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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބައްދަލުވުން މި ފެށުނީ. މިވަުގތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެވީ އޮންލައިންކޮށް އެބަ  ވަނަ    48ރީ ކޮމިޓީެގ  ޝިއަޖުޑީ

އްރިރު މޫސާ ސިރާޖު  ޤަފޭދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން ކޮމިޓީެގ ނައިބު މު  ،އިންނެވި މުޙައްމަދު ނިހާދު

ދާ ހުޅަނުގ  ހެންވޭރު  ދެން  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ލަޠީފް،  ފޮނަދޫ  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އިރާެގ 

މެންބަރު   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކަނޑިތީމު  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީްމ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހެންވޭރު 

ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދު ދާއިރާެގ  ، ޝަހީމް  ރިޟާިއއްޒަތްތެރި  ުގރައިދޫ  އިބްރާހީމް  ެއއާެއއްކޮށް  މެންބަރު  ދެން   ،

 އުތުރު މާފަންނު. އިތުރު ބޭފުޅަކު ނެތް ދެއްތޯ. ދެން  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންިއއްޒަތްތެރި  ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ  

ތިފަހުމީ އިމްތިޔާޒުއަޅުަގނޑު   މެންބަރު ދާއިރާެގ އަޅުަގނޑު  ތި   .  އޮންލައިންކޮށް.  ބައިވެރިވަނީ  މި   ބޭފުޅުންނާ 

ކޮމި މަޖިލީސް  ނިހާދުބޭފުޅުން  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ތިއްބެވި.  އެބަ  އޮންލައިންކޮށް    ޓީަގއި  ވެސް 

ޕްރޮސެ މިއޮތީ  އެޖެންޑާަގއި  ކޮމިޓީެގ  ކަަމށްވާތީވެ.  މީހުން  ދެ  ތިބި  ކަރަންޓީންަގއި  ހޯމް  ކިއުޓަރ  އަޅުަގނޑުމެން 

ާގނޫނު ބިލަށް    ،ޖެނަރަލްެގ  ެގނައު  2008/9އެ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ކޮމިޓީން މި  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލު  މުެގ 

އެ ާގނޫނަށް ެގންނަ އިޞްލާޙު   12/ 2016ތުެގ ާގނޫނު  ޢާފައިނަލައިޒްކުރުން އަދި ހަމަ އެާއއެކުަގއި ޖިނާޢީ އިޖުރަ

މައްސަލަ ޖެހިފައި ހުރި މާއްދާތަކަށް އެއްބަސްވެ ައޅުަގނޑުމެން  ބަެއއް  ކޮމިޓީން މިހާތަނަށް ކުރި ދިރާސާތައް ޭއެގ  

އެހެންވީމާފައިނަލައި މަސައްކަތް.  ޕްރޮސެޒްކުރުމުެގ  ފުރަތަމަ  ފައްޓާނަން  އަޅުަގނޑު  ާގނޫނަށް  ،  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ 

އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރު  ކުރަމުން  މިޮގތަށް  މަސައްކަތް  ބިލުެގ  އެ  މަސައްކަތުން.  ބިލުެގ  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު 

ރިރު ކުރީ ދުވަހެކޭ އެއް ފަދައިން އެ ދައުރު އަދާކޮށްދެއްވުން  އްޤަކޮމިޓީއަށް އެހީތެރިެވއްދެްއވުަމށް ކޮމިޓީެގ ނައިބު މު

މެންނަށް ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަމަކަށްވާނެތީވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ންވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން އެ

ކިޔާފަ މިހާރު  ބިލެއް  ހުރިހާ  މި  މައްސަލަތަކެއް  އި،މިވަނީ  ފާހަަގކޮށްފައި    ދިމާވި  ކަންކަން  ވެސް  ބައެއް  އަދި 

އޭެގ ކޮށްފަ.  ޕްރޮސެ  ރަނަގޅުެވސް  މި  ެވސް  ތެރެއިން  އިޞްލާޙުަގއި  ެގންނަ  ާގނޫނަށް  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ 

ދާނީ.   ކިޔާލަމުން  މާްއދާއަކުން  މާއްދާއަކުން  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ކަންތަްއ.  ބައެއް  ފާހަަގކުރެވުނު 

ލާނަން އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު މިޮގތަށް ފާސްކޮށްފަިއ  އިދަންނަވަ  ،ންނަމަވެސްޮގސް މި ބިލު ފާސްކުރާނީ. ެއހެ

އެބަ ފޮނުވަންޖެހޭ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްެގ ބައްލަވާލެްއވުމަކަށް އިނޭގތޯ. އެ ބެއްލުމަށްފަހުަގއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް 

ެއއީ އެކަމަކާ މެދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްކާ ކޮމިޓީެގ  ފާހަަގކުރަްއވާ ެއއްވެސް ކަހަލަ އިޝޫެއއް   ދިމާވެއްޖެނަމަ 

  ބައްދަލުވުން ބާްއވާފައި ެއއަށް ޮގތެއް ނިންމީމަ ފައިނަލްވީ. އަޅުަގނޑުމެން ޑެޑްލައިނަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން މި 

ރެްއވިްއޔާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިެގން ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން މި ދައުރު ނިމެންާވއިރަށް މި ދެ ބިލު އިރާދަކު
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މި މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓާެގޓަށް  އެ  ޕްރޮސެ  ފާސްވާނެ.  އިޞްލާޙު  ކުރަނީ.  ާގނޫނަށް  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ 

ކިޔައިދެއްވަމުން   ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މާއްދާތަްއ  ބިލުެގ  ެގނައުުމެގ 

 ެގންދެވުން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ސިރާޖުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ފޮނަ

މު ދެއްތޯ.  ޤަޝުކުރިއްޔާ  ދާޮގތަށް  ކުރިއަށް  މާއްދާއެްއ  ފަހަރަކު  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އެީއ    1-11އްރިރު. 

އަދާކުރަންޕްރޮސެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  މިނިވަންކަމާެއކު  ޖެނެރަލް  ނަންބަރު    .ކިއުޓަރ  މާއްދާެގ    11ާގނޫނު  ވަނަ 

އިތުރުކުރުން މާއްދާއެއް  ޕްރޮސެ  1-11  .ފަހަތަށް  ާގނޫނުން )ހ(  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  ޖެނެރަލަށް  ކިއުޓަރ 

އަދާކުރަންވާނީ   އޭނާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އެީއ  ތަޢައްޞުބުން  މަތިކޮށްފައިވާ  މިނިވަންކަމާއެކުަގއެވެ.  ހުރެ  އެްއކިބާވެ 

 . ތޯ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ )ހ(ަގއި މާބޮޑު ކޮމެންޓެއް އޭަގއި ނެތްހެން. ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން)ހ( އަކީ އިނޭގ

ބޭނުންކުރުމުަގއި ރޮސެޕް)ށ(   ބާރުތައް  އޭނާެގ  އަދާކުރުމުަގއާއި  ވާޖިބުތައް  މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ޖެނެރަލަކީ  ކިއުޓަރ 

ކަމުަގއި މީހެއް  ދަށުަގިއވާ  ނުފޫޒެްއެގ  ފަރާތެއްެގ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެ  )ނ(  ވެެގންނުވާނެެއވެ.  އެްއވެސް  ކިއުޓަރ 

ަވކި    ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ އަދި ބާރުތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި

ެއްއޮގ ސިޔާސަތުތަކާ  މަިއަގނޑު  ކަނޑައަޅާ  ބަންޑާރަނައިބު  ނެތި،  ހޯދައިދިނުމެއް  މަންފާއެއް  ތްާވ  ފަރާތަކަށް 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކަކީ.  11އެއީ އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތުެގމަތިންނެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަރިމަތީ ސުރުޚީެއއް އޮތްކަން އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. އާދެ! އަދި 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ެއއީ    !އާދެ " އަރިމަތީ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިނިވަންކަމާެއކު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުންޕްރޮސެ "އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ 

 ސުރުޚީއަކީ އެއީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮމެންޓެއް މިވަުގތު އެްއވެސް ބޭފުޅެއްެގ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނިހާދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 ނޫނޭ، މި ސިރާޖު )ނ( ަގއި އޮތީ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ ވާހަކަ އައިމަ... 
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 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އެކުލަވައިލާނީ    !އާދެ ސިޔާސަތުތައް  މަިއަގނޑު  ވެއްޖިްއޔާ  ޮގތުން  އޮންނަ  ވެސް  މިހާރު  ނައިބު  ބަންޑާރަ  ެއއީ 

  ބަންޑާރަ ނައިބު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަ ވާހަކަ. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ނައިބު    !އާދެ ބަންޑާރަ  ެގންދާނީ.  އާދެ!  ކުރިއަށް  ޮގތުެގަމތިން  އެްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތުތަކާ  މަިއަގނޑު  އެކުލަވާލާ 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި ހަމަ އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތްހެން. އެްއވެސް ބޭފުޅެއްެގ ކޮމެންޓެއް ނެތީމަ އެ ޮގތް  

ކު  1-11މިހާރު   އަޅުަގނޑުމެން  ބަލައި  އިނޭގތޯ.  ފާސްީވކަމަށް  މާއްދާއެއް  ނެތް  ކުރިން  މިއީ  އާދެ!  ދާނީ.  ރިއަށް 

ވަނަ ނަންބަރު    11ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    12ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -2ެގ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކެއް.  11

އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް  ެގ    އަންނަނިވި  ޮގތަކީ،    11)ހ(  ކުރާ  މިހާރު  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެއިޞްލާޙު  ކިއުޓަރ 

ބުރޫއަރަ  ވާޖިބަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މައިހައިސިއްޔަތުން  ނުވަތަ  ކަެމއް  ސްފާނެފަދަ  އެްއވެސް  ފުށުައރާފަދަ  ލަޙަތު 

ކިހިނެއްތޯ އެ ާގނޫނުެގ    އަޅުަގނޑު މިހާރު ސީދާ ާގނޫނުަގއި އޮންނަޮގތް ބަލާލަން ބޭނުން އިޞްލާޙުކުރާތީވެ  ނުކުރުން.

)ހ(ެގ    12 މާއްދާެގ  ދާއިރާެގ    11ވަނަ  ކެންދޫ  އާއި  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އޮތީ.  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންފި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރީަގިއ   މީެގ  މިވަނީ  ބިލު  މި  ނުކުތާ  ފާހަަގކުރެްއވި  ތި  ދެންމެ  އިނޭގތޯ  ސިރާޖު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ދެން   އެޕްރޫވްވެފަ.  މާއްދާތަކަށް  ހުރިހާ  ހަމަ  އިނޭގތޯ.  ކޮމިޓީން  ނިމިފައި  ދިރާސާކޮށް  ެއއްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން 

ންޑެންޓް ކޮމިޝަންސްތަކާއި އިންޑިޕެންޑެންޓް ބޭބޭފުޅުންނާ މައްސަލަ ދިމާވި މާއްދާތައް ެއއީ މިޮގތަށް ހުރި އިންޑިޕެ

ބެހޭޮގތުން މިހިރަ ާގނޫނުތައް އެްއޮގތްކުރުުމެގ މަސަްއކަތެްއ ކުރުމަށް ބެހެއްޓި މާއްދާތަކެްއ އަޅުަގނޑުމެން ބެހެއްޓީ  

ެވެގން އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް  އޭރުަގއި. އެ މާއްދާތަކަށް މިހާރު އެވަނީ އެކަހަލަ ހުރިހާ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުން މެދުވެރި 
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އެްއޮގތްކުރެވޭނެ ޮގތް ހަދާފަ. އެހެންވީމާ، ދެން މިހާރު ތި ފާހަަގކުރެްއވި މާއްދާަގއި ިއޝޫއެއް އޮންނާނެހެން ހިޔެއް 

 ނުވޭ. އެކަަމކު ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވެަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށްވަނީނަމަ ބަލާލުން ރަނަގޅު.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މުޤައްރިރު ދެން މިވަުގތު އަޅުަގނޑުމެން ދެން ދެން ހުރި މާއްދާތައް ބަލާލަން ކުރިއަށް ދާނަން އެ މާއްދާ ކުޑަކޮށް 

 ޕާކްކޮށްލާފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތޯ އަޅުަގނޑަށް ވާހަކަދެކެވުނީ.  އަޅުަގނޑު ދެންމެ ދެންނެވި ާވހަކަ މައިކް ޖައްސާފައި ބަހަްއޓާފައި

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ކޮން ވާހަކައެއްތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު  އެއީ ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއވި، މުޤައްރިރު ފާހަަގކުރެްއވި މާްއދާ އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ ބަލާލަން ބޭނުންވީ.  

 ދެންނެވީ ކުރީަގއި ކޮމިޓީން ަވނީ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް ބަލާ...

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އާދެ! އާދެ! ޯއކޭ. ައޅުަގނޑު ހީކުރީ މައިކް ނުޖައްސާ... މިހާރު ކުރިއަށް ނުޮގސް ިމވަނީ ކިހިނެއްވެެގންތޯ

 

 : ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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އަޅުަގނޑުމެން  ކަނޑައަޅާނީ.  ދާން  ކުރިއަށް  ެއހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ޗެއަރމަން  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން 

 2މިއުޅެނީ ކުރިން ވެސް ބަލައި ފާސްކޮށްފައި ހުރި އެްއޗެހި ކަމަށްވާތީވެ ައޅުަގނޑު ދެން ޮއތް މާއްދާއަށް ދާނަން.  

  12  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  12ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -3ދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމައިލާފައި ކުރިއަށް މި  

އިތުރުކުރުން. ނަންބަރުތައް  ައންނަނިވި  ފަހަތަށް  ނަންބަރުެގ  ޖެނެރަލަށް ޕްރޮސެ  -13)ހ(    12  ވަނަ  ކިއުޓަރ 

ބޭނުމުަގާގ ދިނުމުެގ  ެގއްލުމެއް  ަވކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތެއްަގއި  ނުރަނަގޅު  އިޚްތިޔާރު  ބާރާއި  ލިބިދޭ  އި  ނޫނުން 

ނުވަތަ   މަޤާމުެގ  ާގބޭނުންނުކުރުން  ނަމަވެސް  ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  ކުރުމަށް  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ނޫނާ 

ކިއުޓަރ  ޕްރޮސެ  -14)ހ(    12. އެވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވިފަިއ އޮތް މާއްދާއެްއ. ދެން  ބޭނުން ނުކުރުން

އަތުވެ އުނިކަެމއް  ޤަދަރަށް  މަޤާމުެގ  ނުކުރުންޖެނެރަލްެގ  ަވުގތެއްަގއި  ެއއްވެސް  ކަމެއް  އެްއވެސް    -15.  ދާނެ 

ކަނޑައެޅިެގން ަވކި މީހަކަށް ެގއްލުން ދިނުމުެގ ނިޔަތުަގއި ނުވަތަ އޭނާެގ އަބުރު ނަާގލުުމެގ ނިޔަތުަގއި ސީދާޮގތުން 

ނުކުރުން ކަމެއް  ބޭނުންކޮށްެގން  މަޤާމުެގ  ނަަމެވސް  ނުސީދާޮގތުން  އުސޫލުޢާއް  -16.  ނުވަތަ  ކޮންމެ   ކުންތަ މު 

ލި  މީހަކަށް ޮގވެސް  ފިޔަވަިއ    ށްތަ ބިދެވޭ  މެހެމާންދާރީއެއް  ނުވަތަ  މަންފާއެއް  ނުވަތަ  އެހީއެްއ  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެއް 

ނުހޯދުން ފަރާތަކުން  އެްއެވސް  މެހެމާންދާރީއެއް  ނުވަތަ  މަންފާއެްއ  ނުވަތަ  ެއހީއެއް  ނުވަތަ  ހަދިޔާެއއް  . އެނޫން 

އި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު މާއްދާެއއް. އަދި ބަެއއް ބަދަލުތަކާ އެކީަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާ އޭރުަގ

ެއއަށް   ބޭފުޅުން ވެސް  ހުރިހާ  ެއ  ހަމަ  ކޮމިޓީން  ވެސް  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  ާއދެ!  ވެސް.  އޮތީ  އެ  މާއްދާ  އެ 

ދެން   ނަންބަރު.    4ތާއީދުކޮށްފި.  މާއްދާ   12ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ  ވަނަ  ޮގތަށް  ވަނަ  އަންނަނިވި  )ށ(  ެގ 

ޮގތަކީ،    އިޞްލާޙުކުރުން. ިމހާރު މި ކުރާ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާެގ މަޤާމުެގ ވާޖިބު  ޕްރޮސެ  -)ށ(  12އިޞްލާޙު 

މި   އެހެން  ާގއަދާކުރުމުަގއި  ހިފަހައްޓައި  މިންަގނޑުަގއި  އެންމެމަތީ  ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ބަޔާންވެެގންވާ  ނޫނުަގިއ 

ހަ  މީހުންނަށް އެ  ހުރިހާ  ވެސް  މިންވަރަށް  އެނޭގ  ތަބާވާކަން  ހަމަތަކަށް   ލަތެއްގައިހާމަތަކަށް  އެ  ވެސް 

ެގނެވި ތަބާވާންވާނެެއވެ ވެސް  އިޞްލާޙުތަކެއް  މަރުޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ައދި  ވާހަކަދެކެވި  ވެސް  އެ  އަޅުަގނޑުެމން   .

މާއްދާެގ )ށ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ ވަނަ    12ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ    -5ފާސްކުރެވިފަިއވާ މާއްދާެއއް.  

އިތުރުކުރުން ހަމަތަ  -)ނ(  12.  އަކުރު  ސުލޫކީ  ބަޔާންކުރާ  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  ޖެނެރަލް ޕްރޮސެ  އްމި  ކިއުޓަރ 

ވެސް އެ ސުލޫކީ    ކިުއޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުންތަބާވުން އެ އަކުރުެގ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން ޕްރޮސެ

ޕްރޮސެ  ތަބާވާކަން  ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ.ހަމަތަކަށް  ޖެނެރަލް  ފަރުދީ ޕްރޮސެ)ރ(    ކިއުޓަރ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

ޕްރޮސެ  ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުެގ  އަބުރުވެރިކަމާިއ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި  މިނިަވންކަމާއި  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ 

މިންަގނޑުހަމަ ސުލޫކީ  އަދި  އަޚްލާޤީ  ހިފަހައްޓަންވާނެ ހަމަކަމާއި  ކޮމިޓީ    އެވެ. ތައް  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އެ 
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މަރުޙަލާަގއި މިހާރު ވާހަކަދެކެިވ އިޞްލާޙުކުރެވިފައި އޮތް މާްއދާއެއް. އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ބިލު އެއްކޮށް ފާސްކުރާތީ  

ބަލާލަނީ.   މި  ފަހަތަށް    12ނޫނުެގ  ާގބުނެވިދިޔަ  ވަނަ ނަންބަރު.    -6ހުރިހާ މާއްދާތައް ވަކިވަކިން  ވަނަ މާއްދާެގ 

)ހ(    1-12.  ޒިންމާ އަދާކުރުމުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމަތައްޚީ.  . އަރިމަތީ ސުރުއަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން

ހަމަތައް ޕްރޮސެ އަންނަނިވި  އަދާކުރުުމަގއި  ވާޖިބުތައް  ޒިންމާތަކާއި  މަޤާމުެގ  އޭނާެގ  ޖެނެރަލް  ކިއުޓަރ 

ޤާނޫނުއަސާސީ  -1  .ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އެންމެހަ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ެއ  ާގއި  އާިއ  ތަބާވެ،  ނޫނުތަކަށް 

ނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހުއްދަ އަމުރެއް ކުރާ ފަރާތެްއެގ އަމުރަށް ރަސްމީ ވާޖިބު ާގނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާިއ، އެ  ާގ

ތަބާވަމުންދި ނަަގާގ  -2.  ންއު އަދާކުރުމުަގއި  ވެރިކަން  މިނިވަންކަން  ނޫނުެގ  ޙައްޤުތަކާއި  ރަްއޔިތުންެގ  ހައްޓަިއ، 

މަްއޗަށް   -3.  ރައްކާތެރިކުރުން ހެކީެގ  ކުރިމަތީަގިއވާ  ހަމައެކަނި  އަދި  ނުލައި  ތަޢައްޞުބަކާ  އެްއވެސް  ޒާތީ 

ވާޖިބަށް   ތިމާެގ  މަސައްކަތަށާިއ  ތިާމެގ  ކުރުމުަގއި  ެއކަން  ނިންމުމާއި  އިޚްލާޞްތެރިވުާމއި  ނިންމުންތައް 

ކުށުެގ    ާއއިސްމީ ދާއިރާެގ ތެރޭަގއި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުަގރަ  -4.  އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން

މުޢާމަލާތްކުރުން އިޙްތިރާމާއެކު  ކުރުމުަގއި  ުމޢާމަލާތް  ފަރާތްތަކާ  ކުރުުމެގޔާއިތޯ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުރުމުަގާއއިތޯ   .

އަޅުަގ ކުރިން އޮންނާނީ  ކުރުމުަގާއއި  އެއީ  ެގނައީ.  މި  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  ކުޑަކޮށް...  ނޑަށް 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު  ޕްރޮސެ  -5ކުރުމުެގޔާއި އޮތީމަ ބަހުެގ ހަމައަކަށް ެގނައުމުެގ ޮގތުން.  

ހޯދައި ފައިދާެއއް  ަވކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތެްއަގއި  ބޭނުމުގައި  ނުރަނަގޅު  ދިނުމުެގ  ެގއްލުެމއް  ނުވަތަ  ދިނުމަށް 

ޕްރޮސެާގބޭނުންނުކުރުމާއި،   ތެރޭަގިއ  ދާއިރާެގ  ޞައްޙަޮގތުަގިއ  ނޫނުެގ  އިޚްތިޔާރު  ލިބިދޭ  ޖެނެރަލަށް  ކިއުޓަރ 

މަ ވާޖިބުތަކަށާއި  ޙައްޤުތަކަށާއި  ީމހުންެގ  އެހެން  ބޭނުންކުރުމުަގިއ  އިޚްތިޔާރު  އެ  ކަށް  ލަޙަތުތަސްބޭނުންކުރުމާއި، 

ެގ    12ނޫނުެގ  ގާ މި    -6.  އިޙްތިރާމްކުރުން )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކުރާ    16ވަނަ  ނަންބަރުަގއި  ލަތުަގއި  ހާވަނަ 

އާއި ހަދިޔާ ސީދާޮގތުަގއި ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުަގއި    އާއި ޢިނާޔަތާއި މެހެމާންދާރީ  ފިޔަވަިއ، ެއއްވެސް ފަރާތެްއެގ އެހީ

ނުހޯދުން މީހަ  -7.  ނަމަވެސް  ވަކި  އެހެން  ތިމާއަށް  މުޤާބިލުަގއި  ކަެމއްެގ  ކޮށްދީފައިވާ  ފަރާތަކުން  ވަކި  ނުވަތަ  ކު 

. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި އިތުރުކުރާ ބައި. ައޅުަގނޑު  ންއުލަތަށް ތިމާ ނުެގންދި ހާކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ  

ކަށްފަހު( އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އޮފް ފުރުޞަތެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް އެބަ އަރުވަން. )ަވުގތުކޮޅަ 

ރިކޯޑުަގއި މި ހަމަ ރަނަގޅު މާއްދާތަކެއް ކަމަށް ކޮމިޓީެގ ެމންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލު އެބަ ކުރެވޭ. އަދި މި 

އަޅުަގނޑުމެން   ފާހަަގކުރޭ.  އެބަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފެންނަކަމަށް  ވެސް  ހިމެނުމަށް  ާގނޫނުތަކުަގއި  އެހެން  މާއްދާތައް 

ވެސް ތިމާެގ މަޤާުމ    މަޤާމުަގއި ދެމިހުންނައިރު އަދި މަޤާމުން ަވކިވުމަށްފަހުަގއި   -8ހެންވީމާ، ކުރިއަށް ދާނަން.  އެ

ލިބި ތިމާއަށް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ    ދީފައިވާއަދާކުރުމުަގއި  ސިއްރު  ލިބިފައިާވ  ުގޅިެގން  މަްއސަލަތަކާ  މަޢުލޫމާތުތަކާއި، 
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ހި ޮގތުަގއި  ސިއްރުެގ  ފަރާތަކަށް ާގ  -9.  ފެހެއްޓުންމަޢުލޫމާތުތައް  އެހެން  ޞައްޙަޮގތުަގއި  ޮގތުެގމަތިން  ނޫނުަގިއވާ 

ވާޖިބު   ރަސްމީ  އެންުގމާއި،  ފަރާތްތަކަށް  އަންަގންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ހާމަކުރުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ހާމަކުރަންޖެހޭ 

މަޢު ދޮުގ  ނުވަތަ  ނުރަނަގޅު  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ  އޮޅޭޮގތަށް  އަދާކުރުމުަގއި  ޙަޤީޤަތް  ލޫމާތާއި 

ހާމަނުކުރުން އިޚްތިޔާރުކުރުމުަގއާިއ  ޕްރޮސެ  -10.  މަޢުލޫމާތު  މީހުން  މަސައްކަތަށް  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ 

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުން  ާގމީހުން ޢައްޔަނުކުރުމުަގއި އެންމެ އަސާސީ ރުކުނަކީ މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ   ބިލުކަމާއި 

ބެ މުވަްއޒަފުންނާކަމުަގއި  ދިނުމާއި  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާެގ  ދިނުމާއި  ވަޒީފާ  ކަންކަމުަގއި   ލުާމއި،  އެހެނިހެން    ުގޅޭ 

ބަލަންޖެހޭ މައިަގނޑު މިންަގނޑަކީ ތަޢުލީމީޮގތުންނާއި އަޚުލާޤީޮގތުންނާއި މަސަްއކަތުެގ ޮގތުން އެކަށޭނަ ބަޔަކަށްވުން  

ބެލުން.   ވަޒީފާ   -11ކަމުަގއި  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދެއް  ސިޔާސީ  ބަިއވެރިނުވުމާއި  ބަޙުސްތަކުަގއި  ސިޔާސީ 

ތާއީ ހަރަކާތްތަކަށް  ސިޔާސީ  ކަމެއްނުކުރުމާިއ  ބޭނުންނުކުރުމާއި  ދޭހަވާފަދަ  ދެކޮޅުހަދަނީކަން  ނުވަތަ  ދުކުރަނީކަން 

ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ   -12ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ތިމާއަށް ލިބޭކަން ދޭހަވާފަދަ އެއްެވސް ކަމެއްނުކުރުން.  

ކުރަމުން ަވޒަން  އަބަދުމެ  ހާލަތަށް  ހުށަހެޅިދާނެ  ޢަމަލުތައް  ކޮރަޕްޝަނަށް    މުވަްއޒަފުން ކޮރަޕްޝަންެގ  ެގންދިއުމާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާިއ   މަޤާމުެގ  އެމީހުންެގ  ޮގތަށް  ހުންނާނެ  ޢަމަލުތައް  އެފަރާތްތަކުެގ  މަތީން  މަުގފަހިނުވާނެޮގތުެގ 

ެގންދިއުން.  ބަްއޓަންކުރަމުން  ުއސޫލުތައް  އިދާރީ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އަޚުލާޤާއި  މަސައްކަތުެގ 

ޖެ ހިންަގންޖެހޭ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޓަކަިއ  ދުރުކުރުަމށް  ޢަމަލުތަކުން  ކޮރަޕްޝަންެގ  މުަވއްޒަފުން  ޮއފީހުެގ  ނެރަލްެގ 

އުސޫލުތަްއ ހިންުގމާއި އެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުމާއި ނުޙައްޤު ުމއްސަނދިކަމުން ސަލާމަތްވެ ތިބޭކަން  

ސަމާލުވެ  ހާލަތަށް  މާލީ  އެމީހުންެގ  ޮގތުން  އެ  ކަށަވަރުކުރުުމެގ  ނަމޫނާ  ރަްއކާތެރިވެެގންވާ  ކޮރަޕްޝަނުން  ތިބުމާއި 

މުަވއްޒަފަކު   އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ނުވަތަ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  )ށ(  ދެއްކުން.  މުވަްއޒަފުންނަށް 

އަންާގނަ ނުކޮށްދޫކޮށްލުމަށް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ވަކިކަމެްއ  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ވީނަމަވެސް  ނުވަތަ  ކަމުަގއި  މަ 

ބާރުއަޅާނަމަ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ ނުވަތަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ނުވަތަ ޕޮރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  

މަސައްކަތަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމާިއއެކު ކުރިއަށްެގންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނަގޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ ލަސްނުކޮށް  

ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކަމާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އެކަން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އާދެ! މިހާރު ކުޑަ  ކޮރަޕްޝަނަށާިއ  -އެންޓި

ުގޅޭ   ކަމާއި  ރައްޔިތުންެގ  މީަގއި  ކަެމއް  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ  އިނީ.  ެގނެްއސަ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލެއް 

ރައްޔިތުންެގ ޢާއްމުކޮށް  އޮތީމަ  ހުށަހަޅަންވާނެޭއ  ރައްޔިތުންެގ  ކޮމިޓީއަކަށް  ބުނާޮގތުން  ގަވާއިދުަގިއ  މަޖިލީހުެގ   

ވެސް.   ހުށަހެޅުން  ވެސް. ސިޓީ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ރައީސަށް  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އޮންނަނީ  ހުށަހަޅަން  މަޖިލީހަށް 

ޅަން އޮތީމަ އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަ މަޝްވަރާއަކަށް މި ދަނީ މީަގއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކަމާއިުގޅޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ
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ިއދާރީޮގތުން، ރަްއޔިތުންެގ   މިތާނަގއި  ފޮނުވާނީ. ދެން  މަޖިލީހަށޭ  ޢާއްުމކޮށް ރައްޔިތުންެގ  ހިތަށްއަރަނީ  އަޅުަގނޑު 

މަޖިލީހުެގ އިދާރީޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ކަނޑައަޅާނެ އެ ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮމިޓީއެއް. ެއޮގތަކަށް ނޫންތޯ  

އޮންނާ އެކަން  ޑްރާފްޓްކުރާއިރުަގިއ ؟ ނީއަސްލު  ާގނޫނުތައް  މިހާރު  ފާހަަގކުރޭ  އެބަ  އިދާރީޮގތުން  އެހެންނަމަވެސް، 

 އެްއޮގތްކުރުުމެގ ޮގތުންނޭ މިޮގތަށް ކޮމިޓީ އެޮގތަށް ޖެހިފައި އެއިނދީ އެހެންވީމަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފޮނުއްވަ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  މުއަްއސަސާައކުން  ކޮމިޓީއަކަށް  އެހެން  ވަކި  ެއޑްރެސްކުރަްއަވވާނީކީ  ސިޓީއެްއ  ވާ 

 ؟ނޫން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ދެއްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

މަޖިލީހަށް ސިޓީއެްއ   ރައްޔިތުންެގ  އިނޭގތޯ.  އިންނަނީ  ެއޮގތަށް  ވެސް  ަގވާއިދުަގިއ  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  އާދެ! 

މަޖިލީހުެގ   ރައްޔިތުންެގ  އެޑްރެސްކުރައްވަންޖެހޭނީ  ކަމުގައިވަނީނަމަ  ހުށަހަޅާ  ކަމެއް  ކަމުަގިއވަނީނަމަ،  ފޮނުވާ 

އެ މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް.  އެހެން ރައީސަށް  މިބާވަތުެގ  އެއްޮގތްވާންވީ  ާގނޫނު  މި  ޮގތުން  އްޮގތްކުރުމުެގ 

މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ޮގތަކީ  އެްއޮގތްވާންވީ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެބަެގނޭ.  ބަދަލު  ވެސް  ާގނޫނުތައް 

ެއޮގތަ ެއއީހެން،  ށް އަޅުަގނޑަށް  ހުށަހަޅާޮގތަށްހެން ދެން ހުރި ާގނޫނުތައް ވެސް ބަދަލުވާންވީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

އެހެންވީާމ،   އެޮގތަށް.  ކުރަނީ  ވެސް  ތާއީދު  ނުކުރަްއވާ،  އިޢުތިރާޟެއް  ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  ކޮމިޓީން  މި  ހީވަނީ 

އެންޓި މީަގއި  ދެން  ބަދަލުކޮށްލާނަން.  އެޮގތަށް  ޮގތް  -އަޅުަގނޑުމެން  ރަނަގޅު  ހަމަ  އެއީ  އޮތުން  ކޮރަޕްޝަން 

ޮއޑިޓަ އޮތީ  ޭއަގިއ  ކުރިން  މިބާވަތުެގ  ކަންނޭނޭގ.  އެހެންނަމަވެސް،  ހުށަހަޅާޮގތަށް.  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލްެގ  ރ 

އެންޓި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  އެހެންވީމާ، -މައްސަލަތައް  މިހާރު  ކޮމިޓީއަށް.  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކަަމށް  ކޮރަޕްޝަނަށް 

އެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެކަން  ަމޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ެގނަީއ  މި  ބަދަލެްއ  ކުޑަ  ބަދަލުކުރީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް 

ކުރިން މި އޮތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ކަމާއިބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާ ކަމުަގިއވަނީނަމަ ފޮނުވަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންެގ  

ައޅުަގނޑުމެން ެއ މާއްދާެގ  މަޖިލީހަ ށް ކަމަށް ވަކި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުުމެގ ބަދަލުަގއި. އެހެންވީމާ، )ނ( އެޮގތަށް 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ދާނަން.  އަށް  )ނ(  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފާސްވީ.  ވެސް  )ށ( 

ރަލްެގ އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ވަޒީފާެގ މަިއަގނޑު ެއްއ ޒިންމާތަކަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެ
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ަވޒީފާެގ އެއްބަސްވުުމަގއި އެއިން ކަމެއް ހިމެނިފަިއނުވި ނަމަވެސްއެވެ. އަދި   އަސާސް ކަުމަގއި ބެލެވޭނެެއެވ. އެއީ 

މުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. ދެން  އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ އެީމހަކާއިމެދު ތައުދީބީ ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ހާލަތެއް އުފަންވުން ކަ 

ެއީއ   ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  އިންހެން  ވެސް  ކޮމެންޓެއް  ޭއަގއި  އެބައިން  ޖަހާފައި  ެއީއ  މީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ެއިއންދީ ކޮމެންޓެއްތޯ  ވަޒީފާެގ  ؟ ކިހިނެއްތޯ  އެތަން.  އިން  ެގނެސްފަިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެޓީން  ެއއީ  އާދެ! 

ރިފަރކުރުމު ފާސްވީ.  އެއްބަސްވުމަށް  ވެސް  މާއްދާ  ެއ  ެއޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ރަނަގޅު.  އެޮގތަށް  ޮގތުން  ެގ 

. އޭެގ އަރިމަތީ ސުރުޚީައކީ، ިއތުރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރުން. 2-12އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުަގނޑުެމން އިތުރު މި ކުރަނީ  

ނު  އަދާކޮށްެގން  ަވޒީފާއެއް  އިތުރު  ލިބޭ  އާމްދަނީ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  )ހ(  )ށ(  ވާނެެއވެ. 

ޖެނެރަލް އެްއވެސް ފައިދާއެްއ ނުވަތަ މަންފާެއއް ލިބޭޮގތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާެއއް ނުވަތަ މަންފާއެްއ  

ނުވަތަ  ދީ  ޚިދުމަތް  ާގނޫނީ  ފަރާތަކަށް  އަމިއްލަ  ިވޔަސް  ކަމުަގއި  ސާބަހަށް  ހިލޭ  ނުވަތަ  ޮގތުން  ހޯދައިދިނުމުެގ 

އެްއވެސް  ޕްރޮސެކިއުޓަ ުގޅޭ  ަމސައްކަތަކާ  އެްއވެސް  ހިމެނޭ  ދާިއރާަގއި  މަސްއޫލިްއޔަތުެގ  ަމޤާމުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ރ 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބަޙުސްކޮށްލަން.  ކުޑަކޮށް  މާްއދާއަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  ވިޔަފާރިެއއް 

މިއޮތްގޮ  މިހާރު  މާއްދާަގިއ،  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާެގ  މުޤައްރިރު  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ވިޔަފާރިކުރެވޭނެއޭ.  ތަކީ 

ވިޔަފާރިޭއ ނުކުރެވޭނީ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް ިމަގިއ މާއްދާަގއި އެހެން ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާފައި، ހަމަ އޮފް ދަ 

އަޅުަގނޑަށް  ؟ ންނެވިތޯރެކޯޑްަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮށް ދައްކާލަން ކަމަށް. މައިކް ނުޖެހި އިނޭގތޯ. ނިހާދު އެބަހު

ހީވަނީ ނިހާދު ފުރުޞަތަކަށް އެދެން އުޅޭހެން. މުޤައްރިރު ކުރިއަށް ެގންދަވާ އިނޭގތޯ. އަޑެއްނެތް އިނޭގތޯ ައޑެއް  

އަޅުަގނޑުމެން އަދި ކުޑަކޮށް ބަޙުސް މި ކޮށްލަނީ  ؟ އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަށް ެގންދަންވީ؟ ނުލިބޭ، އެހެންތޯ

މާއްދާގައި.   ކަމަށް.  އެ  ނޫން  ބައްދަލުވުމެްއ  ލައިވް  މިީއކީ  ކުޑަކޮށް،  ރެކޯޑުަގިއ  ދަ  އޮފް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު، 

ނު ލަިއވް  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  ލަިއެވއް  ރެކޯޑުަގިއ،  ދަ  އޮން  އޯކޭ.  ރަނަގޅުވާނެ.  އެހެންވީމާ،    މިހާރު ީވމަ 

  ކުރެވޭޮގތަށް މި މާއްދާތައް އޮތީމަ އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވެެގން މިުއޅެނީ ހަމަ ވިޔަފާރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަރަށް   ބައްދަކުރަންޖެހުނީ.  މީހުން  ހުރިހާ  މުޤައްރިރުންނާ  ކޮމިޓީތަކުެގ  ަމއްސަލަިއަގިއ  ތި  އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި 

ދިޔަ މަޝްވަރާތަކެއް  ދުވަހުެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ތިކަމަށް  އަނެއްކާ  ކިހިނެއްތޯވާނީ   ިގނަދުވަހުެގ  ހެދީމަ  ތިހެން  އިނޭގ. 

ނުހެދީމަ، ދެން ވަރަށް ިގނަ މީހުން މި އެދުނީ ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލާއި އަދި އެނޫން ވެސް ތަންތަނުެގ މީހުން، 
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ކޮމިޝަންތަކުެގ މީހުން. އެކަަމކު އެްއވެސް ހާލަތެްއަގިއ، ެއމީހުން ހަމައެކަނި ސެލަރީ ބޭސްޑަށް އުޅޭ މީހުން. ދެން 

 ބޮޑު ސެލަރީއެއް ނޫން ަމޤާމުތަކަށް...މާކަ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އާނ، ކުރިއަށް ކުރިއަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަ އޮންނަ  އެހެން  އަބަދު  ލިމިޓެޑްވެފައި  އާމްދަނީ  މުޅި  އެމީހުންެގ  ެއޮގތަށް  ކުރިމަތިލުމުަގއި  މަޤާމުތަކަށް  ށް އެ 

އެމީހުންނަށް  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ދެން  ނުލިބެއޭ.  މީހުން  ރަނަގޅު  ވެސް  މީހުން  ކުރިމަތިލާނެ  އޮތީމާ  އެހެން 

ހާމަކުރަންޖެހޭ،  އެބަ  ޑިކްލަރޭޝަން  އެމީހުން  އެހެންނަމަވެސް،  ބާއްވާފައި  ދޫކޮށްލާފައި  އުސޫލެއް  ވިޔަފާރިކުރެވޭ 

ދޯ ޑިކްލަރޭޓްކުރަންޖެހޭ  ކު؟ އެސެޓް  ޒާތެްއެގ  ޑިކްލެއަރ  އެއްވެސް  ުގޅުންހުރި  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ދެން  ރަންޖެހޭ. 

ބުނާނެތާ   މީހުން  ބައެއް  މިސާލަކަށް  އެހެންވީމާ،  ޮގތަކީ.  ެއއްބަސްވެވުނު  އެއީ  ނުވާނެއޭ  ކޮށްެގން  ވިޔަފާރިެއއް 

ކުންފުނީަގއި. ދެން  އެމީހެއްެގ ފެމެލީ އެމީހުން ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތައް ެއވެސް ހަމަ ިވޔަފާރިެއއްނު ކުންފުނި  

 އެމީހުން ހަމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުއްޓުމަށް އައިސްފައޭ އޮންނަންވާނީ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ޖިމް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މިސާލަކަށް  އިނޭގ،  މިސާލެއް  ހަމަ  އިނޭގތޯ  ޗެއަރމަން  މިސާލަކަށް،  އެކަމަކު 

 ؟ ހިންަގނީ މިސާލަކަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޖިމަށް ދާނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރެ ޖެނެރަލް ޖިމަކަށް ނޫންތޯ އޭރުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އް ނެތޭ. އާދެ! މައްސަލައެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖިމަށް ދިޔައިމަ ؟ އޭރުން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދާނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖިމަކަށް ނޫންތޯ

ފަހަރެއްަގއި ެއްއޮގތަކީ ދެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޭެގން ދަޢުވާ އެއްޗެހީަގއި ފޭވަރއެއް ނުކޮށްދީފާނެ. އެކަމަކު  
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އުޓަރ ޖެނެރަލަށް ިވޔަފާރީެގ ނާޖާއިޒު ފައިދާެއއް ނެެގނީެއއް ނޫންތޯ އޭރުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްވީމަ ޕްރޮސެކި

 މީަގއި.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އަޅުަގނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނީ އެއީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށްވާތީ ދާ ދިއުމަށްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ފަހަރެްއަގިއ  އެހެނެއްނޫ ޖިމެްއވީމަ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފެންނާނީ  ވެސް  އެންމެންނަށް  ހަަމ  އެ  ންތޯވާނީ. 

އެތަނަށް ދިޔައިމަ ފަހަރައްަގިއ ހަމަ ކޮންމެވެސް ޮގތަކުން ފައިދާެއއްވެދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި އެންމެން ދާނީ އެތަނަކަށް  

 ައޅުަގނޑު ޖިމެއް ހުޅުވާފައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖިމެއް ނޫންތޯ އޭރުން. އޭރުން ޖިމް ހަދައިެގން، މިސާލަކަށް

 ހުޅުވިްއޔާ އަޅުަގނޑުެގ ޖިމަކަށް ނޫން މީހުން ދާނީ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޖިމަށް އޭރުން ދާނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއީ ދެން  އަތަކަށް.  ހުރިހާ  ހުންނާނެ  ވެސް  ޕޮއިންޓްސް  ތިކަހަލަ  ތީަގއި  ތި  ދެން  އޭރުަގއި  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  ކީ 

ެއޑްވާންޓޭޖަސްތަކާިއ   ފައިދާތަކާއި  ހުރި  ޭއަގއި  ހިންިގއޭ  މަޝްވަރާ  މުޤައްރިރުންތައް  ހުރިހާ  ހިމެނުނު  ކޮމިޓީަގއި 

ެއ   އެއްކޮށް  ޖެހޭނީ.  ހަދަން  މިހެންނޭ  އެއްބަސްެވވުނީ  އެންމެންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި  ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖަސްތަކަށް 

އިނޭގނުންހޭ  މީހުންނަށް   މީހަކު.  ނުލާނެއޭ  ކުރިމަތިވެސް  ދެން  އޭރުން  ނުވާނެޭއ.  ހުއްޓިެގން  ިވޔަފާރިކުރުން  ވެސް 

އިތުރު   އެހެން  އެމީހުންެގ  ނެތޭ  ދެން  އެކަންޏޭ.  ސެލަރީއެއް  ހަމައެކަނި  އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  އެމީހުންނަށް  ދެން 

 ާއިއ އެކުަގއި.  އެްއވެސް ޮގތެއް. އަނެއްކާ ލަިއފްޓައިމް ޗޭނާެއއް ނޫންވީމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އެހެންވީމާ، ައޅެ ޢަލީ ޙުސަިއން ކޮންމެވެސްކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ފާހަަގކޮށްލާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 
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ހީވަނީ   ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  އެއަށްވުރެ  އަދި  ކުރިމަތިލާނެ  ވެސް  މީހުން  މީހުން.  އިނޭގތޯ  ކުރިމަތިލާނެހެން 

ެއކްސްޕީރިއެންސަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމަ ކަމެއް ނޫން ކަމެއް ކަމަށް ހަދާފައި އެ  އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ މަޖިލީހަުގއި 

ހީވަނީ މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ބަޔަކަށް ދޫކޮށްލާ އުސޫލުން އަޅުަގނޑުމެން ތިބެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް  

އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ނޫނިއްޔާ އާންމުންނަށް އެކައުންޓަބަލް ވާންޖެހޭއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  

 ވެސް އަދި  މަޅިއަރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް

ކުންފުންޏެއްަގިއ   ލިސްޓެޑް  ނުވަތަ  އަންޑަރޓޭކިންގ  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ވެސް  މިނިސްޓަރުން  ވެސް  ފަނޑިޔާރުން 

ވިޔަފާރިއެްއ   އެއްެވސް  ބާވަތެްއެގ  ެއްއވެސް  ިވޔަފާރިެއއްަގއި،  އެްއވެސް  އިތުރުން  އޮތުުމެގ  ހިއްސާ  އެމީހެއްެގ 

ބައިވެރިެވެގނެއް ނުވާނެ. އެހެންނޫން، ވަން އޮފް   ޢަމަލީޮގތުން ވިޔަސް އެނޫންޮގތަކަށް ވެސް ިވޔަފާރީެގ އުސޫލުން 

ޓްރާންސެކްޝަން އިނޭގތޯ، ިމސާލަކަށް އެމީހެއްެގ އަތުަގއި އޮންނަ އެއްޗެއް ިވއްކާލުން، އެމީހެއްެގ އަތުަގއި އޮންނަ 

ަގތުން އެއީ އަދި މުޅިން އެހެން    ޯގްއޗެއް ިވއްކާލުން ނޫނިްއޔާ މުދަލެއް ވިްއކާލުން ހަރު މުދަލެއް މީހެއްެގ އަތުން

ކަމެއް. ެއއީކީ އަނެއްހެން ވަން އޮފް ޓްރާންސެކްޝަނެއް ޮގތުަގއި ކުރާކަމެއް ެއކަމަކު ކުރިއަށްދާމީހުން ވިޔަފާރިއެްއ  

އެްއވެސް   އެހެން  އިސްތިސްނާވާންޖެހޭނެ.  ކަންތައްތައް  މިދެންނެވި  ނޫން.  ކުރުމެއް  މުޢާމަލާތްކުރާ  ޮގތުަގއި 

 ކުރެވޭޮގތަށް އޮތުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަމޭ ކިޔާފައި ހަމަ މި މީހުންނަށް އެއްކަލަ ބުނާހެން ވިޔަފާރިެއއް

ހުޅުވާލެޭވ ނުރަނަގޅު ދޮރެއް ކަމުަގިއ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑަކަށް ެއއްޮގތަކަށް ވެސް ތާއީދެްއ ނުކުރެވޭ 

 ވޭ ޮގތަކަށް ބާއްވަން. މިޮގތަށް މި މާއްދާ، އެްއވެސް ވިޔަފާރިެއއް ކުރެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

މެޖޯރިޓީ   ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިވަުގތުަގއި  މިސާލަކަށް  ފާހަަގވާކަމަކީ  ުމޤައްރިރު،  ީމަގއި  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ހައިން ކަންކަން ކުރެވޭނެޮގތަށް އޮތަސް  އޮެވެގން އަޅުަގނޑުމެން ޢައްޔަންކުރާ މީހުން ރަނަގޅުވީމަ އެމީހުނަށް ފަސޭ

މަޖިލީހެއް   ކަހަލަ  މަޖިލިސް  މިދިޔަ  ހުރެފައި  ވެރިެއއް  ކަހަލަ  ޔާމީން  މިސާލަކަށް  އައިސްެގން،  ހާލަތެއް  މިނޫން 

މިހާރަށް  އެކަނި  މިއީ  އިނޭގތޯ.  ދާނީ  އޭރުން  ޯގސްކޮށްހެން  ވަރަށް  ހަމަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޭރުން  އޮތިްއޔާ 

  ކުރަންޏާ ރަނަގޅު... ވިސްނަިއެގން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޚިޔާލު ތި  ހަމަ  ވެސް    މީަގއި  ެއއްކަމެއް  އެކަކު  ރަނަގޅީ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  އެބަހުްއޓޭ.  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ 

ނެ  ނުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އެއީ ހަމަ، ދެން މީެގ ތެރެއިން އެއްބަސްނުވެވުނު މާއްދާ، ހަމަަގިއމު އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ

މިހެން   ބިލުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުެމން  އެހެންނޫނިއްޔާ  އެހެންތާވާންޖެހޭނީ.  އެްއޮގތްވާން.  ކޮމިޝަންސްތަކާ  އެހެން 

ލިޔެފައި އަނެއް ބިލެްއަގއި ެއނެއްހެން ލިޔުނީމަ އޭެގ އިންސާފު ވެސް ެގއްލިދާތީވެ އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވިޮގތަށް  

މިކަހަލަ ހުރިހާ ބިލުތައް ދިޔަ ހުރިހާ މުޤައްރިރުންެގ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވީ.  މުޤައްރިރުންެގ މި ހުރިހާ ޒާތެއްެގ ބިލު  

ދެން އޭަގއި ޗެއަރކޮށްދެްއވީ ވެސް ނައިބު ރައީސް މަޖިލީހުެގ އިނޭގތޯ ެއކަން ެއއްޮގތް ކުރުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުމުެގ  

ޮގތަށް ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދެކެވުނު އިނޭގތޯ. ކަންތަކުަގއި. ދެން ވަރަށް ފުޅަކޮށް ވާހަކަ ހަމަ ތި މަޢުޟޫޢުަގއި ހަމަ ތި

އެ ދީފިއްޔާ ދެން ކިހިނެއްހޭ ވާނީ މިހެންމިހެނޭ. އެކަމަކު ދެން ނުދީފިއްޔާ ވެސް ކިހިނެއްހޭ ވާނީ. ދެން އެ ހުރިހާ 

ބަ މިހާރު  ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ  މި  މިހެންނޭވެފައި އޮތީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ޮގސްފަިއ  ތެރެއިން  ެއއް  އެްއޗެްއެގ 

ފާސްކޮށްފި  މިހާރު  ބިލު  ކޮމިޝަންެގ  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އިނޭގތޯ.  ފާސްވެސްކޮށްފި  އެ  ކޮމިޓީތަކުން  އެހެން 

އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ އެބައާދޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ބިލު ލަސްވުމުެގ ވާހަކަތަކެއް ެއއްކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އިނޭގތޯ.  

އަޅުަގނޑުމެން   އަނެއްކާ  ދެން  ތިޮގތަކަށް  އެހެންވީމާ،  ޮގތުަގއި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަގައިމު  އެކަންޏޭ 

 ބެލިެގންދާނީ. އެހެން ކޮމިޝަންތަކަށް މިހާރު އެ އޮތީ ނިންމާފަ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ރަނަގޅު ހަދަން  މީަގިއ  އެބަބުނޭ  މިއިންޮގތަށް ކަމަށް    ޮގތެއް  އިދާރީކުދިން  މިހާރު  ފެންނަ.  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ލާޙު  ޞްދެން ފްލޯަގއި އި  .ލާޙު ހުށަހަޅަންޞްދުަވސް ލިބެއެއް ނޫންތޯ އިތުރަށް މިއަށް އި  3ވާހަކަދެކެވިފައި އަދި  

ދެވޭނެ  ކުރިއަށް  އެްއޮގތް  ހުށަހަޅައިެގން  މާއްދާތައް  މި  ހަމަގައިމުޮގތަކަށް  އަޅުަގނޑަށް  އަދިެވސް.  ވެސް    ކުރުމަށް 

މެޖޯރިޓީ ެއޮގތަށް ެއއްބަސްވަންޏާ   ،އުނދަޫގ މިޮގތަށް މި މާއްދާ ޮއެވެގން ކުރިއަށްދާން. އެހެންނަމަވެސް  ވަރަށް ވަރަށް

 އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ. ެއއީ އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިނިވަން މުައއްސަސާއެްއެގ... 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ޕަ ވެސް    ވެސް މިހެންޮގސް ވަޒީރަކު  ސަނަލީ އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުރއަޅުަގނޑުެގ ވެސް ހަމަ 

މަޖިލިސް  ރައްޔިތުންެގ  ނެތް.  ަމއްސަލަެއއް  އޭަގއި  މީހުން.  ތަނެއްެގ  ހުރިހާ  ހަމަ  އިނޭގތޯ  ނުކުރިްއޔާއޭ  ވިޔަފާރި 

ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައޭ މިހިސާބަށް   ހުރިހާ  ންނެވީ ތިމެންބަރުން ވެސް. އެކަމަކު ިމދެ
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ދެން މިހިސާބުން އަޅުަގނޑު ތި ބަދަލުކުރީމާ އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެން ޑެޑްލައިންތަކަށް    ،ދިޔައީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

އަނެ ދެން  ފާސްކޮށް  މިހާރު  އޭތި  ކޮމިޓީތަކުަގއި  އެހެން  ެއއިން   އްކާވޯކްކުރުާމއި  ޮގސް  އެހިސާބަށް  ވެސް 

ެއހެން   ނިންމާޮގތަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ިވޔަސް  ކޮންމެޮގތެްއ  މިހާރު  ނުވެ،  ވެސް  އަންޑަސްޓޭންޑެއް  ކޮމިޓީތަކުން 

އަޅުަގނޑުެގ  އެބައޮތް  ފިޔަރ  އެ  ނުކުމެދާނެތީ  ނަތީޖާއެއް  އެކަހަލަ  ތަފާތުވީ.  ވެސް  އަނެްއކާ  އެއްބަސްނުވެއްޖިއްޔާ 

އަޅުަގނ ެއކަމަކު  އަދި.  އިނޭގތޯ.  ފާސްކުރިޔަސް  ތިޮގތަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީަގއި  މި  ނެތް  މަްއސަލަެއއް  ޑުެގ 

ހަމަ  އެހެންެވެގން  އަނެއްކާ.  ދިމާވީ  މައްސަލަެއއް  އެ  ދެން  ނުވެއްޖިއްޔާ  އެހެން  އެކަން  ކޮމިޓީތަކުަގއި  އެހެން 

 ސާބު ތިއީ.އެްއޮގތްކުރުުމެގ ޮގތުން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ދެވުނު ހި

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މުޤައްރިރުވީނޫންތޯ  މަޑުކޮށްލާފައި  މާދަމާއަށް  ފާސްކުރުން  އެއްކޮށް  ބިލު  މި  އެއްކޮށް  ާގނޫނު  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ހަކަދައްކާލަން. އަދިވެސް އިތުރު މުޤައްރިރުންނާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! ދައްކާލެވިދާނެ. ތި މާްއދާ ބައިންދާފައި އެހެން އެްއޗެހި.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ފާސްކޮށްލީމަ.މާދަމާ ނޫނަސް މި ދައުރު ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނެނޫންތޯ މާދަމާ މީތި އެއްކޮށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީމާ، މާދަމާއަށް އެ މާއްދާ ބާއްވަމާ ހިނާގ އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޝްވަރާކޮށްލާނަން. އެކަމަކު މިހާރު ހިއުމަން  

މީހުން ރައިޓްސް ކޮމިޓީެގ ެއ ބިލު ފާސްކޮށްފި މިއަދު އިނޭގތޯ. ދެން އެހެން ކޮމިޓީތަކުެގ ޮގތެްއ އަދި ނޭނޭގ. އެ  

އެއްޗަކާިއެގން   ހުރި  ދެން  ބާްއވާލާފައި  މާއްދާ  އޯކޭ  ކުރާނެ.  ވޯކްތަްއ  އެ  މިއަދު  ދަންޏާމުން  ޓާެގޓަށް  ވެސް 

މައިަގނޑު ބޮޑު އެތި ެއ   ކުރިއަށްޮގސް ައވަހަށް ނިންމާލައްވާ. އޭރުން ކްިއކްލީ ތީތި ނިންމާލެވުނީމަ ދެން އަސްލު 

 އޮތީ. ބޮޑު ބިލު. 
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 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑުމެން   ޕާކްކޮށްފައި  މާއްދާ  މި  ނިންމާލަން.  މީތި  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  އާދެ! 

ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  އަދި  ވެސް  ފޮނުވާލާފަިއ  ެއކަމަކު  ފޮނުވާލެވިދާނެ.  ިއންޮގތަށް  މި  ދެން  ކުރިއަށްދާނީ. 

އި މީަގއި  ވެސް،  އަޅުަގނޑުމެން  ފްލޯަގއި  ދާޮގތަށް  ފްލޯއަށް  ބޭނުން.  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާއަކަށްދާން  ތުރު 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެޮގތެއް ިވޔަސް މި ދައުރުަގއި ނިންމާލެވޭނީ މިހާރު ތި ބުނާޮގތަށް ގެންޮގސްެގން. އަޅުަގނޑުމެން 

ހުރި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ުގޅޭޮގތުން  މާއްދާއާ  މި  އިތުރަށް  ފްލޯަގއި  ެގންނަޮގތަށް  ދެން  ެއއްޗެހި  ކަންބޮޑުވުންތަކާއި   

ހަދާނީ. އެހެން ހަދާނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެއްބަސް މި ވެވުނީ ެއޮގތަށް ކުރިއަށްދާން ފްލޯއިން މިއަށް ދެން  

ހުރިހާ  ވީނަަމވެސް  ހުރިކަމުަގއި  މިހެން  އަދި  ިވސްނުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަނޑައަޅަން.  ޮގތެއް  މާއްދާއަށް  މި 

ނުފެނޭ. ާގ ވެސް  އަޅުަގނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ރަނަގޅުޮގތެްއ  ެއީއ  އޮތުން  ޮގތަށް  ެއކި  ާގނޫނުަގިއ  އެކިއެކި  ނޫނެްއަގިއ 

އޮތް   ދެން  އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށްދާނީ.  ވާހަކަދަްއކާޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބެހޭޮގތުން  މިާއިއ  ފްލޯަގއި  އެހެންވީމާ، 

ދަނީ. )ނ( މަޤާ މުަގއި ހަިއސިއްޔަތުން މެނުވީ ދައުލަތުެގ އެްއވެސް ކޮމިޝަނެއްަގއި  މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑުމެން މި 

ނުވަތަ   ވިޔަސް  އުޖޫރައަކަށް  ޖަމާޢަތެއްަގއި  ޖަމުޢިއްޔާ،  ނުވަތަ  މަޖިލީހެއްަގއި  ނުަވތަ  ކައުންސިލެްއަގއި  ނުވަތަ 

ހަމަ ރަނ ެއއީ  ނެތް.  މަްއސަލައެއް  ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ.  ނަަމވެސް  ނުލައި  ާމއްދާ ވެސް  އުޖޫރައަކާ  އެ  ަގޅު. 

ޖަމާޢަތެއް  މަދަނީ  ބާވަތުެގ  ފުށުއަރާފާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިުއޓަރ  ފާސްވީ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.   ވެސް  އޭަގއި  ނެތް  މައްސަލަެއއް  ޖެނެރަލްވެެގންނުވާނެެއވެ.  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މެންބަރަކަށް 

އުނިކޮށްފައި ނުވަތަ    އަޅުަގނޑުމެން  ޯގްއޗެއް  އޮތް  ނަމުަގއި  ތިމާެގ  އެއީ  ކިޔާލާނަން.  ހަމަ  ވެސް  މާއްދާއެއް  ިއން 

ެގެއއް ބާޒާރުަގއި އެފަދަ ޯގްއޗެއް ނުވަތަ ެގެއްއެގ ައުގ ޢާއްމުކޮށް ހުރި އަަގށްވުރެން ބޮޑުނޫން އަަގކަށް ވިްއކާލުމާިއ  

ކުށް ޢާއްމުކޮށް  ބާޒާރުަގއި  ެގެއްއެގ  ެއ  ނުވަތަ  ޯގްއޗެއް  ކުށްޔަކަށް،  އެފަދަ  ބޮޑުނޫން  ައަގށްުވރެން  ޔަށްދީއުޅޭ 

ތެރޭަގއި   މަސަްއކަތުެގ  ާއއި  ވިޔަފާރި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ހ(ަގިއ  މާއްދާެގ  މި  ހޯދުން  އާމްދަނީ  ކުށްޔަށްދީެގން 

ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެ މާއްދާ އުނި މިކޮށްލަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ާގނޫނުން. މި  ހިމެނިެގން ނުވާނެެއވެ. 

މާއްދާައކީ   އިތުރުކުރާ  ދެން  ކުރިއަށްދާނަން.  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  އެޮގތަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ    3-12ކޮމިޓީން  )ހ( 

އުފެދުމަކަށް  ފުށުއެރުމެއް  ެއއްެވސް  ދެމެދު  މަސްލަޙަތާއި  އޭނާެގ  ވާޖިބާއި  ރަސްމީ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޖެނެރަލް 

( މާއްދާެގ  މި  )ށ(  ރަނަގޅު.  މަސްލަޙަތު  ފުރުޞަތުދީެގންނުވާނެެއވެ.  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ަގއި  ހ( 

ސީދާ   އޭނާ  ދަރިންނާއި  އޭނާެގ  ާއއި  މީހާ  އިނދެެގންއުޅޭ  އޭނާ  ުއސޫލާއި  ެއވާ  ބުނެފައި  ފުށޫއެރުންކަމަށް 

ފުށުއެރުންކަމުަގިއ   މަސްލަޙަތު  ފަރާތުެގ  އެ  ވެސް  ފުށުއެރުމަކީ  މަސްލަޙަތު  މީހުންެގ  އެހެން  ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ 
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ެއވެ. ރަނަގޅު. )ނ( ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުަގއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ބެލެވޭނެ

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން   ދިމާވެދާނެ ކަމަށް  ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ހާލަތެއް  ފުށުއަރާފާނެފަދަ  ޖެނެރަލްެގ މަސްލަޙަތު 

ތަނާޒިލުވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަމއްސަލަ ބެލުުމަގިއ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް   ބަޔާންކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން

އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވަިއެގން ނުވާނެއެވެ. ައދި އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުަގއި ޭއެގ ފަހުން އެއްވެސް  

ފަ އޭެގ  ނިންމުމުަގއި  މަްއސަލަެއްއ  އެ  ބަިއވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ.  މިންވަރަކަށް  މިންވަރަކަށް  އެްއވެސް  ހުން 

ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ. އެހެންވީމާ، ފަހުން ވެސް އެއް ނޫން ދެއްތޯ. ފަހުން ހަމަ އެވަރުން އިނީމަ ރަނަގޅުވާނެ  

އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީ.   މެންބަރަކު  ެއއްެވސް  ކުރިއަށް،  ފެންނަނީ.  ކަމަށް  ރަނަގޅު  ެއޮގތަށް  ކޮމިޓީން  އާދެ!  ދެއްތޯ. 

ަގއި ބަޔާންވެެގންވާ އުސޫލުތައް ކަމާިއުގޅޭ ނިސްބަތަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ )ރ( މި މާއްދާ ެގ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( 

ަގިއ   )ނ(  އަދި  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  މި  )ބ(  ހިނާގނެއެވެ.  ވެސް  މައްޗަށް  މުަވްއޒަފުންެގ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ 

މަޤާމުަގއި ހުރެ އެކަން އެކަށީެގންނުވާ ކަެމއް ބަޔާންެވެގންވާ އުސޫލަކާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޚިލާފުވުަމކީ އޭނާ  

ކުރިކަމުަގއި ބަލަިއ އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާނެ ހާލަތެއް ކަމުަގިއ ބެލެވޭނެއެވެ. ރަނަގޅު. )ޅ( މި މާއްދާެގ )ހ(،  

ޚިލާފުވުމަކީ މުވައްޒަފަކު  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިުއޓަރ  އުސޫލަކާ  ބަޔާންވެެގންވާ  ަގއި  )ނ(  އަދި  ިމ  )ށ(   

ާގނޫނުެގ އެހެން މާއްދާެއްއަގިއ ނުވަތަ އެހެން ާގނޫނެއްަގިއ އެހެން ޮގތަކަށް އޮތް ނަމަެވސް އޭނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ 

ބެލެވޭނެެއވެ.   ކަުމަގއި  ހާލަތެއް  ވަކިކުރެވިދާނެ  ަމޤާމުން  އޭނާެގ  ބަލައި  ކަމުަގއި  ކަމެްއ  އެކަށީެގންނުާވ  ކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ    12، ސިޔާސަތުތައް ެއކަށަެއޅުން. މި ާގނޫނުެގ  1-12ަގއި އެ  ރަނަގޅު. އަރިމަތީ ސުރުޚީެއްއެގ ޮގތު

ބޭނުންވާ    1-12 ޓަކައި  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ފުރިހަމަޮގތުަގިއ  އެންެމ  ހަމަތަްއ  ބަޔާންެވެގންވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން  ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާިއ ތަމްރީނުތަކާއި ހަމަތަކާ ުގޅޭ ތަފުސީލުތައް މި ާގނޫނަށް ޢަ

މަސް ދުވަސްތެރޭަގއި ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ހަމަތަްއ    6ފެށިެގން  

އެކުލަވާލުމުަގިއ ކުރުން ހުއްދަވެެގންވާނީ ކޮން ކަމެްއކަން ނުވަތަ މަނާެވެގންވާނީ ކޮންކަެމްއކަން އެނޭގނެ މިންވަރަށް  

އަރިމަތީ ސުރުޚީ، ސުލޫކީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފުވުން. )ހ( މި ާގނޫނުަގއި    5-12އް ތަފުސީލުކޮށް ދޭންވާނެެއވެ.  އެ ހަމަތަ

އެހެން  ާގނޫނުެގ  މި  ޚިލާފުވުމަކީ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހަމައަކާ  ތެރެއިން  ހަމަތަކުެގ  ސުލޫކީ  ބަޔާންެވެގންވާ 

ތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަ ވެސް ޭއނާެގ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުން  މާއްދާއެްއަގއި ނުވަތަ އެހެން ާގނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގ

ބެލެވޭނެެއވެ.   ކަމުަގއި  އުފަންީވ  ހާލަތެއް  ަވކިކުރެވިދާނެ  މަޤާމުން  އޭނާ  ބަލައި  ކުރީކަަމށް  ކަމެއް  އެކަށީެގންނުވާ 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ  ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟުކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، )ށ(. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެ ނެރަލް 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުއެޅިކަުމަގއި ވީނަމަވެސް،   ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކުން އޭނާެގ މައްޗަށް މި މާއްދާެގ )ހ( 
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ކަުމަގިއ   ކަެމއް  ހިމެނިެގންވާ  ޢަމަލެއް  ކުށެއްެގ  ޖިނާޢީ  ކަންތަކުަގއި  ކުރި  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  އެ  އެކަމަކީ 

އޭނާެގ ކަމަށް   ވާނަމަ  ރަނަގޅު  ވެސް  މާއްދާ  މި  ނޫނެވެ.  ހުރަހެއް  އޮތް  ކުރުމަށް  ދަޢުވާއެއް  ޖިނާޢީ  މައްޗަށް 

ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ. އަޅުަގނޑު އަދި މި މާއްދާ ެއއްފަހަރު. މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ، ސުލޫކީ ކަމެއް ކަުމަގއި ފާހަަގެވ  

ސުލޫ އެކުލެވިެގންވާނަމަ  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  ކަމަކީ  ސުލޫކީ  ޖިނާޢީ އަދި  އަދި  ވީނަމަވެސް  އެޅިކަމުަގއި  ފިޔަަވޅެްއ  ކީ 

ފެންނަނީ.   ރަނަގޅުކަމަށް  ކޮމިޓީއަށް  ކަމަށް.  ނެތް  ހުރަހެއް  ހިސާބު 6-12ދަޢުވާކުރަން  މާލީ  އަރިަމތީ ސުރުޚީ،   ،

ށުން އެހެން ހުށަހެޅުން. އެހެން ާގނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ އެފަދަ ާގނޫނެްއެގ ދަ

ޖެނެރަލް   ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ފެށުމަށްފަހު  ޢަމަލުކުރަން  ާގނޫނަށް  މި  ވީނަމަވެސް  އަިއކަމުަގއި  ޢަމަލުކުރަމުން  ޮގތަކަށް 

މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މި ާގނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާއި އެްއޮގތުެގމަތިންނެެވ. )ށ( 

ޖެނެރަލް އާިއ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އާމްދަނީ  ލިބިފައިވާ  އޭނާއަށް  ހަވާލުވާއިރު  މަޤާމާއި  އޭނާ  މީހާ  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ކަމަށް 

އޭނާ   މަޤާމާއި  އެ  ހިސާބު  މާލީ  އެނޭގނެ  ޒިންމާ  ދަރަނީެގ  އަދާކުރަންޖެހޭ  އޭނާ  މުދަލާއި  ހުރި  ނަމުަގއި  އޭނާެގ 

ނެެއވެ. ރަނަގޅު. )ނ( މި މާއްދާެގ )ށ(ަގިއ  މަސް ދުވަސްތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާ  3ހަވާލުވާތާ  

ހަވާލުާވ  މަޤާމާއި  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އިތުރަށް  ހުށަހެޅުމުެގ  ހިސާބު  މާލީ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ދުވަސް ތެރޭަގއި އޭނާެގ އެ އަހަރުެގ    30ތާރީޚުން ފެށިެގން ކޮންމެ އަހަރެއްެގ މާލީ ހިސާބު އެ އަހަރެއް ނިމޭތާ  

ކަމަށް  މާލީ އަހަރު  ޓަކަިއ  ބޭނުމަށް  ާމއްދާެގ  މި  ހުށަހަޅަމުންެގންދަންވާނެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ  ހިސާބު   

ހަމަވާ  އަހަރުދުވަސް  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ހަވާލުވާ  މަޤާމާ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މީހަކު  އެ  އެވަނީ  މާނަކޮށްފައި 

ޤާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ އިސްތިޢުފާދިނުމަށްފަހު ހިނގާ  ތާރީޚަށެވެ. ރަނަގޅު. )ރ( ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަ

ލިބޭ   3ފުރަތަމަ   އާމްދަނީ  އާއި  ާއމްދަނީ  ދީފަިއވާ  އޭނާއަށް  ވަކިކުރެުވނުއިރު  މަޤާމުން  އޭނާ  މަސްދުވަސްތެރޭަގއި 

ލީ ހިސާބު އޮޑިޓަރ ޮގތްތަކާއި، އޭނާެގ ނަުމަގއި ހުރި މުދަލާއި، އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ ޒިންމާ އެނޭގނެ މާ

މާލީ  ޖެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދަށުން  މި މާއްދާެގ )ށ(، )ނ( އަދި )ރ(ެގ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ބ(  ޖެނެރަލަށް 

އާއި   މީހާ  އުޅޭ  އިނދެެގން  އޭނާ  ހުށަހަޅައި  ވެސް   18ހިސާބު  ހިސާބު  މާލީ  ދަރިނެްގ  އަހަރުނުފުރޭ 

މެންބަރު ކޮމިޓީެގ  ރަނގަޅު،  )ހ(،  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މާއްދާެގ  މި  )ޅ(  އިޢުތިރާޟެއްނުކުރޭ.  ވެސް  އެކަަމށް  ން 

)ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި )ބ(ެގ ދަށުން ހުށެހެޅުން ލާޒިމުކުރާ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

އެްއޮގތްވާޮގތުެގމަ ނަމޫނާއާ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ެގޒެޓުަގއި  ސަރުކާރުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރަނަގޅު.  ކަނޑައަޅާ  ތިންނެވެ. 

)ކ( މި މާއްދާެގ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނުަގއި މައްސަލައެްއވާކަމަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ  

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ، އަރިމަތީ ސުރުޚީ،  7-12ހިނދެއްަގއި އެ މައްސަލަ 
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މު ހަމަތަކާއި  ާގނޫނުެގ  ސުލޫކީ  މި  މުވަްއޒަފުން  އޮފީހުަގއި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޚިލާފުވުން.    1-12ވަްއޒަފުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމައަކާ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ އެ ޚިލާފުވި މިންވަރުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ  

މުވަ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މުަވއްޒަފަކާއިމެދު  ޮގތުެގމަތިން އެ  ަގާވއިދުަގއިާވ  އްޒަފުންެގ 

އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިުއޓަރ  ހާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  )ށ(  ފިޔަވަޅުއަޅަންވާނެެއވެ. 

ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ިމ  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅޭ  މުަވއްޒަފުންނާިއމެދު  ެއ  ޚިލާފުވެެގން  ސުލޫކާ  މުވަްއޒަފުން 

ޖެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  )ނ(  ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  ަގާވއިދުަގއި  މުަވްއޒަފުންެގ  އޮފީހުެގ  ނެރަލްެގ 

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ މުވަްއޒަފުންެގ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ އޭަގއި ޖިނާޢީ ކުށެއްެގ ޢަމަލު ހިމެނިެގންާވ 

ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ަގވާއިދާ ެއއްޮގތްާވ  ކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ޕްރޮސެކިއު

ޮގތުެގމަތިން ފިޔަަވޅުއެޅުަމކީ އެނާެގ މަްއޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރެއްނޫނެވެ. ވަރަށް ސާފު އިނޭގތޯ.  

އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަކޮށް އެ މާއްދާ ވެސް ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟެއްނުކުރޭ. އެންމެފަހު މިހާރު އެހެންވީމާ،  

މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ާގނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގިއ    7ހަމަ ނިމުނީ.  

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމނަށް މި ފެނުނީ މި ާގނޫނުަގއި މިހާރު މި ހުރިޮގތަށް  

ުގޅޭ މާއްދާ.  ރަނަގޅު ކަމަށް. ދެ ން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވި އެއް ާމއްދާއަކީ ެއއީ ވިޔަފާރިކުރުމާ 

އަދި   އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީމަ  ހިމެނިފައި  އެޮގތަށް  ވެސް  ާގނޫނެއްަގިއ  ހުރިހާ  އެހެން  ބާވަތުެގ  މި  އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑުެމނަށް ކޮމިޓީން  މިވަުގތު  އެކީަގއި  ދާތީއާ  ާގނޫނެްއ  ރިސެސްއަށް  ހުރިހާ  އެ  ފްލަޯގއި  ފާސްކޮށް  މިޮގތަށް   

އެްއޮގތްކުރުުމެގ ޮގތުން އަދި ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީވެ 

މިހާރު އަޅު މިހާރު އެބަހުންނެވި.  ޙުސައިން ވެސް  ޢަލީ  ކުރިައށްދާން ނިންމާލީ.  ަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް 

ހިމަނައިެގން   މުޤައްރިރު  ޖުމްލަ އިްއޒަތްތެރި  މިަވުގތުަގއި  ެވސް    6ކޮމިޓީަގިއ  އެހެންވީމާ، މާ ސާފުކޮށް  އެބަތިބި. 

ައޅުަގނޑުމެން     7އަޅުަގނޑުމެނަށް މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް، ކޯރަމް އެބައޮތް. ނިހާދު ވެސް އެބަ ހުންނެވި. އެހެންވީމާ، 

 މެންބަރުން. އެހެންވީމާ...

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަންތޯ.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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ފުރުޞަތަކަށް  ޙުސައިން  ޢަލީ  އަޅުަގނޑުމެން،  ަވނީނަމަ.  ކަމުަގއި  އިޢުތިރާޟުނުކުރާ  ހަމަ  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

 އެބައެދޭ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

އޮތުމަށް އަޅުަގނޑު އިޢުތިރާޟު އެބައޮތް އަޅުަގނޑު މި އެއްވެސް ބާަވތެއްެގ ިވޔަފާރިެއއް ކުރެޭވޮގތަށް އެ އޮންނަ  

 ހަމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ރަޖިސްޓަރކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ުގޅިވަޑަިއެގން ހުރީ ނިހާދު  ދެން އަދި އަޅުަގނޑު ެއއް ކަމެއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއާ  

ެއީއ   ނުކުތާއެއް.  ފާހަަގކުރައްވާ  އެބަ  ދާއިރާ  ފޭދޫ  ނިހާދު،  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އޮންލައިންކޮށް. 

މިވަނީ   ފާހަަގކޮށްފައި  ޗެޓްަގިއ  މި  ނިހާދު  ފާހަަގކޮށްލާނަން.  ކަންކަން  އެ  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑަށް  ވިޔަފާރިކުރެިވެގންނުވާ އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  އެހާ  އިނުމަކަށް  އޮޕްޝަން  އެ  ނެކަމާިއ 

ފެންނަނީ ހަމަ އެކަމާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ވެސް އިންކާރުކުރަްއވާތަން. ދެން ޖުމްލަކޮށް އަޅުަގނޑު ވެސް ެއ  

ބާވަތު މި  އެހެންނަމަވެސް،  ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭނެ.  އޮތީމަ މާއްދާއަކަށް  ހިމެނިފައި  އެޮގތަށް  ާގނޫނެއްަގއި  ހުރިހާ  ެގ 

ިމވަުގތު   އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅާނީ.  ހުށަހަޅަން  ިއޞްލާޙު  ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާ  ފްލޯަގއި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

ން  ރިސެސްއަށް ދާތީއާ އެކީަގއި މިއީ މުހިންމު މަސައްކަތަކަށްާވތީ އަޅުަގނޑު ެވސް މިަވުގތު އެކަން ނިންމުމުެގ ޮގތު

ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ކޮމިޓީަގިއ ކުރިއަށްެގންދާނީ. އެހެންނަަމވެސް، ފްލޯަގއި މި ެއއްޮގތްކުރުމުެގ ޮގތުން ހަމަ ހުރިހާ  

ާގނޫނަކަށް ެއ އިޞްލާޙު އެޮގތަށް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ 

 ވޯޓަކާ ހަމައަށް... 

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ތި   މެންބަރުން  ހުރިހާ  އިނޭގތޯ  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

އެހެންނަމަވެސް،  ދެން  ކަންބޮޑުވުެމްއ.  ރަނަގޅު  ކަންބޮޑުުވމެއް،  އޮތް  ހަމަ  އެއީ  ކަންބޮޑުވުމެްއ،  ފާހަަގކުރެްއވި 

ދަ މިހެން  ރިސެސްވީމާ  މާއްދާތައްއަޅުަގނޑުމެން  ެއއްކޮށް    ،ންނަވާލި  ބިލު  މުޅި  އޮތްޮގތަށް  އެ  ާމއްދާތައް 

 ރުމަށް. މުޤައްރިރަކަށް ވޯޓު ނުދެވޭނެ. ފާސްކުންނަވާލީ. ދަ ރުމަށް ވޯޓަކަށް މިފާސްކުރުމަށް، ކޮމިޓީން ފާސްކު 
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައިވެރި...  ވޯޓުަގއި  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނިހާދު  ދެން  ނުދެވޭނެ.  ވޯޓުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  އާދެ! 

ފާސްކުރަން.  ބިލު  މުޅި  އެހީ  މި  މިވަުގތު  ައޅުަގނޑުމެން  ވާޮގތަކީ  މީަގއި  ނިހާދު  އެހެންވީމާ...  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނިހާދުެގ މާއްދާއަށް  ެއ  ފާހަަގކުރަްއވަނީ  ތި  އެހެންވީމާ،    ނިހާދު  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް.  އެބައޮތް  ހިތްހަމަނުޖެހުން 

ާވޮގތަކީ މިހާރު މިއުޅެނީ މުޅި ކޮމިޓީން މި ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ ދެން  ؟ ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން މިަވުގތު އެހެން  ތިބި މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އެ މާއްދާއާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅުަގ

މެންބަރުންެގ މެދުަގއި ވޯޓަކަށް އަހަންޖެހޭނެހެން. އޭރުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީތި... އަޅުަގނޑު ވެސް އަނެއްހެން ެއ  

ެއ   މުޤައްރިރު  އިްއޒަތްތެރި  ވިސްނުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  އެބައިން.  ކަންބޮޑުވުން  ދެންނެވި  މި  ދޭތެރޭަގއި  މާއްދާއާ 

ފަދައިން ފްލޯަގއި ގައިމު ެވސް އަޅުަގނޑު ެއއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ިވސްނުން އެބަހުރި ކޮމިޓީން  ފާހަަގކުރެްއވި  

ޖެނެރަލްެގ   ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހަމައެކަނި  އޮންނާތީވެ،  ކުރުން  އެްއޮގތް  ވީނަމަވެސް  ކަމުަގިއ  ފާސްކުރި  އެޮގތަށް 

މިނި ެގންނަނީކީ.  މި  އިޞްލާޙު  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން  ާގނޫނަކަށް ާގނޫނަކަށް  ހުރިހާ  މުއައްސަސާތަކުެގ  ވަން 

އިޞްލާޙުެވެގން އަންނައިރުަގިއ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން މީަގއި ެއޮގތަށް ޮއވެފައި ދެން ހުރި ާގނޫނުތަކުަގއި އެހެން  

 އެ އޮތުން އެއީ އެހާ ހަމަޖެހޭނެ ޮގތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފެންނާތީ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީ ފްލޯގައި

ޖުމްލަކޮށް   ޙުސައިން ވެސް  ޢަލީ  ައޅުަގނޑު ވެސް ނިހާދު ވެސް،  މީނީ.  ައޅުަގނޑު ވެސް  ހުށަހަޅާ ވިސްނުމުަގއި 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި ކޮމިޓީަގއި ވެސް ޖުމްލަކޮށް މި ވިސްނުމަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެ އަޅުަގނޑު  ވޯޓަށް އާދެ!  ވަކިން  މާއްދާ  އެ  ފާހަަގކުރެއްިވ  ތި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ތާއީދު.  އެޮގތަށް  ހަމަ  ސް 

 އެހުން އަޅުަގނޑަކަށް ހީނުވޭ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ނަތީޖާ... 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން ނިހާދު ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަކަށް އަހާއިރު އޮންލައިންކޮށް  

 ބައިވެރިވާތީވެ ޗެޓްަގއި ޖަްއސަވާލިޔަސް ނުވަތަ ެއއްޗެއް ދަންނަވާލިއަސް، އަޅުަގނޑުމެން މުޅި... 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މި  އެހެންނަމަވެސް،  ދެްއަވންވީ.  ވޯޓު  ބިލަށް  މުޅި  ފާހަަގކުރަްއަވިއފި.  އެކަން  ނިހާދު  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އޭތި 

 ދެންނެވި މާއްދާއަށް.... 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! އެކީަގިއ..  އާދެ!  ވޯޓާއި  ނިހާދުެގ  މެޖޯރިޓީން،  އެހެންވީމާ  އެހިއިރުަގއި  ވޯޓަށް  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،   .

މިައދު   އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާފަިއ  ފާސްވިކަމަށް  ބިލު  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  އަޣުލަބިއްޔަތުން 

ތެރޭަގއި ކުޑަ ބްރޭކެއް  މިވަުގތަށް ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތު ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް ކުރިއަށް ެގންދިުއމާ ދޭ

 ނަާގލާފައި ކުރިއަށް ދާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟މާ ދިުގތޯ؟ މިނިޓެއްހާއިރު ރަނަގޅުތޯ 15

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނަގޅުވާނެ އެވަރު އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބްރޭކެއް ިމވަުގތު ނަާގނަން. އެއަށް ފަހު ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ބިލު.މިނިޓުެގ  15

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޗެއަރމަން. ޗެއަރމަން.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޗެއަރމަންައކަށް އަޑެއް ނީވޭހެން ހީވަނީ.
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 ެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާ

 ހަލޯ! ޗެއަރމަން. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އޮފް ކޮށްލައިެގން އިންނަނީ. ުގޅާލާނަން. ؟ މައިކު ވެސް އޮފް ކޮށްލާފައި އެއިނީ. އަޑު ލިބޭތޯ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ޖިނާޢީ  އޮތީ  މަސައްކަތުަގއި  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ފެށީ  ިމ  ވެސް  އަނެއްކާ  ބްރޭކަށްފަހުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! 

އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލުެގ މަސައްކަތް. ކިހިނެއްތޯ ވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަތަކަށްިވ 

އަޅު  މިހާރު  ފުރަތަމަ މާއްދާތަކަށް  އެކީަގިއ  އިޞްލާޙުތަކާއި  ހުރި  ނިމިފައި  ޮގތަށް  ފެންނަ  ެގންނަން  ަގނޑުމެންނަށް 

 ފެށުމަށް.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއ މާއްދާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ ހިސާބަށް އަިއއިރު މައްސަލަ ދިާމވެެގން    އަސްފާއަށް އެ މާއްދާތައް ދަްއކާލާ.

އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނަސް  އެ  ދެން  އެޓެންޑްވެފައި  ކަމަށް  ެއކަން  ޑްރާފްސްޓްސްތައް.  ޮގތްތަކާއި  އެކުލަވާލި  ދެން 

ދިމާެވފަ ަމއްސަލަ  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރި  ެއކުލަވާނުލެވި  ޮގތުަގއި  އިތުރަށް ޑްރާފްޓެްއެގ  މިއަށް  އި 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޮގތެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފާހަަގކުރެވުނު މާއްދާތަކެއް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އިދާރީ 

ޮގތަށް   މަސައްކަތްކުރެއްިވ  ބިލުެގ  ކުރީ  ހަމަ  ދެން  އެދެން.  އެހީތެރިވެދެއްވުން  ކޮމިޓީައށް  އެކަުމަގއި  ބޭފުޅުން 

 ބަރު ސިރާޖު ކޮމިޓީެގ އެހެން ބޭފުޅުންނާ ެއހީތެރިވެދިނުމުގައި ބަިއވެރިވެަވޑަިއެގންނެވުން އެދެން.  އިްއޒަތްތެރި މެން
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަިއވަރު...   ވަރަށް  ނޫންތޯ.  ހުންނަންީވ  އޮފްކޮށްލައިެގން  މައިކް  ޗެއަރމަން.  ޒޫމްކޮށްލަދީ.  ކުޑަކޮށް 

ފާސްކުރި ؟ ށްލެިވއްޖެތޯމިއުޓްކޮ ބަލާލަން  އޭރު  ކޮމިޓީން  ދަނީ  މި  ކުރިއަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންީވމާ، 

  14ހުރި މާއްދާތައް. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ދުވަހު މަޝްވަރާކުރެވުނުއިރު    މާއްދާތައް އިތުރަށް ބަލާލުމަށް ހަމަޖެހިފައި

އޭ  އިތުރަށް  މާއްދާއަށް  މާއް.ވަނަ  އެ  ކިބައިން  ބޭއްވުނު  ޖީ  ފަހުން  އެންމެ  ކަމެއްތޯވާނެ  ކިހިނެއްވެފަިއއިން  ދާ 

ކޮމެންޓް   އޭެގ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެދިފަ.  ބައްދަލުވުމުަގއި  ބޭއްވި  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓްސް  ބައްދަލުވުމުަގއި 

ޗެއަރމަން މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެން...  އެބައިން.  އަޅުަގ  ،ލިބިފައި  މިހާރު މުޤައްރިރު  ނޑުމެން 

ދަންނަވަ އަޅުަގނޑު  ކޮމެންޓްސް  ަމއްސަލަ  އިއޭ.ޖީެގ  ާގނޫނުަގއި  މި  ފާހަަގކުރަނީ  މި  އޭ.ޖީން  އިނޭގތޯ.  ލާނަން 

އަޑުއެހުމެއްަގިއ   ިއބްތިދާޢީ  ކަމަށް.  މާނައިަގއި  ޑިސްމިސަލްެގ  ވަނީ  އެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ކަމަށް  ބާޠިލުކުރުން 

ނެ ތަނެއް  ދާނެ  ކުރިއަށް  ނިންމަދަޢުވާިއެގން  ފަނޑިޔާރު  ކަމަށް  ކަމަށް   އިތް  ބާޠިލުކުރާނެ  ހިސާބުން  އެ  ދަޢުވާ 

ކަމަށް   އޮތް  ތަނެއް  ދާނެ  ކުރިއަށް  ދަޢުވާާއއިެގން  މައްސަލަތަކަކީ  ޓްރަޔަލަށްދާ  އަޑުއެހުމަށްފަހު  އިބްތިދާޢީ 

ެއސްޓެބްލި ކޭސްއެްއެގ  ފޭސް  ޕްރަިއމަރ  ބިނާކޮށް،  ހެއްކަށް  ހުރި  ނުވަތަ  ހެކި  ކަނޑައަޅަިއެގން  ވަރަށް  ޝްވާ 

ޓްރަޔަލް ހިންޭގ މަްއސަލަތަްއ    ފުލް  ލިބިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައިެގން ކުރިއަށް ދާން ކަނޑަައޅާ ެއއްޗެއް ކަމަށް

ލާ ޙަމިން ކުރުުމެގ މަރުކުރުމާއި، ކްރޮސް ެއގްޒެންމިކަމުަގިއވާތީ އެ ހާލަތުަގއި ހެކި ހާމަކުރުމާއި، ހުށަހެޅުމާއި، އެްގޒެ

ކަމާ މަރުހިންޭގނެ  ެއ  ކަމަށް.  ލާޒިުމވާނެ  ފަނޑިޔާރަށް  ކަނޑަެއޅުމަށް  ޮގތެއް  ަމްއސަލައާމެދު  އަދި  ލާަގއި  ޙަިއ 

ބާޠިލެ މައްސަލަ  ކަމާއި،  ނިންމާމެ  ޮގތެއް  މައްސަލައާމެދު  ބިނާކޮށް،  ހެއްކަށް  ކަމާއި އުހުށަހެޅިފައިވާ  ނުކުރާނެ   

ނޫންތޯ ނުވަތަ  ސާބިތުވެތޯ  ކުށް  ކަނޑައަޅާނީ  އިބްތިދާޢީ    އެހެންނަމަވެސް،  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް. 

އޭަގ ދެން  ކަމާއި  ކުރިއަށްދާނީ  ަމްއސަލަ  މައްސަލަެއއްތޯ    އިއަޑުއެހުމަށްފަހުވެއްޖެއްޔާ  ސާބިތުވާ  އެީއ  ކަނޑަާއޅާނީ 

ނޫން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުމަކަށް އެދާ މައްސަލަ ބޭރުކުރުން އެއީ ެއހެން މާނައެއްަގއި އޮންނަ  

ތަށް ކަމުދާ  މިހާރު އޮތްޮގ  ، ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއޮގތަށްފާހަަގއެްއޗެއް ކަމަށް އޭ.ޖީ އޮފީހުން މި  

 ދެން މުޤައްރިރު އެްއޗެއް ފާހަަގކޮށްލަން އޮތިއްޔާ.  ، ރަނަަގޅު ކަމަށް.ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދޭ އިނޭގތޯ. މިސާލަކަށް... އާ  ނުއެއް އަޅުަގނޑަކަށް އަދި މި މާނައެއް
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެޮގތަށް ކޮމިޓީަގއި   ؟ކަށް ނޫންތޯ އޭރު ނިންމާނީ. ސާބިތުނުވާ ކަމަކަށް ނޫންތޯމުޤައްރިރު އެޮގތަ 

ޮގތަށް ކަުމދާތީއާ އެކީަގއި. އެޮގތަށް ކުރިއަށް ދަނީ. އާދެ! ދެން އޮތް   ނެއްހެން އެދެން ތިބި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަ

މާއްދާއަކީ އެހެންވީމާ، މިހާރު އެ އޮތީ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ބޭއްިވ ޮގތަށް ކަމުދާ ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ދެން 

ކިހިނެއް ކުށްތައް  ބޮޑެތި  ޖިނާޢީ  ެއއީ  މާއްދާއަކީ  ކަނޑައެޅި  ބަލާލަން  ޕްރޮސެއިތުރަށް  ލިޔާނީ  ޖެނެރަލް ތޯ  ކިއުޓަރ 

ދިނީމާ  ހަވާލާ  ާގނޫނަށް  މި  އެބައޮތް  ފާހަަގކޮށްފައި  ބައްދަލުވުމުަގިއ  ބޭއްވި  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓް  އަޅުަގނޑުމެން 

މިސާލަކަށް މަރު. މަރު ހަމައެކަނި ާގނޫނުލްއުޤޫބާތަށް ހަވާލާ ދިން ކަމުަގއި ިވޔަސް އަދިެވސް ކުރީެގ އެހެން ާގނޫނު  

ހަމައެކަނި  ތަކުން   ދާކަމަށް. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއްތޯ  ާގނޫނުތަކުން ވެސް  މަރުެގ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް އެހެން 

އެންމެ ާގނޫނެްއަގއި އޮތް ެއްއޗެްއަގިއ އޮތް ލީމާ ަމއްސަލަ ދިމާވެދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުެމން އޭަގއި ވެސް އޭ.ޖީެގ  

 ؟ ކޮމެންޓަކަށް އެދުނިން. އާދެ! ކީކޭތޯ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުޑަކުއްޖަކު ކޮށްފިއްޔާމު ކުޑަކުދިންނާ...

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢުޟޫ ެއއް  ދެކެޭވ  ވާހަކަ  މި  މިހާރު  ކޯޓުެގޢައަޅުަގނޑު  ޖުވެނައިލް  މިހާރު  ކަންތަކުަގިއ  ކުޑަކުދިންެގ  ކުޑަ  ކީ   

އަހަރު ކުއްޖެއް. ކުޑަކުއްޖެްއ    16ކަންބޮޑުވުެމއް އެބައޮތް. ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ކޮމެންޓެްއަގއި ިމއޮންނަނީ މިސާލަކަށް  

ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުަގއި ބަލަން ނުފެންނަ ކަމަށް. ދެން ކޮމިޓީަގއި އެ  ކުޑަކުއްޖަކާއި ޖިންސީ ޯގނާކުރީ. އޭރުން  

ޚިޔާލު ކޮބައިތޯ  ތަފާތުވު  ކުޑަކޮށް  މާއްދާއަށް.  އެ  ެއބަހުރި  އެކަމުގައިނިން  މިސާލަކަށް ؟ ހާދުެގ ވިސްނުމަކީ  މިހާރު 

ބަލަން ނޫނިއްޔާ   ޮގތުަގއިތޯ  ކުށެްއެގ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ވާނީ  އެ  ކުރިްއޔާ  ޯގނާެއއް  ކުޑަކުއްޖަކާއި ޖިންސީ  ކުޑަކުއްޖަކު 

ކުރީމަތޯ   ޯގނާއެްއ  ޖިންސީ  ކުޑަކުއްޖަކާ  މީހަކު  ބޮޑު  ބަލާނީހަމައެކަނި  ކުށަކަށް  ބޮޑު  ކޯޓުެގ  ؟ ޖިނާޢީ  ޖުވެނައިލް 

 ؟އެކަމުެގ ކޮމެންޓެއް އިނީމާ. ކޮބައިތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކީ

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 
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 މިހާރު ކުޑަކުއްޖަކު ކުޑަކުއްޖަކާ...

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ 

އާދެ!   މަޢުޟޫއާދެ!  އެހެން  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު.  ެގންދަވާ!  އިނޭގތޯ.  ޢެ ކުރިއަށް  ދަނީ  މި  އްަގއި 

ހަމަ   ؟ކީ ސުވާލަކީ ކުޑަކުްއޖަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯގނާއެއް ކުރީމާ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުވާނެހެއްޔޭޢަމަޢުޟޫ

ކުރީމަހެއްޔޭ ޯގނާ  މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ  ބޮޑު  ބޮޑު ކުށަކަށް ވާނީ  ޚިޔާލު   އިކޮމިޓީަގ  އިއޭގަ ؟ އެކަނި  ކުޑަ 

ކޮމިޓީެގ އެބައިން.  ކުޑަކުއްޖަކަށް    ތަފާތުވުމެއް  ވެސް  ކުޑަކުއްޖަކު  މިސާލަކަށް  ިވސްނުމަކީ  މެންބަރުންެގ  ބަެއއް 

 ޖިންސީ ޯގނާ ކުރިއްޔާ ވާނީ.... 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 އެއީ ތަފާތު ކަމެއް.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކުރިއަށް... އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން.  އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން 

ެއ   ޑިފައިންކުރާއިރު  ކުށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މިކަމުަގއި.  ތަފާތުވޭ  ކުޑަކޮށް  ޚިޔާލު  އަޅުަގނޑުެގ  ޗެއަރމަން 

ކުޑަކުއްޖެްއ   ވެއްޖެއްޔާ  ކުށެްއ  ބޮޑު  އެީއ  މެރުން.  މީހަކު  މިސާލަކަށް  މިހާރު  ނުެގންނާހެން.  ޑިސްޓިންކްޝަނެްއ 

އޭނަ އެ ކުރާ ކުށަކީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރަނީ. ދެން ޭއނައަށް އަދަބު ދިނުމުަގއި    ، ޔާ ެއ ކުށަކީވިޔަސް މީހަކު މަރައިފިއް 

ޭއގަ  ފެކްޓަރސްތަކެއް  އެީއ އެހެން  ލުިއވުމާއި  އަދަބު  ކަނޑަެއޅޭ  ކުޑަކުއްޖެްއވީމަ،  އޭނަ  ެގންުގޅެނީ    އިތަފާތުތަކެއް 

ކުރި ކުށަކީ ހަމަ ބޮޑު ކުށެއްކަމަށްހޭ އަޅުަގނޑު...    ކޮންސިޑަރ ކުރަނީތާ އަދަބާ ހަމައަށް ދާއިރު. އެކަމަކު އޭނަ އެ

ޓެރަ ކުއްޖަކު މިހާރު  ސިކްސްޓީން  އަންޑަރ  ހުރެދާނެ  ހަމަ  ޮގއްވާލާ،  ތަނެއް  ބޮޑު  ހިންާގ  ރާވާ،  ކަމެއް  ރިޒަމްެގ 

ނޑެްއ  ވަރަށް މޮޅު ކުއްޖެއް ހުރެދާނެ އެކަހަލަ ކަމެއް ސައިބަރ ކްރައިމްސްއާ އެްއޗެހި ހިންގާއިރު ބޮޑު ކަންތައްަގ

ކުއްޖެްއވީމާ،   އޭޖް  ައންޑަރ  އޭނައަކީ  އެކަމަކު  ދެން  ކުށެްއ.  ބޮޑު  ހަމަ  ކުށަކީ  ހިންާގ  އެ  އޭނަ  ހިންާގލީމާ  ރާވާ 

މި   ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އެހެންވީާމ،  ކަނޑައެޅިެގންދާނީ.  ހަމައިންނެއް ނޫން އަދަބު  އެްއ  މީހަކާއި  ބޮޑު  އޭނައަކަށް 



 2020 އޮގަސްޓު 22                          ވަނަ ބައްދަލުވުން 48ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

26 

 

ކުރާއިރު މްކުޙުތަފާތު ނުކޮށް ބޭއްވިޔަސް ވެސް އޭނަެގ މަްއޗަށް ޝަރީޢަތްކުރެވި  ާގނޫނުަގއި މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް އެ  

 އެ ތަފާތު ެގނެވޭނެ ޮގތްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެޭވނެހެން މި ާގނޫނުަގއި އެހެން އޮތަސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އެހެން ދެއްތޯ ވާނީ

 

 މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އާދެ! އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދޭ. މުޤަްއރިރު ވާހަކަ ނިމުނީމާ ޢަލީ  

 ޙުސައިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނިންމާލައިފިން.

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ 

%އަޅު އަޅުަގނޑު  ވާހަކަތަކަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  އެ  ޙަސަން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ފާހަަގކުރީ    100ަގނޑު 

ކުށް އޭެގ ޒާތުަގއި ކުޑަކުއްޖަކު ކުރިޔަސް ބޮޑު މީހަކު ކުރިޔަސް އެ ކުށް ވާނީ ހަމަ ކުށަކަށް.  އެއީ  ދުކުރަން.  އީތާ

މީަގ އަޅުަގނޑުެމން  އަޅުަގނޑު    އިއެހެންނަމަވެސް،  ލިޔާއިރު  ވާހަކަ  ކުށްތަކުެގ  ކުޑަކުދިންނަށް  ޤަ ބޮޑެތި  ބޫލުކުރަނީ 

ަގސް ހިމަނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުން  ޯގނާ  މުޅި ދުޖިންސީ  ވަކި  ދެން  ޖެހޭނެއޭ.  އޮންނަން  ޮގތަށް  އޮތް  ކޮށްފައި 

އްޞަ ާގނޫނެއް ނުވަތަ  ޚާ ދެން  މަލުކުރަންޢަޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ވަކި ރެޖީމެއް ނުވަތަ ަވކި ޮގތަކަށް  

ނީ ފޯ ސަމް އަދަރ ރީޒަން.  އޮންނަ  ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ުގޅޭޮގތުން ވަކި ރެޖީމެއް ހަދާ ވަކި ކޯޓެއް ހަދާފައި މި

މުޅިން އެހެން ސަބަބަކާ ހެދީ. މުޅިން އެމީހުންނާއި ދެތެރޭ ޝަރީޢަތް ކުރެވުމާިއ އަދި ައދަބު ކަނޑަެއޅުމުަގިއ ެވސް  

ކަނޑަެއޅިފަތަފާތު   ހުންނާތީ  ހުންނަނީޮގތްތަކެްއ  އެހެންވީާމ  އި  ފާހަަގކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،   .

މި   ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ނޮން އިޝޫއެްއ އިޝޫައކަށް ހެދިެގން ދާތަން. އަޅުަގނޑަކަށް ެއއްވެސް ިއޝޫއެއް ނޫން އެއީ 

ާގނޫ މި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކުށެއްެގ  ބޮޑު  ޮގތަށް  ވަކި އޮތް  ހަމަ  ކުށަކީ  ބެހުމުެގ  ކުޑަކުދިންނާ  ނުަގއި 

 ދުކުރަނީ.  އީހަމަ ތާއަޅުަގނޑު އިސްތިސްނާެއއް ނެތި ާގނޫނީ ބޮޑު ކުށެްއެގ ޮގތުަގއި ލިޔަން  
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެންނަނީ    .މުޤައްރިރު.. އަޅުަގނޑަށް  ާމއްހަމަ  އެހެންވީމާ،  ާގނޫނުެގ  ބޮޑެތި  މި  ޖިނާޢީ  ބަދަލުަގއި  ލިޔުމުެގ  ދާތައް 

ކޮށްފައި، އިތުރުކުރާ  ލުކުށްތައް ލިޔާއިރު މިހާރު ެވސް މިއޮތް ޮގތަށް މީހުން މެރުމުެގ ކުށް ެއޮގތަށް ކުށްތަކަށް ބަދަ

ކޮމިޓީެގ    އެއީކުށެްއެގ ޮގތުަގއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުެގ ކުށް އެޮގތަށް ހިމަނަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.  

ުގޅިެގން   މިއާއި  ހަމަ  ބަދަލުކުރާއިރު  އޭރުން  އަދި  ބަދަލުކޮށްލާނީ.  ެއޮގތަށް  އެކީަގއި  ހުރުމާއި  އެހެން  ވިސްނުން 

ބަދަލުކުރަން އެހެން މާއްދާެއްއ އިންނާނެ. ސަވައިލަންސް ހިންގާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ހަވާލާދިންއިރުަގިއ އިން ކުށްތަްއ  

ޖެހޭނެ ެއްއޮގތްކޮށްލަން  ޖިންސީވެސް  ކުޑަކުދިންނަށް  އެޮގތަށް.  ބަދަލުކޮށްލަންީވ  ވެސް  )ނ(  ކުށް.    .  ޯގނާކުރުމުެގ 

އެވެސް ހަމަ ެއޮގތަށް ބަދަލުކޮށްލާނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުުމެގ ެއ ާގނޫނަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަވާލާނުދީ 

 ނާކުރުމުެގ ކުށް.  އެ ކުށް އެޮގތަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގއެހެންވީމާ،  ކުށް ލިޔަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ އާދެ! ކިހިނެއްތޯ

 

 : ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން

 މިހާރު ކޮމެންޓެއް ޮގތުަގއި ައއިސްފައި އޮތީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިއްޔެ ޝެއަރކުރި... މައްސަލަ ޖެހުނު މާއްދާތައް ފަހުން 

 

 : ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެކޭޮގތެްއެގ ޮގތުަގއި މިއޮތީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށްތައް ކަނޑަައޅާ މާއްދާަގއި ވެސް ާގނޫނުެގ މާއްދާތަކާ   އިމިހާރު އޭަގ

ކަވަރާވޮގތަށް އެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުރަން  ހިމެނޭ އެފަދަ އެހެން ކުށްތައް    ހަވާލާ ދިނުމާއިއެކު އެހެން ާގނޫނެއްަގއި

ދެން   އޮތްޮގތް.  ވާހަކައިެގ  ހަވާލާދިނުމުެގ  ާގނޫނުތަކަށް  މިދޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެއީ  ފެނެއޭ. 

ށް މުކޮޢާއްއަޅުަގނޑަށް އެ ކޮމެންޓުން ފާހަަގވާ ޮގތަކީ އެހެން ާގނޫނުތަކުަގއި ވެސް ހުރި ކުށްތައް ހަވާލާދޭށޭ ބުނީމާ  
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ކަމަކަށް  ދެވަނަ  އެއްކަމެއް.  އެއީ  ހުންނާނީ.  ހަޑިކޮށް  ވަރަށް  ލިޔަން  މާދިުގކޮށް  އެޮގތަކަށް.  ނުލިޔާނެ  ާގނޫނުތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަސްެވވުނީ ިއއްޒަތްތެރި    އިކަންތައް. ދެން އޭގަ   ޅުކުރިޖުވެނައިލް ކޯޓުން އެ ކަންބޮޑުވުން ފާ

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ   އިރި ެއކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ޮގތް. ޭއަގމެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް އެ ފާހަަގކު

އަޅުަގނޑަށް    އިބެލުމާއި ތަފާތުވާންޖެހޭނެ. އޭަގނޫންތޯ ޮގތް އެއީ އަދި މުޅިން އެހެން ވާހަކަެއއް ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްތޯ  

ވަނަ މާއްދާ ބަދަލުކުރީ ާގނޫނާ ހަވާލާ ނުދީ   22ހީވަނީ އެކަންބޮޑުވުމަށް ހައްލެއް ލިބޭހެން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  

ޮގތަށް  ހިމަނާ  ޮގތުަގއި  ކުށެްއެގ  ބޮޑު  ވެސް  ޯގނާކުރުން  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންެގ  އިތުރުން  ޭއެގ  އަދި  ލިޔެފައި  ކުށް 

 ފާސް މި ކުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް އެ މާއްދާ ބަދަލުކޮށްފައި މިހާރު... ނޫން. މިހާރު ވެސް އިނީ

ކަނޑައަޅާފަިއ   ޮގތުަގއި  ދޭއްޗެްއެގ  ޮއެވެގންހެން  ސަބަބެއް  ކޮންމެވެސް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ޮގތުގައި.  ދޭއްޗެއްެގ 

 އޮންނަނީ. އާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އިން ބުނަނީ ކީކޭތޯވަނަ މާއްދާ  210 ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުެގ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ފޭރުތް  ޚިޔާނާ  ،ލަތްހީ  މަކަރާއި  ،ޓެކުން  ،ވަްއކަން އޮތްޮގތް. އަދި  ވެސް  މިހާރު  އެއީ.  އޮތްޮގތް  ވެސް  މިހާރު  ން 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ެއއްލަްއކަައށްވުރެން މަތިން. އަޅުަގނޑުެމން އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ. މުޤައްރިރު  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ ދެކެވުނީ މި މާއްދާަގއި ހަމަ މިޮގތަށް ާގނޫނަށް ރިފަރކޮށްފައި އޮތުމަކުން އަނެއްހެން 

އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ފެންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކަވަރުވާ  އެ  ކަމަށް.  ނުޖެހޭ  މައްސަލަެއއް 

ރާތީ ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާއަށް ހަދާނީ. އަޅުަގނޑަށް  މާއްދާތައް ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަށް ރިފަރ ނުކު

 އަނެއްހެން މައްސަލަެއއް ނެތް މިޮގތަށް މި އޮެވެގންނެއް. މެންބަރުންެގ ވިސްނުންހުރި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫންތޯ ެގންނަން. މިއީ ވަކި މާއްދާއަކަށް ރިފަރެންސެއް ދީފައި އޮންނާތީވެ ާގނޫނުަގއި ވެސް ޖެހޭނެ 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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ަގިއ އެ އޮތީ ޓެކްސް ނެުގމާ   2އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީަގއި ދެން ތިބި މެންބަރުން ވެސް މި މާއްދާ ހަމަ  

ާގނޫނު.  މަނާކުރުމުެގ  ހުއްޓުުވން  ކޮރަޕްޝަން  އޮތީ  މި  ދެން  ކުށްތައް.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  އިދާރީ  ބެހޭ 

ކޮރަޕްޝަ ކަނޑަައޅާފައިވާ  ވެސް  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުަގއި  ޭއަގއި  ތެރޭަގއި.  ކުށްތަކުެގ  ބޮޑެތި  ކުށްތައް.  ންެގ 

އޭރުން   ހީވަނީ.  ކަެމއްހެން  ރަނަގޅު  ވިސްނުން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު  ބޮޑު...  އެއްލައްކައަށްވުރެން 

 ވެސް އެ އަޅުަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވެސް އެ ފާހަަގކުރާޮގތަށް އަދި ދެން ތިބި މެންބަރުން

ބަލަން   ކުށަކަށް  ބޮޑު  ފެންނަނީ.  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ކުޑަ  ވަރަށް  އަދަދު  މި  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރާ 

މިއޮތީ   ތެރޭަގއި  ކުށެްއެގ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  މި  ތެރޭަގއި  ީމެގ  ދެން  މުޤައްރިރު،  އާދެ!  ދެން...  ރުފިޔާއަކީ  އެއްލައްކަ 

އި ދެން މުޤައްރިރު އެއްލައްކަ ރުފިޔާައކީ މިހާރު ވެސް އޮތް ެއއްޗެއް ނޫން ނޫންތޯ ޓެކްސް ކަންތަކުަގިއ، ޓެކްސްގަ 

ޓެކުހަކީ އިނޭގތޯ. މި ބޮޑު ކުށްތަކުެގ ތެރޭަގއި ޓެކްސްެގ ާވހަކައެއް ނާދޭ. ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ދެން ޓެކްސް އެއްލައްކަ  

 ހިެއއްނުވޭ ތިީއ ވަރަށް ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް  ރުފިޔާެގ ޓެކުހެްއަގއި ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއް ކަުމަގއި އޮތިްއޔާ އަޅުަގނޑަކަށް

 ވެދާނެހެންނެއް ހިއެއްނުވޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެކަމަކު ޓެކްސްެގ ކުށް ެއއީ ބޮޑު ކުށަކަށް...  

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޓެކްސް ބޮޑު ކުށަކަށްވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއްލަްއކަ ރުފިޔާއަކީ މުޤައްރިރު އެންމެ ކުޑަ ިވޔަފާރިައކަށް ވެސް  

 ހަމަ ދައްކާނެ އަދަދެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގނޑުެގ ެއްއވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. އެއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް ބަދަލުކުރިޔަސް އަޅު 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އާދެ! ެއޮގތަށް ރަނަގޅު ކަމަށް ފެންނަނީ. މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނުަގއި އޮންނަ 

މީހެްއެގ ުގނަވަނެްއ ނުވަތަ ުގނަވަނެްއެގ ބައެްއ ނުވަތަ ހިއްސެއް ނެތިދާފަދަ ޮގތް ައޅުަގނޑު މި ކިޔާލަނީ ެއ މާއްދާ. 
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ހިންުގން މާރާމާރީ  މިޮގތަކަށް  އެީއ  ހަވާލާދިނުމުެގ  .  ާގނޫނުތަކާ  އިޞްލާޙުވާއިރުަގިއ  ޮއތްޮގތަކީ.  ާގނޫނުަގއި  ހާރު 

މީހެއްެގ ުގނަވަނެްއ ނުވަތަ ުގނަވަނެްއެގ ބަެއއް ނުވަތަ ހިްއސެއް ނެތިދާފަދަ ޮގތަކަށް  ކުރިން )މ( ަގއި މިއޮންނަނީ  

ހިންުގން އަޅުަގނޑުމެންމާރާމާރީ  ހަދަންވީ  ކިހިނެއްތޯ  އެހެންވީމާ،  މިހާރު މުޤައް؟ .  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ރިރު 

ުގނަވަނެއް   މީހެއްެގ  ެއއީ  ރަނަގޅުހެން.  ޮގތަކަށްމިއޮތްޮގތް  ހަތިޔާރެއް    ނެތިދާފަދަ  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ތޫނު 

ނުަވތަ   އެއްޗެއް  ތޫނު  ޮގތަށް  ހާނިކަެއްއވާ  ނުރައްކާތެރި  މީހަކަށް  ކުށާއި  ހިނުްގމުެގ  މާރާމާރީ  ބޭނުންކޮށްެގން 

ބޭނުންކޮ ެއީއ  ހަތިޔާރެއް  ކުށް  ހިންުގމުެގ  ާމރާމާރީ  އެޮގތަށް    22ށްެގން  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މާއްދާެގ.  ވަނަ 

މެންބަރުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާތީ އަދި މެންބަރުން އެޮގތަށް ތާއީދުކުރާތީ ކުރިއަށްދާން. މިހާރު ދެން އޮތް މާއްދާއަށް  

މިހާރު   ދިއުމަށް.  އެހ600ެާއއި    610ކުރިއަށް  ބަލާލަން.  ހިނާގ  ެއއީ  ،  އަމަންއަމާންކަން.  ެއއީ  ންވީމާ، 

ބަޣާވާތްކުރުމުެގ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ މިހާރު )ފ( ަގއި މި އޮތްޮގތް ޯގހެްއ ނޫންކަން. އެއީ ާގނޫނު 

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގ  އަދި    2014/9ނަންބަރު   މާއްދާަގއި   611މާއްދާ  ވަނަ    610ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ 

ަގއި އެ އޮންނަނީ ރައިޓުކުރުމާއި ނުވަތަ ބާރު ބޭނުންކޮށެްގން ސަރުކާރު ވައްޓާލުން.    610ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކުށް. އެ  

ަގއި އެ އޮތީ ކުލީ ސިފައިން ހޯދުން. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފަިއ ކުރިއަށް މި ދަނީ. ދެން    611

ާގ ެއއީ  މާއްދާ.  އޮތް  ޖެހިެގން  ެއއާ  ނަންބަރު  މިއޮތީ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  ، 2014/9ނޫނު  ވަނަ    1ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވެސް    2ދަރަޖައިެގ،   އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ކުށް.  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކަމުަގއި  ޖިނާޢަތެއް  ދަރަޖައިެގ  ވަނަ 

އެއީ   ހިމެނޭ  1ރަނަގޅުހެން.  މި  ދަރަޖައިަގއި  ބަލައިލާނަން.  ؛ ވަނަ  ދެވަ  1އަޅުަގނޑު  ދަރަޖައިެގ  ނަ  ވަނަ 

އަހަރުެގ އަންނަ ކުށްތައް. އެންމެ ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުަގިއ    25ވަނަ ދަރަޖައިަގއި ހިމެނޭ ކުށަކީ އެއީ    1ދަރަޖައިެގ،  

ވަނަ އަދި    1އަހަރު އަންނަ ކުށްތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ    15އަދަބު އޮންނަ. ދެން ދެވަނަ ދަރަޖައަކީ  

 ެއއީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުަގއި އޮތުން ެއއީ ހަމަ އެންމެ އެކަށޭޮގތް. ދެން  ދެވަނަ ދަރަޖައިަގއި އޮންނަ ކުށްތައް

ާގނޫނެއްަގިއ   އެހެން  ނުވަތަ  ކުށްތަްއ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލުމުގެ    10އަދި  ޖަލަށް  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  އަހަރަށްވުރެން 

 ހީވަނީ ހަމަ ރަނަގޅުހެން. އެހެންވީމާ،  އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންެމ ކުށެއް. މިޮގތުން އޮތުމުން ވެސް އަޅުަގނޑަށް

ހުރިހާ  ކަވަރުވާނެ  ދެން  ތެރެއިން  މީެގ  ކަވަރުވެފައި  އެްއޗެހި  ިގނަ  ވަރަށް  އޭރުން  ކުރިއަށްދާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން 

ކުށްތަްއ،   ބޮޑު  ޖިނާޢީ  އެހެންވީމާ،  ކުށްތައް.  ބޮޑެތި  ކަމަށް   22ޖިނާޢީ  ފާސްވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާމއްދާ  ވަނަ 

މިހާރު  ބަލާފަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާނީ.  ކުރިއަށް  މިހާރު   22އި  ޮގތަށް  ެއއިން  ރަނަގޅު  ހަމަ  މާއްދާ  ވަނަ 

 އިޞްލާޙުތަކާ ެއކީަގއި ފާސްވީ. ކުރިއަށްދަނީ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިމާވެެގން އެ ޙައްލު ހޯދަން ޖެހިފައި އެ ވެސް ބިލުަގއި ހުރި ިގނަ މާއްދާތަކަށްވުރެން އަޅުަގނޑުމެންެގ މައްސަލަ  

 ހުރި މާއްދާތައް ސާފުކޮށްލާފަިއ އެއަށް... 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް ކުރިައށްދާ ޮގތަށް މި ނިންމީ މައްސަލަ ޖެހިފައި ހުރި މާއްދާތައް އެކަނި. އެކަމާ ުގޅިެގން  

ލިބިދޭ  މީހާއަށް  ތުހުމަތުަގއި  ކުށުެގ  ެއއީ  ޙައްޤަކީ  ހަނުހުރުމުެގ  ކިޔާލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ކޮމެންޓު  އޮތް  އޭ.ޖީން 

ހާލަތަކަށް  ޙައްޤެއް ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގިއ ކުށުެގ ތު ވެސް ހަނުހުންނާތީ އެހެން  ހުމުގައިވާ ފަރާތް ނޫން ފަރާތްތަކަށް 

އެޕްލައި ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި ހިމަނާފަިއވާ ބައެްއ. އެބައި ނެތް ނަމަވެސް އެ ޙައްޤަކީ ކުށުެގ 

މުޤައް އެހެންވީމާ،  ސާފު.  ޙައްޤެއްކަން  ލިބިދޭ  މީހުންނަށް  ހުންނަ  ތަންކޮޅު  ތުހުމަތުަގއި  ކަންބޮޑުވާ  ރިރު 

ބަދަލުވާންޖެހޭނެ.  އެޮގތަށް  އާދެ!  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނުވާނެހެން.  ެގއްލުމެއް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އުނިކޮށްލުމަކުން 

ެއއީ   ނުލިޔާނެ.  ތަންކޮޅެއް  އޮތް  ފަހަތުަގއި  އެންމެ  އަނެްއކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.  ނުދޭ  ކަމަކު  މިއޮތްޮގތް  މިހާރު 

ލި ހާލަތްތަކުަގއި މީހުން  ނޫން  އެ  ލިޔާއިރު.  ުގޅިެގން  ޙައްޤުތަކާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނޫން  ތަންކޮޅެއް  ކަހަލަ  ޔާ 

އެކަހަލަ ޙައްޤެްއެގ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ މުޠުލަޤަށް ދީފައި ހުންނަ ޙައްޤުތައް އެހެން ހަނިކުރުމަކީ އެއީ ރަނަގޅު  

ޅުަގނޑުމެންެގ އަނެއް ވިސްނުމަކީ ޭއަގއި އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ ކުރިން  ކަމަކަށް ނުފެނޭ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެން އަ

ހަމަ އެއް ވާހަކަެއކޭ. އެހެންނޫނަސް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ   މި  މި ވާހަކަ ކީއްކުރަންހޭ ލިޔަނީ.  ވާހަކަ.  ވެސް ދެއްކި 

ިމކަ ިގނަިގނައިން  ފާހަަގކުރީ  އެދުވަހު  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ުގޅިެގން  އެކަމާ  ހަނދާންކޮށްދޭންވާނޭ ލިޔެފަ.  ން 

ހުރިހާ އެއްޗަކުން ވެސް ޔަޤީންވާ ވަރަށް އެންމެންނަށް، ދެން އެ އެކަމަކު ިމ ލިޔެފައި އިންއިރު އެ އޮތީ ޯގސްކޮށް.  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހެން އޮވެެގން ހަނދާނެއް ނޫންވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި މާއްދާ އުނިކޮށްލާފައި 

 އިނޭގތޯ މުޤައްރިރު. ކުރިއަށްދާން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހަނުހުރުމުެގ  ާގނޫނެްއވީމާ  އިޖުރަޢާތުެގ  އެކަމަކު  ޙަްއޤު...  ހަނުހުރުމުެގ  އޭަގއި  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑަށް 

 ޙައްޤު ލިބިެގންާވކަން... 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އާނ، އެ އޮތުން ވެސް މުހިންމު. މިހާރު އޭތި ވާންވީ ނޫންތޯ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ މިއޮންނަ ޖެނެރަލް ޮގތަށް 

އަންނަ ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންެވއޭ އެ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނުދީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ އޮންނަ ކަހަލަ 

ނެްއސަ ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ބަދަލުކޮށްލަިއެގން ކުރިއަށް ެގންދަން ފާސްވީ.  ޢިބާރާތަކުން މި މާއްދާ ެގ

ކަމަށް  ފާސްވީ  ބަދަލުކޮށްލަން  ޮގތަށް  އޮންނަ  އެ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ދާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާއަށް  އޮތް  ދެން 

ވާ ޮގތަށް ބަންދުކުރުމުެގ ވާހަކައިަގއި އޭ.ޖީން މި ލިޔެލާފައި ބާއްވާފައި ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ދާނީ. މި ހައްޔަރެއް ނު

ުގޅިެގން   ކުށަކާ  މާނައަކީ  ެގންނެވުމުެގ  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  ޮގތަށް  ނުވާ  ހައްޔަރެްއ  ކޮމެންޓަކީ  ފޮނުވާ 

އިންޓޮރެޭގޝަ ެގންދިއުމޭ.  ކަސްޓަޑީއަށް  ޕޮލިސް  މީހަކު  ޮގތަށް  ނުވާ  ހައްޔަރެއް  ބޭނުމުަގއި  ނުން ސުވާލުކުރުުމެގ 

ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީ ނުވަތަ އިންޓަރވިއު އަންޑަރ ކޯޝަން މިއީ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ޢަމަލުކުރާ އިޖުރަޢާތެކެވެ. 

މީހަކާ   ުގޅިެގން  ތަޙުޤީޤަކާ  ހިންާގ  ފުލުހުން  ުގޅިެގން  ކުށާިއ  ބަދަލުަގއި  ހައްޔަރުކުރުމުެގ  ބޭނުމަކީ  މާއްދާެގ  މި 

މަުގފަހިކުރުާމއެކު   ާގރޑްތައް  ސުވާލުކުރުމަށް  ސޭފް  ލިބޭ  މީހާައށް  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ސުވާލުކުރެޭވއިރު  އެފަދަ 

ކަނޑައެޅުން. މިސާލަކަށް ިގނަވެެގން ފުލުހުންެގ ބެލުމުަގއި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ިގނަ ވަުގތު ކަނޑައަޅުާމއި ިގނަވެެގން  

ލާޒިމް ދިނުމުަގއި  އިންޒާރު  ާގނޫނީ  ކަނޑައެޅުމާއި  ަވުގތު  ަވކީލެްއެގ  ސުވާލުކުރެވޭނެ  ޢައްޔަންކޮށް  ވަކީލު  ކުރުާމއި 

ސުވާލުތަކަށް    ވެސް  ހާލަތަުގއި  މި  ބަޔާންކުރުން  ކަންކަން  ނުދިނުންފަދަ  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކަށް  މެނުވީ  ހާޒިރުަގއި 

އެރެސްޓު   އެޑްވާންޓޭޖަކީ  އޮތުމުން  މާއްދާ  މި  ލިބިެގންވެެއވެ.  ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުެގ  ބޭނުންނުވާނަމަ  ދޭން  ޖަވާބު 

ޑަކާ ނުލައި ތަޙުޤީޤެްއަގިއ ފުލުހުން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުެގ ނުވަތަ އެފަދަ އިންޓަރވިުއއަކަށް ހާޒިރުވުުމެގ  ރެކޯ

ފުރުޞަތު ލިބުމުން މި މާއްދާ ނެތް ހާލަތެއްަގއި އަދި ހަްއޔަރުކުރަން ްގރައުންޑެއް އޮތް ހާލަތުަގއި ވޮރަންޓަކާ ނުލަިއ  

ފުލު ނަމަވެސް  ެއކުަގއި  އަދި  ވޮރަންޓަކާ  ހިމެނޭނެ.  އެކަން  ރެކޯޑުަގިއ  މީހެއްެގ  އެ  ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ  މީހުން  ހުން 

މި  ހިންޭގނެ. ވީމާ،  މީހެއްެގ މައްޗަށް  ލިބިދޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެ  ފުލުހުންނަށް  ބާރު  ކުރުމުެގ  ުގޅިެގން  އެރެސްޓަކާ 

ޑަށް ހަނިވުމުެގ ފުރުޞަތު ދެވުން ކަމަށް މާއްދާ ނަގައިފިނަމަ ިގނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް ޙައްޤުތައް ިމހާރަށްވުރެން ބޮ

ބަލާއިރު   ވާހަކައަށް  ދެއްކި  މުއައްސަސާތަކުން  ހާޒިރުކުރި  އެ  އައިސްފައި  ކޮެމންޓަށް  އެދުވަހުެގ  ދެން  ފެނޭ. 

އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެ ވާހަކަތައް އެ ހުރި ޮގތަށް ބެލިއިރުަގިއ މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށްވުރެން އޮތުން ރަނަގޅު. ކުރިން  

ަގނޑުެގ ވެސް ިވސްނުން ހުރީ އެ މާއްދާ އުނިކޮށްލައިެގން ރަނަގޅުތަކެއް ވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން އަޅު

އެ ދެްއކި ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޮތުންހެން މުޤައްރިރު ރަނަގޅީ. ދެން މުޤައްރިރުެގ ކޮމެންޓެއް  

 މީގައި. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ތި ައސްލު ބޭނުންތެރި މާއްދާއެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް،  އަ

ތި ވިދާޅުވާ ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އޭރުން ެއވަނީ، މިހާރު މިސާލަކަށް ހައްޔަރުނުކޮށް  

ހޭނީ އަބަދު ވެސް ފުލުހުންނަށް ާގނޫނުން ބާރު ލިބިދޭ. އެއީ ވަރަށް މުހިންމު މީހަކު ދެން ޢާއްމު އުސޫލަކުން ބަލަންޖެ

އަސާސެއް ފުލުހުންެގ ކަންތަްއތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަސްލު އޮންނާނެ ޮގތަކީ. ދެން 

ތެރެއިން   ސުވާލުކުރުމުެގ  ެގންޮގްއސަ  ެއހޭނެމީހަކު  މީހާ  ކައިރީ  އެ  މި ފުލުހުން  އެރެސްޓަކަށްހޭ  ތިމަންނަ  ަގއި 

ެގނައީ. އެހެންނޫނީ ތިމަންނަ ބުނަން ބޭނުމޭ މިވަުގތު ތަޙުޤީޤުަގއި. އެ ޙައްޤު އޮންނަންޖެހޭނެ މީހުންނަށް. އެކަމަކު 

ދެން ދިމާވެދާނެ މި މާހައުލުަގއި ތި ވިދާޅުވާ ފަދައިން ހަމަ މީހުން އެއްޮގތަކަށް ވެސް ޗިޓު ފޮނުވީމާ ވެސް ނުޮގސް 

ތަޙު  ހަމަ ނުކުރާހާހިނދަކު  ހައްޔަރު  ފުލުހުން  ވެސް  ޭއެގ އެްއޮގތަކަށް  ތަންކޮޅެއް  ެއއީ  ނުދީ،  ެއއްބާރުލުން  ޤީޤަށް 

ބޭނުން   އިނޭގތޯ.ހިފާނާޖާއިޒު  ބަޔަކު  ިގނަ  ރާއްޖޭަގިއ    އަމުދުން  ފާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔަކު  ބޭނުންހިފާ  މާބޮޑަށް 

ކަމަށް   ނުކުމެދާނެ  އިޝޫެއއް  ެއކަހަލަ  ޮގސް  އެހެންވެެގން  ދެއްތޯ.  ބޭއްވިޔަސް. މިތިބީ  ރަނަގޅު  މި  ދެން  ޓަކައި 

 އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ މާއްދާއެއް ނޫން މިއަކީ. 

 

 އްކެވުން: ސިރާޖު ވާހަކަދެ މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠިފަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރައިޓެްއ ޮގތަށް  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިހާރު އެބްޒޮލިއުޓް  

ދީފައި އޮންނަ ޙައްޤެއް ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެ ާގނޫނަކުން އެ ލިމިޓު ވެސް ކުރެވޭތާ ދެއްތޯ  

ޙައްޤުތައް. އެހެންވީމާ، އެޮގތުން ެގންނަ ލިމިޓޭޝަނެއް މިއަށް ެގންނަނީއޭ. ެގންނައިރު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ 

ނަމާއި އެމީހެްއެގ  ޮގތެއް.  ޮގތަކީ  ލިޔާނެ  އެ  ނޭނެގ  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ނަންބަރާިއ  ކާޑު  އައި.ޑީ  އެ   ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ އިތުރުން އޭނަ ބޭނުމިއްޔާ ހަނު ހުރެވޭނެ 

ށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ބެލެވިެގން ނުވާނެ. އޭނަ ބޭނުން ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ކޮންމެ ަވުގތެްއަގއި ވެސް. ދެން ތަޙުޤީޤަ

އެއީ ފުލުހުންެގ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަކީ. އޭނަ ދޭ ކޮންފެޝަނަކަށް ނޫން ޮގތްޮގތަށް ވެސް އެ ތަޙުޤީޤު ހިންެގންވާނެ. 
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ހުންނަންޖެހޭނެ. ާގބިލުކަން  އެ  ބަިއވަރު   ފުލުހުންެގ  ވަރަށް  ދެން  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބޭ  ތަނުން  ެއ  ހެކިންނާއި    އެއީ 

ކަންތައްތަކާ އެކީަގއި ތަޙުޤީޤެއް ހިންަގންޖެހޭނެ އޭނަެގ މަްއޗަށް ތުޙުމަތެއް ކުރެޭވ ކަމަށް ވަންޏާ އޭނަ އަނގައިން  

އޭނައަށް   ކަމަށް  ެގއްލުންވާ  އޭނައަށް  ހުރީމާ  ނުބުނެ  އަނަގއިން  އޭނަ  ވެސް.  ވިޔަސް  ކަމުަގއި  ހުރި  ނުބުނެ 

ޮއޭވތާ. އެހެންވީމާ، އެ ޙައްޤު ދޫކޮށްލާފައި އޭނަ ހަނު އެ ފެންނަންޏާ އޭނަ އަނގައިން ބުނުމުެގ ޙައްޤު އޭ ނައަށް 

ނެތިން  ައޅުަގނޑު  ކީއިރު  އަސްލު  ބައި  މި  ައޅުަގނޑަށް  ދެން  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ހުންނަނީ. 

 މިތާނަގއި. އެހެންވީމާ، މިސްެވފަ. އެހެންތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙުތަްއ    އެހެންވީމާ،  އައި  މާްއދާއަށް  އެ  ހަމަ  ބަދަލުަގއި  އުނިކުރުމުެގ  މާއްދާ  މި 

ތައްތަކެްއ އެބަ އެކުލެވޭ މި ންހިމަނައިެގން ކުރިއަށްދާނީ. ެއއީ ވަރަށް ބައިވަރު ިމއާ ުގޅިފައި ހުރި ވަރަށް ިގނަ ކަ

 ކުެގ ތެރޭަގއި. އުނިކޮށްފިއްޔާ ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަ އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނެރެވުނު  ހިންުގމަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ވެސް  ނަތީޖާ  އަނެއް  ނެތީ  އިޢުތިރާޟެއް  މިހާބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އާދެ! 

 ނަތީޖާތަކަށް ބަލައިލާއިރުަގއި މީަގއި ހުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫން. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ވަނަ މާއްދާާއ    50އެހެންވީމާ، ހިނާގ ބާރަށް ކުރިއަށް ެގންޮގސް، ިމއީ ވަރަށް ބައިވަރު މާއްދާތައް އަދި ެއބަހުރި.  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އިޞްލާޙުތަކާމެދު  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އޭރު  ިއޞްލާޙުތައް  ހުރި  ައއިއްސަ  ުގޅިެގން 

ކޮމި އެކަމާ ސުވާލުކުރެވުނީ.  އެއްބަސްެވވިފައިހެން  ނޫންތޯ  އޮންނާނެތޯ  މާއްދާ  އެ  އިޞްލާޙު  ހަމައެކަނި  ހުރީ.  ޓީން 

ވަނަ    72ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    ވަނަ މާއްދާ.   70އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުރިައށްދާނީ. މިހާރު ދެން މިއޮތީ ބިލުެގ  

ދާެގ )ހ(ަގއި އެހެން އޮތް ނަަމވެސް  މި ޟާއްެގ )ބ(.    72މާއްދާ )ބ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ބ(،  

ވަނަ މާއްދާަގއި    41، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގ ާގނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެ ާގނޫނު  2010/24ާގނޫނު ނަންބަރު  

ހާލަތް ޑިޕޮސިޓް  ތަކުބަޔާންކުރާ  ސޭފް  ޓްރަސްޓުތަކާއި  ޑިޕޮސިޓްތަކާއި  ެއކަުއންޓާއި  ކަސްޓަމަރެްއެގ  ބޭންކުެގ  ަގއި 

  ބޮކްސްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ެއ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަތިން ހޯދުމަށް މި ާގނޫނު ހުރަހެއްނާޅަެއވެ. ކުރިން މި
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މާއްދާަގއި އޮންނަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ވާހަކަ އާިއ ތަޙުޤީޤު އިދާރާތަކުެގ ވާހަކަ. އެ ބައި އުނިކުރެވިފަިއ  

އަޅު  ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާ  އޮތީމާ  ދުވަހު އޮތީ.  ކުރިން  ކޮމެންޓެްއ  ސުވާލުކުރެވުނީމާ ަގނޑުމެން  ުމއައްސަސާތަކާ  ަގއި 

ޖަވާބުަގއި ލިބުނީ އެ މާއްދާަގިއ އެޮގތަށް އޮންނާތީވެ ބޭންކު ާގނޫނުަގއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގއާ ބެހޭ ާގނޫނުަގިއ  

މީަގއި ކޮންމެހެން ނުލިޔުނަސް ރަނ އޮންނާތީވެ  ތަފްޞީލުކޮށް  ަގޅުވާނެތީެވ ނުލިޔުނީ ކަމަށް. އޭރުން  އެ ވާހަކަތައް 

ވެސް އެ ާގނޫނުަގއި އޮންނަ އިޖުރަޢާތުތަކާ ެއއްޮގތަށް ދިޔައިމަ ހަމަ އެބައި ކަވަރުކުރެޭވކަން. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ  

ވަނަ މާއްދާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު    71.  71ވެސް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފަިއ ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާނަން.  

އީ ސަަވއިލެންސާ ުގޅޭ ާމްއދާތައް. ދެން އޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ާގނޫނުތަކާ ހަާވލާދީފައި ހުރީމަ އެކަމުަގިއ  އެ

ޮގތަށް  އެ  ވަނަ މާއްދާަގއި    22ސުވާލެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ. މިހާރު އޭަގިއ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތައް   ބަޔާންކުރި 

  22ީމަގއި ހަމަ ބޮޑެތި، އަނެްއ    ،އެހެންނަމަވެސްތަކަށް ރިފަރކުރާނީ.  ާގނޫނަށް ރިފަރކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި މި ކުށް

 ށްެގން ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ކަމަށް ބަލާފައި، އާދެ! ޮގތަށް ެއ ފޯމެޓަށް ބަދަލުކޮއިން  ވަނަ މާއްދާެގ  

ހަމަ އިނޭގތޯ.  އިޞްލާޙުކުރިއިރު  22  ނުޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  މާއްދާަގއި  ބަޔާންކޮށް    ވަނަ  އޮތްޮގތަށް  އެ 

އިނޭގ  ނީކަނޑައަޅަކުރިއަށް   ކުރިއަށްދަނީ  މި  ބަލާފައި  ފާސްީވކަމަށް  މާްއދާތައް  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،   .

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. އެ މާއްދާ އުނިކުރުން    89ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  86މުޤައްރިރު. ދެން މި އޮތީ  

އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެ ދުވަހުަގިއ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން ފެނުނީ. މިހާރު އެކަާމ ުގޅޭޮގތުން ވަރަށް    ނުފެންނަ ކަމަށް

ދިުގކޮށް ައޅުަގނޑުމެން އެ ދުވަހު ވާހަކަދެކެވުނު ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ފަރާތުން 

ެއއީ ކޯޓަށް  ވެސް ވާހަކަދެކެވުނު. މީަގއި އިދާރީޮގތުން ކުރަންޖެހޭ މަ ބޮޑަށް އައީ.  ސައްކަތްތަކެްއެގ ވާހަކަ އަސްލު 

ލިބި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންުގމުެގ އިޚްތިޔާރެއް ކޯޓަށް މި ލިބެނީ. ވަކިވަކި ެއީއ އެކެްއެގ މަްއޗަށް ެއއް  

އިޚްތިޔާރެއް. ދެން ެއއާިއ    ކުށެްއަގއި އެކަކަށްވުރެ ިގނަ މީހުންެގ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ހާލަތުަގއި ބަދަލުކުރުމުގެ 

ކޮބައިތޯ ކޮމެންޓްސްތައް  އެންެމ ؟ ުގޅިެގން  ވާހަކަދެްއކިއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅޭޮގތުން  އުނިކުރުމާ  މާއްދާ  އެ 

ފަހުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުުމަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުންނާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާފުކޮށް ދެންނެވީ މި މާއްދާ 

ނު އެދުނުއިރުަގިއ  އުނިކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމެންޓަކަށް  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދެން  ކަމަށް.  ފެންނަ 

ނޫންކަމަށް.  މައްސަލަެއއް  މާބޮޑު  އަނެއްހެން  ނެތަސް  އޮތަސް  މާއްދާ  މި  ދެންނެވީ  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ދަޢު އެއް  އިދާރީޮގތުން  ކަމަކީ  ދިމާވާ  އެ  ބޮޑަށް  މީަގއި  ނަންބަރެއްެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ޤަޟިއްޔާ  ނަންބަރަކާއި  ވާ 

މިހެން  މާއްދާ  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކަެމއް.  އިދާރީ  ބޮޑަށް  އަސްލު  އެީއ  މައްސަލަ  ބަދަލުކުރުމުެގ 

އޮތުމަކުން މައްސަލައެްއ ނޫން ކަންނޭނެގ އެީއކީ. އެްއވެސް މެންބަރެއްެގ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ނެތިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން  
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އެހެންވީމާ،މި   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ެގންދަވާ.  ކުރިއަށް  އާދެ!  މި    މާއްދާ،  އުނިކުރަން  މާއްދާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮމިޓީން. އެއީ ދަޢުވާކުރަންޖެހޭނެ ޮގތަށް އެއީ މުޠުލަޤަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލބިފައި އޮންނަ ބާރަކަށްވާތީެވ  

ހަމަޖައް އެ  އިދާރީޮގތުން  ނެތަސް  މާއްދާ  ކަމެއް އެ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ  އެބައި  ކޯޓުން  އެއީ  ކަންތައް  ސަންޖެހޭ 

ބާރެއްވީމަ   ލިބޭ  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  މުޠުލަޤަށް  ކަމަކަށްވާތީ  ފަންޑަމެންޓަލް  މިއީ  ދެކެފައި  ޮގތުަގއި 

އަށްދާނީ. އަޅުަގނޑުމެން  ވަނަ ާމއްދާ އުނިކޮށްފައި ކުރި  89އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި މާއްދާ އުނިކޮށްފައި ކުރިއަށްދާނީ.  

މިހާރު މި ބޭންކިންގ ާގނޫނާ ޙަވާލާދީފައި އިން އެތީަގއި ިއޞްލާޙުކުރާއިރުަގއި އިޞްލާޙު މި ކުރަނީ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤު  

އެހެންވީާމ،  އުނިކޮށްލަން.  ތަންކޮޅު  އޮތް  އެދިެގން  ލިޔުުމން  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކާއި  ހިންާގ 

ވަނީ ާގނޫނުަގިއ މި މާއްދާ އޮތްޮގތަށް އޮންނަން ރަނަގޅު ކަމަކަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާ  އަޅުަގނޑަށް ހީ

އިޞްލާޙުކުރާ މާއްދާެއއް ޮގތުަގއި ނުހިމަނައި ހަމަ މިހާރު ވެސް ާގނޫނުަގއި އޮތްޮގތަށް ބާްއވާފައި ކުރިއަށްދާނީ. އެީއ  

 މާއްދާ އެ އޮތީ. ލިޔުމުން އެދިެގން ނޫން ޮގތަކަށް ނުކުރެވޭ ޮގތަށް.  ޙައްޤުތައް ބޮޑަށް ރައްކާވާ ޮގތަށް ާގނޫނުަގއި މި

ކުރިއަށްދާނަން.   ނިންމައި  ކޮމިޓީން  ޮގތަށް  ނުެގންނަ  އިޞްލާޙު  މާއްދާއަށް  ެއ  އަޅުަގނޑުމެން    94އެހެންވީމާ، 

ާގނޫނުެގ   ާގނޫނެއްަގއި  93ބުނެވިދިޔަ  އެހެން  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  ޮގތަކަށް  ަވނަ  އެހެން   

ދަޢުވާ  ކުށުެގ  ޖިނާޢީ  ކުރެވިފަިއވާ  މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ހާލަތްތަކުަގއި  އަންނަނިވި  ނުވާހާހިނދަކު  ބަޔާންކޮށްފައި 

ނުެގންޮގސް   ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ކޯޓުަގއި  އުފުލުމަށްފަހު  ދަޢުވާ  މަރުވުން.  މީހާ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  ބާޠިލްވާނެއޭ. 

ފާއިތުވެފަިއ   މިީއ  ިގނަދުވަސްތަކެއް  ހަމަވުން.  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ާގނޫނުަގއި  އުފުލުމުެގ  ދަޢުާވ  ވަނިކޮށް 

ކިހިނެއްތޯ   ެއއަށް  މާއްދާއަކީ.  ހައިލައިޓްކުރެވިފައިވާ  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ދުވަހުަގއި  އެ  ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން 

 ؟ ހަދާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުނިކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް...އެ މާއްދާ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވެނީ ެއޮގތަށް ދެއްތޯ މުޤައްރިރު އެތަންކޮޅު އުނިކޮށްލުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އާދެ! އެތަންކޮޅު އުނިކޮށްލުމަށް. 

 

 ެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާ

އެހެންވީމާ، އެތަންކޮޅު އުނިކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ. އޭ.ޖީ ވެސް ކޮމެންޓުެގ ޮގތުަގއި އޮތީ އައިސްފަިއ  

ކަމަކަށްވާ ުގޅޭ  ނިޒާމާ  މުޅި  ބޮޑު  ވަރަށް  އެއީ  އުނިކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން  އެބައި  އެހެންވީމާ،  ތީވެ  އެޮގތަށް. 

އަޅުަގނޑުމެން މިވަުގތަށް އެ މާއްދާ އެތަންކޮޅު އުނިކޮށްފަިއ ކުރިއަށްދާނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އޭ.ޖީެގ ކޮމެންޓަކީ ިމ  

މާއްދާ ހިމަނާފައި އެވަނީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށްފަހު މައްސަލަ ނުހިނާގ އެތައް އަހަރެއް ވުމަށްފަހު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތައް 

ދި ފަރާތް  އެ  ކުރިއަށްެގންދާ ރިފޯމްވެ  ދަޢުވާ  ވެސް  ފަހުން  އަހަރުތަކެއް  އެތަކެއް  ފަހުން  ކުރިއަށްދާ  ރިއުޅުން 

ެއވޮިއޑްކުރުމަށޭ.   ހާލަތެއް  ލާންޖެހޭ  ޖަލަށް  އޭނާ  ސާބިތުެވއްޖެނަމަ  މައްޗަށް  ީމހާެގ  އެ  ދަޢުވާ  އެ  ހާލަތުަގއި 

ދިއުމު ފަހަނައަޅާ  މުއްދަތު  ތާރީޚަކީ  ހިންޭގ  ފަހުން  ދަޢުވާ  މަްއޗަށް  މިސާލަކަށް،  އޭނާެގ  ދަޢުވާ  ެއ  ސަބަބުން  ެގ 

ދަޢުވާ   އެ  އަދި  ކަނޑައެޅުމަށް  ނުވާނެކަމަށް  ުއފުލިެގން  ދަޢުވާ  ކަުމަގިއވާނަމަ  ތާރީޚެއް  ބަރީޢަވާނެ  އުފުލުމުން 

ކަމަށްވާ  އުފުލާފަިއވުން  ކުރިން  އަހަރުތަކެއް  އޭެގ  ދަޢުވާ  އެ  ސަބަބަކީ  ހަމައެކަނި  ލިބޭ  ފުރުޞަތު  ހިންުގމަށް 

އޭ. މިހާރު ޭއަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ުމއްދަތުެގ ާވހަކަ އެ އަންނަނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުަގއި މި ބުނާ ޖުނުޙުެގ  ހާލަތުަގ

 ކުށްތަކާއި ޖިނާޔަތުެގ ކުށްތަކަށް އަންނަ މުއްދަތުެގ ވާހަކަހެން އެ ފާހަަގކުރަނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެކަމަކު އެކަހަލަ މުއްދަތަކީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު އިނޭގތޯ. ކޯޓެއްަގއި ޮއްއަވއި ދެން އެ މުއްދަތު އަދި  

ނޫންތޯ.   ނުބުނެވޭނެ  އެހެންނެއް  ނިމުނީއޭ  ހުއްޓުނީއޭ  އެހިސާބުން  ހަމަވީމަ  މުއްދަތު  ެއ  މާނަޔަކީ  ޭއެގ  ދިޔަޔަކަސް 

މި މުްއދަތެއް  ދެވޭ  އުފުލުމަށް  ވަކި  ދަޢުވާ  ދެއްތޯ  މައްސަލަެއއް  ވައްތަރު  ވަކި  ނަމުަގއި  އެކެްއެގ  ސާލަކަށް، 

މަސް ތެރޭަގއި އެޮގތަށް ހުންނަ. އެީއ    8އަހަރު ތެރޭަގއި ނޫނިްއޔާ    2މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ދަޢުވާ އުފުލަންޖެހޭނެއޭ  

އެ ނުކުތާަގއި  ވިދާޅުވާ  އެ  އޭ.ޖީ  ދެން  ދެއްތޯ.  ާވޮގތް  އުފުލުމަށްފަހުަގއި  ކޯޓުަގއި  ދަޢުވާ  ިގނަދުވަސްވީމަ  ްއކަލަ 

ހަމަ  އިޚްތިޔާރުަގއި  ފަނޑިޔާރެއްެގ  ެއއީ  މަޖުބޫރުވެދާނެއޭ.  ކުރަން  ޙުކުމެއް  ެގނެސްފައި  މީހާ  އެ  ދެން  ހުރެފައި 

ކޭސްެއއް  އޮންނަ  ލޮސްޓްވެފައި  ެގއްލިފައި  ދުވަސްތަކެއް  ިގނަ  އެހާ  ޓަކައި  ދިއުމަށް  އިންސާފަށް  ކަމެއް.  އޮންނަ 

ނަެގ އިޚްތިޔާރުަގއި އޮންނާނެ އަސްލު އެއަށް ކަނޑައެޅުން ވަކިޮގތެއް ޖަލަށް ފޮނުވުމުެގ އިޚްތިޔާރެްއ  ފެނިއްޖެއްޔާ އޭ

 މަޖުބޫރުވާ ހާލަތެއް ނޫން އޮންނަނީކީ. 
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކަމުގައި ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  ބޭނުންވާހެން. އަޅުަގނޑަށް  ކުރަން  ކޮމެންޓެްއ   

 އިޝާރާތްކޮށްލި ޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަުގހެންވޭރު ހުޅަނ

މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް އޭެގ އަނެއްކޮޅު ވެސް އެބަ ވިސްނޭ އިނޭގތޯ. މިހާރު ވަރަށް ިގނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން 

ވެސް   ނުހިނާގ  ހަމަ  ޝަރީޢަތް  އެ  ދެން  މީހެއްެގ.  ޮއވެދާނެ  މައްސަލައެްއ  ކޯޓުތަކުަގއި  މައްސަލަތައް  ހުރެދާނެ 

އެބައާ ޓެކްސްޓް  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  މިހާރު  ވަރަށް އެބަހުރި.  ޓެކްސްޓެއް.  އޭެގ  އައިސްފި  ވެސް  މިއަދު  ދޭ. 

އެ  ސަބަބެއްތޯ  ެއއީ  އެހެންީވމާ،  ދެން  މައްސަލަެއއް.  އުޅޭ  ނުހިނގައިެގން  ޝަރީޢަތް  ދެން  ިގނަދުވަސްެވެގން 

 ؟ މައްސަލަ އިތުރަށް ނުހިނަގން ނިންމަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އިނޭގ ހުރޭ  ތަންތަނުަގއި  ބައެއް  ެއ  އެހެން  ހުރޭ  ތަންތަނުަގއި  ބަެއއް  ފެނުނު  ރިސަރޗްތަކުަގއި  ައޅުަގނޑަށް  ތޯ. 

ހުންނަ  ދޫވެފައި  ައޅާނުލެވި  އެއަށް  ެއއްކަލަ  ވަންދެން  އަހަރުތަކެްއ  ިގނަދުވަސްތަކެއް،  ވަރާށް  ޮގތަށް  ވިދާޅުާވ 

ޙު  ދެން  ޖަލަށް  އޭނާ  ބޭރުކޮށްލުމުެގ.  އެ  އިޚްތިޔާރު  ފަނޑިޔާރުެގ  ހަމަ  މީހާ މައްސަލަތަކުަގއި  ސާބިތުވާ  އެ  ކުމެއް 

ތެޅިތެޅިފަިއ   އެހެން  ތެރޭަގއި  ކޯޓެއްެގ  އެޮގތަށް  ިގނަދުވަސްަވންދެން  އެހާ  ބަދަލުަގއި  ކުރުުމެގ  ޙުކުމެއް  އެ  ވެސް 

ޮއވެއްޖެ   ދާޮގތަށް  އެހެން  ނުވޭ(  ސާފެއް  ެއއްޗެއް  ވިދާޅުވާ  މެންބަރު  )ރެކޯޑިންގަގއި  މައްސަލަ...  އޮންނަ  އެހެން 

 އްޔާ ބޭރުކޮށްލުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޮއވޭ ދެއްތޯ. މައްސަލަެއއް ެވއްޖެ

 

  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަުގހެންވޭރު ހުޅަނ

އެކަމާއިެގން   ހަމަ  ދެން  ވެސް  ދަންނަވަިއެގން  އެތައްފަހަރަކު  ދެން  ޖެނެރަލްއަށް  ޕްރޮސެކިުއޓަރ  މިސާލަކަށް، 

އްސަލަ ދެއްތޯ. ކުރީމަ ވެސް އެކަަމއިެގން ނޫޅެވިނޫޅެވި ޮގސް އެންމެ  ނޫޅެވެނީ. ކޯޓުން ދެން ޝެޑިއުލްކުރާނެތާ މަ

 ؟ ފަހުން ދެން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލަން އެއީ ސަބަބެްއތޯ އަސްލު ސުވާލަކީ ދެއްތޯ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

މީސްމީހުން   ުގޅުންހުރި  މީހުންނާ  އެ  ފަނޑިޔާރުން  ބަެއްއ  ެއއްކަލަ  މީަގއި  ނިޔަތުަގއި  އާދެ!  އަސްލު  ދޫކޮށްލުމުެގ 

ދެން  ދުވަސްވެފައޭ.  މާިގނަ  ލަސްވެފައި،  މާ  މިހާރު  މިޮއތީ  އާނއޭ  ިގނަދުވަސްކޮށްފައި  ބާއްަވިއެގން  މައްސަލަެއއް 

ަމއްސަލަެއްއ   އަޅުަގނޑު  ެއކަމަކު  އޮތީ.  އަޅުަގނޑުެގ  ބިރު  ބުނެފާނެ  އެހެން  ދޫކޮށްލަނީއޭ.  މީނަ  އެހެންވީމާ، 

ވެސް ދަންނަވައިލީ   އެްއޮގތަކަށް  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލެުވނީމަ  އިޝޫެއއް  އަނެއްހެން  މާއްދާަގއި  މި  އަނެއްހެންނެއް 

 އެންމެންެގ ސަމާލުކަމަށް. 

 

  ލަޠީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަުގހެންވޭރު ހުޅަނ

 ދަޢުވާ އުފުލަން އޮންނަނީ ދެްއތޯ. މައްސަލަ ޝަރީޢަތް ހިންާގ ނިންމާފައި...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ސިރާޖްއިރާެގ މެންބަރު ނަދޫ ދާފޮ

އަނެއްހެން   ާގނޫނުަގއި  ޗެއަރަމން  ވާނެޮގތަކީ،  ތީަގއި  ލައިފިއްޔާ  ތި  ހަމަ  ތި  ކަމަކަށްވާނެ.  އުނދަޫގ  ވަރަށް 

 ؟ ޒަމާންތައް ެއޮގތަށް ލިޔޭތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ނޫން، ނޫން. ނޭނެގ އަޅުަގނޑަކަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ސިރާޖްއިރާެގ މެންބަރު ދާފޮނަދޫ 

މިހާރު   ނުލިޔާނެހެން.  އެހެން  ހީވަނީ  ެވސް  ައޅުަގނޑަށް  އަހައިލީ.  މި  އިނޭގ  ނޭނޭގތީ  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

އެކަށީެގންވާ   ކަމުދޭ.  މާ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތް  ފާހަަގކުރާ  އެ  ލަޠީފް  ޙަސަން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ޙަސަން، 

ުމއްދަ ދިުގ  ެއކަށީެގންވާ  ދިުގެވއްޖެްއޔާ،  ޢަލީ މުއްދަތަކަށްވުރެ  މިހާރު  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  އެ  ފާއިތު  ތެއް 

ލިބޭ ފަރާތުެގ އިޙުމާލެއް ނެތި.  ދަޢުވާ  މުޅި، ކަމުދޭ.  އަދި އެއަށްވުރެ  ޮގތް އަޅުަގނޑަށް  ފާހަަގކުރާ  ޙުސައިން އެ 

ލި ދަޢުވާ  އެހެންވީާމ،  ޮއވެދާނެ.  ވެސް  ިގނަދުވަސްވެފަިއ  ުއޅޭތީ  ފިލަިއެގން  ބައެއްފަހަރުަގިއ  ފަރާތުެގ  މިހާރު  ބޭ 

އިނޭގތޯ.   ރަނަގޅުވާނެ  ިގނައިރުވާވަރަކަށް  މި  ނުެގންޮގސް،  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ކޯޓުަގއި  ނެތި  އިޙުމާލެއް 

މައްސަލައަކީ މާިގނައިރުވާތީެވ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ބަްއދަލުވުންތައް މިހާރު. އާދެ! ާއދެ! މިހާރު ރަނަގޅުކަމަށް  
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އެހެންވީމާ، މިހާރު ިމ އެއްބަސްެވވުނު ޮގތަކީ ދަޢުާވ އުފުލުމަށްފަހު ދަޢުވާ ލބޭ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްެވވިއްޖެ.

ފާއިތުވުުމެގ   މުއްދަތެއް  ދިުގ  އެކަށީެގންވާ  ނުެގންޮގސް  ކުރިއަށް  މައްސަލަ  ކޯޓުަގިއވާ  ނެތި  އިޙުމާލެއް  ފަރާތުެގ 

ސް ދަޢުވާ ބާޠިލްވާ ކަމަށް. އެ މުއްދަތު ސަބަބުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ެގންދިއުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެދުނީމާ ވެ

ދޫކޮށްލާނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކަމެއް  އޮންނަ  އިޚްތިޔާރުަގއި  ޖެނެރަލްެގ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ދެން  ކަނޑައެޅުަމކީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މާއްދާ ވެސް ފާސްވީމަ އެއީ މިހާރު ދަޢުވާ ބާޠިލްވާ ބަިއަގއި އެ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ސްވީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްދާނީ. މިހާރު ވަރަށް ިގނައިރުވެެގން ބައެއް ބޭފުޅުން ަގޑިތަކަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ފާ

 ވަރަކަށް...  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ިގނަ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ ބްރޭކެއް.. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

އަޅުަގނޑުމެން އަދި  އެބައޮތްތޯ  މާއްދާ  ކިތައް  އެހެންނޫންތޯ.  ކުރިއަށްދާނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫން  ނޫން،  ؟ ނޫން، 

އަޅުަގނޑުމެން    އާދެ!؟ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން މާިގނައެއް ނޫންހެން އިނޭގތޯ. ެއވަރު އޮތިްއޔާ ބްރޭކެއް ނަަގންވީތޯ

ނަގަ  ބްރޭކެއް  ކުރިއަށް  އެހެންވީމާ،  )ހުސްވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނަަގއިލާނަން.  ބްރޭކެއް  ކުޑަކުޑަ  ހަމަ  ިއލާނަން. 

ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި މި    1ެގންދަންވީ ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑު ދެން ކުރިއަށް މިއޮތް ާގތްަގނޑަކަށް އެންމެ ިގނައިރުވެެގން  

ޑްރާފް މިހާރު  ހަނުހުރުމުެގ  އެއްކަލަ  މި  މިހާރު  އެއްކޮށް.  ކާކުކަން ނިމެންވާނެ  ތިމާއަކީ  މިއޮތީ  ޓްކުރެވިފަިއ 

އަންަގއިދިނުން ފިޔަަވއި އިތުރު އެހެން ެއއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެ މީހަކަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤެްއކަން 

މައް އޭނާެގ  ޖަވާބަކުން  ދޭ  އޭނާ  މީހަކަށް  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  އޭނާ  ކުރިމަތީަގއި  ާގނޫނު  އަންަގއި  މީހަކަށް  ޗަށް  އެ 

ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ ހާލަތެއްަގިއ ނުވަތަ އޭނާެގ އަިމއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ދޭންޖެހޭ 

ހާލަތުަގއި ވެސް އެ ޙައްޤު ލިބިަގތުމުެގ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއޭ. މިހާރު ހަނުހުރުމުެގ މާއްދާ އިން ޮގތް  

އިދާ ޑްރާފްޓުކޮށް،  އޮތީ.  އަޅުަގނޑުމެން  އެ  މިހާރު  ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި  އިދާރާއިން  ޑްރާފްޓްކޮށްލާފައި  ކުދިން  ރީ 

އަދި އެއްފަހަރު އަޅުަގނޑު ކިޔައިލާނަން. ތިމާައކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވަިއ  ؟ ކިހިނެއްތޯ މިހާރު އެ މާއްދާ

ެގންވާ ޙައްޤެްއކަން އެ މީހަކަށް އަންަގިއ  އިތުރު އެހެން ެއއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެ މީހަކަށް ލިބި

ާގނޫނުެގ ކުރިމަތީަގއި އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މީހަކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާބަކުން އޭނާެގ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް 
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ވެސް ހާލަތެއްަގއި  ދޭންޖެހޭ  ބަޔާން  ދެކޮޅަށް  ނަފްސާ  އަމިއްލަ  އޭނާެގ  ނުވަތަ  ހާލަތެއްަގިއ  ހުށަހެޅިދާނެ  އެ    ހެކި 

ޭއަގއި ކޮމެންޓަކީ ިމހާރު އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ؟ ޙައްޤު ލިބިަގތުމުެގ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއޭ. ކޮބައިތޯ 

ތިރީަގއި އޮތް ބައި ލިޔާކަށް. އުހުނ، ތިއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ ހަމަ ތިހިސާބުން ފެށިެގން ތިރީަގއި  

އަން ޖެހޭތޯއޭ  ކޮންމެހެން  ބައި  އެހިސާބުން  އޮތް  އެއްެވސް،  އިތުރުން  އަންގައިދިނުމުެގ  ކާކުކަން  ތިމާއަކީ  ނަން. 

ބޭފުޅުން ތިބި  ދެން  ކިހިނެއްތޯ  އަސްލު.  ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހީވަނީ  ؟ ނިންމާލަން  އަޅުަގނޑަށް  ހަނުހުރުމުެގ 

އާދެ!   ހިސާބު.  ތި  އާދެ!  ޮގތަކަށްހެން.  ކޮމްޕްލިކޭޓެޑްވާ  ތަންކޮޅެއް  ައއިމަ  މީހަކަށް  ތިރީަގއި  އެ  ޙައްޤު  އެ 

މީހަކަށް  އެ  ޙައްޤު  އެ  އަންަގިއ  ރަނަގޅެންނު.  އައިމަ  މިވަރަށް  ދޭންވާނެއޭ.  ީމހަކަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ލިބިަގތުމުެގ 

އެހެންވީމާ،   އޮތީމަ.  ތިަވރަށް  ނޫންތޯ  ކްލިއަރެއއް  ވަރަށް  އެ  ދޭންވާނެއޭ.  މީހަކަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ލިބިަގތުމުެގ 

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އެހެން   އެކުަގއި  ޖުމްލައާ  މި  ހަމަ  އެބަޖެހޭ  ކޯޝަންކުރަން  މީހާ  އެ  ނޫންތޯ.  ވެދާނެ  ވެސް  މިހެން  އަދި  ސިރާޖް 

ކަމަކަށް   ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޮގތުަގިއ  ހެކީެގ  ދެކޮޅަށް  އޭނައާ  ފަހަރުަގއި  ވަނީނަމަ  ކަަމށް  ވާހަކަދައްކައިފި  ދައްކާ، 

 އިންޒާދު ދޭންޖެހޭނެ ނޫންތޯ.   ހަދާފާނެއޭ އެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟ އެ ބައިބައި ކުރިން ދިޔަ މާއްދާތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔެވިފަެއއް ނޫންތޯ އިނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 އެއީ ކޮންމެ ޮގތެއް ވިޔަސް ެއހެންވާނެ... 

 

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

 ... 47އާދެ! އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިވަރުން މި މާއްދާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން
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 އާދެ! އޯކޭ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި އޮންނަނީ އެހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް   ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ެއއީ )ރ(. މިހާރު )ރ( ަގއި މި އޮންނަ ޮގތް

ކުށުގެ  މަޢުލޫމާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ޝަރީޢަތަށް  ިއދާރާއަކުން  ތަންފީޛުކުރެވޭ  ާގނޫނު  ނުވާހާހިނދަކު  ބަޔާންކޮށްފައި 

ޢުލޫމާތެއް އެ  ތުހުމަތުގައިާވ މީހާއާ ދެކޮޅަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުަގިއވާނަމަ އެ މަ

މި  އޭތި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ލިބިެގންެވއޭ.  ޭއނާއަށް  ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުެގ  ހާލަތުަގއި  އެ  ނުދީ  އިދާރާއަކަށް 

ކޮބައިތޯ ޮގތްބަދަލުކުރަނީ،  ބަދަލުކުރާ  ބަދަލުކުރީ 47؟  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ނޫން، ؟ ދެންމެ އެއީތޯ އަޅުަގނޑުެމން 

ެގ )ނ(. )ނ( ަގއި މި އޮންނަނީ އެހެން   47ނޫން. އެ އެއްނޫން އަޅުަގނޑު ދެންމެ ދެންމެ ކީ މާއްދާ. ދެންމެ އެއީ  

މީހާއަ ތުހުމަތުވާ  ކުށުެގ  ޙައްޤު  ހަނުހުރުމުެގ  ހިނދަކު  ނުވާހާ  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ށް ާގނޫނެްއަގއި 

އޭނާެގ   ޖަވާބަކުން  ޖަވާބުދޭ  އޭނާ  މީހަކަށް  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  އޭނާ  ކުރިމަތީަގއި  ާގނޫނުެގ  ލިބިދެނީ  ލިބެންޖެހޭ، 

މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ ހާލަތެއްަގިއ ނުވަތަ އޭނާ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް ބަޔާންދޭންޖެހޭ 

އެކަން ނިސްބަތަށް  އެ  ނުކުރެއޭ. ހާލަތުަގއި  ބޭނުމެއް  އޭނާއަށް  ޙައްޤު  ހުރުމުެގ  ހަނު  ހާލަތުަގއި  ނޫން  އެ  ޏޭ. 

ކާކުކަން   ތިމާއަކީ  މާރަނަގޅުހެން.  ެގނައިޮގތް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެއަށްވުރެ 

ނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އަންަގއިދިނުން ފިޔަަވއި އިތުރު... އެއީ މިހާރު އިން ޮގތްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅަ 

ބަދަލުކުރި ޮގތަކީ، "ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންަގިއދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް  މި )ނ( މި 

ލިބިެގންވާ ޙައްޤެްއކަން އެ މީހަކަށް އަންަގއި އެ ޙައްޤު ލިބިަގތުމުެގ ފުރުޞަތު އެ  ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ އެ މީހަކަށް 

 ވާނެއެވެ". ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްވި ކަަމށް. މީހަކަށް ދޭން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިއީ ކޮން ބަޔަކަށް މުހާޠަބުކޮށްފައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ؟ ދެން މި ކޮން ފަރާތަކުންތޯ އަންަގނީ އެހެން ނުލިޔާނެތޯ

 ؟އަނެއް ތަނެއްތޯ؟ ތަނެްއތޯއަނެއް ؟ ޕޮލިސްތޯ؟ އެއީ ޕީ.ޖީތޯ؟ ވާހަކަ މި ބުނަނީ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އެބައި މުހިންމުތޯ މުޤައްރިރު އެބައި އިންނަން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުހުނ ކޮންމެވެސް ެއއް ފަރާތަކުން މި ވާހަކަެއއް. 

 

 ކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއް

 މިހާރު މި ކުށުެގ ތުހުމަތު... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރިހަމަ   ޖުމްލަ  އެއްކަލަ  އެހެންނޫނީ  ލިޔަނީ.  މި  އެންޭގނީ  އަންގައިެގންތާ  މީހަކު  ކޮންމެވެސް  އަންަގން،  އެކަން 

 ނުވާހެން ހީވާތީވެ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަންނަނީ   މި  ދަށުން  އޭެގ  ޙައްޤު.  ހަނުހުރުމުެގ  ޙައްޤު.  ހަނުހުރުމުެގ  ލިޔެފައެްއ    4،  3އެއީ  މިހާރު  މާއްދާއެއް. 

އެހެންވީމާ، އަސްލު )ނ( އޮންނާކަށް ނުވެސް ޖެހޭނެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އޭރު އުނިކުރަން  ؟ ނޫންތަ

 ށް ކްލިއަރކޮށް އެ ވާހަކަ އަިއއްސަ.  ކީ އެހެންެވެގން. މިހާރު )ހ( ަގއި އެ އޮތީ ވަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެން ާގނޫނެްއގައި... )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ކުރެވިދާނެ ކަމަށް.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޑަށް ހީވަނީ އޮންނާކަށް. އަޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާ އުނިކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، )ނ( ނުވެސް ޖެހޭ އަޅުަގނ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި   އެހެންނަމަވެސް،  ތިމާއަށް.  ޙައްޤެްއ  ލިބިެގންވާ  ެއ  ެއއީ  އެބަވެއޭ.  ޮގތެއް  އެހެން  އަދި  އުހުނއުހުނ، 

 އަންަގއިދިނުމަކީ ވެސް އެ ލާޒިމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި. 
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޭަގއި އެބައޮތެއް ނޫންތޯ އެންުގމުެގ ވާހަކަ ވެސް )ހ( ގައި. ޙައްޤު އިޚްތިޔާރާއި އަދި އެ ޙައްޤު ބޭނުންހިފައިފިނަމަ  

 ؟ނޫންނޫން އެއީ އެންުގުމެގ ވާހަކަެއއް ނޫން ދެއްތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގންވާ ޙައްޤެއް. އެކަމަކު އަންަގންޖެހޭނެއޭ އަސްލު އިޖުރަޢާތުަގއި މި ބުނަނީ.އަދި ލިބި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ؟އަންަގންވާނެއޭ؟ އެހެންވީމާ، )ނ( ަގއި އެ ޮގތަށް އޮތުން ރަނަގޅެއް ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މާްއދާ ދެންމެ ސިރާޖު ތި ފާހަަގކުރެއްވި ޮގތަށް އެ މާއްދާ ރަނަގޅު. ެއކަމަކު ކޮންމެވެސް  އާދެ! ރަނަގޅު. ެއއީ އެ

ވާހަކަތޯ ދިމާލެއްެގ  ކޮން  ބުނީމަ  އެހެން  އަންަގންޖެހެނީ  ކާކުތޯ  މިޖެހެނީ.  އަންަގން  ޖެނެރަލްެގ  ؟ އެކަކު  އޮޑިޓަރ 

 ؟ންތޯ އެ މާއްދާ އެ އަންނަނީނޫނިްއޔާ ފުލުހުންެގ ވާހަކަތަކުެގ ތެރެއި؟ ވާހަކަިއެގ ތެރެއިންތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

ީމަގިއ ެވސް ެއ އޮތީނުން އަދި ެއޮގތަށް ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއޭ ެއވެސް ކޮންބަެއއް ކަެމއް މީަގިއ  ؟ އެކަމަކު 

 ވެސް ނެތެއްނުން. އިމްތިޔާޒު ޔާ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނަސް އެ ހަމަ އޮބްިވއަސް. އާދެ!އިމްތިޔާޒު. ޔެސް. ޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޗެއަރމަން އެ ނުލިޔު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟އާދެ! މައްސަލަެއއް ނެތް. މަްއސަލައެއް ނެތް ދެއްތޯ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއީ އެ މީހަކަށް އަންަގން އެީއ ެއ އަންާގ   ޮގތަށް ބައިންދާފަ ކުރިއަށްދާނީ.  އާދެ! ނޫންނޫން. މިހާރު )ނ( އިން 

ވާހަކަ، ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންާވކަން އަންަގން އެންުގން. )ރ( ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އޮތް ޮގތަށް  

އުނިކޮށްލާ އެބައި  އާދެ!  އާދެ!  އިޖުރަޢާތުެގ ރަނަގޅުހެން.  މި  އެހެން  ޙައްޤަކީ  ހަނުހުރުމުެގ  ބެއިންދިއްޔާ.  ފައި 

ާގނޫނަކީ މިކަން އެންމެ އޮންނަ މައި ާގނޫނު ކަމަށްވާތީވެ ެއ ނުލިޔާ ޮގތަށް. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމި ޮގތަކީ. 

ިމ އޮތްޮގތަކީ އަޅުަގނޑު   މި ކިޔާލަން... ނޫން،  އެހެންވީމާ، )ބ(. )ބ( އިޞްލާޙު މި ކުރަނީ މިހާރު ާގނޫނުަގއި 

 ނޫން. )ރ(، )ބ(. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 )ރ( ެގ ފަހަތަށް.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 )ބ( ެގ ފަހަތަށް. )ބ( ެގ ފަހަތަށް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޮގތުަގއި  ހެއްކެއްެގ  ދެއްތޯމިއީ  ަގއި  )ރ(  ތަނަކަށް.  ބުނާ  )ރ(...  ؟ ން  އޮތީ  މި 

)ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ ެއއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( އެ ކޯޝަންެގ ތެރޭަގއި އަންނަންޖެހޭނެތާ އޭނަެގ މައްޗަށް 

 އި.  އެ ވާހަކަ ނުބުނާނެތޯ މީަގ؟ ދެކޮޅަށް ހެއްކެއްެގ ޮގތުަގއި ެވސް ބޭނުންކޮށްފާނެއޭ ވާހަކަދަްއކައިފިްއޔާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ައށް ދަމާ ޅ( ަގއި މި  ؟ )އެ ވާހަކަ އެބަ އާދޭ އިނޭގތޯ. މިހާރު )ބ( ެގ ފަހަތަށް )ޅ( އެ އިތުރުކުރަނީ. )ޅ( 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ުގޅޭޮގތުން  ސަލާމަތާއި  ޤައުމީ  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުަގ2014/9އޮންނަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނުވަތަ ،  އި 

ނަންބަރު   ާގނޫނު  ކުށްތަކާއި  ޖިނާޢީ  ކުށް،  ކުށަކާއި  ޖިނާޢީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ާގނޫނުަގއި  ބެހޭ  ،  2014/9ކަމާއި 

ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުެގ   ާއއި    110ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާ  ާއިއ    610ވަނަ  މާއްދާ  މާއްދާަގއި    611ވަނަ  ވަނަ 
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ކަުމެގ ތުހުމަތުަގއި މީހަކާ ސުވާލުކުރެވޭހިނދު، އޭނާ ހަނުހުރުން އެީއ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށެްއކުރި

ނުިވ   ކަމުަގއި  ސަބަބެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  ބެލެވޭނެ  ކަމުަގއި  ކުރީ  ކުށެއް  އެ  އޭނާ  ޒާތުަގިއ  ޭއެގ  ޒާތުަގއި،  އޭނާ 

 ކަމަށް ބެލުމަށް ބުރަވެވޭ ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިަގއި ހޯދިފައިވާ ހެކި ހުރީ އެ ކުށުެގ ޢަމަލާއި އޭނާއާ ުގޅުންހުރި 

އެހެން  ެއކަން  ފުރުޞަތުަގއި  ލިބިދެވޭ  އޭނާއަށް  ޖަވާބުދާރީުވމަށް  ކަމުަގިއވާނަމަ  ޮގތެްއ  ކަމުަގއިވާނަމަ،  ޮގތަށް 

ޮގތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަކާއި ނުލަިއ އޭނާ ހަނުހުރެއްޖެނަމަ އޭނާ ހަނު ހުންނަ ހުރުމަކީ އެ 

އޭނާ  އެހެންވީމާ،  ކުށަކާ  ބެލިދާނެއޭ.  ފަނޑިޔާރަށް  ކަމުަގއި  ސަބަބެއް  ބުރަވެވޭ  ބެލުމުެގ  ކަމަށް  ުގޅުންހުރި  އާ 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެބައި ެވސް އެ ކަވަރުވީހެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާއަށް އެކަނި ހަވާލާދެވޭ  ނޫނޭ، ނޫނޭ. އެބައެއް ކަވަރެްއ ނުވޭ. އެކަމަކު މި މާއްދާ ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. އެއީ މި މާއް 

 ؟ ވާހަކަ ނޫންތޯ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިދާރީމޭރުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި ތަންކޮޅުަގއި ހިމަނާލަން އެ އިންޒާރެއް ކަުމަގއި އެ ލިބިެގންދާ ޙައްޤުތައް އެންުގމަށްފަހު އޭެގ ފަހުން އޭނަ ދައްކާ  

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ. ވާހަކަ އޭނައާއި ދެކޮޅަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެ ލާންވީނު ތީެގ.  ؟ އާނ. އޯކޭ. އަޙްމަދު މި މިރާންޑާ ރޫލް ދެއްތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އެހެންެވއްޖެްއޔާ އޯކޭ ެއބައި ހިމަނާލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ؟ހު ޖުމްލައަށް އަންނަންވީ ތަންކޮޅު އެ އިނީ ދެްއތޯ)ނ( ެގ ފަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތީ   މި  ޑްރާފްޓްކޮށްލެވިފައި  ކޮށްލީ  މި  އިތުރު  މިހާރު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އާދެ!  ތިމާއަކީ    47އާދެ!  )ނ(.  ެގ 

އެ މީހާއަށް ލިބިެގންާވ  ކާކުކަން އަންަގއިދިނުން ފިޔަަވއި އިތުރު އެހެ މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމަކީ  ން އެްއވެސް 

ޙައްޤެއްކަން އެ މީހަކަށް އަންަގއި އެ ޙައްޤު ލިބުމުެގ ފުރުޞަތު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއޭ. އަދި އެފަދައިން އޭނާއަށް 

ޮގ ހެއްކެްއެގ  ދެކޮޅަށް  އޭނާއާ  ެވސް  ވާހަކައެއް  ކޮންމެ  ދައްކާ  އޭނާ  ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން އެންުގމަށްފަހު  ތުަގއި 

 އޭނައަށް އަންަގންވާނެެއވެ. ަވރަށް ސާފު. އެހެންވީމާ،... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، އޭނާއަށް އަންާގފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ލަްއވާ. އެފަދައިން އޭނާއަށް އަންާގފައި ަވނިކޮށް..

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ؟އެންުގމަށްފަހުވީމަ ެއއީ ކަވަރުވީ ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް   ދެޮގތް  މި.  ވާހަކައެއްތާ  ދަްއކާ  އޭނަ  ވަނިކޮށް  އަންާގފަިއ  އެންުގމަށްފަހުަގއި  ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަވަރުވީ. 

 ރަނަގޅު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދަލުކޮށްލެވިދާނެ. އެކަމަކު... އެންުގމަށްފަހު އެއީ ދެން އެ ބަހުެގ ޮގތެއް ދެން. ޗެއަރމަން ބޭނުންވާ ޮގތަށް ެވސް ބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އުހުނ، އެންމެ ރަނަގޅު ތި ޮގތް ވެސް.  
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް )ރ(  އިނޭގތޯ.  ފާސްވީ  މާއްދާ  އެ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށްވީމަ.  މި  ލިޔަނީ  ޢާއްމުކޮށް    އެކަމަކު 

ވަކިން.   އަދި  ެއއީ  އޮތީ.  އެ  ފާސްވެފައި  ވެސް  )ރ(  ކިޔާލީ.  ވެސް  )ރ(  ދެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ފާސްވެއްޖެ. 

އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ވާހަކަދެއްކިއިރުަގއި މީަގއި މަރުކަޒީކޮށް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުުމެގ މި މާއްދާަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ތަނެއް ެއއީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށްތޯ ދޫކުރާނީ ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ   ސާފުކޮށްލަން މި ބޭއްވި ކަމަކީ އެއީ ކަނޑައަޅާ

އެކަންކުރާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި އަނެއްހެން ބުރަވެވެނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ދޫކުރީމަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 

ކަ މިނިސްޓްރީ  ހޯމް  ޑީ.ޖޭ.އޭ.  ވަނީިވއްޔާ  ކަުމަގިއ  ޑީ.ޖޭ.އޭ  ތަނެްއ  ކަނޑަައޅާ  މިނިސްޓްރީ ދެން  ހޯމް  މަށްވަންޏާ 

ކަނޑައަޅާނީއޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީން ެއޮގތަށް ެއއްބަސްވެ ތި ެއއްބަސްެވވޭތީވެ އިތުރު ބޭފުޅަކު  

 އިޢުތިރާޟުނުކުރާތީ ެއޮގތަށް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާފައި ކުރިައށްދާނީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް   އަޅުަގނޑު  އެބައިނދޭ އާދެ!  ކޮމެންޓެއްަގއި  އިން  ލިބިފައި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ނެތް.  އިޢުތިރާޟެއް  ތިއަކަށް 

ޕީ.ޖީ  އެހެންވީާމ،  ފަރާތަކީ.  ހިމެނޭ  ކަންތައްތަކުަގއި  ކަހަލަ  މި  ޕީ.ޖީއޭ  ބޮޑަށް  އޭ.ޖީއަށްުވރެ  މި  އެހެންނަމަވެސް 

 ވާހަކަ...   އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީެގ ރެކޯޑެްއެގ؟ ނޫންތޯ ކުރަންޖެހޭނީ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! މީެގ ރެކޯޑެްއެގ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭ.ޖީއަށް   ވާހަކަވީމަ  ބެލެހެއްޓުމުެގ  ރެކޯޑު  އެ  ެއްއޗެްއަގއި  މި  ވާހަކައޭ  މަްއސަލަތަކުެގ  އަނެއްކަހަލަ  ކުރިމިނަލް 

 ނޫނިއްޔާ.. ؟ ކުރެވޭނެހޭ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މީަގ އިނޭގތޯ  ރަނަގޅުހެން  ހީވަނީ  ވެސް  ؟ އަޅުަގނޑަށް  ކަމުަގއި  އެތަން  ޕީ.ޖީައކީ  ބޭނުމިއްޔާ  އޭ.ޖީ  އާނ، 

ކަމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ  ކަނޑައެޅިދާނެތާ އެ އިދާރާ ކަމުަގިއވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި ޖިނާޢީ ކަން
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އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ރަނަގޅުހެން މިކަން ިމ ؟ އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުން މި އޮންނަނީ އޭ.ޖީެއއް ނޫންތޯ

ާއދެ!   ކަމަށް.  ރަނަގޅު  ޤަބޫލުކުރެވެނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވެސް  ދުވަސްތައް  އެ  އާނ،  މާއްދާ.    124އޮތްޮގތް.  ވަނަ 

ާގނޫނުެގ   އެއީ   ވަނަ  189ބުނެވިދިޔަ  ދެން  އިސްތިޢުނާފުކުރުން.  އިޞްލާޙުކުރުން.  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ 

ފުރުޞަތަކަށް   އިތުރު  އެ  ހަމައެކަނި  ައޅުަގނޑުމެން  އޭރުަގއި  އެްއޗެއް.  އޮތް  އެއްބަސްެވވިފައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކަ ކޮން  ެއއީ  ފާހަގަވޭ.  ައޅުަގނޑަށް  ެއއްކަމެްއ  ީމަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  ޭއަގިއ  ؟ ެމއްދައްކާލީ.  ނޫން،  ނޫން. 

ސާފުކުރި ކަމަކީ އެއީ މީަގއި އިތުރުކުރަން ދެންނެވި އޭރުަގއި މިއީ ދައުލަތުން އިސްތިޢުނާފުކުރަންޏާ ވަކި ވަުގތެްއ  

ވެސް  ލާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއަށް އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ފާހަަގކުރީ އެއީ ދައުލަތުން އިސްތިޢުނާފުކުރަންޏާ މިހާރު 

އެހެންވީމާ،    48އޮންނަނީ   ކަމަށް.  ހަމަ   10ަގޑިއިރު  ކޮށްފިއްޔާ  ދޫކޮށްލަން  މީހަކު  ބަދަލުަގއި  ޖެހުމުެގ  ދުަވސް 

ވެސް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްެގ  އެޓަރނީ  އެދުނީ.  ވެސް  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އޮންނަން  އެޮގތަށް 

ދުވަސްވީމަ މާިގނަ ދުވަސްާވ   10ކަމުަގއި ވަނީނަމަ  އެދުނީ. އެއީ ދައުލަތުން ކުރަންޏާ މީހަކު ދޫކޮށްލައިެގން ކުރާ  

ުއޅުްއާވ   އެކަމުަގއި  ފަރާތުން  ދައުލަތުެގ  ކަމަށް  އޮތުން  ކުރުކޮށް  ހަމަ  ޮގތަކީ  ރަނަގޅު  އޭތި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް. 

ދައުލަތަށް   މި  ހަމަ  އޭތި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވިސްނާއިރުަގއި  ޮގތުން  ޙައްޤުތަކުެގ  އެދޭތީވެ  ކުރުކޮށް  ފަރާތްތަކުން 

 އޮތުން އެއީ ަމއްސަލަެއއް ނޫންހެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ހަމަ ެއއާެއކުަގއި އެހެން ނުކުތާެއއް އިނޭގތޯ. ރަށެއްެގ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް، އެ ރަށެްއެގ ދާއިރާެގ 

އެހެންވީމާ، މާލެ، ެއ  ؟ މީހުން އަންނަންޖެހެނީތެރޭަގއި ހުންނަ އެްއވެސް ިއސްތިޢުނާފީ ކޯޓެއް ނެތިއްޔާ މާލެތާ އެ  

މުއްދަތެއް   ކުޑަކޮށް  ހުށަހަޅާއިރުަގއި  މާލެއަށް  ރަށްރަށުަގއި  ނެތް  ިއސްތިޢުނާފުކުރެވެން  ތެރެއިން  ދާއިރާެގ 

ކުޑަފަރަޤެއް  ލާލުމަށްވުރެ  އިސްތިޢުނާފަށް  ކޯޓަށް  މާލޭ  މައްސަލައެްއ  ނިންމާ  ކޯޓަށް  މާލޭ  ނޫންތޯ  އިތުރުވާންޖެހޭނެ 

 އެއްކަލަ ދުވަހު އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރި ނުކުތާއެއް. ؟ އުޅެންޖެހޭނެ ނޫންތޯއޭ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއީ ޭއަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓެއްެގ ޮގތަށް އެއީ މިހާރު ދެން އެކަން ޢާއްމުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ކުރެޭވ  

މިހާ ހަމަ ކަމަކަށްވީމަ  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ކުރެވިދާނެ  ޮގތުންެވއްޖެްއޔާ  ޮއތް  މި  މިހާރު  މި  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ެއ  ރު 

 ފާހަަގކޮށް އޭ.ޖީ ެވސް އަދި ޕީ.ޖީ ވެސް ވަކި ތަފާތެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް...
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނަކަށެއް. އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ކަމަށް.އިޢުތިރާޟެއް ނެތް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ކޯޓުތަކާއި މި ތަންތަ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެއއީ )ރ(   ކުރިން ދުވަހުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި ލިބުނު ކޮމެންޓްސްއާެއކީަގއި.  އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ހިމެނީ 

ަގއި  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ކޯޓުން ނެރެފަިއާވ    އަށް އިތުރުކުރަން މި ޖެހުނީ. އެއީ މި މާއްދާެގ )ނ( 

ދައުލަތުެގ   ނިންމުމެއް  ނިންމާފަިއވާ  ކޯޓުން  މަރުޙަލާަގއި  ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  ނުވަތަ ޝަރީޢަތުެގ  އަމުރެއް 

ރުެގ ތެރޭަގއި ަގޑިއި  48ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފުކުރާނަމަ އެ އަމުރެއް ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

މީަގއި   ދެން  އަންނާނީ  7އިސްތިޢުނާފުކުރަންވާނެއޭ.  ވަކިންތޯ  ވާހަކައަކީ  ނިންމަންޖެހޭ  ތެރޭަގއި  ؟ ދުވަސް 

ކިޔާލާނަން  މި  އަޅުަގނޑު  ތަރުތީބުކޮށްލަނީ.  މި  ާމއްދާތައް  ކޮމެންޓްސްއާއެކީަގއި  ލިބުނު  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން 

އެއީ ފެށިެގން.  އިން  )ށ(  އިސްތިޢުނާފު  އެހެންވީމާ،  މާއްދާތަްއ  ދަށުން    -ށ(؛ )ކުރީެގ  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ިގނަެވެގން   ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ޙުކުމްކުރާ  އެ  ޙުކުމެްއ  ތެރޭަގިއ   60ކޯޓުންކޮށްފަިއވާ  ދުަވސް 

ން އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެއޭ. )ނ( މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ކުރި

ނެރޭ   ނިންމުމެއް  އެ  ނުވަތަ  އަމުރެއް  އެ  ނިންމުމެއް  ނިންމާފައިވާ  ކޯޓުން  މަރުޙަލާަގއި  ހުށަހެޅުމެއްެގ  ހުށަހަޅާ 

ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި    10ތާރީޚުން ފެށިެގން   ާމއްދާެގ )ނ(  ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެއޭ. މި 

ވަތަ ޝަރީޢަތުެގ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް މަރުޙަލާަގއި ކޯޓުން ނިންމާ ވީނަމަވެސް ކޯޓުން ނެރެފައިާވ އަމުރެއް ނު 

ައމުރެއް ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން  ނިންމުމެއް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފުކުރާނަމަ އެ 

ރި  48 މާއްދާެގ  ތި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ިއސްތިޢުނާފުކުރަން.  ތެރޭަގިއ  މި ަގޑިއިރުެގ  ދޭންވާނެހެން  ފަރެންސެއް 

؟ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން އެ މަތީަގއި އެ އޮތީ ނޫންތޯ

ނޫންތޯ ޖައްސާލަންވީ  މައްޗަށް  ކުޑަކޮށް  ނެރޭ  ؟ )މައްޗަށް  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަމަވެސް  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ށަހެޅުމެއް ނިންމާ ނިންމުމެއް ސްޕޭސް ނިންމާ ނިންމުމެއް ހުސްތަންކޮޅެއް، ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އަމުރެއް ނުވަތަ ހު

އިސްތިޢުނާފުކުރާނަމަ އެ އަުމރެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ތާރީޚެއް ނިންމުމެއް ނެރޭތާ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ދޯ  

ތާރީޚުން ނިންމާ  ނިންމުމެއް  ތާރީޚުން  ނިންމާ  އާނ،  ތެރޭަގިއ    48ފެށިެގން    އިންނާނީ.  ަގޑިއިރުެގ 

 އިސްތިޢުނާފުކުރަންވާނެއޭ. އެ ވެސް ފާސްވީ ކަމަށް ބަލާނީ. )ބ( މި މާއްދާ )ނ( އަދި )ރ( ގައި... 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނިންމާ މިހާރު އިހަށް މަޑުކޮށްލައްވާ. އިހަށް މަޑުކޮށްލައްލައްވާ އެ ބަހުެގ ތަންކޮޅެްއ. އެ އަމުރެއް  

 އެ އަމުރެއް ނިންމާއޭ ނުކިޔާނެއެއްނުން. އެ އަމުރެއް ނެރެ، އެ އަމުރެއް ނެރެ ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނިންމާ..

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 މައްސަލަެއއް ނެތް. 

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަމުރެއް ނެރެ ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މަތީަގއި ވެސް. އުހުނ، އަމުރެއް ނެރެއެއް ނޫން.  އެ

 އަމުރެއް... 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނެރެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޮގތަށް އާނ! ރަނަގޅު. ނެރެދޯ އިންނާނީ. ނެރޭ   ޖަހާފައި ކޮމާެއްއ ދޯ އިންނާނީ. އަމުރެއް ނެރެ. އާނ، ނެރެ ތި 

 އަމުރެއް ނެރެ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ނެރެ ނުވަތަ ނިންމުމެއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ؟އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިެގން. މިހާރު ރަނަގޅު ދެއްތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެްއ  ބޭނުން.  ބަލާލަން އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑު އަދި )ނ(  ފެނޭ  ޖަްއސާލަން  މައްޗަށް 

ނުން އެްއޮގތްކޮށްލަންޖެހޭނެއެއް  ވެސް  ތަން  ެއ  ހަމަ  އަދި  ތާރީޚުން  ނެރޭ  ؟ ނެރޭ  އެ  ނެރެ.  ދެއްތޯ  އަމުރެްއ 

 ؟އިންނާނީ. ނެރޭ. ދޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަމުރެއް ނެރޭ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިންނާނީ  ޝަފީޤް  ނިންމާ، ؟ )ނެރޭތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ  ނިންމުމެއް  ނުވަތަ  ނެރޭ  ނެރޭ.  އާނ،  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ެއއްޮގތްކޮށްލާފައި މި )ނ( )ރ( ވެސް ނިމުނީ. ދެން )ބ(  އެްއޮގތްކޮށްލަންވާނެ އޭެގ ވެ 

މި މާއްދާެގ )ނ( އަދި )ރ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގ މަތިން ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރެްއ  އަށް ައޅުަގނޑު މި ދަނީ.  

ދުވަސް ތެރޭަގިއ ެއ    7ފެށިެގން ިގނަެވެގން  ން  ޚުނާފު ކުރާ ތާރީޢުކުރުމުން އިސްތި  ނާފުިއސްތިޢު  ނުވަތަ ނިންމުމެއް

އާ ރަނަގޅު.  ސާފު.  ވަރަށް  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ޮގތެްއ  ކޯޓުން  ނިންމުމަކާއިމެދު  ެއ  ނުވަތަ   ނ،އަމުރަކާއިމެދު 

އެހެންީވމާ ރަނަގޅު.  އިސްތިޢުނާފުރަނަގޅު  ނިންމުެމއް  އެ  ނިންމާ  ނިންުމމެއް  ނުވަތަ  މިހާރު  ކުރުމުން ، 

ާގތަށް މި   204ފާސް.    ،ދުވަސް ތެރޭ. އޯކޭ   7ން ފެށިެގން ިގނަވެެގން  ޚު ތާރީކުރާއިސްތިޢުނާފު  މިހާރު ނިމުމަކާ 

 ެއީއ ކޯއްޗެއްތޯ ެއއީ.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އޭަގއި ކޮށްފަިއ.  ެވސް  ޑްރާފްޓް  ޭއތި  އެމީހުން  އިނޭގތޯ.  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހެޅި  ފުލުހުން  އެްއކަލަ  އެއީ  އޮންނަނީ   

  ..މަުގމަތިން މީހުން ހިފަހައްޓާ.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ހީވަނީ އެ ހުށަހެޅުން.އަޅުަގނޑަށް  އެ ރަނަގޅުހެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތީަގިއ، އުފައްދާފައި އިން ސުވާލެްއ.    އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު އުފެދުނު ސުވާލެއް ކިޔާލަދީބަ ކޮންމެވެސް  އިންނާނެ 

ކަމަށް ފުލުހުންނަށް   . ޖިނާޢީ ކުށަކާ ުގޅުެމއްވާއިނޭގތޯ  ޮގތް  ބާރާތް ފުރަތަމަ ފެށޭ )ހ( ަގއި އިންނަޢިމެންބަރަކު.  

އެއީ  ބެލެވޭ ހުއްޓުވާ  މަުގމަތިން  މިސާލަކަށް   .މީހަކު  ސުވާލަކީ  ުއފެއްދި  މިހެން   މެންއަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން   ުއޅެނިކޮށް  ނުކުމެ  ބަލަމުންދިޔަ  ޝޮޕިންގއަށް  އެމީހުން  ައޅުަގނޑު އެްއކަލަ  ދެން  މައްސަލައެއް، 

ދަމައިަގންނަންވީތޯ އެ  ،އެތަން  ބުނެދޭން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެކަމަކު  ހަވާލުކުރަންވީތޯ.  ޗިޓް  އުޅެނީ   ޮގސް 

. ދެން އެތަނުަގއި އަޅުަގނޑު  ކޮށް އެތަނުަގއި އަޅުަގނޑާއި ރިލޭޓެޑް އަޅުަގނޑު އުޅެނިގީ ނދިސާއެއް މަުގމަތީަގއި ހިޙާ

ފުލުހަ ެވސް  ދީފައި  ޗިޓެއް  ައޅުަގނޑަށް  ބަދަލުަގއި  އެހެންށް ހައްޔަރުކުރުމުެގ  ބުނެވިދާނެޔޭ.  އަންނަން  ހެން  ންބުނަ   

ޮގތަކުން    މަކީ. އެކަމަކުމާއްދާ ބޭނު  މި  ހީވަނީ   ެގން ފަހަތުން ދުވެ އަޅުަގނޑު  މާނަ އޮޅުވާލާފައި  ފަހަރުަގިއ  އޮންނަ 

ޖީ  .ދެއްވާ ކޮމެންޓަކީ އޭ  ޖީ އޮފީހުން އެ .ޗިޓު ހަވާލުކުރަން ވެސް ުއޅެފާނެ. އެހެންވެ އުފެދުނީ މި ސުވާލު. މިހާރު އޭ

ވާހަ ހައްޔަރުެގ  އެއްކަލަ  ޤަބޫލުނުކުރަން.  އެްއޗެހި  ކޮމެންޓެއްެގ  އެހެން  ނޫން  ކޮމެންޓް  ދެއްވާ  އެ ކަ  އޮފީހުން 

 ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ. ހަމަ އެއެްއވެސް  ހަމަ  ޮގތަށް ެގންދާށޭ. މި ހަމަ، އެއީ    ހައްޔަރަކަށް ނުވާ  އޮންނަނީނުން،

 . ށް މި ބަލަނީވެސް ރަނަގޅު ކަމަ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އީ ހެދޭނެ ޮގތަކީދޯ.  ، އެ މާއްދާ ކިޔަން ހިނާގ އެހެންވީމާ ؟ކިހިނެއް ހަދާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . .އާދެ! ކިޔާލަބަ.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅަނީ  71 މި  އިތުރުކުރަން  މާއްދާއެއް  ފަހަތަށް  އެއީ  ެގ  ސުރު  )ހ(  71-1  .  ޒިރުވުމަށް  ހާ  ،ޚީއަރިމަތި 

ފަހުެގ ޠުޝަރު ހުއްޓުވާ  ބެލެވޭ މީހަކު މަުގމަތިން  ފުލުހުންނަށް  ުގޅުވުމެްއވާ ކަމަށް  ޖިނާޢީ ކުށަކާ  ދޫކޮށްލުން.  ކޮށް 
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  ކުރުުމެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މި ޠުޒިރުވުމަށް އަންާގ ޝަރުހާއްަގއި ނުވަތަ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަށް  ޚެތާރީ

އަންގާއިރު އަންނިނިވި ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެެވ. ތުހުމަތުެގ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުެގމަ ތިން ފުލުހުން 

ނުރައްކާ މިނާިއ،  ބޮޑު  ކުޑަ  ނުވަތަ   ތެރިކަންކުށުެގ  އެމީހަކު  ދަތިކަން  ކުރިމަތިވެފައިާވ  ހޯދުމަށް  ަގރީނާ  ހެއްކާއި 

ހަކު އެހެން ކުށަކުން އަރައިަގނެފާނެ ކަމަށް އެމީހެއްެގ ފުރާނައަށް އެމީހެްއެގ މުދަލަށް ލިބިދާނެ ެގއްލުމަކަށް އަދި އެމީ

 . ދެން ތިއީ ވަރަށް ޖެނެރަލް ވާހަކަތަކެއް ތީަގއި.. ..ޮގތުެގމަތިން. އި ބަޔާންކުރާމާއްދާަގ މިނަމަ ބެލެވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޔާ ހަމަ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނޭ.  އަރަނީ މިވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި މިހިރީ މިކަހަލަ ސީރިއެސް ކަމެއްވިއް ށްއަޅުަގނޑު ހިތަ

 އަދި ހައްޔަރުކޮށްެގން، ހަްއޔަރުކޮށްެގން ެގންޮގސްދާނެ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހިތަޗެއަ އަޅުަގނޑު  ޮގތަކަށް ށް ރމަން  ނޫން  ތިޮގތަށް  ބުނަން  ކަންތައް  ބޭނުންވާ  ތި  ބުނަން،  ވާހަކަ  ތި  އަރަނީ 

މިހާރު ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ލިޔުނީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ.    ަވއޭ. ތީަގއި ތިނުލިޔެވޭނެބާ އޮތީ ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަ. 

 ޒިރުވާ ޮގތަށް އަމުރެއް ދީފައި ފޮނުވިދާނޭ.  ހާފުލުހުންނަށް އެހެން ފެނިއްޖެނަމަ ފަހުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތަ ވާހަކަތައް  މިވާ  ަގިއ  )ހ(  ފުރަތަމަ  ސާފުކޮށް  އެކަމަކު  ަވރަށް  އެީއ  ރިޕެޓިޝަނެއް  ފާތު  އެބަޖެހޭ.  ލިޔަން 

ދިސާއެއް ހިނަގިއެގން އުޅޭ ވަުގތެްއަގިއ، އިންނަންވާނެ.  ޙާ ދިސާއެއް ހިނަގިއެގން އުޅޭއިރެްއަގއި އެމީހާ ރިލޭޓެޑް  ޙާ

މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑު  މަްއޗަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ އެމީހުން ައޅުަގނޑަށް ނޭނިގ އަޅުަގނޑުމެންެގ  

އެހެންވިޔަދީ  ައއިސްދާނެ.  އެތަނަށް  ހަވާލުކުރަން  ޗިޓު  އަޅުަގނޑަށް  މަުގމަތީަގިއ  ނުވާނެ.  ޝޮޕިންގައކަށްދާ  ެގން 

ެއަވުގތު   ދެން  ކުރުީވއޭ.  ެއކްސިޑެންޓް  އެކްސިޑެންޓެްއ،  ަގއިަގއި  މީހެްއެގ  މަުގމަތީަގއި  ދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން 

 މާނަ އަންނަންވީ ދެއްތޯ.   އަޅުަގނޑު އެރެސްޓްކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި އެމީހާ ޗިޓެއް ދޭންވީ. އެހެން ހެދޭނެ. އެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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މިހާރު އިތުރަށް އެ  އެ ލިޔާ އެްއޗެހީަގއި އަޅުަގނޑަށް    މާނަ އެބައާދޭ ނޫންތޯ )ހ( އޮތީމަ. އިތުރަށް އަޅުަގނޑަށް 

މި ފުލުހުން  ެއއީ  އެކަމަކު  ލިޔަނީ.  ވާހަކަ  ބައިވަރު  ވަރަށް  ދެން  ެއއީ  އެހާބޮޑަށް  ގައި   އޭަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

އަ ފުލުހުން  ޮގތަށް  ހުންނަ ބަޔާންކުރާ  އެއިރެްއެގ  އެއީ  ދެން  ބަލަންވާނެއެވެ.  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ންާގއިރު 

 ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި މުޅި މާއްދާ.  ށްޕަވަރއަ ރީފުލުހެއްެގ ޑިސްކްރިޝަނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއޑްވާންޓޭޖެއް ފުލުހުން ނެުގމުެގ ފުރުޞަތު ލިބޭތީ އެތަންކޮޅު  މާނަ މިހެން ކިޔާއިރުަގއި މިކަހަލަ    އަޅުަގނޑަށް މި

މި މިސާލަކަށް  ފާހަަގކޮށްލީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ފުލުހުންނަށް   އިނޭގތޯ  ކަމަށް  ުގޅުެމއްވާ  ކުށަކާ  ޖިނާޢީ  ނޫންތޯ  އޮތީ 

ފައި އޮތީމަ އެމީހުން އްަގއި ކުރި ކަމެްއަގއި ވެސް ބެލެވިޚެ އަޅުަގނޑު ާމކުރީެގ ތާރީއިނޭގ. ެއއީ  ބެލެވޭ މީހަކު ެއއީ  

ދޭން ޗިޓެއް  ަވުގތު  ނުކުތް  މަުގަމއްޗަށް  މިމަުގމަތިން  އައީ   އަޅުަގނޑު  ނުހަދާށޭ.  އެހެން  ހިނިގ  ޙާ  .  ދިސާއެްއ 

ުގޅުމެްއ ހުރި   ައޅުަގނޑަށް ޗިޓެއް ދޭ  ޙާވަުގތެްއަގއި އަޅުަގނޑާއި ސީދާ  ަވުގތެްއަގއި  ދިސާެއްއ މަުގމަތިން ހިނިގ 

 ވާހަކަ.  

 

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

  ...ފުލުހުންެގ ބެލުުމެގ މަުގމަތިން ހުއްޓުވާ  އިމާއްދާ ބަދަލުކުރާއިރު ޖިނާޢީ ކުށަކާ ުގޅުވަ  އެހެން ހެދިދާނެ. މިހާރު އެ

  އެ   ،އޭަގއި ބޮޑަށް ފުލުހުން އަސްލު އެ ފާހަަގކުރަނީ މިސާލަކަށް ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަނެއްަގއި ނޫނީ އެހެން ކަމެއްަގއި 

 މާއްދާއަކީ.   ދެން ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ މާއްދާެއއް މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

އެ ޒާތު   މިހާރު  ޭއެގ  އޮންނަނީ އޮތީ  ލިބިފައި  ޗިޓެއް  މިހާރު  އެއީ.  ޮގތް  ކުރާ  ެވސް  މިހާރު  ކުރަން.  އެކަން  ަގިއ 

 ޒިރުކުރަން. ހާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތޯ  މިހާރު އެހެން ނުލިޔުނަސް ފުލުހުންނަށް ލިބޭ ބާރެއްތާ އެީއ ފަހުން އަންނާށޭ ބުނެފައި ދޫކޮށްލުން. ޔެސް. ކޮބައި

  ؟ސަންެގ ވިސްނުމަކީ ޙަޙަސަން، 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

 ..މިސާލަކަށް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތިރީ   އި،ކުށުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަޖެއްސީ މިހާރު އިޭވނެ. މިހާރު ޖިނާޢީ ކުށެއް ހިނަގމުންދާ ވަުގތު އެ    މައިކް މި

  މިއަރަނީ އިނޭގތޯ. އޭރު ޖެހޭނެތޯ. ށްއެބައި ޑިލީޓްކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހިތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޮތް ފަތިވަރު ދޫކޮށްލާފައި މިޮގތަށް ކުރުކޮށްލާފައި ނިމިއްޖިއްޔާ މާ ރަނަގޅުހެން ހީވަނީ. ތީގައި ތި

 

 ބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެން

މި އަޅުަގނޑުމެން  ލިޔެލަބަ  ތިރީަގއި   އަޅެ  ބަލާ  ފުލުހުންެގ  ދެން  ބަލާ  މިނަށް  ބޮޑު  ކުށުެގ ކުޑަ  އެ  ޮގތަށް.  ބުނާ 

ްއަގިއ  ޚެއިންތަންކޮޅު ޑިލީޓްކޮށްލާ. ފުލުހުން ބެލޭ މީހަކު ތިބައި ހުްއޓުވުމުެގ ބައި ވެސް ޑިލީޓްކޮށްލަން. ފަހުެގ ތާރީ

އޮފީހަށް  ފު އަންަގހާލުސް  ޝަރުޠުޝަރު  އިޒިރުވުމަށް  ައންާގ  އެޠުކޮށް،  ފަހުން    ކޮށް  ބަލާ  ބޮޑުމިނަށް  ކުޑަ 

 ... ކޮށްޠުދޫކޮށްލެވިދާނޭ. ޝަރު އިޒިރުވުމަށް އަންަގހާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

ްއރިރު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޤަވާހަކަދައްކަންޖެހެނީ ދެއްތޯ މު  އްރިރަށް އަޑުއިޭވ ޮގތަށް މިޤައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، މު

  އެޚީޒިރުވާންޖެހޭ ޗިޓެއް ދޭ ވާހަކަހެން. އަރިމަތި ސުރުހާހިނަގމުންދާ ވަުގތު އޭނައަށް ފަހުން    އްހަމަ ޖިނާޢީ ކުށެ

ޮގތަކަށް ނޫންތޯ.   ، އެއީ ައސްލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ރުން. އެހެންވީމާކޮށް ދޫކުޠުޒިރުވުމަށް ޝަރުހާއޮތީ އެކަހަލަ 

އްަގއި ނުވަތަ  ޚެްއަގއި ދެން ޢިބާރާތް ުގޅުވަންޖެހެނީ. ފަހުެގ ތާރީޚެޖިނާޢީ ކުށެއް ހިނަގމުންދާ ވަުގތު، ފަހުެގ ތާރީ

 ... ކުރުމުެގ ބާރުޠުޒިރުވުމަށް ޝަރު ހާވަުގތެްއަގއި ފުލުހުންެގ ވަކި ަމރުކަޒަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ެގެއއްެގ ފާރުަގިއ ައުއުގރާނަެއއް ލިޔެފަިއ އޮތީ...    އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެބުނަނީ މިސާލަކަށް ކުދިކުދި ކުޑަ ިމސާލެއް

  ... ކޮށްފައި )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

އިންތި ައޅުަގނޑަށް މުހިންމު )ށ( ަގއި މިހިރަ އެއްޗެހި ބަހަްއޓަން.   ،ށ( ަގއި މުހިންމު އަޅުަގނޑަށް، )އެހެންވީމާ

އެހެންވެއްޖިއްޔާ ެއޮގތަށް ދޫކުރަންޏާ މިހާރު އޭނަ ނުެގންދަނީތާ ަވުގތުން. ނުެގންޮގްއސަ ޭއނައަށް ފަހުން އެ އަރިމަތީ 

އެ ޚީސުރު ެވސް  އޭނަ    ަގިއ  ފަހުން  އެހެންތާ.  ޝަރުހާއޮތީ  އަރިމަތި ޠުޒިރުވުމަށް  ދޫކޮށްލުން  ެއަވުގތު  ކޮށްފަިއ 

، އެހެންވެއްޖިއްޔާ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ދެން ތިރީަގިއ އެހެރީ. އެހެންނޫނީ ަގިއ ެވސް ެއއޮތީ. އެހެންވީމާޚީސުރު

އެހެންީވމާޢާ އްޔާ  ވެއްޖި  ެގންދަންޖެހޭނެތާ.  އުސޫލުން  އެއްމު  މިސާލަކަށް    ،  މިހާރު  ދެއްތޯ  ަގިއ    1އޮތީނު 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުެގ ކުޑަބޮޑުިމނަން ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދަން. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑަށް ވެސް ަމއްސަލަެއއް ނެތް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޖިނާޢީ ކުށުެގ ބަދަލުަގއި އިންނަނީ ކުޑަ ބޮޑު މިނަން ވަޒަންކޮށްފައި އެހެން ހެދިދާނޭ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑަށް ހެޔޮ ކޮންމެ ޮގތެއް ވެސް. އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަައކީ ތަންކޮޅެއް ސާފުވާންވާނޭ ތީތި. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީ މެންބަރު ޙަސަން ލަހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ

ެގ ހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިހެން ދޫކޮށްލަންވާނީ. އެހެންހެން   1،2،3،4ހަމަ    އްރިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޤަމު

  ... މިހާރު މިސާލަކަށް ކުށުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް. އަސްލު ބުނަނީ އެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަ



 2020 އޮގަސްޓު 22                          ވަނަ ބައްދަލުވުން 48ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

58 

 

ރމަންެގ ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުށެއް ކޮށްފަިއވާ ޗެއަ  ،، އެހެން ެގންނަންީވ ނޫންތޯ. ތީަގއި ދިމާވި މައްސަލައަކީއެހެންވީމާ

 މީހަކު އޮތީމަ. ކުށެއް ހިނަގުމންދާ ވަުގތުވެއްޖިްއޔާ ނިމުނީތާ އޭރުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

 މިހާރު ޝޮޕިންގއަށް ވަޑަިއަގންނަވާއިރު އެހެން ނެހެދޭ ޮގތަށް. އެންމެ ރަނަގޅު ނޫންތޯ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރުމުެގ ބާރު ކުޠުޝަރުްއަގިއ ނުވަތަ ފުލުހުން ވަކި ޮގތެއް އަންާގ  ޚެ ކުށެއް ހިނަގމުންދާ ަވުގތުަގއި ފަހުެގ ތާރީޢީޖިނާ

މި   ލިބިެގންވެއެވެ.  އަންާގފުލުހުންނަށް  ަގއި  )ހ(  އާނ، މާއްދާެގ  އަޅުަގނޑަށް    އިރު...  މިހާރު  ރަނަގޅު.  މިހާރު 

އެހެންވީމާވަރަށް  ހީވަނީ   ހައްލުެވްއޖެ.  ކަންބޮޑުވުންތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އިނޭގތޯ.  ޭއރު  ެއޮގތަށް  ސާފުހެން   ،

ފާސްީވ    ންކޮމިޓީ ކުރިމެންބަރުން  ނިންމާ  މި އަކަމަށް  ކުރި  ށް  އިނޭގތޯ.  ކުރިއަދަނީ  އެއަށް.  ދެން  މާއްދާ    ށް. 

ރަނަގޅު. ރަނަގޅަށް    ،އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ނުބައިކޮށް. އޭަގއި އާދެ! ރަނަގޅު  1-71އޮތްތަން ރަނަގޅު ކޮށްލަން.  

ވަނަ    138ވަނަ މާއްދާ. އެީއ ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ    106  ބިލުެގ  ދަނީ  ދީ. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިނއެއި

އިޞްލާޙުކުރުން.   ޮގތަށް  އަންނަނިވި  އަޑުއެހުޢީއިބްތިދާމާއްދާ  އިބްތިދާ މަށް  ހުށަހެޅޭނީ،  ޝަރީޢަތަށް    ޢީ ފަހު 

އިބްތިދާ މައްސަލަތަކާއި  މީހުންެގ  ިއންކާރުކުރާ  ދަޢުާވއަށް  މީހުޢީއަޑުއެހުމުަގއި  ހާޒިރުނުވާ  އަޑުއެހުމަށް  ންގެ  

 އިން މާއްދާެއއްހެން... އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފާސްކުރެވިފައި  މައްސަލަތަކެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު  ތިއަމަޑުކޮށްލަްއވަްއޗޭ.  ތީަގއި  އިނޭގތޯ.  މަްއސަލައެއް  އިބްތިދާޢީ   ށް  އިންނަނީ 

އަޑުއެހުމަ  ،އަޑުއެހުމަށްފަހުގައި ދެއްތޯ.  އިބްތިދާޢީ  މައްސަލަތަކުަގއޭ  އެއްބަސްވާ  ހުށަހެޅޭނީ  ޝަރީޢަތަށް  ށްފަހުަގއި 

ައވަސް  ...އެއްބަސްވުމަށްފަހު ހީވަނީ  މަޑުކޮށްލައްަވއްޗޭ.  ދެކޭހެން  ޮގތުަގިއ  ނޫން  ޝަރީޢަތެއް  .  ތީގައި  ނިޔާއަކީ 

 އެ ސުވާލުކުރީމެއްނު ދެއްތޯ.  މެންޖީއާ ައޅުަގނޑު.އޭ

 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ 
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ތި   ުއނިކޮށްލާފައި  ތަންކޮޅެއް  އޭެގން  އޮންނަނީ    138މިހާރު  މިހާރު  ބޭއްވުމަށްފަހު،  ޢީއިބްތިދާަގއި  އަޑުއެހުން   

އިބްތިދާ ހުށަހެޅޭނީ  އިބްތިދާޢީޝަރީޢަތަށް  ަމްއސަލަތަކާއި،  މީހުންެގ  އިންކާރުކުރާ  ދަޢުާވއަށް  އަޑުއެހުމުަގިއ    ޢީ  

ތިރާފުވާ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ ިމ  ޢުވާކުރެޭވ ކުށަށް އިޢު. ދައެހުމަށް ހާޒިރުނުވާ މީހުންެގ މައްސަލަތަކޭއަޑު 

ުއނި  162ާގނޫނުެގ   އެބައި  މިހާރު  ނިޔާއިންނެވެ.  ައވަސް  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާަގއިވާ  އެ  .ކޮށްލީ  އެ  ވަނަ    އުނި 

ވާހަކަ އެހެން އޮންނާތީވެ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީހެން   ދާަގއި އެވަނަ މާއް  162އެ އުނިކޮށްލިޔަސް ައދި    .ކޮށްލީ

ތިމާއްދާއިން   ކަނޑާލީ    162ވީޮގތަކީ.  އެބައި  ބަިއ  އޮތް  މާއްދާަގއި  ިމއޮންނަނީ   162ވަނަ  މާއްދާަގއި  ަވނަ 

މި ހިންަގންވާނީ  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލަތަކުެގ  މީހުންެގ  އިޢުތިރާފުވާ  ކުށަށް  އަޑުއެހުމުަގއި  ބާބުަގިއވާ  އިބްތިދާޢީ   

އެހެންވީމާ ނިޔާިއންނެވެ.  ައވަސް  އެޮގތުެގމަތިން  ކަވަރުވާތީވެ    ،  އެބައި  އޮތަސް  ނުޖަހާ  އެހެން  ާމއްދާަގއި 

އިންތަން ފޮހެލާފައި  ޑިލީޓްކޮށްލާފައި  އެތަން  ފެންނަނީ  އެ  ،އަޅުަގނޑަށް  ފޮހެލާފައި  އެތަންކޮޅު    ހަމައެކަނި  އޮތީ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ   162ރެންސް ދީފައި އިން ތަންކޮޅު އެކަނި. އެބައި އެބައޮތް  ވަނަ މާްއދާެގ ރިފަ  162އެކަނި. ެއއީ  

އެހެންވީމާ ބަޔާންކޮށްފަ.  ވެސް  ސާފުކޮށް  އޭރުަގއި  ކަމަށް  އޯކޭ  ފެނުނީ.،  ހަމަެއކަނި   އަޅުަގނޑަށް  އާދެ!  އާދެ! 

އޭތި   އެ  162އާދެ!    ...ގައި  162އެތަންކޮޅު.  އެ  ަގއި  އޮތީމަ  އެހެންވީމާ ެވސް    ާވހަކަ  ކުރިފާސްވީ.  ށް. އަ، 

މި ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން  އިތުރަށް  ނިމެނީހެން.  އެ  މިހާރު  ހީވަނީ  ނޫން  އަޅުަގނޑަށް  އެީއ    ،ާގނޫނުން، 

މިހާރު އެކަން ކުރާޮގތަކީ.   ؟ށް ެގންދަވާ. މިހާރު ކިހިނެއްތޯއައްރިރު ކުރި ޤަ ސާފުކުރެވިފަިއ ހުރި ކަންކަން އިނޭގތޯ. މު

 ފާހަަގކުރަްއވާ ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުަގއި މި ޮގތަށްކަން ެއކަން އޮތީ.   އެ ފްޠީ ލަދެން ޙަސަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ައމިއްލަ ވިސްނުމަކަށް ެގނައި ތަންކޮޅެއް.  ނ،އުހު

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު އެްއޮގތް...  2މިމޭރުމުން ސީދާ މިޮގތަށް ނޫނަސް. ވެދާނެ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފްޠީހެންވޭރު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

ހިސާން   2ހިސާންާއ  އިންތި،   އިހަށްދުވަހު  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  މިކަމުގައި.  ައީއޭއ  ވިސްނުެމއް  އެްއ  ބޭފުޅުން 

މި ހުށަހެޅުއްވިއެ  ާގތްަގނޑަކަށް  އޭެގ  ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  އެއްޗެހީެގ  އެ  ބޭނުންކުރުމާއި  ކިޓު  ޓެސްޓް  ނޫންތޯ  އް 
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ޯގނާކުރެވޭއިރު،   ޖިންސީ  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  އޮތް  މާއްދާެއއް  އޮތް  ދެން   ކުރުަމށްފަހުކޮންސެޕްޓްަގއި  ފަހުން  އޭެގ 

   އި އޮތީ އިންތި...އޭ ކިޔާފަމަލުކުރާ ޮގތްތަކެކޭ ކިޔާފައި އޮތްއިރު އޮތީ ޢަޓެސްޓްކުރަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮންމެ   އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ޖިންސީއަށް  ހަމަެއކަނި  ވާހަކަ.އެއީ  ނަާގ  ސާމްޕަލް  ކްރައިމަކަށް    މޭޖަރ 

   ...،އެހެންވީމާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

   ...އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށްކިހިނެއްތޯ އެ ރިސޯސަސް  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭއަގއި   ހަދާލެވިއްޖިއްޔާ  މީތި  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ހެދިފަިއތާ.މިހާރު  މިއޮތީ  އެ  އިނަސް  އޭަގއި  އޮތީ    ދެން 

 ... ބޭފުޅާ ކޯއްޗަކަށްތޯ. ޖިންސީައށް އެ ނޫނީ ޖިންސީ ހަމައެކަނި ޖިންސީ ބައި

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ 

މިސާލަކަށް.  ތެރެއިން  ހަށިަގނޑުެގ  ނަަގންޖެހެނީ  މި  ސާމްޕަލްތަްއ  ބާވަތެއްަގއިތޯ  ކޮންކަހަލަ  މިސާލަކަށް  މިހާރު 

  ... މިސާލަކަށް ކޮން ބާަވތެއްެގ އެްއޗެއް. މިސާލަކަށް ،މިސާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުގޅިެގން ވެސް    މާއަދި ޖިންސީ ކަންކައެތެރޭެގ  ފައި. މިސާލަކަށް ޑީ.އެން.އޭއަށް ޓަކައި ބްލެޑް ނެުގން.  އެބައޮތް ލިޔެ

 ނަަގންޖެހޭ އެްއޗެްއ.  އެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްމުކޮށް.  ޢާެއއް ނޫންތޯ ބާވަތުެގ ކަންކަުމަގ އްމުކޮށް އެތެރެއިން ނަަގން ހުންނާނީ އެޢާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނޫން، ނޫން، ނޫން އިނޭގތޯ. ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް... 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ؟ޔޫރިންގައކީ ނެޭގ ެއއްޗެއްތޯ ؟ޔޫރިންގ. މިހާރު ޔޫރިންގ ކަންތައް ކިހިނެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރިންގ ނަަގނީ ބޭރަށް... ޔޫ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އެއީ ދެން އެހެންނޫނަސް އަުމރެއް ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ   އެބައޮތޭ  ާގނޫނުަގއި  ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  ސާމްޕަލާއި  އިންނާނެ،  ނަާގ  ެއތެރެއިން  އޭަގއި  ދީފައި.  ޑެފިނިޝަން 

 ބޭރުން ނަާގ ސާމްޕްލާއި... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ؟އެހެންވީމާ، މީތި އޮތްޮގތަށް ކުރިއަށްދާންވީނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލެއްވިޔަސް ނެތް  މައްސަލައެއް  ފުލުހުން އަޅުަގނޑަށް  ެއއްކަލަ  ހިތަށްއެރީ  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު  ނުލެއްިވޔަސް.   

 ސާމްޕަލް ނަަގއިފިއޭ. އެހެން ނަާގ ސާމްޕަލް ނަަގން ދެން އޮތީ އެެގންނަ ތުހުމަތުކުރެވޭ ީމހާ...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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ޑު، މި ބުނީއަޅުަގނޑުމެން އަދި އިތުރަށް ހަމަ މިކަމުެގ މާހިރުންނާ  މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް ބޮ

މިހާތަނަށް   އަދި  މިކަމުެގޝަކުާވއެއް  ޮގތުން  މިކަންކުރާ  ވެސް  މިހާރު  އަދި  ކަމަކަށްާވތީވެ  ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެ 

ތަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  އަޅުަގނޑު ވެސް ައޑުއަހާފަެއްއ ނެތް. މިބުނީ މިހާރު އެނަާގޮގތުން ވެސް. އެހެންވީމާ، މިަވގު 

 މީތި ނިންމަންޖެހިފައި އޮތުމާ އެކީގައި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އޯކޭ، ަމއްސަލަެއއް ނެތް ނުލެއްިވޔަސް އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ތު، އެހެންވީމާ، ފަހުން މިތަން އިޞްލާޙުކޮށްލަންޖެހެންޏާ އާދެ! އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މީތި ހިމަނައިފިއްޔާ މިަވގު 

 ކޮށްލާނީއޭ. ެއއީ މިކަމުެގ ޝަކުާވއެއް މިހާތަނަށް އަިއސްފަިއ ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށްދާނަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 މުޤައްރިރު ދެން މޮޅުވާންެވެގން ކުރާކަމެއް... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ 

ނޫން، ނޫން، ނޫން. ވަރަށް މޮޅު ކަމެއް ެއއީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވުގތުެގޮގތުން ކުރަން ހުރި ވަރަށް މޮޅު 

ެވސް   ވާނުާވއަށް  ހުރީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނޫންނަމަ  އަިއމަ.  ކޮވިޑު  މި  އެއީ  މިތިބެނީ  ދޫކޮށްލަިއެގން  ކަންތައްތައް 

ޖޭ.އެސް.ސީެގ ރައީސް  ޮގ ވާހަކަދައްކާލީމަ  ޖޭ.ެއސް.ސީެގ ރަީއސްއާ  އަޅުަގނޑު  ކަނޑައަޅަން. އެހެންނަމަވެސް،  ތެއް 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޚް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތި ދެން މުޤައްރިރު ހިމަނާފައިވާ މާއްދާެއއް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މާއްދާ ރަނަގޅުހެން އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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ތިއީ   އާދެ!  ނެރުމުގައި،  އަމުރު  ހައްޔަރު  ކޯޓެއްނަމަ  މަސައްކަތްކުރާ  ފަނޑިޔާރުން  ިގނަ  ފަނޑިޔާރަށްވުރެ  އެއް 

ތި ނިންމުމެއް.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ފުރިހަމަ  ަވރަށް  ހަމަ  ތިީއ  ތިކަމަކާ،  އަޅުަގނޑު  އެްއޗެއް.  މާްއދާ  އޮންނަންޖެހޭ   

 އެޮގތަށް އޮތުމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މުޤައްރިރު ަގދަކަެމއް ކޮށްލާފައި އިނީތާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ހަމަ އޮތްޮގތަށް. އާދެ! ތިއީ ވަރަށް ަގދަކަެމއް. މުޤައްރިރު ތި ޑްރާފްޓް އޮތްޮގތަށް، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ކޮން މާއްދާއަކަށްތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

204 . 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ެގ ކޯްއޗެއް  204

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

މިީއ ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރުމުެގ ުއސޫލު. އެހެންވީމާ، މީަގއި ލާންޖެހޭނީ )ކ(    204ިމހާރު.    204ބަލަނީ  އަޅުަގނޑު މި  

 ެގ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ައކުރެއް   ެގ ފަހަތަށް  ެއ ހިމަނަންޖެހޭ ތާނަގއި އެ  )ކ(  ިއތުރުކޮށްފައި... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ ހަމަ ރަނަގޅު، 

ހެދީ އެ  ކިހިނެއްތޯ  މިހާރު  ދެއްތޯ.  )ރ(  އެދިޔައީ  މިހާރު  އެއީ  އޮތީ.  އެ  ޮގތަށް   204؟ މާއްދާ  އަންނަނިވި 

ރަނަގޅު.   އާދެ!  ރަނގަ   204އިޞްލާޙުކުރުން.  ހަމަ  ތި  އުހުނ،  ފަހަތަށް،  ެގ  )ކ(  ލީމަ ެގ  ފަހަތަށް  ތީެގ  ޅޭ. 

ނޫންތޯ ވަކިންނެއް  އިންނަންޖެހޭނީ  ވެއްޖިްއޔާ  އިތުރުކުރުން  އަކުރެއް  އިޞްލާޙުކުރުމާއި  އެކަމަކު  ؟ ރަނަގޅުވާނެ. 

ރަނަގޅު. ތިހެން ވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. އެއީ އިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ޮގތުަގިއ  ؟ އެހެންތޯ އިންނަނީ

 އުސޫލު ނުހިނާގނެއެވެ. އެއް ފަނޑިޔާރަށްވުރެ ިގނަ ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ، ބަލާނީ. ނަންބަރު ބުނާ

ެގ )ރ(. ެއއް ފަނޑިޔާރަށްވުރެ ިގނަ ފަނޑިޔާރުން މަސަްއކަތްކުރާ ކޯޓެއްނަމަ ހައްޔަރު    204އެީއ )ރ( ކޯޓެއްނަމަ،  

މީހާެގ ބަންދާއިމެދު ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމުެގ ަމއްސަލަ   އަމުރު ނެރުނު ފަނޑިޔާރު އެ އަމުރަކާ ުގޅިެގން ހަްއޔަރުކުރެވުނު

ބެލުމުގައި ބަިއވެރިވެެގން ނުާވނެއެވެ. ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު ާމއްދާެއއްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ. އާދެ! ެއޮގތަށް ފާސްވީ  

އަޅުަގނޑުމެން މާއްދާެއއްތޯ  ކޮން  އޮތީ  މި  ދެން  ފާސްވީ.  އެކަން  އެކީަގއި  ިއޞްލާޙާއި  އެ  ؟ މުޤައްރިރުެގ  އާނ، 

ނިމުނީ. ދެން އަޅުަގނޑުެގ ދެ ތިން ކަމެއް އެބައިން. އިދާރީޮގތުން ެއ ދެ ކަންތަްއ ނިންމާލީމަ ރަނަގޅުވާނެ. އެީއ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަދި )ޅ(    18ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަޖެހޭ ކުޑަ ިއޞްލާޙެއް އަންނަން.    118ވަނަ މާއްދާ.    118

ތާ ތަނަކީ  ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެ  ބަދަލުކުރަންވީ  އޭަގއި  އިންތަން  އެފިޑެވިޓް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެފިޑެވިޓެއް  އީދުކުރާ 

ލިޔުން  ހުށަހަޅާ  ލިޔުންތައް،  އޮތްތާ  އެފިޑެވިޓް  ެވސް  ަގއި  )ޅ(  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ލިޔުންތައް  ތާއީދުކުރާ 

 ނޯޓުކުރީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  އަޑުއެހެން، ލިޔުންތައް އެތަން ވެސް ހަމަ ލިޔުންތަކަށް. އެ ދެން އަޅުަގނޑު މިހާރު

އެބައި ކުރިއަށްދާނެހެން. ދެން އޮތް ކަމަކީ ޑްރަްގ ކޯޓުެގ ކަންބޮޑުވުން. އެ އިޞްލާޙު ައންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއީ 

ޝަރީޢަތް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް، ވެބް ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށްދާއިރުަގއި އިޢުތިރާފުާވ މައްސަލަތައް ނުެގންދެޭވ  

ބާވަތުެގ  ޮގ އެ  މައްސަލައަކީ  ހުރިހާ  ހިނާގ  ކޯޓުަގއި  ޑްރަްގ  އެހެންނަމަވެސް،  ލިޔުނީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ތަށް 

މައްސަލަތައް ކަމަށްވާތީވެ ެއކަމާއިުގޅޭ މާއްދާއަށް ޑްރަްގ ކޯޓު އިސްތިސްނާވާޮގތަށް އިދާރީޮގތުން ހިމަނާލީމަ އޭރުން 

 މުޅި އެތި ފުރިހަމަވީ.

  

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އާދެ! އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީަވނީ ޑްރަްގ ކޯޓަކީ ޭއެގ ޒާތުަގިއ...
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އާދެ! ިއއުތިރާފުވާ މައްސަލަތައް އެކަނި... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސަލަ ހިންެގންޖެހޭ ތަނެއް...ޙައްލެއް ހޯދަންދާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މައް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

އާދެ! އެ ބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުަގއި ފާހަަގކުރި އެ އިޞްލާޙު ައއުމުެގ ކުރިން އެ ބޭފުޅުންނަށް  

އެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާޙާ އެކީަގއި އެ ބޭފުޅުންެގ ޝަރީޢަތްތައް ވެބް ކޮންފަރެންސްކޮށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭ ކަަމށް.  

މަސައްކަތްތަްއ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުއްޓިފައި އޮތް ކަމަށް. ެއއީ އިއުތިރާފުވާ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނުދާތީވެ. އެހެންވީާމ، 

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިސްތިސްނާއެއް ޑްރަްގ ކޯޓަށް އޮންނަންވާނެހެން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އެހެންވީމާ، އޭތި ޑްރާފްޓްކޮށްލައްވަންވީނު މިހާރު....

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އެއީ ދެން އިދާރީޮގތުން އެބަިއ ހަމަޖައްސާލީމަ އެ ބައި އެ ނިމުނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހެން ނުކުތާއެއް އިނޭގތޯ. އޯކޭ. ދެން ހަމަ އެބައޮތް އަދި އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ؟ކޮބައިތޯ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީހާ  ކުރާ  ޙުކުމެއް  ޖަލަށް  ެއއީ  މައްސަލަެއއް.  ދިމާވާ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެްއޗެއް  ފާހަަގކުރެއްިވ  ނައިބު  ބަންޑާރަ 

ބަންދަށް ޙުކުމެއް ކުރީމާ އެ ޙުކުމް ކުރީމާ ެވސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސް އިން ޙަވާލުވުމަށް ނާންނަ އިނޭގތޯ، ޖަލު  

އަންނަނީ.  ބޭނުންއިރަކުއޭ  މީހުން  އެ  އާދެވެނީ  މީހުންނަށް  އެ  ދަތިވަނީ  މީހުންނަށް  ެއ  އިނޭގތޯ.  މައްސަލަ 

ކްޝަންސްއަށް ހަމަ އެންުގމާިއއެކުަގއި އެ މީހަކާ  އެހެންވީމާ، މާއްދާެއއް ލައިދޭށޯ ޙުކުމެއް އިއްވުމަށްފަހު ކޯޓުން ކަރެ

ެވއްޖިއްޔާ   ރަށެއް  އެހެން  ތަންތާ  ނުހުންނަ  ސަރވިސް  ކަރެކްޝަންސް  ދެން  ކަމަށް.  އަންނަންޖެހޭނެ  ޙަވާލުވުމަށް 

ހުންނަ ފުލުހުން އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. މިހާރު ވާޮގތަކީ ޙުކުމެއް ކުރީމާ ޙަވާލުނުވާން ނައިސްތިބީމާ ދެން ކޯޓުަގއި އެ

 އިދާރީ ސިޓީ ބަހާ މީހާ ވެސް ސައިކަލު ފަހަތަށް ލައިެގން ެވސް ެގންޮގސްދާނެއޯ ތަްއޔާރަށް އިންނަ ެގަގނޑަކަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ތިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތި ވެސް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހުށަހެޅުމެއް.  ރަނަގޅު  ވަރަށް  އެއްބަސްެވވޭހެން. އާދެ!   

 އެހެންވީމާ، އެބައި އިދާރީ ބޭފުޅުން ޑްރާފްޓްކޮށްލީމަ އެ ހިމެނުނީ ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑު ކުރިއަށްދާނަން.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން އެއާިއއެކުަގއި... 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ނިން ެއީއ  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތްޮގތަށް  ާގނޫނުަގއި  ވެސް  މިހާރު  އެީއ  ޮގތަށް.  ނިންމި  ކޮމިޓީން  ހަމަ  މީ 

އިނޭގތޯ.   ރަނަގޅަށް  އޮތީ  ވެސް  އެކަން  އޮތީ.  އެ  ރަނަގޅަށް  މިހާރު  ކަމަށް.  ނޫން  އެއްޗެއް  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

ނީ އިދާރީޮގތުން އެހުރި ކުދިކުދި އެހެންވީމާ، ެއޮގތް، އާނ، ެއކަން އެހުރީ ރަނަގޅަށް. މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަ

ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް... އާދެ! އާދެ! ެއވެސް ހަމަ އިދާރީޮގތުން ހަމަޖައްސާލެވޭނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  

ނިންމާލީމަ   އެކަން  އިދާރީޮގތުން  ދެން  މިއީ.  މަސައްކަތެއްހެން  އޮތް  ނިމިފައި  ފުރިހަމަކޮށް  ވަރަށް  މީަގއި  ހީވަނީ 

މި  އަޅުަގނ  މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންެގ  އަނެއްހެން  ެއއީ  ިއނޭގތޯ.  ނިމުނީ  އެ  ސޮއިކޮށްލީމަ  ރިޕޯޓުަގިއ  ހަމަ  ޑުމެން 

ވަނަ    118ދައުރުަގއި ކުރި އެންމެ ރަނަގޅު އެއް މަސައްކަތަށް މި މަސައްކަތް ހަމަ ވާނެ. އަޅުަގނޑު އޭރު ދެންނެވީ  
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މި އިޞްލާޙުކޮށްލުމާިއ  ތަންކޮޅެްއ  ކުޑަކުޑަ  ނިމުނީ މާއްދާަގިއ  ެއ  އޭރުން  ލުން.  ިއސްތިސްނާެއއް  ކޯޓަށް  ޑްރަްގ   

 އިނޭގތޯ. ދެން ެއޮގތަށް ފާސްވެފައި އެ އޮތީ އިދާރީކުދިން ެއބައި ހިމަނާލީމަ އޭރުން އެ ނިމުނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އެހެންވީމާ، މި އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި ފާސްވެފައި ކަމަށް ނިންމަމާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އާދެ! ފާސްވީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެން އޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ކައުންސެލް ޖެނެރަލަށް...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ނިމިފައެއް ކިޔާ  އެއްކޮށް  މިހާރު  ދެން  ؟ ނުންތޯއަޅުަގނޑުމެން  އަހާލިޔަސް  ރިޕޯޓަށް  މުޅި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ރަނަގޅުވާނެހެން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ މާއްދާއެއް ަވކިަވކިން ކިޔައި ނިމިެގން ފާސްކޮށްެގން މިހާރު މި 

ނޫންތޯ ބަލާލަންވީ  ކުޑައިރުކޮޅެއް  މުޤައްރިރު  ބަލާނީ.  އެހެން  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ައއިސްފަ.  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތީ   

ބްރޭކަކަށް ނުކުމެލި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު މި ުގޅާލަނީ. ކޮބަިއތޯ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ؟ ކޮމިޓީން ދެންމެ 

ެއޮގތަށް   އަނެއްކާ  ނިހާދު  ނިންމާލަންވީ.  އަހާ  ވޯޓަށް  އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީަގއި  އެބަހުރިހެން  ހަމަ  ނިހާދު 

ންެގ ކޮމެޓީަގއި ޖަހާފައި އެބައިން. ނިހާދުެގ ފޮޓޯ ފެންނާތީ ހައްތަހާ ވެސް ނިހާދު  އެއްބަސްވާކަމަށް ެވސް އަޅުަގނޑުމެ

 އިން ކަމަށް... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިދާރީ ބޭފުޅުންެގ އެހީތެރިކަަމށް...

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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ހޭދަކޮށް   ވަުގތު  ިގނަ  މިހާ  ކަންކަމުަގއި  އަޅުޑުމެންެގ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން  އަދާކުރަން.  ޝުކުރު  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

؟ މިކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް... ނަސީބެއް އެ ދެންނެވިހެން އެ ބޭފުޅުން... ކިތަްއ މީހުންނަށްތޯ މި ވޯޓަށް އެހެނީ

ތިބީ   ޖުމްލަ  މުޤައްރިރު  5މިހާރު  ބޭނުންވޭ.    މީހުން  ބޭނުންވޭ. އަދި އަޅުަގނޑުެމންެގ ކޮމިޓީަގއި  އެކެްއ  ލައިެގން. 

ރިޕޯޓް   މިހާރު  އިނޭގތޯ.  އިނީ  ބަިއވެރިވެފައި  އޮންލައިންކޮށް  ރަނަގޅުވާނެ.  ދަންނަވާލީމާ  ޮގތެއް  އަވަސްވާ 

 ފާސްކުރުމަށް ޢަލީ ޙުސައިންެގ ވޯޓު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ެއބަދެއްވާ އިނޭގތޯ.  

 

 ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއި

 ޔެސް، ޔެސް، ޔެސް، ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުރިހާ   ެގނެވުނު  މި  ާގނޫނަށް  އިޖުރަޢާތުެގ  ޖިނާޢީ  ކޮމިޓީން  އަހާލަނީ  މި  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  މިހާހިސާބުން  އާދެ! 

ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއ   އެހެންނަމަވެސް  އެއްބަސްވެވިފައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އިޞްލާޙެއް  ދެތިން  އަދި  އިޞްލާޙުތަކާިއއެކު 

ތަށް، އެ މާއްދާތައް ެވސް ހިމެނިެގން މުޅި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީން މީަގއި ހިމެނުމަށް އެ އޮތް މާއްދާތަކާ ެއްއޮގ

 ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ؟އާދެ! ކޮބާ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިނޭގތޯ. ޔެސް. އަޅުަގނޑު ވޯޓު ލަން  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އާދެ! އެންމެން ހަމަ މި މުޅި އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ ޢަލީ ޙުސައިން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ..ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް މި ކުރީ. ވަރަށް ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމަށް ެގނެވޭނެ...  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ދެން ނިންމާލަން. 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  




