތިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

 ކަން ކަންނޭނގެ ކަށަވަރުކުރަންވީ އެ ކެލިބަރޭޝަނާ ގުޅޭ ކަމެއް އޮވެއްޖެއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ.   އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ންކޮށްދެވޭނީ ނޫނީ ރަނގަޅު ޤީވެސް މިތާ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑަށް މި ޔަ  ނެއްކާއަ

މިސާލެއް ދެންނެވޭނީ. އެކަމަކު މިސާލަކަށް، ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓިންގއެއް މި ރިކުއަރވަނީ އެ ފޮރެންސިކް އެވިޑެންސް  

ން  ގެ ޑޭޓާއެއް ނޫނީ ސާމްޕަލެއް ނަގާފައި މެޝިނަކަށް އެ ފީޑްކޮށްގެން އޭ  .ބަލަންހުށަހަޅަން މީހެއްގެ ބްލަޑް ޓައިޕް  

އެއާ ޕޮޒިޓިވްއޭ، ބީ ޕޮޒިޓިވްއޭ. އެއީ މީހަކު  ދެއްތޯ އަޅުގަނޑަކީ މިސާލަކަށް، އޭ  ބެހޭ    ޖެނެރޭޓްކޮށްދީފައި ދައްކާނެ 

ދެޓް  ޖެނެރޭޓް  ވިލް  މެޝިން  ނޫންތާ.  އެއްޗެއް  ކުރަންޖެހޭނެ  ކަމެއް  ދަ    އިތުރު  އެންޓަރ  ވީ  ވެން  އަސް  ފޮރ 

ދެއަ ބޭނުންވާނެ އެއްޗެއްސާ ރސާމްޕަލް  އެނަލިސްޓުން  ބުނަނީ. މިހާރު  މި  ޔޫސްކުރެވޭނެއޭ  އޭތި  ހާލަތުގައި    އި . އެ 

ހަދަންޖެހޭ   ބޭސްކޮށްފައި ރިޕޯޓެއް  އޭގެ ނަތީޖާއަށް  ބަލާފައި އޭނަ އެނަލައިސްކޮށްފައި  އިތުރު މީހަކު ވަކި އެއްޗެއް 

ބައި އިޓްސެލްފް ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ޖެނެރޭޓްކުރާ. ދެން ކޮންޕިއުޓަރޭ ކިޔާތީވެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އި އެއްޗެއްސާ

ފިޒިކަލީ ކޮމްޕިއުޓަރަށް  ކަންނޭނގެ  އަ   .ވިސްނެނީ  ވީ  އޮފް    ރވަޓް  ޓައިޕްސް  އެކި  ބޭސިކަލީ  އެބައުޓް  ޓޯކިންގ 

 ޑިވައިސަސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަ އިސް  އަޅުގަނޑު  ދާއިރާގެ  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ގއ.ވިލިނގިލީ  ދެންމެ  އިނގޭތޯ  ބަލައިލާނަން  އެއްފަހަރު  ދި 

މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާން ދެންމެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތް. އެކަމަކު އޭރުގައި ވާހަކަފުޅެއް  

  ؟ދެކެވޭނެ ގޮތެއްނުވި. މިހާރު ކިހިނެއްތޯ

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

 އިޙްސާން ނެތް އިނގޭތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ނެތީ ދެއްތޯ. އޯކޭ. ތެންކިއު. ދެން އޮތް މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލާނަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދަމް ސަލީމް ޛު އާނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާ 

 އަޅުގަނޑު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ވިދާޅުވޭ.  

 

 ދަމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޛު އާނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާ 

ނ.މަނަދޫ   މިއީ  އެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ސަލީމް.  އާދަމް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް 

މުހިންމު  ކޮންމެހެން  އޮތުމަކީ  ސޮއި  ނަމާއި  ހަމަ    ރިޕޯޓުތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ސަބަބަކީ،  އެއީ  ކަމެއްހެން. 

ޚަބީރެއްގެ ގޮތުގައި ހާޝަރީޢަތަށް  ފަރާތުން  ވެލިޑިޓީއާ މެދުގައި  ލުކުރާއިރުގައި އެއީ އެ ރިޕޯސުވާޒިރުކޮށް   އެ  ޓުގެ 

ސުވާލު މެދު  ފަރާތްތަކާ  އެ  ހާޒިރުކޮށް  ކޯޓަށް  ފަރާތްތަކުން  އެ  ހާލަތުގައި  އުފައްދާ  ޚަބީރުންގެ    ، ސުވާލު 

ހެކިބަސްނަގާއިރުގައި އެ ފަރާތެއް، އެ ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އެނގެން އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް  

 ރެވެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބާބުގައި   91އާދެ!  މި  ދަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

އެއީބަޔާންކުރާ މި    91  ،  ތެރެއިން  ހެކީގެ  ފޮރެންސިކް  ބަޔާންކުރާ  ބާބުގައި  މި  ގޮތް.  އޮތް  މިހާރު  މާއްދާ  ވަނަ 

މި    89ގާނޫނުގައި   ދަފުތަރުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ޑީ.އެން.އޭ  ނިޝާން،  އިނގިލީގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަތިން ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ    ގާނޫނުގެ  ގަވާއިދުގައި  އެ  އަދި 

ކޮމި އަޅުގަނޑުމެން  ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.  ރައްކާކޮށްފައި  ނިޝާން،  މުއްދަތަކަށް  އިނގިލީގެ  ކަމަކީ  ފާހަގަކުރި  ޓީން 

ނީ.  ޑީ.އެން.އޭ މަޢުލޫމާތު ދަފުތަރުކޮށް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނީ ކޮން ފަރާތަކުންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުއުފެދު

 ؟ ކޮން ބައެއް ކުރާ ކަމެއްތޯ

 

   އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އާދެ! މި މާއްދާ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ތި ވިދާޅުވާހެން އެހާ ސާފެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މުޅި މާއްދާ އެއްކޮށް  

ކުރެވެނީ ބޮޑަށް ކޯޓުންކަން. އެއީ ޝަރީޢަތަށް އެ ހުށަހެޅުނީމަ އެ ރެކޯޑެއް ބަލަހައްޓާ ވާހަކަ.  ކިޔައިލާއިރުގައި ގަބޫލު

ދިރާސާކޮށްލާފައި  އިތުރަށް  އަދި  މާއްދާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙެއް    އެކަމަކު  ގެންނަން  ޢިބާރާތަށް  އެ 

 ރިޓީ ގެންނަން.  ޓީއަށް ފޮނުވައިލާނަން އެ ކްލެ ހުށަހަޅައިލާނަން ލިޔުމުން ފަހުން ކޮމި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަދި އޭގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު  ؛ މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް  .ގެ )ނ(93އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

 އެއަށްފަހުގައި އިނގޭތޯ.  ؟ ޢަލީ ޙުސައިންތޯ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ޕްރައިވަސީއާ   ބަހައްޓާއިރުގައި  ދަފުތަރެއް  ކަންނޭނގެ  ވާހަކަދެކެވުނު  މި  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ކިހި އެއަށް  ޑިސްކަސްކުރެވުނު  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދޭތެރޭގައި  އިޝޫ. އެކަމާ  ހަދާނީ ގުޅޭ  ؟ ނެއްތޯ 

ކިހިނެއްތޯ   ދޭތެރޭގައި  އެކަމާ  އެހެންވީމާ،  ބަހައްޓާއިރުގައި.  މި  ހަމަ  އަތުވެދާނެއޭ  ވެސް  އިޝޫ  ޕްރައިވެސީ 

 ލަން.  ހަމަ ކޮމެޓީން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ ހޯދާ ،ދެކެވަޑައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ..ކޯޓަށް އަޅުގަނޑު ދެން

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

ރެއައްސަލާމް ހުށަހެޅޭ  ޢަލައިކުމް. މިއީ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  އެއްކަލަ މާއްދީ  މި  އިބްރާހީމް. މިހާރު  ޖިސްޓަރ މުޙައްމަދު 

ފޮނުވާ ޖެހެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ ނިމުނީމާ  ނުބަހައްޓާނެ މިހާރަކު އިނގޭތޯ.  ލަން. އެހެންހެކި  ވީމާ، ކޯޓުގައި 

ޖިނާ އިޖުރާޢީމިހާރު  ނިމުނީމާ  އަ  މައްސަލަ  އެއްޗެހި  ހުށަހެޅޭ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  މާއްދީ  ގޮތުން  އޮތް  ގާނޫނު  ތުގެ 

 އަނެއްކާ އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވައިލާނީ ޕޮލިހަށް. އެއީ މިހާރު ކަންކުރާ ގޮތަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއްތޯ ބެލެހެއްޓުމަށް  ދަފުތަރު  އެ  ކޯޓުން  ލާޒިމުކުރަން  އުޅެނީ  މި  މިހާރު  ގޮތަކަށްތޯ؟ ބިލުން  ދެން  ؟ އެކަހަލަ 

 ޑްރާފްޓުކޮށްދެއްވާނެއޭ ތި ވިދާޅުވީ. އޯކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލާނަން ދެން އިން މާއްދާއަށް.  
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   ކަދެއްކެވުން: ވާހަންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

ވެސް   ޕްރައިވަސީއަށް  ޓު  ރައިޓް  ޑްރާފްޓުކުރައްވާއިރު  އަލުން  މާއްދާ  މި  ރިކުއެސްޓުކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު 

އޭގެ   ހުރެއްޖެޔާމު  ގޮތުގައި  ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ  ކޯޓުގެ  އެއީ  ވާހަކަ.  އެދޭ  ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް 

ޑޮކިއުމަންޓަށްމާނައަ ޕަބްލިކް  މީހަކު  ޒާތުން  އޭގެ  މިސާލަކަށް  އާދެވިދާނެތޯ  ،ކީ،  އޭތި  ޑޮމައިނަށް    ، ޕަބްލިކް 

 މި ހަމަ އެސްޕެކްޓު އިނގޭތޯ.   ،ނާންނާނެތޯ ،އަންނާނެތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގޮތަކ93ީ.  އުތެންކި އޮތް  )ނ( މިހާރު  މާއްދާގެ )ށ(  ،ގެ  އެހެން    މި  ނަމަވެސްގައި  ހެކި    ،އޮތް  ފަހުން އުފައްދާ 

ކަމަށް ނުވަތަ ފަހުން ލިބިގަންނަ ހެކި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ނުވަތަ މައްސަލަ ފެށުނުއިރު ވެސް ލިބެން ހުރި ހެކި  

ދެން   ނުހިފޭނެއެވެ.  ބޭނުމެއް  ބޭނުމަށް  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  މި  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ގަބޫލުކުރެވޭ  ޝަރީޢަތަށް  ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް އުފެދުނު ސުވާލަކީ މި މާއްދާގައި ބުނާ ފަހުން އުފައްދާ ހެކި އަދި ފަހުން ލިބިގަންނަ ހެކި އެއީ  އަޅުގަ

 ؟ ފަހުން އުފައްދަނީ ފެބްރިކޭޓުކުރަނީތޯ؟ ކޯއްޗެއްތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

. ކޮންމެހެން ނެސަސަރިލީ ފެބްރިކޭޓުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން. އެކަމަކު ވެސް އެއްކަލަ ކަމެއް ހިނގިއިރުގައި  ޝުކުރިއްޔާ

ދަޢުވާ   އުސޫލަކީ  އާންމު  ބުނާ  މާއްދާގައި  މި  މިހާރު  ހުށަހެޅޭނީ  ވެސް  ފަހުން  ވާހަކަ.  ހެކީގެ  ހުރި  ވުޖޫދުވެފައި 

ހެކިބަސް އެ  މީހުން    އުފުލާއިރު  )ށ(ދޭނެ  އެކަމަކު  ހުންނަންވާނީ.  ވަކި    އައިޑެންޓިފައިވެފައޭ  ބުނަނީ  މި  ގައި 

ހުއްދައާ ކޯޓުގެ  އެ  ކޯޓަށް  ވެސް  ފަހުން  އެއަށްވުރެ  މީހެއްގެ    ހާލަތްތަކެއްގައި  އެ  ބަލައިގަނެވިދާނެއޭ  އެއްކޮށް 

ބޭނުންކުރާ ފުރުޞަތަކަށް. އެއީ   ޓެސްޓިމަނީ. އެ ހާލަތަކީ އެކަމަކު ވެގެން ނުވާނެއޭ ފަހުން އުފައްދާ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް

އުފައްދާ ހެއްކަކީ ތަޙުޤީޤުކުރިއިރު ވެސް ހެކި ވުޖޫދުގައި  އެހެންވީމާ،  ޔޫޒްކުރުން މަނާކުރަން ވެގެން އެތާ އެ ބުނަނީ.  

އަ މިސާލަކަށް  މިހާރު  ފަހުން  ޖެހޭނެ.  ޓައިމް    އު އޮންނަން  ދަ  އެޓް  އޭރުގައި  އިންޓްރޮޑިއުސްކުރަނީ  ހެއްކެއް 

ތުގެ  އަ އިޖުރާޢީ ނެތް. އޭތި ޕްރިވެންޓުކުރަން ވެގެން މި އޮންނަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޖިނާވުޖޫދުވެފައި

އަ އުޅޭނެ  އިޞްލާޙުގައި  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ފަހުން  އެންމެ  މި    އުގާނޫނަށް  ވެސް  ހާލަތުގައި  މި  މާނަކޮށްފައި  ހެކި 

ކޭޝަން ގެނެއްސަ ފަހުން އުފައްދާ ހެކި މާނަކުރީމާ، މި މާއްދާ  ދައްކާ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާއަށް ވެސް އެ ކްލެރިފި
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ކޮމި ޓީއަށް އެ އިތުރަށް ކްލެރިފިކޭޝަނަކާ  ކްލިއަރވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިލާނަން 

 އެއްކޮށް މި ދެންނެވީ ޢިބާރާތުގެ މާނަ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިޔުމެއް    މީހާ ހެކިބަސް   ދޭ  )ހ( ހެކިބަސްގެ  103އޯކޭ.   ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް  އޭނާ ހަނދާން  ދިނުމުގައި 

މަޖިލީހަށް   ޝަރީޢަތުގެ  ސުވާލަކީ  އުފެދުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވާނެއެވެ.  ބަލައިގެން  ނުލައި  ހުއްދައާ  ކޯޓުގެ 

 ؟ ންވީ ގޮތް ކިޔައިދިނުން ހިމެނޭނެތޯ މީގެ ތެރޭގައިދޭ  މުގެ ކުރިން ވިޓްނަސްއަށް ބްރީފްކުރުން ނުވަތަ ހެކިބަސް އުދި

 

   އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މީހަކު   މިހާރު  ބަޔާންކުރަނީ  އެ  ތަނުގައި  އެ  އަސްލު  ވާހަކަ.  ލިޔުމުގެ  އޮންނަންވާނީ  ހަމަ  ތަނުގައި  އެ 

ހެކިބަސް  ހާޒިރުވެ،  ކޯޓަށް  އޭނަ  ބަޔާންކޮށްދޭން  ގޮތް  ހިނގި  ކަމެއް  ވަކި  އޭނާއަށް    ޓެސްޓިމަނީދޭއިރު  ދޭއިރުގައި 

ރިލައިކުރެވިދާނެ އޭނަގެ ނޯޓްސްއަށް. އެކަމަކު މި މާއްދާގައި އެހެން އަކުރެއްގައި ބަޔާންކުރާނެ އެ ނޯޓްސް ނަގާފައި  

ނެއްކާ ލިޔާ އެއްޗެއް ނޫނޭ. ބޭސިކަލީ އެއްޗެއް ބަލައިގެން ކިޔުމެއް ނޫނޭ.  ހުންނަން ޖެހޭނެއިރު. ފަހުން އައިއްސަ އަ

ކަން ހިނގި ވަގުތު އޭނާ ހުންނަން ޖެހޭނެއޭ އޭގެ ރެކޯޑެއް ބަޔާންކޮށްފަ. މިސާލަކަށް ވަކި ކަމެއް ހިނގީ    އެކަމަކު އެ 

ގަޑިއެއްގައޭ. އެހެން ނޯޓުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެ ށް މެމޮރީ ރިފްރެޝްކުރުމުގެ ގޮތުން  އްސަމިވެނި ދުވަހެއްގެ މިވެނި 

ހެކިބަސްޔޫ ކޭ ވާނީ    ން ރިލައިއޭ  ދޭއިރުގައި. ބަޓް ނޮޓް އެނީތިންގ އެލްސްއޭ. އެހެންވީމާ، އެ ތަނުގައި އޮންނަން 

ޖެހޭނެ   ފުރިހަމަވާން  އޭގެ  ބުނަނީ  އެ  އަކުރެއްގައި  ފަހަތުން  ކޮލިފައިކޮށްފައި  ވާހަކަ  ލިޔުމުގެ  އެ  ވާހަކަ.  ލިޔުމުގެ 

 ތައް.  ޠުޝަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނައުފަލް 

މިހާރު މާއްދާގައި  މި  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޮފީހުން.  ޕީ.ޖީ  ސުރުޚީއަށް    ނައުފަލް،  އަރިމަތީ  މާއްދާގެ  މި  ވެސް 

ކޮމި ގޮތުން  އޮތް  ސުރުޚީ  އެ  މި  ޓީބަލާއިރު،  އަރައިފާނެއޭ،  އޮޅުމެއް  އެ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ވެސް  ން 

ހެކިބަސް  އައިސް  ކޯޓަށް  ކަމެއް    ދައްކަނީ  މެދުވެރިވެގެން  ޑިސްޕިއުޓެއް  އެކަހަލަ  ނޫންތޯ.  ނުވަތަ  ވާހަކަތޯ  ދޭ 

އޭ  އިޞްލާގެވުމަށްވުރެ  ސުރުޚީ  މައްސަލަ  ޙު  މި  އެއީ ޙަކޮށްލައިފިއްޔާ  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  އްލުވާނެ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހަނދާން ތާޒާކުރަން މަސައްކަތްކުރުން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ސުރުޚީ ބަދަލުކޮށްލައިފިއްޔާ ވަރަށް  

ހޯދަ ހުއްދައެއް  ކޯޓުގެ  ދެން  އައިއްސަ،  ކޯޓަށް  ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަ ސާފުވެގެންދާނެ  ބަލާ  ލިޔުން  ކަން.    އިގެން 
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ހެކިބަސް  އެ  ބޭރުގައި  ކޯޓުން  މި  ކަންނޭނގެ  މާނަކުރައްވަފާނެ  ކޯޓުތަކުން  ބައެއް  ފަހަރެއްގައި  ދިނުމުގެ    ނޫނިއްޔާ 

ހުއްދަ  ކޯޓުގެ  ވެސް  މަސައްކަތަކީ  ކުރާ  ތާޒާކުރަން  ހަނދާން  ނުވަތަ  ބެލުން  ޑޮކިއުމަންޓެއް  މީހަކު  އެ    ކުރިން 

ކުރަ އެވޮއިޑްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ސުރުޚީ  ހޯދައިގެން  ކަމެއް  ކަހަލަ  ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އެ  ކަހަލަ ގޮތެއްގެ  ންޖެހޭ 

 ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ޙުއިޞްލާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

ސުރުޚީ އިޞްލާ ހީނުވޭ  އަނެއްހެން ގާނޫނުގެ  ކޮށްގެޙުއަޅުގަނޑަށް  ގެނެވޭނެހެނެއް. ސުރުޚީއަކީ  ތި އިމްޕެކްޓު  ންނެއް 

 ؟ ބައެއް ނޫން ދެއްތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މާއްދާއަކީ އިޞްލާ ގޮތުގައި މި  ގަބޫލުކުރާ  ނޫން. އެކަމަކު އެއްވެސް  އް  ޙެ އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއެއް  ޖެހޭ  ގެންނަން 

ހެކިބަސް  ބުނަނީ  މި  ތަނުގައި  މި  ވަންޏާ  އުޅޭކަމަށް  ކޮންފިއުޝަނެއް  ޝަރީޢަތް  ގޮތަކަށް  މީހަކު  ކޯޓަށް    ،ދޭން 

ހާޒިރުވެ   ހެކިބަސް ކޯޓަށް  ހަވާލާ އެ ދެނީ. ސޯ އިޓްސް ވެރީ ކްލިއަރ އަނެއްހެން  ތަނުގައި  އިޝާރާތްކޮށްފައި މި 

އެ    ކިބަސްހެ އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  ސާފުކުރަން  ބޮޑަށް  އެކަމަކު  ވާހަކަކަން.  މީހެއްގެ  ދޭ 

 ދޭ ފަރާތެކޭ ހަމަ ބުނެވިދާނެ.  ޢިބާރާތަށް އެ ބަދަލު ހަމަ ގެނެއްސަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ހެކިބަސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އުތެންކި

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ވެސް   މިހާރު  އެއީ  މިސާލަކަށް  ގަބޫލުކުރެވެނީ.  ކަމަށް  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭނެ  އިތުރަށް  އަދި  ގޮތުން  އޮތް  މި  މިހާރު 

ތަންކޮޅެއް  ކަމެއްހެންވާ އެއްކަލަ  އެއްކަލަ    ،ހީވަނީ  ފުލުހުންގެ  ފުލުހުންނަކީ  އިނގޭތޯ.  ފުލުހުން  މިސާލަކަށް  މިހާރު 

؟ ވަޑައިގަންނަވާނީ. އެހެންނޫންތޯ  ،ސީންތަކުގައި މި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން. ވަރަށް ބައިވަރު އެއްވައްތަރު ކަންކަމަށް ދާނީ

ސީނަށް ތިރީސް  ވިހި،  ގޮއް  ،އެގޮތަށް  ސީންތަކަށް  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ޝަރީޢަތުގެ  މިސާލަކަށް  މީހަކު  ހުރި  ސަ 

ހުރިހާ އެއްޗެހި.    އިމުގެ ކުރީގައި އޭނާ ބަލާނެ އެ ޑޮކިއުމަންޓާއުދި  ،ދޭންދާއިރު އޭނަގެ ހަނދާން  މަޖިލީހަށް ހެކިބަސް

ކޯ  ހިނގި،  ކިހިނެއް  ކާކު،  ދުވަހެއްގެ،  ދެއްތޯއްކޮން  ގޮއްސަކާއެއް  މިއީ  ޗެއްތޯ  ޓަސްލާފައި  އެހެންނޫނިއްޔާ   .
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ހި އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް  ކިޔައިދެވިދާނެހެން  ބޭފުޅަކަށް  ވަޑައިގެންނެވި  ސީނަށް  ތިރީސް  ވިހި،  .  ދެއްތޯ  ޔެއްނުވޭ 

ޑޮކިއުމަންޓު ދެއްކުންތޯ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް   އެ  އެހެންވީމާ، މި ތަނުގައި މިއީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

 ންކުރުން ވަރަށް މުހިންމު.  ޤީއެ ޔަ؟ ކުރުންތޯ  ކަން ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރީގައި އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( މިހާރު    109ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ދެން ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާއަށް ގޮސްލާނަން.  

ބައެއް އޮންނަ  ކިޔާފައި  މީހަކީ  ކަމުގައިވާ  ފުލުހެއް  ނަމަވެސް،  އޮތް  އެހެން  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ދެން  އޮތީ   .

ވަނަ    109އަޅުގަނޑުމެން އުފެދުނު ސުވާލަކީ ފުލުހެއްތޯ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާގެ އޮފިސަރެއްތޯ ސާފުކުރަން. އެއީ  

   .މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތް

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީ

ބަދަލުކުރިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޢުތިރާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަށް  އަސްލު  އް ނެތް. އެއީ ދެން  ޟެއެ މާއްދާގެ ޢިބާރާތް 

ފުލުހުން ނޫން ސްޕެޝަލިސްޓު ބައެއް ވެސް އައިސްދާނެ. މިހާރު ވެސް ހަމަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނުން ދީފައި  

ހުރި. މިސާލަކަށް މަރު ކޮމިޝަން ކަހަލަ ތަންތަން. އެހެންވީމާ، ސޯ އެ ހާލަތުގައި ރެލެވަންޓު    ހުރި ފަރާތްތައް އެބަ

 ވެދާނެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައިގައި    ހެކިބަސް  -113.  އުތެންކި މީހަކު  ކޮށްފައިނުވާ  ކޯޓުން  އަމުރެއް  ހާޒިރުކުރުމުގެ  ކޯޓަށް  ދިނުމަށް 

ފަރާތަކާ އެކު ނުވަތަ މައްސަލަ އަޑުއެހުމުގެ ބޭނުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ ހުރި ހާލަތެއްގައި  ހިމެނޭ  

ދިނުމަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރެވިދާނެ މީހެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ، ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ   އޭނާއަކީ ހެކިބަސް 

ހެކިބަސް އޭނާ  ކޯޓަށް  ވަގުތަކު  ހިމެނިފައި    ދިނުމަށް  މާއްދާ  މި  ހުރެތޯ  ސަބަބަކާ  ކޮން  މިއީ  ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 އުފެދުނު ކަމަކީ ދެއްތޯ.  އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ސުވާލު ؟ އޮތީ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބި އަޅުގަނޑުމެން  އުސޫލުތަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ގާނޫނީ  ކަމާގުޅޭ  ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ޑްރާފްޓުކުރީ  ލު 

މަހަމަ  ރިޢާޔަތްކުރިން.   ކޮން  މިއީ  ޕްރޮވިޝަން  ސްޕެސިފިކް  ކަމެއް  ޞަޤުމި  ކޮން  ނުވަތަ  ކަމެއް  ދެއްގައި 
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އަޅުގަނޑުމެން    ،ހާސިލުކުރަން ސަބަބު  ހިމެނި  އެކަމަކު  ވިސްނޭ.  ކިޔައިލީމާ  ބަލައިލާފައި  އަނެއްހެން  ކުޑަކޮށް 

 ލަން އެ ޑޮކިއުމަންޓުތައް.  ޓީއަށް ފަހުން ހުށަހަޅާކޮމި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަލީމް

 އަޅުގަނޑު ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް ގެންދަވާ.   !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަލީމް

ހެކިބަހަށް   ފަހަރު ފާހަގަވޭ  ބައެއް  ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓު އާދަމް ސަލީމް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަނަދޫ  އާދެ! އަޅުގަނޑު 

ކޯޓަށް   ފަރާތްތަކުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައެއް  އަދި  ހާޒިރުނުވާކަން  ފަރާތްތަކުން  ބައެއް  ފޮނުވީމާ  އަމުރު  ހާޒިރުވުމުގެ 

މައްސަލައިގެ   ހާޒިރުވެ،  އަޑުއެހުމަށް  މައްސަލައިގެ  ފަރާތެއް  އެފަދަ  ދެން  އުޅޭކަން.  ފިލައިގެން  ހަވާލުނުވެ  އަމުރާ 

އްދާގައި އެ ބުނަނީ. އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިލީމަ އެގޮތަށް  ޝަރީޢަތް އަޑުއަހަން އަންނަ ހާލަތުގެ ވާހަކަ ކަންނޭނގެ މި މާ

 ކަން ހިއްސާކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ފަހުމުވާތީވެ އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ   ވިދާޅުވެއްޖެ  ފަރާތުން  އޮފީހުގެ  އޭ.ޖީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅުއްވި  ބިލު  ދެން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ހުން އިނގޭތޯ. އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު ވެސް ދެންމެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން  ސާފުކޮށްލަދެއްވާނެ ކަމަށް ފަ

 އުޅުއްވިހެން ހީވަނީ. ކުރިއަށް ގެންދަވާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފ.ބިލެތްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު

އަޅުގަނޑު ޢަބްދުލްސައްތާރު އިނގޭތޯ. ބިލެތްދޫ ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓު. އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ދެންމެ  އާދެ!  

އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލައެއްގެ ހެކިބަސްއެ    ސަލީމް  އާދަމް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި    ވިދާޅުވި ގޮތުގެ އިތުރަށް 

ވީ މީހަކު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޯޓަށް  އެހެންވެސް  އަދި  ވެސް  ނޭނގިގެން  ނުފޮނުވި    ތަނެއް  އަމުރެއް  ގޮތަކުން 

ހުންނަ މީހަކު ވެސް ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ އަމިއްލައަށް ވެސް ނޫނިއްޔާ އޭނަގެ މި މައްސަލައިގެ ހިމެނޭ  
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ފޮ އަމުރެއް  ކޯޓުން  ކުރިއަށް  ހާޒިރުވާ ހާލަތެއްގައި އެ  އަޑުއެހުމަކަށް  ވެސް  އެއްކޮށް  ނުވައިގެން އައި މީހެއް  މީހަކާ 

ނެގުމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށް ކަމަށް    ކަމުގައި ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ވަގުތުގައި އޭނަގެ ހެކިބަސް

ފެންނަނީ.   ބޮޑަށް  ގޮތަށް  ދޭހަވާ  އެގޮތަށް  ކިޔައިލުމުން  ދެލިގަނޑު  މީގެ  މާއްދާ  މި  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ހާލަތެއް ބައެއް ފަހަރުއެހެންވީމާ، އެކަ  ހާލަތުގައި    ...ހަލަ  އޭނަ އައިސް އިންނަ  ނުލައި  ފޮނުވުމަކާ  އާދެ! އަމުރެއް 

އެގޮތަށް. އަދި އަނެއްކާ އޭގެ ފަހުގައި )ށ(   އެފަދަ މީހެއްގެ ބަޔާން ހުރަހެއް ނެތޭ ކޯޓުން އަންގައިފިއްޔާ    ނެގުމަށް 

ހެކިމި  ގައި   މީހާ  އެ  ހާލަތެއްގައި  އެފަދަ  ކޯޓުން    ބަސްބަޔާންކުރަނީ  އާންމުކޮށް  ޢަމަލެއްކޮށްފިއްޔާ  މިކަހަލަ  ނުދީ 

އަމުރެއް ފޮނުވައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ މީހަކާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން އޭނާއާ މެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ވެސް  

 ކޯޓަށް ލިބިދެއޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ؟ތޯއޭއާދެ! އެއީ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވެދާނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ސަލީމް

 އަޅުގަނޑު އަދި އެއް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފ.ބިލެތްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު

އަޅުގަނޑަށް އެހާ ބޮޑަކަށް މި މާއްދާ މިހެން އޮންނާކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ ކޯޓަށް އަމުރެއް ފޮނުވައިގެން ނޫން  

ވަދެލާ ތެރެއަށް  ކޯޓު  ހަމަ  އެހެން  ހެކިބަސް  ގޮތަކަށް  ވަގުތުގައި  އެ  އޭނާ  ބާރުފޯރުވައި  ކޯޓުން  ދިނުމަށް    މީހަކަށް 

އެ  އެހާ    ކަން   ލާޒިމުކޮށް  އަޅުގަނޑު  ކަމަކަށް  މާއްދާއެއް  ބާއްވަންޖެހޭ  ހަމަ  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  މާއްދާ  މި  ކުރަން 

 އިނގޭތޯ މިގޮތަށް ބާއްވަން.   އިކީގަބޫލުކުރެވޭ މާއްދާއެއް ނޫން މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިޝާ އިނގޭތޯ.  ޢާ ޝުކުރިއްޔާ. ދެން 

 

 ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 
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ހެކިބަސް އާންމު އުސޫލުން މިހާރު  މުން ވެސް ޖެހޭނީ  ޞްދޭފަރާތްތައް ދެ ފަރާތުން ވެސް، ދެ ޚަ  ޝުކުރިއްޔާ. މި 

ޓްނަސް ލިސްޓު ބޭސިކަލީ  ޔާ އޭރު ވި އްކުރީބައިގައި ދަޢުވާއުފުލާ ޕޮއިންޓުގައި، މިސާލަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވެއްޖެ

ކުރެވިފައޭ ބުނާ މާއްދާއެއް އެބަ އޮވޭތާ. އޭގެ އިސްތިސްނާއަކީ މި ނޫން ހާލަތެއްގައި ކޯޓުގެ    އޮންނަނީ އައިޑެންޓިފައި 

އަޅުގަނޑު އެ މާއްދާ،  ؛ ދޭމީހަކު ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއޭ. އެއީ ސަތޭކަ  ހުއްދައާ އެއްކޮށް ސްޓިލް ހެކިބަސް 

މާ ބަލައިލާނަން. އެއްސްޕެސިފިކް  އުސޫލުގެ  ،ހެންނަމަވެސްދާ  މިތާ  އެ  އިސްތިސްނާއެއް  އަންނަނީ.    ގައި މިނވެސް 

ދަންނަވާހެން އޯލްރެޑީ އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައި ހުންނަ ލިސްޓުގެ ބޭރުން. އެކަމަކު މިއީކީ އެހާ ޖެނެރަލް    މިހާރު މި

ބޭނުންކުރެ ގޮތުގައި  އެވިޑެންސް   މާއްދާއެއް ވޭނެ  މާއްދާއެއްގެ  ގާނޫނަކުން  ނަގަން  ޓެސްޓި  ނޫނީދޭން    ނޫން.  މަނީ 

ޓެސްޓި ނަގަން  އެވިޑެންސް  މީހަކުގެ  އެންގިދާނެކޮމްޕައިލްކުރެވޭނެ  ދޭން  ގާނޫނުން    އޭމަނީ  އެހެންވީމާ،  ކޯޓަށް. 

ގު މައްސަލައާ  އެ  ބޭސިކަލީ  މީހެއް  ކޮންމެ  ކޮންމެ  މިއީކީ.  ނޫން  މީހެއް  ކުރެވޭނެ  ހެކިދޭކަށް  ކޮމްޕައިލް  ޅުވައިގެން 

ހާލަތް ކޮމްޕައިލްކުރެވޭނެ  ލިސްޓުކުރާނެ  ގާނޫނުގައި  މި  ވެސް  މީހުން  ކޮމްޕައިލްކުރެވޭ  އެކަމަކު  .  ތައް ނުބުނެވޭނެ. 

ނުކުރެވޭނެ މީހުން ވެސް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާގައި އެ ބުނާ ހާލަތް ނިސްބަތްވާ މީހަކު އެތާ ހުރެއްޖިއްޔާ  

ޓެސްޓި  ދަންނަވާހެން   މި މީހަކު  ގޮތުން  މިތާ  މިސާލެއްގެ  އެތާ  ދުށީމޭ  ތިމަންނަ  އެތާ  ތެރޭގައި  ދިނުމުގެ  މަނީ 

މިއި އެ ނކުރިމަތީގައި  މީހާ  ކަމަށް   ދަ  އެޕްލައިވާ  އޭނައަށް  ހާލަތް  ކޮމްޕައިލްކުރެވޭނެ  ސޯ  ވަންޏާ    ކަންކުރަނިކޮށް. 

އެ ކުރިއަށް ގެންދެވި  ކޮމްޕައިލްކޮށްފައި  ކުރާ ހާލަތުގައި ދެން  ޟުއެގޮތަށް. އިޢުތިރާ  އޭދާނެވަގުތުން ވެސް ޝަރީޢަތް 

 އަންނަނީ. އެއީ އޭގެ ރޫލަކީ.   މަލުކުރާނެ އުސޫލުތާ މިތާ މިޢަ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވަ  މިސާލެއް  ހަމަ  ހިއިއަޅުގަނޑު  ބަލަމާ  އިނގޭތޯ.  ހިމެނިދާނެތޯ  އެއްޗެއް  މިކަހަލަ  މިސާލަކަށް  ލާނަން.  ނގާ 

ޓްރޭޑްމައިނގޭތޯ  ރކެއް ޓްރޭޑްމަ ނޫނަ،  ކަމެއް  ހިނގާ  އާންމުކޮށް  ރާއްޖޭގެ  ދެން  ހަމަ   ސް ރކެއްގެ    ދެން 

މި ކޯޓުގައި އެ ވަގުތު އިނީ ސިމްބްލޮޖިސްޓެއް. މިސާލަކަށް ސްޕެޝަލިސްޓެއް  އިޝޫގައި މިސާލަކަށް ޓްރޭޑްމާރކެއްގެ 

ޒިރުވެ އިނދެދާނެ. ދެން އެތާ އިންނަ މީހާއަށް ނޯޓިސް ކުރެވިދާނެ މިސާލަކަށް އޭނައަކީ  ހާއެ އަޑުއެހުމަށް  އިނގޭތޯ.  

އިނގޭނެ އޭނައަށް  ސްޕެޝަލިސްޓެއް.  މީގެ  ކިޔަ  މިއާ  އޭ ހަމަ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  ކޯޓުއިބެހޭ  ހަމަ  އެ    ގައި ދޭން. 

މި    އަހާފިއްޔާ ވެސް އިނގޭނެ  އި. އޭނަ ގާތުގަ ދޯ   މީގެ އެކްސްޕާޓެކޭނީއި  ރިކުއެސްޓު ވެސް ކުރެވިދާނެތާ. މިހާރު މި

މަ މި  އެއްޗެއްކަން. މިސާލަކަށް އެ  ސިމްބަލްއަކީ ނުވަތަ  މިހެން އައި  މިހެން  ރިލަވަންސް  ގިސްޓިންގ، އެ  ރކަކީ 

އެހާލަތު  ކިޔައިދޭން. އެ  ހީވަނީ އެހާ ވޭކްކޮށް ހަމަ    އީ ގައި  ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑަށް  ލާޒިމްކުރެވިދާނެ މީހެއްތޯ ނުވަތަ 
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ކުރެވޭ  އެހެން  މިސާލަކަށް  މީހަކަށް  ނުވާނެ  ކޮންމެ  އޮވެގެން  މަދަނީ    ގޮތަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ކަންނޭނގެ 

މައްސަލައެއްގައި އަދި އަމުދުން. އެހެންވީމާ، ޖިނާޢީ  ކަމެއް  މައްސަލައެއްގައި  އެ  ހިނގިއިރުގައި ނުވަތަ   އެ ކުށެއް 

ބީރެއްގެ ގޮތަށް ނުވަތަ  ޚަރސަނަލް  ހުރި މީހަކާއި މިގޮތަށް އެ މީހެއްގެ ޕަ   ހިނގިއިރުގައި ހާދިސާ ހިނގިއިރުގައި އެތާ

އަނެ ވެސް  މި  މީހަކާ  ދޭންޖެހޭ  އޮޕީނިއަނެއް  ތި  އްޕްރޮފެޝަނަލް  ދެން  ކަންނޭނގެ.  ކުރެވެންޖެހޭނެ  ތަފާތު  ހެން 

މާއްދާގައި އަޅުގަނޑަށް  ދާޅުވިވި ބަޔާންކުރާ  ކަމެއް އަޅުގަނޑު    ، ކޮން މާއްދާއެއްހީވަނީ  ގޮތަށް ލާޒިމްކުރެވޭ މީހުން 

މިހާރު.   ނެތް  ރިއެހެންވީމާ،  ހަނދާނެއް  މީތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  ރިކްޓްސްޓްއެ  އެ    ކުރެވެންޖެހޭނެ 

ގޮތަޗެނަލް ވިދާޅުވާ  ތި  އޮފީހުން  އޭ.ޖީ  ދެން  ހީވަނީ  އެ  ށް  .  އަޅުގަނޑަށް  ކަންނޭނގެ  ސާފުކުރީމަ  ބޮޑަށް  ސަބަބު 

 މީގައި ފަސޭހައިން ޗެނަލައިޒްކުރެވޭނީ މި މާއްދާ ދެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ޢަލީ ޙުސައިން.  އުތެންކި

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ދާ   މީހަކު  ފާހަގަކުރެވިގެން  އެގޮތަށް  މަޖިލީހުގައި  އެ  ޝަރީޢަތުގެ  އޭނައަށް ކޮމްޕައިލްކުރުން ޝަރީޢަތުގެ  ހާލަތުގައި 

ބުރޫއަރަ  ވަރަށް  މަދަނީ  އިނިޒާމަށް  ފަހަރަށް  ވަރަށްގިނަ  ދިމާވޭ.  ވެސް  މިހާރު  ކަންކަން  އެކަހަލަ  ކަމެއް.  ފާނެ 

މިތާޞްޚަމައްސަލަތަކުގައި   ލޯޔަރު  މި  ދުވަހު  އެ  ބުނާނެ  ނިސްބަތްކޮށް  ލޯޔަރަށް  އޭނައަށް ނމުން  ހުއްޓޭ.    ގައި 

އެހެންއޭއިނގޭނެ ކަމަށް   .  އޮތް  އެގޮތަށް  މާއްދާގައި  މި  އަބަދު   ވެއްޖިއްޔާ  ހާލަތުގައި    ވަންޏާ  އެ  ލޯޔަރުން  ވެސް 

މަސައްކަތްކުރެވިދާނެޓްވި ހަދަން  ގޮތަކަށް  އޭނަސްއިންނަށް  ނޫން  މަޖިލީހުގެ  ޝަރީޢަތުގެ  އެހެންވީމާ،  ކޯޓުން  އެ  . 

ކޮމްޕައިލްކުރެވޭ   ހާލަތެއްގައި  ބުރޫއަރަ އެކަމަކު  ށް.  ގޮތަބޭނުންވެއްޖެ  ނިޒާމަށް  އެއީ  ދިނުން  ކަމެއް  ފާނެ  އިވަގުތުން 

 ކަމަކަށް.

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަސްލު އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ލޯޔަރގެ ކޭސްގައި އޭތި    ގައިވިދާޅުވި ޕޮއިންޓު   ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ޤާޟީ ވެސް އެ

ކްލަ ލޯޔަރ  ނުކުރެވޭނެތާ  ހެކިބަސް ކޮމްޕައިލް  ލޯޔަރއެއް  އޭނަގެ  އެޕްލައިވާނެތީވެ  ޕްރިވިލެޖް  އޭނައާ    އިމް  ދޭކަށް 

އެ  އެއްޗެއް.  އަންނަ  އަސްލު  އެޕްލައިވެދާނެތީވެ  ހާލަތެއް  ނޫން  އެ  ބަޓް  ނުވާނެތާ.  ލާޒިމެއް  ކަމަކު  ދެކޮޅަށް 
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ބަލަ ޖުއިއަޅުގަނޑުމެން  ކޮން  ބަލަ ޑިސްރިލާނަން  އިންނަނީ  އުސޫލު  މި  ކޮމިޓީއަށް  އިކްޝަންތަކެއްގައިތޯ  ލާފައި 

 ސާފުކޮށްލަދޭނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅަކު  އެބަ  ށް  ގިނައިން ހިންދީ ފިލްމުތަކުގައި ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އަންނާނެ ކޯޓު ރޫމު ތެރެއަށް. އޮންލައިންކޮ  ވަރަށް

  ؟ބޭފުޅެއްތޯ ކޮންއެއީ  އިޝާރާތެއް އެބަ ކުރައްވާ.  

 

 އާދަމް ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު  މެޖިސްޓްރޭޓް އިސްމަނަދޫ ކޯޓުގެ ނ.

މަނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއްފަހަރު މި މާއްދާއަކީ ވަރަށް    ،އާދެ! އަޅުގަނޑު އާދަމް ސަލީމް

އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވޭ.  އެބަ  ކަމުގައި  މާއްދާއެއް  ގެނައުން    ،މުހިންމު  ބަދަލުތަކެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް 

ފާހަގަކުރި ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެވޭ. ސަބަބަކީ  ކަމަށް  އެބަރަނގަޅު  ހެކިންގެ  މިހާރު  ހުރޭ،     ފަދައިން 

ހުރި    މިސާލަކަށް ޖިނާޢީ މައްސަލައެއްގެ ކަމަށް ބަލާނަމަ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމުގެ ހެކި ހާމަކުރޭ އެބަ. އެ ހާމަކޮށްފައި

ތަކެއް  ޒިރުނުވެ ފިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތްހާހެކިންގެ ތެރެއިން ހެކިވެރިއަކު ނޫނީ ހެކިންތަކެއް ވެދާނެ އެ މައްސަލައިގެ  

ކޯޓަށް   ޓަކައި  އަޑުއެހުމަށް  އަޑުއެހުމުގައި  މައްސަލައިގެ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެހާކަމުގައި.  ފަރާތްތަކުން    ޒިރުވެ 

އެ  އެއީ  ހާލަތަކީ ޝަރީޢަތަށް  ހިނދު  އިންނަ  ކަށަވަރުވާ  އެ  ،ފަރާތެއްކަން  ވެސް  ދައުލަތަށް  ކަން    ފަރާތްތައް  އަދި 

ހިނދު މަޖިލީހުގައި  ،ކަށަވަރުވާ  އޮތުމަކީ    އެ  އެ  ހަމަޖެހިފައި  އިންތިޒާމެއް  ނެގޭނެ  ހެކިބަސް  ފަރާތްތަކުގެ 

މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ފަސޭހައެއް ކަމުގައިވާތީވެ މި މާއްދާ    ،ޝަރީޢަތްތައް އަވަސްވެ

  ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ އެހެންވެ އެ ކަމަށް އަޅުގަ  އެކީގައި ހިމެނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް  ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކާ

 އްސާކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހިކަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެންކި މި އައިޑިއަ އު އާދެ!  ލިބިއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް.   އިނގޭތޯ.  ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން  ވަނަ މާއްދާ.    131ރ 

ނުވަތަ   ގެންގުޅޭ  ނުވަތަ  ކަމާއުފައްދާ  ތެރެއިން  މަޢުލޫމާތުގެ  ދޫކުރުން  ގާގުޅޭ    ބަލަހައްޓަމުންދާ  ދަށުން  ނޫނެއްގެ 

މަޢުލޫމާތެއް ހިފެހެއްޓިގެންވާ  ދޫކުރުން  ނުވަތަ  ކަމާ  ،މަނާކުރެވިގެންވާ  އިދާރާގެ  ނިސްބަތްވާ  މަޢުލޫމާތެއް  ބެހޭ    އެ 

. ދެން ސިއްރު  131ބުނާ މާއްދާ  އެ    ނެއޭމީހެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިގެން ނުވާ
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ޑޮމެއިނަށް    ،ޑޮކިއުމަންޓެއް ޕަބްލިކް  ލީކުވެ  ޑޮކިޔުމަންޓެއް  ސިއްރު  ސުވާލަކީ  އުފެދުނު  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން 

  ؟ދިއުމުން ވެސް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެތޯ

 

 ޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާ

ވެފައި އެއީ    ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މި ޗެޕްޓަރއަކީ އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މުޢާމަލާތްތައް ބަޔާންކުރާ ޗެޕްޓަރއެއް ކަމަށް 

ކަމަށް  ޑްޕްރިވިލެޖް ޕްރިވިލެޖު  އެއްޗެއް  ނޫނީ  ކަމަށްވަންޏާ  ޑޮކިޔުމަންޓެއް  ފެތޭނެ  ދަށުން  މި    ގެ  ބުނަނީ  ވަންޏާމު 

ބުނާ ރޫލަކީ އެ    އޮތިއްޔާ އެއީ އެކްޗުއަލް ޑޮކިޔުމަންޓު ކަމެއް ވެރިފައި ނުކުރެވޭނެ. މީގައި މި   އި ޕަބްލިކް ޑޮމެއިންގަ

ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއްޔާއޭ އެޑްމިސިބަލް    އްކޮށްއެ  ޑޮކިޔުމަންޓު މިވެނި މީހެއްގެ ހުއްދަ އޮވެގެންނޭ އެ މީހާގެ ހުއްދައާ

ދެޓްރދައެވިޑެންސްއަށްވާނީ. އަ އޮން  ކަމަކު.    އޭވައިސް ޔޫ ކާންޓް ރިލައި  ބުނަނީ އަދި ބޭރު ތެރޭގައި އުޅުނެއް  މި 

އެއްޗެއްކަން   އަސްލު  އެއްޗަކީ  އުޅޭ  އެ  އުޅޭނީ.  ކޮޕީއެއްތާ  ކޮންމެވެސް  ޑޮކިޔުމަންޓެއްގެ  އުޅޭ  ލީކުވެގެން  މިހާރު 

 ޔާ ނޫނީ.  ބުނާ ރޫލްގެ ދަށުން ހުށަހެޅިއް ގައި މިނ މިތާއޭވެރިފައި ނުކުރެވޭނެ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިތަ މި ށްއަޅުގަނޑު  މާއްދާގައި  މި  މިހާރު  ހުށަހަޅައިގެން    އަރަނީ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  މެނުވީ  ލިބިގެން  އޮންނަނީ 

މި ކިހިނެއްތޯވާނީ ދަރަޖަކޮށްފައި އެބަ  ނުވާނޭ.  ދަރަޖަތަކެއް    ތަން  ހެކީގެ  މީގައި  އައިއްސަވޭ.  ހުރޭ  ގާނޫނުގައި  މި 

  ؟އެހެންވީމާ، އެއަށް ގޮތެއް ހެދިދާނެތޯ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޗޭންޖުކުރެވޭއިރު ބޮޑަށް އެ ކްލެރިޓީ އަންނާނެ  ގޮތަށް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނޭ އެ ޢިބާރާތް އެގޮތަށް    އާދެ! ތި ވިދާޅުވި 

 އް ނެތް.  ޟެ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޢުތިރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށްދަނީ އިނގޭތޯ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު، އާދެ! އޭ.ސީ.ސީން.

 

 ޒިދުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު -އެންޓި
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އޮތްގޮތަށް    މި މާއްދާގައި އަސްލު މަފްޙޫމަކީ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ މި މާއްދާ މިހާރު މި 

އާރު.ޓީ ވެސް،  ގާނޫނުން  އަރުޝީފުގެ  މިއީ  ޔައުމިއްޔާތައް،  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކެބިނެޓް  މިސާލަކަށް  ގެ  .އޭ ކިޔާއިރު 

އެދުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހާމަނުކުރެވޭނެ ބައެއް މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ހުންނަ    .ކުރައްވާތިދަށުން މަޢާފު

އެހެންނަމަވެސް ނަގާފައި    ،މަޢުލޫމާތު.  އެވިޑެންސް  ޑޮކިޔުމަންޓު  މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ 

ހުށަ  ކޯޓަށް  ވެސް  ނެގުމަށްފަހު  އެހެންވީމާ،  ހުއްދަ  ހުރެދާނޭ.  މީހާގެ  ހުންނަ  ހަވާލުވެ  އަނެއްކާ  މަރުޙަލާގައި  ހަޅާ 

ހޯދަނީތޯ ނޫނިއްޔާ މި ކެޓަގަރީއަށް ވަންނަނީ ކޮންކޮން މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މީގެ ދަށުން ގާނޫނުން  

ގާނޫނެ  ،މަނާކުރެވިގެން ތެރެއިން  އެއްޗެހިތަކުގެ  ބަލަހައްޓާ  ގެންގުޅެ  ނުވަތަ  އުފައްދާ  އިދާރާއަކުން  ގެ  އް ދައުލަތުގެ 

ދަށުން ދޫކުރުން މަނާކުރެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި. އެއީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން  

 ސާފުކޮށްލަދިނުން އެދެން.  

 

   ހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީ

މިސާލަކަށް   ހުންނާނެ  ތެރެއިން  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ބަލަހައްޓާ  އިދާރާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ވަކި  މިސާލަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ. 

އީ ވެސް  ތެރޭގައި  އިންޕޮލިސްގެ  ކްލެސިފައިޑް  ހުންނާނެ  ތެރޭގައި  ޑިފެންސްގެ  ކްލެސިފައިޑް  ވެން  އެ  ފޮމޭޝަން. 

އޮތޮރައިޒޭޝަނާ މީހެއްގެ  އެ  ބަޔަކަށް.  ވަކި  އޮތޮރައިޒްކުރެވޭނީ  އެ  ވެއްޖިއްޔާމު  ޤައުމީ    އެކު  އެއްޗެއް  އަދި  އެއީ 

ކަމަށްށްސަލާމަތަ އެއްޗެއް  ނުވާ  ނުރައްކާ  އެ    އުޅޭނެ.  މީގައި  ވެސް  އެކްސެޕްޝަންތައް  އޭގެ  ހާލަތުގައި    ވަންޏާ 

ހުށަހެޅޭނީ ހުއްދައާ  ކޯޓަށް  މީހާގެ  އޮތޮރައިޒް  އެ  ސްޓިލް  އެޑްމިސިބަލް    ވެސް  ބުނަނީ.  މި  މިތާ  އެކުގައޭ 

  އެ އޮތޮރައިޒޭޝަން އޮތިއްޔާއޭ.  ޒް ލޯންގް އޭޒްވާނީ އޭ އަށްއެވިޑެންސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ބިލެތްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އެބަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ.  އުއާދެ! ތެންކި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސްބިލެތްދޫ ކޯޓުގެ ފ.

މިތާ އަޅުގަނޑު  ސިރާޖުނއާދެ!  މޫސާ  އުސްތާޛު  ދެންމެ  ބޭނުންވީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ހަމަ  ހަގަކުރެއްވި  ފާ  ވެސް  ގައި 

މި   ކޯޓަށް  މިއީ  ނޫން.  ގާނޫނެއް  ބަޔާންކުރާ  ކުށް  މިއީ  ޙަޤީޤަތުގައި  އެބަޖެހޭ.  އޮންނަން  ސާފުކޮށް  ފަދައިން 

މި ބޮޑަށް  ހެއްކާ  ބަލައިގަތުން  އެތާ  އޮތީ  ނުވާނެ  ބަލައިގަނެގެން  ކޯޓަށް  އެހެންވީމާ،  ގާނޫނު.  ހަމަ  ނބެހޭ  ގައި 
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އޭ.ޖީ    ،އޭ.ޖީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީ ވެސްހަމަ  ވަގުތު އަޅުގަނޑު    ދި މިއަ  .ޖެހޭއެބަކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރަން  

ލިބިފައި   މިހެން  ފުރުޞަތު  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ވެސް  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީ  ބޭފުޅުން  އޮފީހުގެ 

މިގޮތަށް   ކުރެވޭ  2އޮންނާތީ  ސާ  މާނައެއް  ވަރަށް  ގާނޫނުތަކުގައި  އެހެން  އެބަޖެހޭ  ގޮތަކަށް  ބަޔާންކުރަން  ފުކޮށް 

ކަމުގައި   ނިސްބަތްކުރާ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  އެ  މިހާރު  އިދިކޮޅު،  މާނަ  މީގެ  ހަމަ  ވާގޮތަކީ  އެހެންނޫނީ  އިނގޭތޯ. 

ގައި ހުށަހަޅައިގެން  ނ އޮންނައިރު ވެސް. އެހެންވީމާ، މިތާއޭ ފާނެ ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއިވެއްޖިއްޔާމު އެ މީހާ ހުށަހަޅަ

ހުށަހަޅައިގެން    އޭނުވާނެ މީހާ  ނުވާނެނުގޮސް  އޮންނަ  ބަލައިގަނެގެން  ކޯޓުން  އެއީ  އޭ އެ  ނުވަތަ  އޮތީމާ   

ނޫނޭ ހެއްކެއް  އަންނަންޖެހޭނީ.    ހެއްކެއް ގަބޫލުކުރެވޭ    ،ބަލައިގަނެގެންވާނެ  ކަންނޭނގެ  ޢިބާރާތުން  މި  ނޫނޭ 

ވަރަށް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް  ބޮޑަށް ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވުން    އެހެންވީމާ، ގާނޫނުތައް އަސްލު ފަރުމާވެގެން އަންނައިރު 

ވަރަށް މިތާ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ގަބޫލުކުރަނީ.  އަޅުގަނޑު  ކަމަށް  ބާރުއަޅުއްވަންޖެހޭ  ވެނބޮޑަށް  ހަމަ  ގައި  ސް 

އޮންނަންޖެހޭނީ ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނޭ ބަދަލުގައި އެ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނޭ ދެއްތޯ. ނުވަތަ ހެއްކެއް ކަމުގައި  

 ބަލައިގަނެގެން ނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅެއް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.   ވަރަށް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންމެގަ މެޖިސްޓްރޭޓެއްތޯ  ކޯޓެއްގެ  ކޮން  ވިދާޅުވި  އެ  ދެންމެ  ހަމަ  އެ   ؟އިއާދެ!  މެޖިސްޓްރޭޓު  ކޯޓުގެ  ބިލެތްދޫ 

ކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެ އިތުރުން އަދި އަޅުގަނޑު    މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް. އަޅުގަނޑު ވެސް އެ  ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުންނޭ އޮތްއޮތުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެހެން އިނގޭތޯ.  

ށް މިހާރު މާނަކުރެވެނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ ވެސް ދައުލަތުގެ  އެއީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް މާނަކުރާއިރުގައި އަޅުގަނޑަ

ހިނގާ   އޮތްގޮތުން. މާނަކުރުމުން އެ މާނަ ދޭހަވަނީ އިނގޭތޯ. ދައުލަތުގެ އެހީ ލިބިގެން  އިދާރާ ކަމަށް މާނަކޮށްފައި 

ށް ވެސް އެ ވާހަކަ  ސް ވާހަކައެއް. އެހެންވީމާ، އެއްގޮތަކައާދޭ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ސީރިއަ  އެބަ   ވެސް   ކޮންމެ ތަނެކޭ

ކެޓަގަރި އަޅުގަނޑަށް  އިދާރާ    ކަލީނޫންކަން  ދައުލަތުގެ  ބުނެފައި  މިހެން  އިދާރާ  އިނގެން. އެއީ ދައުލަތުގެ  އެބަޖެހޭ 

މި މި   މާނަކުރާއިރުގައި  ގައި  )ޔ(  )ޕ(،  ގޮސް  މިހެން  ބައިގައި  މާނަކުރާ  ދައުލަތުގެ    އޮންނަނީނޫންތޯ  އޮންނަނީ 

މި  ބުނެފައި  އެ " ންނަނީނޫންތޯ ފަހު ބައިގައި  އޮ  އިދާރާކަމަށް  މަސް   އަދި  ލިއްޔަތު  އޫތަނެއް ހިންގުމުގައި ދައުލަތުގެ 
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ހިންގާ   ލިބިގެން  އެހީ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  ތަނަކާއި  ކޮންމެ  ހިންގާ  ބަޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  ތަނަކާއި  ކޮންމެ  އަދާކުރާ 

ގޮތުންނެވެ ހިމެނޭ  ތަނެއް  އަޅުގަނޑަ  ."ކޮންމެ  އެހެންވީމާ،  އިދާރާ  އިނގޭތޯ.  ދައުލަތުގެ  މިތަނުގައި  ހީވަނީ  ށް 

އެ  އެބަ  އެއްތަނެއްގައި  ކޮންމެވެސް  ނޫނީ  އެހީމާނަކުރާއިރުގައި  އަދި  ދައުލަތުން  ކޮންމެހެން  މިއީ  ދޭ    ނގެންޖެހޭ 

 .  ވަރަށް ސާފުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ނގޭ ތަނެއް ނޫންކަން އިނގޭތޯ. އެ އެ ކޮންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޖެނެރަލް އޮފީހުން.   ރނީ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. އެޓައުތެންކި

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި   ޙުސައިންގެ  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެޑްރެސްކުރެވޭނީ  ކޮންސަޝުކުރިއްޔާ.  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ރނަށް 

ޕީނަލްކޯޑަށް އެންމެފަހުން ގެނައި   އަޅުގަނޑު  ވަރަށްފަހުން  މާނަކުރުމަށް ރީވިޒިޓްކޮށްގެން. ދެން  ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ 

މަ ނިސްބަތްވާ  އިޞްލާޙަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ މާނަކޮށްފައި އޮންނާނީ ހަމަ މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް މި ހިމެނޭ ލިސްޓަށް ހަ

މިތާ އިންޓެންޝަނަކީ  ނގޮތަށް. އެކަމަކު  ނޫން. އެކަމަކު އެ  އޮބްވިއަސް ގެ  ވަނުމެއް  ތަނެއް  އެހީއެއް ދޭ  ކޮންމެ  ލީ 

އެހީއާއެކު ފަންކްޝަންކުރާ ކަހަލަ ބައެއް ތަންތަން ހުންނާނެ ގާނޫނު އުފައްދާފައި ހުންނައިރުގައި ވެސް، މިސާލަކަށް  

ބަޖެޓު  10 ވަންދެން  ކުރަންޖެހޭނެއިޔާރޒް  ކޮންޓްރިބިއުޓް  އެއޭން  މިސާލަކަށް      ކުރާއިރު.  ފަންކްޝަން  ތަން 

ތަންތަން.   ކަހަލަ  ތަނަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްކަން    ރމަންޓު ނެތަސް ވެސް އެ އެ ރިކުއަ ބަޓް އީވަން  ސީ.އެމް.ޑީ 

އަދަ ވޭރިއަސް  ރވާނެ  ކްލިއަ އައިސްދާނެއޮބްވިއަސް  އެކަމަކު  ރީޒަންސް.  ޕަބްލިކް  ވެއަރ  އޭޝަނެއް  ޓުސި  އޭ ރ 

މިތާ އަސްލު  ތެރެއިން  މާނައިގެ  އަދާކުރުމުގެ  މި ނފަންކްޝަނެއް  ޕާޓީއަކީ  ވަ  ގައި  ސިޔާސީ  އެހެންވީމާ،  ންނަނީ. 

ވެސް އުފައްދަ މީހަކަށް  ދަށުން ކޮންމެ  ޙައްޤުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ  ގާނޫނުގަ  އި ބޭސިކަލީ    އި ހިންގިދާނެއޭ އެ 

ރިހަމަވާ ހާލަތުގައި. އޮބްވިއަސްލީ ނޮޓް ޕާޓް އޮފް ދައުލަތް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ  ތައް ފުޠުކަނޑައަޅާ ޝަރު 

 ޙައްލުވާނެ. ރީވިޒިޓްކޮށްލަނިކޮށް، މާނަކުރުން ރީވިޒިޓްކޮށްލަނިކޮށް 

 

 : ނައުފަލް ވާހަކަދެއްކެވުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު

އަޅުގަނޑަ ހީވަނީ ޝުކުރިއްޔާ.  ރެއިސްކުރި    ށް  އެ  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީން  ފައިނަލައިޒްވެގެންދާއިރު  މާއްދާ  މި  ހަމަ 

ބައެއް  ކޮންސަ ގޮތަށް  ވިދާޅުވާ  އެ  އޭ.ސީ.ސީން  އެއީ  ބޭނުންވީ.  ދަންނަވާލަން  އެއްޗެއް  ހަމަ  ގުޅިގެން  ރންއާ 
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ކަންނޭނގެ. އެއީ އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އޭ.ސީ.ސީއަކުން  ވެސް ފާނެ    ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މާނަކުރައްވަ 

  ކަންނޭނގެ   ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ހުރި ލިޔުމެއް ހޯދާކަށް އެ އިދާރާއެއްގެ މީހެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން

މި ރޭވިފައި  އަދި  ނިޒާމް  މާނަކުރު  ދައުލަތުގެ  ފަހަރެއްގައި  އެހެންވީމާ،  ދާނެ  އޮތީކީއެއް.  ވެސް  އައިސް  މެއް 

އޮތް ވެޕަން    މަ މި އިކަންނޭނގެ މިސާލަކަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ބަލަން އޭ.ސީ.ސީން ދިޔަ

އޮތް އެއްޗެކޭ. އެހެންވީމާ، އޭ.ސީ.ސީއަށް ވެސް    ލިސްޓަކީ ދައުލަތުގެ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައި

ނުބެލޭނެ އެހެންވެއްޖިއްޔާ  އޭމިއެއް  ކަމެކޭ.  އެކަށީގެންވާ  އައުމަކީ  ފަހަރެއްގައި  ވެސް  މާނަކުރުމެއް  އެކަހަލަ   .

ޕްރޮކި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ  އެކަށީގެންވާ  އުމިސާލަކަށް  ވެސް  ކުރިމަތިވުމަކީ  ދަތިތަކެއް  ބަލަން  މައްސަލައެއް  މަންޓުގެ 

  ގުޅިގެން ވާހަކައެއް ދެއްކިފައި   ކޮމިޓީން ނިންމަވާއިރު އެކަމާ  ،ކަމެކޭ އެފަދަ މާނަކުރުމެއް އަތުވެއްޖިއްޔާ. އެހެންވީމާ

ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި    މަރުޙަލާއަކަށް   ގެ ވާނަމަ ފަހުން ކޯޓު  އޮތް ކަމުގައި 

މަ  .ވެދާނެ ބޭނުޞަޤުއޭރަށް ކޮމިޓީގެ  މި މާއްދާގައި  ދު ސާފުވާނެ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލަން  އެބަ  ންވީ 

ކަމަށް.   ރެވިގެން ނުވަތަ ދޫކުރުން ހިފެހެއްޓިގެންވާ މަޢުލޫމާތުރުން މަނާކު ބަޔާންކުރޭ ކަމާގުޅޭ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ދޫކު

ބަދަލުނުކުރި   މާނަކުރުން  އިދާރާގެ  ދައުލަތުގެ  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ސްޕެސިފިކަލީ  ވީއެހެންކަމުން  ނަމަވެސް 

މަޢުލޫމާތުރައްޔިތުން މާނަކުރަންޖެހޭ  ދޫކުރުން  ގާނޫނަކުން  ކޮންމެވެސް  ހަދާ  މަޖިލީހުން  ވާންޖެހޭ.    ތަކެއްގެ  އެބަ 

މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް   މަނާކުރާ  ދިނުން  މަޢުލޫމާތަކީ  ވަކި  މިސާލަކަށް  ގާނޫނުން  ޕާޓީތަކުގެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ ސިޔާސީ 

ޕްރޮޓެކް އެ  ހާލަތެއްގައި  ބަޔާންނުކުރާ  ނުލިބޭނެ  131ޝަނެއް  ސްޕެސިފިކަލީ  ދައުލަތުގެ  އޭގައި  އެހެންކަމުން   .

ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. އެއީ  ންޓުންޓެވެއްޖިއްޔާ ކުޑަކޮށް އިންކޮސްޓި  އިދާރާތައް މާނަކުރުން ބަދަލުކުރަން

 ން.ކޮށްލަރން ރެއިސްކޮންސަ  ހެންވީމާ، އެ. އެ އި ވެސްކަމާ  ކަން އޮތް ޑެފިނިޝަނާއި އެ   ޕީނަލްކޯޑުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ންމުކޮށް  އާކޯޓު ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި  މައްސަލަ ހިންގޭ  ވަނަ މާއްދާ. )ހ(    144ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  

ނެތި   ދެބަސްވުމެއް  އަދި  ޞައްޙަކަމާމެދު  ކަންކަމާއި،    ބޫލުކުރެވޭގައެނގޭ  މަސްދަރެއްގެ  އުސޫލުން  އާއެ  ންމު 

ކަންކަމަކީ ހެކި  ހުރި    މަސްދަރަކުން ޞައްޙަކަމާއެކު އަދި އިތުރު ސާބިތުކުރުމަކާ ނުލައި އެނގެން  ނެސުވާލުނުއުފެދޭ

ކަމުގައި ބެލެވޭނެ  ކޯޓަށް ސާބިތުވެގެންވާ ކަންކަން  ނުލައި  ދަށުން ހިމަނާފައިވާ  އޭހުށަހެޅުމަކާ  )ށ(ގެ  މާއްދާގެ  . މި 

ބުކޮށްފައިވާ މެންބަރުންނާއި އިތުރު އެހެން ފަރާތްތަކެއް  ޚާ ންސިލުތަކަށް އިންތިލިސްޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ކައު

މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ށ(ގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓު އުނިކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް.    ވެސް ނުހިމެނޭނެކަން. މި 
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މާއްދާ މި  )ށ(  ޓަކައި  އެއީ  ބޭނުމަށް  )ހ(ގެ  ހުގެ  ހެކި  ކަންކަމަކީ  ނުލައަންނަނިވި  ސާބިތުވެގެންވާ    އި ށަހެޅުމަކާ 

 ކަންކަން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ދެން މިހެން ގޮއްސަ ބޮޑުސިންގާ ލިސްޓެއް އިންނާތީވެ. އެއްވެސް... 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   އަސްލު  މާއްދާގައި  ހުށަހެޅުމަކާ  މި  އެއްޗެއް  އިތުރު  ލިޔުން. އެއީ  ނަގަންޖެހޭ  ނޯޓިސް  ޖުޑީޝަލް  ބަޔާންކުރަނީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އިނުލަ ދެން  އަންނަނީ.  މި  ލިސްޓު  އެ  އެހެންވީމާ،  ލިޔުންތައް.  ސާބިތުވާނެ  ޒާތުގައި  އޭގެ 

އެއްޗެހި ވަދެގެންދާނެތާ.   އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަލް ނޯޓިސް ނެގޭނެ  ކެޓްޗުއަލް ޕްރޮވިޝަނަށް ލައިފިއްޔާ ވަރަށް ގިނަ 

އެއްޗެހި ކަމުގައި ބަޔާންކުރަން ޖެހޭނީ އައިޑެންޓިފަޔަބަލް އެއްޗެހިތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިތާ މި ލިސްޓުކުރަނީ މި ހުރި  

އެއްޗެ ބާވަތުގެ  ހުރި  މި  އެކަމަ ތަންތަނުގެ  ރީވިޒިޓްކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ކުއްސޭ.   

ގޮތުގައި  ގަ ހަމަތައް    13ބޫލުކުރެވޭ  މާނަކުރުމުގެ  މި  ކެޕްޗަރވާނެ.  އަސްލު  ހާލަތުން  ބުނާ  މި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުގައި އަންނާނެ ހަމަ އެގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ނޯޓިސް ނަގަންޖެހޭ ބައެއް ހާލަތްތައް. އެ ގާނޫނަކުން އެ  

އެޕްލައިއެރެ އްނުވާނެ. އެކަމަކު ތި ވިދާޅުވާ ނުކުތާގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ  ކޮގްނިޝަން އަންނަ ހާލަތްތަކުގައި 

އެހެންވީމާ،   އަދި.  އަޅުގަނޑުމެން ޢިރީވިޒިޓްކޮށްލާނަން  އެއްކޮށް  އިޞްލާޙާ  ގެންނަންޖެހޭ  މިއަށް  ބާރާތް 

 ލާނަން.އިހުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ގޮތަކަށް   އެހެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ނުވަތަ  ގާނޫނުގައި  ދެއްތޯ. މިގެ )ނ(  145އޯކޭ. ތެންކިއު. ކުރިއަށް އިނގޭތޯ.  

  ބިނާވެފައިވާ   މައްޗަށް  އެ   ދަޢުވާ   އެ  އޮންނާނީ  ޒިންމާ  ސާބިތުކުރުމުގެ   ދަޢުވާއެއް   ނުވާހާހިނދަކު،   ބަޔާންކޮށްފައި

ނަމަ، ހުށަނޭ  ހެއްކެއް   އެއްވެސް   ޚަޞްމަކަށް  ޚަޞްމުންކުރެ  ދެ   ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ގުޅިގެން   ކަމަކާ   އެ   ޅިއްޖެ 

 މި މާއްދާގައި ބުނާ އެއްޗެއް ސާފުކުރުމަށް ދޯ.   .ޚަޞްމަށެވެ ސާބިތުވާނެ  މައްސަލަ އެ ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ކިޔާފައި އަނެއްކާ އައީމަކާ އޭރުގައި އެ އަންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް  

އެކަމަ ޚިޔާލު ބަ  ދޭ.  އެހެން  މީގައި  ކުއެއްފަހަރަށް  ކިޔަމުންދިޔައިރު.  މިހާރު  ހަނދާންވެއްޖެ  އެއްކަމެއް  އަޅުގަނޑު   

ފަ މީގައި  އެއީ  އެއްކަމެއް  ފާހަގަކުރެވުނު  އޭރު  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ތަންކޮޅެއް  ކޮންފިއުޒްވާ  މީތި  ހުބައި  ބޮޑަށް 
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އިނގޭތޯ. އެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލަ ސާބިތުވާނެ ޚަޞްމަކީ އެ ބުނަނީ ސްޕެސިފިކް އިޝޫހެއްޔޭ ނޫނިއްޔާ  

ގައިމު އެއްކަމެއް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަހެއްޔޭ  މައްސަލއިގެ  އެހެންވީމާ،    މުޅި  ފާހަގަކުރެވޭ.  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް 

އޭގެ   އެއީ  އެއްކަމެއް  އަންނަ  މީހަކާ  ކޮންފިއުޝަން  އެ  ވަކިގޮތަކަށް  މިސާލަކަށް  އިޝޫއެއް  ވަކި  އެ  ސަބަބުން. 

ކަމެއް ދެއްތޯ. އެކަމަކު    ދެކޮޅަށް ނިންމުމާ އަދި މުޅި މައްސަލަ އެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް ނިންމުމާއި އެވެސް ހަމަ ތަފާތު

މީހަކާ   ވަކި  އިޝޫއެއް  ވަކި  ކޮންމެހެން  އެއީ  ކިޔާއިރަކު  މި  ސާފެއްނުވޭ  ސާބިތުވުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެކޮޅަށް 

ހީވަނީ    ،ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށް. މި ސާފުވާނީ  ކަހަލަ  މައްސަލައެއް ސާބިތުވުން ކަމެއް. އެ  މުޅި  ކޮންމެހެން 

 . މީގައި ދެން ތި ބޭފުޅުން ވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވީމަ ކަންނޭގެ ދެން އިތުރަށް

 

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް 

ބާރާތް އޮތް ގޮތުން ކޮންފިއުޝަނެއް އުޅެނީ ދެއްތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ،  ޢިއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ މާއްދާ އޮތް ގޮތުން، 

ސުވާލުގައި އެއީ މުޅި  އަޅުގަނޑުމެން އެ މާއްދާ ރީވިޒިޓްކޮށްލާނަން. އެކަމަކު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި  

 މައްސަލައިގެ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އަދިވެސް ހަމަ ރީވިޒިޓްކޮށްލާއިރުގައި ވެސް ވިސްނާލުން ރަނގަޅު. މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން މިވާގޮތެއް އަޅުގަނޑު ހަމަ  

ކުރެވޭ އެބަ  ހަމަ    ،މާނަ  އިނގޭތޯ.  މިސާލަކަށް  ހުށަހަޅަނީ  މިސާލަކަށް  މައްސަލައެއް  ހީވާނެ  ނުވާނެހެން  ސާބިތު 

މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީ. ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަނޑކަށް ވެސް ކޮންމެހެން ދެއްކޭނެ ހެއްކެއް ނެތް.  

ހުށަހަޅާފައި   އަޅުގަނޑު  ބުނީ  މި  ސާބިތު  މައްސަލައިގައި  އެ  ހަމަ  ވެސް  އެއީ  އެކޮޅުގައި  ނުވަތަ  ކަންތައްތައް  ހުރި 

ދޮގެއްކަން ސާބިތުކުރަން އެކޮޅުން ދެއްކޭނެ ކަމެއް ވެސް ނެތް އިނގޭތޯ. އެ ހާލަތުގައި މި މައްސަލަ ނިމޭނީ ކޮން  

ގޮތުން.   އުސޫލެއްގެ  ނޭނގެތާ  އަނެއްހެން  ވެސް  ކަމެއް  އިނގޭ.  އަދި  ކޮޅަކަށް  އެބަ  އުޅޭކަން  އެބަ  މައްސަލައެއް 

އޮފް  އެހެންވީމާ، ސާބިތު ހުށަހަޅަނީ. ހުށަހަޅާއިރުގައި ބަރޑްން  ހުރެ ވެސް މިސާލަކަށް  ނުކުރެވޭނެކަން އެނގިއެނގި 

ޑްރާފްޓު ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދާގޮތް  މި  އެ  ޕްރޫފް ޝިފްޓްވެގެން  އޮޅުންއަރާތީވެ  ކުޑަކޮށް  ގޮތުން  އޮތް  ކޮށްފައި 

 ވާހަކަދަންނަވާލީ. 

 

 އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާޠިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ޤާޟީ ސިވިލް ކޯޓު
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އާދެ! މި މާއްދާ މި ގުޅެނީ އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ގާނޫނުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު މި ސެޝަންގައި  

ކުރުމުގެ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަމަކާ. އެއީ ހެކިން ހުށަނޭޅިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ހުވާ 

  ފުކުރެއްވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ބައި ތަޢާރު  އުސޫލު. އެ އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓުން ފެންނަން ނެތީމަ އެ

ހެކިން   އެބަވޭ  ބަލައިގެންފައި  މިހާރު  ވެސް  ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި  ކަމަށް. އެއީ ސުޕްރީމް  ޙައްލުވެގެންދާނެ  ކަން 

ހުވާކުރެވޭ ވާނަމަ  ކަމަށް  ހާލަތްތައް.  ނެތް  ވަރަށް    2010  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ޤަޟިއްޔާ  ދެވަނަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އޮތީމަ އެ ބަޔާންކޮށްފައި  ކަންކަން  ހުވާކުރުމާ ގުޅޭ  މި އިޝޫޒްތަކަށް    ތަފުސީލުކޮށް  ކަމަށް ވާނަމަ  ހިމެނިއްޖެ  ބައި 

 ޙައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފެންނަނީ މި މާއްދާ ރީވިޒިޓްކުރައްވާއިރު.

 

 ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ 

ފައްޔާޟް ޤާޟީ  ދެންމެ  ކޯޓުން  ސިވިލް  ވިދާޅުވާ    ޝުކުރިއްޔާ.  ތި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުތާގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ 

ޅުއްވާފައި އެބަވޭ. އެކަމަކު ހެއްކާ ބެހޭ  އެ އުސޫލު ކަނޑައަ  އި ޤަޟިއްޔާތަކުގަ  އަސްލު   ހާލަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

އެއަށް   އައިއްސަ  ކަނޑައެޅިގެން  ޤަޟިއްޔާތަކުން  އެކި  ޕްރިންސިޕަލްތައް  ބައެއް  ހެކީގެ  ތަނެއްގައި  ނެތް  ގާނޫނެއް 

މި  މިހާރު  ގޮތުން    ޢަމަލުކުރެވެމުން  ބުނާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  މިހާރު  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލެއް  ޝަރީޢާގެ  ދަނީ. 

ފަނޑިޔާރުން  ފަނޑިޔާރު ގާނޫނަށޭ  ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި  ދެއްތޯ.  އޮވޭ  އެބަ  ކަނޑައެޅިފައި  ޚައިރާކީއެއް  ވަކި  ން 

ހާލަތެއްގައި   ނެތް  ކަނޑައެޅިފައި  ވެސް  ގާނޫނެއްގައި  ނިންމެވުމުގައި.  މައްސަލައެއް  ރިޢާޔަތްކުރައްވަންވާނީ 

އެ  ޢާރި  އަށްޝަރީޢާ އެހެންވީމާ،  ޤަޟިއްޔާތަކުގައި  ޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.  ޕްރިންސިޕަލް  އުސޫލުގެ  ޝަރުޢީ 

ޕްރޮސެސްއެއް   ގާނޫނުގައި ވަކި ސްޕެސިފިކް  މި  މިހާރު  އުސޫލުން. އަޅުގަނޑުމެން  އަންނަނީ އެ  އެ  ކަނޑައެޅިގެން 

ޕްރޫފް  ކޮގްނައިޒްކުރަނީ ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި ހެކި ހުށަހެޅޭނެ ހާލަތްތަކާއި އޭގައި ބަރޑްން އޮފް  ލާފައި މީގެން މި ރެ

އޮންނާނެ ހާލަތާއި ކޮން ޕާޓީއެއް ކިހިނެއްކަން އޭނަ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޏާ އެ ސާބިތުކޮށްދޭނެ ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަން  

ކޮގްނައިސް ކޮށްފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ހިމަނާފައި މި ހުރި  މި ބުނަނީ. އެ ވިދާޅުވާ އިސްތިސްނާ މީގެ ތެރޭ ރެ

ބޭނު މާއްދާތަކުގެ  ޖެނެމައިގަނޑު  ދެޓް  ޓު  އެކްސެޕްޝަން  އޭގެ  ނޯންނާނެ.  ވެސް  ވިދާޅުވަނީ. މެއް  އެ  ރޫލް  ރަލް 

ޔޫ   ދިމާވިއޭ. އެން ދެން  މިހެންމިހެން  ތިމަންނައަށް  ބުނަނީ  އެ މީހަކު  ހުވާމަތީގައި ހެކިބަސް  އެހެންވީމާ، އަސްލު 

އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު  މި  އެކަމަކު  ދެޓް.  ޑޫ  އެންޑް  އޯތް  މީހެއްގެ  އެ  އަންނަނީ  ޓޭކް  މި  ކުރަމުން  ރިލައި   

އުސޫލުތަކެކޭ. އެ ހާލަތުގައި އެއީ މައްސަލައެއް ނެތް   އެއްވެސް ގާނޫނެއް ނެތް ތަނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އަންނަ 

ފަނޑިޔާރުން   ބައްލަވާ  މައްސަލަ  މި  ހަމަ  ދެން  ކަނޑައެޅީމަ  ވަކިގޮތަކަށް  ގާނޫނެއްގައި  މިހާރު  އެކަމަކު  ކަމެކޭ. 
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އަޅުގަނޑުމެން ޔަތްކުރަންވާޢާރި ހިމަނައިފިއްޔާ  މީގައި  ބައިތައް  ވިދާޅުވާ  ތި  ހާލަތު.  ބަޔާންކުރާ  އެ  ގާނޫނުގައި  ނީ 

 ދާނެ. އޮތް އެންޓަޔަރ ސްޓްރަކްޗަރ ބޭސިކަލީ މި  މިހާރު މި ގެނެއްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. ބިލެތްދޫ ކޯޓުގެ ޤާޟީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު އަލްއުސްތާޛު  ސްމެޖިސްޓްރޭޓުއިކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ބިލެތްދޫ ފ.

އަޅުގަނޑަށް   އިނގޭތޯ.  ސާފު  ހަމަ  މާއްދާ  މި  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  އެ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އިޖުރާ މަދަނީ  މިހާރު  އެގޮތަށް. އެއީ  ބޮޑަށް  ހުށަހެޅޭ  ތަށް  އަވިސްނެނީ  އެ  ޢަމަލުކުރާއިރު ވެސް  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެއަށް ޙުކުމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ    އިމައްސަލައެއްގައި އެއީ ކޯޓުން ބަލަ 

ސް ކޯޓުން  ކުރިއަށް ގެންގޮސް މި ޕްރޮސެސްއަށް ނުގޮސް ވެ  ،ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި މައްސަލަ ހިންގާއެ ކޮންމެހެން 

ކަނޑައަޅަ މައްސަލައެއް ކަމަށް  ނުގެންދެވޭނެ  ކުރިއަށް  ފަރާތުން  އި  އެއީ  އޮތް. އެހެންވީމާ، ހުށަހަޅާ  އެބަ  ނިންމެން 

އެ ވާނަމަ  ކަމުގައި  ނެތް  ހުށަހަޅާފައި  ހެއްކެއް  އެއްވެސް  ސާބިތުކުރެވޭނެ  މައްސަލަ  އެ  އޭނަ    ވެސް  ކަން 

ވެސް ނުޖެހޭ.  ގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން އެއީ އެއަށްވުރެ ކުރިއަށް ދާން  ވާނަމަ އަޅު  ގައިބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމު 

އެހެންވީމާ، މިތަނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ބުނަނީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވެސް އަދި ރައްދުވާ ފަރާތުން ވެސް އެ މީހަކު  

ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅާ  ދެ  އެ  މީހާއާ  އެ  ވެއްޖެއްޔާ  ނިމޭނީ.  އެ  ކޮޅަށޭ  ކަމުގައި  މައްސަލައެއް 

އެހެންނަމަވެސް ދެން  ސާފޭ.  ގޮތް  އޮތް  މާއްދާ  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އެއީ    ، އެހެންވީމާ، 

މިހެންޢި ކަހަލަ  ބައެއް  އުނދަގޫވަނީހެން    މިހެންބާރާތުގައި  ބަލައިގަންނަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަންކޮޅެއް  އޮތީމަ 

ރައްދުވާ ފަރާތަށް ވެސް  އެ  ، މައްސަލައިގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ވެސް  ހީވަނީ. އެހެންވީމާ

ދަޢުވާ އުފުލާ  އެ  މީހަކު  އެ  ހުށަހަޅާ  މީހާ  ދެކޮޅަށް    އެއް އެ  އޭނައާ  ހާލަތެއްގައި  ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ  މީހަކަށް  އެ 

ހުށަނޭޅި ވެސް  މީހާ  ހުށަހަޅާ  މި  އެހެންވީމާ،  ނިމޭނީ.  އެމައްސަލަ  ވެސް  ފުރަތަމަ  ނުދާނެ    އްޖެއްޔާ  ހިސާބުން 

ޙުކުމެއް ކުރެވެން ނެތް ކަމު ކަމަށް    އި އްޔާ ހިންގުމަކާ ނުލަ ޟި ވެއްޖެއްޔާ އެއީ ޤަ  ގައި ކުރިއަކަށް. އޭގެ  ނިންމޭނެ 

އިނގޭތޯ.   ހިއްސާކޮށްލަން  ހަމަ  ވާހަކަ  އެ  އެހެންވީމާ،  އޮތް.  އެބަ  ބަޔާންކޮށްފައި  ވެސް  ޖިނާއަތުގައި  މަދަނީ 

 ރިއްޔާ.  ޝުކު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ދެން  އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  މުއްދަތެއް   އާދެ!  ކިހާ  ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން  ގާނޫނަށް  ދިނުމަށްފަހުގައިތޯ    އޮތީ 

މަސް   4މަސް ދުވަސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު    6އޮތީ    އަޅުގަނޑުމެން އިނގޭތޯ. މީގައި ޑްރާފްޓުގައި މި

ޖުމުލަ ގާތްގަނޑަކަށް  ވެސް  މިހާރު  އެއީ  ދެއްތޯ.  ކިހިނެއްހޭވާނީ  ޢަމަލުކުރާ    ދުވަސް  ކޯޓުތަކުން  ވަރަށް  ގޮތެއްގައި 

 ކަމުގައި ވިޔަސް.   އުސޫލުތަކެއް މި ހުރީ، ދެން އައު ކަންތައްތަކެއް ހުރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތާ ގުޅިގެން ވެސް އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތާ ގުޅިގެން ވެސް  އަޅުގަނޑު  

ދަންނަވަނީ އޮފްކޯސް މި ކޮމިއުނިޓީގައި ލޯޔަރުން    ރަށުތެރެއިން އިވޭ އަޑުތަކާއި ދެން ރަށުތެރެއިންނޭ އަޅުގަނޑު މި

ކިޔަވާ ކުދިންނާ ނޫނިއްޔާ  ފަނޑިޔާރުން ދެން  މި ރަށުތެރެއިން އިވޭ  ނޫނިއްޔާ  އަދި ޚަޞްމުންނާއި   އެގޮތަށް. ދެން 

މި   ވެސް  އިޖުރާއަތުގެ  މަދަނީ  ކުޑައޭ.  ވަގުތު  ދެވުނު  އަސްލު  އަންނަނީ  މި  ޝަކުވާއެއް  ބަލާއިރުގައި  ވާހަކަތަކަށް 

އަސްލު   ހިތަށްއަރަނީ  މި  ވެސް  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމަ  ދެން  ކުޑައޭ.  ދުވަސްކޮޅު  ލިބުނު  މަސް    4ޢަމަލުކުރަން 

ހެއްކާ  ދެން  ނުކުރެވިދާނޭ.  ހަމަ  ތެރޭގައި  ގޮތުގައި    ދުވަހުގެ  ގަބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ގާނޫނަކީ  ބެހޭ 

ކިހާވަރަކަށް ދެން  ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ކަންތައްތަކެއް.  އުނދަގޫ  ކަމެއް    ފުދޭވަރަކަށް 

  ބެހޭ ގާނޫނު. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ   ހުރީކީ އިނގޭތޯ ހެއްކާ   ތަފުސީލުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކިޔަވައިދެވިފައި

ތަންކޮޅެއް   ބަހުން  އިނގިރޭސި  އެހެންނޫނީ  ބަހުން  ދިވެހި  މިއީ.  މާއްދާއެއް  ހިކި  ތަންކޮޅެއް  ވަރަށް  ފެނުމުގައި 

ހީ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ސަބްޖެކްޓަކީ  މި  ސަބްޖެކްޓެއް  ހަމަ  ޑްރައި  ވަގުތު  އެބްސްޓްރެކްޓް،  ވަނީ 

ކޮންމެވެސް އަހުލުވެރިކުރުވާ  މިއަށް  އިނގޭތޯ  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން  މި    ނަގާނެހެން  ކުރުމާ  ޓްރެއިނިންގ  ވަރަކަށް 

މައްސަލަތައް.   ދިމާވެދާނެ  މީގައި  އެހެންނޫނިއްޔާ  ފެއްޓޭވަރުވާނީ.  މި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްގެންހެން  ކަންކަން 

ދިމާވެފައި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަ  މިހެން މި  ހުރީ.   ށް އެނގޭ ދެއްތޯ ބައެއްފަހަރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ 

ވެސް   ރަނގަޅު  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން  މިހާރު  ކޯޓު. އެކަމަކު ދެން  މެޖިސްޓްރޭޓް  ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުގެ  ވަކިން 

ރާތް ބޭރުގައި ބައިންދާފައި ހެކިބަސް  ވާނެ ކަމަށް. ކުރީގައި އެބަހުރި ހެކިބަސް ނަގަންވީމަ އިދިކޮޅު، މި ދަޢުވާލިބޭ ފަ

ނަގާފައި ވެސް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު ކުރީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިކަހަލަ ބައެއް ވާހަކަތައް ވެސް ކިޔައިދޭނެ  

އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެންވީމާ، އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓުގައި، ކޯޓު ރޫމުން ބޭރުކޮށްފައި ހެކިބަސް ނަގާފައި ވެސް  

އެހެންނަމަވެސް،   ނޫނޭ.  ހިނގާނެއެކޭ  މިހާރު  ދެން  ހިނގާފަ.  އެބަހުރި  ވެސް  ކަންތަކެއް  މިކަހަލަ  އެބަހުރި. 
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އެހެންވީމާ،   ދެން  ޖެހޭހެން.  އެބަ  ދޭން  ފުރުޞަތެއް  އެކަށީގެންވާ  ހަމަ  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

އެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  އަޅުގަނޑަށް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަނެއްކާ.  އިންނެވިތޯ  އެބަ  ބޭފުޅަކު  ވެސް 

އެ  6ހީވަނީ   ރަނގަޅުވާނެ.  ހަމަ  އަނެއްހެން  ދުވަސް  ކުރު  މަސް  ހީވަނީ    ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ވާނީ  ކަންނޭނގެ 

މާ މި  ވެސް މަދަނީ އިޖުރާއަތަށް އަހުލުވެރިނުވުމާއި އެ އުނދަގޫވެގެން އުޅުމާ އަދި ގަވާއިދުތައް ހެދު  އިނގޭތޯ. މިހާރު

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި    ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ އޮތް. އޮއްވާ އަނެއްކާ މި އަންނަ  އޭގެ މައްޗަށް  ހަމަ  މަސް    6ވެސް 

 ކަންނޭނގެ ކުރަންޖެހޭނީ.   ރަނގަޅުވާނެކޭ ނޫނީ ދިގު

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ކޯޓުތަކުގެ ހުރި   ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  މި ގާނޫނަށް  ތިއަށް. މިހާރު  އަދި އެހެން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު 

މިހާރު ނުވަތަ  ؟ މައްސަލަތަކަށް މި އެޕްލައިކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ މީގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ބުނާނެތޯއޭ އެއީ ކިހިނެއްކަން

ފެށިގެން  ފަށާހިސާބުން  ޢަމަލުކުރާނީ. ނުވަތަ ކުރިން    ޢަމަލުކުރަން  އެޕްލައިވާނީ. މިއަށް  މައްސަލަތަކަށޭ މި  ހުށަހެޅޭ 

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުން ހިނގަމުން، މާ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ އައިސްހުރި މައްސަލަތައް މިއަށް، މި ގާނޫނު ފާސްވީމަ  

 ؟ މާއްދާއެއް އިންނާނެތޯއޭ މީގައިމި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީމަ މިއާ އެއްގޮތަށޭ ދާނީ. އެގޮތަށް، އެކަހަލަ 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ އެ ބައިތައް އެކްސްޕްލެއިން ކޮށްދީފަ. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންމެ    4އާދެ! ގާނޫނުގެ، މި ބިލުގެ  

ގުޅޭގޮ މުއްދަތާ  ހުށަހެޅިއިރުގައި    6ތުން  ވިދާޅުވި  ބިލު  ވެސް  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ  މަސް 

ކުރުކުރުމުގެ   އެހެންނަމަވެސް،  ވެދާނޭ.  މުއްދަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވެނީ  އެ  ގޮތަށް  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި 

އު ކަންކަން  ބައެއް  އަންނަންޖެހޭ  އެ  ތައްޔާރުވާން  ހަމަ  އޭގައި  ކުރިއަށް  ސަބަބުން  އޭގެ  އެކަމަކު  ޅެދާނެ. 

ހެކި   ވެސް  ޚަޞްމަކަށް  ޚަޞްމުންކުރެ  "ދެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގައި  މަޝްވަރާކުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

އެ   މައްޗަށޭ"  ޚަޞްމެއްގެ  ނިމޭނެ  މައްސަލަ  އެ  ދެކޮޅަށް  ޚަޞްމަކާ  އެ  ބަރޑްން ޝިފްޓްވާނީ  އެ  ހުށަނޭޅިއްޖެއްޔާ 

އި ތަންކޮޅުގެ  ކަންނޭނގެ.  ބުނާ  ސާފުވާނެ  ތަންކޮޅެއް  ދަންނަވާލައިފިއްޔާމުން  އެއްކޮށް  ލަސްޓްރޭޝަނަކާ 

ބެހޭ މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނުގައި ވެސް ހިމެނޭ މާއްދާއެއް. އޭގައި އިލަސްޓްރޭޝަންތަކާ    އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި އެކަމާ 

ޑޮކިއުމަންޓުތަ އެ  ކޮމިޓީއަށް  ހާލަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  ދެން އެއްކޮށް  ފޮނުވާލައިދެވިދާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  އް 
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ހަމަ   ގެންނަންޏާ  ކްލެރިފިކޭޝަނެއް  އިތުރަށް  އިޞްލާޙާޢިމާއްދާއެއް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން    ބާރާތަށް  އެއްކޮށް 

 ލާނަން.  އިހުށަހަޅަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   !ތެންކިއު. އާދެ

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ  އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް ޝާޠިރު  ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް. އެހެންނަމަވެސް،  އަޅުގަނޑު  މަސް ދުވަހަކީ    6މި މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން،  

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނަށް    6ތުގެ މި ކަންކަން މި  އައަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުން، ސިވިލް ކޯޓުން މި މަދަނީ އިޖުރާ 

ކަންކަން   ދިމާވި  ފެށިއިރު  އެގޮތުން  ހިޢަމަލުކުރަން  ކަންކަން.  ބައެއް  ފެންނާތީ  ކަމަށް  ރަނގަޅުވާނެ  އްސާކޮށްލަން 

ބޭނުންވާ   އަހުލުވެރިވުމަށް  ކަމަކީ  ދިމާވި  ބޮޑަށް  އެންމެ  ވައެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތުން.  ގިނަ  ރިސޯސަސް  ރަށް 

އަ  ޑިޕާޓްމަންޓުއިރިކުއަރމަންޓްސްތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ނެތިގެން  ރިސޯސަސްތައް  އެ  ވާނީ    އިރު  ވެސް  މެދުވެރިކޮށް 

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ރިސޯސަސް ހޯދަން. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް އެ ރިސޯސަސް ވެސް ނުލިބޭ    ފޮނުވާފައި ކަމާ 

ބަޖެޓަ އޮތީ.  ހަމައަށް  ވަގުތާ  ވަރަށްމި  ގޮތަކަށް  ރީ  އެޑްރެސްވާނެ  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  އިޝޫސްތައް.  ބައިވަރު   

 ކަމަށް ވަންޏާ.   އޮވެއްޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މުއްދަތާމެދު   މި  ގޮތް  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ވެސް  މުއައްސަސާއަކުން  ކޮންމެ  ބޭނުންވާނެ  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން 

ނޫނީ   އިޢުތިރާޟެއް  ރަނގަޅު.  ކު އެ  އިނގޭތޯ.  ވަރަށް  ދިގުކުރަންތޯ.  ނޫނީ  އޮތްވަރުތޯ  މިހާރު  ނޫނިއްޔާ  ރުކޮށްލުން 

މި    ކުރު ރަނގަޅުތޯ  އެންމެ  ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއްޔާ  ކުރުކޮށްލިޔަސް    6ގޮތަކަށް  އެއަށްވުރެ  ނޫނީ  ދުވަސް  މަސް 

 ކިހިނެއްތޯ ވާނީ.  

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ޝުކުރިއްޔާ.   ގޮތުގައި  އާދެ!  ފެންނަ  ފެންނަނީ.    6އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ދުވަސް  މަސް 

ޖެހޭނެ.    6ކުރުކުރުމަށްވުރެ   ތައްޔާރުވާން  ހަމަ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފެންނަނީ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ދުވަސް  މަސް 
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ވެސް   ކަންކަމަށް  މި  އެވެއަރކުރުމާ  މީހުން  އެކަށީގެންވާ   6އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސް  ކަމަށް    މަސް  މުއްދަތެއް 

 . ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރަންގަބޫލު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖާބިރު  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

ކޮމިޝަނުން ރައިޓްސް  ހިއުމަން  ވެސް    6  .އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސް  ޕްރޮޕޯސްކުރަނީ  ހަމަ  މަސް 

 އިނގޭތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒިދުނާ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު-އެންޓި

ގަބޫލުކުރެވޭ   ހަމަ  ވެސް  ހަމަ    6އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް.  ރަނގަޅުވާނެ  ދުވަސް  މަސް 

 ރީނުކޮށް ހަދަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ.  ހަމަ އެންމެން ތަމް  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނާ

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނައުފަލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަސް ދުވަސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް. ދެން މި ގާނޫނުގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން    6  !ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ

ގަވާއިދުތައް   ހަ  3ހަދަންޖެހޭ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ކަމަށް.  މަސް  ފަހުން    6ންކަމުން  އެހެދަންޖެހޭނެ  ދުވަސް  މަސް 

ފަށާއިރު   ނު  3ޢަމަލުކުރަން  ގިނަފަހަރަށް  ގަވާއިދުތައް  ޖިނާމަސްވާއިރު  ވަނީ.  މި  ގާނޫނުގެ  ޢީހެދިފައި  އިޖުރާތު   

ހެދުނީ.   މި  ފަހުން  ފަހަނައަޅާދިޔަ  މުއްދަތު  ވަރަށް  ގަވާއިދުތައް  ހައްދަވަންޖެހޭ  ކޯޓުތަކުން  މި  ވެސް  ދަށުން 

  އެހެންވީމާ، އެ ގަވާއިދު އެ ބުނާ މުއްދަތުގައި ހެދިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ޕްރޮސިކިއުޓަރުން 

މަސް ދުވަހަކީ އެ ގަވާއިދު ހަދާ ފަހުން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ފެންނަނީ. އެކަމަކު   3ވެސް ތަމްރީނުކުރުމާއި 

 އެގޮތަށް އެ ކަންނުވާ ކަމަށް ވާނަމަ ތަންކޮޅެއް މުއްދަތު ދިގުވާން ބޭނުންވާނެ ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަލްއުސްތާޛު   މެޖިސްޓްރޭޓު  އިސް  ކޯޓުގެ  ގައްދޫ  އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ  ފުރުޞަތަކަށް  މިއީ  އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ. 

 މުޙައްމަދު ޝަނީޒް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު ޝަނީޒް މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު  ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  ގައްދޫގދ.
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މަސް ދުވަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ. އެކަމަކު    6ބުނަން އުޅުނީ ހަމަ އެއް ވާހަކައެއް. ހަމަ މި  އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެބައޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ    148ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  

ލިބޭ   އެބަ  ފެށިގެން  ހަދަން.    3ތާރީޚުން  ގަވާއިދުތައް  ދުވަސް  ލިބޭ  މަސް  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ، 

ދާން.    މުއްދަތެއް މިއަށް ޢަމަލުކުރުމާ އެކީގައި ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރިއަށް 

ސް ވެސް  މަ  4ޔު ހުށަނޭޅުއްވިއިރު  ޢުދެން އެގޮތަށް އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ އެންމެ ފުރަތަމަ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ރަ

  6ގިނަ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރާ ގޮތަށް  ،މަސް އިތުރަށް ލިބޭތީ ގަވާއިދު ހަދަން. އެހެންނަމަވެސް 3އެންމެ ރަނގަޅޭ. މި 

 މަސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް މިހާރު ގަބޫލުކުރެވެނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނގިއްޖެ ދެއްތޯ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލަ ވިއު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ޖުމު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ވަނަ މާއްދާ ބަލާލީމަ އަޅުގަނޑުމެން    4އަޅުގަނޑު މިއީ ކުޑަކޮށް މި    ، މި މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުން ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

އެޕްލައިކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އޭ.ޖީ އޮފީހުން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މީގައި    މި ހިތަށްއަރަނީ މި މާއްދާ، މި ގާނޫނު 

މި   މިސާލަކަށް  ކަމެއްހެން  ރަނގަޅު  ބަލާލަން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ބައްލަވާލަން. 

އިނގޭތޯޢުއިސްތި މައްސަލަތައް  ހުރި  ކުރެވިފައި  މިސާލަކަށް  ކަންނޭނގެ  އޭ  .ނާފު  އަތުވެދާނެ  ވެސް  ތެރެއިން  ގެ 

ނޫނިއްޔާ އަލުން އެ އެއްޗެއް ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް   އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހާލަތު އަލުން ހެކި ބަހެއް ނަގަންޖެހޭ 

އެހެންނަމަވެސް ނަގާ    ، އަތުވެދާނެ.  ހެކި  ދަށުން  އުސޫލުގެ  އޮތް  މިހާރު  އެ  ކޯޓުގައި  ދަށު  ހުންނާނީ  މިހާރު  އެ 

ދެއްތޯ މައްސަލަތައް  ދޭ  ހަވާލާ  މި  އެގޮތަށް  ހަމަ  އޮންނާނީ.  ދަށު    .ނިމިފައި  މައްސަލަތައް  ފޮނުވާލާ  އަނބުރާ  އެ 

 ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮން  ކޯޓުން މިސާލަކަށް އަލުން ބަލަން ހުށަހަޅާ، މި ހައި ކޯޓުން ނޫނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

މައްސަލަތައްތޯ   ހުރި  ހުށަނޭޅި  މިހާރު  މިހާރު،  އެއާއެއްކޮށް  ހަމަ  ޢަމަލުކުރާނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްރޮސީޖަރއެއްތޯ 

އެ އެއް   ތާރީޚަށްތޯ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނޫނިއްޔާ  އޮފް އެކްޝަނަށްތޯ  ކޯޒް  ބަލާނީ  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ 

އިނގޭތޯ.    އަޅުގަނޑަކަށް ސާފުވާހެންނެއް  ކަމެއް    4ހިޔެއްނުވޭ  އެ  ވެސް  ގައިމު  ހަމަ  ބެލީމަ  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ލާގައި ވަކި ޕްރޮސެސްއެއް  ޙަ ނާފު މަރުޢުސާފެއްނުވޭ. އެއީ އޭރުން މިސާލަކަށް މައްސަލައިގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެ އިސްތި

ޕްރޮސެސްއެއް  އެހެން  ސްޓޭޖުގައި  ޓްރަޔަލް  ކޯޓުގެ  އެ  ހިންގީމަކާ  ހިންގާފައި  ހިޔެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަ  ކަށް 

އިސްތި އެގޮތަށް  ހަމަ  މަރުޢުދިމާވާހެންނެއް.  ބެލުމަށް  ޙަނާފު  އަނބުރާ  ކޯޓަށް  ދަށު  ގޮތަކުން  ނިމޭ  ކޯޓުން  ލާގައި 
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ކަށް ސާފެއް  އަޅުގަނޑަފޮނުވާލެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އަނެއްކާ ދެން ޢަމަލުކުރާނީ ކޮން އިޖުރާއަތެއް ކަން ކަމެއް ވެސް  

ދިމާވާނެހެން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  އަޅުގަނޑަވޭ. އެހެންވީމާ، ޕްރެކްޓިކަލީ  ނު ށް ހީވަނީ މި މައްސަލަތައް 

 ށް ހަމަ ފާހަގަވީމަ ހިތަށްއެރީ ދަންނަވާލާނަމޭ އެ ކަން އިނގޭތޯ.އަޅުގަނޑަކްލެރިފިކޭޝަނެއް، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތެންކިއު ކުޑަކޮއާދެ!  މިއީ  ބޭފުޅުންނަށް.  ބޭނުންފުޅުވާ  ނަންގަވާލަން  ބްރޭކެއް  އިޝާރާތެއް    ...ށް  އެހެންވީމާ، 

ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ.   ބޭފުޅުން  އިދާރާގެ  )ހ(  64ކޮށްލެއްވީމަ  މާއްދާގެ  މި    .ވަނަ  ލިޔުން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ޕީ.ޖީ   މި  ވިދާޅުވެފަ.  ވާހަކަފުޅުތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  އެބައޮތް  އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  މައްސަލައެއްގައި  ޑިފައިންކުރުމުގެ 

ޤައުމުތަކުގައި އޮންނަ މޮޑެލެއް   މި ބިލުގައި މި އޮތީ އިނގިރޭސިވިލާތް، އިންޑިއާ ފަދަ  އޮފީހުން ވިދާޅުވަނީ މިހާރު 

ވަރަށް    ،ންނަމަވެސްކަމަށް. އެހެ ކަން  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ  ކަމެއް  ބަދަލުވެފައިވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިން  ލޯ  ކޭސް 

އެކު ކޮމެންޓު ކުރައްވާފައިވޭ މީގެ ކުރީގެ ބިލަށް. އެހެންވީމާ،    ބޮޑަށް އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަކަކާ

 ން ޖެހިއްޖެ ކަމެއް ކަންނޭނގެ.ށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ބަލާލައަޅުގަނޑަ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   ބައިގައި  ދެވަނަ  ހިމެނޭ  ޗެޕްޓަރގައި  މި  ހެކީގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  މި  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މި 

މެން މި ތައްޔާރުކޮށްފައި މި އޮތީ ކޮމަންވެލްތް މޮޑެލް ލޯއަށް ބޭސްކޮށްފަ.  އަޅުގަނޑުއް  ބަޔާންކުރާ މި ހެކީގެ އުސޫލުތަ

ޑިޕާ އުސޫލުން  އެ  ޤައުމުތަކުން  ބައެއް  ކަންކަމުގައި  ބައެއް  ފާހަގަކުރައްވާހެން  އެ  އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  ޓްވެފައި  ދެން 

އު ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި ހަމަ ޢަމަލުކުރާ  ބައެއް  ވެސްއެބަހުރި. އެކަމަކު  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެ އެއީ.    ސޫލެއް  މި  މެން 

ފަރާތަށޭ  ޑްރާފްޓު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި  އެވިޑެންސެއްގެ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ވިސްނުމަކީ  ކުރިއިރު 

ރަނީ.  އޮބްލިގޭޝަން އަންނާނީ އޭތި އޮތެންޓިކޭޓްކުރުމުގެ. އެ ސެޓިފިކޭޝަން ރިކުއަރމެންޓް މި މާއްދާގައި މި ބަޔާންކު 

ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އެ ވިދާޅުވަނީ ވެސް އެގޮތަށް ސެޓިފިކޭޝަން ރިކުއަރމަންޓް އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ބައެއް ހާލަތުގައ  

ޕްރޮސިކިއުޝަން ސައިޑުން. ދެން   ދަތިފުޅުވާނެ ވާހަކަ  އެ ކަންކުރަން  ބޭފުޅުންނަށް  ވިސްނޭ  އަޅުގަނޑުއެ  މެންނަށް 

ވަރަށް މާހައުލު  ކުށްކުރުމުގެ  މި  އިކެޓްރޯނިކް  މިހާރު  ގިނަ  ވަރަށް  ޑިވެލޮޕްވެގެންދާއިރު  ސޮފިސްޓިކޭޓުވެގެން   

އެ   މޮޑެލްއިން  ދަންނަވާ  މި  އެ  ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  ގިނަވާނެ.  މައްސަލަތައް  ރެލަވެންޓްވާ  އެވިޑެންސް 

ފޮޕާޑި އެއްވަޓްވަނީ  މާހައުލާ  ކުށްކުރުމުގެ  އެ  ޤައުމުތަކުގައި  އެ  އެކަމަކު  ރީޒަން.  ދެޓް  ބޭފުޅުންގެ  ރ  އެ  ރަށް 

ޤައުމުތައް ގިނަވާނީ.   ޑިވެލޮޕްވެފައި ހުންނަ  ވެސް  މެންގެއެއް އެކަހަލަ ވަސީލަތްތަކެއް ނެތޭ.  އަޅުގަނޑުވަސީލަތްތައް 
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ކަން  ގޮތަކަށޭ މި  ވަކި  އޭތި  ބޭސިކަލީ  ބުނަނީ  އެވިޑެންސެއްގައި މި  ހުށަހަޅާ  ޕްރޮސިކިއުޝަނުން  ކުރީ.  މި    މިހާރު 

ހޯދާފަނޑުއަޅުގަސެޓިފައިކުރާށޭ   ގޮތަކަށް  ވަކި  މި  ބޭސިކަލީ  ބުނަނީ  މި  މީގައި  އި  މެން  އިތުރަށް  އެއްޗެކޭ.  އިން 

މީތި އެއްޗަކަށް  ދަރަޖައިގެ  ނުއުފެދޭނެ  ސުވާލެއް  މެދު  ބާވަތުގެ    ރިލަޔަބިލިޓީއާ  ބުނާ  މިހެންވެގެނޭ  ވަނީ 

އަނެއް މީހާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫސްކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ވާތީވެ.    ،ސެޓިފިކޭޝަނަކަށް މި ރިކުއަރވަނީ. އެއީ އެއާ ދެކޮޅަށް

އެ   ހުށަހަޅައިގެން  އެކްސްޕާޓުން  ޖެހެނީ.  މި  ޗެލެންޖުކުރަން  ގޮތުގައި  އެވިޑެންސެއްގެ  އެކްސްޕާޓް  އެހެންވީމާ، 

ޗެލެންޖު އެއެވިޑެންސްއާ  ހާލަތުގައި.  އެ  ޝިފްޓުކުރަންޖެހޭނީ  އޭރަށް  ބާޑަން  އެކިއުޒްޑްއަށޭ  ހެންވީމާ،  ކުރަން 

ނެތޭ.  އަޅުގަނޑު ވަސީލަތްތަކެއް  އެ  ބެހޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމާ  ހުންނަ  އެ  ފުލުހުންގެ  ރިލައިކުރާނީ  ހަމަ  މެން 

އިނީ އެއީ  ފަރާތަކަށް.  ޓެކްނިކަލް  އެ  ޑްރާފްޓުއަޅުގަނޑުޝިއަލީ  މިސާލަކަށް  މި  ގެންގުޅުން  މެން  ކުރިއިރުގައި 

އި ހިމެނި ރީޒަނަކީ. އެކަމަކު އެ ވިދާޅުވާހެން މިހާރު ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އެ  މެން އޭރުގައަޅުގަނޑުވިސްނުމަކީ، މި މޮޑެލް 

ކުރައްވާ މި ނޫނީ ހުށަހަޅުއްވާ ގެންނަވަން އެ ވިދާޅުވާ ބަދަލަކީ ސެޓިފިކޭޝަން ރިކުއަރމަންޓުގެ ބަދަލުގައި  ސަޖެސްޓު

ދާ އެފިޑެ ޕްރޮސެސްއެއް  ވެރިފިކޭޝަން  އެ  ޑޭޓާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  މެދުވެރިކޮށް  އެ    ވިޓް  އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް. 

ކަމަށް  އެފިޑެ ޕޮސިބަލްވާ  އޭތި  ހާލަތްތަކަށް  ކުރެވިދާނެ  ހާޒިރުކޮށްގެން  ވިޓްނެސްއެއް  ފަރާތެއް  ބަޔާންކުރާ  ވިޓްގައި 

ރާއްޖެ  އެއީ  ހާލަތެއް  ނާދިރު  ފުދޭވަރަކަށް  ބަޓް  ޕްރޮވައިޑައިވަންޏާ.  ސަރވިސް  ހުރި  ބޭރުގައި  ގުޅިގެން  ރ ން  އަކާ 

ބަލާއިރުގައި  މެއަޅުގަނޑުމިހާރު   ޑޮކިއުމަންޓަށް  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  އެ  ބޭފުޅުން  އެ  ގޮތުން  ބުނާ  މި  މީގައި  ން 

އެތާނގައި އެ ބުނަނީ ޕްރޮސިކިއުޝަނުން އެ ޕްރެޒެންޓުކުރާ ވަކި މިސާލަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް އެވިޑެންސް ހެކިކޮށްދޭ  

ޕް ސަރވިސް  ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން  ފަރާތަކީ  ބުނާ  އެ  އެ  ރ ރޮވައިޑައެފިޑެވިޓުގައި  އެއަށް  ފޭސްބުކް.  މިސާލަކަށް  އެއް. 

ހާޒިރުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރަށް ސާބިތުކޮށްދެނީ   ތަނުގެ ވިޓްނެސްއެއް މިސާލަކަށް 

އެ  ހާޒިރުކުރެވޭތޯ.  މީހާ  އެ  ބަލައިފީމޭ  ތިމަންނަމެން  ހަމައެކަނި  ޖެހެނީ  މި  ސެޓިސްފައިކޮށްދޭން    ނޫނިއްޔާމު 

އެސްޓަ ނުކުރެވޭނެ.  ބަރޑަންއެއް  ކޮމްޕެލްއެއް  ކުރާކަށް  ވެސް  ހާޒިރެއް  މީހާ  އެ  ކޮންމެހެން  ބްލިޝްކޮށްދެވިއްޖެއްޔާ 

ވެސް   އެގްޒައިމިންކުރާކަށް  ކްރޮސް  ހާޒިރުނުކުރެވިއްޖެއްޔާމު  މީހާ  އެ  ހާލަތުގައި  އެ  އުނދަގޫވާނެ.  ވެސް  ކުރަން 

ނުއެއް ލިބޭނެ އަނެއް ޑިފެންޑެން އުޅޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން    ޓަކަށް. އެކަހަލަ ބައެއް ކަންކަން އެބަ ފުރުޞަތެއް 

ނެތް.   ނުއެއް  އިޢުތިރާޟެއް  އިޞްލާޙުކުރާކަށް  މާއްދާ  މި  ނުކުތާގައި  ފާހަގަކުރައްވާ  ބޭފުޅުން  އެ  ޖެނެރަލީ 

އޮފީހާ  ޕީ.ޖީ  ކަންތައް  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެވިދާނެ  އިތުރަށް  މި  މަސައްކަތްކޮށްލައިގެން  ތަކަށް  އެއްކޮށް 

ނެތިއްޔާ   އިޢުތިރާޟެއް  ކޮމިޓީ  އެގޮތަށް  ހުށަހަޅަން  ޕްރޮވިޝަންތަކެއް  ރިވައިސްޑް  ކޮމިޓީއަށް  މަޝްވަރާކޮށްލާފައި 

 ކުރިއަށްދާނަން.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . އޭ.ސީ.ސީން. އުތެންކި

 

 އާމިނަތު ޒިދުނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ -އެންޓި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސްލު  މުޤައްރިރު.  އިލެކްޓްރޯނިކް    ޝުކުރިއްޔާ  މި  އިނގޭތޯ  އެބަހުރި  ކޮންސަރން  ވެސް 

ވަނަ    66ވަނަ މާއްދާއަށް.    66އެވިޑެންސާ ބެހޭ ޗެޕްޓަރއަށް. އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސަރން މިއިނީ  

އި  ބުނަނީ  މި  ބޭންކު  މާއްދާގައި  ގިނައިން  ވަރަށް  ތަޙުޤީޤުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާހަކަ.  ލިޔުމުގެ  ލެކްޓްރޯނިކް 

ސިކްސް ހަންރެޑް އޮ މޯދެން  ހަމަ  ބައިވަރު ނެނގޭނެ. ގާތްގަނޑަކަށް  ވަރަށް  ސެވަންހަންރެޑް    ރ ސްޓޭޓްމެންޓުތައް 

، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންނާނެ  ލަތް ވެސް އެބަ އާދޭ. ހަމަ އެހެންމެހާޕޭޖަސް ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ނަގާ  

އިކޮނޮ އޮފް  އެކްސެސްމިނިސްޓްރީ  އޭގެ  ޑޭޓާ،  ބޮލި  ބޭނުންކުރާ  މި  ގުޅިގެން  ކުންފުނިތަކާ  މި  ވެސް    މިކްސްއިން 

އެއްޗެހިތައް   ޕްރޮފައިލްތަކާއި  ކުންފުނިތަކުގެ  ބޭނުންކުރާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަޙުޤީޤުތަކުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ލިބޭނެ. 

ބައެއްގެ  ކޯ މިވެނި  މިއީ  ހުށަހެޅުމުގައި  އެ  ހިއްސާޓަށް  ހަމަ  ދައްކުވައިދޭން.  ބައެއްކަން  ހަމަ    އޮތް  ވެސް 

މެދުވެރިކޮށް   ޑީ.އެން.އާރު  މިސާލަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންމެ،  ހަމަ  ދެން  ލިޔުން.  ޖެނެރޭޓެޑް  އިލެކްޓްރޯނިކަލީ 

ޕްރޮފައިލްތަކާއި   ނަގާނެ  ހަމަ  ޙާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއްއެ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ވެސް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ  ޗެހި 

ޝަފަ  ނޫނިއްޔާމު  ދަތިވެގެންދާނެއޭ ސެޓްފިކެޓެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހީވެސް  ހެއްކެއް  ހަމަ  ހާ   ކުރަން.  މިކަން  ލަތުގައި 

 އްސޭ މިއީ.  ވެސް ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެ ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންވަރަށް ފްރިކުއެންޓު

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނައުފަލް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖެނެރަލީ   ވަރަށް  ޕްރޮވިޝަން  ޢާހަމަ  މި  އެއްކޮށް  އޮފީހާ  އޭ.ޖީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  ވިދާޅުވި  އެ  ވެސް  އިޝާ 

ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ބައެއް ކަންކަން  އައު    ރިވައިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  އިޝާ އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ބައެއް ހެކިތައް ހުށަހަޅަން ދަތިވާނީކީ ޢާފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  ހަމަ  

ހުށަނޭޅޭ ހަމަ  ހެކި  މިނޫން. ބައެއް  މިހާރު  ބިލު  ފާސްވެ  ނީ  ގޮތަށް  ފޭސްބުކަކުން  އޮތް  އްޖެއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ކުރެވޭނެ ކަމެއް  ޖީމެ ކަންކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެކިބަސް ނެގުމުގެ  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްގެން  މީހުން  އިލަކުން 

އެ    ވެސް ކޮއިނިކޭޓްކުރަން އެބަ.  އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާއި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  .ނޫން. ދެޓް އިޒް އިމްޕޮސިބަލް
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ކޯޓު އެމެރިކާގެ  ބޭފުޅުން  އެ  އެއީ  ނުދޭނެ.  ހެކިބަހެއް  އައިސް  ރާއްޖެ  ގޮތަބޭފުޅުންނެއް  ކަންކަމާ    މި  އްސަކަށް 

  ގެ ގާނޫނުތަކުގައި ވެސް މިހާރު އެ ނތަންތާ  ވެސް އެ ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟުކުރައްވާތީވެ އެ   ގުޅިގެން ހެކިބަސް ދޭން

ރިފްލެޓު ވަރަބައި  އެއީ  އޮންނަނީ.  މި  މިސާލަކަށް  ވެފައި  ދައްކަނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ  ޑޭޓާގެ  ބައިވަރު  ށް 

ބްލެކްމެ މި  މީހަކު  އެކްސްއި ރާއްޖޭގައި  ބްލެކްމެ.ވައި.ލްކުރަނީ  ބޭނުންކޮށްގެން.  އެކައުންޓެއް  ކިޔާ  ކުރީމަ  އިޒެޑް  ލް 

އެކްސް މޭޝަން. ދެން ފޭސްބުކްއިން  ގެ އެކައުންޓު އިންފޮޒެޑް އެކައުންޓު.ވައި.އަޅުގަނޑުމެން ފޭސްބުކުން މި ހޯދަނީ 

ލިޔުމެއް އޮންނަ    ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފޮނުވާނީ  މި ފޮނުވާނީ މި ފޭސްބުން އޮޓޯ ޖެނެރޭޓްކޮށްފައި މި  ހަމައެކަނި 

އެކްސް މިސާލަކަށް  އޮތެންޓިކޭޓްވާނެއޭ  މި  ހުރި  .ވައި.ލިޔުމެއް.  ޕީ.ރިއަޑަށް  ޕީރިއަޑުން  މި  އެކައުންޓުގައި  ޒެޑް 

މިއީ އެއާ  ކޮންޓެންޓަކީ  މީހަކު  ވަކި  އިތުރަކަށް  އޭގެ  އިންފޮމޭޝަން.  ހުރި  ސަރވާގައި  ބޭފުޅުންގެ   އެ  އެއީ  އޭ. 

ހުރި އެއްޗެއް ނޫނޭ. އެއީ ހަމަ އެ ސަރވާގައި އެ ހުންނަ ހުރިހާ އިންފޮމޭޝަނެއް އެ    އްސަކުޅެގެން ބަދަލެއް ގެނެ

ކަމަށް ރިކުއެސްޓު ދެވޭ  ޕީރިއަޑަކަށް  އެ  އޮންނަ  އެ   ކޮށްފައި  އަންނަނީ.  ވަންޏާމު  މި  އިންފޮމޭޝަން  މި  ގޮތަށް 

އެއާއެއްކޮށް ވަކި މީހަކު އައި  ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ.  ދެން    ހެކިބަސް  އްސައަންނައިރު  އެއީ  ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ 

އެޖެ މާއްދާ  މި  ގާނޫނުގައި  ބަލައިގެން  ސިނާރިއޯއަށް  ރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމަކަށް  ކަމަށް    ސްޓްކުރާދެވަނަ 

ވެސް ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ. އެއީ ފޭސްބުކުން އެ ތައްޔާރުކުރާ ޓެމްޕްލޭޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަތަރުލައްކަ    ޏާމު އެއީ ވަން

ބަދަލުކުރައްވަފާނެތޯ،   އެ  ބޭފުޅުން  ގޮތުން އެ  ދިނުމުގެ  އެއްބާރުލުން  ލޯ އެންފޯސްމެންޓަށް  އުޅޭ ޤައުމެއްގެ  މީހުން 

މުހިންމު    އެއީ ވިސްނާލުން  ކޮންޓެންޓާ ވެސް  އެ  ފޮނުވާ  މި  ޤައުމަކަށް  ހުރިހާ  ބޭފުޅުން  އެ  ކަންނޭނގޭ.    ކަމެއް 

އެކީގައި މި ފޮނުވާ އެފިޑްއެވިޓެއް ފޮނުވިޔަސް އެ އޮތެންޓިކްކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި އެ އިންކުލޫޑުކުރާ ކޯޑުތަކަކީ  

އަ އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ތަންތަނަށް  ހުރިހާ  ފޮނުވަނީ  މި  އެތި  ސޭމް  ހަމަ  ރިކުވެސް  ވަކި  ރމެންޓަށް  އަ ޅުގަނޑުމެން 

ތަންށޭ ކިޔާފައި މި ބޭފުޅުންގެ  އްރމެންޓަށް ފައަ ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ފޭސްބުކުން ރާއްޖޭގެ އެ ރިކުގަލިޔަސް އަޅުގަނޑަކަށް 

އެއީ  ކަމަކަށް.  ގެނެސްދާނެ  ބަދަލުތަކެއް  ޓެމްޕްލޭޓަށް  އެ  ތެރެއިން  ސިސްޓަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން   އޮޓަމޭޓެޑް  ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަ ވެސް  ގުޅިގެން  ޑެފިނީޝަންސްތަކާ  ހުރި  މީގައި  ގޮތުން  ކަމެއް  ފަހު  ކަމެކޭ.  ންޖެހޭ 

އޭގައި   ވާނަމަ  ބަލާކަމުގައި  ކޮންވެންޝަނެއް  ކްރައިމް  މިސާލަކަށް  ސައިބަރ  ކޮންސަރނަކީ  ހުރި  ރެއިސްކޮށްފައި 

ސްޕެސި އެހާ  މާނަކޮށްދީފަ.  ކަންކަން  ޖެނެރަލްކޮށް  ވަރަށް  ނޫޅޭނެ. ހުންނާނެ  މާނަކޮށްދޭކަށް  އެއްޗެއް  ވަކި  ފިކްކޮށް 

ހިސާބުގެ ކޮންވެންޝަނެއް. އެކަމަކު އަދިވެސް އޭތި ކޮންވެންޝަން މި    ވަނަ އަހަރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް އެ  2002އެއީ  

އެ  ސަބަބަކީ  ޓެކްނޮލޮޖީ   ރިލެވެންޓްވާ  މި  އެހެންވީމާ،  އޮތީމަ.  މާނަކޮށްދީފައި  އެއްޗެހި  އެ  ޖެނެރަލްކޮށް  ގެ  ވަރަށް 

ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސްޕެސިފިކްކޮށް މިސާލަކަށް އެގްޒޯސްޓިވް ލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ ވަރަށް  
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ންޓްސްއާ ގުޅިގެން  ސްޓްރިކްޓްލީ ކަންކަން ޑިފައިންކުރަން ވެއްޖެއްޔާ ފަހުން މި އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް އެޑްވާންސްމަ

ހުށަނޭޅޭނެ ހެކި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން ހާ ކަހަލަ    އެ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  މެދުވެރިވެދާނެއޭ.  ވެސް  ލަތެއް 

ޑޭ ބަޔާންކުރާ އެއްޗިއްސަކީ ކޮންމެހެން ނެސެސަރިލީ    ޓާ އިލެކްޓްރޯނިކް  ގޮތުގައި މި  އިލެކްޓްރޯނިކް މަޢުލޫމާތު  ނޫނީ 

 ގޯސް ގޮތުގައި މި ހުންނަ ބިޓްސް  އިންފޮމޭޝަން ނުވަތަ ރައިޓްލީ ޕްރޮޑިއުސް އެއްޗަކަށް ވާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. އެއީ 

ޑޭޓާއެއް   މިސާލަކަށް  އެއްޗެކޭ.  ހުށަހެޅިދާނެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  އިންފޮމޭޝަނަކީ  ބައިނަރީ 

އޮތް ގޮތަށް ވަކި ގޮތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް    ކޮރަޕްޓްކޮށްލީމަ އެ ކޮރަޕްޓް ޑޭޓާއަކީ ވެސް ހެއްކެއް. މިހާރު މި 

އޭގެފަންކްޝަ އެއީ  ންންކޮށްގެން  ބޭނުންކުރުން  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  އެކަނި  ނަތީޖާއެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ    ނުކުންނަ  ވެސް 

މި ގުޅިގެން  ޓްރާންސެކްޝަންސްއާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން  މީގެ  ތެރެއިން    ކަމެކޭ.  ގާނޫނުގެ  އައި 

ޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގޭ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު  ވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި ނެތް ކަމެކޭ. މިހާރު އަޅުގަނ

ފައިނޭންސިން ޓެރަރިޒަމް  މިސާލަކަށް  ބަލަން.  ތިބެވޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރީގައި    ބެލި   ގއަށް ކުށްވެރިންނަށްވުރެ 

ބެލި ޓްރެފިކިންގއަށް  ޑްރަގް  ވީނަމަވެސް،  ބް  ކަމުގައި  މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވީނަމަވެސް  ޗެ ކަމުގައި  އާއި    ންއިލޮކް 

ފައިނޭންސް   ނުވަތަ  ކުރަމުން  ކުށްތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންކުރެވިގެން  އެއްޗެހި  މިކަހަލަ  ކަރަންސީއާ  ކްރިޕްޓޯ 

މި  ކުރަމުން  ކަންކަން  ކުރާ    ކުރުމުގެ  ފަންކްޝަން  ރަނގަޅަށް  ސިސްޓަމަކީ  ކޮންމެ  ކުރާއިރުގައި  އެހެން  ދަނީ. 

ބް  އަޅުގަނޑުމެން  ޗެއިނެއްގެ  ސިސްޓަމެއްކަން  ބްލޮކް  އިންނަ  ސިސްޓަމް  ހަންރެޑް  މިސާލަކަށް  ޗެއިނެއްގައި  ލޮކް 

ކުރޭތޯ   ފަންކްޝަން  ރަނގަޅަށް  އެ  ގޮތަށް  ބުނާ  މި  ގާނޫނުގައި  މި  ސިސްޓަމެއް  ކޮންމެ  އަންނަ  މި  ތެރެއިން 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިހެ ދުވަހަކު  ވާނަމަ  ކަމަށް  ވެއްޖެ  ސާބިތުކޮށްދޭން  އެއްޗެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ން އަންނަ 

ދޭ   ޖާގަ  އެއަށް  އެއްގޮތަށް  އެޑްވާންސްމެންޓްސްއާ  ޓެކްނޮލޮޖިކަލް  ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ތަނެއް  ސާބިތުކޮށްދެވޭ 

މި ޖެހޭ.  އެބަ  އޮންނަން  ބައްޓަންވެފައި  އެއްޗެހި  ޑެފިނީޝަންސްތަކާއި  މި  ސްޓްރިކް  ގޮތަކަށް    ޓް ވެސް 

ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ނޫނީ    މެންނަކަށް މިގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުންޓު ރމައަރިކު ދަންނަވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހަމަ 

އެ ވެގެންދާނެ  ކަމަކަށް  ސާބިތުކޮށްދިނުން  އިންޕޮސިބަލް  މައްސަލަތައް  ގާނޫނު   .ބާވަތުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޕްލަސް 

ޓެކް ޗެއިން  ބްލޮކް  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ކަންނޭނގޭ  ކަމެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ކްރިޕްޓޯ    އި ނޮލޮޖީގަހަދާއިރު  ނޫނީ 

ގެ  ޑު ރލްކަރަންސީގައި މިހާރު މި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަރަންސީއަށް މާދަމާ ވާނެގޮތެއް ނޫނީ އިތުރަށް މި ވަރޗުއަލް ވަ

ތެރެއިން ދެން އަންނާނީ ކޮންކޮން ކަންކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ތަޞައްވުރު ކޮށްލާކަށް  

މި މެސެޖިން ނޭނގިދާނެ.  ހުންނަ  މި  ގޭމެއްގައި  ބޭނުންކޮށްގެން  ގޭމްތައް  މެދުވެރިކޮށް    ގސާލަކަށް  ޕްލެޓްފޯމްސް 

ރޭވުމާއި   ޢަމަލުތައް  ޕޮނޮގްރަފީއާ ޓެރަރިޒަމްގެ  މި   ޗައިލްޑް  އަޅުގަނޑުމެން  ހިނގާއިރު  ކަންކަން  ބައިވަރު    މިކަހަލަ 
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އެއްޗެހި ނަގަން ދިމާކޮށްފިއްޔާމު ދަތިވެދާނެ. އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް  ންޓްސްގެ ތެރެއިން މި ރމައަ ރިކު  ޓްއޮތް ސްޓްރިކް

ލީނިއަންޓް ގޮތަކަށް އޮތިއްޔާ ފަހަރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ގޭމެއްގެ ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ މެދުވެރިކޮށް ވެސް  

ރިކު މިހާ ސްޓްރިކް  ނެގިދާނެ. އެކަމަކު  ކޮންޓެކްޓް  ބޭނުންވާ  އަރމައައެ  ދާންވެއްޖެއްޔާމު  ންޓްސްއަކަށް  ޅުގަނޑުމެން 

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ.އް ކެތަލަތްހާހަމަ ވަރަށް ދަތި  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮށްލައްވާނެ   ވޯރކެއް  އޮފީހާ  ޕީ.ޖީ  އޮފީހާއި  އޭ.ޖީ  މެދުގައި  މާއްދާއާ  އެ  ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އާދެ! 

 ދުކުރަން.  ކަމަށް އުއްމީ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީއާ   މި  ރިވައިސްކޮށްލާފައި  އެއްކޮށް  ޗެޕްޓަރ  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ!  ދެން  ހިއްސާޝުކުރިއްޔާ.  ކޮށްލާނަން. 

ތެރެއިން   ކަންތަކުގެ  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  އޭގެ  އެކަމަކު  ނޫން  އިޝޫއެއް  ހުށަހެޅުމަކީ  ހެކި  މެދުވެރިކޮށް  އެފިޑެވިޓް 

ބޭސިކަލީ ތިމަންނަ    އިޒާތުގައި. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށް އެއީ ހުވާމަތީގަ 

ބުނެފަ ޙަޤީޤަތޭ  ތެދު  ވާހަކައަކީ  ބުނާ  މި  އަދި  އި މީގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމެއް.  މާބޮޑަކަށް    ކުރާ  ސިސްޓަމް  އެ 

ކުން އެއްޗެއް ދޭއިރުގައި ކުޑަކޮށް ކޮންސަރންވާ ކަހަލަ  އަ އެސްޓަބްލިޝްއެއް ނުވެއޭ. މިތާ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ސޯސް

މި  އެބަހުއްޓޭ،  ކަންކަން  ސޮފިސްޓިކޭޓެޑްކޮށް    ބައެއް  ކިތަންމެ  ކްރައިމް  ހަމައެއްނުވެއޭ  އަރާ  ނިޒާމު  ދަންނަވާހެން 

ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ    ޑިވެލޮޕްވިޔަސް. ލަތުގައި ދެން އަންނާނެ އެހެން  ހާ އަޅުގަނޑުމެން މީގައި އެހެން ލިޔެގެން މީތި 

މި ވިސްނާލަންވާނެއޭ. އެ ވިސްނުމުގައި  މީތި މި  ކަންކަމަށް ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދަންނަވާހެން  އޮތީ. އެކަމަކު 

ކަން ކުރާ އުސޫލަށް    ހުށަހަޅަން މައްސަލައެއް އުޅެނީކީ ނޫން. އެކަމަކު އެއުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށް  

 ބަލާއިރު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ ކޮންސަރންވާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ހީކުރިވަރަ އަވަހަށް އާދެ! ވަރަށް  ނިމުނީ  ށްވުރެ  ބައްދަލުވުން  ދެއެ  .މި  ވެސް  ގަޑިއިރު    ކަމަކު 

 ވެއްޖެ. އެކަމަކު އެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި... އާދެ! އޭ.ސީ.ސީން ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކުރައްވަން.  
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 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ސާބިޔާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: -އެންޓި

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ނުކުތާތައް އެބަހުރި. އެގޮތުން މިހާރު  މަޢާފުކުރައްވާތި. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް  

ވެސް   އަނެއްކާ  އޮތީ  މި  މާނަކޮށްފައި  ލިޔުން  އޮތްއިރު  މާނަކޮށްފައި  ލިޔުން  މާއްދާގައި،  ފަހުން  އެންމެ  "ލިޔުން" 

މި އެވިޑެންސަކަށް  ޑޮކިއުމެންޓްރީ  އެއީ  ޓަކައި.  ބޭނުމަށް  އެވިޑެންސްގެ  މައްސަލައެއްގެ    ޑޮކިއުމެންޓްރީ  ވަންނަނީ 

މި   ހާމަކޮށްދޭ ފޮޓޯ އާއި ޓޭޕާއި ފިލްމާއި  މަޢުލޫމާތެއް  ބުނަނީ  ވަޤިއާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމޭ ބުނެފައި މި 

އެބަ   މާއްދީ ހެކީގައި  ވެސް  ކިޔައިދޭއިރު  ހެކި  ތެރެއަށް. އަނެއްކާ މާއްދީ  މާނައިގެ  ވަންނަނީ ލިޔުމުގެ  އެއްޗެހި މި 

ންޓްރީ އެވިޑެންސްއަށް ނުވަންނަ ޝަފަހީ ހެއްކާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ މީގެން އެކްސްކްލޫޑްވާ ފޮޓޯ އާއި  ބުނޭ ޑޮކިއުމެ

ފަރަގު އަންނަނީ ކިހިނެއްކަމެއް ސާފެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،    37ޓޭޕާ،   ދޭތީގައި  މި  ވަނަ މާއްދާގައި. އެހެންވީމާ، 

  37އާއި    151ކޮބައިތޯ، ކިހިނެއްތޯ މި ދޭތީގައި މިއިނދަ    އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުން މާނަކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތަކީ

އެދެން. ދެން އަދި ހަމަ   މާނަކޮށްދެއްވުން  އޭތި  ބައިތައް ފަރަގުވަނީ ސާފުވާނެ ގޮތަކަށް  މި ބުނި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ންސް އެބަހުރޭ ދެ  އެހެންމެ އެބަހުރި ތަންކޮޅެއް ޖެނެރަލްކޮށް އިތުރު އިޝޫސްތަކެއް. މިސާލަކަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީ އެވިޑެ

ގޮތަކަށް ދަރަޖަކޮށްފަ. ފުރަތަމަ ދަރަޖައަކީ އަސްލު. އަސްލު ހުށަހެޅެން ނެތް ހާލަތްތަކެއް އެކްސެޕްޝަންތަކެއް ދެން  

އޭގަ ނަކަލު  އި މިހިރީ.  ނުވަތަ  ކޮޕީ  އެޓެސްޓެޑް  ހުއްދަ    ، މިސާލަކަށް  ހުށަހެޅުމަށް  ނަކަލު  ގޮތައް  ނުގެއްލޭ  އަސްލު 

އޮންނަ މިގޮތަށް  ގޮތަށް  ދީފަ.  ހުށަހެޅޭ  އެބަ  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް  ސަރުކާރުގެ  ގުޅޭ،  ލިޔުންތަކާ  ސަރުކާރުގެ  އިރު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ   މިވަނީ. ވާއިރު  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ހެއްކެއް  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ  އެބައޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ 

ނަގާނީ  ،ތަޙުޤީޤުތައް ހަމަ  އާންމުކޮށް  ތަޙުޤީޤުތަކަށް  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީގެ  ނުނަގަނީ  އަސްލު  ނުނަގާނެ.  އަސްލު   

  އްސަ އަސްލުތައް މިސާލަކަށް އޭ.ސީ.ސީން މި ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ގޮ 

ޕްރޮޖެކްޓު  އިއެތަނުގަ ހުރިހާ  އެގްރީމެންޓުހުރި  ގުޅޭ  ހިންގުމަށް  ތަކާ  ދައުލަތުގެ  ގެނެއްސިއްޔާ  އެއްޗެހި  ވެސް  ތަކާއި 

މި ޖަހައިގެން  ތަތްގަނޑު  އިދާރާގެ  އެ  ނަގާފައި  ކޮޕީ  އެއްޗެހީގެ  އެ  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  ކަން    ހުރަސްއެޅޭނެތީ 

ހުށަހަޅާއިރު އަޅުގަނޑުމެން   ކޮޕީ  ގޮތުން މިގޮތަށް  އޮތް  މި ބިލު ފަރުމާކޮށްފައި  މިހާރު  ފުދޭނެތީ. އެހެންނަމަވެސް، 

އެޓެސްޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަނެއްކާ އެބަ    .ށް އެޓެސްޓޭޝަން ވެސްއެބަ ބޭނުންވޭ އިދާރާގެ ތަތްގަނޑާ އެއްކޮ

މި މިގޮތަށް  މަޢުލޫމާތެއް.  ހުރިހާ  މި  ތާރީޚާ  މަޤާމާއި  ނަމާއި  ފަރާތުގެ  ހަވާލުކުރި  ލިޔުން  ކުރަން    ބޭނުންވޭ  ކަން 

ނާނެ. ދައުލަތުގެ ކޮންމެ  ވެއްޖެއްޔާ އޭ.ސީ.ސީ އެކަންޏެއް ނޫން ދައުލަތް ހިންގުމަށް ވެސް ބޮޑު ބަރޑަން އެއް އަން

ވެސް   މުވައްޒަފުން  އިތުރު  ޓަކައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މި  ނަގާއިރު  ހެކި  ގޮސްގެން  މި  އޭ.ސީ.ސީގެ  އިދާރާއަކަށް 



 2022ޖޫން    20                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

54 

 

މި  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންވާނެހެން.  ހީވަނީ  މި ޙަކަންކަމަށް    އަޅުގަނޑަށް  ބިލުގެ  ގޮތަށް  އަންނަ  ބައިތައް    އްލެއް 

 ށް ގެންދެވުން އަޅުގަނޑުމެން އެދެން. ފާސްކޮށްދެއްވާއިރު އެގޮތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިޝާ.   ޢާއާދެ! ތެންކިއު ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލިޔުން ޝުކުރިއްޔާ.  ރީވިޒިޓްކުރަންޖެހޭނެހެން    ،އާދެ!  މާނަކުރުން  އެ  މިހާރު  ލިޔުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ދާއިރު ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެކީއެކައްޗަކަށް    އަޅުގަނޑުމެން އިލެކްޓްރޯނިކް އެވިޑެންސްގެ ޗެޕްޓަރއަށް 

ގެ މާނައިގެ  އެއްޗެއް ނޫން. ޑޮކިއުމަންޓު   މީހަކު ލިޔެފައި އޮންނަ ލީ އެ މާއްދާ ރިވިއުކޮށްލާނަން. ދެން ލިޔުމަކީ ލިޓްރަ

ޑޮކިއުމަންޓްރީ   ގޮތުން  ހިމެނޭ  ވެސް  ޑޭޓާ  އަސްލު  އެއްޗެއް  ކޮންމެ  ސްޓޯކުރާ  އިންފޮމޭޝަން  އިނީ  ތެރެއިން 

އަޅުގަނޑުމެން   އަދި  ލިސްޓު  އެކަމަކު  އެއީ.  ލިސްޓެއް  އަންނަ  އެހެންވީމާ،  ހިމެނޭނެ.  މާނައިގައި  އެވިޑެންސްގެ 

އަސްލު  ރީވިޒިޓްކޮށްލަން ނުކުތާ...  ވިދާޅުވި  ފަހުން  ދެން  ޗެޕްޓަރކުރާއިރުގައި.  ވިސްނުމުގައި  ދަންނަވާ  މި  ޖެހޭނެ   

މި ގާނޫނުގައި މި ބަޔާންކުރަނީ  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ) ؟ކޮން މާއްދާއަކަށްތޯ ތި ހަވާލާދެއްވީ   ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހާލަތުގައި

ދަރަޖައިގެ ފުރަތަމަ  ހެއްކާއި  ދަރަޖައިގެ  ހެކީގެ  ފުރަތަމަ  ނުވާނެ  އެއްޗަކީ  އެހެންވީމާ،  ބާވަތްތައް.    ހެއްކަށް  ވަކި 

މީގެން މި  އެހެންވީމާ،  ންޓް މީޓްނުވާ ހާލަތުގައި މި ބުނަނީ.  ރމައަ ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ހެއްކަކަށް ނުވާނެއޭ އެ ރިކު

ލު. އެހެންވީމާ، ތި  ސޫނޑު އުކޮގްނައިޒްކުރަނީ އެ ރޫލް. މިއީ ހަމަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައި ވެސް ޢަމަލުކުރާ މައިގަރެ

  އްނުވޭ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ފަންކްޝަނަށް އެވަރު ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްގެން އެ އެވިދާޅުވާ ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ހި

 ކަން ވަކި ބޭސިކަލީ ހުއްޓޭ ހިސާބަށް ދާނެހެން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހޯދަންޖެހޭ    އެ އޮފީސްތަކުން  އެހެން  ޑޮކިއުމެންޓެއް  އަސްލު  ބޭނުންވާއިރު  ހުށަހަޅަން  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ބޭފުޅުން 

 ؟ އެއްޗެއް ނުލިބޭތީ ދެއްތޯ

 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝިމާހު ވާހަކަދެއްކެވުން: -އެންޓި
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އޭ.ސީ.ސީ ޝިމާއަޅުގަނޑު  ދިރާސާކުރިއިރު  ހުން  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން  ބެސްޓް    އަޅުގަނޑުމެން  އިނގޭތޯ.  ބަލާލިން 

އެކްޓު-ޕްރެކްޓިސްތަކަށް. ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ އެންޓި ޤައުމުތަކުން    ތަކަށް ބަލާލީމަ ވެސް އެބަ ކޮރަޕްޝަން  އެނގޭ އެ 

ބަލައިގަނެއޭ   އެބަ  އެހެންވީމާ،  ޑޮކިއުމަންޓުމި  ވެސް  ގޮތުގައި.  ހެކީގެ  ދަރަޖައިގެ  ފުރަތަމަ  ހަމަ  ކޮޕީތައް  ތަކުގެ 

ސާ ކުރިން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ލިބިއްޖެ  ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ    ބިޔާއެގޮތަށް  ދައުލަތަށް  ފާހަގަކުރިހެން 

ކު ވެސް  ބަރޑަން  ފާސްވެގެން  އަންނަ  ބިލު  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ޑަވެގެންދާނެ. 

 އަންނައިރު ބަދަލު ގެނައުން ރަނގަޅު. 

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ވެސް   އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ  އާދެ!  ހާލަތުގައި  ނިމިގެންދާ  ބިލު  މި  ފާހަގަކޮށްލަން  ންޓަށް  ކޮމެއިތުރަށް 

ކަ އޮތް  މި  .މެއްހުށަހަޅާފައި  ދައްކާލަން. ދެ    އެހެންނަމަވެސް،  ކުރުކޮށް  ވާހަކަ  މި  ހިތަށްއަރަނީ  ވަގުތު އަޅުގަނޑު 

މީހާ   ހެކިބަސް ދޭ  ވެސް  މައްސަލަތަކުގައި  ބޮޑެތި  މަޖިލީހުގައި ވަރަށް  ކަމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ  ވާހަކަ. އެއް  ކަމެއްގެ 

މިހާރު  އެބަ  ދީފައި    ހެކިބަސް ތިމަންނަ  ދީފަފޮނުވާ ސިޓީއެއް  އުފެދޭ ގޮތަށް    އިހެކިބަސް  ސުވާލު  އެ ހެކިބަހާމެދު 

ހިނގާފައި ވެސް އެކަހަލަ   އެބަހުރި ދެއްތޯ  ކަންތައްތައް  ބައެއް  ހާލަތުގައި  ކޯޓަށް އިނގޭތޯ. އެ  ފޮނުވާ  އެބަ  ސިޓީ 

؟ އެހެންނޫންތޯ  ކަންކަމާ ގުޅިގެން. ދެން އެ ހާލަތުގައި އެ ހެއްކާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލު އުފައްދާނެތާ ދެ ފަރާތުން ވެސް.

ހިނގާނީ   ކަން  ހާލަތްތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  ރުޖޫޢަވާންވެގެން  ހެކިބަހުން  އެ  ދީފައި ދެން  ހެކިބަސް  އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް 

މަޖިލީހަށް  ؟ ކިހިނެއްތޯ ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރީޢަތުގެ  އަސްލަކީ  އޭނަ  ނުވަތަ  ކޮބައިތޯ  ބުރަދަނަކީ  ދޭ  ހެއްކަށް  އެ  އޭނަ 

؟ . އެ ހާލަތުގައި އޭނަގެ މައްޗަށް ދޮގު ހެކި ދިނުމުގެ ދަޢުވާއެއް ކުރެވޭނެތޯވީ ރުޖޫޢަވާންހެކިބަހުންއެ  ގެނެސްގެން  

މި  ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެ ރަނގަޅަށް ދީފައި ހަމަ ފަހުން  ހަމަ  އެއްފަހަރު  ؟ ދެފަހަރު ދެގޮތަށް މި ދެނީ. އެހެންނޫންތޯ

ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި   މިއީ  ދެން  ތިމަންނަ  ސިޓީއެއް  ވެސް  ފޮނުވަނީ  ގޮތް  އުފެދޭ  ދެއްތޯ  ސުވާލު  އެހެން  އެބަހުރޭ 

ދެން ހަމަ  ؟ ކޮންމެވެސް ނުފޫޒެއްގެ ތެރެއިން ކަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

ނަ ހާލަތުގައި  ދެން އެހެން އަނެއް ކަމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނަގަން މި އޮންއޮތް  މިއާއެކު އަދި ފާހަގަކޮށްލަން  

ހަމަ  ވާ ފަހުން އެ ހެކިބަސް ދޭން ދާން ޖެހުނީމަ    18އޭނަގެ އުމުރުން  ދެން  ކުޑަކުއްޖެ އުމުރުގައި ހުރި ހާލަތުގައި  

ގެންދާނީ ގޮތެއްގައިތޯ  ދޭ  ހެކިބަސް  ހުރެ  ހާލަތުގައި  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  މިހާރު    އެ   ،އެ  ދެން  އެއީ  ކުރާނީ.  ކަން 

އަހަރު ވިޔަސް އޭނަގެ ހެކިބަސް ނެގެނީ    22،  20އޭނައަށް  އަހަރު ވިޔަސް އަދި    18ދަނީ އެހެން.    ޢަމަލުކުރެވެމުން 

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި. ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެހާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އޭނަގެ ހެކިބަސް  



 2022ޖޫން    20                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  
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އިދިނުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް. ދެން  ހަމަ ނަގާނީ އެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައިތޯ އެ ވެސް މީގައި ސާފުކޮށް ބުނެލަ

އެބަ އުޅޭ   ވެސް  ޤަޟިއްޔާއެއް  ފުށުއެރި، އެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  އެއާއެއްކޮށް ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއަކާއި އެއާ  ހަމަ 

ތިން އަހަރު ފަހުން އޭނަ ދޭ ހެކިބަސް    ،އޭގެ ދެ އަހަރު  .ކަން ހިނގަނީ  މިއެއްކަލަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާލަތުގައި ހުއްޓާ  

އެ ކިހާވަރެއްގެ ބުރަދަނެދި   ، މާއެ ހަމަ ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީ އެއަށް ދެވޭ އެއްޗަކަށްތޯ ބެލުން   އް ނީމަ 

އަހަރު ފަހުން އެ ކުއްޖާ ބޮޑުވެފައި    ތިން  ،އަހަރު  އެކަހަލަ ކަންތަކުގައި މިސާލަކަށް ކަން ހިނގި ހާލަތަށްވުރެން ދެ

 ފަހުން ދޭ ހެކިބަސް ކިހިނެއްތޯ ވާނީ.އަހަރުވާ   18އަހަރުވާ ފަހުން ނުވަތަ   15

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ފެށިގެން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ  އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލު ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް އައި ސްޓޭޖުން  

ގުޅޭގޮތުން  .ކަމެއް ބިލާ  އަނެއްހެން  މިއަދު  ބޭފުޅުންނާ  އޮފީހުގެ  އޭ.ޖީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިމާވީ.  ދެން  ދެން    މި 

ކަންނޭނގެ ވާހަކަދައްކަން  ، ލަހެއް ނޫން  ލަސް މި  ވިއްޔާ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ހަމަ    .އެއްގޮތަކުން 

ކިޔަމުންދާއިރުގަ ބިލު  މި  ބައެއްފަހަރަށް  އަދި  ވެސް   އި އޮޅޭގޮތްވޭ  ގޮތް  ދެން    ސާފުނުވާ  ވެދާނެ  ހަމަ  މި  ވޭ. 

ބެހޭ    ދެންނެވީ ހެއްކާ  މި  ،އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި އެ ކޮށިކަން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ގާނޫނު

އޮތްއިރުގައި  އިކިގާނޫނު   ކެޓަގަރައިޒްކޮށްފައި  މި  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  ވެދާނެ.  ވެސް  ކަމަށް  ގޮތުން  ހުރި  ފައި 

 ހެއްކާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ  ހީ ޝަފަ  އިމާއްދީ ހެކި ނުލަ   . ހެއްކާ ކިތާބީ ހެއްކާ ދެން މާއްދީ ހެކި ނުލާ އިނގޭތޯ ހީޝަފަ

ޑޮކިއުހީމިސާލަކަށް ޝަފަ  ،ހެއްކާ އިނގޭތޯ އިނގޭ    ކިތާބީ ކީމަ އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެބަ  . މިހާރުމަންޓްރީ  ހެއްކާއި 

އުޅޭކަން މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެ ކިޔާއިރުގައި ވެސް ޓްރާންސްލޭޓްވެގެންދާ ގޮތް ތަފާތު. އެހެންނަމަވެސް،    މީގައި އެބަ

ދެން ކޮންމެހެން    .ނޫންޑޮކިއުމަންޓްރީ އެވިޑެންސް ކީމާ އަނެއްހެން އަޅުގަނޑަކަށް އުނދަގުލެއް    އި އޯރަލް އެވިޑެންސާ

ވިފައި ހުރި ގޮތުން  ންނަންޖެހޭ ރީޒަނެއް އިހަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން ކިޔެގެމާއްދީ ހެއްކެއް    ށް އެއަށްއިތުރަ

އެހެންވީ ކަންނޭނގެ.  ކިޔާފައި  ވެސް  ހެއްކޭ  މާއްދީ  މިތާ  ކެޓަގަރީއެއް  އިތުރު  އުނދަގޫވޭ  ވަރަށް  އަސްލު  މާ، 

އެބައާދޭ ހެއްކަހީ ޝަފަ  ބައެއްފަހަރަށް  ކިތާބީ  ނުވާ  ހެއްކަށް  އައި  ށް  އެއްޗެއް  އަނެއްހެން  މަ  ނުވާ  ދެން  ވެސް 

ބުނާއެއްކަލަ  އަޅުގަނޑަށް   ހެއްކޭ  ރިލޭޓު  އިރުކިތާބީ  އޯރަލް،  ކުރަނީހަމަ  އެވިޑެންސަ  އެއްކަލަ  . ށްޑޮކިއުމަންޓްރީ 
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ސްޕެކްޓްރަމަށް   ބްރޯޑް  އިންނަ  އެވިޑެންސްގައި  ޑޮކިއުމަންޓްރީ  ޑޮކިއުމަންޓްރީ  އެކަމަކު  ކޮންމެހެން  ލީމަކާ 

ޑެފިނިޝަން   އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ  ހަދަނީ  މި  ހެއްކަކަށް  މަދަނީ  ކޮންމެހެން  ނޫން  ނުވެގެންނެއް  އެވިޑެންސަށް 

އެ   އެވިޑެންސާނުވަތަ  އޯރަލް  ހަމައެކަނި  ނުގެނެސް  ދެބަޔަ   އި ކެޓަގަރައިޒޭޝަން  މި  އެވިޑެންސް    ށް ޑޮކިއުމަންޓްރީ 

މިބައިކޮށްގެން   އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ  އުޅޭ އަސްލު ފަސޭހަކުރަން    މި ގާނޫނު ހަމަ ނެހެދޭނެތޯ އިނގޭތޯ. ދަންނަވަން 

ވާންޖެހޭނީ  .ދަންނަވަނީ  މި މަޤުޞަދަކަށް  މީގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮންމެހެން  ނޫން  ލިޔުމެއް    . އުނދަގޫކޮށް 

މި  ތުބީޤުކުރަންތަ ފަސޭހަކޮށް  ވެސް  އާންމުންނަށް  އަދި  ވެސް  މީހުންނަށް  މި  ތިބި  ގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ  ކަން    ކަން 

ކީހެންކުރުން އަހާލާނަމޭ  ހަމަ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އެ.  ހެކި  މާއްދީ  ކޮންމެހެން    އީ އްވެގެންތޯއޭ 

 ހެކި ކިޔާފައި ކިތާބީ ހެކި ކިޔާފައި  ހީކަން ވާން އޮއްވާ ކޮންމެހެން ޝަފަ  ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެވިޑެންސް ކިޔައިގެން އެ

 ؟ އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރަން މި ޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯއަސްލު އަނެއްކާ މާއްދީ ހެކި ކިޔާފައި ވަކި ކެޓަގަރީއެއް 

 

   އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ހެކީގެ އުސޫލު.  ހީކިތާބީ ހެއްކާއި ޝަފަ   !އާންމު އުސޫލަކީ އާދެ  ،ވިދާޅުވާ އުސޫލު  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން ތި

ހެއްކާ ލެވަލްގެ    އެހެންނަމަވެސް،  މި  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލެއް  މި  ބޮޑު  ބެހޭ  ތަޢާރުފުކުރަން  މި  ބިލެއް 

ޢަމަލުކުރާ ގާނޫނަކީ ދެ   އަދި މިހާރު  ތަފުސީލުތަކެއް    .އެއް ވަރުގެ ގާނޫނެއްޙާފް ޞަމަސައްކަތްކުރަނީ  މާބޮޑު  އެއަކު 

އަޅުގަނޑު  ތެރެއަށް  މާނައިގެ  ހެކީގެ  ކިތާބީ  ޓެކްނިކަލީ  ވެސް  އެކަމަކު  ކިތާބީ  ނާދޭ.  ފާހަގަކުރިން  ވެސް  ކުރިން   

ރިޓްންއޭ ލިޓްރަލީ  އެނީތިންގ  ނޮޓް  އެއްޗެކޭ.    .ހެއްކަކީ  ކޮންމެ  ވަންނާނެ  ތެރެއަށް  މާނަ  ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ  ބަޓް 

އެކަމަކު ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ މާނައަކަށް ނުވަންނާނެ އޮބްޖެކްޓްސްއެއް. ފިޒިކަލް އޮބްޖެކްޓްސް ނާންނާނޭ އެ ޑެފިޝަންގެ  

ޝަރީޢަތަށް. ތެރެއަ ގޮތުން  ގައިޑްކޮށްދިނުމުގެ  މީގައި  އުސޫލެއް  އެޑްމިޓްކުރެވޭނެ  އެއްޗެހި  އެ  އެހެންވީމާ،  ށް. 

 ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެވިޑެންސް.   ރ  ހެކި އޮހީ ބީ އީދަރ ޝަފަ ޓު ގ ދެ އިޒް ނޮޓް ގޮއިން .ރޑަރ ވެޕަންމިސާލަކަށް މަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

އިންޑިއާގެ    އި އިނގޭތޯ.ދަންނަވަނީ ސަބަބެއް ވެސް އޮވެގެން އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް އިންޑިއާގަ   އަޅުގަނޑު މިހެން މި

އެއްޗެއް ނޯވޭ. އެކަމަކު  ޑިސްރިޖު އަނެއްހެން މާއްދީ ހެއްކެކޭ ކިޔާ  ކޯޓުތަކުގެ    އި އާބާދީއެއްގަ  1.3ކްޝަނަކު  ހަމަ 

ހިނގަނީ.   ޑޮކިއުމަންޓަމައްސަލަތައް  މީހުން  އެ  އޮބްޖެކްޓްސްތައް  ފިޒިކަލް  ހުންނަ  ތިހެން  އެވިޑެންސްގެ    ރީ ދެން 

އެނގޭ އެހެން ކޮނަޓޭޝަނެއް އެބަ އަންނަކަން.  އެބަ  އަޅުގަނޑަށް ވެސް    ކީމަގޮތުގައި އޮފްކޯޒް ކިތާބީ ހެކި. ކިތާބީ  
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ފައިންލީ ހަމަ   ހަމަ  ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެވިޑެންސްގެ ތެރޭގައި  ޑޮކިއުމަންޓްރީ  އެކަމަކު  ވެސް  އޮބަޖެކްޓަކީ  ކޮންމެ  އެވާ 

ވެސް   ކޯޓުތަކުގައި  އިނގޭތޯ  ދަނީ  ހިނގަމުން  ގާނޫނެއް  ހުރިހާ  އެ  އެތާނގައި  ހިމަނައިގެން  ގޮތުގައި  އެވިޑެންސްގެ 

  ދަނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކިތާބީ ހެކި ނުކިޔާ ހަމަ ހަމަ ސެޖެސްޝަން  މައްސަލަތައް ބެލެމުން އެ 

އިނގޭތޯ އޭގެ   .މިއީ  ކިޔާފައި  އެވިޑެންސޭ  ޑޮކިއުމަންޓްރީ  ނުކިޔާ  ހެކި  އޮބްޖެކްޓްސް    ކިތާބީ  ފިޒިކަލް  ހަމަ  ތެރޭގައި 

ހީވާތީ   ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ލިބޭނެހެން  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ޙައްލެއް  ވާހަކައަކީ  ކުޑަ  ވުމަށް  ކޮންފިއުޒުވާ  މި  ލީމަ 

 ލާނަމޭ. އިދަންނަވައެ ވާހަކަ ހިތަށްއެރީ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ސުވާލު ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން   ؛ޖާނަލިސްޓިކް  .ޝަލް މާއްދާއެއްރކޮންޓްރޮވަ ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން  

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ނަދޫފޮ

އިތުރަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ އޭ.ޖީ  އަދި  ޓާ ގުޅިގެން  ކޮމެންޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު އޭ.ސީ.ސީން އެ ފާހަގަކުރި  

ފަރާތުން މި    .އޮފީހުގެ  އެވިޑެންސް  މި  ޑޮކިއުމަންޓްރީ  އަސްލު  ދެން  ހުށަހަޅަން  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ކިތާބީ  ލިޔުން 

މި އެ    1  ހަމަ  އޮންނަނީ  ވެއްޖިއްޔާ  އޭ.ސީ.ސީން  ދެން  ބަލައިގަންނަން.  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  ދަރަޖައިގެ  ވަނަ 

ނުގެންނަ އަސްލެއް  އުސޫލަކީ  އާންމު  ގެންނަނީ  މޭ.ފާހަގަކުރި  ވެއްޖެއްޔާ    .ކޮޕީއޭ  ހާލަތެއްގައި  ގެންނަ  ކޮޕީ  ދެން 

ބުނަނީ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ވަނީ. އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ކޮންސަރނެއްހެން    މީގައި މި 

އަސްލު ކަލެކްޓްކުރާ  އޭ.ސީ.ސީން މިގޮތަށް ހިމަނައިފިއްޔާ ދެން ދައުލަތުން ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ    .އޭ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން

 ކޮންސަރނެއްހެން އަޅުގަނޑުމެން އެޑްރެސްކޮށްލަންޖެހޭ.   ންޖެނުއިހަމަ ގޮތަށްތޯ އޭރުންވާނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

މިހާރު އާންމުކޮށް މިހާރު މައްސަލަތަކާއި ހުރިހާ އެއްޗެހި އެއްކަލަ    .އިނގޭތޯދޭން  އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއަށް ޚިޔާލެއް  

ރޫސޮފްޓް ބަލައިގަތުމުގެ  ކޮޕީ  މިސާލަކަށް  އިއްގަޙެ  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  މަސައްކަތް  ގެންދެވެނީ  މި  މިހާރު  ތާ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ށް އޭ.ސީ.ސީން ނަގާ ކޮޕީ ސްކޭން ކޮށްލާފައި ނެގުން ކިހިނެއްވާނެހެއްޔޭ. ދެން މިސާލަކަށް ޝަރީޢަތަ
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ޝަރީޢަތަށް އަސްލު  އޭގެ  ހާލަތެއްގައި  ޖެހޭ  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކުރިމަތިވެއްޖެއްޔާ  ހާލަތެއް  ގެންނަންޖެހޭ   

 އަޅުގަނޑު ދެން ހަމަ އެހެންވެގެން.  ،ގޮތަކަށް އެ ކިހިނެއްތޯ އެ ހާލަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

   އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް 

ދަރަޖަ ފުރަތަމަ  އެއީ  ނުކުތާގައި  ހެކީގެ  ޝުކުރިއްޔާ ފުރަތަމަ  ކިތާބީ  ދަރަޖައިގެ  މި ގާނޫނު    ،އާއި ދެވަނަ  މިހާރު 

ޕްރިވެންޓް ހުށަހެޅުމަށް  ދަރަޖަ  ދެވިގެންވާ  ހެއްކަށް  ކުރަނީ  މި  މިތާ  ނޫން. އެކަމަކު    ރެކޮގްނައިޒް  އެއަށް  ކުރަނީކީ 

ބަޔާންކުރަނީ. އެހެންވީމާ  !އާދެ  ،ދެވޭ ވެއިޓް މިތާ މި  ޒާތުގައި    ،އެއަށް ދެވޭ ވެއިޓް  އަސްލު އެއީ އޭގެ  ލިޔުމެއްގެ 

މި   އެއް ޢާޤިވާ  ވަކި ހެއްކެކޭ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  އިތު   ސާބިތުކުރަން  އިތުރަށް  ނެތި  ބުނަނީ  ކޮލަބްރޭޝަނެއް  ތި  އޭރު 

ހާލަތުގައި   ނެތް  އަސްލު  ދެން  އަންނަނީ.  ލެވެލްގައި  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ސާބިތުވާނެ  އެކަމެއް  ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފިއްޔާމު 

ކޯޓަށް އޭތި އެޑްމިސިބަލް އެއްޗަކަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތްތައް އަނެއް މާއްދާގައި އެ ބަޔާންކުރަނީ. އަނެއް އަކުރުގައި އެ  

ހާލަތްތަކުގައޭ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ ވެސް. އެއީ އާންމު ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ގިނަ    ބަޔާންކުރަނީ. އެއީ މީގައި މި ބުނާ 

ނެއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން  ޝަޤައުމުތަކުގައި ޕްރެކްޓިސްކުރާ އުސޫލެއް މިއީ. އެކަމަކު އެއްވެސް ކޮންފިއު

  މީގައި އަންނަ ހާލަތްތައް.  މި މާއްދާ ދިރާސާކޮށްފައި ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް ކްލެރިފައިކޮށްދެވިދާނެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ސުވާލު އަޅުގަނޑު މި ކުރީ މިހާރު ގާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭ.ސީ.ސީއަށް  

ދެން   ކަލެކްޓްކުރުން.  އަސްލު  ލިބޭނެހެން  ބޭނުމުގައި    1ބާރު  ހުށަހެޅުމުގެ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ދަރަޖައިގެ  ވަނަ 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ، މި ގާނޫނުން ބާރު  ؟  އޭރުން ކިހިނެއްތޯވާނީއޭ.ސީ.ސީން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއްޔާ

ދެއްތޯ. ދެން އޭ.ސީ.ސީން   ވަނަ ދަރަޖައިގެ    1ލިބެއެއް ނޫންތޯ އޭ.ސީ.ސީއަށް އޭގެ އަސްލު ކަލެކްޓްކުރުމުގެ ވެސް 

ދައް ދިމާވެދާނެ  ކޮބައިތޯ  ނަގަންފަށައިފިއްޔާ  އަސްލު  އެގޮތަށް  ބޭނުމުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  އޮތުމުގެ  ހެކި  މިގޮތަށް  ޗަކީ 

އޭރުން  ؟ ސަބަބުން ކޮބައިތޯ  އޭރުން  ބަހާފައިހެން.  ދަރަޖައަކަށް  ދެ  އޮންނަނީ  މި  މީގައި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

 ؟ ދިމާވެދާނެ ދައްޗަކީ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޛު އަޙްމަދު ނައުފަލް ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޕް

ޕީ.ޖީ އޮފީހުން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އޭ.ސީ.ސީގެ ކޮންސަރނަކީ ހަމަ ވެލިޑް ކޮންސަރނެއްހެން. އެއީ    ،ނައުފަލް

އެބަ ގެނެއްސަ އެބައޮތް. އެކަމަކު ޕްރެކްޓިކަލީ  ޢާ ފަރަޤުކުރުން  އެހެން ޤައުމުތަކުގައި މި  ގޮތަށް  އިޝާ އެ ވިދާޅުވި 

ބަލާ  ކުރަން  އެކަންރާއްޖޭގައި  އޭ.ސީ.ސީ  މިސާލަކަށް  އޭ.ސީ.ސީ،  ނޫންޏެއިރު  އިދާރާތައް  .އް  މިސާލަކަށް    ،އެހެން 

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން މީރާ. މީރާއިން ޑޮކިއުމަންޓްސް ނަގާފައި ނޫނީ އޭ.ސީ.ސީން ޑޮކިއުމަންޓްސް ނަގާފައި  

ހަންޑްރެޑް ސިކްސް  މިސާލަކަށް،  ޑޮކިއުމަންޓްސް  ބައިވަރު  މައްސަލައިގެ  އޮރިޖިނަލް  ހަންޑްރެޑް  ސެވަން   ،

ޑޮކިއުމަންޓްސް އޭ.ސީ.ސީން ބަހައްޓާނީ ކޮންތާކުތޯ. ޕްރައިމަރީ އެ ނަގާ އެވިޑެންސެއްގެ މާއްދީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި  

އެ އެވިޑެންސް ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާމު ދެން އޭގެ ޗެއިން މެއިންޓެއިންކުރަމުން ގޮސް ކޯޓަށް ހުށަ، މިސާލަކަށް ކޯޓަށް  

އްސަ ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރަށް ދައްކާލާފައި ގެންދާނީތޯ ނޫނީ ކޯޓަށް އެ ހުށަހަޅާ އޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމަންޓް ކޯޓަށް  ގެނެ

އެބަހުރިތޯ ވަސީލަތްތައް  ބެލެހެއްޓޭނެ  އެ  ކޯޓުން  ރަނގަޅަށް    ،ހުށަހަޅަންޏާ  ވަކިކޮށްގެން  އޮރިޖިނަލްތައް  އެގޮތަށް 

އެވަ  އޭ.ސީ.ސީއަށް  ގެންގުޅެވިދާނެތޯ  އެވަރުގެ  ކޯޓުން  އިދާރާތަކަށް  ވެސް  އެހެން  ނޫނީ  މީރާއަށް  ނޫނީ  ރުގެ 

މި ނަގާ އޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމަންޓް ވަކިކޮށްގެން އެ އޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމަންޓެއްކަން    ، ރިސޯސަސް ދެވިދާނެތޯ އޮރިޖިނަލް

  ނަގައިގެން އޭތި ބާއްވާތީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރޫވްކޮށްދޭން މި ނުޖެހެނީ އެ ހަމަ އޮތެންޓިކް އޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމަންޓް

އިތުރު   ދިމާވެގެން  އަނެއްކާ  ވެސް  އިޝޫއެއް  ޗެއިންގެ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާނަމަ،  ކަމުގައި 

ބަލާއިރު   ރިސޯސް ކޮންސްޓްރެއިންސްއަށް  އެ  އޮތްގޮތުންނާއި  މިހާރު  މި ސިސްޓަމް  ރާއްޖޭގެ  ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްއަށް 

 ނޭނގެ ރާއްޖޭގައި އެ ތަފާތުކުރުން އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެފިއްޔާމު.  އައުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަން

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިސޯސް   ކިޔާފައި  އެހެނޭ  އެކަމަކު  ކޮންސަރން.  ވިދާޅުވާ  ތި  އަންޑަރސްޓޭންޑްވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސްޓޯކުރަން  މެއިން ރެކޯޑްސް  ނޫނީ  ބަލަހައްޓަން  ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން  ކިޔާފައި  އުނދަގޫވާތީއޭ  ޓެއިންކުރަން 

މީ ކްރިއޭޓްކޮށްފައި  އިސްތިސްނާއެއް  ރޫލަކަށް  ޖެނެރަލް  ވަރަށް  މިވަރުގެ  ކިޔާފައި  ން  ގެ އުނދަގޫވާތީއޭ 

ހާސި  އަސްލު  މަޤުޞަދު  ގެނައުމުގެ  ގާނޫނެއް  މިފަދަ  އެކަމަކު  ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދިނުމަކީ  ނޫން.  ކަމެއް  ލުވާނެ 

އިތުރަށް   އެއްޗެއް  ބަޔާންކުރާ  މި  މާއްދާގައި  މި   އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފައި  ކަމެއްތޯ  ކޮން  ވަނީ  ކޮންސަރނަކަށް 

ސާފުކޮށްދިނުން އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ޖެނެރަލް ރޫލް ލިފްޓްކޮށްފައި ކަރވަރޓެއް ހަދައިފިއްޔާ  
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ކަރވަރޓުގެ ދައްކަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  އެ  ވާހަކަ މި  ވެއިޓުގެ  ދޭންޖެހޭ  ހިފޭނީ. އެހެންވީމާ، މިއަށް   ބޭނުން އަބަދު 

ބެސްޓް ހަމަ  އަންނަންވާނީ  ދަރަޖަކުރެވިގެން  އެ  އެހެންވީމާ،  ކަނޑައެޅޭ    އެއްޗެއްގެ.  އެ  ބަލާފައި  ޕްރެކްޓިސްއަށް 

ގާނޫނުތަކުގައި އިސްތިސްނާވާ   ޚާއްޞަ  އަބަދުހާލަތުއުސޫލުތަކެއް. ދެން  ހެއްކާ  ތައް  ބެހޭ    ވެސް އަންނާނެ. މިހާރު 

ވަކި   ބަލައިގަނެވޭނެ  ހެކި  ހުރޭ  ގާނޫނުގައި  ޓެރަރިޒަމް  މިސާލަކަށް،  ވަކި  އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  މިއީ  ގާނޫނުތާ  އާންމު 

 ވެސް އިސްތިސްނާވާނެ.  ހާލަތްތަކެއް ވަކި ކަހަލަ ޓައިޕްސް އޮފް އެވިޑެންސެއް. އެ ކަހަލަ އެއްޗެހި އަބަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި   މާއްދާ އެއީ  47އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދެން  މީހާގެ    ،ވަނަ  ދޭ  ހެކިބަސް  އިނގޭތޯ.  ނީންނާނެ  ކަރުދާހުގައެއް  މި 

ޝަރު  އަންނަނިވި  ޝަރުޠުކިބައިގައި  ފުރިހަމަވާންވާނެއޭ.  ފެޠުތައް  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރޭގައި  ނުނު  ތަކުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި މި   5ލާޒިމުކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުން. އެ އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން   15އުނިކޮށްލަން އުމުރުން 

ގާނޫނުގެ   މި  އިނގޭތޯ.  ބާއްވާނީ  ގޮތަށް  ގެ    47އޮންނަ  )ހ(  މާއްދާގެ  އޮތް    1ވަނަ  އެހެން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

ވާޤި ވަކި  ކާޢާނަމަވެސް  ގޮތުން  ގުޅޭ  ނެތް  އަކާ  ފަރާތެއް  އެހެން  ދޭނެ  ހެކިބަސް  މިންވަރަށް  ހެއްކަކަށްވާ  ފީ 

 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ބަލައިގަތުމަކަށް މި ގާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައޭ.   15ހާލަތެއްގައި އުމުރުން 

 

 ދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަ

 ..މިތާ މި ބަޔާންކުރަނީ އަސްލު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މިހާރު އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި އޮތީ ދެއްތޯ.   50

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަހަރު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޔާންކުރަނީ    15މި    ،ތް އުސޫލުއަޅުގަނޑުމެން ބިލުގައި މި މާއްދާ ހިމަނާފައި އޮ

ރޫލަކީ ހެކިބަސް ދޭ މީހެއްގެ   އަސްލު. އޭގައި ޖެނެރަލް  ބޮޑުމީހަކާ ތަފާތުކުރުމުގެ މާނައިގައި  އަސްލު ކުޑަކުއްޖަކާއި 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އާންމު ޝަރު ބާލިޣުވުމާޠުކިބައިގައި  ތަޞައްރަފު  އިތައް. އެއީ  ފުދިފައިވުން. އެހެންވީމާ،  އެއްކޮށް   

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ގާނޫނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަނެފައި އޮންނަ އުސޫލެއް އެއީ    ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ޖިނާޢީ
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އުމުރު  ކުޑަކުއްޖެއް އުފުލަންޖެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޖިނާޢީ  ދަނީ.    15ކަމުގައި    ކަމުގައި  މި  ކަނޑައެޅިގެން  އަހަރު 

ފިފްޓީން   އުސޫލުން ފުރިހަމަވެފައިވާ  ޠު ރސްވެފައި ހުންނާނީ މި ދެ ޝަރު އިޔަ އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެ މަތިން   އާންމު 

ހެކިބަހަކީ   ކުޑަކުދިންގެ  އޮތީ.  މި  ކަނޑައަޅާފައި  ބަލާފައި  ގޮތުގައި  ބުނާ    50ފަރާތެއްގެ  މި  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އަހަރު އެ    15ސްނާ ހާލަތުގައި ނޫނީ އަސްލު އާންމު އުސޫލުން ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކިބަހެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  އިސްތި

ބޮޑު އިމްޕެކްޓެއް.   ފުދޭވަރެއްގެ  މާއްދާ އެއްކޮށް ރިމޫވްކުރައްވައިގެން މި އުސޫލަށް އަންނާނެ އޭގެ  އެޓޭޗްކުރަނީ. އެ 

އަ  15އެހެންވީމާ، އެތާ   ބަދަލުގައި  އަޅުގަނޑު ޝުހެއިލް  އަހަރުގެ  އުސޫލު. ދެން  ދަންނަވާ  މި  ހަމަ  ންނަންޖެހޭނީ 

 އޭތި ޝަރުޢީ އުސޫލު އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދޭން ކޮމިޓީން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ވީ ކެން ޑޫ ދެޓް.  

 

 ވުން: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނައުފަލް ވާހަކަދެއްކެ

އޮފީހުގެ    50 އަޅުގަނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތް  އިން  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  މިހާރު  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކަމަށް.   ފެންނަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙުކުރަން  މާއްދާ  އެ  އެގޮތަށް  ކޮމެންޓެއް  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ފަރާތުން 

ކުރައްވާފައި އޮތްގޮތަށް ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅީ. ހުރެ މިހާރު އިޞްލާޙު  މައިގަނޑު ދެ ސަބަބަކާ 

ވާޤި ވަކި  އޮތީ  މި  ކުރިން  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގައި  އެ  ކަމަކަށް  ހެއްކަކަށްވާ  އާ ފުރަތަމަ  ކާފީ  ގޮތުން  ގުޅޭ  އަކާ 

ޑި އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ހާލަތެއްގައޭ.  ނެތް  ފަރާތެއް  އެހެން  ދޭނެ  ހެކިބަސް  ޓަރމައިންކުރާނީ  މިންވަރަށް 

މިހާރު   ނޫންކަން.  ނުވަތަ  ލިބޭނެކަން  ހެކިބަސް  މިންވަރަށް  ސާބިތުކުރާ  މައްސަލަ  ކާފީ  އެ  ކިހާހިސާބެއްގައިތޯއޭ 

އެ   ހުށަހަޅާއިރު  މައްސަލަ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެއްޖެއްޔާ  އޮތްގޮތުން  ޕްރޮސީޖަރ  ކްރިމިނަލް 

މައްސަލަ ނޫން.  ގޮތަކަށް  ހެކިންނަކީ    ޑިޓަރމައިންކުރެވިދާނެ  ހުށަހަޅާނެ  އެބަޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހަޅާއިރު 

ކޮބައިކަމާއި، އެ ގެންނާނެކަމާ މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ބަޔާންކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް،  

މަރުޙަލާއެ ފަހުގެ  ހަމަ  ތިބެފައި  ވެސް  ހެކިން  ޝަފަހީ  އެހެން  ސާބިތުކޮށްދެވޭ  ވާޤިއާއެއް  މިސާލަކަށް،  އެ  އްގައި 

ބުނެދާނެ   ހިސާބަކުން  ވަކި  ވެސް  މައިންބަފައިން  ކުއްޖާގެ  ވެސް  މައްސަލައެއްގައި  އެބިއުސް  ޗައިލްޑް 

ތިމަންނާމެންނެއް ދެން ކޯޓަކަށް ނާންނާނަމޭ ނޫނީ ތިމަންނާމެން ހެކިބަސް ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނެތޭ. އެ ހާލަތް ދިމާވީމަ  

އަ ކުޑަކުއްޖާގެ ހެކިބަހަށް  އެ  ވެއްޖެއްޔާ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ގޮތުން  އޮންނަ  ޕްރޮސީޖަރ މި  ޅުގަނޑުމެން 

ކަމަކަށް   ދެވަނަ  ފާހަގަކުރެވުނު.  އިޝޫއެއް  ޕްރޮސީޖަރަލް  އެ  އޮވެއްޖެއްޔާ  އެކްސްކްލޫޑްކޮށްފައި  ހުށަހަޅާއިރު 

އިއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމަކީ  އެ ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ބަސް    ،ކުޑަކުއްޖަކަށްވީތީވެ އެ ކުއްޖާއަށް ހެކިބަސް ދިނުން

ރައިޓް  މި އޮންނަ އެހާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެ ކުއްޖާއަށް މި ކޮންވެންޝަންތަކުން 
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ގޮތަށް   އޮތް  މި  އިޞްލާޙުކޮށްފައި  މިހާރު  ހާލަތަށާއި  ކުއްޖާގެ  އެ  ކުއްޖާއަށް  އެ  ކަންކަމަކީ  ކަހަލަ  ހަރޑް  ބީ  ޓު 

ވިޓްނަސްކުރި ބަލާއިރު މަރޑަރއެއް  ކުއްޖާ  އެ  ނޫނީ  ވީނަމަވެސް  ބަލާއިރު ވިކްޓިމެއްކަމުގައި  ހާލަތަށް  ކުއްޖާގެ     އެ 

ވާނަމަ ނުވަތަ ކޯޓަށް އައިސް ހެކިބަސް ދޭން    ކަމުގައި  ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ވާހަކަ އެ ކުއްޖާ ދައްކަން ބޭނުންވާ

އޮން  ބޭނުންވާ އެބަ  ވާނަމަ، އެ ފުރުޞަތު  އޮތްކަމުގައި  ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި  ސްޓްރިކްޓު ވަރަށް ރެ  ނަންޖެހޭ. މިހާރު 

ތަންކޮޅެއް ޖެނެރަލްކޮށް އެ ފަނޑިޔާރަށް އެ ކުއްޖާ ހުރި ހާލަތާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހެކީގެ މުހިންމުކަމާއި މި  

ބަލާއިރު   ރަނގަޅުކަންކަމަށް  އެންމެ  ކަންނޭނގެ  ދޫކޮށްލުން  ޑިސްކްރެޝަން  އެ  މިހާ  ފަނޑިޔާރަށް  ވާނީ  ގޮތަކަށް   

ސްޓްރިކްޓުކޮށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި. އެފަދަ ހާލަތްތައް އެގޮތަށް ދިމާވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ އެގޮތަށް  

 އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާނީ.  

 

 ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ 

ތެރެއިން   ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެއްވި  ދެންމެ  އޮފީހުން  ޕީ.ޖީ  އަބަދުޞައްޚާ ޝުކުރިއްޔާ.  ރޫލް  ގާނޫނުގެ  ވެސް     

ހިނގާ   ދެކޮޅަށް  ކުޑަކުދިންނާ  މައްސަލަތަކުގައާއި  އިންވޯލްވްވާ  ކުޑަކުދިން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އިސްތިސްނާވާނެ. 

ގުޅޭ ގާނޫނުތައް އެބަ ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ރެކޮގްނައިޒްކުރާނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކުރާ. އެކަމަކު   އެބިއުސްތަކާ 

މި   ތަނުގައި  )ހ(ގެ  47މި  ހެކިބަސް   1ގެ  ރެލެވަންޓުވަނީ  ތަނުގައި  މި  ވާހަކަ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ނަންބަރުގައި    ވަނަ 

ނޑުގެ ކޮލީގަށް ދަންނަވައިލާނަން އެ އުސޫލު އެކްސްޕްލެއިންކޮށްދޭން.  މިއީ ޝަރުޢީ އުސޫލެއް. ދެން އަޅުގަ  ،ދޭވޭނީ

ހުރި  ފުދިފައި  ތަސައްރަފު  ބުނަނީ  މި  ތަނުގައި  މި  ހެކިބަހަކީ    ،އެކަމަކު  ދެވޭ  އެ  ހެކިބަސްދެވޭމީހާއަށް  ބޭސިކަލީ 

ރިކުއަ އްކޯ އެ  ޖެހޭނީ.  ވާން  މީހާ  އެ  މީހަކަށޭ  ވިސްނޭ  އެނގޭ،  ފުލްފިލްވެރޗެއްކަން  ހެކިބަހަށް  މަންޓު  އެ  ގެންނޭ 

ދެވޭނީ.    ރިލައިކުރެވޭނީ މި ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުން މި ދަންނަވަނީ މި ހާލަތްތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށޭ ހެކިބަސް 

ޝަރު  ލައިގެންދާ  ޠުއެ  ވެސް  ހެކިބަސް  ކުޑަކުދިންގެ  ޖެނެރަލީ  އަޅުގަނޑުމެން  ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  ބަޔާންކުރާ  ތައް 

  އީ ވަނަ މާއްދާ ވެސް ބަދަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން އެ  50ށް ބައިވަރު އިޝޫތައް ދިމާވާނެ. މިހާރު  ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަ

  47ގެ ކުރީގައި އެ މާއްދާ ހިމަނާފައި މި އޮންނަނީ  50ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ޗޭންޖަކަށް އެ ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  

ގައި މި ބުނަނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަހެއް އާންމު    47 ގައި ބުނާ ޖެނެރަލް ރޫލަށް އަންނަ އިސްތިސްނާއެއްގެ ގޮތުގައި.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ދެން  ބަލައިގަނެވޭނެއޭ.  ހާލަތުގައި  އިސްތިސްނާ  މި  އެކަމަކު  ނުގަނެވޭނެއޭ.  ބަލައެއް  އުސޫލުން 

އެވިޑެ ވެސް ހަމަ ސަފިޝަންޓު  އޮފީހުން އެ ފާހަގަކުރާ ކޮންސަރން. އެކަމަކު އެއީ  ޕީ.ޖީ  ންސް  އަންޑަސްޓޭންޑުވޭ 

އިސްތިސްނާ  އޭ ނެތް ހާލަތެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަހަށް ރިލައިކުރެވޭނެ ވަރަށް   އަންނަނީ ވެސް އާންމު އުސޫލުގެ 
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ރިލައިކުރެވިގެން ދެވޭނެ އާންމު އުސޫލުން ގަބޫލުކުރެވޭނެ ހާލަތަކަށް ނުވާނެ.   ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، އެއީ 

 ނަވައިލާނަން މި ދަންނަވާ އުސޫލު އެކްސްޕްލެއިން... ދެން އަޅުގަނޑު ޝުހެއިލަށް ދަން

 

 ޛު ޢަލީ ޝުހައިލް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް އަލްއުސްތާއެ

ހެއްކާ  ޢާޝުކުރިއްޔާ.   ހަމަ  ޑްރާފްޓުކުރިއިރުގައި  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ވެސް  އިޝާ 

އަދި   އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި  ނެތް  ޞައްޚާ ގުޅޭގޮތުން  ދެބަސްވުމެއް  މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  ޝަރީޢާގައި  ހަމަ  ކޮށް 

އެހެން ހުންނާނީ.  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  އަޅުގަނޑުމެން  ލާޒިމުކުރާ  އުސޫލުތަކަށް  ހުރުން  ކިބައިގައި  ހެކިވެރިއެއްގެ  ވީމާ، 

އެ ޝަރު ޠުޝަރު ތެރެއިން  ނެތް ޝަރު ޠުތަކުގެ  ޚިލާފެއް  އެއްވެސް  މެދު  ޙަޤީޤަތުގައި  ޠުތަކާ  ބަލާފައި    47ތަކަކަށް 

އެއީ    އް ޠެތެރޭގައި ހަމަ މައިގަނޑު އެއް ޝަރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ މި ލިސްޓު މިހާރު ހިމަނައިފައި މި އޮތީ. އޭގެ

ވުން. ދެން ބާލިޢުވުން އެ ހިމަނައިގެން ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ  އް ކަމަށް ހެކިވެރިޔާއަކީ ބާލިޣުވެފައިވާ މީހެ

ޚިލާފެއް   އެއްކަލަ  ވެސް  އަނެއްކާ  އުމުރާމެދު  ބާލިޣުވާ  އެކަމަކު  ދެން  ވެސް.  ގެންދިޔައީ  ކުރިއަށް  ޑްރާފްޓުތަކުގައި 

އެކަމާ އެއާމެދު  އުމުރަކަށް  އުފެދޭނެތީވެ  ވަކި  ހުރޭ  އެބަ  ފަތުވާތަކުގައި  ހުންނަ  ދެއްވާފައި  ޢިލްމުވެރިން  މެދުގައި   

އެއީ ބާލިޣު އުމުރު ކަމުގައި ބެލުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވަކި އުމުރެއް ލުމުގެ   ބަލާފައި 

ކަމުގައި  15ބޭނުމުގައި   ފަރާތެއް  ފުރިފައިވާ  ބާލިޣުނުވާ    ންއަޅުގަނޑުމެ  އަހަރު  އެހެންވީމާ،  އޮތީ.  މި  ލާފައި 

ހެކިބަސް އޭރަށް  ޒާތުގައި  އޭގެ  ނެގުމަކީ  ހެކިބަސް  ޝަރު  ފަރާތެއްގެ  ޝަރީޢަތުގައި  ޠުދިނުމުގެ  އިސްލާމީ   

ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް އެ ނެގެވެނީ އޭގެ ޕްރެކްޓިކަލީ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދާނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް،  

މާއްދާގެ    50ހަމަ   ހާދިސާއެއް  އެ  ވަނަ  މިސާލަކަށް  ދަންނަވާހެން  މި  ހަމަ  އޮތީ  މި  ލާފައި  އިސްތިސްނާ 

ތަނުގައި އެ ހުރީ   އެ  ހާދިސާ    އެ   އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެއް އެކަނި ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި   15ހިނގައިދިޔައިރު 

އާއަކާ  ޤި ކުއްޖާ ކަމަށްވާ ހާލަތުގައި، އެ ވަކި ވާދޭން މި ހުރީ ހަމައެކަނި އެ   ހިނގައިދިޔަ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް 

ނެގިދާނެ    ހެކިބަސް   އެ   ދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި   ގުޅޭގޮތުން ކާފީ ހެއްކަކަށް ވާ މިންވަރަށް ހެކިބަސް 

މަތިން    ތައް އިސްތިސްނާދީފައި އޮންނާތީވެ ހަމަ އެގޮތުގެޠުމި ދެންނެވީ އަސާސީ ޝަރު  ،ކަމަށް ހަމަ ޝަރީޢަތުގައި

މި    50 ނަމަ  ކަމުގައިވާ  އުސޫލާ ޚިލާފަށް ދާ  ދެންނެވި  އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި  ވެސް ހިމަނައިފައި މި  ވަނަ މާއްދާ 

 ކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ އެބަ އޮތޭ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ.  ޠަދަންނަވާހެން އަސާސީ ޝަރު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 



 2022ޖޫން    20                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  32ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

65 

 

ހިތަށްއަރަނީ ކިހިނެއްބާވައޭ މިސާލަކަށް މި އުމުރުން   އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ބާލިޣުވެފައިވާ    15އަޅުގަނޑު 

އައިޑިޔާއެއް.   ޖަސްޓް  ހަމަ  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑު  ކަމަށްވުން.  ނަންބަރެއްހެން    15ފަރާތެއް  މެޖިކް  އަނެއްހެން 

. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭގައި މިސާލަކަށް މި އޭޖު  14ވައި ނޮޓް ؟ ކީއްވެތޯ ،އަކ15ީއިތޯ ކޮބަ .އަޅުގަނޑަށް ހީވާތީ

ބަލައިފިއްޔާ   ނަގައިގެން  ޑާޓާ  އަނެއްހެން  އެބައުވް  އަކީ    15ވައިސް  ޖެނެރަލީ  ވޭ  ހަމަ  ކުރިން  ކަންނޭނގެ 

ހެން ވަކި ސްޓަޑީއަކަށް ބިނާކޮށްފައެއް  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. އައި އެމް ނޮޓް ޝުއަރ އިނގޭތޯ. ސައިންޓިފިކަލީ އަނެއް

 ؟ 15ވައި  އެ  ގ15ެ ؟އަކީ ކޮބައިތޯ 15ނޫން. 

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ކަމުގައި   އުމުރު  ނެގޭނެ  ޖިނާޢީ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  ގާނޫނުގެ  ޢަދުލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ  ދެން    އޮތުމާ  15ހަމަ  އެކުގައި 

މި ދަންނަވާހެން އަސާސީ   އުމުރެއް ކަނޑައަޅައިފައި  ހަމަ  ބްލޭންކެޓުކޮށް ވަކި  ދޭއިރުގައި  އެކްސެޕްޝަނެއް  ރޫލަށް 

އެއީ   ހަމަ  ހުންނަނީ  މި  ރަޢުޔުތަކުގައި  ދިމާވާތީވެ    15ހުންނަ  ވެސް  ގޮތުން  ދެ  އެ  އެހެންވީމާ،  ބަލާފަ.  ކަމަށް 

 .  އި އެ އިނީޖަހައިލާފަ 15އަސްލު  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެއުތެންކި ޖަރނަލިސްޓި.  އޮތީ  ފަރާތްތަކަކުން    ކް ން  ހުރިހާ  ހަމަ  ކިހިނެއްތޯ  ބެހޭގޮތުން.  ހާމަކުރުމާ  ސޯސް 

  އިމްތިޔާޒް.    ލިބިދޭށްނޫސްވެރިންނާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަ  .136ލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ.  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ބަލާ 

ދިނީ އޭނާއަކީ ކާކުކަން  އެ  ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ދިން މީހާ އެ މަޢުލޫމާތު    ،މަލާތެއް ދިން މީހާވަކި މުޢާ  އަކަށް ނޫސްވެރި

ވަ ވެފައިވާ  އެ ނޫސްވެރިޔާ  ކަމުގައި  ދިން  ޢުހާމަނުކުރާނެ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ކަމުގައިވާ ނަމަ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ދެއްގެ 

މަޢުލޫމާތެއް ޝަރީޢަތަށް    މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭނެ ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށް އެހީއަކަށްވެދާނެ އެއްވެސް 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.   މަޖުބޫރެއް  މައްޗަށް  ތަނުގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އޭނާ  ނުވަތަ  މައްޗަށް  ނޫސްވެރިޔާގެ  އެ  ހާމަކުރުމަށް 

 ދެން ހުރި އިސްތިސްނާތައް.  

 

   ވުން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ ހިމަނައިފައި މި އޮތީ ބިލުގެ ޑްރާފްޓު އެކުލަވައިލުމުގެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ  

މަސްދަރު   ވަނީ  މި  ކޮންސަރނަކަށް  މީގައި  ދެން  ބިނާކޮށް.  ހުށަހެޅުމަކަށް  ލިބުނު  ހަމަ  ތެރެއިން  މަޝްވަރާގެ 

އުފައްދާތީ  މީގެން  އޮބްލިގޭޝަނެއް  އެއީ  ހާމަކުރުމުގެ  އެކަމަކު  އަންނަނީ.  މި  ކަންބޮޑުވުން  ނޫސްވެރިންގެ  ވެ 
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ކޭ މި ހަނިކުރަނީ. އެކަމަކު ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ޤާނޫނުއަސާސީން  ޤެއްޙަޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ  

ސްޓު ފުރިހަމަވާ  ވަނަ މާއްދާގައި އެ ބުނާ ޓެ  16ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ؛ ކީ ގާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައިޤައްޙަލިބިދޭ  

ހަނިކުރެވިދާނެ   މަތިން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޤެ އްޙަގޮތުގެ  އުސޫލަށް  ޢަމަލުކުރާ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  ދީމުގްރާތީ  ދެން  ކޭ. 

 ހަނިކުރެވިދާނެ. ދެން މިއީ ވެސް ހަމަ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި  ޤުއްޙަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއްގައި  

އެހެންވީމާ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިސްތިސްނާ އޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަދިވެސް ބޭނުންވޭ.  ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް.  

ބައެއް   ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮންނާނެ  ފާހަގަކޮށްފައި  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި  އެހެންނަމަވެސް، 

އޮތްކަން.  އެބަ އޮތް މި މާއްދާ މިގޮތަށް އޮތީމަ ބައެއް    ސަ އްހުށަހެޅުންތައް އައި ކަންބޮޑުވުން އެގޮތަށް  ފަރާތްތަކުގެ 

ވިސްނިދާނެ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސޭފްގާޑްސްތަކަށް  ލެވިދާނެ  އިތުރަށް  ގޮތުން  އޮތް  މާއްދާ  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ، 

 އެކަމަކު މި އިސްތިސްނާ މުޅިން ނަގާކަށެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ފަރާތްތަކުން ބެހޭ  ކޮމިއާމީޑި  ،މިކަމާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  ބައެއް  ބައްދަލުކުރިން.  ގެ  ވެސް  ޓީން 

ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މި ހަނިކުރުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެބިއުޒްކުރުމުގެ ކަންކަން މާބޮޑަށް  

ބިރު  ކަމުގެ  ޗިލިން ހިނގައިފާނެ  ދެން  އޮންނަނީ.  އައި   ގ  ވައިފެކްޓެއް  ބޭފުޅުން  އެ  ކަމަށް  ރަށްބޮޑަށް  ސްދާނެ 

ފާހަގަކުރެއްވި. އެހެންވީމާ، އެހެން ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ހަނިކުރެވޭ މިންވަރަށް ހަނި ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް  

ކަންބޮ  ތަން އެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި    .ނޫން އެބޭފުޅުންގެ  އެކަމަކު  ފަހަރަށް  ދޭ.  ފުރަތަމަ  މިގޮތަށް  މިހާރު  ޑުވުމަކީ 

އެ   މަ ދެންވާނެ ލީ  އިސްތިސްނާ މިހެން މި  ގާނޫނަކުން   ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަ  ގޮތް  ހަމަ  ށް ބޭފުޅުންނަށް   ވެސް 

ންގެ  ބޭފުޅު  ކަން ފާހަގަކުރެއްވި. އެހެންވެ، ތި  އިނގޭތޯ ވަރަށްބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެ

 ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނައުފަލް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެޕްރޮސި

ހީވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ  ވުރެ އަޅުގަނޑަށް  މިއޮތްގޮތަށްޕީ.ޖީ އޮފީހުން ނައުފަލް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި މާއްދާގެ  

އެކީގައި މި މާއްދާ އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް    ތަކާސްސްޓްރިކްޝަންރެލާފައި މި ހުންނަ  ކަހަލަ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި  

ބަލާއިރު   ޤައުމުތަކަށް  ބައެއް  އެއީ  ވެދާނޭ.  މައްސަލަތަކަމިސާލަކަށް  ކަމަކަށް  މަރުގެ  ނޫނީ  އެކަނި  ޓެރަރިޒަމް  ށް 

އެކީގައި މި މާއްދާ    ސްޓްރިކްޝަންތަކާއޮވޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ރެއެބަ  ރެސްޓްރިކްޝަން އޮންނަ ގޮތަށް  

ކަމަށް އެހެންނޫން  ދެކެނީ.  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ފުރުޞަތު    އޮތުމަކީ  އެބިއުސްކުރުމުގެ  ވާނަމަ 
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ޓެރަރިޒަ  ވަރަށް އޮވެދާނޭ  ނޫސްވެރިއަކަބޮޑަށް  މިސާލަކަށް  މައްސަލަތަކުގައި  އެމް  އެފަދަ    ށް  ދީގެން  މަޢުލޫމާތު 

ހާލަތްތަކުގައި   ކަމަށް  އެ  އެކްސެޕްޝަނަލް  އޮންނަންވާނެ  ފުރުޞަތު  އެންގުމުގެ  ކަމަށް،  އެންގޭނެ  ހާމަކުރަން 

 އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. 

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

 ރެއްވި ގޮތަށް.ޕީ.ޖީ އޮފީހުން އެ ފާހަގަކުއަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެ 

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ވެސް   މާއްދާގެ މިހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު  މަސްދަރު    މި  އޮތް ރެސްޓްރިކްޝަނާއެކު 

  ހާމަކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ސޭފްގާޑާއެކު އޮތުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ އޭގެ ބޭނުންތެރިކަމެއް އޮވެދާނެ. މިސާލަކަށް ޚާއްޞަ 

މި  މައްސަލަތަކާއި  ފިކުރުގެ  ހަރުކަށި  ހައްދުފަހަނައަޅާދާ  ނޫނަސް  އެ  އަދި  މައްސަލައެއް  ޓެރަރިޒަމް    ގޮތެއްގައި 

ޤީޤުތައް ހިންގާއިރު ހަމަ މީޑިއާއަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފާނެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙުކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަ

މަޢުލޫމާތެއް ވެސް. އޭގައި ދެން   ބަލާއިރުގައި މިކަހަލަ  ނޭނގޭ  އެ  އެހެން އިތުރު އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ވެސް 

މިއޮތްގޮތަށް ބާއްވަން   ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. މިހާރު  އެކްސެޕްޝަނެއް އޮތުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އޮތް 

 . ދަންނަވަން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 

 ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

  ؟ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެބައޮތްތޯ ހިއުމަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖާބިރު  ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ހިއުމަން

ވަރަކަށް ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި މާއްދާ   އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫލުކުރެވެނީ ކޮންމެވެސް 

ވިސި މިހެން   ދެން  ލެވިފަ.  ސޭފްގާރޑްތަކެއް  އަލަށް  ލްފަރުމާކުރާއިރު  ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވެސް  ގާނޫނަކީ  ބްލޯ 

މަސްދަރު    ވާކަން ހެންވީމާ، އެ ގާނޫނުން ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު މަލުކުރަން ފަށާ ގާނޫނެއް. އެޢަފުވެގެން  ތަޢާރު

ގާނޫނު ފަރުމާވެގެން އައުން އެއީ  މި  ންކަން އޮންނަ ގޮތަކަށް  ޤީމިސާލަކަށް މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޔަ  ،ހާމަކުރާ

ބަރޯސާ އެހެންނޫނީ  އެދުމަކީ.  ބޭކާރު ވަރ  ވިސިލްބްލޯ   ، އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގާނޫނަކީ  ދެކެން    މި  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ 
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ފަށަ އެބައޮތް.  އިވެސް  ވެސް  ބިރު  އެ  އެހެންވީމާ،  ކޮފާނެ.  ސޭފްގާޑްތަކެއްއެހެންވީމާ،  ވަރަކަށް  ލުން    ންމެވެސް 

 ގޮތަކަށް.    ކަހަލަ ހާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކެއްގައި ނޫނީ ހާމަނުކުރާ ހެން މުހިންމު ކަންނޭނގެ ކޮންމެ

 

ކޮމިޝަން   ހިއުމަން މުޙައްމަދު    ރައިޓްސް  އަލްއުސްތާޛު  އޮފިސަރ  ލީގަލް  އެސިސްޓަންޓް  މޯލްޑިވްސްގެ  ދަ  އޮފް 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާމިޙު 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދެކެން ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް    އިނގޭތޯ ހިއުމަން  ޙުއަޅުގަނޑު ސާމި

ވައިރަރ އޯވަ ހާލަތުގައި  ޕްރޮވިޝަން  ޓްވާ  މި  އެންގުމަށް  ހާމަކުރުމަށް  ސޯސް  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  ހައްސާސީ  ކި 

ތަކުގެ ތެރޭގައި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ސްލާއިރު ސޭފްގާޑްއިއޮންނަން އިނގޭތޯ. ދެން އޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ކޯޓެއްގެ    ،. އެއީ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގައިއްމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލެޢަޕްރޮޕޯސް ވެސް ކޮށްފައިވާނެ ނިއުޒިލެންޑްގައި  

އެކުގައި އެންމެފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ސޯސް ހާމަކުރުމަށް. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވުން   ނިންމުމަކާ

 އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޕްރޮޕޯސްކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

 އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެ މާއްދާ ބާއްވަން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތާއީދު.   ވެސް  އިން އާދެ! އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެބައޮތްތޯ އެކަމަށް ކޮމެންޓެއް.  

 

 ފ.ބިލެތްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު އަލްއުސްތާޛު އަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާނު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ.  އާދެ! އަޅުގަނޑު   އެ ޑަށް  އަޅުގަނޢަބްދުއްސައްތާރު  މިހާރު  ހަމަ  އެގޮތަށް  މާއްދާ  އެ  ތާއީދުކުރެވޭ    ވެސް 

 އޮތްގޮތަށް އޮންނަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޕޮލިސް. ؛އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ނެތް ކަމަށް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އާދިލް ޢަބްދު

ބިލާ  މި  ވާނެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ވަރަށްބޮޑަށް.  ޝުކުރިއްޔާ  ފޮނުވާފައި    އާދެ!  ކޮމެންޓްސް  ގުޅިގެން 

ތަންކޮޅެއް  އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުން. ދެން އަދި އަޅުގަނޑު ބަލަ ލާއިރުގައި ކޮމެންޓްސްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު 

ހަމަ  ގައި އޮތް ކޮމެންޓް، ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ ވެސް އެއަށް ނުކުރެވޭތީވެ  ރންވާ ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުކޮންސަ

ބަޔާންކުރާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ  މި  ވަނަ މާއްދާގައި    109އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ދެން މި  

މާ ބަޔާންކުރާ މާއްދާ. ދެން މި  ބަޔާންދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް  އްދާގެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން )ހ( ގައި އެބަ  އޮފިސަރުން 

ބަޔާނަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ވާހަކަ. ބަޔާންކޮށްފައި )ށ( ގައި  އެ  ބަޔާންކުރޭ ހެކިބަސް ކޯޓަށް ދޭއިރުގައި  

ޝަރު ގެނެސްދޭ  އެބަ  ގެނެސްދޭ،  ޝަރު ޠުއެބަ  އެ  އޭގެ  ޠުތަކެއް.  ދެން  ނެގޭނީ.  ހެކިބަހެއް  ފުރިހަމަވާނަމައޭ  ތައް 

ބަޔާންކުރޭ ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް    އެބަ  ރޭގައި އެބަހުރި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައް. އޭގެ ތެރޭގައިތެ

ދޭންޖެހޭނެއޭ. ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ދީފައިވާނަމައޭ އެ ހެކިބަހެއް ނެގޭނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ  

އެދޭބަޔާ އޮފިސަރުން  ދެން އިދާރާއެއްގެ  ހުށަހަޅާފަ.  ވެސް  ކޮމަންޓު  މީގައިވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ނާއެކު. 

ކޮންސަ މީގެ  ކުށުގެއަޅުގަނޑުމެން  ތަނަކަށް  ހިނގާދިޔަ  ހާދިސާ  ފުލުހުން    ރނަކީ  ދިޔަ  ވެށީގެ  އެ  ވެއްޓަކަށް  ކުށުގެ 

ހިނގި  ތަޙު  ހާދިސާ  މި  ބަޔާންދޭއިރުގައި  ހެކިބަހުގައި  ގޮތުން  ފަރާތެއްގެ  ދިޔަ  އިނީޝިއަލް  ތަނަށް  ވަރަށް  ޤީޤުގައި 

ވަންޏާމު އޭގައި  ގައި  ސްޓޭޖުގައި މި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާގެ ސީނަށް ދިޔަ މީހުންގެ ބަޔާންދޭ ކަމު

ތަނުން ދެން ހަމަ ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ.    އްސާއި އެ އެ ބޭފުޅުން ސީނަށް ދިޔައިރު ފެނުނު އެއްޗެ  އޭއޮންނާނެ

މި ތަޙުޤީޤައެހެންވީމާ ދީފިއްޔާމު  އިނީޝިއަލް ސްޓޭޖުގައި  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ވަރަށް  ވެސް    ށް، މީގެ ކޮޕީއެއް 

ޝަރު   ވަރަށް މި  ދެން  ކުރިމަތިވާނޭ.  ދަތިތަކާ  އޮފިސަރުންގެ  ޠުބޮޑެތި  އިދާރާގެ  ތަޙުޤީޤުކުރާ  މި  ހަމަނުވެގެން   

ކަން ހަމަ    އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވަންޏާމު މިއީ    ހެކިބަސް ނުނެގޭ ކަމަށް 

ފޮނުވާފައި އަޅުގަނޑުމެން  ހިތުން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ގެނެއްސަ  ބޮޑަށް ސަމާލުކަމަށް  ކޮމެންޓް  ތަންކޮޅެއް  ތައް  ސްހުރި 

އެ ނިންމާއިރުގައި  ގޮތެއް  ކޮމިޓީން  ދިރާސާކުރައްވާފައި  ރިޢާޔަތްކު   ވެސް  ނިންމެކަންކަމަށް  ގޮތެއް  މަ  ވީރައްވާފައި 

ބޭނުންވާތީވެ ފުރުޞަތަކަށް    ކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށް މި ފުރުޞަތުގައި އެ  ރަނގަޅުވާނެ. ދެން އެ ކަން ފާހަގަކޮށްލަން 

 އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެބައޮތްތޯ ކޮމެންޓެއް.  
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 ނެރަލް އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެޓަރނީ ޖެ

މާއްދާގަ ދީފައި    އި މި  ކުރިން  ދިނުމުގެ  ހެކިބަސް  ނޫން.  ވާހަކައެއް  ދޭ  ސްޓޭޖުގައި  އިނީޝިއަލް  ބަޔާންކުރަނީ  މި 

ރިކުއަ މި  ފުލުހުންއޮތުމުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކަމަކު  ފުރިހަމަވާނެ.  ކޮންސަ ރމަންޓު  މި  ގެ  އެޑްރެސްކުރަން  ރނަށް 

ޒާތުގައި ޝަރު އޭގެ  ރީވިޒިޓްކޮށްލާނަން.  އަދި  އިން    3ތަކެއް އެޕްލައިވާންވާނެ. އެކަމަކު ފަހުން  ޠުމާއްދާ  ވަނައަށް 

ލިޔުމުން   އަޅުގަނޑުމެން  ވިސްނާލާފައި  ގޮތަކަށް  ކޮލިފައިކުރެވިދާނެ  އިތުރަށް  އެތި  ބަޔާންކުރާ  އެ  ނަންބަރުގައި 

 ލާނަން ކޮމިޓީއަށް.  އިފޮނުވަ

 

 ޅަކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ބޭފުވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީއަށް 

ވެސް   ކޮމެންޓު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަދެކެވޭތީ  މާއްދާގެ  އެހެންވީމާ،  ޝުކުރިއްޔާ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެހާ ސާފެއް ނޫން )ހ( ގައި    109މިހާރު    ފައިވާނެ. ހިއްސާކޮށް

ބު ވާހަކައެއްއެ  ކޮން  މިއީ    ނަނީ  ގަބޫލުކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދިރާސާކުރިއިރު  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ކަމެއް. 

އެއްޗެކޭ. އެހެން  ން އެޑޮޕްޓްކޮށްފައި އި  އެކްޓު   އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެވިޑެންސް  ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް    ކަމަށް   އޮތް 

އޮސްޓްރޭ  އޮތްގޮތުން  ތަރުޖަމާކޮށްފައި  އެ  އެކްޓުމިހާރު  އެވިޑެންސް  އެޕްލައިވާ  ލިއަން  މިއަށް  ކަންކަން  ބުނާ  އެ  ގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ މާނަ ބާރާތްކޮށްފައި  ޢިނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ރީވިޒިޓްކުރާއިރު އޭގެ މިހާރު    އެއްގޮތަކަށް 

 އޮތްގޮތް ރީވިޒިޓްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.    އެކުގައި ވަރަށްގިނަ ވަގުތު ތިޔަ ހޭދަކޮށްލައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް   އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނާ

ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވެސް، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް   އަދި މި ބިލަށް ކޮމެންޓު މީގެ ކުރިން ވެސް ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައި

ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި އޮންލައިންކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނާ އެހެން ރަށްރަށުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި    ވަރަށް 

ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ    ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް، މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

 ރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ނިމުނީ އިނގޭތޯ. ވަ މި މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން 
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