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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ  އަޝިޖުޑީ ތިއްބެވީ    44ރީ  މި  ކޮމިޓީަގއި  މިހާރު  ފަށަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ބައްދަލުވުން  ފޮނަދޫ ަވނަ 

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ، ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ،  ސިރާޖުމޫސާދާއިރާެގ މެންބަރު  

މުޢިއްޒު ފަހުމީ  އަޅުަގނޑު، އިބްރާހީމް  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  އޭެގމާފަންނު  އަދި  ެއ    .  އިތުރުން 

ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު. އިްއޔެެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދަނީ ިމ    ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ

އިޖުރަ އަޢާޖިނާޢީ  މަސައްކަތް.  ބިލުެގ  ެގނައުމުެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  ަވުގތުތަްއ  ތުެގ  ޑިސްކަޝަންެގ  ޅުަގނޑުމެން 

ވަނަ    55ެގ  ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނު  -62  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ނުލައި އޮފް ރިކޯޑުގައި.  ޮގތަށް ނަާގނަން އިހަށް މައިކާމި

ިއޞްލާޙު ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ޢިބާރާތް  ފެށޭ  )ށ(ެގ  )ށ(.  55.  ކުރުންމާއްދާެގ  އެހެން   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބޭނުމަށްއޮތްނަމަވެސް   ތަޙުޤީޤެއްެގ  އަންނަނި  ޖިނާޢީ  އެ ޓަކަިއ  ދަށުން  އަމުރެްއެގ  ކޯޓު  ކުރެވޭނީ  ކަންކަން  ވި 

އާދެ!އަމުރެއް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރަނަގޅު.  މަތިންނެވެ.  ޮގތުެގ  އިޞްލާޙު  55  ަގިއވާ  މިއޮތް  )ށ(ަގއި  ެގ 

ފެނުނީ.   ކޮމިޓީއަށް  ާގނޫނު  -63ރަނަގޅުކަމަށް  މާ  55ެގ  ބުނެވިދިޔަ  އަންނަނިވަނަ  )ނ(  ޮގތަށް  އްދާެގ  ިވ 

)ނ(  55ކުރުން.  ޞްލާޙުއި )ށ(ެގ    .ެގ  މާއްދާެގ  ކޯޓު   1މި  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި   ވަނަ 

ކުރެވޭ މީހެއް މުެގ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއި ހައްޔަރުރޭޕްކުރު  -1އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ އަންނަނެިވ ހާލަތްތަކުަގއި އެކަންޏެވެ.  

ކުރެވޭ ކުށާިއ  އިވާ މީހާ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުށުެގ ތުހުމަތުަގ  -2ނުވަތަ    ،ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއިބަލާ  

ފޮރު ހަށިަގނޑުަގއި  އޭނާެގ  ެއއްޗެއް  ޤަބޫލުކުރުމުުގޅޭ  ކަމަށް  ބަލާ  ވާފަިއވާ  ޮއވެެގން  ސަބަބު  ެއކަށީެގންވާ  ަގއި 

)ަވުގތުކޮޅަކަ ހިނދެއްަގއި.  ޖެހިއްޖެ  ާގނޫނުެގ  ބުނެވި  -63  ށްފަހު(ފާސްކުރަން  )  55ދިޔަ  މާއްދާެގ  ނ( ވަނަ 

ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  އަންނަނި ކަމެއް    .ެގ )ނ(  55ވި  ބަޔާންކުރާ  އެްއވަނަ ނަންބަރުަގއި  )ށ(ެގ  ާމއްދާެގ  މި 

ކޯ އަންނަނިކުރުމަށް  ެއދެވޭނީ  އަމުރަކަށް  އެކަންޏެވެ.  ޓު  ހާލަތްތަކުަގއި  ތުހުމަރޭޕްކުރު  -1ިވ  ކުށުެގ  ތުަގިއ  މުެގ 

ިއވާ މީހާ ކުރި ކަމަށް  ކުށުެގ ތުހުަމތުަގ  -2ނުވަތަ    ،ކުރެވޭ މީހެއް ބަލާ ފާސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއިހައްޔަރު

ކުރެވޭ ކުށާއި ުގޅޭ ެއއްޗެއް އޭނާެގ ހަށިަގނޑުަގއި ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުަގއި އެކަށީެގންވާ ސަބަބު ތުހުމަތު

ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި. މިޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލަިއަގނެފި. ދެން އިން މާއްދާ.  އޮެވެގން ބަލާ ފާސްކުރަން 

 55  .ައކުރު އިތުރުކުރުމަށް  3ވި ފަދައިން  މާއްދާެގ )މ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވަނަ    55ދިޔަ ާގނޫނުެގ  ބުނެވި  -64

)ށ(ެގ ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަމެްއ    .ެގ )ފ( ާމއްދާެގ  ައމުރަކަށް އެދެވެނީ ޖިންސީ މި  ކުރުމަށް ކޯޓު 

އޮތީ    ދެން މިތުން ެއކަންޏެވެ. އަދި ހަމަ... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ުގޅޭޮގ  ތުަގއި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާކުށުެގ ތުހުމަ

ޢީ ބޮޑެތި  މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ތިންވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ ޖިނާ  .)ދ(

މީހުންނާކުށްކު ހަްއޔަރުކުރެވޭ  )ށ(ެގ    ށުަގއި  މާއްދާެގ  މި  )ދ(  ެއކަންޏެެވ.  ނަންބަރުަގިއ    3ުގޅޭޮގތުން  ވަނަ 

ުގޅޭޮގތުން   ށުަގއި ހަްއޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްކު



  

މީހެއްެގ އިނިގލީެގ ނިޝާކުށެްއެގ ތު  -1އެކަންޏެވެ. )ތ(   ދީފިހުމަތުގައިާވ  ޭއނާ ނުރުހުން  މަ މި  ނަން ނެުގމަށް 

ދެ )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ފަސްވަނަ  ފެށެިގން  ނަންބަރުން  ނަދެވަނަ  ންބަރުެގ ވަނަ 

ނަންބަރު ހުރި  އޭނާ ނިޔަލަން  ފުލުހުންނަށް  މަތިން  ޮގތުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އިނިގލީެގތަކަުގއި  ނިޝާން    ެގ 

އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ނެިގދާނެއެެވ.  ކުރީަގއި  ޭއެގ  ބަލަންވީ.  އިހަށް  ނަންބަރުތަކެއް  ހުރިހާ  މި   ،

ެގ )ފ( އާިއ    55ޭއެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވި މާއްދާތަްއ. ދެންމެ މި ދެންނެވި    ވީނުންއެޕްރޫްވކޮށްލަން

އަޅުަގނޑުމެން    ފެނިަވޑަިއަގތީ. މި ކުރީ ދުވަހުޓީެގ މެންބަރުންނަށް ރަނަގޅުކަމަށް  ެގ )ދ( ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމި  55

ަގއި އިން ތަންކޮޅެއް ެއއީ އިނިގލީެގ ނިޝާނުަގއި ވާހަކަ އިން ބަިއ އަޅުަގނޑުމެން އުނިކުރުމަށް އޭރުެގ  ެގ )ނ( 48

ފެ ފަހުން  ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެ  ،ނަމަވެސް ނިެގން ނިންމާފައި އޮތީ. އެހެންކޮމިޓީއަށް  ޭއެގ  މި ކިޔަމުން ދިޔަ  ންނަށް 

ިއ  ން އެީއ މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގހަވާލާދޭއިރުަގއި މި މާއްދާަގއި މި އިނިގލީެގ ނިޝާން މި ބައި އިނު  މާއްދާތަކަކާ

އޮންނަން މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ފެނުނީ.  ޮގތަކީ  ކޮމިޓީއަށް  )ނ(  48ޖެހޭނެ  އޮތް  .ެގ  އެހެން  )ށ(ަގއި  މާއްދާެގ    މި 

ތުހުމަތުގަ  ކުށުއްެގ  އަތުނަމަވެސް  މީހެްއެގ  ހަްއޔަރުކުރެވޭ  ނިޝާނެއް  އި  އިނިގލީެގ  ނުަވތަ  ސާންޕަލެއް  ލިޔުމުެގ 

ސާމްޕަލެއް ނެޭގ  ތެރެއިން  ހަށިަގނޑުެގ  ނުވަތަ  ސާމްޕަލެއް  ނެޭގ  ބޭރުން  ހަށިަގނޑުން  އޭނަ    ނުވަތަ  ނެުގމަށް 

ާގނޫ  ނަމައިންކާރުކޮށްފި ޮގތުެގމި  ހުއްދަކޮށްފަިއވާ  އަމުރެއްެގ  ނުަގއި  ކޯޓު  އޭނާއާ ަމތިން  ހޯދާ  އެްއޗެހި  އެ    ދަށުން 

ބޭނުންދެކޮޅަ ޮގތުަގއި  ހެއްކެއްެގ  ިމހާރު އަޅުށް  މިއީ  ހުރަހެއް ނައަޅަެއވެ.  ާގނޫނު  މި  މި ކުރުމަކަށް  ަގނޑުމެންނަށް 

ނިގލީެގ ނިޝާން މިތަންކޮޅު ިމ އިތުރު މިކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ފެނުނު ޮގތް. ިމޮގތަށް އި  ީވ ޮގތް މާއްދާ އޮންނަން

ބޭނުންކުރުމަށް ނިޝާން  އިނިގލީެގ  ހީވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރީަގއި  ކޯޓު  ނެ  ، ވެސް  ސަބަބަކީ  އެ  ވެސް  ުގމަށް 

ައކާ ުގޅޭ  ކަންކުރަންވީ ޮގތުެގ ވާހަކަކުރާ ހާލަތްތަކުަގއި  ، މި އިންކާރުކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ދަންޖެހޭނެއަމުރެއް ހޯ

ެގނައީ.  މާއްދާއަކަށް  މި  ވެސް  އަނެްއކާ  ބަދަލު  މި  މިޮގތަށް  ފުރަތަަމ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާތީެވ  އަޅުަގނޑު 

ިއެގންފި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލާނަން އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އިތުރަށް ުގޅިަވޑަވައިދަންނަ

މެންބަރު  ޒަރީރު އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިންއަދި  ޢަލީ  )ތ(ެގ    55ވެސް.      މީހެްއެގ   -6ެގ  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށެއްެގ 

ވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި ކުށުެގ  ެއ ރުހުން ދީފައި އޮންނަން  އިނިގލީެގ ނިޝާން ދިނުމަށް އޭނާ ރުހުންދޭ ހާލަތުަގއި 

ހާލަތުގައި ނަާގ  ނިޝާން  އިނިގލީެގ  ރުހުމާއެކު  މީހާ  ާމްއދާެގ    ތުހުމަތުަގއި  މި  ނަންބަރުގަ   2ވެސް  އި  ވަނަ 

އިން ފެށިެގން    1ރަނަގޅުކަަމށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. )ތ(ެގ    6ކުރަން ވާނެއެވެ.  ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ

ދެން  ވެވުނީ.  މަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސް ައކުރުތަްއ ރަނަގޅުކަ  ،އި ހަމައަށް ހުރި ބައިތައް ރަނަގޅުކަމަށްއާ  6

މި މާއްދާެގ   .ެގ )މ(  55ވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާެގ )މ( އަންނަނި  55ެގ  ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނު   -65

ސަރަޙައްދުން   ބުނެފައި ެއވަނީ ހަށިަގނޑުެގ ޕިއުބިކްޓަކައި ހަށިަގނޑުން ބޭރުން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ކަމަށް    ބޭނުމަށް

ިއސްތަށްނޫން   ނެޭގ  ހިސާބުތަކުން  އައެހެން  މިީއ  ރަނަގޅުޅުަގނޑުމެންޓާިއ،  ހައްލުކޮށްފައި  ދެންމެ  ކޮށްފައި   



  

އެއްބަސްވެވިއެން އެހެންީވމާމެންނަށް  މާއްދާެއއް.  އޮތް  ދަންނަވާނުލާނަން.  ފަިއ  ދެން  އިތުރަކަށް  ކުރީަގިއ  ، 

ިމ    .)މ(ެގ    55ލާނަން.  ކަިއ އަޅުަގނޑު އެްއކޮށްދަންނަވައި ޓަ   ކޯޑަށްދަންނަވާފައިވާނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ރެ

ބޭނުމަށް ހަށިަގނޑުެގ  މާއްދާެގ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ސާމްޕަލެއް  ނެޭގ  ބޭރުން  ހަށިަގނޑުން  ޕިއުބިކް    ޓަކައި 

ނޫން   އިސްތަށް ސަރަޙައްދުން  ނެޭގ  ހިސާބުތަކުން  ސުވަބް  އެހެން  ނެޭގ  ދަށުން  ނިޔަފަތީެގ  ނިޔަފައްޗާއި،  ޓާއި، 

ސަރަޙައްދު ުގނަަވންތަކުެގ  ޖިންސީ  ސުވަބް  ސާމްޕަލާއި،  ނެޭގ  ހިސާބުތަކުން  އެހެނިހެން  ހަށިަގނޑުެގ  ނޫން   

 އި، ހަށިަގނޑުެގ ހަމުަގއި ފެންނަންކުޅާއި، ކުޑަކަމުދާ ތަކެއްޗާ   ،ސާމްޕަލާއި، އަނަގއިން ނެޭގ ސުވަބް ސާމްޕަލާއި

ވިފައި ހުންނަ ހުންނަ ތަފާތު ނިޝާންތަކަށެވެ. މި މާނައިެގ ތެރޭަގއި އިނިގލީެގ ނިޝާނާއި އަދި އަނަގ ފިޔަވައި ހުޅު 

ބަސްވެވިފަިއ ުގނަވަންތަކުން ނެޭގ ސާމްޕަލެއް ނުހިމެނެއެވެ. މިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙުތަކާއެކުަގއި ެއއް

ާގނޫނުެގ  ބުނެވި  65މިވަނީ.   އަންނަނިވަ  60ދިޔަ  )ވ(  މާއްދާެގ  އިޞްލާޙުކުރުން.  ނަ  ޮގތަށް  މި   .)ވ(  60ވި 

ނަމަ އެ ބަހައްޓަން ފަޑިޔާރު ނިންމައިފި  ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި  މާއްދާެގ )ށ( ނުވަތަ )ކ(ެގ ދަށުން

މުރާޖަ ދުވަހަކުން  ތިރީސް  ކޮންމެ  ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢާނިންމުން  ބަންދުަގއި  އިތުރަށް  އޭނާ  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.   

މި މާއްދާއަށް  ވާނެެއވެ.   ހާޒިރުާވންފަރާތުން އޭނާ ކޯޓަށް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ    ޓަކައި  ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް

ލާނަން. އެއީ ޖުޑީޝަލް  ވާ ކޮމެންޓެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިމި މާއްދާއަށް ލިބިފައި؟ އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް އެބައިންތޯ

ވަނަ މާއްދާެގ )ވ(    60ން ާގނޫނު  ދެ ތަނުން. ބިލުގައިވާ ފަދައި   ފަނޑިޔާރުންެގ ޖަމުޢިއްޔާއާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި

 އަކުރު އިތުރުކުރުމުެގ އިތުރުން  3ނަންބަރުަގއި ބަޔާންވެެގންވާ    67ެގ ފަހަތަށް ބިލުެގ  ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކޮށް )ވ(

އަންނަނި  60ާގނޫނުެގ   )ޅ(  އަދި  )ށ(  މާއްދާެގ  އިޞްލާޙު   ވިވަނަ  ކުށެްއެގ ޮގތަށް  )ށ(  ހުށަހަޅަމެވެ.  ކުރަން 

ޓަކަިއ    މަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްެއްއޮގތްވާ ޮގތުެގ  ކު ހަްއޔަރުކޮށްފައިވަނީ ާގނޫނާތުހުމަތުގައިވާ މީހަ

ކުރިަމއް މީހާއާފަނޑިޔާރުެގ  ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ  ތުހުމަތުކުރެވޭ ޗަށް  ކަމަށް  ކުރި  އޭނާ  ކުށް  ތުހުމަތުކުރެވުނު  މެދު 

ހުރެއްޖެނަމަ   ހެކި  ދޫކޮށްލައިފިމިންވަރަށް  ބަންދުން  އޭނާ  ހާލަތްތައަދި  އަންނަނެވި  ހާލަތެްއ  ނަމަ  ތެރެއިން  ކުެގ 

ބަންދުަގއި   މެދުވެރިވެދާނެ އޭނާ  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  އޭނާ  ހާލަތެއްަގއި  ޤަބޫލުކުރެިވއްޖެ  ފަނޑިޔާރަށް  ކަމަށް 

ޝަރީޢަތް  )ށ(ަގިއ  މާްއދާެގ  މި  ލިބިެގންެވެއވެ.  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚުތިޔާރު  އަމުރުކުރުމުެގ  ފަނޑިޔާރު  ބަހައްޓަން 

ބެ ބަންދުަގއި  ކުދިހެއްޓުނިމެންދެން  އޮތުމުން  ލާޒިމުވެފައި  ރިކޯޑު  މަށް  ކުށުެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  މައްސަލަތަކުަގއި  ކުދި 

ކަމަށް މާނަކުރެޭވތީ މި މާއްދާެގ )ޅ(ަގިއ    ވެސް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުަގއި ބަހައްޓަން ލާޒިމުވާ  ނެތް މީހުން

ކު ކުށެްއ  ކުޑަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވުމުން  އެކަނި  ކުށް  ބޮޑު  ނުރައްކާތެރިވާ  ޖިނާޢީ  މުޖުތަމަޢު  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކަމަށް  ރި 

މީހަކު ހުރި  މާނަކުރެޭވ  ދުވަހަށް   15ެވސް    ހާލަތެއްަގއި  ކަމަށް  ނުބެހެއްޓޭނޭ  ބަންދުަގިއ  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ވުރެން 

  60  ށްފަހު()ަވުގތުކޮޅަކަ  ވެ. އެ ޮގތަށް އޮތުމުން އެ އަކުރަން ކުޑަ އިޞްލާޙެްއ ެގނެސްެގން މި މައްސަލަ ހައްލުވާނެތީ

ފަޑިޔާރު    .)ވ( ބަހައްޓަން  ބަންދަުގއި  މީހަކު  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  ދަށުން  )ކ(ެގ  ނުވަތަ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 



  

މުރާޖަނިންމައިފި ދުވަހަކުން  ތިރީސް  ކޮންމެ  ނިންމުން  އެ  ބަންދުަގިއ  ޢާނަމަ  އިތުރަށް  އޭނާ  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.   

ކުރަންވާނެއެވެ.  އޭނާ ހަްއޔަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރު  ޓަކައި  ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް

އާދެ! ރަނަގޅު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މާއްދާ  ފެނުނީ،މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މެންބަރުންނަށް.    ކަމަށް   -67ކޮމިޓީެގ 

މި   .)މ(  60އަކުރު އިތުރުކުރަން.    3ވި ފަދައިން  މާއްދާެގ )ވ(ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވަނަ    60ދިޔަ ާގނޫނުެގ  ބުނެވި

އޮތް އެހެން  )ވ(  ކުރިން  މާއްދާެގ  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  އެ  މާއްދާެގ  ނަމަވެސް  މި  ދަށުން ެވސް   

ސަބަބެްއ   ބަހައްޓަންޖެހޭ  ބަންދުަގއި  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  އޭނާެގ  މީހަކު  ބަންދުކޮށްފައިާވ  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް 

ކުރުމަށް ެއދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މި  ޖެ ހިނދެއްަގިއ އެ އަމުރު ބާޠިލުށް ފެނިއްކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކަމަށް ޕްރޮސެ  ނެތް

ދެންމެ މި ދެންނެވި އަކުރު ރަނަގޅުކަމަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނުނީ. )ފ( މި    .މާއްދާ ހުރަހެއް ނައަޅައެވެ. )ފ(

ިއާވ  ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަ  ން ނިންމުންތައް އިސްތިޢުނާފުކުރާ އެހެ މާއްދާެގ ދަށުން ފަނޑިޔާރަކު މި ާގނޫނުަގއި ބަޔާން

ޖެނެރަލަށާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ޙައްޤު  ކުރުމުެގ  އިސްތިޢުނާފު  ތެރޭަގިއ  މީހާއަށް   މުއްދަތުެގ  ތުހުމަތުަގއިާވ  ކުށުެގ 

މީ ބަންދުކޮށްފައިވާ  ތުހުމަތުަގއި  ކުށެއްެގ  )ދ(  ފެނުނީ.  ކޮމިޓީއަށް  ރަނަގޅުކަމަށް  ހަކު ލިބިެގންެވއެވެ. 

ރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ފޮނުވާފަ. އުޓަކިރަށް އެބައޮތް ކޮމެންޓެއް. ޕްރޮސެމި އަކު  ދުކޮށްފައިވަނީ ާގނޫނާއި... އާދެ!ބަން

ހުށަހަޅާފައިވާޕްރޮސެ މާއްދާއަށް  ޮއފީހުން މި  ޖެނެރަލްެގ  ބަޔާންކުރާ އިސްތިޢުނާފު  ކިއުޓަރ  ކުރުމުގެ   އިޞްލާޙުަގއި 

ވެސް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަން އެނެގން އޮތުމުން މި މާއްދާެގ    ަވނަ މާއްދާއިން މިހާރު  198ޙައްޤަކީ މި ާގނޫނުެގ  

މި މާއްދާެގ )ފ( މި މާއްދާގެ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާނޭ ކަމަކެވެ.  ކަމަށް ހަމަ  މި އިޞްލާޙު ެގނައުމަކީ ތަކުރާރުވުމެއް

ަގއި މިހާރު  ، )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( )ފ(... އާދެ! )ފ(އަކުރު އުނިކުރުމަށް އަޅުަގނޑުެމން  ދަށުން ދެންމެ މި ދެންނެވި

ިމ   ބައްދަލުވުން  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިސާބުން  މިހާ  ފެނުނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅުކަމަށް  މިއޮތްޮގތް 

ޢާ  ނިމުނީ. އެއީ  ދުވަސް  ބުރާސްފަތި  ކޮމިޓީެގ  މާދަމާ  ޮގތެްއަގއި  ނޫން.  އްމު  ދުވަހެއް  އޮންނަ  ބައްދަލުވުން  މި 

ކޮ  ،އެހެންނަމަވެސް މާދަމާއަށް  ޝެޑިއުލްއަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމެއް  ބޭފުޅުންނަށް   ތި  އިކޮށްފަމިޓީެގ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ޓަކައި. ނިންމުމުެގ ބޭނުމަށްލާނަން މި މަސައްކަތް ދަންނަވައި

___________________ 

 

 




