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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖުޑީ މެންބަރުން  އަޝި އަޅުަގނޑު  ތިއްބެވި  ަވޑަިއެގން  ކޮމިޓީއަށް  މިވަުގތުަގއި  ފަށާނަން.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީެގ  ރީ 

މެންބަރުންނަކީ،  ދަންނަވަިއލާނަން. މިވަުގތު ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެިވ ކޮމިޓީެގ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  

މުޤަ މުޢިއްޒު، ކޮމިޓީެގ ނައިބު  މެންބަރު އިބްރާހީމް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހެންވޭރު އުތުރު  ޫމސާ ސިރާޖް،  އްރިރު 

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އަދި 

އިވިލިނިގ ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑުލި  އިތުރުން  މެންބަރުެގ  ބޭފުޅުންނާ.  ްއޒަތްތެރި  ބައްދަލުކުރަ  ތި  ޖެހުނީ މި  މި    ން 

އެާއއިެއކުަގިއ    ރި ޮގތުން އޮންލައިންކޮށް ައޅުަގނޑު ހޯމް ައއިސޮލޭޝަންަގިއ މިަވުގތުަގއި ހުރީތީެވ. އަދި ހަމަކުކަންދިމާ

ރި ްއޒަތްތެއެހެން މެންބަރެއް. އެއީ ފޭދޫ ދާއިރާެގ އި  މިވަުގތު ހޯމް އައިސޮލޭޝަންަގއި އެބަ ހުންނެވި މި ކޮމިޓީެގ

ުގޅިވަޑައިެގންނެޭވނެ ޮގތްވާނެކޮމެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. އުއްމީދުކުރަނީ   ކަމަށް. ދެން   މިޓީެގ ވަކި ހިސާބަކުން 

މިޓީތަކުަގއި ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަން ހެން ކޮއެ  ން މެންބަރުން މަޖިލީހުެގ މިވަުގތު ހިނަގމުންދާހެމިޓީެގ އެކޮ  މިވަުގތު

އެ   ސަބަބުން  ތި  ކޮޖެހިވަޑަިއަގތުމުެގ  ޓަކައި  ެއކަމަށް  ތިްއބެވި.  އެބަ  މިަވުގތުަގއި  މަސައްކަތްތަކުަގއި  މިޓީތަކުެގ 

 ބޮޑަށް  ށްރަެއކުަގއި ބައްދަލުވާނެ ޮގތް ނުވީތީެވ. އަޅުަގނޑު ވަ  ޅި ކޮމިޓީ ފުލްހައުސްއާމުބޭފުޅުންނަށް މަޢާފަށް އެދެން  

 އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކޮމިޓީެގ މި ބައްދަލުވުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު ންޝުކުރު ދަންނަވަން މަރުޙަބާ ދަންނަވަ

ެގ ފަރާތުން  ރުތުެގ ާގނޫނަށް ސަރުކާޢާޖިނާޢީ އިޖުރަ  ދެއްވުމުން ތި ބޭފުޅުން އިޖާބަދެއްަވއި ަވޑަިއެގންނެވީތީވެ. މިއީ

ހަށް  ލީޖިމަތިވެރި ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު މި މަ، ެއއީ  ތުެގ ާގނޫނަށްޢާހުށަހެޅުއްވި ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ބެހޭ    ެގ ަމސައްކަތުެގ އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސީ މަސައްކަތްކުރަމުން ެގންދިޔައިރުަގިއ ވެސް ކަމާ. ބިލުހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީ

ިއ ަގލާޙަމި ބިލު މިހާރު ކޮމިޓީެގ މަރު ފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް،ނަށް ކޮމެންޓުތައް ލިބިންމުއައްސަސާތަކުން އަޅުަގނޑުމެ

ރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ  ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ އިތު   ާގތްަގނޑަކަށް ނިމިފަިއވާތީެވ އިތުރަށް ކޮމިޓީން ދައުލަތުެގ ކަމާ

ވައި މި ލީ. މިވަުގތު ކޮމިޓީާއ  ބައެއް މާއްދާތަކާ ުގޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ބޭނުންވެެގން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަ

ަގންނަާވ  ފީހުން ެއބަ ބައިވެރިވެަވޑައި  އޮެގނެރަލްޖެކިއުޓަރ  ވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ މުއަްއސަސާތަކުެގ ތެރޭަގއި ޕްރޮސެ އިބަ

ަގންނަވާ. އަދި އަޅުަގނޑަށް  އި ޙުސައިން ޝަީމމް ވެސް އެބަ ބައިވެރިެވވަޑަ   ޛުތާ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްއަދި ޕްރޮސެ

ލިބިފައިދެ ލިސްޓު  ން  ިމވަުގތަ   ހުރި  ބޭފުޅުން  ކުއަޅުަގނޑަކަށް  ކޮންކޮން  ސާފެއްނުޭވ  އަދި  އްތޯ  ތަކެވީޑިއޯއިންވީމަ 

ބްލިކް  ސީނިއަރ ޕަ  އާތިފާ،މަރިޔަމް  ލަނީ.  ެގންފައިވަނީެއއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ދަންނަވާވަޑައި   ން މިވަުގތުލިސްޓު

ކިއުޓަރ އަދި ހަމައެާއިއއެކު ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެ ކިއުޓަރ، މަރިޔަމް ފެޒްލީން  ޕްރޮސެ

ރާތުން ޙަސަން ޝިފާޢު، ފަސްެގ ޑެޕިުއޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި  ،މުޙައްމަދު  އިޝާއަ
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ސްޓޭޝަން ޗީފް  ޕޮލިސް   هللاޢަބްދު ދިލް  މީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އާޙަޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަދި ޙަސަން  ންސުޕްރި

ތު ޔުމްނާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީްމ މަޝަނުން ފާޠިރޭއަދި ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްއިންސްޕެކްޓަރ  

ކޯ ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކައުންސެލް.  ލީަގލް  ެއސޯސިއޭޓް  އޮފިސަރ  ޓުެގ  ކޯޓުެގ  އިބްރާހީމް، ލީަގލް  ރަޒާނާ 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް،    މުޙައްމަދު ސަލީމް،ެގ ލީަގލް އޮފިސަރ  ޓުކޯ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައި

އޮފިސަރ   ލީަގލް  ކޯޓުެގ  ނަޖީބް،  މަމުޙައްއަމާން  ކްރިމިނަލް  ރަޖިސްޓްރަރ  ޖުވެނައިލްދު  ނަޝީދު    ކޯޓުެގ  ޒަޢީމާ 

 ޑްރަްގ ކޯޓުެގ ލީަގލް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު   މަދު،އަޙްޝިފް   ނާޓުެގ ލީަގލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު، ޑްރަްގ ކޯއަބޫބަކުރު

ނަޞީރު، ޑިޕާޓްމަންޓް   ޒްމަރިޔަމް ޝަހުނާޑިރެކްޓަރ  ތައުފީޤް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ  

މުޙަ ޙުސައިން  އޮފިސަރ  ލީަގލް  ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ  ޖުޑީޝަލް  ޙަނީފް.  އޮފް  އުއްމީދުކުރަން  އްމަދު  އަޅުަގނޑު 

ޢާފަށް ވެސް އެދެން. ދެން ލަދެވުނީ. ނުރަނަގޅަށް ިއްއވިފަިއވާނަމަ މައަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅަށްކަން ނަންތައް މި އިްއވާ

ކަ މާބޮޑަށް  ތެރެއިންއެކަމާ  މަސައްކަތުެގ  ބިލެުގ  މި  ދަންނަވައިލި  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  ން  ބޮޑުެވވަޑައިނުަގންނަާވ. 

ންމުމަށް. ފާހަަގކުރެވުނު ބަެއއް ކަންކަން ތި ބޭފުޅުންނާ އިތުރަށް ހިއްސާކޮށްލާފައި ނޫނީ ކޮމިޓީން ވަކި ޮގތެއް ނުނި

ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤަްއރިރު މޫސާ ސިރާޖް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮމިޓީެގ ޕްރޮސީޑިންގ  އެދެން  ށް  ޑަރަށް ބޮވަދެން އަޅުަގނޑު  

ޅުންނަށް ރަނަގޅަށް ން ވެސް އެހީތެރިވެދެްއވާނެ ތި ބޭފުއަދި އެހެން މެންބަރުން  އްވުކޮންޑަކްޓް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދެ

އަޅުަގނޑު އޮންލައިންކޮށް ދާތީވެ ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވެދާނެތީެވ  ދެްއވުމަށް  މި ސީޓް ކޮންޑަކްޓްއެކުަގއި  ފަސޭހަކަމާއި

ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ވާހަކަ  އެހީތެރިވެދޭ  ބޭފުޅުން  ދިރާސާެގ  އެ  ބިލުެގ  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަންނަވަން. 

ބައޮތް އެހެޅުއްިވއިރުަގއި  ތެރެއިން އެއް ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވިއ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ހުށަ

ން ނޫނިއްޔާ އެ ކުށް އެއީ ޖިނާޢީ ހުމަތުކުރެވޭ މީހުނާކުރުމުެގ މައްސަލަ އެ ކަންކަމުަގއި ތުޯގނަށް ޖިންސީ  ކުޑަކުދިން

ޮގތުަގއި ހެދުމަށް ޖިނާޢީ އިޖުރަކުބޮޑު   ތުެގ ާގނޫނެުގ އެ ލިސްޓަށް ލުމުެގ ވާހަކަ އެބައޮތް ފާހަަގކުރެވިފަިއ  ޢާށެއް 

ޑު ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވޭ މިހާރު ވެސް އެީއ ޙަޤީޤަތުަގިއ ޖިނާޢީ ބޮއެހެންވީމާ   ދެއްތޯ.

ެގ  ެއއާިއއެކުަގިއ މައްސަލައި  ވެސް އާދޭ. އަދި ހަމަ  މްދަބުެގ ޮގތުަގިއ ވެސް އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލު ޙުކުއަ  އިކުށެއް. އޭގަ 

ނިމެންދެންވެތަޙުޤީޤު   ނިވެޝަރީޢަތް    ، ސް  ޖަލުސް  ހާލަތްތަކުަގއި  ބައެއް  ވެސް  ަގއި  މެންދެން  ބަންދުކޮށްފައި 

ފެހެއްޓޭ ޮގތަށް ާގނޫނެްއ  ހިސް  ވެއެަވރުެގ ައސާސީ ކަންކަން  ޓޭ ައދި ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤުފަދަ  އްރެވޭ މީހާ ބެހެމަތުކުހުތު

ޮގތަށް  މިހާރު ވެސް ވުޖޫދުަގއި އޮތީ  ާގނޫނެލުޢަމަ  ޚާއްޞަ  ކުށެއްއެހެންވީމާ.  އްކުރާ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  .  އިަގޙަޤީޤަތު   ، 

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އޮޅުމެއް އަރަނީ ޖިނާޢީ  ސަބަބުން  ަގއި ނެތުމުެގ  ޓުަގއި ނެތީމާ ލިސްޓު ލިސް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،

. މަށްހިމެނު  ވެސް  ގައިންމާފައިވަނީ ވެސް އެ ލިސްޓުކޮމިޓީން ނިބޮޑު ކުށެއް ނޫނޭ އެހެން ފާހަަގކުރެވޭތީވެ މިހާރު  
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މާ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ  އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ލިސްޓުަގިއ ހިމެނުނީ  ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އިތު ާގނޫނަށް  ޢަމަލުކުރާ  އުސޫލުން  ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކާއިމެދު  ބަދަލުތަކެއްޯގނާކުރާ  ައޑު  ރު  )ރެކޯޑިންގެގ   ...

ވިދާ ރެކޯޑިންގަގއި  މެންބަރު  ނުވޭ(ނުސާފުކަމުން  ސާފެއް  އެްއޗެއް  ހިނގައިދާނެތޯ  ޅުވާ  ެގއްލިެގން  ؟ އުސޫލުތަކެއް 

މުއައް ކޮންމެ  ބޭފުޅަކު  ކޮންމެ  ރަނަގޅު  އެންމެ  ކަމަށްސަ އަޅުަގނޑަށް  ފައްޓަަވއިދެްއވި  އަދި  ވި   ސާއަކުން  ޔަސް 

 ން. ދަންނަވަ ކަ މިކަމުަގއި އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް އެދޭ ވާހަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަތް މަްއޗަށް ހިއްލައިލީމަ އޭރުން.  އަޅުަގނޑު  ކޮށްލާނަން  ޓުނޯހަމަ  ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  އް  ކޮމެންޓެ

ތުެގ ާގނޫނުަގއި ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެްއ  ޢާނާޢީ އިޖުރަޖިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި އެ ފާހަަގކުރެްއވި  

ހިމެނިފައެ ކުށްތައް  ކުޑަކުދިންެގ  ކުރިން  މީެގ  ނުވޭ.  އްޮގތުަގއި  މިފަހަރު  ދެން    އިޞްލާޙުަގިއ މިއަޅުަގނޑުމެން   

  ން ނުކުެގ ވިސްތަ . ދެން އެކަާމއި ުގޅިެގން މުއައްސަސާއިނޑުމެން އެބަ ހިމަނަން ހަމަ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުަގއަޅުަގ

ބޭނުންހުރިޮގ ސާފުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑުމެން  ނެތްކަމުވާތެއް  ހިމެނިފައި  ކުރިން  މީެގ  ވީނަމަވެސް  ތީވެ.  މަ  ހަަގއި 

ވެސް ހަމަ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްަގއި ޢަމަލުކުރާ  ަގއި  ތްތަކަށް ބަލާއިރުހުރި ޮގރަމުން މިދަނީ އެހެން ާގނޫނުތަކުަގއި  ޢަމަލުކު

ކޮމިޓީން   އިޞްލާޙުކުރިއިރުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް،  ފެންނާތީވެ.  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތަށްކަމަށް 

 މުއައްސަސާއަކުން ދެކޭ ވަކި ޮގތެްއ  ، އެކަމުަގއި ެއއްެވސް. އެހެންވީމާއިކުށެއްެގ ޮގތުގަ ބޮޑު  ހިމަނާފައިވާނެ ޖިނާޢީ  

އޭކައޮތް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީނަމަ  ހުޅުވާ ހުށަހަ  ކޮމެންޓަށް  ެގމުަގއި  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ ޅަން  އަޅުަގނޑު  ލަން. 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ އިނޭގތޯ.  އޮފް އެއީ ރަޖިސްޓްރަރ  ށް.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަ އަރުވަނީއް މި ފުރުޞަތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

ށް  ކުއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. ތި ވިދާޅުވާ  

، އެއަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މެއް. އެހެންީވމާއީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް ހިމެނުމަށް އެޖިނާ

ހަތަރު މާއްދާއަކަށް ކޮމެންޓް   . ދެން އަޅުަގނޑުެމން ހުންނާނެ ާގނޫނުެގ ތިން،އިތުރު ކޮމެންޓެއް ހުށަހަޅާފަެއްއ ނޯންނާނެ

 ؟ އެބައި ނުވަތަ އިހަށް މި ކުރެއްވި ސުވާލުތޯ ކުރިއަށް ެގންދަނީ ހުށަހަޅާފަ. ކުރިއަށް ެގންދަންީވތޯ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ގަކުރަްއވަމުން ެގންދިޔަޔަސް  ހައި ހުރި ކޮމެންޓުތަކަށް ފާފަނަށް މަްއސަލައެއް ނެތް ހަމަ އެ ހުށަހަޅާ އަޅުަގނޑުމެން  ،ނޫން

 އެހެންނޫންތޯ. 

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްދާއަކަށް މާ  4އްވާފައިވާ ބިލަށް އަޅުަގނޑުެމން އިންނާނެ  މި ހުށަހަޅު   އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ފަރާތުން

ވަނަ މާއްދާ.    60ާގނޫނުެގ  ތަމަ މާއްދާއަކީ  ތެރެއިން އިޞްލާޙު ފޮނުވި ފުރަ  ެގއިޞްލާޙެއް ފޮނުވާފައި އިނޭގތޯ. އޭ

 އޮތްޮގތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޯގހެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ވަނަ މާްއދާ ބިލުަގއި   60ދެން ާގނޫނުެގ  

ްއ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅަނީ. އެީއ  ކަށް އިޞްލާޙެއައޭެގ ބިލުަގއި ެއ ހިމަނުއްވާފައި އޮތް ާމއްދާ ނޫން އިތުރު މާއްދާ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ( އިނޭގތޯ. މިކަން ިމޮގތަށް އަސްލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސަބަބަކީ،   60ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އާިއ    60

އޮންނަނީ ކުށެއްެގ    ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( މިހާރު މި  60ތޯ،  ން އިނޭގއޮންނަ ޮގތު  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( މިހާރު މި  60

ކަން ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކަިއ  ން ނޫތަވަެގމަތިންކަން ނުމަތުަގއި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ާގނޫނާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުހުތު

މަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް  ހުމަތުކުރެވުނު ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ މީހާއާމެދު ތު

ތެރެ  ހާލަތްތަކުެގ  ައންނަނިވި  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  ބަންދުން  އޭނާ  ހުރެއްޖެނަމަ އަދި  މެހެކި  ހާލަތެއް  ރިވެދާނެ  ދުވެިއން 

ރު ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދަުގއި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާ  ކުރެވިއްޖެ ހާލަތެްއަގއި އޭނާެގ ޝަރީޢަތްލުބޫޤަކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް  

މިޮގތަށްއަމުރު ޢިބާރާތް. ދެން އަޅުަގނޑުނީމި އިންނަ  ކުރަންވާނެއޭ  ާގނޫނުަގިއ  މިހާރު  ފާހަަގކުރެވުނީ މެ   މި  ންނަށް 

މިވީހާށްއަޅުަގނޑުމެންނަ ތަޖުރިބާައކީ    ކުރެވުނު  ޢަމަލުކުރަމުންދިޔައިރު  ިމއަށް  ާގނޫނުަގިއ  މިއަކު  ތާނަގއި  ދެން 

ނެތް މީހަކު ވެސް ެގންނަ   ރަކަށް ޮއތް ކަމެއް ނޫން. ކުޑަކުޑަ މަްއސަލައެްއަގއި ކުށުެގ ރެކޯޑުޔާތިޔާރެއް ފަނޑި އިޚް

ރޭަގއި ެގންނައިރު ވެސް ހެއްކާ ެއއްކޮށް ހުށަހަޅައިފި ަގޑިއިރު ތެ  24މަތުކުރެވޭ މިންަވރަށް ހެކި ފުރަތަމަ  ހުހާލަތުަގއި ތު

  ެގކަމަށް ވަންޏާ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުަގއި ޖެހުން މި އިންނަނީ. މިޮގތަށް މިއަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާތީ ރަށްރަށު

ން . ޖެއްސެވީމަ ދެޖައްސަވާ   ން ވެސް ހަމަ ފުރަތަމަ ެގންނަ ދުވަހު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އެބަކުތަޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުމެ

ޖަހާ މީހާ  ރު ކަން އޮތްޮގތުން. އެއީ އެޮގތަށް ޝަރީޢަތް ނިމެންހާނުކުންނަ ނަތީޖާ އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން މި ދެން 

މާލޭ  ެވެގންދަނީ  އޭނަ  ލީމަ  ޖަލަކަށް.  ރިމާންޑް  ދާންޖެހެނީ  މި  މީހާ  އެ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ޕެރޯލް  ޖަލުތަކާއި 

ށް. ެގނައިމަ އޭނަެގ ޝަރީޢަތް ހިންަގން އެބަ އުނދަޫގވޭ. އެތަްއ  އަލެމާނުވަތަ    މާފުށީ ޖަލުގައިސަރަޙައްދެްއަގއި ނުވަތަ  

ލަނީ އެތައް ދުވަހެއް ކޮށްފަ.  ފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވާއޮަގންނަވާނެ އެކަން. ޕީ.ޖީ  ދުވަހެއް ކޮށްފައި ޕީ.ޖީއަށް އެނިގަވޑައި 

 ހުށަހެޅުމާއި މިކަހަލަ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެްއ  ށް ކޯޓަލް ކްރިމިނަން މައްސަލަ ނުހިންިގެގން އަނެއްކާހުފީއޮދެން ޕީ.ޖީ  
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ކަމެއް ކަމަށް އެްއ    މުންހި މަކީ މުއް އަިއސްފައި އޮތު، ެއއަށް ކުޑަ ބަދަލެ. އެހެންވީމާށްކުރަން އެބަޖެހޭ އެއް ކަމަކަ

އް ެގންނަން މި ހުށަހެޅީ. އެޮގތުން ކަމަކަށް ފެންނާތީ އެ މާއްދާއަށް، އެ އަކުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢިބާރާތަށް ބަދަލެ

މަތުަގއި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ާގނޫނާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންކަން ހުކުށެްއެގ ތު  އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ބަދަލަކީ

ވުނު ކުށް  ކުރެމަތުހުޓަކަިއ ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއވާ މީހާާއއމެދު ތު  ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑަެއޅުމަށް

ތު ކުރިކަމަށް  ހުރެހުއޭނާ  ހެކި  މިންވަރަށް  ދޫކޮށްލައިމަތުކުރެޭވ  ބަންދުން  އޭނާ  އަދި  އަންނަނިިވ  އްޖެނަމަ  ފިނަމަ 

މެތްހާލަ ހާލަތެްއ  ތެރެއިން  ފަނޑިޔާރަށް  ތަކުެގ  ކަމަށް  ހާލަތެއްަގއި  ލުބޫޤަދުވެރިވެދާނެ  ނާެގ ޝަރީޢަތް  އޭކުރެިވއްޖެ 

ބަންދުަގ އޭނާ  އަމުރުކުރުުމެގ  ނިމެންދެން  ބަހައްޓަން  ލިއިއި  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  ތަމި  . ބިެގންވެއޭޚްތިޔާރު  ނަށް 

އްޖެއްޔާ އޭނަ ވެމި ހާލަތުަގއި ެއއްކަލަ ކުށުެގ އޭނަެގ ކުށުެގ ރެކޯޑާއި އެްއޗެހި ނެތް މީހެއް    ލިބިެގންވާ ކަމަށް. އެއީ

އެ މާއްދާެގ )ޅ(   ،ޮގތަށް އެ މާއްދާ. ދެން )ޅ( އަށްމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް އޮެވެގންދާނެތީ އެ އިޞްލާޙު އެލުދޫކޮށް

މީހާގެ   ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ  )ބ( ެގ  ދާެގއްއޮތީ މި މާ  އިޞްލާޙެއް. ިމތާނަގއި )ޅ( ަގއި މިހާރު މިއަށް އިނޭގތޯ  

ރަށް ބަންދުަގިއ  ހަމަވުމަށްފަހު އޭނާ އިތުކަމުަގިއވެފައި އެ މުއްދަތު    މަތުކުރެވޭ ކުށަކީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށެއްހުމައްޗަށް ތު

މުެގ ކުރިން އޭނާ ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަށް  ހަމަވުތު  ދަންނަމަ އެ ުމއްނުކުރާ އިދާރާއިން ބޭޛުއްޓުމަށް ާގނޫނު ތަންފީބެހެ

ބިެގންާވ  ށް ލިޔާރަނާ ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމުެގ ހުއްދަ ދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިއޭރު ުމއްދަތަކަށް  ހާޒިރުކުރުމުން އިތު

އެ އޭނާ ކަމަށް.  އެކަށީެގންވާ  ހެންނަމަވެސް،  ުގޅުަވއިދޭ  ކުށާއި  އެ  ހެއް ރެ މިންވަ  އާއި  ލިބިފަިއ  ކެއްެގ  އެހާތަނަށް  އް 

ތަށް އޮތީމާ އެބަ ޮގތެއް އެބަޭވ  ިމޮގ  .އިތުރުެވެގން ނުވާނެއޭ  ދުވަހަށްވުރެ  15  ރުކޮށްދޭ މުއްދަތު އެފަދައިން އިތުމަނުވާނަ

ކުރާ މީހަކީ ކުށުެގ ރެކޯޑް އިންތިހާ ބޮޑު މީހަކަށްވެދާނެ.   ށެއް ކުޑައެއީ މިސާލަކަށް، އާދައިެގ ކު  ޮގތެއް.  އުނދަޫގ

ރު  ށް އިތުއަ. އޭނައްހިނާގ މީހެވަްއކަންކުރަމުން  ކީ ަވއްކަންކުރަމުން  އަ އް. އޭނަރެމުން ފޭރެމުން ހިނާގ މީހެފޭކީ  އައޭނަ

އޭނަ   ނުދީ  ފުރުޞަތެއް  ބަހައްޓާނެ  ދޫއެްއވެސް  ފުރުޞަތުމަުގމައްޗަށް  މިކަން މި    ކޮށްލާނެ  ހާލަތެއްަގއި  ދޭންޖެހޭ 

ކީ ކުށުެގ ރެކޯޑް އެހާ ިގނަ މީހަކަށްވާ ކަމަށް ވަންޏާ  އަސް، ޭއނަވެހެންނަމައޮންނަނީ. ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުވޭ. އެ

މި ޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙެއް  އެ އަކުރަށް އަރުޞަތުތަކެއް ެވސް އޮތީމާ  އޭނަ މަުގމައްޗަށް ދޫވެެގން ހިނގައިދާނެ ފު

ކުރެވޭ އަޅާ ޮގތަކީ މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށުން ބަންދު  ހުށަހަޅަނީ. މި )ޅ( އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަ މި 

މީހާ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ އެ  

ުމއްދަތަކުހަމަވުމުެގ    މުއްދަތު އިތުރު  ހާޒިރުކުރުމުން  ކުރިަމއްޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ޭއނާ  ބަންދުަގިއ އޭށް  ކަރިން  ނާ 

ުގޅުވައިދޭ   ކުށާއި  އެ  އޭނާ  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބިެގންވެއޭ.  ފަނޑިޔާރަށް  އިޚްތިޔާރު  ދިނުމުެގ  ހުއްދަ  ބެހެއްޓުމުެގ 
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ދުވަހަށްވުރެ    15ލިބިފައި ނުާވނަމަ އެފަދައިން އިތުރުކޮށްދޭ މުއްދަތު  އެކަށީެގންވާ މިންވަރެްއެގ ހެްއކެއް އެހާތަނަށް  

 ެއޮގތަށް އެ އަކުރު މި ހުށަހަޅަނީ އިނޭގތޯ. ދެން އިތުރު...  .އިތުރުެވެގން ނުވާނެއޭ

 

 ދެްއކެވުން:ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ ސާފެއް ނުވޭ( އަހާލަންތޯއަޅުަގނޑު... )ރެކޯޑިންގެގ ައޑު ނުސާފުކަމުން މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި  

މާއްދާއިން ންނަވާ  މި ދަ  އްކަލަ އަޅުަގނޑުމެންރަކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ އެ ވަކޮންމެވެސް މިން

އެހެންނޫންނަމަ  ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަން.  ކަމަށްވަނީނަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  ހުށަހަޅުއްވަމުން  ކޮމެންޓެއް  ހީ  މާއްދާއަށް 

ޓަކައި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ހުށަހަޅުއްާވ   އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޓާެގޓަށް ާވސިލުނުވެ ބައްދަލުވުން ވެސް ނިމިދާނެ ކަމަށް

ރި އެ  ފޮނުވާލެްއވިދާނެ  އަދިވެސް  ލިޔުމުން  ޮގތަށް   ޔަތްކުރުމަށްޢާހުށަހެޅުއްވުން  ދެންނެވި  މި  މިހާރު  ޓަކައި. 

 ހީވަނީ ހުރިހާ ަވޑަިއެގން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަސޭހަފުޅުވާނެހެން އަދި  މަލުކުރައްަވއިފިނަމަ އަޅުަގނޑަށްޢަ

ކޮމިޓީއަށް ެވސް ފަސޭހަފުޅުާވނެހެން. އެހެންވީމާ، ކުޑަކުޑަކޮށް ތި ހުށަހެޅުއްވުން ކުޑަކޮށް މަޑުޖައްސަވާލަދެއްިވއްޔާ  

  . ވަނީނަމަ  ށް އިތުރު ވާހަކަފުޅެއް ނެތް ކަމަށްޢަޟޫޢުވާހަކައަށް އެ މައަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވި  ކުރިން  ރަނަގޅު ސީދާ  

ވަނީނަމަ. އޭރުަގއި އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ޖިނާޢީ ބޮޑު    ވަނީނަމަ ކުރިއަށްެގންދަވާ ެއއާއި ުގޅުންހުރި ކަމަށް  އޮތް ކަމަށް

 އުސޫލުން ޞަާގނޫނަށް ލީމަ ދެން، ޚާއްތުެގ  ޢާކުށަކަށް ކުޑަކުދިން ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުެގ މައްސަލަ މިހާރު ޖިނާޢީ އިޖުރަ

  ؟ސްޓްތަކަށް ވެސް ައސަރެއް ކުރޭތޯކްމަލުކުރާ ާގނޫނުަގއި ހުރި ޕްރޮސީޖަރ ޕްރޮޓެޢަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ޕްރޮސެ

 

 ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކިއުޓަރ ޕްރޮސެ

އިޖުރަ ޖިނާޢީ  މިއީ  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  ާގނޫނުެގ  ޢާޝުކުރިއްޔާ  ލިސްޓަށް   22ތުެގ  އެ  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ލީމަ މައްސަލަތައް  ޯގނާކުރުމުެގ  ޖިންސީ  ނުކުންނާނެ   އި، ކުޑަކުދިންނަށް  އޭެގން  ނެތް.  މައްސަލައެްއ  ލުމަކުންނެއް 

ޖިނާނަތީޖާ ނަތީޖާއަކީ  އެ  އެބައޮތް.  މައްސަލައަ  ޢީއެއް  ނުލިބޭ ކަށް  ބޮޑު  ވަކީލަކު  ާގނޫނީ  މީހަކަށް  އެ  ެވއްޖެްއޔާ 

ނައިބުެގ މަސަްއކަތްތައް މިހާރު    ނައިބު ާގނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ. ދެން ބަންޑާރަ  ހާލަތުަގއި ބަންޑާރަ

ކުރެވިދާނެބާއޭ އެކަން  އެކުރެިވއްޖެ؟ ހުރިޮގތުން  ނުކުރެވިއްޖެއްޔާ  ނުވަތަ  އަނެއްކާ  ްއޔާ  ސަބަބުން  ެވސް    ކަމުެގ 

، އެކަާމ  ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތަކަށްވާނެ. އެހެންވީމާ  ،މައްސަލަތައް ލަސްވެ، ދިުގލައިެގންދާން ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް
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 ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ވިސްނާަވޑަިއަގތުން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެއީ މިހާރު މި ކަމުެގ މީެގން

ހާސިލުވޭ ޚާއ އެބަ  މިހާރު  ނަތީޖާ  އެ  ކަމަށްވަންޏާ  ބެހެއްޓުން  ބަންދުަގއި  މީހުން  ުއސޫލުތަކަށް  ޞނަތީޖާއަކީ  ސަ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނުަގއި އެ   .، އެ ނަތީޖާއެއް ހާސިލެއްނުވޭމަލުކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން. އެހެންވީމާޢަ

އެހެ ލިޔެފީމޭ  ނުވާހަކަ  އެބަ  ނަތީޖާއެއް  ާގނޫނީ  ޭއެގ  ވިދާޅުެވވިދާނެ.  އެހެން  ބޭނުންފުޅިއްޔާ  ވިދާޅުވާން  ކުމޭ. ން 

އެކަމުއެހެންވީމާ ދަންނަވާލީ.  ކަމަކަށްވާތީ  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ލެވެލްަގއި  ޕޮލިސީ  އަނެއްހެން  ެއކަމާ  ނަތީޖާތަކެްއ  ެގ  ، 

ކަން ކުރަްއވަން ތިއްބަވަނީ ދެ ބޭފުޅުން. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ނައިބުެގ އޮފީހުަގއި އެ  އެބަހުރި. ނަތީޖާއަކީ މިއީ ބަންޑާރަ

ކަމެއް    މާލޭަގއި މަސައްކަތްތައް އަދި ކުރަްއވާފައި ރަށްރަށުަގއި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އެޓެންޑުކުރަންވީމަކާެއއް އެ

ނޑުެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ  މަލީ ޮގތަކުންޢަ

ނަތީޖާތަކެްއ   މީެގން  ބޭނުންވީ  ެގންނަން  ސަމާލުކަމަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ެއކަމަކު  ކުރަްއވަިއެގނެއް.  އެކަން  އެޮގތަށް 

 ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އެބަ ައރުވަން ކެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި ެއއްޗަކާ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ދެންމެ ޕްރޮސެ  މިއީ ައޅުަގނޑުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  

އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮންމެ ޮގތެއްަގއި ވިޔަސް  މީަގއި  ުގޅިެގން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ދައްޢަތަނުަގއި    މި ާގއިމުކުރާތަން  އަދި  ގާއިމުކުރަން  ރައްޔިތުން  ދުލުއިންސާފު  އަދި  މިންވަރަކަށް ޤަކަން.  ބޫލުކުރާ 

، އެ ބޮޑު ކުށަކަށް ހަދައިެގން ދައުލަތުން މިކަން ކުރެވޭތޯ ބަލަން ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ބޫލުކުރާ  ޤަވަކީލަކު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޖެހުން އެ މައްސަލަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހައްލުވާންޖެހޭނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑު  

 އި ލިބިފަކޮށް މެޖޯރިޓީޞަޮގތުަގއި މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މިއީ އަހަރުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޚާއް 

އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ހަމަ ަވރަށް ބާރަށް ދައްކަމުން އައި ާވހަކައެއް ެއއީ ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރސް އޮފީސް ގާއިމުކުރާނެ  

އަޅުަގނޑު   ދެން  ވާހަކަެއއް.  ހުރިހާ  މި  މިޤަކަމާއި  ޮގތުަގއި  ވަކީލަކު   އީބޫލުކުރާ  މީހުންނަށް  އެ  ހަމަ  ދައުލަތުން 

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ ކޮށްެގން ވެސް މި މައުސޫމް މީހަކު ކަމަށްވަންޏާ އޭނަ  އްޔަނުކޮށްދިނުން ހަމަޢަ

ކުށް ނުކުރާ ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިނުން އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް. އޭނަ ޖަލަށްލީމަ ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 
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އެކަން   ހަމަ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ުވރެ ބޮޑަށް. އެހެންވީމާވެސް މާ ބޮޑުވާނެ އަދި ަވކީލަކު އަްއޔަނުކުރަންދާ ޚަރަދަށް

 ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ެއ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލާނަމޭ.ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ޕީ.ޖީެގ އަރިހުން. މިއީ ކޮބައިތޯ ވޭ   ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންކަމުަގއި އަދި ެއއްޗެއް  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު އެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ؟ އަންނަ ތަފާތަކީ ބޮޑު ކުށަކަށް. ހަމައެކަނި ވަކީލުެގ މަްއސަލަތޯ އިމި ބޮޑު ކުށަކަށް ނަހަދާ އޮތީމަ 

މި  ބޮޑު ކުށަކަށް ނުހިމެނޭ   ތުެގ ާގނޫނުެގޢާހަމަ އާންމުންެގ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަ ޝަކުވާއެއް ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ޮގތުަގ ކަމެްއެގ  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  ހަމަ  ެއއީ  އެހެންނަމަވެސްއިކުށެއް.  ތަފާތެއް   ،.  ބޮޑު  އެހާ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

ޕަބްލިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބައްދަލުވުމުަގއި ވެސް އެކަން    ،ނުއެއްފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް

އަންނަ   އިސާފުކޮށްދެވިއްޖެއްޔާ މި ކަމަށް ހައްލެއް އަިއސްދާނެހެން. ކޮބައިތޯ ޖުމްލަކޮށް މިއީ ބޮޑު ކުށަކަށް ހެދީމަ

 ؟ކޮބައިތޯތަފާތަކީ ނޫނީ މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް އޮތީމަ އަންނަ ތަފާތަކީ  

 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެ

އިތުރަށް  ލިބޭ  އެބަ  މުއްދަތެއް  ތަފާތަކީ  އަންނަ  ހެދީމަ  ކުށަކަށް  ބޮޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

ކޮށް  ޞަޚާއް އަދިކޮށް އެ ދަނީ ވެސް ވަރަށް ދަތި  ތަޙުޤީޤުކުރަން އިތުރު މުއްދަތެއް ލިބޭ. ެއއީ ރަނަގޅު ކަެމްއ މިހާރު

ކުޑަކުދިންެގ އިޖުތިމާޢީ ރިޕޯޓު ހޯދުމުެގ ކަންތައްތައް ވަރަށް  މި  ޕެންޑަމިކާ ުގޅިެގން މި ައިއ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި  މި  

،  ންވީމާދެން އެހެ  އް ހުރީމަ.ހުރި ކަންތައްތަ  ދަތިތަކެއް ެއބަހުރި މިހެން  ދަނީ. ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ  ބޮޑަށް ދަތިކޮށް މި

މުއްދަތެއް އެބަލިބޭ. އެއީ އެްއ ނަތީޖާ. އަނެއް ނަތީޖާއަކީ ބަންދުަގއި ބެހެއްޓޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެކަން އެބަ ހައްލުވޭ.  

މަލީ ކަމަކަށް އޮންނާނީ. ދެން، އަޅުަގނޑު  ޢަ  ،މި ތަޙުޤީޤުކުރާނެ މުއްދަތުެގ މައްސަލަ އަސްލު ޕްރެކްޓިކަލް ކަމަކަށް

ބޫލުކުރަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރސް އޮފީހެްއ ހަދަންޖެހޭ. ހަދައިެގން އެކަންކޮށްދޭންޖެހޭ. އެކަަމކާ ސުވާލެްއ ނެތް. ޤަވެސް  

ންވީ ޮގތް  މަލީ ޮގތުން. އައިޑިއަލީ އެކަންވާޢަ ކަމެއް މި އެބަ އާދޭ މިހާރު    އެކަުމެގ ސަބަބުން ލަސް  ،އެހެންނަމަވެސް

މިއަދުެގ ހާލަތަކީ   ،ވާން އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ވިދާޅުވެދެއްވީ. އެޮގތަށް  ދެންމެ މެންބަރު ތި

މަލީ ޮގތުން ދެ ނަތީޖާއެއް. އެއް ނަތީޖާައކީ  ޢަައނެއްހެން  ، މި ކަންތައްތައް  އެެއއް ނޫނޭ އަދި މި ވަުގތު. އެހެންވީމާ

އެ ސުވާލުެގ ޖަވާބަކީ ބަންދުަގިއ ބެހެއްޓޭ މި ލިސްޓަށް ނުލިޔަސް. ދެވަނަ  ؟ ވަތަ ނޫންތޯބަންދުަގއި ބެހެއްޓޭތޯ ނު 

އިތުރު   އެބަލިބޭ  މުްއދަތެއް  ތަޙުޤީޤުކުރަން  އިތުރު    15ނަތީޖާއަކީ  ލިބޭ،  އެބަ  ލިބޭ.    30ދުވަހެއް  އެބަ  ދުވަހެއް 
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ޞަތު އެބަ ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ މި ޮގތަށް ، އެ ނަތީޖާ މިހާރަކު ނުލިބޭ އެ ލިސްޓުަގއި ނެތީމަ. އެ ފުރުއެހެންވީމާ

 މަލީޮގތުން. ޝުކުރިއްޔާ. ޢަ އަދި، އެ ދެ ނަތީޖާ ހިމެނީމަ. އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 އާދެ!

 

 މުޙައްމަދު ހަނީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ލީަގލް ޮއފިސަރ 

 ޮގތެްއަގއި ކުޑަކުދިންެގ  ޞައަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއކަމަކީ ތަޙުޤީޤަށް އެ ލިބޭ މުއްދަތު. ޚާއް މިއީ  

ކުށު ޚާއް  ެގޖިންސީ  މައްސަލަތަކަކީ ޞަމައްސަލަތަކަކީ  ހުށަހެޅޭ  މި  އަނިޔާކޮށްެގން  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް  ކޮށް 

ޭއަގއި ރަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ވެސް  ހަމަ  އްޔިތުންެގ  ކަންތައްތަކެއް.  ކުށެްއ   ހުރި  އެފަދަ  އެާއއެކީަގއި 

 ވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވީހާ   ބަޔަކު ހައްޔަރު  ރިޕޯޓުކުރެވޭ ހިސާބުން ރައްޔިތުންެގ އެކްސްޕެކްޓޭޝަން އެބަާއދޭ އެ

ަގނޑުމެންނަށް ތަޙުޤީޤުަގިއ މި ލިބޭ މުއްދަތުަގިއ މުްއދަތު އެހާހިސާބުން ުގނަން  ވެސް އަވަހަކަށް. ކުރެޭވއިރުަގއި އަޅު

އާެއކީަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމެއް ނޫން ހަމަ ހުށަހެޅޭއިރަށް އޭަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު ވެފެށޭނެތީ

ނުހިމެނޭ ކަމަށްވަންޏާމު    ކަށްބޮޑު މަްއސަލައަ   ،ޑަދާން. މީަގއި ތަފާތަކީ ކު  ލާާއ ހިސާބަށްޙަނޫނިއްޔާމު އަދި އެ މަރު

ދުވަހަށްތުރެން އިތުރު މުއްދަތެއް ކޯޓުން    15ދުވަސް ތެރޭަގއި ކޯޓުން އިތުރު މުއްދަތު،    15ެވއްޖެއްޔާމު    މިހާރުެގ

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާ ކޯޓުން    މައްސަލައެްއަގއި އެހާހިސާބުން ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލާނެ. އެއީ ހައި  މިހާރު ނުވެސްދޭނެ. އެ

ދުަވސްވުމަށްފަހު އިތުރަށް މައްސަލަިއަގއި މުއްދަތެްއ    15ުގޅިެގން ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުހިމެނޭ ކުށެއް ކަމަށްވަންޏާ  

  30ލިބޭ    ތެރޭަގއި އެބަ  ސްދުވަ   30ދުވަހެއް އަނެްއކާ    15، މީެގން މި ލިބެނީ އިތުރު  ނުދީ ދޫކޮށްލެވޭނެ. އެހެންވީމާ

ޕީ.ޖީ ވެސް ފާހަަގކުރި  މި  އިތުރު މުއްދަތެްއ    .ދުވަހުެގ ުމއްދަތާ ހިސާބަށްދާނެ  30އްދަތެއް. ކޯޓުން ެވސް  ދުވަހުެގ މު 

ޮގތަށް ތަޙުޤީޤަށް ލިބިެގންދޭ. މީަގއި އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކުަގިއ  

ލިޔެކި ކަންތައްތަކެއް  ބައިވަރު  މަރުމުންއުވަރަށް  ބައިވަރު  ވަރަށް  ނެތް  ފެންނަން  ބަިއވަރު    ،ލާތަކެއްޙަ  ވަރަށް 

ަގއި  ދައްކާ ކުއްޖެއްެގ ޓެސްޓުތަކާއި މި ކަންތައްތަކަށްދާއިރު   މަސައްކަތްތަކެއް ހިމެނޭ. މިސާލަކަށް ކުއްޖެއްެގ ޑޮކްޓަރަށް

ވެސް   ހޮސްޕިޓަލުަގއި  ވަުގތުތަކެްއ  ިގނަ  ވަރަށް  ދުވަހުެގ  ފަހަރަށް  ބަެއއް  ެއ  ވެސް  ނޫނީ  ޑީލްކުރަން  ވިކްޓިމާއި 

ކޮންމެ  މިފަދަ  އެާއއެކީަގއި  ހޭދަވޭ.  ވަުގތުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ހަމަ  ކުރުމަށް  ޕްރޮސެސްތައް  އެ  ޓެސްޓުތަކާއި 

ޚާއް ތައްޔާރުކުރެވެންޖެހޭ.  އެބަ  ރިޕޯޓެއް  އެސެސްމަންޓް  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ޮގތެއްަގއި ޞަމައްސަލަެއއްަގއި   

ކުރެޭވ ކަމެއް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ަވރަށް މުއްދަތު ނަާގ ކަމެއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގ
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ދަ ުމހިޢު އެކަމަކު  ފުލުހުންެގ  ންވާކުރާއިރުަގއި  ެއކަމަކު  ދަތިވާ.  ވަރަށް  ލިބުމުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިޔުމެއް  މުވާ 

އެދޭ ލިޔުމެއް އެއީ އެހެން ފަރާތަކަށް. އެ ބޭފުޅުންެގ   ، ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިފައި އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ އެދުމެއް އެއީ

 ޮގތެއްަގއި އަތޮޅު ތެރެއަށް ބަލާލައިފިއްޔާުމ  ޞަވެސް މިސާލަކަށް ޖެންޑަރެގ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ެއ ޑިފިކަލްޓީސް. ޚާއް

 އަތޮޅެްއަގއި ހުންނަ ވަރު މި ސޯޝަލް ވޯކަރުންެގ ޮގތުަގއި ކޮންމެދޭއްއަތޮޅު ތެރޭަގއި ޖެންޑަރެގ ބޭފުޅުން މި ތިބެނީ  

އެހެންވީމާ ދަންނަވަނީ.  މި  ރިޕޯޓުތަްއ  އަދަދު  ބޭނުންވާ  ޮގތަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އަންނަިއރުަގިއ  އަދަދެއް  ިގނަ   ،

އަސްލުަގ އެބަހުރި  ދަތިތަކެއް  އެކަހަލަ  މިއީ  ދަތިތައް.  އެބަހުރި  މުއްދަތު އިލިބުމުަގއި  ެއހެންވީމައާެއކީަގއި   .

ސް ވަުގތުތަކެއް ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ިއތުރަށް އެހެން މައްސަލަތަކާ ތަފާތުކޮށް ނަާގކަމެއް ިމއީ.  ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި ވެ

ޕީ.ޖީ ޝަމީމް ވެސް ފާހަަގކުރެއްިވ    ،ެއ ތަފާތު އެބަ އާދޭ. ދެން ޝަމީމް ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި  ، އެ މުއްދަތުެގއެހެންވީމާ

ާގނޫނުން   މި  ެއއާެއކީަގއި  ދައުލަތުއެ  ޮގތަށް  ކަންތައްތަކެްއ  ލިބިދޭ  މިކަހަލަ  ހަމަޖެއްސުާމއި  ވަކީލަކު  ފަރާތުން  ެގ 

 .ބަދޭއިތުރަށް ޭއެގ ތެރެއަށް ވަދެެގން އެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އަރުވާނަން ަވޑަިއެގން  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް  

 ޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނަމާ ޢީތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް. ޒަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަބޫބަކުރު ޝީދު ނަ މާޢީޒަ ޖުވަނައިލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ

ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ    ޢީޖިނާވަނަ މާއްދާަގއި މި    22ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  

އޭަގިއ   ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުކުރުމަށް  ކުށް  މި  ޯގނާކުރުމުެގ  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް  ޖިންސީ  ތެރެއަށް 

ތާއީދުކުރާ ކަމަށް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުނު އެހެން ބައިތަކެއް މިއަށް އަދި އެޑްކޮށްލަން ބޭނުންވާތީެވ  

ކުށްތަކެްއ މި   އިފާހަަގކުރެވެނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމާ ުގޅޭ އެންމެހަ  އި ތަށް މި އެދުނީ. މީަގއެ ފުރުޞަ

ބަޔާންކޮށްފަ ާގނޫނެްއަގިއ  ހިމެނިެގންދާންޖެހޭނެ    އިކޮންމެ  ތެރޭަގއި  ކުށެްއެގ  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ެއވެސް  ހަމަ  ވީނަމަެވސް 

ުއޤޫބާތުަގއި މާއްދާތަކެްއަގިއ  ލްނޫނުޤާށް އެބަހުރި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ. މިސާލަކަ

  131އެބަހުރި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުެގ ކުށްތައް ޭއެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގންދާނެ ބައިތަކެއް.    އިބަޔާންކޮށްފަ

ަވނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ    133މަލު އަދި  ޢަވަނަ މާއްދާ. މި މާއްދާތައް އެއީ ޖިންސީ    133ވަނަ މާއްދާ އަދި  

އަހަރުން ދަށުެގ ކުއްޖެއްެގ    18ޖިންސީ ބޭނުން ހިފުން އިނޭގތޯ. މި ދެންނެވި މާއްދާތަކުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެބަހުރި  

އަހަރުން ދަށުެގ ކުއްޖެްއެގ މައްޗަށް ކަމަށްާވނަމަ އެ ހުރި ބައިތައް ެއ    18އެފަދަ ކުށެްއ ކުރެވުނީ    ،މައްޗަށް ކަމަށް
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ވާ ޢު ކުރެވެނީ ކޮންމެ ާގނޫނަކުން ދަފާހަަގ  ނަށް މިދެން އަޅުަގނޑުމެން  .ހުރިއިރު  އިއް ކަނޑަައޅާ ބަޔާންކޮށްފަކުށްތަ

ވާ އުފުލި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ޢު ާގނޫނެއްެގ ދަށުން ދަޞަމު ާގނޫނަކުން ނޫނީ ޚާއްޢާއް  އީވީނަމަވެސް މި   އުފުލި ކަމުގައި

ކަމަށްވާނަމައެ ކުށްތަކެއް  ބާވަތެްއެގ  މީގަ އް  ބައިތަކެއް  ހުރިހާ  ހަމަ  ހަމައެކަނި    އި  ކަމަށް.  ހިމެނިެގންދާންޖެހޭނެ 

ެގ ދަށުން އެކަންޏެއް ނޫނެކޭ މި ހުރި ކުށްތައް ހިމެނިެގންދާންޖެހޭނީ.    2009/12  އެއީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުން  

ޖިނާޢީ   މިބާވަތުެގ ކުށްތަްއވެއްޖެްއޔާ  އެ  ހަމަ  މި ދެންނެވި ޮގތަށް އުޤޫބާތުެގ ދަށުން ހުރި ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް  

އެހެންވީމާ ފާހަަގކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ހިމެނިެގންދާންޖެހޭނެ  ލިސްޓުަގިއ  ކުށްތަކުެގ  ެއކަން ބޮޑެތި   ،

އެބަހުރި އެހެން ފާހަަގކުރެޭވ ވަރަށް ިގނަ މާއްދާތަކެއް.    އިފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ލިސްޓުކޮށްފަ 

މު  ންދެން އެ މާއްދާތައް ތަފްސީލުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ވަުގތު ދަންނަވާނުލި ކަމުަގއި ވިޔަސް ެވސް ހަމަ ަވުގތުެގ މުހި

، މިހެން ހުރި ންވީމާޓަކަިއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުމުން ވެސް އެ ކޮމެންޓުތައް އަރުވާނަން އިނޭގތޯ. އެހެ  ކަމަށް

 މު ކަމަށް ފާހަަގކުރެވޭތީވެ ދަންނަވާލީ. ތެންކިޫއ. ންބައިތައް މުހި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

.  މި މާއްދާއާ ުގޅޭޮގތުން އެކަށީެގންވާވަރަށް ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ،  އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު    .ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޭރުަގއި ފާހަަގކޮށްލި ނުކުތާއަކާ  ، އަޅުަގނޑަށް އެްއކަމެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޕްރޮސެހެންވީމާއެ

ކިހިނެއްތޯ ކޮމެންޓެއް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ. އެީއ    އިުގޅިެގން. މިއީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ފަރާތުން މީަގ

؟ މިއީ ކިހާވަރަކަށް މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ،  އެހެންވީމާެގ ފުރުޞަތު އެބަޖެހޭ ލިބިދޭން.  ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް ހެދީމަ ވަކީލުން

 ؟ވަނީނަމަ  ކޮބައިތޯ ެއކަމުަގއި ހުރި ދަތިތަކަކީ މި ޮގތަށް ހިމަނައިފި ކަމުގައިއެއީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު 

އެ ައޅުަގނޑުމެންެގ އަސްލު ކެޕޭސިޓީ އިޝޫއެއް  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްވި  ޕީ.ޖީ ވެސް އެ  ފާހަަގކުރެވޭ.    މި  ކަމުަގއި 

އެ ސިޓުއޭޝަން ،  މި ދެންނެިވ ކެޕޭސިޓީެގ އިޝޫއަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ެއައށް އަސްލު ބޭނުންވަނީ އިތުރު ރިސޯސަސް ކަމަށްވަންޏާމު   ، އަޅުަގނޑުމެންމެއް. ެއހެންވީމާއިމްޕްރޫވްކުރެވިދާނެ ކަ

އެ ޮގތަށް މި ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަންނޭނެގ. އެކަމަކު އެއަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓާއި އެކަހަލަ ކަންކަން ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހާރު ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން ވޯކްއައުޓްކުރެވިދާނެ ކަންކަން އެއީ. އެކަމަކު އެ ދަތި މި

އިޝޫ އެ  ބިލްޑުކުރުމުެގ  ކެޕޭސިޓީ  އިޝޫެއއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭެގެއއީ  ހައްލުކުރެވިދާނެ  ދެން  އިތުރުން    . 

ކަމަށްވަންޏާމު  ބޮޑު ކުށެއް ޮގތަށް ހިމަނައިފި    އިމި ދެން ދަންނަވާ ކުށް މީަގ  ،ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވީ މިއީ



 2020 އޮގަސްޓު 18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން 47ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

12 

 

ޚާއް އުސޫލުޞައަސްލު  ސްޓިލް  ޢަ  ށް ކަތަ  ޕްރޮސީޖަރތައް  އެ  ާގނޫނުެގ  ޕްރޮސީޖަރތަކަށް އަނެއް،  މަލުކުރުމުެގ  އެ 

 ާގނޫނުަގިއ  ޞަދާންޖެހޭނީ ޚާއް  ސީ.ާއރު.ޕީ.ސީެގ އުސޫލުތަކަށްދެން  ތަފާތެއް ނާންނާނެ. އެ ޕްރޮސީޖަރ އެޕްލަިއވާނެ.  

ވެއްޖެ  ުގޅޭޮގތުން  ކަމަކާިއ  ދެވޭނެތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުސޫލުތަކަށް  ސީ.އާރު.ޕީ.ސީެގ  އެހެންވީމާ ނެއްޔާ   .  ،

 ޕްރޮސީޖަރަލީ އެއްެވސް އިޝޫއެއް ދިމާެއއް ނުވާނެއޭ މީެގ ތެރޭަގއި އެ ކުށް ހިމެނި ކަމުަގއި ިވޔަސް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

 ؟ފާހަަގކުރެްއވީ ެއކަން މެނޭޖްކޮށްެގން ކުރިއަށްެގންދެވޭނެ ކަމަށް ދެއްތޯ، ތި ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑަށް އެކަމާ ބެހޭ ޮގތުން އޮފިޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓެއް މިއަދު މި ވަުގތަކު  މި ދެންނެވިހެން  އާދެ! ދެން އެކަމަކު  

 ބުނެވޭކަށް ނެތް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

އެހެންވީމާ އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަށް  ސާފުވެއްޖެ.  އިތުރަށް  ،  މާއްދާދެން  ،  އިތުރު  ކުރިއަށްދާންވީ މުޤައްރިރު   ިއެގން 

  ؟ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލާނަން އިނޭގތޯ. ިމއީ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވއިރު ވަރަށް ހިތާމައާެއކު  އިއާދެ! ައޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ދަންނަވަ

އެހެންނަމަވެސް އިނޭގތޯ.  ނުއެްއޭވ  ސާފެއް  ޔަ  ،އަޅުަގނޑަށް  ތި  ޤީއަޅުަގނޑު  އަރުަވން  ދެއްކެވި  ންކަން  ބޭފުޅުން 

އެތި ޔަ އަޑުއަހާނަން އެ  އަޅުަގނޑު ރެކޯޑިންގ  ބައެއްބައެއް ބަސްފުޅުތަްއ    ންކުރުމަށްޤީވާހަކަފުޅުތައް  ޓަކައި. ދެން 

ހި  ހުރި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށް ބައެްއ ެއއްޗެއި  ، ވިދާޅުވެފަ އަޅުަގނޑަށް އެބަ މިސްވޭ. ެއހެންވީމާ

ށް އެބަ ދަންނަވަން. އެހެންވީމައާެއކު ކަންނޭނެގ މި ސުވާލު ވެސް އަނެއްކާ މި ދަންނަވާލަނީ. ިމީއ  ފަހުމް ނުވާ ކަމަ

ތްތަކަށް ޢާ އިޖުރަޞަތުެގ ޚާއްޢާ އިޖުރަޞަމި ބޮޑު ލިސްޓަށް، ސީރިއަސް ކްރައިމްސްތަކުެގ ލިސްޓަށް ލެވުނީމާ ޚާއް

ލުމަށް  ؟ ހާރު ލިސްޓަށް މި އިތުރުކޮށްފި ކަމަށްވަނީނަމައަސަރުކޮށްެގން އެ ާގނޫނުެގ މަޤްޞަދު ގެއްލޭ ޮގތްވެދާނެތޯ މި

އަޅުަގނޑު ވާނީ    ވެސް   ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ ޮގތަށް ކުރިއަށްެގންދަން މިހާރު  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ ކަމަށް
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ސުވާލަށް   މިދެންނެވި  އަޅުަގނޑު  ފަހަރުަގއި  ވެ  ތިހަމަ  އިންކްލޫޑްކޮށްފަ.  ޖަވާބުދެއްވާފައި  ޮއވެދާނެ. ބޭފުޅުން  ސް 

 ނެވީ އެހެންެވެގން. ންއަޅުަގނޑަށް ސާފު ނުވާ ވާހަކަދެ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޕްރޮސީޖަރސްތަކަށް އުނިކަމެްއ  އި ހުރި  އެ ާގނޫނުތަކުަގ  ން ވަކިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ މިއަށް ލުމަކު

 އައިސްެގން ެއކަހަލަ އިޝޫެއްއ ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށެއް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   ކަމުަގއިވަނީނަމަ  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  ެއއަށް  ބޭފުޅަކު  އިތުރު  ވަނަ ސުވާލަކަށް    2އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ބޭފުޅުންނަށް    ކަރުދާހެއް ތި  2އި އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަން ައޅުަގނޑުމެން  ވަނަ ކަމެްއެގ ޮގތުގަ   2ޖެހިލަމާ. އާދެ!  

އޮތީ އިތުރު   އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިދާރީ ބޭފުޅުން ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަންނޭނެގ. އޭެގ ތެރޭަގއި އެއް ކަރުދާހުަގއި މި

ެގ ލިސްޓެއް. ެއ ކަރުދާހުގައިވާ އެއް ނުކުތާ  ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް ކަންތައްތަކެއް  ކޮމިޓީންވިސްނުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  

ެގ ޮގތުަގއި މިއިންނަނީ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާ، އެ މާނަކުރުމުެގ ވާހަކަެއއް. ކުށުެގ ތުހުމަތު، އަޅުަގނޑު    9އެއީ  

ަގނޑުެގ  ކަރުދާސް ސްކްރީނުން ދެއްކިއްޔާ. އަޅު   ލާނަން. އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅީ އިދާރީ ބޭފުޅުން މިއިދަންނަވަ

ެއޮގތް   އޮތިއްޔާ  އެޮގތްވާން  ކަންނޭނެގ.  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބޭނުންތެރިވާނީ  ބޮޑަށް  ދެއްކުމަށްވުރެ  މޫނު  މި 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު  އެދެން.  ވަރަށްބޮޑަށް  ކުށުެގ    ،ހައްދަވައިދެއްވުން  ެވސް.  މިވަުގތު  ކިޔާލަދޭނަން  މި 

ވަނީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަމުެގ ތުހުމަތުކުރެވިެގން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް މި ާގނޫނުެގ  ތުހުމަތުގައިާވ މީހާ ކަމަށް ބުނެފައި އެ 

އެހެންނަމަވެސް ހިންާގފައިވާ  ނުވަތަ  ހިންެގމުންދާ  ތަޙުޤީޤު  ދަ  ،ދަށުން  ނުވަތަ  ނުވާ  އުފުލިފައި  ދަޢުވާ  ވާ  ޢުކުށުެގ 

ާގނޫނުެގ   މި  ވީނަމަވެސް  ޙުކުމްކުރެ  144އުފުލިފައި  ދަށުން  މާއްދާެގ  އޮތީ ވަނަ  މިހާރު  މީހާއަށެވެ.  ނުާވ  ވިފައި 

ޑެފިނީ މިޮގތަށްހެން  ހީވަނީ  ޑެފިނީއަޅުަގނޑަށް  މި  ދެން  ވާހަކަފުޅު  ޝަން.  މެންބަރުން  ކޮިމޓީެގ  ޝަނާއިމެދުަގއި 

ދެއްކެިވއިރު އެދުނު ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި. އޭެގ ތެރޭަގއި އެއްކަމަކީ މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ތަޙުޤީޤު ހިންެގމުންދާ އެީއ 

ވަތަ އަދި ހިންާގފައިވާ އެްއެވސްއިރެްއަގއި މިޮގތަށް ތަޙުޤީޤެއް ހިންާގފަިއވާ މީހާ އެމީހާެގ މައްޗަށް ކޯޓަކުން ޙުކުެމއް ނު

ވެސް ތުހުމަތެއްަގިއވާ މީހާއޭ އެޮގތަށްހޭ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ. އެކަހަލަ މާނަ    ނުއިްއވާހާ ހިނދަކު އެމީހަކީ އަބަދު

 ން ބައެއް މެންބަރުން ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ.  ވެސް ބަެއއްފަހަރު އަންނަހެ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ސުވާލަކީ މި ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއާވ މީހާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު ލިބިފައި   ،ކޮބައިތޯ

ކަމަކީ  ބޭނުންވި  ސާފުކޮށްލަން  ައޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަދެއްކެވިއިރު  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި  ޮގތުން  އިން 

ހިންާގ ތަޙުޤީޤު  މައްޗަށް  މީހެްއެގ  އޮތިއްޔާއެްއވެސްއިރެްއަގއި  މި  ،ފައި  މި  މިހާރު  ކުށުެގ    މާއްދަާގއި  އޮންނަނީ 

ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަމުެގ ތުހުމަތުކުރެވިެގން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް މި ާގނޫނުެގ    ތުހުމަތުގައިާވ މީހާ

ނުވާ ނުވަތަ ދަޢުާވ    ލިފައިއުފުކުށުެގ ދަޢުވާ    ،ދަށުން ތަޙުޤީޤެއް ހިންެގމުންދާ ނުވަތަ ހިނާގފައިވާ އެހެންނަމަވެސް

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޙުކުމްކުރެވިފައި ނުާވ މީހާއަށެެވ. މާނައަކީ އަޅުަގނޑުމެން    154އުފުލިފައި ވީނަމަވެސް ާގނޫނުެގ  

އޮންނަ   ދާއިމަށް  އެ  ތުހުމަތުން  ކުށުެގ  އެއީ  އެވާނީ  އޮތިއްޔާ  ހިންިގފައި  ތަޙުޤީޤެއް  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ސާފުކުރަން 

މީހާެގ  އެްއޗެއްހެ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށުެގ  އެ  އެީއ  ޮގތު އްޔޭ  ދެކެނީ.  ދޭތެރޭަގއި  އެމީހަކާ  ދާއިމަށް  ޮގތަށް  އެ  ަގއި. 

 އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަމަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ިއނޭގތޯ  އިތުރުކޮށްލާނަން  ައޅުަގނޑު  އެއާިއއެކުަގއި  ހަމަ  ކުރިބޭފުޅުން    އަދި  ދެްއވުމުެގ    ން. ކޮމެންޓެއް 

.  ހަދާލާފަ  ކުޑަވަރެއްެގ ޑްރާފްޓެއް  ،ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވާލި ޑްރާފްޓެއް  އިދާރީބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު މިދޭތެރެއަކުން އެ

އެ އްޔާ ސްކްރީނުން ވަރަށް ރަނަގޅު ކަންނޭނެގ. އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުންނަށް ދައްކާލެވިއްޖި   އެ ދައްކާލެވެން އޮތިއްޔާ 

)ރެކޯޑިންގެގ ައޑު ނުސާފުކަމުން މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގިއ  ނަވާލަންތޯ އަޅުަގނޑު އަިމއްލައަށް ޑްރާފްޓްކޮށްލި ޮގތެއް.  ދަން

ީމހަކާ ދެކޮޅަށް މި ާގނޫނުެގ    މަތުކުރެިވ އެއެވަނީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރިކަމުެގ ތުހުވިދާޅުާވ ެއއްޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(  

ާވ  ނު  ަވުގތަކާ ހަމައށް ދަޢުވާ އުފުލިފައި  މުން ދާ ނުވަތަ ހިންުގމަށްފަހުަގއި އެވަުގތަކު ތަޙުޤީޤެްއ ހިންަގ  ދަށުން އެ

  އޭ ވަުގތަކާ ހަމައަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައި ނުވާ މީހާ  މީހާއަށެވެ. ދެން އިތުރަށް އަތުވެދާނެ ސުވާލަކީ ހިންުގމަށްފަހު އެ

ަވުގތަކާ ހަމައަށް ދަޢުާވ އުފުލިފައި ނުވާ މިހެން   އެހެން ބުނީމަ ފަހަރުަގއި ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ޕީ.ޖީއަށް، ޕީ.ޖީން އެ

ކަމެއް. މިކަހަލަ މާނަެއްއ    ވާ ނުކޮށްވާ މީހާޢު އުފުލުމަށް ނިންމައިެގން ދަނު ވާ  ޢުނެއް ނުވެޭއ. ދަޤީއޮތުމުން އަދި ޔަ

އަނެ  2އަންނާތީވެ   ިވސްނުމަށް  އިތުރު  ވަނަ  އަނެއްކާ  ައޅުަގނޑު  އެހެންވެެގން  ވެސް.  ެއކަން  އެބަދޭ  ވެސް  އްކާ 

ށް  އަީމެގ ތެރޭަގއި އެމީހެއްެގ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް ކުރި  ،ލަން. ޭއެގ ތެރޭަގއި  ތަފްސީލެއް ވެސް ޭއެގ ދަށުން އެބަ

   އޭ.ތުަގިއވާ މީހެއް ކަމަށް ބަލައިެގން ނުވާނެމަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުއުފުލުމަށް ނިންމޭ މީހާއަކީ ކުށުެގ ތުހުމައުނުެގންދި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ރިވސްެގ ފަރާތުންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ ،މީދަށްޙައަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުާވނަން ޙަސަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މީދު ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

އްރިރު. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ކުށުެގ ތުހުމަތު ނިމުމަކާ ހަމައަށް  ޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މު

އެއީ ތުހުމަތު  ކަމެއް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެްއކަމަކީ ޝަރީޢަތުން މީހަކު މައްޗަށް    2އަންނަންޖެހޭނެ. އެޮގތުން  

ކަ އެބަރީޢަކޮށްފި  މީހާ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ދެން  މަްއޗަށް  އޭނަެގ  މާނަައކީ  އޭެގ  އަތުެވއްޖިއްޔާމު  ޙުކުމެއް  ބަސް   މަށް 

އަނެއް  ނުވާނޭ.  ޮއވެެގން  ޙަްއޤެއް  ެއއްވެސް  މު  ބޭނުންކުރުމުެގ  ކޮމިޓީެގ  ޮގތަށް  ޤަ ކަމަކީ  ފާހަަގކުރެއްވި  އެ  އްރިރު 

ެގ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ތަޙުޤީޤު ނިމިފައިވާ މީހާެގ  މީހާ  މައްސަލަެއއްެގ ތަޙުޤީޤުަގއި ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން އެ

މައްޗަށް ވެސް އޭެގ ފަހުން ެއއީ ތުހުމަތުވާ މީހާ ކަމަށް ބެލެވިެގން ނުވާނޭ. އެޮގތަށް ބަލަންވެއްޖިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  

 ށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ތިބޭނީ ހުސް ކުށުެގ ތުހުމަތުވާ މީހުން ިގނައިން. އެހެންވެ ެއކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުާވނަން އަމާނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ފަރާތުން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ނަޖީބު އަމާން  ލީަގލް އޮފިސަރކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ 

ވެސް އިޞްލާޙު ެގނެއްސަ    ށްއްރިރު. އަޅުަގނޑަޤަިއޞްލާޙު އެ ެގނެއްސަ އޮތް ޮގތުން، ޝުކުރިއްޔާ މުއަޅުަގނޑު ވެސް  

ެއޮގތަށް ޢިބާރާތްކޮޅު އޮތީމާ ކޮންމެއިރެްއަގއި ހިންިގޔަސް ެއޮގތަށް މާނަކުރެވޭ. މިދެންނެވީ   "ހިންާގފަިއވާ"އޮތް ޮގތުން  

އެަވުގތަކު    ބެލީމާ އެބައިނޭގ  ންބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ދެން ޑްރާފްޓުއްރިރުެގ ޑްރާފްޓެއް ފެނޭ އެޤަމިސާލަކަށް މިހާރު މު

ހިންަގމުން މިހާރު    ދާ،  ތަޙުޤީޤު  ެގނެވިފައި  ިއޞްލާޙު  އެކަމަކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް.  އެީއ އަސްލު ވިސްނުމަކީ 

އޮތްޮގތުން  ާގފައި  ތަޙުޤީޤު ހިން  މިސާލަކަށްެއޮގތަށް ޖަހާފަިއ އޮތީމާ ޕީ.ޖީ    " ހިންާގފައިވާ" ބިލުަގއި އޮތްޮގތަށް ބަލާއިރު  

ދާއިމަށް ވެސް ހަމަ  ހަމަ    މަކު ހާލަތުަގއި ވެސް އެކަ  އޮވެދާނޭ. އެވެސް  ންމާފައި  ނި  މަށްދަޢުވާ ނުކުރު   ޯގހެއް ޮއވެެގން

އެ މީހެއްހެއްޔޭ  ތުހުމަތުކުރެވިފަިއވާ  ފެނޭ   އޭނައަކީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުން.  އޮތް  އިޞްލާޙު  މިހާރު  އުފެދޭ  ސުވާލު 

އެތަންކޮޅުެގ ޢިބާރާތްކުރުމަށް ކޮންމެވެސް ބަދަލެއް ެގނެސްެގން އެ މާނަ ދޭހަނުވާނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ އިޞްލާޙު  

 ހިމެނުން. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއް

މިކަމުަގއި ޕީ.ޖީެގ ކޮމެންޓެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުހިންމުވާނެހެން. ޕީޖީ ކޮންމެވެސް ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު  

 . ތޯއެްއޗެއް ދަންނަވަން

 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮތްޮގތް ރަނަގޅުހެން   އްރިރުެގ ޑްރާފްޓްަގިއ އެޤަނީ މުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީފައި އޮތް އޮތުން ޭއެގން އެހެން    154ާގނޫނުެގ    ަގއި މިއިނޭގތޯ. މިހާރު ބިލުަގއި އޮތް ޑްރާފްޓު

ތު މި  ޢާއެކަންޏެއް ނޫން ޖިނާޢީ އިޖުރަާގނޫނުެގ ދަށުން    ނަތީޖާއެއް ނިކުމެދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެއީ މި 

، އެހެން ާގނޫނެްއެގ ދަށުން ތުހުމަތުކޮށް ދަޢުވާ  ހިންަގނީކީެއއް. އެހެން ާގނޫނު ދަށުން ވެސް އެބަ ހިންާގ. އެހެންވީމާ

ރިރުެގ  އްޤަ މުއްއެ ސުވާލެ   . ދެންސުވާލެއް ކޮށްފިއެ  މިއަށް ވަންނާނެހޭ ނުވަންނާނެހޭ    އުފުލާފައި ޙުކުމެއް ކުރާ މީހާައކީ

 އްރިރުެގ ޑްރާފްޓް އޮތްޮގތް ވަރަށް ފުރިހަމަހެން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  މުޤަޑްރާފްޓުން ނުއުފެދޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . ށްދާންއަިއެގން ކުރިއާއްރިރު ދެން އޮތް މާއްދާޤަ، މުޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އެހެންީވމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރަތަމަ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން   ެއ ބޭފުޅުން  ބޭފުޅަކު ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާ   އަޅުަގނޑު އެްއޗެްއ ފާހަަގކޮށްލަންތޯ. އެހެން

 ރަނަގޅު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ.  އަށްރަރއަރުވަނީ ރަޖިސްޓް އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިށް ެގންދަވާ.  އައާދެ! ކުރި

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އެ ތަން ދަޢުާވ   "ވާ މީހާނުަވުގތަކާ ހަމައަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައި  އެ" ެގ ފަހަތު ބައިަގއި  އްރިރުެގ ޑްރާފްޓުޤައާދެ! މު

ވާ ނުއުފުލަން ނިންމާ އަނބުރާ އަލުން ފޮނުވާލާ މައްސަލަ  ޢުޖީ ދަ.ޖީ ޮގތެއް ނިންމާ މިސާލަކަށް ޕީ.ފުލުމާއިމެދު ޕީއު

ާވ  ޢު، ދަވާ ނުއުފުލާ އޮތީ. އެހެންވީމާޢުަވުގތަކާ ހަމައަށް ދަ  ވެސް ތީެގ ތެރެައކުން އަދި ިއސްތިސްނާ ނުއެްއވޭ. އެ

ނިންމެވުމަކަށް އަންނަ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އެ ޢިބާރާތަށް ކުޑަ ބަދަލެއް ެގނެއްސިއްޔާ  ނުއުފުލަން ނިންމައިފި ކަމަށްވަންޏާ އެ  

ވަުގތަކާ ހަމައަށް ދަޢުާވ    އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެހެން. ކުރީ ބަިއަގިއ ަވރަށް ރަނަގޅު. ފަހަތުބަިއަގިއ އެ

އެހެންވެ    ،ނިމުމަކަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  އުފުލިފައި ނުވާ މީހާއަށް ަވކި ޮގތަކަށް ނިންމުމަށްފަހުަގއި އެ

 އެތަންކޮޅު. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަދި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި އެބައެދޭ ފުލުހުން. ޙަސަން ޝިފާޢުއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 އަރުވާނަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުޙަސަން ޝިފާ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

މި ޢިބާރާތް އިންޮގތުން ދަޢުވާކުރަން  މިހާރު  ޓުން ފާހަަގކުރި ކަންތަކަށް މިސާލަކަށް  އެރީ ދެންމެ ކޯށްއަޅުަގނޑު ހިތަ

ވާކުރަން ނިންމައިފިްއޔާ  ޢުމީހާއަކީ ތުހުމަތުން ވީއްލުނީއޭ. އެމީހާ ދަ  ދަޢުވާ ނުކުރަން ނިންމާ ހިސާބުން އެ  ،ޕީ.ޖީން

، އެ ނިންމާ ހިސާބުން މިއޮތްޮގތް އަޅުަގނޑަށް  ވާ ލިބޭ މީހާއަށޭ. އެހެންވީމާޢުއެހާ ހިސާބުން ދެން މި ބަދަލުވަނީ ދަ

 ހަމަ ހިއްސާކޮށްލަން އަސްލު.   ދިމާނުވާހެން. ދެން ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް ބެލެވޭ ޮގތް މައްސަލަެއއް ހީވަނީ އޮތްޮގތުން 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިހާރު   އަޅުަގނޑުމެން  އެއެހެންވީމާޝުކުރިއްޔާ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މީަގއި  ުގޅޭޮގތުން   ،  މާއްދާއާ  އޮތް  ކުރީަގިއ 

އްރިރު ދެން  ޤައަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ސާފުކޮށް އޮތީމައާިއއެކީަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މު

އިތުރު ކޮމެންޓްސްތައް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް އޮތް މާއްދާއަށް ޮގސް އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަރަށް ބައިވަރު    ށް މިއަކުރި

 . ..މާއްދާއަށް އެކީަގއި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެހެން ހަދާލަން. މި ހުރުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ށްދާނީ އިނޭގތޯ.  އަކޮށްލި މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑު އިތުރު ކޮމެންޓަކާ ެއކުަގއި ދެން ކުރި  ސް މިޙުބަ  އަޅުަގނޑުމެންދެންމެ  

ޝަންަގިއ އޮންނަ ޮގތުން އިނޭގތޯ ޭއެގ ވަކި ހިސާބަކުން ފެށިެގން ނައިބު އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި ޓެކްނީ މިހާރު ބަންޑާރަ

އުފުލިފަިއ   ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ނުާވ  އުފުލިފައި  ދަޢުވާ  ކުށުެގ  މިސާލަކަށް  ޢިބާރާތެއް.  ކިޔެން  އެބައޮތް  އައިސޮލޭޓްކޮށް 

، ހީވާ ކަހަލަ ޙުކުމަކާ ކުރެވިފައި ނުވާ މީހާއަށޭ. އެހެންވީމާމްެގ ދަށުން ޙުކުވަނަ މާއްދާ  154ވީނަމަވެސް މި ާގނޫނުެގ  

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން.   އެހެން ހަމައަށް ދަންދެން ވެސް އޭނާައކީ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހެކޭ 

އްޖެނަމަ ދެން ކޯޓުން ޙުކުމަކާ ހަމައަށް ދާންދެން  އޭރުން ކިޔާނީ ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާ އެހެންނޫންތޯ. ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވެ 

ޮގތުަގއި  ކުށުެގ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއަށްވުރެއެހެންވީމާ  ،ވެސް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހާެގ  މި ޢިބާރާތް   ،އެހެންނަމަވެސް  .، 

އައިސޮއައިސޮ އިނީމަ  ނުވަތަ  ކީމަ  ކި ލޭޓްކޮށް  އުއިލޭޓްކޮށް  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ފުލިފައި ދާނެހެން 

   ކުރެވިފައި ނުވާ މީހާ. މިހެން އިންނާތީވެ ައޅުަގނޑަށް އެމްވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޙުކު  154ވީނަމަވެސް މި ާގނޫނުެގ  

އެހެންވީމާ އުފެދުނީ.  އެ  ސުވާލު  ކަމަށްވަނީނަމަ ޢި،  އެއްބަސްެވަވޑަިއެގންނެވޭ  ބޭފުޅުންނަށް  ނުލުމަށް  ބާރާތް 

ބޭފުޅުން   ން އެންމެ ރަނަގޅު ކަމަށް ތިއުކޮށްލި ޑްރާފްޓާ އެްއޮގތަށް ފުރިހަމަކޮށްެގން ެގންދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން  

ނަމަވެސް އޮތް  ށް ެގންދާނަން. ކޮމެންޓެއް އޮތް ކަމަށް  އަ ފާހަަގކުރަްއވާ ކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް ކުރި 

 އަދިވެސް ވިދާޅުވެދެްއވުން އެދެން.

 

 ރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 ރަރއަށް. އަރުވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރެޖިސްޓްެއބަ ފުރުޞަތެއް  އަޅުަގނޑު އަދި 

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފާހަަގކޮށްލެްއވި ތަންކޮޅު    އްރިރު އެ ޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ދެންމެ މުޤަ، ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި މުއެހެންވީމާ

އްރިރުެގ ޢިބާރާތް  ޤަމިޮގތަށް ެގނެއްސިްއޔާ ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ. މިހާރު މު  ،ބާރާތަށް ކުޑަކުޑަޢި އެރީ ފަހުެގ  ށްއަޅުަގނޑު ހިތަ

  ޮގތެއް ނިންމާފައި އެ. މިހާރު މީަގއި ތަޙުޤީޤު ހިންަގމުންދާ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރުމާއިމެދު ޕީޖީ ވަކި  އެކަންވާނީ  ފެނުނީމަ

ވާކުރުމާއިމެދު ޕީޖީ ވަކި ޮގތެއް ނިންމާ ޢު މީހާެގ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެ ތަޙުޤީޤު އުފުލި، ދަ

ވާ ޢުވާ ލިބޭ މީހާ. ދަޢުވާކޮށްފިއްޔާ ދަޢުވާ ނުކުރި ކަމަށް ިވޔަސް. އެހެންނޫންތޯ. ދަޢުވާކުރިޔަސް ދަޢުހަމައަށް. އެ ދަ

، ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހިންުގމަށްފަހު  ޔާ ތުހުމަތުވާ މީހާެގ ބައިން ވެސް އެ ކެނޑުނީ. އެހެންވީމާނުކޮށްފިއް

 ން ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ.  އުއެހެން ދި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ މީހާއޭ ވާކުރުމާއިމެދު ޕީޖީ ވަކި ޮގތެއްޢުދަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝަން ލިޔުމުެގ ތިރިއަށް ވާހަކައަށް އަޅުަގނޑު ޑެފިނީ   ވާހަކަފުޅެްއ. ެއކަމަކު އެއާދެ! ތި ވިދާޅުީވ ވަރަށް ރަނަގޅު

ތަޙުޤީޤު   މަްއޗަށް  ެއމީހެއްެގ  ތެރޭަގއި  މީެގ  އެބައި.  ދަންނަވާލަންތޯ  ނުލިބޭތޯ.  ހައްލެއް  ވާހަކައިން  ފާހަަގކޮށްފަިއވާ 

 މީހާއަކީ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހެއް ކަމަށް  ވާ ނުއުފުލުމަށް ނިންމޭޢުަމށް ނުވަތަ ދައުށް ނުެގންދިއައިތުރަށް ކުރި

 ބަލައިެގން ނުވާނޭ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭެގން ކަވަރވޭހެން. ދެން އިތުރަށް ކުޑަ އެޖެސްޓްމެންޓެްއ  ޤަޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ މު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ެގންދާނަން. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުމުަގއި ދެން މިހާރު  އިނިއްޔާ ވެސް  

ށްދާން. އެީއ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލު އުފެދުނު ކަމަށް ޖަވާބު ލިބިއްޖެ. ެއއީ  އަދެން ހުރި މާއްދާތަކާއިެގން ކުރި

، އެޮގތަށް މާނަކުރެވޭ ކަމަށް ފާހަަގކުރަްއަވއިފި ހުރިހާ ފަރާތުން. އެހެންވީމާއޭރު މާއްދާ އޮތްޮގތުން ެއޮގތަށް މާނަކުރެވޭތޯ.  

އެކީަގއި ދެން ކުޑަ އެޖެސްޓްމެންޓެއް ެގންނަންޖެހެންޏާ އަޅުަގނޑުމެން    އްރިރުެގ މި ޑްރާފްޓާޤައަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މު

ށް ހުރި މާއްދާތަކާއިެގން  އަންނަނީ ދެން ކުރިށް ދާނަން. ައޅުަގނޑަށް ފެއަެގނެސްެގން ކުރިވެސް  އެއަށް ކުޑަ ބަދަލެއް 

 އްރިރު. ެއޮގތަށް ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ދާންވީނޫންތޯ. ޤަށްދާން މުއަކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ    31ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ  އެއީ  ަވނަ މާއްދާ.    21ވަނަ، އެއީ މިހާރުެގ ބިލުެގ    31އޮތީ    އާދެ! ދެން މި

ވަނަ    31ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުަމށް އެހެން ހުށަހަޅުއްވާފައި ޮއތް ހުށަހެޅުމެއް.    )ށ( ެގ

މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ުގޅޭޮގތުން ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރަން   މާއްދާެގ )ނ(. ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި މި

ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ. އެހެން ޮއންނާތީވެ އަޅުަގނޑުމެން   ށްންެގ އޮފިސަރަބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަށް އަމުރަކަށް އެދޭ ފުލުހު

އަމުރަށް އެދޭ ސޮިއކުރާ ފުލުސް ބޭފުޅާ ނުވެދާނެ  އެ  ކޮމިޓީެގ ސަމާލުކަމަށް ައއި ތަންކޮޅަކީ އަމުރަށް އެދޭ ފުލުސް މީހާ  

ޖީ  .ކުރަނީ. އޭމި    ެގ ވާހަކަތޯ މި ފާހަަގ، ޭއެގ ތެރެއިން ކޮންބޭފުޅެއް ކޯޓަށް ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ

 ހަނދާންވާ ޮގތުަގއި ކޮމިޓީން ނިންމެވީ.  ،އޮފީހުން ބޮޑަށް ފާހަަގކުރަްއަވން ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވާ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ    31ފާހަަގކުރި ނުކުތާ ސާފުހެން. އެއީ މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ    އްރިރު އެޤައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މު

ފާސްކުރަން. އޭަގިއ އަމުރަށް އެދޭއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު މާއްދާއެއް    އިއަމިއްލަ ތަންތަން ބަލަމާއްދާއަކީ ެއއީ  

ރަނީ )ނ(. އެއީ ކޯޓު އަމުރަށް  މި ހިމަނަނީ އިނޭގތޯ. މިހާރު ނޯންނާނެ މާއްދާއެއް )ށ( ެގ ފަހަތަށް އިތުރު މި ކު

ލުތަކަށް އަމުރަށް އެދޭ  އެދި މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމާ ުގޅޭޮގތުން ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާ

  ފުލުހުންެގ އޮފިސަރު ޖަވާބުދޭންވާނެއޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަން މި ބޭނުންވާ ކަމަކީ ބައެއް ފަހަރުަގއި އަމުރަށް

އެދޭ މީހާ ކޯޓަށް ނުޮގސްދާނެ ނޫންތޯ. ސީދާ އަމުރަށް އެދޭ މީހާ. އެހެންވީމާ، އެ މާނައިަގއިތޯއޭ. ކޮބައިތޯއޭ އަސްލު  

މީަގއި އޮންނަންޖެހޭ ޮގތަކީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭ.ޖީ އޮފީހާއި ފުލުހުންހެން ބޮޑަށް މިއަށް ޖަވާބެއް ދޭން ފަސޭހަވާނީ. 

މީހާ ނޫން މީހަކު ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ޮގސްދާނެ. ހަމަ ކޯޓަށް ވެސް ޮގސްދާނެ. ދެން  އެއީ ފަހަރުަގއި އަމުރަށް އެދޭ  

 ޖިސްޓްރަރައށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުރުޞަތަށް އެދޭތީވެ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ރަ

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި މާއްދާ އާދެ! ޝުކު މުހިންމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  މި މާއްދާ ވަރަށް  މުޤައްރިރަށް.  ރިްއޔާ އިނޭގތޯ އިްއޒަތްތެރި 

ެވސް އިނޭގތޯ. ެއއީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން މި   ކަމުން މި މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ައޅުަގނޑުމެން ހުށަނޭޅީ މުހިންމު 

ތުރަށް ެއއަށް ތަފްޞީލެއް ދެްއވާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  ފޯމުަގއި ސޮއިކުރާ ވާހަކަ. ދެން ތި ބޭފުޅުން އަދި އި

އެއީ ވަރަށް ިގނަ ހާލަތްތަކުަގިއ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންާވ ކަމެްއ މި ސާފުކުރަން. އޭަގއި ހުރި މައުލޫމާތާއި ލިޔެފަިއ ހުރި 

ތުރަށް ސާފުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ. އްސާއި ޭއެގ އިހުރިހާ އެއްޗެއް ނުއެއް ލިޔެވޭ. އެހެންވީމާ، ލިޔެފައި ހުރި ެއްއޗެ

 އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ެއހެންވެެގން މިއަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހުންެގ    ، ފުލުހުންެގ އޮފިސަރު އޮތީމަމި  އަޅުަގނޑުމެން އަސްލު ީމަގިއ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަަމކީ  

އޮފިސަރު ބަެއއް ފަހަރުަގއި އަމުރުަގއި ސޮިއކުރާ މީހާ ނޫން ފުލުސް އޮފިސަރެއް ެވސް ކޯޓަށް ޮގސްދާނެ ނޫންތޯ.  

ބަެއއް ފަހަރުަގިއ  އެއީ  ންވަނީ މިޮގތަށް އޮތީމަ މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެތޯ.  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަން ބޭނު

ންކުރަން މި ބޭނުންވަނީ ޤީ ެއކަން ައޅުަގނޑުމެން ޔަ ކުއަޅުަގނޑށް ހީވަނީ ެއޮގތަށް ދިމާވެފައި ހުރެދާނެހެން. ދެން ެއކަމަ

ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރަށް  ޖަވާބުދޭން  މި  ރަނަގޅު.  ކަންތައް  ފާހަަގކުރެއްވި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ތި  އެހެންނަމަވެސް،  ނެ. 
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މީހެއް ނޫން މީހެއް ފަނޑިޔާރު އަރިހަށް އެ އަމުރެއް ހޯދަން    ،ސުވާލަކީ ސޮިއކުރާ މީހާ ނޫން  އަމުރަށް އެދޭ މީހާ 

ޮގސްދާނެ ނޫންހެއްޔޭ. އެ ހާލަތުަގއި ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ. އެކަން އަސްލު ައޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ސާފުކުރަން މި ބޭނުންވަނީ. 

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް ފުރަތަމަ އަރުވާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މުޤައްރިރު ސިރާޖު   ހީވަނީ ނައިބު  މީަގއި  ފުލުސް އޮފިސަރުންެގ    އެއަޅުަގނޑަށް ވެސް  ފަހަރު  ބައެްއ  ވިދާޅުވަނީ 

ދުމަށް ޓަކައި އެ ސޮިއކުރައްވަން ޖެހިަވޑަިއަގންނަާވ  ތެރެއިން ަވކި ރޭންކަކަށްވުރެ ަމތީ ބޭފުޅަކަށް ކޯޓަކުން އަމުރަކަށް އެ

މި  ކޯޓަށް  ވަޑައިަގންނަވަންޖެހެނީ  ކޯޓަށް  ބޭފުޅާތޯ  ެއ  ސީދާ  އެހެންވީމާ،  ސޮއިކުރެްއވެނީ.  ޑޮކިއުމަންޓެއްަގއި 

ބޭފުޅަކު ވަޑައިެގންނެވޭތޯ. މި ސުވާލު އު ެއހެން  ތަޙުޤީޤުކުރައްވާ  ފެދޭތީވެ އެކްސްޕްލެނޭޝަން ދެއްވުމަށް. ނޫނިއްޔާ 

 އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ.

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގައި،  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މީަގއި ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުަގއި ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުެގ ޮގތު 

 ދެ ސޮއި އިންނަ ޮގތަކަށް ފޯމު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ  ޔާއި އެ ހުއްދަދޭ އޮފިސަރެްއެގ ސޮޔާ ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރުެގ ސޮ

ތަޙުޤީޤުކުރާ  މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުވި އޮފިސަރ ިއސްވެރިއެްއ. އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ. ހުއްދަދޭ އޮފިސަރު އެއީ 

ަގއި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބޭފުޅަކީ ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅަކު ހާޒިރުެވއްޖިްއޔާ ކަން  އޮފިސަރު ެއއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތު 

މަ އެ  ތުޢުނޭނިގެގން،  ކުށުެގ  ެއއީ  ކުރިމަތިވެެގންދޭ.  ހާލަތު  ދާންޖެހޭ  ނުދެވިެގން  ހައްޔަރުކުރެޭވ  ހުލޫމާތު  މަތުަގއި 

 ނޫން އެހެން ބޭފުޅަކު ހާޒިރުވެއްޖިއްޔާ ޖަވާބު  މީހުންެގ ބަންދާމެދު ޮގތެއް ނިންމާ ހާލަތުަގއި ވެސް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތް

ހާޒިރުވާން. އެހެންވީމާ، ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތާއި ހުއްދަދޭ   ނުލިބިެގންދާންޖެހޭ ހާލަތު އަންނާތީ ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރު 

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  އިރުފަރާތާއި ދެ ފަރާތް އޮންނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 މިކަމުަގއި އިތުރު، ައޅުަގނޑު އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތެއް. 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ދިމަލެއްނުވޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޓަރޕްރިޓް ކުރެވެނީ  މީަގއި އަސްލުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި އިޝޫެއއް  

މިހާރު އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހެއްެގ މާނައަކީ އެ ހާޒިރުވެ، އެ ައމުރަށް އެދި ވާހަކަދައްކާ ފުލުސް އޮފިސަރު. އެހެންކަމަށް 

އް ނެތް. ދެން ޕޮލިހުެގ އިތުރަށް  ވާނަމަ އެ ފަރާތަށް ޖަވާބުދެެވންވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މީަގއި އިޝޫއެ

 ތަފްޞީލުކޮށްލަދެއްވަފާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ހަމީދު 4  ޓްޕާ 4.02

އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމަކުން. އެދޭ ފޯމުަގއި ހިމެނިފައި އިންނާނެ ތަޙުޤީޤުކުރާ  

ދި ެއއަށް ހުއްދަދޭ ކަމާ ބެހޭ އޮފިސަރަކީ ކޮބައިކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން. އަ

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަކީ އެއަށް އެދޭ ފަރާތް. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ކުއެ ެގންދާ މީހާއެއް ނޫން. އެކަމަ  ފަރާތުން

މި ޮގތަށް އިބާރާތް ެގނެއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އެކަންޏެއް ނޫން. ފުލުހުން އެކަންޏެއް ނޫންތާ ކޯޓު  

ފި ކަމަށް ވަންޏާމުން ދިމާވާނެ އިޝޫެއއް ެއީއ މިސާލަކަށް އޭ.ސީ.ސީން އަމުރަށް އެދޭނީ. ފުލުހުންެގ ޮއފިސަރ ޖަހައި

 އެދޭއިރުަގއި ފުލުހުންެގ ޮއފިސަރަކަށްނުވާނެ. ެއކަމަކު އެތަނުން އެދޭ ފަރާތަކަށްވާނީ.   ނޫނީ އެހެން ތާކުން ކޯޓު އަމުރަކަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމެއް ެއއީ.  ހަމަ  ތަނުަގއި އެއީ ކޮމިޓީަގއި    ތްރު އޮއަޅުަގނޑުމެން އޭަގއި ހަމަ ފުލުހުންެގ އޮފިސަ

ފާސްކުރުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުަގއި ކޮިމޓީއަށް ވިސްނުނީ އަިމއްލަ އި  މި މާއްދާއަކީ މިއީ އަިމއްލަ ތަންތަން ބަލަ

ބަލަ ބަޔަކު    އިތަންތަން  ނޫން  ފުލުހުން  އެހެންވެެގން.  ެގނެވުނީ  އެ  އޭރުަގއި  އެޮގތަށް  ފުލުހުންނޭ.  ފާސްކުރަންވާނީ 

ބަލަ ތަންތަން  ބެލި  އިއަމިއްލަ  އޭ.ސީ.ސީން  މިސާލަކަށް  ފުލުހުންގެ  ފާސްކުރުމުެގ،  ހަމަ  ވީނަމަވެސް  ކަމުަގއި 

ވަރާކުރެވުނީ. އަޅުަގނޑު އެއީ ރަނަގޅު، އަޅުަގނޑު  ެއޮގތަށް އޭރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މަޝް  ،އެހީތެރިކަމެއް

 އަރުވާނަން.  ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސެ
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ކަމަކަށްވާތީ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ެއއްޗެްއ ނުދަންނަވާ މި އިންނަނީ ފުލުހުން ކުރައްވާ  

އިޖުރަކުއެކަމަ މި  ޖުމްލަކޮށްހެން  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އޭަގއި  ރަނަގޅަށް.  ވިދާޅުީވ  އެ  ފުލުހުން  ާގނޫނުަގިއ  ޢާ  ތުެގ 

އަމުރު   އެބަ  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީން  ހޯއްދަވާ.  އަމުރު  ެއބަ  ވެސް  އެން.ައއި.ސީން  ެއއީ  އޮންނަންވާނީ.  ވެއްޖިއްޔާ 

ބަލަ އަފާސްކުރޭ  އިހޯއްދަވަިއެގން  ހުއްދަ  .  އޭ.ސީ.ސީން  ނުވެޭވނެ  ތަދައްޚުލެއް  ފުލުހުންނަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ދި 

އިޖުރަ ާގނޫނުެގ  ޢާނުދެއްަވއިފިއްޔަކާ  ޮގތަކުންނެއް  72ތު  އޮތް  މާްއދާ  އިންވެސްޓިޭގޝަނެްއ    ،ވަނަ  ޖޮިއންޓް 

ާގނޫ މި  ދަތިވާނެ  ކުޑަކޮށް  ެއއްބާރުލުންދޭން  ެއކަމުަގއި  ފުލުހުންނަކަށް  އެ  އެހެންވީާމ،  ނުހަދައިފިއްޔާ  ޮގތުން.  ނީ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ޖެނަރަލްކޮށް އޮތިންހެން އެންމެ ބޮޑަށް ބުއްދިވެރިވާނީ. ދެން އޭ.ޖީ ޮއފީހުން އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ެއއަކު އަނެއްހެން ޕްރެކްޓިކަލް މަްއސަލައެއް ނުފެނޭ. އެއީ އަނެްއހެން ކޯޓު އޮފިސަރު ކަމަށް 

 ފުލުސް އޮފިސަރު ކަަމށް މި ބުނަނީ ކޮންމެހެން ވަކި އޮފިސަރެްއެގ ވާހަކައެއް ނޫން. އެއީ އެތަނަށް ޮގސް  ނުވަތަ

އެކަމަށް އެދި ވާހަކަދައްކާ މީހާެގ ވާހަކަ. ެއކަން ރިފްލެކްޓްާވ ޮގތަށް، އެކަން އިނޭގ ޮގތަކަށް އެ މާއްދާ ޑްރާފްޓްވީމަ 

 ރަނަގޅުވާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

  ، ފާސްކުރުން  އިން ބޭނުން އިނޭގތޯ. ިމހާރު ކިހިނެއްތޯ އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައަދި އަޅުަގނޑު ެއއްކަމެްއ ސާފުކޮށްލަ

 ؟ފާސްކުރޭތޯ އިފުލުހުން ނޫން ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝަމީމްކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޕްރޮސެ

ވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ފަހުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިޭގޝަންެގ ތެރޭަގިއވީމަ    އާދެ! މިހާރު

ވެސް ހިމެނޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުެމންވާނީ ވަރަށް ފަހުން ެވސް   ފުލުހުންނަށް ވެސް އަދި އޭ.ސީ.ސީއަށް ވެސް މީރާ

ފާސްކުރަން ހަމަ ފުލުހުން ނޫން މީހުން ވެސް އެބަ    އިފަ. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ތަންތަން ބަލައޮޕަރޭޝަނެއް ހިންާގ

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނުަގއި އޮންނަ އިބާރާތަކީ ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ   ،ހަރަކާތްތެރިވޭ. ދެން މިހާރު ގާނޫނުގައި

 ވީމަ މި ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާނުވެ ސަލާމަތްވެދާނެހެން އިނޭގތޯ. އިދާރާއޭ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެޮގތަށް ޖެނަރަލްކޮށް ބޭއް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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  އާިއެގން ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ވެސް ދާނަން. މުޤައްރިރު، އެ މާއްދާ 

 ؟ކުރިއަށް ދާންވީނޫންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮންޮގތަކަށްތޯ   އޮތީ  ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި  ފަރާތުން  އޭ.ޖީެގ  ެވސް  މާއްދާަގއި  ހިނާްގލެވުނު  މި  ޑިބޭޓް  ދެންމެ  އާދެ! 

 ަގނޑު މިހާރު އަނެއްކާ ސުވާލު ވެސް އުފެދިއްޖެ. އަޅު

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ނީ އިނޭގތޯ. ލައަޅުަގނޑު މި ބަލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނަުގއި އިންނަނީ އަޅުަގނޑަށް    ،ނޫނިްއޔާ  އިފުލުހުންނަށް އެކަނިތޯ އިނީ ރެފަރެންސްދެއްވާފަ

ހީވަނީ ވަކި ފުލުހުންނަކަށް އެކަނި ޚާއްޞަކޮށްފަެއއް ނޫންހެން ދެއްތޯ. ދެން ދެވަނަ ސުވާލަކަށް އޭަގއި އަޅުަގނޑު މި 

ރޭންކަކަށްވުއު ަވކި  މަޤާމަކަށްވުރެ،  ަވކި  ފުލުހުންެގ  އެދޭއިރުަގިއ  އަމުރަށް  ސުވާލަކީ  ބޭފުޅަކު  ފެއްދި  މަތީ  ރެ 

  ،ސޮއިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ާގނޫނުަގއި އެހެން މާއްދާތަކުަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ. އެހެންވީާމ، އުފެދުނު ސުވާލަކީ އެ ބޭފުޅަކު

އޭރުގައި  އެ ސުވާލު  ދާންޖެހެނީ.  ކޯޓަށް  ސީދާ  ބޭފުޅާތޯ  އެ  ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރައްަވއިފިްއޔާ  ރޭންކުެގ  ދެންނެވި  މި 

  އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފާހަަގކުރެްއވުނީ އެއީ މައްސަލައެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން ކަމަށް.ކުއެކަމައުފެދުން. ދެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ތި ސާފުކޮށްލަން އެދުނު ކަންތައް ސާދުކޮށްލަދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއ.ޖީ 

ހުން ލިބުނު މާއްދާ އޮތީ މި ޮގތަށް އިނޭގތޯ. ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި އެ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާ އޮފީ

ުގޅޭ ޮގތުން ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް އަމުރަށް އެދޭ ފުލުހުންެގ އޮފިސަރު ޖަވާބުދޭށޭ. ހަމަ އެއީ 

ަގއި މި މާއްދާައކަށް ބަދަލެއް ެގނެއްސަެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގިއ  އޮތްޮގތަށް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ

ނުކުތާ ދެންނެިވ  މި  ބަ  ަގއިއެހެންނަމަވެސް،  ބޮޑަށް  ބަލަޙުވަރަށް  ތަންތަން  އަމިއްލަ  ފާސްކުރަން    އިސްކުރެވުނު 

ތި ކޮމެންޓަކަށް ވެސް  ފުލުހުންތައް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުަގއި ޕްރެކްޓިކަލީ ެއކަން އޮތްޮގތެއް ެއއްކޮށް ސާފުނުާވތީ މީ
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އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ސާފުކުރަން    ،އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާލީ. މިހާރު އެހެންނަމަވެސް

 ިއެގން ކުރިއަށް ދާންވީނޫންތޯ.އާމިކަމުަގއި ސާފުކުރެިވއްޖެހެން. ދެން އިން މާއްދާބޭނުންވާ ކަންތައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ    47ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވެދިޔަ ާގނޫނުެގ    51ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއނޭގތޯ. ދެން މި އޮތީ ބިލުެގ  

  ؟ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އެބަ ފެނޭތޯ ސްކްރީނުން )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އާދެ! އާދެ! އެބަ ފެނޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިީއ    ، ށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކުވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(. އެހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮ  47އާދެ! އެހެންވީާމ،  

އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ފަންޑަރމެންޓަލީ އިޝޫެއްއެގ ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރި ކަމެްއ އިނޭގތޯ.  

ދޭންޖެހޭތޯ  ތުެގ ާގނޫނު ރިފަރެންސް  ޢާޖިނާޢީ އިޖުރަ  ،އެހެން ާގނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދު

ތުެގ ާގނޫނަކީ އަސްލު މައި ާގނޫނު. ދެން އެހެން ޚާއްޞަ ާގނޫނަކުން ޖިނާޢީ ޢާޚާއްޞަ ާގނޫނުތަކަށް. ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ތުެގ ާގނޫނަށް ރިފަރެންސް ދެވޭ ޮގތަށް އޮތިްއޔާ ނޫންތޯ އެންމެ ރަނަގޅުވާނެ ޮގތަކީ. ެއއީ އެ ސުވާލު އެބަ  ޢާއިޖުރަ

އަޅުަގނ ބޭބޭފުޅުން  އެ  ޙުސައިން އުފައްދާ  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން.  ބައެްއ  ކޮމިޓީެގ  ޑުމެންެގ 

ިއްއޒަތްތެރި  އެ  ދެއްކެވި  ވަހަކަ  މި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދުަވހު  އެ  ރަނަގޅު.  ވަރަށް  ކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ  އެކްސްޕްލެއިން 

 މެންބަރު ވެސް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

ިއނޭގތޯ. ދެން އަނެއްހެން އެކްސްޕްލެޗެ ތިބީ  ލޯޔަރުން  މިތާ ހުސް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ކޮށްދެޭވވަރެްއ  އަރ،  އިން 

ނުވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުަގނޑު ދައްކާ ވާހަކަައކީ މިހާރު  ޯއވަރރަިއޑިންގ ކީއްކުރަންހޭ ސީ.އާރް.ޕީ.ސީ  

އިޖުރަޖިނާ ކީއްެވެގންހޭޢާޢީ  ާގނޫނުަގއި  ލިޔަންވީ.    ތުެގ  ވާހަކަެއއް  އެްއވެސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރަން  ޯއވަރރަިއޑް 

ތުެގ ާގނޫނު އޮންނާނީ ހަމަ އޮތްޮގތަށް  ޢާޚާއްޞަ ާގނޫނުަގއި ނޫންތޯ ޯއވަރރަިއޑް ކުރާނީ. އެހެންވީާމ، ޖިނާޢީ އިޖުރަ
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ޚާއްޞަޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޏާ ނޫން، ދެން އެ އަންނަ  ނޫންތޯއޭ އެ އޮންނަން ބޭނުންވާ ޮގތަކަށް ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީާމ،  

ތި ޯއވަރރަިއޑް ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ހުސް ލޯޔަރުން ތިބީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާމިގނަ،  އެހެން ާގނޫނަކުންތޯޭއ މީ

 މާބޮޑު ޓެކްނިކަލް ކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ރަލަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ކިއުޓަރ ޖެނެއަޅުަގނޑު ޕްރޮސެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސެ

ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންާވނެ މި މާއްދާއަށް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ކޮމެންޓެއް ވެސް    ،އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން

ފޮނުއްވާފަ. ހަމަ ތި ވިދާޅުވި ބީދައިން އެ ކޮމެންޓަށް ކޮމިޓީން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ެއއްބަސްެވ، އެޮގތަށް އެކަން ކުރިއަށް  

 . ޝުކުރިއްޔާ. ެގންދަން ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 މުޤައްރިރު އެހެންވީމާ، މުޤަްއރިރު ކުރިއަށް ެގންދަވާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޕްރޮސެ ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޖެނެއާދެ!  ކޮމެންޓެއް  ކިއުޓަރ  ދިުގކޮށް  ވަރަށް  އަދި  ރަލްވޭ  އެއީ  ކުރަްއވާފަ. 

ހަމައެކަނި އެ ފޮޅުވަތަކަށް ެއކަންޏެއް ނޫން ކަންނޭނެގ ުމޅި އެ މާއްދާއަށް ދެއްތޯ. ދެން މާއްދާ އޮތްޮގތަކީ އެހެން 

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ޮގތަކަށް  މަތުަގއި ސުވާލުކުރެވޭ މީހާއަށް ހުޖިނާޢީ ކުށެއްެގ ތު  ،ާގނޫނެްއަގއި އެހެން 

ލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ބޭނުން ޢުއިތުރު އެހެން ެއއްވެސް މަ  އި ކަން އަންަގއިދިނުން ފިޔަވަތިމާއަކީ ކާކު

އޭނާ   ޙައްޤު  އެ  ބޭނުންހިފާނަމަ  ޙައްޤުެގ  އެ  އަދި  ކުރެވިދާނެޭއ.  އިޚުތިޔާރު  ވެސް  ވަުގތެއްަގއި  ކޮންމެ  ހިފުމަށް 

އެ އަދި  ބުނަންވާނެއެވެ.  ފާޅުަގއި  ޕްރޮސެއިޚުތިޔާރުކޮށްފިކަން  ދެން  ރެކޯޑްކުރަންވާނެެއވެ.  ލިޔުމުން  ކިއުޓަރ  ކަން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ލްރަޖެނެ ަގއި  )ޅ(  އިޞްލާޙުަގިއވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މާއްދާަގއި  މި  ބަޔާންކުރޭ  އެބަ  ކޮމެންޓުަގއި  ެގ 

ވެސް ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަތަކެްއ  ހާލަތް، އެ އިބާރާތް އުނިކުރުމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށް. އަދި އެބަހުރި އޭެގ ދަށުން  
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ދައްކަވާފަ. އެކަންތައް ކުޑަކޮށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކުރެވުނު ަމއްސަލަެއްއ  

 ޮގތުަގއި ފާހަަގކުރެވިފަިއވާ ކަުމަގއި ވަނީނަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯ އިތުރަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ ބަރުމެން ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ؟ވަނަ މާއްދާަގއިތޯ  47ތި ވިދާޅުވީ  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(.    47

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ރަލް އޮފީހުެގ ފަރާތުން އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި  ކިުއޓަރ ޖެނެޕްރޮސެވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އެއީ    47އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  

ވަނީ )ޅ( އަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު )ޅ(    ތި މި މާއްދާއަށް ބަދަލުތަކެއް ެގނެއްސަމި އޮތީ. އަޅުަގނޑމެން މިހާރު މީ

ކޮމިޓީން، އަޅުަގނޑު އަތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓްކޮށްލި ޮގތް ދައްކައިދިނުން އެދެން ިއނޭގތޯ )ޅ(. ައޅުަގނޑުމެން  

 އެބަ އޮތް ކޮޕީއެއް. އެހެންވީމާ، ސްކްރީނުން ފެންނަ ޮގތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ރޫމްވާ ވާހަކައެއް ވެސް އެބައޮތް ފާހަަގކުރައްވާފަ. ޙްހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު އެްއކޮށް މަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އެހެންނަމަވެސް ނއާ އުންޏެއްނުކުރަން.  ެއއްކޮށް  މާއްދާ  ެއ  މަޝްވަރާކޮށް،  އެކަމާ  އޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން   ، ،  

އިޞްލާޙުތަކަކާ އެކީަގއި ހިމެނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު އޮތްޮގތް ދައްކާލުމަށް އެދޭނަން އިނޭގތޯ )ޅ( ަގއި. އެއީ ހަނުހުރުމުެގ  

ެއހެންނަމަވެ ޮގތަށް.  ނުެގއްލޭނެ  މައްޗަށް ޙައްޤު  ހިމަނާފައިވާނީ.  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ކަވަރުކުރެވޭނެ  އެކަން  ސް، 

އޮތީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ުގޅޭ ޮގތުން   އިނޭގތޯ. އާދެ! ތި އެ މާއްދާއަކީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ހިމަނާފައި މި 
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ހެން ާގނޫނެއްަގއި ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުަގއި ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ އެ  ،9/ 2014ާގނޫނު ނަންބަރު  

ވަނަ މާއްދާއިން   110ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއުޤޫބާތުެގ    2014/9ޖިނާޢީ ކުށްތައް، ޖިނާޢީ ކުށްތަކާ ާގނޫނު ނަންބަރު  

މަތުކުރެވޭ  ހުވަނަ މާއްދާއާ ކަނޑައަޅުްއވާފައިވާ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށެްއ ކުރިކަމުެގ ތު  611ާއއި   ވަނަ މާއްދާ  610

އޭނަ ހަނުހުރުން އެއީ ޭއެގ ޒާތުަގއި އޭނާ އެ ކުށްކުރީ ކަުމަގއި ޤަބޫލު، އޭނާ ކުށެްއ    ،ހަކާ ސުވާލުކުރެވޭ ހިނދުމީ

ކުރީ ކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ކަުމަގިއ ނުވި ނަަމެވސް، ެއ މައްސަލައިަގއި ހޯދިފައިާވ ހެކި ހުރީ އެ ކުށުެގ  

ވެވޭ ޮގތެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ ޖަވާބުދާރީވުމަށް އޭނާއަށް ލިބިދޭ ބެލުމަށް ބުރަ  ލު،ޤަބޫ  ލާއި އޭނައާ ުގޅުން ހުރި ކަމަށްޢަމަ

ފުރުޞަތުަގއި ެއކަން އެހެން ޮގތަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުަމކާ ނުލައި އޭނާ ހަނު ހުރެއްޖެނަމަ އޭނާ  

ބު ބެލުމަށް  ކަމަށް  ުގޅުންހުރި  ޢަމަލާ  ކުށުެގ  އޭނާ  ހުރުމަކީ  ހުންނަ  ފަނޑިޔާރަށް  ހަނު  ކަމުަގއި  ސަބަބެއް  ރަވެވޭ 

ުގޅުންހުރި ކަމުަގއި ވަނީނަމަ  ޮގތުަގއި އިތުރު ހެކިތަކެއް  ކަމެއްެގ  ބެލިދާނެއެވެ. އެ ހަނު ހުންނަ ހުރުން ބެލިދާނެ 

  މި   ުގޅިދާނެ ޮގތަކަށް ައޅުަގނޑުެމން މިހާރު ހިނމަނާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނުއިރުގައި

 ސައިނަށް. ޙުައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަން ޢަލީ  ؛އޮތީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ޕީ.ޖީ އޮފީހުން ފޮނުވާފައި ހުރި ކޮމެންޓްތައް ބަެއއް ފަހަރު  

އަނެއްހެން ކުޑަކޮށް ހައިރާންާވ ވަރަށް ވެސް ވަރަށް ޕްރޯ، ހަމަ ެއއްކަލަ މީހުންެގ ޙައްޤު ދިފާޢުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން  

، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުަގނޑު ވަރަށްވަރަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮމެންޓްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރީ. އެހެންވީމާ

އަޅު  ތަފާތުކަން  ޗޭންޖު،  ހަމަ  އެ  ައޅުަގނޑު  ހަމަ  ވެސް  މަޖިލީހުަގއި  މިދިޔަ  މިހެންދެންނެވީ  އެނޭގ.  ަގނޑަށް 

އުޅުނުއިރުަގިއ ޕީ.ޖީން އަންނަ ކޮމެންޓުތަކާއި މިފަހަރު ައިއ ކޮމެންޓުތަކާއި ެއއްކަލަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ވިސްނާ  

ޙައް މީހުންެގ  ތުހުމަތުކުރެވޭ  ނުވަތަ  މީހުންެގ  އެ  ރަްއޔިތުން  ހަމަ  ޮގތަކަށް  ނުވަތަ ކަހަލަ  ދިފާޢުކުރުމަށް  ޤުތަްއ 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ހުރީމަ އަޅުަގނޑު އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ބަންިގ 

 ނިމުނީމަ ކަންނޭނެގ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ބަންގިއަށް ައޅުަގނޑު މެދުކަނޑާލާނަން. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ބަންިގ ވަުގތާއި ުގޅިެގން، ބަންިގ ވަުގތާއި ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް ކޮށްލަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް  

 ވަުގތުެގ ަވކިވަރަކަށް... ؟ ކޮށްލަންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މުޤައްރިރު ލައިްވވާނެހެން އަދިވެސް އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ކުރާ ޮގތަށް. އު، އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ހަމަ ކޮންޓިނިއެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ލައިްވވާނެހެން އަދިވެސް ިއނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ؟އިޢުތިރާޟެއް އެބަ ކުރަްއވާތޯ އެްއވެސް މެންބަރަކު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

، މި ވަުގތަށް  ހީަވނީ ބަންިގ ަގޑީަގއި ހަމަ އަދިވެސް ލަިއްވކޮށްހެން މި ދާނީ. އެހެންވީމާމުޤައްރިރު، ައޅުަގނޑަށް  

ކުރިއަށް  ފަހުން  ބަންީގެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މަޑުކޮށްލާނީ.  ބަންގިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

 ެގންދަނީ.   ، މިއެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އާދެ! ތިކޮޅުން އަދި ބަންިގ ނިމުނެއް ކަމަކު މިކޮޅުން ނުނިމޭ އިނޭގތޯ. ކުރިއަށް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ކުރިއަށް ދާނަން. 

ދެން ދެންމެ އެ ފާހަަގކުރެްއވި މާއްދާަގިއ ައޅުަގނޑުމެން ދެން ހަނު ހުރުމުެގ ޙައްޤަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ޮގތަކަށް ެއ  

.  އިލާޙުތަކުެގ އަލީގަ ޞްފްޓްކުރެވުނީމަ ރަނަގޅަށްހެން ހީވަނީ އޮންނާނީ ޕީ.ޖީ ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި އިބިލުަގއި ޑްރާ
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ވަނަ ާމއްދާެގ )ކ(ެގ    51ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    .ވަނަ މާއްދާ  59ދެން އެާއއެކުަގިއ ދެން މި ޮއތް މާއްދާއަކީ ބިލުެގ  

އި އަކުރު  ދެ  ިއތުރު،  އަކުރު  އަންނަނި  )ނ(  ފަހަތަށް  މާއްދާެގ  މި  ވާހަކަ.  އާ.  އާއި  ތުރުކުރުުމެގ  އޭަގިއ  )ކ( 

ކަނޑައެޅުން   އަދަދު  މީހުންެގ  ހާޒިރުވި  ޮގތުަގއި  ވަކީލުންެގ  މީހާެގ  ތުހުމަތުަގއިާވ  ކުށުެގ  ެއއްކަމަކީ  ފާހަަގކުރެވުނު 

ތުަގއި ކުށުަގއި ތުހުމަތުކުރެޭވ  ޮގ  މެއްެގކަ  އިނޭގތޯ. އެބަ އޮތް ަގާވއިދެއް ހަދާއިރު މިކަންކަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެ. އަނެއް

ތޯވާނީ  އްމީހާ އޭނާެގ ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރެވޭނެ ަވުގތު ކަނޑައެޅުން. މި ފުރުޞަތު ިމޮގތަށް އޮތިްއޔާ ކިހިނެ

ަގއި  . ދެން ތަޙުޤީޤުެގ މަރުޙަލާއިމީހަކު ތަމްސީލުނުކުރެވެނީތޯ ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާަގ ށްއެއް ވަކީލަށްވުރެ ިގނަ ަވކީލުންނަ

ދެ މީހުންެގ ބައްދަލުވުމާިއ ަވުގތާ މެދުަގިއ ޮގތެްއ ނިންމަން މި އޮންނަ ަގާވއިދެްއ ހަދަން އޮންނަ ވަކީލާ މުވައްކިލާއި  

ހަނިކުރި ަވުގތުތައް  އެ  އަނެއްކާ  ޮގތްވެދާނެތޯކުރީއޮތުމުން  ބައްދަލުނުވެވޭނެ  ޮގސް  ބޭނުމަކީ  ؟ނުން  މީެގ  ކޮބައިތޯ 

 ަގކުރެވުނު މި... އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފާހަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު އެއަށް ދިއުމުެގ ކުރިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާހަަގކުރެްއިވ  

، އެައށް ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން އެ މާއްދާއަށް  ކޮމެންޓެއް ފާހަަގކޮށްލަން ކުރީެގ މާއްދާއަށް. އެހެންވީމާ

 ދާނީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

އެއީ އިޖުރާޢީ ކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން    ،ލާޙުކޮށްފައި އިން ޞްއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ އި

މި އެއީ  ައޅުަގނޑު    ބޭނުން.  އަޅުަގނޑުމެން،  ކޮމިޓީން  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ފަހުން  ފެށުނު  މަޖިލިސް 

ާގނޫނު އި ޖޭ.އެސް.ސީ  ާގނޫނު ނޫނިއްޔާ  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  ބުނިން ޞްހަނދާންވަނީ  ލާޙުކުރިއިރު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން 

އޮތީ މިސާލަކަށް ާގނޫނު    ނޭގތޯ. މިހާރު މިމިހާރު މިކޮޅަށް ބިލުތައް ފޮނުވާއިރުަގިއ މި ލިޔެފައި ހުންނަ އުސޫލު އި

އަޅުަގނޑު މި ދެން މިއަށް ޗެލެންޖުކުރަނީ މި  ދެއްތޯ އެއީ.    9/ 2014. އެ ހަމަ ާގނޫނުެގ ނަމަކީ  9/ 2014ނަންބަރު  

އެްއޮގތަކަށް    ،ބޭފުޅުން އެްއބަހެއް ނުވޭ  ހުރިހާ ވަކީލުން ތިބީމަ އަދި އޭ.ޖީން އަޅުަގނޑު ދެފަހަރު ވާހަކަދައްކާއިރަށް އެ

އެއްބަހެއްނުވޭ. ެއއީ ޒަމާނުްއސުރެ މިކަން ކުރަމުން، އެކަން ކުރި ފަރާތަށް އަޅުަގނޑު ޗެލެންޖުކޮށްފައި އަޅުަގނޑު  

  ބުނެފިން. އެއީ ޑރ.މުނައްވަރު. އަޅުަގނޑު ބުނެފިން ޑރ ކީްއވެެގންހޭ މިހެން ލިޔަނީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ާގނޫނުަގއި 

ނަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތޭ. އެ އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފަ. ދެން އަނެއްކާ މި ާގނޫނަށް ކިޔާ    ލިޔަނީ
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ންނަނީ. ާގނޫނަށް ކިޔާ ނަން އެބަ އަ  އެ  2014/9އި  ފަރިފަރެންސް ދޭއިރު ކީްއެވެގންތޯ އަނެއްކާ ާގނޫނު ނަންބަރު ޖަހާ

 އެމެންޑްމަންޓެއް އައީމަ އެ އެމެންޑުމަންޓް އަނެއްކާ  އޮތޭ. ެއއަށް ކިޔަންވީނޫންތޯ. އަނެއްކާ ިމާވޮގތަކީ ދެން އަނެއްކާ

އެހެން   ޤާނޫނުއަސާސީ،  ރިއަންނަނީ  ައނެއްކާ  ފަހުން  ދުވަސްކޮޅެއް  އަނެްއކާ  އޭަގއި  ނަންބަރެއް.  ފަރެންސް 

އަނެއްކާ ބަދަލުކޮށްފި.  ޖެހީމަ    ާގނޫނުލްއުޤޫބާތު  ނަން  ެއކަމަކު  ކުޅެންވީ.  މިއަށް  ކުޅެންވީ.  ާގނޫނާ  މި  ވެސް 

ޅުަގނޑުމެންނަށް އެައކަށް ެއހެން ކުޅޭކަށް ނުޖެހޭ ނޫންތޯއޭ. އަނެއްކާ ދިވެހި ބަހުަގއި މި އުސޫލަކީ ވެސް އެްއޗަކަށް  އަ

.  އިމި ލިޔަނީ ާގނޫނަށް ކިޔާ ނަން. އެ އިތުރު ތަފްސީލު ޖެހޭނެ ބުރެކެޓުަގ  ކިޔާ ނަން ލިޔެފައި ބުރެކެޓުެގ ތެރޭގައޭ

ނަނީ ާގނޫނު ނަންބަރު ލިޔެފައި ދެން ބުރެކެޓެއް އަންނާނެ އަސްލު ާގނޫނަށް  އެކަމަކު އަޅުަގނޑު އަބަދު ެވސް މި ބު

ކިޔާ ނަން ެއ އިންނަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ މި ވާހަކަދަްއކާލާނަމޭ. އެީއ ެއއްކަލަ ތަންކޮޅެއް ތަކުރާރުކޮށް  

ތިއްބެވީމަ މިތާ  ބޭފުޅުން  ޑްރާފްޓްކުރަްއވާ  ހަމަ  ވާހަކަދައްކަންޖެހޭތީ.  ވެސް  ޞްއި  ،މި  ބޭފުޅުން  ހުށަހަޅުއްވާ  ލާޙު 

ތިއްބެވީމަ. ދެން އަޅުަގނޑު ިމ ވާހަކަދެްއކީމަ އަނެއްހެން ޑރ.މުނައްވަރު ވެސް ެއއަކަށް ޒުާވބެއް ނުދެއްވާ އަނެއްހެން  

ޮގތެއް ޮއންނާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޒަާމނުއްސުރެ އެކަން އޭ.ޖީ އޮފީހުން ހިނަގމުން އަންނާތީ   އެއަށްވުރެ ރަނަގޅު 

އަނެއްހެން.   މީހެއް  ހިތްވާ  ކޮށްލާ  ހަމަ  ެވސް  ޗެލެންޖު  ފަހަރު  ބައެއް  ކަންތަކާ  ޮއންނަ  އެހެން  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު 

، އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތްބާަވއޭ ެއއީ. އެއީ މާދަމާ މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ

ންނަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އިނޭގތޯ. ހަމަ ބޮޑެތި ބަިއވަރު ބަދަލުތަކެްއ ެގނެއްސަ  މިސާލަކަށް ާގނޫނުލްުއޤޫބާތަށް ެގ  ،ޖިނާޢީ

އެކޭ. އެމެންޑްމަންޓުަގއި ލިޔާނީ މުޅިން   2014/9އެއަށް ދެނީ އެ އެމެންޑްމަންޓުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ނުލިޔަން ދެއްތޯ  

. މީެގ ވާހަކަ ނުވެސް  2014/9ވާހަކަތާ،  އެހެން ވާހަކައެއް ލިޔާނީ. ދެން މި ާގނޫނުަގއި އޮންނާނީ އެއްކަލަ މި    ،ނަން

، ކީްއވެެގންތޯ ނުލިޔަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުލްއުޤޫބާތުަގއި މިވެނި ކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވާހަކަ  އަންނާނެ. އެހެންވީމާ

ތަށްއަރަނީ  ، އެ ޚިޔާލު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑު ހިއެމެންޑްމަންޓު ވެސް އަންނާނެ ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ  ލިޔުނީމާ

 ، ައޅުަގނޑު އަސްލު ފުރުޞަތަކަށް ވެސް އެދުނީ. ހަމަ ފްލޯޓުކޮށްލާފައި އެ ވާހަކަ ދައްކާލާފައޭ ބާްއވާނީ. އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ރަރއަށް.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ކުރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރެޖިސްޓް

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑު ވެސް  

މިހާރު   އެއީ  ދަންނަވާލަންެވެގން.  އެއްޗެއް  އިހަމަ  މި  ޖިނާޢީ  ޞްއަޅުަގނޑުމެން  އުޅެނީ  މި  ހުށަހަޅައެިގން  ލާޙު 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ހެއްކާ ބެހޭ ާގނޫނުެގ    149ތުެގ ާގނޫނުަގިއ ވެސް އެޮގތަށް ާގނޫނު މާއްދާ ޖަހާފައި ޮއެވެގން  ޢާއިޖުރަ

ްއ ދިމާވެެގން ޮގސް މިހާރު މާއްދާ ޖަހާފައި އޮވެެގން އެހެން ލިޔުމުެގ ނަތީޖާއެއްެގ ޮގތުން ވަރަށް އުނދަޫގ ކަންތައްތަކެ

ކޯޓުެގ ޤަޟިްއޔާަގއި ެއޮގތަށް ފާހަަގކުރެްއވިހެން ދިޔައީ. އެހެންނޫންތޯ.    ކޯޓުން އެ ހައްލުވެެގން ދިޔައީ. ހައި  ސްޕްރީމް

، ައޅުަގނޑު ެވސް ހިތަށްއަރަނީ އެޮގތަށް ާގނޫނުެގ ނަންބަރު ޖަހައިެގން ާގނޫނަށް ރިފަރކޮށްފައި އޮތީމަ. އެހެންވީމާ

ލަތުަގއި ވެސް ދެން ކިހިނެތްތޯއޭވާނީ. އެއީ ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް  ހާ އޮތީމަ ފަހުން އަންނަ އިސްލާޙެއް އަންނަ  އެހެން

 ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންެވެގން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ފުރުޞަތު.އަޅުަގނޑު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޙުސައިން ޝަމީމް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސެ

  ލާޙުަގއި އިތުރު ތަންކޮޅެއް ދެންމެ އައި، ތި ޞްއާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރީެގ މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި އި

ބޭނުންވީ.  ދަންނަވާލަން  ވާހަކަ  އެ  ނެތީމަ  ވާހަކަ  އެ  ބިލުަގއި  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ތި  ނިންމަވަން  ތި  ބޭފުޅުން 

ލާޙުަގިއ ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ މި މާއްދާެގ )ޅ(ަގއި ލިޔެފަިއވާ ބާވަތްތަކުެގ ކުށްތަކާ ުގޅިެގން  ޞްއަޅުަގނޑުމެންެގ އި

ވަނަ    50ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އާއި    44ަގއި އެބައި ހިމެނުމަށް ާގނޫނުެގ  ވޭ ާގނޫނީ އިންޒާރުދެ  ،ހިނދު  ސުވާލުކުރެވޭ

މާއްދާެގ )ށ( އަށް އިތުރުކުރުަމށް ހުށަހަޅާ ކަމަށް. އެ އިންޒާރެއް އޮންނަންވާނޭ. އިންޒާރު ދީފައި، އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު  

އިންފަރެ އެ  ނުވަތަ  ޮގތަށް  އިންފަރެންސެއް  ނެެގޓިވް  އެ  ހުރެއްޖެއްޔާއޭ  ބޭނުންކުރަންވާނީ. ހަނު  ޮގތަށް  އްސެްއ 

 އެހެންނޫނިއްޔާ ވަށާނުޖެހިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ާގނޫނު ޑްރާފްޓްކުރަްއާވ  އާދެ! ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާހަަގކުރެއްވި ނުކުތާ  

  ދައުރެއް އަދާކޮށްދެްއވާ ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ކޮމެންޓެްއ ވަރަށް މުހިންމުހެން.   ޞަމަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަވާ ޚާއް
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  ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު 

މެންބަރު ހަމަ  ވާހަކަެއްއ    ދެން  ދައްކާ  ވެސް  އަބަދު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެްއވި  ޙުސައިން  ޢަލީ 

ޒަމާނުއްސުރެ އެޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކަން ކުރާތީ ެއޮގތަށް ކުރަނީ. ދެން ދެޮގތެްއ އޮންނަނީ. މިދެންނެވިހެން މިހާރު  

ޖަހާފައި ބުރެކެޓުަގިއ ތަފްސީލު ލިޔުން. އަނެްއޮގތަކީ ެއއްފަހަރު ެއޮގތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ދެން  ޔޫސްކުރާޮގތަށް ނަންބަރު

ބޭނުންކުރާ   މިހާރު  ހަމަ  ދެން  ހިމަނަން.  މާނަކުރުމުަގއި  ބޭނުންކޮށްފައި  ނަން  ާގނޫނުެގ  ތަނެއްަގއި  ހުރިހާ  ހަމަ 

ހި އަޅުަގނޑުެމން  މާނަކުރުމުަގއި  އޭރުން  އެީއ.  އިޕްރެކްޓިސްެއއް  އަންނަ  ދެން  ާގނޫނާއި  ލާޙުތައް ޞްމަނާނީ 

އަޅުަގނޑު  )ރެކޯޑިންގެގ އަޑު ނުސާފުކަމުން މެންބަރު ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(  ހިމެނޭޮގތުންނޭ.  

   މި ާގނޫނުެގ ނަން ބޭނުންކުރަން. އޭލާޙު ވެސް ހިމެނޭނެޞްލާޙު އަޔަސް އެ އި ޞްއި  4ލާޙު ައޔަސް،  ޞްއި  3ފާހަަގ،  

  ، އަސްލުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު ވެސް ކުރާޮގތްވީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިއޝޫއެްއ ނާދޭ މިދެންނެވި އެހެންވީމާ

 އި، އެއްފަހަރު ާގނޫނުެގ ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްފަ. އެހެންވީމާއިތެރޭގަ   ލާޙު ހިމެނިެގންދާނެ އޭެގޞްޮގތަށް މާނަކުރަންޏާ އި

 ރަނަގޅުހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  ތަފްސީލު ބުރެކެޓުަގއި އައީމަ އެއީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ެއކަމުަގއި ޕީ.ޖީ ކޮމެންޓެއް ކުރަން އުޅުނުހެން ައޅުަގނޑަށް ހީޭވ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރެސެކިއުތަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް

 ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ކޮމެންޓެއް ނެތް އިނޭގތޯ. އުއަނެއްހެން ޕްރޮސެކިއަޅުަގނޑު ެއކަމުަގއި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

  ވެސް ސާފުެވއްޖެ. ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި  ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެ ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

މާއްދާއަށް   ވަުގތު    ކުރިއަށް  ،އެހެންވީމާވާހަކަދެްއކި  ބައްދަލުކުރުމުެގ  ކަނޑަެއޅުމާިއ  އަދަދު  ަވކީލުންެގ  ެއއީ  ދާނީ. 

ކަނޑައެޅުމަށް ުއސޫލެއް ަގާވިއދެއްެގ ދަށުން ހެދުމާ ުގޅޭޮގތުން. އެކަމާ ުގޅޭޮގތުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް އޭ.ޖީ 

ބޮޑަށް ޝަކު  މިކަމުަގއި  އަދި  އެްއޗެއް  މިކަމުަގއި  ހުންނައިރުަގއި ވެސް  އޮފީހުން  ބަންދުަގއި  ފުލުހުން  ވާ އަންނާނީ 

، ކޮބައިތޯ ދެ މުއައްސަސާއިން ހަމަ މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމެންޓެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  އަންނަ ޝަކުާވއެއް. އެހެންވީމާ 
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އޭ ފުރަތަމަ  ފަރާތުން. އަޅުަގނޑު  ފުލުސް އޮފީހާއި އޭ.ޖީ އޮފީހުެގ  މުހިންމުވާނެހެން  ފުރުޞަތު  ޖީ އޮފީ.ވަރަށް  ހަށް 

 އަރުވާނަން.  

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަސްލުަގއި ވަކި މީަގއި ނަންބަރުތަކުަގއި މި ބުނާ ވަކިކަމެއް ހަނިކުރާ ޮގތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި   އީމި

އޮންނަނީ ޕްރެކްޓިކަލީ    ކޮށް ަވުގތު. އެހެންނަމަވެސް، އަސްލު މީަގއި އިޖުރާޢީ ޮގތުން މިޞަ އަދި ޚާއް  ނީހިމެނިފައި މިއި

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް ކޮމެންޓެއް ދަންނަވަން. ފުލުހުން ތަފްސީލުކޮށްދިނުން.   މިކަން ހިނާގޮގތަށް ބަލާފައި ކަންނޭނެގ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ، މި ކޮމެންޓެއް ކޮށްދެްއވުން އެދެން. އާދެ! ފުލުހުން އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުޙަސަން ޝިފާ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

. ސުވާލަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ އެކަކަށް ިގނަ ވަކީލުންތަކެއް ޢައްޔަންވުމުެގ  އިއަޅުަގނޑު ހަމަ އެއް ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން މީަގ

، ސުވާލަކީ ެއކަކަށް  އްތޯ. އެހެންވީމާވާހަކަތޯ ނޫނިއްޔާމުން ދެ މީހަކަށް އެއް ވަކީލަކު ޢައްޔަންވުުމެގ. ެއއެއް ނޫން ދެ

ިގނަ ަވކީލުން ވަކި އަދަދެއް އެއަށް ލުމުަގއި ކޮބައިތޯ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާނެ އެްއކަމަކީ މިސާލަކަށް ޖާަގިއެގ  

އެކަކު   މިސާލަކަށް ހަމަ  ެގ ޮގތަށް ންމީހުން ވެސް އޭނަެގ ލޯޔަރު  20މީހުން،    10ދަތިކަމާއި މި ކަން ހުންނައިރު 

ކުރުމާއި މި ކަންތައްތަކުަގއި ޖާަގިއެގ ދަތިކަމާއި މިކަހަލަ ބައެއް އިޝޫޒްތަްއ  އުފާނެ. އެހެން ކުރާއިރުަގއި އިންޓަރވި ކޮށް

ނޫނިއްޔާމުން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެއީ މައްސަލަެއްއ ނޫން. އަނެއްހެން އެކަން   އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމައެކަނި ހުރީ. އެ

 ކުރާިއރުަގއި އެ ދިމާވާ އިޝޫޒް އުކޮށް އިންޓަރވި ޞަނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ. އެއީ ޚާއްހުރުމަކުން ވަކި ދައްޗެއް އަޅުަގ

 އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ޭއަގއި އުޅޭނީ. ދެން އެކަހެރިކޮށް ބަްއދަލުކުރާއިރުަގއި އަނެއްކާ ވަކިވަކިން ކޮންމެ މީހަކަށް މި

 ބުނާހެން އެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނީތޯ އެކަހަލަ ޑިފިކަލްޓީސްތަކެއް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަންތޯ ނުކުތާއެއް އެހެން ބޭފުޅަކު ކޮމެންޓެއް މި ަވުގތު ނެތް ކަމަށް ަވނީނަމަ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

ދެންމެ އެ ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން ވަރަށް ިގނަ އަދަދެްއެގ ވަކީލުން ެއއްފަހަރާ ޓީމެއް ހަދާފައި ޮގއްސާނޭ. ޖާަގިއެގ  

ދަތިތަކާއި މިކަންތައްތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ާގނޫނެއް ހަދާއިރު ވިސްނުން 

 އެންމެން ވެސް އެހެންނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ާގނޫނެއް ހަދާއިރުަގއި ޙައްޤުތަްއ  ހުންނަންވާނީ ރީޒަނަބަލްވާނެ ކަމަށް

ހަނިކުރެވޭނޭ ޮގތަށް ހެދުން އަދި މާ ޯގސްވެދާނެހެން ހީވަނީ ވަކި އަދަދަކަށޭ ާގނޫނީ ަވކީލުން ޢައްޔަންކުރެވޭނީ މިހެން 

ނިކަމެއް އަތުވެދާނެ. ކިތަންމެ ިގނަ އަދަދެއްެގ ެވސް  ލިޔަން ޖެހިއްޖެނަމަހީ މާ ޯގސްވެދާނެހެން ހީވަނީ. ޙައްޤަކަށް އު

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.   ލޯޔަރ އޮފް ޗޮއިސް  އެީއ  ވަކީލުން އެ މީހަކަށް ޢައްޔަންނު ވެސް 

ޔަރުންތަކެއް  އިންނާތީވެ ެއއީ ކިތަންމެ ބަިއވަރު ބަޔަކަށް ވެސް ކިތަންމެ ބައިވަރު އެ ޗޮއިސް އޭނަެގ ިއޚުތިޔާރުކުރާ ލޯ

އެޕޮއިންޓްކޮށްެގން މީޓްކުރަން ވެސް ދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ަގާވއިދެއް ހަދަިއެގން 

ބޮޑަށް    ،ކޮންމެ ތަންކޮޅެއް  ލިޔެފިއްޔާ  އެހެން  ދެވޭނީ  ވަކީލަކު  މިހާވަރަށޭ  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ހައްޔަރުކުރެވިފަިއވާ 

 ޙައްޤުތަކާ އެބަ ފުށުއަރާހެން ހީވާތީވެ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހެން ލިމިޓުކުރުން ރަނަގޅުނުވެދާނެހެން.   ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުާވނަން އޭ.ޖީ އޮފީހުެގ ފަރާތުން. 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މާނަކުރަނީ މި  މިތާނަގއި  ނޫން   ކީެއއްއަސްލުަގއި  ޢައްޔަންކުރުމަކަށް  ވަކީލުން  ނަންބަރެއްެގ  ބޭނުންވާނެ  މީހަކު  އެ 

، ހުރަހެއް ނެތްތާ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ނޭނެގ. ައސްލު ހާޒިރުެވޭވނެ މީހުންެގ އަދަދު ދެއްތޯ. ެއހެންވީމާކަން

 ދަތިތައް އެޮގތަށް ހުރީމަ އެކަމަކު  ިގނަ ވަކީލުން ޢަްއޔަންކުރަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ފުލުހުން އެ ފާހަަގކުރާ

ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާ ބައްދަލުކުރަން އާދެވިދާނެހެްއޔޭ އެއީ ދެއްތޯ އަސްލު ައޅުަގނޑުމެން މި ޑިބޭޓުކުރަންީވ 

 ، ކިތަންމެ ިގނަ ވަކީލުން ޢަްއޔަންކުރުމަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ހުރަހެްއ ނެތް. އިޝޫައކީ. އެހެންވީމާ 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުދޭވަރަކަށް މިހާރު ސާފުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި ފުލުހުންެގ ފަރާތުން  

 ކޮމެންޓެއް އޮތީމަ ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

  ދެއްކެވުން: ވާހަކަ هللاމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްެގ ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އާދިލް ޢަބްދު

ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އިންޮގތަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހާޒިރު، އެއްފަހަރާ ހާޒިރުކުރެޭވ    މި  ޝުކުރިއްޔާ. މި މާއްދާެގ

މީހަކަށް   އެ  ވަކީލުން  މި  ދެން  ވިސްނެނީ.  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  މީަގއި  ކަންނޭނެގ  ކަނޑައަޅަން  އަދަދު  މީހުންެގ 

ވަރަކުން އޭނަެގ، އޭނަ ކުށުެގ ތުހުމަތުން ދިފާޢުވުމަށް ޓަކައި ަވކީލުން، އޭނަ ބޭނުންކުރުމަކީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިން

ތަޙުޤީޤަށް އެ ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ، ެއއްފަހަރާ ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އަދަދު  މި  އޭނައަށް އޮތް ޙައްޤެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް،  

 ، އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ނީ. ެއހެންވީމާކަނޑައެޅުން ކަންނޭނެގ މީަގިއ މުހިންމު ޕޮއިންޓަކަށްވާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ކޮށް މި އިންނަނީ ދޮޅު އްމުޢާ  . އަދި ކޮމިޓީެގ ަވުގތުޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުެވއްޖެ

މިހާރު އިތުރުވާތީވެ އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟު ނުކުރާކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން   ،ަގޑިއިރު. އެހެންނަމަވެސް

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ެގންދާނަން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މާއްދާތައް 

މެންބަރަކު އެްއޗެއް  ނުފެނޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ހަމައަށް.  އެހެންވީމާ  ނިމުމާ  ތަނެއް.  ހަމަ އިޢުތިރާޟުކުރާ  ަވުގތު   ،

 އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތޯއްމެދު ކިހިނެއިއެއާ   .ަވުގތު  ވިދާނެދެން އަދި އެބައޮތް އެއް ވާހަކަ ޭއަގއި ދެއްތޯ. އެީއ ބައްދަލުކުރެ

ަވުގތުތަކެއް   ވަކި  މުއައްސަސާތަކުން.  ކްލަޔަންޓުއެއްބަސްެވވުނީ  ެއޮގތަށް    ލޯޔަރ  އުސޫލު  އެ  ކަނޑައެޅުުމެގ 

 ތޯ ދެކެަވޑަިއަގންނަވަނީ.  އްދޫކޮށްލުމުަގއި ކިހިނެ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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ެއޮގތަށް  އްއެްއވެސް ފަރާތަކުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާތަނެއް އަނެއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ   ހެން ނުެއއް ފެނޭ އެކަން 

 ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް. ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. 

 

 މީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

އަޅައިފިްއޔާމުން ފަހަރުަގއި ދިމާވެދާނެ ކަމަކީ މިސާލަކަށް ލޯޔަރުންެގ ފަރާތުން ދަންވަރު ަގޑީަގިއ  ވަުގތުތަކެއް ކަނޑަނާ

ެގ  ނވެސް ބައްދަލުކުރެވެންޖެހޭނެއޭ. ާގނޫނުން ލިބިދޭ އެ ބޭނުމަށް ކަންނޭ  މި ަގޑީގައި  ،ވިޔަސް ވެސް ެއއްކަލަ އާނ

ހާ ެއކިެއކި  ހަމަ އެާއއެކީަގިއ  ހީވަނީ. ދެން  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް  ދިމާާވއިރުަގއި މިސާލަކަށް  ލަތްތައް 

މިއުޅެނީ ކޮިވޑާ ުގޅިެގން ެވސް ހަމަ ބައިވަރު ދަތިތަކެއް ނޫނީ އެތަންތާނެގ އެ ހުންނަ އިންތިޒާމުތަކުެގ ތެރެއިން  

 ަގޑިއާިއ މި ކަންތައްތަްއ  ޖެހޭ ފަހަރު އެބަ އާދޭ. ހަމަ ެއއާެއކީ ދަންވަރު ންބައެއް ކަހަލަ ަވުގތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ެގންނަ

، އެކަށީެގންވާ މި ބުނީ އަނެކައްޗެއް ބޭނުންކޮށްެގން މިންވަރަކަށް އެކަންކަން ވަުގތުތަކެްއ  މިޮގތަށް ހުރީމަ. އެހެންވީމާ

 ކަނޑައެޅިެގން ެއކަން ކުރުން އެއީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ަގޑިެއއްަގއި މީހަކު ހައްޔަ މެންދަމު    ،ކޮށްފިއްޔާ އެ މީހަކަށް ވަކީލަކު ހަމަ ހާޒިރުވެވިދާނެ ނޫންތޯރުމިހާރު މެންދަމު 

 ވަުގތެްއގައި. 

 

 މީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

 .ންެގ އިޝޫެއއް ނޫންށްވެެގންނެއް ައޅުަގނޑުމެމަކުރެވޭ ަވުގތު މެންދަރުއަޅުަގނޑުމެން އެ ވަުގތެްއަގިއ ދޭނަން. ހައްޔަ

  މިސާލަކަށް ބަންދުަގިއ ހުންނަ މީހާެގ ަވކި ަގޑިއެްއ ނެތްކަމަށް ވަންޏާމުން ހަމަ ދަންވަރު ަގޑިއަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ވެސް ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންާވ ަގޑިއަށް ދިމާވެދާނެ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންެގ އެ މީހާއާ ސުވާލުކުރުުމެގ ކުރިންނާިއ  

އެާއއެކީަގ ެއީއ  އަދި  ވަންނަ  ަގޑިތައް  ބައެއް  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ބުރޫއަރާ  އިންތިޒާމުތަކަށް  ހުރި  އެތަނުަގއި  މި  އި 

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ހަމައެކަނި ކޮންސަރނަކީ. 

 

  ން: ކަދެްއކެވުވާހަދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުެގ ލީަގލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ސަލީމް 
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މު މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މި  ދަންަވރުދަޅައިަގއިޤަޝުކުރިއްޔާ  ހުރި  ވިސްނުންފުޅުަގއި  މި  މީހަކު    އްރިރުެގ  ވެސް 

ބައްދަލުނުކުރެވޭނޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި ާގނޫނަށް އައިްއސިްއޔާމުން ބަންދުކުރަންޖެހިދާނެ. އެ ހާލަތަުގއި ވަކީލަށް އޭނައާ  

ވެސް    ، މީެގ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ލާފައި މި މިސާލަކަށް ރޭަގނޑު ދަންވަރުއެއީ ވަރަށް ދެރަކަމަކަށްވެދާނެ. އެހެންވީމާ

އޭނަ   ހައްޔަރުކުރެިވއްޖިއްޔާުމން  ބައްދަލުކުޢަމީހަކު  އޭނަ  ވަކީލަކަށް  ކަމަށް  އެީއ  ން  ރުއްޔަނުކުރާ  ހާލަތެއް  ޚާއްޞަ 

 ޖެހޭނީ. މިސާލަކަށް މި ބަންދެއްަގިއ  ންބަލާފައި ބަންދުަގއި ތިބޭ މީހުނެްގ ވަކީލުން އެދޭއެދުމަށް އެ ކޮންޓްރޯލެއް ެގންނަ

  ހުރި މީހާެގ ވަކީލުން އައިސް ތިމަންނަ މި ަގޑީަގއި ބައްދަލުކުރަން ބޭނުމޭ. އެއަށް ކޮންޓްރޯލެއް އަންނަންޖެހޭނީ. އެ 

ބޫލުކުރަނީ.  ޤަވަކީލުން ބައްދަލުވުމުެގ ފުރުޞަތު މީަގއި ހުޅުވާލެވެން ޖެހޭނެކަމަށް  އެ  ވަުގތު ހަްއޔަރުކުރާ މީހާއަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ދެކެވުނު ވާހަކައިން އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ެވސް  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި މިހާރު  

މި  ަވކީލުން  މި  ދެކެވުނުއިރުަގއި  ވާހަކަ  މާއްދާއަށް  ިމއޮތް  އޭރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުމަކީ  މައިަގނޑު 

ޑަށް އެދެން  ބައްދަލުކުރުމުެގ ަގޑިތަކާ ބެހޭޮގތުން އަދި ކަނޑައެޅުނަސް ަގާވއިދު ހަދާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮ

ވެސް އެ ބަންދުކުރާ ަގޑީަގއި ކަމުަގއި ވަންޏާ ވަކީލަށް   މި ބަންދުކުރާ ގަޑިއަކީ ދަންަވރު ގަޑިކަމަށް ވަންޏާ އެ ަގޑީަގއި

ނެތްޢާދެން    .ޮގތަށް  ލިބޭނެފުރުޞަތު   ބަްއދަލުކުރުން  ދަންވަރަށް  ބައްދަލުކުރުން  ދަށުން  އުސޫލުެގ  ކަމުަގިއ    އްމު 

ކު ހަްއޔަރުކުރާ ވަުގތުަގއި ެއ ަވުގތުަގއި ެވއްޖިއްޔާ ަވކީލަށް ެއކްސެސްެވވޭނެ ޮގތަށް ެއކަން ވީނަމަވެސް މިހާރު މީހަ

ަގާވއިދު ހެދިެގން ޮގްއސިްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ލިބިެގންދާނެހެން. 

 ށް ދާންވީނޫންތޯ. އްރިރު ދެން އޮތް މާއްދާތަކާިއެގން ކުރިއަޤަ، މުއެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ެއއްކަމެްއ ފާހަަގކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ މީަގއި މި ދައްކަނީ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއާވ    !އާދެ

މިސާލަކަށް އެ މައްސަލައިަގިއ  ޙުކުމެއް ިއއްވާ ޖަލުަގއި ބަންދުަގއި ހުރި މީހަކަށް    ،މީހާެގ ވާހަކަ އެކަނި. އެހެންނަމަވެސް

ެވސް އޭނަ ަވކީލަކު އެހެން ެއޕީލެއްެގ ކަެމއްަގއި އެހީތެރިެވދިނުމުަގއި ދާ ވާހަކަ ނެތީމަ    ކަމެްއަގއި  އަދި އެ ނޫން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އްކިހިނެ ނެތްހެން.  އަލިއަޅުވާލާފަެއއް  އެކަމަށް  ވެސް  ބިލުަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ތޯއޭ. 

 ދާނެތޯ ބިލަށް އެ ވާހަކަ.  އިތުރުކޮށްލެވި
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  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަޅުަގނޑުމެން އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޙުކުމެއް   ކަންނޭމިހާރު  މީހާެގ ސިޓުއޭޝަން  މުނތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ފާހަަގކުރަނީ. ޤަެގ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އްރިރު 

އެޑްރެސްކުރަ މި  ީމަގއި  އެހެންވީމާ އެކަމަކު  ދެއްތޯ.  ވާހަކަ  މީހުންެގ  ލިބޭ  ދަޢުވާ  މީހުންނާއި  ތުހުމަތުަގިއވާ  ، ނީ 

      ހިތަށްއެރީ ސާފުކޮށްލާނަމޭ.އަޅުަގނޑު

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ފަހުން ވެސް ވާންޖެހޭ ޙުކުުމެގ  ހީވަނީ.ހުރިހާ އެއްޗެއް...  ދަށުންހެން އަޅުަގނޑަށް  މީެގ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ހެން. 

 އަޅުަގނޑު ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމްކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސެ

ލާނަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ޕްރެކްޓިކަލް  އިހެން ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވައްޟޫޢުަގިއ އަނެ ޢުައޅުަގނޑު މި މަ  !އާދެ

ކަމެއްހެން މިއުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަޖުރިބާތަކަކާ ުގޅިެގންހެން މި ވާހަކަ ލިޔެެގން މިއުޅެނީ. މި ދެންނެވީ މި ބައެްއ  

ަގޑިއިރު ވެސް ވަކީލުން ހަމަ ފަހަރަކު ޑިއުޓީ ބަހަިއެގން ތިބެން ެއޮގތަށް ހަމަ ހުއްދަކުރާނީތޯ    24އެހެންނޫންތޯ    ބޭފުޅުން

ކަންކަމަށް   ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް  ެއ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހުންނާނެ.  ކަންތައްތަކެއް  ޕްރެކްޓިކަލް  މީެގ  ދެން  ނޫންތޯ. 

ދީެގ ޖާަގ  ަގވާއިދަށް  ޮގތަކަށް  އަނެ ބުރުނާރާނެ  ެގންދެވިއްޖިއްޔާ  އެކަން  މި އްން  މައިަގނޑު  ރަނަގޅުވާނެހެން.  ހެން 

ވެސް ބައްދަލުވުން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް    ެވސް ވަކީލެްއެގ ފުރުޞަތު ލިބުން. ވަކީލުންނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  އުސޫލަކީ އަބަދު

މި ހައްޔަރުކުރެވޭ ަގޑީަގއި ެއ ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅަންވީ އެްއަގޑިއިރުވަންދެން ވަކީލާ ބައްދަލުވެވޭނެއޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ހައްޔަރުކޮށްފައި ަގޑީަގިއ  ދަންވަރު  ކަމަކީ  ތަޖުރިބާކުރެުވނު  ބައެއްފަހަރު  ކުރީަގއި  ތަންކޮޅެއް  ބުނަނީ   ތަޖުރިބާއަކީ 

ެއއީ    8ހެނދުނު   ބައްދަލުކުރަން.  އަންނާށޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢާޖެހީމަ  ފުލުހުންެގ  ހައްޔަރުކުރަްއވާނީ  އްުމކޮށް 

، ދެން މި ދެންނެވީ ހަމަ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން އިނޭގ ބުރާސްފަތި ދުވަހުކަން ިގނައިން ހައްޔަރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ހެން ހަދައިެގން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން.  އްހަކަ އިނޭގތޯ މި ހުންނަނީ. އަނެ ހުރި ވާންސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ފެންނަ
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ހައްޔަރުކުރާނީ   މީހުން  މައްސަލަތަކުަގއި  ބޮޑެތި  އެހެންވީމާޢާޖިނާޢީ  ދުވަހު.  ބުރާސްފަތި  ެއޮގތަށް އްމުކޮށް   ،

، އެ  ކަމަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ  ހައްޔަރުކޮށްފައި މިހެން ދިމާެވފައި ހުރީމަ އެ ވާހަކަ މި ބިލުަގއި ލިޔެވިފައި އޮތް

ބޭފުޅުން ވިސްނާ ވަޑަިއެގންފައި އިބާރާތްތައް ބަދަލުކޮށްލީމަ އަޅުަގނޑަށް    ޕްރެކްޓިކަލް މައްސަލަ ހައްލުާވ ޮގތަކަށް ތި

 . ޝުކުރިއްޔާ.  އިނޭގތޯ ހީވަނީ މި މައްސަލަ ހައްލުވާނެހެން

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަރުވާނަން.  ޢަލީ ޙުސަިއނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ޢަލީ ޙުސައިން އެދޭތީވެ 

 

  ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ކެންދޫ

އަނެ އެްއޗަކުން  ވިދާޅުވި  ޕީ.ޖީ  ދެންމެ  ހަމަ  ވިދާޅުވީމަ އްއަޅުަގނޑު  ހަމަ  އެހެން  ފެނެޭއ  އެބަ  ދިރާސާއަކުން  ހެން 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އަސްލު ހަމަ ރިސަރޗެއް ހައްދަވާފައިތޯއޭ ތި ވިދާޅުވި އަދި އެޮގތަށް ޙުކުމްކުރާ ވަކި ދުވަހެްއ  

 އެހެން ރިސަރޗަކުން އެނިގަވޑަިއެގންފައި އެބައޮތްތޯ.   

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޝަމީމްކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޕްރޮސެ

ދަނީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޖީ އޮފީހުެގ ަމސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރަމުން މި

ދުވަހާިއ، މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވޭ ެގ މަްއޗަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިނޭގ ކޯޓުން މަްއސަލަ ޙުކުމްކުރަްއވާ  އާއި ޑާޓާ

ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްކުރަމުން މި ޢުދުވަހާއި، ޙުކުމްކުރާ ަވުގތާިއ މިކަންކަމުެގ މަ

ތޯ  އްމުކޮށް ޙުކުމްކުރާނީ. ކޮން ފަނޑިޔާރަކު ކޮން ޮގތަކަށްޢާ އިނޭގނެ ދުަވސްކޮޅަކުން ކޮން ފަނޑިޔާރަކު ކޮން ަގޑިއަކުތޯ  

އެހެންީވމާ ޙުކުމްކުރާނީ.  މަވެސް  އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ ޢު،  އެނޭގ.  އޮތްތަނުަގިއ  ލޫމާތު  ކުރިއަށް   ،

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ޕޮލިސީ ލެވަލްެގ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ފީޑްކުރަމުން ެގންދާނަން   ލޫމާތު ތިޢުއަޅުަގނޑުމެން އެ މަ

 ޝޫކުރިްއޔާ.  .އިނޭގތޯ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

، ކުރިއަށް ދެން އޮތް މާއްދާ އަދިވެސް އެބަޮއތް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެތިން ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ  !އާދެ

 މާއްދާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި    . ފަހަރެްއަގއި ތިއިނޭގތޯވެ  އަދި ެއއް ތަންކޮޅު އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ސާފު ނުވާހެން ހީވާތީވެ  !އާދެ

ވެސް އޮވެދާނެ. އަޑުނީވޭ މިސްވާ ތަންތަން ކޮޅު. މި ޙުކުެމްއަގިއވާ މީހާއާ ބައްދަލުކުރަން ަވކީލަކު ބޭނުންެވއްޖެނަމަހީ 

ްއޮގތަކަށް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތިްއޔާ މަްއސަލައަކަށް ެމދުވެރިވެދާނެތޯ. ަމއްސަލަެއއް  އެީއ މި ާގނޫނުަގިއ މި ވާހަކަ އެ

 ؟ ދިމާވެދާނެތޯ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑު އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  

 

  ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ 

ވަނަ ާމއްދާއަކީ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގިއވާ މީހާއަށް ކޭޓަރކުރާ ވަކީލުެގ   51މިއީ އަޅުަގނޑު އަސްލު ދެންެމ ފާހަަގކޮށްލި  

ކުރެއްވި އިޝޫެގ ޙުކުމުަގއިާވ  އްރިރު ފާހަަގކުރައްވާ ޮގތުން މީަގއި ދެންމެ ފާހަަގޤަދެން މު  ކުރާ ވާހަކަ.އެހީތެރިކަން ކޭޓަރ

ހިމެނިފައި    ށް މި ބިލުެގ ތެރޭަގއިމީހެއް ނޫނީ އެޕީލެއް ކުރަން އެދޭ މީހާއަށް ަވކީލެްއެގ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަ

 ލާފަ. އިޝަނެއް ދެވިދާނެ ެއއްކޮށް ބަލަސްނުވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަން ވިސްނާލާފައި އެއަށް ސަޖެ

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

، އަދި ކޮމިޓީ މަރުހަލާަގއި އެކަންކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތެއް  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ

 ކޮށްލާނަން. އެ މިހާރު ދެން ކުރިއަށް އޮތް މާއްދާއިެގން ކުރިއަށް ދާންވީ ނޫންތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިވ  ެގ )ހ( އަށް އަންނަނި  53ވަނަ މާްއދާއަށް ެގންނަ އިޞްލާޙެްއ    60ދެއްތޯ. ެއއީ    53ދެން އޮތް މާއްދާ އެީއ    !އާދެ

އެްއކަލަ ސްޓް ބުނެ  ޕީ.ޖީެގ ކޮމެންޓެއް  ރިޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުމޭ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މައްސަލަިއަގއި  ޕް ސަރޗުެގ 

މި މެޝިނަރީ ބޭނުންކޮށްެގން    ، އެ ސްޓްރިޕް ސަރޗު އެ ނިޒާމު ެއޮގތަށް ބޭނުން ނުކޮށް އެހެންނަމަވެސްެގ އޮތީނކަންނޭ
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ެގ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވަނީ.  ނ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެހެން އިންތިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ެއކަން ކުރެވޭނެ ޮގތް ހޯދުމަށް ކަންނޭ

 ަވޑަިއަގންނަވަނީ.  ތޯ ދެކެއްސްޓްރިޕް ސަރޗްކުރުމާއި މެދުަގއި ކިހިނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޝަމީމް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

މު  !އާދެ އިްއޒަތްތެރި  މާއްދާައށްވާނެޤަޝުކުރިްއޔާ  އެ  ކޮމެންޓެއް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   .އްރިރު. 

ވެދާނެއޭ. ެއ ނޫންޮގތަކަށް އެ މަްއސަލަ ޤަބޫލުނުކުރެވުނީ ސްޓްރިޕް ސަރޗް ނަހަދާ ހެދުމަކީ އެހާ ރަނަގޅު ކަަމކަށް ނު

ފެނިވަޑައިަގންނަ  މިކަމުަގިއ  ފުލުހުން  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  ެއޮގތަކަށް  ވާ  ހައްލުކުރެވިދާނެޭއ.  ވިދާޅުވީމަ  ޮގތެއް 

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ  ހެން ޖުމްލަ ކޮމެންޓެއް މިއީ ދެން. އެ ފުލުހުންނަށް  އްއަޅުަގނޑުމެން އިޢުތިރާޟެއް ނެތްހެން. އަނެ

ައސްލު  އެކަުމަގއި  ނޭނެގ  ނުވާތީ  ބަޔަކަށް  ބައިވެރިވާ  ލެވަލަށް  އެ  ތަޙުޤީޤުކުރުމުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަކީ  މީަގއި 

ކިހިނެންއޮންނަ ެއހެންވީމާއް ވީ  ކުރިއަށް ކަމެއް.  އަޅުަގނޑުމެން  ެއޮގތަކަށް  ވިދާޅުވީމަ  ބަސްފުޅެއް  އެއަށް  ފުލުހުން   ،

 ޔާ.  ޝުކުރިއް .ދާނަން

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން އެކަުމަގއި އެްއޗެއް ދަންނަވާލަންެވެގން. 

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޝިފާއުސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޙަސަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްެގ 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެްއކަމެއް މިއީ މި މާއްދާަގއި މި ބަޔާންކުރާނީ ބޮޑަށް ހައްޔަރުަގއި ތިބި މީހުންެގ 

ފޯނު ވެއްދުމާއި ނޫނިއްޔާ ބަެއއް ކަހަލަ ޖަލަށް ވާހަކަ. ކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައެއް ތަޖުރިބާތައް އެބަހުރި ހަމަ  

ޓަކައި ހުރެ މި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކަންތައްތައް. އެ ސަބަބުތަކަށް  ވައްދަން ނުވާނެ ބަެއއް އެްއޗެހި ވެއްދުމާއި މި

ތި ނޫނިއްޔާ  ވެސް އަދި އެ ނޫން މަސްތުވާތަކެ  ފަހަރެއްަގިއ މިހެން ބުނާއިރުަގއި ނޫންކަމަށް ިވޔަސް ވެސް އަދި ފޯނު

ވައްދަން ުގނަވަން  ،ޖަލަށް  ޖިންސީ  ހަމަ  ތަކެތި  ބަެއއް  ނުވެއްދޭނެ  ނުވާނެ  ވެސް    ަވއްދަިއެގން  ވިޔަސް  ތެރޭަގއި 

ނޫނިއްޔާ ހަމަ ެއޮގތަށް މަތިން ބަލައިެގން ނޫނިއްޔާމުން ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް ެއޮގތަށް ނުކޮށް ވެއްޖިއްޔާމުން. ދެން އެ  

ދެން އޮންނާނީ އެކްސްރޭ މެޝިނާއި މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އޭެގން ދައްކަފާނެތޯ ނޫނީ ބެލިދާނެ  ނޫން ޮގތަކަށް ވެއްޖިްއޔާމުން  

ެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ޕީ.ޖީ އޮފީހުެގ ނޕްޝަނެއްެގ ވާހަކަ ކަންނޭެގ އެފަދަ އޮނެގ. އެއީ ކަންނޭނކަމެއް ކަންނޭ

ދާއިރުަގއި ވެއްޖިއްޔާުމން ދެން ޓެކްނިކަލީ ހުރި  ފަރާތުން ފާހަަގކުރީ. ދެން އޭަގއި ދިމާވާނެ އެްއކަމެއް އެ ހިސާބަށް  
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ޭއެގން މިސާލަކަށް ެއކްސްރޭ މެޝިނަކުން ވެއްޖިއްޔާމުން  ދައްކާނެތޯ މި ބުނާޮގތަށް ެއއަށް ނާރާނެ    ، ބައެއް ޑިފިކަލްޓީ

އެއްޗެހި   ކޮށްެގން  ކޮންސިއުމް  އަޅުަގނޑުމެނުވައްދާކުރެވޭނެ،  ޮގތަށް  ވެސް  އެއީ  ވަންޏާމުން  ންނަށް  ނޫންކަމަށް 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ އޮޕްޝަނެއް. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީކީެއއް މާލޭެގ ވާހަކަެއއް ެވސް ނޫން. ހަމަ ފުލުހުންެގ 

އެހެންވީމާ ވާހަކަ.  ދިމާލެއްެގ  ހުރިހާ  ހުންނަ  މަރުކަޒެއް  ކޮމްޕްލިކޭޝަންސްތަކެްއ    ،ކަސްޓޯޑިއަލް  މިކަހަލަ  ބަޖެޓާިއ 

އި އަދި އެ ވަސީލަތްތަކާ އެކީަގއި ކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުންނާނެ. އެ ފުރުޞަތުތަކާ

ޭއެގން   ވާހަކައަކީ  ޕްރެކްޓިކަލީ  އެީއ  ވެދާނެ.  ކަމަކަށް  އެއްބަސްެވވިދާނެ  އެއަށް  ނޫނީ  ކޮށްލެވިދާނެ  ވަރކް  ވެސް 

ކޮންމެހެން މި މާއްދާަގއި ސްޓްރިޕް ސަރޗުެގ ވާހަކަ    ެވސް  ހުރަސްތަކެއް ދިމާނުވާނެ ކަމަށްވަންޏާ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން

ނޫނީ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ާގތުން ބަލަންޖެހޭ ވާހަކަ މި ެގންނަނީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އެހެން ބައެްއެގ  

ެގއްލުމެއްާވކަ ހުރި   ނޫން. އެކަމަކު ހަމަ ބައެއް ތަކެތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ށްކަރާމާތަށް އޭެގ ސަބަބުން  މިހާތަނަށް 

އެކްސްޕީރިއެންސްަގއި ބަެއއް އެްއޗެހި އެބަހުރި ވެއްދިފަ. ހަމަ ބައެއް ެއއްޗެހި މި ބުނި ޮގތަށް ވަރަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ  

ވެސް އެބަހުރި   ެވސް ހަމަ ފޮރުވަިއެގން ަވއްދާ ހާލަތް  ނޫނިއްޔާމުން ހަމަ ަގިއެގ ތެރޭަގއި ޖިންސީ ުގނަވަން ތެރޭަގއި

ހެދުމުެގ   ،މި މާއްދާަގއި އެއަށްވުރެން ހަމަ މަތިން  އި ޓަކައި، ައސްލުަގ  ، އެފަދަ ސަބަބުތަކަކަށްހެންވީމާހަމަ ދިމާވެފަ. އެ

ލާ ނޫނިއްޔާ މަތިމަތިން ބަލާލުމުެގ އިތުރަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީއަކަށް ވައްދާއިރު އިތުރަށް އެއަށްވުރެން އިމަތިން ބަލަ

 މި ހިމަނާފައި އެ އޮތީ.  ާގތުން ސަރޗްކުރުުމެގ ބޭނުން އަސްލުަގއި

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު އަދި ކުޑަެއއްޗެއް ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތެއް އެރުވުުމެގ ކުރިން. 

އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލިބުނުއިރުަގއި މި އޮންނަނީ ސްޓްރިޕް ސަރޗެއް  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ޑްރާފްޓް މި އިޞްލާޙު  

ހަދަންވާނީ އެއީ )ބ( މި މާްއދާެގ. ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޮއފް ޕޮލިސް ރޭންކަށްވުރެން މަތީ ރޭންކުެގ އޮފިސަރެއްެގ  

ނާފައި އެ އޮތީ ލިޔުމުން  ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުަގއި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީން ބަދަލުކުރިއިރުަގއި މިހާރު ހިމަ 

ވެސް ެގނެްއސަ   ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކަމަށް އެކަން ކުރެވޭނީ. ދެން ކުދިކުދި ެއކަހަލަ ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

 އް އަރުވާނަން.  ތެއިންނާނީ. އަޅުަގނޑު ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޝަމީމް  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސެ
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ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުލުހުން އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ޭއެގ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކޮންޓްރޯލްތަކަކާ   !އާދެ

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެންނަނީ އިނޭގތޯ  ކަމެއް އެްއކޮށް އެކަން ކުރުމަކީ ހަމަ ރަނަގޅު

 

  އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑު ދެން ހަމަ މި ދެންނެވި ކަންތަކުަގއި ކޮމެންޓެއް ފުލުހުންެގ ފަރާތުން ބޭނުން. އެއީ މީެގ ކުރިން ލިޔުމުން 

 ހުއްދަ ހޯދައިެގނެއް ނޫން މިޮގތަށް ކުރަނީ. އެއީ މިޮގތަށް ިމ ބަދަލުވީމަ ކިހިނެތްތޯ އޭރުންވާނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އު ޝިފާސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޙަސަން  ސަރވިސަސްެގމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ސަރޗްކުރަންޖެހޭ.  ދިމާވެދާނެ  ހާލަތެއް  ކުއްލިއަކަށް  އެއްކަލަ  މި  އޮންނަން  ހުއްދަ  ލިޔުމުން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް 

ރަންޖެހޭނެ ކަހަލަ ޮގތެއް ެގނައުން ރަނަގޅު  އެހެންވެއްޖިއްޔާމުން ހުއްދަ ައނަގބަހުން ހޯދާފައި ެއކަމަކު ލިޔުމަށް ބަދަލުކު

ެގ. ެއއީ އެ ހާލަތަށް ބަލާފައި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މި ލިޔުމުން ވާހަކަައކީ ސޮިއކޮށްފައި ދޭ ހިސާބުން ކުރުމުެގ  ނކަންނޭ

ނަ ވީއެންމެ  އޮންންއެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ފެންނަ  ،ކުރިއަށް ަވކި ރޭންކެްއެގ ފުލުހަކު ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ. އެއީ ލިޔުމުން

 އަވަހަކަށް ލިޔުމަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަހަލަ ޮގތެއް ެގނަުއން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހާލަތެއް ެގނައުން ރަނަގޅުހެން.  

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މު އިނޭގތޯ.  ކޮމެންޓެްއ  ޤަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން  އެބައޮތްތޯ  ުގޅިެގން  ާމއްދާތަކާ  މި  އިތުރަށް  ކޮބައިތޯ  ްއރިރު 

 ބޭނުންވާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަށް  ޢުދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އޮތީ ދެވަނަ ކަރުދާހުަގއި ޮއތް ވާހަކަތައްހެން. ެއއީ އިތުރު މަ

ފާސްކުރުމުެގ ކޯޓު އަމުރެއް    އިވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ެއއީ ބަލަ  36ފުކޮށްލި މައްދާތަކެއް ދެއްތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން ސާ

ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ބަހައްޓާ މުދަލުެގ އިންވެންޓްރީެއއް ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު އެކުލަވާލަންވާނެެއވެ. އެކަން  

ފިސަރަކާއި ތަނުެގ ވެރިފަރާތުެގ ނުަވތަ ތަނުެގ ވެރިފަރާތް ނެތް  އިދާރާެގ އެހެން އޮ  ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާކުރަންވާނީ  

ރުަގއެވެ. ފަނޑިޔާރުންެގ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކޮމެންޓް  ހާޒިހާލަތެއްަގއި ވެރިފަރާތުެގ މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއްެގ  

 ދާއެްއ. ނަިއބު މުޤައްރިރު ތަފްޞީލުކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް ކޮމެންޓް ލިބިފައިވާ މާއްއެބައޮތް ޕްރޮސެ 



 2020 އޮގަސްޓު 18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން 47ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

45 

 

ްއވާފަ. ކޮން ބަދަލެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ެގންނަން ފެނުނީ ނޫނިއްޔާ އުނިކުރަން  ންތައް ބައްލަވާލައުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ ލިޔެކި

 ؟ދިމާވީ ތަނުެގ ތަނުެގ އެ އިޝޫ، ތަނުެގ އެ ލަފްޒުެގ ދެއްތޯ އިޝޫއެއް ؟ ޓީއަށް އޭރުަގއިފެނުނީ ކޮމި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާ

އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހާރު މި ސާފުކޮށްލަނީ އިނޭގތޯ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި ބަދަލެއް މިއަީއ މީެގ ކުރިން  

ތު  ޙަވެރިފަރާތުެގ މަސްލައޮންނަނީ މުދަލުެގ ވެރިފަރާތުެގ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނެތް ހާލަތުަގއި  ތު ާގނޫނުަގއި މިޢާއިޖުރަ

ކުރީ ތަނުެގ ވެރިފަރާތުެގ ނުވަތަ ތަނުެގ ވެރިފަރާތް ނެތް ހާލަތުަގިއ     މިލުހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް. އަޅުަގނޑުމެން ބަދަ

  . ެގނައީ  މުދަލުެގ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތަން މި  ،ވެރިފަރާތުެގ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް. އެހެންވީމާ 

  ތު ާގނޫނުަގއި މިޢާކަމާ ުގޅިެގން އަސްލު ބޮޑަށް ކޮމެންޓަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތީ ބާއްވާފަ. އެއީ މިހާރު އިޖުރައެ

ބަދަލުކުރީ ތަނުެގ ވެރިފަރާތުެގ ނުވަތަ ތަނުެގ ވެރިފަރާތް ނެތް   އޮތީ މުދަލުެގ ވެރިފަރާތް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހާޒިރުަގޭއ. އެއީ އިނޭގތޯ. ދެން ޕްރޮސެތު ހިޙަހާލަތުަގއި ވެރިފަރާތުެގ މަސްލަ

ފަރާތް ިމޮގތަށް  ހުރި  ލާޙުަގިއ ތަނުެގ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ހަވާލުވެޞްއޮފީހުެގ ފަރާތުން މި މާއްދާައށް ހުށަހަޅާފައިވާ އި

އީ އިނޭގތޯ މުޤައްރިރު މި މާއްދާއާ ތުަގއި ލިބިފަ. އެ ހިމެނުމަށް ފެންނަކަމަށް އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓެއް ޮގ

 . ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް..

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ؟ފަނޑިޔާރުންެގ ޖަމްޢިްއޔާއިން ެވސް ދެއްތޯ !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ފަނޑިޔާރުންެގ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވެސް ހަމަ މީަގއި އެބައިން ކޮމެންޓް ލިބިފައި އިނޭގތޯ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ބޭބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިަގންނަވާ ޮގތެއް ސާފުކޮށްލެްއވީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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 ައރުވަން. އް ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތެ.އޭ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

  ،ހެންވީމާއެ  .ވެސް ހަމަ ހިމެނޭޮގތަށް މާނަކުރުން ހިމެނެނީ  ވާލުވެހުރި ފަރާތްހަ މީަގއި ވެރިފަރާތް މާނަކޮށްފަިއ އިންނައިރު  

ހުރި ފަރާތް އެ ފްރޭސް ޔޫޒް ނުކުރިޔަސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އޮތްޮގތުން ސުވާލެއް    ވާލުވެެގންހަކޮންމެހެން  

މިީއ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި    އިނުއުފެދޭނެ ކަންނޭނޭގ ވެރިފަރާތް މާނަކޮށްދީފައި އޮތީމަ. ދެން މިހާރު ރަތްކުލައިަގ

 އޮތް ފްރެއިޒެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އެއީ ކޮމެންޓެއް އިނޭގތޯ ފަނޑިޔާރުންެގ ޖަމްޢިއްޔާެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް. ކޮމެންޓެއް ެއއީ އިނޭގތޯ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:   ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އައިޝާ މުޙައްމަދުެގ އޮފީހުެގ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ެއއީ ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ިއދާރާެގ އެހެން އޮފިސަރަކާއޭ    .ކަންނޭނގޭ   މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އޮތްޮގތުން ސާފު

 ބުނީމަ އެއީ އެ ތަންފީޛުކުރާ އޮފިސަރު ހިމެނޭ ޮގތުން އަދި އިތުރު މީހެއްެގ ވާހަކަހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސާފު 

 ކަންނޭނޭގ އެބައި.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

މުޤަ އިނޭގތޯ  އޮތްއެއީ  ދެން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް.  ުގޅިެގން  މާއްދާއާ  ެއ  ދާންވީ   އްރިރު  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާއަށް 

 ؟ނޫންތޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު



 2020 އޮގަސްޓު 18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން 47ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

47 

 

މާއްދާގައި އޮތް  މި    ދެން  ހަމަ  ޖުމްލަޮގތެއްަގއި  ތަނުެގ  ވެސް  ބަދަލުަގއި  ވެރިފަރާތް  މުދަލުެގ  ހަމަ  ފާހަަގކުރަނީ 

އެއީ ހަމަ އިންވެންޓްރީެގ ކޮޕީ ދޭއިރުަގއި އެ ދޭންވާނީ ތަނުެގ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ    .ވެރިފަރާތަށް އެޮގތަށް ބަދަލުކުރެވިފަ

މަސްލަ ވެރިފަރާތުެގ  ހާލަތުަގއި  ނެތް  ފަރާތައްޙައޭނާ  ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ  ތަން  ތު  އޮފިސަރު  ާގނޫނު  އިދާރާެގ  ފީޛުކުރާ 

ެގ    36އޮތީ. އެއީ    ބަދަލު އިނޭގތޯ މި މާއްދާއަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ެގނެސްފަިއ މި  ދޭންވާނެއެެވ. އެ ހަމަ އެ

)ލ( އެބަ ،  )ތ(    .ެގ )ދ( ެގ ފަހަތަށް ދެ އަކުރެއް އެބަ އިތުރުކުރޭ  36)ބ(. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި އިތުރުކުރަނީ  

( އަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓްސް ލިބިފައި އެބަހުރި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ެވސް  އިތުރުކުރޭ. ދެން )ތ

  ، ނޫން  .ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން އަދި ފުލުހުންެގ ފަރާތުން ވެސްއަދި ފަނޑިޔާރުންެގ ޖަމްޢިއްޔާއިން ެވސް، ޕްރޮސެ

އެީއ    .ެގ )ތ(  36ެއއީ  ؟ އިެގން ކުރިއަށްދާންވީ ނޫންތޯފުލުހުންެގ ފަރާތުން ނެތް ޭއަގިއ ލިބިފަ. ެއ މާއްދާއާ   .ނޫން

 އޮތީ ހަމަ މިދެންނެވި ތަންކޮޅު އެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓް އޭރުަގއި ައިއޮގތުން.   )ބ( ަގއި އެ ، )ރ(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތި މިހާރު  ކޮންހިސާބެއްތޯ  ސިރާޖު  ލިބިފައި؟ ވިދާޅުވެލައްވަނީ  އެބައި  އަޅުަގނޑަށް  ޑޮކިުއމެންޓުަގއި  ނެތީމަ   ހުރި 

 ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުަގއި ވެދާނެ  ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވޭ މިހެން ކުރިއަށްދާން އަޅުަގނޑަށް އިނޭގތޯ. އެކަމަކު ފަހަރެްއަގއި ތި

 ކަންނޭނޭގ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

އޮތީ އެހެން ޑޮކިއުމެންޓެްއ    އަޅުަގނޑަށް މި  .ނޫން  ،ނޫން  ... ެގޙު ލާޞްއޮތީ ނޫންތޯ އި  ދަނީ މި  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި

  ، އަށް ދާންޖެހޭނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ  47  .47އިންނާނީ    ،ދެން އެހެންވީމާ  . ނިމުނީ  ެގ )ރ( މި  36އިނޭގތޯ ބެލުނީ.  

 ނި ައޅުަގނޑުމެންނަށް.ތަނުެގ ވާހަކަ އެކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވެސް. ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤާ ބެހޭ   ރާއެއް ކޮށްލެވިއްޖެ ދެއްތޯ ކުރިންާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަ  47  !އާދެ

 ވާހަކަތަކެއް އަންނާތީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު



 2020 އޮގަސްޓު 18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން 47ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

48 

 

 ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. .އަޅުަގނޑު އޭ !އާދެ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ައޅުަގނޑުެމން އެހެން ހިމަނާފައި އިނީ ަގއި އެހެން ާގނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ، އޭރުަގއި އަސްލު    47

އް  ޟެއަޅުަގނޑުެމން އެކަމަށް އިޢުތިރާ  ،އޭރު ެއއްކަލަ ޓެރަރިޒަމް އެކްޓުަގިއ ެއޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ. އެހެންވީމާ

 ހުރި އަކުރުތަކުެގ.  ެގ ދެން  47ނެތް އަސްލު މިބައި އުނިކުރުާމއިމެދު 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

އެހެންވީމާ ވެސް  މާއްދާަގިއ  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ފަރާތެއްެގ    ،ޝުކުރިއްޔާ  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ެގ    47ައޅުަގނޑުމެން ދެން އޮތް މާއްދާއާިއެގން ކުރިއަށްދާނަން. އެއީ    ،ކަަމކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ  ކޮމެންޓެއް އޮތް

 )ރ(.

 

  ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 !އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

އޮތީ، ިމވެސް ހަމަ ނިމިފައި އިން މާއްދާެއއް.    ކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މީެގ ކުރިން މި  ލާޙު މިޞްެގ )ރ( އި  47

ވަނަ މާއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެން    50  ،އެހެންވީމާެގ )ރ( އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ނިމިފައި އިން މާއްދާއެއް.    47

 ދަނީ.   މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ،އެހެންވީމާ   .މި މާއްދާަގއި ވެސް މި އިދާރާެގ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ދެވޭ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުެގ ވާހަކަ ކަންނޭނެގ  !އާދެ

 ؟ން އެނިގލަން ބޭނުންވާނެ ނޫންތޯމިކަމާ ދޭތެރޭ ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތް ކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑުމެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު
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49 

 

 ދެންނެވި ވާހަކަ.  އަޅުަގނޑަށް އެހާ ސާފެއްނުވި ދެންމެ ތި؟ ކީކޭތޯ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރުމާ ހިއްސާއެހެން ތަންތަނަށް  ނޫން  ސެލްފް އިންކްރިމިނޭޓިންގ ާވހަކައެއް އެހެން މުއަްއސަސާައކާ އަދި ފުލުހުން  

ޓީން ދެނެަގންނަންޖެހޭނެ  ޮގތެއް ކޮމި  ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިަގންނަވާ  މިކަމުަގއި އެ  ،ބެހޭޮގތުން އޮތް ވާހަކައެއް. ެއހެންވީމާ

 ؟ ނޫންތޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

 ؟ފާހަަގކުރީ  ކޮން މާއްދާއެއްތޯ ތި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގިއ    ،ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު  ެގ )ރ(. އެހެން ާގނޫނެއްަގއި އެހެން  47އެއީ  

ފާނެ މަޢުލޫމާތަކީ ކުށުެގ  އިޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތުަގއި ފިޔަވައި ާގނޫނު ތަންފީ

މަތުަގއި މީހާއާ ދެކޮޅަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަުމަގިއވާނަމަ ެއ މަޢުލޫމާތެއް ެއ  ހުތު

ވަނީނަމަ   ކަމަށް  ލަތުަގއި ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިެގންެވއެވެ. އެްއވެސް ކޮމެންޓެއް އޮތްހާއިދާރާއަށް ނުދީ އެ  

  .ނަމަހީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބިލުަގއި ހިމަނާނީ ދެއްތޯނޫން .ވިދާޅުވެދެްއވުން އެދެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

މި މާއްދާއާ ުގޅިެގން ައޅުަގނޑުމެން ދެކެވުނު ވާހަކައަކީ މީަގިއ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި    !އާދެ

ޖަ ލިޔުމުަގިއ  މި  ހާލެވިފައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮންމެހެން  މިއީ  ވާހަކައެއްތޯއޭ  ނެތަސް  ޮއންނަންޖެހޭ    . ާގނޫނުަގއި 

މިޤާ ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ވެސް    ނޫނުއަސާސީން  ާގނޫނުަގއި  މި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ދީފަ.  އެބައޮތޭ  ޙައްޤު 

ކޮމެންޓަށް އޭރުަގއި މި މާއްދާ ވާހަކަ ލިޔާނީތޯ، އެ ބޭނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި    ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިއޮތްޮގތަށް މި

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭތޯއޭ  ،އަހަން މިޖެހުނީ. މި މާއްދާަގިއ ހަމަ މިބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިބުނާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ 

  އަޅުަގނޑުމެން އޭރުތު ާގނޫނަށް ލާން. އުނިކުރުމާ ދޭތެރޭަގއި އަސްލު ކޮމެންޓަކަށް  ޢާއެވާހަކަ ތަކުރާރުކުރަން އިޖުރަ 

 ޖީއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން..އަޅުަގނޑު ޕީ؟ ިވސްނުމަކީ މިކަމުގައި  އެދިފައި އެ އޮތީ ކޮބައިތޯއޭ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް

ެގ ފޭށޭ އިބާރާތް އުނިކުރަން.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ އެ މާއްދާ   !އާދެ

ކަމަށް    ކަމަށް އަދި ކޮންެމހެން އޮންނަންޖެހޭ   ކަމެއް  އެ މާއްދާ އޭެގ ޒާތުަގއި ެއޮގތަށް އޮތުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު

ވެސް ިމހުންނަ އަސާސީ ޙައްޤުތައް    ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ކޮންމެ އެއްޗަކުން ކިޔާއިރު

ާވހަކަ ދަންނަވަން އިނޭގތޯ.    އެ  ،ކަށް ނޯޅޭވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގފައި އޮންނަން. އޮންނަން ފެންނަނީ އެހެންވީމާމީހަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އަޅުަގނޑު ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން.   ! ޝުކުރިްއޔާ. ދެންއާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާއު ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ޙަސަންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ 

ކަމަށް ބެލެވޭ އެްއކަމަކީ ެއއަށްފަހު،    ކަމަށް ނޫނީ އޮތުން ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ އެ މާއްދާ އޮންނަންވާނެ

  ޑްވޯސް އެންފަރެންސެއް ނެޭގނެ ވާހަކަ ބުނާއިރުަގއި މިވަރެްއެގ އެ   )ރ( އަށްފަހު )ބ( ަގއި މިބުނަނީ ކޮންމެވެސް

ވާހަކަ ނުެގނެސް އަދި ަވކިން ހަނިކުރެވޭނެ ނޫނީ އޭަގއި އޭނައާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވާހަކަެއއް ެގންނައިރުަގިއ  

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކިޮގތަކަށް ޮއވެފަިއ  ވާހަކަ ެގނައިމަ ވަރަށް އެ ޙައްޤުތައް    ސް ައދި އެމުޅިއެްއކޮށް މިއަށް ނުޮގ

 ވާހަކަ ނުެގނެސް ެގނައިމަ ތަންކޮޅެއް ކޮށިއެރުމެއް އަދި މާ ބޮޑަށް އުޅޭނެ  އެާއއި ހަމަ ފުށުއަރާ ެއއްޗެްއ ދެން މި

ެއ  ވާހަކަ ބުނެފައި ކަންނޭނޭގ އެ ހަނިވާ    މިބަޔާއި އެކީަގއި ކަންނޭނޭގ، މިފާހަގަވަނީ.    ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް

 ވަރެއް ެގންނަންވާނީ.ރެވޭ މިންކު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ކޮމެންޓެއް  އެކަށީެގންވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބެހޭޮގތުން  މާއްދާއާ  އެ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މީަގއި ބަލާފައި   އިތުރަށް ވީހާ  ،ލިބިއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. މުޤައްރިރު އެހެންވީމާ

އި ޑިމޮކްރެޓިކް  ޞްއޮންނާނީ  މިނިވަން  ެއ  ދެން  ނާރާނެޮގތަކަށް.  ބުރޫ  ޙައްޤަކަށް  އަސާސީ  ވެސް  ލާޙުކުރިއިރުަގިއ 

ން އަސާސީ  އުސޫލުތަކުން ހިންާގ ޤައުމުތަކުަގއި އެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހަމަ ނުހިފަހައްޓާ ވީވަރަކު
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ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ  އޮންނާނީ.    ޙައްޤުތައް  ވިސްނާފަިއ  ބޮޑަށް  މަސައްކަތްކުރިއިރުަގިއ  ިމ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮގތަކަށް 

މިކަން    ،އެހެންވީމާ ވެސް  ާގނޫނެއްަގއި  ހުރިހާ  އެއީ  ތާއީދުކުރެވޭ.  ހަމަ  ނުކުތާ  ފާހަަގކުރި  އެ  ވެސް  ައޅުަގނޑަށް 

ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެއަށް ތާއީދުކުރެޭވ    ،ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ  ކަމެއް  ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ ހަމަ މުހިންމު

 އިތުރަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާންވީ ނޫންތޯ ދެން އިން މާއްދާއާިއެގން.   ،އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ    50ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    .ވަނަ މާއްދާ  56އެއީ  ؟ ވަނަ މާއްދާ ދެއްތޯ  50ދެން އެއީ    !އާދެ

އޭނާ ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެ    - 5)ށ(    50ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެްއ އިތުރުކުރުން.    4

ޓީއަށް ފާހަަގކުރެވުނީ  ށަކާ ުގޅިެގންކަން. މީަގއި އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިކު  ދަށަށް ެގނެވުނީ ކޮން ާގނޫނެްއަގއި ބަޔާންކުރާ ކޮން

ނޫން ާގނޫނުތަކުަގއި އެބަހުރޭ ފުލުހުންެގ   ވަރަށް ިގނައިން މި ާގނޫނުތަކުަގއި އަދި ފުލުހުންެގ ާގނޫނުަގއި ވެސް އެ

ބަރުންނަށް ކަންބޮޑުވުން އޮތް ޓީެގ މެންބެލުމުެގ ދަށަށް ހައްޔަރަށް ނުވާޮގތަށް މީހުން ެގންދާ ެގންދިއުން. އެއީ ކޮމި

 ؟ވެސް ވޭ. ހައްޔަރަށް ނުާވޮގތަށް ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް އެހެން ެގންދެވޭނެތޯ މާއްދާއަކަށް އަބަދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ތު ާގނޫނު ޢާހަކައެއް އިނޭގތޯ. މިހާރު އިޖުރަޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވުނު ވާ  !އާދެ

ދަށަށް އެބަ  މިބުނާޮގތުން ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  ހަްއޔަރަށް ނުވާޮގތަށް  ެގންދެވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވެއްޖިއްޔާ 

ުގޅޭޮގތުން   ކޮބައިތޯ މި މާއްދާ، މި މާްއދާ އުނިކުރުމާ  ،ެގންދެވެނީ. އެހެންވީމާ   ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހަމ ބަންދަށޭ އެ

ހަމަ މިކަމުެގ ކަމާއި ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ   ،ޓީަގއި ވާހަކަދެކެވުނު. އެހެންނަމަވެސްވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމި

ވާހަކަދަްއކާ މިއަށް ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ވާހަކަދެކެވުނީ. ކޮބައިތޯ ކޮންމެހެން ވެސް މިޮގތަށްތޯ  

  ހައްޔަރަށް ނުވާޮގތަށް ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގންދެވޭ ވާހަކަައކީ މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ކޮބައިތޯ  ؟ނީމިކަން އޮންނަންޖެހެ

 އަޅުަގނޑު ފުލުހުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ؟ ކޮމެންޓަކީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މީދު ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ލަތުަގއި ހައްޔަރުކުރެވޭ ނޫނިއްޔާމުން  ހާފެންނަ    ކުށެއް ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ  ،ހައްޔަރުކުރާ ހާލަތުަގއި ވެއްޖިއްޔާމުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރި ދެން  ކަމަށް    ޮގތަށް ދެން މިކަުމަގއި ބަންދެއް  ކުރާ  މި  ކޯޓު އަމުރެއްެގ ދަށުން ހައްޔަރު 
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ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި    4ވަންޏާ    މީަގއި ހަްއޔަރަށް ނުވާޮގތަށް ެގންދާކަމަށް  .ެގ ޮގތަށޭ މި ބުނާހެން ދެކެވެނީބަންދެއް

ކަންތައްތަކުެގ    ރެ އިތުރަށް ނުެގންދެޭވނެކަން ވެސް މި ބުނާހެން ބަޔާންކުރޭ. އެވުަގޑިިއރަށް  4މީހާއަށް ވާހަކައަކީ  

ކަންތައް ސާފުކުރުމާއި އަދި އެފަދަ   ކަހަލަ  ހުރި ބައެއް  ނޫނިއްޔާ މިޮގތަށްތެރޭަގއި މިސާލަކަށް މީހެއްެގ އަިއޑެންޓިޓީ  

ވެސް އެނަ މުހިންމުވޭ ހައްޔަރުކުރުމާއި ހައްޔަރަށްނުާވޮގތަށް    ބައެއް ބޭނުންތަކަށް އަސްލުަގިއ މި މާއްދާ މިހެން އިނުން

 ެގންދެވުމުެގ ބަިއަގއި.  

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުާވނަން މިކަމާ ުގޅިެގން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  ބޭފުޅުން ޤަބޫލު   މިހާރު ލޯޔަރެކޭ ބުންޏަސް ތި  ޮގތަކީ މިހާރު އަޅުަގނޑު  އޮންނަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންބޮޑުވުން މި  !އާދެ

ޕޮލިޓީޝަނެއް.   ،އަޅުަގނޑު ނުބުނާނަން ލޯޔަރެކޭ. އަޅުަގނޑަކީ ހަމަ ސިޔާސީ މީހެއް  ،ވެސް ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ

 ަގއި ނޫނީ ދައުލަތުން ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާޢުޕޮލިޓީޝަނަކު މި ވިސްނަނީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުެގ ދިފާ  ،އެހެންވީމާ

ކަމެއް ކޮށްދޭ ޮގތަކަށް ނޫން ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން މިތިބެނީކީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން މިސާލަކަށް މަުގމަތީަގއި  

އޭނައަށް  ކުރާމީހާ  އޮންނަން  ޕްރޮޓެސްޓް  ޙައްޤު  އެ  އަދި    ޖެހޭއެބަ  ވެސް  ޤަބޫލުކުރަނީ.  މި  އަޅުަގނޑުެމން  ކަމަށް 

ޮގާވމީހުން އެމުކޮށް ހިނާގބިނާގވެ އުޅޭއިރުަގއި ދަޢާއް ވެސް   މީހުންެގ  އުލަތާއި އަދި ސަރުކާރާ ދިމާއަށް އެްއޗެހި 

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ އެ މާއްދާ ބޭނުންކޮށްެގން ބަންދަކަށް ނުާވޮގތަށް   ޙައްޤު އޮންނާންޖެހޭނެ

  ޤްޞަދުަގއި ދޭކަހަލަ ޮގތަކަށް. ހަމަގައިމު ާވޮގތަށް ތިމަންނަމެން ެގންދިޔަީއއޭ ކިޔާފަިއ ޭއތި ރޫޅާލުމުެގ މަހައްޔަރަށް ނު

ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތުދޭކަށް.  އެ  އެޮގތަކަށް  ނެތް  އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުެމއް  އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ    ވެސް 

ހައްޔަރަށް ވަންޏާމުން އޭނަ    ކަމަށް  ޮގތުަގއި ެއއްވެސް މީހެްއެގ މިނިވަންކަން ހަމަ ކުޑަ ވަުގތުކޮޅަކަށް ވެސް ހިފެހެއްޓޭ

އޯކޭ. އޭނަ ރުހިެގން   ނަމަހަމަ އޭނަެގ މިނިވަންކަން ގައިދުކުރެވޭ ހިސާބަށް. އެހެންނޫން އޭނަެގ ރުހުމުަގއި   .ދަނީ  އެ

ވަންޏާ އޭނަެގ    އެތަނަށް ދަންޏާ އެއީ މުޅިން އެހެން މައްސަލައެއް އިނޭގތޯ. އެކަމަކު އޭނަެގ ނުރުހުމުަގއި ެގންދާކަމަށް

ހިފެހެއްޓި އެހެންީވމާއްޖެމިނިވަންކަން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ައޅުަގނޑަށް  ހައްޔަރުކަމަށް  އެއީ  އަޅުަގނޑަކަށްއްޔާ  ހަމަ   ، 

 ބޭފުޅުންެގ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެއް ޮއވެދާނެ ނޫންތޯއޭ ެއވަރުެގ ކަެމއް ހަމަ ކޮންމެހެން   ތި  ، އެްއޮގތަކަށް ވެސް، އެހެންވީމާ

ކަމަށް    ބޭފުޅުން ޖަސްޓިފިކޭޝަން ޮއވެދާނެ  ޮއެވދާނެކަމަށް ތިވެސް ހައްޔަރަކަށް ނުާވޮގތަށް ެގންދަންޖެހޭވަރުެގ ކަމެއް 
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އަހާލަނީ. އެއީ ެއވަރުެގ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވާހަކަ މި  ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއހެން މަޝްވަރާކުރަން މި

 ލަތެއްެގ ވާހަކަ ތިހާއަޅުަގނޑު ވިސްނަނީ އެފަދަ    ،ވެސް ފަހަރެއްަގއި ނުވިސްނިދާނެ. އެހެންީވމާ  ޕޮލިޓީޝަނުންވީމަ

ން ވިދާޅުވެދެްއވަން. އެހެންނޫނިްއޔާމުން އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ ެއްއޮގތަކަށް ވެސް ތާއީދެއް ނުކުރެޭވ  ބޭފުޅުން އޮެވއްޖިއްޔާމު

 ެއޮގތަކަށް އެހެން ރީތި ބަހެއް ލައިެގން ހަމަ ެގންދާކަށް އެްއޮގތަކަށް ވެސް.  ކުމީހަ ހައްޔަރަށް ނުާވޮގތަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުޙަސަން ޝިފާ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްރވިސްެގ ލިސް ސަމޯލްޑިވްސް ޕޮ

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއ ކަމަކަށް މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ހިނާގ ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ސިނާރިޯއއެްއ ނޫނީ 

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިެގން މުވާ. ެއއް ކަމަކީ  ންއަޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް ކުރާިއރުަގއި މުހި

ޮގތަކަށް   ވަކި  ފެނުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާއިރު  ބަލަނީ.  ފުޓޭޖް  މިޮގތަށް  ޓީވީއާ  ފުޓޭޖް ސީ.ސީ  އަޅުަގނޑުމެން 

ޅޭ ތަނެއް ވެސް  ހުރި. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއއީ ކާކުކަެމއް ވެސް މީހެްއެގ މަޢުލޫމާތެްއ ވެސް އު   މިބުނާހެން

މިކަހަލަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެްއ ވެސް ނެތް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން އެ ބޭރުން ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑުމެން 

ބަލަމުންދަނިކޮށް އެއްކަލަ މީހާކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ފެނުނީމަ އަދި ނޫނިއްޔާ އެ މީހާ އެ ލެވުނީމަ އެ މީހާ ހައްޔަރަކަށް  

ދެވޭކަށް ނެތް އެ މީހާެގ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނޭގތީވެ.    ކަށްވޭކަށް ނެތް. ކޯޓު އަމުރަަވުގތަކު ެގނެ   އެ

އެހެންވެ އެ ހާލަތުަގއި ހަްއޔަރަށް ނުވާޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ެގނެސްެގން އެ މީހެއްެގ މަޢުލޫމާތާއި މިކަން ސާފުކުރެވޭ.  

މަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްކަލަ ިމ ތަފާތު އިނީމައާ އެކީަގއި  އަދި އެާއއިެއކީަގއި އަޅުަގނޑުެމން އެ ބޭނުންވާ އެކަ

ޮގތަށް އޭނަ ެއއީ އޭނަ   ަގޑިއިރުތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ހަްއޔަރަށްނުވާ   4އެ މީހާއަކީ ހައްޔަރުކުރެވޭ ީމހަކަށްނުވެެގން  

މީހެއް ހަްއޔަރުކުރެވޭ  ޮގތް.  ދެ  އެބަބުނޭ  ާގނޫނުަގއި  ވެސް  އޭނައަށް  ެވއްޖިއްޔާ  ެގނެޭވއިރުަގއި  ހައްޔަރުކުރެވޭކަން   

އަންާގފަިއ އަދި ާގނޫނީ މާއްދާތައް ބުނެފަ. ހައްޔަރަށް ނުވާ ެގންނަ މީހާއަށް ެއކަން ވެސް އަންާގފަިއ ެގނެވެނީ. މީަގއި  

ގަޑިއިރަށް ެގނެވޭ މީހާ ވެސް އެ ހައްޔަރަށް ނުވާޮގތަށް ެގނެވޭ މީހެއްކަން. އަދި އެއާެއކީަގއި އެ މީހާއަށް    4މި ބުނާ  

ނޫން. އެންމެ   ަގޑިއިރު ބެހެއްޓޭނެ ވާހަކަެއއް  4ތެރޭަގއި އެ މީހާ، އެންމެ ިގނަެވެގން ވެސް    ަގޑިއިރު  4އެބައެނޭގ  

ވެސް    4ވެސް    ިގނަެވެގން ބައިތައް  މި  އިންޒާރުެގ  ާގނޫނީ  އެ  ވެސް  ވާހަކަތައް  އެ  ބެހެއްޓޭނީ.  ަގޑިއިރުކަން 

ލަތްތައް އެބަހުއްޓޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީހުން  ހާބުނި ކަހަލަ ބައެއް  ފުރިހަމަށްކުރުމަށްފަހު ެގނެވޭނީ. އެހެންވީމާ، މި  

 ތެރޭަގއި ހުރި މި ބުނީ މީެގ   ބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގޤައަިއޑެންޓިފައިކުރުާމއި މިޮގތަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް  

ެވސް އަޅުަގނޑުމެން  ބާރަކީ  ކޮންމެ  ލިބޭ  ނޫނިްއޔާމުން  ދާއިރާއަކީ  ކޮންމެ  ލިބޭ  ހަމަ  ތެރެއިން  ބޭނުންކުރުމުަގއި   

ޖަވާބުދާރީ ވެސް ވާންވާނެ. ހަމަ އެއާކީަގއި ޕްރޮފެޝަނަލީ އެ ކަންތައްތައް ވާހަކައަކީ ވަކި ބައަކަށް ޓާެގޓްކުރެިވެގން  
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އެޮގތަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަަމ އެއީ ެއކަން ެވެގންވާނެ ޮގތެްއ ނޫނިއްޔާމުން ކުރަންވާނެ  

 ބޫލުކުރެވޭ. ޤަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޮގތްނޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ދޭނަން. ޕީ.ޖީ އެދިފައި އޮތީމަ   އިނަށް ފުރުޞަތެއް ދީފަިއ ޢަލީ ޙުސަ  ވެސް ފުރުޞަތެއް  ށް އަޅުަގނޑު މިކަުމަގިއ ޕީ.ޖީއަ

 ދެނީ. ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތެއް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަޅުަގނޑު ެވސް އެދެން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި އަދި ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ފަރާތްޕުޅުން ވެސް ކޮމެންޓެއް. 

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހުށަހެޅުއްވި ކަަމކީ ވަރަށް ޚަްއސާސް ކަމެއް. އަޅުަގނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ފާހަަގކުރެއްީވ ތި  

ހިތަށްއަރަނީ މީަގިއ ޕްރެކްޓިކަލް ކަންކަމަށް ވިސްނާލަންވާނެއޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވިޮގތުން ެވއްޖިްއޔާ 

ތުބުވާ ނަތީޖާތަކެްއ އެބަހުރޭ.  ކަމަށްވަންޏާ ޭއެގ ތަރައް  މަުގމަތިން ފުލުހުންނަށް ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ހައްޔަރުކުރުން

ތެރޭަގއި ދަޢުާވކުރުން.   ދުަވސް  45ދުަވސްތެރޭަގިއ ދަޢުވާކުރުން ނުވަތަ    30ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން    94އެ ނަތީޖާއަކީ  

ބައިަވރު   ތަރައްތުބުވާ  އޭެގ މައްޗަށް  ހާޒިރުކުރުން. އެހެން ޮގސް  ކޯޓަށް  ެގންދިއުން. އޭނައަށް  ބަންދަށް  ހައްޔަރަށް 

ެއއަށްުވރެން  އެކަމަ އެބަހުރި.  ކަންތައްތަކެއް  ޚަރަދުވާ  ފައިސާ  ނުވަތަ    2ށް  މީހާ   4ަގޑިއިރު  އެ  ަގޑިއިރުކޮށްފައި 

ެއއީ ންދޫކޮށްލީމާ އޭެގން ނަތީޖާތަކެްއ މަދުވޭ. ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އެބަ ކުޑަވޭ. ެއއީ ހުރިހާ އެންމެ ނަށް ވެސް. 

ލަތަށް ވެސް.  އުވަތަ ެގންދެވޭ ީމހާއަށް ވެސް އަދި ފުލުހުންނަށް ވެސް ދަމަތުަގއި ހަްއޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ވެސް ނު ހުތު

އޭެގ އިތުރުން މުޅި މާއްދާ ެއްއކޮށް ވިދާޅުވީމަ އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ މިކަން މި ކުރެވެނީކީއެއް އެްއވެސް ސޭފްާގޑެއް  

އެބަހުރި  ނެތިއެއް ހިމަނާފަިއ  ާގނޫނުަގއި ވެސް  ވަކީލާ ތެރޭ  އޭެގ  .ނޫން. ސޭފްާގޑްތަކެްއ  ާގނޫނީ  ހިމެނޭ  ެއބަ   ަގއި 

ަގޑިއިރުަވންދެން ވެސް ހަމަ އެބަހުރެވޭ. އޭނައާ ސުވާލެއްކުރަންޏާ ވެސް މި ކުރެވެނީ ިގނަވެެގން    4އެްއކޮށް އޭނައަށް  

ދެ ަގޑިއިރުވަންދެން. އެހެންީވމާ، ާގނޫނުަގއި އެބަހުރި ޭއެގ ސްޓްރަކްޗަރަލީ އެ ސޭފްަގރޑްސްތަކެއް ލާފައި އެބަހުރި. 

ން މީަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ ޕްރެކްޓިކަލް ކަެމއްެގ ވާހަކަ ދެންމެ މެންބަރު ތި ވިދާޅުިވޮގތަށް ޕޮލިޓީޝަނުންނާއި އަދި  ދެ

ކުޑަކުރުމުެގ  ޚަރަދު  އެބަހުރޭ.  ވެސް  ނަތީޖާތަކެއް  ެގނެވޭ  ުގޅިެގން  ބަދަލަކާ  އަންނަ  ޕޮލިސީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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ލާނަން މިހާރަކަށް އައިސް ކޮިވޑްެގ ކުރިން މި އިަގނޑު ސިނާރިއޯެއއް ދަންނަވަކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް އަޅު

މުޒާހަ މަކުރެވުނު  އަޅުަގނޑު  މުޒާހަޤާރާތައް  ކުރެވުނު  ހަވާލުވިފަހުން  މީހުން މާ  ިވސްނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ރާތަކުަގއި 

ހުޅުމާލެއަށް ދޫކޮށްލަން. ދެން އޭނައަށް ހުޅުމާލެއިން އައިސް  ހައްޔަރުނުކުރާން. ހައްޔަރުނުކޮށް އެމީހާ ނަގައިެގން ޮގސް  

ފަހަރު ލީ. ދެން އެހިސާބަކުން    3އަނއްކާ ޖޮއިންކުރެވޭނީތޯ ނޫނީ ފުލުހުން ެގންޮގސް ކިތައްފަހަރު ހުޅުމާލެއަށް ލެވޭނީތޯ.  

ކަމަކަށް ހަދަިއެގން އެ    މޮޅު  ރާއެއްނުކުރޭ. މިދެންނެީވ މި ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާެއއް ނެރުމޭ. މިއީ ކޮންމެހެން މާޒާހަމު

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ބައިވަރު ބަިއވަރު ޓެކްނިކްސް ހުރޭ ފުލުހުން ބޭނުންކުރައްވާ މިކަހަލަ ބައެްއ    އްއެ ވާހަކަދަްއކަނީ

 ފުލުހުން މީހަކު  ،މާއްދާތައް ބޭނުންކުރަްއަވއިެގން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހައްޔަރު

ވެއްޖިއްޔާ އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ    ވެއްޖިއްޔާ މީހެްއެގ މިނިވަންކަން ތި ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ހިފަހައްޓަން  ބަންދުކުރަން

ހަމައެކަނި ހައްޔަރުކުންކަމަށް ހަދައިފިއްޔާ އެކަުމެގ ޚަރަދުތަކެއް ބޮޑުެވެގން ޮގސް ވަރަށް ބައިވަރު އެހެންކަހަލަ ާގނޫނީ  

މެއް. ދެން އަދި މިއާއިއެއްކޮށް ފަހު ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ފުލުހުން މިހާރު ވެސް ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނަ ކަ

ިގނައިރުވަންދެން ވެސް ސުވާލުކުރޭ. އެމީހާައކަށް ރުހުމުަގއި ނުކުމެެގން  ެގންޮގސްެގން ސުވާލުކުރޭ. ވަރަށް  މީހުން 

ނެއްހެން. އެވެސް ހަމަ މިޮގތަށް ެގންޮގއްސަ ކުރާ  ނޫން އަ ވެސް  ެވސް ހައްޔަރެއް ނުވެސް ދެވޭެވސްމެ. އެކަމަކު އެއީ

ވިދާޅުވާހެން  ތި  ލިޔާއިރުަގއި  ާގނޫނުަގިއ  އެނޭގ  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  ހިނާގ.  އެބަ  މިކަން  އެހެންވީާމ،  ސުވާލެއް. 

ނުވާ  ހައްޔަރަކަށް  ދަށަށް  ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  އެބަހުރޭ  ކޮށިޮގތެއް  ކުޑަ  ލިޔާިއރުަގއި  ވާހަކަ  އެ  ޮގތަށް ދިވެހިބަހުން 

ެގންދިއުމޭ ބުނީމަ. މި ވާހަކަ ހަމަ މިޮގތަށް އިނިގރޭސިބަހުން ވިދާޅުެވއްޖިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެނަށް  

ހަމަ އޭތި ާގނޫނީޮގތުން ރަނަގޅުވެފައި ހަމަ ރީތި ބަހަކަށް ވެސް ވާނެހެން. ދިވެހިބަހުން މި ވާހަކަ ކިޔާއިރުަގއި މި 

އުޅެނީ. ޢަމަލީޮގތުން ވަރަށް ބޮޑެތި    ޭވ އިޙްސާސެްއެގ ކަމެއްހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިފެންނަ މަންޒަރަކާއި އެ ކުރެ 

ނަށް ވެސް އެ ހައްޔަރުވާ މީހާއަށް  ންހުރިހާ އެންމެ  ،ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނަ އަދި މެީގ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ވެސް

 ޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް އަޅުަގނ  ކަމެއް ވެސް އަދި ފުލުހުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ހުންނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަރުވާނަން ކޮމެންޓަކަށް. އަޅުަގނޑު އޭ.ޖީ އޮފީހަށް ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު 
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ހަމަ އަޅުަގނޑު ފަރާތުން ވެސް ތާއީދުކުރަން ހަމަ ޕީ.ޖީެގ ފަރާތުން ވެސް އެ ފާހަަގކުރެއްިވ ކަން. ދެން މިޮގތަށް ހަމަ  

އެ   ހަމަ  ދެން  ދެއްތޯ.  ބޭނުމުަގއި  ސުވާލުކޮށްލުމުެގ  ހަމަ  އުސޫލުން  ޢަމަލުކުރާ  ެވސް  ޤައުމުތަކުަގއި  ބޭރު  އެހެން 

ކަންތައް ލިސްޓްކުރެވިފަ.    އޮތީ އެ   މީަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ސޭފްާގޑްސް ލެވިެގން ހަމަ މި ާގނޫނުަގއި މިފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް

ކަންނޭނެގ ިއނަފް ސޭފްާގޑްސް ލެވިެގން.    ނޫން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ނޯޓްސް ސަބްޖެކްޓް އެބިުއޒްކުރެވޭ ފަދަ ޮގތަކަށް

 ށް އުނިކުރުމަކަށް ތާއީދެއްނުކުރަން.ނަކަށް ވެސް އަސްލު އެްއކޮންއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މީގައި..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއެގން  އެދިވަޑަިއެގންފައި އޮތިއްޔާ ެއކަމާއަޅުަގނޑު ކޮމެންޓެއް މޭކްކޮށްލާނަން އިނޭގތޯ. އެހެން ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތެއް  

 ކުރިއަށްވަޑައިަގންނަވާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ެގ ކަންތައް ވަރަށް ބައިވަރު  އަޅުަގނޑު ހިތަށްެއރީ މިހާރު މީަގއި އަޅުަގނޑުެމނަށް ސާފުވެއްޖެހެން ކޮމެންޓު  މުޤައްރިރު،

ެގ އަލީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ވެސް އެކީަގއި ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ދެން އެ ކޮމެންޓު  މާއްދާތައް އަދި ހުރުމާ

މަސައްކަތެއް މި  ކުރާ  އެހެންވީމާ،  ދެންކުރާނިްއޔޭ.  މާއްދާތަކާ  ވަުގތު  ދެން  ހުރި  މިހާރު  ކުރިއަށްދާނީ.  އިެގން 

 ަވނަ މާއްދާެގ )ކ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  50އޮތީ  އަޅުަގނޑުމެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ތޯ. އެހެންވީމާ، އެބައި ވެސް ހަމަ އެާއއި ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން ޕާކްކޮށްލި މާްއދާއެއް އެ ސުވާލާ ުގޅިެގން ިއނޭގ  އެ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ބ(. މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި އެހެން   72ވެސް ދޫކޮށްލާފަިއ ދެން އޮތް މާއްދާއާިއެގން ކުރިއަށްދެވިދާނެ.  

  41ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންގ ާގނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެ ާގނޫނުެގ    ،24/ 2010ނަމަވެސް ާގނޫނު ނަންބަރު    އޮތް

ތަކާިއ  ލަތްތަކުަގއި ބޭންކެްއެގ ކަސްޓަަމރެއްެގ ެއކައުންޓްސްތަކާއި ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ޓްރަސްޓުހާވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  



 2020 އޮގަސްޓު 18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން 47ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

57 

 

ބަޔާންކުރާޮގތުެގ މާއްދާަގއި  އެ  މަޢުލޫމާތެއް  ބެހޭ  ބޮކްސްތަކާ  ޑިޕޮސިޓް  ާގނޫނު   ސޭފް  މި  ހޯދުމަކަށް  މަތިން 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ ދެއްތޯ. މި މާއްދާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޮގތުަގިއ    ބޫލުކުރެވޭޤަ  ށްއާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދަާގއި އަނެއްހެން ކޮމެންޓަކަށް އެދެން ޖަހާފައި އޭނދީ އަޅުަގނޑަ

މިއަރަނީ ކޮން ބައެއްތޯ    ބަޔާންކުރާޮގތުން ނުވަތަ ހޯދުމަށް މި ާގނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްމި  

ާގނޫނު   މި  ހޯދުމަކަށް  ކޮމެންޓަކަށް.  އަޅުަގނޑުމެން  އޭރުަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބޮޑަށް  ވާހަކަހެން  އެ  އޭަގއި 

ކޮން މީަގއި  ޮއތީމަ  އެޮގތަށް  ެއއީ  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ބަެއއްތޯ.  ކޮން  އެއީ  ެގންނަންޖެހޭނެތޯއޭ  އަޅުަގނޑުމެން  މެހެން 

 ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ަގިއ  ވަނަ މާއްދާ   41ބެހޭ ާގނޫނުެގ    ގއާބޭންކިން  ެގ2010/24  ހީވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑަށް

ކަމަށް އޮންނާތީވެ އެޮގތަށް ބޭްއވުން    ވަރަށް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އަމުރަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް

ނަށް ފެންނަނީ. އެބައި އުނިކުރައްވާފައި މި ިއޞްލާޙުަގިއ އޮތީ. ކޮންމެހެން އުނިކުރަްއވަންޖެހޭ ސަބަބެްއ  ންއަޅުަގނޑުމެ

ބެހޭ ާގނޫނަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއޮގތަށް    ކިންގއާންސް ދީފައި އޮތީ ވެސް ހަމަ ބޭންނެތް. މިހާރު ވެސް ރިފަރެ

 .ކޮންމެހެން ވެސް ނުެވއްނުކުޭމވެސްމެ  މި ވާހަކަ އުނިކުރިޔަސް ނަތީޖާއެއް  ،ބޭއްވުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އްރިރު އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އިތުރު ފަރާތެއްެގ މި ކަމުަގއި  ޤަމު ؟ފަރާތެއްެގ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތްތޯ މިކަމުަގއިއިތުރު  

 .. ކޮމެންޓެއް. އެހެންވީާމ، މީަގިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެޓަރނީ   މާއްދާެއއްެގ  ކޮންމެ  މިކަހަލަ  ހީޭވ  ެއއީ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތެއް.  ދެކިަވޑައިަގންނަވާ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް 

 ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ބޭފުޅުންވީމަ. 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ނަންބަރު  ާގނޫނު  ީވނަމަވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންޮގތަކަށް  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  އޮތްޮގތަކީ  މިހާރު  ާގނޫނުަގއި 

ޮގތުެގމަތިން ޖިނާޢީ ކުށްތަްއ    ވަނަ ާމއްދާއާ އެްއޮގތްވާ  41ބެހޭ ާގނޫނުެގ    ގއާ ހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިން، ދިވ2010/24ެ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ   ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުން  ލިބިެގންވާ  ބާރު  ާގނޫނީ  އެދުމުން.  ޖެނެރަލް  ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ  ލިޔުމަކުން 

އަޅުނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ އިޞްލާޙުވެެގން މި ިއޞްލާޙަށް ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް މާއްދާަގއި މި ދެންނެވި ތަން 

ށްލާފައޭ. ެއއީ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުެގ ާގނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އޮތީ އުނިކޮ

 އޮތީ މިހާރު އުނިކުރެވިފަ. ެއއީ ކިހިނެްއވެެގންތޯ އެއީ.  ޖެނެރަލް ލިޔުމަކުން އެދިެގން. މިތަން މި

 

 އިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަ 

ފާހަަގކުރި   ެއ  ެއޮގތަށް    41ޕީ.ޖީ ވެސް  ހިމެނިފައިވާނީ.  ހަމަ  ބައި  އުނިކުރި  ފްރޭސިންަގއި  ހަމަ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

  އްދާ، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާއޮތް މާ   އަށްތާ ީމަގިއ މި މާއްދާަގިއ ހަވާލާދީފައި މި  41ބަލާފައި ދެން މީަގއި. ހަމަ  

 ެގމަތިން މާބޮޑު އަނެއްހެން.ޮގތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އްރިރު ޤަކުރެވޭތީވެ މީަގއި ތަފުސީލުކޮށް އެބައި ކޮންމެހެން ނުެގންނަނީތޯ. މުކަވަރުެއކަން    އިންމާނައަކީ އެ މާއްދާ   އޭެގ

 ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ދާންވީނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެނަށް އެކަން ސާފުވީމާ އިތުރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ސިރާޖު ކުރިއަށްެގންދެވިޔަސް އެންމެ ރަނަގޅު އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑަށް އިންތިޒާރުނުކޮށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ކުރަނީ   މި ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރު  6ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ    74އާދެ! އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،  

، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  9/ 2014ަގއި މި އޮންނަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ުގޅޭޮގތުން ާގނޫނު ނަންބަރު    7.  7މިހާރު އިނޭގތޯ. އެއީ  

 ވަނަ މާއްދާަގއި މި  74ބެހޭ އެހެން ާގނޫނެއްަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޖިނާޢީ ކުށްތައް.   ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުަގއި ނުވަތަ ކަމާ

އޮންނަނީ ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް އަޑުއެހުމާއި ބެލުން. ޭއަގއި ައޅުަގނޑުމެން އިތުރު ާމއްދާެއްއ މި އިތުރުކުރަނީ. ެއީއ  
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ބެހޭ އެހެން  ަގިއ ނުވަތަ ކަމާ  9/ 2014އެދެވިދާނެ ކަންތަކުެގ ތެރޭަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ުގޅޭޮގތުން ާގނޫނު ނަންބަރު  

ކަމަށް.   ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކާ ުގޅިެގން ޒާތީ މުޢާމަލާތްތައް އަޑުއެހުމުެގ އަުމރަކަށް އެދެވިދާނެާގނޫނެްއގައި

 ވަނަ ޕޮއިންޓްެގ ޮގތުަގިއ. 7އެ ޕޮއިންޓެއް އިތުރު މި ކުރަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ކޮށްލީ ދެއްތޯ.   ތަރުތީބުތަކެއްއޭަގއި އެ ާމއްދާއަށް ައޅުަގނޑުމެން ރީފްރޭސްކޮށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

މި   މިހާރު  ޖެހުނީ  މި  ެގންނަން  މިޮގތަށް  އާދެ!  ެގންނަން.  އެބަ  މީަގއި  ބަދަލުތަކެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން 

ތު ާގނޫނަށް ޢާއިޖުރަ  ،މީހުން މެރުމުެގ ކުށް. އަޅުަގނޑުމެނަށް މި އިޞްލާޙު ލިބުނުއިރު  -1  ,މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ

އިޞްލާޙު ލިބުނުއިރުަގިއ ޚާްއޞަކޮށް ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތަްއ ކަނޑައެޅިއިރުަގއި ކުރިން މި އިންނަނީ މީހުން މެރުމުެގ  

ަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުަގއި މިވެނި  ކުށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެނަށް މި އިޞްލާޙު ލބުނުއިރު

ފުރުޞަތަކަށް   .ނަންބަރެއްަގއި ބުނާ މީހުން މެރުންކަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ެއޮގތަށް އެ ބަދަލުކޮށްލަން

 އެދުނީތޯ ޔުމްނާ ދެންމެ. އެޮގތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ އަކުރުެގ ޮގތުަގއި މި އިންނަ އިންތިޒާމު އޮެވެގން ހިންާގ   8އެއާިއއެކުަގއި ޭއެގ    ދެން ހަމަ އެއާއިެއކުަގއި، އަދި 

ބޭނުންވި ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  މިކަން  ކުށް.  ޖިނާޢީ  ކުށްތަކެއް    ބޮޑެތި  ހުރިހާ  ވަކި  އެހެން  ދެއްތޯ. 

އޮންނަނީ އިންތިޒާމުެވެގން    އިވަނީ. ދެން މިއަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނަށް ހަވާލާދީ ާގނޫނު ނަންބަރަކަށް ވެސް ހަވާލާދީފަ

އެހެންނަމަވެސް،   .ހިންާގ ބޮޑެތި ކުށޭ. އެއީ ެއްއވެސް ާގނޫނަކާ ހަވާލާދީ ެއްއވެސް މާއްދާައކަށް ހަވާލާދީފަެއއް ނެތް

 އިންތިޒާމުެވެގން ހިންާގ ބޮޑެތި ކުށް މިއީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މާނަކުރަނީ. މި ލިޔަންޖެހޭތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 އަރުވަން.   އަޅުަގނޑު ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތެއް
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 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިޞްލާޙު   ޮއތް  ެގންނަވާފައި  ކޮމިޓީން  މާއްދާއަށް  މި  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ައޅުަގނޑު އާދެ! 

ާގނޫނުތަކަށް ހަވާލާދެްއވަިއެގން    ، ޝިއޭޓްކުރަން ތި ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވާފައި އެބައޮތް ހުރިހާ މާއްދާތަކަށްއެޕްރި

ހިމަނުއްވަން ކުށްތައް ބަޔާންކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ޮއތީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް އެބަ  

ން އެބަ ދަޢުވާކުރަން. އަދި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ާގނޫނުން ވެސް  އި  2010/17މައްސަލަތަކުަގއި    ދަޢުވާކުރަން މަރުގެ 

ެގ ދަށުން ކޮންމެހެން ނުގޮއްސާނެއޭ މަރުެގ    2011އާއި    2010ެގ    9/ 2014ދަޢުވާކޮށްފައި ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ،  

އެކަމަށް އެހެންީވމާ،  މައްސަލައެއް.  ޖި  .ހުރިހާ  ކުޑަކުދިންނަށް  ައޅުަގނޑުމެން ދެން  މައްސަލަތަކުަގއި  ންސީޯގނާކުރާ 

ލަތްތަކެްއ  ހާން ވެސް ދަޢުވާކުރަން. އަދި އެހެން ބަެއއް ާގނޫނުތަކުން ވެސް އެބަ ދަޢުވާކުރަން. އެކަހަލަ އި  2009/12

ޖުމް މައްސަލަ  މި  ދެން  ޑްރާފްޓްކުރިއިރުަގއެބަހުރޭ.  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  އަނެއްހެން  ހައްލުާވނެ  ިއ  ލަޮގތެއްަގއި 

ތެރެއަށް ވަނީަމ އެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ.    ތަޞައްވުރުކޮށްފައި އޮތްޮގތަށް ހުރިހާ ކުށެއް ބަޔާންކުރާ އެްއޗެއް ޕީނަލް ކޯޑް

އެހެންނަމަވެސް، ިމވަުގތު ކަންތައް އޮތްޮގތުން މިހެން ހަދައިފިއްޔާ ީމެގން ނުބަިއ ބަެއއް ކުށްތައް ނެއްޓިެގން ދިއުމުެގ  

އޮވެދާ އެފުރުޞަތު  އިނޭގތޯ.  ނެއޭ.  އެދެނީ  ައޅުަގނޑުމެން  ވިސްނާަވޑަިއަގތުން  ެއއްފަހަރު  އަދި  ެއކަމަށް  ހެންވީމާ، 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސިރާޖު  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ދެއްވީ. ައޅުަގނޑުމެން  މު މަޢުލުމާތެއް އަޅުަގނޑުމެނަށް ތިކަމާ ުގޅިެގން ތި  ންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ަވރަށް މުހި

އެޮގތަށް އެކަންކުރި އެއް ސަބަބަކީ މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުެމނަށް ލިބުނިއިރުަގއި އޭ.ޖީ އޮފީސް ފަރާތުން ލިބުނުއިރުަގއި  

ޑު ބޮ  ހިމަނާފައި  ހުން މެރުންޖިނާޢީ ބިޑެތި ކުށްތައް ކަނޑަެއޅިއިރުަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެނަށް ކުރިން މި އޮންނަނީ މީ

ބަޔާންކުރަނީ    ކުށަކަށް. މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބުނުއިރު  އިޞްލާޙު  މިފަހަރު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

ވަނަ ަމއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މީހުން މެރުމުެގ ކުށް. ެއޮގތަށް   111ވަނަ މާއްދާ    110ެގ  2014/9ާގނޫނު ނަންބަރު  

އަ ޮގތުން  ކޮށްލުމުެގ  އެްއޮގތް  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރީ.  އޮތީމާ،  ބަދަލު  ފާހަަގކުރެްއީވ .ޕީއެކަމަކު  ޅުަގނޑުމެން  ތި  ޖީ 

މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން   .ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއްހެންހަމަ  އެހެންވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ    ެއއް.ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ

އޭ ވެސް  ކޮންމެހެން  އެހެން  .އަޅުަގނޑުމެން  ަމއްސަލަ  އެ  އެއީ  ބޭނުންާވނެ.  ބަހެއް  ވަނީނަމަ ޖީެގ  ދިމަވާކަމުަގއި 

ވަނަ މާއްދާއިން މިހާރު މި އިޞްލާޙުކުރެވިފަިއ މިއޮތް ޮގތުެގ ބަދަލުތަކެއް ވެސް ެގންނަން.   22އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ  
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އޮތީމާ.އޭ އެއީ   މިޮގތަށް  ހުށަހެޅިއިރުަގއި  އޮފީހުން  މާއްދާ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖީ  ބަދަލުކުރަން    މިދެންނެވި  ވެސް 

 އެ އޮތީ ެއއްޮގތްކުރުމުެގ ޮގތުން. އެހެންީވމާ، މިކަމުެގ ކޮމެންޓެއް ވަރަށް މުހިންމު.  މަސައްކަތްކޮށްފައި

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ހިއްސާކޮށްލާނަން.ތި ވިދާޅުވި އިޞްލާޙާ ުގޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށްލާފައި 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕާކުކޮށްލާފައި ދެން ހުރި މައްދާތަކާިއެގން ކުރިއަށް ދާނީ.   ،އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން އެ މާއްދާ މުޤައްރިރު

މި މާއްދާއާ ުގޅޭޮގތުން ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން  ޖީ އޮފީހުެގ ކޮމެންޓެއް ލިބުނީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެހެން ވެސް  .އޭ

ޖީެގ ކޮމެންޓަކާ އެކީ ކުރިއަށް  .ެއައށް އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން އޭކަމެއް.  ޖީ އެ ފާހަަގކުރެއްވި ޓެކްނިކަލް  .ޖެހިދާނެހެން ޕީ

 . ދާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ޑެޑް ލައިނަކަށް މި ބިލު މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެންމެ އާދެ! ހަމަ މި ނޭާވަގިއ ފާހަަގކޮށްލަން  

އެކުލަވާލަ ވެސް  ރިޕޯޓު  ވަުގތަކީ  ެއއީ    އިފަހު  ފައިނަލައިޒްކުރެިވ،    23ނިންމުން.  ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީެގ  ދުވަސް.  ވަނަ 

ފޮނުވަންޖެހޭ ދުވަހަކީ    އިއެކުލަވާލައި ނިންމަ އޭެގ ކުރިން އަޅުަގނނޑުމެން    ވަނަ ދުވަސް ދުވަސް.  23މަޖިލީހަށް 

ހިންާގ   އިހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ އިނޭގތޯ. އާދެ! ދެން އޮތް މައްދާާއިއެގން ކުރިއަށް ދަމާ ދެއްތޯ. އޭގަ 

 ...  މި ބުނާ ތަންކޮޅަށް ޕީ.ޖީ ކީކޭތޯއިންތިޒާމުެގ ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުށޭ

 

 ކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއް

 ޖީއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާން އެކަމާ ުގޅިެގން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. .އަޅުަގނޑު ޕީއާދެ! 

 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެ

ސާލަކަށް އެ ކުށުެގ އަދަދުން ކަނަޑައަޅައިފިއްޔާ މިއަނެއްހެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ބައެއް ކުށްތައް އެބަހުރޭ 

ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް  ކުށެއް  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ެއއީ  ވެއްޖެއްޔާ  ފޭރުމެއް  ބޮޑު  ރުފިޔާައށްވުރެ  އެއްލައްކަ  ފޭރުމަކީ 
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އިންތިޒާމުެވެގން   ކަމަކީ  ދިާމވެދާނެ  ކަނޑަނާޅައިފިއްޔާ  ކަމަށް  ކުށެއް  ބޮޑު  ޖިނާޢީ  ކަމެްއ  ހިންާގ  އިންތިޒާމުެވެގން 

ތެރެއަކަށް ނުއެއް ވަދޭ. އެކަމަކު އިންތިޒާމުވުން.   ެގ ކުށެއް. އެހެންެވއްޖެްއޔާ މީެގހިންާގނީ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ރުފިޔާ

ފޭރެވުނީ  ބަދުނަސީބަކުން  އޭނަެގ  ފޭރުނުއިރުަގއި  ނުަވތަ  ވައްކަންކުރިއިރުަގއި  އޭނަ  ޮގސް  އިންތިޒާމުެވެގން 

ެއކަން ކުރީ އިންތިޒާުމކޮށްެގން. އޭނަެގ ނިޔަތަކީ  ބަދުނަސީބަކުން. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ބޮޑު ކުށަކަށް ނުފެތޭ. ެއކަމަކު  

 ބަދުނަސީބަކުން ކަންދިމާކުރި ެގވެސް އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ ބޮޑު އެމައުންޓެއް ފޭރުން. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަ 

އެހެންވީމާ ނުެވދާނެ.  ޮގތަކުންނެއް  އޮތް  މިހާރު  ެވއްޖިްއޔާ  ކުޑަ އެަމއުންޓެއް  ފޭރެވުނީ  އެކަހަލަ ޮގތުން އޭނައަށް   ،

 ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ުއޅެނީ.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ޢަލީ ޙުސައިނަށް ކޮމެންޓެްއ ބޭނުންވޭ.

 

 ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޖީ ދެންމެ ވިދާޅުވި އިންތިޒާމު. އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު  .ބޭނުންވަނީ، ޕީއަޅުަގނޑު އަހާލަން  

އަޅުަގނޑަކަށް    އިއަންނަނީ. މީަގ  ކޮންފަރަންޓޭޝަނެއްފާހަަގކުރިން އިންތިޒާމޭ ބުނީާމ އަޅުަގނޑަށް ތަންކޮޅެއް ޕޮޒިޓިވް  

ބުނަނީ ކުރިން    ހީވަނީ ކުރީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގައިށްނޑަޅުގަ ނެޭގ ޢަރަބި ބަހުން އިންތިޒާމުެގ މާނަ. އެހެންނޫނަސް އަ

އެހެންވީމާ،  ރާވަިއެގން ެއކަހަލަ އިބާރާތެއް. އިންތިޒާމު ދެން ވަރަށް ޢަރަބި ބަހަކަށްވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ރީތިވީހޭ.  

 އަހާލީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ޕްރޮސެ

ދޭ މާނަެއއް. އެހެންވީމާ، އިންތިޒާމަށް   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހަކީ ބަހެއް ނޫން. ބަހަކީ އެއަށް

ވާނީ ރީތި މާނައަކަށް. އެބަހަށް ތިވިދާޅުވާހެން ނުބައި ނިޔަތެއް އޮތް ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ރީތި މާނައެއް ދިނީމާ 

ޮގތަޤަ ވަރަށް  ބޫލުކުރެވޭ  މިއީ  ބަެއއް އިބާރާތްތައް އިނޭގތޯ.  ކުރީަގއި  އެޮގތަށް. ދެން  ދީފިއްޔާ ވާނީ  މާނަެއްއ  ކަށް 

ކޮށް ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް އެނިގވަޑަިއަގންނަވާނެ ޕީނަލް ކޯޑުެގ  ޞަ ދިުގކޮށް ދެކެވުނު ވާހަކައެްއ އިނޭގތޯ. ޚާއް

ކާއި ބަސްތައް ކުރީ ޒަމާނުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރެވިފައި އިބާރާތްތަމި  ވަރަށް ދިުގކޮށް    ޓުެގ މަރުޙަލާަގއިޑްރާފް

ސްތައް ޭއރު ދިޔަ. ޮގސްެގން އޭރު  ޙުހުރި ބަސްތައް މިހާރުެގ ޕީނަލް ކޯޑުެގ ތެރެއަށް ެގނައުާމއިމެދު ވަރަށް ހޫނު ބަ
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ޒަކީ ޓެކުން. ޓެކުމަކީ ވަރަށް  ތެރެއިން ެއއް ކޮމްޕްރޮމައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެްއ ކަހަލަ ކޮމްޕްރޮމައިޒް ހެދުނު. އޭގެ 

ބަހަކަށްވެެގން އަޅުަގނޑުމެން ަގސް މިދުރީތި  ދިމާވި    ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުެގކުރީ ޓެކުން  ެގނައިމާ  ެގންނަން.  ތެރެއަށް 

 ބަސް ެގންނަން ބޭނުންވީމާ ބަސް ެގނަީއއޭ. ދެން ވަރަށް ފަހުން މި  މިއީ ތަފާތު. އެ   ހީލަތަކާއިޮގތަކީ ޓެކުމާއި މަކަރާއި

މާނަކޮށް  ތަފުސީލުތަކެއް  މަކަރާއިހީލަތުެގ  ފޭރުމާއި  ޓެކުމާއި  ތަފުސީލުކޮށް  ވަރަށް  ހައިކޯޓުން  ތެރޭަގއި  ހަފްތާ  ދިޔަ 

މަރު ކޮމިޓީ  ދިމާވީ  މި  ިމކަން  ިމއައީ.  މާނައެއް  އެއް  ހަމަ  އޮތްއިރުަގއި  ައޅުަގނޑުމެން ޙަދެއްވާފައި  ލާަގއި 

މަކަރާއި ޓެކުން  ޓެކު؛ ލަތްހީމަސައްކަތްކުރިއިރުަގއި  ެގނައީާމ،  ބަހެއް  އެހެން  އުވާލާފައި  އުވާލީ.  އަޅުަގނޑުމެން  ން 

އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ރީތި ބަހެއް ކަމަށް އޭރު ވާހަކަދެއްކެވި ބަެއއް މެންބަރުން ވިދާޅުވެެގން ައޅުަގނޑުމެން 

 ފެނުނީ ވަރަށް ބޮޑު  މިމެންނަށް  ައހަރު ފަހުން އަޅުަގނޑު  10ހިމަނައި ދިނީ. ދިނީމާ، އޭެގ ނަތީޖާ އޭެގ  އެ ވާހަކަ  

  ވުން. ބޭނުންކުރަނީ ރޭ  އިކޮންފިއުޝަނަކަށް ޮގސްފައި އޮތް ތަން. ދެން ރޭވިެގން ހިންުގން. ތި ވިދާޅުވާހެން ކުރީަގ

ތަރުތީބުެވެގން  ޮގތަކަށް  ވަކި  އިންތިޒާމަކީ  މަދުވަނީ.  ތަންކޮޅެްއ  އުންސުރުތައް  އޭެގ  ރޭވުންވީާމ  އެހެންނަމަވެސް، 

މިއިންތިޒާމު ބޭނުންކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  މިޮގތަށް  ހިންާގތީ  ދަންނަވާލަ  ެވެގން  އަޅުަގނޑު  އުޅުނީއަންނަނީ.   ން 

ވަރަކަށް އަހަރު    10ނަތީޖާތަކެއް ހުރެއޭ އެ ބަސް ބޭނުންކުރެޭވ ޮގތަކުން އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އަސްލު މީެގ

 ފަހުން ވެސް އެބަ ފާހަަގެވއޭ އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަ

 ؟ ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ދަންތޯ މުޤައްރިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ!

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅާފައި މި 3ވަނަ މައްދާެގ )ކ(ެގ  74މާއްދާއަކީ އޮތް   އަޅުަގނޑުމެން ދެން މި

ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރިއިރު    3އޮތީ. ެއއީ މި ސަވައިލަންސް އަމުރާ ުގޅޭ ބައެްއ ކަންތަްއތައް. ދެން ޭއެގން  

ދަށުން ސަަވިއލަންސް ކުރަން ބޭނުންވާ ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ކޯޓު އަމުރުެގ    3އޮންނަނީ )ކ(ެގ    މިހާރު ާގނޫނުަގއި މި

އޭ މިފަހަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ތަފުސީލު.  މުޢާމަލާތުެގ  އެ  ބާވަތާއި  އިޞްލާޙު .މުޢާމަލާތުެގ  އޮފީހުން  ޖީ 
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؟ ކޮބައިތޯ އޭަގއި ިވސްނުމަކީ؟ ހުށަހެޅިއިރުަގއި އެ މުޢާމަލާތެުގ ތަފުސީލު އެބައި އޮތީ އުނިކޮށްލާފަ. އެއީ ކިހިނެއްތޯ

 ޖީ އޮފީހުެގ ފަރާތުން..ން ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބެނުންވޭ އޭއެކަ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ތަށް  އެޮގދެން  މީތީަގއި އަސްލު އޭރު ފުލުހުންނާ ވެސް ޑިސްކަސްކުރެވުނު ތަފުސީލު އެހާ ބޮޑަށް ނޭނިގ ޮއވެދާނެ.  

ދީފައި ލައިއަޅުަގނޑުމެން ެގނައިމަ ފުދޭނެތީވެ އެޮގތަށް ސަޖެސްޝަންސް  ބާވަތްތައް  ބަލާފައި ތަފުސީލުތަކެއް އޮވެދާނެތީ  

އަނެއްކާ   ދެން  ތަފުސީލުތައް.  ހުރެދާނެ  ހާލަތް  ނޭނޭގ  ނެރޭއިރުަގއި  އަމުރު  ފަރާތަށް   74މީނީ.  އަނެއް  އަކީ 

ބޭނުމަށް އެފަރާތުެގ  ނެތަސް  އިންފޯމްކުރުމުަގއި  ތަފުސީލު  ކޮންމެހެން  ޓަކައި  ކޮން އެކަމަކު    ކުރެވެނީ  މިސާލަކަށް 

 ެގ.ނބާވަތެްއެގ ެއއްޗެއްކަން އެނެގންޏާ އިޝޫއެއް ދިމަެއއް ނުާވނެ ކަންނޭ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު ވާހަކަައކީ މިޮގތަށް ލިޔެވުނު ސަބަބު.އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި އެންެމ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް  

؟ ބޫލުކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ތަފުސީލު ދިނީމާ މަސައްކަތަށް ބުރޫ އަރަނީތޯއޭ ނޫނިއްޔާ އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވަނީތޯއޭޤައޭރު  

ެގ ވިސްނުމުަގއި މަސައްކަތްކުރުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވަރަށް ބޮޑު އިންނަ ވިސްނުމެއް މިދެންނެވި ޮގތަށް ޙައްޤުތަކު 

ޖީެގ ކޮމެންޓަށް ފަހު އަޅުަގނޑު  .ޖީ އެއްޗެްއ ދަންނަވަން އުޅުނީމަ. ޕީ.ކޮބައިތޯ ދެންމެ ޕީ  ، ޖީ މިކަމުަގއި އެއްޗެއް.ދެން ޕީ

 ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހީވަނީ މި ނުކުތާަގއި ފުލުހުން ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވިމާ މިއާިއ ުގޅޭ އެހެން ވާހަކައެއް އެބައޮތް ދަންނަވާލަން   އަޅުަގނޑަށް

 މިކަން ނިންމާލެއްވީމަ. 

 

 މީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

މުޢާމަލާތުެގ ތަފުސީލު އެ މުޢާމަލާތުެގ ބާވަތާއި އެ މުޢާމަލާތުެގ ތަފުސީލު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމަވާ އެްއކަމަކީ ސީދާ  

އެ ތަފުސީލު  އީ  އިނީމާ  ބޭނުންވަނީ  ބަލަން  އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ނޭނޭގ.  ހިސާބަށް  މީގަ -ަވުގތާިއ    އި މެއިލޭ 
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އީ ޭއެގ  އްކަން ކުރީބަިއަގއެއް  ން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ޓްރާންސެކްޝަނެމެއިލު-ސަވައިލަންސްކުރަން ބޭނުންވަނީ. 

 ...ތަފުސީލެއްެގ ޮގތަށް މިވެނި ޓްރާންސެކްޝަނެކޭ ެއޮގތަށް ބުނަން ނޫނީ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އް ބަލަނީ. ެއންމެ ކުޑަމިނުން ތަފުސީލެއްެގ ޮގތުަގއި ޖެހިދާނެ ނޫންތޯ ލެއަޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއެރީ މިސާލަށް އީމެއި

ިގދާނެ. އެކަމަކު މިހާރު މިސާލަކަށް ކޮރަޕްޝަނާއި، މިވެނި  ނެމއިލް ނޭއީސީދާ  މިވެނި ކަމަކާއި ުގޅޭ، މިސާލަކަށް  

ނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ދެކެވުނު  ުގޅޭ. ކޮންމެެވސް މިންވަރެއް އިންނަންވާނެ ނުންތޯ. އެއީ އޭރުަގއި އަޅުަގ  ކާކޮރަޕްޝަނަ

ުގނަސް ނުގނަސް އެއީ ކޮން އީމެއިލެްއކަން ނޭނޗެއްކަން ނޭއްވާހަކަައކީ. އީމެއިލެއް ބަލާ ކަމަުގިއވަނީ ނަމަވެސް ސީދާ ކޯ

ެއއްވެސް މިންަވރެއް ނޭނިގ ސަަވއިލަންސް  ؟ ނޫންތޯއެއްއެއީ ކޮން މުޢާމަލާތަކާ ުގޅުން ހުރި އީމެއިލެއްކަން އެނޭގނެ

 ސްކުރެވުނު ކަމަކީ. ޙުކޮމިޓީަގއި އޭރުގައި ބައަސްލު ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ؟  އެދެވިދާނެތޯއެޮގތަށް

 

 މީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

މާތު ދޭއިރުަގިއ ކޯޓުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެެގން މިޮގތަށް އިނީމާ، އަޅުަގނޑުެމން އޭެގ އެނޭގ މިންވަރަށް ަމޢުލޫ

މިޮގތަށް ތަފުސީލުތައް ބަޔާންކުރަން އިންނާތީވެ، ކޯޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމުރު ލިބުމުގައި ވާހަކަައކީ  މިންވަރުން    އެ

ބޭނުންވަނީ. ެއވަރުން ނުފުދެނީ އަސްލު  ނޫނީ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް މިގޮތަށް ތަފުސީލުތައް އިންނާތީ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު  

 އަސްލު. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖީ އޮފީހަށް ދެން ފުރުޞަތު އެރުވުމުެގ ކުރިން މިހާރު އެހެންެވއްޖިއްޔާ ަވުގތުތައް ލިޔެފައި  .އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ، އޭ

އޭއެ  ހުރި   އަޅުަގނޑު  ހައްލުެވެގންދާނެ.  ވަނީނަމަ  ކަމުަގއި  އޮތް  ތަފުސީލު  ފުރުޞަތެއް .މުޢާމަލާތުެގ  އޮފީހަށް  ޖީ 

 އަރުވާނަން. 

 

 ނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެ

  ރީފްރޭޒްކޮށްލެިވދާނެ މަޢުލޫމާތު އެނޭގ ހާލަތުަގިއ ެއ ތަފުސީލު ހިމަނަން. ެއޮގތަށް ރީފްރޭޒްކޮށްލެވިދާނެ އަޅުަގނޑު އެ  

 .  އަޅުަގނޑަށް
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޞަތެއް އަރުވާނަން. ޖީ އޮފީހަށް ފުރު.އަޅުަގނޑު ޕީ

 

 ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެ

ަގއި އެބައޮތް    2އެ މާއްދާެގ ެއ އަކުރުެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު އެ ނުކުތާަގއި މުޢާމަލާތުެގ ތަފުސީލުަގއި އަދި ނުހިމެނިޔަސް  

ކަމަށް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ    ނުވަތަ ކުރަމުން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކުރަންވާނެ   ށްއޭނާ ކުރަމުންދާ ކަމަ

ވިދާޅުވާ ކަންތަްއ،   ވިދާޅުވާ ކަންބޮޑުވުން ހައްލެއް ނުވޭބާޭއ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ.  ތި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި 

މިހާރު އޮތް ޮގތަކުންނެއް ތަފުސީލު ނުހިމެނިޔަސް. އެއް ނޫނޭ  ހަމަ ނަަގނީކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ މަޢުލޫމާތެއް އެބަ ލިބޭ.  

ަގިއ ވެސް ެއބައޮތް މި ވާހަކަ. ެއކަމަކު  ހުބޭފުޅުން ކަރުދާ  ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ތި 

ވަނަ މާއްދާއާ    72ދެުވނީ. އެީއ  ނުބައި މާއްދާައކާ ެއކީ އޮތީމަ އެބައި ކަވަރުނުވެ އަޅުަގނޑުެމން އެ ނުކުތާ ފަހަނައަޅައި  

ުގޅިެގން ފުލުހުން ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތް ކޮމެންޓެއް އެބައޮވޭ. މިހާރު މި މާއްދާ އޮތް ޮގތުން މޮނިޓަރކުރަމުން ނުދާ  

އަށް ގ ފުރަތަމަ މިޖެހެނީ މޮނިޓަރިންއެހެންވީމާ،  އެކައުންޓެްއެގ ފައިސާ ހިފެހެްއޓުމަށް ކޯޓު އަމުރު ނުލިބޭ މައްސަލަ.  

ލުމަށް ޓަކައި އަމުރެއް ހޯދަން. ހޯދާފައި ދެން އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން މި އެދެވެނީ. އެއީކީ    އަށްގ . މޮނިޓަރިންލާން

ލުމަކީ ވެސް އިންވޭޝަނެއް. ޭއެގން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ   އަށް ގ އަދި މުޅިން ހަމަޖެހޭ ޮގތަކަށް ނުވޭ. އެީއ މޮނިޓަރިން

ށް އޮންނަ އިންޭވޝަނުން ފުދެން އޮންނަ ހާލަތުަގިއ ެވސް މި ާގނުނު އޮތް  ވެސް އިންވޭޝަނެއް. އެހެންީވމާ، ދެވަނައަ

ޮގތުން މިހާރު މިޖެހެނީ ދެ އިންވޭޝަނަށް ދާން. ފުރަތަމަ ސަވައިލަންސަށް ލައިެގން ނޫނިއްޔާ ޭއެގން މަޢުލޫމާތެއް 

މެން މި ދަންނަވަނީ އެ ޮގތަށް  ވަނަ މާއްދާ އޮތް ޮގތުން. ައޅުަގނޑު 72މާނަކުރެވެނީ މިހާރު  މި  ނުލިބޭ ކަމަށޭ މިހާރު  

އޮތީމާ ދެ ފަހަރަށް އޭނަެގ ޕްރައިވެސީ އިންވޭޑްވަނީޭއ. އޭެގ ބަދަލުަގއި ފުލުހުން ބޭނުންފުޅުވާ އެކައުންޓަކުން ބޭނުންފުޅުވާ 

 މާ.  މަޢުލޫމާތެއް ކޮންމެހެން ސަވަިއލަންސްަގއި ނެތަސް ވެސް ހޯދޭ ޮގތަށޭ އޮންނަންވީ އެ ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވީ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިަވުގތު  ؟ އިތުރު ކޮމެންޓެްއ އެބައޮތްތޯ ެއއްވެސް ފަރާތަކުން

ބޭނުންވާކަމަކީ  މި  ކުރަން  މުއައްސަސާތަކުެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތް ސާފުވެއްޖެހެން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސާފު

ތުެގ ާގނޫނުގައި.  ޢާވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން ޖިނާޢީ އިޖުރަ  89އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙުކުރިއިރުަގއި އެބަ ހުށަހަޅާ  
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އެ މާްއދާ އޮެވެގންވާ ގެއްލުމަކީ    ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭތި ؟ އުނިކުރަނީ ކޮން ބޭނުމަކަށް ޓަކައިތޯމި ވަނަ ާމއްދާ  89

ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް މާއްދާއެްއވީމާ އެ މާއްދާ އުނިކުރާ ސަބަބު ައޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ؟ ކޮބައިތޯ

ވަނަ މާއްދާައކީ،    89ޖީ އޮފީހުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުެގ ކޮމެންޓެއް ދެއްވަން އެންމެ ރަނަގޅީ.  .ބޭނުންވޭ. އޭ

ކަމަށް   ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ދަޢުވާކުރުމުން މީހެއްެގ މަސްލަޙަތަށް ުއނިކަމެއް އަތުވެދާނެ  88ނުެގ  ނޫމި ާގ

ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ އުނިކަމެއް އަންނަ ކަމަށް ަމއްސަލަިއަގިއ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  

ކަަމށް   ޮގތް  އިންސާފުވެރި  ކުރުމަށް  އަދި  ޮގތުަގއި  ދަޢުވާތަކެްއެގ  ވަކިވަކި  ދަޢުވާތައް  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަށް 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންުގމުެގ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ. މި އިޚުތިޔާރެްއެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ދަޢުވާތަްއ  ޕްރޮސެ

 ޖީ އޮފީހަށް ފުރުޞަތު..އޭ؟ ބަބަކާ ުގޅިެގންތޯވަކިކުރުުމެގ އިޚުތިޔާރު. މި މާއްދާ އުނިކުރަން މިޖެހުނީ ކޮން ސަ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދަޢުވާތަކަށް ޖީ އޮފީހުން ރިކުއެސްޓު އަިއއިރުަގއި އައިސްފައި އޮތީ ކޯޓުން ބައެއްފަހަރު މި ޕީ.އޭރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ހެންވީމާ، އަސްކު ެއ  ދަޢުވާ ބަދަލު ެގނައުުމަގިއ. އެ  އެ  ބޭފުޅުން އިންވޯލްވްާވ ކަމަށް.   ބަދަލު ެގނައުމުަގއި މާބޮޑަށް އެ 

ބަދަލު  ދަޢުވާއަށް  މާބޮޑުވަނީއޭ  ދައުރު  ކޯޓުެގ  ސަޖެސްޓްކޮށްފަ.  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުން  އެޮވއިޑްކޮށްލުމުެގ  ކަންކަން 

ެއކަން ެއވޮިއޑްކުރުމުެގ ޮގތުން މީތި   އެހެންވީމާ،  އް ފަރާތަށް ވެސް ރައިޓްސް ލިބެންޖެހޭއިރުގައިެގނައުުމަގއި. އަނެ 

 އޮބްޖެކްޓެއް ނުކުރަން. އަސްލު ޑުމެން ނ އުނިކުރަން ހުށަހަޅާފައި އިނީ. އަޅުަގ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕީ ކިބައި.އެހެންވީމާ،  އޮފީހުެގ  އައިސްދާނެ ޖީ  ހާލަތެއް  އެކަހަލަ  ފާހަަގކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސާފުކޮށްލަން.  ން 

ޖީ ވެސް ނެންެގވި  .ކޮށް މިސާލަކަށް ޕީޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ޚާއް ޞަނުންތޯ އެއްކޮށް ދަޢުވާ ޚާއް 

ަގއި މިސާލަކަށް އެއްކޮށް ދަޢުވާކޮށްފަިއ  އެއް މިސާލު ދީނީ ހަރުކަށިވުުމެގ މައްސަލަތަކުަގއި މި ބާވަތުެގ މައްސަލަތަކު 

މިހާރު މިޮގތަށް ނަގައިފިއްޔާ އެ    .ދަޢުވާ ވަކިވަކިން ެގންދިއުމުެގ  އޭއޮްއވާ ވަކިކުރަން އެދިއްޖެްއޔާ އޭރުން ކިހިނެއްތޯ

އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އަރުވާނަން ޖުވެނައިލް ކޯޓު. ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު  ؟ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދާނެތޯ

 ށް. އައަރުވަނީ ޒަޢީމާއަށް. ރެޖިސްޓްރަރ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ނަޝީދު އަބޫބަކުރު ރ ޒަޢީމާ ކޯޓުެގ ރެޖިސްޓްރަ  ނައިލްޖުވެ
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އާދެ! ކޮމެންޓުެގ ބައިތައް ދާިއރު، ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ކޮމެންޓްސް ވެސް އެބަހުރި އިނޭގތޯ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކޮމެންޓަށް 

  ސް ން ކޮމެންޓްސިޓީ ލިބިފައި ނެތަތީވެ ައޅުަގނޑުމެ  ށްކޮމެންޓު ހުށަހެޅުމަމިއަށް  ފޮނުވިއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ބަެއއް   ދިޔަ  މަތިން  ެއކަމަކު  ނެތް.  ާމއްދާތަކުަގއި  ެއއްކަލަ  ފޮނުވިފައެއް  ބައެއް  ނެތް  ވެސް  ފާހަަގކުރެވިފައި 

ެއ ކޮމެންޓްސް ލައިދިނުމަށް ކުރިއާލައި ފޮނުވާލަން. މިހާރު   ،އެހެންވީމާ  .އަޅުަގނޑުމެންެގ އެބަހުރި އިތުރު ކޮމެންޓްސް

ޭއަގިއ  ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ިމއޮތް އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް.    89މި ވާހަކަދަްއކަމުންދާ  

ފާހަަގކުރެވެނީ މި މާއްދާއަކީ ޢަދުލުއިންސާފުެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚުތިޔާރީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ނަކަށް ނުފެނޭ. ސަބަބަކީ މިއީ ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ އެކިއެކި  ބާރަކަށްވީއިރުަގއި މި މާއްދާ އުނިކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން

މަލުކުރެވެމުންދާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވިފައި އެބަހުރި. ކޯޓަށް  ޢަލުން  ސޫޖުރިސްޝަންސްތަކުަގއި ވެސް މި އު

އޮތް ޮގތަށް ހަމަ  ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާތީ މި މާއްދާ އުނިނުކޮށް  އަސްލު  ެގ ތެރޭަގއި  ސްލިބިދޭ ޑިސްކްރިޝަނަރީ ޕަަވރ

 ، ެއކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ތެންކިޔު.އެހެންވީމާ .ކޮމެންޓަކީމެންެގ ންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑުބޭއްވުމަށް ފެ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޖީ އޮފީހުން އެޮގތަށް ފާހަަގކޮށްލާފައި އޮތީމަ. .ެއއީ ދެންމެ އޭ .ކޮމެންޓެއްޖީ އޮފީހުެގ .އަޅުަގނޑު ހަމަ ޕީ

 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށްވާތީ  ކުރިން  ހަވާލުވުމުެގ  މަޤާމާ  ިމ  އަޅުަގނޑު  ފޮނުވީ  ބިލު  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މި  އާދެ! 

ދިމާވާ ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ    އި ޮގތުން އެްއޗެއް ދަންނަާވކަށް ނޭނެގ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީގަ ސްޕެސިފިކަލީ ތިއާ ބެހޭ

އިޝޫައކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނު ކިޔާ ޮގތާއި ކޯޓުތަކުން ާގނޫނު ކިޔާ ޮގތާއި ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ތަފާތެއް އެބަހުރި  

އީ ކޯޓުން މިދަންނަވަނީ ޤަޟިއްޔާ ެއއްޮގތަށް. އަޅުަގނޑުމެން މި އެ  .އާއި ދަޢުާވއާ. މި ތަފާތު ދެ އެއްޗަކަށް  ޤަޟިއްޔާ

  .ެއއްަގއި ިގނަ ދަޢުާވކުރަންސާ ދިޙާކިޔަނީ ދަޢުވާެއކޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ މިހާރު ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު އެބަ ދެނައޭ އެއް  

ޟިްއޔާއަށް ހެދީމަ ޤަ  3ވާައކީ  ދަޢު  3ދަޢުވާކުރީމަ ކޯޓުން އެ    3ެއއްަގއި  ސާދިޙާއެޮގތަށް ދަޢުާވކުރީމަ މިސާލަކަށް އެއް  

ވެސް   އަދަބު ެވސް ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ބޮޑުެވެގންދާނެ. ދެން މީެގލިބޭ  ނިކުންނާނީ ހެއްވާ ނަތީޖާއެއް. އޭރުން އޭނައަށް  

ނެތިން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން  އެބައޮތް މިދެންނެވީ އޭެގ ތަފްސީލުތަކަށް އަޅުަގނޑު ދާކަށް    ތައްބައިވަރު ހިސްޓްރީ

ޮގތުަގއި އަޅު ޤަޟިއްޔާތަކެއް  ވަކިަވކި  އޮންނާނީ  ހުށަހަޅާފައި  މާއްދާއަށް  މި  އަނެއްހެން  އިޞްލާޙުތަްއ  ަގނޑުމެންެގ 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލޭ.  އަދި ޮގތެްއ ނިންމާނީ ޕްރޮސެ  މެދުކޯޓުން ދަޢުާވކުރުާމއި  . ަވކި ދަޢުާވއެއް ނޫނޭ  .ކުރިއަށް ެގންދަން
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ކިއުޓަރ ޖެނެރަލޭ. ކޯޓުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ަވކިަވކި ޤަޟިްއޔާެއއް  ނީ ޕްރޮސެއަދި ދަޢުވާކުރާނެ ޮގތާމެދު ޮގތެއް ނިންމާ

  އި ޮގތުަގއި ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ. އެއީ އަނެއްހެން ޕްރެކްޓިކަލް މާބޮޑެތި ތަފާތެއް ނުވެސް ނިކުންނާނެވެސްމެ. މީަގ

ޭއަގިއ ދެން ބައިވަރު އަނެއްހެން    . އޮތީކުރަން    އަޅުަގނޑުމެން ތަފާސްހިސާބު އެްއޮގތްކޮށްލުމުެގ މަސަްއކަތެްއ އަސްލު

މި މާއްދާއަކާ ުގޅޭ ކަމެއް ނޫން. މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން ވެސް އަދި ނެތުމަކުން ވެސް   .ނަތީޖާތަކެއް އެބަުއޅޭ

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަނެއްހެން މާބޮޑު ތަފާތެއް ނާދޭ އިނޭގތޯ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަށް   އެ  ތިވިދާހައެހެންވީމާ،  ކަމަށް  ލިބޭނެ  މާއްދާ  އްލެއް  މި  ޮގތަށް  ެގންދެވޭ  ޤަޟިއްޔާތަކަށް  ވަކިަވކި  ޅުވަނީ 

އްލެްއ ލިބިދާނެ ކަމަށް. ައޅުަގނޑު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  ހައިޞްލާޙެްއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފިއްޔާ މުޅި އެތި އުނިނުކޮށް  

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރެޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ެގ ލް ކޯޓުކްރިމިނަ

އްރިރު. އާދެ! ޕީޖީ އެ ވިދާޅުވިހެން އިނޭގތޯ މި ކޯޓުން ވެސް އަސްލު މައްސަލަތަކެްއެގ  ޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

ބޫލުކުރަނީ.  ޤަޮގތުަގއި ބަލަިއެގން މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުންނެއް ނަތީޖާއަކަށް ޯގހެއް ނާދޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް  

ަވއްކަމުެގ މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާ ހާލަތުަގިއ ވަްއކަންކުރުން، ެގއަކަށް ވަނުން، ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލުން،    އެއީ މިސާލަކަށް

  ކާެއކު ޖީން ހުށަހަޅުއްާވއިރު ަވކިަވކި ހެކިތަ.ބިރުދެއްކުން މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގައިެގން އެބަދޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ޕީ

 ،ކިަވކިކޮށްލާފައި ހުށަހަޅާފައި އިންނަނީ. އޭނަެގ މައްޗަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ދަޢުވާވެސް ހަމަ ވަ  ހުށަހަޅުއްވަނީ. ދަޢުވާތައް

ދަޢުވާ އެހެންނޫންތޯ. ދެން އެކަމަކު   ވަނަދަޢުވާ، ހަ  ަވނަފަސް   ،ހަތަރުވަނަ ދަޢުވާ  ،ދެވަނަ ދަޢުވާ، ތިންވަނަ  ދަޢުވާ

ރިހާ ކަމެއް އެހެންނޫންތޯ. އެ ހާލަތުަގއި މި އެއް. އެ ވަދެެގންދިޔަ ދިއުމުެގ ތެރޭަގއި ކޮށްފައި ހުރި ހުސާ ދިޙާއެއް  

ނީ ވެސް. އެކަމަކު މީެގ ތަފާތަކީ މި ފަނޑިޔާރު އިނޭގތޯ. ފަނޑިޔާރު ބައްލަވާ  ވެސް  މައްސަލަތައް ކޯޓުަގއި ބަލާނީ

ހާލަތެއްގައި ފަހުެގ  މީެގ  ބިރުދެއްކުމުެގ   އަޅުަގނޑުމެން  ހުރި  ސާބިތުެވފައި  ކުށްކޮށްެގން  ދިވެހިރާްއޖޭަގއި  ވެސް 

މާ އެކަނި ބަލައިެގން މި ހުރިހާ ކަމެއް   ތަކުެގ ތެރެައކަށް ނާންނާނެ ވައްކަމުެގ މައްސަލައެއް ޮގތުަގއި އެކަނިމައްސަލަ

ބަިއ   ބިރުދެއްކުމުެގ  ބައި،  ވަނުމުެގ  ެގއަކަށް  ބަލަން  އެބަޖެހޭ  ެއވެސް  އެހެންވީމާ،  އެހެންނޫންތޯ.  ނިންމައިފިއްޔާ 

ބައެއް އަން  .އެހެންނޫންތޯ  . ދަނީ  ވަކިކޮށްލަިއެގންޮގތުަގއި  ނައިރު އެހެންވެެގން އެްއކަލަ ޤަޟިއްޔާތަކެއް  މި ހުރިހާ 
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އެއީ ފުރަތަމަ ބޮޑު އަދަބު ދެވޭ ކުށަށް    .ކުމްކުރައްާވއިރު ބަދަލެއް ނާންނާނެހުއެކަމަކު އެ ޤާޟީއަކު ބައްލަވާފައި  

 އައިސް ދެން... 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހީވަނީ   ިމ    އިމީގަ އަޅުަގނޑަށް  މި މާއްދާއަކީ  ބޭނުންވަނީ އެހެން ކަމެއްހެން. އެއީ  ައޅުަގނޑުމެން މި ސާފުކުރަން 

އެކަކަށްވުރެން ިގނަ މީހުންެގ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން އެކެއްެގ މައްޗަށް ިގނަ ދަޢުާވެއއްވުރެން ބަދަލުަގއި ެއކަކަށްވުރެން  

ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީހެން އަޅުަގނޑުމެން ައސްލު ިގނަ މީހުންެގ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާތައް ަވކިކޮށްލުމާ  

 ން އަމަންއަށް.ނަސާފުކޮށްލަން މި ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަދު ނަޖީބް އްކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ލީަގލް އޮފިސަރ އަމާން މުޙަ

، ސަރ ެގނައިއިރު މިއޮތީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު އުނިކޮށްލީމާ  އިއްރިރު. މީަގޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

ދެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމަކީ މިހާރު ޕްރެކްޓިކަލީ ކަންކަން ާވޮގތުަގިއ ހަތަރު، ފަސް މީހެއްެގ  އުނިކޮށްލާފަ.  

އް ދަޢުވާ ފޯމަކުން އަންނަނީ. ދެން މިހާރު ދެން އެޮގތަށް ކުރެވޭ އެ   ހުރޭ.ޖީން ދަޢުާވކޮށްފައި އެބަ.މައްޗަށް ހަމަ ޕީ

ދަޢުވާކޮށްފައި    3ޖީން ދެން ދަޢުވާ ފޯމް ނަންބަރެއް ދޭއިރު އެކެއްެގ މައްޗަށް  .އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ ދަޢުވާ ފޯމް ޕީ

 3ދަނީ. އެކަމަކު ޕްރެކްޓިކަލީ ެއކަން ކުރަން ބަލާއިރު    ޤަޟިްއޔާ ނަންބަރަކޭ އެ އުސޫލުން މި  3އޮެވއްޖިްއޔާ އެ  

ނީ. ހިންަގން ބަލާިއރު އެއްދުވަހު ނައިސްދާނެ  ޤަޟިްއޔާއެއް ހިންެގ  ،ހުން ވެސް އެކީަގއި ެގނެސްެގންނޭ މި ކުރެވެނީ މީ

އެ ހާލަތުަގއި އެބަ    .އެކަކު. ނައައިސިއްޔާ ދެން ޭއނަެގ ބައި ހަމަ ހިންާގ އެންމެން އެކީ ހިންަގން ބާއްވަންވީހެއްޔޭ

މަންނަެގ ބައި ތިމަންނަ ހާޒިރުވާނީއޭ ކޮންމެ ދުަވހަކު. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަ ތި  ،އިނދޭ ދަޢުވާ ލިބޭ އަނެއް ދެ މީހުން

ައނެކަކު ެއއްބާރުލުން ނުދޭތީ ނުެގނެވެނީއޭ. އެހެން ހުށަހެޅީމަ   .ބައި ހިންަގންވީނޫންހޭ. ތިމަންނަ އެއްބާރުލުން އެބަ ދެމޭ

ހަވާލާ ދީފައި  އާ 88އޮތީ.   ހިމަނާފައި މި 89އި ކޯޓަށް އޮންނަ އިޚުތިޔާރެއް ެއ ބޭނުމޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާގނޫނުގަ 

އުނިކޮށްލައިފިއްޔާ   މާއްދާ  ިމ  ެއކަމަކު  އޮތީމަ.  ޮގތެއް  ހުށަހެޅޭނެ  ފޯމަކުން  ދަޢުވާ  ެއްއ  މައްޗަށް  މީހުންެގ  ިގނަ 

ބަލާށޭ    އިހަޅަޖީން ހުށަ.ބޫލުކުރެވެނީ ދެން އެ އިޚުތިޔާރީ ކޯޓު ެއޮގތަށް އެންުގުމެގ އިޚްތިޔާރު މާނައަކީ ޕީޤައަޅުަގނޑަށް  

ނޫން އެްއޗެއް ަވކިން ދަޢުވާެއއް ހަމަ ދަޢުވާެއއް އޮންނާތީ އެ މަްއސަލަ ބެލޭނެތާ ވަކިން ވިޔަސް.   ވަކި ފޯމެްއަގއި އެ
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އަނެއް ދެ މީހުންެގ ބައި އޭރަށް ކުރިއަށްދާނެތާ. އެޮގތަށް ެއ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ މި މާްއދާ އުނިކޮށްލައިފިްއޔާ، ެއއީ  

 ނަ ޮގތަކީ. އަޅުަގނޑަށް ފެން

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ންދޫކެ

މަސް    ހައެއްކަ ެއއްކަލަ  އަޅުަގނޑު ެވސް  ވެސް    އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ އަބަދުއަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމެންޓެްއ ޮގތަށް ދެން  

ޕީ ޓަފްލެއް.ދުވަސް  އެ  އުޅުނީމަ  އޮފީހުަގއި  ވެރީ    ހަމަ  ޖީ  އެ  .ޕީ  ހަމަ  އޮނަސްޓްލެޓްސްބީ  ތިބޭ  އޮފީހުަގއި  ޖީ 

އަދި ލޯޔަރުންވީމަ އެ  އެ އޮންނަ ޓެންޝަނެއް ޮއވޭ އިނޭގތޯ. ދެން    ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓާ  އަބަދުޮގތާއި  ދަޢުވާކުރާ

ބަޓް އަޅުަގނޑު ބޭނުންކޮށްލާ ކޮމެންޓަކީ   ދެޓްސް އޯކޭ. ދެކޮޅުން ވެސް ބަލާނެ. ތޯޓެންޝަން ބޮޑަށް އެކްސްޕޯސްކުރެވޭ

އެއްެގ މީހުންތަކެއް ބައިވެރިެވެގން ގޮއްސަ އެ ދަޢުާވ ވަކިންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ސާދިޙާއެއް ހިނީގމާ އެ  ސާދިޙާމިހާރު  

އެއްކޮށް ވިޔަސް    ޖީއަށް އެނގިވަޑައިަގންނަވާނީ.ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެ ދަޢުވާކުރާނެ ޮގތެްއ ހަމަ ޕީޤައަޅުަގނޑު ވެސް  

ދަޢުވާ މިސާލަކަށް ކުރާއިރު ެއއް ދަޢުާވއެްއެގ    ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުެގ ވާހަކަައކީވަޓް ެއވާ އިޓް އިޒް.  ވަކިން ިވޔަސް.  

. އެ ދެން  ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ހަމަ ެއއް ޤަޟިއްޔާެއއް ޮގތުަގއި އެ އޮންނަން ޖެހޭނެޤަޮއވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑު    ަގއިޮގތު

ން ވެސް ރިފަރެންސް ހަދަ  އަދި އަޅުަގނޑުއެކި މީސްމީހުންެގ ބައިބަ އިނޭގތޯ. ދެން    ހުންނާނެ ޤަޟިއްޔާެގ ތެރޭަގއި  

ބޭރުެގ މިސާލަކަށް  ފެނުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ހީވަނީ  މިސާލަކަށް  ޖުރިސްޑިކްޝަން  އަޅުަގނޑަށް  ކޭހެއް  ތަކުެގ 

ކީމަ އިނޭގނެ އެ ކޭސްަގިއ  އެ ހެޑް ނޯޓްސް   ،ކޭސްެގ ހެޑް ނޯޓްސްަގިއ އިނޭގނެ އެ ކޭސްަގިއ ހިމެނެނީކިޔާއިރު އެ 

އެހެންވީމާ، ހެޑް ނޯޓްސް  .  ތަކެއް ނުަވތަ އިޝޫސްތަކެއް ހުރެދާނޭސާދިޙާތަ  ނުވަ  ކެއްއިންވޯލްވާ ބަިއވަރު ކަންތައްތަ 

ެއއް ޤަޟިއްޔާަގިއ ހިމެނިދާނެ އެކަަމކު  ކަން.    ކިޔަިއެގން އިނޭގނީ ެއ ޤަޟިއްޔާަގއި ހިމެނެނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއް

ޤަޟިްއޔާތަކަކަށް ހަދާލީމަ އަޅުަގނޑަށް  . އެހެންނަމަވެސް، އެޮގތަށް އެ ބަިއވަރު  ވެސް  ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްތަކެއް 

ފަހުން  އަދި  ވާނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ ތި އަނެއްހެން ކިހިނެއް ކަމެއް އޭރުން ދެން  ހީވަނީ މާ ކޮމްޕްލިކޭޓް

ހަމަ  އިމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ ކުރީަގހިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވިހެން އެ ޖީ .ޕީވެެގން ދާނީ ބައިވަރު ޤަޟިއްޔާތަކަށް  އެ

ދެތިން ހަތަރު   ޭއެގދަޢުާވކުރުމުެގ    ެގންުގޅެެގންނާއި  ކުޑަކުޑަ މިސާލަކަށް ހަމަ ޕީސްކޮޅެއް ޖައްސަިއެގން ބަެއއް ކުދިން

އައިސްެގން ފަންސަވީސް ވިހި އަހަރު ފަހެއް  ވައްތަރެއްެގ މަސްތުވާތަކެތި ހުރެެގން ކޮންމެ ވައްތަރަކަށް ައނެއްކާ ފަހެއް  
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  ޖީ އޮފީހުން ދަޢުވާކުރާ.ނޑުެމންނަށް ފެނުނު. ހަމައެކަނި އެ ޓެންޝަންެގ ތެރޭަގއި އިނޭގތޯ ޕީޖަހާލިތަން ވެސް އަޅުަގ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަދި    . ޮގތާއި ިމކަހަލަ ޓެންޝަނެއްެގ ތެރެއިން  ޮގތާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ދަޢުވާ ބަލައިަގންނަ

ކުޑަކޮށް ކޫލް ޑައުންކޮށްފައި އަންޑަސްޓޭންޑިންގައކަށް    ތި ބޭފުޅުން އިށީންނަވާފައި ެވސް އެބަޖެހޭހެން މި ޓެންޝަން

 އަންނަން.

 

   ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިހާރު ސާފުވެއްޖެ  ދެން  ވެސް    ދެ  އަޅުަގނޑަށް  ދެންައޅުަގނޑު  .ކޮމެންޓާއެކުފަރާތުެގ  އަރުވާނަން      ފުރުޞަތެއް 

  އޮތް މާއްދާއަށް   ދެން  މެންޖީން ކޮމެންޓެއް. ދެން އެހިސާބުން އަޅުަގނޑު .އޭކޮމެންޓެްއ ކޮށްފައި  ފުލުހުންެގ ފަރާތުން  

 ކުރިއަށްދާނީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ހަމީދު

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ިމޮގތަށް މި ދަޢުވާ ހުށަހަޅަން ސެޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ދެން މި ާގނޫނަކުން ޕްރޮ

ޕްރޮސެ ެއއީ ސަބަބަކީ  ނުވާނެ.  ޮއވެެގން  ފުރުޞަތު  އެ  ކުރުމުެގ  އަމުރެއް  ވަރަށް  ވަކި  ވެސް  ޖެނެރަލަކީ  ކިއުޓަރ 

ދަޢުާވކުރާއިރު އެ    ،އެހެންނަމަވެސް  ވެސް.  ނޫނުއަސާސީަގއިޤާަގއި މި ާގނޫނުތައް ހުންނަނީ  މިނިވަން ބޭފުޅެއްެގ ޮގތު 

ދަޢީއިޖުރާ އެ  ާގނޫނުން  ދަޢު   މައްސަލަތަކުެގ  ހިމެނޭ  މީހުން  ިގނަ  އެކަކަށްވުރެން  އުސޫލުތަކެއް ޢުވާ  ވާކުރާނެ 

ޖީއަށް ދަޢުވާކުރާ ޮގތަށް މާއްދާއެްއ  .ދަޢުވާކުރަންވާނީ މިހެންނޭ ކިޔާފައި ޕީކަނޑައެޅިދާނޭ. ކޯޓުން ސީދާ އަމުރުކޮށްެގން  

 ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ޝުކުރިްއޔާ. ޤައޮތުން އަޅުަގނޑަށް ވެސް 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ްއ  ޟެޖީ އޮފީހުަގއި އަސްލު އިޢުތިރާ.ކްލިއަރ ނުވެދާނެތީ. އޭފަހަރެްއަގއި  ްއޗެއް  ކުރިން އަސްލު އަޅުަގނޑު ދެންނެވި އެ

 ނަމަވެސް.ނެތޭ މި މާއްދާ ބޭއްވުމަށް މިހާރު އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ޮއތް 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ދާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކޮމިޓީން އެއާ ުގޅޭޮގތުން ކަނޑަައޅާނީ.  ިއެގންއާއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ދެން އޮތް މާއްދާ

ވަނަ މާއްދާ ާގނޫނުަގިއ    91ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން. ދަޢުވާއަށް ބަދަލު ެގނައުން.    91އޮތީ    ދެން މިހާރު މި
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ކިއުޓަރ  ށް ޕްރޮސެއޮންނަނީ ހަމަ އިޞްލާޙުކުރެވޭ ޮގތަ  އޮތީ އޭެގ )ހ( ިއޞްލާޙު މި ކުރަނީ. ކުރިން މި   މިހާރު މި 

  ކަށީެގންވާ  އަޑުއެހުމުެގ ކުރިން އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެޢީއޮންނަނީ އިބްތިދާ  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި  .ޖެނެރަލަށް

ށް  ކު  ނޯޓިސް ލިބޭ ޮގތަށް ކޯޓުެގ ހުއްދަާއއެކު ދަޢުާވަގއި ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތައް ބަދަލުކުރުން ނުަވތަ ދަޢުވާަގއި އިތުރު

ޕްރޮ އިޚްތިޔާރު  ކަންކަން ސެހިމެނުމުެގ  އިތުރުކުރެވޭ  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބިެގން.  ޖެނެރަލަށް  ކިއުޓަރ 

ތަމަ ހިމެނުނު ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ބިނާވެފަިއވާ ޢަމަލުތަކުެގ މަްއޗަށެވެ. މިހާރު ެގ ފުރަދަޢުވާ ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނީ  

 އަޑުއެހުމުެގ ކުރިން ައދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އެކަށީެގންވާ ނޯޓިސް ލިބޭ ޮގތަށް  ޢީމިއޮންނަ ޮގތުން ެވއްޖިްއޔާ ިއބްތިދާ

ށް ހިމެނުމުެގ އިޚުތިޔާރު ކު  ލުކުރުމަށް ދަޢުވާެގ އިތުރުދަޢުވާ ބަދަލުކުރުމުެގ ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ތަފްޞީލުތަކަށް ބަދަ

އެީއ ކީއްެވެގންތޯ ކޯޓުެގ    . އޮންނަނީ ކޯޓުެގ ހުއްދަޔާެއކު  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިެގންވޭ. މީެގ އިތުރުކޮށްފަިއ މިޕްރޮސެ

 ޖީ އޮފީހުން މިކަން ސާފުކޮށްލަން..އޭ ؟ހުއްދަ

 

 ލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެ

ދަޢުވާެއއް މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ކުޑަ  މިހާރު  އަސްލު  ޒާތުަގއި.  އުފުލުމަކީ  އޭެގ  ނޫން  ކަމެއް  ދަޢުާވއެްއ    އެހެންވީމާ، 

  ައޅުަގނޑުމެންެގ ައސްލު އަނެްއ ނުކުތާައކަށް  ވަންޏާ  ކަަމށްެގނެވޭނީ. އެހެން    މި  އުނިިއތުރުެއއަށް  އުފުލިފައި ދެން  

މިއިތުރު ޮގތުން  އްލެވަލެއިންނަނީ އިތުރު    ކުރެވިފައި  ބައެހެންވީމާ،    .ލުމުެގ  ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން  އްލަވާނެ ކޯޓުން 

ބެލުން    އްއިތުރު ލެވަލެވަންޏާމު އެކަމާމެދު  ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އިތުރުކުރަންޏާމު އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިތުރުކުރާ ކަމަށް

   ވިފަ.އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭނުމުަގއި އިތުރުކުރެ   ފެންނާތީ އަސްލުށްމުހިންމު ކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމެންޓެއް ހޯދާލަން ބޭނުންވޭ. ބަދަލުކުރާއިރުަގިއ ކޯޓުެގ ހުއްދައާ އެކީަގިއ  ވެސް މީެގ  ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  

  ބޭނުންވޭ. ލަންއެހެން އޮތީމަ ބަލާ

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ެގންނަ ހާލަތުަގއި އެކަން ކޯޓަށް    އްއްރިރު. ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށްފަހުަގިއ އެ ދަޢުވާއެއް ބަދަލެޤަމު  އިނޭގތޯޝުކުރިއްޔާ  

 ެގންނަކަން ެގންނަން އުޅޭކަން ެއހެންނޫންތޯ. ސަޕްރައިޒަކަށްެވެގން ނުވާނެ.  .އެންުގމަކީ މުހިންމު ކަމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން

 ޖީ އޮފީހުން ކީކޭތޯ މިކަމުަގއި. .ޕީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް

ވެސް ދެން އިބްތިދާޢީ މަރުޙަލާެގ  މި ދައްކަނީ  ދެން  ވާހަކަ     މަރުޙަލާެގޢީއަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މި އިބްތިދާ  .ޝުކުރިއްޔާ 

ވަރު ނެކޯޓަކަށް ކޯޓުެގ ހުއްދަެއއް އޮންނަންޖެހޭއަދި  އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އަނެއްހެން    އެީއކީކުރީެގ ވާހަކަ. މާނައަކީ  

މިކަމެއްހެ އަދި  ދައްކަނީ  މި  އެހެންވީ  ންނެއް.  ބަލައިނުަގނެިވެގން.  މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެންއުޅެނީ   ހަމަ  މާ، 

މުން މިކުރެވޭ ކަމަކަށްާވތީ މި ކަމުަގއި އަނެއްހެން  އުދެންނެވީ ހަމަ ލިޔެކި  މިކުރާނީ ދެއްތޯ.  މުންތާ މިކަން  އުލިޔެކި

އޮތުން ކޮންމެހެން  ހުއްދަ  ކޯޓުެގއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ށް ހީވަނީ.  ވެސް ނޯންނާނެހެން އަޅުަގނޑަ  އޮޅުވާލުެމއް އޮޅުމެއް

ނޫންހެން.   ބޭނުމެއް  މާއްދާއަކަށް  ނޫން  މި  ނުލާ އެހެން  ހުއްދަައކާ  ކޯޓުެގ  މައްސަލައެްއަގއި  ހިނަގމުންދާ  ކޯޓުަގިއ 

ޙަލާަގިއ ކޯޓުެގ ހުއްދަެއްއ  އެބަ ޮއތްވެސްމެ. އެހެންވީމާ، މި މަރު   އި ވެސް ީމަގ  ވާހަކަ މިހާރުެއ  ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ  

 އޮންނަން ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެޮގތަށް އޮތީމަ އެކަން ބޮޑުވުން އެ ކިހިނެއްތޯ  އިބްތިދާޢީ ައޑުއެހުމުެގ ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެޮގތަށް ހަމަ  

ކޮމެންޓަކަށް އެދުނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދެން އޮތް    އިސާފުކޮށްލަން ވެެގން އަޅުަގނޑުމެން ޭއގަ ހުރީ    ވިސްނުން

 ވަނަ މާއްދާަގިއ މިހާރު ވަރަށް ކުރުކޮށް މި  93އޮތީ.    މި  ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން  93މާއްދާއަށް ދާނަން. ެއއީ  

ދަޢުވާ ލިބޭ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާ މައްޗަށް ކުރެވިފަިއާވ   ކުށެއްެގ  ޢީއޮންނަނީ ޖިނާ  ާގނޫނުަގއި މިއެއީ    .އޮންނަނީ

ޞްލާޙުކުރަން މިފަހަރު  ޖީ އޮފީހުން އި.ވަނަ މާއްދާ އޭ  93ދަޢުވާ ބާޠިލުވާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން  

ބަޔާންކުރޭ. ދެން ހާލަތެއް އެބަ    4)ހ( ެގ ދަށުން    އި)ށ( އަށް ބަހާލާފަ،  ޮއތީ )ހ(    ހުށަހެޅިއިރުަގއި ާމއްދާ މި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ކޮމެންޓަކީ މިހާރު ާގނޫނުަގއި ިމޮއތް ޮގތަށް މާއްދާ އޮންނާށޭ. ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޕްރޮސެ

ކޮމެންޓަށް އަހަން އަސްލު  ކޮމެންޓެއް ލިބިފައި އެބައޮތް. ދެން އިޞްލާޙުކުރެިވެގން އަންނައިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ވާ އުފުލުމަށްފަހު ކޯޓުަގއި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުޮގސް  ޢުއެއީ ދަ  .މިއޮންނަނީ ދެވަނަ ނުކުތާ  އިމަކީ މީގަ ބޭނުންވާ އެއް ކަ

ދުވަސްތަކެއް   ާގނޫނުަގއިފާިގނަ  އުފުލުމަށް  ދަޢުވާ  ވަނިކޮށް  ދެން   އިތުވެފައި  ހަމަވުން.  މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފަިއާވ 

މީަގ ބޮޑަށް  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހާ  މާއްދާ  މި  އަސްލު  ނުވޭ  ދަޢުވާ    .ސާފެއް  މިއޮންނަނީ  ކަމަކަށް  އެއް  މީެގ 
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އަންނަނީ   އެ މާއްދާ އޭެގ ކޮމާެގ ފަހަތަށް މިހަމަ  އަންނަނީ ދަޢުވާ ުއފުލުން    އުފުލުމަށްފަހު ދެން އަނެއްކާ ފަހުން މި

ށް އަޅުަގނޑު އެހާ ބޮޑަކަށް ސާފުނުވާތީ  ނެވެ. އެއަދަޢުވާ އުފުލުމަށް ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

 ކޮންމެންޓަކަށް ބޭނުންވާތީ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާފައި އޮތް މާއްދާއެއް. އަސްލު ޖީެގ ފަރާތުން .އޭ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވެސް އެބައޮތް.    މެދުވެރިވެފައި  އްސަލައެއް އަނެއްހެން ކުރިއަށް ނުޮގސްެގން މިކަހަލަ ހާލަތެމިހާރު މިސާލަކަށް މައް

ކުރިއަށް ނުޮގސްެގން މައްސަލަެއއް ޮގތުަގއި ފައިލްވެފައި ކޯޓުަގއި ހަމަ   އެ މައްސަލަާވއިރު ވެސް  އަހަރު  15،  12

ހަމައިެގން  އެބައޮތް ދެން. އެކިއުޒް ހަމަ އޭނަެގ ދިރިއުޅުމާ  ފަހުން ދަޢުވާ މި   ޖެހޭކުރިއަށް ޮގއްސަ ހުރިހާ ކަމެއް 

ކޮމާެގ ފަހަތުަގިއ މިބުނާ ެއއްޗަކީ އެީއ މިހާރު މިވަުގތުަގިއ    ، ފަހަތުަގއި  އިހިންަގން ފައްޓަނީ އިނޭގތޯ. ދެން އަސްލުގަ 

ފުއްލޭނޭ. އެކަަމކު އުކަށް ނުވާކުރަން ބަލަންޏާ އެ ާގނޫނުެގ ދަށުން ބާރު ދީފައި ޮއންނާނެ ދަޢުވާ އޭނަެގ މަްއޗަޢުއޭނަ ދަ

ޓައިމާ    ބުނާ  ވާހަކައަކީ  ކޮާމެގ ފަހަތުަގއި އެއެހެންވީމާ، ެއއީ ައސްލު  އޭރުއްސުރެން އުފުލާފައި އޮތީަމ މި ހިންަގނީ.  

މިހާރުވާނީ. މި  ދަޢުވާއަކަށޭ  ބާއްވާފައި  މީތި  މިސާލަކަށް  ފަހުން  .އޮންނަނީ  މިހާރު  ފަހުން މި    ،ދެން  އަހަރުތަކެއް 

  އިކުރި ޢަމަލު ހިންިގ ޓައިމް މާ ދިުގވެެގންނާ އެ  ޑޭޓުަގއި އެީއ އޭނަ  އެ ހިންާގ    ،އެކަމަކު އެ ޑޭޓުަގއި  .ނީހިންަގ

ނު  ހެންއެ ދަޢުވާ  ދެން  މިހާރު  ހެދި  ކަމަ  ނެފުއްލޭއުސަބަބަކާ  އަންނަ  ޓައިމެއް  އަންނަ    .ވަންޏާމު  ށްލިމިޓޭޝަން 

އަސްލުަގ ވަންޏާމު  ނުކުރެވޭނެ.ހާލަތަކަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(    އުފުލުމުެގދަޢުވާ    އި  މުއްދަތުތައް...  ެއީއ އަސްލު 

 މުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާރއެ ޓައިމްަގއި ރަޖިސްޓަ  އެ ޢަމަލުވާ ކަމެްއ ނޫން.  މިދެންނެވިހެން ޝަރީޢަތް ހިނާގ ޑޭޓުގައި

 .އަޅުަގނޑުމެންނަށްށޭ  ދަޢުވާއަކަ  ... )ރެކޯޑިންގަގއި ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ(މިއީކީ

 

 ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕް

ޖީ އޮފީހުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް އެއީ ލިމިޓޭޝަންެގ މަފްޙޫމާ މުޅިން އެއްޮގތް  .އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޭ

ަވނީ ދަޢުވާ ނުކޮށް އޮްއވާ ުމއްދަތު ހަމަވެއްޖިްއޔާ. ދަޢުާވެގ  ކިކްއިން  މި  އިޞްލާޙަކަށް ނުވެދާނެހެން. ެއއީ ލިމިޓޭޝަން  

  އެ ވިދާޅުވާ ޮގތަށް ދަޢުވާކޮށްފައި އޮްއވާ   ފޯމް ހަރަކާތްކުރާ ހިސާބުން ފެށިެގން ލިމިޓޭޝަން އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ،

ލިމިޓޭޝަން ހަމަވުން އެއީ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ނުެގންދަން އޮތް ހުރަހަކަށްވެެގން ނުވާނެއޭ. ދެން އެހެންނޫނިއްޔާ މި މާއްދާ  

ބުނެވޭ ވާހަކައަކީ  މި  މިޮގތަށް އޮތިއްޔާ  ޕީ.ޖީ އޮފީހުން    ،މިހާރު  ބުނެޭވ ވާހަކަައކީ  މި  މީހުން ކައިރި  ލިބޭ  ދަޢުވާ 

އަހަރު ދުވަސްވީމަ ދެން އަންނާށޭ. އޭރުން    3ންިގޔަސް ފިލައިެގން އުޅޭށޭ. އުޅެފައި  ދަޢުވާކުރިޔަސް ކޯޓުން ަމއްސަލަ ހި
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، އެ ނަތީޖާއަށް އޭރުން މައްސަލަ ބާޠިލްވާނެއޭ. އެހެންވީމާ  .އަހަރުވީމަ ދެން އަންނާށޭ  8މައްސަލަ ބާޠިލްވާނެއޭ ނުވަތަ  

 ކަމެއް މިހާރު އޮތްޮގތުން އިނޭގތޯ.   ދާން އެބަ ފަހިވޭ މިހާރު މިއޮތް ޮގތުން. މިއީ ވަރަށް ޙުޠޫރަތްތެރި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އިނޭގތޯ. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅު  ެއކަމަކު  އިނޭގތޯ.  މިސާލު  އެއް  ތިއީ  ދެން  ހީވަނީ  ޕްރޯ ސްޓޭންޑް އަޅުަގނޑަށް  އެ  ޭއ.ޖީެގ  ހީވަނީ  ަގނޑަށް 

އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް އޭތި އަޅުަގނޑު ވެސް މިސާލަކަށް ކިޔެިވއިރުަގއި ބޮޑަށް ތިޮގތަށް ހުންނާނީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުެގ  

ދައުލަތުެގ   މިސާލަކަށް،  ދިމާެވްއޖެ  އަޅުަގނޑަށް  އެއީ  ބަދަލު.  ކުޑަކޮށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ސްޓޭންޑް  މިހާރު 

އަހަރު. އެކަމަކު ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފަ.    10މުއައްސަސާތަކަށް ޮގސްފައި ތިމަންނާ ޖަލަށް ެގންދާށޭ ބުނީމަ ނުެގންޮގސް  

ޖަލަށް ވެސް.  ހަމަ  އޭނަ  ޖަހާފައި ވެސް  ެގންދާށޭ ކިޔަިއެގން ދުވެ ސަކަރާތް  ތިމަންނާ ޖަލަށް  މިހިރީއޭ  ތިމަންނާ 

، ހާލަތު އެބައާދޭ އޭނަެގ ކުށަކާ ނުލައި އިނޭގތޯ  ނުވެ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާއެކަމަކު އޭނަ ކޮށްފަިއވާ ޙުކުްމ ތަންފީޛު

އޭނަ ހާޒިރުވާން ހަމަރެޑީ. އެކަމަކު އޭނަ ކޯޓުން ހަމަ ބާއްވަިއލާފައި އިނޭގތޯ ކޮންމެވެސް ކަމެއްެވެގން ކޮފީ އެޅިެގން  

އަހަރުވީމަ ދެން ފެއާއެއް   10އަހަރު،    8ނަމަވެސް ވަްއަގނޑަށް ލެިވެގން މައްސަލަ ބާއްވައިލާފަ. އެހެން ދެން ޮގސް  

ނޫން ދެއްތޯ އަނެއްކާ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޓައިމް ބާޑްވާނެހެން. ކޯޓުން އެފަދަ ހާލަތުަގއި އެހެން ބާްއވަިއެގން  

ރަން  ދެން ހަމަ ހިތުހުރިހާ ދުވަހަކުން އެ މައްސަލަ ބަލަންވީމަ ހަމަ އެ ހަމަ ރަނަގޅުކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންސިޑަރކު

 ވިސްނަން އިނޭގތޯ. އެހެންނޫން ފިލައިެގން އުޅެންޏާ އޮބްިވައސްލީ ދެޓްސް އެނަދަރ ސްޓޯރީ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު އެހެންވީަމ، ކްރިިމނަލް ކޯޓަށް ކޮމެންޓަކަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑުމެން މި މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީ. 

އޭަގއި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މިަވުގތުން މިވަުގތަށް މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންެގ ވަރަށް ބޮޑަށް 
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ވުންތަކެއް އޮތީމަ. ދެން ޕީ.ޖީ އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްތިރާމްކުރަން. ދެން މި ކަންބޮޑު

މާއްދާ މިޮގތަށް ބާްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑު. ކަންބޮޑުުވން ބޮޑުކަމަކީ ކްރިމިނަލް  

މިވަުގ އެބަހުރި  މައްސަލަތައް  ވެސް ކޯޓުަގއި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  މައްސަލަތަކެއް.  ހުރި  ިގނަދުވަސްވެފައި  ތަށް 

ޤާޟީން ތިބެެގން    4ޤާޟީން،    3އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. ޚާްއޞަކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުަގއި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި  

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  ވަރަކަށް ޤާޟީން މި ތިބީ.    10މަސައްކަތްކުރަމުން މިައއި ދުވަސްތަކެއް ޮގސް ދެން މިހާރު  

އަހަރުވެފައި ހުރި މަްއސަލަތައް ނިންމަން ޓާެގޓް   5ބޮޑު ޓާެގޓުތަކެއް ކަނޑައަޅައިެގން ޮގސް މިދިޔަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް  

ށް ތިރިކުރަން ޓާެގޓް ހިފިތަނުން އައަހަރާ ހަމަ  1އަހަރުވީ ަމއްސަލަތައް ޮގސް    3ކަނޑައަޅާފައި އަނެއްކާ މިއަހަރު  

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފަ. މިހެން ހުއްޓާކޮވިޑް އައިސްެގ ހަލަ މާއްދާއެއް އައިސްެގން  މިކަ  ން އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 

ވެއްޖެއްޔާ ފަހަރެއްަގއި މި ހުރިހާ މީހުން ދޫވެެގން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މުޖުތަމަޢުެގ މަސްލަޙަތު  

މެންެގ އޮތީމަ މި މާއްދާ މިޮގތަށް ބާއްވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ )ނ( ެއްއ  ކޮންތާކަށްތޯއޭ ދާނީ. އެ ކަންބޮޑުވުން އަޅުަގނޑު

އޮންނާނެ ކޮމެންޓުެގ ޮގތުަގއި ފޮނުވާފައި އަޅުަގނޑުމެން އޭަގިއ    މި  އިތުރުކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން އެދުނީ. އެ )ނ(

ެމންނަށް ހުރި މައްސަލަތައް އަހަރަށް ލަސްކޮށްލަން. އޭރުން އަޅުަގނޑު  1މިކަން މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން  

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ޙުކުމްކުރެވެމުންދާ ޮގތަކަށް އެ ހިނަގިއަގނެވޭ   6އްލުކުރެވި ދެން އައު މައްސަލަތައް ވަދެެގން  ހަ

ބަޔަކު   ހިއެއްނުވޭ  އަޅުަގނޑަކަށް  ޮގސްފިއްޔާ  ހަމަޖެހިެގން  އިންތިޒާމުތައް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ 

، މި ކަންބޮޑުވުން އޮތީަމ  ސަލާމަތްވެެގން މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް ދާނެހެންނެއް ބޮޑެތި ކުށްކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު. އެހެންީވމާ

 އެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްލީ. ދެން ޕީ.ޖީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙުތިރާމްކުރަން. 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ 

 ، ސަޢުދަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާފައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކޮންމެވެސް   މީަގއި  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  އާދެ!  ޖެހިއްޖެ  މިހާރު  ބުނަން  މިހާރު  ޤައެްއޗެކޭ  ބޫލުކުރަން. 

ލެްއަގއި މަސްއޫލު ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ހަމަ ޚަރަދުކޮށްެގން މި ހާބޫލުކޮށްެގން ނުވާނެ އެްއވެސް  ޤައަޅުަގނޑުމެން  

ށް ނިންމަން. އެކަމަށް ެއ  ސިސްޓަމް ާގއިމުކޮށްފައި މި އޮންނަނީ އެކަެމއް އެ ކަނޑަެއޅޭ އެ ަވުގތެްއަގއި އެކަެމއް ކޮ 

ވަުގތު ފާއިތުެވެގން ެއއްކަލަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވެސް އެ ދަޢުވާއާ ހެދި ދެން މުޖުތަމަޢުަގއި ބާކީވެެގން ޮގސް  
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، ހަމަ އިތުރު މީހުން އިތުރު ހަމަ އެހެން ކުށްތަކަށް އަރަިއަގނެ މި ހުރިހާ ހާލަތްތަކެއް މި މެދުވެރިވަނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ތަޖުރިބާކުރެވޭ ިމޮގތަށް މި ސިސްޓަމް މިޮގތަށް ދެމިެގންދާ ދިއުމުަގިއ ހަމަ ދަޢުވާ ރައްދުވެފަިއ  އަޅުަގ

އިލާ ފައްޓާފައި ތިބޭ ހަމަ ޒުވާން ކުދިންނަށް ވެސް އެބަ ދަޢުާވ އާ ޝަރީޢަތް ނުނިމި މުޖުތަމަޢުގައި ނުލާހިކު ރަނަގޅަށް  

، މިހާރު މިކަމަށް ނިމުމެއް އަންނަންޖެހޭ.  އަހަރު ފަހުން. އެހެންވީމާ 8ރު ފަހުން އަހަ 10ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭ ހަމަ 

، ަވުގތު އިތުރަށް ދިުގކުރުމާއި އަދި ަވުގތު ހޯދުމާިއ، މިހާރު ރައްޔިތުންެގ ފައިސާއިން މި ސިސްޓަމަށް އެބަ  އެހެންވީމާ

ޔިތުންނަށް މި ކަންކަމުން ލުއިކަން. ކުށުެގ  ޚަރަދުކުރޭ. މި ސިސްޓަމަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު މި ސިސްޓަމުން ރައް

ވެށީަގއި ުއޅޭ ޒުވާނުންނަށް ލުއިތަކެްއ ނުލިބޭ. ކުށުެގ ވެށީަގއި އުޅޭ ޒުވާނުންެގ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢުަގއި ދެން ތިބި 

ނުލިބޭ ލުޔެއް  ކަންކަަމށް  އަންނަ  އެ  ޯގނާތަކާއި  ލިބެމުންދާ  ަވއްކަންކުރު  .ރައްޔިތުންނަށް  ތެރޭަގިއ  ން ސިސްޓަމް 

އެހެންވީމާ އިތުރުވަނީ.  މަސްތުވާތަކެތި  ތެރޭަގއި  ހޯދަިއެގން  އިތުރުވަނީ. ސިސްޓަމް  ވަުގތު  ކަންކަމުަގއި  މި  ދެން   ،

ފުލުހުންނާއި ވެރިންނާއި،  މުއައްސަސާތަކުެގ  ޖެހުނު  ދެން  ފަނޑިޔާރުންނާިއ  އިންޓަލިޖެންސް އަރާމުަގއި   ،

އެންމެންނަށް ނުލާހިކު ރަނަގޅު ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް  ކިުއޓަރުންނާއި މި ހުރިހާ  އޮފިސަރުންނާއި، ޕްރޮސެ 

އޮފީސްތަކާިއ، ދުނިޔޭަގއި ލެްއވި ހުރިހާ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކެއް ދީެގން ސިސްޓަމް ރައްޔިތުންެގ ޓެކްސް ފައިސާއިން 

މުަގއި ހަމަ ދަޢުވާތަްއ  ، މިހާރު އަޅުަގނޑުެގ ސްޓޭންޑަކީ ވެސް މިޮގތަށް ހުންނަ ކަންކަމިކަން އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީމާ

ބާޠިލްވާންވީ. އެ އޮންނަ ޓައިމްލައިނަށް އެކަެމއް ނިންމަންވީ. ތަޙުޤީޤު ވެސް ކުރަންޏާ ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ދަޢުވާކޮށްފައި  

ޙުކުމްކުރެވެންޏާ ކުށްވެރިވާ ީމހާއަށް ޙުކުމްކުރަންވީ. ދެން ެއ ކުށްވެރިވުމަށް ޓަކައި ކުށްެވރިކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ  

ކި ހޯދުމަށް ޓަކައި އެއް އަހަރު ބާއްަވއިެގން މި ޕީނަލް ކޯޑުތަކެއް ހެދިެގން މިކަހަލަ ޮގތަކަށް ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ހެ

އެބަޖެހޭ މި ކަންކަން ހަމަ ރަނަގޅަށް ތަރުތީބުވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެއަށްވުރެ މާ ހޭލުންތެރި ތަޢުލީމީ  

ިމތި ޤައުމެްއަގއި  އޮތް  އެހެންވީމާޖީލެއް  ހަމަ ބީ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ  ހިނާގށޭ.  އިޙުމާލުނުވަމާ  ޖީލުން  މި   ،

 އާިގއުމަންޓަކީ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ަމ އަޅުަގނޑު ވެސް މިކަމާ ުގޅިެގން ދެންމެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފާހަަގކުރި އެްއޗަކާ ުގޅިެގން ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް ހަ

ފާހަަގކޮށްލަން. ެއ ފާހަަގކުރެްއވީ ވަކި މުއްދަތެްއ ދީފައި އެޮގތަށް ވާކަުމަގިއ ވަނީނަމަ އޭަގިއ ނެތްކަމަށް މައްސަލައެއް.  

ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ މިސާލަކަށް، ވަރަށް ބައިވަރު އެބަހުރި ޖުނުޙުެގ ކުށްތަކުެގ ދަޢުވާތައް ވެސް ވަރަށް 

ހުރި   ދުަވސްވެފައި  ކޯޓުތަކުަގިގނަ  އެބަހުރި  ިމ  އިެއްއޗެހި  ބަދަލުަގއި  ކުށްތަކުެގ  ޖިނާޔަތުެގ  ހަމަ  ކިހިނެއްތޯވާނީ   .
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ދެން ؟ ޖުނުޙުެގ ކުށްތަކުަގއި މި ހުރި ެއއްޗެއްސަށް މިއިން އަންނައިރުަގއި ޓައިމްލައިނެްއ އަންނަން ކިހިނެއްތޯ ވާނީ

ފާހަަގކުރާ  އެ  ޕީ.ޖީ  ހަމަ  އެްއޗެހިތަކަށް  ބޮޑެތި  އެހެންވީމާ   ޖިނާޔަތުެގ  އެބައޮތް.  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ، ކަންބޮޑުވުން 

 އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރއަށް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ

މިތާނަގއި މި ވާހަކަދެކެވެނީ މަްއސަލަތައް ލަސްވާ ލަސްވުެމއްެގ ސަބަބުން  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  

ދަނީ. އެޮގތަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކުރުމަށް މި އޮންނަ ޕޮއިންޓުތަކެްއެގ ވާހަކަ ދެއްތޯ މިމައްސަލަ ބާޠިލު

ބަލައި   ކޯޓުަގިއ މައްސަލަ  އުފުލުމަށް އޮންނަ މުއްދަތަކީ  ދަޢުވާ  ނިންމަން އޮންނަ މުއްދަތެއް ނޫނޭ.  ފާހަަގކުރެވުނީ 

ވާ އުފުލުމަށް ާގނޫނުަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ުމއްދަތު ހަމަވާއިރުަގިއ  ޢުއެކަހަލަ ޮގތަކަށް މާނަ ދޭހަވާ ޮގތަކަށް ފަހަތުަގއި ދަ

  2މި  ކަމުަގއިވާނަމަ ަމއްސަލަ ބާޠިލްކުރެވިދާނެޭއ ބުނާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި މާއްދާެގ    ކޯޓުން މައްސަލަ ނުނިމި އޮތް 

ަގއި މިހެން އޮންނާތީވެ އެހެންވެ ކޯޓުން ޝަރީޢަތް ނިންމަން އޮންނަ މުއްދަތާއި ސީދާ ުގޅިފައި އޮންނަ ކަމަކަށްނުވޭ  

ދަޢުވާ އުފުލުމަށް މި އޮންނަ މުއްދަތަކީ. ދެން މިތާނަގއި އަޅުަގނޑަށް އެހާ ސާފުނުވަނީ މި ލިމިޓޭޝަން ޕީރިއަޑަކީ  

އިޖުރަ ޖިނާޢީ  މިޢާމި  ާގނޫނުަގިއ  ދަޢުވާ   ތު  އޮންނަ  މި  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުަގިއ  ނޫނިއްޔާ  ކަމެއް  މުއްދަތުތަްއ  ބުނާ 

މު ން، ެއ ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން މުހިއުފުލުމަށް އޮންނަ މުއްދަތުތަްއ ކަމެއް އެެއއް ސާފެއް ނޫން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ 

 ިގނަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެދާނެ އިނޭގތޯ  އެއާއިެއއްކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ނިމުން ލަސްވެދާނެ ވަރަށް ކަންނޭނެގ. ދެން ހަމަ

، އެ ސަބަބުތައް އެހެން އެޮގތަށް އެހެން ހުރުމާއިެއކު ވެސް އަޅުަގނޑަކަށް މި މައްސަލަ ކޯޓުަގއި އޮންނަ. ެއހެންވީމާ

މި ޕޮއިންޓް މިތަނުން އުނިކުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އިނޭގތޯ. އެއީ މިޮގތަށް މިހެން މިކަން އޮވެ   ،މާއްދާ

ދެން  ހިނަގއިދާނެ.  އުސޫލަކަށްނުވެ  ހަމަޖެހޭ  ޮގތުން  އިޖުރާޢީ  ދިއުަމކީ  ބާޠިލްވެެގންދާނެ  ދަޢުވާ  ހާލަތުަގއި  މި 

ލަސްވާ ލަސްުވމަށް އެ މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަްއ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނީ ޮގތުން   ތައްޝަރީޢަތް

ެއކަމަކު މި މާއްދާގެ އެހެނިހެން އެހެން ހާލަތްތަކެްއ ހޯދިދާނެ ކަ ވަނަ މާއްދާަގިއ ދަޢުވާ ބާޠިލްާވ    93  ،ންނޭނެގ. 

ވަނަ ޕޮއިންޓް އުނިކުރުން މިހާރު   2ވަނަ ޕޮއިންޓް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމެންޓަކީ އެ    2ހާލަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި މިއޮތް  

 މިއޮތް ޮގތުން. ތެންކް ޔޫ.  

 

 ން: ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުޕްރޮސެ
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ބޮޑަށް   ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވައިލާނަން.  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު ޤައާދެ!  ބޫލުކުރަން އިއްޒަތްތެރި 

ސަޢުދު އެ ވިދާޅުވި ކަންބޮޑުުވން އެބައޮތް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މުޅި ާގނޫނު އެއްކޮށް ކިޔައިލީމާ އެ މައްސަލަ ެއބަ  

ވަނަ މާއްދާެގ    93ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނުވަތަ    92ދެންނެވީ މައްސަލަ ކޯޓުަގއި ލަސްވާ ލަސްުވމަށް  ޙައްލުވޭހެން. މި  

ވަނަ މާއްދާެގ ތެރެއިން ޙަްއލެއް ހޯދުމަކީ މާ އިފެކްޓިްވ   116ވަނަ މާއްދާއިން    115ދަށުން ޙައްލެއް ހޯދުމުެގ ބަދަލަުގއި  

ވަނަ މާއްދާައކީ މިހާރު ވެސް ާގނޫނުަގިއ    116ކަށް ވެދާނެހެން.  އަދި އަނެއްހެން މާ ޢަދުލުއިންޞާފަށް މާ ާގތް ޮގތަ

ޝެޑިއުލްެއއް  ނިންމަންވާނެއޭ،  މައްސަލަ  ދުވަހަށް  ެއ  ދިނީމަ  ތާވަލު  ދޭންވާނެއޭ،  ތާވަލެއް  ވާހަކަެއއް.  އޮތް 

،  ަގ. އެހެންވީމާދުވަސްތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއޭ މި ވާހަކަ އޯލްރެޑީ މިހާރު އެބައޮތް މީ 90އޮންނަންވާނެޭއ، 

ހޯދަން  ޙައްލު  ފެށިެގން  ހިސާބުން  ކުރެވޭ  ތާވަލުތަްއ  ނޫޅެ  ހޯދަން  ޙައްލެއް  އެއަށް  ހިސާބުން  ބޭރުކުރާ  ދަޢުވާ  މި 

މި އިޖުރަ މިހާރު ވެސް  ދެން ޢާއުޅެފިްއޔާ  އެބައޮތް.  ޙައްލު  ކަންތަކަށް  ވިދާޅުވާ  ތި  އޮތްޮގތުން ވެސް  ާގނޫނު  ތުެގ 

ެއޮގތަށް އާ ެއކަން އެހެން މެދުވެރިކުރާ  އޮންނާނެ ކަމަކީ  ަމއްސަލަތަކުަގިއ  ދަޔާ ޚިލާފަށް ލަސްކުރާ ނުވަތަ ލަސްވާ 

ެއ  އިނޭގވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަރަނީ  މި  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  އޭަގއި  ދެން  ފިޔަވަޅުއެޅުން.  ދޭތެރެ  މީހުންނާ 

މިސާލަކަށް، ޙައްލުވާނެ.  މައްސަލަ  ވިދާޅުާވ  ތި  ބެލޭނަމަހީ  ހުރި    މަޢުލޫމާތުތައް  މިހާރު  ދަންނަވާނަން  ައޅުަގނޑު 

  މަޢުލޫމާތުެގ އަލީަގއި މިވެނި ފަނޑިޔާރަކު ިމވެނި ބާވަތެްއެގ މައްސަލަެއއްަގއި ނިންމަަވއިފިއްޔާ އެ މަްއސަލަެއއް ހައި 

ތަ ކޯޓުން ބަދަލުވުމުެގ ފުރުޞަތު މިތައް ޕަސަންޓް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. މިވެނި ފަނޑިޔާރަކު ިމވެނި ދުވަހެްއަގއި ނުވަ

ކޯޓުން ބަދަލުވުމުެގ ފުރުޞަތު މިވެނި ޕަސަންޓެއް   މިވެނި ދުވަސްވަރެއްަގއި ނިންމަވާ މައްސަލަެއއް މިވެނި ޮގތަކަށް ހައި

އެބައޮތޭ. ޭއެގ މިސާލަކަށް، މަސްތުވާތަކެތީެގ ޓްރެފިކިންގެގ މައްސަލަެއއް ވަކި ފަނޑިޔާރަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ  

ބެހޭޮގތު ޮގތެއް ނިންމަވައިފިއްޔާ %މައްސަލަިއެގ މުއްދަތާ  ބެހޭޮގތުން  ހައްޔަރާ  ކޯޓުން އެ މައްސަލަ   ހައި  100ން 

، އެ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ އަލީަގއި  އިން ފެންނަން ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާސް ބާޠިލްވާނެކަމުެގ. މިއީ ހަމަ ސްޓެޓިސްޓިކް

ވިދާނެއޭ. މީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންީވ  އްލު ެގނެހަވިސްނައިފިއްޔާ ތި ވިދާޅުވާ ޕަރފޯމަންސަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ވަނަ މާއްދައަކުން    93ވަނަ މާއްދާިއންނޭ.    116އްލުކުރާނީ  ހަ އެޮގތަށް މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ ބެލުން. ތި ވިދާޅުވާ މައްސަލަ  

 ނޫނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

، ވަރަށް  ށް ބޮޑަށް މިހާރު ވަރަށް ދިުގކޮށް ވެސް މި މާއްދާއާ ުގޅިެގން ވާހަކަ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑަށް އަނެއްހެން ވަރަ

ކުރުކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު އަރުވައިލާނަން އޭ.ޖީ ޮއފީހަށް އަދި ފުލުސް އޮފީހަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވެސް  
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އަށް ދާނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި ކޮމިޓީ  ކުޑަ ެއއްޗެއް ދަންނަވައިލާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ދެން އޮތް މާއްދާ

، އަދި ެއކަމަށް އަޅުަގނޑު  މެންބަރުންނަށް ސާފުވެއްޖެހެން ވިސްނުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުެގ ވެސް ހުރި ޮގތެއް. އެހެންވީމާ 

 .  އަޅުަގނޑު ފަރާތަށް. އޭ.ޖީ އޮފީހަށް 3އަރުަވއިލާނަން ހަމަ ކުރުކޮށް އެްއޗެއް ދަންނަަވއިލަން މި 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަސްލު ިމ ޑިސްކަޝަންަގއި ދެކެވުނު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަަގކުރި ކަންކަމަކަށް އެހާ ެއްގރީެއއް  

އެހެންވީމާ  ކޮމިޓީާއ  ނުވެވޭ.  ލިޔުމުން  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރަށް  ފްރޭޒިންގ  މި  ާމއްދާ  މި  އަސްލު  ައޅުަގނޑުމެން   ،

 ހިއްސާކޮށްލާނަން މީެގ ޖަސްޓިފިކޭޝަންސް. 

 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ހަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕޮއިންޓެއް. އެްއ ކަމަކީ ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ާގނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެެވނީ މީަގއި ދެ  

ައހަރާއި، ޖިނާޔަތުެގ ކުށެްއ    8މުއްދަތެއް ދެ ާގނޫނެްއަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ. އެކަްއޗަކީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުަގއި ެއއީ  

ެއއާިއއެކީަގިއ މި ާގނޫނުަގިއ   . ހަމަައހަރު އެ އިންނަ ބައި  3  .އަހަރު  2ޖުނުޙުެގ ެވއްޖެއްޔާމު   .އަހަރު  8ވެއްޖެއްޔާ  

އެބަ ތަޙުޤީޤުތައް އަަވސްކުރުާމއި، ދަޢުވާތައް އަަވސްކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ ކަނޑަައޅާ ހައްޔަރުަގއި ތިބޭ މީހުންނާއިމެދު  

އެހެންވީމާ ުމއްދަތެއް.  އެހެންވީމާވަކި  ކަމަށް.  ދަޢުވާކުރަންޖެހޭނެ  ތެރޭަގިއ ވެސް  މުއްދަތުެގ  އެ  ުމއްދަ،  އެ  ތުެގ  ، 

ތެރޭަގިއ، މި ބުނި ދެބައިަގއި ވެސް ދަޢުވާކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެހާހިސާބުންނެއް ދެން ެއއަކަށް އިތުރަކަށް ނާދޭ  

ކީ އެ ލިމިޓޭޝަނަކަށް ދެން އިތުރަށް ބަދަލެއްނާދެއޭ. ދެން މި އަންނަނީ ޝަރީޢަތުން ކުރާ ކަމަކުން އަހުއްޓުމެއް. މާނަ

ވާންވީމަކާ އެީއކީެއއް  ނުދާތީ، ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުދާތީވެ މީެގ ދަށުން އެ ދަޢުވާ ބާޠިލު  ޝަރީޢަތުން ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް

އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަަމކަށް ނުއެއް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޕީ.ޖީ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް އަދި ބަެއއް ބޭފުޅުން  

 ޝަރީޢަތުަގއި ެއ ލަސްާވ ލަސްވުމަށް ނޫނީ ެއއަށް ވެސް ފާހަަގކުރި ޮގތަށް މި މާއްދާއަށް ދެން އަންނާނެ ބަދަލަކީ

އްލެއް ެގނައުން. އެއީ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލިސް މި މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް  ހަކޮންމެވެސް  

ހެން މާއްދާތަކުން  ބާއްަވއިެގން އެ ދިާމވާ ކަންތައް. އެހެންެވއްޖެއްޔާމު ނުބާއްާވ ެއ ކުރިއަށްދާނެ ކޮންެމވެސް ޮގތްތަކެއް އެ

 ، މި މާއްދާަގއި މި ބައިަގއި އެ މާއްދާ ެގންނާކަށް ނުއެއް ފެނޭ. އެބަހުއްޓޭ ެއއަށް ބާރު ލިބެން. އެހެންވީމާ

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ލަން ފުރުޞަތަކަށް ފުރުޞަތަކަށް، އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާ

ލަންވެެގން. މި ކޯޓުެގ މަރުޙަލާަގިއ މީަގއި އެބަހުްއޓޭ ަވުގތުތަކެްއ ދީފައި އިނޭގތޯ. ދެން އެ  އެދުނީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާ

ލަން ބޭނުން ރައްޔިތުންެގ  ނަވާ ފުރުޞަތު ދެން ޕީ.ޖީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ތަފްސީލުކޮށްދެްއަވއިފި. ދެވަނަ ކަމަކަށް ހަމަ ދަން

މި ޖިނާޢީ   ، މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެްއަގއި ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްިވ ކަންކަާމއި ުގޅިެގން. މި ާގނޫނުަގއި

  6ދީޤުކުރާތާ  ޞްމި ާގނޫނު ތަ  .ވަނަ މާއްދާެގ )ރ(  168ތުެގ ާގނޫނު ފުރަތަމަ އައިސްފައި އޮތް ާގނޫނުަގއި  ޢާއިޖުރަ

ވަހުެގ ތެރޭަގއި ަވކި ކަންތައްތަކެއް ކުރަން އެބައޮތް އެހެންނޫންތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  މަސްދު

މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއންމެހައި ކޯޓުތަކުަގއި ހަމަޖަްއސަންވާނެ އިންތިޒާމުތަކެްއެގ    6ދުވަހުން ފެށިެގން  

، ައޅުަގނޑު ހަމަ މި އުޅެނީ މި އިންތިޒާމު ހަމަނުޖެހިެގން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ  ވާހަކަ. އަދިވެސް އަޅުަގނޑުެމން މި

ލަން ބޭނުންވީ. އެީއ ޝަރީޢަތްތައް ލަސްެވެގން ދިުއމާއި މި ކަންކަން ކުރުމުަގއި  މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާ

ދީޤުކުރާތާ  ޞްވެފައި އޮތް ވާހަކަެއއް ިމއީ ާގނޫނު ތައެބަހުރި މިކަހަލަ ކަންކަން. އަދިވެސް މި ާގނޫނުަގއި ސާފުކޮށް ވިދާޅު

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ގާއިުމކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަމެއްެގ ވާހަކަ. އަދިވެސް މިހާރު މި ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު މި ެގންނަނީ.    6

 އަދިވެސް ކޯޓުަގއި މިއުޅެނީ ިމ ކަންކަން ާގއިމުނުކުރެިވެގން.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ 

އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު  ދެން  ސާފުެވްއޖެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އާދެ!  އެބަިއންނެވިތޯ  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒް   ،

ލަފާނަންތޯ. މުޤައްރިރު. މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ުގޅުމެއް މިވަުގތު ނެތްހެން. މުޤައްރިރު އެްއޗެއް ދަންނަވާ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން ހުރި މާއްދާތަކާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާންވީހެން. ިމކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

  .ޑުއެބަ ލިބޭ މިހާރުއަ؟ ދަންނަާވނަންތޯ އްޖެ. މުޤައްރިރު އެްއޗެއްއެކަށީެގންވާ ވަުގތެއް ދެވި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އުޓްކޮށްލުމަށް ވަުގތުކޮޅެއް ނެީގ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ  މި އަން މި

ސޮފިސްޓިކޭޓެޑް   ތަންކޮޅެއް  ދެން  ބައެއް  ދެން  މިއީ  ެވސް  ނުކުތާއަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ.  ތި 

ވާއަށް އެޓެންޑުނުވެ ކޯޓުަގއި އޮވެ ދެން ވަރަށް ިގނަ  ޢުދަ  ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުަގއި ކަންނޭނެގ ތަންކޮޅެއް ިގނަ ދުވަސް 

ެއ މީހާއަށް ވެސް މާބޮޑަށް   ޮގތާ މެދުަގއި ދެން  ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާެގ ޓްރެިއޓަށްވާނެ  ދުވަސްވެ އެހެންދިޔައިމަ އެ 

ދަ އޭނަ ވެސް އެ  އެހެން އޮންނަ ކަހަލަ އެހެޢުސުވާލު އުފެދި އެހެން ޮގސް  މަތިން ހަނދާންނެތި    ން އެހެން ާވެގ 

ާވ އިތުރަށް  ޢުާވ ނުއުފުލޭނެ ކަމަށް އެބަހުރޭ. ނޫނިއްޔާ ދަޢުދަ  ، ާވ އަނބުރާޢުހުންނަ މައްސަލަތަކުަގއި ދަ  އިދިމާވެފަ
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  އި ދެން ކުރިއަށް ނުެގންޮގސް އެހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް ވެސް އެބަހުރޭ ބައެއް ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުަގއި  ކަނޑައެޅިފަ

ދައްކާ ެއއް ވާހަކައަކީ.   އި، މިއީ ކަންނޭނެގ މީގަ އެހެން ބައެއް ފަހަރަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިފަވޭ. އެހެންވީމާ

ވާއެއް ކުރުމަށްފަހުަގއި ކޯޓުން ނުނިންމާ މާ ިގނަދުވަސްތަކެއް މިހެން ޮގސް ދެން އެހެން އޮވެ ވީ ޮގތެއް ނުާވ  ޢުދަ

 ، ވާއާިއެގން ކުރިއަށް އިތުރަށް ނުދާޢުނަ ކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގއި ދެން އެ ދަޮގތެއް ނޭނިގ އެ ހާލަތަށް ޮގއްސަ ހުން

ާގނޫނުަގިއ   މިންވަރަކަށް  ކަހަލަ  ކޮންމެެވސް  އެ  ނިންމުންތަކެއް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  އެބަހުރޭ  ޮގތަކަށް  ނުދެވޭނެ 

މިހާރު   ޮގތެްއަގއި  ޖުމްލަ  ެއއީ  ދެން  ކަންނޭނެގ.  ވާހަކަ  ެއއް  ެއއީ  ދެްއކެިވ  ބަޔާންކޮށްފަ.  ވާހަކަފުޅު  ތި  ދެންމެ 

 ކަންތައްތަކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމަކީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 ފުރުޞަތަކަށް އެބަ އެދޭ ެއ މާއްދާއާ   ،ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އާދެ! މިއީ އަޅުަގނޑު މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބޭނުން

ބޮޑަށް   އަދި ސަޢުދަށް ވެސް. ވަރަށް  ޢަލީ ޙުސައިނަށް ވެސް  ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން  ފަހު  ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު 

 އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންެވފަ ތިބީމަ. ޢަލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ޕޮލިހުންނޭ ކިޔަސް، ޕީ.ޖީއޭ ކިޔަސް، ކޯޓުތަކޭ ކިޔަސް ދައުލަތޭ އިނޭގތޯ. މިއީ  

އަހަރު    5އަހަރު ފަހުން    3ިމވާ ޮގތަކީ    އިކޮށް މީހަކު ހަމަ ހައްޔަރުކޮށްެގން ެގންުގޅެފަޞަ ދައުލަތުން އަދި ވަކިން ޚާއް

 ނިމޭއިރު އުނހުން އޭނަައކަށް ސާބިތެއްނުވޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިހަދާ ޮގތަކީ  ފަހުން އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން

އަހަރު ޖަލުަގއި އޮތަކަސް އޭނަައކަށް ލިބޭނެ އެްއެވސް އެްއޗެއް ނޯވޭ. ދެން އޭނަ ެގއަށްދާންވީ ނިމުނީ. އެީއ    5އޭނަ  

ކޮްމޕެން އޭނައަކަށް  ެއްއވެސް  މިކަން  ސޭއެ  މިއީ  ނެތް.  ެވސް  ެއކަްއޗެްއ  އެހެންވީމާޝަނެއް  ޮގތަކީ.  ،  ހިނާގ 

، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މި ސިސްޓަމުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑަކަށް އޭތި ފެއަރއެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެން ލާން އެބަޖެހޭ އިނޭގތޯ. ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް އެ ލަސްވުން    އިދައުލަތުން ޒިންމާވާނެ ޮގތެއް މީަގ

  އި ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެހެން އެ މީހާ ބާޑަން ނަާގކަށް ޖެހިެގން ނުވާނެ އިނޭގތޯ. އެ މީހާ ބާޑަން ނަާގފަ  ޑިލޭ އަންނަ

، އަޅުަގނޑު  އޭނަެގ މަްއޗަށް ހުރިހާ ކަމެއް ބިދޭ ޮގތަށް އޮންނަ އޮތުން އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ކަންބޮޑުވުަމކީ. އެހެންވީމާ

 ނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނީ.އެ ޕޮއިންޓް ސްޓްރެސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަ
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 އިނީމަ.   އިމިހާރު ސަޢުދަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިފަ 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މި ޗާންސު    އިމި އިންޮގތަށް ޑިފެންޑުކުރަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން ހަމަ. މީަގ  އިމީަގއަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ  

ތްތައް ނިންމައިެގން މި ޢައޮެވެގން ދައުލަތުެގ މި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ައވަސް އަރުވާލައިެގން ވެސް މި ޝަރީ

 ނޭނެގންޏާ ހަމަ އަރާމުަގއި ހަމަ އެ މި ލޫޒްވާނެކަން  ،ކަމުެގ އިންސާފު ހޯދޭނީ. މި ފުރުޞަތު ނެތިއްޖެއްޔާ މިކަން

، ީމެގން ވަރަށް މުހިއްމު މާއްދާއެއް ކަމަށް އެހެން ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ  .މޯޑުަގއި ތިބޭނީ. އަދި އެބައޮތެއްނޫންހޭ ވަުގތު

ެއއް ބޫލުކުރަން މި ޮގތަށް މީތި އޮވެއްޖެއްޔާ މި ލޫޕްހޯލުެގ ތެރެއަށް ވަދެެގން އެއްވެސް މައްސަލަ ޤައަޅުަގނޑު ހަމަ  

 ބޫލެއްނުކުރަން މި ޒަމާނަކު. ޤަލަސްވެެގން މި ދަުއވާ ބާޠިލުެވެގންދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ަވރަށް ސާފުވެއްޖެހެން. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ދެން މިހާރު ޖެހިެގން ދެން އޮތް  

ދަނީ. މި މާއްދާއަކީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި މުޅި މާއްދާއާ ުގޅޭޮގތުން ވާހަކަދައްކާލީމަ ހަމަ މި    މި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލުން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް މި މާއްދާ  ފަސޭހައިން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ދެން ފުލުހުން ވެސް ޕްރޮސެ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބައެއް ކަންކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ މިހާރު މި   ،ވެސްމިހެން ބޭނުންވާނެ. އެހެންނަމަ

 15ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ދުވަސް، ޕްރޮސެ  30އަދި އެީއ ތަޙުޤީޤަށް    އިދުވަސް ލިބިފަ  30ބަޔާންކުރަނީ ބަންދުކޮށްފައި  

 ބަންދު ފުރަތަމަ އެއްޗެއް. އެޮގތަށް  ދުވަސް މިވަނީ  45ވާކުރަން. ދެން އޭރުން މިވާ ޮގތަކީ  ޢުދުވަހެއް މި ދެނީ ދަ

ާވކުރަން އެބަޖެހޭ.  ޢުދުވަސް ތެރޭަގއި ދަ  30އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި މާއްދާއިން ފާހަގަވަނީ. އެއީ ކުރިންވެއްޖެްއޔާ  

  އި ކީަގވާކުރަން. މިހާރު މި އިޞްލާޙާއެޢުދަ  އިދުވަސް ތެރޭގަ   30ހުންނަ މައްސަލަެއއްެގ ބާވަތުން    އިއެއީ ބަންދުކޮށްފަ

ތެރޭަގ  30 ދަ   އިދުވަސް  ތަޙުޤީޤު  ޢުއެ  ނުޖެހޭ.  ތެރޭަގ  30ވާކުރާކަށް  ޕްރޮސެ  އިނިންމާފަ  އިދުވަސް  ކިއުޓަރ  އަދި 

ދުވަސް ހަމަާވ    30ވާ އުފުލަންވާނެއޭ. މާނައަކީ  ޢުދުވަސް ތެރޭަގިއ ދަ  15ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން އެ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ  

، ކުރިއަށްވުރެ  ާވކުރަން. އެހެންވީމާޢުދުވަސް ދަ 15ފިއްޔާ އަދި ޕީ.ޖީއަށް ެއބަލިބޭ ހުށަހަޅައި އިދުވަހު ތަޙުޤީޤު ނިންމަ

، މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ައސްލު އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދުވަހެއް ބަންދުަގއި އޮންނަ މީހާއަށް އިތުރު މިވަނީ. ެއހެންވީމާ  15

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް މިދެނީ . ެއއީ ޕްރޮސެ ދުވަސް ހަމަ އިތުރު އެބަވޭ ހުރިހާ އެްއޗަކަށް އިނޭގތޯ  15ބޭނުންވޭ. ެއ  

ވާކުރަންވާނެ  ޢުކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަކި ުމއްދަތެއް ދީފަެއއް ނޫން. ދަކުރިން މި އޮންނަނީ ޕްރޮސެ  ،ބުނާ  ކުރިން މި
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އެ   ބުނަނީ.  ާގނޫނުަގއި  ކުރިން  ވެސް    30ކަމަށް  ނަަގިއެގން  މުއްދަތު  ވެސް  އިތުރަށް  ވެސް  ހަމަެވެގން  ދުވަސް 

  30ިމހާރު އަޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު ބަދަލު މި ކުރާއިރުަގއި އިޞްލާޙުަގއި މި އޮންނަނީ  އެކަމަކު  ރާ ވާހަކަ.  ވާކުޢުދަ

ދުަވސް ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް. ދެން މި މުއްދަތުތައް    15ތަޙުޤީޤު ނިންމާ އަދި ހުށަހެޅޭތާ    އި ދުވަސް ތެރޭަގ

ެއންމެ ރަނަގޅަށް ކޮމެންޓެއް    އިން ހުރީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީގަ އިތުރުވުމާ ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަންބޮޑުވު

ޕްރޮސެ ފުލުސް    ،ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން ކޮމެންޓެއް ބޭނުންވާތީ. އަދި ފުލުހުންއަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ 

 އޮފީހުެގ ފަރާތުން ވެސް ކޮމެންޓެއް ބޭނުންވޭ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަޅުަގނޑު ވެސް    އިއާދެ! ނައިބު މުޤައްރިރު ސިރާޖު. ޕީ.ޖީއާ އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމުެގ ކުރީގަ 

ކުރިއަށް ވަޑައިެގންފިއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު އިނޭގތޯ. ިމއީ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި   އިކޮމެންޓެއް ކޮށްލާފަ

ވެސް މި އެހެން ފަހަރުތަކުެގ މަތިން ވެސް ބިލުތަކަށް މަޝްވަރާކުރަމުންދިޔައިރު ފާހަަގކުރާ    އި ކުރީގަ މީެގ  އި ކޮމިޓީަގ

ެވސް މުއްދަތެއް އިތުރުކޮށްދެވިފަ. އެީއ    ކަމެއް މިއީ އިނޭގތޯ. މިހާރު، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ އަނެއްކާ

ރުކުރެވިފަ. އަޅުަގނޑުމެން ފަންޑަމެންޓަލީ ކުރީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް  ވާ ވެސް އުފުލުމަށް އިތުޢުތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަ

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުވި ފަހަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރިން މި ވާހަކަ. ފަންޑަމެންޓަލީ ވަރަށް ޕްރޮސެ

ވުމާއި ތަޙުޤީޤު ވެސް ކުރުމަށް ވާކުރުމަށް އެ ލިބޭ މުއްދަތު ދިުގޢުބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އަންނަ ކަމަކަށް އެބަވޭ ދަ

ވެސް   މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ އަބަދު  ،ތަޙުޤީޤަށް ފުރިހަމަ މުއްދަތު ލިބެންޖެހޭނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް  ،ލިބޭ މުއްދަތު

  ވެސް ައވަހަކަށް ދަުއވާ އުފުލޭނެ ޮގތަކަށް ރެޖީމަށް އަންނަ ބޮޑު މޭޖަރ ބަދަލަކާމެދަުގއި އެއަށް ދެވޭނެ ޮގތަކަށް   ވީހާ

ހައްޔަރުކުރެވިއްޖެއްޔާ   މީހަކު  މިސާލަކަށް  ފަރާތްތަކުން.  ހުރިހާ  ދައުލަތުެގ  ކިހިނެްއތޯ  ބެހެއްޓުން    48ވިސްނުން 

ވާ ތަޙުޤީޤު  ޢުދެން ދަ  އިވާ އުފުލަންވީ. އުފުލާފަޢުަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި މިކަހަލަ ޮގތަކަށް ދަ  72ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި،  

ވާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ެގންނަންޏާ ބަދަލުކުރުން،  ޢުއަށް ެގންދަވަންވީ. ެގންޮގްއސަ ދަފުރިހަމަކުރުމުެގ ކަންތައްތައް ކުރި

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިވަޑައިަގންނަވަންވީ. ިމ ޮގތަށް ރެޖީމް ޗޭންޖެްއ،  ބަދަލު ެގނައުމުެގ ފުރުޞަތު ވެސް ޕްރޮސެ 

ެގނައުމާ ޗޭންޖެއް  ރެޑިކަލް  ބޮޑު  ދެކިވަޑަިއަގއިމޭޖަރ  ކިހިނެްއތޯ  ފާހަަގކުރެވެނީ،  މެދު  ައޅުަގނޑަށް  ންނަވަނީ. 

ވެސް އަވަސް    ވާ އުފުލުން ވީހާޢުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވެނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަހީ ދަ

؟ އެހެންނޫންތޯމަލުކުރެވެމުން ވެސް އެބަދޭ ހަމަ މި ޮގތަށް  ޢަވާންޖެހޭނެއޭ. އެހެން ހަމަ ޤައުމުތަކުަގއި ޕްރެކްޓިކަލީ  

މިކަން  އެހެންވީމާ ބަދަލުަގއި  ބެހެއްޓުމުެގ  ވިސްނުން  ދިނުމަށް  އިތުރަށް  މުއްދަތުތައް  މި  ކިހިނެއްތޯ  ާއއެކުަގއި   ،

ާވއަށް ޗޭންޖު ެގނައުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބޭނެ ޢުދަ  ،އެހެންނަަމވެސް  އިވާކޮށްފަޢުވެސް ައވަހަކަށް ދަ  ވީހާ  އިކުރުކޮށްފަ
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މު ރެޖީމަށް ބަދަލު ެގނައުމުެގ ވިސްނުންފުޅާ މެދުަގއި ކިހިނެއްތޯ ދެކިވަޑައިަގންނަވަނީ. ެއވެސް  ޮގތަށް ާގނޫނީ މުޅި ނިޒާ

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލަން ރަނަގޅު ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ފެންނާތީ ފާހަަގކޮށްލީ ިއނޭގތޯ. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮފީހަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދެން. ައޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް އަސްލު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ބޭނުންވާ ކަެމއް    އާދެ! ފުލުސް

ދުވަސް    15ވެސް ކުރިން އަވަސްކޮށް އޮތް ެއްއޗެއް އިތުރު    ވާ ކުރެވި މި ހިންުގން. މިހާރު އަނެއްކާޢުއަވަހަށް ދަ

  އެހެންވީމާ،   .ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮމެންޓެއް ބޭނުން  މި އޮތީ. އޭ.ޖީ އޮފީހުން  އިއިތުރުކުރަން މި ހުށަހެޅިފަ

 ފުލުސް އޮފީހަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް ޙަސަން ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކަމަކަށް   އެއް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދިމާވާ މިއީ  ދެން  މިހާރު  ތަޙުޤީޤުތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން 

ވެސް ައވަހަކަށް މައްސަލަ    ދުވަސް މި ިއންއިރުަގއި ވެސް މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުން ވީހާ  30އެްއކަމެއް  

ދުވަހުެގ    30ވާކުރަން  ޢުއޮންނަނީ ދަ  ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ މިހާރު މި  އިތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށްފަ

ކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގިއ ފަށައިަގންއިރުަގއި ވެސް    .ާވކުރަންޢުދަ  އިތެރޭަގ

ދު.  ވާކުރުމާމެޢުދުަވސް ޕީ.ޖީއަށް ލިބޭނީ ދަ  15ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވަންވާނެއޭ. އޭރުންނޭ    އިދުވަސް ތެރޭަގ  15ވާހަކަދެކެވުނު  

ެއ    އިދުވަސް ތެރޭަގ  15ކޮށް މިއީ ިގނަ މައްސަލަތަކުަގިއ  ޞަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބައެއް މައްސަލަތަކުަގއި އަދި ޚާއް

ނުފޮނުވޭ ފަހަރު އެބައާދޭ. އެހެން ކަމަށްވެއްޖެއްޔާ    އިސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އެ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ އެކީަގ

ތެރޭަގ  30 އެހެންވީމާވާ ޢުދަ  އި ދުވަހުެގ  ކުޑަވޭ.  އެބަ  ެވސް  ަވުގތު  ޕީ.ޖީެގ  ވެސް  ކަމަށްވަންޏާމު  ެއޮގތުން  ކުރާ   ،

އަދި ޕީ.ޖީައށް ވެސް ަވކި، ަވކިން މުއްދަތުތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ހީވާ   އިތަޙުޤީޤަށް ވެސް މިއީ ވަކި ުމއްދަތެއް ލެވިފަ 

އެދެވިފަ ފާހަަގކޮށްލަން    އިޮގތުން  އަޅުަގނޑު  ދެން،  ވެސް.  އިނީ  މީގަ މިީއ  މިއީ   އިއަސްލުަގިއ  ހަމަ  ިވސްނާލަން 

އަޅުަގނޑު ވެސް ިމއުޅެނީކީއެްއ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަޙުޤީޤަށް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންހާ ދުވަހެއް 

އެބަހުރި.  ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް    އިއެއަށް ލިބިެގން އެ މަސަްއކަތް ކުރާކަށް ނޫން. އެކަަމކު ހަމަ މިއާއެކީގަ 

ދުަވސް ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ެއއަށްވުރެ އިތުރު ވި ކަމަށް ިވޔަސް    60ހަމަ ބައެއް މަްއސަލަތަކުަގއި އެބަހުރި. އަދި  

ހުރި ސަބަބުތަކާހުރެ އެއްކަލަ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ކުރިން ނިންމާނުލެވިދާނެ    އިވެސް ހަމަ މި ހުރި ޕްރެކްޓިކަލީ އޭގަ 

އެހާހިސާބުން   ،ވާ ނުކުރެޭވނެ ކަމަށްޢު ނު މި އޮތް ޮގތުންެވއްޖެއްޔާުމ އެހާހިސާބުން ވެސް ދަކަހަލަ. އެކަަމކު މިހާރު ާގނޫ
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 ވަރަށް ބޮޑެތި  ޢީދެން އިތުރަށް ދަުއވާ ނުކުރެޭވނެ ކަމަށް މުޅިއެކުން ހަމަ ނިންމާލައިފި ކަމަށްވަންޏާމު އަސްލުަގއި ޖިނާ

ހުރި ބަޔަކު އެބަ އާދޭ. އަޅުަގނޑު    އި ބޮޑެތި ކުށްތަްއކޮށްފަމުޖުތަމަޢަށް ދޫކޮށްނުލާ، ދޫކޮށްލަން ނުވާނެ ނޫނީ ޖިނާޢީ

ބޫލުކުރަން މިސާލަކަށް ކުރެވިދާނެ ެއއްޮގތެއް އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ވެސް އިތުރަކަށް ބަންދުަގއި ނުބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ޤަ

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މި   އިަގއެާއއެކީ   ނިންމުން އަޅުަގނޑުެގ މަްއސަލައެއް ނޫން. ވާހަކައަކީ މި ބުނާ މުއްދަތުަގިއ ހަމަ

ވާއަކާ ހިސާބަށް ދެވޭނެ. އެއީ އެކަމުެގ ސަބަބު ހަމަ އެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެެގން އެ  ޢުޖާަގެއއް އެބަދޭންޖެހޭ ދަ

ުމއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަކަމަށް ިވޔަސް ެވސް މިހާރު މި މުއްދަތުެގ   ސަބަބުތަކާއި އެކީަގއި ހުށަހަޅައިެގންވެއްޖެއްޔާ 

ދަތެރޭ ކަމަކީ  މި  ހަމަ  އެހާހިސާބުން  ޮގތުަގއިޢުަގއި.  ކަމެއްެގ  ނުކުރެވޭނެ  މައްސަލަތަކުަގއި  ޢީ ޖިނާ  ، ވާ   

އަހަރުެގ މުއްދަތެއް އެބަދޭ    3އަހަރުެގ މުއްދަތެއް އެބަދޭ.    8ތުެގ ކުށެްއެވއްޖެއްޔާ  ޔަޤޫބާތުަގއި އެބަބުނޭ ޖިނާޢުނޫނުލްޤާ

ޖިނާ މައްސަލަތައް  ޢީމިއީ  ކަނޑައެޅިފަ   އަދަދެއް  ޮގތަށް  މި  ނިންމުމުަގއި.  އެބަ    އި ތަޙުޤީޤުކޮށް  އެބަ  އިންއިރުަގިއ 

ހަނިވެެގންދޭ މި ޮގތަށް ދާއިރުަގއި. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މައްސަލަތަކުަގއި މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ފަހަރަށް 

ން އެބައިން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ކުރުމުަގިއ  ފަސޭހަވެެގންދާނެ އަޅުަގނޑުެމން ހައްޔަރު ހަމަ މިއީ ދެ ވިސްނު

ޮގތް ބޭނުންާވ  އެކީަގއި ރައްޔިތުން  ައޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތާއި  ރަްއޔިތުންެގ    ެވސް  ވެސް އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ކުށެއް މިސާލަކަށް  ެއކަމަކު  އެބައާދޭ.  ދެކޮޅެއް  ެއޮގތުން  ވެސް.  ކަންތައްތައް  އެކްސްޕެކްޓްކުރާ  ހިނީގ.  ފަރާތުން   

ބޫލުކުރޭ ވަުގތުން. އެކަމަކު ހައްޔަރަކީ ެއއްކަލަ މުއްދަތު  ޤަ މީހާ ހައްޔަރުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެބަ    ހިނާގއިރަށް އެ

ތުެގ ާގނޫނުެގ އެއް ބޭނުމަކަށް ވީވެސް އެންެމ ޢާ އިޖުރަޢީމި ޖިނާ   އި، ދެން އޭަގއެހާހިސާބުން ފެށޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ހެއް ބައެްއ  ޤަކާއި  ފުރަތަމައިނުން  އެއްވަރަކަށް  ިވސްނުމާ  މި  އެކަމަކު  ދިއުން.  ހައްޔަރަށް  އެއަށްފަހު  ހޯދަން.  ރީނާ 

މެދުަގއި ވެސް އަދި ރައްޔިތުންެގ  މުއައްސަސާތަކުެގ  މި ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނޫނިއްޔާމު މި  ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ލާ ޙަހުރި މަރު  އިއެކީގަ   ރީނާއާޤަން ހޯދަންޖެހޭ ހެއްކާއި  ލާ ކަމެއް ދެޙަމެދުަގއި ެވސް ހައްޔަރަކީ އެންމެ ފަހުެގ މަރު

މައްސަލައެްއަގއެއް   ހުރިހާ  އެހެންވީމާޤަކަމެއް  ހުށަހެޅުނީ.  މައްސަލަެއއް  ކުށުެގ  ޖިންސީ  ކުރެޭވ.  ނުެއއް  ، ބޫލެއް 

 ވަކިން ތަފާތަކަށް އެހާހިސާބުން ވަުގތުން މީހާ ހައްޔަރުނުެވއްޖެްއޔާ ެއއީ މަްއސަލައެއް. އަޅުަގނޑު މި ބުނީކީ އެއަށް

ނޫން. ހަމަ އެޮގތަށް މިއީ ެއ ނޫން މައްސަލައެއް އައީ. ިމހާރު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ކުރެޭވއިރުަގއި ެއއްކަލަ އެ ޑިލޭ  

އެހެންވީމާ ހިނާގތީ.  މުއްދަތުތަކެއް  ސަބަބަކީ  އެއް  ކަންތައްތަކެްއ  ެގންނަންޖެހޭ  ހޯދަންޖެހޭ  ތަޙުޤީޤަށް  ހޯދަންޖެހޭ   ،

ދެން    އިރީނާ ހޯދާފަޤަމެން އެ ހަްއޔަރުކުރާ މުއްދަތު ކުރުމުަގއި އެ ބޭނުންވާ ހޯދަންޖެހޭ ހެއްކާއި  ހުރީމަ އަޅުަގނޑު

 ، އެޮގތަށް ެއބަހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހުރި ކަންތައްތައް. ހަމަ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު މިއީ ހަްއޔަރަށް ދާ ދިއުމާ

 މި ތަޙުޤީޤުެގ ތެރެއިން ހިނާގ ކަންތައްތައް ފޮރެންސިކް އެކި މި މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ  އިއެާއއެކީަގ
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ޚާއް  ވެސް  ޞަކަންތައްތަކަށް.  ފޮނުވާއިރުަގއި  މައްސަލަތައް  އަޅުަގނޑުމެން  ޕީ.ޖީއަށް  ފާހަގަވާނެ  ޮގތެއްަގއި   

ޮގތެއްަގއި ޑީ.އެން.ޭއާއ    ޞަވާކުރަން ފޮނުވާއިރު ބައެްއ ތަހުލީލު ރިޕޯޓުތައް ތަންކޮޅެއް ލަހުން. ޚާއް ޢު މައްސަލަިއަގއި ދަ

އެއާެއކީަގިއ    މި ކަންތައްތަކަކީ އޭެގ ޒާތުަގއި ވެސް ޓެސްޓުތަކަށް ަވކި މުއްދަތުތަކެއް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެްއ. ހަމަ

އަޅުަގނޑުމެން ައވަސްކުރާ ކަމަށްވަންޏާމު މިހާރު މި ކުރާ ޚަރަދަށްތުރެން އެއް ބެޗެްއަގިއ މި ޑީ.އެން.ޭއއަށް ެއ ލާ  

ސާއި ނޫނިްއޔާޔާމު ައޅުަގނޑުމެން ައވަސް ކުރާ ކަމަށްވަންޏާ ހަމައެކަނި އެ ބެޗުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއް

އަވަސްކޮށް މަރުެގ މައްސަލަެއއްެގ ތެރޭަގއި ތަޙުޤީޤު އަޅުަގނޑުމެން ކުރާއިރު މަރުެގ މައްސަލައިަގއި އެ ނެޭގ ސާމްޕަލް 

ެގންުގޅެވޭ ބެޗް  އެކަނި ައވަސް ޕްރޮސެސްއަށް ލާން އެ ނެޭގ ދު  ވަހު ކުރެޭވ. އެާއއެކީަގއި ތަހުލީލުކުރުމުަގއި އެބަ 

ސާމްޕަލް އެކީ އެކައްޗަކަށް،    24ސާމްޕަލް ކަމަށްވަންޏާ އެ    24ވައިސް އެްއކަލަ ެއއް ަވުގތެްއަގއި ޖެއްސޭނީ މިސާލަކަށް  

ން އެްއކަލަ އެްއޗާއި އެކީަގއި.  ދުވަސް ފަހު  3ދުވަސް،    2ހަމަވީމަ    24  އިމިއަދު ލިބުނު ސާމްޕަލް އަދި މަޑުކޮށްލާފަ

ކަންތައްތަކެްއ.  ހިނާގނެ  ޚަރަދެްއ  ބޮޑު  އެއްފަހަރާ  ހަމަ  އެހާހިސާބުން  ޓެސްޓަކީ  ކޮންމެ  ވަުގތަކީ  ކޮންމެ  މިއިން 

 ، ެއޮގތުން ެވސް ެއބަހުއްޓޭ މުއްދަތުތަކުަގއި ތަޙުޤީޤުަގއި ހުރި އުނދަޫގތަކެއް.  އެހެންވީމާ

 

 ން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެހެރަލް ޙުސައި

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވެސް މުޤައްރިރު އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް ރެޑިކަލް ޗޭންޖެއް ެގންނަން މި އުސޫލެއްެގ ޮގތުން  

ވިސްނުުމގައި.  ތާއީދުކުރަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މި ޕީނަލް ކޯޑު ޑްރާފްޓްކުރީ ވެސް އެޮގތަށް އެ ބަދަލު ެގނައުުމެގ  

އެާއއި ުގޅިެގން އަންނަންޖެހޭ އެހެން ބަެއްއ ބަދަލުތައް އެބަހުރި. އެ ބަދަލުތަކާ ނުލާ މި ހަމައެކަނި    ،އެހެންނަމަވެސް

ވަނަ މާއްދާެގ ތެރެއަށް ެގންނަ އިޞްލާޙަކުން އެ ވަރުެގ ރެޑިކަލް ޗޭންޖެއް ެގނައުމަކީ    94މި މާއްދާެގ ތެރެއިން    ،90

ދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުެއއް ފެނޭ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ  މަލީ ޮގތުން ކުރެވިޢަ

މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތް ކަމެކޭ. ައޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް މުއްދަތު އިތުރުވުމަކީ.  

މިއަދުެގ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑު މި  ،އެ ދެވެނީއެއް. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ެއްއޮގތަކަށް ެވސް ރަނަގޅު ދިމާލަކަށް ނޫން

މައްސަލަިއަގިއ    68ާއިއ ހަމައަށް ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނު    2020ަގސްޓު  އޮ   12އިން    2020ޖުލައި    1ދަންނަވާލަނީ  

% ދުވަސް  5މައްސަލައަކީ    78ތެރެއިން  މަދު  އެއަށްުވރެ  ނުވަތަ  ދަތަކުެގ  ދުވަސް  ކުރަންޢުތެރޭަގއި  ހުރި    ވާ 

މާނައަކީ   ލިބުނީ    25މައްސަލަތައް.  މި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހައްޔަރުކުރިތާ.  މީހާ  ހަމަވެއްޖެއޭ  ދުވަހޭ    5ދުވަސް 

މައްސަލަިއަގިއ،   10ދުވަސް ލިބުނީ    4،  އި މައްސަލަިއަގ  3ދުަވސް ލިބުނީ    5ވާކުރަން އިނޭގތޯ. ޭއެގ ތެރެއިން  ޢުދަ

މި އެންމެ ިގނައިން ހުރީ އެްއ    ،މަްއސަލައިަގއި. އެންމެ މަދުން  10ސް ލިބުނީ  ދުވަ  2މަްއސަލަިއަގިއ،    8ދުވަސް    3



 2020 އޮގަސްޓު 18                           ވަނަ ބައްދަލުވުން 47ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

89 

 

މައްސަލަ. އެްއ ދުވަސް    16އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަލަ ލިބޭ. އެީއ     މުއްދަތު ހަމަވަންޏާ މިއަދުދުވަސް. މާދަމާ

ދަ އަޅުަގނޑުމެން  ނެތިޢުތެރޭަގއި  ދުވަހެއް  ެއއްވެސް  ފޮނުވައިފީމޭ  ކޯޓަށް  ދަންވަރު  ާވކުރަން  މިއަދު  ޖަހާިއރު    12 

މައްސަލަ މިދިޔަ މަހެއްހާ    53، ޖުމްލަ  މައްސަލަ. އެހެންވީމާ  6މުއްދަތު ހަމަވާ މިއަދު ހެނދުނު މައްސަލަ ލިބޭ  

ދުވަސް ތެރޭަގއޭ. އަޅުަގނޑަށް    5ކުރީ    ޕްރޮސެސް މި  78%  ،ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުެމން މި ޕްރޮސެސްކުރީ  ދުވަސް

ދެން ނުކުރެވޭ.  ކުރީަގިއ    ޤަބޫލެއް  ފުލުހުންނާއިއެކު  ޮގތުން  ހުރި  ތަރުތީބުކުރެވިފައި  މަސަްއކަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެން 

އެހެންނަމަެވސް ކުރެވެނީ.  މިކަން  އެންމެ    ،މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާތީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތަްއޔާރުެވެގން  ރަނަގޅަށް 

ތެރޭަގެއއް މައްސަލަެއއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެހާ ރީޒަނަބަލް  ފެންވަރަށް ތައްޔާރުވެެގންނެއް އެއް ދުވަސް   ހަމަޖެހޭ ތްހި

ފުލުހުންނާއިއެކު   މިދަންނަވާހެން  ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ނުއެއް ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އެކަމަކު ކުރެވެނީ

،  ތަކަށް ނުއެއް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ އޮތް ޮގ  ތަޙުޤީޤު މަރުޙަލާަގއި ވެސް މަސައްކަތްކުރާތީވެ. އެހެންނޫނިްއޔާ މިކަމެއް މި

 ވަުގތުެގ ހާލަތަކީ.  ފެންނަ މަންޒަރަކީ އަދި މުއްދަތު އިތުރަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ. މި މުއްދަތު މިހާރު މި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދުވަސް ިމޖެހީ. ޕީ.ޖީއަށް އެއަށްވުރެން    15ތީ. އެއީ  ސާފުކޮށްލަން އޮދެން  އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ކަމެއް މިކަމާ ުގޅިެގން  

މިހާރު   ރަނަގޅުތޯ.  މުއްދަތެއް  ދަ  10  މިހާރު  ވީމަ،  15ކުޑަ  ތި  ވެސް  ތެރޭަގއި.    2ވާކުރަނީ  ޢުދުވަސް  ދުވަސް 

 ވީމަ އަޅުަގނޑަށް ތަންކޮޅެއް ދިުގހެން ހީވާތީވެ. ެއއަށް އެބައޮތްތޯ.    15،  އެހެންވީމާ

 

 ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

 ދުވަހަށް ކުޑަ ކުރުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް ިއނޭގތޯ.  10އަޅުަގނޑުމެން މުޖުތަމަޢުެގ ޙައްޤުަގއި 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ ިއނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  އޭތި  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވިސްނުމުަގިއ    ށްދުވަހަ   10،  ހެދުމުެގ 

މި . މިއާިއ  161އޮތީ އެއީ    މަސައްކަތްކުރާނަން. ދެން އޮތް މާއްދައަށް އަޅުަގނޑު ދާނަން. ދެން އޮތް މާއްދާަގއި 

ުގޅިެގން ބޮޑަށް މިައއީ މީެގ ކުރިން ވެސް ދެކެވިފައި އޮތް ވާހަކަެއއް. ާގނޫނު ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުންނާތީވެ އެކަމާ 

ުގޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރަން. މިހާރު އޭެގ މަޝްވަރާއަކަށް އަޅުަގނޑަށް ދެިވއްޖެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ޖެހިލާނަން  

އޮތީ ހަމަ ވަރަށް    ބެލެހެއްޓުން. މިހާރު ާގނޫނުަގއި މި  ކުށުެގ ރެކޯޑު  ،ވަނަ މާއްދާ  187ވަނަ މާއްދާއަށް. އެއީ    187
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އެްއޮގތް ކޮޕީއެއް ަމރުކަޒީކޮށް ކުށުެގ ރެކޯޑް    ކުރުމުެގ އަމުރުަގިއ އަސްލާކުރުކުރުކޮށް ޖަހާފަ. އެއީ ޙުކުމް ތަންފީޛު

ބަލަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެފަދަ އިދާރާއެއް ކަނޑަެއޅިފައި ނުާވނަމަ މަރުކަޒީކޮށް ކުށުެގ  

ގަވާއިދުގައި  ރެކޯޑު ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  ޓަކައި  ރި  ބެލެހެއްޓުމަށް  އެ  އިދާރާައށް  ކޮޕީއެްއ    ެގޑުކޯބަޔާންކުރާ 

ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ެއއީ މިހާރު ާގނޫނުަގއި އޮތްޮގތް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙަށް ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ މަރުކަޒީކޮށް  

ރެކޯ ާގނޫނަށް    ޑު ކުށުެގ  މި  އިދާރާެއއް  އެޓަ  30މަލުކުރާތާ  ޢަބަލަހައްޓާނެ  ތެރޭަގިއ  ޖެނެރަލް    ރނީދުަވސް 

މަޖިލީހުަގއި އެބައޮތް   މިހާރު ވެސް ރައްޔިތުންެގ  ކަމެއް  ފާހަަގކުރެވޭ  ހަމަ  ައޅުަގނޑަށް  ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. އަދި 

ތަފާސްހިސާބުތަކާ ބެހޭ ބިލެއް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ މަރުކަޒީކޮށް ރެކޯޑްސް ެއއީ އެްއކަމެއްތޯ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  

އޮތީ އޭ.ޖީން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ   ދުަވސް ތެރޭަގއި މިހާރު މި  30އޮންނަނީ އެ    ބޭނުންވޭ އިނޭގތޯ. ދެން )ށ(ަގއި މި

މި ބަޔާންކުރަނީ  ަގިއ  )ށ(  ރެކޯޑު   ކަމަށް.  ކުށުެގ  މަރުކަޒީކޮށް  ެގދަށުން  )ހ(  އިދާރާއެްއ    މާއްދާެގ  ބަލަހައްޓާނެ 

އި  6ކަނޑައަޅާތާ   ބެލެހެއްޓޭނެ  ރެކޯޑް  ކުށުެގ  ކުށް  މަރުކަޒީ  ތެރޭަގިއ  ދުަވސް  އިދާރާއިން  މަސް  އެ  ންތިޒާމެއް 

މިގާއިމު ަގއި  )ނ(  އަދި  މި  ކުރަންވާނެެއވެ.  ގާއިމު   އޮންނަނީ  ަގއި  )ށ(  އަދުލުގެ މާއްދާެގ  ޖިނާޢީ  ނިޒާމަކީ  ކުރާ 

  އިދާރާތައް ާވސިލްެވވޭނެ ނިޒާެމއް ކަމުަގއިވާންވާނެެއވެ. )ރ( މަރުކަޒީކޮށް ކުށުެގ ރެކޯޑު   އިަގއި ހިމެނޭ އެންމެހަނިޒާމު

ާމއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއެއް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން    އުސޫލުތައް މި  އި އި ުގޅޭ އެންމެހަބެލެހެއްޓުމާ

މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް   ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ. ދެން ކޮމިޓީން މި ފާހަަގކުރަނީ މި

ބައިން ސާފުކުރަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. މިއީ ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރަން. ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ކި ރނީއޮތް ޮގތެއް އެޓަ

 ކޮމެންޓެއް މީަގއި ލިބުނީމަ ރަނަގޅު. ،ޖީެގ ލަފަެއއް ލިބުނީ.އަޅުަގނޑު ހަމަ އޭ

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ން. އުތައް ބެލެހެއްޓިެގން ދިކޯޑުސިސްޓަމަކުން ރި  ޑްސެންޓްރަލައިޒް   ކަހަލައަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ    އަސްލު  މީގައި

ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅަން ކޮން އިދާރާައކުން   ރނީދުަވސް ތެރޭަގއި އެޓަ  30ދެން އޭރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މިޮގތަށް މިއޮތީތާ  

ރީވިޒިޓްކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑަށް   މާއްދާ ން ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިކަމެއް މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނީ. އެކަމަކު ދެ

ަގއި ދެންނެވުުމެގ، ކުރިން ނާގނޫނުަގއި ެއީއ ކޮން އިދާރާެއއް ެވސް ކަނޑައެޅީމަ ރަނަގޅުވާނެހެން. މިތާއަސްލު  ހީވަނީ  

އޮފީހުން  އެްއކަލަ  އަޅުަގނޑުމެން   އިދާރާއެއް  30އޭ.ޖީ  ވަކި  ތެރޭަގއި  އެކަމަކު  ދުވަހުެގ  އޭރުަގއި.  ކަނޑައަޅާނީ   

މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވެނި    ވެސް  ނަާގފައި  ބައި  އޮފީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އިދާރާ  ެއ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ 

އިދާރާއަކުން ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓަންވާނޭ ބުނެފައި އެ އިދާރާ ާގނޫނުަގއި ލިޔުނީމަ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް  
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ނީ އެކަން ހައްލުވާނެހެން. މިހާރު ހޯމް މިނިސްޓްރީ ނުވަތަ ކަރެކްޝަންސް އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެން ވަކި އިދާރާެއއް  ހީވަ

 ދަންނަވަނީކީެއއް ނޫން. 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރުޞަތު. ،އެކަމުަގއި ކޮމިޓީަގއި 

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އްރިރު. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް މިއީ އިނޭގތޯ. މީަގއި ވަކި މަރުކަޒެްއ  ޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

މި   އި، ކަނޑައަޅަ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ހިސާބަށް  މިހާ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ކަމަށް  މުހިންމު  ާގނޫނުަގއި  ކަނޑައެޅުން    މި 

ބުނޭ، މިހާރު   އެބަ  އަންނަނީ މިކަން ކުރަމުން. ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ޙުކުމެއް ކުރަންވެއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އޭނަެގ އަދަބަށް އެ ކުށުެގ ރެކޯޑު   އި ބަލަ  ޑުކުށުެގ ރެކޯ   ެގއަންނަނީ އޭނަ  ޙުކުމެއް ކުރެވެން މި

، ކުށެއް ޙުކުމްކުރާ  އާދޭ. އެހެންވީމާއަންނަ ހާލަތު  އެ އަދަބު މަތިާވ ހާލަތު އެބައާދޭ. އަދަބަށް ބަދަލު    ،ލުއިކަމަށް

އަތޮޅު    އެްއކަލަކުރީ ޒަމާނުަގއި    ހާލަތުަގއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެބައާދޭ ެއކަން ކުރަން. ދެން މިކަން ކުރުމަކީ މިއީ

ފިހާރަތަކުން ކޯޓުތައް ހިންިގ ޒަމާނުން ފެށިެގން ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީ ޒަމާނުއް ފެށިެގން ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުަގިއ  

ކަމެއް މިހާހިސާބަށް މި  ައިއސް  ބަލަހައްޓަމުން އައިތީ ާއއި ވާރުތަވެެގން    ކުށުެގ ރެކޯޑު ކުރަމުން ކުރަމުން އަންނަ 

މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިކަން ކޮށްފައި ފަސޭހައިން    ،މުންދަނީ. އެހެންނަމަެވސްކުރެވެ

ާގނޫނު މި  ކޯޓުތަކަށް އެކްސެސްެވވޭނެ ޮގތަކަށް އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިހާރު    ،އެކްސެސްެވވޭނެ ޮގތަކަށް

،  . އެހެންވީމާވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ އޭނަެގ ކުށުެގ ރެކޯޑު  ކުމެއް ކުރާއިރު އަބަދު ޙު  ،ބައްޓަންވެފައި އޮތް ޮގތަށް ބަލާއިރު

 ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .އަޅުަގނޑު ހަމަ އޭ.ޖީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ބެލެހެއްޓުުމެގ   ބޭނުންވީ މަރުކަޒީ ކުށުެގ ރެކޯޑު  އިއްރިރު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ފާހަަގކޮށްލަން އޭރުގަ ޤަނައިބު މު

އޭ އޮފީހުން  .އިދާރާެއއް  ވަކި  ެއ  ޖީ  އެއީ  ަގސްދުކުރައްވަނީ.  ކުރައްވަން  އެކަން  ކިހިނެއްތޯ  ކަނޑައަޅުއްާވއިރުަގއި 

ަގއި ހިންާގ ވަކި ުމައއްސަސާ އިދާރާެއއްެގ ޮގތުަގިއތޯ ކަނޑަެއޅިެގންދާނީ. އެީއ  ޖީ އޮފީހު. ެގ ޮގތުަގއި ނޫނީ އޭއިދާރާެއއް

އެތަނަށް މީހުން  ކިހިނެއްތޯ  ބަޔަކު  މުަވއްޒަ  ވަކި  މި  ފުންލާ  ކޮބައިތޯ    ލާ  އުސޫލަކީ  އޮންނަ  ކުރަން  ކަންތައްތަްއ 

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެއްތޯ. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަ

ބަޔާންކުރާ  މި  މީަގއި  ެއދެން  ހަމަ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭއިރުަގއި  ުގޅޭޮގތުން. ދެން އަދި އަޅުަގނޑު  އާދެ! އެކަމާ 

 ޖީ އޮފީހުން ހަމަ ސާފުކޮށްލަން. .މުއްދަތުތަކާ ބެހޭ ޮގތުން އެއީ އެކަށީެގންވާ މުއްދަތުތަކެއްތޯ އޭ 

 

 ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ 

ކުރާނެ އިދާރާއެއް ކަނޑަެއޅުން ކުރުމެއް ނޫން.  ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިކަން    ރނީއަޅުަގނޑުެމން އެޓަ  އިއާދެ! އަސްލުަގ

ހަަގކުރިހެން އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު ކުރިން ފާ  ވިސްނުމަކަށް ހުރީ.އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި    ،އޭރުަގއި ދެން މީތި

ން. ދެން އިތުރަށް ކުރިން ނައިބު  އުވެސް އަސްލު ބޭނުންވަނީ ަވކި އިދާރާެއއް ާގނޫނުަގއި މިހާރު ކަނޑައެޅިެގން ދި

ތަފާސްހިސަބާ ބެހޭ ބިލުަގއި މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކޭޓަރއެްއ    ،ބިލުަގއި  ސްސްޓިކްޓިއްރިރު ފާހަަގކުރި ޮގތުން ސެޓޭޤަމު

ހަމަޖައްސަން    ވަކި މުއައްސަސާއެއް ހުށަހަޅާފައި އިން އެ މުއައްސަސާއިން އިންތިޒާމު  ހަަގކުރިހެންފާ   ން. ދެން މިނުކުރަ

ދެން   ލާފަ.  މުއްދަތުތަކެއް  މިހިރީ  މި    6އަޅުަގނޑުމެން  ސަފިޝިއަންޓްހެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދުވަސް  މަސް 

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން.  

 

 ންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެ

 ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަދި ައޅުަގނޑު ޕީ.ޖީއަށް ފުރުޞަތެްއ އަރުވާނަން.  

 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބިލަކީ މުޅިން އެހެން   ސްޓިސްޓިކް ޓެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިއޮތްޮގތް ރަނަގޅުހެން. ެއއީ ސެ 

ޖީ ކަނޑައަޅުްއވާ ޮގތަކަށް މިކަންވުން ވެސް މުހިންމު. .އޭ   ކަމަކާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް. ެއއީ މުހިންމު ކަމެއް. އަދި މި
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ޖީ ހައްދަވާ ޮގތަށް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަދި އިތުރު ކަމެއް .އެކަމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ވެސް ީމެގ ދަށުން އޭ

ލާންެވެގން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިން ިވދާޅުވެއްޖެ ސިއްރު ހެއްކާ ބެހޭ ޮގތުން އޮތް އުސޫލުތައް.  އިނަވަ ވެސް ދަން

ތެރޭަގއި ތައްޔާރުކޮށްލާފައި ެއއަށް ެގންނަން    އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި މި ހަފްތާ ބަންދު

ހުރި ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން   ކޯޓުެގ ޙުކުމްަގއި އިޝާރާތްކޮށްފައި  މްޕްރީއީ ސުކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ބަދަލުތައް. އެ 

 . އިނޭގތޯ  ދޭނަން ކޮމިޓީއަށްލަތައްޔާރުކޮށްލާފައި ފޮނުވާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ާގތަ ާގތްަގނޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ނިންމުމަކާ  ވަނަ    213އޮތީ    ދަނީ. މިހާރު މި  ށް މިޝުކުރިއްޔާ. ދެން 

މާއްދާއަށް. ެއއީ މާނަކުރުން. މާނަކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެްއ އޮތީމަ. އެއީ )މ(. )މ(  

ފުލުހުންެގ އޮންނަނީ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ    ތު ާގނޫނުަގއި މިޢާއޮންނަނީ އިޖުރަ  ަގއި މިހާރު މި

އުފައްދަ   ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މަރުކަޒަކަށޭ. ވަރަށް ސާފު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  އި ހިންާގޚިދުމަތް ދިނުމަށް 

ޮއންނަނީ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒު   އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ،. އެހެންނަމަވެސްޮގތްމާއްދާ އެއޮތް 

ެއވަނީ ބުނެފައި  ތަންތަނަށެވެ.    ކަމަށް  އިދާރާ.    -1އަންނަނިވި  މަިއ  އޮފީހުެގ  އެކިއެކި    -2ފުލުސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

  .ހުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް  ކޮށްފައިސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާ އެ ސަރަޙައްދު ދެން މިޮގތަށް އަިއްއސަ މާލޭެގ ާގއިމު

ތު ާގނޫނުަގއި މިހާރު މިއޮތް ޢާ މިއަރަނީ އިޖުރަށްދެން މިޮގތަށް ވަރަށް ބައިވަރު އެއްޗެހި އިތުރުވޭ. ައޅުަގނޑު ހިތަ

ހެން ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯއޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އްއެްއޗާއި އިތުރަށް މި ތަފްސީލުކޮށް ހުށަހެޅުމުެގ އަނެ 

 ާގނޫނުެގ )މ( ަގިއ  ތުޢާކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ފެނުމުަގއި ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ކަވަރ އެބަވޭ އިޖުރަ   މެންައޅުަގނޑު  ،ފެނުމުގައި

ހިންާގ   ،އޮންނަ ޮގތަށް ފުލުހުންެގ މަރުކަޒު ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފައްދާ  މިހާރު މި

ކޮންމެ އިދާރާައކަށް ނުވަތަ ަމރުކަޒަކަށެވެ. އެހެން އޮތީމަ ކަވަރު އެބަވޭ. މިހާރު ީމަގއި ިމއޮތް ނަންބަރުތައް އިތުރުން 

މެއް ައއިްއސިްއޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ. ދެން އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ، އޭ.ޖީ އޮފީހުން ކޮމެންޓެއް އަޅުަގނޑު  އިތުރު ކަ

 ބޭނުން. 

 

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

. މީަގއި ކެޕްޗަރވާ މަރުކަޒުެގ މާނައިަގއި ންސްއަށް ލިމިޓް ނުވާސްޓޭޝަންމީަގއި އަސްލު ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  

 ޑީޓެއިލްސް. އިތުރަށް މީެގ ދެންނެވިހެން ހުރިހާ ތަނެއް ކަވަރވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޯކޭ. ދެން ފުލުހުން 
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 ދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަ

ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް    ހިންާގ  ،އޮތީ ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފައްދާ  މީަގއި މިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  

 ރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ކީކޭތޯ ފުލުހުން މިކަމާއިމެދު ބުނަނީ. ނުވަތަ މަރުކަޒަކަށެވެ. ދެން ަވރަށް ކްލިއަ

 

 މީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ސްޓޭޝަންތަކުަގއި ފުލުހުންެގ ޕޯސްޓްތައް  ޕޮލިސް  މިހާރު މީަގއި ފާހަަގނުވާނެ އެއްކަމަކީ ފުލުހުންެގ ޕޯސްޓްތަްއ ރަށު  

ފުލުހަކު   2މީހަކު    2ކަށް  އެހާ ހިސާބުން ނޫނިއްޔާމު ވާހަކައިން ނިންމާލަން. އަޅުަގނޑުމެން ެގންުގޅެމޭ ޑެސްކް. މިސާލަ

ެގ ޮގތުަގއި ވެސް ހުންނާނެ  ަމސައްކަތްކުރެޭވއިރުަގއި ޑެސްކު   ކޮށް ހުރިހާ ރަށެްއަގއި ފުލުހުން ބައިތިއްބައިެގން އެޞަޚާއް

ތަނެްއވީމަ ފުލުހުންެގ މަރުކަޒަކަށް ވެއްޖެ    ތިބި  އެްއކަލަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ތަންތަން. ހުރިއިރު މިތަންތަނަކީ ފުލުހުން

 ޮގތެއްަގއި މިބައި ެގނެވިފަިއ  ޞަޚާއް  ،މަށްވަންޏާމު ދިމާވާ ބައެއް ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވކި ރޭންކެއްެގ މީހެއް ކަ

 އޮތީ ކުރީެގ މި ާގނޫނުެގ ބުނެފައި އިންނާނެ އެންމެ ކަިއރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ެގންދަންވާނޭ. އެތަނުން މި   މި

،  ަވކި ރޭންކެްއެގ މީހެއް އެބަ ހުރޭ. އެހެންވީމާ ންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސްބުނާ ޑެސްކަކަށް ެގންދިޔާމަ ެއއަށް ޮގތް ނި

 ހުރެ ިއތުރަށް ތަފްސީލުކުރެވިފަ. އެކަހަލަ ސަބަބުތަކަކާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދު އެއްޗެއް ފާހަަގކޮށްލަން  ޢުކޮމިޓީަގއި އިތުރަށް ދެން ސައަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް ސާފުވެއްޖެ މިހާރު.  ،  އެހެންވީމާ

 ބޭނުންވާތީ ފުރުޞަތެއް އަރުާވނަން. 

 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޓީެގ  ރވިސްެގ ފުލުހުންެގ ާގނޫނު ބަދަލު ެއބަ ެގނެޭވ. މިހާރު ކޮމިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

އެހެންވީމާ މިހާރު  މަރުޙަލާަގއި.  ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ދާނެކަމަށް  ބަދަލުވެެގން  އެްއޗެހި  ނަންތަކާއި  ީމެގ   ،

ބިލުެގ ތެރެއިން ކޮން ބިލެއް    2މި  ، ެއ އަންނަ ބަދަލު ިމއަށް އަޕްޑޭޓުެވެގން  އިންޮގތުން ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ

   ...ންނާނީ. އެހެންވީމާކަމެއް ނޭނެގ ައވަހަށް ނިމިެގން އަ
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 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ    213އަންނަނީ    ދެން މިހާރު މި ؛ށްދާއިރުަގއި އަ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން އިތުރަށް އެކަންކަން ކުރިއެހެންވީމާ

އަކުރެއް އިތުރުކުރާ ޮގތަށް. ދެން އޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ެއއްކަމަކަށް )ސ( ޖަހާފައި   3މާއްދާެގ )ޏ(ެގ ފަހަތަށް އިތުރު  

ައޅުަގނޑުމެން ހިތަމި   ޖީ އޮފީހުން . މިއަރަނީ އެ މާއްދާ އޭށްއިތުރުކުރަނީ މާނަކުރަން ހެއްކާ ބެހޭ ާގނޫނު. ދެން 

ހުރީ ތަފްސީލު ނުކޮށްދިނަސް ހެއްކާ ބެހޭ ާގނޫނަކީ    ބޮޑަށް ިވސްނުން  ގައިއަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީ  ހުށަހަޅާފައި އޮތީ.

ދެން ކޮންމެހެން އެބައި އަންނަންޖެހޭނެތޯ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ހަމަ އުފެދުނު   ކޮބައިކަން ސާފުވާނެ. އެ

ދެން ކޮންމެ ޮގތެއްިވޔަސް    76/24 ބުނެފައި އެވަނީ  ބުނަނީ ހެއްކާ ބެހޭ ާގނޫނު ކަމަށްަގއި މި  ސުވާލެއް. މިހާރު މީ

އެހެންވީމާ، އެ ބައި އަޅުަގނޑުމެން އުނިކުރާނަން.  ހުރީ.    އެ ނަންބަރު އުނިކުރަން ކުރިން ހުރި އިޞްލާޙުަގއި އަިއއްސަ

މައްސަލަޢަ  ،މަލުކުރަމުންދާޢަ ޖިނާޢީ  ޮގތުން  ުގޅޭ  ހެއްކާ  ާގނޫނާއި  އެ  ހިނދަކު  ެގންދާހާ  ތަކުަގިއ  މަލުކުރަމުން 

ާގނޫނުެގ  ޢަ ފާސްކުރާ ާގނޫނުތަކާއި އެ  މަޖިލީހުން  ބަޔާންކޮށް ރަްއޔިތުންެގ  މިންަގނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  މަލުކުރާނެ 

އެބައި ެއޮގތަށް ކޮންމެހެން ހަމަ   މިއަރަނީ  ށްދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު ެވސް ހިމެނޭ ޮގތުންނެވެ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަ

ުއނިކުރުމާއިމެދު ވިސްނުމަށް   ،އި ވިސްނުމެއް އޮންނަންޖެހޭނެތޯ. އެއީ ކޮމިޓީަގ އޮތީ  ޮގތުަގއި  ނިންމުމެއްެގ  ކޮމިޓީެގ 

 ޖީ އޮފީހުެގ ފަރާތުން. .އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެކެވިފަ. އެއަށް ކޮމެންޓެއް އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވޭ އޭ

 

 ދެއްކެުވން:އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ޑެޕިއުޓީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ައއިޝާ މުޙަންމަދު ވާހަކަ

. ައޅުަގނޑުމެން ރިވައިސްކޮށްފަިއ  ތައްވީ ހަމައެކަނި ކުރީެގ މި ާގނޫނުނުއޭަގއި ައސްލު އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި ބޭނުން

ފަހުން އަންނަ މިފަދަ    އި، އަސްލުގަ ދަނީ. އެހެންވީމާ  ހެްއކާ ބެހޭ ބިލެއް ހުށަހެޅުމެއް އޭރު ތައްޔާރުވަމުން މި  އުއަ

 ައޅުަގނޑުމެން އަސްލު އެބައި.   ބވެެގން ޮގތަށް މާނަކުރުންއެްއޗެހިތައް ކެޕްޗަރވާ

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ އިނޭގތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން  ސާފު  ރަނަގޅުވާނެހެން ދެން  ،  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެކަމަކަށް  އިތުރަކަށް 

ހުއްޓުވުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިފައި އޮތް ާމއްދާެއއް މިއީ. ހުއްޓުވުން  ކޮމެންޓަކަށް ނުދިޔަޔަސް. ދެން  

ކަމަށް ބުނެފައި މިވަނީ ހައްޔަރަށް ވެސް ބަންދަށް ވެސް ައދި ބެލުމުެގ ދަށަށް ވެސް ެގނައުމަށް ނުވާ ޮގތަށް ސުާވލު  

ހާލަތުަގިއ އޭނާެގ މިނިވަންކަން    ާވ ހުއްޓުވުމަށެވެ. އެފާސްކުރުމަށް ޓަކަިއ މީހަކު ހުއްޓު  އިކުރުމަށް ޓަކަިއ ނުވަތަ ބަލަ

ާގނޫނީ އިންޒާރުދީ ަވކީލެްއެގ އެހީތެރިކަން ދީ ހަދާކަށް ލާޒިެމއް ނޫނެވެ. އެ ހުްއޓުވުން    އި ނިމުމަކަށް އައީ ކަމުަގއި ބަލަ
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ރަން ޖަހާފައި އޮތް މާއްދާއެްއެގ  މާނަކޮށްފައި އޮތްޮގތަކީ. ދެން މީަގިއ އޮތްޮގތަކީ ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުރުމާިއ ުގޅޭޮގތުން ކު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަނެންހެން   ؟، އެާއއި ުގޅޭޮގތުން ެއއްެވސް ފަރާތެްއެގ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތްތޯޮގތުަގއި. އެހެންވީމާ

  ؟އެްއޗެއް އެބައޮތްތޯ ފާހަަގކޮށްލަން  ،އްރިރު ކީކޭތޯޤަމު ،ކޮމެންޓެއް ެއކަމުަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެވސް  ށްބަންދަ  ެވސްސަބަބަކީ ހަްއޔަރަކަށް    ފާހަަގކޮށްލީ ެއއްމި  އްރިރު އަޅުަގނޑުމެން އޭރުަގއި  ޤަދެ! ނައިބު މުއާ

ނަށް ވެސް އެބައިނޭގ ހުއްޓުވޭނެކަން.  ންހުއްޓުވުުމެގ ބައި. ދެން އެންމެ  ވެނުވާ ޮގތަށޭ މިހެން ބުނެ އެ ިއބާރާތް އޮންނާނީ

ކަންތައްތަްއ އެއީ ާގނޫނީ ކަމެއްތާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލު އުފެދުނީ މި ޢިބާރާތް އޮތްޮގތަށް ހުއްޓުވާފައި މިވާ  

ހަްއޔަރަށް ވެސް، ބަންދަން ވެސް އަދި ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގނައުމަށް "  ،އަނެއްކާ ވެސް ފައްޓަން ވެސް މި ހައްޔަރަކަށް

ށް އެ ޖެހެނީ ިއނޭގތޯ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ޢަޟޫޢު މައެހެން ިއންނާތީ އަނެއްކާ ެވސް ެއއްކަލަ  " ވެސް ނުވާޮގތަށް

އެހެންނަމަވެސް  ހުއްޓުވުމުެގ ެއއްޗެއްހެން.  އޮންނަންވީ  ހަމަ  އެއީ  ވެސް    ،ބައި  އަޅުަގނޑު  ކަންތަކަށް  މިދެންނެވި 

މްލަ ޮގތެއްަގއި  އޮތީ ޖު  ، މިސްކޮށްލެިވއްޖެތާ. އެހެންވީމާ ޙުއެއްބަސް އަދި ފަހުމްވާން ނަަމވެސް ދެއްތޯ. މިހާރު ދެންމެ ބަ

 ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވުނު ިގނަ ކަންތައްތައް ވާހަކަދެކެވިފައި މިހާރު.  މި

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް އިތުރުކުރާ    ެގނައުން. އެއޮތީ ބެލުމުެގ ދަށަށް    ެއންމެފަހު އެއްޗެްއެގ ޮގތުަގއި މިއަދި  އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން  

 ދަށަށް ެގނައުން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އަންނަނިވި ދެ ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްަގއި  ބެލުުމެގ.  ްއ މާނަކުރުމުަގއިއެްއޗެ

އާދެ! ހަމަ ެއއީ ދެން ައޅުަގނޑުމެންެގ  ؟ މި އޮންނަނީ. ކީކޭތޯ  1މީހަކު ހުރި ހާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. )ހ( ޭއެގ  

ކަެމއްީވމަ. ދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މީަގިއ އެބަ ެގންނަން   ދެން ޖުމްލަޮގތެއްަގއި އެ ދެންނެވި ޮގތަށް ހަމަ ެއއް

މަ މަޝްވަރާކޮށްލުން މުހިންމު  އަރަނީ މީަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ނުކުތާަގއި ނެތަސް ހަށްއަދި އެހެން ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ހިތަ

ކަމެއް ެއއީ. ައޅުަގނޑުމެން ިމ ފަހަރުަގއި މި ެގންނަ މައިަގނޑު އެއް ބަދަލެްއަގއި އެބަ ހިމެނޭ އިސްތިޢުނާފުކުރުމާ  

އި އެބަޭވ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް.  ފަުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކަށް ައއިްއސަ އިން ކަމެއް މީަގއި ހިމެނި

ަގނޑުމެން މި ިވސްނާ ެއްއކަމަކީ، އަޅުަގނޑު އެ ާމއްދާ މި ހޯދާލަނީ އިނޭގތޯ. ދެން ހަމަ އެާއއެކީަގިއ ެއ މާއްދާ  އަޅު

ލަފައަކަށް، ތި ބޭފުޅުންެގ ލަފައަކަށް އަހާލަން ބޭނުންވޭ. މި   ފެނުމުެގ ކުރިން އަޅުަގނޑު ައދި އިތުރު ކަމެއް ހަމަ 

 ދެކޮޅު ކަެމއް ނޫންތޯ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މި ބަންދުކުރާ ކުރުމަކީ މިއީ.  ކިހިނެއްތޯވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް
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ލިޔުމަކީ   ާގނޫނުަގއި  މި  ނިންމަން  މުއްދަތެއްަގއި  ވަކި  މައްސަލަތަކުަގިއ  ބަންދުކުރާ  ނިމެންދެން  ޝަރީޢަތް  މީަގއި 

ްއޔާ ދެ އަހަރެއް.  . ދެ އަހަރެއް ެވއްޖެއްޔާ އަހަރެއްހަމަ ސްޕެސިފިކްކޮށް، އަހަރެއް ވެއްޖެ ؟ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށްވެދާނެތޯ

ަވކި މުއްދަތަކަށް ނިމެންޖެހޭނެކަން. އެއީ  ހަމަ ސާފުކޮށް އެނެގންވީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފިއްޔާ  ނޫނީ 

ނޑު ައޅުަގ ؟އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ދައްކާލަންޖެހޭ ވާހަކައެއްހެން އެއީ. ކޮބައިތޯ ތި ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުމަކީ މިކަމުގައި

 ފުރަތަމަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. 

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މައްސަލައެއް   ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  އިނޭގތޯ  ސާފު  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ތެރޭަގއި   6އާދެ!  ދުވަހުެގ  މަސް 

އްމުކަމަކީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޝަރީޢަތް ޢާކަމަކަށް. އެއީ އެ    އެއްން އެހެންނޫންތޯ  ނިންމަންވާނެއޭ ކިޔާފައި އޮތް އޮތު

 ޖަހާފައިވާ މީހުންެގ މައްސަލަތައް ވެސް ެއ އުސޫލުެގ ތެރެއިން ނިމެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ށްނިމެންދެން ބަންދަ

ން ކަމަށް. ދެން އުމަކީ ދިުގލަިއެގން ދިއުލަިއެގން ދިޤަބޫލުކުރަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އިނޭގތޯ. އެއަށްވުރެ ދިުގ

މައްސަލަތަކުަގިއ   ބޯޑެތި  ޚާއްޞަކޮށް  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  މައްސަލަެއްއ  ކޯޓަށް  އަދި  ޓަކައި  ހިންުގމަށް  މައްސަލަެއއް 

މި ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އިނޭގތޯ.  ކަންތައްތައް  ދަތިާވ  ހުރި  އެބަ  ކަންތައްތައް  ބަެއއް  ދިމާވާ  ވެސް   ހާރުހިންގާއިރު 

ާވކުރެވޭ މަްއސަލަތަކުަގއި ތަރުޖަމާނުން ހޯދުމުެގ ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ވަރަށް  ޢުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީންެގ ަމއްޗަށް ދަ

ިގެގން ނބޮޑަށް މައްސަލައެއް. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދެއް ޖަހާފައި ތިބި ބައެއް ބިދޭސީންެގ ޝަރީޢަތްތައް ނުހި

ެގ މައްސަލަތައް. ޕީ.ޖީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ އެކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވަން ވެސް. އެބަ އުޅޭ ތަރުޖަމާނުން

އެއާެއއްކޮށް ެއއްކަލަ އެ ކަހަލަ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި ހެކިންެގ ބައެއް ކަންތައްތަކާއި އެ ކަހަލަ ބައެްއ    ހަމަ

ހުރި.   އެބަ  އަޅުަގނޑު  ކަންތައްތައް  ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރާނެ  ބާރުއަޅާ،  ބޮޑަށް  އެންމެ  ކޯޓުން  އެހެންނަމަވެސް، 

މަސް ދުވަސް އެައށްވުރެ ިގނަވެެގން ނުވާނެ   6އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ލިބިފައި އޮތް ވަުގތަކީ އެއީ    ،ޤަބޫލުކުރަނީ

 މުއްދަތު ފާއިތުވެެގންދާންވާއިރަށް ކޯޓުަގިއ  މީދުކުރަނީ އިނޭގތޯ އެންމެ ބޮޑަށް އެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު އު

މައްސަލަެއއް ނޯެވ، ނިމިެގންދާނެޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއަށް މަސައްކަތް ކުރެވެންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އެއީ ެއވަރަށް  

 ޝުކުރިއްޔާ.  އެކަމަށް ކޯޓަށް ެއކަށީެގންާވަވރުެގ ފަނޑިޔާރުންނާއި ވަޞީލަތް ލިބިެގން އެކަން ކުރެވޭނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ޕީ.ޖީައށް މިކަމުގައި، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސްލު ބޭނުން މިހާރު އަހަރެއް ދުވަސް  

އްހެން ރަނަގޅު މިހާރު ރާއްޖޭަގއި މަސް ކަމަށް ތި ފާހަަގކުރީ. އަޅުަގނޑަށް އަހަރެއް ވެސް އަނެ   6ވީނަމަވެސް. މިހާރު  

އަހަރު ތިބި މީހުން   4އަހަރު ތިބި މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި.    5މި ކަންކަން ދާޮގތަށް ބަލާފަ. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  

މިކަމުަގިއ   މާޙައުލެއްހެން  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ހަމަ  ހީަވނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޖެހޭ  އެބަ  ެއއަށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް. 

 . މަޝްވަރާކޮށްލަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސެ

  5މީހުން ތިބީ    2ތެރެއިން    މީހުން. އޭެގ  269އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިއަދު ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ  

ވެސް އިނޭގތޯ.   އަހަރު މިއަދު 30އުމުރަކީ   ތެރޭަގއި އެވްރެޖު އަހަރަށްވުރެ ިގނަ ދުވަސްވެފަިއ ތި ވިދާޅުވާހެން. އޭެގ

 6އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވީ ދެންމެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރެޖިސްޓްރަރ ެވސް އެ ވިދާޅުވި ޮގތަށް  

ނެ  މީހުންެގ ބެކްލޮެގއް. އެހެންީވމާ، މިކަން ސާފުކުރެވޭ  269މަސް ދުވަސް ތެރޭަގއި އެބަ ނިންމެންޖެހޭ. މިހާރު މި އޮތީ  

އަރަނީ ތި ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަިއަގތުން ކިހިނެއްބާވަޭއވާނީ ޚާްއޞަ އުސޫލެްއ  ށްޮގތެއް ރާވަންީވ. އަޅުަގނޑުެމން ހިތަ

ައހަރުެގ ތެރޭަގއި. ެއއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް    1މި އިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި ހިމަނުއްވަން މި ކުރިއަށް އޮތް  

ފަނޑިޔާރަކު ދެއްަވއިެގން ވިޔަސް، ޚާއްޞަ ވަޞީލަތްތަކެއް    5ނޑިޔާރަކު ނުވަތަ  ފަ  4ލާޒިމުކުރަން މިސާލަކަށް އިތުރު  

ތު  ޢާ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި މި ބައި ެއއްކޮށް ސާފުކޮށް ނިންމަން. އޭރުން ދެން މިހާރު މި އިޖުރަ  1ދެއްަވއިެގން ިވޔަސް  

މައްސަލައަކަށް ނުޖެހި އަސްލު މި ރަނަގޅަށް ހަމަ  މިކަން ހިނަގމުންދާނެ. އެކަން   ހިނާގ ޮގތަށް ހިނާގ ނަމަ މި 

އެކަމާ   ބުރަކޮށް  ވަރަށް  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ޤަބޫލުކުރަން  ައޅުަގނޑު  ދެން  ދަންނަވާހެން،  މި  ކުރެޭވވަރުެގ 

ކޮވިޑާ   މި  ދެން  އެހެންނަމަވެސް،  އުޅުއްވި.  ރާްއވަަވިއެގން  ޕްރޮްގރާމްތަކެއް  ޚާްއޞަކޮށް  އަދި  މަސައްކަތްކުރެއްިވ. 

ންތަކުަގއި މި ތާށިކަމެއް ައއީ. އެހެންނަމަވެސް، އެީއ ވިސްނިދާނެ ޮގތެއް. އަނެއްހެން މި ޚާއްޞަ  ުގޅިެގން މިއައި ކަ

ނިޒާމެްއ  އޮންނަ  ޮގތަށް  އޮއްސިެގންދާ  ނިމުނީމަ  ދުަވހެއް  ވަކި  ޮގތަކަށް  ނިޒާމެއް ސަންސެޓް  ޚާއްޞަ  އުސޫލެްއ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   ފު ކުރެވިއްޖިްއޔާ އެ މަްއސަލަ ޙައްލުެވެގން ހިނގައިދާނެ.ތަޢާރު

ބޭނުންފުޅިއްޔާ މިކަން ރާއްޖޭަގއި އޮތްޮގތުެގ ތަފާސްހިސާބެއް. މި ބުނީ ކިތައް މީހުންތޯ، ކިތައް އިންސާނުންތޯ. ކޮން 

މާ، ތި ބޭފުޅުން ލޫމާތެއް އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އެބަ ހުރި. އެހެންވީޢުރަށެއްެގ ކޮން ބައެއްތޯ ތިބީ. އެ ހުރިހާ މަ

ލޫމާތު ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޢުއަނެއްހެން އޭެގ މަންޒަރެއް ސާފުވެަވޑަިއަގންނަވާނެ އެ ޮއތް ކަރުދާހުން. އެވަރުެގ މަ
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ކަމެއްހެން. ވިސްނާ ވަޑައިަގތުން    އެކަހަލަ ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް ާގިއމުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ވަުގތު ކުރެވިދާނެ

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ރަނަގޅު ޮގތެއްހެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑު   ދެން  ހުރީ.  ކެނޑިފައި  ދިމާެވެގން  މަްއސަލައެއް  ޓެކްނިކަލް  ކުޑަ  އެކޮޅުން  މުޤައްރިރު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ސްޕީކަރުަގއި މިހާރު މި އިނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، ފޯނުން ުގޅާލަްއަވިއެގން، މި ުގޅާލާފަިއ ައޅުަގނޑު މި  

ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ވާހަކަދައްކަނީ، ައޑު ިއވޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ. އަޅުަގނޑު   ދެން ފޯނުން 

ކަންކަުމަގިއ   ވާނުވާެގ  ިމ  ވާހަކަދަްއކަނީ  މި  ކަނޑަ   1މިހާރު  މުއްދަތެއް  ކޮންެމވެސް  ދުވަހު،  އަޅާފައި  އަހަރެއްހާ 

ނިންމަން. ދެން ޕީ.ޖީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ. ދެން ޕީ.ޖީެގ ވިސްނުން މި ހުރީ ވަކި  

ޖޭ.އެސް.ސީައށް ވަކިޮގތެއް ލާޒިމުކޮށްފައި ކުރާ ތަން. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ   އިއުސޫލުތަކެއް، ޚާއްޞަ ުއސޫލެއް ކަނޑަައޅަ

ކަމު ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނުން  ކޯޓަށް އެ  ކްރިމިނަލް  އެދޭތީ  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުަގނޑު  އެއީ  ދޭ. 

 ހުށަހަޅަން.

 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހު ެއ  ޕީ.ޖީ  އިށަޝުކުރިއްޔާ.  ކަމެއް  ބަލައިަގންނަނާނެ  އުފަލުން  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ހުށަހެޅުން  ނޭގތޯ.  ހެޅުއްިވ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ބެކްލޮްގ ހުސްކޮށްލުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ވަޞީލަތް އިނޭގތޯ. އެކަމަށް  

 އެއްބާރުލުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ފުލުހުންެގ ވެސް   ހީވަނީ އިތުރުން  ހުރި. އަޅުަގނޑަށް  ެވސް ވިސްނުެމއް އެބަ  ކޯޓުެގ  ިވސްނުމެއް އަދި ސުޕްރީމް 

ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެދުނީމަ އަޅުަގނޑު ދޭނީ ސުޕްރޯމް ކޯޓަށް   އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ 

 ފުރަތަމަ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފަށާ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޒާނާ އިބްރާހީމްދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޕްރީމް ކޯޓުެގ ލީަގލް އޮފިސަރ 
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ޟޫޢާ ުގޅިެގން އިތުރު ެއއްޗެއް ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. ޝަރީޢަތް ޢުއާދެ! މި ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މަ

އޮފީހަށް ފޮނުވާލާ ނިމެންދެން ބަންދުަގއި ޖަހާފައި ހުންނަ މި ހާލަތްތަކުަގއި ިމސާލަކަށް ކޯޓުން އަނބުރާ މަްއސަލަ ޕީ.ޖީ  

ހާލަތުަގއި ނޫން ނަމަ އަނބުރާ ެގންދަވާ ހާލަތުަގއި އެ މީހާެގ ބަންދާމެދު ޮގތެއް ކަނޑަނޭޅި މި އޮންނަނީ. ދެން އެހެން  

ދާނެ ކޯޓެއް ެވސް ނެތް.   ކޯޓަކަށް އެ ަމއްސަލަ ހުށަނާޅާ އެ މީހާ އެބަ ހުރޭ. އެހެންވީާމ، މީނަ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމަށް 

ވަރަށް ިގނަިއން ދިމާވެެގން ޝަކުވާ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް އެޑްރެސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދެން މި އިޝޫ  

އެއްޮގތަކީ   ފެނޭ އަދި    191ފެނޭ. ދެން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް އެބަ  ވަނަ މާއްދާަގއި 

 ޞްލާޙު ވެސް އެބަ ހުރި. ދެން ލިޔުމުން ފޮނުވާލާނަން.ފާހަަގކޮށްލާފައި އޮންނާނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު އި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުޙަސަން ޝިފާ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ޮގތެއް ޕީ.ޖީ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވީ ވަރަށް ރަނަގޅު ޚިޔާލުތަކެްއ މި ކަމުަގއި. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ޝަރީޢަތުން  

ނިމެންދެން ބަންދުގައި މި ހުންނަ މީހުންނަށް އަވަހަށް އެ ީމހުންެގ ޝަރީޢަތްތައް ނިމުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް އެދޭ  

އެރީ ެއކަން ކުރުމުަގއި ތި ބޭފުޅުން މި ާގނޫނަށް ެއ ެގންނަ ބަދަލު ެގންނައިރުަގިއ  ށްކަމެއް. އެކަމަކު އަޅުަގނޑު ހަަމ ހިތަ

ވާ ނުކުރެވޭނެ ނޫނީ އެހާހިސާބުން މައްސަލަެއއް ނިމިފައި ދެން ޢުވެސް ެއއްކަލަ މި ދަ  ނެްއކާ އެ ބަދަލުެގ ސަބަބުން އަ

އިތުރަށް އޭނައާމެދު ފިޔަަވޅެްއ ނޭޅޭނެ ޮގތްތަކެއް އައުަމކީ ފަހަރުަގއި މުޖުތަމަޢަށް އެ ަމއްސަލަިއެގ ބާވަތުން ނަމަ 

އެ ދޫވާ މީހާެގ ވިސްނުމަށް، ދޫވުމުެގ ސަބަބުން ތިބި މީހުންނަށް ލިބޭނެ، އެކަމުެގ  މުޖުތަމަޢަށް   މުޖުތަމަޢުެގ ދެން 

އަހަރަށްވުރެ ިގނަ    1ސަބަބުން އަމަންއަމާންކަމަށް އަންނާނެ ކަމަކަށް ވެސް ވެއްޖެޭއ. އެކަމަކު މީހާ ބަންދުން ދޫވުމަކީ  

ިގނައިރުާވއިރުަގއި ޝަރީޢަތް ނުހިގައިފިްއޔާމުން ދެން އެ ވަުގތަކަށް މުއްދަތަށްވުރެ  ެއ  ނޫނީ އެ ލާ   މައްސަލައިެގ 

ާވ ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެ ޮގތެއް އޭެގ ތެރެއަށް ޢުހައްޔަރުން ދޫވުމަކީ ެއއީކީ މަްއސަލައެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު ދަ

 ނުލާ ވިސްނުން ެގންުގޅެްއޗޭ އަސްލު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑަށް ތިކަމުެގ އަނެއްހެން ިވސްނުމެއް ައއިއްސި. އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް މަސައްކަތްކުރާނަން. ދެން މިހާރު ދެން  

އަޅުަގނޑު އޭރު ފާހަަގކޮށްލަން އުޅުނު ނުކުތާއަށް ގޮއްސަ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބައްދަލުުވން ނިންމާލާނަން. މި ފަހު  

ުގޅޭ ޮގތުން    އިޞްލާހު ކުރިއިރުަގއި މި ފަހަރުެގ އިސްތިޢުނާފުކުރުމާތުެގ ާގނޫނު މި  ޢާކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޖުރަ 

އެއްކަމަކަށް   ޭއެގތެރޭަގިއ  ެގނެއްސިން.  ައޅުަގނޑުމެން  ބަދަލުތަކެއް  މި   198ކުޑަ  އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާ  ވަނަ 
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ކުމްކުރާ ތާރީޚުން ޙު އެ    ބަދަލުކުރިއިރުަގއި )ށ( އަށް މި ލަނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުެމއް

ިގނަެވެގން   މައްސަލައެްއ    60ފެށިެގން  ކްރިމިނަލް  މިހާރު  މާނަައކީ  ިއސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެއޭ.  ތެރޭަގއި  ދުވަސް 

ދެނީ   މި  އަޅުަގނޑުމެން  މައްސަލައެްއަގއި  ޙުއިސްތިޢުނާފުކުރަން  ކްރިމިނަލް  ކުރަން ޙުކުމެއް.  އިސްތިޢުނާފު  ކުމެއް 

ދުވަސް އޮތް ޮއތުން އަޅުަގނޑުމެނަށް، އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލު    10ވަހޭ މި ދެނީ. އެ  ދު  60އަޅުަގނޑުމެން  

އެ   ިމ    60ނުކުރެވޭތީ  ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން  ބަދަލެއްެގ  ބޮޑު  މައިަގނޑު  އިތުރުން  ޭއެގ  ދެނީ. ދެން  ިމ  ދުވަހޭ 

ރެފަިއވާ އަމުރެއް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުން ެއ  ެގންދަނީ )ނ( ަގއި މި އޮންނަނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކޯޓުން ނެ

ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވުުމެގ މަރުޙަލާަގއި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް، އެ އަމުރެއް ނުވަތަ އެ  

ތަކާިއ  ދުވަސް ތެރޭަގއި އިސްތިޢުނާފުކުރެވިދާނެއޭ. މާނައަކީ އަމުރު  10ނިންމުމެއް ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށެިގން ިގނަވެެގން 

ނިންމުންތައް   ނިންމާ  ކުރިން  ހަމަ    10ޝަރީޢަތުެގ  އިސްތިޢުނާފުކުރުން  ތެރޭަގއި  އިންނާނީ.   10ދުވަސް  ދުވަހޭ 

ނިންމުމެއް   ނުވަތަ  އަމުރެއް  އެފަދަ  ބަދަލަކީ  މީެގ  މައިަގނޑު  ެގންނަ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މީަގއި  އެހެންނަމަވެސް، 

ދުވަސް ތެރޭަގިއ ެއ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ޮގތެްއ ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ.   7ން  އިސްތިޢުނާފުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގ

މާނައަކީ މިހާރު ބަންދު އަމުރެއް ިވޔަސް ޝަރީޢަތުެގ އެްއޗެއް ިވޔަސް މި ކޯޓަށް ލާޒިމު މި ކުރަނީ އެ ނިންމަން. 

ތައް އެބަ ހުރޭ. އެހެންވީމާ،  މަސްވަންދެން ވެސް ބަންދު އަމުރު  7މަސް،    6އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގވޭ  

އެއަށް ޙައްލެްއ ހޯދަން. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑު މި ނުކުތާ މި މަޖިލީހުަގއި މި ފާހަަގކޮށްލަން މި ޖެހުނީ އަޅުަގނޑު  

ވާނީ. އެ ސުވާލަށް އަސްލު ޖަވާބެއް ބޭނުންވާތީވެ އަޅުަގނޑު. ފުލުހުންނަށް އޭ އަރަނީ މި ޕްރެކްޓިކަލީ ކިހިނެއްތޯށްހަމަ ހިތަ

 ޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް ދެން.  އަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން ިއންސްޕެކްޓަރ އާދިލް ޢަބްދުސަރވިސްެގ   ޕޮލިސްލްޑިވްސްމޯ

މި  ާގނޫނުަގއި  ބެހޭ  ކޯޓުތަކާ  ހަނދާންވަނީ  އަޅުަގނޑު  ނުވާނަމަ  ކަމުަގއި  ހަނދާން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. 

 .  ..އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ވަކި މުްއދަތެއް އިންނަހެން. އެއީ ާގނޫނުަގއި އެ މާއްދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ްގރައުންޑްަގިއ   މި  ބޭފުޅުން  ތި  ދެން  ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ.  މިކަން  ޕްރެކްޓިކަލީ  ބޭނުންވަނީ  ބަލާލަން  އަޅުަގނޑު 

 މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން. ައޅުަގނޑު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުރުޞަތެއް. 
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 ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ރަޖިސްޓްރަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދިުގ މުއްދަތެއް ތި ލިބެނީ. މިހާރު އިސްތިޢުނާފުކުރަން އޮންނަ މުއްދަތަށްވުރެ    އާދެ! މިހާރު އޮތް ފުރުޞަތަށްވުރެ މާ

އްދަތެއް. އަޅުަގނޑު އެއަށް ހަމަ ކަންބޮޑުވުމެއް ެއބަ އޮތް. އެ ކަންބޮޑުވުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފުލުހުން ދިުގ މު  މާ

ކަންނޭނެގ ފާހަަގކުރާނީ. ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާ އިނޭގތޯ، ބަންދުން ދޫކޮށްލާ މީހާެގ އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް 

ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި އެ އިސްތިޢުނާފުކުރާ    48ނީ، މިހާރު އިންނާނީ  ދުވަސްތޯއޭ ލިބެނީ. އެީއ މިހާރު އިންނާ  10ވެސް  

އަރަނީ އެކަމަށް ށްދުވަސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަ  10ޮގތަށް ދޫކޮށްލާ މީހާ. އެކަމަކު ބަންދުަގއި ހުންނަ މީހާ  

 ކިހިނއްތޯޭއވާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފުލުހުން ވެސް އެބަ އެދޭ. ެއކަމަކު ޕީ.ޖީން އެްއޗެއް ދަންނަވާފަ. ޕީ.ޖީއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސެ

މީަގއި ދެކަމެއް އެބަ ހިމެނޭ. ެއއްކަމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ީމހަކު ބަންދުކޮށްެގން އެކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ޮގތެއް ނިންމަން  

ހައިދުވަހު  7ކޯޓުން    ހައި ވަުގތު  މި  ދެން  ނިންމިދާނެހެން.  ތެރޭަގއި  ޮގތަށް    ެގ  ދައްކާ   ތަފާސްހިސާބު  ކޯޓުެގ 

  119ޖިސްޓްރީކުރަން. މައްސަލަެއއް ނިންމަން ނަަގނީ  ދުވަސް އިނޭގތޯ. މައްސަލަ ރަ  34ޖިސްޓްރީކުރަން ނަާގ  ރަ

ަގއި ރިޔަލިސްޓިކެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  ދުވަސް. މިއަދުެގ ހިސާބު ދަްއކާ ޮގތުން. އެހެންވީމާ، މި ަވުގތަށް ބަލާއިރު

ވާ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިެގން  ޢުނުކުރެޭވވަރުެގ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ. ެއީއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން ދަ

ވިދާޅުވާހެން   ތި  މައްސަލަތަކުަގއި.  އެޕީލްކުރާ  އޮފީހުން  އެ  10ޕީ.ޖީ  ނުޖެހޭ.  ހަމައެއް  އޮތީމަކާ  މީހަކު  ދުަވސް  އީ 

ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނަގޅަށް ނޫން ކަމަށް ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ޤަބޫލުކުރެިވެގން އެ މީހާ ބަންދަުގއި ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް  

ދުަވސް އެބަ ހިނާގ.   119ޤަބޫލުކުރެވިެގން އެޕީލްކުރަނީ. ކުރީމަ ދެން އެ މީހާ ބަންދަށް އަނެއްކާ ލުމަށް ޓަކައި  

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބަންދުަގއި ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ނުރައްކާތެރި މީހެއް   އެހެންވީމާ، ހަމައެއް ނުޖެހޭ.

ކޯޓުން ނިންމަވާއިރުަގއި ވެސް މި ބުނަނީ އާއެކޭ ނުރައްކާތެރި    ކޯޓުަގއި އެޕީލް ކުރީމަ ހައި  ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިެގން ހައި

ދުވަސް ފަހުން. އެހެންވީމާ، އޭނަ    119ން މި ވިދާޅުވަނީ  ކޯޓު  މީހެކޭ. ބަންދުަގއި ހުންނަންޖެހޭ މީހެކޭ. އެހެން ހައި

ެއއްބައި މި އޮންނަނީ ބޭރުަގއޭ. މި ބަންދުަގއި ހުންނަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ    ޅައަހަރުެގ ތިންބައިކު 

 ބަދަލުވުމަށް ޓަކައި މީހެކޭ. ޕީ.ޖީ ވެސް، ޕޮލިސް ވެސް، ކޯޓު ވެސް. އެހެންވީާމ، އެއީ މި ވަުގތުެގ ހާލަތަކީ. މިކަން
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ކަ ެގންނަންޖެހޭ. ެގންނަވާއިރުަގއި މި ދަންނަވާ ބަދަލު ެގންނަވަިއފިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ހަތި ވިދާޅުވާހެން މި ވާ

 ރަނަގޅުވާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އެއްޗެއް   ނިންމަފުލުހުން  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުުވން  މިއަދު  ދެން  ިގނައިރުެވއްޖެ އިދަންނަވާލާފައި  ވަރަށް  ލާނީ. 

 މިކަމުަގއި. އެހެންވީމާ، ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުޙަސަން ޝިފާ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ހީވަނި  މި   ފުރުޞަތު    10އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބޭ  ޕީ.ޖީއަށް  ނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ދުވަސްވީަމއާެއކީަގއި 

 ައވަސްކުރުމަކީ މިހާރު ދެ ދުވަސް އިން ކަމަށް ވަންޏާމުން  ކުކަންނޭނެގ، ދުވަސް ކަންނޭނެގ ިގނަވެެގންދަނީ. އެކަމަ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ނޫނީ ތި ބޭފުޅުން    7ކުރެވޭނެތާއޭ. އިޝޫއަކީ    ވެސް   ދެ ދުވަސް ތެރޭަގއި މި ކުރެޭވ ޮގތަށް މިހާރު

ދަތިތަކެއް  7ސާފުކުރަންޖެހޭނެ.   ނިންމުމުަގއި  ޮގތެއް  ެއކަމާމެދު  ތެރޭަގއި  އެީއ ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް    ،ދުވަހުެގ 

 ހީވަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އަޅުަގނޑު ޑްރަްގ ކޯޓު މުވައްޒަފަކަށް  ؟ ހީވަނީ މިޮގތަށް ެގނައީމަ މިކަން ހިނަގން ފަށާނެހެން. ޑްރަްގ ކޯޓުތޯއަޅުަގނޑަށް  

 ފުރުޞަތެއް އެރުވުމަށްފަހު، މުޤައްރިރު ެއއްޗެއް ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނޭގތޯ. 

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއްޤް ޑްރަްގ ކޯޓުެގ ލީަގލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ތައުފީ

ާގނޫނަށް ެގނެވުނު    މިޮގތަކުން ނޫން. ނަމަވެސް، އެންމެފަހުން  ުގޅޭ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކާމި  މިހާރު    އަސްލު

އަޅުަގނޑު    .ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  އޮތީމަ  މެއްެގ ފަރާތުން ކަންބޮޑުވުލާޙާ ުގޅޭ ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޯޓުޞްއި

މާ ުގޅޭ ޮގތުން އުވަނަ މާއްދާ. އޯޑިޯއ، ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން ކުރިައށް ެގންދި  163  ހަނދާންވަނީ

)ރ(. ޭއެގ )ރ( މި އިންނަނީ އޯޑިއޯ ނުވަތަ ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް  

ާވއަށް އިޢުތިރާފުވާ ހާލަތުަގިއ  ޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް، ދަޢުއެޮގތަށް ނިންމަާވއިރު ެވސް ދައަށް ލިބޭ އިޚުތިޔާރުެގ ދަށުން  ޟީޤާ

އެްއ ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ނުެގންދެވޭނެ ކަމަށް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީ  ލަ އެ މައްސަ
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ދަ އެހެންޢުވެސް  މައްސަލަތައް.  އަންނަ  އިޢުތިރާފުެވެގން  ބޭނުންވަނީ. ވީމާވާއަށް  ސާފުކޮށްލަން  އަސްލު  އެކަމާ   ،

 .ހަމަ ކަންބޮޑުވުން އޮތީމަ އަސްލު ެއކަން ފާހަަގކޮށްލީ އަޅުަގނޑު

 

  ކެވުން: ވާހަކަދެއް ޑްރަްގ ކޯޓުެގ ލީަގލް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނާޝިފް އަޙްމަދު  

ވާހަކަ   މުއްދަތުެގ  މިހާރު  ފާހަަގކޮށްލަން.  ޕޮއިންޓެއް  ބޭނުންކުރުުމެގ  އިތުރު  މަސްތުވާތަކެތި  ދާއިރުަގއި  ދެކެިވެގން 

ަގޑިއިރު ތެރޭަގއި އިޢުތިރާފު ބަޔާން ނަާގފަިއ    24މައްސަލަތަކުަގއި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހަމަ ފާހަަގކުރެވޭ ތަޙުޤީޤަށް  

އަހަރު ތެރޭަގިއ    3  ވާކުރުމުެގ މުއްދަތަކަށް މި ިއންނަނީޢު ދޫކޮށްލާ މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި އިނޭގތޯ. ދެން އޭަގއި ދަ

މީހެއް ވިއްޔާ ވީ އެންމެ  މިހާރު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހަކީ ފަރުވާ ލިބެންޖެހޭ  ޮގތަށް. ދެން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

އަވަހަކަށް އެ މީހާ މުޖުތަމަޢަށް ދޫވެފައި ހުންނަ ކަމަށް ވާނަމަ އިތުރު ކުށްތަކަށް އަރަިއަގތުމުެގ ފުރުޞަތު އެބަ ޮއވޭ.  

މުޖުތަމަޢަށް އޭެގ އަސަރުކުރާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު މި ޕޮއިންޓް  މުޅި  އިތުރު ކުށްތައް، ކުށްތައް އިތުރުވާނަމަ    މުޖުތަމަޢުެގ

މިޮގތަށް   ފާހަަގކޮށްލީ  ހުށަހަޅުއްވާއިރުަގިއ    3މި  މިހާރު  ޕީ.ޖީން  ނަމަވެސް،  ިއނޭގތޯ.  އޮންނާތީ  އެޮގތަށް  އަހަރު 

އަހަރުެގ    3ާވކުރަްއވާ. ނަމަެވސް،  ޢުމު ޮގތެއްަގއި މަހެއް ނުވާނެ ދައްއަޅުަގނޑުމެން ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު ހަމަ ޢާ

 މުއްދަތެއް ެއޮގތަށް އޮންނާތީ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ެގނައުން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނާތީ ފާހަަގކޮށްލީ އިނޭގތޯ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އެކަމަށް. ދެން މުޤައްރިރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން މުޤައްރިރު    ،ކޮމިޓީން ދެން އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން 

މިކަމާ ުގޅޭޮގތުން. ދެން ކޮމިޓީ ނިންމާލުމާ ވެސް ާގތްވެފައިާވތީވެ. އަދި އެއް ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ނިންމާލުމުެގ 

ދުވަސް ހަމަ ރަނަގޅު    2ަގކުރަްއވަިއފި އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރަން  ކުރިން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ިއނޭގތޯ. ދެންމެ ފާހަ

ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ މި ޙުކުމްކުރީމަ އިސްތިޢުނާފުކުރަން ޙުކުމް ލިބޭ މީހާ ނޫނީ ޖަލަށް ލާ މީހާ  

ެގނޭތޯއޭ. ދެންމެ ތި ފާހަަގކުރި    ދުަވސްތޯޭއ ދޭންވީ. އޭަގއި ތަފާތެއް   60ދުވަސް ލިބިފައި ހަމަ ޕީ.ޖީ އޮފީހުން ހަމަ    60

އަމުރުަގއި ތަފާތެްއ ެގންނަންާވނެ. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުަގއި ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ަވކި އެކަުމަގިއ  

 ތޯއޭ. ދެން އިތުރަށް ދެން މުޤައްރިރު ކުރިއަށްެގންދެވުން އެދެން. އިނޭގތޯ.  އްތަފާތެއް ެގންނަން ކިހިނެ

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

  !އާދެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް

ދެންނެވީ    އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުެމންެގ، އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުމަކީ އުސޫލެއްެގ ޮގތުން އިސްތިޢުނާފު ނުކުރުން. މި 

ހާލަތެއްަގއި ނޫނިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން އިސްތިޢުނާފެއް ނުކުރާނަމޭ.  އަސްލަކީ އިސްތިޢުނާފު ނުކުރުމޭ. ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު  

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އެޮގތަށް ބޭއްވުމަކުން ެވސް   އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަނެއްހެން ބަދަލުކުރަމަކުން މައްސަލައެއް

ކޯޓުން ސާބިތު ނުވީތީ   އަޅުަގނޑު އަނެއްހެން މާ ބޮޑު އިޝޫއެއް ނެތް. އަނެއްހެން އަޅުަގނޑުމެން މައްސަލަ ދަށު

އެކަމުެގ މަްއޗަކަށް ިއސްތިޢުނާފެއް ނުކުރާނަމޭ. މައުޟޫޢީ ކަމަކަށް އިސްތިޢުނާފެއް ނުކުރުމޭ މައިަގނޑު ވިސްނުމަކީ.  

އެހެންނޫނިއްޔާ   އެހެންނަމަވެސް،  އިސްތިޢުނާފުކުރާނެ.  އޮތީިވއްޔާ  އިންޓްރަސްޓެއް  ޕަބްލިކް  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެން 

ހަމައެކަނި ާގނޫނީ ނުކުތާއަށް ކުރާ ކަމެްއ ކަމަށް ހެދުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މައިަގނޑު ިވސްނުމަކީ.    އިސްތިޢުނާފުކުރުމަކީ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 މުޤައްރިރު ކުރިއަށްެގންދަވާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުވަތަ ައމުރެއް އިސްތިޢުނާފުެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި ދެކެވުނުއިރުަގއި އަޅުަގނޑަކަށް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުެމއް  

މައްސަލައެއް   ނިންމާ  ރަށްރަށުން  އެހެން  ިއސްތިޢުނާ،  ރަށްރަށުެގ  އެހެން  ނޫން  މާލެ  ފާހަގައެއްނުކުރެވުނު 

އްދަތުެގ ފަރަޤެއް. މާލޭަގއި އިސްތިޢުނާފު، މާލޭެގ  އިސްތިޢުނާފުކުރުމުަގއި ީމެގ ކުރީަގިއ، ކުރީ ޒަމާންތަކުަގއި ޮއވޭ މު

ކޯޓަކުން ނިންމާ ކަމެއް އިސްތިޢުނާފުކުރުމާއި އަދި އެހެން ރަށެއްަގއި ނިންމާ މައްސަލަެއއް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ދެވޭ  

ެގނެވިފަ ފަރަޤު  އެ  ހިެއއްނުވޭ  ބިލުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަދި  ިމފަހަރު  ޮއވޭ.  ފަރަޤެއް  އޮތްހެނެއް.  މުއްދަތުެގ  އި 

މާލޭެގ  އެހެންވީމާ ބޭނުން،  ނިންމުމެއް  ކޯޓަކުން ނިންމާ  ބޭނުންވެެގން އެހެން ރަށެއްެގ  ރަށަކުން  ެއޮގތަށް އެހެން   ،

އެކަން އެއް ކަމެްއެގ  ؟ ތޯ މުއްދަތު ކަނޑަައޅަން ކަމަށް ފެނިވަޑައިަގންނަަވނީއްކޯޓަކަށް އިސްތިޢުނާފުކުރުމުަގިއ ކިހިނެ

ައޅުަގނޑު ކޮންފަރެންސް   ޮގތުަގއި  ވެބް  ފަހުން  ދާދި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  އަނެއް  ފާހަަގކޮށްލަން. 

ބެހޭޮގތުން   ެއއާއި  ާގނޫނުަގއި  ފާސްކުރި  އެ  ބެހޭޮގތުން  ހިންުގމާ  ޝަރީޢަތް  ނިންމާ،  ޝަރީޢަތުން  މެދުވެރިެވެގން 

ވިސްނުމަކީ އަދި އެ ކޮމިޓީަގއި ެއ ާގނޫނު  ކަންނޭނެގ ދެންމެ ސުވާލެއް އެ އުފެއްދެވީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ  
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ަގއި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްނުެގންދެވޭ ޮގތަށް. އެކަން  އިފާސްކުރިއިރުަގއި މާނަކޮށްފައި އެ އޮތީ ހަމަ އިޢުތިރާފުވާ މައްސަލަ

ރަށް  ިގއިރުަގއި ވަހަމަ އެޮގތަށް އޮތް ކަމަށް ައޅުަގނޑު މި ފާހަަގކުރަނީ. ސަބަބު އަޅުަގނޑު މެން އެ ބަޙުސް ހިން

ފުޅާކޮށް ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާަގއި ބަޙުސް ވެސް ކުރެވުނު. ސަބަބަކީ އެއް ސަބަބެްއެގ ޮގތުަގއި ިއޢުތިރާފުވާ މައްސަލައެްއަގިއ  

ެވެގން އިޢުތިރާފުވި މީހެއްތޯ.  އް ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަނޑިޔާރު ޔަޤީންކުރަްއވަން އެބަ ޖެހިވަޑައިަގންނަވާ ެއއީ ކިހިނެ

ލަތެއްަގއި ހުރި މީހެއްތޯ. ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ، ޭއެގ ކޮންސިކުއެންސް އޭނަށް އެނިގ ހުރެ ީވ އިޢުތިރާފެއްތޯ.  ހާކޮން  

މި ހުރި ކަންކަން އެނިގ ހުރުމަކީ ވަރަށް ވަރަށްވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ.  

ޔަޤީން ނުކުރެވިދާނެތީ އެ ބިރު އޮންނާތީވެ ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިވެެގން    ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިވެެގން އެކަން

ލަތާއި އޭނަެގ ކަންކަން ހުރި ޮގތް ދެނެަގތުމަކީ އުނދަޫގވެދާނެ. އެކަމަކު ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިފުޅުމަްއޗަށް ހާއެ މީހާ ހުރި  

ވަރަށް   އިޢުތިރާފާ  ވާ  އެ  ޮގތަކަށް  ހުންނަ  ފެންނަން  މީހާ  ރިސްކަށް  ވަޑައިެގން  އެ  ބެލެވޭތީ  ކަމަށް  ތަފާތުވެދާނެ 

ސްދުަގއި ެއޮގތަށް ލީ. އެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ދެން އިތުރު އެހެން ކަމެއް ނެތިްއޔާ  ަގޮގސްދާނެތީވެ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  

އިނޭގތޯ.  އަދި އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން އަނެއްކާ ވެސް އަޅުަގނޑު ލެޕްޓޮޕް ހޫނުވެެގން ޮގސް އެބަ ނިވޭ ޮގތްވޭ  

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. އެކަމަކު ެވސް އަދި ކުރިއަށްެގންޮގސްލާނަން. މި ދެ ނުކުތާ ދެންމެ އެހެން ބޭފުޅުން 

ކޮމެންޓްކޮށްލުމުަގިއ ފާހަަގކޮށްލައިދެްއވުން އެދެން އިނޭގތޯ. ދެން އަނެްއ ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން  

މީހެއް ނަމަ ބިޑި   ަގދަނުހަދާަގއި މީަގއި އެބަ ބަޔާންކުރޭ މިހާރުެގ ޑްރާފްޓް އޮތް ޮގތުން  އި ބިޑި އެޅުުމެގ މައްސަލަ 

ނެޅުވޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. ައޅުަގނޑު ހިތުން މިސާލަކަށް ނުރަްއކާތެރި މައްސަލައެްއަގިއ ތުހުމަތެއްަގއި ހަްއޔަރުކުރެވޭިއރު  

ވޭ މީހާ އެ ހައްޔަރުކުރާ ވަުގތު ަގދަނުހަދާފާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓެރަރިޒަމްެގ މަްއސަލަެއއްަގއި މިސަލަކަށް ހައްޔަރުކުރެ 

މާނައަކީ އެ މީހާ ބިޑި ނާޅުވާތޯ އެ ހުރި ތަނަކުން ނެރެެގން ެގންދާއިރު ެގންދަންވީ ފުލުހުން އެ ހަމަ އެހާ ދޫ ދީފައިތޯ  

 އާދެ! ކުރިއަށްެގންދަވާ. ؟ ޮގތަކަށް ވެދާނެތޯ  މިއީ ރަނަގޅު؟ ބާއްވަންވާނީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އުޓަރ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޝަމީމްޕްރޮސެކި

މާލޭެގ   މައްސަލަތަކާއި  ެގންނަ  އަތޮޅުތަކުން  ރާއްޖޭެގ  ކުރީަގިއ  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މަސްލަޙަތެއް ބޮޑު  ާމ  ތަފާތުކުރުމުަގއި  އަނެއްހެން  އަޅުަގނޑަކަށް  ތަފާތުކުރާނަންތޯ،  މުއްދަތެއް  އޮތް މައްސަލަތަކާ   

ބޭފުޅުން ފާސްކުރައްވާފައި   ެމއިލް މެދުވެރިކޮށް. ދެން އަދި ތި -ފެނޭ. މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރެވެނީ އީއެއްކަމަކަށް ނު

، ވެބްސައިޓު ވެސް މިހާރު އޮތް ާގނޫނެއްަގއި އެބަ ޮއވޭ ކޮންމެ ކޯޓެއްަގއި ވެބްސަިއޓެއް ވެސް ހުންނަންވާނޭ. އެހެންވީމާ

ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ަމއްސަލަ މިހާރު ދިމައެއްނުވާނެހެން. ދެން ައނެއް ކަމަކަށް އިްއޒަތްތެރި  ، އަހުރޭ. އެހެންވީމާ
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މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި ބިޑި ެއޅުވުމާ ބެހޭޮގތުން. ދެން އަޅުަގނޑުެގ އަނެއްހެން މައުޟޫޢެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  

އެޅު  ބިޑި  މި  ައޅުވުއަޅުަގނޑު  ޑްރާފްޓްކުރީ  ގަވާއިދު  ބެހޭ  ޒަމާނުަގމާ  ކުރީ  ވަރަށް  އެހެންވީމާއިަގނޑު  އެކަން  .   ،

ހިނާގދިޔަ ޮގތާއި އެކަން ކުރަނީ ކީްއވެެގންކަމާއި ކޮންމެެވސް ވަރެއްެގ މަޢުލޫމާތެއް އޭރު ލިބިފައި ހުރީ. އަނެއްހެން 

މީހާ ނުރައްކާތެރި ެއއީ އެ  ބިޑި އެޅުވުން.  ހުރިހާ އެންމެން ެވސް  ޕްރެކްޓިސްއަކީ  މިހާރުެގ  ަވުގތެއް މައިަގނޑު  ވާ 

، ރައްކާތެރި ޮގތަކީ އެޮގތަށް ބިޑި އަޅުވަިއެގން އަބަދު ކަމަށް މިކަމާ ބެހޭ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ. އެހެންީވމާ  ނޭނޭގނެ

ލަތެްއަގިއ  ހާލަތެއްަގއި ފަހަތަށް، ވަކި  ހާވެސް ތަންތަނަށް ވޫްމކުރަންޏާ ބިޑި އަޅުަވއިެގން ޫމވްކުރުން. ދެން ވަކި ކަހަލަ  

ކުރިން ޮއވޭ. ދެން   ،ޑި އަޅުވާ އުސޫލުތަކެއް ހުރޭ. އެކަމާ ބެހޭ ވަރަށް ތަފުސީލު ގަވާއިދެއް ފުލުހުންެގ އޮވޭކުރިއަށް ބި

ޮގތަކީ ބޮޑި އަޅުވަިއެގން ެގންދިއުން. ތި އްމިހާރު އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނެގ އޭެގ ަގވާއިދު ކިހިނެ     ކަމެއް. ރައްކާތެރި 

ރާއްޖެއިން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާނެ  ބިޑި  ބޭފުޅުންނަށް  ެގންދިޔައީ  ވެސް  ޖެކްޝަން  މަިއކަލް  ަގއުމުތަކުަގއި  ބޭރުަގއި   

، ޭއެގ ޕްރެކްޓިސްައކީ އެޮގތަށް ެއކަން ކުރުން އަޅުަވިއެގން. އަނެއްހެން ނުރަްއކާތެރި މީހެއް ނޫން އެޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ

 ޗެއް ވިދާޅުވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެނިގފަިއ އޮންނަނީ. ދެން ފުލުހުން މިކަމުަގއި ފަންނީ އެއް 

 

 މީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަޙަސަން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްރވިސްެގ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

އަޅުަގނޑަށް ާގނޫނުަގއި މިހާރު އިސްލާޙުަގއި ފާހަަގކުރެވެނީ "ބިޑި އެޅުވުން" ެއޮގތަށް އޮތް ކަމަށް ބަދަލުކޮށްފަ. ދެން  

ހިސާބުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދެ ކަމެއް ައއި. ހަމަ ފުރަތަމަ   އިފުރަތަމަ މި ާގނޫނު އަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ  

ާގނޫނު ފާސްވި ހިސާބުން. އެްއ ކަމަކީ މީަގއި ބިޑި ނޭޅުެވ، ަގދަ ނުދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ، ކިޔަަމންތެރިކަން އަދާކުރާކަމަށް  

ެގ ކޮންސަރން ހުރި. އެއީ އަސްލު ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް  ވަންޏާމުން ބިޑި ނޭޅުވޭނޭ ބުނި ކަންތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުވަނީ   މި  ބިޑި  ވެސް  ވަުގތެްއަގއި  ވެސް    3ކޮންމެ  ބިޑިއެޅުވޭމީހާެގ  ެވސް  މީހާެގ  އެ  ކަމަކީ  އެއް  ސަބަބެއް. 

ރީަގިއ ތިބި ސަލާމަތަށް. ހަމަ އެއާެއކީަގއި އެ އޮފިސަރުެގ ވެސް ސަލާމަތަށް. އަދި ެއާއއެކީަގއި ދެން ެއތާނަގއި ކައި

، އެކަމަށް މިހާރު ާގނޫނުަގއި އޮތް  ޓަކައި. އެހެންވީމާ  އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކުރުަމށް

، ެއ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތާއީދުކުރާކަމެއް މި ބުނި ސަބަބުތައް އިޞްލާޙުަގއި މި އޮތީ ބިޑި އަޅުވަންވާނެކަން. އެހެންވީމާ

 އެޮގތަށް ހުރީމަ. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ހެން. އިއްރިރު އެބަ އިންނެވިތޯ ިމ ަގޑީަގއި. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޑިސްކަނެކްޓްވެފަޤަޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. މު !އާދެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަދި   ސުވާލަށް  އަނެއް  ދެންނެވި  އިސްތިއަޅުަގނޑު  މި  ހީވަނީ.  ނުވާހެން  ލިބިފައި  އެހެން ޢުކޮމެންޓެއް  ނާފުަގއި 

 ރަށްރަށުން... 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

އެކަހަލަ  މެއިލްކުރެވޭ ދުވަސްވަރެްއވީމަ ޭއަގއި  -ޕީ.ޖީ ދެންނެވީ މިހާރު އީ  އިނޭގތޯ.  އެއަށް ޖަވާބެއް ލިބުނު  .ނޫން  ،ނޫން

 ކަމަށް.   މައްސަލަެއއް އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމާ ހަމައަށް މިދިޔައީ އިނޭގތޯ. ދެން ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ   !އާދެ

ވާހަކަެއއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަަގކުރެއްވި. މި ބަންދަށް ނުާވޮގތަށް ހައްޔަރަށް ނުާވޮގތަށް 

؟ ެއބަވޭ އެހެން ެގންދެވިދާނެތޯ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންވިންސްވުމަށް ވަރަށް ދަތި  މީހުން ެގންދާ މައްސަލައިަގއި އަދިވެސް

  ، މިހާރު މިސާލަކަށް ފުލުހުންެގ ތަޙުޤީޤަކަށް މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް ދެންނެވީމަ؟ އެހެން ެގންދިއުމަކީ ހަމަ ރަނަގޅު ޮގތްތޯ

ތޯ މިހާރު އެވަރު ކުރެވުނީތޯ  އިމިހިރީ ހައްޔަރެއްގަ   ވެދާނެ. ވެފައި ެވސް ތިމަންނަ  ،ވެސް ވާންޖެހޭނެ  އެންެގވީމަ ހާޒިރު

ހައްޔަރުކޮށްފިންތޯ އެހެން ބުނެ އެ ސުވާލުކޮށް ހައްޔަރެއް ނޫނޭ ބުނެފިއްޔާ އެތަނުން ނުކުެމެގން ދިއުުމެގ އިޚުތިޔާރު  

ކާ ހަމައަށް ެގންދާހާ  ކަމެއް. މީހަކު ހައްޔަރަ  ޖެހޭންައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ާގނޫނީ ކަމެއްހެން. އިޚުތިޔާރު އޮންނަ  އީއެ

، ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން މެދުަގއި ހަމަ ވަރަށް  ހެކި ހޯދައިެގން ހަްއޔަރު ދެން ޖެހޭނީ ކުރަން. އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ

މި   ހަމަ  މެންބަރުންނަށް  ިގނަ  ކޮމިޓީެގ  ފާހަަގކުރެވޭ.  އެބަ  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި  ކަމެްއެގ  ތަފާތުވާ  ޚިޔާލު  ބޮޑަށް 

ހަކަދެއްކިއިރު އެޮގތަށް ޤަބޫލުކުރެވިފަިއ އޮތީ. ހައްޔަރަށް ނުވާޮގތަށް ެގންދާ ެގންދިއުން އެއީ ހައްޔަރު  ޟޫޢުަގއި ވާޢުމަ

، އެއީ އެހާ ާގނޫނީ ކަމަކަށް ަގޑިިއރު އެބަ ބެހެއްޓޭ. އެހެންވީމާ  4ނުވެއޭ ބުނެެގން ޮގސް އޭނަެގ މިނިވަންކަމެއް ނެތް  

ބޭފުޅުންެގ ތި ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރަްއވާއިރު އެޮގތަށް   ރެވެނީ. އަދި ތިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކު  ނުވެދާނެ

ޖުޢައެ   ޤައުމުތައް  ބަިއވެރިންނަށް  ކްޝަސްޑިރިމަލުކުރެޭވ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ފާހަަގކުރެއްވޭތޯ.  ހުރިކަން  ންސްތަްއ 

 ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: ން ހަމީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަ 

އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެން   ...ށްދެން ިމަވުގތު އަޅުަގނޑަށް ދަންނަާވކަ  .އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބަެއއް ޤަުއމުތަކުަގިއ އެބަހުރި

މަލުކުރާ ޮގތަކީ ކޮބައިކަން ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢައިތުރަށް އެ ޤައުމުތަކަކީ އަދި އެ    ވެސް ހަމަ ސާފުކޮށްލާފައި އޭެގ

 ހަމަ މި ހުށަހަޅާ ލެވިދާނެ. 

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ހިފެހެއްޓިއްޖެ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް ިގނައިރު މި ބޭފުޅުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

.  ހަމަ ރަނަގޅު މަސަްއކަތްތަކެއް.. ައދާކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވރަށް ިގނަ ަވުގތުތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުކުރު

  ؟އްރިރު އަދިވެސް ކަމެއް ޮއތީތޯ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާޤަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނީ ދެއްތޯ. ނުކުތާއެއް ނެތް ކަމަށްވަނީނަމަ އަ

 

 ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 .. އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލާނީ ނުކުތާއެއް ނެތްކަމަށް ވަނީނަމަ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުން މި ދެއްވަމުން ެގންދަވާ   މަސައްކަތުަގއި ތިތުެގ މި ބިލަށް މި ކުރެވެމުންދާ  ޢާއަޅުަގނޑުމެންެގ ޖިނާޢީ އިޖުރަ

އެއްބާރުލެއްވުމަށް ކޮމެންޓު ފޮނުވަމުން ެގންދަވާ ެގންދެވުމާއި، އަޅުަގނޑުމެން އަދި މިއަދު މި ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް 

ވަރަށް ިގނަ ަވުގތު   .ޖަހާ ވެސް އެ ބޮޑުެވެގން ދިޔައީހެން  6ން ފެށިެގން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  އި  2މިއަދުެގ  

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮިމޓީެގ ނަމުަގއި ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ތި ހުރިހާ    .ޓަކައި ތި ހޭދަކޮށްދެއްވީ މި ސަބަބަށް 

ޕްރޮސެ ދަންނަވާލުމަކަށް  ދަންނަވާލި  ައޅުަގނޑުމެން  ދަންނަވަން.  އަދި  ބޭފުޅުންނަށް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލްެގ  ކިއުޓަރ 

ވަޑަ  ޕީ.ޖީ  އިންނެވި.ޚާއްޞަކޮށް  އެބަ  ޕޮލިހުން  އެޓަރނީ  ިއެގން  އޮފީހުން،  ޝަރީއަށް ޖުޑީ  ،ޖެނެރަލްެގ 

މަ ިގނަ  ވަރަށް  ބޭނުންތެރި  ވަރަށް  ހޭދަކުރެްއވި  މި  ވަޑައިެގން  ބޭބޭފުޅުން  ލޫމާތު ޢުނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ 

ލޫމާތެއް ޢުށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ މަޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރަްއވާ މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް
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ނަމުގައި ެމންބަރުންެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބިފަ.  އެވަނީ  މިހާރު  ބޮޑަށް   ވެސް  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ 

ނިންމަ ބައްދަލުވުން  މި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  މި  އިޝުކުރުދަންނަވަމުން  ޝުކުރިްއޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ލާނަން. 

 ނިމުނީ. ބައްދަލުވުން
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