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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށީ. ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ފޮނަދޫ  . السَّالَُم َعلَْيكُمْ 

ޝަފީޤު،  هللا ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މެންބަރު    ހެންވޭރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް 

ޙަސަން ޒަރީރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގެ  އިބްރާހީމް ރިޟާ އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  

ކޮމިޓީއަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން  އޭގެ  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތް.  ކޯޑުގެ  ޕީނަލް  ހިމެނެނީ  މި  މަސައްކަތުގައި 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ   އިޒުނައާއެކުގައި.  ބޭފުޅުންގެ  ތި  ހިއްސާކޮށްލަން  މަޢުލޫމާތު  ސިޓީތަކެއްގެ  ލިބިފައިވާ 

ދާދި   މުއައްސަސާތަކަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މިނިވަން  ފާހަގަކުރެއްވިގެން  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ދުވަހުގައި  އިހަކަށް 

މުޅި   ލާޒިމްކޮށްފައި  ގާނޫނުގައިވާނެ  ފާސްކުރި  ފަހުން  ދާދި  އަޅުގަނޑުމެން  ގާނޫނުން  އެއީ  ސިޓީއެއް.  ފޮނުވުނު 

މަ މީހުންގެ  ބަންދުކުރާ  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  ނިމެންދެން  މައްސަލަތައް  މައްސަލަ  އެ  ގުޅިގެން    30އްސަލައާ 

ދުވަހުން ރިވިއުކުރުމަށް ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާއިރު އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުން ނުދާކަމުގެ އެކިއެކި    30ދުވަހުން  

ޔަޤީންކުރުމަށް   ގޮތް  ހިންގަމުންދާ  މިހާރު  އެކަން  އައިއްސަވާތީވެ  ހަމައަށް  މެންބަރުންނާ  ކޮމިޓީގެ  ޝަކުވާތައް 

ގަނޑުމެން ވާނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި އަދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަ.  އަޅު

އޭގެ ތެރެއިން ހޯމް މިނިސްޓަރު ފޮނުއްވެވި ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި މި ފާހަގަކުރައްވަނީ އެ މަސައްކަތަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  

ގެންދަ ކުރައްވަމުން  ފަރާތްޕުޅުން  އެ  ޖެނެރަލްގެ  މީހުންގެ  ބަންދުކުރެވޭ  އެގޮތަށް  އަދި  ކަމަށާއި  ކަމެއް  ވާ 

ވެސް   ގޮތްތައް  ހާޒިރުކުރެވޭނެ  ޝަރީޢަތްތަކަށް  މީހުން  ހައްޔަރުގައިވާ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  މައްސަލަތަކުގައި 

އެކަމަށް   ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ކުރާ  އެކަން  މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް  ވީޑިއޯ  އަދި  ހަދަމުންގެންދާކަން. 

ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައި އެބަ ފާހަގަކުރައްވާ މީގެ   ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  މަގުފަހިކޮށްދެމުންދާކަން. އެހެންނަމަވެސް، 

އުސޫލުތަކުގެ، ޖިނާޢީ   ކުރީގައި އެކަން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ގޮތަކީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ނައި ބަންޑާރަ  ގުޅިގެން  އުސޫލުތަކުގެ  ކަންތައްތަކާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ދަށުން  އިޙުތިޔާރުގެ  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ބު 

މަސައްކަތްޕުޅުގެ   ރިވިއުގެ  އެގޮތަށް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އެ  ކަމަށް.  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  ދަށުން 

ގާނޫނަށް މި  ގެނެވުނު ބަދަލުން އެކަން    އިސްނަންގަވައިގެން އެ ކަންތައް ކުރައްވާ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން 

ކުރެއްވުމަށް މާނަކުރެއްވެނީ ސީދާ ކޯޓުން ކަމަށް. ދެން ކޯޓުން އެކަން ކުރެއްވުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް  
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ވާހަކަ   އެ  ވެސް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ނުހިނގީމަ  ގިނަފަހަރު  ވަރަށް  އެކަން  އެގޮތަށް  ފާހަގަކުރެއްވޭކަން  އެބަ 

މިކޮޅަށް ސިޓީ ފޮނުވާފަ.  ކޯޓުގެ ސަމާލުކަ އޮތް  އެބަ  ހިއްސާކޮށްފައި  މި ވާހަކަތައް  އެބަ ގެންނަ ކަމާއި  ވެސް  މަށް 

  57FJD-196/2020/73  23؛ ބަރުއަޅުގަނޑު އެ ސިޓީ ދަންނަވައިލާނަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ    133ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ    2020ނޮވެމްބަރު  

ލިބިގެން   ބާރު  ދަށުން  ޖިނާޢީ  2018ޑިސެންބަރު    31)ކ(ގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ގައި 

ވަނަ އިޞްލާޙުގައި    1ގައި ގެނެވުނު  2019ކްޓޫބަރު  އޮ  20މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތަށް  

ކޮންމެ   ބަންދު  މީހުންގެ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ނިމެންދެން  މުރާޖަޢާކުރަމުން    1ދުވަހަކުން    30ޝަރީޢަތް  ފަހަރު 

އަންނަނީ   މި  އޮފީހުން  މި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އެ  މަސައްކަތް  އެ  މަތިކޮށްފައިވެއެވެ.  އޮފީހާ  މި  ގެންދިއުމަށް 

ހުރެ  ކުރަމު ސަބަބަކާ  ވެސް  އެނޫން  ނުވަތަ  އައިސްގެން  ބަދަލެއް  ޙާލަތަށް  ހުރި  ބަންދުގައި  އެގޮތުން  ންނެވެ. 

ބަންދުގައި އިތުރަށް ބަހައްޓަން ނުފެންނަ މީހުން ބަންދުން ދޫކުރުމަށް މި އޮފީހުން މި އައީ ކޯޓުތަކުގައި އެދެމުންނެވެ.  

ބަންދުން މީހުން  ބައެއް  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ނަންބަރު  މި  ގާނޫނު  ވެއެވެ.  ވެސް  ، 2020/21؛ ދޫކުރެވިފައި 

ނަންބަރު ގާނޫނަށް  ، 2016/12؛ ގާނޫނު  އިޖުރާޢަތުގެ  ގެނައި    3ޖިނާޢީ  ގާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 

ގާނޫނުގެ   އިޖުރާޢަތުގެ  ޖިނާޢީ  މިހާރު  ނުވަތަ    60އިސްލާޙާއެކު  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  އޮތީ  )ވ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ އެ ނިންމުން ކޮންމެ  )ކ( ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު  ގެ 

ފަނޑިޔާރު    30 މިހާރު  ރިވިއުކުރުމަކީ  ބަންދު  އެނގެނީ  މާއްދާއިން  މި  ކަމަށެވެ.  މުރާޖަޢާކުރަންވާނެ  ދުވަހަކުން 

ނިޔާކުރާގޮ މާއްދާ  މި  ކަމަށެވެ.  ކަމެއް  އިތުރަށް  ނިންމަންޖެހޭ  އޭނާ  ދައުރަކީ  އިދާރާގެ  ތަންފީޛުކުރާ  ގާނޫނު  ތުން 

އިޞްލާޙާއެކު   މި  ހާޒިރުކޮށްދިނުމެވެ.  ކޯޓަށް  އޭނާ  ޓަކައި  ބެލުމަށް  އޮތްތޯ  ސަބަބެއް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ބަންދުގައި 

ކޮންމެ   މިގޮތުގެމަތީން  30ކޯޓުތަކުން  ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.  ބޭއްވުމަށްވަނީ  އަޑުއެހުމެއް  ތިބޭ    ދުވަހަކުން  ބަންދުގައި 

ކޯޓުން   އަޑުއެހުމެއް  ގުޅޭ  ބަންދާ  ނުވަތަ  އަޑުއެހުމެއް  ޝަރީޢަތުގެ  ނަމަވެސް  މުރާޖަޢާކުރި  ބަންދު    30މީހުންގެ 

މައްސަލަތަކުގައި އަޑުއެހުމެއް ތާވަލްކޮށްދިނުމަށާއި ޝަރީޢަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް މި   ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނުބާއްވާ 

ތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްވެ ދެންނެވި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ހަމަ  އޮފީހުން އަންނަނީ ކޯޓު

ގޮތުގެ   ގަސްދުކުރައްވާ  ކުރިއަށްގެންދަވަން  ކަންތައްތައް  ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ކަންތައް  ބުނާ  އަކުރުގައި  އެ  ފެށުމާއެކު 

ސިޓީން    PGB/145/2020/749-196؛ ނަންބަރު  ތަޞައްވުރަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މި އޮފީހުގެ

ޖިނާޢީ   ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.  ޖަވާބެއް  މިހާތަނަށް  ސިޓީއަކަށް  އެއ  ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.  ކޯޓުގައި  ކުރިމިނަލް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ވ(އަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙާއިއެކު އެ މާއްދާގެ )ފ(ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް    60އިޖުރާޢަތުގެ ގާނޫނުގެ  
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އުސޫލުތައް  ނިމެންދެ ގުޅޭ  މުރާޖަޢާކުރުމާ  އަމުރު  ބަންދު  މީހުންގެ  އަމުރުކޮށްފައިވާ  ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުގައި  ން 

ހެދިފައެއްނުވެއެވެ. މާއްދާގައި   އަދި  ހަމައަށް  މިއަދާ  އުސޫލެއް  އެފަދަ  ވީނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ހަދަންޖެހޭ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސްޕްރީމް    3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ    211  އޮތް ގޮތުން އެ އުސޫލު ހެއްދެވުމަކީ އެ ގާނޫނުގެ 

އޮފީހަށް   މި  މަޢުލޫމާތު  ކުރިއަށްދާކަމުގެ  މަސައްކަތް  ހެއްދެވުމުގެ  އުސޫލުތައް  ކަމެކެވެ. އެ  އޮތް  ކުރައްވަން  ކޯޓުން 

ގާނޫނު   އިޖުރާޢަގެ  ޖިނާޢީ  އިޞްލާޙުގެ    60ލިބިފައިވެއެވެ.  ގެނެވުނު  )ވ(އަށް  މާއްދާގެ  މަޤުޞަދަކީ  ވަނަ  ޙަޤީޤީ 

ދުވަހެއް ނޭނގި،   ނިމޭ  އެ މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް  ހިންގާ  މީހުންގެ ޝަރީޢަތްތައް އަވަސް ގޮތެއްގައި  ތިބޭ  ބަންދުގައި 

ބަންދުގައި މީހުން ތިބެން ޖެހޭ ތިބުން ނިމުމަކަށް ގެނައުން. އެ އަކުރުމުގައި ބުނާ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި  

ބަން ނިމެންދެން  ކޮންމެ  ޝަރީޢަތް  ނިންމުމަށް  ގޮތެއް  ބަންދާއިމެދު  މީހާގެ  ހުރި  ދުވަހު    30ދުގައި  އެއް  ދުވަހުން 

އަޑުއެހުމަށް ބޭއްވުމަކުން އަދި ނުފުދެއެވެ. އެ އަކުރުގެ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދު ހާސިލްވެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި  

އަޑުއެހުމާއެކު   ރިވިއު  ބަންދު  ހައްލުވާނީ  މައްސަލަ  މީހުންގެ  ވެސް  ތިބި  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިގެ  އަސްލު 

އެ   މަޤުޞަދު ކަމަށް  ގާނޫނުގެ އެއް  އިޖުރާޢަތުގެ  ޖިނާޢީ  ފެނެއެވެ. މިއީ  އަޅުގަނޑަށް  ކަމަށް  ކުރިއަށްގެންދެވިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެސް އެބަ އޮތެވެ. އެ މަޤުޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް އެ ގާނޫނުގައި    2ގާނޫނުގެ  

ގާނޫނުގެ  ކަނޑައަ އެ  އޮތީ  މާއްދާގައިވާ    116ޅާފައި  އެ  އުސޫލެވެ.  ކަނޑައެޅުމުގެ  ތާވަލު  އޮތް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ގޮތުގެމަތީން ޝަރީޢަތް ބާއްވާނެ ދުވަހުގެ ތާވަލެއް އޮވެގެން ޝަރީޢަތްތައް ކުރާނަމަ ޝަރީޢަތްތައް ޝަރީޢަތް ނިމޭނެ  

މައްސަލައަށް މީހުންގެ  ތިބޭ  ބަންދުގައި  ނޭނގި  ފެނެއެވެ. ނިމޭނެ  ދުވަހެއް  ކަމަށް  އަންނާނެ  ހައްލެއް  ދާއިމީ   ވެސް 

ފެނެއެވެ.   ކަމަށް  އަންނާނެ  ހައްލެއް  ދާއިމީ  ވެސް  މައްސަލައަށް  މީހުންގެ  ތިބޭ  ބަންދުގައި  ނޭނގި    25ދުވަހެއް 

އްވި  . އެއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި ސިޓީ. ދެން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ފޮނ2020ުނޮވެމްބަރު  

ސިޓީ ވެސް މި އޮތީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. އިތުރަށް ދެން ދަންނަވާނުލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް. ދެންމެ  

މިކަމާ   ފެށުމުން، ފެށުނު ވަގުތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން. އަޅުގަނޑު  ގޮތެއްގައި  ކުރު  މި ދެންނެވީ އޭގެ ވާހަކަތައް 

މަޝްވަރާ ބޭފުޅުންގެ  ތި  އިތުރަށް  ގުޅިގެން  އަޅުގަނޑު  ނިހާދު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  އެދެން.  އަކަށް 

ޢަލީ   މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  އެބަވޭ  ގުޅިވަޑައިގެންފައި  ކޮމިޓީއާ  ވަގުތުގައި  މި  ދަންނަވާލަން. 

 ގުޅިވަޑައިގެންފި.    ޙުސައިން. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވެސް ކޮމިޓީއާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:   ނިހާދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޭދޫ



 2020  ނޮވެންބަރު  30                           ވަނަ ބައްދަލުވުން  65ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

4 

 

ލިބުނު ސިޓީއަށް   މި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބަލާއިރު ގާނޫނެއް ފާސްކުރީމަ ދެން އޭތި އޮތީ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ އެއްވެސް މީހަކު ޒިންމާ ނަގާފައި ނުވާކަން  

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިކަމާ  މި އެނގެނީ. ޚާއްޞަކޮށް ކުރިމިނަލް ކޯޓު. ކު  ކޯޓުން ފޮނުވާ ސިޓީއަކަށް  ރިމިނަލް 

ގުޅިގެން ސިޓީއެއް ފޮނުވީމަ ވެސް މަސް ދެމަސްވާއިރުގައި ވެސް ޖަވާބެއްނުދީގެން މި އޮންނަނީ. ދެން މި ގަވާއިދެއް  

ސްޕްރީމް   ޖެހެނީ  މި  އަދާކުރަން  ރޯލެއް  އިސް  ޓަކައި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ގަވާއިދު  މި  ހަމަ  ހަދާ  އެވެސް  ކޯޓުން. 

ގަވާއިދު ވެސް   ކޯޓުން ހަދަންޖެހޭ  ސްޕްރީމް  އަދި  ސާފުވޭ  ބޮޑަށް  ސިޓީން ވަރަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ، މި 

ހެދިފައިނުވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީގައި ވަރަށް އިހުމާލެއް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ދެ ކަމެއް  

އޮތީ. މީގައި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޕީ.ޖީ ވެސް ވިދާޅުވެފައި އޮތް އުސޫލުން އަދި މި ކޮމިޓީގެ    މީގައި އަޅުގަނޑަށް 

ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވާ ފަދައިން މި ވާނުވާ ބަންދަށް ހައްލެއް ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ  

އަޅުގަ  އެގޮތުން  އެހެންވީމާ،  ހޯދުން.  ގޮތެއް  ކޯޓުން  މަސައްކަތަށް  ކުރިމިނަލް  މީގައި  މިހާރު  ފެންނަނީ  ނޑަށް 

ފޮނުވާ   އަދި  ވިދާޅުވެފަ.  އޮތީ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ސީދާ  ވެސް  ހުރިކަން  ނުކޮށް  ކަންތައްތަކެއް  ކުރަންޖެހޭ 

.ސީ ޖޭ.އެސް؟ ސިޓީއަށް ޖަވާބު ވެސް ނުދެއްވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާއަށް، އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީތޯ

ކަމުގައި ވާނަމަ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް ދަންނަވައިގެން މީގައި ކޯޓު ތެރެއިން މިފަދަ ކަންތައްތައް ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި  

ޖޭ.އެސް.ސީއަށް   ޓަކައި  ހައްލުކުރުމަށް  އެކަން  ބަލައި  ކީއްވެގެންތޯ  ނުކުރަނީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި ސުވާލެއްކުރެވެންޏާ،    ލަފައެއްދިނުން. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

ކޮންއިރަކުތޯ   ކޮބައިތޯ،  ގަވާއިދު  މި  ނަމަވެސް  މެދުވެރިކޮށް  ޖޭ.އެސް.ސީ  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމުގައި  ނުކުރެވޭ 

ކޮމިޓީގެ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ޢަމަލުކުރެވިދާނެތޯ،  މިއަށް  ކިހާހިސާބެއްގައި  ސިޓީއެއް  ތަންފީޛުކުރެވެނީ،  ފަރާތުން 

 ފޮނުވައިގެން މިކަން އަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.    

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

ބައެއް   ފާހަގަކުރެވޭ  ސިޓީގައި  ފޮނުވި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ގުޅިގެން  މިކަމާ  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެ! 

ސާފުކޮށްގެން   ސާފުކުރުމަށް.  އެކަން  ފޮނުވައިގެން  ސިޓީއެއް  ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް  އަލީގައި  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ކަންކަން. 

ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކަށް ހަ މިހާރަށް މިކަން  ޑީ.ޖޭ.އޭ. ދެން  މިހާރުން  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ  ހަމަޖައްސަން  މަޖެހޭނެ ގޮތެއް 

 އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑިޕާޓްމަންޓް   މައްސަލައިގައި  ފާހަގަކުރި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  އާދެ! 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ އެ  ޖުޑީޝިއަލް  މައްސަލަތައް  މީހުންގެ  ބަންދުކުރެވޭ  ނިމެންދެން  މައްސަލަ  މި  ލިޔެގެން  ށް 

ގޮތަށް   ލާޒިމްކުރާ  ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް    30ދުވަހުން    30ގާނޫނުގައި  ޔަޤީންކޮށް  ގޮތް  މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ  ދުވަހުން 

ލިޔެ އެކަ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމިޓީން  މި  އެ  ޓަކައި  ގޮތް  ހިނގާނެ  ން ކޯޓުގައި 

ގަވާއިދު   އެ  ވަނީނަމަ  ނުވާކަމަށް  އެކުލަވާލާފައި  ގަވާއިދު  އަދި  ހެދުމަށް  ގޮތް  ކަށަވަރުވާނެ  އިންތިޒާމުތައް 

ވަގުތަށް އެޅުއްވުމަށް.   ވަގުތުން  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޅެންހުރި ހުރިހާ  އެ  ވެސް  ކަންތައް  އެކުލަވާލުމުގެ 

ޅުގަނޑުމެން ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ލިޔަން މި ނިންމުނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާތީވެ.  އެގޮތަށް އަ

ކަނޑައެޅުން   ކުށް  ކުށް.  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދާ  މުއްސަނދިކަން  ނުވަތަ    -)ހ(  -515ނުޙައްޤު  މުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެ 

އަދާކޮށްފައިވާ  ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއް  އަންނަނިވި  ޙާލަތްތަކުގައި   މީހަކު އަންނަނިވި 

ކޮރަޕްޝަން  -ކަމެއް ކުރާނަމަ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ. ބައެއް ކޮމެންޓްސްތައް އެބަ ހުރި އެކި ފަރާތްތަކުން ލިބިފަ. އެންޓި

، ބަޔަށް ވެސް ކޮމެންޓް  ކޮމިޝަނުން ވެސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ވެސް އޭގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ރިވިއުކޮށްލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ކޮމެންޓްތައް  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުރި.  )ހ(އަށް  115އެބަ  ގެ 

ކަމަށް   ރަނގަޅު  ގޮތަށް  އޮތް  އިޞްލާޙެއް  ހުށަހެޅި  ފާހަގަކޮށް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ހުށަހެޅިފައި 

އަޅު އެގޮތަށް  ކަންކަމުގެ  ފެންނާތީވެ  އަންނަނިވި  ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  )ހ(  އެއީ  ޤަބޫލުކުރަނީ.  ގަނޑުމެން 

ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކު އެ ކުރަނީ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކުށެކެވެ. ދެން އެ މާއްދާގެ  

ފެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު އޭނާ އަދާކުރި  އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު މި ކުރާ ގޮތަކީ މިއީ. ދައުލަތުގެ މުވައްޒަ  1

ދިރިއުޅުމުގެ   މިންވަރަކަށް  ނުބައްދަލު  އާމްދަނީއާ  ލިބެމުންދާ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރާ  ނުވަތަ  ލިބެމުންދިޔަ  ވަޒީފާގައި 

  2ވަތަ ދެން  ފެންވަރު ގާއިމުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެފަދައިން ގާއިމުކުރާ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ދަމަހައްޓާފައިވުން، ނު

 އަށް ދާނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

 ސަރުކާރުގެ..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ކޮމެންޓްސް   ހުރި  ފޮނުއްވާފައި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ބެލީ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު، 

އަދި   ކަންކަމުގެ  އާއި  ފާހަގަކުރެއްވި  ބޭފުޅުން  އެ  ބަލާއިރުގައި  ކޮމެންޓްސްތަކަށް.  ހުރި  ފޮނުއްވާފައި  އޭ.ސީ.ސީން 

ގެ )ހ(ގެ ތިރީގައި މިހިރަ ހުރިހާ ނަންބަރުތަކެއްގައި "މުދާ" މިހެން އިން ލަފުޒުގެ  515އަލީގައި މި ގެންނަ ބަދަލަކީ  

އިސާ ވެސް ވަކިން ލިޔުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މި ފެނުނީ. ދެން އިތުރުން މުދަލާއި ފައިސާ އެ މާނަ އަންނަ ގޮތަށް ފަ

ހަމަ އެއާއެކުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓުގައި އެ އޮތް އިބާރާތުގައި ހިމެނޭ ފަހު ބައި "ވަކި  

ކޮންޓް ނުވަތަ  މިލްކުކުރުން  ނުވަތަ  ހޯދުން  މުދާ  ނުވަތަ  ފައިސާ  ފަރާތެއްގެ  ނުވަތަ  ދަށުގައި  މީހެއްގެ  ރޯލުގެ 

ބޭނުންކުރުން.   ޢިބާރާތް  މި  އޮތް    2ބެހެއްޓުން"  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އަކުރަށް  މި  އަށް... 

އިތުރުކުރުމަށް. އެއީ ނުވަތަ އެފަދަ   އިޞްލާޙަށް  މި  ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން  އިންނަ  ބައިގައި މި  އިޞްލާޙުގެ ފަހަތު 

އޭނާގެ ވެސް  ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  ގުޅުމެއް  މީހެއް  ވަކި  ގޮތަށް  ލިބޭ  މަންފާ  ނުސީދާ  ނުވަތަ  އޭނާއާ ސީދާ   ބަދަލުގައި 

ބެހެއްޓުން.   ދަށުގައި  ކޮންޓްރޯލްގެ  ނުވަތަ  މިލްކުކުރުން  ނުވަތަ  ހޯދުން  މުދާ  ނުވަތަ  ފައިސާ  ފަރާތެއް 

ކޮމެން ހުށަހެޅުއްވި  ޕީ.ޖީ  މާއްދާގައި  މި  އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގުޅިގެން  ޓާ 

އެފަދަ   ނުވަތަ  ކަމަށް.  ނޫން  މުހިންމެއް  ހިމެނުން  މިބައި  ފާހަގަކުރެވުނީ  އަނެއްކާ  ތެރެއިން  ކުރުމުގެ  މުރާޖަޢާކުރި 

ގުޅުމެއް ނެތްނަމަ ވެސް އޭނާގެ ބަދަލުގައި އޭނާއާ ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ވަކި މީހެއްގެ ނުވަތަ  

)ވަގުތު ވަޒީފާގައި    -2ކޮޅަކަށްފަހު(  ފަރާތެއް...  އަދާކުރި  އޭނާ  މީހަކު  ހުރި  މަޤާމެއްގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ދައުލަތުގެ 

ނުވަތަ   ނަމުގައި  އޭނާގެ  މިންވަރަކަށް  ނުބައްދަލު  އާމްދަނީއާ  ލިބެމުންދާ  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރާ  ނުވަތަ  ލިބެމުންދިޔަ 

ތް މީހެއްގެ ނަމުގައި ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ހޯދުން ނުވަތަ  އޭނާގެ އާއިލީ ނުވަތަ ޒާތީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮ

އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި އިޞްލާޙާ އެކުގައި    2މިލްކުކުރުން ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ، އާދެ! މި  

  3ކަށްފަހު( އާދެ!  އަށް ޖެހިލަމާ. )ވަގުތުކޮޅަ  3މި ދަންނަވާލީ. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ. ދެން  

އެއްބަސްވެ އޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހުށަހަޅާފައި  ބިލު  މިހާރު  އެބަ  ވިއްޖެ  އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް  ނެތް  ތްއިރުގައި 

މި   އަޅުޔގަނޑުމެން  ވުމުގައި.  ކުށަކަށް  މި  ވާންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކަށް  ދައުލަތުގެ  ބިލުގައި  މި  މިހާރު  ހިމަނަން. 

  ކޮމިޓީއަށް މި ފެނުނީ އިތުރުކުރަން އަދި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ނޫން ފަރާތްތައް ވެސް އެ ފަރާތްތަކާ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި 

ކުށްކުށާއި ގުޅުވައިގެން އެ ކުށްކުށުން ހޯދި ފައިސާއެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރެގެން  

ދެން އެ މީހަކާ ސުވާލުކުރެވޭއިރުގައި އެ މީހަކު އެ ކަން، އެ ފައިސާ ހޯދި ގޮތެއް، މުދާ ހޯދިގޮތެއް ކިޔާ ނުދެވިއްޖެ  

ވާގޮތަށް   ކުށަކަށް  އެ  މި  ނަމަހީ  ބައެއް. އަޅުގަނޑު  ހިނެމި  ފެންނާތީވެ  ކޮމިޓީން  އިތުރުކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގައި ނެތް މީހަކުނަމަ އެނާގެ ނަމުގައި ނުވަތަ    -3ދަންނަވާލަނީ ޢިބާރާތް އޮތް ގޮތް.  
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އްގެ ނަމުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލަކީ  އޭނައާ އާއިލީ ނުވަތަ ޒާތީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގައި ގުޅުމެއް އޮތް މީހެ

މުދަލެއް   ނުވަތަ  ފައިސާއެއް  ހޯދި  ޢަމަލުން  ކުށެއްގެ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ފެންވަރަކީ  ދިރިއުޅުމުގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ 

ހު  ހެކި  އެކަށިގެންވާ  ޤަބޫލުކުރުމަށް  ކަމަށް  ފެންވަރެއް  ދިރިއުޅުމުގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  އަދި  ކަމަށް  ރުން 

އަންނާނީ   އެ    4އެއަށްފަހުގައި  އަކުރު.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    4ވަނަ  ދާނީ.  ފަހުން  ހަމައަށް  އަކުރާ  ވަނަ 

އެކުގައި   އިޞްލާޙަކާ  ކުޑަ  އިތުރު  ކަންތަކަށް  ހިމެނުނު  އަކުރުގައި  ދަންނަވާލީ  މި  ކުރީގައި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ބަލައިގަން އިޞްލާޙު  އަލުން  ދަންނަވާލަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  މި  ކުރީގައި  އެއީ  ފާސްކުރަނީ.  މި  އެއްވެސް  3ނަން   .

ނަމުގައިވާ   މީހެއްގެ  އޮތް  ގުޅުމެއް  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  ޒާތީ  ނުވަތަ  އާއިލީ  އޭނާއާ  ނުވަތަ  ނަމުގައި  މީހެއްގެ 

ކުށެ ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ފެންވަރަކީ  ދިރިއުޅުމުގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  މުދަލަކީ  ނުވަތަ  ހޯދި  ފައިސާއަކީ  ޢަމަލުން  އްގެ 

ޤަބޫލުކުރުމަށް   ކަމަށް  ފެންވަރެއް  ދިރިއުޅުމުގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ކަމަށް  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ކަމަށް  ފައިސާއެއް 

އެކަށީގެންވާ ހެކި ހުރުން އަދި، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ، މި އަކުރުން ފާސްވި ގޮތް. އާދެ! ބިލުގައި  

ބި އޮރިޖިނަލީ  ގޮތަކީ  މިހާރު  އޮންނަ  މި  އޮތީ    3ލުގައި  ގޮތަށް  މި  ފެންވަރު،  ދިރިއުޅުމުގެ  އެ  އޮތީ.  ގޮތުގައި  ގެ 

ހުއްދަކޮށްފައިވާ   ގޮތުން  ގާނޫނީ  ހިފަހައްޓާފައިވަނީ  ގާއިމުކޮށް،  އޭނާ  ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުގެ  އެ  ޢިބާރާތް. 

އިލީ ނުވަތަ ޒާތީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް  ގޮތުގެމަތީންކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވުން ނުވަތަ އޭނާއަށް ނުވަތަ އޭނާއާ އާ

އަޅުގަނޑުމެން   ސާބިތުކޮށްނުދެވުން.  ގޮތުގެމަތީންކަން  ހުއްދަކުރާ  ގާނޫނު  ލިބިފައިވަނީ  މުދަލެއް  އެ  މީހަކު  އޮތް 

އަދި    2،    1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ    -4ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގައި މި އޮންނަނީ މި ދަންނަވާ ގޮތަށް.  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ، ފައިސާ އާއި ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ ގާއިމުކޮށްފައިވާ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަކީ...   3

ގެ   )ހ(  މާއްދާގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ    3އަދި    2އަދި    1މި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ނުވަތަ  މުދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ހުއްދަކުރާ   ގާނޫނުން  ފެންވަރަކީ  ނުވަތަ  ދިރިއުޅުމުގެ  ފައިސާއެއްކަން  ނުވަތަ  މުދަލެއްކަން  ހޯދި  ގޮތުގެމަތީން 

ދެންނެވިގޮތަށް   މި  ދެންމެ  ސާބިތުކޮށްނުދެވުން.  މީހަކަށް  އެ  ފެންވަރެއްކަން  ދިރިއުޅުމުގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ 

ދެންމެ   )ށ(.  ދެން  ބަލައިގަނެވެނީ.  ކޮމިޓީއަށް  އަދި    4އަޅުގަނޑުމެން  ގެނައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުޑަ  އަށް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ނުވަތަ    3އަދި    2،  1ބަދަލާއެކުގައި ދަންނަވާލާނަން. މި މާއްދާގެ )ހ(  

ނުވަތަ   މުދަލެއްކަން  ހޯދި  ގޮތުގެމަތީން  ހުއްދަކުރާ  ގާނޫނުން  މި  ފެންވަރަކީ  ދިރިއުޅުމުގެ  ގާއިމުކޮށްފައިވާ 

ދިރި ގާއިމުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  މިންވަރަކަށް  ފައިސާއެއްކަން  އެކަށީގެންވާ  މީހަކަށް  އެ  ފެންވަރެއްކަން  އުޅުމުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  މާއްދާގައި  )ށ(. )ށ( މި  އެއްބަސްވެވުނީ. ދެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސާބިތުކޮށްނުދެވުން. އެގޮތަށް 

ކުރަންވާނީ ޖިނާޢީ މިފަދަ  ކުށެއް މީހަކު ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެ މީހަކާއި ސުވާލު 
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މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސާސާއަކުން ހައި ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެދި އެ  

އަމުރު ލިބުމުންނެވެ. އާދެ! )ށ( މި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް މީހަކު ކޮށްފި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެ  

ބާރު  މައްސަލަ ގާނޫނީ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް  މިފަދަ  ޖިނާޢީ  ސުވާލުކުރަންވާނީ  މީހަކާ  އެ  ބެލުމުގައި   

މިގޮތަށް   ލިބުމުންނެވެ.  އަމުރު  އެ  އެދި  އަމުރަކަށް  ކޯޓުގެ  ހައި  މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ  ލިބިގެންވާ 

އަޅުގަނޑުމެން މިހާހިސާބުން  އެއްބަސްވެވުނީ.  ނިންމައިލާނަން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއަދު  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  ގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގެންދެއްވީތީ.  

___________________ 

 

 

 
 




